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 مطحخلص البحث:

اف هدفد هذه الدراضة إلى الحعزف على  واقع التربية الححكيرية في ثحقيق ألاهد       

التربىيةةةةة اة بؾةةةةة ببلىرىوةةةةة التربىيةةةةة اةنشاالزيةةةةة او الةةةةو وةةةةً  ةةةة ى  راضةةةةة اةنبهةةةة  

الخػزيعي و القىاهين اة بؾة بهذا الهىر إقبفة إلى  راضة أضبلي  ثهجيق هذه ألا يرة 

 41وً   ى النهبج الدراس ي و الو وً قجل الزتيبت ا حيث ثمثلةد عيىةة الدراضةة فةي 

 قببلة إقبفة إلى الاضححيبن . ثمثلد هحبالج هذه الدراضة في :وزتية ثم ثهجيق ثقىية ال

ةةةيرا فةةةةي حميةةةع اليضطةةةةبت الابحدااليةةةةة اةنشاالزيةةةةة و عةةةةدع  عةةةدع جعمةةةةيم الحعلةةةةيم الححكة

ً الزتيبت ا هقـ الىضبالل الب ية  ـ وطحىي ثهىي الشاويحه راحع لعدة عىاول ا ونهب هق

 و فحح وىبؾ  وبلية غير مبفية للمزتيبت . 

ربية الححكيرية اةخبلي يحقق ةعل ألاهداف  ون أ زيا و أ يةرا ثىؾةلىب وةً ونهبج الت

  ى هذه الدراضة بأن لحهىيً الزتيبت وفق ألاضبلي  اةخديثة للتربية لةه  ور لجيةر فةي 

 ثحقيق ألاهداف التربىية. 

 .الحعليم الححكيرا ا الزتيبت ا الىبهج الدراضية الكلمات املفحاحية :
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Abstract: 

 
     The aims of the present study were to investigate the 

Preparatory-Education system in Algeria from the legislative view 

point as well as the ways in which it is applied. For this we applied 

a questionnaire and interviewed a sample of 14 women teachers. 

The results revealed that because of the means shortage and the 

teachers 'level this curriculum is not applied to all pupils and 

therefore is not a compulsory system. Nevertheless, we found that 

this programmer has achieved some of the modern education gals 

Key words: preparatory education, babysitters, educational subjects. 

 

 ، مقذمة1

عزفةةد الدرضةةة اةنشاالزيةةة لميرهةةةب وةةً وةةدارص العةةبلم عةةةدة جعةةدي ت وجميةةرات مبهةةةد    

 أن الةو لةم ينةً ضةة   
م
جطةعى وةً   ل ةب لىالجةةة الزلة  وثحقيةق الحىميةة الػةةبولة ا إل

ةةم مةةل بييههةةب وهيهلههةةب الحححيةةة وعلةةى رأضةة ب ةطةح  وةةب عبغةةحه اة
م
نشاالةةز وةةً اضةةحعمبر حه

وىةذ الةو  . القهةب  التربةىا الةذا مةبن ةعةد الاضةحق ى وطةزحب للؿةزاعبت ييديىلىحيةة

اةخين واةنشاالز جطعى لحطو ضيب تهب وثحقيق إيديىلىحيههب وضيبضههب وأهةداف ب التربىيةة 

 ةةب ثيلةد علةةى أهميةةة ا فطةةبرعد لىقةةع جػةزيعبت وقةةىاهين وهؿةىؽ و 
م
ورةةبالق وأوزيةبت مل

ه وضيلة للخةزاك الاححمبعي  الحعليم في ثحقيق الىمى   .و الاقحؿب ا وأهم

وهنةذا أؾةةجحد الدولةة اةنشاالزيةةة ثنةزص مةةلم ح ى هةب فةةي إحيةب  هةةذا القهةةب   

اةخطةةبص وتيميةةةع أنةةىاره ونهةةب الابحدااليةةةة أو الحىضةةهة أو الثبهىيةةة ا فهةةبن للهةةةىر ألاوى 

دثه الىريقة الحبريخية العزوفة بأوزية أفزيل والتي ثم ثحديد فيهب أهمية 
م
ببلمة وهى وب أل

عةدة قةىاهين وو ةبع وأهةداف ثزتىيةة ومةبن للحعلةيم الححكةيرا الميةر إحجةبرا حةش ا ونهةةب ا 

بحيث عزف هذا ألا ير جطةبرعب فةي أحةداذ ثهةىره فؿةدرت بمىحجةه العديةد وةً الىرةبالق 

الطةىىات فحعةد ت وثىىعةد حطة  الحهلجةبت ا  يميةةة علةى وةزوالةدوهبت والحةدابير الحىر

ومةةل هةةذا مةةةبن بدكةةل ح ةةى  الدولةةةة النجيةةرة ا بحيةةةث  ةة زت لةةةل إوهبهيبتهةةةب وةةً أحةةةل 
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ثزضيمه وحعله وزحلة أضبضية في هربو ب التربىا فقبود بىقع بزاوج ووىبهج وغبيةبت 

 .جػمل مل وب يخـ الهدل في وزحلة وب قجل الدرضة 

بحيةث غةملد ألاهةداف وليديةة فةةحح ألاقطةةبع  8008  ى ضةىة وقد ثم الو  

ونزيقةة ججةةنيل الح ويةةذ وأوةىر الحأرتةةث والحةةأنير والحهةىيً وثىسيةةع الةةشوً الجيةةداغى ي 

 ألد 8008حبهدي  82ليهىن ةعد الو وجبغزة أ ز قبهىن ثىحيهي للتربية الىنىية بحبريخ 

للتربيةةة وةةب قجةل الدرضةةة والتةةي ثحكةةز التربيةةة الححكةةيرية  ةةي ل الزحلةة ألا يةةرة  علةى أن

و ضةىىات حتةي يخطةةهي ل ةم يلححةبن ببلطةةىة 6 5ألاندةبى الةذيً ثتةةراوم أعمةبرهم وةب بةةين 

ً الحعليم يبحدائياإن التربية الححكيرية  ي عملية وخؿؿة لألندبى الذيً لم  ألاولى و

خىميةة مةل إوهبهةبتهم يجلمىا ضً القجىى يلشاوي في الدرضةة يبحداالية وجطمح لألندةبى ب

ةةةبة يالةةةدليل الحهجيقةةةةي لنهةةةبج التربيةةةةة  وثةةةىفز ل ةةةةم مةةةل فةةةةزؽ الىيةةةبم فةةةةي الدرضةةةة واةخية

 .( 09:ؽ 8008الححكيريةا

ً ليدية ثحقيق أهةداف العىبؾةز  ل ذا  عد الكزورة في  راضخىب هذه الجحث ع

بع التربىيةةة فةةةي هةةةل هةةةذه يؾةة حبت التةةةي ثقةةةدو ب الدولةةةة وةةً أحةةةل ثهةةةىيز هةةةذه ألاقطةةة

الححكيرية وحعل ب وزحلة و مة فةي أنىارهب الحعليمية وعليه ثم نزم الطياى الحبلي: هل 

ةةةةة فةةةةي يؾةةةة م الةةةذا ببغةةةةزثه  ةةةةذ يحةةةةزا ات العملية التربيةةةة الححكةةةيرية فةةةةي اةنشاالةةةز ثأ ة

وىرىوههةب التربىيةةة وةةً أحةل ثحقيةةق أهةةداف ب التربىيةةة الطةهزة أع إحةةزا  غةةنلي فزقةةه 

 الىاقع؟

حببةة علةى هةذا الخطةبتى ارثنشهةب فةي عملىةب هةذا علةى  راضةة ويداهيةة ووً أحل ي 

هةةذه الدراضةةة حبولةد الحعةةزف علةةى  حبولىةب وةةً   ل ةةب الاقتةراا وةةةً الىاقةةع بحيةث أن

ويمىعةة وةً اةخقةبالق التةي جعحيةر فةي حةد ااتهةب الةةدلالل واليغةةزات اةخقيقيةة لعزفةةة إن 

فع  إحةزا  عملةي يحقةق أهةداف وطةهزة أع مبن هذا يؾ م ي التربية الححكيرية ( هى 

أهةه ويةةز  إحةةزا  غةنليا وعلةةى هةذا ألاضةةبص ثةم فةي وقبلحىةةب هةذه الحهةةزن لث رةة عىبؾةةز 

  : إلاشـكاليات الجشئيـة لإلشكالية العامة وهيأضبضية مبهد بمثببةة 

ةةة إاا مةبن هةةذا يؾة م يحقةةق أهةداف وطةةهزة فلمةباا لةةم يةحم جعمةةيم و إلشاويةة هةةذه   ة ة ة أ ة

 قطبع الححكيرية؟ ألا

ا ةة هل يمنً لنهبج التربيةة الححكةيرية أن يحقةق لىةب ألاهةداف التربىيةة الطةهزة فةي هةل 

 الىضبالل الىحى ة في الىاقع؟ 
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ج ةة هل لحهىيً الزتيبت أهميةة فةي ثحقيةق ألاهةداف التربىيةة الطةهزة؟ ووةً هىةب ثهزقىةب 

  : في وقبلحىب هذهللدزقيبت الحبلية لعزفة الزهبهبت التي ضتحم ثحقيق ب 

  : ـ الفزطيات 2

قد يعى  ضح  عدع جعمةيم الحعلةيم الححكةيرا فةي اةنشاالةز الةى هقةـ  : الفزطية ألاولى  

 . الىضبالل الب ية و الحػزية و الحخهيو التربىا 

ً لنهبج التربية الححكيرية أن يحقق لىب ةعل  ألاهداف الطهزة  : الفزطية الثاهية يمن

   .حىفزةفي هل الىضبالل ال

قةةد يطةةبعد ثهةةىيً الزتيةةةبت علةةى ثيةةبوس ةعةةل العقجةةبت الحعلقةةةة  : الفزطــية الثالثــة

 بمخحلف حىاه  هيبم الحعليم الححكيرا .

 ـ أهذاف البحث : 3

لهةةل بحةةةث علدةةةي أهةةةداف  بؾةةةة يطةةةعى الجبحةةةث لححقيق ةةةب والةةةو وةةةً أحةةةل   

حةه فةي  راضةخىب هةذه وعبةن وعزفة ويمىعة الىقبئع التي يخديهةب لةل وىقةى  وهةذا وةب ثةم

ً اةخقبالق اليداهيةة والتي ثمثلد في:  ألقطبع التربية الححكيرية ةمية الىؾىى ليمىعة و

ةةةبع -   ة ةةةةدع إلشاويةةةةة هةةةةذه ألاقطة ةةةةزيعي و وره فةةةةي إلشاويةةةةة أو عة الحعةةةةزف علةةةةى اةنبهةةةة  الخػة

  ور النهةبج التربةىا فةي ثحقيةق ألاهةداف -الححكيرية في هةةل ألاهةةداف التربىيةة الطةهزة 

ع قة ثهةىيً الزتيةبت وأهميههةب فةي  -التربىية الطهزة في هل الىضبالل الحىفزة للمزتيبت 

 الطهزة.ثحقيق ألاهداف التربىية 

  أهمية البحث : ـ  4

ثمثلةد أهميةة الجحةةث علةى أضةةبص  واعةي ححميةة فزقةةد هدطة ب فةةي الىاقةع وةةً 

اةنشاالزيةة والدرضةةة ا   ة ى فعبليبتهةب واةخزليةة الطةزيعة التةي أؾةجحد جػة دهب ألاضةزة

الو في  فع عنلة الحهىر التي ببثةد جعزف ةب ألاقطةبع الححكيرية في هل يؾ حبت التي 

ةةةب للحعمةةةق فةةةي هةةةةذه الدراضةةةة لعزفةةةةة الطةةةبر يؾةةةة  ي  وقةةةعههب الدولةةةة ا وهةةةةذا وةةةب  فعىة

وإوعهبضةةه علةةى الىاقةةع ضةةةىا  علةةى الطةةحىي الخػةةزيعي الحىريدةةةي أو العزفةةي والةةو هرةةةزا 

همية هذه ألاقطبع الححكةيرية في ثهىيً أندبى وحهبولي ووحيبوي ي اةنىاه  الىمبالية أل 

و العقلية ونهب والىدطية و الاححمبعية والجدهية جط ل عليهم وجعدهم للحنيف الطزيع وع 

 .( الزحلة الابحداالية ي الطىة ألاولى ابحدائي
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                                                               ـ إحزاءات الذراضة امليذاهية : 5

لهل بحث علدي أهداف  بؾة يطعى الجبحث لححقيق ب والو وً أحل وعزفة 

ويمىعةة الىقةبئع الحةي يخديهةب الىقى  وهذا وةب ثةم وعبةنحةه فةي وىقةىعىب هةذا اعحمةب ا 

 : على ويمىعة الحقىيبت والىبهج الحبلية

 : :مىهج الذراضة 1. 5 

يعحمب  على الىهج الىؾةدي الندةي الححليلةي ف ةى اةنةديز بمعبةنةة هةذا الىةةى  بحيث ثم 

وةةةً الىاقةةةيع ل فيرؾةةةد لىةةب الرةةةبهزة رؾةةةدا واقعيةةب  قيقةةةب وةةةً  ةة ى حمةةةع العلىوةةةبت 

والجيبهةبت و ثحليل ةب و ثدطةيرهب وةً أحةةل الىؾةىى لحعميمةبت للىاقةع الىحةى ل ي وحمةى  

 ( 18: 8007ثىفيق ا 

  لشماوي واملكاوي للذراضة: إلاطار ا2. 5

ويضطبت ثزتىية إبحدااليةة بىليةة اةنشاالةز  40ينبر الهبوي : ثمد الدراضة على وطحىي  :

ةةةة  8045العبؾمة  ينبر الشوبوي:   ى الطىة الدراضية  ة   8046ة

  ::مجحمع وعيىة البحث3. 5 

ىحةى ة علةى ودرضة إبحداالية و 10ويضطبت ثزتىية وً ويمى   40غمل ويبى الجحث 

وزتيةةةة بحيةةث هىةةةبك ويضطةةبت ل ةةةب  41فةةي وليةةة اةنشاالةةةز العبؾةةمة أوةةةب العيىةةة فػةةملد 

ثلميذ لهل فةىج وهةذا وةب ضةتحم ثىقةيحه  85فىحين ألقطبع التربية الححكيرية بمعدى 

 : في اةندوى ألاجي

ارتها والحعامل مع مزبياتها 11الجذول رقم :   ًبين لىا املذارص الابحذائية التي ثم ٍس
 عذد الحالميذ ألافىاج املذرضة الابحذائية لزقما

 85 04 ودرضة ضعدا وعزيؼ 04

 85 04 ودرضة وبلو بً هبي 08

 20 04 ودرضة أبى يىضف يعقىا 02

 85 04 ودرضة  ويبي وداوي 01

 50 08 ودرضة لل فبنمة وطىوز 05

 85 04 ودرضة ح ى سويىة 06

 50 08 ودرضة بىحزا ة 07

 24 04 شا أحمدودرضة عشي 08

 57 08 ودرضة وطلم وطعى   09

 50 08 ودرضة عبئػة عمبرا  40
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 : :ثقىيات البحث4. 5

بحيث ثم الاعحمب  على ثقىية القببلة و الاضةحمبرة بحيةث جعحيةر القببلةة وةً أهةم 

ةةةبالق و  الحقىيةةةبت التةةةي يطةةةةحعمل ب الجبحةةةةث الاححمةةةبعي للخؿةةةىى علةةةى ويمىعةةةة وةةةً اةخقة

بمىقةى  الدراضةةة والتةي فةةي  راضةخىب هةةذه ثةم ثىحيه ةةب لدخ ة ي الزحلةةة  الجيبهةبت الحعلقةةة

  : الابحداالية ي ولية اةنشاالز العبؾمة( وغملد ر رة وحبور أضبضية و ي

ةةة عةةةدع إلشاويةةةة وإحجبريةةةة ألاقطةةةبع الححكةةةيرية ( ا الىقةةةبالـ  ة ة ة ة ة ة ة ة ة اةنبهةةة  الخػةةةزيعي : ي أ ة

ودي ثحقيق أهداف  -في اةنشاالز الؿعىتبت التي ثىاحه ألاقطبع الححكيرية  -الخػزيعية 

أقطبع التربية الححكيرية في الىاقةع و وةً ح ةة أ ةزي ثةم يعحمةب  علةى ثقىيةة يضةحمبرة 

ً ألثر الىضبالل وألا وات ةنمع الجيبهبت بحيةث جعحمد يضحمبرة على إعدا   والتي لجعد و

 .(  225: 4996ويمىعة وً ألاضئلة ثقدع لعد  وً الجحىريينل ي أحمد بةدرا 

وعليةه ثةم نزم ويمىعة وً ألاضئلة على وزتيةبت ألاقطةبع الححكةيرية وةً أحةل وعزفةة 

  أرز ومبرضبتهم الدعلية وإوعهبضةبتهب علةى الهدل في ثحقيق ألاهداف التربىية

 ـ الححليل : 6

ة في ظل عذم جعميمها وإلشاميتها :  1. 6  ـ أهذاف التربية الححظيًر

ة فةةةي اةنشاالةةز إؾةة حبت غةةةبولة و وحىىعةةة بدايةةةة لقةةد عزفةةد الىرىوةةةة التربىيةة 

ل التي أقةةزت وةً   لةه بىحةىا الحعلةيم الححكةيرا هةذا ألا يةر لةم  4976بأوزية أفزيل 

ينً إحجبريب ولنىه رضدي وفق غةزوم وهؿةىؽ وثلةه وثةل الطحىيبت الحعليمية ألا زي 

 (remaun benghabrit NOURIA ;2005 :p25 )ةعزقةه لىاقةيع بيداغىحيةةة وحةةد ة

لححىالى ةعدهب الزاضيم والخػزيعبت على وز الطىىات ويلدة على أهمية وأهةداف أقطةبع ‘

الذا يىـ  4997التربيةة الححكيرية ا فمث  لى رحعىب لحقزيز اليلظ ألاعلى للتربية ضىة 

على ويمةل الجةب ئ وألاهةداف ألاضبضية التي ثيلد علةى قةزورة الطةعي الحةدريتي لحعمةيم 

قطةبع الححكةيرية ألهةه يطةبعد علةى ثحقيةةق هحةةبالج  راضةةية وميةمة فةي الحعلةيم يبحةةدائي ألا

ي حليمةةةة ا ويمةةزص فةةي هدةةىص ألاندةةبى القةةيم الزوحيةةة والىنىيةةة ويححمبعيةةة ي ل ليمةةىو

 .(  24:  4997ةة  4996

ةةه إعحجةةبرا لنوهبهةةبت الطةةةحلشوة  8004لمةةب حةةب  فةةي اليػةةزة الزضةةمية ضةةىة   ل أهم

الجةب رة بخىريمةه و  أقطةبع التربيةة الححكةيرية علةى وطةحىي القهةز الةىنهي ا فة ن إلقبوةة

ثىضةيعه قةد وىحةةد لخحلةف ال يئةبت والىرمةةبت الىنىيةة واةنمبعةبت الحليةةة وةع إبقةةب  
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الىؾةبية التربىيةة للةىسارة الطةةيولة عةً التربيةة ا غيةر أوعةةداع إلتةماع ال يئةبت ببلىؿةةةىؽ 

و ا ةح ف  لةو إلةى قةعف فةي الحىرةيمقجةل الدرسة ي أ ي ا الزضةمية اة بؾةة بةبلحعليم وةب

فةي الكةةمىن وهةذا وةةب  فةةع إلةةى إوػةةب  هيبمةل وخحؿةةة فةةي وسارة التربيةة الىنىيةةة وجعيةةين 

ً الحعليم ووزاقجحه لكمبن وحدة الحؿىر وض وة  وطيوليين لنغزاف على هذا الىى  و

 .( 428: 8008ه لي فحيحة لزمىع ا الحىحي

ا حبولىةةب أن هقةةةدع ويمىعةةة وةةةً ألاضةةئلة لدخ ةة ي الزحلةةةة ووةةً  ةة ى مةةل هةةذ 

الابحداالية بحنم أنهم ألاقزا ل ذا اليبى التربىا الححكيرا ا وقد رلشهب وً   ل ةب علةى 

ألاوىر الحىريمية والتربىية ل ذه ألاقطبع ومبن للنبه  الخػزيعي حيم لجيرة والو لعزفة 

وأيةً ينمةً اة لةل وةً هةذا؟ لححعةد  ألارا   ضح  عدع إلشاوية هذه ألاقطبع الححكةيرية

ةةةةى  اوألافهةةةبر حةةةةىى هةةةةذا الىقةةةةى   ةةةةد  و ثىة ةةةةزة جعة بحيةةةةث ألةةةةد أغلةةة  الدخػةةةةين علةةةةى فنة

الىؿةةىؽ والخػةزيعبت ضةىا  فةي ليديةة ثىرةيم وفةحح هةذه ألاقطةبع أو وةً  ة ى عمليةة 

قةه فةي ثهىيً الزتيبت والىؿىؽ اة بؾة بهةم ا إل أن مةل هةذا يجقةى ويةز  لة ع فحهجي

الدولةةة لىحةدهب غيةر  أرف الىاقع عمليةة ؾةعجة حةدا فةي هةل إهمبل ةب ا ووةً هىةةب ثجةةين أن

 .لى جعميم هذه ألاقطبع الححكيرية قب رة ع

ول ةةةذا يحعةةةين علةةةى ةعةةةل ال يئةةةبت وثةةةل اليحمةةةع الةةةدوي أو الجلديةةةة وفةةةق  فتةةةر  

تربيةة ا لمةةب الػةزوم الةذا وقةةعحه الةىسارة أن جطةبهم فةةي ثأضتطة ب ثحةد وؾةةية وسارة ال

يىحد أيكةب غةةزوم للححةبن ألاندةبى بهةذه ألاقطةبع ضةىا  علةى وطةحىي الطةً أو العةد  

ةةةب ضةةةيخلق أسوةةةة وقبعةةةد فةةةي هةةةل الةةةةىقـ  85 ا ةةةل القطةةةم والةةةذا ل يحيةةةبوس  ثلميةةةذ ومة

الىحةى  فةةي بىةةب  هةةذه ألاقطةةبع ووزاعبتهةةب للمعةبيير الدوليةةة ا وأيكةةب قةةعف فةةي الحنةةةىيً 

للمزتيبت مل ب عىاول ويرزة في عملية إلشاع هذه الزحلة ا رغم الو والحةأنير الجيداغى ي 

حطة  الدخػةةين لةةةتظ هىةةبك وةةةبوع وطةةحقج  فةي حعل ةةب وزحلةةة إلشاويةة حطةة  الرةةزوف 

هب ثجقى وحهة و مة في و  .زحلةة الهدىلةة وليديةة ثىميههب الحبحة  بؾة أنم

هةةى الةةو الةةىقـ أوةب وةةً هبحيةةة أ ةةزي هىةبك وةةً أرحةةع ضةةح  عةدع إلشاويههةةب  

الدةةب م فةةةي فةةةحح الىبؾةةةة  البليةةةة اة بؾةةةة بهةةب ا ومةةةل هةةذا ةطةةةح  الةةىسارة التةةةي وقةةةعد 

 زيهةة ودرضةةية هبقؿةةة  بؾةة أن هىةةبك نةةب فةي الىبؾةة  ا إقةةبفة إلةى وحةةى  ثقؿةةير 

واضب في حنم القبعد لدي ألاندبى اللححقين بهذه ألاقطبع ا فبلدولة لةم ثزاعةي حنةم 

ن القةةةبنىين بهةةب ومةةب حةةزع العػةةةزات وةةً ألاندةةبى لنلححةةبن بهةةةذه الىهقةةة وعةةةد  الطةةهب
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هىبك قةمىم وجبغةزة ثمبرص عليىةب وةً احةل إ وةبج ةعةل  ألاقطبع الححكيرية لمب أن

الح ويةذ ا إقةةبفة إلةى يغةةهبلت الهزوحةةة فةي عةةدع وزاعةةةبة العةةبيير والقةةةبيتظ الدوليةةة 

ً هىب ير ز حليب  الحأرير الجبغز والمير وجبغز في حعل هذه اة بؾة بحىب  هذه ألاقطبع وو

ألاقطبع الححكيرية غير إلشاوية ا ورغم هذا مله يزي ةعل الدخػين أهه يىحد وػزو  

وسارا يعمل على جعميم ب وإلشاو ب وطحقج   بؾةة إاا ثةىفزت الػةزوم ا ووب اود هذه 

ليديةةة ثحطةةةينهب و ألاقطةةبع جعحيةةةر وزحلةةة أضبضةةةية ببليطةةجة للدولةةةة فهةةي ثدنةةةز  االمةةب فةةةي 

 . ثهىيزهب

اةنشاالةز لميرهةةب وةً  وى العةبلم جطةعى إلةةى فةزف ضيبضةههب التربىيةة وحعل ةةب  إن

حةةش  ل يحيةةشأ وةةً ليبنهةةةب الةةىنهي ا فهةةي ثجحةةةث حبهةةدة إلةةى وىالجةةةة الحهةةىر وةةً  ةةة ى 

الطةةىىات والةةدليل هةى إهحمبو ةةةب بهةةل ألانةةىار  ضيبضةة يؾةة حبت التةةي ثححىبهةب علةةى وةةز

ب فيهةب التربيةةة الححكةيرية والتةةي جعةد وةةً بةين أهةةم الزاحةل فةةي عمليةة الحعلةةيم التربىيةة بمةة

 بؾةةة فةةي ؾةةىع ندةةل وحهبوةةل ال  ؿةةية وهةةذا فةةي هةةل يوهبهيةةبت الحةةىفزة فةةي الىاقةةع 

 حط  الدخػين

ة في ظل الىضائل املىحىدة : 2.  6  أهذاف منهاج التربية الححظيًر

د  غبيةةبت الدعةةل التربةةىا ووزاويةةه فةي الىاقةةع يعحيةةر النهةةبج وػةةزو  ثزتةةىا يحةة 

زة لجلةىمل ثلةةو الزاوةي والهزاالةق لحقيةةيم  وأهدافةه والطةجل وألاوػةةهة والىقةةةعيبت الجة م

اليلةظ ألاعلةى للتربيةة  اعحجةبرا ألهميةة التربيةة الححكةيرية أقةز . هحبالج هةذا الدعةل التربةىا 

ه وً الكةزورا أن هةىلي اهحمةبع  بؽ لنهبج هةذه ألا قطةبع الححكةيرية وةً الىنىية ل أهم

 .حيث الجىب  ويعدا  

وعليةه ييةة  أن ثىقةةع الىةةبهج اة بؾةةةة بهةةةب وفقةةةب للمقةةبيتظ العبليةةة ببعحمةةب   

م وثنييد ةب ثمبغةيب وةع  ؿىؾةيبت اليحمةع اةنشاالةزا ا علةى أن 
م
وخحلف وػبنبت الةحعل

ألاضبس ي  يحةىلى الو وخحؿىن يعملىن على ثيطيد وعبلم يضتراثييية اةنديدة للحعليم

 . (18 - 14ياحمد وخحبر عكبقة ا بدون ضةىة

ونهةبج التربيةةة الححكةيرية يخحلةف عةً غيةةره وةً وىةبهج ألاقطةبع يبحدااليةةة  إن

وهذا راحع للمزحلة العمزيةة التةي  علةى أضةبص اليػبم اةخز واللع   ألا زي ا ف ى يقىع

  علةى النهةبج وزاعبثةه يحميم بهب الهدل بحيث يطى هب اليػبم واةخزلية ا وهةةذا وةةب يية
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وةةً  ةةة ى ثمبغةةيه وةةةع قةةدرات الهدةةةل والعمةةةل علةةى ثىميةةةة ودرمبثةةه وحىاضةةةه ووىاهجةةةه 

 .ةذلو ثهىيز أضبلي  الحدنير لديه ول

ويهدف هذا النهبج إلى ثحقيق عملية الحدبعل بين ألاندبى وألاعكب  الحيهين  

لطةةلىلية لةةديهم  بؾةةة بةه وزتيةةبت أو ث ويةةذ ا لمةةب يعهةةي الدزؾةة لىاح ةةة الػةةن ت ا

فيمب يخـ الاهكجبم ا ويطعى أيكةةب إلةةى ثحقيةق يثةشان العةبندي للهدةل ا إقةبفة إلةى 

اثؿبفه ببلزوهة في الدترات الشوىية لهل وػبم ومب يطمح يحعديله وجمييةزه وفق اةخبلت 

ةدت ي وهةي وحمةد علةي حةب   ( أن
م
 التةي يهةىن عليهةب ألاندةبى  ا ةل القطةم ا ووةً هىةةب أل

نهةبج يطةبعد علةى إرةبرة يهدعةبلت الىبضةةجة ببلقةدر الىبضة  فةتظ وىاقةف نجيعيةة بمةةب ال

يطبعد ألاندبى على إلخطةبا اليةىى و يثيبهةبت ال سوةة لجىةب  ال  ؿةية ي وهةي وحمةد 

  ).29:  8007علي حب  ا 

النهةةبج عمليةةة و مةةة فةةي تهيئةةة الهدةةل  فةةي إنةةبر هةةذا النةة ع يحلةةب لىةةب حليةةب أن

حبن ببلدرضة يبحداالية ويزحع الو إلى فعبليحه أرىب  الزحلة الححكيرية ووب يقدوه لنلح

وً  دوبت للهدل فتطبعده على ثىمية حميةع حىاهجةةه العقليةةة و العزفيةة ويححمبعيةة 

والىحداهية واةخطية واةخزلية ا ومب جطبعده على الحنيةف الطةزيع أرىةب    ىلةه الطةىة 

ه ثجبييد وا حلدد ةعل إحبببت الزتيبت في  . حعليمألاولى إبحدائي وً ال
م
فدي هل هذا مل

الاضحمبرة حىى إوهبهية الىؾىى لححقيق ألاهةداف في ثىمية هذه اةنىاه  الخحلدة والتي 

 .أقزت أغل  الزتيبت بأن قدرات الهدل قب رة على إلخطببهب

ةةةةزوف   ةةةةو حطةةةة  الرة ةةةب والة ةةةةة ثحقيق ة ةةةب فةةةةي عملية ة ةةةةد الةةةةو ثمبوة وهىةةةةبك وةةةةً أةعة

هةب غيةر مبفيةة بحيةةث ثحقيةق ألاهةداف  والىضبالل الحىفزة والتةي إعحيرتهةب ةعةل الزتيةبت أنم

الطةةهزة يحهلةةة  العديةةةد وةةةً ألاوةةىر الحىريميةةةة التةةةي ييةةة  العمةةل بهةةةب ا بدايةةةة بةةةبحتراع 

مةةب أن هىةةبك وضةةبالل  بؾةةة جعحمةةد اليرهةبوج ووقةةع حنةةم ضةةبعي  دوةةة لهةةل وػةبم ا ل

عليهةةب الزتيةةبت والتةةي ثةةم يحببةةة عليهةةب لمةةةب هةةى وىضةةب فةةةي اةنةةدوى  جةةي بحيةةث ألةةةدن 

 ببلئة على وحى  وضبالل  بؾة لححقيق ألاهداف التربىية . 400بيطجة 

 ًبين وحىد أو عذم وحىد الىضائل الخاصة بكل وشاط ثزبىي  12الجذول رقم: 
 اليطجة الئىية رالحنزا الىضبالل اة بؾة

 %400 41 وعم

 %00 00 ل

 %400 41 اليمى 
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ووةةةً هىةةةب ثر ةةةةز أهميةةةة هةةةةذا النهةةةبج وؾةةةةعىتة ثحقيةةةق أهدافةةةةه إاا لةةةم ثحةةةةىفز             

ىب وً وعزفة حملة الىضبالل العبوة واة بؾة 
م
الىضبالل الهلىتة ا وعلى هةذا ألاضةبص ثمن

لححكةيرية ا ف ةي عديةدة ووحىىعة يحم إحكبرهب التي ثحىفز عليهب الزتية  ا ل ألاقطةبع ا

و اضحم ل ب حط  مل وػبم يحم إقتراحه فهي وضةبالل وألىفةة فةي حيبثىةب اليىويةةة وهةةذا 

 .حنييةف الهدل وع الدرضة والجتد ل

غةهبى وألالعةةبا والجةةزاوج والىربالقيةةة  
م

وثحمثل هذه الىضبالل في ثلةو الؿةىر وألا

بت والقزيؿبت والدىاله واة كز وغيرهب ا إقبفة إلى ح بس وألالت الىضيقية واة ػتج

الحلدشيةىن وألاغةةزنة القدوةةةة ل ةةم وأيكةةب ح ةةبس الهىوجيةةىثز وغيرهةب وةةً ألارةةبذ اة ةةبؽ 

ببألرمبن والذا ثىفزه الدولة ا مل هذه الىضةبالل يةحم ثقةةديم ب فةةي بةزاوج وزثجهةة ب نةم 

وقةد وخؿةةـ لهةل وػةةبم لنةةةً ضةبعي وعةين بحيةث ألةةدن مةل الزتيةبت علةةى أهةه هىةبك 

ةةه لةم ينةً بدةةبرن لبةي ر بحيةةث  يخحلةةف بةب ح ف مةةل وزتيةة و مةل قطةةم ثحكةيرا ا إل أهم

هيةةد  االمةةب ثدةةبوت وفزوقةةبت فةةي عةةد  الةةةدقبالق ولةةتظ الطةةبعبت لمةةب هةةى وىضةةب لىةةب فةةةي 

  اةندوى الحبلي:

 ًيبن الحجم الطاعي لكل وشاط : 13الجذول رقم: 

 الحجم الطاعي اليشاطات

 ضبعبت 05 ػبم اللمىا الي

 ضبعحين اليػبم الاححمبعي

  قيقة 20ضبعبت و  01 اليػبم العلدي و الحنىىلى ي

  قيقة 20ضبعبت و  08 اليػبم الجدوي و الدهي

  قيقة 20ضبعبت و  05 الد ىى و اة زوج و الزاحة

زتيةبت ييلد لىب اةندوى على وحى  إهكجبم وإحتراع لليرهبوج بحيث حطة  ال             

 85ألةدن لىةب بأهىةب هةذه اليػةةبنبت يةةحم ثحقيق ةةب علةى الطةحىي ألاضةجىعي فةي وةدة قةةدرهب 

ضةةبعبت فحطةةههم هةةةةي مبفيةةةة لححقيةةق ألاهةةةداف  6ضةةبعة أو ألثةةر أوةةةب يىويةةب فةة  ثحعةةةدي 

التربىية الطهزة في النهبج والذا يطعى لجىب  ندل وحهبول ال  ؿية قب ر على الحنيف 

 .حة يبحدااليةوطحقج  وةع الز 
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هىبك إغهبلية ثحمثل في ؾعىتة الحعزف على حؿىى يلخطبببت لدي  لمب أن 

ألاندةةبى او عةةدو ب فةةةي قةةى  الةةةةو يةةحم إضةةحعمبى حةةةداوى ثقىيميةةة  بؾةةةة لعزفةةة وةةةدي 

ثحقةق ألاهةداف أع ل ا وهةذا وةب ألدثةه لىةب الزتيةبت بىحةى  ثقةىيم  ةةبؽ ل ةذه ألاقطةةبع 

 الحبلي :الححكيرية وً   ى اةندوى 

ًؤكذ مً خالله املزبيات وحىد ثقىٍم خاص للحالميذ في ألاقطام  14الجذول رقم : 

ة  الححظيًر

 اليطجة الئىية الحنزار ثقىيم  بؽ

 %96 42 ل

 %01 04 وعم

 %400 41 اليمى 

أغليجة الزتيبت ألدن على وحى  ثقىيم  بؾة  هذا اةندوى يين لىب أن وً ويخجين     ة    

وزتيةة و ةةي وطةجة لجيةرة جعيةر عةةً  41وزتيةةة وةً ويمةى   42ببلئةة وةب يعةب ى  96وتيطةجة 

ً بزاوج  ودي أهمية هذه الىضيلة في ثحقيق ألاهداف الطهزة في هل وب يحملةه النهبج و

ووػبنبت ا وعليه فبلنهبج هى بمثببة الحو اةخقيقي الذا يقىع عليه أا هرةةبع جعليمةةي 

غبيبت الدعل التربىا ووزاويه و أهدافه والطجل والىضبالل و يعحجةز وػزو  ثزتىا ييد  

 .ب و ثقييم هحبالج الدعل التربىا و ألاوػهة و الىقةعيبت الطةخزة ا والو وً أحل بلىغ 

ةده لىةةب ويمىعةة وةةً الدخػةةيين التربةةىيين أرىةةةب  عمليةةة القببلةةة وةةً  
م
وهةذا وةةب أل

و عةةةةدع بلةةةىمل ألاهةةةداف التربىيةةةةة  ةةة ى يحببةةةة علةةةةى وحةةةى  ثقةةةىيم  ةةةةبؽ لعزفةةةة بلةةةىمل ا

هةأن ل يىحةةد ثقةىيم  ةةبؽ ل ةذه ألاهةداف لنةةً ال وةح ألاولةةى  الطةهزة ا فقةد اعحجةةةزوا

ثىضب بأن هىبك ثهىر  بؽ في الدزوقبت الدز ية الىحدة بين ألاندبى الذيً إلححقىا 

ً لم يلححقىا وثر ز حلي  بحدائيب في ؾدىف الطىة ألاولى إبهذه ألاقطبع الححكيرية والذي

هىةبك جطلطةل وثةزابو بةين ونهةبج  اليغةزات ثةى ي بجةىا ر إييببيةة بةأن لمةب أن 

الطىة الححكيرية و الطىة ألاولى إبحدائي ومةب يطة ل علةى الهدةل عمليةة الحنيةف فةي هةذه 

الزحلةة والةو حطة  الندةب ات و الحهةىرات ا مةل هةذا يةد ل فةي إنةبر الحقةةىيم الطةةىىا 

ية ثهىيً الزتيبت في ثحقيق ألاهداف التربىية الطهزة  ا ل ج أهم ( . للمنهبج و أهدافه

ألاقطبع الححكيرية جعحير الزتية وحىر جطيير العملية الحعليمية ولذلو وقعد ل ب عدة 

وةةةً أن ثحميةةم بهةةةب ا جػةةمل مةةةل وةةً اةنىاهةةة  الىدطةةية و يححمبعيةةةة ا   ؿةةبالـ ل بةةةد
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يةةق يثةةةشان يهدعةةةبلي و ألا   ةةةي اةنطةةمية والعقليةةةة ا واة لقيةةةة ا بحيةةث ثحمثةةةل فةةةي ثحق

والقةدرة علةةى حةل الػةةن ت فةي الىاقةةف الحعليميةة الخحلدةةة ومةب يعنةةظ ؾةىرتهب  ا ةةل 

 . القطم الححكيرا 

للحألةةد وةةةً الةةةو ثةةةم وةةةً  ةةة ى يضةةةحمبرة نةةةزم ويمىعةةةة وةةةً ألاضةةةئلة علةةةى و 

الزتيةةبت جػةةةمل عةةدة حىاهةةة  ثخةةةـ غةةزوم إلححةةةبق م ببألقطةةبع الححكةةةيرية ونجيعةةةة 

حهةىيً وأهميةة يضةةحدب ة وةً هةةذا الحهةىيً و إوعهبضةةه علةى ثحقيةةق ألاهةداف التربىيةةة ال

 الطهزة بحيث ثم ثىقيح الو في اةنداوى  ثية :

ة 15الجذول رقم :   ًبين هل هىاك شزوط لإللححاق املزبيات باألقطام الححظيًر

ة  اليطبة املئىٍة الحكزار شزوط الالححاق باألقطام الححظيًر

 %20 01 ل

 %70 40 وعم

 %400 41 اليمى 

هىبك غزوم  بؾةة ثحلقبهةب الزتيةبت  يحلب لىب وً   ى اةندوى وجبغزة أن

قجل يلححبن ببألقطبع الححكةيرية بحيث ثيلد اليط  الزضىوة أوبوىب ارثدبع ب بحيث 

ثلقةين ةعةل الػةةزوم ثمثلةد فةي ليديةة الحعبوةل وةةع الهدةل و وةب  ةي اةنىاهةة  % 70 ان

ي  يهحمبع بهب  بؾةة فةي هةذه الزحلةة وأن يهىهةىا علةى  رايةة ثبوةة بةأوىر الهدةل التي ي

هذه الزحلة حطبضة في عملية بىب  الهدل وثهىيىه ثهىيىب ضليمب ا  ووحهلجبثةه ا حيث أن

بةةةبإلقزار ةعةةةدع وحةةةى  ثهةةةىيً او غةةةزوم  %20أوةةب فةةةي اةن ةةةة ألا ةةةزي فقةةةد وثلةةةد وطةةجة 

هم ألدوا على ثلقيهم ثزتؿبت هب رة لنً غير لنلححبن بهذه ألاقطبع الححكيري ةا رغم أنم

مبفية حطههم ومب ييرز على وز و هم وثىاسنهم  ا ل القطم ول يطمح ل م بححقيق مل 

أوب فيمب يخـ غزوم الحهىيً اة بؽ ببألقطبع الححكيرية  . ألاهداف التربىية الزحىة

  : فقد ثجين لىب وب يلي في اةندوى الاجي

ة 16 الجذول رقم :  ًىضح شزوط الحكىًٍ الخاص باألقطام الححظيًر

 اليطجة الئىية الحنزار غزوم الحهىيً اة بؽ

 %47 08 ل

 %82 48 وعم

 %400 41 اليمى 
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%وةةً الزتيةةبت ألةةدن علةةى ثلقةةيهً ثهةةىيً  82ه حةةم وةةً  ةة ى اةنةةدوى أن    

لةةذا مةبن وحعلةةق ا 05 ةبؽ قجةل يلححةةةبن ببألقطةةبع الححكةيرية وقبرهةةة ببةنةدوى رقةم 

بيطجة الػزوم ا والو وةً  ة ى إحةزا  ثزتؿةبت و أيةبع ثهىيييةةة  بؾةة والةو لعزفةة 

ةد علةةى 
م
الهدل والنهبج اة بؽ به وثهىيز لدب ة الزتية ا وهىبك العديد وً الجةبحثين أل

 .جل الححبق ً ببألقطبع الححكيريةأهميةة الحهىيً ق

هةةىن وةةيه ت ثةأهي   بؾةةب ا علميةةب ث وقةد ألةةد يثزمةةي رابةةح ( علةةى الةةو ل بةأن 

ا وعلى الزتية أن ثهةىن علةى  رايةة بهةل  ؿةبالـ الهدةل فةي  وثزتىيب قجل وجبغزة عمل ً

إنةةبر وةةةب يعةةةزف ةعلةةةم الةةةةىدظ الهدةةةل وأن ثحةةيو بهةةةل وةةةب يحةةةىفز وةةةً غةةةزوم  ةةةخية و 

ةةة ة ةةةبلحعلم وثقة ةةةةل  ا ةةةةل القطةةةةم اححمبعيةةةة ومةةةةل الهةةةةزن التةةةةي جطةةةةمح للهدةةةل بة ديم ألافكة

أن جعةزف الىضةبالل والهةزن التةةي يية  أن جطةحخدو ب فةي العمليةة الحعليميةةة و  الححكةيرا 

ي ثزمي رابح ا إقبفة إلى ثىفزهةب لؿدبت العهف واةخىبن واةخ  والؿير وضعة اة بنزل 

4990  :94  - 98 ). 

لةل أقطبع التربية الححكيرية ثهىن قبؾزة على العىؿز اليطىا  ل ذا هيةد أن 

 الاثيةبه الطةةبالد هةةى ألاولىيةة لزتيةبت ل الزتةىن ألن إلةى أن %ويزحةع الةو ل 400وتيطةجة 

الزأة ثهىن أقزا وً الزحل للهدةل بهجيعههةب ا فل ةب القةدرة علةى ف مةه ونزيقةة الحعبوةل 

وعةه ةػةهل ل يجعةده لثيةرا عةةً اةنةى الةذا ألدةه فةي الجتةةد ا ولةذا حههةب لألندةبى وثقةةجل م 

ثةىلي هةذه ألاقطةبع ا إقةبفة إلةى ثةىفز الزغجةةة وثد م ةب لححيبحةبتهم حعل ةةب ثنةةىن أضةبص 

 .( 84: 1990الذاثية في القيبع بهذا العمل ألهه ضز هيبح بل ي عدهبن عبرف ؾبةب ا 

ةل بهةذه   لمب مبن للنبه  العزفةي حيةم لجيةر فةي ثهةىيً الزتيةبت و إعةدا هم للحندم

وةةً  ةة ى  ألاقطةبع إقةةةبفة إلةةةى أهميةةة هةذه التربؿةةبت بحيةةث ألةةد لىةب ةعةةل الدخػةةين

الزتيةبت إضةحهعً إ راك هقهةة  القببلة التي أحزيد وع م فيمب يخـ هذه الىقهةةة بةةأن

الححىى في هذه ألاقطبع و اهحقلً وً المبرضة الحقليديةة ل ةب إلةى المبرضةة اةخديثةة ووةً 

هىةب أؾةجح ل ةم إ راك ثةبع ببلقبرتةبت اةنديةدة فةي وػةبنبت اللعة  وليديةة تهيئةة ألاندةةبى 

% فحمثةل بقيةة الزتيبت التي لم يحلقين أا ثهىيً حطههم وحتي في  47وب وطجة لذلو ا أ

حبلةة ثلقةةيهم لةم يطةةحديدوا وىةةه ويزحةع الةةو الطةح  حطةة  الدخػةةين إلةى لدةةب ة الزتيةةة 

المير ويهلة وأن عد  ألايبع الحهىييية قليلة حدا وغير مبفية فهي ثزلش فقو علةى اةنبهة  

هةةيل  الزتيةبت لةم يةةحم ثةىهيد م بحنةةم  ألاوػةهة ا لمةب أن الجيةةداغى ي وليديةة ثقةةديم
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اة ؿىؾيبت التي يي  أن ثحىفز فيهم بةل فقةو بحنم ألاقدوية ا و وبسالد الزتية ثىرز 

إلةى هدطةة ب وعلمةة وثقةةىع بحقةديم الةةدروص بهزيقةة ثقليديةةة ا ويزحةع الةةو لةدة الحهةةىيً 

الزتيةبت ا ووةً هىةب يجقةى الحهةىيً التي ل ثحيبوس ألاضجى  فهي غير مبفية حطجه وحطة  

غزم أضبس ي لححقيق أهةداف التربية الححكيرية وثهبول ب ووً هىب ضتحم ثىقيح ودي 

 : الاضحدب ة التي ثحقق ب هذه التربؿبت والحهىيىبت وةً  ة ى اةندوى ألاجي

 ًبين أهمية الاضحفادة مً هذا الحكىًٍ الخاص وهحائجه 17الجذول رقم :

 اليطبة املئىٍة الحكزار ة مً الحكىًٍ الخاصأهمية إلاضحفاد

 %84 02 ل

 %79 44 وعم

 %400 41 اليمى 

ثيةرس أهميةة هةذا اةنةدوى فةي ثحديةد وطةجة الاضةحدب ة وةً التربؿةبت وألايةبع الحهىيييةةة    

التةةي ثلقههةةةب الزتيةةبت ضةةةببقب قجةةةل يلححةةبن ببألقطةةةبع الححكةةةيرية فبغةةحملد علةةةى وطةةةجة 

ً اضحددن ونه 79 ً ليدية جطيير هةذه ألاقطةبع ضىا  على %وم ً   ى وعزفهه ب والو و

وطةحىي الدكةةب  ووةةب يحةةيو بةةه وعةةً ليديةةة الحعبوةةل وةةع الهدةةل ومةةل الةةو ثةةم فةةي إنةةبر 

ثزتةةىا علدةةةي وةةىرم بحيةةةث ثةةم ثقةةةديم ل ةةةم ويمىعةةة وةةةً ألاغةةزنة الطةةةمعية الجؿةةةزية 

و مل الةو ثةم فةي لىمباج وً ودارص العبؾمة جطبعدهم على ليدية الحعبول وع الهدل 

إنبر ثزتىا علدي وىرم بحيث ثم ثقديم ل م ويمىعة وةً ألاغةزنة الطةمعية الجؿةةزية 

لىمةةباج وةةً وةةدارص العبؾةمة جطةبعدهم فةةي ليديةة ثقةديم ألاوػةةهة لألندةبى ومةل الةةو 

 .% 400ت عليهب مل الزتيبت وتيطجة ضبهم فيمب يعزف ببلخطبا وعبرف حديدة ألةد

ةة ق  
م
ليلةة وةً عةدع إضةحدب تهم وةً أا ية ي  يطةةبعدهم فةةي ورغم الو هدد قل

% و ةةي وطةةةجة  84ثقةةةديم ألاحطةةً  ا ةةل ألاقطةةبع الححكةةةيرية ومبهةةد اليطةةجة ل ثحعةةدي 

يؿع  اةخنم عليهةب فةي هةل إحببةة ألاغلجيةة التةي مبهةد بةىعم رغةم مةل هةذا إعحيةرت أغلة  

بىيةة فةي هةل ثيبهةل عملية الحهىيً لىحدهب غير مبفيةة لححقيةق ألاهةداف التر  الزتيبت أن

ً   ى وزاعبة غهل الدكب  ووعبييره ي الدا لية واة برحية(  ةعل الىضبالل اةخديثة و

ةةةب يحهلجةةةةه وةةةةً وضةةةةبالل و ةةةةدوبت جطةةةةبعد الهدةةةةل فةةةةي عمليةةةةة الحىميةةةةة الػةةةةبولة لجىةةةةب   ووة

  .ن ؿتحه
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 ـ عزض ومىاقشة هحائج البحث : 7

بالق التي ثمثلةد وً   ى هذه الدراضة الحعزف على ويمىعة وً اةخق لقد ثم

 في ثحديد ال دف الزالتي ي ل ب بحيث ثةم وةً  ة ى ألاهةداف و الزهبهةبت العبوةة التةي ثةم

فعملية ثحقيق ألاهداف التربىية الطهزة في  :نزح ب في ر رة عىبويً الحىؾىى إلى وبيلي

هل عدع جعميم و إلشاوية ألاقطبع الححكيرية فقد ثم إرحب  اة لةل ألاوى حط  ودخ  ي 

لة الابحداالية أرىب  عملية القببلة على وحى  هقـ فب م في الىبؾ  البلية اة بؾة الزح

بحىهيف الزتيبت ومل هذا ةطح  الىسارة التي وقعد  زيهة ودرضية هبقؿة ا إقبفة 

إلةى وحةى  ثقؿةةير واضةب فةةةي حنةةم القبعةةد لةدي ألاندةةبى اللححقةين بهةةذه ألاقطةبع فلةةم 

لطةةةهبن القةةةةبنىين بهةةةب ا ومةةةب حةةةزع النثيةةةر وةةةً ألاندةةةةبى ثزاعةةةي ل حنةةةم الىهقةةةة وعةةةد  ا

 .لححبن بهذه ألاقطبع الححكيرية ي

هىةةبك قةةةمىنبت لثيةةرة ووحىىعةةةة جطةةعى لةةدوج ث ويةةةذ علةةةى حطةةةةبا  لمةةب أن 

أ ةزيً ثحةىفز فةةيهم الػةزوم ا إقةبفة إلةةى يغةهبلت الهزوحةة فةةي عةدع وزاعةبة العةةبيير 

ألاقطةةةبع ضةةىا  علةةةى وطةةحىي الدكةةةب  الةةةدا لي  والقةةبيتظ الدوليةةةة اة بؾةةة بحىةةةب  هةةذه 

ي غةهل القطةم( أو علةى وطةحىي الدكةب  اة ةبر ي ي غةهل الطةبحة( ا أيكةب هىةبك هقةةـ 

فةب م لجيةةر فةي الىاؾةة ت التةةي جعحيةر حلقةةة أضبضةةية فةي هةةذه العمليةةة ا مةل هةةذا يطةةبهم 

الةةو  ةػةهل وجبغةةز وغيةةز وجبغةةز فةي ؾةعىتة جعمةةيم و إلشاويةة هةذه ألاقطةةبع ا لنةً رغةم

يىحةةد هىةةبك وػةةزو  وسارا يعمةةةل علةةةى جعميم ةةةب و إلشاو ةةب وطةةحقج   بؾةةة إاا ثةةىفزت 

ز  االمةب 
م
الػزوم ا ووب اود هذه ألاقطبع جعحير وزحلة أضبضية ببليطجة للدولة فهي ثدن

  . في ليدية ثحطينهب و ثهىيزهب

ً   ى الىضبالل الىحى ة في الىاقع يمنً أن يحق إن ق لىب النهبج الححكيرا و

يحببةة علةى  ألاهداف التربىيةة الطةهزة بحيث وً   ى يضحمبرة القدوةة للمزتيةبت ثةم

أغل  ألاضئلة بىعم وهذا يعنظ أهمية الىضةبالل الحةىفزة بحيث ألدن في أغل  اةخبلت 

ةةةةىا  علةةةى أن الىضةةةبالل الىحةةةةى ة جطةةةبعد ةػةةةةهل لجيةةةر فةةةةي ثقةةةديم الىبغةةةةهبت التةةةي يححة

جطبعد ةػةهل وجبغةز فةي إلخطةبا أا وػةبم ومةب يطةمح ل ةً بححقيةق عليهةبالنهبج بحيث 

أغل  ألاهداف الزحةىة بحيةث جطةةبهم ةػةهل لجيةر فةي ثحطةين وةز و  الهدةل وطةحقج  و 

ةةده ةعةل الدخػةين 
م
جطمح له ةعملية الحنيف الطزيع أرىب  الزحلة يبحداالية وهذا وةةب أل

بك ثهةىر  ةبؽ فةي الدزوقةبت الدز يةة هىة ال وةح ألاولةى ثىضةب بةأن بحيث ألةدوا علةى أن
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 يً لم يلححقىا بهب بحيث ثحيطدذبين الح ويةذ الذيً الححقىا ببألقطبع الححكيرية و ال

 .بقىة في الطىة ألاولى إبحةدائي 

هىةةةبك ويغةزات ثةةى ي بجةىا ر إييببيةةة وةً  ةة ى الخطلطةل و التةةرابو  لمةةب أن 

ة ألاولةةى إبحةةدائي ومةب يطة ل علةى الهدةةل الىحةى  بةين ونهةبج ألاقطةةبع الححكةيرية و الطةةى

عملية الحنيف في هذه الزحلة ولو حط  الندب ات و الحهىرات ا وتبلحبلي يمنً القىى 

ثةةىفير الىضةةبالل اة بؾةةة بةةب ألوػةةهة التةةي يححىيهةةب النهةةبج جطةةبهم ةػةةهل إييةةبثي فةةةي  أن

  . زتيبتثأليده وً نزف أغل  ال ثحقيق ألاهداف التربىية الطةهزة وهذا وب ثم

يعحيةةر  ور الزتيةةةة  ور أضبسةة ي فعةةةبى ا فهةةي جطةةةبهم فةةي ثهةةةىيً و ثىميةةة الهدةةةل 

لحهةةىن بمثببةةةةة القةةةةبنزة ألاضبضةةةية للمزحلةةةة الححكةةةيرية ا ولةةذلو ثححةةةبج ليمىعةةةة وةةةً 

اة يةرات و التربؿةبت التةةي تهةدف إلةى ثهىينهةةب ثهةىيً ضةةليم يطةمح ل ةةب ببإلهةةدوبج فةي هةةذه 

ية لألندبى ا وهذا وب ثم الحيبوا وعه وً نةزف الزتيةبت وةً العملية التربىية الححكير 

 ةة ى يحببةةبت علةةى ألاضةةئلة القدوةةة ل ةةم حيةةث جعحيةةر الةةزأة  ةةي الحةةةىر ألاضبسةة ي ل ةةذه 

الحعةةزف  العملية هرزا لب ثحمله وً  ؿىؾيبت جطمح ل ب بخطيير هذه ألاقطبع لمب ثةم

ً بمعزفة و ليدية جطيير هذه علةى أن ثلةو الحهىيىبت التي ثلقبهب أغل   الزتيبت جطمح ل 

ألاقطبع ضىا  على وطحىي الدكةب  ووةب يحةيو بةه وعةً ليديةة الحعبوةل وةع الهدةل ومةل 

الةو ثةةم فةةي إنةةبر ثزتةةىا وةةىرم ا لمةب ضةةمحد هةةذه التربؿةةةبت بةةة  راك الزتيةةةبت لعمليةةة 

وهةةذا وةةب ييعةةةل الاهحقةةبى وةةً الىرةةةبع التربةةىا الحقليةةدا إلةةةى الىرةةبع التربةةىا اةخةةةديث ا 

لألهةداف التربىيةةة الطةةهزة أهميةة ببلمةة فةةي ثحقيق ةب وةً نةزف الزتيةبت هرةزا إلوعهةةبص 

 .الحهىيً على العملية التربىية  ا ل القطم 

لحجقى ألاقطبع الححكيرية وزحلة و مة  . ثأليده وً نزف الزتيبت وهذا وةب ثةم

نظ علةةى الهدةةل والدرضةة وعةب فةةي فةي الهةىر التربةىا لةب ل ةب وةً إييببيةبت وطةحقجلية ثةىع

 . ثحقيق الحىمية الػبولة للهدل

 قائمة املزاحع :

( ا أؾىى الجحث العلدي و وىبهنه ا النحجة ألامب يمية يالقبهزة(ا 4996ة أحمد بدر ي  4 

 2 . الهجعة ألاولى

اليةة أحمد وخحبر عكبقة يبدون ضىة(ا التربية العملية الحهجيقية في الدارص يبحدا ة  8

  . والحنميليةة ا  ار الػةزن للهجبعةة واليػز ي لجىبن ( ا الهجعة الثبلثة
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ا ونحجة ألاهيلى وؿزية ي القبهزة((ا وىهنية الجحث العلدي ا  8007ة ثىفيق وحمى  ي  2

  . الهجعة ألاولى

(ا ثؿىرات الزتيبت حىى الهدل و ثأريرهب على الحندل بةه فةي  4997ة حليمة ليمىوي ي  ة1

 5 . لة وب قجل الهىر الدرضةي ا رضبلة وبحتطتر ا حبوعة وهزانوزح

ةةةةي ي . 5 ة ةةةةح ثزمة ة ةةةةة                  4990رابة ة ة ةةةةبت اةنبوعية ة ةةةةىان الهجىعة ة ةةةةيم ا  ية ة ةةةةة والحعلة ة ة ةةةةىى التربية ة ( ا  أؾة

  . ي اةنشاالز( ا الهجعة الثبهية

    ىسيةع( االتربيةة فةي ريةبف ألاندةبى ا  ار الدنةز لليػةز و الح4990عةدهبن عةبرف ؾةبةب ي ة  6

  . ي عمبن ( ا الهجعة ألاولى

(ا ضةيهىلىحية ندةل وةب قجةل الدرضةة: ي همةى ا وػةن ت ا  8008فحيحةة لزمةىع ي  ة  ةة7

  . وىبهج ا وواقع (ا  يةىان الهجىعةبت اةنبوعية ي اةنشاالز (ا الهجعة ألاولى

ةةةة8  5ححكةةيرية ( ا  الةدليل الحهجيقةةي لنهةبج التربيةة ال8008اللنىةةة الىنىيةة للمنهةبج ي  ة  ة

  . _ضىىات ا وديزيةة الحعلةيم ألاضبس ي ا الهجعة ألاولى 6ضىىات 

     (ا ونهةبج ريةةبف ألاندةبى ا  ار الطةيرة لليػةز والحىسيةةع 8007ة وهةةي وحمةد علةي حةب  ي  ةةةة9

 ي عمبن (ا الهجعة ألاولى

 الزاحع ألاحىحية :

10- Nouria Benghabrit , remount, et all ( 2005)  le préscol aire en Algérie état des 

lieux et perspectives , edition crasc, algerie.  

 
 


