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السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف اتجاىات أساتذة: الممخص

) أستاذ ا336

( كتـ اختيار عينة عشكائية طبقية تتككف مف
ّ ،مضمكف القيـ كالمكاقؼ في مناىج الجيؿ الثاني
 كاتبع،2017/2016
 ذككر) بمديرية التربية لكالية مستغانـ خالؿ المكسـ الدراسي79 ، إناث257 ( كأستاذة
 تـ التحقؽ مف دالالت، كسعيا لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ مقياسا لالتجاىات،الباحث خطكات المنيج الكصفي
 كبعد إجراء عممية التحميؿ اإلحصائي بكاسطة اختبار "ت" لعينة كاحدة؛ تكصمت الدراسة إلى أف،صدقو كثباتو

أساتذة التعميـ االبتدائي يمتمككف اتجاىات إيجابية نحك القيـ كالمكاقؼ في مناىج الجيؿ الثاني ؛ كالتي تضمنتيا
. التربية المدنية، التربية اإلسالمية، المغة العربية:مكاد
.كخمصت الدراسة إلى تثميف ما جاءت بو مناىج الجيؿ الثاني مف اإلصالحات التي مست مضمكف القيـ
.  االتجاىات؛ القيـ كالمكاقؼ؛ مناىج الجيؿ الثاني:الكممات المفتاحية
abstract
The current study aims at revealing the attitudes of the teachers of the second year of primary
education towards the content of values and attitudes in the second generation curricula. A
random sample of 336 teachers ( 257 females and 79 males)were chosen in the Directorate of
Education of Mostaganem State during the academic year 2016/2017. The researcher
followed the steps of the descriptive approach. In order to achieve the objectives of the study,
he used a measure of trends, the validity and consistency of the signs were verified. After the
statistical analysis by the T test for one sample, the study found that the teachers of primary
education have positive attitudes towards values and attitudes in the second generation
approach which is contained in: Arabic language, Islamic education, civic education.
The study concluded that the valuation came by the second generation of reforms that have
touched the content of values curriculum.
Keywords: Trends; values and attitudes; second-generation approaches .
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مقدمة البحث:

حساسة كجيد دائـ ،ييدؼ إلى تحديث مقاصد كغايات التعمـ لجعميا
إف إصالح المنظكمة التربكية عممية ّ
أكثر انسجاما مع حاجات األفراد كالمجتمع ،كما تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ محددة لمتككيف كتعميـ األجياؿ
المتمدرسة كتثقيفيـ بشكؿ أنجع مما يعداف متداخالف كالىما يسعياف إلى مدرسة أكثر نفعا ك نجاعة.

كيؤدم المنياج المدرسي بمضمكنو المستقى مف الثقافة العامة لممجتمع ،إلى محاربة االنحالؿ القيمي،
ّ
كتفكؾ العالقات اإلنسانية ،كاألسرية ،كاالجتماعية  ...كال يتحقؽ ىذا اليدؼ إال إذا ركزت المدرسة عمى تنمية

كغرس القيـ كاالتجاىات ،كالػمػُػثؿ لدل المتعمميف.
كمف بيف المستجدات التي جاءت بيا مناىج الجيؿ الثاني ،تعزيز عممية إكساب مجمكعة مف قيـ اليكية
الكطنية المرجعية (اإلسالـ العركبة ك األمازيغية) التي تش ّكؿ بانصيارىا الجزائرم ،ككذا تعزيز عممية اكتساب

القيـ العالمية ،كما أف القيـ ذات عالقة بالحياة االجتماعية كالمينية ،عكس ما كانت عميو في مناىج الجيؿ األكؿ،

يعد أحد المحاكر المييكمة
مدرجة كأبعاد في منصكص الكفاءات  .كيندرج ذلؾ كمّو ضمف المحكر القيمي؛ الذم ّ
ليذه المناىج ،كالتي تيدؼ إلى إدماج كتعزيز قيـ اليكية :االنتماء إلى اإلسالـ كالعركبة ك األمازيغية في إطار
جغرافي كزمني محدكد ،كالقيـ االجتماعية كالثقافية ،كالقيـ الككنية.

مسترشدا بمجمكعة المبادئ كالمعايير التي
كيمكف القكؿ أف القيـ ىي "حكـ يصدره اإلنساف عمى شيء ما
ن
السمكؾ كفؽ العادات ،كالتقاليد،
ارتضاىا المجتمع الذم يعيش فيو ّ
محد ندا المرغكب فيو ،كالمرغكب عنو مف ّ
السيد.)70 :2013 ،
السياسية ،ك ّ
السائدة في المجتمع( .عمي كالعريشي ك ّ
الدينية ّ
كالعرؼ ،األحكاؿ االجتماعية ،ك ّ
تحث عميو مف تماسؾ كانتظاـ داخؿ اإلطار
فيي تحافظ عمى البناء االجتماعي ،كذلؾ مف خالؿ ما ّ
االجتماعي ،فيي تستمر خالؿ التاريخ ،كمف ثـ فيي تحافظ عمى ىكية المجتمع (الدسكقي)111 :2000 ،

كتعتبر القيـ كاالتجاىات مكجيات السمكؾ في حياتنا االجتماعية ،كما أنيا تساعدنا عمى التنبؤ بسمكؾ الفرد

ىاما في تككيف الشخصية ،كما
في كثير مف المكاقؼ االجتماعية ،كتتفؽ القيـ كاالتجاىات في أنيا تمعب نا
دكر ًّ

تتفؽ مف حيث إنيا تعتبر دكافع السمكؾ (عمي

كآخركف .)86 :2013 ،كيرل معمرية (  )278 :2007أف

يككف الناس اتجاىات إزاءىا ،ليست ىي المكضكعات كالقضايا كالمكاقؼ
"المكضكعات كالقضايا كالمكاقؼ التي ّ
تتككف االتجاىات حكؿ المكضكعات كالقضايا كالمكاقؼ ذات
التي تمثؿ حقائؽ ثابتة ال يختمؼ الناس حكليا ،بؿ ّ
العاـ ،أم تمؾ التي يتجادؿ الناس حكليا ،بحيث يككف لكؿ منيـ كجية نظر كميؿ مختمؼ عف
الطابع الجدلي ّ
اآلخريف إزاءىا.

الصدد؛ تعتبر اتجاه ات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ في
كفي ىذا ّ
مست
مناىج الجيؿ الثاني الدافع إلنجاز ىذه الدراسة ؛ كذلؾ لمعرفة طبيعة اتجاه اتيـ إزاء ىذه التغييرات التي ّ
مضمكف القيـ كالمكاقؼ في مك ّاد المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي.

أوال :إشكالية البحث

إف القيـ تعمؿ عمى إيجاد نكع مف التكازف ،كالثبات لمحياة االجتماعية ،فالحياة االجتماعية تككف مستحيمة

بدكف القيـ ،حيث إف النظاـ االجتماعي ال يستطيع االستمرار بدكف القيـ ،كبالتالي ال يمكف تحقيؽ أىداؼ
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تكجو سمكؾ الجماعة نحك ىدؼ مشترؾ ،كذلؾ تعمؿ القيـ عمى
الجماعة فال ّ
بد مف كجكد القيـ كمعيار أساسي ّ
حفظ نشاط الفرد متناسقا ،كصيانتو مف التناقض ،كاالضطراب ،فتصبح آراء الفرد متّسقة ،كمتّزنة غير متناقضة

(عمي كآخركف.)72 :2013 ،

اسا في تربية األفراد داخؿ المجتمع؛ فيذا األخير يسعى إلى تحقيؽ االتزاف
كحس ّ
ىاما ّ
كما تمعب القيـ دك ار ّ
السمككي ألفراده؛ كتحقيؽ التكافؽ بيف مصالحيـ الشخصية كمصمحة المجتمع؛ كتفضيؿ المصمحة العامة عمى
الخاصة  ...الخ؛ كىذه األىداؼ التي يصبك المجتمع إلى تحقيقيا تتصؿ اتصاال مباش ار بالقيـ المستمدة مف الثقافة
السائدة فيو.
ّ
عدة دراسات تناكلت العالقة بيف القيـ ،كاالتجاىات ،كقد أثبتت ىذه الدراسات أف االتجاىات
كلقد أجريت ّ
محددة ،كمف ىذه الدراسات دراسة (نجيب إسكندر كآخركف) حيث
يمكف أف تتحكؿ إلى قيـ ،كلكف في ظركؼ ّ

يتحكؿ إلى قيمة،
نا
تيز
أفق "إذا تعرض االتجاه عمى تجربة قكية ّ
أشاركا إلى ّ
جذكر عميقة في شخصية الفرد ،فإنو ّ
كأف القيـ شكؿ أعمؽ مف أشكاؿ االتجاىات التي تحكلت إلى قيـ ،لتكافر الشرط المعيارم ،كىك االختبار التجريبي
القكم" (أكرد في :عمي كآخركف.)86 :2013 ،

مع

كال شؾ أف مف أىـ كظائؼ التربية بصفة عامة أف تككف لدل الناشئة اتجاىات تساعدكـ عمى التكيؼ

مشكالت العصر ،كما تيدؼ أيضا إلى غرس القيـ ،كالمثؿ ،كالعادات ،كاالتجاىات المرغكب فييا لدل المتعمميف.

كتعتبر القيـ أكؿ مصدر لممناىج ،كىك اعتبار في محمو ألفىا أصؿ كؿ الفمسفات كالعقائد ،كاألخالؽ

كالثقافات التي تنصاع عنيا السياسات التربكية  ،كلذلؾ ينبغي أف تتكفؿ بيا المناىج الدراسية بإعطاء األكلكية –

كما تكصي بذلؾ المرجعية العامة لممنياج  -لمقيـ المشكمة لميكية الكطنية ،كالضامنة لالنسجاـ الكطني كممارسة

المكاطنة كالتضامف الكطني كالزمة كطنية " ،كف حر شخصيتؾ ،كف ابف شعبؾ  ،كف ابف زمانؾ" يبدك
الصيغة المثمى لمتكفيؽ بيف

القيـ الفردية كالقيـ الجماعية،

القيـ المكركثة كالقيـ العصرية،

أنيا

القيـ الكطنية كقيـ

الشعكب األخرل ،كالمشكمة التي ينبغي تناكليا بكؿ ىدكء كحذر تكمف في تحقيؽ التكازف بيف قيمنا الخاصة

كتمؾ

المكصكفة بالقيـ العالمية بما تعبر عنو مف تطمعات إنسانية مشتركة كلككنيا إطار يستجيب لممشكالت المطركحة

في عالمنا عمكما (ك ازرة التربية الكطنية ،اإلطار العاـ لمكثيقة المرافقة لمناىج التعميـ االبتدائي .)03 :2016 ،

فمف أسباب كدكاعي قيامنا بالدراسة الحالية قمة الدراسات – عمى حد عمـ الباحث -التي تناكلت المتغيرات
المتعمقة بالدراسة الحالية خاصة في مرحمة التعميـ االبتدائي كالمتعمقة بمناىج الجيؿ الثاني؛ إضافة إلى حداثة
المكضكع كما دار حكلو مف جدؿ في الكسط التربكم كاالجتماعي.

فالمنياج المدرسي ميما كاف محكما في تأليفو كاعداده كمناسبة محتكاه مع مستكل التالميذ ؛ فإف المضمكف

الذم يقدمو منياج السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي في :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية

حكؿ

القيـ كالمكاقؼ ،يعد مقكما ىاما في تككيف اتجاىات المعمميف حكلو  ،كعميو نطرح السؤاؿ الرئيسي التالي:

ػ ما ىك االتجاه الذم يحممو أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ في منياج

السنة الثانية المطابؽ لمناىج الجيؿ الثاني؟
كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية:

لمادة المغة العربية؟
 1ػ ما ىك االتجاه الذم يحممو أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ ّ
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لمادة التربية اإلسالمية؟
 2ػما ىك االتجاه الذم يحممو أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ ّ
لمادة التربية المدنية؟
 3ػ ما ىك االتجاه الذم يحممو أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ ّ
ثانيا :فرضيات الدراسة

تمت صياغة فرضيات الدراسة عمى النحك اآلتي:
بعد عرضنا لمشكمة البحث كما انبثؽ عنيا مف تساؤالتّ ،
الفرضية العامة :يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ في
منياج السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي المطابؽ لمناىج الجيؿ الثاني.

الفرضيات الجزئية:

 1ػ يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك القيـ كالمكاقؼ لمادة المغة العربية.
 2ػيحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك القيـ كالمكاقؼ لمادة التربية اإلسالمية.
 3ػ يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك القيـ كالمكاقؼ لمادة التربية المدنية.
ثالثا :أىداف الدراسة :تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف طبيعة اتجاىات معممي السنة الثانية مف التعميـ
االبتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ في مناىج الجيؿ الثاني؛ كتيدؼ بذلؾ إلى:

 .1التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ لمادة المغة العربية.
 .2التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ لمادة التربية
اإلسالمية.

 .3التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك القيـ كالمكاقؼ لمادة التربية
المدنية.
يعد اتجاه أساتذة السنة
حد ذاتو ،حيث ّ
رابعا :أ ىمية الدراسة  :تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية مكضكعيا في ّ
الثانية مف التعميـ االبتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ لمكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية في
إيجابيا مف أىـ دعائـ ىذه القيـ كالمكاقؼ؛ كالتي تصبك إلى تحقيقيا إصالحات
سمبيا كاف أك
ن
مناىج الجيؿ الثاني ن
مناىج الجيؿ الثاني ،ككنو يؤثر مباشرة في تمكيف المتعمـ مف اكتسابيا كتكظيفيا في حياتو اليكمية.
خامس :حدود البحث:
ا

يتحدد البحث الحالي بالمكضكع الذم يتناكلو كالمتمثؿ في "اتجاىات أساتذة التعميـ

االبتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ في مناىج الجيؿ الثاني" ،كبعينة الدراسة المتمثمة في أساتذة السنة الثانية
مف التعميـ االبتدائي الذيف يعممكف بمديرية التربية لكالية مستغانـ ،كباألداة المستخدمة كالمتمثمة في مقياس

االتجاىات ،كما تتحدد أيضا بالزماف كالمكاف المذاف ستجرل فييما كىما العاـ الدراسي (

بمستغانـ ،كستناقش نتائج الدراسة ك إمكانية تطبيقيا في ضكء ىذه الحدكد .

 2016ػ )2017

سادسا :التعاريف اإلجرائية لمفاىيم الدراسة
معيف أك
معيف أك حدث ّ
 .1االتجاه :المكقؼ الذم يتخذه الفرد أك االستجابة التي يبدييا إزاء شيء ّ
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الرفض أك المعارضة ،نتيجة مركره بخبرة معينة أك بحكـ تكافر ظركؼ أك تحت
قضية ّ
إما بالقبكؿ أك ّ
معينة ّ
شركط تتعمؽ بذلؾ الشيء أك الحدث أك القضية (شحاتة كنجار.)16 :2003 ،

يتحصؿ عمييا أستاذ السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي عمى
كتعرؼ االتجاىات في الدراسة الحالية بالدرجة التي
ّ
ّ
المعد في الدراسة ،كتتراكح نظريا ما بيف (  22ػ ػ ػ .)110
المقياس
ّ
 .2القيم والمواقف :تشكؿ القيـ كما حددتيا المرجعية العامة لممناىج اإلطار المرجعي التي تنبثؽ منو

بكؿ أشكاليا ،قيـ ترتبط بالعمؿ كالمحاسف المتعمقة بو،
القيـ األخرل ،كتصاغ :قيـ ترتبط بالحياة كاحتراـ الحياة ّ
كبالصرامة كالضمير الميني.
كمضمكف القيـ كالمكاقؼ في الدراسة الحالية ،ما جاءت بو مستجدات مناىج الجيؿ الثاني في مكاد المغة العربية

كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية

 .3مناىج الجيل الثاني :ىي المناىج التي جاءت ؿمعالجة الثغرات كأكجو القصكر التي تـ تحديدىا

المحددة في القانكف التكجييي لمتربية كالمرجعية العامة
في مناىج الجيؿ األكؿ ،كامتثاؿ المناىج المدرسية لمضكابط
ّ
لممناىج كالدليؿ المنيجي إلعداد المناىج ،كتعزيز المقاربة بالكفاءات كمنيج إلعداد البرامج كتنظيـ التَّعمُمات .

اإلطار النظري:
أوال :االتجاىات
 .1مفيوم االتجاىات
أ .لغة :كرد في معجـ العربية الكالسيكية ك المعاصرة أف "االتجاه  :مصدر اتجو ،اإلقباؿ عمى

شيء بالكجو،

اتجو ،اتجاىا ،قصد ،أقبؿ عمى" (رضا.)18 :2006 ،

ب .اصطالحا :يعرفو جكردكف ألبكرت بأنو "إحدل حاالت التييؤ كالتّأىب العقمي العصبي التي تنظميا
كمكجيا الستجابات الفرد لألشياء كالمكاقؼ المختمفة فيك بذلؾ
الخبرة ،كما يكاد يثبتو االتجاه حتى يمضي مؤثّ ار
ّ
ديناميكي عاـ" (أكرد في :الغرباكم.)09 :2007 ،
 .2مكونات االتجاىات

تتضح مككنات االتجاىات في ثالث مككنات نكجزىا فيما يمي:

أ .المكون المعرفي :يشير إلى المعمكمات كالحقائؽ كالمعارؼ كاألحكاـ كالمعتقدات كالقيـ كاآلراء
التي ترتبط بمكضكع االتجاه ،أم مقدار ما يعممو الفرد عف مكضكع االتجاه.

ب .المكون الوجداني :كيتعمؽ بالجانب االنفعالي كمشاعر الفرد اتجاه الشيء ،كىذه المشاعر تتككف
مف خالؿ خبرات الفرد كتجاربو كثقافتو كاحتكاكو بالبيئة المحيطة ،كىذا المككف يشير إلى شعكر عاـ لدل الفرد

يؤثر في استجابة قبكؿ مكضكع االتجاه أك رفضو ،فالمككف العاطفي يشير إلى حاالت الشعكر الذاتية أك المزاجية
التي تصاحب االتجاه (محي الديف.)52 :2002 ،
ج .المكون السموكي :يتضح المككف السمككي لالتجاه في االستجابة العممية نحك االتجاه بطريقة ما،
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فاالتجاىات تعمؿ كمكجيات لسمكؾ اإلنساف فيي تدفعو لمعمؿ عمى نحك سمبي عندما يمتمؾ اتجاىات سمبية نحك
مكضكع االتجاه أك تدفعو لمعمؿ عمى نحك إيجابي عندما يمتمؾ اتجاىات إيجابية نحك مكضكع االتجاه (المعايطة،

.)162 :2000

 .3طرق قياس االتجاىات:

تكجد طرؽ عديدة لقياس االتجاىات ،ىناؾ طرؽ التقدير الذاتي ،كمالحظة السمكؾ

الفعمي ،كاالستجابة الفيزيكلكجية ،كاألساليب االسقاطية ،كسنكتفي بثالث طرؽ مف طرؽ التقدير الذاتي ألنيا أكثر

شيكعا:
أ .طريقة بوجاردس :ظيرت طريقة بكجاردس عاـ ( )1925لقياس (البعد االجتماعي) أك المسافة
االجتماعية بيف الجماعات القكمية أك العصرية المختمفة ،كيحتكم مقياس البعد االجتماعي عمى كحدات أك
عبارات تمثؿ بعض المكاقؼ الحياة الحقيقية لمتعبير عف مدل البعد االجتماعي أك المسافة االجتماعية لقياس
تسامح الفرد أك تعصبو  ،ك تقبمو أك نفكره  ،كقربو أك بعده بالنسبة لمجماعة عنصرية أك جنس أك شعب معيف.

(أكرد في :يعقكب.)170 :1989 ،

ب .طريقة جثمان :حاكؿ جثماف إنشاء مقياس تجمعي متدرج يحقؽ فيو شرطا إذا ما ىك أنو إذا

كافؽ عمى عبارة معينة البد أنو قد كافؽ عمى العبارات التي ىي أدنى منيا كلـ يكافؽ عمى كؿ العبارات التي

تعمكىا (عمى غرار مقياس قكة اإلبصار فإذا رأل الفرد صفا فإف معنى ىذا أنو يستطيع أف يرل كؿ الصفكؼ أعمى
منو) ،كدرجة الشخص ىي النقطة التي تفصؿ بيف كؿ العبارات السفمى التي كافؽ عمييا كالعميا التي لـ يكافؽ
عمييا ،كىكذا ال يشترؾ فرداف في درجة كاحدة عمى ىذا المقياس إال إذا كاف قد اختار العبارات نفسيا( .أكرد في:
ممحـ.)340 :2001 ،
ت .طريقة ليكرت :يقكـ الباحث بإعداد مجمكعة مف العبارات تتعمؽ بمحتكل االتجاه المطمكب قياسو
فنجد في طريقة ليكرت أماـ كؿ عبارة درجات مف المكافقة كالمعارضة مثؿ( أكافؽ جدا،

معارض بشدة) كيطمب مف المفحكص

أكافؽ ،متردد ،معارض،

أف يضع عالمة عمى اإلجابة التي تعبر عف رأيو أحسف تعبير كنفس

الشيء بالنسبة لكؿ عبارة يتضمنيا المقياس (المعايطة.)182 : 2000،
ثانيا :مضمون القيم والمواقف في مناىج الجيل الثاني
 .1تعريف المنياج
أ .لغة :نيج كمنياج بمعنى الطريؽ الكاضح  ،كيقاؿ انتيج الرجؿ بمعنى سمؾ ،كقد كرد في القرآف
ِ
ِ
اجا" بمعنى الطريؽ الكاضح التي ال لبس فييا كال غمكض(المقاني،
الكريـ قكلو تعالى "ل ُك ٍّؿ َج َعْمَنا ش ْرَعةن َك ِمْنيَ ن
.)24 :1995
يدؿ عمى كؿ التجارب التعميمة المنظمة ،ككافة التّأثيرات التي يمكف أف
ب .اصطالحا :المنياج ّ
يتعرض ليا التمميذ تحت مسؤكلية المدرسة خالؿ فترة تككينو كيشمؿ ىذا المفيكـ نشاطات التعمـ التي يشارؾ فييا

التمميذ ،كالطرائؽ كالكسائؿ المستعممة ككذا كيفيات التقكيـ المعتمدة ( .حثركبي26 :2012 ،

254

دراسات نفسية و تربوية

مجمد ،11عدد  / 1جوان 2018

 .2القيم التي تنمييا المناىج الدراسية:

الصالح (  )30 -29 :2012القيـ التي تنمييا المناىج حسب المرجعية العامة فيما يمي:
أكرد حثركبي ،محمد ّ
أ .قيم الجميورية والديمقراطية  :تنمية ركح احتراـ القانكف ،كاحتراـ اآلخر كالقدرة عمى اإلصغاء ،كاحتراـ سمطة
األغمبية ،كحقكؽ األقميات.

ب .قيم اليوية :التحكـ في المغتيف الكطنيتيف (العربية كاألمازيغية) ،كتقدير المكركث الحضارم الذم تحمالنو مف
خالؿ ػ خاصة ػ معرفة تاريخ الكطف كجغرافيتو ،كالتّعمؽ برمكزه ،كالكعي باالنتماء ،كتعزيز المعالـ التاريخية
كالجغرافية ،كاألسس كالقيـ األخالقية لإلسالـ ،كقيـ التراث الثقافي كالحضارم لألمة الجزائرية.
ج .القيم االجتماعية :تنمية ركح العدالة االجتماعية كالتضامف كالتعاكف بدعـ مكاقؼ التماسؾ االجتماعي،
كالتحضير لخدمة المجتمع ،كتنمية ركح االلتزاـ كالمبادرة ،كحب العمؿ في الكقت نفسو.

الرأس الماؿ البشرم أىـ عكامؿ
د .القيم االقتصادية :تنمية حب العمؿ كالعمؿ المنتج
المككف لمثّركة كاعتبار ّ
ّ
السعي إلى ترقيتو كاالستثمار فيو بالتّككيف كالتّدريب كالتّأىيؿ.
اإلنتاج ك ّ

ه .القيم العالمية :تنمية الفكر العممي ،كالقدرة عمى االستدالؿ كالتفكير النقدم ،كالتحكـ في كسائؿ العصرنة مف

الدفاع عنو كحماية البيئة ،كالتّفتح عمى الثقافات
جية ،كمف جية أخرل حماية القانكف اإلنساني ّ
بكؿ أشكالو ك ّ
كالحضارات العالمية.
.3القيم والمواقف في مناىج الجيل الثاني:
أكرد في دليؿ كتاب السنة الثانية لمكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية (
إدراج القيـ كالمكاقؼ في مناىج الجيؿ الثاني كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

،)14 - 13 :2016

الجدول رقم ( :)01يبين إدراج القيم والمواقف في مناىج الجيل الثاني.
المغة العربية
اليوية الوطنية

يقدر مككنات اليكية الجزائرية ،كيحترـ رمكزىا؛ ينمي القيـ الخمقية كالدينية كالمدنية المستمدة مف مككنات
يعتّز بمغتو؛ ّ
اليكية الكطنية

المواطنة

بالصدؽ في التعامؿ؛ يساىـ في الحياة الثقافية
يتحمى بركح التعاكف كالتضامف ،كيساىـ في العمؿ الجماعي ،كيتحمى
ّ
لممدرسة كالحي أك القرية؛ ينتيج أساليب الحكار؛ كينبذ العنصرية كالعنؼ بمختمؼ أشكالو.

التفتح عمى العالم

يتعرؼ عمى ثقافات العالـ كيحترميا ،كينتيج أساليب التعايش السممي مع اآلخريف ،يستخمص مف تجارب اآلخريف ما
يمكنو مف فيـ عصره كبناء مستقبمو.
التربية اإلسالمية

اليوية الوطنية

االعتزاز باإلسالـ كاالنتماء الحضارم الكطني

الضمير الوطني

التسامح كالحكار البناء كالتحمي بركح المسؤكلية

المواطنة
التفتح عمى العالم

حب الكطف كالمحافظة عمى البيئة
المبادرة اإليجابية كالتضامف كالتفتح عمى الغير ،االحتراـ ،اإليثار
التربية المدنية

اليوية الوطنية

يكتشؼ ىكيتو الشخصية

الضمير الوطني

يحترـ ألكاف العمـ كالرمكز الكطنية

المواطنة
التفتح عمى العالم

يؤدم كاجباتو نحك نفسو كنحك اآلخريف
ّ
يكتشؼ محيطو تدريجيا مف القريب إلى البعيد
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اإلجراءات المنيجية لدراسة:
أوال :منيج الدراسة :اعتمد الباحث في الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي التحميمي كالذم يقكـ عمى الكصؼ

كالتحميؿ كالمقارنة ،كما يعرؼ بأنو "طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ عممي  ،لمكصكؿ إلى أغراض محددة
لكضعية اجتماعية معينة  ،أك ىك طريقة لكصؼ الظاىرة المدركسة كتصكيرىا كميا عف طريؽ جمع معمكمات

مقننة عف المشكمة كتصنيفيا كتحميميا كاخضاعيا لمدراسة الدقيقة" (شركخ.)147 :2003 ،
ثانيا :مجتمع الدراسة  :حسب اإلحصاء اؿذم قدـ لمباحث مف طرؼ رئيس مكتب التككيف كالتفتيش بمديرية التربية
لكالية مستغانـ  ،كاف العدد اإلجمالي أل ساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي

 673أستاذا كأستاذة (أنظر

الممحؽ)؛ مكزعيف عمى  10مقاطعات.
ثالثا :عينة الدراسة:
 .1حجم عينة الدراسة" :في مجتمع البحث الذم ال يقؿ عف مائة عنصر ،فاألحسف االستعالـ لدل كؿ كاحد
منيـ أك لدل  % 50عمى األقؿ مف مجمكع الػ  100عنصر"( .مكريس.)319 :2010 ،
كفي الدراسة الحالية فضؿ الباحث االعتماد عمى

 % 50أثناء المعاينة ،كلدل أخذ ىذه النسبة مف المجتمع

الحالي فإف عينة البحث تصبح مككنة مف  336أستا نذا كأستاذة؛ كذلؾ كفؽ المعادلة التالية:
673
حجـ العينة =
100

× 336 =50أستا نذا كأستاذة.

كلقد تـ اختيار ىذه العينة عف طريؽ المعاينة العشكائية الطبقية "التي تتـ عمى أساس تقسيـ المجتمع األصمي إلى
طبقات أك أقساـ ليا خصائص خاصة متباينة مع بعضيا البعض ،بحيث تمثؿ كؿ طبقة أك صنؼ منيا مجتمعا
" ، )158 :2008فإذا كانت عناصر المجتمع غير

متجانسا قائما بذاتو في كياف المجتمع األصمي" (مزياف،

متجانسة فإننا نقسـ المجتمع إلى طبقات ،ثـ نأخذ عينة عشكائية بسيطة مف كؿ طبقة تتناسب مع حجـ الطبقة "

(النجار .)25 :2007 ،كتـ اختيار العينة في البحث الحالي مف كؿ طبقة (التي تمثؿ الدائرة) حسب التقسيـ
اإلدارم لألساتذة المكمفيف بتدريس أقساـ السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي بمستغانـ لممكسـ الدراسي

 2017/2016كفؽ الطريؽ العشكائية البسيطة أم كفؽ المعاينة االحتمالية( :النجار)25 :2007 ،
العينة الطبقية= (حجم الطبقة  /حجم المجتمع) × حجم العينة
123
مثال :بالنسبة لدائرة مستغانـ :حجـ العينة =
673

× 61 = 336أستا نذا كأستاذة؛ كلقد كاف حجـ العينة اإلجمالي

مكزعا كما يمي :
الجدول رقم ( :)02يبين توزيع أفراد العينة حسب كل الدوائر.
الرقـ

الدائرة

عدد أفراد المجتمع

عدد أفراد العينة

01

مستغانـ

123

61

02

حاسي ماماش

59

29

03

عيف النكيصي

38

19

04

ماسرة

51

26

05

خير الديف

64

32
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06

عيف تادلس

74

37

07

بكقيرات

85

42

08

سيدم عمي

53

27

09

سيدم لخضر

71

35

10

عشعاشة

55

28

673

336

المجمكع

 .2مميزات عينة الدراسة األساسية:
أ .حسب الجنس  :يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنس.
الجدول رقم ( : )03يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الجنس .
الجنس

العدد

النسبة المئكية %

الذككر

79

23.51

اإلناث

257

76.49

المجمكع

336

%100

 257أنثى بنسبة  )%76.49أكبر مف عدد

يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عدد إناث عينة الدراسة األساسية (

الذككر فييا (  79ذكر بنسبة  ) % 23.51بفارؽ قدره (  178فردا أم ما نسبتو  )%52.98مف مجمكع أفراد
عينة الدراسة ككؿ.
ب .حسب الرتبة :يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الرتبة.
الجدول رقم ( :)04يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الرتبة.
الرتبة

العدد

النسبة المئكية %

أستاذ مدرسة ابتدائية

171

50.89

أستاذ رئيسي

56

16.67

مككف
أستاذ ّ

109

32.44

336

%100

المجمكع

يتضح مف الجدكؿ أعاله أف عدد أساتذة المدرسة االبتدائية (

 171بنسبة  )%50.89يفكقكف عدد األساتذة

المككنيف ( 109بنسبة )%32.44؛ ككذلؾ عدد األساتذة الرئيسييف (  56بنسبة  ،)%16.67بفارؽ قدره (  62فرد

بنسبة  )%18.45ك(  115فرد بنسبة  )%34.22عمى التكالي.

ج .حسب الخبرة ( األقدمية في مينة التعميم ) :يمثؿ الجدكؿ التالي تكزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير
الخبرة المينية:

الجدول رقم ( :)05يوضح توزيع عينة الدراسة األساسية حسب الخبرة المينية.
الخبرة المينية

العدد

النسبة المئكية %

أقؿ مف  03سنكات

63

18.75

مف  03إلى  10سنكات

147

43.75

أكثر مف  10سنكات

126

37.50

المجمكع

336

%100
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يتضح مف خالؿ الجدكؿ أعاله عدد األساتذة الذيف تتراكح أقدميتيـ في التعميـ مف

 03إلى  10سنكات ( 147

بنسبة  )%43.75يفكقكف عدد األساتذة الذيف ليـ أقدمية أكثر مف  10سنكات (  126بنسبة  ،)%37.50ككذلؾ

عدد األساتذة الذيف تقؿ أقدميتيـ عف  03سنكات ( 63بنسبة  )%18.75بفارؽ قدره (  21فرد بنسبة )%06.25

ك( 84فرد بنسبة  )%25عمى التكالي.
رابعا :أداة الدراسة

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

كالمنيجية بغية الكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة كمف أجؿ جمع المعمكمات كالبيانات المتعمقة بالبحث العممي ؛ كمف
أجؿ الكصكؿ إلى نتائج مكثكؽ بيا ،فقامت الباحثة بتصميـ

مقياس اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ

االبتدائي نحك مضمكف كتابي في المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية ،كالمطابؽ لمناىج الجيؿ الثاني.
لقد مر تصميـ ىذا مقياس كفؽ الخطكات التالية:
تعد مف أكثر
 .1الخمفية النظرية  :تكجد طرؽ عديدة لقياس االتجاىات؛ مف بينيا طرؽ التقدير الذاتي التي ّ
شيكعا كاستخداما في ىذا المجاؿ ،كاستخدـ السؤاؿ التقريرم لقياس االتجاىات.
األساليب
ن

كمف بيف طرؽ التقدير الذاتي؛ اعتمدنا في الدراسة الحالية عمى طريقة ليكرت لمتقديرات التجميعية؛ بحيث يرل

قدـ رنسيس ليكرت طريقة ُعرفت باسمو لقياس االتجاىات ،كفي ىذه
معمرية (ّ )281 :2007أنو "في سنة ّ 1932
كيعبر الفرد عف اتجاىو
يتـ صياغة عدد كبير مف البنكد عف المكضكع المراد قياس االتجاه نحكهّ ،
الطريقة ّ
يمتد مف المكافقة ال ّشديدة إلى المعارضة ال ّشديدة
كـ متصؿ ّ
باإلجابة عف كؿ بند مف خالؿ خمسة بدائؿ عمى ّ
مركر بالحياد كىي:
نا
)1

بشدة.
بشدة؛  )2أكافؽ؛  )3محايد؛  )4أعارض؛  )5أعارض ّ
أكافؽ ّ

بشدة)؛ كذلؾ لقياس
بشدة ،أكافؽ ،محايد ،ال أكافؽ ،ال أكافؽ ّ
كفي دراستنا الحالية اعتمدنا البدائؿ التالية( :أكافؽ ّ
اتجاىات أساتذة التعميـ االبتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ في مناىج الجيؿ الثاني؛ بتسميط الضكء عمى ما

تضمنتو منياج مكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي مف قيـ

خاصة الكفاءات
كمكاقؼ؛ كجاءت مناىج الجيؿ الثاني مف أجؿ التركيز في التعمّمات عمى كؿ مركبات الكفاءات،
ّ
األكؿ.
العرضية كالقيـ كالسمككات ؛ كذلؾ لمعالجة نقائص الجيؿ ّ
تـ االعتماد عمى دليؿ كتاب السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي في
كفي تصميمنا أداة القياس حكؿ ىذا المكضكعّ ،
مكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية ،ككذا باألدب النظرم المتعمؽ بمناىج الجيؿ الثاني؛ حيث
أف ىذه المناىج أخذت بعيف االعتبار إدراج القيـ كالمكاقؼ لمكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية.
 .2تحديد أبعاد المقياس  :بعد االطالع عمى األدب النظرم لمناىج الجيؿ الثاني ،كمضمكف الكتاب المكحد
تـ تقسيـ المقياس
لمسنة الثانية مف التعميـ االبتدائي لمكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية؛ ّ
الكمي إلى ثالث أبعاد تخص المكاد السابقة الذكر؛ كىي مكزعة كما يمي:
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الجدول رقم ( :)06يمثل أبعاد المقياس
األبعاد

المقاييس الفرعية

اؿقيـ كاؿمكاقؼ لمادة المغة العربية
اؿقيـ كاؿمكاقؼ لمادة التربية اإلسالمية

القيـ كالمكاقؼ

اؿقيـ كاؿمكاقؼ لمادة التربية المدنية

..3وضع فقرات المقياس  :بعد تحديد أبعاد المقياس تـ كضع مجمكعة مف الفقرات لقياس مضمكنيا؛ كىي مكزعة
كاآلتي:

الجدول رقم ( :)07يمثل توزيع فقرات المقياس عمى أبعاده .
المقاييس الفرعية

البعد

القيـ كالمكاقؼ

عدد الفقرات

اؿقيـ كاؿمكاقؼ لمادة المغة العربية

9-8-7-6-5-4-3-2-1

اؿقيـ كاؿمكاقؼ لمادة التربية اإلسالمية

16-15-14-13-12-11-10

اؿقيـ كاؿمكاقؼ لمادة التربية المدنية

22-21-20-19-18-17

.4مفتاح التصحيح قاـ الباحث بكضع خمسة بدائؿ أماـ كؿ فقرة مف فقرات المقياس ،كتمثمت ىذه البدائؿ
تـ إعطاء الدرجات لمبدائؿ عمى
بشدة ،مكافؽ ،محايد ،غير مكافؽ ،غير مكافؽ ّ
في (مكافؽ ّ
بشدة)؛ بحيث ّ
التكالي ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5باعتبار جميع الفقرات إيجابية كال كجكد لفقرات سمبية.

خامسا :الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة
 .1الصدق :تـ حساب معامؿ الصدؽ بثالث طرؽ:
الباحث
ة
أ .صدق المحكمين :بعد أف تمت صياغة فقرات مقياس االتجاىات بصكرتو األكلية؛ قاـ ت

بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف (أساتذة جامعييف  ،مفتشيف تربكييف ،مدراء مدارس ابتدائية ،أساتذة المدرسة
االبتدائية)؛ كذلؾ لمحكـ عمى مدل فاعميتو كصالحيتو لقياس ما صمـ لقياسو ،لالستفادة مف مالحظاتيـ

كاقتراحاتيـ في مدل مالءمة الفقرات لمجاالت الدراسة؛ مف حيث سالمة التعبير كالتراكيب المغكية ككضكح الفقرات
كدقتيا العممية؛ كبعد قراءة المحكميف لفقرات المقياس؛ تـ اإلجماع عمى تعديؿ الفقرات التالية:
الرقـ

المعدلة في مقياس االتجاىات.
الجدول رقم ( :)08يوضح الفقرات
ّ

الفقرة بعد التعديؿ

الفقرة قبؿ التعديؿ

22

يقدر مككنات اليكية الجزائرية كيحترـ رمكزىا

يحدد مككنات اليكية الجزائرية كيحترـ رمكزىا.

23

ينمي قيمو الخمقية كالدينية كالمدنية المستمدة مف مككنات اليكية الكطنية

ينمي القيـ المستمدة مف مككنات اليكية الكطنية

27

ينبذ العنصرية كالعنؼ بمختمؼ أشكالو

ينبذ العنصرية

37

يكشؼ ىكيتو الشخصية

يكتشؼ ىكيتو الشخصية كانتماءه

ب .صدق االتساق الداخمي :لمتأكد مف فاعمية فقرات مقياس االتجاىات تـ التحقؽ مف تكفر صدؽ
االتساؽ الداخمي لفقراتق عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات كؿ بعد كالدرجة الكمية
لمبعد الذم تنتمي إليو ،كما تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لألداة؛ ككذا حساب

معامالت االرتباط بيف درجات كؿ بعد كالمجمكع الكمي لدرجات األداة ؛ كلقد تـ التكصؿ إلى أف معامؿ ارتباط
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مكجب كمرتفعا ،كداال إحصائيا سكاء عند
ا
المعد في الدراسة الحالية؛ كاف
جميع فقرات األبعاد الثالثة مع المقياس
ّ
مستكل داللة (  ،)0.01 =αأك عند مستكل داللة ()0.05 =α؛ كيدؿ ذلؾ عمى تمتع ىذه الفقرات بفاعمية عالية ؛
فقد بمغ أعمى معامؿ ارتباط في بعد القيـ كالمكاقؼ ؿمادة المغة العربية (  )0.95عند مستكل داللة ( ،)0.01 =α
كأقؿ معامؿ ارتباط (  )0.38عند مستكل داللة ()0.05 =α؛ أما بعد القيـ كالمكاقؼ ؿمادة التربية اإلسالمية فقد
كاف أعمى معامؿ ارتباط يساكم (  )0.85عند مستكل داللة (  ،)0.01 =αكأقؿ معامؿ ارتباط (  )0.31عند

القيـ كالمكاقؼ ؿمادة التربية اؿ مدنية

مستكل داللة ()0.05 =α؛ في حيف بمغ أعمى معامؿ ارتباط في بعد

( ،)0.86كأدنى معامؿ ارتباط (  )0.66عند مستكل داللة ( )0.01 =α؛ كيدؿ ذلؾ عمى تمتع المقياس بدرجة
الصدؽ.
عالية مف ّ

تمت
تـ استعماؿ طريقة المقارنة الطرفية؛ حيث ّ
ج .الصدق التمييزي :لحساب الصدؽ التمييزم ّ
تـ سحبيما مف طرفي الدرجات عمى مقياس االتجاىات لعينة الدراسة اال ستطالعية؛ حجـ كؿ
المقارنة بيف عينتيف ّ
عينة يساكم  13معمما كمعممة بكاقع  %27مف العينة الكمية (ف=  ،)50كتـ حساب اختبار "ت" بيف متكسط العينة

العميا كمتكسط العينة الدنيا لألبعاد الثالثة ككذا لمدرجة الكمية لممقياس ،كتبيف مف قيـ "ت" أف مقياس االتجاىات
متميز بقدرة كبيرة عمى التمييز بيف المرتفعيف كالمنخفضيف في
متصؼ بمستكل عاؿ مف الصدؽ لدل أفراد العينة.

األبعاد الثالثة كفي الدرجة الكمية؛ مما يجعمو

 .2الثبات:
استخدـ الباحث معامؿ الثبات ألفا

حساب الثبات بطريقة ألفا لكرونباخ:

ؿكركنباخ لبياف مدل االتساؽ في

االستجابات لجميع بنكد اؿمقياس؛ ككانت قيمة معامؿ ألفا لكركنباخ بمغت  0.942كىي قيمة مرتفعة تعبر عمى
أف أداة الدراسة الحالية تتميز بثبات عاؿ يجعميا صالحة لالستعماؿ بكؿ اطمئناف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة الحالية.
عرض وتفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضيات:
أوال :عرض النتائج الخاصة بالفرضيات:
 .1عرض النتائج الخاصة بالفرضية األولى
نص الفرضية" :يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ

لمادة المغة العربية ".بعد استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية اإلصدار رقـ )IBM SPSS Statistics 20( 20

تـ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة؛ كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات أساتذة
لإلجابة عف ىذه الفرضية ؛ ّ
السنة الثانية مف التعميـ اال بتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ لمادة المغة العربية؛ كىذا ما يظيره الجدكؿ اآلتي:
يبين نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو مضمون القيم والمواقف
الجدول رقم (ّ )09
لمادة المغة العربية (الفرق بين المتوسط الحسابي ألفراد العينة والمتوسط الفرضي لممقياس):
المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

35.31

5.68

المتكسط الفرضي لممقياس 27
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قيمة "ت"

درجة الحرية

قيمة االحتماؿ

26.79

335

0.000
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نالحظ مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ

)Sig.(bilatérale

تساكم  ،0.000كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  ،% 5كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث ،كبمقارنة المتكسطات

مضمكف القيـ

المبينة في الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتجاىات نحك

كالمكاقؼ ؿمادة المغة العربية كالذم بمغ ( )35.31أعمى مف المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر

بػ ( ،)27كعميو يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك

مضمكف

القيـ كالمكاقؼ ؿمادة المغة العربية.
 .2عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثانية
نص الفرضية " :يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ
لمادة التربية اإلسالمية ".بعد استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية اإلصدار رقـ

IBM SPSS Statistics ( 20

تـ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة؛ كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات
 )20لإلجابة عف ىذه الفرضية ؛ ّ
أساتذة السنة الثانية مف التعميـ اال بتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ لمادة التربية اإلسالمية؛ كىذا ما يظيره
الجدكؿ اآلتي:
يبين نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو مضمون القيم والمواقف
الجدول رقم (ّ )10
لمادة التربية اإلسالمية:
المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

28.88

4.96

المتكسط الفرضي لممقياس 21
قيمة "ت"

درجة الحرية

قيمة االحتماؿ

29.08

335

0.000

نالحظ مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ ) Sig.(bilatéraleتساكم

 ،0.000كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  ،% 5كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث ،كبمقارنة المتكسطات المبينة في
الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتجاىات نحك

مضمكف القيـ كالمكاقؼ

ؿمادة التربية اإلسالمية كالذم بمغ ( )28.88أعمى مف المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ

( ،)21كعميو يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك

مضمكف

القيـ كالمكاقؼ ؿمادة التربية اإلسالمية.
 .3عرض النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة
نص الفرضية " :يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ

لمادة التربية المدنية ".بعد استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية اإلصدار رقـ )IBM SPSS Statistics 20 ( 20

تـ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة؛ كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات أساتذة
لإلجابة عف ىذه الفرضية ؛ ّ
السنة الثانية ابتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ لمادة التربية المدنية؛ كىذا ما يظيره الجد كؿ اآلتي:
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يبين نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو مضمون القيم والمواقف
الجدول رقم (ّ )11
لمادة التربية المدنية:
المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

25.22

3.12

المتكسط الفرضي لممقياس 18
قيمة "ت"

درجة الحرية

قيمة االحتماؿ

42.40

335

0.000

نالحظ مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ ) Sig.(bilatéraleتساكم

 ،0.000كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  ،% 5كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث ،كبمقارنة المتكسطات المبينة في
الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتجاىات نحك

مضمكف القيـ كالمكاقؼ

ؿمادة التربية المدنية كالذم بمغ ( )25.22أعمى مف المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ (،)18
مضمكف القيـ

كعميو يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك
كالمكاقؼ مادة التربية المدنية .

 .4عرض النتائج الخاصة بالفرضية العامة
نص الفرضية " :يحمؿ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي اتجاىات إيجابية نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ

لمكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية اإلسالمية " .بعد استخداـ برنامج الحزـ اإلحصائية اإلصدار رقـ

تـ االعتماد عمى نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة؛
 )IBM SPSS Statistics 20( 20لإلجابة عف ىذه الفرضية ؛ ّ
كذلؾ لتحديد طبيعة اتجاىات أساتذة السنة الثانية مف التعميـ اال بتدائي نحك مضمكف القيـ كالمكاقؼ لممكاد الثالثة
مجتمعة؛ كىذا ما يظيره الجدكؿ اآلتي:
يبين نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة لتحديد طبيعة االتجاىات نحو مضمون القيم والمواقف
الجدول رقم (ّ )12
لمواد (المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية):
المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

89.41

11.79

المتكسط الفرضي لممقياس 66
قيمة "ت"

درجة الحرية

قيمة االحتماؿ

36.37

335

0.000

نالحظ مف نتائج اختبار "ت" لعينة كاحدة المبينة في الجدكؿ أعاله أف قيمة االحتماؿ ) Sig.(bilatéraleتساكم

 ،0.000كىي أقؿ مف مستكل المعنكية  ،% 5كبالتالي فإننا نقبؿ فرض البحث ،كبمقارنة المتكسطات المبينة في
الجدكؿ يتضح أف المتكسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتجاىات نحك

مضمكف القيـ كالمكاقؼ

لممكاد الثالثة؛ كالذم بمغ ( )89.41أعمى مف المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا المقياس كالمقدر بػ
كعميو يمكف القكؿ بأف أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك

(،)66

مضمكف القيـ

كالمكاقؼ لمكاد :المغة العربية ،التربية اإلسالمية ،التربية المدنية .
ثانيا :تفسير ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضيات:

المتكسط

أف
لقد أسفرت النتائج الخاصة بيذه الفرضيات قبكؿ فرض البحث؛ كبعد مقارنة
المتكسطات؛ ّ
تبيف ّ
ّ
الحسابي ألفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتجاىات نحك القيـ كالمكاقؼ ؿـ كاد :المغة العربية  ،التربية اإلسالمية،
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التربية المدنية ،كانت عمى التكالي أعمى مف المتكسط الفرضي الذم يفرضو ىذا اؿمقياس؛ كعميو يمكف القكؿ بأف
أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي يممككف اتجاىات إيجابية نحك القيـ كالمكاقؼ ليذه المك ّاد.

كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف مناىج الجيؿ الثاني تعتمد في تحقيؽ أىدافيا في غرس القيـ كالمكاقؼ لدل

لكؿ مادة؛ كمكاد المغة العربية كالتربية اإلسالمية كالتربية المدنية تسيـ في
المتعمميف عمى المناىج الدراسية
المعدة ّ
ّ
نمك تمؾ القيـ كالمكاقؼ ،لما ليا مف صالت كثيقة بحياة األفراد داخؿ المجتمع الجزائرم.
مف المستجدات التي جاءت بيا مناىج الجيؿ الثاني في الجانب األخالقي ،تعزيز عممية إكساب مجمكعة مف قيـ
ؼ
اليكية الكطنية المرجعية (اإلسالـ العركبة كاألمازيغية) التي تش ّكؿ بانصيارىا »جزائرية« الجزائرم؛ كتعزيز عممية
ّ
اكتساب القيـ العالمية.
جؿ أنشطة المغة العربية ،كليا
كما أف النصكص المقترحة لفيـ المنطكؽ كفيـ المكتكب كالتي تتمحكر حكليا ّ
امتداد في مادتي التربية اإلسالمية كالمدنية ،إنما ىي نصكص ذات صبغة جزائرية مف حيث المضمكف كالقيـ
كمبادئ اليكية الكطنية.

كلقد اىتمت مناىج الجيؿ الثاني بالقيـ كالمكاقؼ بشكؿ صريح ككاضح في المكاد عمى عكس مناىج الجيؿ األكؿ
التي اىتمت بالقيـ كالمكاقؼ بشكؿ غير صريح كالتي اىتمت أيضا عمى الحفظ كاالسترجاع في حيف مناىج الجيؿ
الثاني اىتمت بتعزيز اكتساب القيـ كالمكاقؼ كاكساب المتعمميف قاعدة مف اآلداب كاألخالؽ.

المثؿ لدل المتعمميف؛ بحجـ تركيزىا عمى
كما ركزت مناىج الجيؿ الثاني عمى تنمية كغرس القيـ كالمكاقؼ ،ك ُ
إكسابيـ أكبر قدر ممكف مف الحقائؽ ،كالمعمكمات ،كبالتالي حققت التكازف بيف كؿ مف الجانب العقمي ،كالجانب

الكجداني.

في األخير يمكف القكؿ بأف اختيار محتكل ىذه المناىج مف الثقافة العامة لممجتمع؛ قد أدل إلى تككيف اتجاىات
إيجابية نحكىا مف طرؼ أساتذة السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي؛ فكمما زادت حساسية ىذه الفئة لمقيـ كالمكاقؼ،
كانت تأثيراتيـ القيمية عمى النشء أقكل ،ألنيـ مثميـ األعمى ،كيجب أف يككنكا كذلؾ بالنسبة لتالمذتيـ.

االقتراحات:انبثقت عمى ضكء نتائج الدراسة االقتراحات التالية:

 القياـ بدراسات مشابية تمس مضاميف القيـ في كتاب المكاد العممية.
 القياـ بقراءة لمكثائؽ المرافقة الخاصة بمناىج الجيؿ الثاني.

 محاكلة تبسيط ما جاء بو دليؿ المعمـ؛ لتسييؿ أجرأة المناىج في الكتب المدرسية.
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