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    شكر و تلدير 
 وأمي أبي إلى وامتناني شكري ثم ؛العمل ىذا إلتمام لي توفيقو عمى وجل عز هلل والحمد الشكر

لىو  ؛عمرىما في وأطال اهلل حفظيما وتحممت  ،والصبر القوةتني وأعط جنبي إلى توقف تيالزوجتي  ا 

والى أوالدي الذين  ؛تممت دراستيأما لولوالىا  ؛أعباء المسؤولية في غيابي أثناء دراستي بالجامعة

 جميعا. هللم حفظيتحمموا فترة غيابي عنيم 

 العمل، ىذا عمى باإلشراف تفضل الذي  مسكين عبد اهلل"" توركالد إلى الجزيل بالشكر أتقدم ماك

 وأتوجو ،ه، كما أنو لم يبخل عمي بأية مساعدةانجاز  مراحل طيمة القيمة وتوجيياتو نصائحو وعمى

"عبد الحميد بن باديس"  بجامعة واألرطوفونيا النفس عمم شعبتي أساتذة جميع إلى أيضا بالشكر

 تكونتخاصة من  والسديدة، القيمة والتوجييات بالنصائح مدنا في ،عمينا يبخموا لم الذينبمستغانم 

  .أيدييم عمى

؛ وأساتذة التعميم االبتدائيومفتشي جامعيين كل من ساىم في تحكيم أداة البحث من أساتذة شكرًا ل

عمى تعاونيم  من أساتذة مقاطعات عشعاشة، سيدي عمي وسيدي لخضر، عينة الدراسة أفرادوكل 

 .ىذا العملإلتمام 

 ىذا مناقشة عمى سيشرفون الذين ،المناقشة لجنة أعضاء إلى الجزيل بالشكر أتقدمأخيرا؛ و    

 .المتواضع العمل

 .طيبة بكممة ولو العمل ىذا انجاز في وساىم ،بعيد أو قريب من ساعدني من ولكل   
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 ممخص البحث:
االحتياجات التدريبية لدل أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف 

ـٌ اختيار عينة طبقية تتككف مف )لقد ك  االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني؛ ( 172ت

، كاتبع الباحث 2017/2018أستاذ كأستاذة بمديرية التربية لكالية مستغانـ خالؿ المكسـ الدراسي 

لالحتياجات  استبيافلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ  منو سعياك ، التحميمي خطكات المنيج الكصفي

  ئي بكاسطة اختبار، تـ التحقؽ مف دالالت صدقو كثباتو، كبعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصاالتدريبية

 ( كحساب قيمة "ؼ" لمعرفة مستكل داللة الفركؽ؛ANOVA à 1 facteur)تحميؿ التبايف األحادم 

تكصمت الدراسة إلى  ،(IBM SPSS Statistics 20)20برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ  بكاسطة

جاءت مرتبة عمى التكالي )التقكيـ،  التعميـ االبتدائيالطكر األكؿ مف ساتذة االحتياجات التدريبية ألأف 

التخطيط، التنفيذ(، كما تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية 

يرم المؤىؿ العممي كاألقدمية في مينة التدريس في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني تعزل لمتغ

 عمى التكالي.

 .، مناىج الجيؿ الثانيتدريس، الحتياجات التدريبيةاال الكممات المفتاحية:
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 مقدمة:

 أىـ مف أف حيث ؛كالتكنكلكجية كالعممية المعرفية كالتطكرات التغيرات مف سمسمة المعاصر العالـ شيد    

 كلقد مفيكمو، كاتساع التعمـك  تعميـال تطكير ىي التعممية، التعميمية/ العممية عمى طرأت التي القضايا

 مقتصرا كاف الذم دكره تغير فقد ستاذ،ألل جديدة ككاجبات لياتك مسؤ  كالتطكرات التغيراتىذه  أضافت

ف أكما  الجكانب، متعددة بأدكار يقكـ أصبح أف إلى ؛المتعمميف إلى كنقميا ،معرفة مف لديو ما تقديـ عمى

 .المتعمميف متاعب كتحمؿ ،الضغكط مكاجية عمى قادرا متزنا أستاذا تتطمب التعميـ مينة

يمعب دكرا بارزا في تحسيف  كأكاديميا، مينيا مؤىؿ أستاذ بكجكد إال ،ىذه المطالب تتحقؽ أف يمكف كال

 إعداده ككيفية ،األستاذ جكدة عمى كبيرة بدرجة تياجكد التي تعتمد التعممية، التعميمة/ عمميةال مخرجات

 .لتكيفو مع المناىج الجديدة تدريبية ثـ كمف ،كتأىيمو

مخطط  أم نجاح ألف التدريب، يكجو الذم المؤشر بمثابة تعتبر التدريبية حتياجاتاال تحديد عممية إف

 .كحصرىا لألستاذ التدريبية حتياجاتاال عمى التعرؼ بمدل يقاس إنما تككيني

القكؿ أف االحتياجات التدريبية تعتبر الخطكة األكلى التي تنطمؽ منيا العممية التدريبية، لتزكيد  يمكف    

الفرد المتدرب بالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات، كذلؾ مف خالؿ تشخيص األداء الحالي لممتدربيف 

 التدريبية. كمقارنتو مع األداء المرغكب الكصكؿ إليو، كمف ثمة زيادة كفاءة التخطيط لمبرامج

كما ككيفا، ألف  ستاذكعميو ينبغي قياس االحتياجات التدريبية بأسمكب عممي منظـ لتحديد احتياج األ

لىمكانيات المادية كالبشرية، ك إىماليا يؤدم إلى إىدار اإل غير  ايصبح نشاطل ،فشؿ البرنامج التدريبي ا 

 ذم جدكل فيو مضيعة لمكقت كالجيد كالماؿ.
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عممية تفاعمية أك اتصالية التدريس الذم يمثؿ  ؛ نجداالحتياجات التدريبيةي تتطمب المجاالت التمف ك  

الميارات كاالتجاىات كالخبرات كالكفاءات ساب المتعمميف المعارؼ ك كفييا إ يحاكؿ؛المتعمـ ك  ستاذمابيف األ

 . مستعينا بأساليب كطرؽ مختمفة العممية التعميمية/التعمميةتتطمبيا  التي

بكؿ مرحمة مف مراحؿ انجاز الدرس  خاصةف يتدرب عمى عدة ميارات لمتدريس أكعمى األستاذ 

، عدادىاا  ميارة اختيار الكسائؿ التعميمية ك ، ك ميارة اختيار طريقة التدريس)التخطيط، التنفيذ، التقكيـ(، منيا 

ميارة اختيار ك  ،ميف لمتعمـثارة دافعية المتعمإب لو؛ميارة التييئة ، ك وميارة عرضك  مرحمة تنفيذ الدرسك 

 التحكـ فييا ليككف التدريس ناجحا.التدرب عمييا ك ، كغيرىا مف الميارات التي يجب سمكب التقكيـأ

التي كانت سارية كليذا السبب جاءت مناىج الجيؿ الثاني التي تسمح بإدراج )تحسينات( في لمناىج 

طرؽ تمس ىذه التحسينات المحتكيات ك ؿ ب ،دكف المساس ببنية المكاد كحجميا الساعي المفعكؿ،

 ،كفيـ الدركس بدؿ حفظيا ،الممارسة في القسـ؛ بحيث تـ التركيز عمى القيـ الجزائرية؛ ك التدريس

 كاكتساب الميارات عكض التكرار.

االستنتاج في المكاد التعميمية بطريقة فكار كالتحميؿ ك ميارات ترتيب األ المتعمـ كسابإ حاكؿ األستاذكسي

، كتصحيحا ليا كؿمناىج الجيؿ األالجيؿ الثاني امتدادا ل في حياتو المستقبمية، كبيذا تعتبر مناىجتخدمو 

تدقيؽ المصطمحات بيف ف المناىج الجديدة تحدد بالمحددة مسبقا، ألفييا الميارات التي لـ تكف المعارؼ ك 

 كنفس الميارات المستيدفة ك القيـ.جميع المكاد، 

 :تناكلنا حيثإضافة إلى مقدمة عامة،  فصكؿ ستة المكضكع ليذا دراستنا تضمنت كقد

 .اإلجرائية التعاريؼ ككذلؾ كأىميتيا كأىدافيا كفرضياتيا ،الدراسة إشكالية طرحتـ : األكؿ الفصؿ في

 كأىميتيا التدريبية، حتياجاتاال مفيكـعمى  كاحتكل ،"التدريبية حتياجاتاال" بعنكاف الثاني الفصؿأما 

 التي كاألدكات لممتدرب، الضركرية التدريبية حتياجاتنكع اال تحديد إلى تطرقنا ثـ كمستكياتيا، كأصنافيا

 .تكاجييا التي المشكالت إلى باإلضافة تحديدىا، كيفية عمى الباحث تحديدىا، كركز عممية في تستخدـ
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طار اإلالتقميدم ك التدريس في اإلطار  عمى كاحتكل ،"التدريػػػس" بعنكاف كافالذم الثالث:  الفصؿكفي 

كما تـ ، يقكـ عميياالتي مسممات الك  خصائصال و، إضافةاألسس التي ترتكز حكليا تعريفاتك  ،الحديث

لى ك  ،ياأركانك  عممية التدريسيةالتطرؽ لم  .ميارات التدريس الفعاؿك  معايير المعمـ الفعاؿك  ،ناجحالتدريس الا 

 كدكاعي ،الجديدة المناىجمفيكـ  عمى كاحتكل ،"مناىج الجيؿ الثاني" عينكف بػ الرابع الفصؿفي حيف 

 المؤطرة الكثائؽ تطكرك ليا كدكاعي تطبيقيا،  المؤسسة كالمبادئ ،الثاني الجيؿ مناىج كما تناكؿ ،كضعيا

ساسية األ بيداغكجيةال مفاىيـالك  مصطمحاتىماؿ إكخصكصياتيا، كعٌرج عمى  كمميزاتيا مكاصفاتياك   ليا،

 المناىج الجديدة. هليذ

، حيث تطرؽ الجزء األكؿ إلى في جزأيف الميدانية لمدراسة المنيجية إلجراءاتل الخامس الفصؿكخصص 

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

المستخدمة فييا، كالعينة التي اشتممتيا كمميزاتيا، كصكال إلى ما أفرزتو مف نتائج فيما يخص  اةألدإلى ا

الخصائص السيككمترية ألداة الدراسة، أما الجزء الثاني فتضمف اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية 

ئص المجتمع كالعينة كصكال إلى تحديد خصا تو، كمكاف كزماف إجرائيا كمدتيا،بتحديد المنيج الذم اتبع

عطاء ائج مف خالؿ ذكر كيفية تصحيحيا ك التي شممتيما، كاألداة المستخدمة في الحصكؿ عمى النت ا 

ـٌ ذكر طريقة إجراء الدراسة األساسية الدرجات الخاـ، الدراسة ، كاألساليب اإلحصائية المتبعة في ث

 .الميدانية

باستخداـ األساليب اإلحصائية الخاصة بفرضيات الدراسة عرض النتائج تـ التطرؽ ل الفصؿ السادس:كفي 
يتبع ذلؾ ك في ضكء الدراسات السابقة كاألدب النظرم المتعمؽ بمتغيرات الدراسة؛  ىاتفسير ك  ،المناسبة

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



 

 إمفصل إلأول

 مدخل إدلرإسة
 إشكالية الدراسةأوال: 

 ثانيا: فرضيات الدراسة

 ثالثا: أىداف الدراسة

 رابعا: أىمية الدراسة

 خامسا: نطاق وحدود الدراسة

 سادسا: التعاريف اإلجرائية لمفاىيم الدراسة
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 إشكالية الدراسةأوال: 

 ،تعتبر التربية كالتعميـ مف أىـ الكسائؿ التي تتخذىا المجتمعات المعاصرة في إعداد أجياليا البشرية 

 كتحقيؽ أىدافيا كحٌؿ مشكالتيا.    

كخططيا كاتجاىاتيا في كؿ  ،تعٌد المناىج الدراسية الترجمة الفعمية كالعممية ألىداؼ التربية كالتعميـك 

 مجتمع؛ كىي مرآة تعكس الكاقع االجتماعي بنظمو االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية.

إف إعادة بناء المناىج الدراسية عممية معقدة كحساسة يتحكـ فييا عدد مف العناصر التنظيمية التي يتـ   

بطيا مع غيرىا مف البرامج؛ كتستدعي ىذه العممية اتخاذ تحديدىا بدقة كبيرة لضماف تماسكيا الداخمي كترا

 (.  46: 2009ترتيبات تنظيمية كفيمة بضماف السير الحسف لكؿ مرحمة مف مراحؿ إعادة البناء )بف بكزيد،

 كليذا جاءت مناىج الجيؿ الثاني التي شرعت في تطبيقيا كزارة التربية الكطنية ابتداء مف السنة الدراسية 

كذلؾ بغية خمؽ نظاـ متناسؽ كشامؿ كناجح لمكاجية تحديات العصر الراىنة كالمستقبمية  ،2016/2017

 معا، كتحقيؽ الشركط العممية التكنكلكجية بحيث ال يقتصر عمى تنمية الجانب المعمكماتي لمشخصية

 بؿ حتى الجانب األدائي كالميارم، بغية تحقيؽ التكيؼ مع مختمؼ مكاقؼ المحيط االجتماعي فحسب،

 الداخمي كالخارجي، كتطكيره انطالقا مف تطكير الكفاءات الدنيا المحققة مف العممية التعميمية/التعممية.

كال سيما في المجاؿ التربكم ىي عممية ليست بالسيمة كتتطمب  ،كمف الطبيعي أف أم عممية إصالح  

ة لمككناتو كاحتياجاتو تخطيطا دقيقا لمختمؼ عناصر نسؽ النظاـ التربكم كما تتطمب دراسات تشخيصي

 المختمفة لتييئة المناخ المناسب الذم يضمف نجاح تبني أم مشركع تربكم إلى أبعد الحدكد.

متداخال كمتفاعال مع بعضو البعض، حيث ك كتشكؿ عناصر كمككنات النظاـ التعميمي نسقا متكامال    

عمى مستكل العناصر األخرل  إذا حدث أم تغيير عمى أحد عناصر ىذا النسؽ اتبعو بالضركرة تغييرا

المككنة لو؛ كيعد األستاذ أحد ىذه المككنات بؿ يشكؿ مفتاح نجاح العممية التعميمية/التعممية، كعميو فإف 



6 
 

ضماف نجاح تطبيؽ ىذه المناىج الجديدة يعتمد عمى نكعية تككينو كتدريبو تدريبا جيدا عمى حيثيات تمؾ 

 سكاء تعمؽ األمر بكيفية التخطيط لمدرس أك تنفيذه أك تقكيمو. المناىج كطرؽ تطبيقيا في المجاؿ الصفي،

 إعداده أف ذلؾ ؛األكلي اإلعداد مف األىـ كىك ممحة؛ ضركرة أصبح الخدمة أثناء األستاذ تدريب إف    

 معو تستمر أف البد النمك التي كأنشطة فعاليات مف متالحقة لسمسمة مقدمة إال ما ىك الخدمة قبؿ

 أف يتطمب كىذا المستمر، النمك بمفيـك الخدمة يرتبط أثناء التدريب مفيـك فإف كىكذا الحياة، باستمرار

 .تتكقؼ ال مستمرة أنيا عممية تدريبو عمى عممية إلى ينظر

 كىي ؛ليا كمالزمة تسبقيا جدا ميمة عممية إلى نشير أف فالبد ،مناىج الجيؿ الثاني عف نتكمـ كعندما   

نحك  تطبيؽ كتنفيذ ىذه المناىج يكجو المؤشر الذم بمثابة تعد التي التدريبية االحتياجات تحديد عممية

 .لنجاحيا الصحيح االتجاه

 إذا كاف شامال كمممِّا أفضؿ نتائج يعطي قد الخدمة، أثناء التدريب برامج تخطيط أف المؤكد فمف   

 بإعطائيـ كذلؾ تصميميا، إشراكيـ في  مف البد فعالية ىذه البرامج أكثر تصبح األساتذة، كحتى لحاجات

 ؟سيتعممكف ككيؼ ؟ماذا يقرركف أنفسيـ مف  ىـ فييا، كبالتالي المرغكب حاجاتيـ عف الفرصة لمتعبير

 تصميـ االعتبار عند في المتدربيف احتياجات كضع ضركرة ( في  1978إليو )الحريرم أشار ما كىذا

 (5: 1990، الحمائؿ أبكأكرد في: برأييـ ) كاألخذ التدريبية البرامج

بناء  عف الكصية الجيات كثيرا يساعدس ،االبتدائي الطكر ألساتذة التدريبية االحتياجات عف الكشؼإف    

 أداء األساتذة تحسيف االستمرار في شأنيا مف التي الالزمة الميارات انتقاء في المخططات التككينية

 .ككؿ التربكية كالمنظكمة

 كمف بيف الدراسات الميدانية في مجاؿ االحتياجات التدريبية لدل المعمميف نجد دراسة العنزم   

 ككجية كجية نظرىـ مف األكلية الصفكؼ لمعممي التدريبية االحتياجات تحديد إلى ىدفت كالتي، (2009)

 الصفكؼ لمعممي التدريبية الحاجات أف نتائجيا مف كانت تبكؾ، كقد مدينة في مدارسيـ مديرم نظر
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 ذات فركؽ كجكد كعدـ كالمديريف، المعمميف نظر كجية مف مجاالت الدراسة جميع في مرتفعة األكلية

 .كالخبرة لممؤىؿ لممعمميف تعزل التدريبية االحتياجات في إحصائية داللة

 يسالتدر  كاقع حكؿ استكشافية التي ىدفت إلى القياـ بدراسة (2011) كشنة شنيف كقد تكصمت دراسة

 أف كما بالكفايات، التدريس بخصكص تككينا يتمقكا لـ الدراسة عينة مف المعمميف غالبية أف بالكفايات؛ إلى

 لـ بمقاربة رسكف يد جعميـ مما كافيا، يكف لـ تككينيـ بأف صرحكا تككينا تمقكا العينة الذيف أفراد جميع

 .عمميـ مجاؿ في الكبيرة التدريبية حاجاتيـ يفيد مما المقاربة، حكؿ ىذه تصكر لدييـ ليس أم يفيمكىا

كيعٌد تحديد كتشخيص االحتياجات التدريبية عممية ىاٌمة كمفيدة لمقائميف عمى شؤكف التربية كالتعميـ؛ 

  .خاصة في مجاؿ التدريس كفؽ المناىج الجديدة

أبعاد تاريخية التدريس صناعة كفٌف ليس في متناكؿ أٌم كاف، بؿ ىك ميٌمة عريقة كذات حيث يعتبر 

يمارسيا الشخص المناسب ليا، الذم يعرؼ فف ىذه الصناعة التي تتكفؿ بإنتاج العقكؿ كالمفكريف، كما 

أف ميمة الٌتدريس تعتمد كؿ االعتماد عمى شخصية المعمـ، كما يتمٌيز بو مف خصائص نفسية كعقمية 

عٌدة أعماؿ أىميا: القيادة، التنظيـ،  كجسمية كقدرة عمى األداء الجٌيد ليذه الصناعة التي تتجمى لنا في

التقييـ، كالتجريب، كىي أعماؿ ال يمكف تنفيذىا بالنكعية المطمكبة إال عمى يد مف يدرؾ إدراكا حٌسيا 

 .(45: 2007لخفاياىا كجمالياتيا )زبدم، 

 االحتياجات عمى التعرؼ إلى (2011)عامر  ككسيمة ساعد صباح كفي ىذا اإلطار ىدفت دراسة

 )التخطيط، :التالية المجاالت في كذلؾ بالكفاءات المقاربة كفؽ التدريس ظؿ المعمميف في لدل يبيةالتدر 

 مجاؿ التخطيط في المعمـ لدل تدريبية احتياجات كجكد إلى نتائجيا كتكصمت لمدركس(، التقكيـ التنفيذ،

 مجاؿ (، كفي(70,37%تقدر بػ  بنسبة الدرس تنفيذ مجاؿ في أما (،%69.87 (بػ قدرت بنسبة لمدرس

    (72,42%).  بػ  قدرت بنسبة الدرس تقكيـ

إف مثؿ ىذه الدراسات تعطي صكرة كاضحة لدل القائميف عمى تككيف األساتذة لتحسيف كتطكير 

كمساعدتيـ عمى تجاكز الصعكبات التي تعيؽ أدائيـ؛ كفي ىذا المجاؿ ىدفت  ،استراتيجيات إعدادىـ
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المعمميف  ميارات تحسيف في الخدمة أثناء التككيف دكر معرفة إلى (2013) ساعد دراسة أخرل لصباح

 كقد بسكرة، بكالية المتكسط التعميـ أساتذة مف عينة عمى الكفاءات، بيداغكجيا كفؽ التدريس مجاؿ في

 مجاؿ في مياراتيـ تحسيف في متكسطة بدرجة ساىـ التككيف أف يركف العينة أفراد أف الدراسة إلى تكصمت

 .كالتقكيـ التنفيذ في مجالي قميمة كبدرجة التخطيط،

يتضح مٌما سبؽ مدل أىمية تحديد االحتياجات التدريبية لدل األساتذة في تحسيف كتطكير مخرجات 

العممية التعميمية التعممية؛ كبناء عمى ذلؾ جاءت دراستنا الحالية لتسميط الضكء عمى أىـ االحتياجات 

الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني، كعميو التدريبية لدل أساتذة 

 نطرح التساؤؿ الرئيسي التالي:

 ما االحتياجات التدريبية لدل أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائي لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني؟

 :التالية السؤاؿ األسئمة الفرعية تحت كيندرج

  كفؽ لمتدريس االبتدائي مف التعميـ لدل أساتذة الطكر األكؿ التدريبية السائدة حتياجاتاال ما -1

 مناىج الجيؿ الثاني مف كجية نظرىـ؟

 مف  أساتذة الطكر األكؿ ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لدل ىناؾ فركؽ ىؿ -2

 االبتدائي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي؟ التعميـ

 مف  أساتذة الطكر األكؿ ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لدل ؽىناؾ فرك  ىؿ -3

 االبتدائي تعزل لمتغير األقدمية في مينة التدريس؟ التعميـ

  ثانيا: فرضيات الدراسة

 عمى ضكء  التساؤالت المطركحة؛ تـ صياغة فرضيات الدراسة عمى النحك التالي:

 مناىج  كفؽ لمتدريس االبتدائي مف التعميـ أساتذة الطكر األكؿلدل  سائدةالتدريبية ال حتياجاتاال  -1

 ىي عمى التكالي: االحتياجات التدريبية في مجاؿ التقكيـ، ثـ التنفيذ، ثـ التخطيط.الجيؿ الثاني 
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  مف التعميـ أساتذة الطكر األكؿ ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لدل فركؽ يكجد ال -2

 .لمتغير المؤىؿ العممياالبتدائي تعزل 

  مف التعميـ أساتذة الطكر األكؿ ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لدل فركؽ ال يكجد  -3

 .االبتدائي تعزل لمتغير األقدمية في مينة التدريس

 ثالثا: أىداف الدراسة

  : التالية األىداؼ تحقيؽ إلى الحالية الدراسة تيدؼ

كفؽ  لمتدريس االبتدائية المرحمة ساتذة الطكر األكؿ مفأل السائدة التدريبية االحتياجات عمى التعرؼ -1

 .نظرىـ كجية مناىج الجيؿ الثاني مف

 االبتدائية لمتدريس المرحمة أساتذة الطكر األكؿ مف لدل التدريبية االحتياجات في الفركؽ عمى التعرؼ 2-

 .مي لألستاذالعم لمؤىؿمتغير ال تغزل مناىج الجيؿ الثاني التي كفؽ

االبتدائية  المرحمة أساتذة الطكر األكؿ مف لدل التدريبية االحتياجات في الفركؽ عمى التعرؼ -3 

 .في مينة التدريسة قدميمتغير األل تغزل مناىج الجيؿ الثاني التي كفؽ لمتدريس

 التي المشكالت كأىـ لألساتذة بالجزائر الحالي ) التككيف (التدريب كاقع عمى الكقكؼ  3-

 .جكدتو مف كتقمؿ تكاجيو

 طريؽ عف ،االبتدائية المرحمة أستاذبرامج إعداد  كتطكير إعداد عمى القائميف تيـ اقتراحات تقديـ  -4

التدريبية  البرامج تصميـ في يساعد قد مما كفؽ ىذه المناىج الجديدة ، لمتدريس التدريبية حاجاتو تحديد

 . لو المناسبة

 رابعا: أىمية الدراسة

أىمية الدراسة الحالية في أنيا تتضمف مكضكع حديث الساعة يمس أىـ عناصر العممية  تكمف  

نجاح تطبيؽ إل الجيات الكصية الساعيةكذلؾ مف خالؿ لفت انتباه األستاذ؛ كىك  /التعمميةالتعميمية
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كمف ثـ  الثاني؛ كفؽ مناىج الجيؿالتدريبية في مجاؿ التدريس  وحتياجاتاإلى مراعاة أىـ  المناىج الجديدة

مف  أثناءىاسكاء قبؿ الخدمة أك األساتذة مراعاة ىذه االحتياجات كأخذىا بعيف االعتبار في برامج إعداد 

 .المنظكمة التربكية بالجزائرفي  المناىج الجديدةالفعالية المرجكة مف تطبيؽ ىذه الجكدة ك أجؿ تحقيؽ 

)استبياف( لتحديد االحتياجات التدريبية لدل  ة قياسكما تكمف أىمية ىذه الدراسة كذلؾ في أنيا تقدـ أدا

بناء أم في يعتمد عمييا  مرجعيةكمف ثمة اعتبارىا  االبتدائي الطكر األكؿ؛في مرحمة التعميـ  األساتذة

ية برامج تدريب األساتذة لمتدريس كفؽ المناىج الجديدة في مجاالت كتنم برنامج تدريبي يسعى إلى تطكير

دراسات الحقة كاقتراح برامج تدريبية لتدارؾ ىذا ب لمقياـكما أنيا تميد كالتخطيط؛  التخطيط كالتنفيذ

 النقص.   

 خامسا: نطاق وحدود الدراسة

االحتياجات التدريبية لدل أساتذة التعميـ " تناكلو كالمتمثؿ فيتبالمكضكع الذم الدراسة الحالية تحدد ت

مف  الطكر األكؿكبعينة الدراسة المتمثمة في أساتذة  الثاني،االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ 

استبياف التعميـ االبتدائي الذيف يعممكف بمديرية التربية لكالية مستغانـ، كباألداة المستخدمة كالمتمثمة في 

 2017، كما تتحدد أيضا بالزماف كالمكاف المذاف ستجرل فييما كىما العاـ الدراسي )االحتياجات التدريبية

مكانية كالية ببدكائر عشعاشة، سيدم لخضر، سيدم عمي ( 2018 ػػػػػ مستغانـ، كستناقش نتائج الدراسة كا 

 تطبيقيا في ضكء ىذه الحدكد .  

 سادسا: التعاريف اإلجرائية لمفاىيم الدراسة

 يك ف التدريب، أما لفظ يدؿ عمى كجكد نقص في مجاؿ معيف االحتياج االحتياجات التدريبية:  -1

 بالمعرفة كالميارة ألداء كتنفيذ العمؿ معيف عمى أكمؿ كجو. ساتذةالتي مف خالليا يتـ تزكيد األ عممية
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بأنيا" الفرؽ بيف المستكل المعرفي أك الميارة المطمكبة االحتياجات التدريبية يعرؼ محمد عمياف عميمات ك 

عنصر كاحد  العمؿ، كذلؾ في الذم يؤدم ىذا كذلؾ المستكل الكاجب تكفيره عند الفرد، عمؿ معيف، ألداء

 (08 :1991،)عميمات" ثر مف عناصر ألداء الكظيفيكأك أ

كتعرؼ االحتياجات التدريبية إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي يتحصؿ عمييا أستاذ الطكر األكؿ 

يؿ الثاني؛ مف التعميـ االبتدائي عمى استبياف االحتياجات التدريبية في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الج

  (.86 – 0كتتراكح الدرجة المحصؿ عمييا نظريا بيف )

  افة العكامؿ المككنةكيعرفو حمداف محمد زياد :"أنو عممية تربكية تؤخذ في اعتبارىا  :التدريس -2

: 1984، المرجكة.")حمداف ؿ مف المعمـ كالمتعمـ لتحقيؽ األىداؼ التربكيةكلمتعميـ، كيتعاكف خالليا 

03.) 

كيعرؼ التدريس في الدراسة الحالية بأنو مجمكعة األنشطة المقصكدة كالمبنية عمى مبادئ مناىج الجيؿ 

الثاني انطالقا مف الكضعية االنطالقية األـ حسب المكقؼ التعميمي، كليا داللة بالنسبة لمتالميذ، كذلؾ 

تعميمي الذم يتضمف ثالث مراحؿ بغية تحقيؽ الكفاءات المستيدفة كالمحددة سمفا قبؿ البدء في النشاط ال

 .ىي: التخطيط، التنفيذ، التقكيـ 

في الدخكؿ  مف قبؿ كزارة التربية الكطنية ىي المناىج التي تـ اعتمادىا :مناىج الجيل الثاني  -3

التي تتيح لممتعمـ االنتقاؿ مف اكتساب المعارؼ عف طريؽ الحفظ ك ك  2016/2017المدرسي 

بداء الرأم ك النقد كما تركز ىذه المناىج عمى بناء شخصية لى التحميؿ ك التإاالسترجاع  فكير كا 

 المتعمـ كمشاركتو في القسـ.

 



 

 إمفصل إمثاين

 الاحتياجات إمتدريبية
 تمييد

 التدريبية االحتياجات مفيومأواًل: 

 التدريبية االحتياجات ثانًيا: أصناف

  التدريبية االحتياجات تحديد ثالثًا: إشكالية

 التدريبية االحتياجات تحديد رابًعا: أىمية

 التدريبية االحتياجات تحديد تسبق التي خامًسا: الخطوات

 التدريبية االحتياجات تحديد سادًسا: طرائق

 االبتدائية المرحمة لمعمميالتدريبية  االحتياجات تحديد في المستخدمة والطرق األدوات سابًعا: بعض

 الصةخ
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 تمييد

 كتنفيذىا كتنظيميا التدريبية البرامج تخطيط فعالية أف مفادىا التدريب مجاؿ في ثابتة حقيقة ىناؾ
 عمييا يترتب تحديدىا عممية أف التدريبية، حيث االحتياجات تحديد عممية عمى أساسا تعتمد كتقكيميا،

إليو، كسنتناكؿ مف خالؿ ىذا الفصؿ مفيـك االحتياجات  يحتاج كمف التدريب مف المطمكب النكع تقرير
شكالية تحديدىا، كأىمية تحديدىا إضافة إلى الخطكات التي تسبؽ تحديدىا ككذا  التدريبية، كأصنافيا، كا 

ديد االحتياجات التدريبية الطرائؽ المتبعة في تحديدىا، كأخيرنا بعض األدكات كالطرؽ المستخدمة في تح
 لمعممي المرحمة االبتدائية.

 التدريبية االحتياجات مفيومأواًل: 

 المطمكب المبمغ عف القصكر تعني كالحاجة كالنقص،  االفتقار: بأنو االحتياج يعرؼ :لغة  -1
 (.25: 1965الزبيدم، ) فيو قصكر أك نقص الستكماؿ الشيء يتطمبو ما ىك كاالحتياج

 :يمي ما منيا نذكر لالحتياجات تعاريؼ عدة ىناؾ: اصطالحا  -2
 إلى الدافع فيسعى التكتر مف حالة يسبب مما الفرد حالة في نقص أك تغير: بأنيا الحاجة تعرؼ  

عادة إزالتيا  (.88: 2008كالعديمي،  سمارة) كالتكيؼ التكازف حالة إلى الفرد كا 

 أىداؼ نحك سمككو تكجيو عمى تعمؿ ما شخص لدل تكتر حالة: بأنيا عاـ بشكؿ الحاجة تعرؼ  

  (.51: 2001كالمفتي،  الككيؿ) معينة

 في إحداثيا المطمكب التغيرات مجمكعة: بأنيا التدريبية الحاجة سمطاف شريؼ كما يعرؼ  

 معمكمات في متمثال األكمؿ الكجو عمى أعماليـ أداء عمى قادريف لنجعميـ العامميف، كخبرات معمكمات
كاتجاىاتيـ  كسمككيـ كمياراتيـ األداء كمعدالت يستخدمكنيا، التي العمؿ كطرؽ كمعارفيـ، المتدربيف

 (.13: 2010 ىالؿ،)

 ألم ما بمنظمة العامميف أداء بيا يتسـ قد التي النقص جكانب: بأنيا( 1994)الصباغ  كيعرفيا  

 تحسيف عمى يعمؿ بما العامميف ليؤالء المقدمة التدريب برامج تتضمنيا أف يجب كالتي األسباب مف سبب
 (147: 1994)الصباغ،  .األداء ىذا
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  كاتجاىات  كميارات معمكمات في إحداثيا المطمكب التحسينات مف مجمكعة: بأنيا أيضا عرفتك 

. المنظمة أىداؼ تحقيؽ دكف كتحكؿ العمؿ، سير تعترض التي المشكالت عمى التغمب بقصد العامميف،
 (.73: 2009 أبك سكيرج،)

 تنفيذ قبؿ أم الحالي األداء مستكل بيف الفرؽ تمثؿ التي الخبرات مجمكع: بأنيا أيضا كتعرؼ  

 أك أك قيما معمكماتأك خبرات  أكانت سكاء األداء، ىذا عميو يككف أف ينبغي ما كمستكل المناىج
 (.288: 2006 طيعمة،) كمكانا زمانا المتاحة اإلمكانيات حدكد في بالطبع كىذا أك ميارات، اتجاىات

 أف  ينبغي التي األساتذة كخبرات معمكمات في إحداثيا المطمكب التغيرات مجمكع: بأنيا تعرؼ كما 

  (.853: 2006إبراىيـ،  ) .أدائيـ مستكل لرفع التدريب، برنامج يحتكييا

 كالمتعمقة المؤسسة أك المتدرب في إحداثيا المطمكب التغييرات مجمكع: أيضا بيا كيقصد  

 الكظائؼ أداء عمى قادرة المؤسسة أك المتدرب لجعؿ الالزمة االتجاىات ك كالسمكؾ بالمعمكمات كالخبرات
  (.179: 2001البكىي، . )عالية بكفاءة بيا المنكط

 تنطمؽ التي األكلى الخطكة تعتبر التدريبية االحتياجات أف القكؿ يمكف التعاريؼ السابقة خالؿ مف    
 تشخيص خالؿ مف كذلؾ كاالتجاىات، كالميارات بالمعارؼ المتدرب الفرد لتزكيد التدريبية، العممية منيا
 لمبرامج كفاءة التخطيط زيادة ثمة كمف إليو، الكصكؿ المرغكب األداء مع كمقارنتو لممتدربيف الحالي األداء

 .التدريبية

 ألف ككيفا، كما المعمـ احتياج لتحديد منظـ عممي بأسمكب التدريبية االحتياجات قياس ينبغي كعميو    
 ذم غير نشاط ليصبح التدريبي البرنامج كفشؿ كالبشرية، المادية اإلمكانيات إىدار إلى يؤدم إىماليا
 .كالماؿ كالجيد لمكقت مضيعة فيو جدكل

األفراد  كاتجاىات كميارات معارؼ في إحداثيا المطمكب التغيرات جممة ىي التدريبية االحتياجات إذف    
 .كاإلنتاج األداء تعترض التي المشكالت عمى كالسيطرة أدائيـ تطكير بقصد ك المؤسسات
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 التدريبية االحتياجات ثانًيا: أصناف

 :( فيما يمي77: 1990كآخركف،  التدريبية يكجزىا )حسف االحتياجات لتصنيؼ طرؽ عدة ىناؾ

 :اليدف حسب تصنيفيا -1

 في أك أصكؿ التدريس في حديثا المعينيف المدرسيف دكارات مثؿ األفراد، أداء لتحسيف عادية احتياجات -أ
 .التربكية األساليب

 أك جديد إدارم نظاـ استخداـ بكيفية المتعمقة الدكارات مثؿ العمؿ كفاءة لرفع تشغيمية احتياجات -ب
 .جديدة عمؿ طريقة

 أك فنية، لتشغيؿ كحدة متكاممة ككادر إعدادالدكارات  مثؿ المنظمة، فعالية لزيادة تطكيرية احتياجات - ج
 عمى الحصكؿ تأميف حاليا بيدؼ العامميف أك المنظمة في مستقبال العمؿ في لمراغبيف منح تخصيص

 .الككادر مف االحتياجات خطة حسب مستقبال ماىرة ككادر

 :الزمنية الفترة حسب تصنيفيا  -2

 (.مخططة غير آنية،) عاجمة احتياجات -أ

 (.مخططة)  المدل قريبة احتياجات -ب

 (.المدل بعيدة خطة تطكيرية،) مستقبمية احتياجات -ت

 : كثافتو أو التدريب حجم حسب تصنيفيا  -3
                      .فردية احتياجات - أ

 .جماعية احتياجات -ب

 : أسموبو أو التدريب طريقة حسب تصنيفيا  -4

 .تطبيقي/ المكقع في عممي لتدريب احتياجات -أ

 .نظرم /قاعات في معرفي لتدريب احتياجات -ب
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 : جيتو أو التدريب مكان حسب تصنيفيا  -5

 .الداخمية الخبرات عمى اعتماد العمؿ أثناء تدريبية احتياجات -أ

 . مماثمة مؤسسات أك تدريبية كىيئات كزامر  عمى اعتمادا العمؿ خارج تدريبية احتياجات -ب

 إلى تدعك التي بمثابة األسباب ىي االحتياجات كىذه التدريب، نكعية حسب التدريبية االحتياجات كتختمؼ
 .كالتثقيؼ كغيرىا كالتجديد التطكير كبرامج اإلعداد برامج فيناؾ أشكاليا باختالؼ التدريبية، البرامج تنظيـ

  التدريبية االحتياجات تحديد ثالثًا: إشكالية

 كمنطقي ضركرم كىذا عنيا، صاحبيا سؤاؿ ىي التدريبية االحتياجات رصد في المعتادة الطريقة لعؿ  
 باالحتياج الشعكر عمى يبنى ال الذم البرنامج أف حيث مف كمنطقي ضركرم فيك كافيا، ليس أنو إال

 تناكؿ الضركرم مف يككف أنو حيث مف كافيا كليس بالفشؿ، عميو محككـ المتدرب جانب مف الضركرم
 :2004 كسميماف، رشدم)فييا  يفكركف ال قد كأحياناالمتدرب  يطمبيا ال قد كأساسية ىامة احتياجات

252.) 

حسب  منيا نذكر كثيرة صعكبات تكاجو أنيا إال ميمة التدريبية لالحتياجات التخطيط عممية أف كبما   
 :يمي ( ما84: 2001رأفت،)

تمؾ  تكفير عف مسؤكلة أنيا المفترض األطراؼ طرؼ مف التدريبية االحتياجات تيميش -1
 .االحتياجات

 .المتدربيف انتقاء شركط إىماؿ  -2
 (.شخصية اجتيادات) المدربيف تأىيؿ كمستكل درجة مراعاة عدـ  -3
 .التدريب كدكر مستكل لرفع المادم الدعـ إىماؿ  -4
 .العمؿ كأكقات التدريب أكقات بيف التنسيؽ ضعؼ  -5
 .كالمتدربيف المدربيف متابعة في التقكيمية العممية إىماؿ  -6
ىماؿ اإلدارية كاألمكر العمؿ بمشكالت االنشغاؿ  -7  .التغيير كالتجديد مقاكمة عف فضال التدريب كا 
 حيث تتكلد الميتميف، مف التدريب بآليات المتعمقة كالمعايير بالتطكرات كاالىتماـ المتابعة ضعؼ  -8

 . التغيير ىذا لتقبؿ مقاكمة لدييـ
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 التدريبية البرامج تصميـ في فعاال دكرا تمعب التدريبية االحتياجات تحديد أف سبؽ مما لنا يتضح   
 المعارؼ مف المزيد اكتساب نحك كاالجتماعية الفردية كالحاجات التنظيمية المتطمبات ضكء في كفعاليتيا
 .كالميني االجتماعي السمكؾ كتعديؿ كالميارات

 

 التدريبية االحتياجات تحديد رابًعا: أىمية

حسب )حناف،  األىمية ىذه تمخيص كيمكف التدريبي، البرنامج نجاح في كبرل أىمية التدريبية لالحتياجات
 :يمي ( فيما12 -10: 2001

 تدريبي نشاط أم عميو يقكـ الذم األساس التدريبية االحتياجات تعد . 
 الصحيح االتجاه إلى التدريب يكجو الذم المؤشر تعد . 
 التدريب في الصحيح االتجاه إلى المتاحة اإلمكانيات تكجيو في األساسي العامؿ تعد . 
 البرامج التدريبية تصميـ قبؿ تأتي فيي تدريبي، نشاط أم يسبؽ التدريبية االحتياجات تحديد  

 .كتنفيذىا
  األىداؼ  تحقيؽ إلى الكصكؿ دكف تحكؿ أف يمكف التي( المعكقات) المشاكؿ عف الكشؼ

 (. المتكخاة) المبتغاة التدريبية
 التدريبية البرامج لتنفيذ الالزمة كالفنية األدائية الكفاءات حديد. 
  التدريب فيو يجرل الذم كالسياؽ األكلكيات تحديد . 

  ( أف:208: 2005كيضيؼ )األحمد، 

  ما يمكف أك التدريب في البدء نقطة عمى التعرؼ يساعد في التدريبية لالحتياجات الدقيؽ التحديد 
 بيف أك الفجكة الفرؽ تمثؿ التدريبية االحتياجات أف اعتبار عمى كذلؾ االنطالؽ نقطة نسميو أف
 .التدريب بعد كفاءاتيـ عميو تككف أف ينبغي كما كفاءات مف األساتذة لدل ما
 المبذكؿ كالكقت كالماؿ الجيد ضياع إلى يؤدم مسبقا، التدريبية االحتياجات عمى التعرؼ عدـ إف 

 .التدريب في

 أم بإعداد المباشرة قبؿ الميمة تعٌد الخطكة التدريبية االحتياجات تحديد عممية كعميو يمكف القكؿ بأف
 .كمقداره العالج نكع تقرير يسبؽ الذم التشخيص مرحمة بمثابة فيي تدريبي، برنامج أك مشركع أك خطة
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 التدريبية االحتياجات تحديد تسبق التي خامًسا: الخطوات

 أىـ مف التدريب عف المسؤكلة الجيات قبؿ مف التدريبية االحتياجات عمى الدقيؽ التعرؼ يعتبر   
 كما التربكية، األطر مف تدريبيـ المطمكب ىـ مف بمالحظة عمييا التعرؼ يتطمب لذا التدريبية، األعماؿ

 المحتاجيف تدريب بسيكلة يمكف السؤاليف، ىذيف عف اإلجابة كمعرفة ليـ؟ سيقدـ الذم التدريب نكع
 ( أنو209: 2005يرل )األحمد،  تقدـ ما عمى كبناءا الميني، كالنمك الكظيفي التطكير كتحقيؽ لمتدريب
 :التالية الخطكات عمى المركر مف البد التدريبية االحتياجات تحديد قبؿ يمزمنا

 .لممتدربيف الحالي األداء مستكل عمى التعرؼ .أ 
 .لممتدربيف األمثؿ لألداء كاقعية مقاييس أك معايير كضع  .ب 
 .المتدربيف أداء كقياس التدريب لتنفيذ كالكافية المناسبة كالكسائؿ األدكات تكفير  .ج 
 كالمشكالت. التربكية األطر مف كسكاىـ لممعميف الفعمية االحتياجات االعتبار بعيف األخذ  .د 
كدراسات استطالع  االستبيانات عنيا تكشؼ كالتي كالمتعمميف التربكية المؤسسات تعترض التي  .ق 

 الرأم.
 كيتابعكا أنشطتو بو يمتحقكا حتى إليو بالحاجة كشعكرىـ التدريب، كفائدة بأىمية المدرسيف اقتناع .ك 

 .بتنظيمو كيطالبكا كفعالية بحماسة
دارة كتنفيذ تخطيط عمميات في المتدربيف إشراؾ .ز   .نتائجو كتقكيـ التدريب برامج كا 
 كالمشرفيف، المديريف أيضا خاصة أساسي شرط التعممية/ التعميمية بالعممية المعنييف جميع تدريب .ح 

 كؿ ما ىك جديد في المجاؿ المدرسية تقاكـ البيئة كانت إذا فعاال يككف لف األساتذة تدريب ألف
 .التربكية

كمضمكنو،  التدريبي البرنامج أىداؼ تحديد في كبيرة بدرجة يساىـ التدريبية لالحتياجات الدقيؽ التحديد إف
 .التدريب فعالية زيادة كبالتالي التدريبية البرامج في المشاركيف أداء تحسيف عمى يساعد مما

 التدريبية االحتياجات تحديد سادًسا: طرائق

  :( ما يمي34: 2002أىميا حسب )الطعاني،  كلعؿ التدريبية االحتياجات لتحديد طرؽ عدة ىناؾ
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  Individual Analysis :الفرد تحميل -1

 المعارؼ مستكل بيف الفجكة كتقدير تعريؼ ىك الفرد مستكل عمى التدريبية االحتياجات تقدير إف
 كظيفتو بمياـ المعني لمشخص المأمكؿ المستكل كبيف حاليا، المكجكدة كاالتجاىات كالقدرات كالميارات

 .القائـ الفرد دراسة يتمثؿ كعميو

  Organisatin Analysis :المنظمة تحميل -2

 تدريب إلى الحاجة مكاطف لتحديد اإلدارية كاألنماط التنظيمية، األكضاع دراسة المنظمة بتحميؿ يقصد
 :خالؿ مف ذلؾ كيتـ المطمكب، التدريب نكع تشخيص ككيفية التنظيـ، داخؿ

 .اإلدارية كالتقسيمات كاإلجراءات األعماؿ تكصيؼ .أ 
  بعض في أك التنظيـ، في الضعؼ أك القكة مكاطف كتحديد التنظيمية، األكضاع تشخيص  .ب 

 .كفاءتو انخفاض أك األداء تكمفة ارتفاع عمييا يترتب التي األساسية، عناصره

 .في المنظمة المتكقعة التغيرات كدراسة التنظيمي، المناخ تحميؿ ككذا المنظمة، أىداؼ تحميؿ  .ج 

 Job Analysisالعمل:  تحميل -3

 معرفة منيا عممية كؿ كأىمية طبيعتو كمعرفة لتحديده المتعمقة العممية الدراسة العمؿ بتحميؿ يقصد
 كبعبارة كظيفة، بكؿ الخاصة الكاجبات كحصر بو يقكـ مف في تكفرىا يجب التي كالشركط الخصائص

 الشخص في تكافرىا يجب التي كالسمات كاالستعدادات القدرات معرفة عمى العمؿ تحميؿ يساعد أخرل
 (.145 :1998 ، الحفيظ عبد) العمؿ بيذا لمقياـ

 تحدد العمؿ، كصؼ تسمى قائمة في تمخص بيانات إلى يصؿ النيائية خطكاتو في العمؿ كتحميؿ
 األسئمة عف يجيب أنو أم تؤدل، ككيؼ منيا كؿ كأىمية كطبيعتو العمؿ ىذا في المتضمنة العمميات
 :التالية الثالثة

 طبيعتيا؟ كما المتضمنة كالكاجبات العمميات ىي ما .أ 
 منيا؟ لكؿ النسبية األىمية ىي كما منو عممية كؿ تؤدل لماذا  .ب 
 منيا؟ كؿ في المتبعة العامة الطرؽ ىي كما العمميات ىذه تؤدل كيؼ  .ج 
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التدريبية حسب مجمكعة مف ثالث مستكيات  االحتياجات تحديد طرائؽ (183: 2011السكارنة، )كيحدد 
 كما يمي:

 (:القطر) الوطن مستوى -1

 اإلنتاجية القطاعات جميع في التدريبية االحتياجات فتحدد الكطف؛ مستكل عمى عامة مسكحا تجرل كىنا
 .القطاعات تمؾ في لمعامميف عامة تدريبية برامج لكضع تمييدا كالخدماتية

 جميع في التسكيؽ مديرم أك القطر في المديريف شكؿ ىنا التدريبية االحتياجات تحديد يأخذ كقد     
 .العامة الكزارات

  :األقاليم مستوى -2

 جغرافي إقميـ يضميـ أقطار عدة مف مديريف أك إنتاجي لقطاع التدريبية االحتياجات تحديد يجرل كىنا
 .مشتركة اقتصاديةو سياسية ثقافية، خصائص أقطاره بيف يجمع كاحد

 : (الدولي المستوى) العالم مستوى - 3

 قد فانو عالمية، أسكاؽ كنشكء كاالتصاالت، المكاصالت ثكرة بسبب أجزائو كترابط العالـ لتشابؾ نتيجة 
 دكلي طابع ذات مشكالت لمعالجة أك اإلنتاجية، القطاعات أك المديريف مف معينة لفئة االحتياجات تحدد
  .العممية تمؾ مثؿ في كاضحا إسياما الدكلية المنظمات تسيـ كقد الفقر مثؿ

 مكضكعية بصكرة التكصؿ كيفية عمى ينصب فانو مداخمة، كانت أيا التدريبية االحتياجات تناكؿ إف   
 .كنكعيا المطمكبة التدريبية االحتياجات حجـ إلى كدقيقة

التدريبية  االحتياجات تحديد في المستخدمة والطرق األدوات سابًعا: بعض
 االبتدائية المرحمة ألساتذة

 أكلكيات أبرز مف االبتدائي التعميـ ألساتذة  مف التدريبية االحتياجات عف كالبيانات المعمكمات تكفر إف
 دقيقة عممية منيجية كفؽ كالبيانات المعمكمات ىذه جمع يتكجب الذم األمر التدريب، برامج تخطيط
 العممية الكفاءات يمتمككف متخصصكف العممية بيذه يقكـ كأف كمناسبة متنكعة كطرؽ أدكات فييا تستخدـ
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 ما كالطرؽ األدكات تمؾ أىـ كلعؿ كمكضكعية، دقيقة معمكمات لجمع تأىميـ التي الكافية كالخبرة كالفنية
 :يمي

 Interview: المقابمة  -1

 احتياجاتيـ عمى التعرؼ بيدؼ المتدربيف كبيف التدريب مسؤكلي بيف شخصية مكاجية عف عبارة ىي
 .تدريبيـ المراد لألساتذة التدريبية االحتياجات عف المعمكمات جمع في األساليب مف أىـ كىي التدريبية،

 التدريبية االحتياجات عف كمعبرة مكضكعية المقابمة طريؽ عف جمعيا يتـ التي المعمكمات تككف كلكي
 :( ما يمي20: 2001 حناف،) يتطمب حسب فذلؾ لألساتذة

 .بحرية آرائيـ عف لمتعبير األساتذة أماـ كالطمأنينة الثقة مف جك إتاحة .أ 
 .المقابمة أىداؼ تمبي كدقيقة ككاضحة محددة المقابمة أسئمة تككف أف .ب 
 .اآلخر دكف اآلراء لبعض كانحيازه األساتذة عمى آرائو المقابمة عمى القائـ يممي ال أف .ج 
 .التدريبية احتياجاتيـ كاستقراء مقابمتيـ تمت مف آلراء الدقيؽ التحميؿ .د 

 كآرائيـ بيا المتعمقة كالحقائؽ كأسبابيا بالمشاكؿ األفراد شعكر تظير أنيا في تتمثؿ التي المزايا بعض كليا
 كتمكف تامة، حرية في االقتراحات كتقديـ اآلراء إلبداء كافية فرصة المتدربيف تعطي أنيا كما ليا،

 تتـ الذيف األفراد قبؿ مف فيمو تـ قد المقابمة مكضكع أف مف التأكد مف المقابمة يجرم الذم الشخص
 مقابمتيـ.

 :منيا العيكب بعض ليا أف إال المقابمة أسمكب مف تتحقؽ التي المزايا مف الرغـ عمى

 تمؾ النتائج عرض إعادة أك نتائجيا تحميؿ أك المقابمة عمميات في سكاء طكيال كقتا يتطمب أنو 
 .مقابمتيـ تمت مف عمى

 النتائج  تصميـ يمكف ال ثـ كمف األساتذة، مف محدكد عدد عمى إال المقابمة تطبيؽ يمكف ال
 .بسيكلة

 تأتي  ثـ كمف بالحرج، المقابمة معيـ تجرل الذيف مف األساتذة بعض إحساس إلى يؤدم قد
 .احتياجاتيـ عف بصدؽ معبرة غير إجاباتيـ

  Questionnaire :االستبيان  -2
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 التدريبية االحتياجات عف المعمكمات جمع بيدؼ تصمـ األسئمة مف منظمة قائمة عف عبارة االستبياف
 .االستبياف عمييـ يكزع الذيف األفراد قبؿ مف تحتكييا التي األسئمة عف اإلجابة أك تعبئتيا بعد لألساتذة

 لكتابة اإلرشادات  مف مجمكعة Schumacher et Macmillan (1984وماكميالن ) شوماكر كيذكر
 :( ىي372 :2004 رجاء،)حسب  االستبياف أسئمة

 .محدد معنى ذات كاضحة العبارات تككف أف .أ 
 .كالمتحيزة كالمنفية المزدكجة األسئمة أك العبارات كتابة تجنب .ب 
 .غامضة غير إجابات األسئمة تستثير أف يجب .ج 
 معمكمات إعطاء يمكف حتى المستجيب قدرات مستكل في األسئمة تككف أف يجب .د 

 .فييا صحيحة مكثكؽ
 .لممستجيب كميمة بالمكضكع متعمقة تككف أف يجب .ق 
في  بكضعيا الفرد يقكـ إشارات أك عالمات ىيئة عمى المطمكبة اإلجابات تككف أف يفضؿ .ك 

 . بياناتيا كتبكيب حصرىا يسيؿ حتى ليا المخصص المكاف

 :( ىما375: 2004)رجاء،  رئيسييف نكعيف في االستبياف أسئمة تصنيؼ كيمكف

 .يريدىا التي االستجابة كتابة حرية الفرد يعطي حيث :المفتوحة األسئمة - أ
  .معطاةإجابات  عدة بيف مف مناسبة يراىا التي االستجابة الفرد يختار حيث :المقيدة األسئمة  - ب

 التكاليؼ، قميؿ كأنو كقت، أقصر في األفراد مف عدد أكبر إلى يصؿ أف يمكف أنو االستبياف مزايا كمف
 ككاضحة. مركزة بيانات كيقدـ

 مف إال إعداده كيصعب المنتظرة، غير اإلجابات عف الحر لمتعبير كافيا دليال يعتبر ال أنو عيكبو كمف
 الديف: صالح)الممكنة  كالحمكؿ المشكالت أسباب إلى الكصكؿ في محددة فعالية كلو متخصصيف، قبؿ

1992 :26.) 

 Tests :االختبارات  -3

 التدريبية االحتياجات تحديد في عمييا االعتماد يمكف التي العامة األساليب مف االختبارات تعتبر     
 المناسب بالشكؿ دائما متكفر ليست لكنيا ليـ، تجرم مف قصكر أكجو مف تكشفو ما ضكء في كذلؾ
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 :2002 الطعاني،)الفرد  أداء تقكيـ في نيائية اعتبارىا يمكف ال عامة مؤشرات تعطي أنيا كما كالمقنف،
36.) 

 محاسنيا ليا االختبارات خالؿ مف لألساتذة التدريبية االحتياجات عف المعمكمات جمع أف بالذكر كالجدير
 الحتياجاتيـ طبقا األساتذة تصنيؼ يمكف نتائجيا ضكء في أنيا في فتتمثؿ محاسنيا أما كعيكبيا،
 تزكد أنيا كما مجمكعة لكؿ المناسب التدريب نكع تحديد ثـ كمف متجانسة، مجمكعات إلى التدريبية
 الذات معرفة تطكير في يساعد قد التدريبية كاحتياجاتيـ قدراتيـ عف راجعة بتغذية أنفسيـ األساتذة
 تتمثؿ مساوئيا أما لتخطيطو، نسعى الذم التدريبي البرنامج تحديد في تساعد أنيا كما لدييـ، كتقديرىا

 في كتحتاج كالكجدانية، األدائية احتياجاتيـ دكف لألساتذة المعرفية االحتياجات عف تكشؼ قد أنيا في
 خاصة مكمفة تككف أنيا إلى باإلضافة األحياف، بعض في نجدىـ ال قد متخصصيف إلى كتحميميا بنائيا
: 1990سعيد، ) .التعميـ كتقنيات طرائؽ في ممحكظ كتقدـ معرفي انفجار مف عصرنا يشيده ما ظؿ في

532.) 

  Problems analysis :المشكالت تحميل  -4

 يساىـ ما كغالبا لممشكمة، الحقيقي السبب كمعرفة العمؿ مشكالت تحميؿ التدريب نجاح كسائؿ أىـ مف
 خطكات تتبع يتـ أف يجب المشكالت تحميؿ عممية إجراء كعند بكفاءة، المشكالت ىذه عالج في التدريب
 المشكمة دراسة يجب كما فييا، سببا تككف قد التي المراحؿ إلى كالتعرؼ المشكمة فيو انتخب الذم العمؿ
 اإلجراءات تحديد مع عالجيا ككيفية الحقيقية أسبابيا في آرائيـ كدراسة أساتذة مف بيا المعنييف األفراد مع

 .لحميا الالزمة

 نفس تعطي كما كالمتدربيف المدربيف بيف كاالتفاؽ التفاىـ مف تزيد أنيا الطريقة ىذه محاسن كمف   
 جديدة كسيمة تعتبر كما المختمفة، النظر كجيات بيف الربط إلى باإلضافة المقابمة تعطييا التي النتائج
 كقتا يستغرؽ األسمكب ىذا أف إال التدريبية، العممية كتقكيـ لممتدربيف التدريبية االحتياجات عمى لمتعرؼ
 (.254 :2001كحناف، صالح) .لممتدربيف التدريبية االحتياجات لتحديد كبيرة تكاليؼ إؿ كيحتاج طكيال
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 Analysis supenvisors report :الموجيين تقارير تحميل -5

 إذا خاصة لألساتذة التدريبية االحتياجات تحديد في نشطا دكرا المكجييف تقارير تمعب أف الممكف مف    
 ىذه تحميؿ خالؿ مف يمكف حيث كالعمكميات، السطحية عف كالبعد كالمكضكعية الدقة عكامؿ عمى تكفرت
 .بالتدريب عالجيا يمكف كالتي األساتذة منيا يعاني التي الضعؼ نقاط عمى التعرؼ التقارير

 عمى لممشرفيف كاضحة معمكمات كيقدـ بكضكح األداء مشاكؿ يظير أنو األسمكب ىذا مزايا أبرز كمف    
 إلى كتميؿ اإلنسانية الصبغة تأخذ عادة المكجييف تقارير أف ىك عميو يؤخذ ما أف إال التدريب، عممية
عف  الكشؼ تحاكؿ ال التقارير معظـ ىذه أف كما عميو، استندت الذم األساس تكضح أف دكف المدح
عمييا  يعتمد مكضكعية أدكات تقنيف تـ إذا العيكب ىذه عمى التغمب يمكف انو إال المشكالت، أسباب

سعيد، )تشخيصو  إلى كتسعى الكاقع عف معبرة تككف بحيث األساتذة عف تقاريرىـ في كتابة المكجيكف
1990: 532). 

  Observation :المالحظة  -6

 تسجيؿ خالليا مف يتـ حيث منظمة بطريقة كتسجيميا المعمكمات استقصاء في يستخدـ أسمكب ىي
 فمنيا أشكاؿ عدة المالحظة تتخذ كما حدكثيا، عند محددة ظكاىر بشأف المكظؼ كسمكؾ حركات

 كالتي المنظمة كالمالحظة تصرفاتو تحدد مسبقة خطة فييا الباحث يضع ال كالتي البسيطة، المالحظة
 بمالحظتيا ستقكـ التي التصرفات ألنكاع سابؽ مخطط عمى بناءا بالمالحظة الباحث قياـ تتضمف

 (.171: 1995فكزم، )كتسجيميا 

 فيي كبالتالي الكاقع، في الظاىرة تحدث كما المعمكمات عمى يحصؿ الباحث بأف المالحظة كتتميز     
 .المالحظة تحت ىـ ممف التعاكف مف نكع أم تتطمب ال

 دقتيا المالحظة يفقد مما المراقبة تحت انو عمـ إذا المبحكث سمكؾ تغيير احتماؿ فأىميا عيوبيا أما
 .كمكضكعيتيا

  Experienced opinions :الخبراء آراء -7

 حيث الخبراء آراء لألساتذة التدريبية االحتياجات عف معمكمات جمع في تستخدـ التي األساليب بيف مف
 ليا تدريبية برامج بتنظيـ كيقكمكف التدريبية، البرامج تنفيذ كأثناء التدريب في الخبراء مف عدد يجتمع
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 احتياجاتيـ تحديد ثـ كمف كظائفيـ، عمييا تشمؿ التي كالمياـ الكاجبات كتقرير األساتذة أكضاع كبدراسة
 (.254: 2001كحناف،   صالح. ) بأدائيـ  كدراياتيـ خبرتيـ خالؿ مف المياـ بتمؾ المتصمة

  A list of training neads :التدريبية االحتياجات قوائم  -8

 المتدرب يمتمكيا التي كالميارات الكظيفية المياـ تشمؿ تفصيمية أجزاء تتضمف كقكائـ جداكؿ بإعداد كذلؾ
 دراية أكثر ألنو فييا التدريب إلى يحتاج التي( االحتياجات) المياـ أماـ إشارة كضع منو كيطمب( األستاذ)

ذا غيره، مف التدريبية بحاجاتو  تكفير يمكف السميـ الكجو عمى كاستخداميا القكائـ ىذه تصميـ أحسف ما كا 
 (.38: 2002الطعاني، )احتياجاتو  إلى بسيكلة المسؤكليف كيرشد الدقة، مف كبير قدر عمى معمكمات

 : خالصــــــــــــة

 ىذه لمقابمة التدريب الدقيؽ تصميـ في األساسية العناصر مف يعتبر التدريبية االحتياجات تحديد إف
 كاقعيا نشاطا كما يجعمو معنى لممتدربيف، ذا ىادفا نشاطا التدريبي النشاط جعؿ عمى كيساعد االحتياجات،

 العممية الدراسة عمى يقـك ىادؼ، مخطط جيد نشاط أك عمى يعتمد أف يجب أىدافو، التدريب يحقؽ كلكي
 في األحياف مف كثير في تتركز إنما التدريب مشكمة أف حيث االحتياجات التدريبية، عف لمكشؼ كالعممية

 .التدريبية البرامج تمييا التي الدقيقة تحديد االحتياجات التدريبية عدـ



 
 

 إمفصل إمثامث

  إمتدريس 
 تمييد

 التدريس أوال: مفيوم 

 األسس التي ترتكز حوليا تعريفات التدريسثانيا: 

 يقوم عمييا التدريس مسمماتثالثا: 

 رابعا: خصائص التدريس

 خامسا: العممية التدريسية

 سادسا: ميارات التدريس الفعال

 خالصة
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 :تمييد

كتمعب فييا ذاتيتو دكرا عظيما، مع ذلؾ فكجد عمـ  ،التدريس عممية ذاتية تظير فييا شخصية األستاذإف 

يجعمنا نيتـ بيذا المكضكع لنبيف كيؼ ، مما يعتني بو، لو أىدافو العامة كالخاصة كأسسو كمبادئو كنظرياتو

عداد إككيفية تطبيقيا كأىميتيا في  ،كأىـ المبادئ التي تقكـ عمييا ىذه المينة ،يعد األستاذ لمينة التدريس

 لى الجيؿ الذم بعده.إف أجؿ تسميـ الشعمة جيؿ يعمؿ م

ستاذ الكؼء يجب أف يحؼ لذلؾ فإف االىتماـ بأساليب التدريس كمياراتو مف أجؿ إعداد األ       

 كأف نطبؽ خالصة تجاربنا كخبراتنا المكتكبة أك المنقكلة مشافية. ،بالمكضكعية كالصدؽ كاألمانة

 التدريسأوال: مفيوم 

( فيقاؿ دىرَّسى الكتاب كنحكه، أم قاـ بتدريسو التدريس مف الفعؿتشتؽ كممة  :لغة -1 كتىدىارسى  ،)دىرَّسى

 .(235: 1984الكتاب كنحكه: دىرَّسىوي كتعيده بالقراءة كالحفظ لئال ينساه )فؤاد كآخركف، 

( في االنجميزية أف تعطي دركسا لطالب لمساعدتيـ عمى تعمـ شيء ما، teach) كيقصد بالفعؿ دىرَّسى 

 .(45: 2004إعطائيـ معمكمات عنو ) نايفة، ب

يختمؼ مفيكـ التدريس كفقا لمفمسفة التربكية التي تنظـ بيا المناىج الدراسية في دكؿ  :اصطالحا -2

أحدىما يطمؽ عميو االتجاه التقميدم كاآلخر يطمؽ : كالتي غالبا ما ينظر إلييا مف اتجاىيف ،العالـ المختمفة

 .(11 :2010حديث( )شاىيف، عميو االتجاه التقدمي)ال

 ىذيف االتجاىيف في النقاط التالية: (25: 2005)راشد، حيث يكجز 

 :مصطمح التدريس في اإلطار التقميدي - أ

 .)التدريس ىك ما يقـك بو األستاذ مف نشاط ألجؿ نقؿ المعارؼ إلى عقكؿ التالميذ)التمقيف 

  المعمكمات )دكره ايجابي(.األستاذ األمثؿ ىك األستاذ الذم يمـ بأكبر قدر ممكف مف 
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   كبر قدر مف المعمكمات، كاستظيارىا إذا ما أالمتعمـ األفضؿ ىك المتعمـ الذم يقدر عمى حفظ

 )دكره سمبي(. طمب منو ذلؾ

  المنيج الجيد ىك المنيج الذم يحتكم عمى أكبر قدر ممكف مف المعارؼ التي يراىا المعنيكف

 .بالتربية ضركرية لبنية المتعمـ العقمية

 مصطمح التدريس في اإلطار الحديث )التقدمي(:   - ب

 مشتقة مف  ،التدريس ىك نشاط مخطط كمنظـ يرمي إلى تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة مسبقا

 كمعطيات المادة التعميمية. ،حاجات المتعمـ كدكافعو كميكلو كفمسفة مجتمعو

  .التدريس الفعاؿ ىك التدريس الذم يككف فيو المتعمـ محكرنا فعاالن فيو 

  .الدرس الجيد ىك الدرس الذم يبدأ بالمتعمـ كينتيي بو 

  النشط في الدرس القادر عمى استخداـ ما تعممو كالمتعمـ الجيد في التدريس الحديث ىك المتعمـ

 في مكاجية مكاقؼ مختمفة في حياتو.

 تدريس الحديث ىك األستاذ الذم يقدر عمى إثارة المتعمـ نحك التعمـ، كجعمو نشطا األستاذ الجيد ال

 . متفاعال في جميع مراحؿ الدرس كصكال إلى تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي حددىا مسبقا

ىادؼ يقكـ بو المدرس لتكصيؿ  يشير التدريس إلي تنظيـ الخبرات التعميمية، فيك كسيمة اتصاؿ تربكم

مخرجات تربكية مف  دؼ إحداث تغير في المتعمـ، كتحقيؽبي كالقيـ كالميارات إلي التالميذ المعمكمات

 .(144: 2008 خالؿ األنشطة كالمياـ الممارسة بيف المدرس كالتمميذ )عبد الحكيـ،

التي  ف "التدريس ىك عبارة عف سمسمة مف اإلجراءات كالترتيبات كاألفعاؿ المنظمةأكفي تعريؼ أخر نجد ب

كيساىـ فييا التالميذ نظريا كعمميا حتى  ،مف التخطيط حتى نياية تنفيذ التدريس اـ بيا األستاذ بدءيقك 

 .(15: 2006 ،يتحقؽ لو التعميـ" )بدكم يمكف أف
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 األسس التي ترتكز حوليا تعريفات التدريسثانيا: 

معظـ الباحثيف في ىذا المجاؿ يفتقدكف كجكد معيار مكحد يمكف االعتماد عميو في تعريؼ التدريس، 

 (64: 2003)كماؿ، "كماؿ زيتكف"كردىا أ نو يكجد أسس ترتكز حكليا تعريفات التدريس كماأكالكاقع 

 أىميا:

 :التدريس باعتباره عممية اتصال -1

)معمكمات  عممية اتصاؿ بيف األستاذ كالتالميذ، يحرص خالليا األستاذ عمى نقؿ رسالة معينة كىك

 إلى المتعمـ في أحسف صكرة ممكنة. كمعارؼ كخبرات(

 

 

 

                           

 يمثؿ التدريس باعتباره عممية اتصاؿ.: (01رقم ) الشكل

 التدريس باعتباره عممية تعاون: -2

فيك عممية تعاكنية بيف معمـ كمتعمميف أك بيف التالميذ  - التدريس سمكؾ اجتماعي فيك ال ينشا مف فراغ

 بعضيـ البعض.

 

 

                       

 .(88: 2003تعاكف )حسيف،  يمثؿ التدريس باعتباره عممية: (02رقم ) الشكل

 

 بيئة الفصل

 

 

 مادة تعليمية

 متعلم معلم

 متعلم متعلمين

 معلم



30 
 

 التدريس باعتباره نظاما:  -3

 .)األستاذ، المتعمـ، المنياج، بيئة التعمـ( المدخالت: .أ 

 .)األىداؼ، المحتكل، طرؽ التدريس، التقكيـ( العمميات:  .ب 

كما ىك مكضح في الشكؿ  )التغيرات المطمكب إحداثيا في شخصية المتعمميف( المخرجات:  .ج 

 :تياآل

 

 

 

 

 .(88: 2003يمثؿ التدريس باعتباره نظاما )حسيف،  :(03رقم ) الشكل  

 مسممات يقوم عمييا التدريسثالثا: 

مدرس، متعمـ، كمادة تعميمية أك خبرة تربكية، يحاكؿ  :التدريس عممية ذات أبعاد ثالثة  -1

 يحدث تغيرا حسنا منشكدا في سمكؾ المتعمـ. أفالمدرس 

أم البد مف كجكد تالميذ كمدرس إلحداث قدر كبير مف التفاعؿ  :التدريس سموك اجتماعي  -2

 االيجابي في مكقؼ تدريسي معيف كتحقيؽ األىداؼ المحددة مسبقا.

ية، ميما أم أف المدرس إنساف ال يمكف استبدالو بآلة أك كسيمة ماد :التدريس لو بعد إنساني  -3

 رتقت درجة كفايتيا، إنما ىي كسائؿ تعميمية تساعد في نقؿ المعمكمات.ا

أم فييا حركة كتفاعؿ ككؿ مف المدرس كالمتعمـ يثؽ في قدرة  :التدريس عممية ديناميكية -4

  .(112: 1988اآلخر عمى التأثير كالتأثر لتحقيؽ األىداؼ التربكية )حمداف، 

IN-PUTS 

 المدخالت

 

 

PROCESS 

 العمميات

OUT-PUTS 

 المخرجات
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في معرفة التمميذ لبعض المعارؼ كتطبيقاتيا العممية، بؿ نتائج عممية التدريس ال تنحصر   -5

تتضمف كذلؾ أساليب التفكير التي تكصؿ إلى تمؾ المعارؼ كاكتساب التمميذ لمعديد مف الميارات 

كالتي تتضمف كذلؾ القيـ كاالتجاىات كالميكؿ كاالىتمامات التي يجب  ،المغكية كالعقمية كالحركية

 .(115: 1988ديو جكانبو الكجدانية )حمداف، ف يكتسبيا التمميذ كتنمي لأ

كسيمتيا الرئيسية ىي المغة، أم أف المدرس يتعيف عميو إرساؿ  :التدريس عممية اتصال  -6

 االستجابة. رسالة معينة إلى المتعمـ عف طريؽ قناة معينة كانتظار

الخطأ االعتقاد بطريقة كاحدة لمتدريس في ظؿ اختالفات األفراد في النكاحي العقمية  مف  -7

 كما ال ،ستراتيجية كاضحة في التدريسإكلكف ذلؾ ال يعني بالضركرة عدـ كجكد  ،كاالجتماعية

 (70: 2003 يعني عدـ كجكد خطط مشتركة في طرؽ التدريس بصفة عامة )كماؿ،

 حؿ أساسية ىي: التخطيط، التنفيذ، التقكيـ.يتـ التدريس كفؽ ثالث مرا   -8

  خصائص التدريسرابعا: 

 :(120 :1988 ،)حمدافيمكف ذكر خصائص التدريس باختصار فيما يمي 

التدريس عممية شاممة، تتكلى تنظيـ كافة مداخالت العممية التربكية، مف األستاذ كتالميذ   -1

 مدرسية، لتحقيؽ األىداؼ التعميمية. كبيئة كمنيج،

 التدريس مينة إنسانية مثالية.  -2

 التدريس عممية ايجابية ىادفة تتكلي بناء المجتمع.  -3

 التمميذ يمثؿ محكر العممية التعميمية في التدريس.  -4

 يتميز التدريس بتنكع األنشطة كاألساليب كالخبرات التي يكتسبيا التمميذ.  -5

 القكل العقمية كالجسمية كالنفسية لمتالميذ. ييدؼ التدريس إلي تنمية  -6

 يعتبر عممية ايجابية ييدؼ إلى إشباع رغبات التالميذ كتحقيؽ أماليـ في المستقبؿ.  -7
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يستخدـ التدريس الكسائؿ التعميمية كالتكنكلكجية، كاالستفادة مف الدراسات الحديثة في   -8

 مجاؿ التعميـ.

  العممية التدريسيةخامسا: 

تتككف مف عناصر ديناميكية تتفاعؿ مع بعضيا البعض بيدؼ  ،تعميـ مقصكدة كمخططة التدريس عممية

 إحداث تعمـ جيد لدل المتعمميف.

 (: 94: 2003لمعممية التدريسية أركاف أربعة ىي كاآلتي)حسيف،  :أركان عممية التدريس  -1

كالتي تعد بمثابة كفييا تحدد التغيرات المرغكب إحداثيا في سمكؾ المتعمـ  :األىداف التدريسية - أ

 . نكاتج تحصيؿ التعمـ

كىي أيضا كصؼ لألداء المطمكب مف المتعمـ في نياية المكقؼ التدريسي كالشركط التي يتـ فييا األداء 

 كالحد األدنى مف األداء المطمكب. 

كتشمؿ تحديد خصائص المتعمميف العقمية كمستكل ذكائيـ كقدراتيـ  :المدخالت السموكية  - ب

كميكالتيـ كدكافعيـ، كمستكل نمكىـ كنضجيـ باإلضافة إلى الخمفية الثقافية كالظركؼ كتحصيميـ 

 االجتماعية لمتمميذ، كىذا ما يطمؽ عميو بمحددات التعمـ.

كىك ما يطمؽ عميو المتغيرات التنفيذية، كتشمؿ الخبرات  :الخبرات واألنشطة التدريسية  - ج

كالمخططة باإلضافة إلى اإلجراءات كاألنشطة التدريسية التي يقكـ بيا المعمـ  المنتقاة كالمصممة

 كالمتعمميف بقصد تحقيؽ األىداؼ السمككية المحددة مسبقا. 

كيطمؽ عمييا متغيرات اإلنتاج كالتحصيؿ في تحديد المتغيرات السابقة  :القياس والتقويم - د

ت التحصيمية، كقابمية المتعمـ لمتعمـ التدريس، مف خالؿ تحديد الحاجات كالميارات كالقدرا
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كالتحصيؿ المعرفي كمدل استعداداتو كقدراتو، لذا تصنؼ عممية القياس كالتقكيـ إلى عدة 

 مستكيات منيا التقييـ المبدئي كالتككيني كالتقكيـ النيائي.

 :ناجحاألسس التي يقوم عمييا التدريس ال  -2

 :(65: 2008 ) محسف،األسس التي يقكـ عمييا التدريس الناجح ما يمي مف

 فكمما كاف المتعمـ ايجابيا كمشاركا في عممية التعمـ كاف  ،ايجابية المتعمـ، كمشاركتو في التعمـ

  .فعاالناجحا ك التدريس 

 يتأسس التعمـ الجديد عمى الخبرات السابقة لممتعمـ، كعمى المدرس إف يييئ لذلؾ. فأ 

 لى التعمـ لما يكفره ذلؾ مف زيادة دافعتييـ نحك التعمـ.إشعار المتعمميف بحاجاتيـ إ 

 أكثر مف حاسة لدل المتعمـ في عممية التعمـ. إشراؾ 

 مة مادة التعمـ قدرات المتعمميف كاتصاليا بحاجاتيـ.ءمال 

  يقتصر دكره عمى التمقي. ف الأأف يككف المتعمـ محكر العممية التعميمية ك  

 المتعمـ لمكاجية الحاضر كالمستقبؿ. تأىيؿ 

 .االستفادة مف نتائج البحكث كالدراسات في مجاؿ التعمـ كالتعميـ 

 :(87: 1997)عبد اهلل،  إف تحقيؽ ىذه المبادئ يتطمب ما يمي

  ساس جعؿ التعمـ فعاال. كالتدريس منتجا.أالتخطيط المسبؽ المبني عمى 

  ىداؼ العممية التربكيةأكما تقتضيو  ،التدريس في ضكء حاجات المتعمميف ىداؼأتحديد. 

  المدخالت(، بما فييا طبيعة المتعمميف كطبيعة المنيج  لربط بيف متغيرات المساؽ الدراسيا(

 كالمتغيرات جرائية كحماس المعمـ، كضكح الشرح، التعزيز...كبيف المتغيرات اإل ،كالبيئة التعميمية

المخرجات( التي ىي في التدريس الفعاؿ متغيرات قصيرة المدل، كمتغيرات بعيدة ) نتاجيةاإل

 المدل.
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  ثر التدريس يقاس أف أ)المخرجات( بمعنى  نتاجيةثر المطمكب في المتغيرات اإلحداث األإ

  .بمستكل انجاز المتعمـ

  ائؿ قياس فعالة لى كسإ)التشخيصي، البنائي، النيائي( الذم يستند  نكاع التقكيـأاعتماد مختمؼ

 تتسـ بالمكضكعية كالصدؽ كالشمكؿ، كسيكلة التطبيؽ كالثبات كالتمييز.

  .المعالجة المستمرة في ضكء ما تظيره نتائج التقكيـ كالتغذية الراجعة 

  كضع الخطط الكفيمة بتحسيف التدريس كتطكيره في ضكء ما تظيره النتائج، كمكاجية الحاجات

 .المستجدة في الحياة

   االستفادة مف نتائج البحكث كالدراسات في مجاؿ ، ك المتعمـ لمكاجية الحاضر كالمستقبؿتأىيؿ

 التعمـ كالتعميـ. 

 

 :معايير المعمم الفعال -3

يمكف  ،في ضكء مفيكـ عممية التدريس الفعالة كاليادفة حددت معايير تبيف صفات األستاذ الناجح فييا

 (:58: 2008)العجمي،  جماليا باآلتيإ

 .أف يخمؽ جكا ممتعا في غرفة الدراسة يشعر فيو الطمبة بالمتعة كالنشاط 

 .أف يحافظ عمى النظاـ في غرفة الدراسة بطريقة ايجابية بعيدة عف التعسؼ 

 .أف يكفر كؿ ما يمـز لتمكيف المتعمميف مف فيـ مادة التعمـ 

 .أف يككف كاضحا فيما يعرض عمى الطمبة كما يطمب منيـ 

  دة الالزمة لكؿ طالب تكاجيو صعكبة في التعمـ.أف يبدم المساع 

  ساس االحتراـ المتبادؿ.أأف يؤسس لعالقة ايجابية بينو كبيف الطمبة تقكـ عمى 
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  أف يككف محبا لعممو مقبال عمى ممارسة مينتو، قادرا عمى العطاء، مخططا ألم جيد يبذلو مع

 طالبو.

  رة تساؤالت البناءة لدييـ، كتشجيع التفكير.ثاا  ثارة االىتماـ لدل طالبو، ك إأف يككف قادرا عمى 

  داء عممو، كاف يعطي فرصة كافية لطمبتو لمتعمـ.أأف يككف متحمسا في 

 ميارات التدريس الفعالسادسا: 

 مفيوم الميارة:  -1

اًذقنا ،جادتوا  حكامو ك ا  ك  ،تعني الحذؽي في الشيءلغة:  - أ  ،نقكؿ مىيىٍرتي بيذا األمر أم صرت بو حى

 .(72 :2004كالجمع مىيىرة، ميران، كميكران، ميارةن، ًميارة. ) نايفة، 

 ك تقكيمو.أك تنفيذه أداء عمؿ يتصؿ بتخطيط التدريس أنيا القدرة عمى أتعرؼ باصطالحا:   - ب
فالميارة التدريسية نمط مف السمكؾ التدريسي الفعاؿ كالمنظـ بمجمكعة مف األداءات المعرفية كالحركية   

تقاف كالقدرة عمى التكيؼ مع مختمؼ الظركؼ ية لممعمـ، تتكامؿ فييا عناصر الدقة كالسرعة كاإلكاالنفعال

 .(81 :2005)شير،  المحيطة بالمكقؼ التدريسي

 أىمية امتالك المعمم لمميارة التدريسية:  -2
 .تسييؿ الممارسة التدريسية كتحقؽ اليدؼ منيا 

 .تعمؽ التعمـ كتزيد الكعي بخصائصيا 
  ساسية لكؿ معمـ.أتمثؿ معرفة كخبرة نظرية الميارة 
  نشطتوأالميارة تكجو جيد المعمـ ك. 
 أنواع ميارات التدريس:  -3

تصنؼ ميارات التدريس كفقا لمراحؿ التدريس الثالث )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ( كتشمؿ ىذه المراحؿ 

 الميارات التالية:
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جراءات كالتدابير التي يتخذىا المدرس يضـ التخطيط جميع اإل مرحمة التخطيط لمتدريس:  - أ

ف يعد خطة دقيقة أذ البد لممدرس إ ،ىداؼ التدريس كنجاح العممية التعميميةألضماف تحقيؽ 

 (:106 :2000محمد عمي، ) تشمؿ الميارات التالية

 ىداؼ السمككيةميارة تحديد األ. 
  ىداؼ السمككيةتصنيؼ األ. 
 .(113 :2009السمككية )الحيمة ، ىداؼ يمثؿ تصنيؼ األ: (01رقم ) الجدول

 فعاؿ السمككيةاأل المستكيات المجاالت 

 المجاؿ المعرفي

The Cognitive Domaine

 

 حسب تصنيؼ بمـك

 ... أف يذكر، أف يسمي، أف يحدد Knowledgeمستكل المعرفة 

 ... أف يستنتج، أف يميز، أف يصؼ Comprehensionمستكل الفيـ 

 .أف يعيف، أف يفسر.. Applicationمستكل التطبيؽ 

 ... أف يفرؽ، أف يحمؿ، أف يكازف Analysisمستكل التحميؿ 

 ... أف يبتكر، أف ينظـ، أف يكتب Synthsesمستكل التركيب 

 ... أف يبدم، أف يدافع، أف ينتقد Evaluationمستكل التقكيـ 

 المجاؿ الكجداني

The Effective Domaine

 

 

 كراثكؿحسب تصنيؼ 

ك االستقباؿ أمستكل التقبؿ 
Receiving 

 ... أف ييتـ، أف ينتبو، أف يبدم

 ... أف يجد، أف يتطكع، أف يتقيد Respondingمستكل االستجابة 

عطاء قيمة إك أمستكل التقييـ 
Valuing 

 ... أف يثمف، أف يقدر، أف يشرح

، أف يخطط، أف  Organizationمستكل التنظيـ   ... يدافعأف يمتـز

ك الكسـ بقيمة أمستكل التقييـ 
Characterization  by  value 

 ... أف يعتز، أف يبرىف، أف يثؽ
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 المجاؿ الميارم

Psychomotor Domain

 

 حسب تصنيؼ سمبسكف

 ... أف يحدد، أف يميز Preception دراؾ الحسيمستكل اإل

 ... يتطكعأف يبدم، أف يستعد، أف  Set ك التييؤأمستكل الميؿ 

 مستكل االستجابة المكجية

Guided Response 

 ... أف يعيد أف يقمد، أف يحاكي،

 ك التعكيدألية مستكل اآل

Mechanism 

 ... أف يتعكد، أف يكتب

 مستكل االستجابة العمنية المعقدة 

Complex Overt Response 

 ... أف يؤدم، أف ينسؽ، أف يصنع

 ... أف يعدؿ، أف يجرم، أف يعيد Adaptationمستكل التكيؼ 

 بداع ك اإلأصالة مستكل األ

Origination 

 ... أف يبدع، أف يبتكر، أف يصمـ

 ميارة تحديد محتكل التعمـ. 

 ميارة تحميؿ خصائص المتعمميف. 

 ميارة اختيار طريقة التدريس. 

  عدادىاا  ميارة اختيار الكسائؿ التعميمية ك.  

 ميارة اختيار أسمكب التقكيـ. 

 مرحمة تنفيذ الدرس:  - ب

جراءات عدىا المدرس مسبقا مكضع التنفيذ، كتتضمف ىذه الميمة جميع اإلأتعني كضع الخطة التي 

كتشمؿ عمى ميارات عديدة منيا)محسف،  ،كالتحركات كالفعاليات التي يقكـ بيا المدرس عند تنفيذ التدريس

2008 :102 :) 

 ثارة دافعية المتعمميف  .لمتعمـ ميارة التييئة لمدرس كا 
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 ميارة عرض الدرس. 

 ميارة التكاصؿ كالتفاعؿ بيف المدرس كالمتعمـ. 

  دارة النقاش كضبط الصؼإميارة. 

 سئمة كطريقة تكزيعياميارة تكجيو األ. 

 ميارة تمقي أسئمة المتعمميف كالتعامؿ مع إجابتيـ. 

 ميارة تعزيز استجابات المتعمميف. 

 :(. مثؿ ) أحسنت، جيد، كاصؿ األسموب المفظي... 

 :يتـ باإليماءات مثؿ )ىز الرأس، تقاسيـ الكجو التي تعبر عف  األسموب غير المفظي

 .المكافقة...(

 ميارة إشراؾ المتعمميف في الدرس. 

 ميارة استخداـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية. 

 ميارة إدارة المشكالت الصفية. 

 ميارة تكزيع كقت بيف مختمؼ مراحؿ الدرس. 

 

 في التدريس: مرحمة التقويم  -ج

يعد التقكيـ الركف الثالث الذم تقكـ عميو عممية التدريس بعد التخطيط كالتنفيذ، كيعرؼ التقكيـ بأنو     

شخاص أك حكاـ بشأف األأاألسمكب الذم تستعمؿ فيو البيانات المجمعة بكاسطة القياس أساسا إلصدار 

 داؼ التربكية.األشياء المفحكصة، كىك عممية منظمة لتحديد مدل تحقؽ األى
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كجعمو قابال لمتطكر لككنو عممية  ،سيامو في تحسيف األداءإكتنبثؽ أىمية التقكيـ في التدريس مف    

 كبو يمكف تصحيح مسار العممية التعميمية، تشخيصية كعالجية، تظير نكاحي الكفاية كالقصكر في العمؿ

 .(231 :2000)عمي، 

صدار األحكاـ عمى فعالية التدريس إالتقكيـ يعتمد أساسا عمى القياس كمعايير في ضكئيا يتـ      

كبناء عمى ذلؾ فاف ميارة التقكيـ تقتضي إحاطة المدرس بميارات أخرل منيا)عمي،  ،كمستكل التعمـ

2000: 231:) 

 المستيدؼ مف  ميارة تحديد األىداؼ التربكية كالتعميمية ألف قياس ما تحقؽ مف األىداؼ ىك

 عممية التقكيـ.

 :ميارة اختيار نكع التقكيـ المراد اعتماده في التدريس ألف التقكيـ أنكاع ىي 

 يتـ إجراؤه قبؿ البدء بالتدريس لغرض تشخيص  )التشخيصي(: التقويم القبمي

المكتسبات القبمية كالمعرفية لممتعمميف كمستكل استعدادىـ كعمى ضكئو يتـ تخطيط 

 محتكل التعمـ كأنشطتو.

 :يتـ إجراؤه أثناء عممية التدريس لقياس مستكل تقدـ الطمبة نحك  التقويم التكويني

 عة التي يقتضييا التدريس.األىداؼ المحددة، كتزكيدىـ بالتغذية الراج

 يتـ إجراؤه في نياية عممية التدريس لقياس ما تحقؽ  :)التحصيمي( التقويم النيائي

 كالتي خطط ليا المدرس كالمطمكب تحقيقو في نياية عممية التدريس. ،مف األىداؼ

 لغرض ألف كسائؿ القياس في التدريس متنكعة تبعا لتنكع التقكيـ كا ،ميارة تحديد كسائؿ القياس

 منو كالمادة  كالمتعمميف، كأىداؼ التدريس كمنيا:

 سئمة الصفية التي تمقى في أثناء الدرس أك في نيايتو.األ 

  :االختبارات التحريرية القصيرة كالمطكلة كىي أنكاع 

 المقالية: 
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  ،المكضكعية بأنكاعيا: الصكاب كالخطأ، االختيار مف متعدد، كالمزاكجة

كماؿ الفقرات الناقصة، ك   تعديؿ الفقرات....كا 

 كمراعاة الشركط التي يتطمبيا بناء  ،ميارة  بناء االختبارات ككسائؿ القياس التي يقـك عمييا التقكيـ

 مكانية التطبيؽ.ا  االختبار مف حيث الصحة كالشمكؿ كالثبات، ك 

 مف حيث تكزيع الدرجات بيف  ،ميارة كضع معايير التصحيح كتقدير الدرجات عمى إجابات الطمبة

ساس الكزف النسبي لكؿ مفردة ككضع مفاتيح اإلجابات الصحيحة أك أمفردات االختبار عمى 

 ذا كانت أسئمة االختبار مقالية.إجابات النمكذجية اإل

 (231 :2000حصائية الالزمة لذلؾ.)عمي، ميارة تفسير النتائج كتحميميا كاستعماؿ الكسائؿ اإل

 :ـــةخالصـــــــــ

التي تتطمب أف  ،لى مجمكعة مف الكفاءات كالميارات األساسيةإيمكف القكؿ أف التدريس مينة تحتاج 

لى تفعيؿ دكر إذا سعى األستاذ إيتقنيا المعمـ أثناء ممارستو لميمتو التدريسية، بحيث يككف التدريس فعاالن 

شراكو في جميع مراحؿ سير المتعمـ في التعمـ بقصد مساعدتو عمى النمك المتكامؿ، كفؽ أىدا ؼ معينة  كا 

مع تقديـ التغذية الراجعة عف أدائو في كؿ  ،التقكيـ إلىالعممية التعميمية/التعممية مف التخطيط  كالتنفيذ  

جراءات التنفيذية  لمعممية التدريسية مرحمة إلكسابو الكفاءات الفعمية، ليذا عمى األستاذ أف يجمع بيف اإل

 إلحداث األثر المطمكب في المتعمـ.كالميارات العممية 



 
 

 

 إمفصل إمرإبع

 مناجه إجليل إمثاين
 تمييد

 أوال: مفيوم المنياج 
  لممناىج المؤسسة ثانيا: المبادئ

 تطور المناىج ثالثا:
 رابعا: لماذا المناىج الجديدة؟

 مناىج الجيل الثانيخامسا: دواعي وضع 
 سادسا: مرتكزات مناىج الجيل الثاني

 سابعا: محاور ىيكمة مناىج الجيل الثاني
 ثامنا: مواصفات مناىج الجيل الثاني

 تاسعا: مميزات وخصوصيات مناىج الجيل الثاني
 عاشرا: مصطمحات ومفاىيم بيداغوجية تربوية أساسية

 خالصة
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 :تمييد

ستراتيجية الجديدة التي اعتمدتيا كزارة التربية طار اإلإالناجحة في العالـ، كفي  التربكية نظمةعمى غرار األ
المستجدات التي تشيدىا مكاكبة تستكجب  ،ة كمستمرةكيصالح سيركرة ديناميالكطنية، التي تعتبر اإل

ساس جاءت ىذه كالتعميـ، كعمى ىذا األ بحاث في ميداف التربيةليو األإ تكما تكصم ،الساحة التربكية
صالحات ك التحسينات عمى المناىج كي تتماشى كالتطكر الحاصؿ في العالـ في الجانب التكنكلكجي اإل

 كالمعمكماتي كظيكر نظريات جديدة في عمـك التربية كالتعميـ. 

      أوال: مفيوم المنياج
 48منياج في المغة تعني الطريؽ الكاضح، قاؿ اهلل تعالى في سكرة المائدة اآلية  ؟ كممة المنياجما ىك 
  ." صدؽ اهلل العظيـااجى يى ًمنٍ ًشٍرعةن كى  ـٍ كي نٍ ا مً نى مٍ عى "ًلكؿٍّ جى 

أما المنياج التعميمي فيك بنيةه منسجمة لمجمكعة مف العناصر المنظمة في نسؽ تربطيا عالقاتي التكامؿ  
القكمية  التشريع يقصد بو تنظيـ العممية التعميمية/التعممية كتكجيييا نحك األغراض كىك نكع مف بكضكح،
عداد ،كىك أشبو بالقكانيف التشريعية التي تكفؿ التقدـ كالحياة الفضمى ،المنشكدة أم منياج يقتضي  كا 

المعتمدة كالمضاميف كاألساليب  بالضركرة االعتماد عمى منطؽ يربط األىداؼ المقصكدة بالكضعيات
كالمادية المجندة، كبقدرات المتعمـ ككفاءات المعٌمـ  لتجسيدىا، كربطيا كذلؾ باإلمكانات البشرية كالتقنية

الشمكلية/ االنسجاـ/ قابمية اإلنجاز/المقركئية/ الكجاىة/ قابمية  :كيعتمد بناء المنيج عمى المبادئ التالية
 .(08: 2017،)أ()كزارة التربية الكطنية التقكيـ

 المبادئ المؤسسة لممناىجثانيا: 
 الفمسفي -األخالقي ) القيمي( الجانب في ثالثة جكانب ىي:  المبادئ المؤسسة لممناىج تتمخص

 .المنيجي كالبيداغكجي –اإلبستمكلكجي( (
لمتالميذ في  فمف أىـ شركط المنيج الجيد تعزيز النكاحي الركحية كالعقمية كاألخالقية كالثقافية كالعممية

 (.45:  2012عدادىـ لممسؤكليات كخبرات الحياة ) يزيد، ا  ك  ،المدرسة كالمجتمع

  تطور المناىجثالثا: 
نقمة نكعية مع حققت المناىج الدراسية فإف  (20: 2016)المجنة الكطنية إلعداد المناىج،كما كرد في 

  :اإلصالح
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الجزائرية كتطمعات عمى المستكل التصكرم مف حيث كجاىتيا مع غايات كمياـ المدرسة  .1
 (.01)أنظر الممحؽ رقـ  المجتمع

)أنظر  عمى مستكل اإلعداد أيف ظير التكفؿ بالمستجدات الحاصمة في المجاؿ البيداغكجي .2
 (. 02الممحؽ رقـ 

 ،كفي كؿ مقطع تعممي ،لقد تـ تكحيد المصطمحات البيداغكجية كالعمؿ بيا بنفس الطريقة لجميع المكاد
  –المقاطع التعممية  –المياديف  –الكفاءة الختامية  –الشاممة  تالكفاءا -مح التخرجكنجد ذلؾ بارزا في مم

المخطط السنكم  –المصفكفة المفاىمية  –الكفاءات العرضية  –المكارد المنيجية  –ممية عالمكارد الت
 لمتعممات.

كىي  ،كؿ ميدافـ كالخاصة بكاالنطالؽ مف كضعية مشكمة انطالقية األ ،المقاطع التعممية تاعتمدك 
  .كتبقى مستمرة كصكال  إلى مرحمة المعالجة البيداغكجية ،اإلطار الذم يمارس فيو الكفاءة

تعمـ  ،كضعية تعمـ المكارد ثـ تعمـ تكظيؼ المكارد ،اعتماد الكضعيات التعممية البسيطة الجزئيةكما تـ 
دماج الكفاءة ،اإلدماج   .كأخيرا  كضعية تقكيـ كا 

عالقات  تربطياالتعميمي ىك البنية المنسجمة لمجمكعة مف العناصر المنظمة في نسؽ ك ك يبقى المنياج 
التكامؿ المحددة بكضكح، كيقتضي بالضركرة االعتماد عمى منطؽ يربط األىداؼ المقصكدة بالكضعيات 

 ك المضاميف كاألساليب المعتمدة لتجسيدىا. 
)كزارة التربية  المرجعية العامة لممناىجك  ييي لمتربيةالقانكف التكج الكثائؽ المؤطرة لممناىج الجديدةكمف 
 (.08: 2017، )أ(الكطنية

 لماذا المناىج الجديدة؟رابعا: 

 عمال بالمسممة العالمية أف المناىج الدراسية ال تتصؼ بالجمكد ك أنيا تخضع دكريا إلى: 

 تعديالت ظرفية في إطار تطبيقيا. .1
 تجنيد مضامينيا إلدراج معارؼ جديدة. .2
 تعديالت ظرفية أك إدراًج كتحييف معارؼ، أك تعديالتو تقتضييا أحكاـ القانكف التكجييي أك تعزيز .3

 اختيارات منيجية. 
 الجديدة التي ترتكز مف الجانب القيمي عمى تعزيز قيـ اليكية الكطنية، كالتي ال لذلؾ جاءت المناىج

 لمكاطنة كالحفاظ عمى الحياة  كالبيئة، كمفتنميتيا عف بعدىا العالمي المتعمؽ بحقكؽ اإلنساف كا تنفصؿ
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المنيجي  الجانب الفمسفي عمى تيسير االنسجاـ العمكدم كاألفقي بيف المكاد، كما ترتكز مف الجانب
جتماعية كالمقاربة اال كيةيكالبيداغكجي عمى مبدأيف أساسييف ىما: المقاربة بالكفاءات المستكحاة مف البن

 .(06: 2017،)ب(نية)كزارة التربية الكط النسقية
جاءت ىذه المناىج التي تـ اعتمادىا مف قبؿ كزارة التربية الكطنية في مطمع الدخكؿ المدرسي    

لى إكالتي تتيح لممتعمـ االنتقاؿ مف اكتساب المعارؼ عف طريؽ الحفظ كاالسترجاع  2016/2017
بداء الرأم كالنقد كما تركز ىذه المناىج عمى بناء شخصية المتعمـ كمشاركتو في  ،التحميؿ كالتفكير كا 

 القسـ.
نظرا لعدـ ارتكاز ىذه  ،الكاردة في المناىج السابقة تختالالككذلؾ جاءت ألجؿ معالجة كتعديؿ اال    

 األخيرة عمى المرجعيات القانكنية.

فاءة خاصة الكفاءات العرضية التعممات عمى كؿ مركبات الك فيالتركيز  المناىج الجديدة كمف مستجدات
عرضية نجد الكفاءات المكاقؼ كالقيـ + ال كبالعكدة لمييكمة المنياج مممح التخرج + ،القيـ كالسمككات

 االنسجاـ كالنسقية المطمكبة.

 دواعي وضع مناىج الجيل الثانيخامسا: 

 كما يمي: (08: 2017 ،)أ()كزارة التربية الكطنيةمف دكاعي كضع مناىج الجيؿ الثاني أكردت في 

 التكيؼ مع المرجعيات. .1
 اعتماد المقاربة النسقية لتحقيؽ االنسجاـ العمكدم كاألفقي. .2
 إدراج القيـ كالمكاقؼ كالكفاءات العرضية بشكؿ صريح. .3
 الييكمة المكحدة لجميع المكاد مع استعماؿ نفس المصطمحات.  .4
 إعادة كتابة المناىج مراعاة لمبدأ الحداثة. .5
 لمتعميـ االبتدائي كبرامج مختمفة. منياج كاحد .6

كيمكف القكؿ أف اسباب كضع مناىج الجيؿ الجديدة ىك: التزايد الدائـ لممعارؼ، كالتطكر التكنكلكجي 
 المتسارع كما تعرفو العكلمة في المجاؿ االقتصادم، كبركز حاجات جديدة في مجاؿ التربية.

  مرتكزات مناىج الجيل الثانيسادسا: 

 ( أف مرتكزات مناىج الجيؿ الثاني ما يمي: 23: 2016، )المجنة الكطنية إلعداد المناىججاء في 
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 إٌف التعٌمـ عممية بنائية، إذ تسعى مختمؼ األنشطة التعٌممية إلى تحقيؽ مممح كاحد. .1
 إٌف اىتماـ مناىج الجيؿ الثاني بالكفاءات العرضية يجد لو مجاال كاضحا لمتفعيؿ في إطار الكتاب  .2

د، عممنا أٌف تفاعؿ المكاد فيما بينيا يتجٌسد مف خالؿ الكفاءات العرضية كمدل إسياـ المادة  ،الميكىحَّ
 الكاحدة، في تحقيؽ الكفاءة الشاممة لممادة األخرل.

 جي، كىذا ال يظير ااعتمدت مناىج الجيؿ الثاني مبدأ الشمكلية بيف المناىج، كتحقيؽ البعد المني .3

نما يظير أيضا مف خالؿ االنسجاـ في تقديـ محتكيات المكاد، عمى مستكل الييكمة كا لتصميـ فحسب؛ كا 
 كذلؾ حتى يتسنى تحقيؽ الكفاءات كالمالمح بشكؿ متجانس.

نِّفىت مناىج المكاد إلى أربعة مجاالت: مجاؿ الٌمغات، مجاؿ المكاد االجتماعية، مجاؿ العمكـ  .4  صي

 ة. كالتكنكلكجية، مجاؿ الفنكف كالثقافة كالرياض

نِّفىت التربية اإلسالمية كالتربية المدنيةكما  ذا عممنا أٌف الٌمغة العربٌية مف  صي في مجاؿ المكاد االجتماعية، كا 
ٍت لنا بدييية أف ،الٌمغات األساسية تككف الٌمغة العربٌية المحكر األساس الذم تنضكم حكلو مادتاف  اتضحى

ٍتوي بحكث عمـ االجتماع الٌمغكم. االجتماعي لمغة اجتماعيتاف، دكف أف نغفؿ الجانب حى  كالذم كىضَّ

لقد راعت مناىج الجيؿ الثاني مبدأ التدرج كاالنسجاـ العمكدم لمكفاءات الشاممة تحقيقا لمممح التخرج، ك 
مع إدراج القيـ كالمكقؼ كالكفاءات العرضية، كيتجٌمى االنسجاـ العمكدم في منياج المادة الكاحدة مف 

ـٌ الطكر فالسنةخالؿ التصكر التنازل كما  ؛ي في صياغة الكفاءات، انطالقا مف الكفاءة الشاممة لممرحمة، ث
الشاممة لمسنة الكاحدة كفاءات ختامية مناسبة لمياديف معرفية محٌددة، كتككف محؿ  ةتنبثؽ عف الكفاء

ـٌ إدماج مركب (المعرفية كاألدائية)ترجمة إلى كضعيات تعممية إلرساء المكارد  اتيا في كتكظيفيا، ث
دماجية التقكيمية في نياية مرحمة تعممية )مقطع، فصؿ، لى الكضعية اإلإكضعيات لتعٌمـ اإلدماج، كصكال 

 سنة، طكر(.

  مناىج الجيل الثانيمحاور ىيكمة سابعا: 

 ،)أ()كزارة التربية الكطنية (04تمت ىيكمة مناىج الجيؿ الثاني كفؽ المحاكر المكضحة في الشكؿ رقـ )
2017 :09) 
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 يمثؿ محاكر ىيكمة المناىج الجديدة(: 04الشكل رقم )

 ج الجيل الثانياىمواصفات منثامنا: 
  تميزت مناىج الجيؿ الثاني بمجمكعة مف المكاصفات التي يمكف تكضيحيا مف خالؿ الشكؿ التالي:

 (.09، 2017، )أ()كزارة التربية الكطنية

 

 الثانييمثؿ مكاصفات مناىج الجيؿ (: 05الشكل رقم )
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    ات مناىج الجيل الثانيمميزات وخصوصيتاسعا: 

إف المناىج الجديدة أك ما يعرؼ بمناىج الجيؿ الثاني ليا مجمكعة مف المميزات كالخصكصيات يمكف 
 (.08: 2017 ،)ب()كزارة التربية الكطنيةإدراجيا فيما يمي، ككما ىك مكضح في الشكؿ رقـ )....(: 

 :الجانب التصوري .1
 تتضمف قيـ  ،جتماعيإلى تحقيؽ مالمح التخرج لغاية شاممة مرساة في الكاقع اال تصكر ييدؼ .أ 

 .جتماعية كالمينيةذات عالقة بالحياة اال

 .جتماعية في صدارة االستراتيجياتكية االينمكذج تربكم بنائي اجتماعي بكضع البن  .ب 

 الجانب البيداغوجي: .2
 .طابع اجتماعي مستنبطة مف أطر الحياةالمقاربة بالكفاءات، ككضعيات مشكمة لمتعمـ ذات  . أ
 أدكات التعمـ كييتـ بالكظيفتيف التعديمية كاإلقرارية عف طريؽ تقكيـ  التقكيـ كأداة فعمية مف  . ب

 .المسارات كالكفاءات
  الجانب الديداكتيكي: .3
 .تييكمت المادة عمى أساس مفاىيـ منتقاة حسب قدرتيا اإلدماجية كمنظمة في مياديف .أ 
 .كالتعمـ المفاىيـ عمى أساس الصعكبات التي تطرح عند ممارستيا في التعميـ حددت مستكيات .ب 
  .نظمت المحتكيات عمى شكؿ مكارد معرفية لخدمة الكفاءة .ج 

       
 ةيمثؿ خصكصيات المناىج الجديد(: 06الشكل رقم )
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 مصطمحات ومفاىيم بيداغوجية تربوية أساسيةعاشرا: 
نكرد بعض المصطمحات كالمفاىيـ البيداغكجية التي اعتمدت في مناىج ارتأينا مف خالؿ ىذا الجزء أف 

 (09: 2017 ،)ب()كزارة التربية الكطنية  الجيؿ الثاني

: مف المعركؼ أف أىمية المؤسسات تكمف في منح أبنائنا القدرات بالكفاءات المقاربة .1
 كالميارات 

كىذا ما نعنيو: المقاربة  ،كتنفع المجتمع التي تسمح ليـ فعال أف يككنكا أكفاء لمقياـ بأشياء تنفعيـ
بالكفاءات، كالكفاءات ىي التي تجعؿ المعارؼ قابمة لمتحكيؿ كالتجنيد في الكضعيات التي تمكننا مف 

كاتخاذ قرارات  ،كالتحميؿ كالتأكيؿ كالتكقع كمكاجية كضعيات معقدة، أم التفكير ،التصرؼ خارج المدرسة
 تشكؿ ىذه المقاربة ،إف الكفاءة ال تكجد إال ما تأكد منيا كتجمى في األداءكالتنظيـ كالتفاكض، بيذا نقكؿ 

)أم  ةالمحكر الرئيس لممناىج الجديدة كىذه األخير  –كية االجتماعيةيالمؤسسة عمى البناء الفكرم كالبن-
ة ذات قدـ االستراتيجيات التي تمكف المتعمـ مف بناء معارفو في كضعيات تفاعميتجتماعية( كية االيالبن

 كتتيح لو فرصة تقديـ مساىمتو في مجمكعة مف أقرانو. ،داللة

إف المقاربة بالكفاءات تجعؿ مف المتعمـ محكرا أساسيا ليا كتعمؿ عمى إشراكو في مسؤكلية قيادة كتنفيذ   
كىي تقكـ عمى اختيار كضعيات تعممية مستقاة مف الحياة في صيغة مشكالت ترمي عممية  ،عممية التعمـ

ـ إلى حميا باستعماؿ األدكات الفكرية، كبتسخير الميارات كالمكارد الضركرية لذلؾ، فحؿ المشكالت التعم
أك الكضعيات المشكمة ىك األسمكب المعتمد لمتعمـ الفعاؿ إذ أنو يتيح لممتعمـ في بناء معارفو بإدماج 

 المعطيات كالحمكؿ الجديدة في مكتسباتو السابقة.

 جنيد مجمكعة مندمجة مف المعارؼ كالميارات بشكؿ ناجح في مكاجية ىي القدرة عمى ت :الكفاءة .2

فيي القدرة عمى التصٌرؼ المبني عمى تجنيد كاستعماؿ مجمكعة مف المكارد استعماال  ،كضعيات مشكمة
ناجعا )معارؼ مكتسبة، حسف التصٌرؼ، قيـ، قدرات فكرية، مكاقؼ شخصية...( لحٌؿ كضعيات مشكمة 

 ذات داللة.

 كيتعمؽ بمادة مف  ،كىي ىدؼ نسعى لتحقيقو خالؿ مرحمة أك طكر أك سنة :الشاممةالكفاءة  .3

 المكاد كيتسـ بالعمكـ.
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 كىي كفاءة تتعمؽ بميداف مف المياديف المييكمة لممادة خالؿ سنة كاحدة. الكفاءة الختامية:  .4

حتى تصبح  : كىي في غاية األىمية، تيدؼ إلى تفصيؿ الكفاءة الختاميةمركبات الكفاءة .5
 عممية 

أكثر في عممية التعمـ، كبصفة عامة فإف ىذه المركبات تركز عمى التحكـ في المضاميف المعرفية 
 كاستعماالتيا لحؿ كضعيات مشكمة تساىـ في تنمية القيـ كالكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة،

 كبصفة عامة تكجد ثالث مركبات لمكفاءة الختامية:

 جانب المعرفي.مركبة خاصة بال .أ 
 مركبة خاصة بتكظيؼ المكارد المعرفية.  .ب 
 مركبة خاصة بالقيـ كالسمككات. .ج 

نما تتعمؽ بعدة مكاد مثؿ:  ،ىي كفاءة ال تتعمؽ بمادة بذاتيا :الكفاءة العرضية أو األفقية .6  كا 

ن ،الكتابة، فيذه الكفاءات ال تخص مادة المغة العربية كحدىا –القراءة  –معالجة المعمكمات  ما نجدىا كا 
 تنتشر عبر جميع المكاد.

ىي اختيار بيداغكجي يجسد النظر إلى المغة باعتبارىا نظاما ينبغي إدراكو  :المقاربة النصية  .7
 في 

شمكلية، حيث يتخذ النص محكرا أساسيا تدكر حكلو جميع فركع المغة، كيمثؿ البنية الكبرل التي تظير 
)المعجـ المغكم كالدالالت الفكرية باعتبار النص يحمؿ  ليةفييا كؿ المستكيات المغكية كالصكتية كالدال

كبيذا يصبح النص المنطكؽ أك المكتكب محكر  ،كيبمغ رسالة ىادفة( كالنحكية كالصرفية كاألسمكبية
 العممية التعممية، كمف خالليما تنمى كفاءات مياديف المغة األربعة.

 ،ىي كضعية تعممية يعدىا األستاذ بيدؼ إنشاء فضاء لمتفكير كالتحميؿ :مةك  ش  الوضعية الم   .8
 كىي 

شاممة كمركبة كذات داللة مستمدة مف الحياة اليكمية كاألحداث التي نكاجييا فييا، ينتج عنيا جك مف 
مف  ،كتدعك المتعمـ لمتفكير كاستحضار مكارده المعرفية كاالجتماعية كالكجدانية لحميا ،الحيرة كالتساؤؿ

 معمكمات معركضة في سياؽ ما لتكظيفيا بطريقة مدمجة مف أجؿ إنجاز ميمة.
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رغـ أنيا مف - عمـ، كىي كضعياتتكضعيات مركزة حكؿ مفاىيـ ال :الوضعيات التعمُّمية .9
 تصميـ 

عداده تتمحكر حكؿ المتعمميف كتأخذ بعيف االعتبار خصائصيـ المعرفية كالثقافية كاالجتماعية  -المدرس كا 
 (.13: 2017 )أ( باتيـ السابقة/ تصكراتيـ/ صعكباتيـ...()كزارة التربية الكطنية)مكتس

تتمثؿ في تكفير الفرصة لممتعمـ لممارسة الكفاءة المستيدفة، كىي نشاط : وضعية تعمم اإلدماج.10
مستعينا بمكارده الذاتية كمكتسباتو مجندا إياىا  ،يقكـ بو المتعمـ الستغالؿ المعارؼ كالميارات المكتسبة

بشكؿ متصؿ في كضعيات ذات داللة، كال بد أف يككف اإلدماج حاضرا في كؿ مراحؿ التعٌمـ، كيستيدؼ 
ـى لمقياـ بإنجاز يبرىف فيو عمى مستكل كفاءتو ،بناء أك تنمية كفاءة  ،كيرتكز عمى حؿ كضعية تيًعدُّ المتعٌم

)كزارة التربية  ىذا النشاط، أما المعمـ فيككف مشرفا كمكٌجيا كينقسـ إلى ثالثة أنكاعحيث يككف الفاعؿ في 
 (:11: 2017 )ب(الكطنية

 يرتبط بأنشطة البناء كالتدريب. إدماج جزئي: .أ 
 يرتبط بالكفاءة المرحمية.  إدماج مرحمي:  .ب 
 يرتبط بالكفاءة األساسية المستيدفة خالؿ سنة دراسية. إدماج نيائي: .ج 

 :خصائص وضعية تعمم اإلدماج   .11

 تجند مجمكعة مف المكتسبات التي تدمج كال تجمع. .أ 
 فيي إذف ذات طابع اجتماعي. ،ميمة كذات داللة مكجية نحك .ب 
 مرجعيتيا فئة مف المشكالت الخاصة بالمادة الدراسية. .ج 
 ىي كضعية جديدة بالنسبة لممتعمـ.  .د 

 يتـ االتفاؽ عميو بيف األستاذ  ،اعيجم المشركع عمؿ كتابي فردم أك :بيداغوجيا المشروع  .12

نجازه داخؿ القسـ  كعبر مراحؿ، ،أٌما إعداده فيتـٌ خارج القسـ كداخمو؛ كالمتعمميف، كتجرم مناقشتو كا 
 كيعرض المشركع كفؽ معايير كشركط محددة. ،كتحت إشراؼ األستاذ

الممارسة الفعمية، كعمى حمؿ المتعمـ عمى تأف  اكيتبنى المنياج بيدغكجيا المشركع الذم مف شأني  
لذلؾ يقترح إنجاز عدة مشاريع يغمب  ،االجتماعي، فضال عف بناء كفاءات جديدة –االندماج النفسي 
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كذلؾ مف شأنو تدعيـ ثقة المتعمميف  ،كشبو حقيقية ،عمييا الطابع الكتابي، انطالقا مف كضعيات حقيقية
 بأنفسيـ كتنمية ركح تحدم العقبات كالصعاب لدييـ.

)التحصيمي( جزء  شيادمإف التقكيـ بأنكاعو: التشخيصي، التككيني، اإل :قويم البيداغوجيالت .13
 مف 

كمساعد  ،فيك مدمىج فييا كمالًزـ ليا كليس خارجا عنيا، كما أنو كاشؼ لمنقائص ،عممية التعميـ كالتعمـ
عمى تشخيص االختالالت كالتذبذبات التي يمكف أف تحصؿ خالؿ عممية التعمـ، كيساعد عمى استدراكيا 
بصفة عادية كمنتظمة. كبيذه الصفة، فإف استغالؿ أخطاء التمميذ أك نقائصو في تصكر طرائؽ التكفؿ 

كيـ البيداغكجي في ىداؼ التق، كمف أبيا عنصر إيجابي كىاـ في تشخيص تمؾ النقائص كاستدراكيا
 :  ( ما يمي12: 2017 )ب(،)كزارة التربية الكطنية المناىج الجديدة

 التأكد مف مستكل بمكغ األىداؼ. .أ 
 تنظيـ سيركرة الفعؿ التعميمي/التعممي. .ب 
 اإلجازة ك التأىيؿ. .ج 
 اعالـ الجيات الرسمية. .د 

 ىي المسار الذم يمكف المتعمـ مف تجاكز الصعكبات التي تعترض  :المعالجة البيداغوجية  .14

تعمُّمىو، كتيدؼ المعالجة البيداغكجية إلى إدماج التمميذ الذم يعاني مف صعكبات في التعمـ ألسباب 
مف طرؼ المعمـ نفسو في إطار التكفؿ  محددة، كعمى عكس الدعـ فيك يمارس فقط في أكقات الدراسة

التكيؼ ليستعيد الطفؿ الثقة بالنفس كقدرتو عمى التعمـ، كالمعالجة ىي التعديؿ الدائـ عمى شكؿ أفكاج 
كتسكيتيا بحسب حاجات المتعمـ، كتمر  ،كالسريع لمتعممات بكاسطة التقكيـ المستمر لمكتسبات التالميذ

 :(14: 2017، )أ()كزارة التربية الكطنية سيركرة المعالجة البيداغكجية بصفة عامة بالمراحؿ التالية

 إحصاء عكائؽ التعمـ )صعكبات التعمـ(. .أ 
 تحديد األىداؼ )الحاجات(. .ب 
 اقتراح كضعيات المعالجة )نشاطات، سندات، كأشكاؿ التقكيـ(. .ج 

 ىك مجمكعة مرتٌبة كمترابطة مف األنشطة كالميٌمات، كيتمٌيز بكجكد عالقات  :المقطع التعممي  .15



51 
 

كتحقيؽ مستكل مف مستكيات الكفاءة  ،رساء مكارد جديدةمف أجؿ إ ،تربط بيف مختمؼ أجزائو المتتابعة
 .(13: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنية الشاممة أك تحقيؽ كفاءات ختامية معٌينة

 كعدد المياديف في الماٌدة يحٌدد عدد الكفاءات  ،جزء مييكؿ كمنٌظـ لمماٌدة قصد التعٌمـ :الميدان .16

كيضمف ىذا اإلجراء التكفؿ الكٌمي بمعارؼ المادة في مالمح  ،الختامية التي ندرجيا في مممح التخٌرج
 التخٌرج، كبالنسبة لمغة العربية فإف لدينا أربعة مياديف ىي: فيـ المنطكؽ، التعبير الشفكم، فيـ المكتكب،

 .(13: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنية التعبير الكتابي

 لمياديف، الكفاءات الختامية كالمكاردىي عبارة عف جدكؿ يتضمف ا :المصفوفة المفاىيمية  .17
 .(13: 2017، )ب()كزارة لتربية الكطنية

 مخطط عاـ لما يتـ برمجتو خالؿ سنة دراسية، ضمف  ىك :المخطط السنوي لبناء التعممات .18

مشركع تربكم، ييفضي إلى تحقيؽ الكفاءة الشاممة لمستكل مف المستكيات التعٌممية انطالقا مف الكفاءات 
لممياديف، كييبنى عمى مجمكعة مف المقاطع التعممية المتكاممة، كىك القاعدة األساسية لتكزيع الختامية 

 .(13: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنية المكارد المعرفية عمى المقاطع

ىي كؿ ما يجنده المتعمـ كيتحكـ فيو كيحكلو مف أجؿ حؿ المشكالت كتنمية  :الموارد  .19
 ، الكفاءات

 .(14: 2017، )ب()كزارة التربية الكطنيةمجمكعة المعارؼ التي:  كىي

 يسترجعيا المتعمـ قبؿ الشركع في نشاط ما. .أ 
 يجندىا المتعمـ لحؿ كضعية مشكمة ) كضعية مركبة(. .ب 
 يعدىا المعمـ قبؿ النشاط. .ج 
 يكتسبيا التمميذ أثناء نشاط ما. .د 

 كتستخدـ  ،المكاقؼ التعميمية التعمميةىي كؿ ما يستعاف بو في : الوسائل التعميمية التعممية  .20

كترسيخ مكتسباتيـ كتنميتيا، كيجب أف تتفاعؿ مع باقي  ،بغرض مساعدة المتعمميف عمى بناء تعمماتيـ
العناصر بيدؼ بمكغ أىداؼ المنياج، كىى بذلؾ تعد السبيؿ األساسي لبث النبض كالحياة في المادة 

خطط مكاقؼ التدريس اليكمية يفكر باستمرار فيما يناسب ىذا التعميمية، كبالتالي فإف األستاذ حينما ي
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يككف اختياره لمكسائؿ التعميمية كاألنشطة المصاحبة كالمداخؿ التي سكؼ يستخدميا في فذاؾ،  الدرس أك
ضكء أسس كمعايير خاصة تحددىا طبيعة الدرس، كمعنى ذلؾ أف استخداـ الكسائؿ التعميمية في التدريس 

مشاىد، السبكرة،  دفة، كىي متنكعة أىميا: الكتاب المدرسي، قصص، نصكص،يجب أال يترؾ لمص
، صكر الشخصيات كاألعالـ الكطنية كالعالمية، المعالـ األثرية كالسياحية،  األلكاح، الصكر كالرسـك
الشفافات، أجيزة عرض الصكر كاألفالـ كالشرائح، أجيزة الحاسكب، البرامج اإلذاعية، األسطكانات، 

كيرتكز اختيار  ،ات، الرحالت، المعارض )معرض الكتاب، الصناعات التقميدية، زيارة المتاحؼ(التمثيمي
، )ب()كزارة التربية الكطنيةتناسبيا، تجربتيا  نكعيا، جكدتيا، نجاعتيا،: ىيالشركط  الكسيمة التعميمية عمى

2017 :14). 

 

 

 :خالصة

طراؼ  المعنية بالعممية معرفية مشتركة بيف األ تعمؿ مناىج الجيؿ الثاني عمى تكحيد الرؤية عمى قاعدة
سفة تعميمية تتفاعؿ مع معطيات العصر كمتطمباتو، كتبتعد عف مسيس فأمؿ في تأالتعميمية/ التعممية، كت

أف يككف األستاذ كالمتعمـ  عمى ، تأكيدىا الكبيرليو المناىج الجديدةإالتمقيف كالحفظ، كلعؿ ما تتطمع 
لى تحقيقيا، إالتعممية، فيي ترل في احترافية األستاذ غاية تصبك  ية التعميمية/طرفيف فاعميف في العمم

كأساليبو  ،مكاناتوإعمى تطكير  كحرصا ،نشطة التعمـ عمى المدل المتكسط كالطكيؿأىندسة  فيف متك
ىذه كفي الكقت نفسو تتطمع  ؛كتعميميا كتقكيميا ،كطرائؽ تدريسو بعيدا عف الكتاب المقرر إلعداد المادة

 ساسيا في تككينو العممي كالمعرفي.أكتككف المناقشة كالنقد جزءا  ،لى جعؿ المتعمـ باحثاإالمناىج 

ستساىـ ليس في تحقيؽ مالمح التخرج  ،ف طبقت تطبيقا صحيحاإجاءت بيا مناىج الجيؿ الثاني  إف ما
سباب أكيممؾ  ،فحسب، بؿ في تمبية طمكحات مجتمع يعمؿ عمى استرجاع عناصر تميزه الحضارم

 النجاح كاالنفتاح عمى الثقافة العالمية.

كلف يتأتى ىذا إال مف خالؿ تأىيؿ الكسط التربكم، كتدريب األساتذة تدريبا مكثفا يسيـ في نشر ثقافة 
ساليب ألى التفكير الكمي، مع العمؿ عمى تحديث إتغيير الممارسات الصفية، كاالنتقاؿ مف التفكير الجزئي 

 قائد الممارسات التعميمية في الصؼ. التقكيـ ليككف



 

 إمفصل إخلامس

 إل جرإءإت إملهنجية ندلرإسة إمليدإنية
 تمييد
  اإلجراءات المنيجية لمدراسة االستطالعيةأوال: 
 الغرض من الدراسة االستطالعية .1
 االستطالعيةمكان وزمان الدراسة  .2
 دراسةال واتأد .3
 ومواصفاتيا عينة الدراسة االستطالعية .4
 الدراسةالخصائص السيكومترية ألداة  .5

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسيةثانيا: 
 منيج الدراسة  .1
 مدة الدراسة األساسية  ة مكان .2
 مجتمع الدراسة األساسية .3
 ومواصفاتيا عينة الدراسة األساسية .4
 الدراسة األساسية تاو أد .5
 طريقة تصحيح أداة الدراسة والحصول عمى الدرجات الخام .6
 طريقة إجراء الدراسة األساسية .7
 األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة الميدانية .8
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 :تمييد

في الدراسة  فيو اإلجراءات المنيجية المتبعة نتناكؿكالذم  ؛نتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى الجانب التطبيقي  

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

المستخدمة فييا، إضافة إلى مكاف كزماف إجرائيا، كالعينة التي اشتممتيا  اةحيث ذكر الغرض منيا كاألد

أما الجزء ، الدراسة ةكمميزاتيا، كصكال إلى ما أفرزتو مف نتائج فيما يخص الخصائص السيككمترية ألدا

يا دراسة األساسية بتحديد المنيج الذم اتبعتو، كمكاف كزماف إجرائاإلجراءات المنيجية لمالثاني فتضمف 

المستخدمة  اةكمدتيا، ككيفية القياـ بيا، كصكال إلى تحديد خصائص المجتمع كالعينة التي شممتيما، كاألد

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

 الدراسة الميدانية.اإلحصائية المتبعة في 

 ستطالعيةاإلجراءات المنيجية لمدراسة اال أوال:

 الغرض من الدراسة االستطالعية: .1

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

إجراءاتو الميدانية، مف حيث منيج البحث كطريقة المعاينة، كالخصائص السيككمترية ألداة القياس 

 لعينة كاألساليب اإلحصائية المتبعة لمعالجتيا.كاستعماليا لجمع بيانات البحث مف أفراد ا

 مكان وزمان الدراسة االستطالعية: .2

ـٌ إجراء الدراسة االستطالعية بالمدارس االبتدائية التابعة لدكائر سيدم لخضر، كعشعاشة، كسيدم عمي  ت

فترة ؛ كىي 2018جانفي  11إلى غاية  2017ديسمبر  10خالؿ الفترة الممتدة مف  بكالية مستغانـ،

 تكزيع كجمع أداة الدراسة.
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 :دراسةأداة ال .3

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

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

االحتياجات  استبياف لقياسنتائج مكثكؽ بيا، قاـ الباحث بتصميـ جؿ الكصكؿ إلى أكمف ؛ العممي

 التدريبية لدل أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائي في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني.  

 كفؽ الخطكات التالية:ىذه األداة لقد مر تصميـ 

 الخمفية النظرية: . أ

تعديالت ظرفية  بالمسممة العالمية أف المناىج الدراسية ال تتصؼ بالجمكد كأنيا تخضع دكريا إلى: عمال

 تعديالت تقتضييا أحكاـ القانكف التكجييي.، ك تجنيد مضامينيا إلدراج معارؼ جديدة، ك في إطار تطبيقيا

الكاردة في المناىج السابقة نظرا  تمعالجة ك تعديؿ االختالال مف أجؿالمناىج الجديدة جاءت كلقد جاءت 

التركيز عمى التعممات عمى كؿ  ياكمف مستجدات؛ لعدـ ارتكاز ىذه األخيرة عمى المرجعيات القانكنية

 مممح التخرج +)مركبات الكفاءة خاصة الكفاءات العرضية القيـ كالسمككات كبالعكدة لييكمة المنياج 

 .اـ كالنسقية المطمكبةنجد االنسج (مكاقؼ ك القيـ + كفاءات عرضية

تـ تكحيد المصطمحات البيداغكجية كالعمؿ بيا بنفس الطريقة لجميع المكاد كفي كؿ مقطع تعممي  كما

–المقاطع التعممية  –لمياديف  ا–الكفاءة الختامية  –الكفاءة الشاممة  -كنجد ذلؾ بارزا في مممح التخرج

المخطط السنكم  –المصفكفة المفاىمية  –العرضية الكفاءات  –المكارد المنيجية  –ممية عالمكارد الت

 ... لمتعممات

ـ كالخاصة بكؿ اعتماد المقاطع التعممية كاالنطالؽ مف كضعية مشكمة انطالقية األإضافة إلى ذلؾ؛ تـ 

 .كتبقى مستمرة كصكال إلى مرحمة المعالجة البيداغكجية، ميداف كىي اإلطار الذم يمارس فيو الكفاءة
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 المعمـ ينبغي عمى لذا المناسبة طريقتو مكضكع فمكؿ تجزئتو، يمكف ال متكامؿ كؿ التربكية العممية تعتبر

 المتعمميف منيا ليمكف األنسب كيختار كحديثيا قديميا التدريس طرؽ مختمؼ امتالؾ عمى قادرا يككف أف

 كالميمة الفعالة مف األدكات تعد كىي متعددة التدريس فطرائؽ الميارات، كاكتساب المعارؼ استيعاب مف

 المعمـ كال يستطيع الحصص التعميمية التعممية، تنظيـ في أساسيا دكرا تمعب ألنيا التعميمية، العممية في

 عمى تركز كأصبحت لممتعمميف، المعرفة تكصيؿ عمى تعمؿ كانت التقميدية فالطرؽ عنيا، االستغناء

 أف يجب طريقة مجاال ككؿ اتسعت الحديثة الطرؽ أف غير المعمـ، عف طريؽ كنشاطو المتعمـ مجيكد

 مسار تكجيو عمى ككنيا تساعد أىمية،  األخرل ىي ال تقؿ التدريس فنماذج ليا؛ مناسب بنمكذج ترفؽ

العممية التعميمية التعممية؛ إف ىذه المتغيرات التي تـ التطرؽ إلييا، كالتي تعمؿ في تكامؿ كانسجاـ لتحقيؽ 

االحتياجات التدريبية الخطكة األكلى التي تنطمؽ منيا العممية جعؿ مف مخرجات التعمـ بصفة فعالة؛ ت

كاالتجاىات، كذلؾ مف خالؿ تشخيص األداء الحالي  التدريبية، لتزكيد الفرد المتدرب بالمعارؼ كالميارات

 ة.لممتدربيف كمقارنتو مع األداء المرغكب الكصكؿ إليو، كمف ثمة زيادة كفاءة التخطيط لمبرامج التدريبي

التدريس عممية ذاتية تظير فييا شخصية المعمـ كتمعب فييا دكرا عظيما، لذلؾ فإف االىتماـ بأساليب 

كميارات التدريس مف أجؿ إعداد المعمـ الكؼء، يجب أف تتصؼ بالمكضكعية كالصدؽ كاألمانة كأف 

عممية، كأف نضيؼ خالصة تعطي المعمكمة الحقيقية كالحيكية، كأف نغذييا بالخبرات الفعمية كالتطبيقات كال

: 2010تجاربنا لما كجدناه أمامنا في المراجع العامة كالكتب الكثيرة كالمؤلفة في ىذا المكضكع )الفتالكم، 

07.) 

كفي إطار تصميـ استبياف الدراسة الحالية؛ قاـ الباحث باالطالع عمى الدراسات السابقة التي تطرقت 

( قامت بتقسيـ االحتياجات التدريبية 2010لالحتياجات التدريبية، فتكصؿ إلى أف دراسة جكىارم )

: المعارؼ كالمفاىيـ، لمعممي المرحمة االبتدائية لمتدريس كفؽ المقاربة بالكفاءات إلى األبعاد التالية

( فقد كزعت االحتياجات التدريبية إلى األبعاد التالية: 2016التخطيط، التنفيذ، التقكيـ؛ أما دراسة خديـ )
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األساليب التعميمية، التخطيط لمدرس، تنفيذ الدرس، استخداـ التكنكلكجية، تقكيـ الدرس؛ في حيف أف دراسة 

تياجات التدريبية لدل معممي المرحمة االبتدائية في مجاؿ ( قامت بتقسيـ االح2017بف عامر كساعد )

 التدريس إلى ثالثة أبعاد ىي: التخطيط، التنفيذ، التقكيـ.

 :األداةبعاد أتحديد  . ب

انطالقا مما سبؽ قاـ الباحث بتقسيـ استبياف االحتياجات التدريبية في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ 

 الثاني إلى األبعاد التالية: 

كىك نشاط يطبقو األفراد في أغمب الشؤكف العامة، كيعتمد عمى إعداد خطة ذىنية قبؿ بعد التخطيط:  -1

 تحكيميا إلى خطة حقيقية، أم الحرص عمى التفكير قبؿ المباشرة في العمؿ.

كىك تييئة الظركؼ المادية كالكظيفية بشكؿ يضمف كضع الخطة مكضع التنفيذ مف بعد التنفيذ:  -2

 ؽ كالتكامؿ بيف الكظائؼ كالكحدات التنظيمية ككذا تكفير ىيكؿ االلتزاـ المالئـ.حالؿ التنسي

ىك العممية التي تستخدـ فييا نتائج عممية القياس الكمي كالكيفي، كأم معمكمات يحصؿ بعد التقويم:  -3

 عمييا بكسائؿ أخرل مناسبة، في إصدار األحكاـ ثـ القياـ بإجراءات التعديؿ المناسبة.

 :األداةقرات وضع ف . ج

 بعد تحديد أبعاد االستبياف، تـ كضع مجمكعة مف الفقرات لقياس مضمكنو، كىي مكزعة كاألتي: 

 يمثؿ تكزيع فقرات االستبياف عمى عدد أبعاده.  (:02الجدول رقم )

 األبعاد التخطيط التنفيذ التقكيـ

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

13 ،14 ،15 ،16.  

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

13 . 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

13 ،14.  
 عدد الفقرات
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 مفتاح التصحيح: . ح

قامت الباحث بكضع ثالث بدائؿ أماـ كؿ فقرة مف فقرات االستبياف، كتمثمت ىذه البدائؿ في )أحتاج 

، 1، 2بدرجة كبيرة، أحتاج بدرجة متكسطة، ال أحتاج( بحيث تـ إعطاء الدرجات لمبدائؿ عمى التكالي )

 ( باعتبار جميع  الفقرات إيجابية كال كجكد لفقرات سمبية.0

 س:مرحمة تحكيم المقيا . ه

 المحكميفعمى مجمكعة مف  بعرضيااألكلية؛ قاـ الباحث  ابصكرتياألداة بعد أف تمت صياغة فقرات 

لمحكـ عمى كذلؾ (؛ 03 ، مفتشيف تربكييف، أساتذة المدرسة االبتدائية( )أنظر الممحؽساتذة جامعييفأ)

مدل لقياسو، لالستفادة مف مالحظاتيـ كاقتراحاتيـ في  تلقياس ما صمم اكصالحيتي امدل فاعميتي

مالءمة الفقرات لمجاالت الدراسة؛ مف حيث سالمة التعبير كالتراكيب المغكية ككضكح الفقرات كدقتيا 

 اصياغتيك  فقرات األداةقاـ الباحث بتعديؿ  ؛كبناءان عمى المالحظات المقدمة مف طرؼ المحكميف؛ العممية

 الذم سيعاد التأكد مف صدقو كثباتو الحقا. افي شكمي

 عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتيا: .6

 . حجم عينة الدراسة االستطالعية:1.6

ات: عشعاشة كسيدم لخضر العامميف بمقاطعك  أستاذا كأستاذة؛ 70مف  االستطالعيةتككنت عينة الدراسة 

 كسيدم عمي لكالية مستغانـ.

 ستطالعية:عينة الدراسة اال مميزات. 2.6 

 تكضح الجداكؿ كالمخططات أدناه مميزات عينة الدراسة االستطالعية:

يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة االستطالعية لمبحث حسب متغير حسب المؤىل العممي:  . أ

 المؤىؿ العممي:
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 يكضح تكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المؤىؿ العممي  ( :03) الجدول رقم

 المجمكع جامعي خريجي المعيد دكف البكالكريا المؤىؿ العممي
 70 52 10 08 العدد

 100 74.30 14.30 11.40 النسبة المئكية ٪
أسػتاذا بنسػبة  52األسػاتذة ذكم المؤىػؿ العممػي جػامعي )عػدد يتضح مػف الجػدكؿ أعػاله كالبيػاف التػالي أف 

بينما  %60(  بفارؽ قدره  %14.30أستاذا بنسبة  10( يفكؽ عدد األساتذة خريجي المعيد  ) 74.30%

، كىػػػذا مػػػا يكضػػػحو المخطػػػط  %62.90يفػػػكؽ عػػػدد األسػػػاتذة ذكم مسػػػتكل دكف البكالكريػػػا بفػػػارؽ يقػػػدر بػػػػ 

 التالي:

 

 : يمثؿ أعمدة لتكزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب المؤىؿ العممي.(07الشكل رقم )

 األقدمية المينية:حسب  . ب

 المينية: األقدميةلمبحث حسب متغير سنكات  االستطالعيةيمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة 
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 المينية.   قدميةحسب سنكات األ االستطالعيةيكضح تكزيع عينة الدراسة  (:04الجدول رقم )

 المجمكع سنة 15أكثر مف  سنكات 15ػ  5مف  سنكات 5أقؿ مف  المينية األقدمية

 70 07 11 52 العدد

 100 10.00 15.70 74.30 النسبة المئكية ٪

سػنكات  05المينيػة أقػؿ مػف  قدميػةاألاألسػاتذة ذكم عػدد ( كالبيػاف التػالي أف 04يتضح مف الجػدكؿ رقػـ ) 

 15 أقػػدميتيـسػػنة( كعػػدد األسػػاتذة الػػذيف تفػػكؽ  15ػػػػػ  05المينيػػة )مػػف  األقدميػػةيفػػكؽ عػػدد األسػػاتذة ذكم 

 كىذا ما يكضحو المخطط التالي:( عمى التكالي، %64.30(، )%58.60سنة بفارؽ قدره )

 
 المينية. األقدميةحسب سنكات  االستطالعيةلتكزيع عينة الدراسة  أعمدةيمثؿ مخطط (: 08الشكل رقم )

 الدراسةالخصائص السيكومترية ألداة  .7

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

 :صدق المحكمين  

 تـ اإلجماع عمى تعديؿ الفقرات التالية: األداة؛ بعد قراءة المحكميف لفقرات
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 أداة الدراسة.المعٌدلة في يكضح الفقرات  :(05جدول رقم )ال

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ الرقـ البعد

طيط
لتخ
ا

 

 كيفية تجزئة مركبات الكفاءة إلى مؤشرات كيفية تحديد مؤشرات الكفاءة  لكؿ مركبة 04
التدريب عمى استعماؿ كاستغالؿ الكثائؽ  13

 الرسمية في التخطيط لمدركس
كيفية استغالؿ السندات التربكية  في 

 التخطيط  لمدرس
التدريب عمى تخطيط اإلدماج الجزئي ك  14

 الكمي
 التدريب عمى التخطيط  لكضعيات إدماجية

فػيذ
التن

 

كيفية حؿ الكضعية االنطالقية األـ  05
 )المشكمة(

 كيفية تسيير حصة حؿ الكضعية األـ

كيفية تسيير الحصص بأسمكب العمؿ  12
)إستراتيجية: فكر،  الفردم كالثنائي الجماعي 

 زاكج، شارؾ(

سمكب التعمـ النشط مثؿ )فكر،  أكيفية تفعيؿ 
 (.KWLزاكج، شارؾ(: )

كيفية مناقشة أعماؿ المجمكعات أماـ  13
 الجميع كالتصديؽ عمى المقترح المشترؾ

 حكصمتيافكاج ك ألكيفية مناقشة أعماؿ ا

كيـ
التق

 

كيفية تشخيص كقياس الصعكبات التي  01
 يعاني منيا المتعمميف

كيفية إعداد شبكة المالحظة ك المتابعة 
 لممتعمميف

كيفية كضع خطة عالجية لتصحيح  04
 كمعالجة العكائؽ كالصعكبات

 كيفية التقكيـ كفؽ الفركؽ الفردية

كيفية استغالؿ شبكة المالحظة في تصنيؼ  12
حالة غير  المتمكنيف إلى حصص التالميذ كا 
 المعالجة البيداغكجية.

كيفية تكظيؼ شبكة المالحظة في تحديد 
 التالميذ المعنييف بالمعالجة البيداغكجية.

كيفية بناء أسئمة تشمؿ جميع عناصر  14
الكفاءة )إرساء المكارد، اإلدماج، التجنيد، 

 حؿ مشكالت، التحميؿ،...(

كيفية بناء اختبار تحصيمي حسب الشركط 
 ك المعايير
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 :الصدق بطريقة االتساق الداخمي  

لمتأكػػػد مػػػف فاعميػػػة فقػػػرات أداة الدراسػػػة تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف تػػػكفر صػػػدؽ االتسػػػاؽ الػػػداخمي لفقراتيػػػا عػػػف طريػػػؽ 

حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو، كمػا 

اط بػػػيف درجػػػات كػػػؿ بعػػػد كالمجمػػػكع الكمػػػي لػػػدرجات األداة، كىػػػذا مػػػا تكضػػػحو تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػ

 عمى التكالي: (07(، )06الجداكؿ رقـ )

 يبيف معامالت ارتباط بيرسكف بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو (:06الجدول رقم )

 االحتياجات التدريبية لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني
 التقكيـ التنفيذ التخطيط

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة معامؿ االرتباط رقـ الفقرة
1 ,450** 1 ,558** 1 ,512** 
2 ,520** 2 ,608** 2 ,701** 
3 ,688** 3 ,638** 3 ,626** 
4 ,531** 4 ,589** 4 ,614** 
5 ,535** 5 ,558** 5 ,428** 
6 ,677** 6 ,629** 6 ,545** 
7 ,657** 7 ,610** 7 ,567** 
8 ,718** 8 ,796** 8 ,681** 
9 ,570** 9 ,642** 9 ,784** 
10 ,611** 10 ,771** 10 ,697** 
11 ,772** 11 ,450** 11 ,686** 
12 ,637** 12 ,485** 12 ,545** 
13 ,628** 13 ,471** 13 ,432** 
14 ,569**   14 ,691** 
    15 ,713** 
    16 ,584** 

                        (α =0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **
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نالحظ مف الجدكؿ أعاله أف جميع فقرات كؿ بعد مػف أبعػاد أداة الدراسػة ليػا معامػؿ ارتبػاط مكجػب        

بمػػغ أعمػػى معامػػؿ ارتبػػاط فػػي بعػػد التخطػػيط  (؛ فقػػدα =0.01)بالبعػػد الػػذم تنتمػػي إليػػو عنػػد مسػػتكل داللػػة 

(، كيػدؿ ذلػػؾ عمػى تمتػع الفقػػرات 0.450( كأقػػؿ معامػؿ ارتبػاط )α =0.01( عنػد مسػتكل داللػة )0.772)

(؛ أمػا فػي 0.450( كأدنػى قيمػة )0.796بفاعمية عالية؛ أما في بعد التنفيذ فقػد بمغػت أعمػى قيمػة ارتبػاط )

(، كبناءا عمى ما سبؽ ذكػره 0.428( كأدنى قيمة ارتباط بمغت )0.784بعد التقكيـ فقد بمغت أعمى قيمة )

يمكف القكؿ بتحقؽ االتساؽ الداخمي بيف فقػرات كػؿ بعػد عمػى حػدة؛ ككػذا تحقػؽ قػدرة الفقػرات عمػى التمييػز 

بػػػيف إجابػػػات أفػػػراد العينػػػة عمػػػى الفقػػػرات ذات العالقػػػة بكػػػؿ بعػػػد مػػػف األبعػػػاد الثالثػػػة لالحتياجػػػات التدريبيػػػة 

 كفؽ مناىج الجيؿ الثانيلمتدريس 

 بعد كالدرجة الكمية لألداةكؿ يكضح معامالت ارتباط بيرسكف بيف فقرات ( : 07الجدول رقم )

 مع الدرجة الكمية لألداة البعد معامؿ ارتباط البعد

 **941, التخطيط

 **966, التنفيذ

 **971, التقكيـ

 (α =0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة ) **

مف الجدكؿ أعاله أف ىناؾ معػامالت ارتبػاط مرتفعػة كمكجبػة بػيف كػؿ بعػد مػف األبعػاد الثالثػة  يتضح     

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

كبنػػاءا عمػػى مػػا ثبػػت مػػف نتػػائج يمكػػف القػػكؿ بتحقػػؽ االتسػػاؽ الػػداخمي بػػيف فقػػرات األداة بشػػكؿ عػػاـ، ككػػذا 

يف إجابػات أفػراد العينػة عمػى الفقػرات ذات العالقػة باألبعػاد الثالثػة سػالفة تحقؽ قدرة الفقرات عمػى التمييػز بػ
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الػػذكر، كىػػذه النتػػائج التػػي تػػـ التكصػػؿ إلييػػا تجعمنػػا نطمػػئف بشػػكؿ كػػاؼ لصػػحة األداة عمػػى عينػػة الدراسػػة 

 الحالية لتحقيؽ أغراضيا.

  :الصدق التمييزي 

ـٌ استعماؿ طريقة المقارنة الطرف ية؛ حيث تٌمت المقارنة بيف عينتيف تـٌ سحبيما لحساب الصدؽ التمييزم ت

أستاذا كأستاذة  19مف طرفي الدرجات عمى األداة لعينة الدراسة االستطالعية؛ حجـ كؿ عينة يساكم 

(، كتـ تطبيؽ اختبار "ت" بيف متكسطي العينتيف كما ىك مبيف في 70مف العينة الكمية )ف= %27بكاقع 

 (:08الجدكؿ رقـ )

 يبٌيف قيـ "ت" لداللة الفرؽ بيف المتكسطيف الحسابييف لمعينتيف.(: 08الجدول رقم )

العينة             

 المتغير             

 19العينة الٌدنيا ف= 19العينة العميا ف=
 قيمة "ت"

 االنحراؼ المعيارم المتكسط االنحراؼ المعيارم المتكسط

 *29.30 3.55 69.05 5.59 113.53 االحتياجات التدريبية

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

مف قيـ "ت" في الجدكؿ أعاله أف أداة الدراسة تتميػز بقػدرة كبيػرة عمػى التمييػز بػيف المػرتفعيف  يتبيف       

كالمنخفضػػيف فػػي االحتياجػػات التدريبيػػة لمتػػدريس كفػػؽ منػػاىج الجيػػؿ الثػػاني؛ ممػػا يجعميػػا تتصػػؼ بمسػػتكل 

 عاؿ مف الصدؽ لدل أفراد عينة الدراسة االستطالعية.

 الثبات: .ب 

 عمى طريقة ألفا لكركنباخ:اعتمد في حساب الثبات 

  :استخدـ الباحث معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ لبياف مدل االتساؽ الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ

 في االستجابات لجميع بنكد االستبياف )اتساؽ ما بيف البنكد(؛ كقد بمغ معامؿ الثبات كما يمي:
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  عمى أبعاد أداة الدراسة ألفا لكركنباخ يبيف تكزيع معامؿ الثبات( : 09الجدول رقم )

 معامؿ الثبات ألفا لكركنباخ عدد الفقرات البعد
 0.873 14 التخطيط
 0.850 13 التنفيذ
 0.889 16 التقكيـ

 0.953 43 الدرجة الكمية
أبعاد أداة الدراسة )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ( بمغت فقرات ( أف معامؿ الثبات ل09يتضح مف الجدكؿ رقـ )

(؛ 0.953أداة الدراسة )فقرات ( عمى التكالي، كبمغ معامؿ الثبات الكمي ل0.889 - 0.850 - 0.873)

 .كجميعيا تعٌبر عف معامالت تتمتع بدرجة عالية مف الثبات تفي بأغراض الدراسة

                        ثانيا:اإلجراءات المنيجية لمدراسة األساسية

مكانية صالحية مف التأكد في كالمتمثؿ ىدفيا االستطالعية الدراسة حققت بعدما       تطبيقيا األداة كا 

     .الفرضيات صحة مف األساسية لمتحقؽ الدراسة دكر جاء

 منيج الدراسة:  .1

رصد  عمى تقكـ طريقة: " بأنو يعرؼ كالذم التحميمي، الكصفي المنيج عمى الدراسة ىذه في االعتماد تـ

 أجؿ مف فترات، عدة أك معينة زمنية فترة في أك نكعية كمية بطريقة معيف حدث أك لظاىرة دقيقة كمتابعة

 عمى تساعد كتعميمات نتائج إلى كالكصكؿ كالمضمكف المحتكل حيث مف أك الحدث الظاىرة عمى التعرؼ

 (42 :2000 عمياف،" ) كتطكيره فيـ الكاقع

 مكان الدراسة األساسية:  .2

تابعة )عشعاشة، سيدم عمي، سيدم لخضر( ال ىي: مقاطعات ثالث أجريت الدراسة األساسية لمبحث ب

 .لمديرية التربية لكالية مستغانـ
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 مدة الدراسة األساسية: .3

ـٌ إجراء الدراسة االساسية بالمدارس االبتدائية التابعة لدكائر سيدم لخضر، كعشعاشة، كسيدم عمي  ت

؛ كىي فترة تكزيع 2018أفريؿ  11إلى غاية  2018فيفرم  02خالؿ الفترة الممتدة مف  بكالية مستغانـ،

 كجمع أداة الدراسة، تفريغ االستمارات، تطبيؽ األساليب اإلحصائية، كمناقشة النتائج.

 :مجتمع الدراسة األساسية .4

بمديرية التربية لكالية مستغانـ، كاف العدد  التعميـ األساسيحسب اإلحصاء الذم قدـ لمباحث مف مكتب 

 (؛04أنظر الممحؽ رقـ أستاذا كأستاذة ) 343 مف التعميـ االبتدائي الطكر األكؿاإلجمالي ألساتذة 

 . المقاطعات الثالثمكزعيف عمى 

 عينة الدراسة األساسية: .5

 حجم عينة الدراسة األساسية: .1.5

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

 عنصر".  100عمى األقؿ مف مجمكع الػ  % 50لدل كؿ كاحد منيـ أك لدل 

 أثناء المعاينة، كلدل أخذ ىذه النسبة مف  % 50كفي الدراسة الحالية فضؿ الباحث االعتماد عمى 

 أستاذنا كأستاذة؛ كذلؾ كفؽ المعادلة التالية: 172فإف عينة البحث تصبح مككنة مف المجتمع الحالي 

حجـ العينة =      
100

 أستاذنا كأستاذة.   172= 50×343

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

طبقات أك أقساـ ليا خصائص خاصة متباينة مع بعضيا البعض، بحيث تمثؿ كؿ طبقة أك صنؼ منيا 
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كانت عناصر  ( ، "فإذا158: 2008مجتمعا متجانسا قائما بذاتو في كياف المجتمع األصمي" )مزياف، 

المجتمع غير متجانسة فإننا نقسـ المجتمع إلى طبقات، ثـ نأخذ عينة عشكائية بسيطة مف كؿ طبقة 

 (.25: 2007تتناسب مع حجـ الطبقة " )النجار، 

كتـ اختيار العينة في البحث الحالي مف كؿ طبقة )التي تمثؿ المقاطعة( حسب التقسيـ اإلدارم لألساتذة 

بمقاطعات عشعاشة، سيدم عمي، سيدم مف التعميـ االبتدائي  مي الطكر األكؿقسالمكمفيف بتدريس 

 2017/2018لممكسـ الدراسي  لخضر بمستغانـ

: حجـ العينة =لمقاطعة عشعاشةبالنسبة  مثال:
343

أستاذنا كأستاذة؛ كلقد كاف حجـ العينة  65=  172×130

 اإلجمالي مكزعا كما يمي: 

 يبيف تكزيع أفراد العينة حسب كؿ المقاطعات. (:10الجدول رقم )

 عدد أفراد العينة حسب المقاطعات عدد أفراد المجتمع حسب المقاطعات تسمية المقاطعة الرقـ
 65 130 عشعاشة 01
 52 104 سيدم عمي 02
 55 109 لخضرسيدم  03

 172 343 المجمكع
 

 مميزات عينة الدراسة األساسية: .2.5

المؤىؿ يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير  :المؤىل العمميحسب  أ.
 العممي.

 .المؤىؿ العممييكضح تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب ( : 11الجدول رقم )
 %النسبة المئكية  العدد الرتبة

 20.35 35 دكف البكالكريا
 42.44 73 خريج المعيد
 37.21 64 جامعي

حجم العينة ×= )حجم الطبقة / حجم المجتمع( العينة الطبقية  
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 %100 172 المجمكع
( يفكقكف عدد األساتذة %42.44بنسبة  73يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عدد األساتذة خريجي المعيد )

بنسبة  35(؛ ككذلؾ عدد األساتذة دكف البكالكريا )%37.21بنسبة  64ذكم المستكل الجامعي )

كىذا ( عمى التكالي؛ %22.09فرد بنسبة  38( ك) %05.23أفراد بنسبة  09(، بفارؽ قدره )20.35%

 ما يكضحو المخطط التالي:

 
 .المؤىؿ العمميمخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير  (:09الشكل رقم )

يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير  حسب األقدمية في مينة التعميم: ب. 

 :األقدمية

 .متغير األقدمية في مينة التعميـيكضح تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب (: 12الجدول رقم )

 %النسبة المئكية  العدد الخبرة المينية
 16.86 29 سنكات 05أقؿ مف 

 38.37 66 سنكات 15إلى  05مف 
 44.77 77 سنكات 15أكثر مف 

 %100 172 المجمكع
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بنسبة  77سنة ) 15يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله عدد األساتذة الذيف لدييـ أقدمية أكثر مف 

(، %38.37بنسبة  66سنة ) 15إلى  05( يفكقكف عدد األساتذة الذيف ليـ أقدمية تتراكح مف 44.77%

فرد  11( بفارؽ قدره ) %16.86بنسبة  29سنكات ) 05ككذلؾ عدد األساتذة الذيف تقؿ أقدميتيـ عف 

 كىذا ما يكضحو المخطط التالي:( عمى التكالي؛ %27.91فرد بنسبة  78( ك)%06.40بنسبة 

 

األقدمية في مينة مخطط أعمدة لتكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير سنكات  (:10الشكل رقم )

 .التعميـ

 أداة الدراسة األساسية .6

االحتياجات التدريبية لدل أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائي في مجاؿ  استبياف الباحث صمـ

باإلضافة إلى  ىذا االستبيافتككف بحيث ؛ (05التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني )أنظر الممحؽ رقـ 

 التخطيط، التنفيذ، التقكيـ. :أبعاد ىيالجزء الخاص بالمعمكمات الشخصية، مف ثالث 
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أحتاج بدرجة كبيرة، أحتاج بدائؿ لإلجابة )ثالث فقرة، أماـ كؿ فقرة  43في مجممو مف  االستبيافكيتككف 

درجة احتياجاتو التدريبية لألبعاد الثالثة أف يحدد  األستاذ(، كالمطمكب مف بدرجة متكسطة، ال أحتاج

 ( تحت البديؿ المناسب.x)البدائؿ المتاحة لإلجابة، كذلؾ بكضع عالمة  كفؽ )التخطيط، التنفيذ، التقكيـ(

 طريقة تصحيح أداة الدراسة والحصول عمى الدرجات الخام: .7

درجة كاحدة  (، كأحتاج بدرجة كبيرةلإلجابة عمى البديؿ ) (02درجتيف )تـ تصحيح المقياس بإعطاء 

( درجة لإلجابة عمى البديؿ )ال أحتاج(، 00(  لإلجابة عمى البديؿ )أحتاج بدرجة متكسطة(، ك)01)

 (.86ػػػػػػ  0نظريا بيف )  األستاذالتي يتحصؿ عمييا األداة؛ ك يذا تتراكح الدرجة الكمية عمى كب

نقكـ بضرب العالمات التي كضعيا المفحكص عمى البنكد في أكزاف لمحصكؿ عمى الدرجات الخاـ ك 

أحتاج ) مبديؿ، كعدد العالمات لx2( أحتاج بدرجة كبيرة) بديؿاإلجابات، حيث يضرب عدد العالمات لم

ثـ نجمع حكاصؿ الضرب، كالمجمكع ىك ؛ x0( ال أحتاج) مبديؿ، كعدد العالمات لx1( بدرجة متكسطة

األداة، كالتي تعٌبر عف درجة احتياجاتو التدريبية في مجاؿ عمى  األستاذ الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا

 التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني.

 :طريقة إجراء الدراسة األساسية .8

 الباحث بإجراء الدراسة األساسية كفؽ الخطكات التالية: قاـ

 بطمب تسييؿ ميمة  مصمحة التككيف كالتفتيش بمديرية التربية لكالية مستغانـ،االتصاؿ برئيس  . أ

رشاد كتقكيـ؛طار تحضير مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في عمـ النفس تخصص إفي  د كلق تكجيو كا 

 كما قامت مصمحة الدراسة كاالمتحانات بتزكيد الباحث ؛لتربص الميدانيإجراء احصؿ الباحث عمى طمب 

خالؿ بتدائي مف التعميـ االالسنة الثانية ك  السنة األكلى حصاء الخاص باألساتذة المكمفيف بتدريساإلب
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جؿ تحديد أمف كذلؾ  (؛04)أنظر الممحؽ رقـ  343( كالبالغ عددىـ 2017/2018المكسـ الدراسي )

 كعينة البحث.المجتمع 

التي ستطبؽ عمييا أداة الدراسة، كتعييف عدد األساتذة المعنييف حسب كؿ  بعد تحديد حجـ العينة . ب

عالميـ بمحتكل الدراسة مف أجؿ تسييميـ  مقاطعة، قاـ الباحث باالتصاؿ بمدراء المؤسسات؛ كا 

 لميمة تقديـ أداة البحث لألساتذة مف أجؿ اإلجابة عمييا.

، كشرح طريقة باألداة لألساتذة المعنييفريقة مؿء البيانات الشخصية المرفقة قاـ الباحث بشرح ط . ج

 اإلجابة عمييا. 

في كؿ مقاطعة؛ قاـ بالتعبير عف كامؿ الشكر  ساتذةالبحث عمى األ ةبعد إتماـ الباحث جمع أدا . د

 كالتقدير ليـ لمساعدتيـ في إتماـ ىذا البحث.

 لميدانية:األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة ا .9

 IBM)( 20تمت معالجة نتائج الدراسة باالستعانة ببرنامج الحـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية )اإلصدار 

SPSS Statistics 20) :باستخداـ الباحث مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التالية 

رياضية استخدـ الباحث النسب المئكية لمتعبير عف مكاصفات العينة بطريقة  النسب المئوية: .أ 

رقمية حسب المتغيرات كمية كانت أك كيفية، كاعتمد عمييا في إيجاد صدؽ المحكميف لتسيؿ 

 المقارنة بيف آراء المحكميف حكؿ االتفاؽ عمى الفقرات التي تـ تعديميا.

 استخدـ الباحث المتكسط الحسابي في الدراسة الحالية إليجاد متكسط  المتوسط الحسابي: .ب 

عمى المقاييس الفرعية ككذا المقياس ككؿ لتحديد االحتياجات التدريبية البحث  عينة أساتذةاستجابات 

 كؿ مف التعميـ االبتدائي لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني.ألساتذة الطكر األ
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استخدـ الباحث االنحراؼ المعيارم في ىذه الدراسة لمعرفة مدل انحراؼ  االنحراف المعياري: .ج 

 .عف القيمة المتكسطةعمى أداة الدراسة عينة البحث  أساتذةاستجابات 

  ستطالعيةاستعمؿ الباحث معامؿ االرتباط بيرسكف في الدراسة اال معامل االرتباط بيرسون: . د

 .البحث ةمف أجؿ إيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي ألدا

ألداة استخدـ الباحث اختبار "ت" لعينتيف مستقمتيف في إيجاد الصدؽ التمييزم  اختبار "ت": .ه 

 ؛ لألداة، عف طريؽ المقارنة الطرفية بيف عينتيف تـٌ سحبيما مف طرفي الدرجات الدراسة

كركنباخ لبياف مدل االتساؽ في لاستخدـ الباحث معامؿ الثبات ألفا  معامل ألفا لكرونباخ: .و 

 .المقياس المطبؽ في الدراسة الحالية مف أجؿ الحصكؿ عمى ثباتواالستجابات لجميع فقرات 

مف أجؿ التعرؼ  تحميؿ التبايف األحادماستخدـ الباحث اختبار  :تحميل التباين األحاديار اختب .ز 

المؤىؿ العممي كاألقدمية التي تعزل لمتغير  االحتياجات التدريبيةداللة الفركؽ في مستكيات عمى 

 في مينة التدريس عمى التكالي.

 

 

 



 
 

 إمفصل إمسادس

 عرض ومناكشة نتاجئ إدلرإسة إمليدإنية
 تمييد

 أوال: عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى
 ثانيا: عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية
 ثالثا: عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة

 خاتمة
 االقتراحات
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 : دتميي

 عمى الدراسة الميدانية تطبيؽ مف إلييا التكصؿ تـ التي النتائج كتحميؿ كمناقشة عرض الفصؿ ىذا يتناكؿ

 بمقاطعات عشعاشة كسيدم لخضر كسيدم عمي لكالية مستغانـ، االبتدائية الطكر األكؿ مف مرحمة أساتذة

الثالثة )التخطيط،  لمحاكرىا كفقا األساتذة ليؤالء التدريبية االحتياجاتعمى  التعرؼ خالؿ مف كذلؾ

 المتعمقة الفرضيات الدراسة،  كاختبار أسئمة عف اإلجابة بيدؼ النتائج، ىذه معالجة التنفيذ، التقكيـ، كبعد

 مناقشتيا ثـ كمف التدريس، في األقدمية العممي، لمتغير المؤىؿ تبعا لألساتذة التدريبية باالحتياجات

 ىذا الشأف. في السابقة الدراسات إليو تكصمت بما النتائج ىذه النظرم، كربط األدب ضكء عمى كتفسيرىا

 النتائج الخاصة بالفرضية األولىومناقشة أوال: عرض 

 االبتدائي مف التعميـ لدل أساتذة الطكر األكؿ سائدةالتدريبية ال حتياجاتاال" نص الفرضية: -4

ىي عمى التكالي: االحتياجات التدريبية في مجاؿ التقكيـ، ثـ مناىج الجيؿ الثاني  كفؽ لمتدريس

 ".التنفيذ، ثـ التخطيط

( لإلجابة عف ىذه IBM SPSS Statistics 20) 20بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ 
ـٌ تحدي  كاالحتياجات التدريبيةد الرتبة الفرضية تـٌ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية؛ كت

 دكائر عشعاشة، سيدم لخضر، سيدم عمي بكاليةب أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائيالسائدة لدل 
 (:13، كلكؿ بعد مف أبعاد أداة الدراسة، كىذا ما يظيره الجدكؿ رقـ )مستغانـ

السائدة لالحتياجات التدريبية يبيف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالرتبة (: 13الجدول رقم )
 .أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائي بدكائر عشعاشة، سيدم لخضر، سيدم عميلدل 
 الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي البعد الرقـ
 1 3.08 22.77 التقكيـ 1
 2 2.62 19.30 التخطيط 2
 3 2.64 17.97 التنفيذ 3
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  05.58 60.04 الدرجة الكمية
في المرتبة األكلى  تجاء االحتياجات التدريبية في مجاؿ التقكيـ( أف 13يالحظ مف الجدكؿ رقـ )       

 االحتياجات ت(، كفي المرتبة الثانية جاء3.08( كانحراؼ معيارم قدره )22.77بمتكسط حسابي قدره )

في الرتبة  ت(، كجاء2.62( كانحراؼ معيارم )19.30بمتكسط حسابي ) التدريبية في مجاؿ التخطيط

  .(2.64( كانحراؼ معيارم )17.97بمتكسط حسابي ) االحتياجات التدريبية في مجاؿ التنفيذاألخيرة 

( كشنيف (2011عامر  كبف ساعد كدراسة (2009) ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف العنزم قتفكات     

 كجكد االحتياجات في األبعاد الثالث، إال أنيا اختمفت معيـ في ترتيب تمؾ (، التي تكصمت إلى2017)

االحتياجات، حيث كاف ترتيبيا في الدراسات السابقة بدءا بالتخطيط ثـ التنفيذ فالتقكيـ،  بينما دراستنا 

 .المرتبة األخيرة التنفيذثـ يميو بعد التخطيط كفي الحالية كاف ترتيبيا بالتقكيـ 

خاصة عمى ما كاف عميػو فػي  ،كيمكف تفسير ىذه النتائج بأف التغير الكاضح الذم طرأ عمى مفيـك التقكيـ

تحصػػػػيؿ المعػػػػارؼ كتكديسػػػػيا فػػػػي الػػػػذىف مػػػػع القػػػػدرة عمػػػػى إلػػػػى حيػػػػث كػػػػاف التقػػػػكيـ يكجػػػػو اىتمامػػػػو  األكؿ

تقػػكيـ، الس تكػػكف المعرفػػة النظريػػة ىػػي ىػػدؼ كعمػػى ىػػذا األسػػا أم تقػػكيـ يرتكػػز عمػػى النتػػائج اسػػترجاعيا،

كػػز عمػػى أداء المػػتعمـ تير  فػػي منػػاىج الجيػػؿ الثػػاني بينمػػا نمػػكذج التقػػكيـ  حيػػث كػػاف  مػػرتبط بنسػػبة النجػػاح

ككػػػذا إضػػػافة (، التجنيػػػد كاإلدمػػػاجكمػػػدل قدرتػػػو عمػػػى تكظيػػػؼ المكتسػػػبات القبميػػػة ضػػػمف كضػػػعية جديػػػدة )

 كيـ الػػذاتي مػػف قبػػؿ المػػتعمـ نفسػػو كتقػػكيـ األقػػراف )الػػزمالء( كمػػاتقكيمػػات جديػػدة، كىػػي تقػػكيـ المسػػار كالتقػػ

)التعميمــة الوزاريــة تحــت رقــم: المقػػاطع كتػػأخر التعميمػػة فػػي إصػػدارىا مسػػتمر مػػع سػػيركرة الأصػػبح التقػػكيـ 

بخصـــوص كيفيـــة صـــياغة األســـئمة فـــي المراقبـــة المســـتمرة  13/11/2017المؤرخـــة فـــي  223

ي كيفية احتساب نقاط المتابعة المستمرة في التقكيمات الفصمية إلى اآلف. كال زاؿ لـ يفصؿ ف ،والتعميمات(

"ىػػك معرفػػة الصػػعكبات كالحػػكاجز التػػي  فػػي منػػاىج الجيػػؿ الثػػاني أمػػا فيمػػا يخػػص اليػػدؼ مػػف تقػػكيـ الػػدرس

خػػتالالت بكاسػػطة إجػػراءات تكاجػػو التالميػػذ فػػي قػػدرة الػػتحكـ مػػع تحديػػد أسػػباب ىػػذه الصػػعكبات لمعالجػػة اال

 لحؿ المشكمة". عممية 
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إذف كؿ ىذه المتغيرات ساىمت بشكؿ أك بآخر في زيادة حجـ االحتياجػات التدريبيػة ألسػاتذة الطػكر 

األكؿ، ككف التقكيـ يعٌد مرحمة ميمػة فػي العمميػة التعميميػة التعمميػة لمػا يػكفره مػف تغذيػة رجعيػة تسػاىـ فػي 

 بناء التعممات الجديدة.

 ؛لتخطػػيط لمػػدرس فػػي المرتبػػة الثانيػػة بعػػد التقػػكيـفػػي مجػػاؿ اسػػاتذة ألحتياجػػات التدريبيػػة لاالككانػػت 

 سػػتاذمتتابعػة فػي عمميػة التخطػيط لمػػدرس، كأكؿ نقطػة يبػدأ بيػا األالساسػػية األخطػكات إحػدل ال الػذم يعتبػر

فػي مكاجيػة مختمػؼ الكضػعيات الجديػدة،  اات القبميػة التػي تمعػب دكر سػبتحديػد المكتك  ،ودرسػفػي التخطػيط ل

 .ساعد في صياغة الكضعياتكما أنيا ت

كالمقطػػع التعممػػي  مثػػؿ مركبػػات الكفػػاءة،كجػػكد مصػػطمحات جديػػدة فػػي ىػػذه المنػػاىج كعمػػى الػػرغـ    

ذ بقيػت إ فػي مجػاؿ التخطػيط لمػدركس؛ نو ال يكجد تغيير كبير عػف المنػاىج السػابقةأإال  ... الخ؛ الميدافك 

معظـ األساتذة متمكنكف مف عمميػة التخطػيط  نفس المراحؿ ك الخطكات لإلعداد لمدرس بنفس الطريقة، أم

ف ا  ال انػو تكجػد احتياجػات تدريبيػة فػي محػكر التخطػيط لمػدرس ك إ ؛لمدرس كليػذا كانػت اسػتجاباتيـ متكسػطة

 كانت متكسطة.

التعمػػػيـ  أسػػػتاذأف  ذلػػػؾ ؛كجػػػاءت االحتياجػػػات التدريبيػػػة فػػػي محػػػكر تنفيػػػذ الػػػدرس فػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة

كذلػؾ نظػرا ألىميػة تحقيػؽ   ؛النػاىج الجيػؿ الثػانياالبتدائي يحتػاج إلػى تػدريب فػي مجػاؿ تنفيػذ الػدرس كفػؽ 

أثنػػاء تسػػييره لدرسػػو، البػػد أف يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار  األسػػتاذأثنػػاء تنفيػػذ الػػدرس، فعمػػى الفػػركؽ الفرديػػة مبػػدأ 

بغية  ،كبيف الحاجات الجماعية (فركؽحاجات كقدرات مختمؼ التالميذ، كأف يكازف بيف الحاجات الفردية )ال

كصياغتيا في شػكؿ عبػارات تػدؿ  ،الكصكؿ إلى معرفة شاممة بحاجاتيـ المعرفية كالكجدانية كالنفس حركية

 كىذا ما يؤدم إلى تكيؼ الكضعيات التعميمية كفؽ المستكل العاـ لمتالميذ.  ،عمى أنكاع الكفاءات

كالتي تتمثؿ  ؛كانت مكجكدة سابقا التمكف منيا أثناء تنفيذ الدرس سيكلةكضكح  المفاىيـ  ك غير أف 

في مفيكـ اإلدماج كالكضعيات التعميمية، كالتعمـ الجماعي كالتعاكني، فنجد أف كؿ ىاتو المفاىيـ تدؿ عمى 

حيث نجد أف نشاط اإلدماج ىك نشاط يتمحكر حكؿ المتعمـ كيستدعيو إلى إدماج مكتسباتو ، التعميـ الفعاؿ



77 
 

التدريبيػة فػي مجػاؿ تنفيػذ  سػاتذة عػف احتياجػاتيـ، كمػف ىنػا عبػر األلقبمية في حػؿ كضػعيات تعػرض عميػوا

 بنسب ضئيمة. الدركس

ممرحمػة االبتدائيػة يؤكػدكف عمػى كجػكد ل أسػاتذة الطػكر األكؿىػذه النتػائج أف مجمػؿ القكؿ في  يمكفك 

ذلؾ فيناؾ ضركرة ممحػة إلػى تػدريبيـ كفػؽ كبكتنفيذه  التخطيط لمدرسك  التقكيـ احتياجات تدريبية في مجاؿ

 .ناىجىذه الم

 الثانيةالنتائج الخاصة بالفرضية ومناقشة : عرض ثانيا

 أساتذة الطكر  ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لدل فركؽ يكجد ال" نص الفرضية:

 ".االبتدائي تعزل لمتغير المؤىؿ العممي مف التعميـ األكؿ

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

ـٌ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم  ( كحساب قيمة "ؼ" لمعرفة مستكل ANOVA à 1 facteur)الفرضية ت

 (:14داللة الفركؽ؛ كجاءت نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك اآلتي كما يكضحو الجدكؿ رقـ )

االحتياجات يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في مستكيات (: 14الجدول رقم )

 المؤىؿ العممي.التي تعزل لمتغير  التدريبية

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

قيمة )ؼ(  متكسط المربعات درجات الحرية
 المحسكبة

 االحتماؿ

 0.124 2.111 65.022 2 130.043 بيف المجمكعات
   30.797 169 5204.672 داخؿ المجمكعات

    171 5334.715 اإلجمالي
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Sig.(bilatérale)أف قيمة االحتماؿ  أعالهنالحظ مف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم في الجدكؿ 

الفرض  نرفضالفرض العدمي، ك  نقبؿكبالتالي فإننا  % 5مف مستكل المعنكية  أكبركىي  0.124تساكم 

 االحتياجات التدريبية لدل أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائيالبديؿ القائؿ بأف ىناؾ فركؽ في 

 .المؤىؿ العمميتعزل لمتغير 

(، 1996عبابنة صالح )(، كدراسة 1984) davisكاتفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف دراسة ديفز 
 ( 2010(  جيارم سمير )2008(، كدراسة عميار سعيد ) 2006أغالؿ)  كدراسة فاطمة الزىراء بككرمة

 .فركؽ تعزل إلى المؤىؿ العممي كالتي تكصمت إلى عدـ كجكد

 تغزل فركؽ كجكد إلى تكصمت كالتي( 2007)حمادنة  أديب كما اختمفت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف

 .آداب بكالكريا لصالح العممي المؤىؿ متغير ألثر

 لحاجاتيـ األساتذة تقديرات في العممي المؤىؿ لمتغير أثر كجكد عدـ النتائج بأفكيمكف تفسير ىذه 

التدريس كفؽ مناىج الجيؿ  عمى التدريب إلى بحاجة الدراسة عينة أفراد كؿ الدراسة، بأف ىذه في التدريبية

 عدـ إلى الدراسة ىذه إليو تكصمت كما تككينيـ، أك مؤىالتيـ باختالؼ سكاء االستبياف في المحددة الثاني

 إلى يرجع  مستكاىـ دكف البكالكريا، كالذيف التكنكلكجية، المعاىد كخريج الجامعة خريج بيف فركؽ كجكد

ىذه المناىج الجديدة، التي لـ يمر عمى تطبيقيا سكل مكسـ دراسي  كفؽ لمتدريس كافيا تككينا تمقييـ عدـ

طمحات الجديدة التي جاءت في ىذه ، كما يمكف إرجاع السبب إلى المص2016/2017كاحد فقط 

 المناىج فمـ يتمكف األساتذة مف التحكـ فييا كمف ثـ التعامؿ معيا في الميداف.

 الثالثةالنتائج الخاصة بالفرضية ومناقشة : عرض ثالثا

 أساتذة الطكر األكؿ ذات داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية لدل فركؽ يكجد ال" :نص الفرضية

 ".االبتدائي تعزل لمتغير األقدمية في مينة التدريس التعميـمف 
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( لإلجابة عف ىذه IBM SPSS Statistics 20) 20بعد استخداـ برنامج الحـز اإلحصائية اإلصدار رقـ 

ـٌ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم  كحساب قيمة "ؼ" لمعرفة مستكل  (ANOVA à 1 facteur)الفرضية ت

 (:15نتائج تحميؿ التبايف عمى النحك اآلتي كما يكضحو الجدكؿ رقـ ) داللة الفركؽ؛ كجاءت

االحتياجات يبيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم لداللة الفركؽ في مستكيات (: 15الجدول رقم )

 األقدمية في مينة التدريس.التي تعزل لمتغير  التدريبية

مجمكع  مصدر التبايف
 المربعات

قيمة )ؼ(  المربعات متكسط درجات الحرية
 المحسكبة

 االحتماؿ

 0.434 0.839 26.226 2 52.45 بيف المجمكعات
   31.256 169 5282.265 داخؿ المجمكعات

    171 5334.715 اإلجمالي
 

Sig.(bilatérale)أف قيمة االحتماؿ  أعالهنالحظ مف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم في الجدكؿ 

الفرض  نرفضالفرض العدمي، ك  نقبؿكبالتالي فإننا  % 5مف مستكل المعنكية  أكبركىي  0.434تساكم 
 االحتياجات التدريبية لدل أساتذة الطكر األكؿ مف التعميـ االبتدائيالبديؿ القائؿ بأف ىناؾ فركؽ في 

 .األقدمية في مينة التعميـتعزل لمتغير 
، (1996)صالح  عبابنة ، كدراسة(1993) سعيد رفاع دراسة مفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ فكات

 كجكد عدـ إلى تكصمت كالتي ،(2008)بكعيشة  كدراسة نكرة ،(2007)حمادنة  أديب كدراسة كدراسة

 .الخبرة متغير إلى تعزل فركؽ في االحتياجات التدريبية

أف ذكم التي تكصمت إلى Ingersoll (1976 )نجرسكؿ أ دراسة كاختمفت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف

 ىندم ذياب دراسة كمع االنفرادم، بالتدريس الخاصة الكفاءات عمى لمتدرب أكبر بحاجة ىـ القميمة الخبرة

 متغير إلى تعكد األساتذة بيف الحاجات تقدير متكسطات في فركؽ كجكد إلى تكصمت كالتي( 2005)

 تعزل فركؽ تكجد أنو إلى تكصمت التي( 2009)الكيزة  طشكعة دراسة كذلؾ مع تتفؽ الخبرة، كلـ مستكل

 .قميمي الخبرة مجمكعة ضمف المصنفيف األساتذة كلصالح التدريس سنكات عدد إلى



80 
 

 15 مف أكثر أك سنة، 15 تساكم أك أقؿ أقدمية لدييـ الذيف سكاء األساتذة كيمكف تفسير ىذه النتائج بأف

 التي التدريبية االحتياجات أىـ مف االستبياف في الكاردة الفقرات تمؾ اعتبار في النظرة نفس ليـ سنة

 كرفع األستاذ أداء كفي التدريس، في أثر التدريس سنكات لعدد يككف فمكي كليذا عمييا، التدرب يريدكف

 قبؿ مف المستمر كتقكيميا األساتذة خبرات تصكيب ينبغي التدريسية كفؽ مناىج الجيؿ الثاني، كفاءتو

 الجديدة التدريسية بالخبرات تزكيدىـ عمى كالعمؿ العالية، الكفاءات ذكم التربكييف كالخبراء المفتشيف

 عمى الجديدة المستجدات عمى اطالعيـ خالؿ مف كاألدائية كالمينية، المعرفية كفاءاتيـ لتنمية الالزمة

 بناء خالؿ مف إالٌ  ذلؾ يككف كال خاصة، بصفة التدريس ميداف كفي عامة، بصفة التربكية الساحة

تككينية  دكرات تنظيـ مف كبالرغـ التدريبية، احتياجاتيـ مف انطالقا باألساتذة خاصة تدريبيةمخططات 

 أنيا إال مناىج الجيؿ الثاني، كفؽ لمتدريس االبتدائي تدريبية( ألساتذة الطكر األكؿ مف مرحمة التعميـ)

 .المطمكب المستكل إلى ترقى كال كافية غير

ف تككينيـ ضعؼ إلى تعكد أف كما يمكف ىذه  كفؽ لمتدريس كافيا تككينا تمقييـ عدـ نقكؿ أف أمكف كا 

 التربكييف المسئكليف اىتماـ كقمة لألستاذ الذاتي بالتككيف االىتماـ ضعؼ إلى إضافة المناىج الجديدة،

 األستاذ دافعية تدني كما لمسنا الميدانية، الدراسة خالؿ مف لمسناه ما كىذا مينيا، األستاذ تطكير عمى

 اكتسابو  عممية تحكؿ منع مما لإلصالح كمقاكمتو لكؿ جديد، كرفضو لمتدريس كفؽ ىذه المناىج 

المناىج  كفؽ لمتدريس  أدائو في المكجكد النقص ىذا كلتدارؾ عممية، ممارسة إلى التدريسية لمكفاءات

 برامج تصميـ خالؿ مف إالٌ  ذلؾ يككف ال المعرفية، كقدراتو األدائية كفاءاتو كتطكير كتنمية الجديدة،

 .احتياجاتو مف انطالقا تدريبية

التربكم  الفعؿ التي تكجو البكصمة بمثابة مناىج الجيؿ الثاني ىي فأ القكؿ يمكننا سبؽ لما تأكيدا

كالبشرية كالتربكية، ككذا  المادية الدعائـ تكفر شريطة المنشكدة غاياتيا تحقيؽ نحك كاإلصالحات الجديدة 
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كالدافعية مف قبؿ األساتذة لتكيؼ مع كؿ ما ىك جديد، كالتككيف الذاتي النابع مف قبميـ دكف الرغبة 

 .الحاجة إلى إرغاميـ عمى ذالؾ
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 :خاتمة

 قدرة كانت ميما ألنو ،التربكم الميداف في دكر األساتذة عمى )اإلصالح( متكقؼ الجديد التكجو إف

 ىك فاألستاذ المنفذيف الفعمييف ليا، األساتذة مياـ مف أجرأتيا تبقى الجديدة، المناىج إعداد عمى القائميف

ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في  خالؿ مفك  تطكير، أك إصالح أم في الزاكية كحجر االنطالؽ نقطة

 كالميني العممي مستكاه كتحسيف قدراتو لتنمية معارفو تجديد مف بد ال يمكف القكؿ بأنو ،دراستنا الحالية

 اإلصالحات ظؿ في ،ليتمكف مف القياـ باألدكار الجديدة، التي تنادم بيا التربية الحديثة بجدارة كفعالية

 كذلؾ الجزائرم، التربكم النظاـ بينيا كمف العالـ، بمداف مختمؼ في التربكية األنظمة تشيدىا التي التربكية

عداد لمتدريس، جديدة كإستراتيجية مناىج الجيؿ الثاني بتبني  حؿ عمى تساعده كفاءات لو جيؿ كا 

 في متحكما يككف مينتو أف مجاؿ في األستاذ مف يطمب لذلؾ الحياة، في تصادفو التي المركبة المشكالت

 . المنشكدة التربكية الكفاءات تحقيؽ مف يتمكف حتى لممتعمـ، بإكسابيا مطالب ىك التي الكفاءات كالقيـ،

التدريبية في مجاؿ التدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني ال يقتصر بالضركرة عمى إف تحديد االحتياجات 

األساتذة الجدد أك المتربصيف فحسب، ألنو ال ييمكف االدِّعاء بأفَّ األساتذة الذيف لدييـ أقدمية في مينة 

عداد كاستعداد لمتدريس، بحكـ خبراتيـ كسنكات خدمتيـ في م ينة التدريس ال يحتاجكف إلى تخطيط كا 

التعميـ، ألف التدريس عممية متجددة تتطمب اإلطالع المستمر، كالقراءة المتكاصمة كالتييئة الكافية ًلميختمؼ 

 الظركؼ، كالصعكبات الطارئة التي قد ييكاجييا المعمـ أثناء درسو.

عميمية كما أف التخطيط لمتدريس يمٌثؿ منيجان كأيسمكبان كطريقةن، يحقؽ االرتقاء بمخرجات العممية الت

التعممية، كييعيف المعمِّـ عمى ميكاجية المكاقؼ التعميمية، كالتغمب عمى صعكباتيا بثقةو، كركحو معنكيةو عالية، 

، مف أجؿ مصمحة المتعمميف الستيعاب الدرس كفىيـ عناصره،  كما ييعينو في تنظيـ ما يقـك بو مف جييكدو

 سكاء كاف ىذا التخطيط لمدرس ذىنيا أك كتابيا. 
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 إلى بحاجة ىـ التي التدريبية، احتياجاتيـ مف انطالقا لألساتذة( تككينا)تدريبا  يتطمب ذكره سبؽ ام كؿ

 مخطط تككيني سنكم يمبي بناء خالؿ مف كفؽ ىذه المناىج، كذلؾ التدريس مجاؿ في كتطكيرىا تنميتيا

المصطمحات  كمعقدة جديدة األخيرة ىذه أف خاصة الجديدة، لممناىج النجاح نضمف حتى الحاجات، تمؾ

 البيداغكجية كاإلمكانات كتكفير الكسائؿ لمتمدرس، المناسبة الظركؼ تييئة إضافةالشيء،  بعض

صالحا نجاحا نحقؽ حتى كالديداكتيكية،  .لتعميمنا كا 
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 :االقتراحات 

 :التالية باالقتراحات نخرج أف يمكف إلييا التكصؿ تـ التي النتائج خالؿ مف

 كتطكير القدرات تنمية في أساسيا عنصرا باعتبارىا لممتككنيف التدريبية بالبرامج االىتماـ ضركرة 

 .التدريسية الممارسات المعرفية، كتحسيف

  مجاالت في األستاذ يحتاجيا كالمينية التي كاألدائية المعرفية الكفاءات مختمؼ بتنمية االىتماـ 

 في التنكيع خالؿ مف كذلؾ بالكفاءات، المقاربة كفؽ التدريس مجاالت في عممو، كخاصة

ممتقيات، ندكات، تربصات، كمختمؼ االستراتيجيات عف طريؽ  محاضرات، مف األساليب التدريبية

 ىندسة التككيف.

 خالؿ إجراء مف مصداقيتيا مدل عمى كالحكـ ليا المتكصؿ النتائج لتأكيد أخرل دراسات إجراء 

 التدريبية الفعمية االحتياجات عمى لمكقكؼ الحظةالم أداة باستعماؿ كذلؾ تقكيمية، دراسة

 .لممعمميف

 كفؽ مناىج الجيؿ  لمتدريس االبتدائية المرحمة ألساتذة التدريبية االحتياجات بدراسة القياـ ضركرة

 في ىذه المنياج الجديدة لتنفيذ المتتبعيف بصفتيـ كالمدراء المفتشيف نظر كجية الثاني، مف

 .األستاذ المقكميف ألداء بصفتيـ ثانية جية جية، كمف مف ىذا الميداف

 كتطكير أداء تحسيف عف كالمسؤكليف التربكية المنظكمة في الفاعمة األطراؼ كؿ بيف التنسيؽ 

 .األدائية كممارساتو النظرية مكتسباتو لتدعيـ األستاذ،

 التدريبية االحتياجات تحديد في المتنكعة العممية األساليب استخداـ عمى التأكيد. 

  جميع جكانب في التنمية يحقؽ كبما االبتدائية المرحمة أساتذة تدريب كأساليب طرائؽ في التنكيع 

 .كميارات اتجاىات، ت،اسمكك كفاءات، معارؼ، مف التدريب

 المدرسيف أداء تطكير في كدكرىا التدريبية الدكرات فعالية مدل بتقكيـ االىتماـ. 
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 في أساتذة مككنيف إشراؾ كبالتالي الكفاءات، كتنمية لمتككيف حقيقية مناسبة التدريب فترات جعؿ 

 .التككينية العممية

  المختمفة الدراسية المراحؿ في التربكية المؤسسات مديرم كفاءات تطكير. 

 الفعاؿ. التربكم لإلشراؼ نماذج تطكير 



 
 

كامئة إملرإجع
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، مصر، دار الفكر طرق تدريس التربية الرياضية(، 2008عبد الحكيـ غادة )جالؿ،   -9
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 التصوريعمى المستوى (: يوضح تطور المناىج 01الممحق رقم )

   مناىج ما قبل اإلصالح  منــــــــــــــــــــاىج اإلصـــــــــــــــــــــــالح

مشروع مناىج 
  الجيل الثاني(

المناىج سارية 
 المفعول )الجيل األول( 

 الجيل الثاني 

  ) إعادة الكتابة(

 مناىج         الجيل األول 

 ةعناصر المقارن

تطور المممح في 
إدماج القيم اتجاه 

العولمة العالمية 
، التكيف مع 

التطور 
التكنولوجي  القيم 

اإلنسانية ، 
التنمية 

  المستدامة...

تم التعيير عن مممح 
كفاءات  التخرج بشكل

في أربع مجاالت 
:مجال المعرفة 

المفاىيمية، مجال 
المعرفة التطبيقية ، 

مجال االتصال 
  والمواقف

تم التعبير عن المممح 
عمى ات قدر  بشكل

درجة كبيرة من 
  العمومية

تم التعبير عن 
المممح بشكل 
غايات ومرامي 
عمى درجة كبيرة 

 مممح التخرج  من العمومية

البنائي المنظور 
االجتماعي أي 
تضع البنيوية 
االجتماعية في 

صدارة 
االستراتيجيات 

ويستيدف 
االستقاللية في 

 بناء التعمم 

أي أن بنائي   منظور
المتعمم يبني المعرفة 

بنفسو وييتم 
بالسيرورة العقمية التي 
 أدت إلى نتائج التعمم 

منظور بنائي يستيدف 
وتأسيس القدرات تنمية 

 الميارات 

منظور سموكي ، 
ييدف إلي  تغيير 

التمميذ سموكات 
  وبالنتائج الظاىرة

المنظور 
 التربوي
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المقاربة 
بالكفاءات التي 
تعرف بالقدرة 

حل عمى  
وضعيات مشكمة 

تنتمي ذات داللة  
إلى عائمة من 

الوضعيات بتجنيد 
جممة من الموارد 

 بشكل مدمج 

المقاربة بالكفاءات 
التي تستدعي جممة 

من   القدرات 
والميارات لتمثل 

وضعية مشكل وتقديم 
 الحمول المناسبة 

المقاربة بالقدرات 
  والميارات

المقاربة باألىداف 
ىي متابعة 

السموكات القابمة 
لممالحظة  ويعبر 
عنيا بمجموعة 
من األىداف 

 اإلجرائية المجزأة 

المقاربة 
 البيداغوجية
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 (:01تابع لمممحق رقم )

    مناىج ما قبل اإلصالح  منــــــــــــــــــــاىج اإلصـــــــــــــــــــــــالح

مشروع إعادة كتابة 
المناىج )الجيل 

  الثاني(

المناىج سارية المفعول 
 )الجيل األول( 

 الجيل الثاني 

  ) إعادة الكتابة(

 مناىج         الجيل األول 

 عناصر المقارنة

وضعيات مشكمة 
تعممية ذات طابع 
اجتماعي و ذات 

داللة تمكن المتعمم 
من تجنيد موارده 
لحل مشكالت من 

حياتو اليومية) أخذ 
قرار تحميل نظام 

تشخيص ومعالجة 
خمل ومتابعة مشروع 

 ) 

بنشاطات التعمم: التركيز 
عمى النشاطات التطبيقية  

التي تمكن من تحويل 
المكتسبات في وضعيات 

 جديدة مدرسية 

بنشاطات التعمم: 
التركيز عمى 

النشاطات التي 
تمكن من إكساب 

  الميارات

بالمحتويات: 
االىتمام بالمعرفة 

 الجاىزة 

 المدخل

قيم ذات عالقة 
بالحياة االجتماعية 

  والمينية،

القيم مدرجة كأبعاد  في 
 منصوص  الكفاءات 

القيم  معزولة و  
توظفييا  في 
النشاطات غير 

  صريح

متكفل بالقيم غير 
 البعد القيمي  بشكل صريح

المفاىيم  منتقاة  
حسب قدرتيا 
 اإلدماجية 

منظمة في 
مصفوفات موارد في  

 خدمة الكفاءة 

مختارة ومييكمة حول  
  مفاىيم أساسية

منظمة في مجاالت 
مفاىيمية مثال ) الفضاء 
والزمن ، وحدة وتنوع 

 ( األحياء... 

االنسجام العمودي يظير 

االىتمام بالمفاىيم 
 المييكمة 

تنظيميا في 
 شبكات مفاىيمية 

االنسجام العمودي 

االىتمام بالكم 
المعرفي) 
  موسوعية(

منظمة في 
محاور 

 البعد المنيجي

اختيار -
 المحتويات

تنظيم -
 المحتويات
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االنسجام العمودي 
يبرز الشمولية و 

  وضوح زاوية التناول

  في البناء المولبي لممفاىيم

يوجد انسجام أفقي  بين 
 المواد لكنو غير صريح 

يظير في البناء 
  المولبي لممفاىيم

  موضوعاتية

االنسجام 
العمودي مضبوط 
ألنو مبني حسب 

  منطق المادة

االنسجام -
ألفقي 
 والعمودي
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 اإلعدادعمى مستوى (: يوضح تطور المناىج 02الممحق رقم )

    مناىج ما قبل اإلصالح  منــــــــــــــــــــاىج اإلصـــــــــــــــــــــــالح

مشروع إعادة كتابة 
  المناىج )الجيل الثاني(

المناىج سارية 
 المفعول )الجيل األول( 

 الجيل الثاني 

  ) إعادة الكتابة(

 مناىج الجيل األول 

 عناصر المقارنة

الوثيقة المرافقة أصبحت  
وثيقة واحدة  لكل 
مستويات  المرحمة 

تشرح المعارف 
والممارسات المرجعية 
  التي تتطّمبيا الماّدة

وجود وثائق مرافقة  
لكل سنة  تتضمن 
شرح النشاطات 
وبعض النماذج 

لسيناريوىات التعمم 
  ونماذج ألنماط التقييم

دعمت المناىج 
 بمخططات دراسية 

من أىم 
السندات 
كتاب  :المتوفرة

المعمم الذي قيد 
  حرية التصرف

شروط تنفيذ 
 المنياج

 الوسائل التعميمية-

 السندات-

أصبح التقويم يشكل أداة  
فعمية من أدوات التعمم ،  

حيث يكون الخطأ في 
قمب السيرورة التعممية 

وتوظف الوضعيات 
اإلدماجية لتقييم  

 الكفاءة 

عن طريق شبكة معايير 
 ومؤشرات 

أنماطو التقويم مؤشرة و 
لسموكات اجتماعية   

وتستثمر  نتائج التقويم 
 لممعالجة البيداغوجية 

تدعيم  الوظائف 
  الثالثة لمتقويم

)التشخيصي ـ 
  التكويني والتحصيمي(

ارتقى التقويم إلى 
تقويم القدرات العميا 
مثل القدرة عمى حل 
اإلشكاليات،لكن ال 
ينتيي إلى معالجة 

باستثمار موضوعية 
  النتائج

برز االىتمام 
بالوظائف الثالثة 

  لمتقويم

)التشخيصي ـ 
التكويني 

  والتحصيمي(

ييدف إلى 
تقويم خاصة 
القدرة عمى 
استرجاع 

المعارف،وعن 
طريق 

التطبيقات 
المباشرة، 
التقويم 

يستيدف ترتيب 
التالميذ ويتميز 
 بطابع إداري 

 التقويم
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 المحكمين قائمة أسماء(: 03الممحق رقم )

 المؤسسة األصمية  الرتبة االسم و المقب الرقم

 جامعة عيف تمكشنت أستاذ محاضر "أ" مسعكدم أمحمد 01

 مستغانـ –جامعة عبد الحميد بف باديس  أستاذة محاضرة "ب" عباسة أمينة 02

 مستغانـ –جامعة عبد الحميد بف باديس  أستاذة محاضرة "ب" سيسباف فاطمة الزىراء 03

 عيف الدفمى -جامعة خميس مميانة أستاذ محاضر "ب" ناضر عبد الرحمف 03

 مستغانـ -مقاطعة حاسي مماش مفتش التعميـ االبتدائي برقيؽ الجياللي 04

 مستغانـ -01مقاطعة عشعاشة  مفتش التعميـ االبتدائي بمقاسمي بك عبد اهلل 05

 مستغانـ -نكيصيمقاطعة عيف  مفتش التعميـ االبتدائي لعرابي محمكد 06

 عشعاشة –مدرسة ابف خمدكف  أستاذة التعميـ االبتدائي غالـ أمينة 07

 عشعاشة -مدرسة بمخكجة عبد القادر أستاذ التعميـ االبتدائي قادة الحاج 08

 عشعاشة -مدرسة عباس الجياللي أستاذ التعميـ االبتدائي عباس محمد 09
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 الدراسة األساسية(: يبين مجتمع 04رقم ) الممحق
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 (: يوضح األداة المستخدمة في الدراسة الميدانية05الممحق رقم )
أساتذتي األفاضؿ إليكـ  بعض العبارات التي تيعبِّر عف مدل احتياجاتكـ التدريبية لمتدريس كفؽ مناىج 

 الجيؿ الثاني في مجاالت التخطيط، التنفيذ، كالتقكيـ.
( تحت االختيار الذم يتماشى مع احتياجاتؾ التدريبية؛ ال تترؾ أم ×) اقرأ العبارات جيدا  ثـ ضع عالمة

سؤاؿ دكف إجابة؛ ال تكجد في المقياس إجابات صحيحة كأخرل خاطئة، بؿ ىك مقياس لمتعرؼ عمى 
  .احتياجاتؾ التدريبية لمتدريس كفؽ مناىج الجيؿ الثاني فقط

 ( في المكاف المناسب:Xيرجى كضع إشارة )
 جامعي                 خريج المعيد             دكف البكالكريا             المؤىؿ العممي:

 سنة 15أكثر مف          سنكات 15ػ  05مف        سنكات  05أقؿ مف  األقدمية )الخبرة المينية(:    
 شكرا مسبقا على تعاونكم

 

 المحور األول التخطيط

  احتياجاتي التدريبية في مجال التخطيط لمتدريسمن بين  الرقم
 وفق مناىج الجيل الثاني

 درجة الحاجة إلى التدريب
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

ال 
 أحتاج

 ..... ..... ..... كيفية اقتراح كضعيات استثمار مناسبة لكؿ كضعية جديدة  01
 ..... ..... ..... معارؼ جديدةكيفية تحديد المكارد  القبمية لدل المتعمـ لبناء  02
 ..... ..... ..... ـالتدريب عمى صياغة ميمات أخرل لمكضعية االنطالقية األ 03
 ..... ..... ..... لى مؤشرات إكيفية تجزئة مركبات الكفاءة  04
 ..... ..... ..... كيفية ربط الحصة التعميمية/التعممية بمركبات الكفاءة 05
 ..... ..... ..... الكفاءة لكؿ حصة تعميمية/تعممية اتمركبكيفية صياغة  06
 ..... ..... ..... كيفية التخطيط  ألنشطة الكضعيات الجزئية 07
 ..... ..... ..... لى مركباتإكيفية تحميؿ الكفاءة الختامية لكؿ ميداف  08
 ..... ..... ..... كيفية تحديد المفاىيـ المتعمقة بالقيـ ك الكفاءات العرضية 09
 ..... ..... ..... معينة تعممية كيفية اختيار الطريقة النشطة المناسبة لكضعية تعميمية 10
 ..... ..... ..... كافؽ مع الكفاءة المستيدفةتعادة صياغة تعميمات الكتب المدرسية لتإكيفية    11
 ..... ..... ..... البيداغكجيةكيفية تصميـ كضعية تعميمية/تعممية  خاصة بالمعالجة  12
 ..... ..... ..... كيفية استغالؿ السندات التربكية  في التخطيط  لمدرس 13
 ..... ..... ..... دماجية إالتدريب عمى التخطيط  لكضعيات  14
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 المحور الثاني: التنفيذ

  لمتدريس التنفيذمن بين احتياجاتي التدريبية في مجال  الرقم
 الجيل الثانيوفق مناىج 

 درجة الحاجة إلى التدريب
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

ال 
 أحتاج

 ..... ..... ..... التدريستنفيذ أثناء  الكسائؿ التعميميةكيفية استغالؿ   01
 ..... ..... ..... رساء المكارد في الكضعيات الجزئيةإالتدريب عمى   02
 ..... ..... ..... ثناء التدريسأداغكجية الفارقية يكيفية تطبيؽ الب 03
 ..... ..... ..... كيفية إنجاز أنشطة  اإلدماج الجزئي لمتعممات في الكضعيات الجزئية 04
 ..... ..... ..... كيفية تسيير حصة حؿ الكضعية األـ  05
 ..... ..... ..... كيفية إدماج مركبات الكفاءة لمميداف الكاحد لتحقيؽ الكفاءة الختامية 06
 ..... ..... ..... كفاءات الختامية لجميع المياديف لتحقيؽ الكفاءة الشاممةالكيفية إدماج  07
 ..... ..... ..... دماج كالتقكيـ لممكاردرساء ك اإلكيفية الربط بيف اإل 08
 ..... ..... ..... كيفية تسيير حصص المعالجة البيداغكجية في نياية كؿ مقطع 09
 ..... ..... ..... حصة   15حصص بدؿ  6دماج ك التقكيـ كالمعالجة تسيير حصص اإلكيفية  10
 ..... ..... ..... ستراتيجية التعمـ النشط لكؿ مكقؼ تعمميإكيفية اختيار  11
 ..... ..... ..... (. KWL،  زاكج ، شارؾ(،)التعمـ النشط مثؿ )فكر مكبسأكيفية تفعيؿ  12
 ..... ..... ..... حكصمتيا فكاج ك األ كيفية مناقشة أعماؿ 13
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 المحور الثالث: التقويم

رقم
ال

 

  من بين احتياجاتي التدريبية في مجال التخطيط لمتدريس
 وفق مناىج الجيل الثاني

 درجة الحاجة إلى التدريب
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

ال 
 أحتاج

 ..... ..... ..... لممتعمميفعداد شبكة المالحظة كالمتابعة إكيفية  01
 ..... ..... ..... ساليب التعميمية المستخدمةكيفية تقكيـ الطرائؽ كاأل 02
 ..... ..... ..... كيفية التأكد مف  تحقيؽ الكفاءة الختامية لكؿ ميداف 03
 ..... ..... ..... كيفية التقكيـ كفؽ الفركؽ الفردية 04
 ..... ..... ..... كيفية إعداد شبكة التصحيح 05
دماجيا 06  ..... ..... ..... كيفية تقكيـ قدرة التمميذ عمى تجنيد المكتسبات كالمكارد كا 
 ..... ..... ..... كيفية بناء شبكة المعايير كالمؤشرات لقياس مدل تحقؽ الكفاءة الختامية لكؿ مقطع 07
 ..... ..... ..... تكجييات التعميمة الكزارية كيفية تنفيذ المتابعة المستمرة حسب 08
 ..... ..... ..... كيفية بناء االختبارات حسب معايير التقكيـ بمناىج الجيؿ الثاني 09
 ..... ..... ..... المتعمـ لدلكيفية استثمار حصص الدعـ لتغطية النقائص  10
 ..... ..... ..... كيفية تحديد مدل اكتساب التمميذ لمكفاءة كتحكمو فييا 11
 ..... ..... ..... كيفية تكظيؼ شبكة المالحظة في تحديد التالميذ المعنييف بالمعالجة البيداغكجية 12
 ..... ..... ..... التدريب عمى تصميـ شبكة المالحظة الخاصة بكؿ ميداف 13
 ..... ..... ..... كيفية بناء اختبار تحصيمي حسب الشركط ك المعايير 14
 ..... ..... ..... كيفية اختيار الكضعيات التقكيمية األكثر شمكال لعناصر لمكفاءة الختامية 15
 ..... ..... ..... شيادم في نياية السنةكيفية إعداد  التقكيـ اإل 16

 

 

 




