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 : مقدمة

تعتبر المدرسة المؤسسة التربوية التي أسسيا المجتمع لدمج أفراده داخل الحياة االجتماعية ،     

، لكي يتمقى العممية التعميمية ولكن ال تتم في مؤسسات التربية والتعميم  فالطفل منذ الصغر يدمج 

الدراسية ىي األداة األساسية التي متبعة ، فالبرامج ىذه العممية اال من خالل رسم برامج دراسية 

 تستعمميا المدرسة لبناء الفرد واكسابو مجموعة من الميارات والمعارف .

ان البرامج الدراسية منذ ظيورىا تحظى بأىمية بالغة ، وقد تظير عمييا عدة تغيرات     

ة تستدعي دائما  ، فالبرامج الدراسي في كل بمد واصالحات وزارية التباعيا ودعم العممية التربوية

 التغير واالصالح الى ما ىو أفضل. 

العممية التربوية عبارة عن كل متكامل ال يمكن فصل أي عنصر منيا ، وذلك من أجل     

استمرارىا ، ومن بين ىذه العناصر )البرامج الدراسية ، المعمم ، المتعمم ( ، حيث ال تتم العممية 

عضيا البعض ، من أجل خمق التكيف فيما بينيا ، ويصبح التربوية اال بإدماج ىذه العناصر مع ب

كل من المعمم والتمميذ قادرين عمى التعامل مع بعضيم ، فالمعمم يصبح لديو القدرة عمى األداء 

واالستيعاب ، ألنو كمما والتقديم ، ألن لديو مقرر وزاري يتبعو ، والتمميذ تسيل عميو عممية الفيم 

ما انعكس ذلك ايجابيا عمى التمميذ ، ألن كالىما جزء من العممية صحيح كم كان أداء  المعمم 

 التعميمية . 

ومن ىذا المنطمق ، اعتمدت الدراسة في معالجتيا ليذا الموضوع عمى الجانب النظري ، أما      

الجانب الميداني فمم نتطرق اليو ، وذلك راجع الى الظروف التي يعيشيا المجتمع من خالل الحجر 

 الصحي الذي فرض تطبيقو عمى مستوى الوطن لمحد من انتشار جائحة كورونا وقد تضمن الجانب

 النظري أربعة فصول ىي : 
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تطرقنا في ىذا الفصل الى تحديد اشكالية الدراسة وتساؤالتيا ، ثم فرضيات الفصل األول :    

الدراسة أسباب اختيار الموضوع ، وأىمية الدراسة وأىدافيا  ، والمصطمحات االجرائية لمدراسة ثم 

 سة .الدراسات السابقة لموضوع دراستنا والمقاربة النظرية لمدرا

_وظائفيا)االصالحات في ظيورىا _عوامل عنوان ىذا الفصل ىو المدرسة الفصل الثاني :   

، عوامل تطور المدرسة ، وظائف حيث تضمن نشأة المدرسة المدرسة الجزائرية نموذجا (، 

 المدرسة ، أدوار المدرسة ، المدرسة الجزائرية ، ثم االصالحات التربوية في المدرسة الجزائرية . 

وقد اندرج تحت عنوان المعمم والبرامج  التعميمية ، حيث تضمن ، أىمية المعمم ، الفصل الثالث :  

رئيسية أدوار المعمم وخصائص المعمم ، كذلك تضمن أسس اختيار البرامج الدراسية والمبادئ ال

في المدرسة البرامج  ومنيجية تقديميا ، وكذلك البرامج الدراسية اعداد الختيارىا ، وأيضا خطوات 

 الجزائرية . 

وتضمن االجراءات المنيجية لمدراسة  التي تتمثل في : مجاالت الدراسة ، منيج   الفصل الرابع : 

 الدراسة ، أدوات جمع البيانات وكذلك العينة . 



  الفصل األول 
 موضوع الدراسة

: تحديد االشكالية أوال  

: فرضيات الدراسة اثاني  

: أسباب اختيار الموضوع ثا ثال  

: أهمية الدراسة  رابعا  

 خامسا : أهداف الدراسة

 سادسا : تحديد المفاهيم

 سابعا  : عرض الدراسات السابقة

 ثامنا   : المقاربة النظرية لمدراسة
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 أوال :االشكالية 

ينشئيا المجتمع بيدف تأىيل أفراده لمحياة االجتماعية التي  تعد المدرسة المؤسسة االجتماعية    

ومترابطة مع بعضيا من خالل عممية التربية واكتساب ميارات التعمم والتعميم  عمى أطوار مختمفة 

 البعض .

التعمم لمطفل في جوانب  أبجديات قنان األسرة والمدرسة كالىما يكمل عممية التربية ويم      

 ة ومختمفة وتقوم بتعميمو وتأىيمو في تخصصات مختمفة خالل فترة زمنية متسمسمة معرفيا .معين

التنشئة االجتماعية ، حيث تعمل تقوم المدرسة بالعديد من الوظائف التي تساعد في عممية      

نيات التعمم واشباع عمى اكساب التمميذ األسموب العممي في التفكير وتزويده بالمعارف ومختمف تق

النفسية واالجتماعية ،وذلك من خالل انشاء عالقات اجتماعية جديدة ومختمفة وتزويدىم  حاجاتو

عدادىم لمحياة  االجتماعية المستقبمية والقيام بأدوارىم كأفراد فاعمين بالجوانب العممية والتعميمية ، وا 

 في المجتمع قادرين عمى التعامل مع المشكالت التي تواجييم في الحياة اليومية بشكل أو بآخر .

تتشكل المدرسة من مراحل و أطوار تعميمية مختمفة باختالف المراحل العمرية لمتمميذ ،وىي      

، وىي مراحل متكاممة كل حمة التعميم المتوسط ومرحمة التعميم الثانوي مرحمة التعميم االبتدائي ،مر 

 مرحمة تكمل المرحمة السابقة التي تمييا .

وتعد مرحمة التعميم االبتدائي من بين المراحل األساسية والمحورية في عممية التنشئة     

ؤىل التمميذ لمحياة العممية االجتماعية تضاف لبقية المراحل التعميمية ، حيث تعتبر المرحمة التي ت

 واالجتماعية والتربوية مباشرة بعد األسرة والوالدين .
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لذا أصبحت ىذه المرحمة تحظى باألىمية العظمى عند الميتمين وأصحاب االختصاص في    

، باعتبارىا المرحمة التمييدية التي وعمم النفس واألرطوفونيا وعمم اجتماع التربية مجال عموم التربية 

اكمال مساره الدراسي مستقبال ، حيث يعمل ىؤالء عمى خمق التكيف واالستقرار  عمى التمميذ اعد تس

الذي يساعد عمى تحقيق النمو الشامل لجميع جوانب شخصية التمميذ في ىذه المرحمة، ويتم ذلك 

تعمم خالل لتعميم المرحمة االبتدائية التي يتمقاىا التمميذ أو الم من خالل وضع خطط وبرامج مدرسية

المعمم الذي يتم تعيينو من خالل عدة مؤىالت  بإشراف. حيث يكون ذلك العممية التعميمية التربوية 

 عممية ومعرفية .    

 أو برنامجوفق اتباع منيج اال اضافة الى المتعمم والتعميم الذي ال يكون  محور العمميةفالمعمم      

المادة الدراسية ، فالبرنامج الدراسي يعتبر بمثابة يتضمن طرق وآليات التدريس ومحتوى  معين 

 األساس الذي يحوي كل المقررات الدراسية التي يجب تدرسييا ، خالل كل سنة دراسية .

والمالحظ أن البرامج الدراسية في الجزائرية أضحت تحمل نوع من الضغط ، سواء عمى المعمم    

ي جميع المواد ، من كثرة الوحدات االستكشافية أو المتعمم وذلك لما يحتويو الكتاب المدرسي ف

واألنشطة والنصوص المتداخمة التي جعمت األستاذ يعاني من قدرتو عمى ايصال المعمومة بوضوح 

لممتعمم لكثرة الدروس وانعكاس تمك البرامج عمى أستاذ التعميم االبتدائي ، الشيء الذي جعل نقابة 

ر بوضوح في اضرابات األساتذة عمى المستوى الوطني األساتذة تحتج يوم بعد يوم وىو ما ظي

شيدت اضرابات عمى مستوى قطاع التربية يومي االثنين واألربعاء من كل أين  2019خاصة سنة 

أسبوع ، الشيء الذي جعل النقابات تدخل في اضرابات متكررة لعميا تجد من يسد حاجات األساتذة 

ىا من المطالب التي رفعت لموزارة الوصية ،وأمام ىذا من تخفيف ضغط البرامج وزيادة األجور وغير 

ما من جية وأمام  ملممطالبة بحقوقيلمشارع الوضع الذي دفع أستاذ التعميم االبتدائي الى الخروج 
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  ، وفي ظل االصالحات المتكررة في قطاع التربية غط البرنامج الوزاري من جية أخرىبض يسمى

دخل أساتذة التعميم االبتدائي بمدينة الدراسة الحمادية برج بوعريريج عمى غرار باقي أساتذة الوطن 

في اضرابات ىذا العام ، وشل المدارس كل أسبوع ، الشيء الذي دفعنا كباحثين الى طرح جممة 

 من األسئمة منيا:

  ؟ىل تؤثر البرامج التعميمية عمى أداء أساتذة التعميم االبتدائي 

  ؟ىل كثافة البرامج الدراسية تؤثر عمى جودة الدروس المقدمة  
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 ثانيا : فرضيات الدراسة

 الفرضية الرئيسية : 

  . تؤثر البرامج التعميمية عمى أداء أساتذة التعميم االبتدائي 

 الفرضيات الفرعية :

  تؤثر عمى جودة الدروس المقدمة . كثافة البرامج الدراسية 

 أسباب اختيار الموضوع  ثالثا :

 أ ـ أسباب ذاتية :

  كشف األسباب التي دفعت أستاذ التعميم االبتدائي الى االضراب ، خاصة ىذه السنة التي

 سجمت المدارس االبتدائية في الجزائر العديد من االضرابات كل أسبوع . 

 من جية ، محاولة التعرف عمى مدى تأثير ضغط البرامج المدرسية وأثرىا عمى المعمم ـ

 وانعكاس ذلك التأثير عمى التمميذ من جية أخرى .

  معايشتنا وتعاممنا اليومي مع المعممين والمتعممين ، الشيء الذي دفعنا كباحثين الى محاولة

 عمى أستاذ التعميم االبتدائي .معرفة درجة تأثير الضغط  الميني 

 ب ـ أسباب موضوعية : 

  .معاناة بعض أساتذة التعميم االبتدائي من ضغط البرامج المدرسية 

 .لجوء األساتذة لإلضراب كحل لمحد من ضغط البرامج المدرسية 

  . استمرارية موجة االضرابات في قطاع التربية والتعميم 
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 مى طرفي محاولة التعرف عمى أثر االصالحات المتكررة في قطاع التربية والتعميم ع

 تمميذ .  _تربوية أستاذ العممية ال

 رابعا : أهمية الدراسة 

 تكمن أىمية الدراسة في النقاط التالية :        

 الحقيقي ، والذي يتالءم مع راسية من خالل االصالح التربوي اعادة النظر في البرامج الد

 خصوصية المجتمع والمدرسة الجزائرية . 

  . ضغط البرامج المدرسية وما ينجر  عنو من اختالالت أثناء عممية التدريس 

 .معاناة المعممين والمتعممين بسبب ضيق الوقت وصعوبة التكيف مع ىذه البرامج 

 خامسا  : أهداف الدراسة

  . معرفة  مدى تأثير ىذه البرامج التربوية عمى أداء المعمم 

  وأداء المعمم  في المرحمة  ممية بناء برامج تتوافق في عمحاولة الوصول الى نتائج تساعد

 االبتدائية .
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 سادسا : تحديد المفاهيم

 الدراسة تحديد المفاىيم اآلتية لقد تم في ىذه:     

 المعمم :_1

 لغة: 1 _1

أو ىو الذي يعمم في المدرسة أو المعيد العممي  الذي يقوم بعممية التعميم ،الشخص المؤىل    

 واألدبي من خاللو يتم بناء شخصيات ىذا الوطن .

 اصطالحا : 2_1

أو جممة من التعاريف المحددة لمفيوم المدرس ، فقد يطمق عميو المربي ومرة المدرس نجد ىناك   

 نظرا لتعدد ميامو ووظائفو . المعمم

 . 1المكمف بتربية التالميذ في المدارس ىو المدرسأ ـ تعريف دي الندشير : 

 2المعمم هو صانع التدريس وأداته التنفيذية الرئيسية ب ـ تعريف محمد زياد حمدان :

  ج ـمحمد السرغيني :

عرفو بأنو الشخص الذي ينوب عن الجماعة في تربية أبنائيم وتعميميم، وىو موظف من طرف 

 . 3ويتمقى أجرا نظير قيامو بتمك الميمةالدولة التي تمثل مصالح الجماعة ، 

                                                           
1
 . 44. ص 2007 3المدرسة ، دراسة وصفية تحليلية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط سيكولوجيةنصر الدين زيدي ،   

2
 . 45ص  2008الجزائر ،،وهران ، 1دار البداية ، طهبة محمد عبد الحميد  ، معجم المصطلحات التربية وعلم والنفس  ،  

3
 . 44المرجع نفسه ص   
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من خالل التعاريف السابقة ، يمكننا أن نعرف المعمم بأنو ذلك  التعريف االجرائي : 3ـ 1

، بابتدائيات من الجنسين ذكور واناث الشخص الذي يقوم بعممية التدريس في المرحمة االبتدائية 

 مدينة الحادية ، والتي عددىا خمسة ابتدائيات .

 المتعمم :  _ 2

 بعممية التعمم.الذي يقوم  ىو الشخصلغة :  1_2

: المتعمم ىو  ذلك الشخص الذي يممك قدرة وذكاء تتيح لو حفظ المعمومات التي  اصطالحا 2_2

 . 1 المجتمعالتعميمية والجامعات ، ويوظفيا في خدمة مصالحو ومصالح  تعمميا في المعاىد

 ال يعرف، واقتصر عميو بحيث المتعمم ىو ذلك الشخص  عرف بعض العمم ونيما : حسين طه أـ 

 . 2ىو شيئا خارج ما تعممو ، وعالمو يبدأ وينتيي بتعممو المحدود الذي ال يرى سواه وال يعرفو اال

ذلك الشخص الذي يتمقى معمومات ودروس من قبل المعمم  المتعمم ىو التعريف االجرائي : 3_2

المدرسة، وىو يعتبر محور رئيسي في العممية التعممية ، وفي دراستنا الراىنة ىم كل أبناء داخل 

 المدارس الخمسة من الجنسين ذكور واناث ، التي سنقوم بإجراء الدراسة فييا .

 _المرحمة االبتدائية : 3

ة يتواله فييا لمطفل من أجل تربية نظاميتعرف المرحمة االبتدائية ، بأنيا أول فرصة تتاح  1_3  

 . 3مربون مختصون في فنيم التربوي

                                                           
1
 . 16، ص  2004، عمان االردن ،  1قحطان أحمد الظاهر ، صعوبات التعلم ، دار وائل للنشر ط  

2
 . 24ص،  2007، البادية ، األردن ، دار   1ريم حضر سعاد ، محمد خالد ، صعوبات التعلم  ،ط  

3
 .36-35، ص  1973مجلة وزارة التربية الوطنية ، مديرية التكوين ، الجزائر ،   
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ىي القاعدة األساسية التي يرتكز عمييا بناء المنظومة التربوية بأكمميا لكونيا مؤسسة  2_3

عمومية تربوية ، تحتضن األطفال ألول مرة في حياتيم لتزودىم بالعموم والمعارف، ولتكسبيم 

النفسي واالجتماعي و األخالقي والمغوي  و، وال يتحقق ىذا القدرات والميارات الكافية طبقا لنموىم 

اال بفضل معممين أكفاء وادارة عممية ، وباإلضافة الى دور المدرسة في تربيتو وتيذيبو ، فيي تقوم 

 . 1بتعميمو وفق منيج محدد وبطريقة معينة من طرف مربين متكونين في ذلك

ىي أول مؤسسة تحتضن الطفل بعد األسرة ، وتعتبر المرحمة األولى أو  ريف االجرائي:التع3_ 3

القاعدة األساسية لتعميم الطفل  ، وىي تبدأ من سن السادسة من السنة أولى ابتدائي الى السنة 

 الخامسة ابتدائي ، ومن أقسام التحضيري الى أقسام الخامسة ابتدائي .

  التعميمية _البرامج 4

يعرف بأنو عبارة عمى قائمة من المعارف والمواضيع المراد تعميميا وفق منطق خاص  1_4  

 .2التعميم بمجال أو مادة دراسية معينة، وفي فترة  من فترات

والمواضيع التي تقررىا وزارة التربية   والمناىج البرامج عن عبارة وىي التعريف االجرائي :2_4

ويخضع لو طيمة امج  نالمعمم لمتالميذ ، ويعمل وفق ىذه البر الوطنية بالجزائر من أجل أن يقدميا 

 من كل سنة دراسية .جويمية سنة دراسية كاممة ، تنطمق من شير سبتمبر الى غاية نياية شير 

 

 

                                                           
1
 . 53، ص 1989مصر ، محمد منير مرسي ، المعلم وميادين التربية ، مكتبة األنجلو المصرية ، د ط ، القاهرة ،   

2
حثروبي محمد الصالح ، الدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائي ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، عين مليلة الجزائر ،   

 . 26،د ط ، ص 2012
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  األداء : _5

من االجراءات والتدابير والممارسات التي يقوم بيا المعمم قبل  ىو عبارة عن سمسمة 1_5   

، السموك  وضبطووأثنائيا ،وتشمل التخطيط ، التنفيذ ، التقويم ، ادارة الصف الحصة الصفية 

 .1الشخصي لممعمم والعالقة المتبادلة بينو وبين تالميذه داخل الحجرة الصفية 

ويتمثل في سموك المعمم الذي يقوم بو داخل القسم ، وفي كيفية تقديمو  التعريف االجرائي: 2_5

تمميذ في كل مدرسة من مدارس الدراسة الحالية بمدينة الحمادية ، برج لمدرس وايصال المعمومة لم

   بوعريريج .

 : الدراسات السابقة سابعا         

 :ألولى الدراسة ا

دراسة الباحث غيدي عبد القادر الموسومة ب: الضغط الميني وعالقتو باستنفاذ الطاقة النفسية 

لدى أساتذة  البدنية والرياضية ومدى انعكاساتو عمى تطبيق البرامج التعميمية ضمن المناىج 

ل شيادة الجديدة ، وقد أجريت الدراسة الميدانية في واليتي المدية والمسيمة ، وىي دراسة مقدمة لني

 .  2016/2017الدكتوراه ، بجامعة محمد بوضياف المسيمة سنة 

 ولقد انطمقت من التساؤالت التالية :

_ ىل ىناك عالقة ارتباطية بين مصادر الضغط الميني واستنفاذ الطاقة النفسية لدى أساتذة التربية 

 البدنية والرياضية . 

                                                           
1
لمات ، سلطنة عمان .مجلة جامعة التدريسي للمعلمين حديثي التخرج من كليات التربية والمع األداء، تقويم  رواقهف هللا غازي ضي  

 .139كلية التربية ، جامعة اليرموك ، عمان ، األردن  ص  2مشق ، العدد د
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 النفسية عمى تطبيق البرامج التعميمية . _ ىل تؤثر مصادر الضغط الميني  واستنفاذ الطاقة

 والفرضيات الرئيسية :

_ توجد عالقة ارتباطية بين مصادر الضغط الميني ، واستنفاذ الطاقة النفسية  لدى أستاذ التربية 

 البدنية والرياضية .

 _ تؤثر مصادر الضغط الميني واستنفاذ الطاقة  النفسية في تطبيق البرامج التعميمية .

 صل الى النتائج التالية :وقد تو 

 _ ان أستاذ التربية البدنية والرياضية ىو انسان في الحقيقة يؤثر ويتأثر بتمك الظروف المحيطة بو 

_ الظروف المحيطة بو كالبرودة والحرارة وحتى البيئة األخرى تؤثر عمى عممو لكن  ليس بالصورة 

 الكبيرة التي كنا نتوقعيا .

 تقييم الدراسة :

أن الباحث تحدث عن الضغط الميني وعالقتو باستنفاذ الطاقة النفسية لدى أساتذة البدنية  رغم    

والرياضية ، اال أنو ركز في دراستو عمى الضغط الميني والعمل بشكل كبير ، مقارنة مع الطاقة 

 النفسية ألساتذة البدنية والرياضية .  

 توظيف الدراسة : 

كونيا تكز عمى متغير رئيسي ضمن دراستنا  الراىنة ،  وىو  تقترب ىذه الدراسة من دراستنا   

البرامج التعميمة ولكن الباحث ركز عمى ىذه البرامج ضمن المناىج الجديدة وأخص بذلك عمى 
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أساتذة التربية البدنية والرياضية ، اال أننا نحن تكممنا عمى األستاذ بصفة عامة بالخصوص في 

 المرحمة االبتدائية .

 :  لثانية الدراسة ا

، الموسومة ب:الوضعية المينية لممعمم في ضوء تدابير  فاتحي عبد النبي  _ دراسة الباحث    

االصالح التربوي ، وىي دراسة مقدمة لنيل شيادة دكتوراه  العموم في عمم االجتماع بجامعة محمد 

، حيث قام بدراسة ميدانية عمى عينة من معممي المدارس  2016_2015، سنة  خيضر ببسكرة

االبتدائية ببعض دوائر فنوغيل ، زاوية كنتو رقان والية أدرار ، وقد اقتضت الدراسة المنيج الوصفي 

 . التحميمي

 _ ولقد انطمق من التساؤل الرئيسي :      

 ة في ضل االصالحات التربوية الجديدة ؟البتدائيمهني لممعمم في المدرسة االواقع ال ما هو_    

 ات الرئيسية هي :يوالفرض

_ يحتاج المعمم الى اعداد ثقافي وميني حت يضمن حدا من المعارف المتخصصة والميارات 1

 .المينية التي تمكنو من أداء ميمتو بكفاءة ودقة عالية  

_ يواجيوا معممو المرحمة االبتدائية صعوبات مينية بيداغوجية  تقف حائال لمقيام بالميام 2

  أحسن وجو . التدريسية عمى

 _ وقد توصل الى النتيجة العامة : 
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تعتبر قيادة التطوير نمط يبني االلتزام ويخمق لدى العاممين في المؤسسة التعميمية  الحماس   

لمتغيير، ويزرع لدييم األمل بالمستقبل وااليمان بإمكانية المخطط والمنظم لموصول الى  والدافعية

مكانيات المادية التوظيف العممي لمموارد البشرية واال تحقيق األىداف المنشودة لمتطوير من خالل 

 والفنية .

 تقييم الدراسة : 

بتدائية اال أنو  لم يركز بشكل جيد رغم أن الباحث تحدث عن الواقع الميني لممعمم في المدرسة اال

 عمى الموضوع ، يظير النقص في عدم تركيزه عمى االصالحات التربوية الجديدة . 

 توظيف الدراسة:

وأيضا  المعمم،تركز عمى عينة ىامة في دراستنا وىي  دراستنا، كونياتقترب ىذه الدراسة من     

متغير أداء المعمم من خالل تأثره بالبرامج التعميمية، وىذا ما يفيدنا في محاولة االستدالل ببعض 

 سة ومقارنتيا مع دراستنا الحالية.القراءات النظرية المتعمقة بميدان الدرا

 : الدراسة الثالثة 

البرنامج التربوي دراسة الطالبة مريم عمران موسى الحرز الموسومة ب: مدى تحقيق أىداف     

التربية الفكرية بمدينة الرياض ،وىي دراسة  الفردي والصعوبات التي تعترضيا في معاىد وبرامج

تربية  تخصص اآلداب في الماجيستيردرجة  عمى الحصول لنيل واستكماال لمتطمبات مقدمة 

 ه.  1429ه/ 1428، بجامعة الممك سعود بالمممكة العربية السعودية سنة خاصة 

 ولقد انطمقت من التساؤل الرئيسي :   
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_ ما مدى تحقق أىداف البرنامج التربوي الفردي والصعوبات التي تعترضيا في معاىد وبرامج     

 التربية الفكرية لمبنات في مدينة الرياض من وجية نظر المعممات ؟

 أسئمة الدراسة ىي :  

 تحاول الدارسة االجابة عن األسئمة التالية : 

تحقق أىداف  البرنامج التربوي الفردي في معاىد وبرامج التربية  الفكرية بمدينة  ما مدى_ 1   

 الرياض من وجية نظر المعممات ؟

_ ما أىم الصعوبات التي تحول دون تحقيق البرنامج التربوي الفردي  ألىدافو في معاىد 2   

 من وجية نظر المعممات ؟وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض 

_ ما أىم المقترحات التي قد تؤدي  الى تحقق أىداف البرنامج التربوي الفردي في معاىد 3   

 وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض من وجية نظر المعممات ؟

 وقد توصمت الى النتائج التالية حسب األسئمة السابقة وهي : 

_ ان أىداف البرنامج التربوي الفردي تسعى في مجمميا الى تقديم خدمات تربوية وخدمات 1  

مناسبة تمبي احتياجات التالميذ المتخمفين عقميا ، وذلك بمشاركة األسرة في جميع مراحل البرنامج 

 التربوي الفردي 

لفردية في معاىد وبرامج _ المشكالت الموجودة تعد عائقا أمام ممارسة فعالية البرامج التربوية ا2

 تحقق أىداف ىذه البرامج .التربية الفكرية ، وبالتالي فيي تعترض 
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_ أكدت نتائج الدراسة أن جميع الحمول المتفق عمييا ليا أىمية ودور كبير في معالجة المشكالت 3

 الحالية .

  تقييم الدراسة : 

بات التي  تعترضيا وبعض الحمول ، رغم أن الباحثة تحدث عن أىداف البرنامج التربوي والصعو   

أنيا تبقى نسبية وال يمكن تعميميا ، ألنيا تضم مجموعة من التالميذ المتخمفين عقميا وتختمف  اال

 بينيم درجة التخمف .

  توظيف الدراسة : 

تقترب ىذه الدراسة من دراستنا الراىنة كونيا تركز عمى متغير رئيسي في موضوعنا وىو البرنامج  

عمى أداء المعمم الذي يدرس الفئة العادية من التربوي اال أننا نحن ركزنا عميو من خالل تأثيره 

من خالل  التالميذ ، في حين أن ىذه الدراسة ركزت عمى الفئة الخاصة والصعوبات التي تواجييا

 ىذه البرامج التربوية.

 الدراسة الرابعة :

دراسة الباحث سييل أحمد اليندي الموسومة ب: دور المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية ،    

وىي دراسة مقدمة كمتطمب تكميمي لنيل درجة الماجيستير في أصول التربية بالجامعة االسالمية 

قد ، حيث قام بالدراسة الميدانية عمى طمبة الصف الثاني عشر بمحافظة غزة ، و  2001غزة سنة 

 اقتضت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي .

 وقد انطمق من التساؤل الرئيسي : 

 ما دور المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طمبة الصف الثاني عشر ؟     
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 والفرضيات الرئيسة ىي :

بين متوسطات درجات  0.05_ ال توجد فروق فردية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 1    

 أفراد العينة حول دور المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية يعزى لعامل الجنس .

بين متوسطات درجات  0.05داللة  _ ال توجد فروق فردية ذات داللة احصائية  عند مستوى 2  

 أفراد العينة حول دور المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية يعزى لعامل السكن .

بين متوسطات درجات أفراد  0.05ات داللة احصائية عند مستوى  داللة فروق ذ ال توجد_ 3  

العينة حول دور المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية يعزى لعامل التخصص لدى الطمبة ) 

 عممي ، أدبي (.

متوسطات درجات  بين  0.05فروق فردية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  ال توجد_ 4 

حول دور المعمم  في تنمية بعض القيم االجتماعية ، يعزى لعامل التخصص لدى أفراد العينة 

 المعممين ) لغة عربية _ انجميزية _ تربية اسالمية _ تربية بدنية ( .

 وقد توصل الى النتائج التالية :

فروق فردية ذات داللة احصائية بين الذكور واالناث في االستجابة عمى فقرات  ال يوجد_    

 بانة من وجية نظر الطمبة .االست

نحو دور المعمم في تنمية بعض  0.05فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى داللة  ال توجد_   

 القيم االجتماعية في االستجابة عمى فقرات االستبانة يعزى لعامل السكن .

فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طمبة الصف الثاني عشر نحو دور  ال يوجد_  

 المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية يعزى لعامل التخصص لدى طمبة ) أدبي _ عممي ( .
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بين متوسطات درجات طمبة الصف  0.05_ توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة   

عمم في تنمية بعض القيم االجتماعية يعزى لعامل تخصص المعمم ، وأن الثاني عشر نحو دور الم

 دور المعمم يختمف في تنمية القيم باختالف تخصصو .

 :تقييم الدراسة  

أن الباحث تحدث عن دور المعمم في تنمية بعض القيم االجتماعية ،  اال أنو ال يمكن رغم    

نا عمى ضغط البرامج الدراسية  واثرىا عمى أداء المعمم  مقارنة نتائجيا مع دراستنا الحالية ألننا ركز 

 في حين أن ىذه الدراسة ركزت عمى دور المعمم في تنمية القيم االجتماعية . 

 توظيف الدراسة : 

تقترب ىذه الدراسة من دراستنا كونيا تركز عمى متغير رئيسي ضمن دراستنا الحالية وىو المعمم     

 اللمام بو وفيمنا لو بصفة خاصة سة من خالل فيمنا لممعمم بشكل كبير واوىذا يفيدنا في ىذه الدرا

 ثامنا : المقاربة النظرية 

 _ تعريف النظرية البنائية الوظيفية :1 

، والتي يسعى من يمكن تعريفيا أن لكل جزء من أجزاء البناء االجتماعي وظيفة ىامة يؤدييا      

الكائن االنساني في المجتمع ، فيي تنظر لممجتمع عمى أنو نسق ذو  خالليا الى اشباع احتياجات

أجزاء مترابطة وظيفيا ، والوظيفة ىي القيام بإشباع الحاجة، والمشكالت تحدث بسبب اشباع 

 الحاجات . 
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 _ رواد النظرية البنائية الوظيفية : 2

أنو وحدة تتمتع بالكثير من االستقرار ، وأن الصراعات ال تؤثر  كونت: يرى المجتمع  أوجست_ 1 

 بالمجتمع مادام مستقرا ، ويرى األنساق عمى أنيا أنساق عضوية أو بيولوجية .

_ سبنسر : شبو المجتمع  بالكائن الحي بأنو أنساق تنمو وتتطور ، واستخدم كثيرا مصطمحي 2

 البنية والوظيفة .

المنفعة بدال من الوظيفة ، وقد قدم نموذجا استقاءه من الميكانيكا ، _ باريتو :استخدم مصطمح 3

 وصور المجتمع من خاللو نسقا متوازيا يتألف من أجزاء ومكونات بينيما اعتماد متبادل .

يوضح في كتابو " بنية الفعل االجتماعي " ، أن البشر يقومون باالختيار أو _ تالكوت بارسونز : 4

 ختمف ووسائل تحقيق تمك األىداف .المفاضمة بين أىداف م

، وذلك من خالل تأكيده عمى فكرة  _ دوركايم : كان لو االسيام الكبير والقوي في نشوء النظرية 5

 1االجتماعية . البناءاتالدولر أو االسيام التي تقدمو 

لقد قمنا بتوظيف النظرية البنائية الوظيفية من أجل معرفة وظائف النظام التربوي داخل      

التي تعتبر الدراسية ، وكذا معرفة أىم الوظائف التي تنبثق من استخدام البرامج  التعميميةالمؤسسة 

ت ىذا النظام جزء من بناء النظام التربوي ، الذي يؤدي أىم دور اجتماعي بل يعتبر أىم أبرز أدوا

كما أن البرامج التربوية باعتبارىا نظام اجتماعي ، فيي من خالل المنظور البنائي الوظيفي تتكامل 

مع باقي األنظمة الفرعية األخرى التي تعنى بعممية التربية والتعميم ، وكذلك معرفة  وظيفيا بدورىا 

ا، اما في احداث خمل وظيفي أو التي تنبثق من استخدام البرامج التعميمية وأثرىأىم الوظائف 

                                                           
1
جها التطبيقية ، جامعة االمام محمد بن سعود عبد العزيز بن علي الغريب ، نظريات علم االجتماع تصنيفات واتجاهات وبعض نماذ - 

 . 05االسالمية ، ملخص من طرف ساعد ابراهيم الطيار ، ص
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ضغط عمى المعمم والمتعمم ، أو بناء نسق فعمي يساعد في تسمسل وتكامل الدروس ،وأيضا لمعرفة 

ولما تقدمو من تسييالت التي يتمقاىا التمميذ باالبتدائيات محل الدراسة ،  وظيفة  البرامج التعميمية 

رتيب المعمومات واألفكار وبنائيا وربطيا منيجيا ، لممعمم والمتعمم في تحديد وظيفتيما ، من خالل ت

ما يسيل توصيميا لممتعمم )التمميذ ( ، بطريقة وظيفية تخدم الرصيد المعرفي لمتمميذ عبر مساره 

 التكويني .  

 



يلفصل الثانا  
 المدرسة _ عوامل ظهورها _ وظائفها

االصالحات في المدرسة الجزائرية نموذجا( )  
 تمهيد

 أوال    : نشأة المدرسة

 ثانيا    : عوامل تطور المدرسة

: وظائف المدرسة    ثالثا   

   : أدوار المدرسة    رابعا 

: المدرسة الجزائرية  خامسا  

:  االصالحات التربوية في المدرسة الجزائرية   سادسا  

 خالصة
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 تمهيد:

تعبر المدرسة مؤسسة ىامة من مؤسسات التنشئة االجتماعية في كل المجتمعات ، فيي تسعى     

الى تنشئة الطفل وتعميمو ، لذا نجد أنيا تركز عمى كل جوانبو سواء العممية المعرفية ، التربوية أو 

ا من خالليا النفسية ... الخ ، والمجتمعات في وقتنا الراىن أصبحت تقاس ثقافتيا وتطورىا وتقدمي

، وىذا مايعكس بالتأكيد األىمية الكبيرة التي تحتميا من طرف خبراء ومسؤولين تربويين ، من أجل 

اعداد أجيال ناشئة تكون قادرة العطاء واالسيام في تحقيق األىداف االجتماعية ، والجزائر تسعى 

 ىذا الفصل . مثميا مثل باقي دول العالم في تطوير مدارسيا ، وىذا ما سنتعرض لو في
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    :أوال نشأة المدرسة 

 الفراغ، والذي يقصد بو وقت   schole ،الى األصل اليوناني  ècoleيرجع أصل لفظ المدرسة 

 التكوين الى يشير ذلك بعد المفظ ىذا فتطور ، الذىن لتثقيف أو  زمالئيم مع الناس يقضيو الذي

 المدرسة لفظ ليصبح التعميم فيو يتم الذي المكان الى أو ، مؤسسي جماعي شكل في يعطى الذي

 واألخالقية والفكرية الحسية التربية ميمة الييا توكل التي االجتماعية المؤسسة تمك حاليا يفيد

 ظير فقد بالتحديد المدرسة مفيوم أما والزمان المكان متطمبات يطابق شكل في والمراىقين لألطفال

 في وذلك ، عمومية ميمة الى األسرة بيا تتكمف ميمة من التربوي الفعل عرفو الذي االنتقال اثر

 المدرسة يعالج نجده عامة بصفة التربية حول الفكري لمتراث العودة وعند ، الييمينية المرحمة

 .1 مجتمع ألي اجتماعيا تنظيميا باعتبارىا

 أن شأنيا من المعرفة ىذه مثل أن اذ ، ممحة ضرورة لممدرسة التاريخي التطور معرفة أن كما   

 ، يوم بعد يوما المدرسة تحتميا التي المكان  عمق لنا وتكشف ، االنساني الفكر تصور أمام تضعنا

 المدرسة نشأة أن نجد ، تؤول من والى والتعميم التربية فكرة لتبمور األولى البدايات الى رجعنا فذا

 التعميم وكان ، بسيطة كانت القديمة الحياة ألن بالبساطة امتازت حيث ، العصور أقدم الى تمتد

 ،وتعمم والعيش لمصيد الالزمة األدوات بعض وصناعة والزراعة الصيد مثل الحياة بأساسيات متعمقا

 ، مستقمة مؤسسة المدرسة تكن فمم ، جنسو بني من  غيره مع االنسان بيا يتواصل التي المغة

 .  2وغيرىا والتربوية واالقتصادية الدينية الوظائف بكل تقوم فاألسرة

 

                                                           
1
 www.TARBIA.NET                 95:00على الساعة  9002/ 51/55نشر بتارٌخ                      

2
جامعة محمد خٌضر بسكرة ،  63/63مجلة العلوم اإلنسانٌة ، العدد نجاة ٌحٌاوي ، المدرسة وتعاظم دورها فً المجتمع المعاصر ،   

 .30ص  ، الجزائر ،9052نوفمبر 

http://www.tarbia.net/
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لذلك ظير في البداية ما يسمى  المدرسة البينية ، حيث يشرف الوالدان عمى تربية أبنائيم وتعميميم 

مستمزمات الحياة عن طريق الممارسة والتجربة ، وذلك بصورة تمقائية غير مقصودة ، فاألوالد 

الرعي لمساعدتيم ، والفتيات يمكثن مع أمياتين يرافقون آباءىم الى الحقل لمزراعة أو الصيد او 

ليأخذن تفاصيل شؤون البيت ، فكان الطفل في ىذه المجتمعات البدائية يتعمم عن طريق المالحظة 

  . ،التقميد والمحاكاة وىنا كان التعميم بطريقة غيرة مقصودة

القبيمة أو رجال الدين  ثم ظيرت المدرسة القبمية والتي يمتحق بيا األطفال ، ويتمقون عن شيخ   

معارف ومفاىيم الىوتية وارشادات تخص قانون القبيمة وطقوسيا وتقاليدىا االجتماعية ، فمم تكن 

المدرسة البيتية كافية إلعداد الطفل من  الناحية الروحية ، فاستعان اآلباء بخبراء القبيمة أو عرافييا 

ال الظواىر الروحية والطبيعية بصورة تغمب ليذا الغرض ، وكان العرافون يفسرون ويعممون لألطف

  . 1عمييا السذاجة وعمى نحو خرافي أسطوري

وبعد تطور الحياة االجتماعية وتحول المجتمعات القديمة وظيور الحضارات أصبح التعميم      

 . فييا مخصصا لصفوة المجتمع من أبناء المموك والحكام ورجال الدين والفالسفة

لوسطى فقد تحول فييا نمط التعميم من خاصية تزيد من شموخ الطبقة الحاكمة أما في العصور ا   

الى نظام اجتماعي يمكن أن يساىم فيو الجميع ، وتقوم بو مختمف دور العبادة والمؤسسات الدينية 

أما في المجتمعات االسالمية فكان السجد أول مظير لمعبادة والتعميم حيث انتشر التعميم وشمل كل 

جتمع عمى اختالف طبقاتيم وانتماءاتيم يتم فييا حفظ القرآن وأحاديث الرسول صمى اهلل فئات الم

عميو سمم فيتعمم األفراد معايير السموك الفردي والجماعي  فيتمكنون من حل مشكالتيم األسرية 

 .واالجتماعية ويخططون لحياتيم المستقبمية

                                                           
1
 . 30مرجع سابق ص النجاة ٌحٌاوي ،   
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وتزايد حجم المجتمعات وتغير طرق وفي العصر الحديث  ومع تعقد الحياة االجتماعية     

ممارستيا االقتصادية والسياسية ، فكانت المدرسة ترصد كل ىذه التغيرات وتأثرت بيا وتطورت 

عمى اثرىا ، فأصبحت من أبرز مؤسسات المجتمع وأىميا ألنيا تعتبر من الميكانيزمات األساسية 

وظيفة المدرسة مبسطة تقتصر عمى  التي تتحكم في اتجاه تغير المجتمع وتقدمو ، فبعد أن كانت

تعميم مبادئ و أساسيات المغة والسموك والدين ، أصبحت اليوم تيتم بالفرد كعنصر فعال في 

  1. الجماعة لدييا أىداف مجتمعية كبرى تندرج ضمن استراتيجيات التخطيط المستقبمي

يام بعممية التربية ، من خالل ما سبق يتبن لنا أن المدرسة ىدفيا ودورىا الرئيسي ىو الق   

االستغناء عنيا ، ألنيا تعتبر المركز األول إلحداث التغير  مكنواليوالمجتمعات بحاجة لممدرسة 

  . في المجتمع

  ثانيا :عوامل تطور المدرسة

اتساع دائرة األنشطة االجتماعية واالقتصادية ، وتزايد متطمبات ىذه األنشطة من الميارات  •

  . والقرارات

اختالف نمط المجتمع عن النمط التقميدي لألسرة والعشائر ، فالمجتمعات المعاصرة مغايرة تماما  •

لظروف الحياة  في الروابط التقميدية ، مما جعل الحاجة تتزايد لنشأة المؤسسات التربوية لتقوم 

  . بميمة التنشئة االجتماعية الحديثة

  ديثة ، وتنوع عناصره من مكتشفات ومخترعاتتعقد التراث الثقافي لممجتمعات البشرية الح •

 . تزايد توقعات المجتمع من األعضاء سموكيا •

                                                           
1
 .35نجاة ٌحٌاوي مرجع سابق ص   
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تزايد االتصال واالحتكاك بين المجتمعات مما خمق آثار وتأثيرات عمى ثقافة المجتمع واستقراره  •

  . وولد الحاجة لترسيخ ثقافة المجتمع مقابل ثقافات أخرى دخيمة عنو

ي والصناعي وارتفاع مستوى التقنية المعاصرة واتساع دائرة التخصص ، ىذا ما التقدم التكنولوج •

 . 1عزز دور المدرسة الحديثة

  ثالثا: وظائف المدرسة

 : وظائف المدرسة العامة_ 1

 : تقوم كنظام اجتماعي بمجموعة من الوظائف والمسؤوليات العامة ىي    

التركيز عمى حاضر الطفل ، فالمدرسة ال تركز عمى مستقبل الطفل دون اعتبار لمحاضر  •

، وانما ىي تركز عمى حاضر التمميذ من جميع جوانبو ، وىي في ىذا التركيز عمى الحاضر انما 

  . تعده لممستقبل في الوقت ذاتو حسب جون ديوي

ال الحاضرة ، وىذا التراث يتجمع في نقل التراث الثقافي من األجيال الماضية الى  األجي •

سجالت ويتحتم عمى كل جماعة تريد أن تحتفظ بصمتيا بالماضي أن تتخذ المدارس أداة لنقل 

  . تراثيا الى الجيل الجديد، وىذه ميزة خاصة بالنوع االنساني فقط

 . االحتفاظ بالتراث والعمل عمى تسجيل الجديد •

تطيير  التراث الثقافي من الشوائب والعيوب  ، وبذلك تخمق المدرسة بيئة مصفا خالية من  •

 . عيوب المجتمع األخالقية ، ومن مظاىره الشائنة حتى ال تؤثر في أخالق التمميذ

                                                           
1
 . 510ص  5223، مصر السٌد علً شتا ، فادٌة الجوالنً ، علم االجتماع التربوي ، مكتبة ومطبعة االشعاع الفنٌة ، االسكندرٌة   
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تحقيق التوازن بين مختمف العناصر البيئة االجتماعية والتحرر من قيود الجماعة التي نشأ  •

 1ئة أوسع منيا اتصاال ثقافيا وخمقيافييا ويتصل ببي

  : الوظيفة الخاصة_ 2

المدرسة كمؤسسة اجتماعية : وتعني نقل المعرفة أساسا ، مما أدى في كثير من األحيان الى  1_2

حشد وتكثيف المعمومات لمطالب واالعتماد غالبا عمى الحفظ دون مراعاة لمفروق الفردية أو مقابمة 

 . رغبات الدارسين وكانت تنحصر وظيفتيا عمى نقل المعرفة

وية : ويقصد بيا االىتمام بفيم شخصية التمميذ وتحسين قدراتو المدرسة كمؤسسة تعميمية ترب 2_2

كأساس لمعممية التعميمية كي تتحقق فاعميتيا ، وقد ساعد ذلك عمى تقدم عموم النفس والتربية 

والعموم االنسانية واالجتماعية بشكل عام ، وقد ركزت ىذه المرحمة عمى ايصال المعرفة والخبرة 

  . تقديم  قدراتيم االنسانية لمطالب عن طريق

المدرسة كمؤسسة تعميمية تربوية ذات طبيعية اجتماعية : المدرسة تمثل مجتمعا تؤثر وتتأثر  3_2

بالمجتمع العام ، وتضم جماعات الطالب التي تتعامل مع بعضيا البعض لمقابمة احتياجاتيا 

ثية وىي التعميم ومواجية مشكالتيا ، وانفتحت بذلك عمى المجتمع كي تحقق عممية محورية ثال

والتنشئة والتنمية ، كما أنيا تقوم بوظائف اتجاه بقية مؤسسات التنشئة االجتماعية األخرى )األسرة 

_ المسجد _ الرفاق ...( كميا تشترك في عممية التربية وتقوم المدرسة اتجاه جميع ىذه المؤسسات 

 . 2باعتبارىا أداة استكمال

 

                                                           
 

1
 . 91/03/9053نشر بتارٌخ ى https://alemrja.comعبد هللا الرشدان مدخل الى التربٌة والتعلٌم  ،  
2
شراف مٌلود علً الغٌث وإشكالٌات التنشئة االجتماعٌة ، اطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه تخصص علم االجتماع التربوي تتتحححت ا  

 . 23ص  9053/9052بكاي ،  قسم علم االجتماع والدٌموغرافٌا كلٌة العلوم الجتماعٌة االنسانٌة جامعة زٌان عاشور بالجلفة  الجزائر 

https://alemrja.com/
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  رابعا : أدوار المدرسة

أىم أدوار المدرسة أن تقوم بعممية التنشئة االجتماعية لمصغار ، والتنشئة االجتماعية ىي من     

 1. التي يمكن من خالليا اكساب الفرد القيم واالتجاىات التي تميزه كشخصية فردية

ان المدرسة ليست بالضرورة قوة اصالح ، لكنيا مؤسسة لمتعميم ، فيي مسؤولة عن تطبيع   

 . غرس كل ما ىو جدير باالىتمام من التراث الثقافي ، وكذلك تكيفيم االجتماعيتالميذىا ،  أو 

المدرسة مركز ثقافي لممجتمع : ففييا يتم تدريس العموم عمى اختالف أنواعيا باستخدام طرائق     

و أدوات تدريسية معينة ، مما سيل عمى المعنيين تأدية الميمة التعميمية بطريقة ابداعية ، وبذلك 

 . تطاعت المدرسة عبر العصور أن تصبح مركزا ثقافيا يرتاده كل أفراد المجتمعاس

المدرسة تنقل المعرفة عبر األجيال : فيي وسيمة ىامة لنقل المعارف والعموم ألفراد المجتمع ،  

وذلك من خالل وضع العموم في المناىج الدراسية ، وتقسيميا الى عدة أقسام وموضوعات ليسيل 

  2حفظيا ، وبيذا الدور استطاعت المدرسة أن تحفظ المعمومة عبر األجيال المتعاقبةعمى الطالب 

 ية خامسا : المدرسة الجزائر 

 :_ نشأتها 1

نشأت المدرسة الجزائرية  عقب استرجاع االستقالل الوطني وتطورت انطالقا من المسممة      

القضائية بوجوب بناء أكبر عدد ممكن من المؤسسات التعميمية وتكوين أكبر عدد ممكن من 

المدرسين واألساتذة الستيعاب أكبر عدد ممكن من التالميذ والطمبة ، وىذا التوجو كان ضرورة 

                                                           
1
 . 563-561، ص ص  9002طارق كمال  تنمٌة الطفل اجتماعٌا وثقافٌا وتربوٌا ، مؤسسة شباب بجامعة االسكندرٌة   

2
 http:// www. Annajah .net . 
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فسو ، ألن الجزائر كان عمييا أن تسارع في توفير الموارد البشرية الالزمة لمسيرة ممحة يفرض ن

  : تنمية طموحة ، وقد قامت المدرسة الجزائرية عمى  مبادئ أساسية ىي

 . لكل مواطن الحق في التربية والتعميم_ 

  . سنة 16سنوات الى  6التعميم اجباري لجميع األطفال من _ 

 .جميع مستوياتو ميما تكن المؤسسة الممتحق بياالتعميم مجاني في _ 

  . التعمم مكفول بالغة الوطنية_ 

عرفت المدرسة الجزائرية خالل النصف األول من التسعينات صدى خطيرا تزامن مع تداعيات      

النظام الديمقراطي الناشئ واقرار التعددية الحزبية ، فانعكست القناعات الحزبية لممعممين واألساتذة 

 . عمى أداىم التربوي في مختمف المراحل التعميمية فتأثرت المنظومة التربوية بكامميا

منطمقا  1997وقد كانت الدورة الثامنة لممجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي في مايو     

جديدا من أجل تشخيص الداء وتحديد العالج  ،حيث تضمن تقرير المجمس حول المشروع 

جية الوطنية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ، أنو عالوة عمى الضرورة الممحة التمييدي لالستراتي

لتثمين وضع فئات أسرة التعميم ورفع أجورىم بما يضمن المستوى التعميمي الرفيع لألجيال القادمة 

  : ونصت التوصيات عمى مايمي

 . اعادة توازن مختمف أطوار المنظومة التربوية بصفة منسجمة_ 

 .محتوى البرامج والمناىج التربوية تغيير_ 

  .التفتح عمى لغة أو لغتين أجنبيتين_ 
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 . تحسين التأىيل التربوي لممراحل االبتدائية واالعدادية والمتوسطة_ 

 . تنظيم البحث التربوي ، وتحديث محتوى الكتاب_ 

  . 1رد االعتبار لمتعميم الثانوي التقنني باعتباره من ضرورات الساعة_ 

  مراحل تطور المدرسة الجزائرية _2

 : لقد مرت المدرسة الجزائرية بعد االستقالل بمراحل ىي      

  المرحلة األولى : مرحلة التبني والتوجيه 1_2

لقد كانت الجزائر مجبرة عمى االحتفاظ بالنموذج المدرسي الذي كان سائدا وقت االستعمار     

لدى االدارة الجزائرية  وذلك لممحافظة عمى عدد أكبر من بالرغم من سيادة القرار السياسي وحريتو 

الجزائريين، كما سعت الى بعض التغييرات والتوجو نحو التأسيس لممدرسة الجزائرية الجديدة التي 

تحافظ عمى مقومات اليوية وتكرس القيم الدينية واالجتماعية في البالد ، ومن أبرز االجراءات التي 

 : جال التعميمي ىيكانت تسعى الييا في الم

 . ترسم المغة العربية والدين االسالمي في مناىج التعميم_ 

 . توجيو العناية لدروس التاريخ وتصحيح مسار تدريس ىذه المادة_ 

تكثيف الجيود الرامية الى توفير اطارات التعميم التي كان توفيرىا عبئا ثقيال عمى الدولة نتيجة _ 

 . فرنسيونالفراغ الذي تركو المعممون ال

 . ابطال العمل بالقوانين واالجراءات المدرسية التي تتعارض مع السيادة الوطنية_ 

                                                           
1
 http://www.almarefh.netصبحة باغورة ، التعلٌم فً الجزائر : تراكمات الماضً ، مجلة المعرفة ،  
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  المرحلة الثانية : االصالح الجزئي والتصيح الضروري 2_2

لقد تميزت ىذه المرحمة بالرغبة الممحة من طرف بعض المعربين إلدماج المغة العربية      

الكتساب المعارف ، وكان ذلك بعد ميثاق الحدة الثقافية العربية واعتبارىا لغة لمعمم ووسيمة ىامة 

، وكان اليدف منو الحرص عمى تنشئة األجيال وتعميميم مع مراعاة البعد القومي  1964سنة

، ومن النتائج المحققة في ىذه 1والديني في البرامج والمناىج الدراسية المقدمة في الوطن العربي

 : المرحمة مايمي

 .تعريب الصفوف األولى من التعميم تعريبا شامال_ 

  . تعريب المواد االجتماعية )تاريخ  _جغرافيا _ فمسفة ( ، في مختمف المراحل_ 

 . ضبط  التصور القانوني الكامل  لبناء نظام تربوي وطني_ 

ليف ا تم انجاز أىم العمميات المصاحبة لمتصحيح وىي وضع مناىج تربوية لكل المراحل وتأمك_ 

 . الكتب وتصميم الوسائل التعميمية

  المرحلة الثالثة :االصالح العميق وبناء النظام التربوي الوطني3_2

عرفت ىذه المرحمة تبني نموذج التغيير الشامل واالصالح العميق لممدرسة الجزائرية وكان  ذلك      

التي أسست بموائحيا ونصوصيا التنظيمية النظام  التربوي  1976  أفريل 16بموجب أمريو 

الوطني ،وعممت عمى تأصيل المدرسة بمضامينيا واطاراتيا وبرامجيا فضال عن ديموقراطيتيا 

   : وانفتاحيا عمى العموم والتكنولوجيا ، ومن التوجيات التي تميز ىذا النظام ما يمي

                                                           
1
 . 1 -6ص  9052الجزائر  05العدد  55سوسٌو لوجٌا المدرسة والمعلم فً الجزائر مجلة آفاق العلمٌة ، المجلد  
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اد في جميع المراحل لتحقق الغاية األساسية من تحديد النظام ، جعل المغة العربية لغة جميع المو _ 

 . وىي توحيد التعميم وتأصيمو وربطو بقيم المجتمع

تنظيم تعميم المغات األجنبية بصفتيا روافد مساعدة عمى التفتح عمى العالم واالستفادة من تجارب _ 

 . الغير في تحديد الدور التي يستند ليا في اطار  اىتمامنا

تحديد النظام التعميم الثانوي ، وتنويع المسارات الدراسية التي تنظم االختصاصات عمى أساسيا _ 

 . مع تطوير أساليب التوجيو وطرائق التعامل مع المعرفة

اقرار نظام التعميم األساسي الذي يعوض التعميم االبتدائي والمتوسط ، ويمدد المرحمة االلزامية _ 

 . سنوات9الى 

لقرارات الدور الكبير لتبمور فكرة المدرسة الجزائرية بمعالميا الصحيحة المرسخة لميوية وكان ليذه ا

 1. الوطنية المتمثمة في األمازيغية والعربية واالسالم

  سادسا :االصالحات التربوية في المدرسية الجزائرية

 . ومختمفةمرت المنظومة التربوية في الجزائر بعد االستقالل بعدة مراحل متعددة     

 :مراحل االصالح التربوي

غادر صبيحة االستقالل معظم المعممين الفرنسيين أو لنقل حسب من عايش الوضع القسم      

 2602سوى عشرات من المعممين الجزائريين قدر عددىم ب: 1962األكبر ولم يبقى منيم سنة 

ىذا الدخول المدرسي حسب معمم ، اضافة الى نحو ألف معمم من أصل فرنسي ، بينما كان يحتاج 

 . التقديرات الرسمية الى نحو عشرين ألف معمم عمى أقل تقدير
                                                           

1
 . 1-2فاق علمٌة مرجع سابق ، ص ص مجلة آ  
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ونظرا لمظروف التي مرت بيا الجزائر من أجل استقالليا لم تكن ىناك فرصة لممعممين أن     

يتمقوا تكوينا جيدا وىذا ما زاد الوضع توترا فيم ال يممكون المستوى المطموب لمتدريس ، اذ أن 

بيتيم لم تكن ليم شيادات عميا وكان زادىم المغوي ضعيف جدا في المغة العربية ، والسبب ىو أغم

المستعمر الفرنسي  الذي أجبر الجزائريين كميم عمى االعتماد التام  عمى المغة الفرنسية ، وان 

التربية صادف وتكمم بالمغة العربية تكون ال تخمو من مفردات فرنسية  كثيرة ،ولمتغمب عمى مشاكل 

واالسراع في بناء أركان الدولة سارعت الجزائر المستقمة في البحث عن حمول سريعة ،ومن بين ما 

تبنت من حمول ىو العمل بالتشريع المدرسي الذي كان معمول بو قبل االستقالل ، وأخذت من 

عمت من سنوات ، وج6النظام الفرنسي التربوي سن بداية الدراسة  في المرحمة االبتدائية وىو 

سنوات ، أي من السنة أولى 8سنة وىي بعمر  14سنوات الى 6المرحمة االبتدائية فترة تمتد من 

ابتدئي الى السنة النيائية الثانية التي فييا يتقدم الطمبة المتحان القبول لمسنة أولى ثانوي )عام 

 . 1(وتقني

 ت فيو مشاكل عديدة البد من حميا واذا تكممنا عن نقص المعممين فيذا الجانب  ىو اآلخر وجد   

ألف معمم عمى أقل تقدير ،اال 20000فقد كان البد أن يقوم بيمة التعميم بعد االستقالل ما يقارب 

معمم اضافة الى ألف معمم من أصل فرنسي ،  2600أن االحصائيات بينت أن العدد وصل الى 

   : وىذا جعل الدولة تعتمد عمى عدة خطط  استثنائية منيا

 .التوظيف المباشر لمن لو مستوى مقبول من التعميم بالمغتين الفرنسية والعربية •

 . المجوء الى التعاون الثقافي بين الدول ، خاصة تزويد الجزائر بمعممين المشرق والمغرب العربي •

                                                           
1
فاتحً عبد النبً الوضعٌة المهنٌة للمعلم فً ضوء تدابٌر االصالح التربوي ، اطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه العلوم فً علم االجتماع ،   

تخصص علم اجتماع التربٌة تحت اشراف فرٌجة أحمد قسم العلوم االجتماعٌة ، كلٌة العلوم االنسانٌة واالجتماعٌة ، جامعة محمد خٌضر 

 .  503، ص 9051زائر بسكرة .الج
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رنسيين عقد تعاون ثقافي مع فرنسا لتزويد الجزائر بما يمزم من المعممين ، اذ بمغ عدد المعممين الف •

  . معمم فرنسي7691حوالي 

معمم اال أن عددا من التالميذ بقوا دون معمم ، فسارعت  16886ورغم أن العدد وصل الى       

عدة مؤسسات تعميمية الى استعمال نظم بيداغوجية ، كتجميع األفواج الى فوج واحد أو التناوب 

لحجم الساعي والمقرر كمو ، وجعل عمى حجرة دراسية عدة مرات في اليوم ، كذلك التخفيف من ا

 . معمم واحد يشرف عمى عدة أفواج دراسية

  :1191اصالح _1

والمعنونة ب: 'مدخل اصالح التعميم  ، تضمنت 1969ظيرت في تمك الفترة وثيقة سبتمبر     

عددا من النقاط منيا تأكيدىا عمى ديموقراطية التعميم وضمان كل الوسائل المادية والبشرية التي 

تسمح بتحقيق مدرسة جزائرية تستجيب لممرحمة الجديدة التي تعيشيا البالد من حتى تخرج  من 

 . دائرية التبعية   لممستعمر الفرنسي

ان ىذه الفترة  عرفت كل التحوالت االقتصادية و االجتماعية و حتى السياسية، وفييا تبنى     

،وذلك في اطار ربط المدرسة بالواقع الجزائري قواعد أساسية لمنمو االقتصادي ولمتنمية االجتماعية 

، وايجاد الحمول لمشاكل الوطن ،وىذا كمو من أجل اال تفقد محتواىا واألىداف التي وجدت من 

أجميا ، كما أن في ىذه المرحمة نجد تطبيق المخططات التنموية االقتصادية المخطط الثالثي 

وبداية تعريب  1970_1969لمغة العربية منذ األول ، أما ما يمز قطاع  التربية فيو ادراج ا

 1. السنوات األولى من التعميم االبتدائي

 
                                                           

1
 .502فاتحً عبد النبً مرجع سابق ، ص  
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 :1199اصالح _ 2

ىناك عدة أسباب ودوافع أدت الى وجود مدرسة جزائرية تتكيف مع التطورات والتغيرات التي    

ت والميارات تتطمع الييا المجتمعات وتمنح تربية موحدة وتضمن لكل حدا أدنى من العموم والخبرا

 . التي  تفيدىم في حياتيم المستقبمية

تطبيق نشأة المدرسة األساسية: لقد نشأت مرحمة التعميم في الجزائر بناءا عمى أمر  1_2  

والمتضمن تنظيم التربية والتكوين وكان اليدف ىو بناء الشخصية  1976 أفريل 16في 35/76

القومية األصمية ،اذ أن اقامة المدرسة األساسية وتعميميا يمثل القاعدة والمنطمق لمقاعدة الثقافية 

والدليل عمى ذلك ىو قضاؤىا     عمى الرواسب والتناقضات الموروثة من المدرسة االستعمارية 

سنوات في مدرسة واحدة ، 3سنوات والمتوسط 6ساسية تجمع بين التعميمين االبتدائي والمدرسة األ

 . وىي مرحمة التعميم االجباري

 : المجمس األعمى لمتربية _3

الييكل التنظيمي لممجمس األعمى لمتربية : تحدد المجمس بموجب المرسوم الرئاسي بتاريخ   

لجان ليا ميام مختمفة ومتكاممة 5في عضو يتوزعون  156، ويتكون من  1996نوفمبر 12

وىي كالتالي : لجنة التعميم _ لجنة التكوين  25في المادة 101_96محددة بموجب المرسوم 

_لجنة البحث والدراسات االستطالعية _ لجنة المتابعة والتقويم _ لجنة العالقة مع المحيط 

 . االجتماعي واالقتصادي
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 : ومن بين ميام ىذا المجمس ما يمي

يشارك في اعداد وتقويم السياسة الوطنية لمتربية والتكوين، قصد المساىمة في االنسجام الشامل _ 

 . لممنظومة التربوية وتحسين مردودىا وانسجاميا مع متطمبات التنمية االقتصادية واالجتماعية

 .يدرس ويبدي رأيو في كل ما يتعمق بالتربية في جميع المستويات ومختمف الجوانب_ 

 .يضمن ديمومة التشاور داخمو مع كافة أطراف المنظومة_ 

 .تمقين قيم الثروة من خالل تدريس التاريخ الوطني والثقافة الوطنية_ 

 .دراسة مشاريع االصالح التي تبادر بيا القطاعات المكمفة بالتربية والتكوين وتقديم آراء حوليا_ 

 . مجال التربية والتكوينمتابعة التطورات الكبرى عمى الصعيد الدولي في _ 

اال أنو لم يدم طويال وذلك بانتقال السمطة الى رئيس جديد قام بإلغاء غالبية المجالس االستثنائية  

التي أنشأىا الرئيس اليمين زروال ، وعوض بمجنة مؤقتة محددة الميام واآلجال لتقدم تقريرا 

 . وتوصيات إلصالح  المنظومة التربوية

 : إلصالح المنظومة التربوية المجنة الوطنية _4

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000ماي 13ضبطيا الرئيس عبد العزيز بوتفميقة بتاريخ    

101/2000  

أشير من األشغال قدمت 9عضو ، بعد حوالي 158، وتتألف المجنة من  2000ماي 9المؤرخ 

 . المجنة مشروعيا
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 :  مهامها 1_4

  التربوية قصد اعداد تشخيص موضوعي ومفصل لجميع عناصر المنظومةاجراء تقييم لممنظومة _ 

 (اقتراح مشروع يحدد العناصر المكونة لسياسة تربوية جديدة ) المبادئ/ األىداف/االستراتيجيات_ 

 .تقديم نتائج أشغاليا في تقرير عام يستخدم كأساس إلصالح المنظومة التربوية الجديدة_ 

صل لمتدابير التي تراىا ضرورية وعاجمة لتطبيقيا في ميادين ذات أولوية دراسة واقتراح تقرير مف_ 

 .مباشرة مع الدخول المدرسي الذي يمي تاريخ تنصيبيا

   : أهدافها 2_4

التحقق في اطار تشخيص المنظومة التربوية من النتائج المسجمة االيجابية منيا والسمبية مع _ 

 . تحميل أسبابيا العميقة وآثارىا

تحميل التحديات الجديدة التي البد أن تواجييا ، وتحديد المتطمبات الضرورية لتكوين مواطن _ 

 . قادر عمى التفتح والمساىمة في تنمية الوطن

 . دراسة الوسائل التي تساعد عمى تجديد جذري لممحتويات والمناىج البيداغوجية_ 

 . ث العممياقتراح مشروع بعيد المدى يتناول التعميم العالي والبح_ 

  . اقتراح منظومة فعالة ومستقرة لتكوين وتقييم المكونين_

االستعانة بأي شخص كفئ ومؤىل السيما خبراء المنظمة العالمية لمتربية والثقافة )اليونيسكو (، -

 (. والمنظمة العربية لمتربية والثقافة )األلسكو
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 . اقتراح كل الحمول التي من شأنيا أن تحقق التقدم -

 :   أهم مميزات االصالح3_4 

 . سنوات عمى كل مستوى البالد 5تعميم التعمم التحضيري لكل األطفال بالغي سن _ 

  تغيير المناىج التربوية وعنصرتيا ، ألنيا بعيدة كل البعد عن المقاييس المعمول في باقي الدول_ 

وىي مرحمة المتوسطة ، وصارت الدراسة فييا تتم  الرجوع الى التسمية القديمة لمرحمة االكمالية_  

 . سنوات 4خالل 

تدريس المغة الفرنسية ابتداءا من السنة الثالثة ابتدائي وكذا المغة االنجميزية من السنة أولى _ 

متوسط ، والسبب الذي أدى الى اتخاذ ىذا القرار ىو ضعف النتائج في المغة الفرنسية في 

 .البكالوريا

 . ابتدائي اال أنيا لم تعمم الى غاية اليوم 4غة األمازيغية بداية من السنة ادراج الم_ 

 . اعادة تكوين  معممي ومربي المنظومة التربوية_ 

 . 1 شعب خالل خمس سنوات القادمة 6الى 15تقميص عدد الشعب الممتحنة في البكالوريا من _ 

اىج الدراسية من السنة أولى ابتدائي تميزت ىذه االصالحات بمراجعة شاممة وكمية لجميع المن   

الى السنة الثالثة ثانوي وتم في ىذه المراجعة االعتماد عمى مقاربة جديدة ىي المقاربة بالكفاءات 

السنة  2003/2004بدل المقاربة باألىداف التي كانت معتمدة في البرامج السابقة ، وتعتبر سنة 

                                                           
1
 .556فاتحً عبد النبً مرجع سابق ص   
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دة ان كان عمى المستوى الييكمي أو عمى مستوى األولى التي شرع فييا تطبيق االصالحات الجدي

 1. المناىج الدراسية

عمى أن تغيير المناىج  2003/ 04/06المؤرخ في  245/2003كما جاء في المنشور       

وتحديث محتوياتيا أمر يفرض نفسو ، وتبنى النظام التربوي في الجزائر ىذا التوجو الجديد ليستطيع 

الحاصمة في المجتمع ، فكانت المقاربة بالكفاءات التي تسعى الى تنمية  مواكبة التطورات والتغيرات

قدرة المتعمم ، وأصبح دور المعمم منشطا أو موجيا لمفعل التربوي فقط ، وأصبح التعميم مبني عمى 

مجموعة من الكفاءات التي يجب أن تتحقق في كل مرحمة من المراحل التعميمية سواء كانت كفاءة 

 . مية أو ختامية أو نيائيةقاعدية أو مرح

وال يمكن الحديث عن االصالح التربوي  دون اعادة النظر في البرامج التعميمية وىذا ما فرضو    

الواقع ، حيث لوحظ نقص في النظام التربوي أصبح غير منسجم مع متطمبات المجتمع المتغير 

ثانوية بات أمرا ضروريا، حتى يمكن باستمرار ، فمراجعتو كميا من المدرسة األساسية الى المرحمة ال

 2. بناء عالقة تكامل بين النظام التربوي والمجتمع

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Htt://educapsy.com. 

2
 .563-561على ضٌف مرجع سابق ، ص  
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  خالصة :

، نجد أن الجزائر تسعى وبشكل كبير من أجل  في ىذا الفصل  وما تم عرضو من خالل     

جعل المدرسة الجزائرية ليا مكانة مرموقة عمى المستولى العالمي ، وذلك من خالل االصالحات 

 التي تقوم بيا والجيود التي تقوم بيا منذ أن ان استقمت الى يومنا ىذا . 
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 المعلم والبرامج المدرسية
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 تمهيد :

يعد المعمم أحد العناصر والمحاور األساسية في العممية التربوية مثمو مثل المتعمم ،والمعمم عند     

أدائو لمعممية التعميمية يعمل وفق مناىج وبرامج مخصصة ومحددة موضوعة من طرف ىيئات 

وفي خاصة ومسؤولين تربويين ومشرفين ، والمعمم يجب عميو الخضوع ليذه البرامج والعمل بيا ، 

 .  ىذا الفصل سنقوم بعرض عدة نقاط تخص المعمم والبرامج الدراسية
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 أوال : أهمية المعمم  

وذلك من خالل تحفيز الطالب ودفعو لمنجاح  ، حيث أن تحفيز الطالب أ _ التأثير االيجابي : 

سعيو ألن يكون ودفعو لمنجاح في األمور يجعمو متحمسا النجاز الميام والنجاح بيا باالضافة ل

متميزا ، والكثير من المعممين كانو قدوة لطالبيم لذا من الضروري أن يتحمى المعمم بالطيبة 

 واالحترام والتواضع يكون تأثيره ايجابيا عمى طالبو .

فالدور الرئيسي لممعمم ىو نقل المعرفة لطالبو ،ويكون ذلك بعد أن يتم  ب_ نقل المعرفة لمطالب :

اسيا معينا ، التباعو في العممية التدريسية ، يقوم المعمم باتباع التعميمات الخاصة اعطاؤه منيجا در 

 بيذا المنيج وتوزيع المادة لتشرح في فترة زمنية محددة طول العام الدراسي .

فالمعمم قادر عمى جعل البيئة التعميمية ايجابية أو سمبية عمى ج_ خمق بيئة تعميمية مناسبة :

بيئة سعيدة ودافئة ، ومن  إلعدادالمعمم الدور األساسي في الفصل الدراسي  الطالب ، حيث يمعب

 المرجح أن يكون الطالب أكثر انجازا وسعادة في ىذه الحالة . 

فيم الطالب والتعرف  القدرة عمىلذا من الضروري أن يمتمك المعمم د_ التعرف عمى الموهوبين : 

عمى الموىوبين منيم ، ومعاممة كل طالب وفقا ما يحتاجو ليتور ويصبح أفضل ، ومن الجيد 

 . 1تدريب المعممين عمى القيام بذلك من قبل الجيات المختصة

 

 

 

                                                           

 .  https://mawdoo3.com  2018جانفي  28مراد شوابكة ،  1 

https://mawdoo3.com/
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 ثانيا : أدوار المعمم

يكتشفون بأنفسيم  والقصود ىنا ىو تعميم التمميذ قدرات التفكير التي تجعميمأ_ الدور التعميمي:   

 المعارف والحقائق المختمفة ، فتعميم قدرات التفكير لو  العديد من المزايا والتي من أبرزىا :

 _ يزيد من انسانية التمميذ وقيمتو وثقتو بنفسو .     

 _ يسرع في تأىيمو واعداده لممجتمع .     

 _ ييذب قدراتو ويجعمو أكثر مالئمة لمطالب المستقبل .    

_ ومن أدواره كذلك المالحظة والمقصود ىنا ىو مالحظة المعمم لتالميذه وألفعاليم وردودىا ،     

ومعرفة لطبائعيم ومستويات سموكيم اضافة الى ذلك دوره التشخيصي  والذي يرتبط بدوره كمالحظ 

معو  ، اذ يستطيع بتشخيص سموك التالميذ تحديد جوانب القوة والضعف لكل تمميذ وطرق التعامل

 ، ووضع برنامج مناسب لو . 

_   كما يعتبر التوجيو واالرشاد من أىم أدواره التي يقوم بيا مع تالميذه وذلك في مختمف أمورىم   

 .   1ومواقفيم التي يتعرضون ليا سواء التعميمية منيا أو االجتماعية

 ب_ الدور االجتماعي والتربوي لممعمم:

   

لم يعد مقتصرا عمى حشو المعارف واألفكار لمتالميذ من خالل  لقد تعاظم دور المدرس حيث    

ما يقدمو من مواد ومواضيع  عممية وأدبية ، كما أنو عمى المدرس التكيف مع ما يواجيو العالم من 

تطورات تكنولوجية ومنيجية في التربية والتعميم ، اذ من الضرورة أن يكون المدرس مطمع عمى 

تطوراتو واحتياجاتو المعرفية والمنيجية ، كما بينت دراسات أن العالم االجتماعي من حيث 

                                                           
ص  82ص  2002، عمان اأٍلردن  1عمى راشد ، خصائص المعمم العصري وأدواره ، دار الفكر العربي ، ط  1

 .92ص 89
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بالمائة الباقية تتوقف عمى  40بالمائة من نجاح العممية التربوية تقع عمى عاتق المدرس ، بينما 60

نجاح االدارة وامكانيات المؤسسة التعميمية وظروف التمميذ العائمية ، كما بينت الدراسة األثر 

 . 1و المدرس في تحصيل طالبوالواضح الذي يترك

دور المدرس يختمف عما كان في السابق ، حيث لم تكن وظيفة التربية تحتاج الى يد مؤىمة    

وبرامج دراسية معروفة ومواكبة لمتطور العممي والتكنولوجي ، ومع مرور الزمن تشعبت االىتمامات 

 محمد كمالالجوانب ، كما يقول  العممية ، وأصبحت مينة التعميم كعممية لتكيف الفرد في جميع

" تغيرت النظرة الى مينة التعميم تبعا ألىمية اعداد المعمم وصعوبتيا وأصبحت تحتاج الى النحاس 

مؤىالت خاصة يجب تتوفر في أن المعممين حتى يستطيعوا القيام بيذه المسؤولية الكبيرة ، ومع 

د عمى بعض الميارات التي يستطيع أن ذلك أصبح التعميم مينة ليا أصوليا ال مجرد حرفة تعتم

 ."  2يقوم بيا أي شخص

ونظرا ألىمية الدور الذي يقوم بو المدرس وتأثيره عمى التالميذ من حيث سموكيم وشخصياتيم      

ومياراتيم والخبرات التي يكتسبونيا ، فان ىناك من الباحثين من اىتم بتوضيح معالم ىذا الدور 

قى فريدا ، وتحديده وأي تحديد لو ال يتصف بالمرونة قد ال يغير طبيعتو ألن ىذا الدور يجب أن يب

 . 3يميز الشخص الذي يقوم بو

 خصائص المعمم  ثالثا:

 وتتمثل فيما يمي أ_ الخصائص الجسمية: 

 _ سالمة الصحة والخمو من العاىات واألمراض والضعف.      
                                                           

 .55ص  2000بن دومية رزيقة ، رسالة ماجستير في عمم االجتماع التربوي ، جامعة الجزائر سنة   1
محمد كمال النحاس وآخرون ، تربية مدارس المعممين والمعممات ولمطالب الكفاءات ، المطبعة األميرية ،   2

 .78. ص 1956القاىرة 
عبد الرحيم محمد عدس ، دور المعمم وطبيعتو وماىية ، مجمة التربية ، المجنة الوطنية القطرية لمثقافة والتربية   3

 .62، ص  1980 43والعموم العدد
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 _ العناية بالمظاىر والنظافة والنظام .      

 _ النشاط واليوية .     

 ب _ الخصائص العقمية : 

 القدرة عمى التصرف  السميم في حل المشكالت والمواقف التي تقابمو . الذكاء و _     

 _ االلمام بالمادة وما يجد فييا من نظريات .    

 _ االلمام بنفسية التالميذ وعقميتيم وميوليم واستعداداتيم وقدراتيم .    

 _ االلمام بقواعد التدريس المناسبة وكيفية تطبيقيا .    

 ي لمينة التدريس والموىبة في ذلك._ الميل الطبيع    

_ االلمام بعمم األخالق والسياسة ليعرف المجتمع السياسي ومعاييره الخمقية ودواعييا في تربية     

 الطفل . 

 ج_ الخصائص الخمقية : 

 _ المطف والمين في المعاممة .   

 _ الصبر وقوة التحمل .   

 _ حب العمل واالخالص فيو .   

 _ احترام الدين والعادات والتقاليد واالحتشام .   

 .1_ العدالة والنزاىة   

 

 

 

                                                           
1  https :wadelameen.hooxs.com. 
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 رابعا : أسس اختيار البرامج المدرسية   

 أ _ األساس االجتماعي  : 

يجب أن يراعي واضع البرنامج تراث المجتمع وقيمتو ومعاييره ومشكالتو وأمالو أىدافو       

ذ تاريخ وطنيم وخبراتو ومميزاتو والمين التي يمكن يمارسيا الحاضرة والمستقبمة ، فيدرس التالمي

الفرد من تجارة وزراعة وصناعة ، والمشاكل التي تواجو مجتمعو ، وعالقة مجتمعو بالمجتمعات 

 األخرى . 

  ب_ األساس النفسي : 

وجيو كان لكتابات المفكرين والفالسفة ،وتقدم العموم االنسانية وخاصة عمم النفس أثر في ت     

االىتمام الى المتعمم في العممية التعميمية ، وقد أدى ىذا الى العناية بأن يكون البرنامج متنوع 

ميول التالميذ والكشف عن مواىبيم بما يساعدىم عمى تنميتيم جسميا وعقميا  إلشباعالخبرات 

 . 1واجتماعيا نموا كامال

 ج _ األساس البيئي :

البرنامج يكون عاما لتالميذ المجتمع الموضوع ليم عمى مستوى الدولة ، وذلك لضمان تحقيق      

التماسك االجتماعي عن طريق توحيد الثقافات والخبرات ، ولكن البرنامج ينفذ في بيئات مختمفة 

بحيث منيا الساحمية الصحراوية والزراعية والصناعية ، لذا يجب أن تكون البرامج من المرونة 

 .  2تسمح لممدرس بأن يكفيو حسب البيئة ، مع مراعاة االطار العام لمبرنامج وروحو

 

                                                           
عاشور راتب ، عوض ابو الييجاء عبد الرحيم ، المنياج باءه تنظيمو نظرياتو وتطبيقاتو العممية ، عمان األردن   1

 .228ص  2009، دار الحمدانية لمنشر والتوزيع 
-48اعة الشعبية لمجيش ص ص وزارة التعميم االبتدائي والثانوي ، دروس في التربية وعمم النفس الجزائر ، الطب  2

49. 
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 خامسا : المبادئ الرئيسية الختيار البرامج المدرسية 

_ يتم اختيار ىذا البرنامج أو ما يسمى بالمحتوى الدراسي في ضوء األىداف العامة واألىداف   

 دة .الخاصة لمميدان الذي تنتمي اليو الما

_ أن يحقق البرنامج الجانب االستقصائي والتفكير العممي بحيث يصبح الطالب ماىرا بطرق   

 البحث والمعرفة .

_ أن يختار البرنامج بحيث يكون ممثال لمجالو تمثيال صادقا، أي بمعنى أن يشمل البرنامج عمى   

 . 1المفاىيم واألفكار والميارات الرئيسية التي تمثل الميدان ككل

   الدراسية  سادسا: خطوات اعداد البرامج

 ويمكن تمخيصيا فيما يمي :  

 _ اختيار محتوى البرنامج .   

 _ اختيار التقنيات المناسبة واجراءات التقويم .   

 _ تحديد وكتابة أىداف األداء بصورة عامة ثم تحويميا الى أىداف جزئية .   

 . 2أساليب التدريب والوسائل والنشاطات التدريبية المناسبة _ تحديد محتوى المنيج التدريبي  ،

 سابعا: منهجية تقديم البرامج المدرسية 

 _ يجب أن تكون مناسبة لممراحل التعميمية.     

 _ مناسبة لموضوع الدرس .     

 _ مناسبة ألغراض التعميم وأىدافو .     

                                                           
ص  2008حسين فرج عبد المطيف ، تخطيط المناىج وصياغتيا ، عمان األردن ، دار الحامد لمنشر والتوزيع   1

151. 
عبد السميع وآخرون ، اعداد المعمم وتنميتو وتدريبو ، دار الفكر لمنشر والتوزيع  ، عمان األردن ، د ط ،   2

 .160ص 2006
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 _ مناسبة لعدد التالميذ في القسم .     

 _ مناسبة لظروف  الطالب .     

 _  مناسبة إلمكانية المدرسة .     

 .1_ مناسبة لمدى مرونتيا      

 ثامنا : البرامج المدرسية الجزائرية 

أجنبية بعيدة عن الواقع االجتماعي ليا ، من حيث  ورثت الجزائر عن المستعمر برامج مدرسية   

ا الى بمورة برامج مدرسية تكرس طموحات شعبيا وتنشئ بي  ما دفعالغايات والمبادئ والمضامين ، 

أجياليا تنشئة توافق سمات مجتمعيا العربي االسالمي ، وطبعا ذلك لم يكن في لحظة بل احتاج 

فالمجتمعات ال تقف عند حد معين ، وألن البرامج وسيمة  الى وقت وألن التغير من سنن الحياة 

بفاعمية وىي التنشئة االجتماعية ،فإنيا ىي األخرى تتغير المدرسة في القيام بوظيفتيا الرئيسية 

 لتحقق التوازن المنشود لممجتمع . 

يمكن القول أن تطور البرامج المدرسية الجزائرية تزامن مع األحداث التي الزمت النظام التربوي    

 الجزائري المتمثمة في المراحل االصالحية الرئيسية التي مر بيا وىي : 

 : 1691الى 1691األولى من  _ المرحمة1

ركز نشاط تعميم البرامج عمى تعميم استعمال المغة العربية ، وعمى تعريب  المواد  اضافة الى     

محاولة المراجعة التي مست المواقيت في جميع األطوار ، وقد تم فييا تعريب المواد ذات البعد 

ألخالقية والدينية والفمسفية ، الجغرافيا ( . انيا ) التاريخ ، التربية المدنية وا  واإليديولوجيالثقافي 

استيراد مؤلفات مدرسية من مختمف البمدان لمواجية الغياب الكمي لموسائل التعميمية الوطنية وتخمل 

ىذه المرحمة صدور وثائق عدلت بالبرامج والمواقيت واحتوت عمى تعميمات قصد تحسين وضعيتيا  

                                                           
 .234ص  2001ىشري ، مدخل الى التربية واالدارة ، دار الصفاء لمنشر عمان األردن عمي محمد   1
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لموسائل التعميمية، وليذا كان تعميم التعميم ىو االنشغال الرئيسي في ىذه المرحمة عمى  باإلضافة

تطبيق التقنيات الخاصة   فمما وقعحساب االنشغاالت األخرى ذات الصمة بالشؤون التربوية الجيدة 

لتعميمية لم واختيار وتقويم البرامج واألدوات ا فإنجازبإنجاز البرامج والمخططات الدراسية ، بالتالي 

 . 1تحظ بالقدر الكافي

  

 :1691_ 1691_ المرحمة الثانية 1

فكانت تيدف الى تجديد المضامين والطرق التعميمية  ، التعميم التدريسي لممتعمم التقني       

المتعدد التقنيات ، تحديث طرق التوجيو ، جعل وسائل التعميم المضامين التعميمية منسجمة مع 

 انشغاالت المحيط

وقد ، وتم ابقاء عمى البرامج الفرنسية التي تؤثر عمى الخيارات السياسية ، حيث بقيت الكتب 

 أمريوالمدرسية تستورد أو تطبع محميا بعد الحصول عمى حقوق التأليف ، بعد ذلك جاءت  

التي ضبطت مجاالت التدخل في ميادين عدة من  1976/  04/ 16الصادرة بتاريخ  76/35

 المدرسية واعداد الوسائل .بينيا البرامج 

 :1661_ 1691المرحمة الثالثة 

كان تحضير وتطبيق البرامج  والوسائل التعميمية ، بصورة تدريجية بالموازاة مع التطبيق      

التدريجي لممدرسة األساسية ، وقد تم اعداد البرامج والكتب المدرسية من السنة األولى أساسي الى 

سسات السنة التاسعة أساسي من قبل جزائريين ، وذلك من مرحمة التصميم الى التوزيع عمى مؤ 

التعميم ، وكانت البرامج  بشكل كتيبات في كل المواد التعميمية ، وتصنف برامج المدرسة األساسية 

                                                           
دراسات اجتماعية وتربوية ، جامعة محمد خيضر ن بسكرة ، منشورات مخبر المسألة التربوية في الجزائر ، -  1

 10-9ص ص 2009في ظل التحديات الراىنة جانفي 
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الى المبادئ النشيطة لمتربية المتركزة عمى المتعمم ونمو االىتمامات المتأتية من ضرورة تأمين 

القائمة عمى تكوين روح استمرارية في البرامج وتحسين المردود المدرسي ، والتربية العممية النشيطة 

عممية تمنح االمتيازات لممالحظة والتجربة والممارسة اليدوية ، لتجد سندا مفضال في التعميم التقني 

من الحدائق المدرسية في المرحمة األولية الى المعامل ، حيث تجرى العممية االنتاجية طيمة 

أعمال جماعية وتستمزم كذلك من المرحمة النيائية ، وتتكامل المواد الدراسية التي تستوجب 

المعممين تكوين حرف تربوية متضامنة ، حقيقة ىذا التكامل يتبمور عمى مستوى البرامج بتعميم 

 الحواجز بين المواد الدراسية .  بإقامةتركيبي ال يعترف 

 :  1119الى 1661المرحمة الرابعة من 

عمى البرامج التي تبين أنيا مكثفة  في ىذه المرحمة برزت فكرة ضرورة ادخال تعديالت        

وغير منسجمة مع بعض الجوانب المتعمقة بالتحوالت السياسية واالجتماعية التي عرفتيا البالد ، ما 

التي كان من   1994/ 1993دفع الى تحقيق محتويات البرامج  وذلك خالل السنة الدراسية 

 نتائجيا اعادة كتابة برامج التعميم األساسي .

ن االصالحات التربوية دائما تسعى الى تحسين البرامج ، بالتالي االصالحات التربوية ا      

الجزائرية كانت دائما تأتي بالجديد عمى صعيد البرامج ، وفي المرحمة الرابعة المحددة سمفا ، جاء 

، بعد تشخيص لموضع وتقديم مقترحات ، اال أن التطبيق  لإلصالحمشروع المجنة  الوطنية  

، وتغيرت ىيكمة المنظومة التربوية من التعميم  2003/2004مي بدأ  مع بداية الموسم الدراسي الفع

األساسي الى التعميم االبتدائي والتعميم المتوسط ، كما تم اعداد برامج جديدة تم تطبيقيا بصورة 

، الذي يمثل آخر مرحمة لإلصالح بتنصيب السنة   2007/2008تدريجية الى غاية الموسم 

لخامسة ابتدائي والسنة الثالثة ثانوي ، وبالموازاة فالتغير لم يمس المحتوى فقط بل مس أيضا ا

 طرائق التدريس ، وتم االنتقال من بيداغوجيا األىداف الى بيداغوجيا التدريس بالكفاءات .
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كانت في تصميميا ترتبط عمى  2001ان البرامج المدرسية الجزائرية قبل تطبيق اصالحات     

و مباشر بأىداف ونشاط التعميم داخل حجرات الدراسة ، وتفاوت مستويات البرامج من تصميم نح

وحدة تعميمية صغيرة تتناول ىدفا معينا أو عددا محدودا نسبيا من أىداف التعميم التي يمكن لممتعمم 

شتمل تحقيقيا واتقان تعميميا في حدود الوقت المحدد لمحصة أو أقل منو ، الى تصميم برنامج ي

عمى مجموعة من الوحدات التعميمية التي تتناول في تتابع معين أىداف التعمم لموضوعات مقرر 

دراسي بأكممو ، ويسير المتعمم وفق ىذا التتابع بعد اتقانو لتعمم أىداف الوحدة محل الدراسة الى 

 الوحدة التالية ليا وىكذا يتقن جميع المقرر . 

 _ بيداغوجيا األهداف : 1

ىذه البيداغوجية فكل عممية تعميمية ينبغي أن تنطمق من أىداف محددة  ليتم تحقيقيا ،  حسب   

 والمعمم عند تخطيطو لمجرس يتخذ االجراءات التالية : 

 _ يختار محتوى المادة .    

 _ يوظف طرق وأساليب معينة .    

 _ يحكم عمى مردودية التالميذ .    

ولكي تكون ىذه االجراءات معدة عمى أسس دقيقة ومتينة فيجب االنطالق من أىداف محددة ،   

والمقصود  باليدف التربوي في ىذه المقارنة ىو تخطيط لمنوايا البيداغوجية ، يتم من خالل وصف 

دقيق لمسموكات واالنجازات المراد مالحظتيا ، في فكر أو سموك المتعمم ويترجم تحديد اليدف 

 التربوي المبادئ التالية : 

 _ مبدأ اليدف الذي يسير نحوه التعميم عمى شكل نتائج ممموسة.   

 _ مبدأ النية المعبر عنيا بوضوح ليعبر التمميذ عن تعممو.  

 _ مبدأ الفاعمية التي تبين االنجازات واألنشطة التي سيقوم بو التمميذ .  
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 بمة لممالحظة والقياس. _ مبدأ الحسية الذي يجعل ىذه األىداف قا  

 تحديد األهداف :  1_1

 وتنقسم األىداف حسب األنماط التالية :  

/ أىداف المكتسبات القبمية :  وتتعمق بالمضامين والميارات التي ينبغي أن يممكيا التمميذ لكي 1  

 يتابع بكيفية فاعمية .

تتمثل في األىداف المرحمية لمدرس والتي تحدد مقاطع المحتوى في تسمسميا  / أىداف وسيطة :2

 وتتابعيا خالل الدرس . 

/ أىداف نيائية : وتشير الى نياية الدرس ، حيث تكون المحتويات عبارة عن خالصات أو 3

 تمارين تطبيقية .  

 مستويات األهداف :  1_1

 ا يمي : بعد تحديد األىداف تضبط مستويات ويكون م    

أ _ الغايات: صيغة يربطيا التجريد والعمومي تعبر عن المقاصد العامة وبعيدة المدى، من  

خصائصيا أنيا تعكس سياسة المجتمع، تشتق من مختمف الوثائق الرسمية، يتطمب تحقيقيا مدة 

 من الزمن مثال: تساىم في بناء مجتمع ديموقراطي.  

فعمية التي يحققيا جزء من مقرر أو جزء ما من برنامج ب_ األىداف العامة : تصف النتيجة ال

 خالل فترة زمنية محددة .

ج_ األىداف الخاصة : ىي المستوى الذي ييم المدرس كونو المحدد لألىداف الخاصة من 

الدروس  التي ينجزىا مع تالميذه ، فاليدف الخاص محدد بمحتوى معين  )محور ، موضوع 

 ....الخ ( . 
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جرائية: تجدد عمى شكل سموكات وانجازات  قابمة لممالحظة والقياس  ، والسموك د_ األىداف اال

ىو كل فعل يقوم بو المتعمم لكي يبرىن من خاللو عمى التغيير الذي حدث نتيجة تعمم معين ، 

 ويتسم بالخصائص التالية : 

 _ كامال يتضمن فعل االنجاز وشروطو ومعاييره . 

 ميذ أن يفعمو ؟_ يترجم بدقة ما يطمب من التم 

 _ منسجم داخميا أي عدم وجود تناقض بين االنجاز والزمن المخصص لو .  

 

لقد كان االصالح التربوي األخير في الجزائر نقطة انعطاف الى مقاربة جديدة في التدريس ،       

 لكن قبل ىذا ما ىي دواعي التجديد في البرامج المدرسية وما ىو جديدىا ؟

 ج :_ اعداد البرام1 

تنطمق البرامج المدرسية من فمسفة المجتمع، أو بناءا عمى معايير عالمية سواء بالنسبة        

لمحتوياتيا أو سبل معالجتيا مع توفير الشروط  الكفيمة بتفعيل الفعل التربوي ، الذي سينعكس ال 

 رية جاءت ل:محالة عمى مختمف مجاالت الحياة المجتمعية ، بالتالي فالبرامج المدرسية الجزائ

 _ التركيز عمى العمق أكثر من التفصيالت .     

 _ مراعاة الوحدة والتكامل بين العموم .     

 _ التركيز عمى المفاىيم الكبيرة والمفتاحية .      

_ اعطاء مساحة كبيرة لممتعمم بما يسمح لو بإنجاز سمسمة من االنشطة ، تقوده الى بناء      

 المفاىيم واستنتاج المعرفة وتطبيقات حياتو واقعية تترجم وتوظف تعمماتو في مواقف جديدة .

 _ يجعل المؤسسة التعميمية أكثر انفتاحا عمى المحيط الخارجي.      
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 مج :_ دواعي تحديد البرا1

يعود تصميم أىداف البرامج المطبقة وتحديد محتوياتيا الى عقود خمت،  وىي بذلك ال تواكب      

 التقدم العممي والمعرفي الذي أحدثتو التقنيات في االعالم واالتصال .

التغيرات التي عرفيا المجتمع الجزائري السياسية واالجتماعية والثقافية ، التي غيرت فمسفتو   

ية وفتحت أمامو طموحات مشروعة لمتقدم والرقي في ضل العدالة االجتماعية ، والمواطنة االجتماع

 . 1المسؤولة تكون فييا روح المبادرة والبحث الدائم عن النجاعة

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 14-09نفس المرجع السابق ، ص   1
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 خالصة :

من خالل ما سبق وما تم عرضو خالل ىذا الفصل الثاني ، نجد أن المعمم والبرامج الدراسية      

أن ىناك عالقة تكامل بينيما، خالل ممارسة العممية التعميمية التربوية ، ألن المعمم يخضع ليذه 

 .   البرامج ويعمل وفقيا ، كما أنيما يعتبران من أىم عناصر العممية التربوية التعميمية

 

   

 

 



 الفصل الرابع 
 االجراءات المنهجية للدراسة 

  : مجاالت الدراسة أوال

: منهج الدراسة ثانيا   

: أدوات جمع البيانات ثالثا  

   : العينةرابعا 
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 أوال : مجاالت الدراسة 

 _ المجال المكاني :1

كنا بصدد اجراء الدراسة الميدانية ، في عدة مدارس ابتدائية التي تقع في بمدية الحمادية برج بوعريريج ،  

تعذر عمينا ، ونظرا  لمظروف  التي تمر بيا البالد بسبب جائحة كورونا التي تسببت في غمق المدراس 

 اجراء ىذه الدراسة . 

 _ المجال البشري:2

عينة البحث ، مجموعة من المعممين والمعممات بابتدائيات الواقعة ببمدية يتضمن المجال البشري         

 الحمادية والتي تم اختيارىا قصديا ، ونظرا لجائحة كورونا لم تتم الدراسة الميدانية .

 المجال الزماني : _ 3

، حيث كانت الدراسة االستطالعية يوم  2012/2020كانت ستتم ىذه الدراسة خالل السنة الجامعية  

لم يتم  ، أما المقاء الفعمي مع المعممين والمعممات من أجل توزيع االستمارات عمييم  2020فيفري  00

  .2020مارس  12وذلك بسبب جائحة كورونا ، وغمق المدارس التربوية يوم 

 ثانيا : منهج الدراسة 

مشكمة موضوع البحث الى الطريقة التي يتبعيا الباحث لدراسة يشير مفيوم المنيج    

ويجيب ىذا المفيوم عمى الكممة االستفيامية كيف ؟ وبعبارة أخرى اذا سألنا كيف يدرس 
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الباحث الموضوع أمامو ؟ فاإلجابة عمى ذلك تستمزم تحديد نوع المنيج ، يعني أيضا 3 

 . 1الطريقة التي يتبعيا الباحث في دراسة المشكمة الكتشاف الحقيقة

عمى أنو الطريق الى الكشف عن الحقيقة ، في العموم يعرف عبد الرحمان بدوي المنهج :   

  بواسطة طائفة من القواعد العامة تييمن عمى سير العقل وتحدد عممياتو حتى يصل الى نتيجة ومعمومة.

فان المنيج الوصفي ىو المالئم لدراستنا الحالية ، ألنو من خاللو  ، الراىن ناموضوعونظرا لطبيعة      

 . 2تحميال دقيقا اكتشاف أىم نقاط التي تخص البرامج المدرسية والتعرف عمييا أكثر وتحميميايمكننا 

  جمع البيانات : أدوات ثالثا 

والمعمومات ،غير أن  الباحث عميو أن يختار من ىذه قد تتباين وتتعد وسائل وأدوات جمع البيانات      

الوسائل وسيمة أو أكثر لمحصول عمى المعمومات ، ولقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى أداة واحدة  من أجل 

 الحصول عمى ىذه المعمومات وىي 3 

  _ االستمارة :1 

الحصول عمى معمومات حول نموذج يضم مجموعة أسئمة توجد الى األفراد من أجل تعرف بأنيا        

موضوع أو مشكمة أو موقف ،ويتم تنفيذ االستمارة اما عن طريق المقابمة الشخصية أو أن ترسل الى 

عن طريق البريد وتتميز االستمارة بالحياد ، فاذا كانت أسئمتيا مستقمة تسمى باالستمارة ، واذا  المبحثين

  3أتت في مقابمة تدعى استمارة االستبيان ، وتدعى استمارة االستبيان في حالة ما اذا جاءت في المالحظة

                                                           
1
 .441ص  4891مناهج البحث في علوم التربية وعلم النفس ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر  رابح تركي ، -   
2
 . 89، ص 0222، مؤسسة عمان األردن ، 4مروان عبد المجيد مروان ابراهيم ، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية ، ط - 

3
العلمي في العلوم االجتماعية ، مؤسسة حسين راس الجبل للنشر والتوزيع ، د ط ، نادية عاشور مع مجموعة من الباحثين ، منهجية البحث  

 . 029-089، ص 0222قسنطينة ، الجزائر ،
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مع المعممين ، وقد تضمنت  ولقد اعتمدنا في بحثنا ىذا استمارة االستبيان ، ألننا بصدد اجرائيا    

 محاور أساسية وىي 3  0صحيفة االستبيان 

الى السؤال 01المحور األول 3 وضم البيانات الشخصية المتعمقة بالمبحوث ، وىي من السؤال رقم  

 .00رقم

الى السؤال رقم  00الدراسية وأثرىا عمى أداء المعمم ، وىي من السؤال رقم المحور الثاني 3 ضغط البرامج 

10 . 

، وىو من السؤال رقم   المحور الثالث 3 البرامج الدراسية تحولت الى بؤرة توتر عمى طرفي العممية التربوية

 . 11الى السؤال رقم 10

الى  11توجد عالقة بين ضغط البرامج الدراسية وأداء المعمم ، وىو من السؤال رقم  المحور الرابع 3 

 . 21السؤال رقم 

 : العينة رابعا 

جزء من مجتمع البحث أو الدراسة التي تجمع منو البيانات الميدانية ، وىي تعتبر جزءا من  العينة ىي  

الكل ، بمعنى أنيا تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع عمى أن تكون ممثمة المجتمع البحث ، فالعينة ىي 

 جزء معين أو نسبة معينة من أفراد المجتمع األصمي ، ثم تعمم نتائج

العينة يمكن أن تكون أشخاص ، كما قد تكون أحياء وشوارع أو غير ذلك ، أما بالنسبة  وحدات   

والتي اخترنا من خالليا  الى استخدام العينة القصدية ، لموضوع بحثنا فقد اقتضت الضرورة المنيجية 

اث ، عينة من أساتذة ابتدائيات مدينة الحمادية ، وىم مجموعة من األساتذة من الجنسين ذكور وان

وتعرف عمى أثرىا يمارسون مينة التدريس في األطوار االبتدائية األولى بابتدائيات مدينة الحمادية ، 
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العينة التي يستخدم فييا الباحث الحكم الشخصي ، عمى أساس انيا األفضل لتحقيق أىداف الدراسة ، 

وتكمن الفكرة الجوىرية في العينات العمدية في الحاجة الى انتقاء عينات ذات مواصفات محددة لتمثل 

  . 1مجتمعا ذا مواصفات محددة ومعمومة 

  

 

                                                           
1
 . 331، ص  0222، الجزائر ، دار الهدى عين مليلة ،  4رشيد زرواتي ، مناهج وأدوات البحث العلي في العلوم االجتماعية ، ط  
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 خاتمة 

البرامج الدراسية الناجحة الصادرة عن أي منظومة تربوية ، يجب أن تكون برامج دراسية جديدة      
خاصة في المرحمة االبتدائية ، ألنها مرحمة حساسة ، تتماشى مع ما يحدث من تطورات وتغيرات في 

 الواقع . 

فالمدرسة ال يمكن لها أن تحقق كفاءات عالية ، اال باستخدام برامج دراسية صحيحة ، ألنها تؤثر      
عمى أداء المعمم ، فكمما كانت البرامج الدراسية منسجمة ومتكاممة كانت النتائج جيدة ، ألن أداء المعمم 

  في المرحمة االبتدائية دائما مرتبط ويتأثر بضغط البرامج الدراسية .



قائمة 
 المراجع



 

 

 

 

 المــالحق
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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

  -برج بوعرٌرٌج –جامعة محمد البشٌر اإلبراهٌمً 

لٌة العلوم االجتماعٌة واالنسانٌة ك  

 

 قسم العلوم االجتماعٌة                                                                       استمارة رقم :

:استمارة بعنوان   

 

 

 

 

لنٌل شهادة الماستر)ل.م.د( فً علم االجتماع التربٌة مذكرة مكملة   

 : إشرافتحت  ن:الطالبتٌ إعدادمن 

  هشام سبع  د/                                                                            هاجر بوداري 

  نسٌمة شرٌف  

 

 

الدراسٌة وأثرها على أداء أساتذة التعلٌم مالحظة: نحن بصدد اعداد مذكرة تخرج حول ضغط البرامج 

 فً الخانة التً تتناسب مع رأٌكم .)×( االبتدائً ، لذا نرجو منكم االجابة  على األسئلة بوضع عالمة 

 .علما أن إجابتكم تهمنا وتفٌدنا فً دراستنا العلمٌة 

 

  9191/ 9102السنة الجامعٌة 

 

 

 

البرامج الدراسية وأثرها على أداء أساتذة 

 التعليم االبتدائي

 دراسة ميدانية ببلدية الحمادية والية برج بوعريريج 
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 المحور األول : البيانات الشخصية 

 أنثى الجنس : ذكر_ 1 

  _ السن : 2

 _ التخصص الجامعي : 3

 _ عدد ساعات التدريس : 4

 مطمق    متزوج      _ الحالة االجتماعية :أعزب 5

 المحور الثاني : ضغط البرامج الدراسية وأثرها عمى أداء المعمم 

 الدراسية ؟المتشابهة الى حد كبير في نفس المادة _ هل تمجأ الى دمج المواضيع 6

 أحيانا   ال     نعم  

 هل ضغط البرامج الدراسية يدفع المعمم الى ممارسة نوع من الضغوطات عمى التالميذ ؟_  7

 أحيانا        ال             نعم     

 _ هل ضغط البرامج الدراسية هو سبب الى لجوء المعمم الى االحتجاج واالضراب ؟ 8

 أحيانا       ال           نعم      

 _ هل تضطر الى حذف بعض الدروس نظرا لعدم وجود الحصص الكافية ؟9 

  أحيانا         ال              نعم      

 تؤثر عمى جودة الدروس المقدمة ؟ البرامج الدراسية كثافة  المحور الثالث :

 التوتر ؟_ هل ضغط البرامج الدراسية يؤدي بالمعمم الى  11

 أحيانا      ال       نعم       
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 _ هل ضغط البرامج الدراسية يؤثر بشكل مباشر عمى التمميذ ؟  11 

 أحيانا           ال        نعم           

 الدراسية والخوف من عدم اكمال البرامج ؟ _ هل يتوتر أدائك نتيجة ضغط البرامج  12

 أحيانا     ال             نعم         

 _ هل تشعر بالقمق عندما تالحظ بأن التالميذ ال يستوعبون الدروس بسبب ضغط البرامج الدراسية ؟ 13

 أحيانا      ال      نعم            

 أكبر داخل القسم ؟_  هل ضغط البرامج يدفعك الى بذل جهد  14  

 أحيانا       ال        نعم      

 _ هل ضغط البرامج الدراسية تعتبر عائقا بالنسبة لما يقدمه المعمم ؟  15

 أحيانا        ال        نعم        

 _ هل تجد بأن التوقيت السنوي كافي لإللمام بجميع دروس المواد المختمفة ؟  16 

 أحيانا         ال          نعم      

الدراسية تؤثر عمى المعمم البرامج _ في نظرك من أي ناحية ترى ضغط  17
والمتعمم؟.............................................................................................
.....................................................................................................

................................................................................................... 

 المحور الرابع : توجد عالقة بين ضغط البرامج الدراسية وأداء المعلم :

 _ هل توجد عالقة بٌن ضغط البرامج الدراسٌة أداء المعلم ؟  01     

 أحٌانا       ال          نعم               
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 _ هل ضغط البرامج الدراسٌة ٌؤدي الى توتر بٌنك وبٌن االدارة المدرسٌة ؟ 02      

 أحٌانا          ال          نعم                 

 _ هل انخفاض مستوى التالمٌذ ٌؤثر على أدائك ؟ 91     

  أحٌانا            ال                 نعم            

 دم التركٌز لدى التالمٌذ بسبب ضغط البرامج ٌجعلك غٌر قادر على اكمال الدرس؟ _ هل ع 90     

 أحٌانا            ال              نعم             

 _ هل ضغط البرامج ٌترك لك وقت لتقدٌم نشاطات اضافٌة للتالمٌذ ؟99      

 أحٌانا            ال                نعم            

بغض النظر عن تنمٌة الجانب الفكري _ هل ضغط البرامج جعل هدف المعلم تقدٌم المادة العلمٌة  92    

 واألخالقً للتالمٌذ ؟ 

 أحٌانا            ال                          نعم           

 _ فً ظل هذه الضغوطات أي المواد الصعبة من حٌث البرنامج المكثف ؟ 92   

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................. 

 _ هل تجد نفسك متعبا فً نهاٌة الدرس نتٌجة ضغط البرنامج الدراسً ؟ 92 

 أحٌانا         ال          نعم          

 _ ما الفرق بٌن البرامج الدراسٌة القدٌمة والبرامج الدراسٌة الحدٌثة ؟ 92 

....................................................................................................................

....................................................................................................................
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 _ هل لدٌك اقتراحات تأمل فً أن تكون فً البرامج الدراسٌة ؟ 92
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