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 Abstract : 

The current study aims to know the nature of the attitudes of 

primary education teachers for the first stage towards the reforms 
of the second generation curricula, from which the following partial 

questions branched: 

-Are there statistically significant differences in the attitudes of 

teachers of the first stage of primary education towards the reforms 
of the second generation curricula that are attributed to the gender 

variable (male, female)? 

Are there statistically significant differences in the attitudes of 

teachers of the first stage of primary education towards the reforms 
of the second generation curricula due to the variable of seniority 

(less than 5 years, greater than 5 years) 

Are there statistically significant differences for teachers of primary 
education in the first phase towards the reforms of the second 

generation due to the variable of the geographical area (rural, 

urban) 

In order to answer the general question and the partial questions, 

the two researchers conducted a field study on the teachers of 

primary education for the first stage in the first educational 
department of the state of Ouargla, and the sample was chosen in 

a simple random way by taking 70% of the original community, and 

the researchers used the descriptive exploratory approach, and to 
achieve the study relied on two tools, namely The interview and 

questionnaire were in data collection, and the data was processed 

by the spss system, and the following results were reached: 

The nature of the attitudes of primary education teachers for the 

first stage towards the reforms of the second generation curricula 

is positive. 

There are no statistically significant differences in the attitudes of 

primary education teachers in the first phase towards the reforms 

of the second generation curricula by gender 

-There are no statistically significant differences in the attitudes of 

primary education teachers in the first phase towards the reforms 

of the second generation curricula according to seniority 

There are no statistically significant differences in the attitudes of 

primary school teachers in the first phase towards the reforms of 
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the second generation curricula according to the geographical 

region. 

Keywords: The Secongeneration Curricula' Attitudes. 
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 اجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي حنو مناهج اجليل الثاين
 

 2  الباحثة عائشة غطاس
 

 :امللخص
إصالحات مناهج هتدف الدراسة احلالية إىل معرفة طبيعة اجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي للطور األول حنو  

 التساؤالت اجلزئية التالية:اجليل الثاين، وقد تفرعت منها 
مناهج  يف اجتاهات أساتذة الطور األول من التعليم االبتدائي حنو إصالحات    إحصائيا  هل توجد فروق دالة    -

 اجليل الثاين تعزى إىل متغري اجلنس )ذكر، أنثى(؟ 
مناهج  حنو إصالحات  يف اجتاهات أساتذة الطور االول من التعليم االبتدائي    إحصائيا  هل توجد فروق دالة    -

 سنوات(؟5سنوات،أكرب من5اجليل الثاين تعزى إىل متغري األقدمية )أقل من 
تعزى إىل  ألساتذة التعليم االبتدائي الطور األول حنو إصالحات اجليل الثاين    إحصائيا  هل توجد فروق دالة    -

 متغري املنطقة اجلغرافية)ريفية،حضرية(؟ 
العام والتساؤالت اجلزئية قامت الباحثتان إبجراء دراسة ميدانية على أساتذة التعليم ولإلجابة على التساؤل 

وذلك  االبتدائي للطور األول ابلدائرة الرتبوية األوىل لوالية ورقلة، وقد اختريت العينة بطريقة عشوائية بسيطة  
ولتحقيق الدراسة  ستكشايف،  ٪ من اجملتمع األصلي، واستخدمت الباحثتان املنهج الوصفي اال70أبخذ نسبة  

، وقد spssطريق نظام اعتمد على أداتني ومها املقابلة واالستبيان يف مجع البياانت ومت معاجلة البياانت عن 
 مت التوصل إىل النتائج التالية:

 طبيعة اجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي للطور األول حنو إصالحات مناهج اجليل الثاين إجيابية.
اجليل  الجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي الطور األول حنو إصالحات مناهج    إحصائيا  توجد فروق دالة  ال  

 الثاين حسب اجلنس. 
اجليل  الجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي الطور األول حنو إصالحات مناهج    إحصائيا  ال توجد فروق دالة  

 الثاين حسب األقدمية.
اجليل  الجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي الطور األول حنو إصالحات مناهج    ائيا  إحصال توجد فروق دالة  

 . الثاين حسب املنطقة اجلغرافية 
 .االجتاهات، مناهج اجليل الثاين الكلمات املفتاحية: 
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 : املقدمة

مناحي احلياة ومن ذلك قطاع الرتبية والتعليم مير العامل اليوم يف األلفية الثالثة مبجموعة من األحداث والتغريات مشلت مجيع  
يف املدرسة خاصة يف مراحلها األساسية وبوظائفها املتعددة واليت تعمل على تطوير وتقدم اجملتمع، إال أن هذه املدرسة وحىت  متمثال  

 تساير العصر البد من إصالحها والعمل على حتسينها. 
وجتاوز مشكالهتا املختلفة يف القرن احلادي والعشرين، عمدت اليونيسكو إىل  ومن أجل النهوض ابلرتبية على مستوى العامل،  

، وهو ليس خطة أساسية لإلصالح الرتبوي، وإمنا إطار عمل من أجل التفكري والنقاش حول اخليارات 1996إصدار تقرير"ديلور" 
 ( 310، ص2006اليت جيب أن تتوفر يف رسم وصياغة السياسات الرتبوية العاملية. )عيسى علي،  

ومن هنا كانت جتربة الوالايت املتحدة األمريكية واليت تعترب القوة االقتصادية والعسكرية يف العامل وما ذلك إال بقوة نظامها 
من خالل تقرير"أمة يف خطر" ووضع اإلسرتاتيجيات   1983الرتبوي وقد جاء يف أهم تعديل عمدته الوالايت املتحدة األمريكية سنة  

للزاي الثقافية تنشغل القوى واألحزاب الكفيلة  السياسي وتركيبتها  فبحكم اترخيها  أما جتربة بريطانيا  الواحد والعشرين،  القرن  دة يف 
الذي    1944مبسألة الرتبية والتعليم، وأهم اإلصالحات الرتبوية يف بريطانيا متثلت يف إصالح "بيكر"سنة    كثريا  السياسية الربيطانية  

والذي أدى إىل إدخال نوع من التعديالت   1988ملتعددة األغراض وقانون اإلصالح التعليمي املتخذ عام  أدى إىل تبين املدارس ا
والتحدايت يف املدرسة الربيطانية من استحداث مراكز مصادر التعليم ونظام اجلدول املدرسي، وإشراك غري املعلمني والرتبويني يف  

نتاج، أما جتربة الياابن اليت تعد من التجارب املميزة يف ميادين عدة ولفت انتباه العامل  عملية تطوير املناهج، وربط الرتبية ابلعمل واإل
يف متيزها االقتصادي والسياسي والرتبوي، واليت استمدت مبادئها الرتبوية من الفلسفة الكونفوشيوسية اليت تقدس العلم والعلماء،  

لدراسية وهذا راجع ابلدرجة األوىل إىل الطرق املعتمدة يف بناء املناهج )عبد العزيز  حيث متيز التعليم يف الياابن بقوة وفاعلية املناهج ا
 (. 269،249، ص2004بن عبد هللا السنبل،

من خالل استعراضنا هلذه التجارب نالحظ أن معظمها تشرتك يف نقطة واحدة يف بناء مناهجها الرتبوية وهي: إشراك اجملتمع 
ليم ابجملاالت األخرى أي جماالت العمل واألهم االستفادة من النظرايت واألحباث الرتبوية واستخدام  يف بناء املناهج وكذا ربط التع
 التطور العلمي والتكنولوجي.

أما يف الدول اإلفريقية والعربية والدول النامية، فنجد أن النظام معظم جتاربه يف اإلصالح الرتبوي فقد متحورت حول إعداد 
سيري الرتبية وتدبري شؤوهنا، ويف بعض الدول كان هناك وعي متزايد أبن املدارس التسلطية التقليدية غري  وتدريب اختصاصيني يف ت

مبا يسمي "التعليم للجميع" )مرجع   1990فعال وابلتايل عمدت إيل حتويل التعليم على تعليم دميقراطي كما حدث يف "انميبيا"  
 ( 282سابق، ص

كنولوجي اهلائل والتغري االجتماعي والثقايف والرتبوي الذي يعرفه العامل حاليا، وأمام إحلاح  وأمام التطور والتكاثر العلمي والت
الطلب وزايدة اإلقبال على التعليم وحتسني جودته هنجت اجلزائر على غرار ابقي الدول إصالح منظومتها الرتبوية، ضمن إصالح  

 شامل لكل مركباهتا وجماالهتا. 
اليوم أبن املدرسة اجلزائرية مل تعد قادرة على االستجابة حلاجات اجملتمع املشروعة وال على تلبية  "كما أنه البد من االعرتاف

رغباته احلقيقية ويعترب هذا الوضع إنذار ابخلطر، والذي جنم إىل حد كبري عن غياب الرؤية الواضحة وسوء الرتابط بني خمتلف أطوار 
ف االتصال ابحمليط احمللي ونقص االنفتاح علي احمليط العاملي، وهذا ما جنم عنه عرقلة  املنظومة الرتبوية الذي ازداد سوءا بسبب ضع

 ( 2000ماي 13التنمية الشاملة" )اللجنة الوطنية إلصالح املناهج، 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
 I

ss
ue

: 6
 

720 

من   انطالقا  من هذا بعدة إصالحات من أجل حتسني وتطوير وجتويد منظومتها الرتبوية بعدة مراحل    انطالقا  ومرت اجلزائر  
واليت   1976أفريل  16د االستقالل والتخلص من املوروث االستعماري من جهل وأمية وحبث عن اهلوية، مث صدور أمرية  ما بع

قيام املدرسة األساسية ) التعليم وإعداد الربامج، مث مرحلة  لتنظيم  النظام  1981_ 1980جاءت  ( واليت شكلت نقطة حتول يف 
(  2002_1990مية العاملية كنظام فرنسا وأملانيا وبعدها أتيت مرحلة الكفاءات )التعليمي من خالل انفتاحها على النظم التعلي

واليت متيزت بتغري النظام االقتصادي والسياسي والذي حتما سيؤثر علي النظام الرتبوي، ويف هذا الصدد تناولت العديد من الدراسات 
املوسومة بـ:"واقع املنظومة الرتبوية (  2006_2005)  الم مرابطأحواقع ومراحل تطور النظام الرتبوي اجلزائري، كما جند يف دراسة:  

يف إعادة   أساسا  أن تغيري واقع املنظومة الرتبوية يف اجلزائر يطلب مجلة من اإلجراءات تتمثل  :اجلزائرية " واليت خلصت إىل النتائج التالية
واملع املادي  مستواهم  وحتسني  مطالبهم  تلبية  علي  والسهر  األفراد  دراسة:  تكوين  الوسائل،أما  وتوفري  حسني  ريف  هنية 

" حتت عنوان اإلصالحات الرتبوية يف اجلزائر بني اخلصوصية والعاملية " وقد خلصت أن وثيقة القانون التوجيهي    (2008_2007)
عطت اإلصالحات  ٪(، كما أ35.8اهتمت ابللغة العربية كمادة دراسية ولغة التعليم، والتعليم يف مجيع املراحل الدراسية بنسبة ) 

الرتبوية لإلسالم مكانة وأساس للهوية الوطنية والثقافية واحتلت األمازيغية مكانة واضحة كمركب من مركبات اهلوية الوطنية، كما أن  
٪( وسعت اإلصالحات إيل حتقيق مبادئ  49.5حمتواها اعطي اهتماما بضرورة التفتح على الثقافات العاملية والتكنولوجية بنسبة )

 قراطية من خالل أشكال التعلم.الدمي
لكل هذه النتائج من الدراسات واعتبارات أخرى من تقييم لإلصالحات اجلديدة يف اجلزائر للمقاربة ابلكفاءات اجليل    ا  اعتبار 

واليت جاءت كتعديل أو تنقيح للمقاربة ابلكفاءات   (  2017_2016)األول استحدثت ما يعرف إبصالحات مناهج اجليل الثاين  
جليل األول(، لذلك فمن البديهي أن لكل إصالح جديد تتكون له وجهات نظر عديدة سواء من طرف العاملني يف اجملال الرتبوي )ا

أو اجملتمع بصفة عامة، فاالجتاهات تشكل نقطة ملعرفة مدى أمهية أي موضوع أو فعاليته حيث ميثل تفاعل خصائص الشخص 
أيه وقناعته مبوضوع ما، وقد تناولت عدة دراسات موضوع االجتاهات حنو اإلصالحات الرتبوية  املعرفية والوجدانية والسلوكية ليكون ر 

( بعنوان "اجتاهات أساتذة التعليم املتوسط حنو اإلصالح الرتبوي يف  2011_2010إبراهيم هياق )يف اجلزائر نذكر منها دراسة:  
 . موجبا  لتعليم املتوسط حنو اإلصالح الرتبوي كان اجتاه أساتذة ا -اجلزائر" واليت خلصت إىل النتائج التالية: 

 .موجبا  اجتاه أساتذة التعليم املتوسط حنو الغاايت  واملبادئ العامة للرتبية يف القانون التوجيهي كان  -
 . موجبا  اجتاهات أساتذة التعليم املتوسط كان سالبا حنو املناهج،أما حنو طرق التدريس واألساليب املعتمدة كان  -

وحنن يف دراستنا هذه وابعتبارها يف السنة األوىل من التطبيق يف الطور األول من التعليم اإلبتدائي وابعتبار األستاذ املطبق األول 
 واملباشر هلذه املناهج، ارأتينا أن ندرس اجتاهه حنو هذا اإلصالح. 

 
 ف الدراسة: هذاأ 

 هتدف الدراسة إىل:
 البتدائي الطور األول  حنو إصالحات  مناهج اجليل الثاين. اكتشاف اجتاهات ألساتذة التعليم ا -
 االجتاهات سلبية أم إجيابية.  هذهمعرفة طبيعة  -
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 أمهيـة الدراسـة:  
(.كذلك كون 2016/2017أي بصفة خاصة منهاج اجليل الثاين يف أول سنة لتطبيقه)  جديدا    كون موضوع الدراسة موضوعا  

أساتذة التعليم االبتدائي القاعدة األساسية للمراحل التعليمية الالحقة، ويف تطبيق املنهاج على الواقع لذلك كان من األمهية معرفة 
 اجتاهاهتم حنو هذا اإلصالح وذلك بـ:

 املنهاج.  ذاطبقني هلمعرفة نظرة األساتذة امل -
ظر  لفت االنتباه وإزالة الغشاوة ملصممي املناهج الرتبوية لدور األستاذ كعنصر مهم يف العملية الرتبوية التعليمية التعلمية، وإعادة الن  -

 يف إشراكه يف بناء املناهج وتصميمها. 
 الرتبوية يف اجلزائر ومدى تقبلها من طرف األساتذة. إثراء جمال البحث العلمي يف اجملال الرتبوي حنو آخر مستجدات اإلصالحات    -
 
 التعاريف اإلجرائية ملتغريات الدراسة وأبعادها: -
 اجتاهات األساتذة حنو إصالحات مناهج اجليـل الثاين:  -

فها  هذايث: أهو املوقف االجيايب أو السليب ألساتذة التعليم االبتدائي للطور األول حنو إصالحات مناهج اجليل الثاين وذلك من ح
 .ذلكوحمتوايهتا وطرق ووسائل التدريس وتقوميها، ويعرب عنه مبجموع الدرجات احملصل عليها على املقياس املعد ل

هي جمموعة الكفاءات واملخرجات والتعلمات املتوقعة من التلميذ تعلمها يف هناية الطور األول واليت يعرب عنها ف: ادهبعد األ  -
 الكفاءات الشاملة، ويقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها األستاذ يف املقياس املعد لذلك. مبالمح التخرج أو 

احملتوى:   - ويقاس  بعد  املدرسي،  والكتاب  الدراسي  املنهاج  واملقررة يف  التلميذ  يدرسها  اليت  واملوضوعات  الوحدات  هي جمموعة 
 ابلدرجة اليت حيصل عليها األستاذ يف املقياس املعد لذلك. 

مما نص عليه املنهاج واليت    انطالقا  هي جمموعة االسرتاتيجيات والتقنيات اليت يستخدمها األستاذ  وسائل وطرق التدريس: بعد ال  -
 .ذلكتسهل العملية التعليمية التعلمية، ويقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها األستاذ يف املقياس املعد ل

ة يف املنهاج واليت يستخدمها أستاذ الطور األول من التعليم االبتدائي  هو جمموعة من األساليب واملقاييس املدرجبعد التقومي:   -
 ف، ويقاس ابلدرجة اليت حيصل عليها األستاذ يف املقياس املعد لذلك.هذاللتعرف على مدى حتقق األ

 الطور األول هو السنة األوىل والثانية من التعليم اإلبتدائي.  مالحظة: 
 

 االجتاهات: 
 االجتاه: تعريف  -
 (. 3:مأخوذ من الفعل )اجته(:"يقال اجته إليه أي أقبل بوجهه عليه وقصده )عبد اللطيف خليفة،عبد املنعم شحاتة، صلغة -
مفهوم حمدد لالجتاهات،لذلك اختلفت التعاريف كل حسب مذهبه    إعطاءاختلف علماء علم النفس مبجاالته حول  إصطالحا: -

 ومدرسته ووجهة نظره،ومنه نذكر من بني هذه التعاريف ما يلي:
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ألبورت.   - خربة  ALPOR .1935تعريف  خالل  من  تنتظم  والنفسي  العصيب  التأهب  أو  االستعداد  من  حالة  االجتاه   ":
تجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف أو رموز يف البيئة اليت تثري هبا هذه  الشخص،وتكون ذات أتثري توجيهي أو دينامي على اس

 ﴾. 266، ص2004االستجابة ".)جودة بين جابر، 
:"االجتاه عبارة عن استعداد نفسي أو هتيؤ عقلي عصيب متعلم،لالستجابة املوجبة أو السالبة تعريف حامد عبد السالم زهران  -

مو  أو  األشياء  أو  األشخاص  السالم  حنو  عبد  ".)حامد  االستجابة  هذه  هبا  تثري  اليت  البيئة  يف  رموز  أو  مواقف  أو  ضوعات 
 ﴾. 126،ص2004زهران،

 :" االجتاه ميثل املوافقة أو عدم املوافقة مع موقف ما". THURSTON.وثريستون، MULLERتعريف ميلر.  -
 االجيابية والسلبية واالنفعالية واملشاعر". االجتاه نظام دائم من التقسيمات :" KREACKتعريف كريك.  -
  ميثل االجتاه من وجهة نظر املعرفية تنظيما  ،" من وجهيت نظر معرفية ودافعية . وزمالئه: NEUCOMBتعريف نيوكمب.   -

فاالجتاه    ملعارف ذات ارتباطات موجبة أو سالبة )أي يصاحبها ارتباطات أو تداعيات موجبة أو سالبة ﴾،أما من وجهة النظر الدافعية 
 ميثل حالة من االستعداد لالستثارة الدافع فاجتاه الفرد حنو موضوع معني هو استعداده فيما يتصل ابملوضوع ". 

 خصائص االجتاه: -هو مفهوم متعلم أو تقومي يرتبط أبفكاران ومشاعران وسلوكنا".تعريف دافيد روف:"  -
املوضوع، ودرجة    ذافيما يتعلق مبوضوع معني من حيث رفضه أو قبوله هلاالجتاه حالة وجدانية أو نفسية تقف وراء رأي الشخص    -

 الرفض أو القبول.
إن املعارف واملعلومات واخلربات واألمور السيكولوجية االنفعالية اليت تكتسبها حتدد االرتباطات املوجبة أو السالبة حنو موضوع   -

 االجتاه. 
الشخص    - وخربة  معرفة  على  االجتاه  احلوافز،  يعتمد  الدوافع،  مثل:احلاجات،  األخرى  السيكولوجية  العمليات  من  وغريها 

 (. 267،ص2004االنفعاالت.)جودت بين جابر،
 
 مكونــات االجتاه:  -
: ويشمل معتقدات الفرد وأفكاره ومعلوماته عن موضوع االجتاه،وينطوي cognitive componentاملكون املعريف.   -

تضمن املعلومات واحلقائق املوضوعية املتوفرة لدى الفرد عن موضوع االجتاه حىت ميكنه تكوين االجتاه  هذا االجتاه على مكون معريف ي
 ﴾. 319، ص2010ابلسلب أو اإلجياب )آمنة عبد هللا تركي وآخرون، 

  ذلك و ،ناهج اجليل الثاينواملكون املعريف يف هذه الدراسة هو املعارف واملعلومات القبلية واملكتسبة من أساتذة التعليم االبتدائي عن م
 من خالل تكوينهم فيه وحتسني مستواهم. 

السلوكي.   - مع  behavioral component املكون  تتفق  معينة  واستجاابت  أبفعال  للقيام  الفرد  استعداد  ويعين   :
 (. 319، ص2010، االجتاه إىل نزعة الفرد للسلوك وفق االجتاه الذي يتبناه.)آمنة عبد هللا وآخرون هذاموضوع االجتاه،ويشري 

على طريقة تدريسهم   ذلك ويقصد ابملكون السلوكي يف هذه الدراسة إدا كانت اجتاهات األساتذة حنو هذا املنهاج اجيابية  فينعكس 
 وأدائهم والعكس صحيح.
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املكون  هذاويشري إىل مشاعر الفرد وانفعاالته حول موضوع ما، ويرتبط  :  affective componentاملكون الوجداين.   -
مبشاعر احلب والكراهية اليت يوجهها الفرد حنو موضوع االجتاه، حيث يرتبط بتكوينه العاطفي فقد حيب موضوع ويندفع حنوه ابإلجياب  

 وقد ينفر من موضوع ابلسلب. 
 ة الفرد يف تطبيق وأداء هذا املنهاج بفاعلية. ويقصد هبذا املكون يف هذه الدراسة هو ميول ورغب

 
 تصنيف االجتاهات:  -

 تصنف االجتاهات حسب عدة أسس: 
 على أساس املوضوع:  -

 ويكون موجه حنو موضوعات متعددة متقاربة.اجتـه عـام:  -
 من االجتاه العام.  حنو موضوع نوعي حمدد هو أقل ثباات   وهو االجتاه الذي يكون حمدودا  اجتاه خاص:  -

 على أساس األفراد:  -
 وهو الذي يوجد لدي فرد وال يوجد لدي أفراد آخرين.اجتاه فردي:  -
 وهو االجتاه الذي يشرتك فيه مجاعة وعدد كبري من األفراد. اجتاه مجاعي:  -

 على أساس الوضوح:  -
 . يعلنه الفرد وجيهر به ويعرب به سلوكيا  وهو االجتاه الذي اجتاه علنـي:  -
 وهو االجتاه الذي خيفيه الفرد وينكره ويتسرت على السلوك املعرب عنه. اجتـاه سـري:  -

 على أساس اهلدف:  -
 ويعرب عن احلب والتأييد. اجتاه موجـب:  -
 ويعرب عن الكره واملعارضة. اجتاه سالب:  -

 على أساس القوة:  -
 . ويصعب تغيريه نسبيا   يتضح يف السلوك القوي الفعلي الدي يعرب عن العزم والتصميم وهو أكثر ثباات   وهو الذياجتاه قوي:  -
 (. 270،ص2004وهو الذي يكمن وراءه السلوك املرتاخي املرتدد وهو سهل التغيري والتعديل )جودت بين جابر،اجتاه ضعيـف:    -
 
 تغري االجتاه:  -

تعديلها عملية سهلة،ألن االجتاهات تتحول مبرور الزمن إىل أن تصبح من بني مكوانت شخصية ليست عملية تغري االجتاهات أو  
ميكن تغيري   رئيسيا    االجتاهات من النوع القوي واضح املعامل،ويعد تغيري االجتاهات مدخال    هذهإدا كانت    الفرد األساسية وخصوصا  

يعتمد على   ذادة منحى هبا االعتقادات القدمية وأن تغيري االجتاه هوحيدث التغيري حني تكون اعتقادات جدي  السلوك من خالله،
 وظائف االجتاه. 
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بتغيري استعداده الشخصي العام،وبتقدمي معلومات جديدة وخربات   فاالجتاه ميكن تغيريه إما بتعديل بنية القيم لدى الفرد ذاته أو
 (. 331، ص2010عبد هللا وآخرون،   متناقضة أو بتعديل االجتاهات السائدة يف وسطه االجتماعي )آمنة 

 
 قياس االجتاه:  -

 هناك طريقتني شهريتني وخمتلفتني يف قياس االجتاه مها: 
: ظهر الوصف الكامل ألول اختيار لثر ستون يف قياس  thurstone attitudes scaleمقياس االجتاهات لثر ستون.   -

ولقد وضع تالميذه ما يزيد على ثالثني مقياس لدراسة    attitude mesurmemtابسم قياس االجتاه  1929االجتاهات عام  
 . االجتاهات حنو عدد من املوضوعات منها:حتديد النسل، الرقابة، الطالق، اهلجرة، الزنوج، التمييز العنصري ...اخل

 املقاييس املختلفة على النحو التايل:  هذهوقد اتبعت خطوات منهجية حمددة لتصميم 
 .يطلب من عدد كبري من األفراد تقدمي بعض اجلمل اليت تعرب عن توجهاهتم حنو موضوع معني كالطالق والدميقراطية مثال   -
)أ( إىل )ك( حبيث تكون الفئة )أ( اجلمل األكثر إجيابية  قسما أو فئة من  11اجلمل أو العبارات إىل    هذهتقسيم عدد من احملكمني    -

 مث اجلمل من )ز،ك(، تعرب عن االجتاه السليب والرفض ألقصى درجة .  حياداي   وقبوال، بينما تكون الفئة من )ب،و(، موقفا  
(،  11إىل  1من )  حساب القيمة الوسطية لكل عبارة من حيث تقبلها أور فضها ،وذلك على أساس أن العبارة ستأخذ درجة   -

 للفئة اليت وقعت فيها عند تقدير احملكمني .  تبعا  
د اجلمل و والعبارات غري املتصلة ابملوضوع، واليت مل يتفق عليها احلكام مث استخدام املتبقية منها، واليت عادة ما ترتاوح بني تبعا  اس -
 (عبارة. 25- 20)

اآلاثر املمكنة الجتاهات احلكام أنفسهم على تصنيفهم للعبارات،وقد أدرك  لكن املشكلة اليت وجدت يف هذا املقياس ترجع إىل  
، وإن كان ابحثون 0.80"  هذه الصعوبة، لذا فبالنسبة للثبات فقد ذكر أن ثبات مجيع املقاييس عنده يزيد على ثرستون وشيف "

ابلنسبة للصدق: فقد حسب أحداها  "، و مرييف" و"روسل" و""ليكرت آخرون وجذوا ارتباطات أقل على حنو ما أوضحت أحباث  
" أبن أوجدا االرتباط بني مقياسهما حنو الكنيسة ومقاييس التقدير الذايت يف ضوء متييزها للمجموعات الدينية   ثريستون وشيف"  

 (. 323، ص2008)حممد عبد السالم يونس، 0.67وأوضحا أن معامل االرتباط بينهما بلغ 
لليكرت.    - االجتاه  وضع  LIKERT ATTITUDES SCALمقياس  "  هذا:  ليكرت املقياس    رسيس 

REUSIS LIKERT  يف قياس شىت االجتاهات، واستخدمه   وأكثرها شيوعا    ويعد من أسهل املقاييس تطبيقا    1932" عام
ملوضوع الفرد عبارات بعضها مؤيد  إعطاء"ليكرت" نفسه لقياس االجتاهات حنو احملافظة التقدمية، املرأة مثال، ويتلخص املقياس يف 

معني وبعضها معارض له، ويتبع كل عبارة مخسة مستوايت لإلجابة أوهلا أعلى درجة يف املوافقة وأخراها أعلى درجة يف املعارضة  
( وجتمع  5،4،3،2،1غري موافق جدا(، وتعطى درجات اإلجابة حسب الرتتيب التايل:)،غري موافق،حمايد،على النحو التايل:)موافق

حيث تدل الدرجة اليت حيصل عليها الفرد على اجتاهه، فإذا كان عدد األسئلة عشرة فإن أعلى درجة ،االجتاه الواحددرجات الفرد يف  
( واليت متثل املوافقة الكلية بدرجة كبرية جدا معربة عن االجتاه اإلجيايب،وأقل درجة ميكن أن  50ميكن أن حيصل عليها الفرد هي:)

واليت متثل   50و 10الكاملة التامة معربة عن االجتاه السليب وتكون درجة الفرد حمصورة بني    (ومتثل املعارضة 10حيصل عليها هي:)
وتسمح بتنوع أكرب من الدرجات وكذلك   وانسجاما    اجتاهه املتوسط بني ثريستون ألن أوزانه يتم حتديدها بعد، وهي أكثر اتساقا  

ختلفة، فالعبارات ختتار فقط على أساس استجاابت األشخاص الدين  تتبعه أسلوب احملكمني املستخدم ثريستون لتقسيم البنود امل
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يونس،   السالم  عبد  العبارات.)حممد  الختيار  الوحيد  املعيار  هو  الداخلي  والثبات  املقياس  وضع  خالل  عليهم    2008يطبق 
 (. 223،224،ص

 وهذا ما اتبعناه يف بنائنا ألداة التحكيم اليت استخدمناها يف دراستنا هذه. 
 
 ظرايت املفسرة لالجتـاه:الن -
ه األان متر مبراحل خمتلفة ومتغرية من  ذيف تكوين"أانه" وه  حيواي    تؤكد هذه النظرية أن الجتاهات الفرد دورا  نظرية التحليل النفسي:   -

يف ذلك مبحطة االجتاهات اليت يكوهنا الفرد نتيجة خلفض أو عدم خفض توتراته، وأن   النمو مند الطفولة إىل مرحلة البلوغ، متأثرا  
اجتاهات الفرد حنو األشياء حيدده دور تلك األشياء يف خفض التوتر الناشئ عن الصراع الداخلي بني متطلبات" اهلو" الغريزية اليت 

 ت خفض التوتر. خفضت التوتر ويتكون اجتاه سليب حنو األشياء اليت أعاقت أو منع
املبادئ املستهدفة من نظرايت التعلم، سواء   هذهلتفسري تكوين االجتاهات وتغيريها استخدمت وجهة النظر  النظرية السلوكية:    -

نظرية االرتباط الشرطي أو نظرية التعزيز، فاالجتاهات متعلمة من البيئة وفق قوانني االرتباط وإشباع احلاجات وقد استخلص "روزنو"من  
 ارب إشراطية أن االجتاه ميكن تكوينه وتعديله من خالل التعزيز اللفظي. جت
ا يتم من  ذن االجتاهات متعلمة،وأن تعلمها هالنظرية ومنهم "ابنورا وألرتز" على أ  هذه: يؤكد علماء  نظرية التغري االجتماعي  -

حتاكي األطفال سلوكهما خالل مراحلهم العمرية املبكرة مث فالوالدان مها أوضح النماذج اليت  ،  خالل منوذج اجتماعي ومن احملاكاة
 (. 281، ص2004إلعالم )نفس املرجع،أييت دور األقران يف املدرسة ومن مث وسائل ا

 اإلصالحات الرتبوية ملناهج اجليل الثاين:  -
 تعريـف اإلصالح الرتبوي:  -1

القبول والرضي بغية حتقيق وضع قادم يتجاوزه حمققا ما يعتقد أنه األفضل، يعرف اإلصالح على أنه عملية تغيري لوضع قائم، ال يلقى  
 ( 35، ص2011إذن هو عملية تغيري الواقع )عبد اللطيف حممود حممد،

إن اإلصالح الذي نرمي إليه هو إحداث حالة بيداغوجية عامة جتعل كل املربني على اختالف وظائفهم واختصاصاهتم ومستوايهتم  
يني أي عناصر يف صميم معركة اإلصالح لكل واحد دوره فيها ومكانته اليت تتيح له ليس جمرد تطبيق التعليمات ولكن متعاملني إجرائ

 ( 31،ص 2011املشاركة الفعلية ابإلبداع واملبادرة املدروسة ) علي بن حممد،
ف متفق بشأهنا وغاايهتا، كذلك فإن هذاميثل اإلصالح الرتبوي رؤية تعكس فلسفة وفكر يراد جتسيدها على أرض الواقع لتحقيق أ

اإلصالحات اليت تتم يف حمتوى التعليم تعكس سواء عن قصد أو غري قصد التغريات اليت تطرأ على الفكرة اليت يكوهنا اجملتمع عن 
تشارها وذيوعها بني الوضع االجتماعي وطموح األفراد،كما ختتلف اإلصالحات الرتبوية يف مدى انوثيقا     مستقبله فهي ترتبط ارتباطا  

على اعتبارات عدة، أمهها مدى مالءمتها للوسط  املطبقة فيه وقابليتها للتطبيق والتجريب، ودرجة التحمس إليها من قبل   اعتمادا  
 ( 237،238، ص2004صناع القرار واملستفيدين واملنفذين )عبد العزيز بن عبد هللا السنبل، 

تتضمن إصالح  أن كلمة  القول  نستطيع  هنا  فضيل،    ومن  القادر  )عبد  تعين  قد  فهي  واملقاصد  املعاين  من  ،  2009العديد 
 ( 62،63،64ص
 تصحيح األخطاء واملفاسد وإزالة االختالل ومعاجلة الظواهر السلبية إن كانت هناك أمور حتتاج إىل ذلك.  -
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يستجيب للحاجات املتجددة والتغريات  السعي لتطوير النظام الرتبوي وإعادة بناء املناهج وحتديث الوسائل وأساليب العمل مما    -
املتالحقة والتحوالت العميقة،مما جيعل اهلدف من اإلصالح األداة املؤهلة لتحقيق التنمية ومسايرة ركب التقدم العلمي العلمي،فإن 

نفيذية مالئمة والبحث  اإلجراءات اليت جيب أن خيطط هلا ال تتطلب ابلضرورة إلغاء السياسة القائمة وإمنا يتطلب األمر إجياد ظروف ت
واملطلوب يف عملية  على شد األفراد إىل أصوهلم، قادرا   نظاما  السياسة روحا جديدة جتعل التعليم  هذهعن أساليب متطورة تبعث يف 

وإمنا جنعلها    وال تستهني ابلوجهات الثقافية والفكرية والعقائدية اليت هي مسة مميزة جملتمعنا،  التطوير أن تطمس املبادئ وإمنا تعززها،
 لكل تطوير وجتديد. منطلقا  

 وقد يعين اإلصالح التغيري اجلذري لبنية النظام والتجديد الكلي لألسس اليت يقوم عليها ولعناصر السياسية التعليمية اليت توجهه.  -
ة تستهدف إحداث ويرى البعض أن شعار اإلصالح الذي يردده الكثريون ميكن أن يصبح حقيقة إبصدار جمموعة قرارات إداري  -

إبعادة هيكلة مرحلة تعليمية أو إدراج مواد ونتائج جديدة أو تغيري بعض املصطلحات أو إدخال بعض التعديالت   تغريات شكلية،
الشكلية يف نظام االمتحان واملواقيت أو احملتوى أو إدخال فالغاية من اإلصالح هو إحداث تغري إجيايب يف جهود املعلمني واملتعلمني 

إعادة االعتبار ملهنة    ذلكيق تطور ملموس يف مستوى األداء ونوعية النتائج الرتبوية وقيمة املعارف واملهارات املربجمة ابإلضافة إىل  وحتق
خالل التعليم وجعلها يف الطليعة إبحاطتها ابلرعاية الكاملة املادية واملعنوية والبيداغوجية واالرتقاء ابلقوانني والقيم اليت حتكمها من  

ل جهد متميز يف جمال  ذوالالئق من املنشآت واملرافق وب  بتوفري العدد الكايف  ذلكسني ظروف التمدرس وتطوير وسائل العمل و حت
والنفسية. التعليمية   التجهيز وصناعة الكتاب وأتمني اخلدمات الصحية  إذن اهلدف من اإلصالح هو مراجعة املناهج واحملتوايت 

ف املتوخاة ومع املستجدات العلمية واحلضارية والتحوالت السياسية اليت متيز جمتمعنا  هذاع األبشكل علمي يضمن هلا انسجامها م
 وعصران.

و من ما سبق من طرح وتناول التعاريف املختلفة لإلصالح نستنتج أن اإلصالح الرتبوي الرتبوي يلقى العديد من وجهات نظر سواء  
صالح له شكالن إما أن يكون عبارة عن تغيري جدري للنظام الرتبوي من خالل  من املربني أو من له شأن يف التعليم، أي أن اإل 

هدم ما هو قائم وتعويضه ببناء جديد، أو أن يكون عبارة عن حتويرات بيداغوجية أو تعديالت طفيفة قي عناصر ومكوانت املنهاج  
 اغوجي.ما يلقاه منهاج اجليل الثاين الذي يراه البعض أنه عبارة عن حتوير بيد هذاو 

إذن اإلصالح هو عبارة عن وسيلة لتغيري وضع ما من تصحيح اعوجاجه )تقومي(، وتوفري أكرب قدر ممكن من الوسائل والتجهيزات  
لتدارك النقائص ومسايرة التغريات االجتماعية والعاملية، والوصول ابلنظام التعليمي إىل أعلى مستوى، وهو حتقيق التوافق مع اجملتمع 

 وتطوره.
 
 تعريف املنهاج التعليمي:  -2

حبد ذاته له إطاره وأسسه وتنظيمه وهو يشكل هبذا    متميزا    نظاما  يف امليدان الرتبوي ال بل ميكن اعتباره    متقدما    حيتل املنهاج مركزا  
للتطورات العملية    تبعا  راسي  وقد اختلف علماء الرتبية واملربون يف تعريفهم للمنهاج الد  انفدة يطل منها املتعلم إىل حقل الرتبية الواسع،

ملا مت اكتشافه يف جمال علم النفس الرتبوي وتكنولوجيا الرتبية لربط الدراسات الرمسية حبياة التلميذ وملطالب اجملتمع    تبعا  التعليمية و 
ينص التعريف    1969  عام  املنهاجيف كتاهبما    والدكتور منري كامل   الدمرداش سرحاناملتغري،ولعل أفضلها التعريف التايل للدكتور  

على أن:املنهاج ابملفهوم احلديث الواسع يشمل مجيع اخلربات التعليمية اليت تنظمها وتشرف عليها املدرسة وميارسها التلميذ داخل  
وخارجها، األ  املدرسة  حتددها  سلوكهم  يف  معينة  تغريات  إحداث  خوري،  هذالغرض  جورج  املرسومة.)توما  الرتبوية  ،  1983ف 

 ( 214ص
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بعض املربني إىل أن املنهاج هو املادة الدراسية حبيث ختتزل يف لوائح املواد واملواضيع اليت يتم تدريسها يف خمتلف املستوايت   ويذهب
إىل أن املنهاج الدراسي عبارة رالف اتيلر  التعليمية أما البعض اآلخر فيعرفونه أبنه جمموعة من اخلربات التعليمية للتالميذ فقد أشار  

أ عن جمموعة   لتحقيق  املدرسة  قبل  من  تنفيذها  واإلشراف على  يتم ختطيطها  اليت  للتالميذ  التعليمية  اخلربات  الرتبوية هذامن  فها 
 ( 9،10، ص2009)املصطفى خلصايف،

اخلربات كأولياء   هذهإال أن اخلربات التعليمية للمنهاج الدراسي ال يقتصر على املدرس وحده، فهناك عناصر متعددة معينة بتخطيط  
 التالميذ والرفقاء االجتماعيني واملتخصصني يف ديداكتيك املواد وغريهم ممن هلم عالقة ابملنهاج الدراسي. 

ف التعليم ومضامينه هذاعلى ضوء هذه التعاريف يتضح أن املنهاج الدراسي تصور عقالين وشامل للنظام الرتبوي ابإلضافة إىل بيان أ
الطرائق وخمتلف أساليب التنظيم املدرسي واألدوات التعليمية    ذلك يف ظلها عملية التعليم والتعلم مبا يف  اليت ستسريحتدد الشروط  

 ( 10وطرائق التقومي ملساعدة التلميذ على النمو املتوازن يف خمتلف مكوانت شخصيته.)مرجع نفسه،ص
 إىل: درسية ال تتصف ابجلمود بل ختضع دوراي  أن املناهج امل ال بد من اإلشارة إىل أن من األمور املسلم هبا عامليا  

 تعديالت ظرفية يف إطار التطبيق العادي للمناهج. -
 إدراج معارف أو مواد جديدة يفرضها التقدم العلمي والتكنولوجي. -
 تعديالت تقتضيها أحكام القانون التوجيهي. -
ربة نسقيه شاملة قصد معاجلة سلبيات تلك املناهج املعدة يف  إدخال حتسينات عن طريق: تعزيز االختيارات املنهجية املعمقة،مقا  -

 ( 5، ص2015عجالة من األمر كل سنة على حدا ومبواقيت غري مستقرة.)اللجنة الوطنية للمناهج، 
 

 مراحل تطور اإلصالح يف اجلزائر: 
 مرت اإلصالحات يف اجلزائر مبراحل نذكرها: 

 (:1970-1962األوىل)املرحلـة  -
  تعرض لتعديالت نوعية تطبيقا    ذلك ملا كان عليه قبل االستقالل مع    املرحلة كان النظام الرتبوي يف تنظيمه وعمله مماثال    هذهيف  

 للنصوص األساسية املختلفة لألمة،املتمثلة يف التعريب ودميقراطية التعليم والتوجيه العلمي.
 واقع الدولة إزاء خروجها من االستعمار والدي متثل يف: ذلكمع مراعاة يف 

 أنداك. معاانهتا يف عملية التأطري التقين واإلداري العام للدولة وما كان يتميز به ميدان الرتبية يف اجلزائر  -
 منظومة تربوية غريبة. -
 عدد ضئيل من املتمدرسني.  -
 ٪. 85نسبة األمية تزيد عن -
 

 (:1980_1970املرحلـة الثانيـة ) -
 . كامال    يف هذه املرحلة واصلت فيه املدرسة اجلزائرية رحلة البحث عن كيان هلا من خالل تعريب التعليم االبتدائي تعريبا  
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فق التدريس سنة  أما يف املرحلة املتوسطة  لغة  التعليم املتوسط يف االكماليات مع العمل بنظام األقسام املزدوجة يف  د تقرر توحيد 
وسعت الدولة إىل إبرام عقود للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتقدمي يد العون يف جانب التأطري البيداغوجي للمدرسة   ،1971
 اجلزائرية. 

وهو إصالح شامل يف جماالت اهلياكل    مال التحضريية لإلصالح الرتبوي يف إطار خمططات التنمية، وابلتايل متيزت هذه املرحلة  ابألع
 ومضامني الربامج وطرائق التدريس واسرتاتيجياته.

اليت جاءت لتنظيم التعليم يف اجلزائر من خالل إعداد الربامج والوسائل    1976/   04/  16أمرية  وقد عرفت هذه املرحلة صدور  
التوجيه املدرسي، اخلدمات االجتماعية واإلدارة املدرسية   تكوين املستخدمني، التنظيم واملراقبة والتفتيش الرتبوي،  ،التعليمية يف اجلزائر 

 :  االبتدائية واملتوسطة من حيثمرده بصفة أكرب إىل العيوب اليت وجدت يف كل من املرحلتني هذاو 
 حاجز مسابقة الدخول إىل السنة األوىل من التعليم املتوسط -
 احلد وابلتايل ضعف التأهيل املهين واستحالة التحاقهم بعامل الشغل هذاضعف مستوايت الدين يتوقفون عن الدراسة عند  -
 عودة األمية بسبب صغر سن املطرودين من املدارس االبتدائية -
 إمكانية جنوح األطفال املطردين من املدارس االبتدائية -
 عدم مشولية التعليم املتوسط بسبب عدم إجباريته  -
 تغلب الطريقة اإللقائية والتمركز حول املعلم  -
املرحلة أيضا تكاثر مؤسسات تكوين األساتذة يف املعاهد التكنولوجية للرتبية بدال من املدارس العليا. )بوفلجة    هذهكما شهدت    -

 ( 42، ص2006غياث، 
من خالل هاتني املرحلتني األوىل والثانية من تطو اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر تبنت الربامج الرتبوية يف مناهجها من خالل املقاربة  

 ابملضامني.
واليت جتعل احملتوايت التعليمية هدفها األساسي.حيث هتتم ابملعارف اليت يكتسبها املعلم وحترص على إهناء املقررات الدراسية يف 
الوقت احملدد هلا بغض النظر عن فهم التلميذ أو استفادته وأتثري املعارف على شخصيته، كما تعتمد على طريقة اإللقاء من طرف  

طرف املتعلم، أما عن القياس أو التقومي يف هذه الطريقة فتعتمد على قياس كمية املعلومات املكتسبة من قبل املعلم والتقليد من  
 التلميذ إبجراء اختبارات ذات طابع معريف مباشر ال تتجاوز مستوى الفهم.

 
 ( 1990 -1980املرحلة الثالثـة:) -

وقد مت تعميمها بشكل تدرجيي.    1981-1980من الدخول املدرسي:  ابتداء  ما يطبع هذه املرحلة هو إقامة املدرسة األساسية،  
 ( 13، ص2006)بوفلجة غياث،

يف جمال    من قبل الكثري من رجال الفكر والرتبية ألهنم رأوا فيها حتركا    وكانت بتسع سنوات من التعليم اإللزامي ولقيت ترحيب كبريا  
 ( 13، ص1982الرتبية والتعليم )عبد الرزاق قسوم، 

حيث    هذه املرحلة تنظيم النصوص التشريعية والتنظيمات النظرية اخلاصة إبصالحات قطاع التعليم،وبتفاصيل دقيقة جدا    وشهدت
أمرية   أمر رائسي رقم  1976-04-16صدرت  واليت محلت كل    1976أفريل  16املؤرخ يف    76-35، واليت هي عبارة عن 

ا األساسية  املدرسة  وتسيري  تنظيم وحتضري  مببادئها التفاصيل عن  آنذاك،  الرتبوي  واهلامة يف اإلصالح  األساسية  السمة  ليت كونت 
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وخصائصها اليت من أبرزها: إقامة التعليم التحضريي كبنية قاعدية للتعليم لكنها غري إلزامية، كذلك تعريب السنة األوىل من التعليم 
التقين و  السنة الدراسية "  ذلكالثانوي  " وزير الرتبية السابق يف تقدمي  شريف خرويب  حممد" ،وقد صرح "1987-1980خالل 

ف املدرسة األساسية ضمان التعليم هذاف املدرسة األساسية يف قوله: "ومن أهذا" أ1982مبناسبة صدور أول عدد من جملة الرتبية " 
يه كل اجلوانب الثقافية ملدة تسع سنوات لكل طفل يف إطار برانمج تعليمي منسجم، تتكامل فيه الدروس النظرية والتطبيقية وتراعي ف

-1990املرحلة الرابعة)  -  (.46، ص2006اليت هتدف إىل اكتشاف مواهبه مث العمل على هتذيبها وصقل )بوفلجة غياث،  
2002:) 

السياسية    كانت هذه املرحلة امتدادا   التغري  فيها  يتميز  ابلنظام الرتبوي وفق املدرسة األساسية، وأهم ما  السابقة ابلعمل  للمرحلة 
 واليت تنعكس حتما على املنظومة الرتبوية.  1989/ 02/ 23االقتصادية يف اجلزائر بعد دستور و 

 هذهفكانت املناداة إبصالحات متس املنظومة الرتبوية تلبية ملتطلبات اجملتمع يف حتقيق التنمية املنشودة لكن تعرضت املدرسة يف  
جي بشكل كبري على اجلوانب البيداغوجية مما أطلق عليها ابملدرسة املنكوبة املرحلة إىل عدة انتقادات بسبب طغيان  اجلانب األيديولو 

االنسجام، خاصة بني التعليم   هذا فقد  لوحظ غياب االنسجام بني مراحل التعليم املختلفة رغم التدخالت من حني آلخر خللق  
 رتبوية. األساسي و الثانوي و الذي أتخرت هيكلته ليواكب التغيري احلاصل يف املنظومة ال

 : فكانت إعادة هيكلة التعليم الثانوي هتدف إىل
 حتقيق اهليكلة احلالية وتفادي التخصص املبكر و الدقيق و تقليص عدد الشعب .  -
 دعم مكتسبات التعليم األساسي السيما يف التعابري األساسية . -
 ضمان جتانس أحسن بني التالميذ .  -
 .   وضروراي   واي هاما  العناية ابلتقومي ابعتباره بعدا ترب -
 على مقاييس بيداغوجية موضوعية  وشفافة. ومبنيا   وضع نظام للتوجيه يكون فعاال   -
ضمان انسجام داخلي أحسن للتعليم الثانوي وتناسق أفضل بينه وبني التعليم األساسي من جهة والتعليم اجلامعي و التكوين    -

 املهين والشغل من جهة أخرى .
 من اجلذوع املشرتكة بني منطي من التعليم الثانوي احملضر للتكوين اجلامعي و املؤهل لعامل الشغل .  ابتداء  التمييز  -
 حتسني املناهج التعليمية من حيث تصورها و حمتوايهتا وطريقة عرضها. -

 : حيث مت تنصيب اجلذوع املشرتكة من التعليم الثانوي 
 

 اجلدع مشرتك علوم إنسانية و جدع مشرتك علوم وتكنولوجيا .  :جذعني مشرتكني مها السنة األوىل: 
يوجه التالميذ الدين تتوفر فيهم شروط االلتحاق ابلسنة الثانية اثنوي إىل منطني التعليم الثانوي و العام و التكنولوجي   : السنة الثانية

 (.05يتعلق إبعادة هيكلة التعليم الثانوي ص 1992مارس 11 املؤرخ يف 1533. )النشرة الرمسية للرتبية الوطنية رقم 
رغم ما مت تسجيله من نقائص يف املنظومة الرتبوية يف اجلزائر، لكن ال ميكن أن نتجاهل التطور الكبري يف نسب التمدرس اليت وصلت  

تراجع عام يزيد عن    2008- 2007وبداية موسم  2000-1999إليها املدرسة اجلزائرية حيث سجل يف بداية املوسم املدرسي  
اخلصوص أبن األمر ال يتعلق   ذاذكر.لكن نشري هب  856.000بنت أكثر من    737.000تلميذ مقسمني إىل    1.594.000

هنا أبي شكل من أشكال التخلي عن التمدرس وإمنا سببه اخنفاض النسبة راجع إىل تقليص مدة التعليم االبتدائي بسنة واحدة من 
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،  2009٪ )بوبكربن بوزيد،50واليد من جهة أخرى،كما عرف ارتفاع يف نسبة التمدرس لإلانث مبا يقاربجهة وتراجع نسبة امل
 (. 317ص
 
 ( 2016-2003املرحلة اخلامسة:) -

لقد حققت اجلزائر من خالل التحسينات واإلصالحات اليت مت إدراجها على النظام الرتبوي جمموعة من اإلجنازات ميكننا أن نلخصها 
 يلي:يف ما 

متوسطة، 364  -بنية قاعدية هلياكل تربوية ضخمة، مدارس ومتوسطات واثنوايت ومراكز جامعات ومعاهد للبحث والتوثيق:    -
 ( 317،ص2009.)بن بوزيد،  2008اثنوية  1699متوسطة و 4584إىل  1962اثنوية يف  39

 مدارس عليا لألساتذة. 5مدرسة عليا وطنية و 16ومن جامعة وفرع جامعي 
وحدات حبثية    05مراكز للبحث العلمي و 10ارس حتضريية وقسمان حتضرياين مدجمان، أما جمال البحث العلمي فنسجل مد10و
،  1998وكاالت للبحث العلمي مع انتشار العديد من خمابر البحث العلمي على مستوى اجلامعات )اجمللس األعلى للرتبية،   03و

 (. 12ص
من املنظومات الرتبوية تظهر عليها عالمات الفتور يف األداء وعدم القدرة على مواكبة اجلديد   واملنظومة الرتبوية يف اجلزائر كغريها

 وتتأثر بكل اإلفرازات الناجتة عن التفاعالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية احمليطة هبا حمليا ودوليا. 
فالتعليم يف اجلزائر بعد تبنيه يف البداية مقاربة   ل من زمن آلخر،كما أن املقارابت الرتبوية يف عملية ممارسة الفعل الرتبوي تتغري وتتبد

ف حبيث هتتم  هذا ف يف مرحلة املدرسة األساسية غري أن هناك مقاربة جديدة تكمل إجيابيات مقاربة األهذامث مقاربة األ املضامني،
ز على قياس الكفاءة املتحصل عليها من خالل الفعل  وتضع آليات للتقومي وترك  ووجدانيا    وسلوكيا    ابجلوانب الثالثة للتلميذ معرفيا  

 التعليمي.
لرغبتهم اجلاحمة يف الوصول ابلنظام   ومن هنا كانت املناداة إبصالح املنظومة الرتبوية من قبل املهتمني ابملسألة الرتبوية يف اجلزائر،

ية فكان التفكري إبنشاء جهاز جديد مكلف بتصميم  الرتبوي اجلزائري إىل أقصى درجات الفعالية جملاهبة التحدايت الوطنية والدول
املناهج الدراسية، وإنشاء هيكلة جديدة وخمتصة توضع حتت الوصاية املباشرة لوزارة الرتبية الوطنية،فكانت اللجنة الوطنية املناهج 

 املنصوص عليها يف القانون التوجيهي للرتبية.
وجه عمدت ابلتنسيق مع املفتشية العامة بوزارة الرتبية الوطنية إىل تنصيب اللجنة من أداء مهامها على أكمل    هذهولكي تتمكن  

 اجملموعات املتخصصة يف املواد.
اجملموعات بصورة خاصة يف إطار جتسيد توجيهات وزير الرتبية الوطنية وانطالق املخطط املرجعي العام الذي   هذهوتندرج مهام  

 املهام يف:  ههذأعدته اللجنة الوطنية للمناهج وتتمثل أهم 
 املخطط املرجعي اخلاص مبادة دراسية أو نشاط أو ختصص تعليمي معني -
 تعديل أو حتديث الربامج الدراسية السارية -
 صياغة مشروع ملمح املعلمني ابلنظر إىل مقتضيات الربامج اجلديدة أو أخر املستجدات البيداغوجية  -
ف املقررة  هذايتعلق مبدونة التجهيزات التقنية البيداغوجية والوسائل التعليمية الضرورية لتحقيق األتعيني اخلصائص التقنية احلديثة فيما  -

 يف املنهاج 
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 ضبط سبل تقسيم ومتابعة تدرج التالميذ يف التعليم وكيفيات التكفل بنتائج أعماهلم -
 صياغة اإلرشادات والتوجيهات البيداغوجية -
 املنهجية املرافقة للربامج واملوجهة للدعم البيداغوجيإعداد مشاريع الواثئق  -

املطلق مت إعداد الربامج الدراسية وفق مقاربة جديدة تدعى املقاربة ابلكفاءات وهي متفرعة عن املنهج البنائي، وتعتمد   هذاومن  
 ( 58،ص 2009وزيد،على منطق التعلم املتمركز حول التلميذ وأفعاله وردودها أمام وضعيات إشكالية. )بوبكر بن ب

حسب وضعيات إشكالية منتقاة ابعتبار أهنا متثل    ذلكاملقاربة حيمل التلميذ على املبادرة ابلفعل بدل الركون إىل التلقي و   هذهيف  
 وضعيات حقيقة قد يصادفها التلميذ يف حياته اليومية بوترية متكررة إىل حد ما.

مناسبة الكتساب املعارف وحسن التصرف والتكيف وتطوير    التعلمية متثل فرصا    النشاطات املدرجة يف صميم العملية التعليمية  هذهو 
املقاربة تفرض على واضعي الربامج التكفل ابملسائل املرتبطة هبا وهي كما    هذهاملهارات والقدرات وتعزيز الكفاءات، وابلتايل فاختيار  

 يلي:
  سوف يصادفها التلميذ يف حياته املدرسية واالجتماعية واملهنيةتوظيف شىت املعارف املتنوعة يف حل الوضعيات املعقدة اليت -
 التنسيق بني خمتلف أنواع التعلمات واستخدامها عرب النسق الداخلي ملادة دراسية معينة والتكامل بينها وبني بقية املواد الدراسية  -
 التكفل حباجيات كل تلميذ ومراعاة تفرد قدراته ومتيز مساره البيداغوجي -
 تفعيل الوظيفة التكوينية واليت تتيح إمكانية تدارك اخللل أثناء عملية التعلم وعالجه بصورة فورية -

أما خبصوص الطرائق النظرية املتعلقة هبيكلة الربامج اجلديدة فينبغي التأكيد أبهنا تتمفصل حول عدد من العناصر األساسية بعضها  
 ( 55-54،ص2009جية حمضة.)بوبكر بن بوزيد،ذات بعد إسرتاتيجي وبعضها األخر ذات صبغة منه

اليت 12مت االنتهاء من وضع الربامج الدراسية اجلديدة حيز التطبيق جملموع املستوايت  2008-2007وهكذا فببداية املوسم الدراسي  
لتايل نسلط الضوء  واب2003منهجا دراسيا جديدا مت بناؤه مند انطالق اإلصالح يف185تتكون منها املنظومة الرتبية أي ال يقل عن  

 املناهج:  هذهعلى هم املكاسب املدرجة يف 
قائمة مواد امتحان   - الثانوي وأدرجت يف  التعليم  الثالثة من  السنة  أقسام  أصبحت مادة الرتبية اإلسالمية مقررة يف برامج مجيع 

 البكالوراي.
 من السابعة ابتدائي يف املدرسة األساسية.  من السنة الرابعة ابتدائي بدال   ابتداء  يشرع يف تدريس اللغة األمازيغية  -
 .2007-2006من املوسم الدراسي  ثالثة ابتدائي وشرع يف ذلك ابتداء  من السنة ال ابتداء  يدرس التاريخ واجلغرافيا  -

 ظهور مواد دراسية جديدة نذكر منها: هذايضاف إىل 
 ائيمن السنة األوىل ابتد ابتداء  الرتبية العلمية والتكنولوجية  -
وشرع يف  2006-2005من املوسم الدراسي    ابتداء  من السنة األوىل من التعليم الثانوي يف    ابتداء  تدرس مادة اإلعالم اآليل    -

،ومن جهة  2007-2006من املوسم الدراسي    ابتداء  تدريسها ألقسام السنة األوىل من التعليم املتوسط يف عدد من اإلكماليات  
  2005-2004اسي  من السنة الثانية من التعليم االبتدائي خال املوسم الدر   ابتداء  أخرى فإن اإلدراج املبكر لتعليم اللغة الفرنسية  

اللغة إىل   هذهأتجيل تعليم    2006كشف عن بعض اخللل على الصعيدين البيداغوجي والتنظيمي على حد سواء، وتقرر يف سنة 
 السنة الثالثة ابتدائي. 
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من السنة    بتداء  امن السنة األوىل من التعليم املتوسط بعد أن كان مينح يف السابق    ابتداء  أما تدريس اللغة اإلجنليزية فإنه يقدم اآلن  
 الثامنة من التعليم األساسي.

 املكتسبات جاءت بعض التدابري واإلجراءات املرافقة للمناهج اجلديدة واملتمثلة يف:  هذهابإلضافة إىل 
 استعمال الرتميز الدويل واملصطلحات العلمية بلغة مزدوجة .  -
 اللغة العربية، الرتبية اإلسالمية، اللغة األمازيغية، التاريخ.ترقية ملواد األساسية املسامهة يف بناء شخصية التلميذ مثل:  -
 وعلى مستوى طرائق التدريس املقاربة املبنية على الرتتيب الزمين لألحداث املوضوعية والتحليل.  -

 ( 69،74،ص2009ساعة )بوبكر بن بوزيد، 60ساعة إىل  28وعلى مستوى احلجم الساعي من 
والبد   ذه املرحلة، لكن حتما فإن النظام الرتبوي يتأثر ابلتغريات احمللية و العاملية يف شىت اجملاالت،هذا ما جاء به اإلصالح خالل ه

واليت تقر أبن على الدول   ذلكله من أن يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، وابلتايل فعليه أن خيضع للمعايري العاملية ليحقق  
سنوات )مقابلة مع املفتش صواحل مفتش التعليم االبتدائي، يوم    5كل    ذلكورات العصر و حتسني وتطوير نظامها الرتبوي ليواكب تط

15/02/2017 .) 
وهي عبارة عن حتوير أو تعديل بيداغوجي   ،ه املقاربة يف ما يعرف إبصالحات اجليل الثاينذوهبذا أحدثت إصالحات جديدة هل

 واليت سنتطرق إىل احلديث عليها ابلتفصيل.2017-2019املوسم الدراسي    للمقاربة ابلكفاءات من اجليل األول إىل اجليل الثاين يف
بتبين مقاربة الكفاءات   ذلكاملرحلة ترى الباحثتان أن هناك إصالحات فعلية للنظام الرتبوي وخاصة فيما خيص املنهاج و   هذهيف  

،وهذا ما يظهر    يع جوانبهامجيف    فعاال    ميذ بناء  من خالل بناء شخصية التلواليت تعترب فبمضموهنا مقاربة للنهوض ابلنظام الرتبوي  
املقاربة إال أهنا مازال نظامها    هذهبداية النظام الرتبوي من مواكبة التطور والتفتح على العامل.لكن املالحظ يف اجلزائر أنه رغم تبين  

املناهج مع البيئة وعدم جتربتها مسبقا   هذهبسبب عدم تكييف    هذاالرتبوي يتخبط يف الصراع بني مقومات اهلوية والتفتح على العامل و 
ما حدث يف منهاج اجليل الثاين الذي اعترب أبنه تنقيح وتعديل للجيل األول من    هذامما أدى إيل تعديلها وتنقيحها يف كل مرحلة و 

وجهات نظر أهم العنصر حول كفاءته وجناعته، وهذا ما أدى بنا إىل تقصي    وختتلف وجهات النظر  ىوتبق  املقاربة ابلكفاءات.
 املنهاج أال وهم أساتذة التعليم االبتدائي للطور األول.  ذااملباشر هل

مع العلم   الل استعراضنا هلذه املراحل نستنتج أن النظام الرتبوي يف اجلزائر شهد حتوالت هامة منذ االستقالل إىل يومنا هذا،خومن 
اجلذور حيث متتد إىل ما قبل االستعمار وكان االهتمام األكرب برتسيخ الدين اإلسالمي ومبادئه أن الرتبية والتعليم يف اجلزائر عريقة  
متد هذا إىل ما بعد االستقالل لكن ليأخذ منحى آخر حيث البحث عن اهلوية واحملافظة على  او  وقيمه واللغة العربية وحب الوطن،

هذا ما أدى إىل مرور النظام الرتبوي هبذه املراحل كل  ة التطور التقدم العلمي،مقومات األمة اجلزائرية مع االنفتاح على العامل ومواكب
 حسب متطلباهتا وتطورات تلك الفرتة وتطور اجتاهات وميوالت واهتمامات األفراد. 

ظيمه وقيام االهتمام للتعليم وتن إعطاءو   1976أفريل 16إذ بدأت اإلصالحات الرتبوية يف اجلزائر مبعىن اإلصالح بعد صدور أمرية 
املدرسة األساسية وبداية االنفتاح على العامل من خالل االستعانة ابألنظمة الرتبوية يف اخلارج، لكن يبقى االهتمام يف هذه الفرتة  
بكمية املعارف فقط دون النظر إىل حاجات وخصائص وميوالت التلميذ ،ومن هنا جاء االهتمام ابملناهج وتكييفها وفق لذلك بعد  

ف مث ادهانون التوجيهي للرتبية، خالل هذا مر النظام الرتبوي أبربع مقارابت وهي: مقاربة املضامني مث  احملتوى مث األصدور الق
 الكفاءات وهذه األخرية استحدث مبا يعرف إبصالحات مناهج اجليل الثاين، واليت هي موضوع دراستنا.
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 إشكالية اإلصالح يف اجلزائر:  -
  ية عرب عدة مراحل وحتقيقها إلجنازات معتربة من حيث اهلياكل القاعدية وعدد املدرسني واألساتذة وخرباهتم، مع تطور املدرسة اجلزائر 

غ  وعدد املؤطرين واملفتشني وأدوات الدعم والوسائل البيداغوجية املوفرة رغم األزمات االقتصادية واألمنية اليت عرفتها اجلزائر واملبال
 (. 119،ص2006الرتبية الوطنية )بوفلجة غياث،املالية املوجهة لقطاع 

فهناك شبه غمامة على أن املنظومة الرتبوية اجلزائرية تعاين من عدة نقائص ومشاكل بل إن توايل اإلعالن عن مشاريع اإلصالح ال  
ل ترقيعات يف غياب  اإلصالحات يف شك  هذهلغياب معطيات التقومي العلمي للرتبية وظهور    نظرا    يظهر أنه غري يف األمر الكثري،

ومبلورة على أساس حوار اجتماعي شفاف ومسؤول.)حبيب تلوين وكرمية مرزوقي،   رؤية إسرتاتيجية يف شكل سياسة معلنة سلفا  
 (. 5، ص2007

 : جمموعة من النقائص من أمههابل إن املتتبع لعمليات اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر،يرى 
 سة اجلزائرية.عدم التقييم الدقيق يف واقع املدر  -
 غياب هيكل دائم للدراسة واملتابعة.  -
 هناك هتميش لألساتذة املختصني واملربني الباحثني.  -
 حصر اإلصالح يف الرتكيز على لغة التدريس والرتبية اإلسالمية ابلدرجة األوىل.  -
 حصر الفرتة الزمنية للجنة الوطنية لإلصالح املنظومة الرتبوية.  -

وهو الدافع األمامي إلنشاء  1997صالح املنظومة الرتبوية هو الدافع وراء إنشاء اجمللس األعلى للرتبية سنة  لقد كان االهتمام إب
واليت بدورها واجهت جمموعة من   2000ماي13اللجنة الوطنية إلصالح التعليم واليت نصبت من طرف رئيس اجلمهورية بتاريخ  

وهكذا حتول اإلصالح من عملية عادية شبه روتينية إىل   ونقايب القطاع الرتبوي،التحفظات أاثرهتا الصحافة الوطنية وبعض املربني  
 (120، ص2006أشكال استعصى حله.)بوفلجة غياث،

الصدد:أنه من الطبيعي أن كل حديث عن ال يكتمل معطياته إال إدا مشل ابلضرورة السعي اجلاد إىل    هذايف    علي بن حممدويرى  
يع الوجوه،واختاذ تدابري عملية للتخفيف من معاانهتم وإحالهلم يف السلم االعتباري احملل الذي  حتسني ظروف عمل املربني من مج

 (32، ص2001ترشحهم له بكل جدارة. )علي بن حممد،
 
 دواعي إصالح املناهج الرتبوية:  -

التأكيد ورد يف املدخل العام الذي تضمنته "إن املدرسة اجلزائرية مطالبة بتجديد مناهجها وبتغيري طرق عملها ونسق أدارهتا "هذا  
عن مديرية التعليم األساسي،وتضمنت الوثيقة اإلجابة على  2003وثيقة مناهج السنة األوىل من التعليم االبتدائي الصادر يف أفريل 
 ( 28،ص2007السؤال:ملاذا مناهج جديدة؟.)أورد يف كتاب األدوار االجتماعية،

م دعوة  اإلصالح  إىل  الدعوة  نبيال  عن  إال  يكون  ال  إليها  والدافع  ونبيلة  بنظام   شروعة  االرتقاء  هي  املستهدفة  الغاية  إذا كانت 
التعليم،وحتسني ظروفه وجتويد أدائه ورفع كفايته الداخلية واخلارجية من خالل خضوعه للمراجعة الدائمة والتعديل املتواصل والتطوير  

ووقتها يتحول إىل قطاع جامد    عن اهتمامات جمتمعه وحقائق عصره،  نفسه بعيدا    منغلقا على   نظاما  اهلادف املدروس، وإال أصبح  
ومستهلك، يستنزف األموال واجلهود وال حيقق للمجتمع العائد الذي يتمثل يف الكفاءات العلمية القادرة على إسعاد اإلنسانية.)عبد  

 ( 78،ص2009القادر فضيل،
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ي،سواء بسبب الوضعية احلالية للمدرسة اجلزائرية أو بسبب التحوالت املسجلة يف خمتلف  وابلتايل فإصالح املنظومة الرتبوية أمر ضرور 
املدرسة ،بصفتها جزءا   على  نفسها  تفرض  واليت  والعاملي  الوطين  الصعيدين  على  )النشرة    امليادين  اجلزائري.  اجملتمع  من  يتجزأ  ال 

 ( 4،ص2008الرمسية،
 ومن بني هذه التحوالت: 

 املستوى العاملي: علــى  -
،حيث  21واليت تشرتط على املنظومة الرتبوية التحضري الالئق لألفراد واجملتمع ملواجهة التنافس احلاد الذي مييز بداية القرن  العــوملــة:   -

فرض على املناهج ترتبط الرفاهية االقتصادية لألمم حبجم ونوعية املعارف العلمية واملهارات التكنولوجية اليت يتعني إدراجها، بصفة ت
مثل اإلنسانية  مبستقبل  املتعلقة  القيم  بتقاسم  وذلك  السالم  حبفظ  املرتبطة  ابلرهاانت  التوعية  على  تعمل  أن  حقوق :الرتبوية 

 اإلنسان،حقوق األقليات،الدفاع عن البيئة. 
يف الناجح مع عامل التواصل وعليه فإن كما عليها التحضري لتعزيز التعلق ابهلوية الوطنية وبتنمية الكفاءات الضرورية لعملية التك

أ يف  إدراج  إىل  تسعى  الرتبوية  وأسواق هذااملناهج  واملهن  احلرف  وتطور  واحلضارات  الثقافات  حول  املوضوعية  املعلومات  فها 
 ( 14، ص2009العمل.)املرجعية العامة للمناهج، 

 
 احلديثة لإلعالم واالتصال: التطور السريع للمعارف العلمية والتكنولوجية وكذا الوسائل  -

  يقوم التطور املذهل لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ابلتحويل اجلدري للعالقات بني البشر بل وحىت طبيعة العمل يف حد ذاته،ونظرا  
يف الرتبية هلذا التطور اخلارق لوسائط املعرفة ووسائل نشرها،تفرض على املناهج الرتبوية أن تدرج تكنولوجيات األعالم واالتصال  

وإعادة تصميم مالمح املهن من الرتبية الرتكيز يف براجمها وطرائقها البيداغوجية للتكيف مع هذا التطور يف املهن   كمواضيع للدراسة،
من خالل تعديالت وتسيري وإدماج املتعلمني يف وسط مهين وتدريبهم على استخدام وسائل االتصال يف عملية البحث على املعلومة  

للمناهج،  واستغالهلا،  أبنفسهم العامة  التغريات ،وتطوير نفسه ابلتفاعل مع حميطه. )املرجعية  التكيف مع  ،  2009وذلك هبدف 
 ( 14ص
ابعتبار أن املنظومة الرتبوية هي حلقة من املنظومة االجتماعية فهي ختضع جلميع التعديالت على التغري على مستوى اجملتمع:    -

: حتول  تغري يف نظام ما يفرض على نظام التعليم التغري،فعلى مستوى األنظمة االقتصادية مثال  مستوى األنظمة أي أنه إذا حدث  
 نظام مجهوري عسكري )مقابلة مع املفتش عبد هللا صواحل(  :أو األنظمة السياسية مثل النظام من الرأس االشرتاكية إىل الرأس مالية،

 
تقدم األمم ألن الدولة اليت متتلك املعرفة األحدث تعترب دولة متقدمة  را  يعترب منهج البحث معياتطور مناهج البحث:  -5-1-3

 )مقابلة املفتش صواحل ( 
 على املستوى الوطي:  -

هذه الرهاانت املفروضة على وسائل الدولة تطغى ابلضرورة على املستوى الوطين والبد من اإلشارة إىل أن يف اجلزائر حصلت تغريات 
 خرية يف اجملال السياسي،االجتماعي،االقتصادي،الثقايف ومن بني هذه التحوالت:هامة يف هذه العشرية األ

التعددي:    - النظام  إىل  الواحد  احلزب  نظام  من  مفهوم  االنتقال  إدراج  الرتبوية  املنظومة  على  فرض  التعددي  النظام  وبظهور 
املفهوم من قيم ومواقف التفتح والتسامح واملسؤولية يف  الدميقراطية وابلتايل تزويد األجيال بروح املواطنة وكل ما ينطوي عليه هذا  

 ( 5،ص2008خدمة اجملتمع.)النشرة الرمسية،
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أي التخلي عن االقتصاد املوجه وأساليب التسيري املركز والتأسيس التدرجيي القتصاد التحول من اقتصاد موجه إىل اقتصاد حر:  -
مت اليت  واالقتصادية  االجتماعية  اإلجراءات  بكل  اخلارجية".)نفس  السوق  التجارة  احتكار  ،غزالة  الصناعية  اهليكلة  "إعادة  يزه 

 ( 20،ص2008املرجع،
العمل جاراي   ومازال  وثقافتها:  األمازيغية  اللغة  القانون    دسرتة  سجل  لتعميمها،وقد  والتعليمية  والبيداغوجية  التقنية  الشروط  لتوفري 

التوجيهي هذه التغريات فعزز املهام املعتادة للمدرسة وأوضح بعضها اآلخر،خاصة ما يتعلق بتعزيز اهلوية الوطنية ووحدهتا.)املرجعية 
 ( 14، ص2009العامة للمناهج،

 
 تعريف مناهج اجليل الثاين:  -

(، فهي نتيجة لإلصالح األخري الذي أحدثته املنظومة الرتبوية املقاربة ابلكفاءاتناهج اجليل الثاين امتداد ملناهج اجليل األول)متثل م
، أن هذه املناهج من إصالحات املنظومة ابلطارف  2016أفريل  24نورية بن غربيط يفابجلزائر، وقد أكدت وزيرة الرتبية الوطنية  

" أن اللجنة الوطنية للمناهج  وكالة أنباء اجلزائرب رهان نوعية التعليم وأداء املدرسة اجلزائرية وأوضحت يف "الرتبوية تعد نقلة لكس
، مشرية إىل أن اجليل الثاين للمناهج 2003ابالعتماد على برامج سنة    ذلكيف مراجعة الربامج الرتبوية و 2003شرعت مند سنة  

سنة   13ج السابقة،وأضافت يف نفس السياق أن عمل اللجنة صعب ومعقد،ما تطلب  يندرج يف إطار" املراجعة العادية " للربام
 سنوات.  5و3الشأن ما بني  هذالتحديث الربامج الرتبوية وليس التغيري اجلدري هلا،مشرية إىل أن املعايري الدولية تتطلب يف 

"أن مناهج  2016مارس 22ابجلزائر العاصمة يف  أكد عضو اللجنة الوطنية للمناهج عبد العزيز براح، يف اجتماع  هذاإىل جانب 
 اجليل الثاين تعترب قفزة نوعية  مقاربة ابجليل األول اليت مل تكن فيها املعارف واملهارات حمددة مسبقا، وأضاف أن ملمح خترج التلميذ

 السنة األوىل والثانية ابتدائي تكون يف اكتساب مهارات القراءة والكتابة واحلساب". 
املناهج اجلديدة على املقاربة ابلكفاءات املؤسسة على النظرية البنيوية االجتماعية اليت تقدم االسرتاتيجيات اليت متكن    ههذتعتمد  

املعارف يف   هذهوتوظيف  املتعلم من بناء معارفه يف وضعيات متفاعلة وذات داللة،وتتيح له فرصة تقدمي مسامهته يف جمموعة أقرانه، 
خبرباء جبنسيات    ذلكاإلصالحات احملتوى واملواقيت وطرق ووسائل التدريس والتقومي، ومت االستعانة يف    هذهت  احلياة اليومية،وقد مس

 خمتلفة. 
 
 مميزات املنهاج يف ظل ملمح اجليل الثاين:  -

السابقة كما حدده   مفتش مكون بوالية املسيلة يف اجتماع له ابجلزائر العاصمة يف  ميموين  يتميز منهاج اجليل الثاين عن املناهج 
أن هذا املنهاج حيدد ابلتدقيق ميدان التعلم، كما حيدد املصطلحات وتوحيد املعارف واملهارات املطلوب بلوغها    " 2016مارس22

أن إىل  أشار  وقد  األستاذ   للتلميذ،  على  الكلى  االعتماد  وليس  املواد  يف  إشراكه  خالل  من  القسم  يف  سيتغري  التلميذ  دور 
www.djazairess.com)أخبار اليوم، .) 

مناهج اجليل الثاين من التصميم إىل التنفيذ،  عضو اللجنة الوطنية للمناهج يف منشور له حتت عنوان  عبد هللا لوصيف  وقد ذكر  
 املنهاج وهي: الصفات اليت يتميز هبا

 ارتباط ومتفصل مستوايت التعلم.  -
 تنفيذ التماشي املرتبط ابملقاربة ابلكفاءات.  -
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 إرساء املعارف التعلمات يف الواقع. -
 منهجية املواد والوضعيات التعلمية لتحقيق امللمح الشامل. -
 توحيد تنظيم برامج املواد وبنيتها. -

 أن منهاج اجليل الثاين: 2016مارس22ويف اجتماع ملختصون تربويون حول مناهج اجليل الثاين ابجلزائر العاصمة بتاريخ 
 سيتيح للتالميذ االنتقال من اكتساب املعارف عن طريق احلفظ إىل التحليل واالستنتاج مع الرتكيز على بناء شخصية التلميذ  -

 ومشاركته يف القسم.
 يهدف إىل خلق عملية تفاعلية داخل القسم من خالل عمل األفواج.  -
 التغيري من وضعية ودور املعلم بعد ما كان املسيطر على العملية التعليمية إىل املنظم واملوجه واملسهل هلا.  -
 واد خمتلفة. تقوم على مبدأ املقاربة الشاملة اليت تركز على استخدام نفس املوضوع يف م -
 
 مكوانت منهاج اجليـل الثاين:  -

 يتكون منهاج اجليل الثاين من:
يتكون ملمح التخرج من املرحلة،من جمموع الكفاءات الشاملة للمواد،ويقصد به الرتمجة على شكل كفاءات   مالمح التخرج:   -

تعين الكفاءة الشاملة هدف نسعى إىل  للخصائص اليت حددها القانون التوجيهي للرتبية كصفات وخاصيات مسندة للمدرسة، و 
 ( 20،ص2016حتقيقها يف هناية فرتة دراسية حمددة وفق نظام املسار الدراسي. )بوغنامة التيجاين،

 على سبيل املثال:يف ما خيص الطور األول للتعليم االبتدائي هناك كفاءة شاملة وهي الرتكيز على الكتابة والقراءة واحلساب. 
امل  - املوارد  اليت   عرفية: مصفوفة  الكفاءات  لتحقيق  تستخدم  ومنهجي،واليت  معريف  طابع  ذات  ملوارد  منظمة  هبا مجلة  ويقصد 

 يستهدفها املنهاج.
 املوارد من معارف املادة والكفاءات العرضية والقيم،وتشمل املهارات والسلوكات الضرورية لبناء الكفاءات. هذهوتتكون 

ويقصد هبا العمل على تكامل تعلم موضوع أو مفهوم من املفاهيم يف عدة مواد قصد القيم والكفاءات العرضية املشرتكة:    -
 إحداث االنسجام األفقي بني املواد وتناول املشاريع املتعددة وتنمية االندماج.)عبد العزيز براح، تقدمي وثيقة مناهج اجليل الثاين(

الكفاءات على عالقتها ابملعارف اليت   هذهوألن الرتبية هتدف إىل تنمية كفاءات التلميذ حىت متكنه من مواجهة احلياة وال تقتصر  
بل تتعداها إىل عدد من مواضيع الساعة اليت جيب على املدرسة )بتكليف من اجملتمع( إن توليها عناية   تقدمها خمتلف املواد الدراسية،

ملتعلقة بـ:البيئة، احملافظة على احمليط، النظافة والصحة، حقوق وواجبات املواطن وهي موضوعات ال ميكن ملادة خاصة مثل تلك ا
واحدة أن تتكفل هبا مبفردها، ال من حيث املعارف اليت توفرها وال من حيث املساعي الفكرية اليت تقرتحها.)اإلطار العام ملناهج 

 ( 11،ص2016املرحلة االبتدائية، 
 ذلك اجلدول يف:حتديد برامج التعلمات السنوية،و   هذاويقصد به التعلمات السنوية املربجمة وتتمثل  مهمة  ل الربامج السنوية:  جدو   -

 أي إطار املقاربة ابلكفاءات،لكنه ال يقتصر على حتديد احملتوايت املعرفية فحسب بل يربطها ربطا    بوضعها يف إطارها احملدد سابقا  
 ضرورية لبناء القيم والكفاءات العرضية وكفاءات املواد احملددة يف مالمح التخرج.متينا بصفتها موارد 

إدا كانت مصفوفة املواد املعرفية تثبت بشكل شامل املوارد املعرفية املستخدمة، فإن جدول الربامج السنوية يقدم تفاصيل هذه املوارد 
 التقومي ومؤشراته وكذا مقرتح لتوزيع احلجم الزمين. املعرفية مع أمناط الوضعيات التعليمية، ومعايري 
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 ويف ما يلي قراءة للجدول:حيتوي اجلدول على،األسطر واألعمدة اآلتية
 السطر األول يذكر الكفاءات الشاملة احملددة يف ملمح التخرج. -
 السطر الثاين يذكر القيم احملددة أيضا يف ملمح التخرج. -
 الكفاءات العرضية ويربز إسهام املادة اخلاص. السطر الثالث يذكر  -

ومعايري    وبقية اجلدول مهيكلة على شكل أعمدة تتوافق فيها الكفاءات واملوارد املعرفية مفصلة وأمناط الوضعيات التعلمية املناسبة،
 التقومي ومؤشراته واحلجم الزمين.

 عمود امليادين.  -
 عمود الكفاءات اخلتامية.  -
 املركبات ترتكز على التحكم يف املضامني املعرفية واستعماالهتا.  هذهكفاءة: و عمود مركبات ال -
 عمود املوارد املعرفية: يقدم تفاصيل املعارف املرجو جتنيدها يف بناء الكفاءات املستهدفة.  -
ل كل مركبات الكفاءة  عمود أمناط الوضعيات التعلمية: يقرتح أمناط من الوضعيات التعلمية متكن من التحكم يف املعارف لتشم  -

 وكذا أمناط الوضعيات اإلدماجية. 
 عمود معايري ومؤشرات التقومي: متكن من تقومي التحكم يف املعارف واستعماهلا وجتنيدها حلل وضعيات مشكلة.  -
 عمود اقرتاح احلجم الزمين: وهو عبارة عن اقرتاح لتقدير احلجم الساعي الضروري الكتساب الكفاءة -

 
 مليدانية: اإلجراءات ا

 منهج الدراسة:  –
يف الدراسات النفسية واالجتماعية والرتبوية من جهة، وهو   مت استخدام املنهج الوصفي االستكشايف  لكونه املنهج األكثر استخداما  

املنهج املناسب للدراسة احلالية من جهة أخرى حبيث يسمح لنا بوصف وتقصي اجتاهات أساتذة التعليم اإلبتدائي للطور األول حنو  
 مناهج اجليل الثاين. 

 جمتمع وعينة الدراسة:  -
وميكن القول أننا ال ندرس عينات وإمنا   حبيث أن الباحث يعمم يف النهاية النتائج عليه،يعترب جمتمع الدراسة هو اهلدف األساسي هلا  

 ( 151،152،ص2004وما العينة اليت خنتارها إال وسيلة لدراسة خصائص اجملتمع )رجاء حممود أبو عالم، ندرس جمتمعات،
التعليم اإلبت للطور األول )سنة أوىل واثنية( بدائرة ورقلة الرتبوية ويتمثل جمتمع الدراسة يف الدراسة احلالية يف جمموع أساتذة  دائي 

ت مديرية الرتبية لوالية ورقلة وقد مشل املناطق الريفية واحلضارية ومت أخذ إحصائيا أستاذ وأستاذة حسب  127األوىل، والذي يضم 
 ٪ من اجملتمع األصلي.70عينة بطريقة عشوائية بسيطة بنسبة 

 
 : أدوات الدراسة-
 : أداة الدراسـة -
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وألن صدق هذه    تعترب أداة الدراسة اليت تستخدم يف جع املعلومات الوسيلة املنهجية اليت يعتمد عليها الباحث يف دراسة الظواهر، 
الدراسة  البحوث وقيمتها العلمية تتوقف على االختيار السليم للطرق واألدوات، وقد مت استخدام أداتني يف مجع املعلومات يف هذه 

 ومها املقابلة واالستبيان. 
 املقابلة:  -

مت االستعانة ابملقابلة كون الدراسة حديثة ابعتبار أن مناهج اجليل الثاين يف العام األول من التطبيق، لذلك مت االعتماد على إجراء  
 توحة ال يتبعها اختيارات. مقابالت مع خمتصني ومكونني يف هذا املنهاج، وهي مقابالت مقيدة حرة مت فيها طرح أسئلة مف

  2016نوفمرب  22مع املفتش خملويف عبد الغين مفتش املقاطعة الثانية للتعليم االبتدائي برويسات، وذلك بتاريخ  :املقابلة األوىل  -
 ودامت مدهتا ساعة ونصف ومت طرح تسعة أسئلة حول موضوع اجليل الثاين. 

حل مفتش املقاطعة الرابعة للتعليم االبتدائي وهو مفتش مكون ملناهج اجليل الثاين  : متت مع املفتش عبد هللا صوا املقابلة الثانية-
حيث مت طرح واحد وعشرون سؤاال وكان هناك تكرار بعض األسئلة يف املقابلة األوىل ملعرفة مدى   2017فيفري 15وذلك بتاريخ 

 اختالف وجهات النظر.
للحصول على املعلومات والبياانت عن موضوع الدراسة، وقد اعتمدان يف هذه    اإلستبان من أكثر الوسائل استخداما  ستبيـان: اإل  -

 الدراسة على إستبيان من تصميم الباحثتان وقد اعتمدان يف بناءه على جمموعة من املصادر وهي:
لواثئق املرافقة، دليل األستاذ، الدليل القانون التوجيهي ،اإلطار العام ملناهج املرحلة اإلبتدائية، املشروع األويل ملناهج التعليم االبتدائي،ا

 املنهجي إلعداد املناهج، ابإلضافة إىل حضور الدورة التكوينية لتكوين األساتذة.
 وحتليل وتفسري نتيجة التساؤالت:  عرض

 عرض وحتليل وتفسري نتيجة التساؤل العام: 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد أفراد العينة  العينة
 19.60 149 89 االجتاه 

 ميثل: نتـائج التسـاؤل العام  7جـدول رقم

( وابلتايل جند أن اجتاهات اساتذة  132( ألفراد العينة أكرب من درجة القطع ) 149من خالل اجلدول نالحظ أن املتوسط احلسايب )
 التعليم االبتدائي للطور األول حنو إصالحات اجليل الثاين موجبة.

 مستوى الداللة الدرجة االحتمالية احلرية درجة  قيمة ت 
 دالة  0.000 88 8.226 الدرجة الكلية 

 ميثل:قيمة "ت" لعينة مستقلة  8جدول رقم

أقل مما يدل على   0.01جند أن درجة االحتمالية مبقارنتها مبستوى الداللة    7وحبساب قيمة"ت"للعينة مستقلة كما يف اجلدول رقم
درجة القطع ودرجات األفراد وهذا يؤكد ان املتوسط احلسايب ال يعود إىل الصدفة بل هو حقيقي ومنه  وجود داللة إحصائية بني  

 يستدل على أن االجتاهات اجيابية. 
بتغري اجتاهات األساتذة حنو  لبوز" وعكس ما جاءت به دراسة "إبراهيم هياق"،ونفسر ذلك  يتفق مع دراسة "عبد هللا  وهذا ما 

أشهر ومن    7لثاين بعد أن كانت يف البداية  سلبية ظاهراي ،وهذا يعود إيل تطبيقهم للمناهج خالل مرور  إصالحات مناهج اجليل ا
 خالل التكوين الذي تلقوه يف إطار هذه املناهج أدى إىل تكوين جانب معريف هلذه املناهج مما أدى إىل تكوين اجتاهات إجيابية. 
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 اجلزئي األول: عرض وحتليل وتفسري نتائج التساؤل -

أفراد   اجملموعة  عدد 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب 

الدرجة   درجة احلرية
 االحتمالية 

املعاجلة   ت
 اإلحصائية 

 0.648 0.459 0.64 87 146.40 10 ذكور 
 149.43 79 إانث

 ميثـل:نتائج التساؤل اجلزئـي األول 9جـدول رقــم 

( إذن فهي غري دالة عند مستوى  0.64( وهي أقل من الدرجة االحتمالية )0.459من خالل اجلدول نالحظ أن قيمة "ت")
يف اجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي حنو إصالحات مناهج اجليل الثاين ابختالف    إحصائيا  أي ال توجد فروق دالة    0.01الداللة  

 راهيم هياق". اجلنس وهذا عكس ما جاءت به دراسة "إب
حنو هذه املناهج لكونه  جيابيا  إ وهذا يفسر أبن مناهج اجليل الثاين تراعي اختالف اجلنس وأن كال اجلنسني من األساتذة كون اجتاها  

 منهاجا جديدا وتلقيهم لنفس التكوين. 
 
 :عرض وحتليل وتفسري نتائج التساؤل اجلزئي الثاين-

أفراد  اجملموعة  عدد 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب 

الدرجة   درجة احلرية
 االحتمالية 

املعاجلة   ت
 اإلحصائية 

من   أقل 
 سنوات5

52 149.10 89 0.54 0.04 0.99 

من  أكرب 
 سنوات5

37 149.08 

 ميثـــل:نتائج التسـاؤل اجلزئي الثاين  10جدول رقـم 

  0.01( غري  دالة عند مستوى الداللة  0.54) اإلحتمالية ( وهي أقل من الدرجة  0.04من خالل اجلدول نالحظ أن قيمة "ت") 
أي ال توجد فروق دات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة العليم االبتدائي للطور األول فيما خيص األقدمية  وهذا عكس ما جاءت  

 به دراسة "إبراهيم هياق" . 
سنوات ألهنا انطلقت من نفس مبادئ منهاج    5ألكرب من  وهذا يفسر أبن هذه املناهج مل تشكل عائق ابلنسبة لذوي األقدمية ا

سنوات أصبحت لديهم  5وأن األساتذة ذوي األقدمية أكرب من    املقاربة ابلكفاءات بل هي عبارة عن حتوير أو تنقيح بيداغوجي هلا ،
فقد استفادوا من تطبيق املناهج سنوات 5أما ابلنسبة لألساتذة دوي األقدمية أقل من    اخلربة للتكيف مع أي تغري يطرأ يف املناهج،

 ختالف بني األساتذة حسب األقدمية يف اجتاهاهتم. ية سنوات اخلدمة لذلك ال يوجد االيف بدايتها ومع بدا
 
 عرض وحتليل وتفسري نتائج التساؤل اجلزئي الثالث:  -
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أفراد  اجملموعة  عدد 
 العينة

املتوسط 
 احلسايب 

الدرجة   درجة احلرية
 االحتمالية 

املعاجلة   ت
 اإلحصائية 

 0.76 0.30 0.54 87 150.32 19 ريفية 
 148.76 70 حضرية 

 ميثـل:نتائج التساؤل اجلزئـي الثالـث  11جـدول رقـم  

  0.01( وهي غري دالة  دالة عند  0.54( وهي أقل من الدرجة االحتمالية )0.30يتضح أن قيمة "ت") 10من خالل اجلدول رقم
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات أساتذة التعليم االبتدائي حنو إصالحات مناهج اجليل الثاين حسب املنطقة  أي ال  

 اجلغرافية. 
وهذا يفسر أبن  املناهج كانت مناسبة لبيئة التلميذ وابلتايل كان تطبيقها أسهل من طرف األساتذة فلم ختتلف اجتاهاهتم حسب  

 ة، ريفية( املناطق اجلغرافية )حضري
 

 اقرتاحات الدراسة: 
 ومن خالل هذه الدراسة رأت الباحثتان أن تقرتح بعض املقرتحات اليت استخلصت من خالل هذه الدراسة وهي: 

 أمهية لدور األستاذ وإشراكه يف عملية اإلصالح وتكوين املناهج. إعطاء -
النظر يف الكتب املدرسية وحمتوايهتا مبا يالءم    - للمواد وذلك ابالعتماد على آراء  إعادة  التالميذ وكذلك احلجم الساعي  مستوايت 

 واستشارات األساتذة. 
 إجراء تكوينات قبلية لألساتذة قبل تطبيق اإلصالح. -
 جتربة اإلصالح على عينة من املدارس قبل تعميمها.  -

 
 خامتة 

سياسية واقتصادية وهذا على املستوى احللي   ثقافية،  ملتطلبات اجتماعية،أصبحت عملية اإلصالح ضرورية يف أي نظام تربوي وذلك  
لكن   لذا تسعى كل دول لتحقيق ذلك وجتديد وتنقيح نظمها الرتبوية لتحقيق التحول االجتماعي اإلجيايب يف كل اجملاالت،  والعاملي،

  لنظر إىل أدوار األساتذة خاصة يف املراحل االبتدائية، ذلك ال يتطلب فقط إصالح وجتديد اجملاالت املعرفية والتحصيل املعريف دون ا
ورغم أن اإلصالح يتطلب جهود عديدة إال أن األستاذ يعترب املنفذ املباشر   ألهنا تعترب الدعامة األساسية لتكوين شخصية الطفل،

 للخطة اإلصالحية بكل جوانبها. 
ا خاصة  كبري    ( يعترب نقطة حتول أحدثت جدال  2017_2016ة) لذلك فاإلصالح الرتبوي الذي استحدثته اجلزائر خالل هذه السن

وهلذا فالبد من جتنيد كل اإلمكاانت وهتيئة األرضيات قبل القيام    على التلميذ،  وابلتايل ينعكس ذلك حتما    من طرف األساتذة،
 ليضمن نسبة علية من النجاح. خاصة للعنصر املباشر للعملية التعليمية واملطبق هلا وهو األستاذ  أبي إصالح تربوي،
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