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 الشكر والعرفان

الحمد هلل أهل المحامد بكل ما ٌحمد به سبحانك ال نحصً ثناء 

 علٌك كما أثنٌت على نفسك

بداٌة أشكر هللا العلً القدٌر الذي وفقنً إلتمام هذه العمل 

 المتواضع

ال ٌسعنً فً هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر و العرفان لألستاذة 

ً كانت نعم الموجهة طٌلة الفاضلة "محمداتنً شهرزاد" الت

 مراحل إنجاز هذا البحث, فجزاها هللا كل خٌر إن شاء هللا.

كما أتقدم بالشكر و االمتنان إلى أساتذتً األفاضل بكلٌة العلوم 

 االجتماعٌة الذٌن ساهموا بتوجٌهاتهم ونصائحهم

كما ال ٌفوتنً أن أتقدم بالشكر لكل من بذل ولو مثقال ذرة فً 

 البحث فجزاهم هللا كل خٌر سبٌل إنجاح هذا

 شكرا لكم جمٌعا  
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تطورا مستمريف منذ أف فكر المجاالت التي شيدت ديناميكية و  التعميـ مفالتربية و 
ليحفظ تراثو وينقؿ تجاربو الحياتية  الكتابةفي تمقيف صغاره مبادئ القراءة و  المجتمع

 تزوؿ.وخبراتو اليومية حتى ال تندثر و 
مناىجو لـ تتواف الجزائر حتمية التجديد في نظاـ التعميـ وبرامجو و نطبلقا مف او 

بغض النظر عف نجاحيا أو  -عف المحاؽ بكؿ جديد تركبو الدوؿ الرائدة في المجاؿ
جعمو أكثر فعالية, بحيث قامت بعدة تعديبلت يا مف أجؿ تحسيف العمؿ التربوي و إخفاق

حداث تغييرات ئمتو مع تقدـ العمـو المعرفة و تيدؼ إلى تطوير نظاميا التربوي ومبل ا 
سياسية التي الحوالت االقتصادية واالجتماعية و الت كمية تمكنيا مف المبلئمة بيفية و جزئ

 السموؾ البيداغوجي الذي يكسب المتعمـ مؤىبلتتطرأ عمى المجتمع, وعمى الممارسات و 
نظاـ مة اإلصبلح الشامؿ لممستجدات الحداثة, جاءت مرحكفايات تمكنو مف التعامؿ مع و 

ـ ثـ تمتيا مرحمة اإلصبلح الجزئي 1440ـ/1441المدرسي التربوي الجزائري في الدخوؿ 
المحتويات التعميمية وفؽ األىداؼ ـ حيث جددت الكتب و 1430حات سنة لئلصبل
ض األحياف يواجو تمقي المعمـ تكويف إال أنو في بعبالرغـ مف انعقاد دورات و  المسطرة
ه صعوبات تحوؿ دوف القياـ بعممية التعميـ عمى أكمؿ وجو ليذا تسعى ىذعراقيؿ و المعمـ 

جوىري المتمثؿ في الصعوبات المؤثرة عمى معمـ الدراسة إلى تناوؿ موضوع ميـ و 
 االبتدائي في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في المدرسة.

النظري وقسـ الجانب ة ثبلثة أقساـ: الجانب المنيجي وقسـ الجانب قد تناولت الدراسو  -
 قد احتوى الجانب المنيجي عمى فصؿ تناوؿ ما يمي: الميداني, و 

دراسة تـ التطرؽ فيو إلى جانب منيج الدراسة تـ فيو التعريؼ بموضوع الالفصل األول: 
تحديد المفاىيـ اإلجرائية لياتو الدراسة, كما تـ التطرؽ إلى مف خبلؿ تحديد اإلشكالية و 

استطعت الحصوؿ عمى ثبلث , و بقة التي جاءت مشابية لمموضوع بعض الدراسات السا
نيا في بعض جوانب الموضوع, ىذا ستفادة مدراسات في شكؿ مقاالت عممية, حاولت اال

براز أىمية و ؤلسباب الداعية الختيار الموضوعلباإلضافة و   أىداؼ الدراسة.وا 
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في تطبيؽ  رسة االبتدائيةالمد دورثاني الفصؿ ال فصوؿ أربعةتضمنو أما الجانب النظري: 
مف ثـ المناىج مختمؼ التعاريؼ التي أعطيت ليا ومياميا و بتعريؼ المدرسة مف  المناىج

تناولت فيو تعريؼ  المعمـ في المدرسة أىميةلثثاالفصؿ الو الجديدة مف التعميـ االبتدائي, 
بالكفاءة,  ظؿ نظاـ المقاربةدوره في صفاتو و عبلقاتو داخؿ المدرسة و  المعمـ و إبراز

تناولت فيو مصطمحات ىاتو البرامج و برامج الجيؿ الثاني و لرابع الفصؿ تعرضت في الو 
 في األخير تناولتو  ,مضموف القيـ و المواقؼ فيو و عرض لنموذج مف ىاتو البرامج

رسة االبتدائية عمى التي تواجو المد في الجيؿ الثانيمشاكؿ الفصؿ الخامس صعوبات و 
 الصعوبات التي تواجو المعمـ عمى الوجو الخصوص.اكؿ و وجو العمـو والمش

 فقد قسـ بدوره إلى فصميف كما يمي:أما الجانب الميداني: 
ى اإلجراءات الميدانية لمدراسة وخصائص مجتمع الفصؿ السادس تـ التطرؽ فيو إل

ف ىذا بالتعرؼ في البداية عمى الدراسة االستطبلعية التي أجريتيا لتقصي ميداالدراسة, و 
البشرية, إضافة إلى لبحث مف خبلؿ مجاالتو المكانية والزمنية و الدراسة لمتعرؼ بمجتمع ا

, كيفية اختيار مجتمع الدراسة ثـ تحديد األدوات المستعممة لجمع البيانات في الدراسة
اخترت أداة االستمارة, كما تـ التطرؽ أيضا في ىذا الفصؿ إلى تفريغ البيانات الخاصة و 

تحميؿ التطرؽ فيو إلى تفريغ و د مجتمع الدراسة, أما في الفصؿ السابع تـ بخصائص أفرا
صعوبات تطبيؽ برامج الجيؿ في مراحؿ عممية التدريس المحور الثاني البيانات الخاصة ب

 مف ثـ خاتمة. تـ ىذه الدراسة بنتائج الدراسة و الثبلثة لتخ
 



 

 

 إلشكالٌةا

 الفرضٌات

 المفاهٌم اإلجرائٌة للدراسة

 أسباب اختٌار الموضوع

 األهمٌة و األهداف الدراسة

 نموذج الدراسة

 الدراسات السابقة

 صعوبات الدراسة 
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 أوال: اإلشكالية
الدائمة ليذا تمجأ المنظومة التربوية إلعادة تتصؼ المناىج الدراسية بالحركية 

النظر في ىاتو المناىج مف حيف آلخر عف طريؽ التقويـ ومف ثـ التحسيف الدوري فييا 
ىذا وما يتماشى وخصوصيات المجتمع وما يفرضو التقدـ والتطور العممي والتكنولوجي, 

اربة بالكفاءات الذي فسعت ىذه المنظومة لتبّني عدت إصبلحات مف بينيا التدريس بالمق
إال أنو ظير عدـ التناغـ بيف  1441/1440دخؿ حيز التنفيذ ابتداء مف الموسـ الدراسي 

السياسات التربوية المرسومة والواقع الميداني لتمجأ مرة أخرى لمتخطيط إلصبلحات الجيؿ 
وؿ الثاني مف اجؿ تغطية النقائص ومعالجة األخطاء التي تـ لمسيا في مناىج الجيؿ األ

فأدخؿ التحسيف عمى المحتويات وطرؽ التدريس دوف المساس ببنية المواد وحجميا 
 1430/1432.1الساعي وكاف انطبلؽ التدريس بيذه المناىج ابتداء مف الموسـ الدراسي 

وتعد البرامج التعميمية جزء مف المنياج بحيث تميزت برامج الجيؿ الثاني بدقة 
سبقا "بالمحور" وكذا تحديد المعارؼ والميارات, وركزت تحديد ميداف التعميـ الذي عرؼ م

عمى تعزيز مجموعة مف القيـ المندرجة ضمف المحور ألقيمي المتمثمة في قيـ اليوية 
الوطنية, والقيـ العالمية..., وغيرىا مف التحسينات المدرجة فيو كؿ ىذا مف أجؿ تحسيف 

ض الواقع  تتخذ الطور االبتدائي جودة المخرجات, ولتطبيؽ المنظومة إصبلحاتيا عمى أر 
 نقطة البداية في أعماليا باعتباره المرحمة األولى واألساسية مف التعميـ.

إذا كانت المدرسة االبتدائية األولى لتنفيذ اإلصبلحات مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ 
التربوية فالمعمـ يمثؿ العضو األساسي في الييئة التعميمية ذلؾ لما لو مف أىمية ودور 

ظيـ في العممية التعميمية وفي ظؿ اإلصبلحات التربوية تغير دور المعمـ ليصبح مجرد ع
مبسط و مسيؿ لياتو العممية, ليذا تـ برمجة تكويف مسبؽ لكؿ معمـ معني بتطبيؽ برامج 
الجيؿ الثاني كشرط  لوضع المنياج حيز التنفيذ, بالرغـ مف كؿ ىذا إال أف المعمـ وجد 

                                                           
, مجمة من التدريس بالكفاءات في الجزائر: ضرورة أم خياراالنتقال إلى مناىج الجيل الثاني بف كريمة بوحفص,  -1

 .11, ص1432, نوفمبر 10جيؿ العمـو اإلنسانية واالجتماعية, العدد 
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تطبيؽ ىاتو البرامج وصعوبات تحوؿ بينو وبيف أداء مينتو عمى  نفسو يواجو مشاكؿ في
أكمؿ وجو, فمف خبلؿ ما سبؽ فإف إشكالية ىذه الدراسة تتمحور حوؿ دراسة صعوبات 
تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في المدرسة االبتدائية مف طرؼ المعمـ وذلؾ مف خبلؿ محاولة 

 اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي التالي:
تتجمى الصعوبات المؤثرة عمى المعمـ في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في المدرسة فيما  -

 االبتدائية؟
 ويتفرع عف ىذا السؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 ما درجة صعوبة تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في مرحمة التخطيط؟ -3
 ذ؟ما درجة صعوبة تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في مرحمة التنفي -1
 ما درجة صعوبة تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في مرحمة التقويـ؟ -1

 ثانيا: الفرضيات
في مرحمة مف الصعوبة يتضمف تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني عمى درجة متوسطة  -3

 .التخطيط
في مرحمة مف الصعوبة يتضمف تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني عمى درجة متوسطة  -1

 .التنفيذ
في مرحمة  مف الصعوبة ج الجيؿ الثاني عمى درجة متوسطةيتضمف تطبيؽ برام -1

 .التقويـ
 ثالثا: التعريف اإلجرائي لمفاىيم الدراسة

 الصعوبات المؤثرة عمى المعمم:
ىي تمؾ المشكبلت أو العوامؿ التي تحوؿ بيف المعمـ والمادة التعميمية و تؤثر سمبا في 

 أداء ميمتو داخؿ القسـ.
 المعمم:
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جزء مف الييئة التعميمية الذي يقـو بمينتو عف طريؽ التخطيط والتنفيذ ىو ذلؾ الفرد ال
 لمدرس ومف ثـ التقويـ, وىو الوسيمة التي يتـ مف خبلليا تحقيؽ األىداؼ التربوية.

 برامج الجيل الثاني:
ىي مجموعة مف المواد التعميمية التي تتضمف تفصيؿ الدروس واألنشطة المقررة في 

 زمنية محددة والتي يعتمد في تدريسيا طريقة المقاربة بالكفاءات.   مرحمة معينة في فترة
 المدرسة االبتدائية:

سنوات والتي  34سنوات حتى  2األطفاؿ مف  ي النسؽ االجتماعي التي يمتحؽ بوى
 تيدؼ إلى تنشئتيـ وفؽ أفكار وفمسفة وأىداؼ المجتمع.

 ثالثا: أسباب اختيار الموضوع
 ى الصعوبات التي يواجييا معمـ المرحمة االبتدائية.محاولة التعرؼ أكثر عم -

  حساسية مرحمة التعميـ االبتدائي وعميو البد مف معرفة العوائؽ والصعوبات المؤثرة
 التي تواجو المعمـ مف أجمتحقيقاألىداؼ التربوية.

  فتح المجاؿ لمباحثيف في مواصمة البحث والكشؼ عف المزيد مف الصعوبات التي
 ميف.يواجييا المعم

  الرغبة الشخصية في معرفة ما درجة صعوبات تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في والية
 أدرار.

 رابعا: أىمية الدراسة
تكمف أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع في حد ذاتو المتمثؿ في الكشؼ عف 
الصعوبات المؤثرة عؿ المعمـ في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني, باإلضافة إلى أىمية المرحمة 
التي تجرى فييا الدراسة )مرحمة التعميـ االبتدائي(, وتبرز أىمية الدراسة أيضا في أنيا قد 
تمفت نظر المسئوليف إلى أىمية المعمـ وضرورة إشراكو في وضع المناىج نسبتا لمدور 

 الذي يقـو بو في ظؿ نظاـ المقاربة بالكفاءة.
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 خامسا: أىداف الدراسة 
 التي تؤثر عمى المعمـ في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني. الوصوؿ إلى مصادر الصعوبات -
الكشؼ مدى قدرت المعمـ عمى أداء عممو وفؽ التعديبلت التي جاءت بيا برامج الجيؿ  -

 الثاني.
فتح المجاؿ أماـ المسئوليف )المجنة الوطنية لممناىج( في إعادة النظر في البرامج  -

 .وتعديميا وطرحيا بما يتماشى وقدرات المعمـ
السماح لآلخريف باالطبلع والتعرؼ عمى مختمؼ الصعوبات التي يوجييا معممي  -

 االبتدائي في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني.
فتح المجاؿ لمباحثيف في عمـ اجتماع التربية لبلىتماـ أكثر بموضوع مناىج الجيؿ  -

 الثاني.
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 سادسًا: نموذج الدراسة
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 (: يمثؿ نموذج الدراسة.43قـ)الشكؿ ر 

 المصدر: من إعداد الطالبة.

صعوبات تطبٌق 

برامج الجٌل 

 الثانً

صعوبات 

مرحلة 

 التخطٌط

صعوبات 

مرحلة 

 التنفٌذ

صعوبات 

مرحلة 

 التقوٌم

 ر الدروسأجد صعوبة فً تحضٌ

 معاناة فً تطبٌق جمٌع البرنامج

 

صعوبة تقدٌم تقوٌم تشخٌصً 

 لمعرفة المكتسبات القبلٌة

تكوٌنً لمعرفة  تقدٌم تقوٌمصعوبة 

 مدى اكتساب التلمٌذ للمعرفة

صعوبة تقدٌم تقوٌم نهائً لتصنٌف -

 المتعلمٌن

معاناة فً االلتزام بالحجم الساعً 

 المقرر لكل حصة.

 وى بعض الدروسصعوبة محت 

 

 معاناة من تعدد أشكال التقوٌم

صوبة توفٌر الوسائل التعلٌمٌة -

 المناسبة

 

 صعوبة االطالع على المستجدات

 

 صعوبة صٌاغة مؤشر الكفاءة
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 : الدراسات السابقة اً سابع

المعنونة بػ الصعوبات التطبيقية لمتدريس بالمقاربة 1رداف نصيرةدراسة الدراسة األولى: 
 :  (جامعة سكيكدة)بالكفاءات, 

ي ممارسة الموقؼ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الصعوبات التطبيقية التي تواجو المعمـ ف
التعميمي مف الخبلؿ المقاربة بالكفاءات, ولغرض تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ بناء ثبلث 
فرضيات وتـ اختيار ثبلث اكماليات مجتمعا لمدراسة واختبار فرضياتيا بحيث اعتمدت 
ىذه الدراسة عمى اختبار مفرداتيا مف مجتمع األساتذة الممارسيف لمينة التدريس بالمقاربة 

ءات, وثـ استخداـ المقابمة نصؼ الموجية عمى اعتبار تقنية تتناسب وموضوع ىذه بالكفا
 الدراسة.

 كما توصمت الدراسة إلى: 

االتفاؽ الشبو كامؿ حوؿ صعوبات التدريس بالمقاربة بالكفاءات, مما يدؿ عمى وعي -
النقائص التي األستاذ بأىمية ىذه المقاربة في حياة التمميذ العممية والعممية, و كذا وعيو ب

تعاني منيا المدرسة الجزائري خاصة بالنسبة لئلمكانيات الغير متوفرة أو غير المستغمة 
 استغبلال سيئا عمى توفرىا لعدـ الدراية بيذا االستغبلؿ أو الجيؿ بيا.

الصعوبات التي تواجو المعمميف المعنونة ب2الدراسة الثانية:كمثوم قاجة, مريم بن سكيريفة
الكفايات دراسة استكشافية عمى عينة مف المعمميف بورقمة, )جامعة قاصدي في التدريس ب

 ـ:1433مرباح(, 

                                                           
, أفريؿ 40مجمة دفاتر, العدد الصعوبات التطبيقية لمتدريس بالمقاربة بالكفاءات )دراسة ميدانية(,رداؼ نصيرة,  -1

 .312, ص1431
الصعوبات التي تواجو المعممين في التدريس بالكفايات )دراسة استكشافية عمى  سكيريفة,كمثـو قاجة, مريـ بف  -2

 .020, ص1, العدد 1مجمة العمـو اإلنسانية و االجتماعية, المجمد  عينة من المعممين بورقمة(,
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ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة درجة الصعوبات التي تواجو المعمميف في التدريس 
بالكفايات, مف خبلؿ اإلجابة عمى التساؤؿ اآلتي: ما درجة الصعوبات التي تواجو 

 ؟فاياتالمعمميف في التدريس بالك

اقتضت ىذه الدراسة استخداـ المنيج الوصفي معتمدة عمى االستكشاؼ, وتكونت الدراسة 
, 1433-1434معمما ومعممة تـ اختيارىا بطريقة عشوائية خبلؿ العاـ الدراسي  20مف 

عناصر , كما كشفت  1بندا موزعة عمى  10وقد بنيت الباحثتاف استبانة شممت عمى 
جة الصعوبات التي تواجو المعمميف في التدريس بالكفايات نتائج الدراسة عمى أف در 

 .3800متوسطة حيث بمغ متوسطيا الحسابي 

الصعوبات التي تواجو أساتذة , 1الدراسة الثالثة: بن لكحل سمير, بخيتي البشير
االبتدائي في تطبيؽ استراتيجيات التقويـ التربوي الحديثة في ظؿ المقاربة بالكفاءة و واقع 

 عمى عممية التقويـ, )جامعة المدية(: تكوينيـ

تيدؼ الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي تواجو أساتذة االبتدائي في تطبيؽ استراتيجيات  
التقويـ التربوي الحديثة في ظؿ المقاربة بالكفاءة وواقع تكوينيـ عمى عممية التقويـ, وقد تـ 

في الدراسة إتباع المنيج الوصفي,  تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف أساتذة االبتدائي, وقد تـ
وقد توصمت الدراسة إلى أف الصعوبات التي تواجو أساتذة التعميـ االبتدائي في تطبيؽ 
إستراتيجيات التقويـ التربوي الحديثة في ظؿ المقاربة بالكفاءات ىي ذات مستوى متوسط, 

بات التي تواجييـ وتوصمت الدراسة إلى أنو ال تختمؼ وجية نظر أساتذة االبتدائي لمصعو 
في تطبيؽ استراتيجيات التقويـ التربوي الحديث باختبلؼ الجنس والخبرة, وأيضا ال تختمؼ 

 وجية نظر أساتذة االبتدائي لمواقع التكويف عمى عممية التقويـ باختبلؼ الجنس والخبرة.

                                                           
تقويم التربوي الصعوبات التي تواجو أساتذةاالبتدائي في تطبيقاستراتيجيات البف لكحؿ سمير, بخيتي البشير,  -1
, عدد 34, مجمة تطوير العمـو االجتماعية, مجمد واقعتكوينيم عمى عممية التقويملحديثة في ظل المقاربة بالكفاءة و ا

 , ص1432, 43
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 صعوبات التقويـ التربوي في ظؿ, 1الدراسة الرابعة: ضياف زين الدين, دوباخ قويدر
)جامعة , التدريس بالمقاربةبالكفاءات دراسة ميدانية ببعض ابتدائيات المسيمة

 ـ:1433المسيمة(,
تيدؼ الدراسة إلى معرفة صعوبات التقويـ التربوي في ظؿ التدريس بالمقاربة بالكفاءات 
ببعض ابتدائيات المسيمة, بحيث تـ في ىذه الدراسة استخداـ أداة االستبانة وزعت عمى 

ا( مف معممي تعميـ الطور االبتدائي وقد تـ في ىذه الدراسة تطبيؽ المنيج )معمم 04
الوصفي التحميمي, وتوصمت الدراسة إلى أف أغمب المعمميف يواجيوف صعوبات في 
التقويـ التربوي, إف نقص الوسائؿ التعميمية وكثافة المقرر الدراسي يعيقاف عممية التقويـ 

 لكفاءة.التربوي في التدريس بالمقاربة با
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 سوؼ يتـ التعقيب عمى الدراسات السابقة مف حيث اليدؼ و العينة والنتائج:
 / بالنسبة لميدف:1

مف المبلحظ مف الدراسات السابقة أف اليدؼ يتغير مف دراسة إلى أخرى حيث اىتمت 
لمعمـ في ممارسة الموقؼ دراسة "رداؼ نصيرة" بمعرفة الصعوبات التطبيقية التي تواجو ا

التعميمي مف خبلؿ المقاربة بالكفاءات, بينما ىدفت دراسة "لكحؿ سمير, بخيتي بشير" و 
"ضياؼ زيف الديف, دوباخ قويدر" بمعرفة صعوبات التقويـ التربوي في ظؿ المقاربة 
بالكفاءات, وىدفت دراسة "قاجة كمثوـ, بف سكيريفة مريـ" إلى معرفة درجة الصعوبات 

لتي تواجيو المعمميف في التدريس بالكفايات, ىدفت دراسة "ضياؼ زيف الديف, دوباخ ا
 قويدر" إلى معرفة صعوبات التقويـ التربوي في ظؿ التدريس بالمقاربة بالكفاءات.

  / بالنسبة لمعينة:2

                                                           
مجمة صعوبات التقويم التربوي في ظل التدريس بالمقاربة بالكفاءات, ضياؼ زيف الديف, دوباخ قويدر,  -1

 .132ـ, ص1431, أفريؿ40دفاتر,العدد



 انفصم األول: اإلطار انمنهجي نهذراسة
 

 
31 

اختمفت الدراسات السابقة في العينات سواء في الحجـ أو في طريقة اختيارييا, حيث 
أستاذ ممارس لمينة التدريس بالكفاءات  10ة "رداؼ نصيرة" عمى عينة قواميا شممت دراس

واعتمد في اختيارىا بطريؽ قصدية , بينما كاف حجـ العينة في دراسة "لكحؿ سمير, 
أستاذ ابتدائي, وفي دراسة "قاجة كمثوـ, بف سكيريفة مريـ" حيث بمغ  11بخيتي بشير" 

ـ اختيارىا بطريقة عشوائية, وبمغت عينة دراسة معمما ومعممة ت20عدد عينة الدراسة 
 )معمما(. 04"ضياؼ زيف الديف, دوباخ قويدر" 

 / بالنسبة لمنتائج: 3
لقد توصمت دراسة "رداؼ نصيرة" إلى االتفاؽ الشبو الكامؿ حوؿ صعوبات التدريس 

إلمكانيات بالمقاربة بالكفاءات منيا النقائص التي تعاني منيا المدرسة الجزائرية الخاصة با
المادية , صعوبة االطبلع عمى المستجدات العممية, وتوصمت دراسة "لكحؿ سمير, 
بخيتي بشير" إلى أف مستوى الصعوبات التي تواجو أساتذة التعميـ االبتدائي في تطبيؽ 
استراتيجيات التقويـ التربوي الحديثة في ظؿ المقاربة بالكفاءات ىي ذات مستوى متوسط 

اتذة االبتدائي عمى عممية التقويـ ىو تكويف ذات مستوى متوسط ,بينما كما أف تكويف أس
, بف سكيريفة" إلى أف درجة الصعوبات التي تواجو المعمميف  توصمت دراسة "قاجة كمثـو
في التدريس بالكفايات متوسطة, ودراسة"ضياؼ زيف الديف, دوباخ قويدر" توصمت إلى أف 

قويـ التربوي وعف أغمب المعمميف لدييـ أغمب المعمميف يواجيوف صعوبات في الت
 اتجاىات سمبية نحو ىذه المقاربة.

 / مقارنة الدارسات السابقة بالدراسة الحالية:4
مف خبلؿ الدراسات السابقة وجدت أف ىناؾ دراسات عديدة اىتمت بالتدريس بالمقاربة 

, بحيث بالكفاءات عامة وبمناىج الجيؿ الثاني خاصة مما يدؿ عمى أىمية الموضوع
في دراسة "قاجة,  20لدراسة "رداؼ نصيرة" و  10تراوحت عينة الدراسات السابقة ما بيف 

بف سكيريفة", وتشابيت الدراسة الحالية في عدد العينة مع دراسة "لكحؿ, بخيتي" عددىا 
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عينة, واختمفت الدراسات السابقة عف الدراسة الحالية في كيفية اختيار مجتمع الدراسة  11
 ختارت الدراسة الحالية طريقة المسح الشامؿ لمعممي االبتدائي.بحيث ا

 تاسعا: صعوبات الدراسة
 عدـ تفرقت الكثير مف المعمميف بيف المنياج والبرنامج. -
 عدـ الفيـ الجيد لبرامج الجيؿ الثاني مف طرؼ المعمميف. -
 عدـ وجود دراسات سابقة في شكؿ مذكرات تخرج تناولت الموضوع. -
 ر في الحصوؿ عمى المراجع الخاصة بالفصؿ الثالث.التأخ -
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 تمييد:
اليدؼ األسمى واألساسي في كؿ مدرسة عامًة والمدرسة االبتدائية خاصة ىو يتمثؿ 

تحقيؽ أىداؼ المنيج وما يحتوي مف خبرات خاصة بالمتعمـ, حيث المدرسة االبتدائية 
 ىي الخطوة األولى في طريؽ العمـ والمعرفة.

 المناىج الجديد مفبؽ سوؼ يتـ التعرض إلى تعريؼ المدرسة والمدرسة االبتدائية و مما س
 في تنمية القيـ الحضارية.ىا ودور  التعميـ االبتدائي وأىداؼ المدرسة االبتدائية
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 أواًل: تعريف المدرسة االبتدائية:

تيدؼ إلى ضماف المدرسة بأنيا "مؤسسة اجتماعية ضرورية فرديناند يوسون عرؼ 
مجيا في إطار عممية التواصؿ بيف العائمة و الدولة مف أجؿ إعداد األجياؿ الجديدة ود

 الحياة االجتماعية".
وعرفيا فريدريؾ بأنسف بأنيا "نظاـ معقد مف السموؾ المنظـ الذي ييدؼ إلى تحقيؽ جممة  

 ي إطار النظاـ االجتماعي القائـ".مف الوظائؼ ف
بأنيا"نسقا منظما مف العقائد والقيـ والتقاليد وأنماط التفكير  لد كموسأرنو وأيضا عرفيا  

يديولوجيتيا الخاصة".والسموؾ التي تتجسد في بني  ة المدرسة وا 
أف المدرسة عبارة عف "شبكة مف المراكز واألدوار التي يقـو بيا  شيبمانكما يرى  

يـ أدوارىـ المستقبمية في الحياة المعمموف والتبلميذ حيث يتـ اكتساب المعايير التي تحدد ل
 1".االجتماعية

بأنيا "مؤسسة أنشأىا المجتمع مف أجؿ القياـ بإعداد النشء الجديد  النجيميكما عرفيا  
لممشاركة في عمؿ النشاطات اإلنسانية  التي تسود حياة الجماعة, ليا وظيفة تكييؼ 

دماج األفراد داخميا, أي أنيا تعبر عف أفكار و فمسفة  وأىداؼ المجتمع الذي أنشأىا وا 
 2".لخدمتو

فالمدرسة تعبر عف "بيئة أخبلقية منظمة تعمؿ عمى تشكيؿ الطفؿ  دوركايموحسب  
 بيويتيف:

 3التمقيف الجماعي لمجموعة األفكار والسموكات والموقؼ و القيـ الموحدة. -
 

                                                           
 .130ـ, ص1434, مؤسسة الوراؽ لمنشر و التوزيع, عماف 3طعمم االجتماع التربوي, رمزي عبد الحي,  -1
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صية الفرد تنشئة الطفؿ عمى قيـ ومعايير المجتمع الذي توجد فيو مف أجؿ تشكيؿ شخ -
 الراشد المتكيؼ مع بيئتو."

ىي "تنظيـ اجتماعي ليا وظيفة محددة ىي تربية األطفاؿ سعيد إسماعيل وحسب  
وتعميميـ في بيئة منتقاة تتكوف مف مجموعة خبرات لتنشئة األطفاؿ عمى أنواع السموؾ 

ؿ وتربييـ ووجيات النظر والقيـ التي تؤمف بيا الجماعة, وىي "المؤسسة التي تعمـ األطفا
عمى النظاـ الذي يؤمف بو المجتمع, لذلؾ فإف ربط المؤسسة وبرامجيا ونشاطيا التربوي 

 1".بحالة
ىي صورة مصغرة وميذبة مف المجتمع الكبير الذي تتجاوب وتتفاعؿ معو,  المدرسةو 

جون وتتطور مع الزمف باعتبارىا فمسفة جديدة لمتربية يمخصيا فيمسوؼ التربية الحديثة 
 فيما يمي: يديو
 2التعرؼ عمى العالـ المتطور الذي نعيش فيو. -
 إعداد النشء لمحياة الراىنة ليخوضوا غمارىا, ال لحياة في المستقبؿ مرسومة جاىزة. -
جعؿ التعميـ تعبيرا عف الذات ونمو لمفرد دوف قسر خارجي يفرض عمى المعمميف  -

 فرضا.
 خارجي المفروض.قياـ التربية عمى النشاط ال عمى النظاـ ال -
 3التمقيف.والمتوف والشرح والحفظ و  التعمـ عف طريؽ الخبرة ال عف طريؽ الكتب -

ىي: البيئة أو الييئة التعميمية والتربوية التي ال تحدىا أسوار, وليا األولوية في  المدرسة
اىتمامات الدولة كأداة ضرورية لمتربية والتعميـ والتثقيؼ وتدعيـ النظاـ القائـ 
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فيي "مؤسسة اجتماعية أنشأىا المجتمع لتقابؿ حاجة مف حاجاتو األساسية", قراره,واست
 1وىي "تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا يجعؿ منيـ أعضاء صالحيف في المجتمع."

 2ثانيًا: ميام المدرسة االبتدائية: 
سة في كؿ المستويات لقد كانت والزالت التربية والتعميـ الغاية األسمى لممدر  

في اتصاؿ بعالـ دائـ البناء, و لكونيا ترتبط بمسار مستمر يتولد منو منتوج عميمية, و الت
فكري, ففي التعميـ يتوجو المدرس ا تحيؿ إلى مكوف مزدوج: أخبلقي و دائـ التطور, فإني

إلى المتعمـ, وفي التربية يقصد الفرد ويعمؿ عمى تكوينو وعندما نعمؿ عمى ىذا المسار 
تعميـ )وىو أساس التنشئة االجتماعية(, فإف الشخص متعمـ يتمقف وفرد المزدوج التربية/ال

 ينبني في آف واحد.
ـ, 1440يناير  11المؤرخ في  40-40حدد القانوف التوجييي رقـ في مجال التربية:  -1

 لممدرسة الغايات اآلتية:
 بلـ, ترسيخ الشخصية الجزائرية وترسيخ وحدة األمة بترقية وحفظ القيـ المتصمة باإلس

 والعروبة

إلى ىوية تاريخية جماعية بانتمائو >>بذلؾ فإنو ينبغي توعية التمميذ واألمازيغية و  
يا رسميا الجنسية الجزائرية<<؛ وترسيخ >>الشعور الوطني التي تكرسمشتركة ووحيد, و 

 بالوحدة الوطنية<<.لديو<< وتنمية >>تعمقو بالجزائر والوفاء ليا, وسبلمة أراضييا و 

 أفضؿ ضماف لبلنسجاـ عمى المواطنة مف خبلؿ تعمـ ثقافة الديمقراطية  التكويف(
التقدير األكبر ألىمية بصفة تساعده عمى الفيـ األفضؿ و  الوحدة الوطنية(االجتماعي و 

 اإلدراؾ األوسع لمتربية المدنية.ىمة الفعالة في الحياة العامة, و المسا
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  العممي ذلؾ بترقية التعميـ ذي التوجيرية و التفتح عمى العالـ واالندماج في الحركة التطو
فكري, إلى جانب اكتساب المعارؼ التكنولوجي >>المدرج في إشكالية التكويف الو 
يف في نياية التعميـ الميارات<< بتعميـ المغات األجنبية >>قصد التحكـ في لغتيف أجنبيتو 

 1خرى.ذلؾ بجعؿ نظامنا التربوي مسايرا لؤلنظمة التربوية األاألساسي<< و 

 لجزائرييف مف التعميـ اإللزامي تأكيد مبدأ ديمقراطية التعميـ الذي يمّكف >>كؿ الشّباف ا
يجاد محيط بنجاحو في محاربة ظاىرة األمية وتراجعيا, و المجاني<< الذي >>يساىـ و  ا 

 مبلئـ لتربية دائمة مدى الحياة<<.

مـ ضؿ التنمية الشاممة لممتعترقيتيا باعتماد >>مقاربات تفإعطاء قيمة لمموارد البشرية و 
 دائمة<<.واستقبلليتو وكذا اكتساب كفاءات وجيية متينة و 

 في إطار ىذه الغايات حدد القانوف التوجييي لمتربية ثبلث مياـ لممدرسة: 

 ميّمة تربوية تعميمية. - أ

 ميّمة التنشئة االجتماعية. - ب

 ميّمة تأىيمية. - ت

 اآلتية: لممدرسة المياـفي مجال التربية و التعميم:  -2

  ّة لكؿ التبلميذ, يحقؽ العدالة والمساواة بينيـ, ويكفؿ ضماف تعميـ ذو نوعي
 2المتزف لشخصيتيـ.االزدىار الكمي المنسجـ و 

  التطبيقية مستوى جديد مف الثقافة العامة, ومف المعارؼ النظرية و توفير اكتسابيـ
 الكافية لبلندماج في مجتمع المعرفة.
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 المواد, والتحكـ في األدوات في مختمؼ مجاالت  تمكينيـ مف اكتساب معارؼ
 المنيجية لممعرفة الميّسرة لمتعمـ.الفكرية و 

 ؽ التعّممات ذات الطابع العممي واألدبي و الفني, إثراء ثقافتيـ العامة بتعمي
 المينية.دائمة مع التطورات االجتماعية والثقافية والتكنولوجية و  تكييفيا بصفةو 

 الجتماعية: في مجال التنشئة ا -3

ميذ عمى احتراـ القيـ الروحية واألخبلقية والمدنية لممجتمع لممدرسة ميمة تربية التبل
تبر الخمية كذا قواعد الحياة في المجتمع بالتعاوف مع األسرة التي تعالجزائري, و 

 :ػبيذه الصفة تقـو باألولى في المجتمع, و 

 .تنمية الحس المدني لمتبلميذ 

  حقوؽ اإلنساف.مع حقوؽ الطفؿ و سجميف تعميـ منمنح تربية و 

 .توعية األجياؿ الشابة بأىمية العمؿ 

 .تحضير التبلميذ لمحياة في المجتمع بتعميميـ قواعد العيش مع الغير 

 1االبتكار.ويف مواطنيف يتحموف بروح المبادرة و تك 

ر لممدرسة ميّمة االستجابة لمحاجات األساسية لمتبلميذ بتوفيفي مجال التأىيل:  -4
 الكفاءات التي تمكنيـ مف:معارؼ و ال

  الميارات التي اكتسبوىا, وجعميا عممية.استثمار المعارؼ و 

 وؿ عمى منصب شغؿ يناسب قدراتيـ متابعة تكويف عاؿ أو ميني أو الحص
 .2طموحاتيـو 
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 كيؼ بصفة دائمة مع تطور الميف, والتغيرات االقتصادية والعممية الت
 التكنولوجية.و 

 درة.التجديد والمبا 

 .1مواصمة الدراسة, أو القياـ بتكويف جديد بعد تخرجيـ مف المنظومة التربوية 

 ثالثًا: تعريف التعميم االبتدائي:
متمدرس مرحمة التعميـ األولى بالمدرسة التي تكفؿ الطفؿ ل يعتبر التعميـ االبتدائي
لخبرات التي اؤمف لو الحد األدنى مف المعارؼ والميارات, و تعمى طرؽ التفكير السميـ و 

ممارسة دوره كمواطف منتج داخؿ إطار التعميـ النظامي سواء سمح لو بالتييؤ لمحياة و ت
خارجو )تعميـ رية داخؿ نطاؽ التعميـ النظامي و أكاف ذلؾ في مناطؽ ريفية أو حضا

الذي يوثؽ الروابط بيف التعميـ يعرؼ بأنو التعميـ ر( في إطار التربية المستديمة, و الكبا
ية في الفنواحد متكامؿ, وييتـ بالدراسات العممية والمجبلت التقنية و  ب في إطارالتدريو 

 الكبار عمى السواء.جميع برامج تعميـ الصغار و 
 المدرسة االبتدائية: 

ىي تمؾ المؤسسة االجتماعية التي أنشأىا المجتمع لتشارؾ األسرة في تحمؿ مسؤولية 
أىدافو, في تمثؿ تمؾ البيئة االجتماعية أو و و نظمو جتماعية ألبنائو تبعا لفمسفتو التنشئة اال

ليست طفؿ حياتو االجتماعية الواقعية و الصورة المصغرة عف المجتمع الذي يمارس فيو ال
 2فقط مكانا مخصصا لمتزود بالمعرفة.
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 المرحمة االبتدائية: 

 1.امسةىي مرحمة مف التعميـ األساسي اإللزامي تبدأ مف السنة األولى حتى السنة الخ

 2مراحمو: رابعًا: طور التعميم االبتدائي و 

يتولى تحضير  تساب التدريجي لممعارؼ المنيجية يسمح الطور االبتدائي باالك 
التمميذ لمتابعة دراستو في طور التعميـ المتوسط في أحسف الظروؼ الممكنة, كما يتمثؿ 

التعبير الشفيي ت ىدفو األساسي في تنمية المعارؼ و الكفاءات القاعدية في مجاال
 العمـو مثؿوالكتابي والرياضيات و 

ينية التي يدعو إلييا اإلسبلـ, الدة الطفؿ عمى المبادئ األخبلقية و ما يعنى بتربي
 لقد نظـ التعميـ االبتدائي عمى أساس ثبلث مراحؿ:و 

ىي أىـ مراحؿ تمدرس الطفؿ إذ في أثنائيا يمارس نشاطات اإليقاظ و المرحمة األولى:  -أ 
تحفز اىتماماتو قبؿ الشروع في التعمـ بالمعنى المتعارؼ عميو, ثـ إف الجزء األكبر  التي

 مف نجاح المدرسة أو إخفاقيا يتحدد خبلؿ ىذه المرحمة بالذات.

فييا ينصب االىتماـ أكثر عمى و  المرحمة الثانية )فترة تعميق التعممات األساسية(: -ب 
فيي وفيـ المقروء والمكتوب والقدرة عمى ير الشالتحكـ في المغة العربية مف حيث التعب

ىي الجوانب التي تشكؿ القطب األساسي بالنسبة لمتعممات المقررة قي ىذا التحرير, و 
بية الرياضية, التربية العممية الطور مثمما تيتـ أيضا بالمجاالت الدراسية األخرى )التر 

                                                           
مجمة العمـو اإلنسانية و لمرحمة االبتدائية في الجزائر, الميمة المستحيمة لمعمم امحمد داودي, ابوبكر شرفي,  -1
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تعميـ أولى أبجديات المغة  البدء فيية و التربية المدنلتكنولوجية, التربية اإلسبلمية و او 
 األجنبية األولى...(.

يشكؿ تدعيـ التعممات القاعدية  المرحمة الثالثة )فترة تحكم في المواد األساسية(: -ج 
المتعمـ إلى التحكـ في القراءة والكتابة والتعبير التمقائي الذي يفترض منو الوصوؿ ب

 ألخرى مثؿ: التربية الرياضية ا التوظيؼ الجيد لممعارؼ ذات الصمة بالمواد التعميميةو 

األساسيبالنسبة  التربية المدنية, اليدؼوالتربية العممية والتكنولوجية والتربية اإلسبلمية و 
 1عند نيايتيا يشرع المعنيوف في عممية تقييـ عاـ لمتعميـ االبتدائي.ليذه المرحمة و 

 2خامسًا: المناىج الجديدة من التعميم االبتدائي: 

يع مركباتيا المتمثمة الكامؿ لممنظومة التربوية يكوف في جمالشامؿ و إف اإلصبلح  
اسية )ىيكمة التعميـ(, التقييـ ونظاـ تسيير المؤسسات التربوية, المسارات الدر في تنظيـ و 

ب غيرىا مف المركبات إاّل أف المنظومة تركز عمى جانالتوجيو واالنتقاؿ والبحث التربوي و 
 ياج.ىو المنواحد مف مكوناتيا و 

االجتماعية التي بوي لمحفاظ عمى التراث الثقافي والقيـ الدينية و يسعى النظاـ التر  
ة مف خبلؿ التكنولوجيؼ المستقبؿ بمستمزماتو العممية و تميز المجتمع الجزائري و استشرا

يجاد أساليب و  طرؽ مبلئمة لتنشئة األجياؿ تنشئة تجعؿ منيـ السعي دائًما لتوفير وا 
ص محّمميف بقيـ اليوية الوطنية, غيوريف عمى وطنيـ قادريف عمى تقم مواطنيف فاعميف

كذا قادريف عمى رفع التحديات التي أدوارىـ المختمفة االجتماعية واالقتصادية والثقافية و 
 تفرضيا العولمة.
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بوي فيي عتبار المدرسة الجزائرية ىي البيئة المركزية لتحقيؽ أىداؼ النظاـ التر ابو  
 ذلؾ بسبب:مناىجيا و مطالبة بتجديد 

البرامج المطبقة في مؤسساتنا فيي ال تواكب التقدـ العممي والمعرفي السائر في  .3
 1العالـ.

ة االجتماعية لممجتمع الجزائري االجتماعية التي غيرت الفمسفالتغيرات السياسية و  .1
 المواطنة المسئولة.ظؿ العدالة االجتماعية و الرقي في فتحت أمامو طموحات لمتقدـ و و 

المقربة مف ثـ و المقاربة باألىداف مف بيف اإلصبلحات التي شيدىا قطاع التربية 
 العمميفالمقاربةي ىي امتداد لممقاربة باألىداؼ وتمحيص إلطارىا المنيجي و التبالكفاءات 

 فالمعمم:المتعمـ أدوار متكاممة بالكفاءات تجعؿ لكؿ مف المعمـ و 

 بتكار.االعممية التعمـ ويحفز عمى الجيد و يسيؿ  - أ

 يعد الوضعيات و يحث المتعمـ عمى التعامؿ معيا. - ب

 المتعمـ مف خبلؿ تقويـ مجيوداتو.يتابع باستمرار مسيرة  - ت

 ىو محور العممية التعميمية:المتعمم بينما 

 مسئوؿ عمى التقدـ الذي يحرزه. - أ

 يبادر و يساىـ في تحديد المسار التعميمي. - ب

 عنيا جو تعاوني. يدافعيمارس ويقوـ بمحاوالت يقنع بيا غيره و  - ت

 .2يعمؿ عمى توسيع أفاقيايثمف تجربتو و  - ث

                                                           
 .304رفيقة حروش, نفس المرجع السابؽ, ص -1
 .303نفس المرجع السابؽ, ص  -2



 انفصم انثاني:                           دور انمذرسة االبتذائية في تطبيق انمناهج
 

 
10 

د أصبح جزء مف العممية المتعمـ أما مف جانب التقويـ فقىذا مف جانب المعمـ و 
ظير مف ثـ تشخيص العيوب التي يمكف أف تالتعميـ والتعمـ باعتباره كاشؼ لمنقائص و 

رصة لتقوية نتظمة, فيو الفمتالي يتـ استدراكيا بصفة عادية و بالخبلؿ عممية التعمـ و 
 األولياء.العبلقة بيف المعمـ والمتعمـ, وبيف المعمـ و 

دماج القيـتسعى المنظومة إلى تحقيؽ إيصاؿ و كما   المتعمقة باالختيارات الوطنية  ا 
القيم  -القيم االقتصادية -القيم االجتماعية -قيم اليوية -قيم الجميوريةفي  1المتمثمةو 

 2العالمية.
ا يخص بمممح التخرج مف التعميـ القاعدي فيقصد بو ما اكتسبو المتعمـ في أما فيم 

المجاؿ مف تعممات في المجاؿ الوجداني والمجاؿ الحسي والحركي و  نياية طور تعميمي
 يتـ التأكيد عمى إيقاظ:رفي التي تزيد مف تنمية شخصيتو و المع

 3الفضوؿ و التساؤؿ و االكتشاؼ. 
 التفتح عمى المحيط.فراد و الرغبة في االتصاؿ بيف األ 
 لفنوف.حب العمـ والتكنولوجية و  
 األخبلؽ.اإلحساس والشعور الجمالي وروح اإلبداع والفكر و  

القدرات والميارات تيدؼ المدرسة االبتدائية إلى اكتساب المتعمـ مجموعة مف و  
 المعارؼ تحت ما يعرؼ بالكفاءات, المتمثمة في:و 
مدخوؿ في ثؿ في تعمـ المغة العربية كمفتاح أوؿ لتتمكفاءات ذات طابع اتصالي:  (1

معرفة تعبيرًا, و أجنبية أولى قراءًتا, كتابًتا, و التحكـ في لغة مختمؼ مجاالت التعمـ, و 
 لغة أجنبية ثانية.
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استعماؿ بعض األدوات تتمثؿ في مقدرة التمميذ عمى  كفاءات ذات طابع منيجي: (2
 استعماؿ الحاسوب و غيرىا.المنيجية, و 

يا أي أف يكوف قادرا عمى معرفة البيئة التي يعيش في ءات ذات طابع فكري:كفا (3
مى كيفية الحصوؿ عمى المعمومات وانتقائيا قدرتو عبمختمؼ مكوناتو الفيزيائية, و 

 انتقادىا.وترتيبيا و 

ف قادرا عمى العمؿ ضمف الجماعة يكو شخصي: كفاءات ذات طابع اجتماعي و  (4
 التحكـ في العمـو االجتماعية.عرفة حقوقو وواجباتو, و دية, ومالتفتح عمى الفرؽ الفر و 

 األساتذة:تكوين المعمين و  -

إلصبلح ىو تحسيف جودة المخرجات إذا كانت المنظومة التربوية ىدفيا مف ا 
نتاج رأس ماؿ بشري يعتمد عميو في مجاؿ االستثمار مف أجؿ التنمية عمى جميع و  ا 

المحرؾ األساسي في العممية التعميمية لذا قامت األصعدة فبل بد مف االىتماـ بالمعمـ فيو 
مف القياـ المؤطريف أو إعادة تكوينيـ لتمكينيـ رة مف وضع خطة لتكويف المعمميف و الوزا

كذا تكوينيـ في مجاؿ اإلعبلـ بالمستجدات التربوية بيدؼ عمى أحسف وجو و  1بدورىـ
 إنجاح اإلصبلح التربوي.

 المتابعة الميدانية:
لتطبيؽ التربوي اليومي لمبرامج التعميمية داخؿ القسـ في المؤسسة لكي يتحقؽ ا 
تشمؿ المتابعة و  دقيقة لتطبيؽ المناىج,ية البد مف قياـ بمتابعة يومية ومستمرة و التعميم
 اليومية:

 الوسائؿ التعميمية عمى كؿ المؤسسات بالوالية.ير عمى التوزيع الشامؿ لممناىج و الس 

  2ؿ المستمزمات لتطبيؽ المناىج.كتوفير الظروؼ المبلئمة و 

  متابعة تنفيذه.تكويف في مجاؿ المناىج الجديدة و الوضع مخطط لعمميات اإلعبلـ و 
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 تبميغيا إلى المصالح مومات المتعمقة بتطبيؽ المناىج وحوصمتيا و جمع كؿ المع
 1المركزية الستثمارىا.

 2سادسًا: أىداف التعميم االبتدائي:

ف بربو, يعتز بانتمائو المتكامؿ الشخصية, المؤممتوازف و ويف اإلنساف الجزائري التك .3
الحضاري والروحي, ويتفاعؿ مع قيـ مجتمعو, ويواكب عصره, ويثؽ في قدرتو عمى 

 التطوير.التغيير و 

 تعميؽ مدلوليا.تأكيد ديمقراطية التعميـ و  .1

 سبيبًل إلىوطف ومحققا لذاتية المجتمع و جعمو مرتبطا بقضايا التأصيؿ التعميـ و   .1
 تعميؽ االنتماء الحضاري.وأداة لتحقيؽ الوحدة الوطنية و  تحقيؽ مطامحو,

 تقـو بالدور المسند إلييا.تطوير المدرسة وجعميا تواكب مسيرة المجتمع و  .0

يجادىا مبدًءا ترسيخ القيـ العربية واإلسبلمية والتاريخية في نفوس المتعمميف و  .0 ا 
 لمتربية.

زف و التكامؿ في شخصية التي تحقؽ التواتنويع المعارؼ و الميارات و الخبرات  .0
 اكتشاؼ نفسو و تحقيؽ وجوده.المواطف وتتيح لو تنمية إمكانياتو و 

يقاظ اىتماميـ بالعمؿ الثقافي.تيذيب ذوؽ التبلميذ  إحساسيـ و تنمية مواىبيـ و  .2  ا 

 االستدالؿ المنطقي.اـ مبادئ التفكير و إكساب المتعمميف القدرة عمى استخد .0

يسعى إلى عميمية تستجيب لحاجات المتعمـ, ويجيب عف تساؤالتو و التجعؿ العمميات  .0
 تييئتو لمتفاعؿ مع الموافؽ التي تواجيو.تغيير نوعي في تفكيره وسموكو و  إحداث

غة كأداة إكساب المتعمميف الكفاية المغوية التي تجعميـ قادريف عمى استخداـ الم .34
 وسيمة تعمـ و تفكير.إيصاؿ وتفاعؿ و 
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تخداـ ذلؾ في فيـ اسؿ بيف المادة العممية وتطبيقاتيا العممية, و اث التكامإحد .33
 1التكيؼ مع متطمبات الحياة العصرية.ظواىر المحيط و 

 سابعًا:  دور المدرسة االبتدائية في تنمية القيم الحضارية: 
تعد المدرسة الميداف الرئيسي لتنفيذ السياسات وتحقيؽ غايات وأىداؼ المجتمع, 

بحيث في ظؿ  اعية الثانية بعد األسرة في عممية التنشئة االجتماعيةوالمؤسسة االجتم
التقدـ الفكري والثقافي واالجتماعي التي يشيده العالـ في الوقت الحالي تـ التأكيد عمى 
تفعيؿ الدور التربوي و األخبلقي لممدرسة بما يسيـ في ترسيخ القيـ الحضارية لمتبلميذ 

ة ىي معايير التقدـ االجتماعي في الحضارة الحديثة و وذلؾ باعتبار أف القيـ الحضاري
 منيا: 

 الصحي:النمو الجسمي و  (3

ممبسو تراعي المدرسة سب الطفؿ عادة النظافة في جسمو ومأكمو ومشربو و لكي يكت
االبتدائية نمو الطفؿ مف الناحية الجسمية لذا تعمؿ عمى كشؼ التمميذ عند دخولو 

األمراض في جسمو فتقوـ بتطعيمو والتعجيؿ بعبلجو ي نواح2لممدرسة كشًفا طبًيا لمعرفة
كذا تحضير تاريخ مرضي لكؿ طفؿ ينتقؿ معو لكؿ مدرسة يوجد بيا لبلسترشاد بو في و 

مف األعماؿ التي جسمية قد يتعرض ليا فيما بعد, و  تشخيص أية حالة نفسية كانت أو
واعد ييـ في مراعاتيـ لمقالتشديد عمص عمى تناوليـ لؤلغذية السميمة و تقـو بيا أيضا تحر 

 3تصبح ثابتة في نفوسيـ.الصحية حتى يعتادوا عمييا و 

 النمو االجتماعي: (1
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مف واجب المدرسة االبتدائية إدماج الفرد في المجتمع مف أجؿ أف يكوف متضامًنا 
أخبلؽ ا في المجتمع مف آداب وتقاليد و مع غيره مؤدًيا لحقوقو متآلًفا معيـ مدرًكا لم

 1ة يمـز كؿ إنساف أف يراعييا في تعاممو مع الناس.اجتماعية عام

 تنمية الشعور بالمسؤوليةالقومية:  (1

مف الطبيعي أف يكوف مف بيف واجبات المدرسة االبتدائية ىو إعداد األفراد لمشعور 
لذي عميو نحو قوميتو في أي أمر بمسؤوليتيـ القومية, أي أف يعرؼ كؿ منيـ الواجب ا

شعار التبلميذ دائما بقدسية طنية والخبلؽ والقدوة الحسنة و لو ذلؾ عف طريؽ التربية او  ا 
فسيغمب عمى المجتمع االستيتار  أي تقصير مف المدرسة في ىذا الجانبلقومي و الواجب ا

 يميموف إلى العبث بأقدار المجتمع القومية. و 

 واجباتيم كمواطنين عالميين:تعريف التالميذ حقوقيم و  (0

العقؿ مف وسائؿ حتى يكوف الفرد الجسـ و كؿ ما لدييا تستخدـ المدرسة االبتدائية 
 واجباتولة نفسو وأسرتو, عارًفا حقوقو و ناضًجا مف الناحية العاطفية, متعمًما قادرا عمى إعا

تأدية واجباتو بإتقاف, مستعًدا لمتضحية بأي شيء في ساعًيا لمحصولعمى ىذا الحقوؽ و 
كؿ ىذه الصفات يتصؼ بيا المواطف و  2سبيؿ وطنو العالمي ىذا أقصى حدود التضحية

استعداداتو إلى أقصى حد مف أجؿ خدمة ىذا ؿ مواىبو و العالمي الذي يعمؿ عمى استغبل
 3الوطف.
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 خالصة 

الخطوة األولى لممسار التعميمي فيما سبؽ يتضح لنا أف المرحمة االبتدائية تعتبر 
ة التكويف الشخصي مالفكري لمتمميذ, كما تبرز أىميتيا في كونيا مرحوالعممي و 

مف يمتحؽ بيا جميع أبناء المجتمع و  التيمف مسممات المجتمع و  تعتبر حالياوالمعموماتي و 
مرحمة التكويف الوطني لمتمميذ وانتمائو لممجتمع المحمي خاصة  جميع فئاتو, كـ أنيا

 المجتمع الدولي بصفة عامة. و 
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 تمييد:
ي يأشرفيا وأكمميا فالميف وأنبميا وأقدـ األعماؿ و عد مينة التعميـ مف أقدس ت

عميـ األجياؿ وتطوير وبناء المجتمع, تكؿ مف كرس حياتو لمسؤولية كبيرة تقع عمى عاتؽ 
ؿ إذا استطاع المربي القادر عمى تغيير المستقبؿ لؤلفضفالمعمـ المثابر والقائد الناجح و 

 مخمصة لتبلميذه.توفير تربية جيدة و 
دوره في ظؿ المدرسة و  أىميتو داخؿا الفصؿ صفات المعمـ و أعرض في ىذس

 نظاـ المقاربة بالكفاءات. 
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 مينة التعميم:أواًل: المعمم و 
 تعريف المعمم: -1

ىو كذلؾ الذي أحد أقطاب العممية التعميمية, وىو المخطط لمدرس والمنفذ لو, و المعمم ىو:
 العممي.دودىـ التربوي و تبلميذ ويثمف مر يقـو بتقويـ أداء ال

يتفيميـ, صانع القرار, يفيـ طمبتو و المعمم ىو: في ىذا الصدد أف فيميب جاكسون ويرى 
ميذ استيعابيا, يعرؼ ماذا يسيؿ عمى التبلاغة المادة الدراسية وتشكيميا و قادرا عمى صي

 متى يعمؿ.يعمؿ و 

المعارؼ لمعمومات و الشخص الذي يمارس مينة التدريس وىو الذي يقدـ افالمعمم ىو: 
لمتبلميذ, في مختمؼ المواد الدراسية المقررة, مف السنة األولى إلى السنة الخامسة ابتدائي 

 1اكتساب الخبرات.يدؼ الوصوؿ إلى تنمية الميارات و ب

أداتو لبموغ ىدفو, فيو منقذ البشر مف ظممات الجيؿ عابر وسيمة المجتمع و المعمم ىو: 
مثؿ لمؤثرة في العممية التعميمية, ويىو مف أىـ العوامؿ المعرفة, و ـ إلى مياديف العمـ و ابي

مية فمستوى المؤسسات التعميمية محورا أساسًيا ميما في المنظومة التعميـ ألي مرحمة تعمي
 3يتوقؼ عمى المعمـ. 2مدى نجاحياو 

ات لمياـ المنوطة كمصدر لممعمومالفرد القائـ بالعممية التربوية مف خبلؿ ا المعمم ىو:
 4المعرفة.وجو لممتعمميف التّواقيف لمعمـ و كمو 
 
 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماستر, كمية اآلداب و  دور المعمم و المتعمم وفق المقاربة بالكفاءات,رشيدة بف قاوقاو,  -1

 .31ـ, ص1430المغات, جامعة قاصدي مرباح, ورقمة, 
دور التكوين أثناء الخدمة في تحسين ميارات المعممين في مجال التدريس وفق أحمد,  مبلح رقية, محمد بف -2

 .00ـ, ص1430, 43, العدد12مجمة الحقيقة, مجمدبيداغوجيا الكفاءات, 
 .02مبلح رقية, محمد بف أحمد, نفس المرجع السابؽ, ص -3
 . 100ـ, ص1440, مارس 40, العددمجمة اآلداب و المغاتمرتكزات التدريس الجيد, عبد الكريـ قريشي,  -4
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 أداتو التنفيذية التقميدية الرئيسية.يس و المعمـ ىو صانع التدر  يعرفو محمد زيدان حمدان:

ب عف الجماعة في تربية أبنائيـ المعمـ ىو ذلؾ الشخص الذي ينو محمد السرغيني: 
جرا نظير قيامو بيذه تمقى أيمف قبؿ الدولة التي تمثؿ مصالح و ىو موظؼ وتعميميـ و 

تعممو, وبالتالي يستطيع مسئوؿ المباشر عف تحصيؿ الطالب و يكوف ىو ال الميمة بحيث
التعميمية مدرسة في إطار السياسة التربوية و التربوية لمالتعميمية و المعمـ التأثير في السياسة

 .التي ترسميا وزارة التربية و التعميـ
صيصا إعدادا ُأِعّد خالزاوية في العممية التعميمية و  حجر أنو يعرفيا محمد عبد الباقي:و 

تحسينو فيو يربي عديؿ سموكيـ و وره في زيادة نمو التبلميذ وتتمثؿ دمينيا و أكاديميا و 
 1الشخصية اإلنسانية.

 تعريف التعميم: -2
العممية التي تؤدي إلى تمكيف المتعمـ مف الحصوؿ عمى االستجابات المناسبة التعميم ىو: 

 و المواقؼ المبلئمة مف خؿ إثارة فاعميتو في المواقؼ التي ينظميا المعمـ.

ع تعميـ لمتعمـ, بحيث يقاط الذي يسيـ بو كؿ مف المعمـ واالنشكما عرف التعميم أيضا: 
يتـ ذلؾ بصيغ آنية متوازية المعارؼ مف قبؿ المعمـ واستيعابيا وتعميميا مف قبؿ المتعمـ, و 

المعمومات بؿ يتعداه إلى تنظيـ  يقتصر فقط عمى إيصاؿ المعارؼ و إاّل أف نشاط المعمـ ال
ـ و تدريب العقمية و األخبلقية التقويلممتعمميف وتوجييو واإلشراؼ و  العمؿ المتنقؿ

 2الحسّية.والجمالية و 

ىو خبرة ال تنطبؽ عميو شروط التدريس, و التعميم:  بأفزمالئو خاطر و في حيف يرى 
أي وسيمة مف الوسائؿ التعميمية المختمفة أو مؤسسة تربوية في تعميمية معينة عف طريؽ 

 المجتمع دوف التقيد بوقت محدد أو مكاف محدد.

                                                           
مذكرة عالقة العنف المدرسي بالتحصيل الدراسي من وجية نظر المعممين, األسود يعقوب, منصوري نور الديف,  -1

 .01ـ, ص1430مقدمة لنيؿ شيادة الماستر, كمية العمـو االجتماعية و اإلنسانية, جامعة الشييد حمو لخضر, الوادي, 
 . 03ـ, ص1441, دار الشروؽ لمنشر و التوزيع, عماف, 3طالمدخل إلى التدريس, فتبلوي, سييمة محسف كاظـ ال -2
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مارسيا المعمـ لتذليؿ التوجييات اإلرشادية التي يبأنو اإلجراءات التدريبية و التعميم: يعرؼ و 
 1سيولة.لمتعمميف الكتساب المعرفة بيسر و العقوبات أماـ االصعوبات و 

بيف باشر بينو و ينفذه في شكؿ تفاعؿ مذلؾ الجيد الذي يخططو المعمـ و عميم ىو: الت
 المتعمميف.

يظير يادة التبلميذ لممشاركة النشطة و نشاط مف أجؿ التعمـ مف أجؿ ق إن التعميم ىو:
 2ذلؾ مف خبلؿ حصوؿ تغير في سموكو.

 ثانيًا: صفات المعمم:
طالبات في معيد المعمميف والمعممات مؼ األمر بالنسبة لقبوؿ الطبلب والال يخت 

قبوليـ في كميات التربية بيدؼ إعدادىـ لمينة التدريس, كما أف ما يتميز بو المعمـ أو و 
الكميات التربوية ة مف صفات ينطبؽ عمى صفات طبلب وطالبات معاىد المعمميف و المعمم

يترتب ونوا معمميف و قيما لئلعداد كي يكالطالبة في طريالمختمفة عمى سواء, ألف الطالب و 
ىناؾ صفات ينبغي أف تتوفر في حممونيا بعد التخرج, و عمى ىذا اإلعداد مياـ كبيرة يت

 3:المعمـ بشكؿ عاـ منيا
 :صفات تتعمق بالمينة 

و, فالتعميـ أىميتو ألف اإليماف بالشيء أىـ بكثير مف القياـ باإليماف بقيمة التعميـ و  -3
ختمؼ عف غيرىا مف الميف كالطب مثبًل الذي يقع أقدسيا فيي ال تمينة مف أشؽ الميف و 

معالجتيا, أما المعمـ ائميف عميو القضاء عمى األمراض والحد مف انتشاره و عمى عاتؽ الق
الفقر, مف األمراض االجتماعية كالجيؿ والتخمؼ المسبباف لمخوؼ, والمرض, و فيقـو بالحد

                                                           
 .0ـ, ص1434, دار المعتز لمنشر و التوزيع, عماف, 3طإستراتيجيات التدريس, شاىر ذيب أبو شريخ, -1
يم االبتدائي, دليل استخدام كتاب التاريخ و الجغرافيا السنة الثالثة من التعموزارة التربية الوطنية,  -2

 .00ـ, ص1430ـ/1432
, دار الفكر لمنشر والتوزيع, 3طأعداد و تأىيل المعمين األسس التربوية و النفسية, زكريا إسماعيؿ أبو الضبعات,  -3

 . 31ـ,ص1440عماف, 
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اإليماف الحقيقي دة الراسخة و كاؼ مف العقيع بقدر فالمستعد ليذه المينة يجب أف يتمت
 1تنميتيا.والعمؿ عمى تقدميا و  بأىميتيا

كؿ أىداؼ مادة تخصصو بشكؿ خاص, فاف باألىداؼ التربوية بشكؿ عاـ و اإليم -1
اإلمكانات لموصوؿ إليو ىدؼ تربوي صيغ أصبل لتحقيقو وتنفيذه ز تييئة كؿ الوسائؿ و 

ف العمؿ في وظيفة المعمـ الخامسة" : في كتابو "ميزااإلمام الغزالي يقوؿ حجة اإلسبلـ 
ظر فيو نظرا يطمع بو عمى ))لممعمـ أف ال يدع فًنا مف فنوف العمـ و نوًعا مف أنواعو إاّل ين

 طريقو((.غايتو ومقصده و 

اإلقناع بحيث تحدث قدرتو تكوف لديو القدرة عمى التأثير و  المعمـ الجيد ىو الذي -1
 االجتماعي.عرفي والحركي واالنفعالي و وًبا في سموؾ التبلميذ المتغييًرا مرغ

سب مع قدرتو التي يحس المعمـ بأنيا تتناتخصص في تدريس المادة المرغوبة و ال -0
عمى أنواع ىذا ما يدفعو إلى االطبلع العقمية و الجسمية ويميؿ إلى تدريسيا, و 

 الكميات قبؿ التحاقو بيا.التخصصات في المعاىد و 

في  السيرة الحسنة, إذ يؤكد الجاحظمسؾ بالمبادئ و الثقة بالنفس وحسف القيادة والت -0
يرويو عف عقبة بف أبي سفياف لمؤدب ولده فيقوؿ: ))ليكف ما مؤلفو )البياف و التبييف( ما

عينيؾ فالحسف عندىـ ما تبدأ بو مف إصبلح بني إصبلح نفسؾ فإف أعينيـ معقودة ب
 القبح عندىـ ما استقبحت((.استحسنت و 

الميارة مف أثر عمى كتابة لما ليذه الكفاءة و القومية قراءة و أف يجد المعمـ لغتو  -0
 .2األخطاء المغوية لفًظاد عف األخطاء اإلمبلئية كتابة, و سموؾ التبلميذ, بحيث يبتع

اتجاىاتيا, عمًما أف يمـز بثقافة مجتمعو  أصوؿ حضارة ببلده وعناصر مقوماتيا و  -2
 3لتراث الثقافي.بأف العمـ ىو العنصر الرئيسي في المحافظة عمى ا

                                                           
 .30نفس المرجع السابؽ, ص زكريا إسماعيؿ أبو الضبعات,-1
2
 .30نفس المرجع السابؽ, ص -

 .30بو الضبعات, نفس المرجع السابؽ, صزكريا إسماعيؿ أ -3
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 :الخصائص الشخصية 

 طيع التحكـ في سموكوقوة الشخصية مف أىـ خصائص المعمـ الكؼء, حيث يست

إصدار  أف يتريث قبؿسمانية في التعامؿ مع التبلميذ و أاّل يستخدـ قوتو الجعند الغضب و 
انة ألمواالحكـ أو عقاب تبلميذه, ويتميز باالتزاف االنفعالي والقدرة عمى معادلة األمور, 

والشجاعة األدبية, والصبر, والصدؽ, والمسؤولية, والتعاوف مع اآلخريف مف الزمبلء 
لقدرة عمى التأثير في أولياء األمور, و أف تكوف لدية سمات القائد الديمقراطي الذي لديو او 

وقت حتراـ التوجو سموكو داخؿ حجرة الدراسة وخارجيا قيـ العمؿ والنظاـ, وا أفاآلخريف, و 
أف يكوف نموذًجا يحتذى بو النظافة واإليماف باهلل وبالوطف وبالمينة التي يعمؿ بيا, و و 

 خارجيا.ي سموكياتيـ داخؿ حجرة الدراسة و طبلبو ف

 تمثمو بيا: تمسكو بالقيم و 

كوف لديو اتساؽ بيف ما يؤمف بو أف ييتمسؾ بقيمو الدينية دوف تعصب, و عمى المعمـ أف 
أف يشارؾ و انتماء قوي لوطنو وعمى وعي ودراية بمشكبلتو و وأف يكوف لدي 1,ما يسمكوو 

 بإيجابية
 2يعمؿ عمى تطويرىا.مينة التعميـ التي ينتمي إلييا و أف يتمسؾ بأخبلقيات في حميا, و 

 ثالثًا: أىمية المعمم داخل المدرسة: 
قيـ إف المعمـ ىو الخبير الذي وظفو المجتمع لتحقيؽ أغراضو التربوية فيو مف جية ال

ؿ األكبر عمى تجديد ىذا التراث وتعزيزه. مف جية أخرى العاماألميف عمى تراثو الثقافي, و 
الميـ جًدا في  في مستيؿ القرف نادى قادة التربية في كؿ مكاف بأف المعمـ ىو العامؿو 

ف المناىج والتنظيـ الدراسي, و  األجيزة تتضاءؿ أماـ ىيئة التدريس إذ أنيا عممية التربية, وا 
لو دور ميـ في عممية التنشئة تيا إال مف خبلؿ شخصية المعمـ, و سب حيويال تكت

                                                           
, دار الفكر لمنشر و التوزيع, 3طإعداد المعمم و تنميتو و تدريبو, مصطفى عبد السميع, سيير محمد حوالة,  -1

 .00ـ, ص1440عماف, 
 .00نفس المرجع السابؽ, ص -2
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و بالطبلب يكوف اتصاال مباشًرا ويعتبر بالنسبة ليـ صاحب سمطة االجتماعية, ألف اتصال
عظمت المعمميف المشيود ليـ بالكفاية ممعمـ أىمية في أينظاـ تعميمي و لومركز وقدوة, و 

 انتقمت إلى عصرنا الحالي.عصرىـ و عصر مف العصور تخطت حدود في أي 

عمـ ىو العمود الفقري لمتعميـ, إف الم((يقوؿ المربي الكبير عبد العزيز السيدو   -
المناىج المدروسة الكافية صبلح التعميـ, فالمباني الجيدة و صبلح المعمـ يكوف 1بمقدارو 

عرض في كثير تكوف قميمة الجدوى إذا لـ يتوفر المعمـ الصالح بؿ إف وجود ىذا المعمـ ي
 2مف األحياف ما قد يكوف موجودا مف النقص في ىذه النواحي((.

 3التعممية:-أما أىميتو في العممية التعميمية -

دوره ية التعميـ في الحياة اإلنسانية و المعمـ في العممية التعميمية مف أىمأىمية تنبثؽ 
وتعقيداتيا ومستحدثاتيا جياؿ القادمة لمواجية تطوراتيا تكييؼ سموؾ األحياة و في تشكيؿ ال

مبية تفييا ألف التعميـ أداة التربية ووسيمتيا لتحقيؽ أىدافيا و االستجابة لكؿ ما ىو جديد و 
رية المؤىمة لقيادة ىذا توفير مستمزماتو مف القوى البشمتطمباتيا التطور الحضاري و 

ومخططيا التطور, كما تتجمى مكانة المعمـ في العممية التعميمية في كونو قائدىا, 
ومنفذىا وعمى ىذا األساس يتضح دوره في صياغة الحياة, وتشكيميا ورسـ مستقبميا ولما 
كاف التعمـ والتعميـ حاجة إنسانية تبلـز الحيات اإلنسانية فإف  وجود المعمـ حاجة 
اجتماعية تربوية تقتضييا الحياة وال يمكف لمجتمع أف يستغني عف المعمـ ألف المعمـ في 

 4.مسير المرشد إلى سبيؿ التكيؼ مع الحياة ومواجية كؿ ما ىو جديد فيياالحياة وال
 

                                                           
شروؽ لمنشر و التوزيع, عماف, , دار ال3طالمدخل إلى التربية و التعميم, عبد اهلل الرشداف, نعيـ جعنيني,  -1

 . 303ـ, ص3000
 .301نفس المرجع السابؽ, ص  -2
)ب, ط(, دار الجامعة الجديدة, أساسيات التدريس و التطوير الميني لممعمم, عبد السبلـ مصطفى عبد السبلـ,  -3

 .13ـ, ص1442)ب, ب(, 
4
 .13عبد السبلـ مصطفى عبد السبلـ, نفس المرجع السابؽ, ص  -
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 رابعًا: عالقات المعمم في المدرسة:
 عالقة المعمم  بالمتعممين: -أ 

العمؿ عمى وضوعية في مبلحظة سموؾ تبلميذه و يتمتع المعمـ بدرجة عالية مف الم
تبعدىـ عف ة في حياتيـ و سر ليـ معيشة مأمونتوجيييـ نحو السموكيات المرغوبة التي تي

نحراؼ و تشجعيـ عمى االستقامة ويغرس فييـ الثقة ويكشؼ مواقع القوة ويعالج مواقؼ اال
التأخر وواصفا العبلج البلـز  يساعد المتأخريف منيـ شخصيا ذلؾ بأسبابو الضعؼ لدييم

يو التعرؼ أولياء األمور كما يجب عمو  1مياراتيـ أماـ اإلدارة المدرسيةليـ ويبرزأنشطتيـ و 
المتعمميف في كؿ مرحمة دراسية ويراعي التواصؿ المستمر معيـ  عمى خصائص نمو

رشادىـ و   2توجيييـ باستمرار.والتفاعؿ في قضاياىـ وا 

 3عالقة المعمم بالزمالء من المعممين: -ب 

العبلقات المتبادلة األخوة المينية ىي أسس إف الثقة المتبادلة واحتراـ التخصص و 
بيف اإلدارة عمميف التفاىـ في ظؿ ىذه األسس وفيما بينيـ  و عمى المبلئو و بيف المعمـ وزم

المدرسية و ذلؾ حوؿ جميع األمور التي تحتاج إلى تفيـ مشترؾ أو عمؿ جماعي أو 
معنى ىذا الميثاؽ األخبلقي لمينة ميف المواد الدراسية المختمفة, و تنسيؽ لمجيود بيف معم

ئو, وأف تتميز ىذه العبلقة بالمحبة والمودة والتعاوف يـ يدعـ عبلقة المعمـ بزمبلالتعم
أف يجيد المعمـ العمؿ معيـ كفريؽ والمودة والتجانس واإليماف بأىداؼ واحدة مشتركة و 

 4مسؤوليات مشتركة.إليو مع زمبلئو في إنجاز مياـ و  فيرحب دائًما باألعماؿ التي تستند
 
 
 

                                                           
 .03ماف حامد, نفس المرجع السابؽ, صسمي -1
 .01نفس المرجع السابؽ, ص -2
 .01نفس المرجع السابؽ, ص  -3

  .01نفس المرجع السابؽ, ص -4
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 عالقة المعمم بالييئة اإلدارية:  -ج 

صا بعبلقتو مع الييئة اإلدارية ورؤساء األقساـ ـ المعمـ اىتماما خايجب أف ييت
المشرفيف, عمى الرغـ مف أف االحتكاؾ بيـ لف يكوف بقدر احتكاكو بالمعمميف اآلخريف و 

كما جاح في بداية  عممو في التدريس و إاّل أف بإمكانيـ أف يفعموا الكثير لضماف تحقيقو لمن
عممو لتي يمكف أف يواجييا المعمـ في أوؿ سنة أنيـ يدركوف جيدا الصعوبات ال

 أف ميمتيـ مساعدة المعمـ عمى تحقيؽ النجاح.التدريس, و في
 بأولياء األمور:  عالقة المعمم -د 

إلى حد كبير في  أف إقامة عبلقات إيجابية مع أولياء األمور يمكف أف يسيـ
في الواقع أباء ىـ  أولياء األمورجاح المعمـ كمعمـ, إف المعمموف و في نالطبلب و نجاح

 1ينمو أطفاليـ تحت رعايتيـ.يتعمـ و ييميـ أف 

يكوف مدركا  مف أجؿ أف يتمكف المعمـ مف التفاىـ بشكؿ جيد اآلباء يجب أفو 
التفاىـ مع بإمكاف المعمـ عف طريؽ االتصاؿ و ظروفيـ بحيث تماما الحتياجاتيـ و 

نجازات طبلبو, مف تعزيز نتائج و وتشجيعيـ عمى االشتراؾ في تربية وتعميـ أبنائيـ اآلباء ا 
ازات الطبلب إلى مستويات أعمى  عبلقة وثيقة برفع إنجإف اشتراؾ اآلباء في التعميـ 

عادة السنة الدراسية في المراحؿ المختمفة.وتقميؿ عقوبات الطرد وحاالت الرسوب و   2ا 
 خامسًا: دور المعمم في ظل نظام المقاربة بالكفاءات:

المواصفات التي يتطمبيا منيم مسعى المبادئ و  إطالع المتعممين عمى .1
 3لتغييرات التييتطمب العمؿ في منظور التدريس بالكفاءات تحميؿ ااإلصالح:

                                                           
1- Forrest w.parkay ,Beverly jardcastel stand ford , ,فن التدريس مستقبمك في مينة التدريس

 133ـ, ص1440مسطيف, , دار الكتاب الجامعي, ف3ترجمةميسوف يونس عبد اهلل, ط
2- Forrest w.parkay ,Beverly jardcastel stand ford131, نفس المرجع السابؽ, ص. 
مجمة تطوير العمـو االجتماعية, دور المعمم في ظل نظام المقاربة بالكفاءات, نصيرة موتح, سامية عرعار,  -3

 .110ـ, ص1432, 3, العدد34مجمد
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 1دوار المتعمـ كونو شريكا أساسيا في العممية التعميمية حيثتطرأ عمى وضعية وأ 
موقفا إيجابيا  خذالمعارؼ المدرسية يأالمتعمـ متطمعا عمى معنى العمؿ و ثبت أنو كمما كاف 
داكتيكي المقترح عميو حيث ينشط ويبدع ينخرط بتمقائية لتفعيؿ العقد الديإزاء المدرسة و 

 يتعاوف مع معممو ليبتكر وضعيات مشكبلت متبلئمة يندمج معيا.و 

و أنظار المتعمميف إلى أخطائيـ يرتبط بأىـ أدوار المعمـ حينما يوج التوجيو: .2
المشاركة  بأفضؿ أساليب األداء, يتيح التوجيو لممتعمـتعريفيـ ونواحي قوتيـ وضعفيـ و 

نتاجيا وذلؾ بتفاعمو الدائـ والمستمر مع أشكاليا و  أنواعيا بما واالنخراط في بناء المعرفة وا 
حاجياتو ليكوف تعممو أكثر بط لموضوعات التعمـ باىتماماتو ومتطمباتو و يتطمب ذلؾ مف ر 

متعمـ يقظة كبيرة مف المعمـ تجعمو يقـو بوظيفة داللة, تتطمب البيداغوجيا الوجية مف ال
المنشط المشارؾ المتواصؿ المثير لمغز المراقب دوف أف يشعر متعمموه بذلؾ حيث 

وضعية بحث و اكتشاؼ يتوجيوف فييا لطرح أسئمة طرحا جيدا قبؿ اإلجابة يجعميـ في
 عنيا. 

في تدريس بالمقاربة يعتبر مف بيف األدوار الميمة التي يقوـ بيا المعمـ التحفيز: .3
عمى العمؿ و عمى إقناعو بأىمية وجدارة األعماؿ بالكفاءات حيث يقـو بتحفيز المتعمـ 

عف أىميتيا في حياتو حة عميو في إحداث عممية التعمـ و المفاىيـ و النشاطات المقتر و 
ثارة دافعية التعمـ واإلنجاز وي اجتماعية و كوف ىذا كمو المينية و كؿ ىذا قصد توليد وا 

المتعمميف وميوليـ واىتماماتيـ وبالحوافز المناسبة ليـ بتعرؼ المعمـ عمى خصائص 
 يكوف ىذا باالستعانة بوسائؿ لتنشيط الحوافز مثؿ: ربط الدرس بالحياة اليومية لممتعمـ.و 

إّياىـ  المعمـ في المقاربة بالكفاءات يمعب دور المنشط لتبلميذه حاثا المنشط: .4
التعاوف, يسيؿ عمييـ عممية البحث عف و التشاور والتساؤؿ و  عمى التعمـ و المبلحظة

 موسوعات...الخ.مختمفة لممعرفة مف كتب, قواميس و المصادر ال
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الذي يجعميا تحيى باستعماليا لتقنيات عمـ ىو مف يعطي الروح لممجموعة و أي أف الم
تنشيط الجماعات أف المنشط ىو اسـ في  المتخصصروجر موتشمميكثيرة, يرى 

ث لممسئوؿ الموجو لبلجتماعات أو لممجموعات الذي يستعمؿ طرؽ نشيطة حدي
 1الستبداؿ المعمومة المباشرة المقدمة مف قبؿ المنشط إليقاظ الطاقة.

ؼ النظرية أف المعار فيميب بيرتوىو الدور الجديد لممعمـ فما يبلحظو الوسيط:  .5
بحار وال تكف تعرؼ اإلذا لـ ف وىي تشبو محيطا مف المعمومات وا  الموجودة في كؿ مكا
كرئيس دور المعمـ ليس كمالؾ لممعرفة ولكف كوسيط و  ىا ىنا يبرزالسباحة قد تغرؽ فيو و 

 فرقة تواصمية.

يكتشؼ معارفو مكتفيا يترؾ التمميذ وىو المعمـ الذي يعطي ميّمة و المعمم مرشد:  .6
 التشجيع.بالمساعدة و 

يمعب دور المدرب كما ىو  يصبح المعمـ في ظؿ نظاـ المقاربة بالكفاءاتمدرب:  .7
يدعـ التعمـ بصفة ي الميداف الرياضي ينظـ وضعيات ومشاريع يخترع مشاكؿ وتحديات و ف

 2عامة.

يا المعمـ لوصؼ مف األساليب العممية التي يستخدم تحميل محتوى الدرس: .8
استخبلص ما تتضمف في جوانب التعمـ المحتوى الظاىر والمضموف لمادة الدرس و 

ساعد المعمـ في التخطيط لخطوات ميارية مما يوانب معرفية ووجدانية و المختمفة مف ج
جراءات تنفيذ الدر و   التعميمية المنشودة.س بغية تحقيؽ األىداؼ التربوية و ا 

ىو تحميؿ المعمـ لمخصائص المشتركة دور المعمم في تحميل خصائص المتعمم:  .9
االجتماعي والدراسي  لمستوىامتعمميف مف مستوى النمو العقمي والعمر الزمني و لم
ة لممتعمـ مف قدرة عمى التركيز واالنتباه ودرجة االعتماد عمى النفس لمخصائص الفرديو 
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لغرض إفادتو في تحديد األنشطة والطرائؽ واالستراتيجيات  مستوى الدافعية وغيرىاو 
 الخبرات التعميمية المنشودة.و 

اءات التدريسية إلجر ؽ لمموقؼ و ىو تصور المعمـ المسبو التخطيط  لمدرس: .11
ىذه العممية عمميف لتحقيؽ األىداؼ التربوية والتعميمية المنشودة و بيا المت 1التي يضطمع

ما يخطو  ىيتتطمب مف المعمـ القياـ بإجراءات عديدة منيا: صياغة أىداؼ الدرس و 
تحديد تعد ىذه نقطة البداية في التخطيط, ف أىداؼ مستوعبا وسائؿ تحقيقيا و المعمـ م
ىي تعييف الطريقة التي يستخدميا أثناء الدرس لمعالجة موضوع ما  التدريس:طرائق 
مكانيات المتعمميف, تحديد يا منيا طبيعة الموضوع و خصائص و مراع إستراتيجية ا 

ىي تحديد المعمـ لمجموعة العناصر األساسية التي تشكؿ في مجموعيا التدريس: 
ة التقديـ و التوقيت في ضوء طبيعة استراتيجيات التدريس لمتعامؿ معيا مف حيث طريق

 طرائؽ التدريس المختارة.
ؤكد القائموف عمى ي2ابتكار وضعيات التعمم التي يواجو فييا المتعمم مشكالت: .11

مستمر تتميز كثيؼ و التعميـ أف مواجية المتعمميف لمشكبلت تعميمية بشكمعممية التعمـ و 
أف جون ديوي ى عالي إذ يرى بتعقد تساعد في اكتساب المتعمميف لكفاءات ذات مستو 

ىو يتواجد في كثير مف المواقؼ التي يصعب ساف يتعمـ عف طريؽ حؿ المشكبلت و اإلن
فيميا فيقوـ بعدة محاوالت الكتشاؼ الحمو, يعتبر أسموب حؿ المشكمة مف 

 .األساليبالتدريسية الفعالة في تنمية التفكير عند المتعمميف

ختمفة مف الوضعيات المشكمة كمرحمة أولى يتعيف عمى المعمـ استحضار أصناؼ م
ثمتشغيؿ القدرات بشكؿ واقعي كمما تعذر بناء وضعية مشكمة فالمشكمة الجديرة 

التي تعطي المتعمـ أكثر مف حؿ واحد ليا, ؿ ىي التي تنبع مف اىتماـ واضح و بالح
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ر مف خبلؿ تصو و  فميّمة المعمـ تتمثؿ في إيقاظ الرغبة لممتعمـ مف تمغيز المعرفة
 وضعيات صعبة قابمة لمحؿ.

ىي الوسيمة التي يستخدميا المعمـ أثناء أو بعد أو االعتماد عمى التقويم التكويني: . 12
مـ و عمى فترات منتظمة مف سير الدرس لغرض التعرؼ عمى المعارؼ التي اكتسبيا المتع

المبلحظة  يكوف ىذا عف طريؽ استخداـ المعمـ لوسائؿ منيا:ما أحدثتو تغيير في سموكو و 
أي مبلحظة المتعمـ في نشاطاتو داخؿ القسـ أو بتكميؼ المتعمميف بواجبات, باإلضافة 

 1إلى االستعانة بأسئمة صفية سواء شفوية أو تحريرية.
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 خالصة 
لكفاءة منشط ومحفز أصبح دور المعمـ في ظؿ نظاـ المقاربة با في األخير

ابتكار وضعيات التعمـ التي يواجو خصائص المتعمـ و ر أيضا في تحميؿ لو دو لمتبلميذ و 
 محمؿ لمحتوى الدروس.يا المتعمـ مشكبلت, فيو في
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 تمييد:
الخبرات التعميمية التربية عمى أنو تنظيـ لؤلنشطة و يعرؼ البرنامج في قاموس 

أنماط التعمـ حوؿ موضوع أو مشكمة تطرح أو تناقش بيف مجموعة التبلميذ تحت قيادة و 
 1مـ.المع

الجيؿ الثاني مف حيث مصطمحاتو  عميو سأتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى برامجو 
 في األخير سأعرض نموذج مف ىذا البرنامج.ومضموف القيـ و المواقؼ فيو و 
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 أوال: أساليب تطبيق البرامج التعميمية:
 طرق التدريس: -1

 التدريس لغة:مفيوم الطريقة و 
وؿ عدة معاني منيا السيرة والحالة والمذىب لغة حالطريقةيدور مصطمح 

ما يتضمنو مفيوـ معنى الذي أشتؽ مف لفظي السيرة والمسمؾ يتبلءـ و الوالمسمؾ, و 
معاممتو  الطريقة في مجاؿ التربية حيث أف المسمؾ أو السيرة التي يمتـز بيا المعمـ في

 المثؿ الذي يحتذى بو مف يقـو بتربيتو.لتبلميذه تعد النموذج و 

لغة فقد أشتؽ مف مادة درس التي تفيد عدة معاني منيا أقبؿ عمى  التدريسما مصطمح أ
 1مارس. –روض –حفظ –قرأ –الشيء

 مفيوم طرق التدريس اصطالحا: 

ىي اإلجراءات التي يتبعيا المعمـ لمساعدة تبلميذه عمى تحقيؽ طرق التدريس: 
ئمة أو تخطيط لمشروع أو األىداؼ, و قد تكوف تمؾ اإلجراءات مناقشات أو توجيو أس

إثارة مشكمة تدعو التبلميذ إلى التساؤؿ أو محاولة أو فرض فروض أو غير ذلؾ مف 
 اإلجراءات.

التعميـ ألجؿ بموغ األىداؼ و  استعماؿ المواد التعمـبأنيا كيفية تنظيـ و تعرف أيضا و 
ا نجاح حمقة وصؿ بيف التمميذ والمنيج ويتوقؼ عمييالطريقة ىي التربوية المعينة و

خراج المقرر أو المنيج إلى حيز التنفيذ.و   2ا 

أداة مف أدوات تحقيؽ األىداؼ طريقة التدريس ىي تعتبر آخرون: األمين و يعرفيا 
يدؼ المركزي لمدولة مف التربية والتعميـ التربوية و التي مف خبلليا يتحقؽ ال
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مف يتبعو المعمـ و  نيا األسموب الذيتتضح الحاجة إلى الطريقة مف كو التربوي و 1ونيجيا
 2خبللو يمكف إحداث التعمـ لدى المتعمميف.

يتبعيا المعمـ أو المدرس مجموعة مف الخطوات التي يضعيا و  تمثؿطرائق التدريس: 
الوسائؿ المتاحة عمى أف إلى التمميذ مستعينا باألساليب و بيدؼ إيصاؿ المادة العممية 

مادة العممية وطبيعة التبلميذ نسجمة مع طبيعة الالطرائؽ مستجيبة و متكوف ىذى
لبيئة المحيطة بما فييا الضغوط عوامؿ اوخصائصيـ السموكية والتكويف النفسي ليـ و 

 3القيود الخارجية.و 

مف  اآلراء التي استنبطيا رجاؿ التربيةمجموعة مف القواعد و ىي  طرق التدريس:
عمـ إلى غاية يرقى بيا اتفقوا عمى أنيا خير سبيؿ تصؿ بالمتجاربيـ و أعماليـ الفكرية و 
 4إلى تدريس مادة مف المواد.

 الوسائل التعميمية:  -2

ي ولتحسيف التعميم-مواد يستخدميا األستاذ لتفعيؿ الفعؿ ألتعمميىي وسائؿ وأدوات و 
 5غرس القيـ الوطنية.المتعمميف عمى تنمية مياراتيـ و  تدريباألداء التربوي, و 

األشخاص الذيف تـ توظيفيـ ضمف ية و ىي مجموعة مف المواقؼ واألجيزة التعميم
التعمـ, مما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ دريس بغية تسييؿ عممية التعميـ و إجراءات الت

 6التعميمية المرجوة في نياية المطاؼ.
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تستخدـ بغرض ي المواقؼ التعميمية التعممية, و ىي كؿ ما يستعاف بو ف
ىي متنوعة أىميا: يـ وتنميتيا و ةالمتعمميف عمى بناء تعمماتيـ وترسيخ مكتسباتمساعد

الكتاب المدرسي, قصص, نصوص, مشاىد.../ السبورة, األلواح الخاصة/ الكتب الشبو 
مدرسية, المجبلت, الجرائد, الممصقات/ التسجيبلت المختمفة )السمعية, البصرية, أشرطة 

 صوتية...(,

انت نباتية مثؿ زيادة عمى ما توفره البيئة المدرسية مف األشياء الحقيقية سواء ك
, صور أغراض مادية مثؿ المجسمات, خرائط ىار أو حيوانية كاقط, العصفور, أواألز 

 1لعالمية...الخ.واشخصيات و األعبلـ الوطنية 
 ثانًيا: الوضعيات التعميمية: 

المسارات مية التمميذ مف تجنيد المضاميف و في المقاربة بالكفاءات تمكف الوضعية التعمي
حؿ الوضعيات المشكمة التي كانت أساس بناء الكفاءات المقصودة, أما  مف أجؿالمكتسبة

 ضبط ىذا التعمـ فإنو يكوف بتقييـ تكويني مندمج.

  مجموعة مف الوضعيات ليا نفس درجة التعقدبالوضعيات التعميمية ىي نقصد 
تجمع الكفاءات في عائبلت مف الوضعيات حسب المعالـ ترتبط كميا بنفس الكفاءات, و و 
الموارد )معارؼ, وب, الموضوع, نوع السند المقدـ و ي تكوف الثوابت, العمؿ المطمالت

 2ميارات, سموكات( التي ينبغي تجنيدىا )مسعى أو طريقة أو مسار مشترؾ...(.

 الوضعية المشكمة:  - أ

ىي وضعية تعممية أو لغز يطرح عمى التمميذ ال يمكف حمو إاّل باستعماؿ مصور 
أّنو يمكف تذليؿ صعوبة مطروحة  اءة لـ يكف يمتمكيا, أيمصمـ بدقة, أو اكتساب كف

 3انطبلقا مف ىذا التقدـ تبنى الوضعية.و 
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ىي أداة مف األدوات البيداغوجية مؤسسة عمى البناء الذاتي الوضعية المشكمة: 
 1لممعارؼ.

 الوضعية التعممية البسيطة:  - ب

تعممات جديدة ىي وضعية مشكمة يعدىا المدرس لفوج مف التبلميذ )القسـ( وفؽ 
بما أف مساعي حؿ المشكبلت( و و  )معارؼ جديدة, سموؾ جديد, التحكـ في الميارات

انطبلقا مف المكتسبات -الوضعية التعممية البسيطة تندرج في مسار التعمـ فإنيا تمكف
ورىا موارد لحؿ التي تصبح بدساب معارؼ جديدة و التحكـ فييا و مف اكت-القبمية

 ت مشكمة.وضعياوضعيات إدماجية و 

مركباتيا انطبلًقا مف الكفاءة الختامية و دور الوضعية التعممية في بناء الكفاءة الختامية: 
يتطمب حميا استخدميا ختار وضعيات مشكبلت ذات داللة, و يعد المدرس و/أو ي

إلدماجية الستخداـ الوضعيات امبلئمة قصد التحكـ في الموارد و  وضعيات تعممية بسيطة
 نيدىا.تجىذه الموارد و 

 وضعية تعمم اإلدماج:  - ت

  مـ لممارسة الكفاءة تتمثؿ وضعية تعمـ اإلدماج في توفير الفرصة لممتعو
لكفاءات العرضية تمكف الوضعية اإلدماجية مف تنمية الكفاءات مف تنمية االمستيدفة, و 

 2الموارد المكتسبة في مختمؼ مياديف المواد.مف خبلؿ تجنيد واستخداـ المعارؼ و 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10الوطنية, نفس المرجع السابؽ, ص وزارة التربية -1
 .12ص نفس المرجع السابؽ,  -2
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 ذج عن بطاقة وضعية مشكمة:نمو  
 1يمثؿ نموذج عف وضعية مشكمة:(: 11الجدول رقم )

 المادة: التربية الموسيقية السنة: الثالثة ابتدائي
 الميدان أو المحور: التذوق الموسيقي و االستماع

ية اآللية مف المجموعات الموسيقالتشكيبلت و يحددالكفاءة الختامية المستيدفة: 
 اآلالت التي تعزفيا. و  حيث نوع الموسيقى

 مركبات الكفاءة المستيدفة
 المركبة األولى: 

 الوضعية البسيطة الخاصة بيا:
انطبلقا مف تكويف مجموعات مف المتعمميف تشمؿ فردا واحدا ثـ فرديف ثـ مف -3

 ثبلثة إلى آخره, يشرح المعمـ مفيوـ التشكيمة.
 ة كنموذج لمعزؼ الفردي.يقدـ المعمـ جممة موسيقية آلية تعزفيا آلة واحد-1
 يقدـ المعمـ جممة موسيقية آلية تعزفيا أكثر مف آلة كنموذج لمعزؼ الجماعي -1

  
الوضعية المشكمة 

 االنطالقية
انطبلقا مف إعطاء مفيـو النوع الموسيقي )أسئمة( يقدـ 

المعمـ جممة موسيقية آلية كنموذج لمموسيقى اآللية 
مقطوعة موسيقية  ليصؿ بالمتعمـ إلى استنتاج أف كؿ

 تؤدييا آالت موسيقية فقط تسمى بموسيقى آلية
معارف موارد مشكمة 

مرتبطة بالوضعية 
 المشكمة

 المجموعات الموسيقية اآللية.شكيبلت و الت-
 عائبلتيا.اآلالت الموسيقية و -

 التعرؼ عمى أنواع موسيقى الشعوب األخرى.- القيم المستعممة
الكفاءة العرضية 

 المستعممة
 األنواع الموسيقية.لتمييز بيف التشكيبلت و ا-

                                                           
 .02ـ, ص1430الوثيقةالمرافقةلمنيج التربية الموسيقية مرحمة التعميم االبتدائي, وزارة التربية الوطنية,  -1
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أنماط السندات التعميمية 
المطموب استخدامو في 

 الحل

 السيمفونية األربعوف لمموسيقار موزارت.-

 دقيقة 25المدة المتوقعة 
 .02,ص1430نفس المرجع السابق, وزارة التربية الوطنية,  المصدر: 

 1ثالثًا: مصطمحات برامج الجيل الثاني:
وزارة التربية الوطنية أحدثت العديد مف التغييرات عمى رأسيا المناىج الدراسية فالمتتبع  إف

 لبرامج الجيؿ الثاني يجد مفاىيـ ومصطمحات جديدة قد أدرجت ضمف ىذه البرامج وىي:
  :ىو ة في القانوف التوجييي لمتربية و ىي ترجمة بيداغوجية لمغايات الواردمممح التخرج

مجموع الكفاءات الختامية اد إذا كاف متعمقا بالمرحمة, و الشاممة لممو  مجموعة الكفاءات
 إذا كاف متعمقا بالمادة الواحدة.

  :ىو التعممات السنوية المبرمجة لكنو ال يقتصر عمى تحديد البرنامج السنوي
تيا موارد ضرورية لبناء القيـ والكفاءات المحتويات المعرفية بؿ يربطيا ربًطا متيًنا بصف

يقدـ أنماًطا لوضعيات تعممية, ومعايير التقويـ ومؤشراتو,  كفاءات المواد, وضية و العر 
 مقترحا لتوزيع الحجـ الزمني.و 

 :ىدؼ نسعى إلى تحقيقو في نياية فترة دراسية محددة وفؽ نظاـ  الكفاءات الشاممة
كؿ كفاءة شاممة في نياية كفاءة شاممة في نياية المرحمة, و المسار الدراسي, لذا تجد 

 كفاءة شاممة في نياية كؿ سنة., و طور

 :تعتبر التصرؼ ف مف المياديف المييكمة لممادة و مرتبطة بكؿ ميدا الكفاءة الختامية
 عّما ىو منتظر مف التمميذ في نياية فترة لدراسية لميداف مييكؿ.

 :ىي تجزئة لمكفاءة الختامية, تتناوؿ مستوى دراسي واحد ذا  مركبات الكفاءة
 الكفاءات العرضية المناسبة ليذه الكفاءة.فية, توظيفيا تنمية القيـ و لمعر المضاميف ا

                                                           
1
 .0صممخص مناىج الطوراألول من التعميم االبتدائي, وزارة التربية الوطنية,  -
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 :المستنبطة مف لمراد إرساءىا لتحقيؽ الكفاءة, و ىي المضاميف ا الموارد المعرفية
 المصفوفة المفاىيمية.

  :ة, تمّكف مف التحكـ في ىي أنماط مقترحة مف الوضعيات التعمميالوضعيات التعممية
 أنماط الوضعيات اإلدماجية.ليا, وتشمؿ كؿ مركبات الكفاءة و ااستعمالمعارؼ و 

  :ىو النوعية حجر الزاوية لتقويـ الكفاءات, و معايير و مؤشرات التقويم:   المعيار ىو
الة, الوجاىة, الوضوح, االنسجاـ, األصغي أف يتصؼ بيا المنتوج: الدقة و التي ينب

 .ليست معيار(المبلئمة )الدقة والوضوح ىي مؤشر و 

ر ىو: رمز ممموس قابؿ لممبلحظة ىو الوجو العممي لممعيار, المؤشالمؤشر: 
 القياس.و 

 النمط عبارة عف المواصفات التي يتميز بيا نص عف غيره,أنماط النصوص: 
لكؿ فف تعبيري نمط يبلئمو, فالحكاية مثبًل يناسبيا النمط تناسب موضوعو و و 

التفسيري,ويناسب الخطابة النمط أإليعازي, ألبرىاني أو  لمقالة يناسبيا النمطو السردي,
 1.المسرحيةالنمط الحواريو 

 المواقف في برامج الجيل الثاني:رابًعا: القيم و 
 2القيم التي تنمييا المناىج الدراسية: -1

القدرة عمى تنمية روح احتراـ القانوف, واحتراـ اآلخر و قيم الجميورية الديمقراطية:  .1
 حقوؽ األقميات.مبية, و واحتراـ سمطة األغ اإلصغاء,

الموروثالحضاري الذي  تقديرالتحكـ في المغتيف )العربية واألمازيغية( و قيم اليوية:  .2
اصة مف خبلؿ معرفة تاريخ الوطف وجغرافيتو,والتعمؽ برموزه, والوعي و ختحمبلنو و 

                                                           
 .0صممخص مناىج الطور األول من التعميم االبتدائي, لوطنية, وزارة التربية ا -1
2
اتجاىات أساتذة التعميم االبتدائي نحو مضمون القيم و الموافق في مناىج الجيل الثاني, مجمة مسكيف عبد اهلل,  -

 .100ـ, ص1430, جواف 43, العدد33مجمد دراسات نفسية وتربوية,
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وقيـ سس والقيـ األخبلقية لئلسبلـ, األباالنتماء وتعزيز المعالـ التاريخية والجغرافية, و 
 الحضاري لؤلمة الجزائرية.التراث الثقافي و 

بدعـ مواقؼ التعاوف تنمية روح العدالة االجتماعية والتضامف و  القيم االجتماعية: .3
حب العمؿ التماسؾ االجتماعي, والتحفيز لخدمة المجتمع, وتنمية روح االلتزاـ والمبادرة و 

 في الوقت نفسو.

اعتبار الرأس عمؿ المنتج المكوف لمثروة و تنمية حب العمؿ وال القيم االقتصادية: .4
لماؿ البشري أىـ عوامؿ اإلنتاج والسعي إلى ترقيتو واالستثمار فيو بالتكويف والتدريب ا
 التأىيؿ.و 

تحكـ التنمية الفكر العممي والقدرة عمى االستدالؿ والتفكير النقدي, و  القيم العالمية: .5
نوف اإلنساني بكؿ أشكالو والدفاع ة القامف أخرى حمايفي وسائؿ العصرنة مف جية و 

 1الحضارات العالمية.حماية البيئة والتفتح عمى الثقافات و عنو و 
 القيم و المواقف في برامج الجيل الثاني: -2      

لتربية اربية المدنية و أورد في دليؿ استخداـ كتابْي السنة الثالثة ابتدائي لمادتْي: الت
في برامج الجيؿ الثاني كما ىو موضح في الجدوؿ المواقؼ اإلسبلمية, إدراج القيـ و 

 التالي:

 يوضح إدراج القيـ و المواقؼ في التربية المدنية: (:12الجدول رقم )
 التربية المدنية:

 اليوية الوطنية. 
 الضمير الوطني.

 المواطنة.
 التفتح عمى العالم.

 يكتشؼ مكونات ىويتو الوطنية.
 .الرموز الوطنيةيحتـر ألواف العمـ و 

 نحو اآلخريف.يؤدي واجباتو نحو نفسو و 
 يكتشؼ وجود شعوب أخرى.

 .0, ص1430, دليل استخدام كتاب التربية المدنية السنة الثالثة من التعميم االبتدائيوزارة التربية الوطنية,  :المصدر

                                                           
 .100ص, نفسالمرجعالسابق, مسكٌنعبدهللا -1
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يا في كتاب التربية المدنية لمسنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي مف شأن تإف القيـ التي جاء
تعزز لدى التمميذ روح المواطنة مف الحب والوالء والتضحية لموطف, و تدفعو لمقياـ 

 .بالتطمع عمى ثقافات لمشعوب أخرى بواجباتو عمى أكمؿ وجو, كما تنمي رصيده الثقافي
 المواقؼ في التربية اإلسبلمية:إدراج القيـ و يوضح (: 13الجدول رقم)

 التربية اإلسالمية:
 .اليوية الوطنية

 الضمير الوطني.
 المواطنة.

 التفتح عمى العالم.

تقدير التراث والمواقع تزاز باالنتماء الحضاري الوطني و االع
 حمايتيا.اإلسبلمية الجزائرية و 
 االجتياد في العمؿ.ية و المبادرة اإليجابالتعاوف عمى البر و 

 احتراـ إطار الحياة المشتركة في المحيط. 
المبادرة ضعيات التواصؿ مع الغير و دب في و التأالصحبة الحسنة و 

 اإليجابية.
, 1430دليل استخدام كتاب التربية اإلسالمية السنة الثالثة من التعميم االبتدائي, وزارة التربية الوطنية, المصدر:

 .0ص

ىي مف بيف الصفات اإلنسانية اإليجابية التي مف الجميؿ أف يتحمى بيا الفرد 
حسنة, التأدب في الحوار وغيرىا مف الصفات التي جاء بيا التعاوف, االحتراـ, الصحبة ال

برنامج التربية اإلسبلمية لمسنة الثالثة مف التعميـ االبتدائي فيي مف شأنيا تدفع التمميذ 
 لمتحمي بالسموكيات اإليجابية في المواقؼ المختمفة التي يتفاعؿ فييا مع غيره.   
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ى ابتدائي لمواد المغة العربية والتربية األولخامسًا: نموذج مختصر لبرنامج السنة 
 التربية اإلسالمية:العممية والتكنولوجية و 

ى ابتدائي لمواد المغة العربية والتربية نموذج لبرنامج السنة أول( يمثل: 14الجدول رقم )
 1التربية اإلسبلمية:العممية و التكنولوجية و 

 مادة المغة العربية -1
صوصا بسيطة مشّكمة يقرأ بيسر نيفؾ الرموز و في وضعيات بسيطة بمساف عربّي. و  صؿ مشافيةيتواالكفاءة الشاممة: 

 يفيميا.شكبل تاّما. و 
الكفاءة  الميدان

 الختامية
مركبة 
 الكفاءة

مثال عن  المحتوى المعرفي
وضعيات 

 تعممية

نموذج 
لمعيار 
 التقويم

 الزمن

فيم 
 المنطوق

يفيـ 
خطابات 

 منطوقة في
حدود 
مستواه 

دراسي ال
والعقمي, 

يتفاعؿ و 
معيا 

بالتركيز 
عمى النمط 

 الحواري.

يرد استجابة 
 لما يسمع.

خطابات مختمفةمنطوقة: -
)صور متحركة, الخطابالحواري

مقاطع فيديوىات...( أو 
 )محفوظات و أناشيد(شعرية

وضعية -
إصغاء 
 لمنطوؽ.

يجيب عف -
أسئمة حوؿ 
 نص القصة.

يعبر برسـ -
بعد سماع 

 القصة.

 سا24

يستنتج قيمة 
 أخبلقية. 

لعب 
األدوار 

مع 
 األقراف.

يوظؼ -
مكتسباتو 
 القبمية.

تر دوره يخ-
 في الحوار.

وف ذات داللة بالنسبة لممتعمـ تكضمف استثمار الموارد المكتسبة, و *اقتراح مشاريع ت المشاريع
 تستجيب الىتماماتو.و 

 التكنولوجيةربية العممية و مادة الت -2
 محيطو القريب.صرؼ بشكؿ سميـ لمحفاظ عمى صحتو و ة:        يتالكفاءة الشامم

الكفاءة  الميدان
 الختامية

مركبة 
 الكفاءة

نمط من  المحتوى المعرفي
وضعية 
 تعممية

معيار 
مؤشر و 

 الكفاءة

 الزمن

 سا 18تعرؼ ي -3وضعية -الرؤية,  الحواس:1التعرؼ عمى يحافظ -اإلنسان و 
                                                           

التعميم االبتدائي مناىج المغة العربية و مناىج التربية اإلسالمية و مناىج المواد العممية و وزارة التربية الوطنية,  -1
 .303ص 331ص 32, ص1430الديواف الوطني لممطبوعات, مناىج المواد االجتماعية و مناىج مواد اإليقاظ, 
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عمى صحة  الصحة
جسمو 

ينظـ وتيرة و 
حياتو 
بتجنيد 
موارده 
المتعمقة 

بالمظاىر 
الكبرى 

 ياة.لمح

خصائص 
الحياة مف 

خبلؿ 
المظاىر 
الخارجية 
لموظائؼ 
الحيوية 
 الكبرى.

 الشـ,السمع,الممس, الذوؽ.
2-

العيف,األنؼ, األعضاءالحسية:
 األذف, الجمد, المساف.

 وضعية إدماج 

تعتمد 
عمى 
ألعاب 
حسية 
إلبراز 
دور 

الحواس 
في تمييز 
عناصر 
 المحيط.

عمى الحواس 
أعضاء و 

 الحس: 
يسمي -

 الحواس.
يسمي -

أعضاء 
 الحس.

سا  1 وضعية تعمـ إدماج موارد الكفاءة
 د 31

 مادة التربية اإلسالمية-3
نص الكفاءة الشاممة: يتواصؿ المتعمـ في محيطو بوعي, مف خبلؿ ممارسة أنماط مف السموكات األولية, المستمدة مف 

الحديث النبوي ظيار المحفوظ مف القرآف الكريـ و استالعقيدة اإلسبلمية والعبادات والمعامبلت, و  مية, فيالتعاليـ اإلسبل
 الشريؼ, بكيفية صحيحة.

الكفاءة  الميدان
 الختامية

مركبة 
 الكفاءة

نمط من  المحتوى المعرفي
وضعيات 

 تعممية

مؤشر معيار و 
 التقويم

 الزمن

لقرآف الكريـ ا
الحديث النبوي و 

 يؼالشر 

يستحضر 
المتعمـ في 
وضعيات 
التواصؿ 

المناسبة ما 
حفظ مف 
الكريـ القرآف 

والحديث 
النبوي 
الشريؼ 

 يوظفو.و 

الحفظ -
 الجيد.

االستظيار -
 الصحيح.

الفاتحة, سور:
الناس, 

الفمؽ,اإلخبلص, 
 النصر.

اآليات المتعمقة 
 باآلداب اآلتية:

التحية, االستئذاف,  
 التعاوف.

أحاديث: الصدؽ, 
 بالحيواف. الّرفؽ

في -
وضعيات 
تعممية 
مختارة 

يستظير 
المتعمـ 
 السور

واآليات 
األحاديث و 

النبوية, 
يوظفيا و 

توظيفا 
 صحيًحا.

سالمة 
 االستظيار:

القراءة -
السميمة 
 لممحفوظ.

حسف -
االستعماؿ في 
 الوضعيات.

 سا 18

 .303ص 331وزارة التربية الوطنية, نفس المرجع السابؽ, صالمصدر: 
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 خالصة 
راسي الموافؽ, فالمنياج الدي برامج الجيؿ الثاني ىي القيـ و إف مف أىـ ما جاء ف
عداده  و مناسبة محتواه مع مستوى التبلميذ, فإف المضموف ميما كاف محكما في تأليفو و  ا 

المواقؼ حساسا لتعميـ االبتدائي حوؿ القيـ و الذي يقدمو أي برنامج ألي سنة مف سنوات ا
يؽ التوافؽ تحقتحقيؽ االتزاف السموكي ألفراده و خؿ المجتمع مف أجؿ في تربية األفراد دا

 مصمحة المجتمع. بيف مصالحيـ الشخصية و 
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 تمييد:

إف العممية التعميمية ىي عممية تشترؾ فييا مجموعة مف العناصر بدءا مف 
غيرىا, و و , األساليب التدريسية, المناىج المعمميف انتقاال إلى المتعمميف, المواد التعميمية

و العديد مف المدارس بشكؿ عف مف شأف مشاكؿ و صعوبات ىاتو العممية التي تواج
ؿ دوف تحقيؽ تحو بشكؿ محوري حمى مخرجات التعميـ و المعمميف خاصة تؤثر عامة و 

 لفرعية.أىدافيا الرئيسية وا

التي تواجو المدرسة االبتدائية الصعوبات ذا الفصؿ عرض المشكبلت و فسيتـ في ى
 عمـ.المو 
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 أواًل: الصعوبات التي تواجو المدرسة االبتدائية:

  مف بيف الصعوبات التي تواجو المدرسة االبتدائية:

 البيئة المنزلية: صعوبات في  -1

كثيرا ما تكوف تنشئة الطفؿ األسرية عكس تنشئة الطفؿ المدرسية, فالطفؿ في ىاتو 
اإلرشاد, فعدـ اىتماـ األسرة بما تقـو النصح و بالتقميد والمحاكاة و المرحمة يتعمـ مف القدوة

ة االبتدائية مف تربية األطفاؿ وعدـ متابعتيـ وحرصيـ لما يتعممونو ويتمقونو مف بو المدرس
 1أخبلؽ ىذا ما يعرقؿ ميّمة المدرسة.قيـ وعادات و 

 األدوات المدرسية: المباني و صعوبات في  -2

األدوات البتدائية وىي ىيكمتيا و التي تواجو المدرسة االعراقيؿ مف الصعوبات و 
غير مساعدة لمطفؿ مف أجؿ المساعدة في عممية التعمـ, فكثيرا ما تكوف ساحة المدرسة 

غير مزودة بأبسط األشياء مف بيانات و رسومات و ألواف زاىية و المعب واالستراحة و 
ظافة, أما أحيانا تكوف الساحة غير نظيفة بما تسمح لمطفؿ أف يكتسب ثقافة أو عادة الن

نوعية ئمة لسف الطفؿ مف حيث التزييف و مف جانب األقساـ غالبا ما تكوف غير مبل
الطاوالت الكراسي, أو غير مجيزة بالوسائؿ الضرورية سواء في فصؿ الصيؼ أو في 

, المجسمات و األدوات اليندسية فصؿ الشتاء أو باألدوات التعميمية مثؿ نوعية السبورة
قد يكوف النقص في المكتبات دوات المساعدة إليصاؿ المعمومة و غيرىا مف األوالصور و 

مف جانب الكتب قد ال تتوفر فييا ذات الثقافة العامة بؿ تحتوي عمى الكتب المقررة عمى 
 2الطفؿ فقط ألنو عمى قدر تنوع الكتب عمى قدر تنمية الرصيد المعرفي لمطفؿ.

 

                                                           
 .20صنضاؿ عبد المطيؼ برىـ, نفس المرجع السابؽ,  -1
 .20نفس المرجع السابؽ, ص -2
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 عداد المدرسين: صعوبات في إ -3

متابعة الحياة الديمقراطية اقتضت يـ لمسايرة النيضة الحديثة و لتعمإف التوسيع في ا
أف تنشر التعميـ بيف جميع أفراد الشعب بأقؿ التكاليؼ حتى تمحو مف جبينيا وصمة 
الجيالة التي يعيش فييا أغمب الناس مما أضطر إلى حشد الكثير مف المدرسيف الغير 

لى امعديف لمين جعموا التبلميذ يفقدوف ثقتيـ لطمبة و ة التدريس فأساءوا إلى التعميـ وا 
معيا مف مف صعوبات المدرسة االبتدائية و  زادجميعا مّما أضاع قيمة التربية و  بأساتذتيـ

 ثقة.اـ بواجبيا نحو األطفاؿ بأمانة و القي

 إمكانيات المدرسة: صعوبات في  -4

حدودة مف تيا مكيؼ ما كانت حالة المدرسة االبتدائية المعرفة فإنو إذا كانت إمكانيا
الثقافية مف أجؿ القياـ بعممية التربية عمى أكمؿ وجو فيي تكوف عاجزة الناحية المالية و 

قر آباءىـ تغطية نفقات عف تنظيـ رحبلت و في نفس الوقت لف يستطيع األطفاؿ لف
اجتماعية بمختمؼ فبلت ونشاطات رياضية و لف يستطيع أيًضا القّياـ بحالرحمة, و 
لفقيرة خاصتا مف ناحية التغذية قص الذي يعانيو األطفاؿ ذو البيئات اكذا سد النو 1أنواعيا,

 2الرعاية الصحّية مما يّولد صعوبة لممدرسة لمقياـ بدورىا.و 

 ثانيًا: العوامل المؤثرة في العممية التعمم: 
 ىي: " ىذه العوامؿ في فئات رئيسية و جودوين" " وكالوسمايرقد صنؼ كؿ مف "

  :3الوجدانية المبلئمةائص المتعمميف العقمية البدنية و خص تمعبخصائص المتعممين 

 

                                                           
 .20نفس المرجع السابؽ, ص, نضاؿ عبد المطيؼ برىـ -1
 .22نفس المرجع السابؽ, ص -2
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واستعدادىـ لمتعمـ, ودرجة دافعيتيـ الدور األكبر واألىـ في فاعمية عممية التعمـ 
 التعميـ.و 

  :لخصائص المعمميف دوًرا ميًما قد يفوؽ خصائص المتعمميف, خصائص المعممين
دى إتقانو لممادة التي يدّرسيا معمـ و ر بدرجة كبيرة بمعمومات المففاعمية التعمـ تتأث

و لمكفايات التعميمية األساسية البدنية و االنفعالية إلى امتبلكخصائصو العقمية و و 
دراكو لمموقؼ التعميمي.ومستوى إعداده العممي و   ا 

 :أثناء عممية التعميـ والتعمـ يتفاعؿ المعمموف  سموك المعممين و المتعممين
في ىذا الموقؼ يؤثر المعمموف حدث التعمـ الفّعاؿ, و عدة لكي ي المتعمموف بطرؽو 

 في المتعمموف إيجابيا أثناء تفاعميـ مما يؤدي إلى حدوث تغير مرغوب فيو.

  المدرسة نعني بالخصائص المادية حجـ و  تجييزاتيا:الخصائص المادية لممدرسة و
والتدفئة رة والتيوية وسعة الصفوؼ وما تشمؿ عميو مف وسائؿ وأجيزة وأدوات واإلنا

يجاد دوًرا ميًما في فعالية التعمـ والتعميـ و  غيرىا بحيث تمعب الخصائصو والنظافة  ا 
 الجو التربوي المناسب.

 :عناصره )األىداؼ, المحتوى, بالرغـ مف المنياج و  خصائص المادة الدراسية
 أف التعميـ أالّ ي في التأثير عمى عممية التعمـ و األساليب, الوسائؿ, التقييـ( دور أساس

 تسمسؿ عناصرىا يزيد مف فاعمية التعمـ.و تنظيميا و 1بنية المادة العممية

  :يقصد بيا األسرة, مكاف السكف, الجيرة, البيئة الثقافية التي يعيش العوامل الخارجية
الصؼ, كما تتوقؼ شخصية المتعمـ داخؿ غرفة ـ والتي تحدد صفات و بيا المتعم

ا لمجتمع مف المدرسة, فبعض المجتمعات ليالتعميـ عمى موقؼ افاعمية التعمـ و 
في حيف  2التعميـ,اتجاىات إيجابية نحو المدرسة وبالتالي تزيد مف فاعمية التعمـ و 

                                                           
 . 04عوض الترتوري, محمد فرحاف قضاة, نفس المرجع السابؽ, صمحمد  -1
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المدرسة أف توفر بالتالي ال تستطيع يا اتجاىات سمبية تجاه المدرسة و نرىمجتمعات ل
 1تعميًما فاعميف.لطبلبيا تعمًما و 

 المعمم:    ثالثًا: العوامل المؤثرة في أداء

 التغييرات في المناىج الدراسية: .1

نتيجة لمختمؼ المتغيرات التي طرأت منيا ما يتعمؽ بالتطور في النظرية التربوية أو 
العممي أو طبيعة عممية التعميـ التقدـ معرفة و في الفمسفة االجتماعية أو في طبيعة ال

تعميـ لذا مرت المناىج أىداؼ الوشروطيا حدثت تغييرات متتالية ومستمرة في فمسفة و 
إذ أف المعمـ بإعداده  2المختمفة لمراحؿ التعميـ تغيرات سريعة في السنوات القميمة الماضية

الحالي غير قادر عمى تنفيذ المناىج المستجد بيا, التي تبنى عمى التكامؿ بيف مادة أو 
قد يتطمب استخداـ ج الجديد أسموبا جديدا لمتدريس و عدة مواد المنيج, فقد يحتاج المنيا

قد يتطمب نوعا واحدا مف الوسائؿ التعميمية أو أسموبا ة ليست مألوفة بالنسبة لممعمـ, و أجيز 
جديدا لمتقويـ, لذا قبؿ البدء في تعميـ استخدامو في المدارس البد مف إجراء دراسة شاممة 

 لو بكؿ أبعاده لكي ال يجد المعمـ صعوبة في تنفيذه.

 بات المؤسسات االجتماعية:متطمتوقعات المجتمع و  .2

تمع إلى تزويد أبنائو بالمعارؼ والميارات والقيـ واالتجاىات التي تتفؽ مع يسعى المج
يسعى أيضا إلى إعداد أبنائو ليكونوا مفاىيـ وقيـ المجتمع في مختمؼ المجاالت و 

 3ت مختمفة في كافة مجاالت العمؿ واإلنتاج,قادريف عمى اإلطبلع بمسئوليا

                                                           
 .03محمد عوض الترتوري, محمد فرحاف قضاة, نفس المرجع السابؽ, ص -1
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 .041, ص1442, الجديدة,اإلسكندرية
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مؿ المعمـ مسؤولية إعداد األفراد أي تربيتيـ مف عدة جوانب)االجتماعية, بذلؾ يتحو 
الثقافية, المينية, الصحية , النفسية( فيو مطالببإحداث نوعا مف التوازف بيف جميع 

 1يقمؿ اىتمامو في جانب آخر. يمقى اىتماما كثيرا عمى جانب و الجوانب بحيث ال

ؿ ضغوطا معينة عمى مسار عمؿ كما أف المؤسسات االجتماعية ىي أيضا تمث
العمؿ و مسؤولياتو, تمؾ المؤسسات تحتاج إلى قبوؿ خريجيف يممكوف كفايات معينة 

ىذا مسؤوليات تحددىا مجاالت العمؿ, و تمّكنوا منيا بعد االنتياء مف الدراسة لقياميـ ب
يكوف ىذا يؤثر عمى أداء المعمـ بما يتطمب أف ضرورة تطوير المناىج الدراسية و  يتطمب

 2تنميتيا.فضبل عف وعيو بأساليب تعميميا و  واعيا بنوعية الكفايات المطموبة

 التقدم التكنولوجي:تطور المعرفة و  .3

أثارىا  التغييرات التي حدثت, انعكسصر الذي نعيش فيو بسرعة التغير و يتميز الع
لتربوي... ىذا ألف التقدـ التكنولوجي لـ يعد بعيدا عف المجاؿ اعمى العممية التعميمية و 

فالمعمـ وجد نفسو ال يستطيع االنعزاؿ عف تمؾ التغيرات المتجددة بما يقتضي أف 
يكوف معمًما واعًيا ممًما بكؿ ما يستجد في مجاؿ تخصصو حتى يستطيع تطوير ذاتو 

ت تدريبية تزوده بأحدث المعارؼ فعمى المسئولوف أيضا بعقد دورا‘ عممًيا و مينًيا
 3المجبلت المتخصصة.وريات و والتطورات وتوفر لو الد

 المستوى الفني لممعمم: .4

ية التعميمية عميو يتوقؼ نجاح العمماليامة في التعميـ ىو "المعمـ" و مف بيف المدخبلت 
لمامو بمكفايات التيأي منيج يعود إلى مدى فيمو لو و  نجاحو تحقيؽ أىدافيا, و   ا 

 4:يؿ المثاؿاستعداده, عمى سبتساعده عمى تنفيذه ىذا المنيج وقدرتو و 

                                                           
 .041عبد السبلـ, نفس المرجع السابؽ, ص  -1
 .040نفس المرجع السابؽ, ص -2
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  يجد مف الصعب عمى المعمـ أف يقوـ بتدريس العمـو المتكاممة بمرحمة مف المراحؿ
 التعميمية دوف دراسة المقرر أو أكبر في العمـو المتكاممة.

  بعض الموضوعات الخاصة  مف الصعب أيضا عمى المعمـ أف يقـو بتدريسو
تقديميا لو في برنامج إعداد  حمايتيا مف التموث دوفبالبيئة وكيفية المحافظة عمييا و 

 1المعمميف.

 التعميمي لممعمم:رابعًا: صعوبة القرار التربوي و 

ف بعض القرارات تقـو عممية التعميـ عمى سمسمة ال تنتيي مف اتخاذ القرارات أاّل أ 
ذ القرار عند المعمـ صعبة جًدا نعتبر عممية اتخاتحتاج منو تأمؿ وتدبر وتفكير طويؿ و 

 ىي:و وذلؾ ألسباب 
  :تنوع المسائل التي يحتاج المعمم اتخاذ القرار بشأنيا 

يرة تشمؿ قرارات أثناء اإلعداد والتحضير لمحصة فعمى المعمـ التفكير في أمور كث
قرارات لمناسبة لمحفاظ عمى انسيابيتيا و قرارات تتعمؽ باآلليات اوأخرى أثناء تنفيذىا, و 

 غيرىا مف القرارات.عد الحصة و ساليب تقويـ تعمـ الطمبة أثناء وبتتعمؽ بأ

  :ضيق الوقت المتاح لممعمم التخاذ القرارات 

عب ميّمة اتخاذ القرار بشكؿ عاـ مف المعروؼ أف ضيؽ الوقت المتاح لمفرد يص
ذ يستوجب عمى المعمـ اتخالى القرارات الصحيحة بشكؿ خاص, و في الوصوؿ إو 

 2.وقت قصير جًدا فيالكثير مف القرارات التربوية والتعميمية بسرعة و 

 :كثرة العوامل التي يحتاج المعمم أن يأخذىا بالحسبان عند اتخاذ القرارات 

 3,عند اتخاذ القرار زادت صعوبتوكمما زاد عدد العوامؿ المطموب أخذىا بالحسباف 
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بالنسبة لمعوامؿ التي يجيب أف تؤخذ باالعتبار عند اتخاذ القرار التعميمي فإنيا و 
عوامؿ اآلنية المرتبطة الو خصائص المعمـ, وظروؼ المدرسة و  خصائص الطمبة تشمؿ

مف ىنا فإنو ال يوجد قرار تربوي أو تعميمي يناسب جميع المواقؼ أو و  غيرىا,بالموقؼ و 
 1جميع المعمميف أو جميع الطمبة أو جميع المدارس فيي تختمؼ باختبلفيـ.

 خامسًا: المشكالت التي تواجو المعمم في تحضير الدروس: 
يواجو المعمموف مشكبلت أثناء تحضيرىـ اليومي لمدروس, يمكف إيجازىا في النقاط 

 التالية:

  األىداؼ السموكية.صعوبة في تحديد أىداؼ الدرس و 

 .2صعوبة في تحديد الوسائؿ البلزمة لتحقيؽ األىداؼ 

 .صعوبة في اختيار األسموب المناسب لمتدريس 

 .صعوبة في اختيار نوع التقويـ المناسب 

 عوبة في تحديد دوره كمعمـ في الخطة الدراسية.ص 

 .صعوبة في تحديد دور الطالب في الخطة الدراسية 

 .صعوبة في كتابة أنشطة تراعي الفروؽ الفردية لمطبلب 

 .صعوبة في تحديد المتطمبات السابقة لمتعمـ الجيد 

  حّصة  10ازدحاـ البرنامج المدرسي حيث ال تقؿ عدد الحصص في الغالب عف
 3.عياأسبو 
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 المناوبة ي وقت فراغو في نشاطات المدرسة وحصص اإلشغاؿ و إشغاؿ المعمـ ف
 عمييا.

 .اختبلؼ المواد التي يدرسيا المعمـ 

  عدـ كفاية التدريب عمى إعداد الخطة المدرسية التي يتمقاىا المعمـ أو عدـ وجود
 تدريب أصبل.

  1التماريف.صعوبة التخطيط لحصص المراجعة و 

 نجاح عممية االتصال داخل البيئة التعميمية: سادسًا: معوقات

بيئة التعميمية إلى وضوح الدرس وفيمو طبلبو في الـ و يحتاج االتصاؿ بيف المعم
ؽ التي تحوؿ دوف تحقيؽ يستدعى ىذا خمو البيئة التعميمية مف العوائوأدراؾ معانيو و 

عممية االتصاؿ  ميما في التأثير سمبا عمىاالتصاؿ وىذه العوائؽ تمعب دورا حاسما و 
 2منيا:

 *خصائص المتمقي: 
بناء ستجابة لنفس الرسالة ألسباب ودوافع شخصية مختمفة و يتبايف األشخاص في اال

عمى ذلؾ يختمؼ رد فعؿ الشخصيف, فقد يطمب المعمـ مف تبلميذه كتابة موضوع عنفصؿ 
تنزه و ال الصيؼ فيكتب بعض التبلميذ عف الصيؼ باعتباره أجمؿ فصوؿ السنة يزداد فيو

الترفيو أما البعض اآلخر فيو سائؿ التسمية و تكثر فيو و تتزيف الحدائؽ باألزىار والورود, و 
الحرارة بصورة يغمب عميو النزعة التشاؤمي حيث يرى أف فصؿ الصيؼ ترتفع فيو درجات 

 3تنتشر في األمراض.ال يحتمميا الناس و 
 

                                                           
 .340وجيو الفرح, ميشيؿ دبابنة, نفس المرجع السابؽ, ص-1
 .23ـ, ص1440, دار الفكر, عماف, 3طمقدمة في تقنيات التعميم, نادر سعيد شمى, سامح سعيد إسماعيؿ,  -2
 .21نفس المرجع السابؽ, ص -3
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 * اإلدراك االنتقائي:
ىماؿ الجزء اآلخر و متعمميف إلى سماع جيتجو ال ذلؾ لتجنب حدة زء مف الدرس وا 

التناقض المعرفي لذلؾ يتجو المتعمميف إلى غض النظر عف المعمومات التي تتعارض مع 
 1المعتقدات

يحدث اإلدراؾ االنتقائي حينما يقوـ المتعمـ بتقويـ التي رسخت في ذىنيـ مف قبؿ, و  
 دوافع المرسؿ )المعمـ(.زاج و التصاؿ بما في ذبؾ دور و شخصية وقيـ و مطريؽ ا
 الظروف الفيزيقية: *

تعد المقاعد الغير مريحة, واإلضاءة الضعيفة, وسوء التيوية, ورداءة الصوت,      
األعداد الكبيرة التي يكتظ بيا الفصؿ مف المعوقات التي تحوؿ دوف حدوث اتصاؿ و 

 فعاؿ.
 أحالم اليقظة:*

غراقو في أحبلـيعد شرود ذىف المتعمـ و  اليقظة التي تحدث عند عدـ جذب  ا 
المعمـ )المرسؿ( انتباه المتعمـ )المستقبؿ(, أحد العوائؽ التي تعوؽ دوف تحقيؽ االتصاؿ 

إلى العكوؼ عمى خبراتو الخاصة  الفعاؿ, حيث يتعذر عميو الفيـ الصحيح, مما يدفعو
 معمـ )المرسؿ(.بيف الإلييا نتيجة لفقده االتصاؿ بينو و اىتماماتو الشخصية التي يميؿ و 

 *جمود الوسيمة التعميمية:
يعوؿ الكثير مف المتخصصيف نجاح عممية االتصاؿ عمى الوسيمة التعميمية التي 
يتـ مف خبلليا نقؿ الرسالة مف المرسؿ )المعمـ( إلى المستقبؿ )المتعمـ(, فالمعمـ الناجح 

عداده لدروسو اليأثناء التخطيط خبرات المتعمميف و ىو الذي يفكر  مية في أف يستخدـ و ا 
بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر مف الفيـ والتعمـ الفعاؿ  ذلؾعميمية مختمفة و سائؿ تأثناء تدريسو و 
 2مف ثـ تحقؽ عممية االتصاؿ أىدافيا.لمتعمميو, و 

                                                           
 .21نادر سعيد شمى, سامح سعيد إسماعيؿ, نفس المرجع السابؽ, ص -1
 .21لمرجع السابؽ, صنفس ا -2
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 خالصة 

التي تواجو العممية  المشكبلتفي ىذا الفصؿ إلى أىـ الصعوبات و تطرقت 
عوبات التي توجو المدرسة االبتدائية سواء مف المتمثمة في:الصتؤثر فييا و التعميمية و 

كذا العوامؿ المؤثرة في أداء و غيرىا, األدوات المدرسية و احية البيئة المنزلية, المباني و ن
المستوى الفني كالتغيرات في المناىج الدراسية وتطور المعرفة والتقدـ التكنولوجي و المعمـ 
 لممعمـ.



 

 

 

 

 

 منهج الدراسة

 الدراسة االستطالعٌة

 مجاالت الدراسة

 مجتمع الدراسة

 أدوات جمع البٌانات

 خصائص مجتمع الدراسة 
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 تمييد

يجي والنظري سيتـ عرض الجانب الميداني فيو الجانب بعد عرض الجانب المن
الميـ في الدراسات السوسيولوجية, بحيث يحاوؿ الباحث مف خبللو اإلجابة عمى 

 التساؤالت الرئيسية والفرعية التي تـ طرحيا في اإلشكالية.

وعميو سيتـ التطرؽ مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى العناصر التالية: الدراسة  
وتفريغيا في الجدوؿ, دواتيا, ثـ تحميؿ بنود االستمارة جاالت الدراسة وأاالستطبلعية, وم

 ثـ عرض نتائج الدراسة.
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 : منيج الدراسةأوالً 

يعتبر المنيج بمثابة اإلستراتيجية التي يرسميا الباحث كي يتمكف مف حؿ مشكمة 
مة مف العمميات بحثو وتحقيؽ ىدفو. حيث يعرفو موريس أنجرس عمى أنو: "مجموعة منظ

وانطبلقا مف طبيعة الدراسة الحالية وما تطمبو مف قواعد لجمع  1تسعى لبموغ اليدؼ",
المعمومات والبيانات تـ االعتماد عمى مقياس ليكرت لقياس االتجاىات والمنيج الوصفي 
باعتباره المنيج المبلئـ مع طبيعة المشكمة المطروحة بما تفرضو مف خطوات دقيقة 

 .ى نتائج عممية وموضوعيةلموصوؿ إل

 : الدراسة االستطالعية  ثانياً 

في ىذه المرحمة قمت بدراسة استطبلعية لمجانب النظري لموضوع البحث, بغرض 
د في 45سا و1دامت  15/11/2018التعرؼ أكثر عمى برامج الجيؿ الثاني وتمت يوـ 

نب الميداني لموضوع ابتدائية عائشة أـ المؤمنيف, ثـ قمت بدراسة استطبلعية أخرى لمجا
إلى  3/02/2019البحث بغرض بناء استمارة البحث وشممت الفترة الزمنية الممتدة مف 

بغاية معرفة الصعوبات التي يواجييا المعمـ مف خبلؿ تطبيقو لبرنامج  10/02/2019
 الجيؿ الثاني في مدرسة مالؾ أبف أنس.

األخص الفصؿ الثالث ىذه الدراسة االستطبلعية مكنتنا مف ضبط خطة البحث وب
, وكذا مكنتني مف بناء ومراجعة استمارة الدراسة, وفي كؿ األحواؿ )برامج الجيؿ الثاني(

فإف ىذه الدراسة كانت ليا فائدتيا الكبرىفي توجييي التوجيو الصحيح أثناء بناء الخطوات 
 المنيجية والنظرية لكؿ الدراسة.

 : مجاالت الدراسة اً ثالث

 وعة مف المحددات المكانية والزمنية والبشرية اآلتية:حددت الدراسة بمجم

                                                           
ترجمة بوزيد صحراوي و كماؿ منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية تدريبات عممية, موريس انجرس,  -1

 . 00ـ, ص1434بوشرؼ و سعيد سبعوف, دار القصبة لمنشر, الجزائر, 
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 تركزت ىذه الدراسة عمى أربع ابتدائيات:المجال المكاني: -1
 ابتدائية عائشة أـ المؤمنيف بأدرار. -
 ابتدائية محمد بوضياؼ بأولؼ. -
 ابتدائية عبد الحميد ابف باديس لمبنات بأولؼ. -
 ابتدائية األمير عبد القادر بأولؼ. -

استغرقت دراستي ما يقارب ستة أشير ابتداء مف شير نوفمبر إلى مني: المجال الز -2
وقد تماشت بذلؾ الدراسة النظرية . ـ2019ـ/2018غاية شير ماي مف السنة الدراسية 

 مع الدراسة الميدانية وعميو مرت دراستي بعدة مراحؿ يمكف إيجازىا كالتالي:
تـ القراءات والدراسات  ـ حيث 2018انطمقت مف شير نوفمبر المرحمة األولى: 

وجمع المعمومات حوؿ الموضوع, واإلحاطة ببعض جوانبو كما تـ تحديد المفاىيـ العامة 
 لموضوع الدراسة ومكاف الدراسة وبناء االستمارة.

تـ بدأ عرض االستمارة عمى مجموعة  03/03/2019تحديدًا في  المرحمة الثانية:
بإعداد استمارة نيائية, حيث باشرت بالتوزيع مف األساتذة لمتحكيـ وبعد استبلميا قمت 

ـ, وتوزيع باقي 23/04/2019لبلستمارات بدءا مف ابتدائية عائشة أـ المؤمنيف بتاريخ 
االستمارات عمى ابتدائية محمد بوضياؼ واألمير عبد القادر وعبد الحميد ابف باديس 

ت بتاريخ ـ, وتمكنت مف استرجاع جميع االستمارا28/04/2019لمبنات بتاريخ 
 ـ.05/05/2019

 المجال البشري:-3

اقتصرت الدراسة عمى معممي المرحمة االبتدائية ) مف السنة أولى ابتدائي إلى السنة 
 معمـ ومعممة. 44الخامسة ابتدائي( والذي قدر عددىـ 

 مجتمع الدراسة: رابعاً 

ولى معمـ ومعممة مف معممي التعميـ االبتدائي لسنة األ 44تكونت ىذه العينة مف 
والثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي, أما بخصوص الطريقة والكيفية التي مف خبلليا تـ 
حصر عينة الدراسة المتكونة مف جميع معممي المدارس االبتدائية الجزائرية بالمسح 
الشامؿ لمجتمع الدراسة تتمثؿ في معممي بعض المدارس االبتدائية لوالية ادرار, قد تـ 
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ت عمى المعمميف, وبناء عمى ذلؾ فقد بمغ عدد االستمارات التي تـ توزيع االستمارا
 استمارة. 32( استمارة وتـ استرجاع 44توزيعيا )

 ًا: أدوات جمع البياناتخامس

لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة تمت االستعانة بمجموعة مف األدوات في جمع بيانات 
 التي تعتبر:داة المقابمة و تـ االعتماد عمى أومعالجتيا وتحميميا, وفي دراستي ىذه 

تعريؼ انجمش يقوؿ بأف المقابمة "محادثة موجية ليقـو بيا شخص مع شخص آخر 
 1أو أكثر وىدفيا استشارة أنواع معينة مف المعمومات الستغبلليا في بحث عممي".

قد تـ االستعانة بيا لمعرفة مختمؼ الصعوبات التي يواجييا معمـ ابتدائية مالؾ و 
 ء تطبيقو لبرامج الجيؿ الثاني وىذا بغرض بناء االستمارة.ابف أنس أثنا

 التي تعرؼ ب: وكذا تـ االعتماد عمى االستمارة و 

و تعرؼ أيضا "ىي الوسيمة العممية التي تساعد الباحث عمى جمع الحقائؽ 
يد والمعمومات مف المبحوث خبلؿ عممية المقابمة, وىي الوسيمة التي تفرض عميو التق

عدـ الخروج عف أطره العريضة ومضامينو التفصيمية المزمعإجراؤه و  بموضوع البحث
 2ومساراتو النظرية والتطبيقية".

بحيث تـ إعدادىا في شكميا النيائي بعد األخذ بعيف االعتبار توجييات ونصائح 
 ( محوريف وىي كالتالي: 2المحكميف, حيث قمت بتقسيـ االستمارة إلى )

 البيانات الشخصية المتعمقة بالمعمميف.تناولت فيو بعض المحور األول:
: 3 ػتناولت فيو صعوبات تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في المراحؿ ال المحور الثاني:

 مرحمة التخطيط , مرحمة التنفيذ, مرحمة التقويـ.

 

                                                           
 .300ـ, ص1431عماف, )ب,ط(, دار المناىج لمنشر و التوزيع, مبادئ البحث العممي, عبد الجبار سعيد حسف,  -1
 .110ـ, ص1440, دار وائؿ لمنشر و التوزيع, عماف, 1طمناىج البحث االجتماعي, إحساف محمد الحسف,  -2
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 تحميل البياناتسادسًا: 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:

ات المحصمة وتفريغيا في يانبعد جمع االستمارات وتحصيميا النيائي تـ جمع الب
 (statistical package for social sciences)أو 23اإلصدار SPSSبرنامج 

الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية "وىو عبارة عف حـز حاسوبية متكاممة إلدخاؿ 
يستخدـ عادة في جميع البحوث العممية التي تشمؿ عمى العديد بيانات وتحميميا, و ال

 1ذلؾ حسب طبيعة المعمومة".مف البيانات و 

 يوضح درجة مقياس ليكرت الخماسي:: )05(جدول رقم

غير موافؽ  الدرجة
 بشدة

 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ

 5 4 3 2 1 الدرجة
 مف إعداد الطالبة. المصدر:

=المدى
أكبر قيمة لممقياس أصغر قيمة لممقياس

الفئات عدد
  =   

 
  = 

 
 = 0.80 

 0.80+1(فإف نياية الخمية تكوف  1ف المقياس ال يبدأ مف الصفر بؿ مف العدد وأل  
وىكذا تكوف  0.80+1إلى  1فتكوف الفئة األولى لقيـ المتوسط الحسابي ىي مف  )1.80

 بالنسبة لبقية قيـ المتوسطات الحسابية, وطريقة تفسير قيـ المتوسطات الحسابية كاآلتي:

 

 

 

 
                                                           

 .spss ,www.rwaq.org ,1430/40/14 ,30:40التحميل اإلحصائي لالستبيانات باستخدام احمد الجسار,  -1

http://www.rwaq.org/
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 جة االستجابة وفقا لممتوسط الحسابي:يوضح در : )06(جدول رقم

 مستوى األىمية فئة المتوسط الحسابي
 منخفض جداً  1.80 – 1

 منخفض 2.60 -1.810
 متوسط 3.40 – 2.61
 مرتفع 4.20 – 3.41
 مرتفع جداً  5 – 4.21

 : مف إعداد الطالبة.المصدر 

الدرجتيف موافؽ ىذا يعيدنا إلى درجة المقياس لذلؾ حاولت وضع ثبلث مجاالت بدمج 
وموافؽ بشدة في مجاؿ واحد ونفس الشيء بالنسبة لمدرجتيف غير موافؽ وغير موافؽ 
بشدة, وتركت مدى القيمة أقؿ مف مدى الطرفيف مرتفع ومنخفض ألف درجة الوسط ال 

 تحمؿ داللة واضحة ومف ثـ تصبح مجاالت المدى كاآلتي:

 لموافقة.داؿ عمى مستوى منخفض مف ا 2.60إلى  1المدى مف 

 داؿ عمى مستوى متوسط مف الموافقة. 3.40إلى  2.61المدى مف 

 داؿ عمى مستوى مرتفع مف الموافقة. 5إلى  3.41المدى مف 

 مجتمع الدراسة:سابعًا: خصائص 

 يوضح الخصائص الشخصية لمجتمع الدراسة:: )07(الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %40.6 13 ذكر
 %59.4 19 أنثى

 %100 32 المجموع
 مف إعداد الطالبة.المصدر:     
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في  %59.4مف خبلؿ الجدوؿ أعبله يتضح أف أغمبية المعمميف مف فئة اإلناث بنسبة 
 .%40.6حيف مثمت فئة الذكور نسبة 

ية تربية األبناء وتعميميـ يعود ارتفاع نسبة اإلناث لتحمؿ ىذه الفئة وصبرىا عمى مسئول
كما أف مجتمعنا يدعـ الفتاة عمى التعميـ و  التعميـ عمى قطاع آخرفاألنثى تفضؿ قطاع 

 .الطب

 الجنس توزيع مجتمع الدراسة حسب يوضح: )02(الشكل رقم

 
 SPSSمخرجات المصدر:     

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب سنة التدريس::  )08(الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرارات السنة التي تدرسيا

 %18.8 6 ابتدائيسنة أولى 
 %21.9 7 سنة الثانية ابتدائي
 %18.8 6 سنة الثالثة ابتدائي
 %21.9 7 سنة الرابعة ابتدائي

 %18.8 6 سنة الخامسة ابتدائي
 %100 32 المجموع

 مف إعداد الطالبة.المصدر:   

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

 أنثى ذكر 

 الجنس

 الجنس
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يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ أعبله أف أغمب السنوات التي يدرسيا المعمموف ىي السنة 
كما مثمت نسبة السنوات األخرى األولى  %18.8ية والرابعة ابتدائي بنسبة متساوية الثان

 .%21.9والثالثة والخامسة ابتدائي 
لى تقسيـ التبلميذ  ويعود ىذا التوزيع إلى ىيكؿ كؿ مدرسة وما تحتوي مف عدد األقساـ, وا 

 حسب عددىـ في كؿ سنة.
 نةالتدريسس توزيع مجتمع الدراسة حسفيوضح:)03(الشكل رقم 

 
 

 SPSSمنمخرجاتانمصذر:    

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة::  )09(الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرارات سنوات الخبرة
 %15.6 5 ( سنوات5 - 1)
 %18.8 6 ( سنوات10 - 6)
 %12.5 4 ( سنة15 - 11)
 %9.4 3 ( سنة20 - 16)

 %34.8 14 فما فوق 20
 %100 32 المجموع

 مف إعداد الطالبة.المصدر:                             

17.00%
17.50%
18.00%
18.50%
19.00%
19.50%
20.00%
20.50%
21.00%
21.50%
22.00%
22.50%

سنة الخامسة  سنة الرابعة ابتدائً سنة الثالثة ابتدائً سنة الثانٌة ابتدائً سنة أولى ابتدائً
 ابتدائً

 1عمود

 1عمود
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سنة فما فوؽ  20نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف أعمى نسبة في سنوات الخبرة كانت ؿ 
كما سجمت أدنى  %18.8سنوات بنسبة  )10-6(ثـ تمييا سنوات الخبرة  %34.8بنسبة 

 .%9.4سنة بنسبة  )20-15(نسبة ؿ 

 20 ػتواجد المعمميف في قطاع التعميـ الذيف تساوي خبرتيـ أو تفوؽ ال يعود ارتفاع نسبة
 سنة لعدـ وصوؿ بعض المعمميف لسف التقاعد.

 يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب سنوات الخبرة::)04الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPSSمن مخرجات انمصذر: 
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 تمييد:
لتي توصمنا مف خبلليا إلى ابؽ, و بعد عرضنا لئلجراءات الميدانية في الفصؿ السا

تحميؿ البيانات المتعمقة حيث سنقـو في ىذا الفصؿ بتفريغ و مجموعة مف النتائج, 
ؿ كيفي متمثؿ تحمياسة في شكؿ كمي متمثؿ في جداوؿ وأشكاؿ بيانية و بالفرضيات الدر 

 مف ثـ خاتمة.حصائية, ثـ عرض نتائج الدراسة, و القراءات اإلفي بعض التفسيرات و 
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 تفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية األولى:
 (: يوضح استجابات المبحوثين حول صعوبات مرحمة التخطيط: 11الجدول رقم )
المتوسط  درجة التطبيق البنود

 الحسابي
درجة 
غير  الموافقة

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

X1: ضعيفة 1801 4 34 3 32 0 التكرار 
 4 1381 183 0183 3180 النسبة

X2: متوسطة 1820 4 33 0 30 3 التكرار 
 4 1080 3180 0484 183 النسبة

X3: متوسطة 1800 1 33 1 31 0 التكرار 
 081 1080 080 1280 3180 النسبة

X4: متوسطة 1801 4 0 0 32 1 التكرار 
 4 1083 3180 0183 081 النسبة

X5: متوسطة 1820 4 33 0 31 1 كرارالت 
 4 1080 3080 1280 080 النسبة

X6: مرتفعة 1801 0 30 0 1 4 التكرار 
 1083 0080 3080 080 4 النسبة

X7: ضعيفة  1804 3 2 3 30 0 التكرار 
 183 1380 183 0081 3080 النسبة

X8: متوسطة 1820 3 31 3 30 0 التكرار 
 183 1280 1.1 0180 3180 النسبة

 متوسطة 1801 مرحمة التخطيط
 مصدر: من إعداد الطالبة.     
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 : "أجد صعوبة في تحضير الدروس".x1البند-
بأف المتوسط الحسابي ألراءالمبحوثيف حوؿ صعوبة  (x1)نبلحظ مف خبلؿ البند

الداؿ عمى درجة منخفضة  1804-3و يقع ضمف المدى  1801تحضير الدروس قد بمغ 
% غير موافؽ, 0183% غير موافؽ بشدة, 3180موزعيف كاآلتي: منيـ افقة,  مف المو 

 % موافؽ. 1381% محايد, 183
 يجدوف صعوبة في تحضير تدؿ ىذه النتائج عمى أف أفراد عينة الدراسة ال

بكة توفر المعمومات عمى شلبساطتيا و توفر وسائؿ التحضير و ذالؾ الدروس و 
 برة األستاذ.ذالؾ أيضا لخيعود المعموماتية و 

 : "أجد صعوبة في صياغة مؤشر الكفاءة".x2البند-
بأف المتوسط الحسابي ألراءالمبحوثيف حوؿ صعوبة  (x2)نبلحظ مف خبلؿ البند
الداؿ عمى  1804-1803و ىو يقع ضمف المدى  1820صياغة مؤشر الكفاءة قد بمغ 

% غير 04, % غير موافؽ بشدة183درجة متوسطة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: 
 % موافؽ.  1080% محايد, 3180موافؽ, 

ف صعوبة في صياغة مؤشر نستنتج مف خبلؿ اإلحصائيات أف المعمميف ال يجدو 
لى أف ىدؼ الدرس واضجع ذلؾ لمعرفة المعمـ لمتعمميو و ير الكفاءة و  متحضير ولح نتيجة ا 

خطيط الجيد "إف الت في كتابوالمقصود  عمى فوزي عبدىذا ما جاء بو الجيد لمدروس و 
 1لمدرس يساعد المعمـ في صياغة األىداؼ السموكية".

 : "أتمقى صعوبة في اإلطالع عمى المستجدات التربوية".x3البند- 
يتضح لنا أف المتوسط الحسابي لآلراء المعمميف حوؿ صعوبة  (x3)مف خبلؿ البند

داؿ عمى ال 1804-1803و ىو يقع ضمف المدى  1800اإلطبلع عمى المستجدات قد بمغ 
                                                           

المقومات التربوية لتأىيل لممعممين الغير التربويين في ضوء تغيرات المقصود, عمى فوزى عبد -1
 .04ـ, ص1430)ب,ط(, مؤسسة شباب الجامعة لمنشر, اإلسكندرية, العصر, 
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, و غير موافؽ %3180موزعيف بيف غير موافؽ بشدة بنسبة درجة متوسطة مف الموافقة, 
 .%081و موافؽ بشدة  %1080و موافؽ بنسبة  %1280بنسبة 

مف ىذه المعطيات يمكنني القوؿ أف المعمميف ال يتمقوف صعوبة في اإلطبلع عمى 
ي في الحصوؿ عمى المعمومات تماعالمستجدات و ذالؾ يعود لدور وسائؿ التواصؿ االج

 ندوات بشكؿ مستمر.وتمقي المعمميف لمدورات و 
 : "أجد مشكمة في الوصول إلى كل أىداف الدرس الواحد".x4البند-

يتضح لنا أف المتوسط الحسابي لآلراء المعمميف حوؿ مشكمة  (x4)مف خبلؿ البند
 1804-1803المدى الذي يقع في  1801الوصوؿ إلى كؿ أىداؼ الدرس الواحد قد بمغ 

غير موافؽ  %081موزعيف عمى النحو اآلتي: الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة, 
 موافؽ. %1083محايد و  %3180غير موافؽ,  %0183بشدة, 

صوؿ إلى كؿ أىداؼ تدؿ ىذه النتائج عمى أف المعمميف ال يجدوف مشكمة في الو و 
ؿ تحضير الوسائمعمـ عمى ضبط القسـ و ير الجيد وقدرة الىذا راجع لمتحضالدرس الواحد و 

يؽ تحق تعمؿ عمىالتي مف شأنيا تجعؿ الدرس حيوي و التعميمية التي ىي مف مجيوده و 
 أىداؼ الدرس في الوقت المطموب.

 : "أجد مشكمة في تكييف طريقة التدريس المناسبة لمدرس".x5البند-
حوؿ مشكمة تكييؼ  بأف المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثيف (x5)يتبيف مف البند

الداؿ  1804 -1803الذي يقع في المدى  1820طريقة التدريس المناسبة لمدرس قد بمغ 
غير موافؽ بشدة,  %081موزعيف عمى النحو اآلتي: عمى درجة متوسطة مف الموافقة, 

 موافؽ. %1083محايد و  %3180غير موافؽ,  0183%
تكييؼ طريقة  مشكمة فيمما سبؽ نستخمص أف أغمبية المبحوثيف ال يجيدوف 

سنة فما فوؽ( في المجاؿ  14ذلؾ ألف نسبة العينة أغمبيا لدييا خبرة )التدريس المناسبة و 
فؤاد حسن أبو ألف لمخبرة دور في معرفة اختيار الطريقة المناسبة لمتدريس, بحيث ذكر 
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تعمقة "أف العوامؿ المؤثرة في اختيار طريقة التدريس المناسبة منيا عوامؿ م الييجاء
مؿ متعمقة بالتبلميذ و قدراتيـ وعددىـ في الفصؿ عواعمـ )قدراتو, عبلقتو مع طبلبو( و بالم

 1أىدافيا".وعوامؿ متعمقة بالمادة الدراسية وطبيعتيا الخاصة و 
التي تساعد ئل التعميمية المناسبة لكل درس و : "أجد صعوبة في توفير الوساx6البند-

 عمى إيصال المعمومات".
يتبيف لنا أف المتوسط الحسابي آلراء المعمميف حوؿ صعوبة توفير  (x6)البندمف خبلؿ 

 1801التي تساعد عمى إيصاؿ المعمومات قد بمغ ئؿ التعميمية المناسبة لكؿ درس و الوسا
الداؿ عمى درجة مرتفعة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ  0 -1803الواقع بيف المدى 

 % موافؽ بشدة. 1083% موافؽ, 0080, % محايد3080% غير موافؽ, 080
نستنتج مف خبلؿ ىذه اإلحصائيات أف المعمميف يجدوف صعوبة في توفير 

عدـ ئؿ التعميمية المناسبة لكؿ درس وذلؾ راجع لنقصيا وعدـ توفرىا في المدارس و الوسا
ى إشباع االستغبلؿ األمثؿ لئلمكانيات المادية ألنو مف شأف ىاتو الوسائؿ تعمؿ عم

ؿ التعميمية "أف لموسائ فوزي عبدالمقصودىذا ما ذكره عمى تعمـ لحاجتو لمتعمـ و الم
األفبلـ التعميمية و غيرىا تقدـ خبرات متنوعة يأخذ منيا كؿ متعمـ ما المختمفة كالرحبلت و 

"مف معوقات توفر  زرارفة فيروز وزرارفة فضيمةو قد جاء في دراسة 2يحقؽ أىدافو"
ف المكمؼ لموسيمة التعميمية, صعوبة اختيار الوسيمة التعميمية و الوسائؿ التعميمية: الثم
 3ذلؾ لقمة خبرة المعمـ".

 
 

                                                           
 .322ص, نفس المرجع السابؽفؤاد حسف أبو الييجاء,  -1
 .01عمى فوزى عبد المقصود, نفس المرجع السابؽ, ص -2
, 40مجمة دفاتر, العدداإلصالح التربوي الجديد في الجزائر المتطمبات والصعوبات, رفة فضيمة, زرارفة فيروز, زرا -3

 .10, ص1431أفريؿ 
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 : "أعاني في اختيار االختبار التحصيمي المناسب لتقويم التالميذ".x7البند-
بأف المتوسط الحسابي إلجابات العينة حوؿ معاناتيا في اختيار  (x7)مف البنديتضح 

 1804 -3الواقع في المدى  1804اسب لتقويـ التبلميذ قد بمغ االختبار التحصيمي المن
% غير موافؽ بشدة, 3080الداؿ عمى درجة ضعيفة مف الموافقة,موزعيف كاآلتي: منيـ 

 موافؽ بشدة.   %183% موافؽ, 1380% محايد, 183% غير موافؽ, 0081
ار نستنتج مف خبلؿ ما سبؽ أف المعمميف ال يعانوف في اختيار نوع االختب

ىذا ما جاء في يعود ذلؾ لمتحضير الجيد لمدروس و التحصيمي المناسب لتقويـ التبلميذ 
معمـ إف التخطيط الجيد لمدروس مف شأنو يسمح لم عمى فوزي عبد المقصودكتاب 

 1استخداميا في الوقت المناسب.بتحضير األسئمة المناسبة و 
 لمدرس نظرا لكثرة المعمومات". : "أواجو مشكمة في اختيار األنشطة المناسبةx8البند-  

يتضح أف المتوسط الحسابي لئلجابات حوؿ مشكمة اختيار األنشطة  (x8)مف البند
 1804 -1803الذي يقع في المدى  1820المناسبة لمدرس نظرا لكثرة المعمومات قد بمغ 

% غير موافؽ بشدة, 3180الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ 
 موافؽ بشدة.   %183% موافؽ, 1280% محايد, 183% غير موافؽ, 0180

مما سبؽ نستخمص بأف المعمميف ال يواجيوف مشكمة في اختيار األنشطة المناسبة 
لمدرس نظرا لكثرة المعمومات ىذا الحتكاؾ المعمـ بتبلميذه فمف كثرة األنشطة التي يوجييا 

ليات كذا اعتماد المعمـ عمى الحو ا المتعمـ و ألنشطة التي تمكف منيليـ تصبح لو دراية با
كذا دور األسرة في تدريب االبف عمى تعدد األنشطة الموجية مما يسيؿ لو في اختيارىا, و 

 لو مما يجد المتعمـ سيولة في حميا.
 
 

                                                           
 .03عمى فوزى عبد المقصود, نفس المرجع السابؽ, ص -1
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 تفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية الثانية:
 ات مرحمة التنفيذ:( يوضح استجابات المبحوثين حول صعوب11الجدول رقم )

المتوسط  درجة التطبيق البنود
 الحسابي

درجة 
غير  الموافقة

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

Y1 مرتفع 18040 2 30 0 1 4 التكرار 
 1380 0081 3180 080 4 النسبة

Y2 مرتفع 18020 2 30 1 1 3 التكرار 
 1380 0080 081 080 183 النسبة

Y3 مرتفع  08003 31 30 1 3 4 التكرار
 0480 0484 081 183 4 النسبة جدا

Y4 متوسط 18001 0 1 2 30 3 التكرار 
 3080 080 1380 0484 183 النسبة

Y5 ضعيؼ 18012 3 0 0 14 1 التكرار 
 183 3180 3080 0180 081 النسبة

Y6 متوسط 18131 0 33 2 2 1 التكرار 
 3080 1080 1380 1380 081 النسبة

Y7 مرتفع 18001 0 13 1 0 4 التكرار 
 3080 0080 081 3180 4 النسبة

Y8 متوسط 18103 1 30 0 0 1 التكرار 
 080 0080 3180 1084 081 النسبة

Y9 متوسط 18000 1 33 0 34 1 التكرار 
 081 1080 3080 1381 080 النسبة

Y10 مرتفع 18001 0 13 1 0 4 التكرار 
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 3080 0080 081 3180 4 النسبة
Y11 متوسط 18040 4 31 2 0 0 التكرار 

 4 0480 1380 1084 3180 النسبة
Y12 ضعيؼ 18120 4 0 1 11 1 التكرار 

 4 3080 081 0080 081 النسبة
Y13 متوسط 18000 3 34 33 2 1 التكرار 

 183 1381 1080 1380 080 النسبة
 متوسط 18131 فيذمرحمة التن

 المصدر: من إعداد الطالبة.  
 : "أعاني من تطبيق جميع  البرنامج لكثافتو".y1البند-

بأف المتوسط الحسابي لئلجابات حوؿ المعاناة في تطبيؽ  (y1)نبلحظ مف خبلؿ البند
الداؿ عمى درجة مرتفعة  0 -1803الذي يقع في المدى  1804جميع البرامج لكثافتيا بمغ 

% 0081% محايد, 3183% غير موافؽ, 080وافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ مف الم
 موافؽ بشدة.  %1380موافؽ, 
وف مف تطبيؽ جميع البرنامج تدؿ ىذه النتائج عمى أف أفراد عينة الدراسة يعان 

"إلى أف معممو الجيؿ الثاني يعانوف  عزيز إسالموىذا ما توصمت إليو دراسة  ذلؾ لكثافتوو 
 1.الوقت والظروؼ الفيزيقية واإلمكانيات البيداغوجية البلزمة لتنفيذ البرنامج"مف عدـ توفر 

 : "أعاني من االلتزام بالحجم الساعي المقرر لكل حصة".y2البند-
بأف المتوسط الحسابي لئلجابات حوؿ المعاناة في االلتزاـ  (y2)يتضح مف خبلؿ البند

الداؿ  0 -1803ي يقع في المدى الذ 1802بالحجـ الساعي المقرر لكؿ حصة قد بمغ 
% 080% غير موافؽ بشدة, 183عمى درجة مرتفعة مف لموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ 

 موافؽ بشدة.   %1380% موافؽ, 0080% محايد, 081غير موافؽ, 
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بالحجـ الساعي المقرر لكؿ حصة وذلؾ  مف ما سبؽ تدؿ معانات المعمميف مف االلتزاـ
عمى فوزي التخطيط الغير السميـ لمحصة بحيث قاؿ و ة المعارؼ فيو كثر لكثافة البرنامج و 

"أف التخطيط الجيد لمدرس يساعد المعمـ في التحكـ في توقيت الحصة وفقا  عبد المقصود
 1لمجريات الدرس مف بدايتو لنيايتو".

 : "أعاني من محتوى بعض الدروس لبعد ارتباطيا بواقع و محيط المتعممين".y3البند
بأف المتوسط الحسابي لئلجابات المعاناة مف محتوى  (y3)ف خبلؿ البندنبلحظ م

الذي يقع في المدى  0810محيط المتعمميف بمغ عض الدروس لبعد ارتباطيا بواقع و ب
الداؿ عمى درجة مرتفعة جدا مف الموافقة, موزعيف بيف غير موافؽ بنسبة  1803-0
 %0480وموافؽ بشدة  %0484موافؽ بنسبة و  %081غير موافؽ بنسبة , و 183%

عض الدروس لبعد مف ىذه المعطيات يمكننا القوؿ أف المعمميف يعانوف مف محتوى ب
 محيط المتعمميف.ارتباطيا بواقع و 

 : "أواجو مشكمة في تكييف الدرس حسب مستوى التالميذ".  y4البند
يتضح بأف المتوسط الحسابي آلراء المبحوثيف حوؿ مشكمة تكييؼ  (y4)مف البند

الداؿ عمى  1804-1803الذي يقع في المدى  1800لدرس حسب مستوى التبلميذ بمغ ا
% 0484% غير موافؽ بشدة, 183موزعيف كاآلتي: منيـ درجة متوسطة مف الموافقة, 

 موافؽ بشدة.   %3080183% موافؽ, 080% محايد, 1380غير موافؽ, 
لدرس حسب مستوى كييؼ امما سبؽ نستنتج أف المعمميف ال يواجيوف مشكمة في ت

 كفاءتو في التدريس .لتأىيؿ المعمـ و  ذلؾ راجعالتبلميذ و 
: "أواجو مشكمة في تكييف وضعية جموس التالميذ داخل القسم حسب ما y5البند

 تستدعيو أنشطة التعمم".
يتبيف أف المتوسط الحسابي آلراء المبحوثيف حوؿ مشكمة  (0y)مف خبلؿ البند

 1801داخؿ القسـ حسب ما تستدعيو أنشطة التعمـ  بمغ تكييؼ وضعية جموس التبلميذ 
الداؿ عمى درجة ضعيفة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي:  1804-1803الذي يقع في المدى 
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% موافؽ, 3180% محايد, 3080% غير موافؽ, 0180% غير موافؽ بشدة, 081منيـ 
 موافؽ بشدة.   183%

مة في تكييؼ وضعية الجموس نظرا تدؿ النتائج عمى أف المعمميف ال يواجيوف مشك
وساعة حجـ غرفة الصؼ مما يسيؿ عمى المعمـ التحكـ ـ وجود اكتظاظ في األقساـ و لعد

 في وضعية الجموس.
 : "أجد صعوبة في استثارة دافعية بعض التالميذ".y6البند

بأف المتوسط الحسابي آلراء المبحوثيف حوؿ صعوبة  (0y)يتبيف مف خبلؿ البند
الداؿ عمى  1804-1803الذي يقع في المدى  1813فعية بعض التبلميذ قد بمغ استثارة دا

% 1380% غير موافؽ بشدة, 081درجة متوسطة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ 
 موافؽ بشدة.   %3080% موافؽ, 1080% محايد, 1380غير موافؽ, 

ض التبلميذ نستخمص مما سبؽ أف المعمميف يجدوف صعوبة في استثارة دافعية بع
يعود أيضا  لعدـ عمميف دافع لمدراسة وعدـ اىتماميـ بالتعميـ و بسبب عدـ وجود لدى المت

ثارة االستعداد لدييـ أي يعود ذلؾ لصعوبات تتعمؽ يارة األستاذ في التييئة لمدرس و م ا 
عمى فوزي عبد ىذا ما جاء في كتاب طة سير الدرس منيا مدخؿ الدرس والتمييد لو و بخ

"أف التمييد لمدرس دور في إثارة دافعية التبلميذ و ذكر أيضا أف إثارة الدافعية  المقصود
أيضا عمى قدرة المعمـ يعتمد لممتعمـ ليست مقتصرة عمى مدخؿ الدرس فحسب بؿ 

 1كفاءتو مما يساعد التبلميذ عمى التقدـ الدراسي".و 
 ىم العقمي".: "أواجو مشكمة في توصيل بعض المعمومات ألنيا تفوق مستواy7البند

يتضح أف المتوسط الحسابي ألراء العينة حوؿ مشكمة توصيؿ  (Y7)مف خبلؿ البند
 0-1803الذي يقع في المدى  0840بعض المعمومات ألنيا تفوؽ مستواىـ العقمي قد بمغ 

% غير موافؽ, 3180الداؿ عمى درجة مرتفعة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ 
 موافؽ بشدة.   %3080 % موافؽ,0080% محايد, 081
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مشكمة في توصيؿ بعض المعمومات وذلؾ  تدؿ ىذه النتائج عمى أف المعمميف يواجيوف
يعود أيضا مميذ في الطريقة التي يفيـ بيا و اختبلؼ كؿ تألنيا تفوؽ مستواىـ العقمي و 

 يصعب عمى المتعمـ استيعابيا.في محتوى الكتب مما مصطمحات إلدراج معمومات و 
 أواجو مشكمة في إشراك جميع التالميذ في نقاش الدرس".: "y8البند

يتضح بأف المتوسط الحسابي آلراء عينة الدراسة حوؿ مشكمة إشراؾ  (y8)مف البند
الداؿ عمى  1804-1803الذي يقع في المدى  1810جميع التبلميذ في نقاش الدرس بمغ 

% 1084فؽ بشدة, % غير موا081درجة متوسطة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ 
 موافؽ بشدة.   %080% موافؽ, 0080% محايد, 3180غير موافؽ, 

مما سبؽ نستخمص أف المعمميف يواجيوف مشكمة في إشراؾ جميع التبلميذ في 
كذا لعدـ كبير مف التبلميذ في غرفة الصؼ و نقاش الدرس راجع ذلؾ لوجود عدد 

ىذا ما عاب وبسبب أحبلـ اليقظة و بب اختبلفيـ في قدرة االستياستيعاب بعضيـ لمدرس بس
بحيث "يعتبر شرود ذىف المتعمـ  أحد سامح سعيد اسماعيل سعيد شمى و ر ذكراه ناد

 1العوائؽ التي تتعذر عمى المتعمـ في الفيـ الصحيح لمدرس".
 : "أتمقى صعوبة في شد انتباه التالميذ طوال الحصة".y9البند

بي إلجابات العينة حوؿ صعوبة شد يتضح أف المتوسط الحسا (y9)مف خبلؿ البند
الداؿ عمى  1804-1803الذي يقع في المدى  1800انتباه التبلميذ طواؿ الحصة بمغ 

% 1381% غير موافؽ بشدة, 080موزعيف كاآلتي: منيـ درجة متوسطة مف الموافقة, 
 موافؽ بشدة.   %081% موافؽ, 1080% محايد, 3080غير موافؽ, 

المعمميف صعوبة في شد انتباه التبلميذ طواؿ الحصة نستنتج مما سبؽ أف تمقي 
كة ىي ما تميزىـ في ىذه راجع ذلؾ لممرحمة التي ىـ فييا)مرحمة الطفولة( إذ خاصية الحر 

عمى فوزي عبد يعود أيضا لعدـ اكتساب المعمـ لميارة التشويؽ لمدرس, وذكر الفترة و 
إلى جذب انتباه التبلميذ في مؤلفو "أف مدخؿ الدرس و التمييد لو ييدؼ  المقصود
 2لمحصة".
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: "أتمقى صعوبة في التعامل مع التالميذ المتأخرين إلشراكيم في النقاش مع y10البند
 المتأخرين".

يتبيف أف المتوسط الحسابي آلراء المبحوثيف حوؿ صعوبة التعامؿ  (y10)مف البند
الذي يقع في المدى  1800مع التبلميذ المتأخريف إلشراكيـ في النقاش مع التبلميذ قد بمغ 

% غير 3180الداؿ عمى درجة مرتفعة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ  1801-0
 موافؽ بشدة. %3080% موافؽ, 0080% محايد, 081موافؽ, 

نستنتج مف خبلؿ ىذي اإلحصائيات أف المعمميف يتمقوف صعوبة في التعامؿ مع 
يكوف السبب في المتعمـ قد يعاني مف التبلميذ إلشراكيـ في النقاش مع اآلخريف قد 

يعود ذلؾ أيضا لعدـ قدرة المعمـ في خجؿ فبلبد لممعمـ أف يكشؼ عنيا و ال -الخوؼ
محمد عوض الترتوري, محمد فرحان قاؿ في ذلؾ  و  تبلميذه إليجابي في سموؾالتأثير ا
في متعمموف و ـ يتفاعؿ المعمموف و الالتعمييما "أنو أثناء عممية التعميـ و في مؤلف القضاة

ىذا الموقؼ يؤثر المعمموف في المتعمميف إيجابيا أثناء تفاعميـ مما يؤدي إلى حدوث تغير 
 1مرغوب فيو",

: "أواجو مشكمة في ضبط بعض سموكات التالميذ أثناء الدرس كالتشويش y11البند-
 مثال".

بأف المتوسط الحسابي إلجابات المبحوثيف حوؿ مشكمة  (y11)يتبيف مف البند
 1804-1803الذي يقع في المدى  1804بط بعض سموكات التبلميذ أثناء الدرس بمغ ض

% غير موافؽ بشدة, 3180الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ 
 % موافؽ.0480% محايد, 1380% غير موافؽ, 1084

ناء الدرس نستنتج أف المعمميف يواجيوف مشكمة في ضبط بعض سموكات التبلميذ أث  
جود عدد عدـ خوؼ التبلميذ منو أو العكس,و يعود ذلؾ لشخصية األستاذ مما يستدعى 

يحد مف قدرتو في إدارة لقسـ يصعب عمى المعمـ ضبط قسمو و كبير مف التبلميذ داخؿ ا
عمى وكذا يعود لعدـ تحضير المتقف لمدروس مف طرؼ المعمـ وىذا ما ذكره صفو 
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أف التخطيط الجيد لمدرس يساعد عمى حفظ النظاـ داخؿ في كتابو " فوزيعبد المقصود
 1الفصؿ المدرسي."

 : "أواجو مشكمة في توزيع األسئمة حسب مستوى ذكاء التالميذ".y12البند-
أف المتوسط الحسابي آلراء المبحوثيف حوؿ مشكمة توزيع  (y12)يتضح مف البند

الداؿ عمى  1804-3المدى و يقع في  1812األسئمة حسب مستوى ذكاء التبلميذ قد بمغ 
% 0080% غير موافؽ بشدة, 081درجة ضعيفة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ 

 % موافؽ.3080% محايد, 081غير موافؽ, 
عميو نستخمص أف المبحوثيف ال يواجيوف مشكمة في توزيع األسئمة حسب مستوى و 

معظـ وقتو معيـ فيو عمى  ذكاء التبلميذ يرجع ذلؾ لبلحتكاؾ المعمـ بتبلميذه فيو يقضي
 دراية دقيقة بيـ. 

 : "أعاني من جعل التالميذ يقومون بالتحضير المسبق لمدروس".y13البند
يتضح أف المتوسط الحسابي لئلجابات حوؿ المعاناة مف  (y13)مف خبلؿ البند

الذي يقع في المدى  1800جعؿ التبلميذ يقوموف بالتحضير المسبؽ لمدروس قد بمغ 
% غير 080الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة, موزعيف كاآلتي: منيـ  1803-1804

موافؽ  %183% موافؽ, 1381% محايد, 1080% غير موافؽ, 1380موافؽ بشدة, 
 بشدة.  

مف خبلؿ ىذه النتائج يمكننا القوؿ أف المعمموف ال يعانوف كثيرا مف جعؿ التبلميذ 
بسبب اىتماـ ومتابعة األولياء ألبنائيـ يقوموا بالتحضير المسبؽ لمدروس وىذا بأف 

 ظيور أماكف الدعـ لتبلميذ مرحمة التعميـ االبتدائي مف طرؼ خريجي الجامعات.و 
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 تفريغ وتحميل البيانات المتعمقة بالفرضية الثالثة:
:يوضح استجابات المبحوثين حول صعوبات مرحمة التقويم (:12الجدول رقم )  

 المتوسط درجة التطبيق البنود
 الحسابي

درجة 
غير  الموافقة

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

Z1 مرتفع 18012 31 31 3 0 3 التكرار 
 1280 0480 183 3080 183 النسبة

Z2 مرتفع 18013 0 30 2 0 4 التكرار 
 3180 0080 1380 3080 4 النسبة

Z3 متوسط 18104 1 30 0 0 1 التكرار 
 080 0180 3080 1084 081 النسبة

Z4 ضعيؼ 18040 3 0 0 32 0 التكرار 
 183 3180 3080 0183 3180 النسبة

Z5 متوسط 18204 3 33 0 33 0 التكرار 
 183 1080 3180 1080 3080 النسبة

Z6 متوسط 18103 0 31 1 34 1 التكرار 
 3080 0480 081 1381 081 النسبة

Z7 متوسط 18444 1 33 0 33 1 التكرار 
 081 1080 3080 1080 081 النسبة

Z8 ضعيؼ 18401 4 1 1 30 2 التكرار 
 4 080 080 0080 1380 النسبة

Z9 متوسط 18004 0 31 1 0 1 التكرار 
 3080 0480 081 1083 080 النسبة
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Z10 متوسط 18444 1 33 0 33 1 التكرار 
 081 1080 3080 1080 080 النسبة

Z11 ضعيؼ 18001 4 0 1 30 1 التكرار 
 4 1083 080 0081 081 النسبة

Z12 متوسط 18444 3 0 31 34 4 التكرار 
 183 1 0480 1381 4 النسبة

Z13 متوسط 18310 1 31 2 2 1 التكرار 
 081 0480 1380 1380 080 النسبة

Z14 متوسط 18003 1 30 0 2 3 التكرار 
 081 0180 1084 1380 183 النسبة

Z15 متوسط 18020 1 2 33 0 1 التكرار 
 081 1380 1080 1083 080 النسبة

Z16 ضعيؼ 18013 1 0 1 30 0 التكرار 
 080 3080 081 0081 3180 النسبة

 متوسط 18001 مرحمة التقويم
 المصدر: من إعداد الطالبة.                             

 جعل التالميذ ينجزون كل األنشطة المقترحة لضيق الوقت". : "أعاني منz1البند-
أف المتوسط الحسابي آلراء المعمميف حوؿ المعاناة مف  (z1)نبلحظ مف خبلؿ البند

الذي يقع في المدى  1801جعؿ التبلميذ ينجزوف كؿ األنشطة المقترحة لضيؽ الوقت بمغ 
% غير موافؽ 183اآلتي: منيـ موزعيف كالداؿ عمى درجة مرتفعة مف الموافقة,  1803-0
 موافؽ بشدة.  %1280% موافؽ, 0480% محايد, 183% غير موافؽ, 3080بشدة, 

يذ ينجزوف كؿ األنشطة تدؿ ىذه النتائج عمى أف المعمميف يعانوف مف جعؿ التبلم
بحيث أشارت دراسة  فتح األنشطة معاؾ بسبب ضيؽ الوقت المقرر لمدرس و ذلالمقترحة و 

"فالمعمموف ال يكفييـ الوقت إلنجاز التماريف لمفروؽ الفردية بيف م( 2111كمثوم قاجة )
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عمى أف الوقت " ودوباخ قويدر ضياف زين الدينأشارت كذلؾ دراسة , و 1التبلميذ"
 . 2"المخصص لؤلنشطة التربوية ال يتماشى مع المقرر الدراسي

 ة في كل درس".: "أجد صعوبة في متابعة التزام المتعممين بالقيم المدرجz2البند
أف المتوسط الحسابي آلراء المعمميف حوؿ صعوبة  (z2)يتبيف مف خبلؿ البند

الذي يقع في المدى  1801متابعة التزاـ المتعمميف بالقيـ المدرجة في كؿ درس قد بمغ 
% غير 3080موزعيف كاآلتي: منيـ الداؿ عمى درجة مرتفعة مف الموافقة,  1803-0

 موافؽ بشدة.  %3180% موافؽ, 00.0% محايد, 1380موافؽ, 
مميف تدؿ ىذه النتائج عمى أف المعمميف يجدوف صعوبة في متابعة التزاـ المتع

اىتمت  المقاربة بالكفاءاتف القيـ مرتبطة بالسموؾ و ىذا ألبالقيـ المدرجة في كؿ درس و 
أىممت السموؾ فمف الصعب عمى المعمـ متابعة التزاـ كؿ بالقيـ مف جانب المعرفة و 

 المتعمميف بياتو القيـ.
 تطبيقيا مع البرنامج".شكال التقويم التي يجب إتباعيا و : "أعاني من تعدد أz3البند

أف المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف حوؿ المعاناة مف  (z3)يتضح مف البند
الذي يقع في  1810تطبيقيا مع البرنامج بمغ شكاؿ التقويـ التي يجب إتباعيا و تعدد أ
موزعيف كاآلتي: منيـ الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة,  1804-1.61المدى 

% موافؽ, 0180% محايد, 3080% غير موافؽ, 1084% غير موافؽ بشدة, 081
 موافؽ بشدة.  080%

شكاؿ التقويـ التي نستنتج مف خبلؿ ىذه النتائج أف المعمميف يعانوف مف تعدد أ
 تطبيقيا مع البرنامج.يجب إتباعيا و 

 
 

                                                           
مجمة الباحث مصادر ضغوط العمل عمى معممي المرحمة االبتدائية )دراسة استكشافية بمدينة ورقمة(, كمثـو قاجة,  -1

 .001ـ, ص1434, جانفي41العدد ,41في العمـو اإلنسانية واالجتماعية, المجمد
صعوبات التقويم التربوي في ظل التدريس بالمقاربة بالكفاءات )دراسة ميدانية , ضياؼ زيف الديف, دوباخ قويدر -2

 .111ـ, ص1431, أفريؿ 40مجمة دفاتر, العددببعض ابتدائيات المسيمة(, 
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 : "أتمقى صعوبة في تحديد نوع الواجبات المنزلية التي أكمف بيا التالميذ".z4لبندا
أف المتوسط الحسابي لئلجابات حوؿ صعوبة في تحديد نوع  (z4)يتبيف مف البند

 1804-3و ىو يقع في المدى  1804الواجبات المنزلية التي أكمؼ بيا التبلميذ قد بمغ 
% غير موافؽ بشدة, 3180موزعيف كاآلتي: منيـ ة, الداؿ عمى درجة ضعيفة مف الموافق

 موافؽ بشدة.%183% موافؽ, 3180% محايد, 3080% غير موافؽ, 0183
ي تحديد نوع الواجبات المنزلية نستخمص مف ذلؾ أف المعمميف ال يتمقوف صعوبة ف 

ا لمعرفة المعمـ لؤلىداؼ العامة وكذا تحديدىا , كملمتحضير المسبؽ لمدروسو  يعود ذلؾو 
 أعطت اىتماـ أكبر بالموقؼ التعميمي. جب المنزلي و أف المقاربة بالكفاءات ألغت الوا

 : "أتمقى صعوبة في مراقبة الواجبات المنزلية".z5البند
يتضح أف المتوسط الحسابي إلجابات العينة حوؿ صعوبة  (z5)مف خبلؿ البند

الداؿ عمى درجة  1804-1.61الذي يقع في المدى  1820مراقبة الواجبات المنزلية قد بمغ 
% غير 1080% غير موافؽ بشدة, 3080موزعيف كاآلتي: منيـ متوسطة مف الموافقة, 

 موافؽ بشدة.  %183% موافؽ, 1080% محايد, 3180موافؽ, 
ذلؾ راجع ة في مراقبة الواجبات المنزلية و نستنتج أف المعمميف أحيانا يتمقوف صعوب

 . , ولمعدد الكبير لمتبلميذ في القسـلقاء الدرس كامبللمحجـ الساعي الذي ال يكفي حتى إل
 : "أعاني في تصحيح أنشطة كل المواد". z6البند

صحيح يتضح أف المتوسط الحسابي آلراء العينة حوؿ معاناة في ت (z6)مف البند
الداؿ عمى درجة متوسطة  1804-1803ىو يقع في المدى و  1810أنشطة كؿ المواد بمغ 

% غير موافؽ, 1381% غير موافؽ بشدة, 081عيف كاآلتي: منيـ موز مف الموافقة, 
 موافؽ بشدة. %3080% موافؽ, 0480% محايد, 081

يعود ذلؾ انوف في تصحيح أنشطة كؿ المواد و نستخمص مف ذلؾ أف المعمميف يع 
 لضيؽ الوقت.

 : "أجد صعوبة في تسجيل تقدم التالميذ بصورة منتظمة".z7البند
تبيف أف المتوسط الحسابي آلراء حوؿ صعوبة تسجيؿ تقدـ ي (z7)مف خبلؿ البند

الداؿ عمى درجة  1804-1803الذي يقع في المدى  1844التبلميذ بصورة منتظمة قد بمغ 
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% غير 1080% غير موافؽ بشدة, 081موزعيف كاآلتي: منيـ متوسطة مف الموافقة 
 موافؽ بشدة.  %081% موافؽ, 1080% محايد, 3080موافؽ, 
يؿ تقدـ التبلميذ بصورة يجدوف صعوبة في تسج مف ذلؾ أف المعمميف أحيانا المص نستخ

العتماده عمى التقويـ لممبلحظة أحيانا و  في ذلؾ ذلؾ راجع العتماد المعمـمنتظمة و 
 المستمر. 

: "أتمقى صعوبة في تقديم تقويم تشخيصي أعرف من خاللو المكتسبات القبمية z8البند
 لممتمدرسين".

يتبف أف المتوسط الحسابي آلراء العينة حوؿ صعوبة تقديـ  (y8)بندف خبلؿ الم
الذي يقع في  1840تقويـ تشخيصي أعرؼ مف خبللو المكتسبات القبمية لممتمدرسيف بمغ 

% 1380موزعيف كاآلتي: منيـ الداؿ عمى درجة ضعيفة مف الموافقة,  1803-3المدى 
 .  % موافؽ080% محايد, 080% غير موافؽ, 0080غير موافؽ بشدة, 

بيذا نستنتج أف المعمميف ال يتمقوف صعوبة في تقديـ تقويـ تشخيصي لمعرفة مف و 
ىو يـ التشخيصي مقرر في كؿ برنامج و خبللو المكتسبات القبمية لممتمدرسيف ألف التقو 

, كـ يعود ذلؾ الكتفاء المعمميف بالوضعيات التعميمية وىذا ثابت البد مف األستاذ تقديمو
"أف المعممونيقروف بكوف الوضعيات التعميمية التي يطبقونيا رابح قدوريي دراسةما جاء ف

 1.تمكنيـ مف إجراء تقويـ تشخيصي عندما يرونيا مناسبا"
يصي أعرف من خاللو مكامن القوة : "أتمقى صعوبة في تقديم تقويم تشخz9البند-
 الضعف لممتعممين".و 

ابات المعمميف حوؿ صعوبة تقديـ يتضح بأف المتوسط الحسابي إلج (z9)مف البند
الذي يقع  1810الضعؼ لممتعمميف قد بمغ ف القوة و تقويـ تشخيصي أعرؼ مف خبللو مكام

موزعيف كاآلتي: منيـ الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة,  1804-1803في المدى 
% موافؽ, 0480% محايد, 081% غير موافؽ, 1083% غير موافؽ بشدة, 080

 شدة. موافؽ ب3080%

                                                           
 .300ـ, ص1431, أفريؿ40مجمة دفاتر, العددمم, التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات وتكوين المعرابح قدوري,  -1
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مف خبلؿ اإلحصائيات نستخمص أف المعمميف يتمقوف صعوبة في تقديـ تقويـ  
ىذا بسبب عدـ معرفة ي يعرفوف مف خبللو مكامف القوة والضعؼ لممتعمميف و تشخيص
 الخاصة بمممح الخروج لمسنة الماضية. كيفية اختيار األنشطة المناسبة و المعمـ 

شخيصي لتشكيل قاعدة بيانات يمكن االنطالق : "أجد مشكمة في تقديم تقويم تz10البند
 منيا".

يتبيف أف المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف حوؿ مشكمة تقديـ  (z10)مف البند 
الذي يقع في  1844تقويـ تشخيصي لتشكيؿ قاعدة بيانات يمكف االنطبلؽ منيا بمغ 

ي: منيـ موزعيف كاآلتالداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة,  1804-1803المدى 
% موافؽ, 1080% محايد, 3080% غير موافؽ, 1080% غير موافؽ بشدة, 080

 موافؽ بشدة.  081183%
بيذا نستنتج أف المعمميف أحيانا  يجدوف مشكمة في تقديـ تقويـ تشخيصي لتشكيؿ و 

 ناسبة ذلؾ الختيارىـ الغير مناسب أحيانا لؤلنشطة المعدة بيانات يمكف االنطبلؽ منيا و قا
 : "أعاني في تقديم تقويم تكويني لمتأكد من اكتساب التالميذ لممعرفة".z11البند

إف المتوسط الحسابي آلراء المعمميف حوؿ المعاناة في  ((z11مف خبلؿ البند 
-3الذي يقع في المدى  1800تقديـ تقويـ تكويني لمتأكد مف اكتساب التبلميذ لممعرفة بمغ 

% غير موافؽ 081موزعيف كاآلتي: منيـ فقة, الداؿ عمى درجة ضعيفة مف الموا 1803
 .  % موافؽ1083% محايد, 080% غير موافؽ, 0081بشدة, 

اب التبلميذ كد مف اكتسنستنتج أف المعمموف ال يعانوف في تقديـ تقوـ تكويني لمتأ
د أيضا لتحكـ األستاذ و , ويعالتي تأكد ذلؾ لممعرفة وذلؾ راجع لبلختيار الموفؽ لؤلنشطة

المخصص لمدرس نتيجة التحضير المسبؽ ألف التقويـ التكويني يكوف مباشرة  في الوقت
 .بعد االنتياء مف األنشطة التابعة لموضوع الدرس

 : "أواجو مشكمة في تقديم تقويم تكويني من أجل التغذية الراجعة".z12البند
أف المتوسط الحسابي آلراء المعمميف حوؿ مشكمة  z12))يتضح مف خبلؿ البند

-1803الذي يقع في المدى  1844ـ تقويـ تكويني مف أجؿ التغذية الراجعة قد بمغ تقدي
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% غير 1381موزعيف كاآلتي: منيـ الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة,  1804
 موافؽ بشدة.  %183% موافؽ, 1% محايد, 0480موافؽ, 

جؿ التغذية تكويني مف أنستنتج أف المعمميف يتمقوف أحيانا صعوبة في تقديـ تقويـ 
 الراجعة.

 استراتيجيات جديدة".ضع أساليب و : "أجد مشكمة في تقديم تقويم تكويني لو z13البند
قديـ أف المتوسط الحسابي آلراء المعمميف حوؿ مشكمة ت (z13)يتضح مف البند

الذي يقع في المدى  1831استراتيجيات جديدة قد بمغ تقويـ تكويني لوضع أساليب و 
% غير 080موزعيف كاآلتي: منيـ مى درجة متوسطة مف الموافقة, الداؿ ع 1803-1804

 موافؽ بشدة.%081% موافؽ, 0480% محايد, 1380% غير موافؽ, 1380موافؽ بشدة, 
قديـ تقويـ تكويني لوضع أساليب نستخمص أف المعمميف يجدوف مشكمة في ت

 نفس الوقتىو في أف المعمـ حضر الدرس مسبقا و استراتيجيات جديدة و ىذا لكوف و 
يف تعثرات في الوقت نفسو تظير لممتعممو إال أنو رغب في تغيير األسموب بشكؿ آني ي

بذالؾ يجد المعمـ مشكمة وضع أساليب و استراتيجيات جديدة وتعود أثناء بناء التعممات و 
 صعوبة تقديـ تقويـ تكويني لضيؽ الوقت المقرر لمدرس وتقديـ تقويـ تكويني.

 لمتحكم في العممية التعميمية برمتيا". نيائيوبة في تقديم تقويم : "أتمقى صعz14البند
بأف المتوسط الحسابي إلجابات المعمميف حوؿ صعوبة تقديـ  ((z14يتبيف مف البند

-1803الذي يقع في المدى  1810تقويـ ميني لمتحكـ في العممية التعميمية برمتيا بمغ 
% غير موافؽ 183عيف كاآلتي: منيـ موز الداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة,  1804
 موافؽ بشدة.  %081% موافؽ, 0180% محايد, 1084% غير موافؽ, 1380بشدة, 

تعميمية نستنتج أف المعمميف يتمقوف صعوبة في تقديـ تقويـ ميني لمتحكـ في العممية ال
 ـ  لذلؾ. ىذا بسبب قمة الدوارات التكوينية في مجاؿ التقويـ أو لعدـ استيعاب المعمبرمتيا و 

 لتصنيف المتعممين". نيائي: "أجد صعوبة في تقديم تقويم z15البند
يتضح بأف المتوسط الحسابي آلراء عينة الدراسة حوؿ صعوبة في  (z15)مف البند

 1804-1801الذي يقع في المدى  1802تقديـ تقويـ ميني لتصنيؼ المتعمميف قد بمغ 
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% غير موافؽ بشدة, 080ف كاآلتي: منيـ موزعيالداؿ عمى درجة متوسطة مف الموافقة, 
 موافؽ بشدة.  %081% موافؽ, 1380% محايد, 1080% غير موافؽ, 1083

مما سبؽ نستنتج أف المبحوثيف يتمقوف أحيانا صعوبة في تقديـ تقويـ ميني 
ذلؾ  بسبب عدـ االختيار األنسب لمكيفيات أو المنيجيات التي لمتعمميف و لتصنيؼ ا

 لمتعبير عف اكتسابو لمكفاءة. يستخدميا التمميذ
: "أجد صعوبة في صياغة أسئمة أعرف من خالليا أن التمميذ وصل إلى z16البند

 مؤشرات الكفاءة المطموبة".
يتضح أف المتوسط الحسابي آلراء المعمميف حوؿ صعوبة  (z16)مف خبلؿ البند

مطموبة بمغ صياغة أسئمة أعرؼ مف خبلليا أف التمميذ وصؿ إلى مؤشرات الكفاءة ال
موزعيف الداؿ عمى درجة ضعيفة مف الموافقة,  1804-3الذي يقع في المدى  1801

% 3080% محايد, 081% غير موافؽ, 0081% غير موافؽ بشدة, 3180كاآلتي: منيـ 
 موافؽ بشدة.  %080183موافؽ, 

نستخمص مما سبؽ أف المبحوثيف ال يجدوف صعوبة في صياغة أسئمة يعرفوف مف 
يعود ذلؾ لدقة تحديد مؤشر ؿ إلى مؤشرات الكفاءة المطموبة و ف التمميذ وصخبلليا أ

"إف تقويـ ضياف زين الدين ودوباخ قويدر , وجاء في دراسة الكفاءة أثناء التحضير
تبلؾ المتعمـ مألنشطة الضرورية التي تساعد عمى االكفاءات يتطمب تحديد الميمات وا

لكيفيات والمنيجيات التي يستخدميا التبلميذ أيضا تحديد ا يتطمبالكفاءة المنشودة و 
لمتعبير عف اكتسابيـ لمكفاءة المنشودة, وتقويـ الكفاءة يتطمب تحديد األنشطة التي تثبت 

 1.وصوؿ التمميذ إلى مؤشر الكفاءة
  

                                                           
 .113ضياؼ زيف الديف, دوباخ قويدر, نفس المرجع السابؽ, ص-1
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 نتائج الدراسة
 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية األولى -1
 تي:تنص الفرضية الفرعية األولى عمى اآل -

يظير يتضمف تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني عمى درجة متوسطة في مرحمة التخطيط
( أف المتوسط الحسابي العاـ لمصعوبات المؤثرة 34التحميؿ اإلحصائي لبيانات الجدوؿ )

الذي يقع ضمف  1801عمى المعمـ في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في مرحمة التخطيط بمغ 
ى مستوى متوسط مف الموافقة و ىذا ما يثبت عمى أف داؿ عم( ال1804-1803المدى )

توفير الوسائؿ أف المعمميجد صعوبة كبيرة في و الفرضية الفرعية األولى قد تحققت, 
كمثـو قاجة, مريـ بف سكيريفة وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  ,التعميمية المناسبة لكؿ درس

تواجو المعمميف في والتي توصمت إلى أف درجة الصعوبات التي  (1434-1433)
 التدريس بالكفايات في مرحمة التخطيط متوسطة.

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثانية  -2
 تنص الفرضية الفرعية الثانية عمى اآلتي:  -

يظير يتضمف تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني عمى درجة متوسطة في مرحمة التنفيذ
( أف المتوسط الحسابي العاـ لمصعوبات المؤثرة 33التحميؿ اإلحصائي لبيانات الجدوؿ )

وىو يقع ضمف  1813عمى المعمـ في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في مرحمة التنفيذ بمغ 
إذ أف الفرضية الثانية قد ( الداؿ عمى مستوى متوسط مف الموافقة 1804-1803المدى )
في برامج الجيؿ الثاني  وىذا يعني أف صعوبة تنفيذ المعمميف لمدروس داخؿ القسـتحققت, 
كما أف  يتمقوف صعوبة أكبر في محتوى الدروس نتيجة بعدىا لواقع المتعمميف,و متوسطة 

صعوبة تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني قد ترجع لئلضرابات المتكررة التي شاىدتيا المنظومة 
 (1433-1434وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كمثوـ قاجة, مريـ بف سكيريفة ) التربوية

والتي أشارت إلى أف درجة الصعوبات التي تواجو المعمميف في التدريس بالكفايات في 
 مرحمة التنفيذ متوسطة.

 مناقشة النتائج في ضوء الفرضية الفرعية الثالثة  -3
 تنص الفرضية الفرعية الثالثة عمى: -
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 يتضمف تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني عمى درجة متوسطة في مرحمة التقويـ
( نبلحظ أف المتوسط الحسابي العاـ لمصعوبات المؤثرة عمى 31الجدوؿ رقـ ) مف خبلؿ

الذي يقع ضمف المدى  1800المعمـ في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في مرحمة التقويـ بمغ 
وبيذا تكوف الفرضية الفرية الثالثة ( الداؿ عمى مستوى متوسط مف الموافقة 1803-1804)

( 1433-1434و دراسة كمثـو قاجة, مريـ بف سكيريفة ), وىذا ما توصمت إليقد تحققت
تواجو المعمميف في التدريس بالكفايات في مرحمة التقويـ يعمى أف درجا الصعوبات الت

متوسطة, وكذلؾ ما توصمت إليو دراسة بف لكحؿ سمير, بخيتي البشير عمى أف مستوى 
قويـ التربوي تراتيجيات التالصعوبات التي تواجو أساتذة التعميـ االبتدائي في تطبيؽ إس

قاربة بالكفاءات ىو مستوى متوسط.في ظؿ المالحديثة 
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عمى اعتبار أنموضوع صعوبات تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني مف طرؼ المعمـ مف 
ومف  المواضيع الميمة في الساحة التربوية وفي ظؿ اإلصبلحات المختمفة في المنظومة,

رئيسية التي تحوؿ دوف التطبيؽ السميـ ليذه البرامج خبلؿ البحث إف مف أىـ الصعوبات ال
أال وىو صعوبة توفير الوسائؿ التعميمية المناسبة لكؿ درس والتي تساعد عمى إيصاؿ 
المعمومات المطموبة, فمياتو األخيرة أثر فعاؿ في التعميـ فيي توفر لممعمـ الجيد والوقت 

مالو الخاص, وكذا صعوبة محتوى إال أنو يشتكي مف نقصيا مما قد يمجأ لشرائيا مف 
بعض الدروس لبعد ارتباطيا بواقع ومحيط المتعمميف ذلؾ لعدـ إشراؾ المعمـ في وضع 
المنياج ألنو مف المعمـو أف المعمـ ىو الوحيد الذي يحتؾ بالتبلميذ ويبقى معيـ ساعات 

مجرد  طويمة فيو أدرى بمبلئمة المواضيع أو صعوبتيا مع سف التبلميذ, فنجد المعمـ
مطبؽ لممنياج دوف أف يكوف أحد واضعييا مما ينعكس إيجابا عمى العممية التعميمية دوف 

 تحقيؽ أىدافيا.   
التي توصمت إلييا  أيضا إف مف أىـ الصعوباتومف خبلؿ الدراسة التي تناولتيا يتضح 

بتدائية ىاتو الدراسة والمؤثرة عمى المعمـ في تطبيؽ برامج الجيؿ الثاني في المدرسة اال
 وىي :  

 .صعوبة تطبيؽ جميع البرنامج لكثافتو 

 .صعوبة توصيؿ بعض المعمومات ألنيا تفوؽ مستواىـ العقمي 

 .صعوبة جعؿ التبلميذ ينجزوف كؿ األنشطة المقترحة لضيؽ الوقت 

التدريس ألف أوصً به هو ضرورة االهتمام بتكوٌن المعلمٌن فً هذه المقاربة, ومما 
منسجما مف المعارؼ واألداء والخبرات والميارات التي متكامبل و اما بالكفاءات يتطمب نظ

وهذا بتعرٌفه بدوره  يحتاج فييا المعمـ إلى تكويف وتدريب لكي تتحقؽ األىداؼ المنشودة,

والمهام المطلوبة منه وطرق التدرٌس الخاصة بالمقاربة, حٌث أنه تم االنتقال به مباشرة 

ألهداف التً تعتمد على المعلم فً العملٌة التعلٌمٌة إذ من طرٌقة التدرٌس بالمقاربة با

ٌعتبر هو الملقن وهو محور هاته العملٌة إلى المقاربة بالكفاءات التً ٌعبر فٌها المعلم هو 

 الموجه والمحفز والوسٌط.
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والمقاربة بالكفاءات هً إحدى الطرائق الحدٌثة المعتمدة فً الجزائر فهً تحتاج منا 

التطبٌق الجٌد لكل من المعلم و المتعلم و المؤسسة التربوٌة, لكً تأتً لتكاتف الجهود و

 المنظومة ثمارها المسطرة والنهوض والرقً بالمستوى التعلٌمً. 
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 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 جامعة أحمد دراٌة أدرار

 لعلوم اإلنسانٌة و االجتماعٌة و اإلسالمٌةكلٌة ا

 

 علم اجتماع التربٌة تخصص: العلوم االجتماعٌة                                                قسم: 

 

 استمارة

 أخً المعلم/ أختً المعلمة:

بٌة اجتماع الترفً إطار استكمال متطلبات نٌل شهادة الماستر فً العلوم االجتماعٌة تخصص علم 

 التعاون إلنجاح هذه الدراسة المٌدانٌة بعنوان:آمل منكم الدعم و

 "الصعوبات المؤثرة على المعلم فً تطبٌق برامج الجٌل الثانً فً المدرسة االبتدائٌة"

وصول إلى نتائج لذلك أضع بٌن أٌدٌكم هذه االستمارة راجٌة منكم المشاركة فً ملئها من اجل ال

 ن االعتماد علٌها و تعمٌمها.حلول ٌمكعلمٌة ذات قٌمة و

مة وأمانة كما ستكون مع التأكٌد على أن هذه المعلومات التً سٌصرح بها من قبلكم ستعامل بسرٌة تا

 لن تستعمل إال ألغراض البحث العلمً.موضع ثقة, ولن ٌتم االطالع علٌها و

 

 االحترام.ولكم منً فائق التقدٌر و

 

 :إشراف     الطالبة:إعداد 

  محمداتنً شهرزاد -سارة                                                         مصرنً  -
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 البٌانات الشخصٌة:

 

 أنثى -ذكر             ب -أالجنس:            -1

 

 ثانٌة ابتدائً  -أولى ابتدائً                 ب -السنة التً تدرسها:     أ-2

 

 الخامسة ابتدائً -الرابعة ابتدائً              ه -د   ثالثة ابتدائً           -ج

 

 ( سنوات34-0) -( سنوات              ب0-3) -أسنوات الخبرة:     -3

 

 سنة فما فوق 14 -( سنة            ه14-30) -( سنة           د30-33) -ج
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( فً الخانة المناسبة :×)ضع العالمة -  

 , مرحمة التنفيذ, مرحمة التقويـ.: مرحمة التخطيط3 ػرامج الجيؿ الثاني في المراحؿ الصعوبات تطبيؽ ب

غٌر 
موافق 
 بشدة

غٌر 
 موافق

موافق  موافق محاٌد
 بشدة

قمالر البنود  

 مرحلة التخطٌط

أجد صعوبة فً تحضٌر الدروس.-       11 

أجد صعوبة فً صٌاغة مؤشر الكفاءة.-       12 

فً االطالع على أتلقى صعوبة -     
 المستجدات فً الساحة التربوٌة.

13 

أجد مشكلة فً الوصول إلى كل -     
 أهداف الدرس الواحد.

14 

أجد مشكلة فً تكٌٌف طرٌقة التدرٌس -     
 المناسبة للدرس.

15 

أجد صعوبة فً توفٌر الوسائل -     
التعلٌمٌة المناسبة لكل درس و التً 

ت تساعد على إٌصال المعلوما
 المطلوبة.

16 

أعانً فً اختٌار نوع االختبار -     
 ألتحصٌلً المناسب لتقوٌم التالمٌذ.

07 

أواجه مشكلة فً اختٌار األنشطة -     
)التمارٌن( المناسبة للدرس نظرا لكثرة 

 المعلومات. 

08 

 مرحلة التنفٌذ

أعانً من تطبٌق جمٌع البرنامج -     
 لكثافته.

09 

االلتزام بالحجم الساعً أعانً من -     
 المقرر لكل حصة.

10 

أعانً من محتوى بعض الدروس لبعد -     
 ارتباطها بواقع و محٌط المتعلمٌن.

11 

أواجه مشكلة فً تكٌٌف الدرس حسب -     
 مستوى التالمٌذ.

12 

أواجه مشكلة فً تكٌٌف وضعٌة -     
جلوس التالمٌذ داخل القسم حسب ما 

علم.تستدعٌه أنشطة الت  

13 
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أجد صعوبة فً استثارة دافعٌة بعض -     
 التالمٌذ.

14 

أواجه مشكلة فً توصٌل بعض -     
ومات للتالمٌذ ألنها تفوق مستواهم المعل

العقلً.    

15 

أواجه مشكلة فً إشراك جمٌع التالمٌذ -     
 فً نقاش الدرس.

16 

أتلقى صعوبة فً شد انتباه التالمٌذ -     
 طوال الحصة.

17 

أتلقى صعوبة فً التعامل مع التالمٌذ -     
المتأخرٌن إلشراكهم فً النقاش مع 

 اآلخرٌن.

18 

أواجه مشكلة فً ضبط بعض سلوكات -     
تشوٌش مثال.لالتالمٌذ أثناء الدرس كا  

19 

أواجه مشكلة فً توزٌع األسئلة حسب -     
 مستوى ذكاء التالمٌذ.

20 

ذ ٌقومون أعانً من جعل التالمٌ-     
 بالتحضٌر المسبق للدروس.

21 

 مرحلة التقوٌم
أعانً من جعل التالمٌذ ٌنجزون كل -     

األنشطة )التمارٌن( المقترحة لضٌق 
 الوقت.

22 

أجد صعوبة فً متابعة التزام -     
 المتعلمٌن بالقٌم المدرجة فً كل درس.

23 

من تعدد أشكال التقوٌم التً أعانً -     
ا و تطبٌقها مع البرنامج.تباعهٌجب إ  

24 

أتلقى صعوبة فً تحدٌد نوع الواجبات -     
 المنزلٌة التً أكلف بها التالمٌذ.

25 

جبات اأتلقى صعوبة فً مراقبة الو-     
 المنزلٌة.

26 

أعانً فً تصحٌح أنشطة كل المواد.-       27 

أجد صعوبة فً تسجٌل تقدم التالمٌذ -     
 بصورة منتظمة.

28 

أتلقى صعوبة فً تقدٌم تقوٌم تشخٌصً -     
أعرف من خالله المكتسبات القبلٌة 

 للمتمدرسٌن. 

29 

أتلقى صعوبة فً تقدٌم تقوٌم تشخٌصً -      31 
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اعرف من خالله مكامن القوة و 
 الضعف للمتعلمٌن.

أجد مشكلة فً تقدٌم تقوٌم تشخٌصً -     
لتشكٌل قاعدة بٌانات تمكن االنطالق 

 منها.

31 

أعانً فً تقدٌم تقوٌم تكوٌنً للتأكد من -     
 اكتساب التالمٌذ لمعرفة.

32 

أواجه مشكلة فً تقدٌم تقوٌم تكوٌنً -     
 من اجل التغذٌة الراجعة.

33 

أجد مشكلة فً تقدٌم تقوٌم تكوٌنً -     
 لوضع أسالٌب و استراتٌجٌات جدٌدة. 

34 

 ئًنهاأتلقى صعوبة فً تقدٌم تقوٌم -     
 للتحكم فً العملٌة التعلٌمٌة برمتها.

35 

 نهائًأجد صعوبة فً تقدٌم تقوٌم -     
 لتصنٌف المتعلمٌن.

36 

أجد صعوبة فً صٌاغة أسئلة أعرف -     
من خاللها أن التلمٌذ وصل إلى 

 مؤشرات الكفاءة المطلوبة.

37 

 

 
 

 

 

 



 

 

 


