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 أ  

عوامل ) األهداف، المحتوى، الطریقة، التقویم(یشكل المدرس والطالب والمنهج بكل أركانه األربعة 
نتاج  متكاملة تؤثر في تكامل العملیة التعلیمیة، وأي قصور أو ضعف في أي منها یؤثر في توجیه وإ

سیة، لذا فالطریقة ركن أساسي من أركان العملیة التعلیمیة، ومن خاللها یتم تدریالعملیة المخرجات 
توصیل المادة إلى أذهان المتعلمین وبما أن المجتمع الیوم یتغیر بصورة سریعة نجد أنه یجب تطویر 

تعدیل إلى  طرائق التدریس وجعلها تستثمر نشاط المتعلم داخل الجماعة التي ینتمي إلیها بحیث تهدف
سلوكه بما یتالءم مع مطالبه ومطالب المجتمع الذي یعیش فیه، وكل مدرس إال وله طریقة یجد فیها 

  .شخصیته وكفاءته، هته الطریقة وجب أن تتماشى وتغیرات العصر

ین لدى و بضعف التك'' وفق المقاربة بالكفاءات''لقد اصطدمت طریقة إعداد المناهج التربویة  
كما أنهم ''لم یتلقوا تكوینا كاف للتحكم في هذه الطریقة،  بیق هذه الطریقة، نظرا ألنهمالمعلمین في تط

، لیجدوا أنفسهم أمام (1)''یعتبرون ال فرق بینها وبین بیداغوجیا األهداف التي أتعبتهم ولم یتحكموا فیها
جل األساتذة بیداغوجیا جدیدة تتطلب جهدا مضاعفا في غیاب وسائل تكوین ناجحة وفعالة، حیث یس

موقفا من إصالح طرائق التدریس بدعوى عدم االنطالق من القاعدة الواسعة لهذه الشریحة، بل فرضت 
  .بطریقة فوقیة من الجهات الوصیة على المنظومة التربویة

ولبلوغ األهداف والغایات من العملیة التربویة، یجب االهتمام بمحاور هذه العملیة، المتجسدة في 
للفعل التربوي، المنهاج الدراسي واألستاذ والتلمیذ، هذا الثالثي المتناغم في تفاعل مستمر  األسس الثالث

حد العناصر الفاعلة في هیكلة النظام التربوي، واإلشراف على تحقیق نحو الهدف المنشود، فاألستاذ هو أ
راحل العملیة التربویة والكفاءات المرسومة من المناهج والطرائق البیداغوجیة المعدة لمختلف م األهداف

ن أي إصالح تربوي تتبناه المنظومة التربویة في غیاب هذا العنصر الفاعل في معادلة الفعل التربوي قد  وإ
طرائق التدریس الحدیثة ضرورة البد توظیف  یعصف بالعملیة برمتها، فتكوین اتجاه إیجابي لألستاذ نحو

في نجاح طرائق التدریس المطبقة في ظل اإلصالحات  منها لنجاح هذه العملیة، كما أن أهمیة األستاذ
  .التربویة هو الدافع نحو هذه الدراسة لمعرفة رأیه في طرائق التدریس المطبقة

اإلصالح  ونظرا لتباین فئات المشرفین من األساتذة على تنفیذ طرائق التدریس التي جاء بها
التربوي على مستوى الممارسة التعلیمیة، فقد تم اختیار فئة أساتذة التعلیم الثانوي في الجزائر من خالل 

                                                             
، مجلة الباحث، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، الجزائر في التربوي اإلصالح:   بوكرمة أغالل فاطمة الزهراء )1(

  .69، ص 4، عدد 2004



                                                                                                        مقدمة
 

 ب  

توظیف الثانوي لبعض ثانویات مدینة جیجل، لتحدید اتجاهات األساتذة نحو  عینة من أساتذة التعلیم
  .في ظل اإلصالحات التربویةالحدیثة طرائق التدریس 

  :طة الدراسة بابین وستة فصول مرتبة كاآلتيوقد تضمنت خ

  .الجانب النظري للدراسة: الباب األول

  :ویتضمن الفصول التالیة

  .للدراسة المفاهیمياإلطار : الفصل األول

وفیه تم التعریف بموضوع الدراسة، من حیث تحدید اإلشكالیة وفرضیات الدراسة وأسباب اختیار 
مفاهیم الدراسة، كما تم عرض الدراسات السابقة التي تناولت  الموضوع وأهمیته، وأهدافه، وتحدید

  .الموضوع

  .والمعنون بطرائق التدریس: الفصل الثاني

وفیه تم تناول مفهوم طرائق التدریس، مع تحدید معاییر اختیارها، تصنیفات طرائق التدریس أیضا 
عاوني، حل المشكالت، طریقة إستراتیجیات طرائق التدریس من طریقة المناقشة والحوار، التعلم الت

  .المشروع

  .ةالتربوی اتوالذي جاء تحت عنوان اإلصالح: الفصل الثالث

التطرق ألهمیة اإلصالح التربوي ومتطلباته وآلیاته و وفي هذا الفصل تم تعریف اإلصالح التربوي، 
الفرنسي وأثناء االحتالل  االحتاللكما تم تقدیم لمحة تاریخیة عن تطور النظام التربوي في الجزائر قبل 

الجزائر، ومسار منظومة اإلصالح التربوي الفرنسي للجزائر وعرض أهم إصالحات النظام التربوي في 
، أیضا تحدیات اإلصالح التربوي في الجزائر وأخیرا تقدیم إستراتیجیة تربویة لتحقیق اإلصالح 2003سنة 

 .التربوي
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 ج  

  .للدراسة وهو الجانب المیداني: ثم الباب الثاني

  .الذي یحمل عنوان اإلجراءات المنهجیة للدراسة :ویتضمن الفصل الرابع

وفیه تم عرض مجاالت الدراسة، والمنهج المعتمد، كما تم التطرق لألدوات المستخدمة في جمع 
ألداة الدراسة، كما تم توضیح أهمیة وكیفیة المعالجة  البیانات عینة الدراسة، وحساب الشروط السیكومتریة

  .اإلحصائیة وأسالیبها في العلوم االجتماعیة

  .وجاء بعنوان عرض وتحلیل وتفسیر بیانات الدراسة: الفصل الخامس

وعرض وتحلیل السؤال ) SPSS(وفیه تم ترمیز البیانات حسب مجاالت الدراسة على برنامج  
  .عرض وتحلیل نتائج الدراسة حسب محاور االستمارة الرئیسي للدراسة، كما تم

  .عرض وتحلیل النتائج حسب فرضیات الدراسة: الفصل السادس

وفي هذا الفصل تم عرض وتحلیل نتائج الفرضیات األربعة، مناقشة نتائج الدراسة في ضوء 
السابقة، كما تضمن الفرضیات الجزئیة والفرضیة العامة، أیضا مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات 

توظیف  یات واالقتراحات لتفعیل االتجاه نحوهذا الفصل النتائج العامة للدراسة وخاتمة وجملة من التوص
طرائق التدریس لدى فئة أساتذة التعلیم الثانوي في الجزائر رغبة في تحقیق طرائق تدریس مثلى في ظل 

  .اإلصالحات التربویة

  .وأخیرا قائمة المراجع والمالحق
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  :تمهید

تبین له راسة، فالنظریة العلمیة المسبقة یحتاج البحث العلمي إلى خلفیة معرفیة عن موضوع الد
 أهمیة الموضوع وتساعده في تحدید األهداف التي یضعها وراء هذه الدراسة ذلك أن العلم یصطبغ

بالصبغة التراكمیة، فال توجد دراسة مستقلة عن دراسات سبقتها ألن الخلفیة المعرفیة توضح للباحث 
الجوانب التي یجب التطرق والتركیز علیها أثناء عملیة اإلنجاز، وقد تضمن هذا الفصل إشكالیة الدراسة 

اختیار الموضوع، أهداف أسباب  الدراسة، فرضیاتالخطوات التي یمر بها الباحث،  التي تعتبر من أهم
  .وأهمیة الدراسة، مرورا بتحدید المفاهیم، وأخیرا الدراسات السابقة
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  :إشكالیة الدراسة -أوال

نما هي بالدرجة األولى وسیلة تغییر الحاضر وعلم بناء  لم تعد التربیة مجرد فن نقل التراث، وإ
یز للمجتمع كله إذ ونهضتها، وقد أصبح التعلیم للتمییز والتمالمستقبل فالتعلیم سر التقدم ومفتاح قوة األمم 

ي مظهر حیاتي وممارسة فعلیة لم یعد خافیا ما للتربیة من أهمیة وأثر في حیاة األفراد والجماعات فه
  .سلوكیة لمفاهیم وقیم متجددة نابعة من التراث الثقافي

 قرار على المستوى المحلي والدوليوتعتبر مسألة اإلصالح التربوي من أبرز انشغاالت صناع ال
فعملیة اإلصالح التربوي ضرورة ال مفر منها لتحسین مردود النظام التربوي وتمكینه من تحقیق أقصى 

رجات الفعالیة حتى یؤدي الدور المنوط به على أكمل وجه، خاصة وأن طغیان الجانب الكمي على د
النوعي أثناء مسار المنظومة التربویة جعلها محل نقد شدید من طرف المجتمع، فحالة عدم الرضا عن 

 واضحة المخرجات النوعیة للنظام التربوي وخاصة في نهایة العقد األخیر من القرن الماضي باتت
التربوي والفریق اإلداري وما ینجر عنه من  اعات الدرس مما یخلق مشاكل للجهازفاالكتظاظ داخل ق

وانعدامها في بعض األحیان مما یضع األساتذة  ضعف في تكوین التالمیذ وكذا قلة الوسائل البیداغوجیة
في مأزق التلقین وانتهاج أسالیب وطرق غیر ناجعة لتوصیل المفاهیم للطالب ناهیك عن مشكل اللغات 
وتعلیمها والذي یعد تحدي كبیر للنظام التربوي في الجزائر، كل هذا جعل من المدرسة الجزائریة في نظر 

ة یجب التدخل العاجل إلصالحها وبعث الدینامیة فیها، فوجدت بذلك الكثیرین مدرسة عاجزة أو مریض
المدرسة الجزائریة نفسها أمام حل واحد هو إعادة إصالح المنظومة التربویة، إذ سعت الجزائر إلى تبني 
إلصالح شامل للنظام التربوي بالتعاون مع العدید من الدول والمنظمات وفق اتفاقیات مشتركة للمساعدة 

وبرنامج األمم المتحدة للتنمیة ) MEDAII(قیام باإلصالحات وتوجیهها فكان مشروع الیونیسیف على ال
)PNUD( كما ساهمت منظمة الیونسكو في تشجیع السلطات الجزائریة على اإلقدام على عملیة ،

بة اإلصالح من خالل تزویدها بالمساعدات الفنیة والبیداغوجیة إلنجاح هذه العملیة ومن أجل االستجا
لتحدیات الظروف العالمیة، وما رافقها من تطور تكنولوجي ومعرفي وجدت المدرسة الجزائریة نفسها وجها 

هذا ما ذهب إلى طرحه العدید من المفكرین العرب والمهتمین بالشأن  ،لوجه مع تحدیات هذا العصر
ات األلفیة الثالثة حیث یرى التربوي رغبة منهم في سد الهوة الحضاریة بیننا وبین الغرب وربح معركة تحدی

إن وعي '': ضرورة التجدید في النظم التربویة بما یتماشى مع واقعنا بكل مفرداته یقول'' محمد جواد رضا''
الفجوة الحضاریة بین العرب والغرب یجعل من التجدید التربوي مطلبا ملحا فالتجدید لیس بمعنى 
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نما ینبغي أن یعني انقالبا شامال في مضامین التربیة الفكریة والنفسیة  اإلشعارات التعلیمیة من الغرب، وإ
فكانت الجزائر مع موعد مع المحطة الثالثة من اإلصالحات الجدیدة والتي شرعت في تطبیقها  (1)''ذاتها

متبنیة إصالحا شامال لكافة المراحل التعلیمیة، حیث توجهت  2003/ 2002مع الدخول المدرسي 
للتربیة الذي یعد بمثابة اإلطار القانوني واألساس الذي قامت علیه اإلصالحات  بإصدار القانون التوجیهي

  .في جمیع المراحل التعلیمیة

ونظرا ألهمیة اإلصالح التربوي تبلورت أهدافه في إحداث تغییر جدري على المضامین الدراسیة 
ل حیث أن التدریس الفعال ال والطرائق التعلیمیة التي تعد إحدى الركائز األساسیة لعملیة التدریس الفعا

یعتبر مجرد وظیفة یقوم بها كل من سولت له نفسه الختیارها بل هو عملیة تصمیم مشروع متعدد 
الجوانب له حدود ومرتكزات معلومة ترتبط مباشرة مع خصوصیات تلك الفئة التي یقوم بتدریسها، ولهذا 

ریس تعتبر من القواعد األساسیة التي یجب فإن فهم هذه الخصوصیات والعوامل المؤثرة في عملیة التد
على العاملین في میدان التدریس معرفتها وتفهم مختلف الفقرات التي تتخذ من أجلها القرارات لبناء طرائق 

الذي یقود قاطرة المجتمع نحو  ومقتضیاته ولتصبح بمثابة المحرك تدریس تتناغم مع متطلبات اإلصالح
  .العصرنة والرقي الحضاري

السابق اعتمد النظام التربوي ببالدنا على طرائق التدریس المیكانیكیة والجامدة التي تقوم على ففي 
التلقین ومركزیة المعلم، إذ هو الذي یهیئ وینظم ویسیر التالمیذ ویضبط تعلمهم فالمتعلم جسم یعمل 

لهذا انصب اهتمام ''ه وقدراته ومحیطه، ف وعلوم دون االهتمام بشخصیته وأذواقالمعلم على حشوه بمعار 
 ''pierre Gilletبیار جیلي ''، و''devetelدیكیتال '' ''john deweyجون دیوي ''المربین من أمثال 

، التي (2)''المقاربة بالكفاءات: عرضت إلى انتقادات من طرفهم واقترحوا بدائل مثلتعلى هذه الطرائق التي 
مبتكر '' جون دیوي''فعي في التربیة الذي یتزعمه المربي األمریكي النتعود أصولها النظریة إلى المذهب 

أن التعلیم لیس تبلیغا للمعارف '' بیاجیه''أسلوب حل المشكالت وانجاز المشروع في التعلیم، ویؤكد بدوره 
بل هو عملیة تسهیل مسار بناء هذه المعارف التي یقوم بها المتعلم بمفرده بتفاعله مع محیطه، وبالتالي 
أصبح للمعلم والمتعلم أدوارا جدیدة، فالمعلم لن یقتصر عمله على إلقاء المعلومات والمتعلم لن یقتصر 
دوره على حفظ تلك المعلومات استعدادا لتسمیعها، وقد أظهرت الدراسات ضرورة العنایة بدوافع األفراد 

                                                             
  .64، ص 2006الوحدة العربیة، بیروت، ، مركز دراسات طریق خارطة العربي التربوي اإلصالح: محمد جواد رضا )1(
  .3، ص 1999، المقرر السنوي، التربویة للوثائق الوطني المركز ،وزارة التربیة الوطنیة )2(
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نظرة الحدیثة للتدریس یزداد دور المتعلم للتعلیم والمعرفة وبالتالي استغاللها لزیادة التعلم وتوجیهه، وبهذه ال
في مقابل تقلیل دور المعلم فالمتعلم هو المستهدف والمستفید، وهو ما جاءت به المقاربة بالكفاءات، إذ تم 
اعتماد المنهجیة البنائیة سعیا منها لرفع مستوى المردود التربوي، إال أن تطبیق هذه المقاربة في المدرسة 

ات، فنجاح أي نظام ملیة من المعوقات والتي حالت دون التطبیق الجید لهذه المقاربالجزائریة اصطدم بع
مرهون بمدى االهتمام به والمتابعة والتوجیه التي یتمتع به هذا النظام من قبل القائمین  ملتربوي في العا

وال  النجاح والفوز شل وتزویده بآلیاتعلیه، وذلك بتوفیر كل اإلمكانیات المادیة والمعنویة لتحصینه من الف
یكون ذلك ممكنا إال بالدراسة والبحث والتمحیص واستعمال كل الوسائل المتاحة لالطالع على وضعیة 
النظام والوقوف على العقبات التي من الممكن أن تكون معوقات في مسار تطبیق هذا النظام والسعي 

لوب دراسة طرائق التدریس في المؤسسة لتذلیل هذه العقبات ومن بین هذه الوسائل المساعدة على ذلك أس
ومدى تجاوبهم مع هذه اإلصالحات، إذ طرائق التدریس الحدیثة التعلیمیة لمعرفة رأي أساتذة التعلیم في 

یعتبر أساتذة التعلیم الثانوي باعتبارهم فئة من الفئات المكلفة بالمساهمة في إنجاح هذه العملیة ویجب أن 
تكون على أهبة االستعداد للقیام بدورها على أكمل وجه وهذا ما یعبر عنه بتوفیر الجاهزیة نحو أي تغیر 

على العوامل الكامنة للتسییر الجید للحصص التدریسیة والسعي من خالل  تربوي منشود، وعلیه فللوقوف
ذلك إلى تحسین الظروف المحیطة بالعملیة اإلصالحیة، هذا ما دفع إلى إثارة اإلشكالیة التالیة حول 
االتجاهات التي یتبناها أساتذة التعلیم الثانوي كشریحة من شرائح القائمین على تنفیذ عملیة اإلصالح 

في ظل اإلصالحات  الحدیثة طرائق التدریس توظیف ربوي فما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحوالت
  .التربویة بالجزائر؟

  :وتتفرع عنها التساؤالت التالیة

  .؟عملیة التدریسطریقة المناقشة والحوار في توظیف ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو  -

  .؟ عملیة التدریس التعلم التعاوني فيطریقة  توظیف التعلیم الثانوي نحوما هي اتجاهات أساتذة  -

  .؟عملیة التدریس طریقة حل المشكالت  توظیف ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو -

  .؟عملیة التدریس طریقة المشروع في توظیف ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو  -
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  :فرضیات الدراسة -ثانیا

تعتبر مرحلة صیاغة الفرضیات من أهم المراحل التي ال یستطیع أي باحث االستغناء عنها إذ 
فالفرضیات هي التي تحدد االتجاهات التي ،تحدد مسار البحث وتعطیه صورة دقیقة للمشكلة المراد بحثها 

بتفسیر مقترح للظاهرة أو المشكلة یمكن البحث فیها حیث ال یمكن أن نسیر في خطوات البحث ما لم نبدأ 
  .موضوع الدراسة

وتعرف الفرضیة بأنها تفسیر أو حل محتمل للمشكلة التي یدرسها الباحث، وعلى اعتبار أن 
  :الفرضیات ذات أهمیة كبیرة في البحث فقد عمدنا في دراستنا هته إلى صیاغة الفرضیة التالیة

   .لحدیثة في ظل اإلصالحات التربویةس ایوظف أساتذة التعلیم الثانوي طرائق التدری -

  :تتفرع عنها الفرضیات التالیة

  :الفرضیة األولى

  .یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المناقشة والحوار في عملیة التدریس -

  :الفرضیة الثانیة

  .یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة التعلم التعاوني في عملیة التدریس -

  :الفرضیة الثالثة

  .یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة حل المشكالت في عملیة التدریس -

  :الفرضیة الرابعة

 .یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المشروع في عملیة التدریس -

  :أسباب اختیار الموضوع - ثالثا

أن تعتبر عملیة اختیار موضوع للبحث أول خطوة من خطوات المنهجیة إلعداد البحث العلمي إذ 
عملیة اختیار أي موضوع علمي للدراسة ال یتم بمحض الصدفة بل یخضع لعدة اعتبارات منها ما هو 

  .ذاتي ومنها ما هو موضوعي
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  :األسباب الذاتیة -1
  .      المیل الشخصي لهذا الموضوع -  
  . الرغبة في اكتساب خبرات علمیة وعملیة وتطویر معارفنا حول الموضوع -  
  . الفضول العلمي لمعرفة مدى تأثیر اإلصالحات التربویة في طرائق التدریس -  
  .خوض تجربة بحث میدانیة حول هذا الموضوع -  
  :األسباب الموضوعیة -2
  .تموقع موضوع الدراسة ضمن مجال التخصص وهو علم اجتماع التربیة -  
  .جدة الموضوع من حیث التناول في الحقل السوسیولوجي -  
  .توخي  الشروط العلمیة والتسهیالت المیدانیة إلجراء هذه الدراسة -  
موضوع العلمیة في كونه موضوع یمس          القیمة العلمیة لهذه الدراسة، حیث تتجدد قیمة هذا ال -  

  .المنظومة التربویة بالدرجة األولى وطرائق التدریس واإلصالحات التربویة
  .بالبحث والدراسة هذا الموضوع قلة الدراسات السوسیولوجیة -  
  .إبراز أهمیة اإلصالحات التربویة بالنسبة للمؤسسات التعلیمیة -  
  .ضعف إلمام بعض المعلمین بأسالیب التدریس التي تجعل المتعلمین محورا نشطا للعملیة التعلیمیة -  
ادة الدراسیة وتعزیز انتمائهم الحاجة إلى أسالیب تدریس تثیر دافعیة المتعلمین للتعلیم وتسویقهم للم -  

  .للمدرسة
قصور األسالیب والطرائق المعمول بها حالیا عن تنمیة مهارات المتعلمین وتطویر الكفاءات الالزمة  -  

  .للعمل
  :أهداف الدراسة -رابعا

 توصل إلى نتائج تجیب عن تساؤالتهلكل دراسة أكادیمیة أهدافها التي دفعت بالبحث إلى محاولة ال
حیث تتجدد قیمة الباحث االجتماعي بواسطة األهداف والنتائج التي یرجى تحقیقها فعلى قدر أهمیتها 

  :وخدمتها للفرد والمجتمع تتحدد قیمة البحث ومن خالل هذه الدراسة نسعى إلى تحقیق األهداف التالیة
  :األهداف العلمیة -1
  .ت الفرعیة الموجودة في اإلشكالیةالوصول إلى اإلجابة عن التساؤل الرئیسي والتساؤال -  
  .التأكد من صحة الفرضیات -  
  .تقدیم معلومات تقوم على أساس علمي حول ما یتعلق بطرائق التدریس وكذا اإلصالحات التربویة -  
إثراء رصید المكتبة الجامعیة بإطار نظري ومیداني یساعد الطلبة الراغبین في دراسة هذا الموضوع  -  

  .نقطة بدایة لدراسة أخرى عنه، أو عن أخد فكرة
  :األهداف العملیة -2
  .الجزائریة ء واقع طرائق التدریس في المدرسةمحاولة استقرا -  
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  .معرفة التأثیر الذي أحدثته اإلصالحات التربویة في طرائق التدریس -  
  .التعلمنشر الوعي في المجتمع التربوي حول طرائق التدریس وبیان عائدها على عملیة  -  
تزوید المعلمین بذخیرة من مهارات التدریس وأسالیبه بما یمكنهم من اختیار طرائق التدریس األكثر  -  

  .مناسبة للموقف التعلیمي
  :أهمیة الدراسة - خامسا

إن العملیة التدریسیة هي تلك العملیة التي یكون فیها المتعلم في موقف تعلیمي معین بحیث یكون 
قلي والنفسي الكتساب الخبرات والمعارف والمهارات والقیم التي تناسب قدراته لدیه االستعداد الع

واستعداداته من خالل وجوده في بیئة تعلیمیة تتضمن محتوى تعلیمي جید ومعلما متمكنا ووسائل وطرائق 
ن الطریقة في التدریس ركن من أركانها  نها تعلیمیة مناسبة لتحقیق هذه األهداف التربویة المنشودة، وإ وإ

ساق من سیقان التربیة والتعلیم والساق األخرى هي عناصر المنهج األخرى فال تستطیع عملیة التعلیم من 
السیر على ساق واحد إن أهملت تلك الطریقة فلیس للمنهج والمواضیع الدراسیة أیة قیمة إذا لم تنفد 

رف جیدا طبیعة ومبادئ التعلیم ولكي یؤدي التدریس عمله على أكمل وجه ال بد له أن یع. بطریقة مثلى
وما هي الطریقة السلیمة التي من شأنها مساعدته على تحقیق التعلم الصحیح وتحقیق األهداف، والمدرس 
الجید یقوم باختیار طریقة التدریس واألسلوب التدریسي الذي یتوافق مع األهداف والمهارات التي یعمل 

وبما أن التعلیم الثانوي له مكانة . ة ومیولهم ومستوى نموهمعلى اكتسابها لطالبه وكذلك مع حاجات الطلب
متمیزة في تقدم المجتمع من خالل إسهامه في تلبیة احتیاجات التنمیة وذلك من حیث الربط بین التعلیم 
المتوسط  والتعلیم العالي واحتوائه على قوى مؤهلة للتطویر في مختلف جوانب الحیاة، وبما أن التعلیم 

براز شخصیة األفراد ولتحقیق هذا الهدف یترتب على الثانوي وس یلة الشعوب للتطلع للتعلیم العالي وإ
الثانویة بكل عناصرها مسایرة اإلصالحات التربویة واالعتماد على أحدث الطرائق التدریسیة وبناء على ما 

  :سبق تتجلى أهمیة الدراسة في
بین التعلیم المتوسط والتعلیم العالي وتحقیق التقدم  تبرز أهمیة الدراسة من أهمیة الثانویة في الربط -  

  .والتنمیة المستدامة للمجتمع
  .یعد التدریس ركن أساسي من أركان العملیة التعلیمیة -  
تلعب الطریقة الدور األكبر في إیصال المادة العلمیة إلى المتعلم كونها عنصر مهم من عناصر  -  

  .المنهج
ة إلى اإلصالحات التربویة وعجز المنظومة عن تحقیق األهداف المنوطة حاجة المؤسسة التعلیمی -  
  .بها

  :تحدید المفاهیم -سادسا
إن تحدید المفاهیم ألي دراسة علمیة یكتسي أهمیة بالغة في مسار البحث العلمي فبتحدیدنا 

ویرى .ضروریا في البحث االجتماعي للمفاهیم نرسم المعالم األساسیة لمسار وأهداف الدراسة، فهي مطلبا
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هو العنصر األساسي الذي تتكون منه المعرفة العقلیة بأشكالها «:في أهمیة المفهوم" سعید ناصف"
  (1) .»ومستویاتها المختلفة، فاألحكام والفروض والقضایا والنظریات هي عبارة عن أنساق من المفاهیم

  : م المتعلقة بموضوع الدراسة كالتاليوعلى هذا األساس تم تحدید مجموعة من المفاهی
  : مفهوم االتجاه -1

  بأنه میل وتوجه من األفراد إلصدار حكم بالتأیید أو المعارضة «":عدنان یوسف القیوم"یعرفه  
   )2(.»أو المحایدة تجاه األشیاء األشخاص أو المواقف

همال الجوانب األخرى فهذا  یتضح لنا من هذا التعریف تركیز الباحث على جانب میول الفرد وإ
  .تجاه تفاعل بین األفكار والمعتقدات، المیول، والسلوكاتفاالالتعریف ناقص 

  )3(.»تنظیم قوي مستدیم للعملیات المعرفیة واإلدراكیة والوجدانیة والدافعیة «:بأنه"كرتش وكرتشفیلد" ویعرفه

هذا التعریف شامل وأفضل من سابقه فقد جمع الباحث بین مكونات االتجاه من عملیات معرفیة  
دراكیة، وجدانیة وكذا الدافعیة   .وإ

هو رد فعل وجداني ایجابي أو سلبي، نحو موضوع مادي أو مجرد أو «:فیرى أن االتجاه" بروفولد" أما
  ) 4 (.»نحو قضیة مثیرة للجدل

هماله  »رد فعل وجداني«تركیز الباحث على الجانب الوجداني في قوله یتبین من هذا التعریف وإ
  . للجوانب األخرى فهذا التعریف ناقص

مما سبق یمكن أن نخلص أن االتجاه هو حالة استعداد یظهر أثرها إذا ما ظهر المثیر المتعلق 
هو قابل للتغییر تبعا لتغییر بها، ویتكون االتجاه نتیجة تأثیر الفرد بمثیرات تنبعث من اتصاله بالبیئة ف

  .صلة الفرد بتلك المثیرات
هو األستاذ المكلف بتطبیق المنهاج الدراسي، المعد للمرحلة الثانویة من  :أستاذ التعلیم الثانوي -2

  .التعلیم في المدرسة الجزائریة، كل حسب مادة اختصاصه
    :مفهوم الطریقة -3
  )5(.هي السیرة والمذهب وجمعها طرائق :لغة /أ

  :جاء في القرآن الكریم  

  .أي بسنتكم ودینكم وما أنتم علیه 63/طه »ویذهبا بطریقتكم المثلى«
  .16/الجن »وأن لو استقاموا على الطریقة«

                                                             
  .23، ص 1997، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، محاضرات في تصمیم البحوث االجتماعیة وتنفیذها: سعید ناصف )1(

 .196، ص 2009، إثراء للنشر والتوزیع، األردن، االجتماعيعلم النفس : عدنان یوسف القیوم (2)
 .166، ص 1992دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، مصر، : علم النفس االجتماعي: عبد السالم الشیخ (3)
  .91، ص 1991النشر، بلد ، دار الفكر العربي، دون ذكر تطبیقاتهو علم النفس االجتماعي، أسسه : زین العابدین درویش (4)
 .11، ص2006 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،التدریسوطرق أسالیب : عطا اهللا احمد (5)
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جمع طریق وهي السبیل أو الدرب ویطرقها " الطرق" والحقیقة أن" طرق"وتجمع الطریقة خطأ على 
  .الناس وغیرهم

  : منها وردت عدة تعاریف :اصطالحا/ب
یصالها لآلخرین بعد اكتشافها«-    )1(.»الطریقة هي السبیل األقوم الكتشاف الحقیقة، وإ

حسب هذا التعریف فان الطریقة هي أقوم السبل للوصول إلى الحقیقة واكتشافها ثم إعطائها لآلخرین لم 
 .یبین الباحث نوع الحقیقة التي یصل إلیها

إعداد للخطوات الالزمة للقیام بعمل من األعمال، فالطریقة عملیة تربویة تقتضي سلوك  الطریقة «-
   )2(.»اقرب السبل وأیسرها في عملیة التعلیم

طبقا لهذا المفهوم فتعریف الباحث یحوي جزئین، الجزء األول من التعریف یرى بأن الطریقة هي 
من التعریف یذكر أنها عملیة تربویة فالباحث لم  إعداد خطوات للقیام بعمل معین، ثم في الجزء الثاني

  .یخرج بتعریف واحد 
هي الوسیلة التي تتبع للوصول إلى تحقیق األهداف التربویة، أي أنها الخطوات التي یستخدمها "-

   )3(". ن طریقها یكتسب التالمیذ النتائج المطلوبة من المدرسعالمدرس، والتي 

وسیلة أو اذاة تتبع لتحقیق األهداف، ثم یشرح على أنها خطوات  یشیر هذا التعریف أن الطریقة هي
  .فهناك عدم ترادف في العبارات فالوسیلة لیست الخطوة فالوسیلة تكون جاهزة أما الخطوة فنعد لها مسبقا

ویمكن استخالص أن الطریقة هي الوسیلة التي یلجا إلیها المعلم لنقل الخبرة للتالمیذ فهي نموذج 
  .وك المعلممن نماذج سل

  : مفهوم التدریس -4
   )4(.ومعناه علم أي التعلیم" درس"التدریس لغة مصدر الفعل  /لغة - أ

  .أي اقرؤوه لئال تنسوه" تدارسوا القرآن"في الحدیث 
  : وجاء في القرآن الكریم درس في عدة آیات

  .79/آل عمران....." بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون".....
  .169/األعراف...." یؤخذ علیهم میثاق الكتاب أن ال یقولوا على اهللا إال الحق ودرسوا ما فیه ألم"....
 .44/سبأ...." وما آتیناهم من كتب یدرسونها"....

  

                                                             
 .7، ص 1972سوریة،  ، مدیریة التربیة،طرق التدریس العامة: یونس ناصر (1)
 .82، ص1965مكتبة النهضة، األردن،  ،اإلعداد النفسي والتربوي: عبد الحمید محمد الهاشمي (2)
، 1996، منشاة المعارف، مصر، أسالیب تطویر وتنفیذ درس التربیة الریاضیة بین النظریة والتطبیق: محمد سعید عزمي (3)

 .43ص
 .2عطا اهللا احمد، مرجع سابق، ص (4)
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  : اصطالحا/-ب
عبارة عن محاولة مخطط :" في معجم مصطلحات التربیة بأنه" جرجس جرجس میشال"یعرفه  -

   )1(".لها بمساعدة شخص ما الكتساب أو تغییر بعض المعارف أو المهارات أو االتجاهات أو األفكار

كما اقترح الباحثون في علم التربیة عددا من التعاریف التي توضح مفهوم التدریس لإللمام  -
  :تطرق إلى أكثر من تعریفبمعنى واضح ال بد من ال

هو تلك اإلجراءات التي یقوم بها المدرس مع تالمیذه النجاز مهام معینة لتحقیق أهداف سبق «-
 )2(.»تحدیدها

هذا التعریف من وجهة نظر الباحث فإن أهداف عملیة التدریس تحدد قبل بدأ العملیة وهذا شيء 
  .ریسایجابي فتحدید األهداف مسبقا یعني نجاح عملیة التد

لى خبرة یتفاعل معها «- التدریس نشاط مقصود یهدف إلى ترجمة الهدف التعلیمي إلى موقف وإ
  )3(.»التلمیذ ویكتسب من نتائجها السلوك المنشود

  .في هذا التعریف ركز الباحث  على أهداف التدریس فقد اختصر التعریف بأنه نشاط مقصود
هو عبارة عن حصیلة من الخبرات والمهارات المسنودة إلى خلفیة مهنیة عالیة یمكن " التدریس -

   )4(".ممارستها بطریقة تنسجم وواقع المجموعة وأهدافها ومواقفها السلوكیة

من التعاریف السابقة یمكن استخالص أن التدریس هو نشاط تواصلي یهدف إلى إثارة التعلم  -
ضمن مجموعة من األفعال والقرارات یتم توظیفها بكیفیة مقصودة من وتسهیل مهمة تحقیقه بحیث یت

  .المدرس الذي یعمل باعتباره وسیطا في أداء موقف تربوي تعلیميظ
  :طرائق التدریس -5

طرائق التدریس عنصرا رئیسا من عناصر المنهاج، وللطریقة مضمون ولها خطة تسیر علیها  تمثل
وهدف تسعى إلى تحقیقه، وهي بحاجة إلى تقویم لمعرفة مدى نجاحها في تحقیق الهدف المراد بلوغه 

  : وتعرف بأنها )5(وتختار طریقة التدریس في ضوء األهداف
قبل المعلم والتي یحاول بتسلسلها وترابطها تحقیق أهداف  هي الخطوات واإلجراءات المتبعة من" -

   )6(".تعلیمیة محددة

                                                             
 .351، ص2005دار النهضة العربیة، لبنان،  معجم مصطلحات التربیة و التعلیم،: جرجس میشال (1)
 .149، ص 1989، دون ذكر دار النشر، اإلسكندریة، التدریسطرق : عفاف عبد الكریم (2)
 .1998دار العربیة للكتاب، مصر،  ،المناهج المدرسیة بین النظریة والتطبیق: حسن شحاتة (3)
ص  ،1991، جامعة بغداد، العراق، كفاءات تدریسیة في طرائق التدریس: حمد صالح السامرائي وعبد الكریم السامرائيأعباس  (4)
73. 
 .26، ص2002، دار المسیرة للنشر، األردن، طرائق التدریس العامة: حمد مرعي ومحمد محمود الحیلةأتوفیق  (5)
 .37، ص2008ط ، دالعلمیة للنشر، األردن،  ي، دار الیازور مهارة التدریس: هانبیحي محمد ن (6)
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في هذا التعریف وحسب رأي الباحث فإن المعلم یجب علیه الربط بین إجراءات التدریس حتى 
  .یحقق أهدافه التعلیمیة وهذا أمر جید

األهداف، وقد تكون تلك هي اإلجراءات التي یتبعها المعلم لمساعدة تالمیذ على تحقیق " -
اإلجراءات مناقشات أو توجیه أسئلة أو تخطیطا مشروع أو إثارة لمشكلة أو تهیئة لموقف معین، یدعو 

   )1(".التالمیذ إلى التساؤل أو محاولة االكتشاف أو فرض الفروض أو غیر ذلك من اإلجراءات

معلم هو مساعدة التالمیذ على یشیر هذا التعریف إلى أن الهدف من اإلجراءات التي یقوم بها ال
تحقیق األهداف وهذا هو الهدف األسمى من عملیة التدریس، تم یشرح الباحث نوع تلك اإلجراءات من 

  ...مناقشات، تخطیط لمشروع
هي األسالیب والطرق التعلیمیة المتبعة في شرح درس من دروس المقررات الواردة في المناهج " -

   )2(".ة إلى المتعلم بشكل واضح وسهل، ومن دون إرباك أو غموضالتربویة، بهدف إیصال المعرف

جاء في هذا التعریف أن طرائق التدریس هي أسالیب تتبع لشرح دروس المقررات، وركز الباحث     
  . على أن المعرفة التي توصل إلیها المتعلم تكون واضحة وسهلة إلمكانیة تقبلها

بأنها كیفیة ربط :"مصطلحات في مناهج وطرق التدریسفي معجم " محمد السید علي"كما یعرفها  -
  )3(".المتعلم بالخبرة التعلیمیة

ومن وجهة نظر محمد السید علي یرى أن طرق التدریس هي الكیفیة التي تربط المتعلم بالخبرة 
 التعلیمیة أي كیف یصل المتعلم إلى الخبرة التعلیمیة، دون أن یذكر الباحث من الذي یوصل هذه الكیفیة

  . إلى المتعلم أو ما تحتویه الكیفیة فهذا التعریف ناقص
في األخیر نستخلص أن طرائق التدریس هي عملیة تتكون من عدد من اإلجراءات لتحقیق أهداف 

  .تشتمل على أنشطة تعلیمیة وتوظف كل مصادر التعلم المتاحة
  :اإلصالح -6
  .مصدر للفعل یصلح والذي یعني إزالة الخلل: لغة/ أ

یقصد به العمل الذي تلجأ إلیه الوزارة أو المعنیون بأمر اإلصالح بهدف تحسین األوضاع : "طالحااص/ ب
جراء تعدیالت ویكون اإلصالح إما جزئي أو جذري    )4(".وإ

                                                             
، عالم الكتب للنشر، المعرفة في المناهج وطرق التدریسمعجم المصطلحات التربویة : أحمد حسین اللقاني وعلي أحمد الجمل (1)

 .197، ص2003، 3القاهرة، ط
 .352جرجس میشال، مرجع سابق، ص (2)
 .129، ص2010 ، مؤسسة مورس الدولیة للنشر، مصر،مصطلحات في المناهج وطرق التدریس: محمد السید علي (3)
 .79جرجس میشال جرجس، مرجع سابق، ص (4)
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طبقا لهذا المفهوم فان الهدف من اإلصالح هو تحسین األوضاع السائدة ولم یذكر الباحث طبیعة 
ي تعریفه اإلصالح إلى نوعین األول هو الجزئي إلجراء تعدیالت هته األوضاع، تم یقسم الباحث ف

  .سطحیة، والنوع الثاني وهو الجدري أي التغیر الكلي أو القاعدي
  :التربیة -7
  )1(.مشتقة من الفعل ربا، یربو أي زاد، یزید فهي تعني الزیادة :لغة/ أ

  : اصطالحا/ ب
إن المفهوم العام للتربیة الذي كان سائد قدیما ینحصر : "بقوله" جرجس جرجس میشال"یعرفها  -

في كونها وسیلة لتحصیل المعرفة، ولكن علماء التربیة الیوم أضافوا تحدیدات جدیدة إلى هذا المفهوم 
فاعتبروا التربیة طریقة إلعداد المرء إعدادا صحیحا وصالحا ومتمیزا بسلوكه الفكري اإلنساني وبقدرته 

   )2(".ى الوصول إلى مصادر المعرفة وتوظیفها في حل مشاكله ومشاكل مجتمعةعل
ذكر الباحث تعریف التربیة سابقا، تم أعطى تعریفه الذي یركز فیه على تنمیة الجانب المعرفي 
واالجتماعي للفرد وكأن مستوى الوعي والمستوى االجتماعي هو الجانبان الموجودان فقط في الشخصیة 

  .قد أهمل الباحث جانب المیول والعاطفة والوجدان وهو الجانب األخطر الذي یجب االهتمام بهاإلنسانیة ف
  :في معجم مصطلحات التربیة"محمد حمدان"یعرفها  -

هي العلم الذي یبحث في أهداف تنمیة الفرد من النواحي البدنیة والفكریة والخلقیة والمناهج والوسائل التي "
   )3(".األهدافتستخدم لتحقیق هذه 

ركز الباحث في هذا التعریف على جانب البدن والوعي والجانب الخلقي لكنه أغفل الجانب 
  .االجتماعي الذي یساعد الفرد في التكیف مع المحیط االجتماعي

القول أن التربیة هي تلك العملیة التي عن طریقها نقوم بتنمیة جوانب الشخصیة اإلنسانیة  ویمكن
  :في مستویاتها المختلفة

  .یتم فیه تنمیة الجانب المعرفي لإلنسان عن طریق التزود بالمعلومات: مستوى الوعي واإلدراك -
میول اتجاهات، (بما داخل اإلنسانهو المستوى األكثر صعوبة ألنه یتعلق : مستوى العاطفة والوجدان -
  ).قیم
مهارة سیاقة : یتصل بالمهارات العملیة التي تقوم على حركة البدن مثال :مستوى الحركة والمهارات -

  .السیارات
 .یتمثل في قدرة التربیة في إدماج األفراد ضمن جملة العالقات اإلجتماعیة: المستوى االجتماعي -
  

                                                             
 .161جرجس، مرجع سابق، ص جرجس میشال (1)
 .162المرجع السابق، ص  (2)
 .108، ص2005دار كنوز المعرفة للنشر، األردن،  ،معجم مصطلحات التربیة والتعلیم: محمد حمدان (3)
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  :اإلصالح التربوي -8
هوم اإلصالح التربوي احد مفاهیم التي أضیفت حدیثا إلى مجموعة المفاهیم التربویة ویمكن یعد مف

أن یصنف هذا المفهوم ضمن مجموعة المفاهیم التربویة الدینامكیة التي تشتمل على التجدید والتحدیث 
لك إلى عدم وجود والتطویر واإلصالح، ونتیجة لكثرة المتغیرات المتفاعلة في النظام التعلیمیة فقد أدى ذ

  .اتفاق بین التربویین على تعریف واحد لإلصالح التربوي
عملیة شاملة تنطوي على تغیرات هیكلیة وهامة في النظام التربوي لیصبح "اإلصالح التربوي  -

  (1)". اإلصالح التربوي كجزء ال یتجزأ من عملیة تحول اجتماعي شامل في المجتمع
الباحث في هذا المفهوم أن اإلصالح هو عملیة شاملة، تنطوي على تغیرات هامة، فتعریف  ذكر

    .الباحث یمیل إلى تعریف اإلصالح الجدري وهو بذلك ألغى اإلصالح الجزئي
هو منظومة من اإلجراءات التربویة التي تسعى إلى إصالح الخلل ":"حسن حسین البیالوي"یعرفه  -

التي یشهدها النظام التربوي نتیجة لجملة من المتغیرات، وقد یكون اإلصالح التربوي أو حالة عدم التوازن 
  (2)". جزئیا أو كلیا حسب طبیعة كل نظام كما أنه یتضمن معاني اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة

من وجهة نظر البیالوي فإن اإلصالح التربوي هو منظومة من اإلجراءات التربویة، ذكر إلى ما 
  .یجة ماذا یحدث وأیضا طبیعة هذا اإلصالح فهذا التعریف شامل وأفضل من سابقهیسعى ونت
التغییر الجدري لبنیة النظام "فیرى أن عملیة اإلصالح التربوي تعني "عبد القادر فضیل "أما  -

  (3)". والتجدید الكلي لألسس التي یقوم علیها ولعناصر السیاسة التي توجهه
ي إصالح هو تغییر جدري وكلي لبنیة النظام وأسسه وعناصر أن أ" عبد القادر فضیل"یرى 

السیاسة التي توجهه معنى ذلك أن كل إصالح یجب أن یكون جذري، فاإلصالح الجزئي لیس إصالحا 
  .بهذا المفهوم

ویتفق العلماء على أن اإلصالح یتضمن مجاال عریضا من المناقشات حول المحتوي وكذا «
م بها المدرسون وكیفیة استقبالهم لتلك الخطط ومدى حماسهم لها ویكون اتخاذ الممارسات الفعلیة التي یقو 

قرار بشأن اإلصالح في إطاره المناسب عندما یكون األفراد وفي مقدمتهم المعلمون والمهتمون بالتعلیم 
جد غیر راضیین سواء بالنسبة للمواد التعلیمیة أو فیما یتعلق بالطرق واالستراتجیات المستخدمة وقد ی

التربویون أن البرامج غیر كافیة أو ال تتالءم مع مستجدات العصر مما یستلزم ضرورة العمل على 
   )4(.»تحسین تلك البرامج

                                                             
  .42،ص2003،دار وائل للنشر والتوزیع ،عمان،التربویة التجدیدات:دالل ملحس استیتیة وعمر موسى سرحان )1(
  .32،ص1998الكتب للنشر والتوزیع،القاهرة، ،عالمالثالث العالم في التربوي اإلصالح:البیالويحسن حسین  )2(
  .63،ص2009 ،جسور للنشر والتوزیع،الجزائر،واشكالیات حقائق الجزائریة المدرسة:عبد القادر فضیل )3(

 .21، ص2009والتوزیع، المنصورة،  ، المكتبة العصریة للنشرالتعلیمي في العالم العربي اإلصالح: علي صالح جوهر (4)



طار المفاھیمي للدراسةاإل                              :                                 ولالفصل األ   
 

 19 

العملیة  ویمكننا القول أن اإلصالح التربوي هو مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف مدخالت
التغییر الجدري أو التدریجي ضمن إطار ي ترمي إلى تحسین المردود التربوي من خالل التربویة الت

مجموعة من األهداف واالتجاهات والمبادئ التي یقوم علیها النظام التربوي وتجنید كل الفاعلین في 
  .المجال التربوي لتحقیق  ذلك

  :المفاهیم المرتبطة بمتغیرات موضوع الدراسة
والمناقشة في عرض األفكار وتبادلها وتقوم هذه الطریقة على أساس الحوار «: طریقة المناقشة -1

بحریة ونظام بین المعلم وطلبته الذین یمتلكون الجرأة في النقاش إذ یكون دور المعلم منظما ومسیرا 
ویعد سقراط أول من استعمل هذه الطریقة لذلك یسمیها  )1(.»ومحفزا  على مشاركتهم وتنظیم عملیة النقاش

بأن هذه الطریقة " جون دیوي"وأیده في ذلك فیما بعد " سقراط"إذ أكد  البعض بالطریقة السقراطیة الحواریة،
یستثیر المعلم من خاللها طلبته ویشجعهم على استثمار ذكائهم وقدراتهم العقلیة في اكتساب المعرفة 

  . والمهارات والخبرات

أو مصمم  هي مجموعة من إجراءات التدریس المختارة سلفا من قبل المعلم«:إستراتجیة التدریس -2
الدرس، والتي یخطط الستخدامها أثناء تنفیذ التدریس، بما یحقق األهداف التدریسیة المرجوة بأقصى 

   )2(.»فاعلیة ممكنة وفي ضوء اإلمكانات المتاحة

وهي من الطرائق الحدیثة والتي یكون فیها المتعلم هو محور العملیة «: طریقة حل المشكالت -3
للمعلم فیكون دوره مقتصرا على المراقبة والتوجیه الموجه نحو تحقیق الهداف التربوي التعلیمیة، أما بالنسبة 

وقد نادى جون دیوى بضرورة وضع الطلبة أمام مشكالت واقعیة وحقیقیة بحیث تكون هذه  )3(»المنشود
حل المشكالت متالئمة وقدراتهم ومیولهم ومستوى تفكیرهم ومساعدته في اكتشاف المعلومات المطلوبة ل

هذه المشكلة من قبل المعلم وذلك بإرشادهم إلى القراءة الحرة واالطالع على مصادر المعرفة المختلفة 
وكذلك یقوم المعلم بعملیة التقویم المستمر لمعرفة مدى تحقیق األهداف ومدى اكتساب الطلبة للمعلومات 

  .والمهارات واالتجاهات والقیم االیجابیة

داء أمجموع المعارف والمهارات واالتجاهات الالزمة للمعلم للنجاح في  هي«:الكفایات التدریسیة -4
إتقان مادة التخصص التي سیقوم بتدریسها المعلم والمعرفة  مهنة التدریس، ومن بین أهم هذه الكفایات

تقان مهارات التدریس، وتوافر اتجاهات معینة  بالخصائص النفسیة للطالب، ومعرفة طرق التعلیم والتعلم وإ
  )4(.»االتجاه الموجب نحو ممارسة مهنة التدریس: خاصة بالمهنة مثل

                                                             
 .44، ص2010، دار الحوراء للنشر، بغداد، ئق التدریس العامة طرا: عواد حاسم محمد التمیمي )1(

 .40، ص2003، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، النفسیةو معجم المصطلحات التربویة : حسن شحاتة وزینب النجاز (2)
 .340، ص2011، األردن، دار المیسرة للنشر والتوزیع، الشاملة في المناهج وطرق التدریسالجودة : رافدة الحریري (3)
 .246حسین شحاتة وزینب النجار، مرجع سابق،  (4)
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لتي حققها المعلم مع طالبه خالل مواقف التدریس، وهذا تشیر إلى نواتج التعلیم ا «:فاعلیة المعلم -5
یعني أن الفاعلیة ترتبط بمدى ما یحققه المعلم من األهداف التعلیمیة المرغوبة ویالحظ أن الفاعلیة  ترتبط 
بسلوك الطالب أو أدائهم، كما تظهر في مقدار ونوع التعلم الذي تحقق خالل المواقف التعلیمیة داخل 

  )1(.»الفصل وخارجه

  :الدراسات السابقة -سابعا

تكتسي الدراسات السابقة أهمیة بالغة في إعداد البحوث العلمیة، بما توفره من سند معرفي 
ومنهجي للباحث في إعداد بحثه وتحقیق أفضل النتائج العلمیة، فالمعرفة العلمیة ال تأتي من فراغ بل البد 

هذا فمن الضروري على الباحث لغة العلمیة، و البحث بالصب تراكم علمي حتى یصطبغمن تساند معرفي و 
في أي مجال اإلطالع على الدراسات السابقة التي تناولت نفس موضوعه أو تقاطعت معه في متغیرات 
أو مؤشرات معینة وللتأكد من عدم الوقوع في نفس أخطاء الدراسات السابقة، وقد قسمت هذه الدراسات 

هو تعریف الباحث أو القارئ بكافة الدراسات التي ''، والهدف من استعراضها على أساس متغیرات الدراسة
   (2).''سبق إجراؤها في موضوع البحث، مع عرضها بطریقة منطقیة وأمینة

   :غیر طرائق التدریستالدراسات السابقة المتعلقة بم - 1

  :الدراسات العربیة

  :1989دراسة الخوالدة  - أ

أثر من طریقة التعلم باالكتشاف الموجه والتعلم بالطریقة التقلیدیة  هدفت هذه الدراسة إلى اختبار
: في تحصیل الطلبة واحتفاظهم بالتعلم في مادة التربیة اإلسالمیة، تكونت عینة الدراسة من أربع شعب

طالب وطالبة درسوا بطریقة االكتشاف الموجه وشعبتان  72شعبتان تجریبیة للذكور واإلناث وعددها 
وطالبة درسوا بالطریقة العادیة، واستخدم الباحث اختبارا  طالب 72كور واإلناث وعددها ة للذضابط

  :تحصیلیا موضوعیا من نوع االختبار من متعدد وقد توصل الباحث إلى النتائج التالیة

                                                             
 .231المرجع السابق، ص (1)

  .89، ص 1996، المكتبة األكادیمیة، مصر، العلمي البحث أصول: أحمد عبد المنعم حسن )2(



طار المفاھیمي للدراسةاإل                              :                                 ولالفصل األ   
 

 21 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط تحصیل طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط  -
طة في تعلم الطلبة لوحدة الفقه في مادة التربیة اإلسالمیة للصف األول ثانوي تحصیل المجموعة الضاب

 .لصالح المجموعة التي درست بطریقة االكتشاف الموجه

  :تعقیب

أن التدریس بطریقة االكتشاف الموجه یؤدي إلى تعلم '' الخوالدة''من أهم ما توصلت إلیه دراسة 
نظرا للفائدة  یساسة دافع الستخدام هذه الطریقة في التدر فعال وزیادة في التحصیل، فنتائج هذه الدر 

  .منها المنتظرة

  :1998دراسة الخزام  -ب

یة كتشاف والمناقشة والمحاضرة في تنمهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر كل من طریقة اال
 3106تكون مجتمع الدراسة من  ،التفكیر الناقد لدى طلبة الصف العاشر أساسي في مادة الریاضیات

} واطسن وجلیسر{قة معینة واستخدم الباحث اختبار شعب لكل شعبة طری 3طالبا وتم اختیارهم عشوائیا، 
  :في التفكیر الناقد وأظهرت نتائج الدراسة ما یلي

عدم وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط أداء الطلبة قبل التدریس بطریقة المحاضرة  -
  .وبعدها في مادة الریاضیات

فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط أداء الطلبة على اختبار التفكیر الناقد قبل التدریس  وجود -
  .بطریقة المناقشة وبعدها في مادة الریاضیات

  :تعقیب

على كشف أثر طریقة االكتشاف والمناقشة والمحاضرة في تنمیة تفكیر '' الخزام''ركزت دراسة 
على طریقة المحاضرة كما استفدنا من هته الدراسة كونها الطلبة، وقد كشفت لنا تفوق طریقة المناقشة 

 .الذي تناولناه كمؤشر في دراستنا'' طریقة المناقشة''تناولت متغیر 
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   (1):2012دراسة حاتم جاسم عزیز  - ج

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طرائق التدریس الشائعة لدى أعضاء هیأة التدریس في جامعة 
  .أة التدریس لتلك الطرائقدیالي ومبررات استخدام هی

تم اختیار عینة البحث بالنسبة للكلیات بشكل قصدي إذ تم اختیار كلیة تتضمن أقسام علمیة 
نسانیة في الوقت نفسه، وبلغ عدد أفراد عینة البحث  مدرس وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  50وإ

  .وحة ومعامل الصدق والثباتالتحلیلي، أما أداة البحث فقد استخدم الباحث االستبانة المفت

  :وكانت نتائج الدراسة

  .تعدد الطرائق التدریسیة التي یعتمدها أعضاء الهیأة التدریس -

شیوع طریقة المحاضرة بسبب ضعف التقنیات والوسائل التعلیمیة المتاحة فضال عن تزاحم القاعات  -
  .بشكل أكبر الدراسیة بالطلبة مما یضطر المدرس االعتماد على طریقة المحاضرة

  :تعقیب

ما یالحظ على هذه الدراسة أنها وفقت إلى حد كبیر في معرفة طرائق التدریس الشائعة لدى 
أعضاء هیأة التدریس في جامعة دیالي، وقد بینت لنا الدراسة أن ضعف التقنیات والوسائل التعلیمیة 

  .المتاحة تؤدي بالمدرس إلى اعتماد طرائق التدریس البسیطة

  :األجنبیةالدراسات 

  :Lehonstone 1988دراسة الهنستون  - أ

لى المقارنة بین كل من طریقتي االكتشاف الموجه والطریقة التقلیدیة لمعرفة هدفت هذه الدراسة إ
كونت عینة تو ''أثر كل منها في تحصیل الطالب في مبحث الجغرافیا في الوالیات المتحدة األمریكیة، 

الدراسة من طالب الصف الثامن، حیث استعمل الباحث مجموعتین تجریبیة وضابطة، وكان عدد 
طالبا درسوا بطریقة االكتشاف الموجه، وعدد طلبة المجموعة  23الطالب في المجموعة التجریبیة 

                                                             
  .2012، 51، مجلة الفتح، العدد دیالي جامعة في التدریس هیأة أعضاء لدى الشائعة التدریس طرائق: حاتم جاسم عزیز )1(
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تشاف الموجه في طالبا درسوا بالطریقة التقلیدیة وكانت نتائج الدراسة تفوق مجموعة االك 25الضابطة 
 .(1)''االختبار البعدي على المجموعة التقلیدیة بفارق ذي داللة إحصائیة

  :تعقیب

أن طرائق التدریس المطورة تساعد في تنمیة التفكیر '' الهنستون''أهم ما توصلت إلیه دراسة 
  .الطلبةثر لطرائق التدریس في التحصیل عند حظنا من خالل هذه الدراسة وجود أالناقد، كما ال

  :Tarkington 1989دراسة تاركینختون  -ب

عینة  تنالقدرة على التفكیر الناقد وتكو  هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر طریقة المناقشة في
طالب وطالبة في المجموعة الضابطة  25طالب وطالبة في المجموعة التجریبیة و 24الدراسة من 

األدب للصف السابع منظما في محاضرات ومناقشات في  تعرضت المجموعة التجریبیة لبرنامج في تعلم''
مجموعات طالبیة تعاونیة، بینما درست المجموعة الضابطة البرنامج نفسه بالطریقة التقلیدیة وقد أعطي 

  .(2)''قداللتفكیر الن'' كورنل''أفراد المجموعتین قبل وبعد التجربة اختبار 

المجموعة التجریبیة على اختبار التفكیر الناقد زاد بشكل ات أن أداء الطلبة في أظهر تحلیل البیان
دال إحصائیا عن أداء طلبة المجموعة الضابطة، كما أظهرت المقابالت التي أجریت مع طلبة المجموعة 
التجریبیة أن هذا األسلوب ساعدهم على تفهم المعلومات وتحسین في درجاتهم وزادت من میولهم لقبول 

  .خرینوجهات نظر الطالب اآل

  :تعقیب

كشفت لنا الدراسة التي قام بها تاركینختون أهمیة القیمة التعلیمیة لطریقة المناقشة وأثرها في إثارة 
 .انتباه الطلبة الذین أجریت علیهم الدراسة

 

  

                                                             
  .180، ص 2003، دار الفرقان للنشر، األردن، التعلیمیة الكفایات شرح: توفیق مرعي )1(
  .182المرجع السابق، ص  )2(
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  :الدراسات السابقة المتعلقة بمتغیر اإلصالحات التربویة -2

   (1)):2006مرابط أحالم، (الدراسة األولى  - أ

مرابط ''التي قامت بها الطالبة '' واقع المنظومة التربویة الجزائریة'': جاءت الدراسة المعنونة ب
، اشتملت الدراسة على فصول )2005/2006(ببسكرة للسنة الجامعیة '' محمد خیضر''في جامعة '' أحالم

الل وبعده مركزة على نظریة وأخرى منهجیة ومیدانیة، تناولت التربیة والتعلیم في الجزائر قبل االستق
  :اإلصالحات الجدیدة محددة مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي

  .ما هو واقع المنظومة التربویة الجزائریة بعد اإلصالحات األخیرة؟ -

  :وقد تفرغ عنه جملة من األسئلة التالیة

  .الحات؟هل صار المدرس الجزائري یقوم بمهنة التدریس بأكثر یسر بعد تطبیق اإلص - 1

  .كیف هي النتائج الفصلیة للتلمیذ بعد تطبیق اإلصالحات األخیرة؟ - 2

  .هل المناهج الجدیدة لعبت دورا في تغییر طریقة التدریس المعتمدة؟ - 3

هل اإلصالحات المطبقة على المنظومة التربویة قد وفرت وسائل اإلیضاح للمعلم والتلمیذ في  - 4
  .المدرسة الجزائریة؟

  :تماد على الفرضیات التالیةكما تم االع

  .أدت المناهج الدراسیة الجدیدة إلى جعل مهمة التعلیم أكثر یسرا مما كانت علیه في السابق - 1

  .اإلصالحات المطبقة على المنظومة التربویة، وفرت الوسائل المادیة واإلیضاحیة للمدرس - 2

  .س التي یعتمدها المدرستؤثر المناهج الدراسیة الجدیدة إیجابیا على طریقة التدری - 3

توفیر الوسائل اإلیضاحیة، وتغییر طریقة التدریس، أدى إلى الرفع من التحصیل الدراسي الفصلي  - 4
  .للتلمیذ

                                                             
  .2006تیر منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر، ، مذكرة ماجسالجزائریة التربویة المنظومة واقع: مرابط أحالم )1(
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  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

  :الفرضیة األولى

ناهج من خالل تحلیل الجداول المحللة ألسئلة الفرضیة األولى توصلت الباحثة إلى أن تحدیث الم
، كما )%55.7(الدراسیة بفضل اإلصالحات الجدیدة، سهل من مهمة التعلیم، كانت النسبة المعبرة عنها 

أن هناك اهتمام أكبر بالجانب التطبیقي في العمل التربوي، مسجلة تحسن في مشاركة التالمیذ في الفصل 
مكن عملیة تطبیق المناهج الجدیدة تأن كما أشارت إلى التخفیف النسبي من الكثافة في البرامج الدراسیة، و 

المدرسین من تحدید األهداف والغایات من كل درس قبل الشروع في تقدیمه، كل هذه المجهودات تصطدم 
بكثافة طالبیة مرتفعة في القسم والحجم الساعي األسبوعي المرتفع، الذي ال یتناسب مع ما تهدف إلیه 

  .بصعوبة یواجهها المدرسون أثناء أداء مهامهم اإلصالحات، ومنه أصبحت عملیة التعلیم تتسم

  :الفرضیة الثانیة

بینت تحالیل الجداول المرتبطة بهذه الفرضیة أن المناهج الجدیدة تحتاج إلى كثیر من الوسائل 
، في حین تم تسجیل عدم وجود وسائل إیضاح في )%54.1(اإلیضاحیة وقد عبر عن هذا ما نسبته 

ن وجدت  ، كما تم )%40.5(فهي ال تلبي الغرض المطلوب منها وقد عبر عن ذلك كثیر من األحیان وإ
 ).%54.1(تسجیل تحسن في مضمون الكتاب المدرسي وعبر عن ذلك 

  :الفرضیة الثالثة

سجلت الباحثة من خالل تحلیلها للنتائج أن تغیر طریقة التدریس مع تغیر المناهج الدراسیة 
من المدرسین أن طریقة تدریسهم قد ) %59.4(نسبته ، في حین أكد ما )%70.3(وصلت إلى نسبة 

على أن الكثافة الطالبیة ) %100(تحسنت، ورغم هذه النتائج المسجلة یجمع جمیع المدرسین أي نسبة 
  .داخل الفصول تقف سدا منیعا في تحسین المردود التربوي

  :الفرضیة الرابعة

یضاح تساهم بشكل فعال في زیادة توصلت الباحثة من خالل نتائج دراستها إلى أن وسائل اإل
كما سجلت أن التلمیذ ) %77.8(المشاركة الطالبیة وتحسین النتائج الدراسیة، وقد عبر عن هذا ما نسبته 
  ).%58.4(یعتبر محور العملیة التربویة في اإلصالحات األخیرة وقد عبر عن هذا 
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  :تعقیب

إن تغیر واقع المنظومة التربویة نحو األفضل یتطلب جملة من اإلجراءات تتمثل أساسا في إعادة 
تكوین أفراد القطاع التربوي من طاقم إداري بیداغوجي، والسهر على توفیر وتلبیة مطالبهم وتحسین 

  .صالح التربويمستواهم المادي والمعرفي، مع الحرص على توفیر كل الوسائل الالزمة إلنجاح عملیة اإل

   (1)):2011إبراهیم هیاق، ( الدراسة الثانیة

'' اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائر'': جاءت الدراسة بعنوان
) 2010/2011(للسنة الجامعیة '' منتوري بقسنطینة''في جامعة '' هیاق إبراهیم''والتي قام بها الطالب 
منهج اإلحصائي والوصفي، وقد استخدم االستمارة كأداة لجمع البیانات، وكانت عینة اعتمد الباحث على ال

أستاذ وأستاذة، وقد عالج الباحث موضوع الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال  414الدراسة مكونة من 
 .ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائر؟: الرئیسي التالي

  :ندرج تحته تساؤالت فرعیةت

  .یجابیة أم سلبیة؟م المتوسط نحو اإلصالح التربوي اهل اتجاهات أساتذة التعلی -

  .لمتغیرات الدراسة؟ تجاه مجاالت اإلصالح التربوي تعزىهل هناك فروق بین األساتذة ا -

  ).الجنس، المؤهل العلمي، التخصص، الخبرة المهنیة(

  :اقترح الباحث فرضیات دراسته كالتالي وقد

  .إلى متغیر الجنس المتوسط نحو اإلصالح التربوي تعزىتوجد فروق بین اتجاهات أساتذة التعلیم  - 1

إلى متغیر المؤهل  وي تعزىتوجد فروق بین اتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو اإلصالح الترب - 2
  .العلمي

  .إلى متغیر التخصص المتوسط نحو اإلصالح التربوي تعزىالتعلیم  توجد فروق بین اتجاهات أساتذة - 3

                                                             
  .2011، مذكرة ماجستیر منشورة، الجزائر، الجزائر في التربوي اإلصالح نحو المتوسط التعلیم أساتذة اتجاهات: هیاق إبراهیم )1(
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متغیر الخبرة  إلى المتوسط نحو اإلصالح التربوي تعزىتوجد فروق بین اتجاهات أساتذة التعلیم  - 4
  .المهنیة

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

ر كان اتجاها إیجابیا لكن في حدوده اتجاه أساتذة التعلیم المتوسط نحو اإلصالح التربوي في الجزائ - 1
  ).0.51(وانحرافا معیاریا ) 3.03(المتوسطة، أي لم یكن مرتفعا حیث حقق متوسطا حسابیا 

لما تضمنه القانون ) الغایات والمبادئ العامة للتربیة(األساتذة كان إیجابیا نحو المجال األول  اتجاه - 2
التوجیهي للتربیة، من مبادئ التعلیم المجاني واإللزامي للجمیع وكذلك اهتمامه بتعزیز القیم الوطنیة مع 

  .االنفتاح على العالم الخارجي

ق متوسطا حسابیا یساوي المتوسط الحسابي العام للمقیاس، فقد االتجاه نحو المناهج التربویة لم یحق - 3
سجلنا تباین في اتجاهات األساتذة نحو المناهج الدراسیة الجدیدة، حیث كان اتجاه األساتذة نحو المناهج 

  .الجدیدة سلبیا

ما  االتجاه نحو طرق التدریس وأسالیبه المعتمدة في اإلصالح، كان االتجاه نحوها إیجابیا خاصة - 4
تعلق بأنماط التعلیم الجدیدة كالتعلیم التعاوني، والتشاركي والمقارنة بالكفاءات كأسلوب فني للتدریس یهدف 

  .لتنمیة مهارات الطالب على حل المشكالت

االتجاه نحو التقویم بآلیاته المختلفة كان إیجابیا غیر أننا نسجل تباینا بین اتجاهات األساتذة في  - 5
رض عملیة التقویم التربوي متمثلة في التدریب على آلیات تعرا للصعوبات التي تالعبارات، نظ بعض

  .التقویم وتأثیر الكثافة الطالبیة على العملیة

خاصة ) 0.66(، انحراف معیاري )3.06(في مجال التكوین كان االتجاه إیجابیا، بمتوسط حسابي  - 6
ة رقابة بل تحولت إلى عالقة اجتماعیة م تعد عالقتشین بالطاقم التربوي لالندوات الداخلیة، وعالقة المف

  .وطیدة، تتخذ من تبادل المعارف والتوجیهات هدفا لها

االتجاه في مجال الوظیفة االجتماعیة للمدرسة، كان االتجاه في حدوده المتوسطة خاصة دور  - 7
لجدیدة ال تراعي الواقع األولیاء اتجاه المدرسة، الذي كان سلبیا في نظر األساتذة، كما أن اإلصالحات ا

  .االجتماعي للمتعلمین مما یساهم في عزل المدرسة عن الواقع االجتماعي
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  :أما اإلجابة عن فرضیات الدراسة فقد سجل الباحث

لمتغیر الجنس، حیث كانت اإلناث أكثر إیجابیة من الذكور في كافة  وجود فروق دالة إحصائیا تعزى - 1
  .مجاالت االستبیان

لمتغیر التخصص، حیث كان تخصص العلوم التجریبیة أكثر إیجابیة  ق دالة إحصائیا تعزىوجود فرو  - 2
  .من تخصص العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

لمتغیر المؤهل العلمي، حیث كان األساتذة المتخرجین من الجامعة  وجود فروق دالة إحصائیا تعزى - 3
  .أكثر إیجابیة نحو اإلصالح التربوي من المتخرجین من المعهد التكنولوجي للتربیة

لمتغیر الخبرة المهنیة حیث كان األساتذة ذوي  إحصائیا نحو اإلصالح التربوي تعزىوجود فروق دالة  - 4
، أكثر إیجابیة من بقیة فئات العینة نحو اإلصالح التربوي، بینما كان )10-5(الخبرة المتوسطة من 

  .سنة هم األقل إیجابیة نحو اإلصالح 15أصحاب الخبرة أكثر من 

  :تعقیب

كثیرا  بها، إال أن هذه الدراسة أفادتنا بالرغم من اختالف مضمون هذه الدراسة، والدراسة التي نقوم
، ومعرفة االتجاه اإلیجابي لألساتذة نحو طرائق بعد اإلطالع علیهاسة، خاصة في السیر الحسن في الدرا

ة بالكفاءات كأسلوب فني للتدریس یهدف لتنمیة مهارات الطالب على دریس، كالتعلیم التعاوني والمقاربالت
  .حل المشكالت، مما زادنا حماسة لإلقبال على الموضوع والنزول للمیدان للكشف عن ذلك

  :دراسات السابقةمدى االستفادة من ال

تعتبر الدراسات السابقة میدانا للكشف عن العالقة القائمة بین الظواهر الخاضعة للدراسة، وهذا 
بفضل استنباطات مستمدة من االفتراضات والنتائج المتوصل إلیها، وفي هذا السیاق تفتح لنا الدراسات 

الالزمة لجمع البیانات وكیفیة توظیفها في البحث السابقة المعتمدة في بحثنا اإللهام بالمناهج واألدوات 
الذي تقوم به لذلك نقوم بعرض مدى استفادتنا من الدراسات السابقة التي تمكنا من الوصول إلیها حیث 
كانت لدینا أفكار عامة وغیر منظمة من الناحیة المنهجیة على وجه الخصوص وكانت الدراسات السابقة 

سیر من ضبط متغیرات البحث وتحدید أبعاد الدراسة، كما ساعدتنا على العونا لنا في هذا إذ مكنتنا 
 .الحسن أثناء القیام بالدراسة
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  :خالصة

الفصل تم تحدید موضوع دراستنا تحدیدا دقیقا،  هذا من خالل العناصر التي تم التطرق إلیها في
 تلنا األمور التي نرغب في دراستها، كما بدأت تتضح لنا الرؤى حول مصادر المعلوما حیث تبینت

الالزم اعتمادا في موضوع دراستنا، إضافة إلى ذلك فقد تمكنا من عرض مختلف المفاهیم المتعلقة بعنوان 
تدریس في طرائق التوظیف موضوع دراستنا والدراسات السابقة المالئمة لدراسة اتجاهات األساتذة نحو 

 .ظل اإلصالحات التربویة

  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

 

 

 
 

 .تمهید
  .مفهوم طرائق التدریس - أوال
  .معاییر اختیار طرائق التدریس - ثانیا
 .تصنیفات طرائق التدریس- ثالثا
  .استراتجیات طرائق التدریس - رابعا

  .طریقة المناقشة والحوار -1
  .طریقة التعلم التعاوني -2
 .طریقة حل المشكالت -3
  .طریقة المشروع -4
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  :تمهید
 مهاریا من المؤكد أن التعلیم لیس مجرد نقل للمعرفة، بل هو عملیة تعنى بنمو الطالب عقلیا و

ووجدانیا، فالهدف األساسي لعملیة التدریس یتمثل بتعلیم الطالب كیف یفكرون، ولیس كیف یحفظون 
المقررات الدراسیة دون استیعابها وتوظیفها في حیاتهم، ولعل المعلم هو المفتاح الرئیسي في العملیة 

افها دون وجود المعلم التربویة، فأفضل المناهج وأحسن األنشطة والطرائق وأشكال التقویم ال تحقق أهد
ویستطیع المعلم باستخدامه لطرائق فاعلة . الفعال المعد إعداد جیدا والذي یمتلك الكفایات التعلیمیة الجیدة

في التدریس أن یعالج كثیرا من أوجه القصور والثغرات التي قد تكون موجودة في المنهج وغیره من 
دریس فاعل، لذلك إذا كان المعلمون یتفاوتون عناصر التدریس مما یسبب مشكالت تحول دون حدوث ت

  .بمعارفهم وشخصیاتهم فان التفاوت بینهم من حیث طریقة كل منهم في التدریس أبعد أثرا وأجل خطرا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



طرائق التدریس                                     :                                      الفصل الثاني  
 

 32 

  :مفهوم طرائق التدریس_ أوال 
  :تعددت تعریفات طرائق التدریس نأخذ منها

هي مجموعة من اإلجراءات والممارسات واألنشطة العلمیة التي یقوم بها المعلم داخل الفصل بتدریس « -
   (1)   .»درس معین بهدف توصیل معلومات وحقائق ومفاهیم للتالمیذ

هي األداة أو الوسیلة أو الكیفیة التي یستعملها المعلم في توصیل محتوى المنهج للدارسین في أثناء « -
   )2(.»عملیة التعلیمیةقیامه بال

الوسیلة لوضع الخطط التدریسیة وتنفیذها في مواقف الحیاة الطبیعیة التي «:كما تعرف أیضا بأنها -
رشاده    )3(.»تؤدي إلى نمو التالمیذ بتوجیه من المدرس وإ

القول أن طرائق التدریس هي مجموعة الخطوات التي یضعها المعلم أو المدرس ویتبعها  ویمكننا
  .بهدف إیصال المادة العلمیة إلى التالمیذ مستعینا باألسالیب والوسائل المتاحة

  :معاییر اختیار طرائق وأسالیب التدریس - ثانیا
  :فیما یلي یختار المعلم طرقه وأسالیبه حسب عدد من المعاییر یمكن توضیحها

  : مالءمة الطریقة لألهداف المنشودة - 1
یهتم المربون بتحدید األهداف التعلیمیة، ویرون أن هذا التحدید یعكس تحدید مقابال في الطرق 
واألسالیب، والوسائل المناسبة لتحقیق األهداف فإذا كان الهدف عاما وكبیرا فمن الصعب اختیار طریقة 

ان الهدف سلوكیا محددا فإن الطریقة ستكون أكثر تحدیدا، فإذا كان هدف تدریس معینة لذلك، أما إذا ك
الدرس مثال أن یستمع الطالب إلى تالوة القرآن الكریم فإن الطریقة المناسبة هي توفیر الجو المناسب 
حضار الشریط المسجل أو بإحضار مقرئ لیقوم بهذه المهمة، أما إذا كان الهدف تنمیة  لإلستماع وإ

خاصة لدى استماع القرآن الكریم، فإن من المناسب أن یقوم المعلم بتنویع المواقف واألسالیب  انفعاالت
  .حتى ینمي مثل هذه االنفعاالت

  :مالءمة الطریقة لمحتوى المادة الدراسیة - 2
یرتبط محتوى المادة الدراسیة بأهدافها، كما ترتبط طرق ووسائل التدریس بهذه األهداف مما یؤكد 
على أن هناك صلة بین محتوى المادة الدراسیة ویبین طریقة تدریسها، وعلیه فال بد من التعرف إلى 

ذا المحتوى قبل محتوى المادة الدراسیة ومستوى صعوبتها ونوع العملیات العقلیة التي یتطلبها فهم ه

                                                             
  .129، ص2011، 2ط ، دار الصفاء للطباعة والنشر، األردن،طرائق التدریس الفعال: محمد سلمان فیاض الخزاعلة وآخرون)1(

، 2األردن، ط، دار المسیرة للنشر، طرق التدریس العامة ومهارات تنفیذ وتخطیط عملیة التدریس: عبد الرحمن عبد السالم جامل  (2)
 .18، ص2000

  .25، ص1957، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، األسس العامة للتدریس: رشید لبیب وآخرون  (3)
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التخطیط لطریقة تدریس معینة، فإذا كان المحتوى مثال یشمل تمرینات عملیة فانه یتطلب استخدام طریقة 
  .تدریس مغایرة للطریقة المستخدمة مع محتوى أخر یشمل مفاهیم وقوانین ونظریات

   :مالءمة الطریقة لمستویات نمو التالمیذ - 3
ي تراعى في اختیار طریقة تدریس معینة، ومن المهم في طریقة یعد التالمیذ من أهم المعاییر الت

التدریس المختارة أن تكون مناسبة للتالمیذ، وقادرة على جدب انتباههم وتنشیط تفكیرهم، ومتناسبة مع 
  .خبراتهم السابقة ومع رغبتهم في المشاركة االیجابیة والقیام بالنشاط المطلوب

خطوة األساسیة التي ال غنى عنها في اختیار طریقة التدریس التي ولذلك یعد التعرف إلى التالمیذ ال
  )1(.یمكن أن یتعلموا بموجبها

أن التالمیذ یختلفون في مستویات نموهم وفي اهتماماتهم وقدراتهم، فإن ذلك یجعل من غیر  وبما
الممكن تحدید طریقة تدریس واحدة تناسب هذا التنوع، مما یحتم ضرورة اللجوء إلى التخطیط من أجل 

  .استخدام طرق وأسالیب تدریس متنوعة تناسب مابین المتعلمین من فروق
  : التعلیمنظرة المعلم إلى  -4

تتحدد طریقة التدریس بنظرة المعلم إلى عملیة التعلیم، ونوع الفلسفة التربویة التي یستخدمها فإذا 
المتعلم فإن طریقته في التدریس سوف تنسجم مع هذه  كان المعلم یرى بأن التعلیم عملیة ذاتیة یقوم بها

  .النظرة، أما إذا شعر بأن التعلیم عملیة تلقین فإنه سیختار طریقة تناسب ذلك
فالمعلم الذي یشعر بأنه موجه وباحث ومرشد للمواد التعلیمیة، ال بد أن یستخدم طرق ووسائل 

  )2(.بطریقة ذاتیة تعلیمیة تعطي الطالب الفرصة للقیام بالنشاط التعلیمي

  :تصنیفات طرائق التدریس -لثاثا
تعددت تصنیفات طرائق التدریس، فهناك من صنفها على أساس دور كل من المعلم والطالب في 

  .عملیة التعلم، وهناك من صنفها على أساس األهداف التعلیمیة المنشودة
  : تصنیف طرائق التدریس على أساس دور المعلم والمتعلم - 1

  :ویمكن تصنیفها في ثالث مجموعات وهي
وفیها یكون المعلم هو المسیطر على العملیة التعلیمیة ویقع علیه الجهد األكبر  :قائیةالطرائق اإلل« - أ

  .كطریقة المحاضرة، والمحاكاة، والعرض التوضیحي، والشرح والقصص والوصف
تشاركیة بین المعلم والمتعلمین، مثل طریقة وفیها تكون العملیة التعلیمیة عملیة  :التفاعلیة الطرائق -ب

  .المناقشة والحوار وطریقة االستقراء، وطریقة االستنباط، وطریقة حل المشكالت وطریقة التعلم التعاوني

                                                             
 .174، 173ص ص،2006، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن،  المناهج التربویة المعاصرة: مروان أبو حویج (1)
 .174،175ص صالمرجع السابق، (2)
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وفیها یكون الدور الرئیس للمتعلم ویقع علیه الجهد األكبر في عملیة التعلم : طرائق التعلم الذاتي - ج
  )1(.».......حقائب التعلیمیة، القراءة، المراسلةالتعلیم المبرمج، ال: مثل
   :تصنیف طرائق التدریس على أساس عدد الطلبة - 2

  : ویمكن تصنیفها في ثالث مجموعات هي
وفیها یقوم المعلم بتدریس جمیع طلبة الصف في آن واحد، وتستخدم هذه الطریقة : طرائق جمعیة « - أ

  .المحاضرة، الشرح، القصة المناقشة والحوار: نسبیا مثلعندما یكون عدد الطلبة في الصف كبیر 
وفیها یقوم المعلم بتقسیم طلبة الصف إلى مجموعات صغیرة : طرائق المجموعات الصغیرة - ب

وتستخدم هذه الطریقة عندما یكون عدد طلبة الصف صغیرا نسبیا مثل التعلم التعاوني، المشروعات 
  ...طریقة حل المشكالت

وفیها یتعلم كل طالب ویتقدم بالتعلم بمفرده وفقا لقدراته واستعداداته  :یس الفردیةطرائق التدر  - ج
 )2(»التعلیم المبرمج، الحقائب التعلیمیة: الذاتیة مثل

  :استراتجیات طرائق التدریس - رابعا
  :طریقة المناقشة والحوار - 1

  :تمهید
مدرسنا، ففیها یتم تبادل األفكار واآلراء تعد طریقة المناقشة من طرائق التدریس السائدة كثیرا في "

والخبرات بین الطلبة بعضهم البعض وبینهم وبین المعلم، هناك خلط بین المعلمین وبعض التربویین في 
طریقة المناقشة، إذ یعتقد البعض أن طریقة المناقشة هي طریقة األسئلة، لكن في الحقیقة أن طریقة 

ن كان   )3(".ت تتضمن أسئلة بداخلهاالمناقشة تكون أوسع من ذلك وإ

  :تعریفها - أوال
تقوم على المحادثة التي یتبعها المعلم مع  أنشطة تعلیمیة تعلمیة" تعرف المناقشة على أنها -

طالبه حول موضوع الدرس، ویكون الدور األول فیها للمعلم الذي یحرص على إیصال المعلومات إلى 
الطلبة بطریقة الشرح، والتلقین، وطرح  األسئلة، ومحاولة ربط المادة المتعلمة قدر اإلمكان للخروج 

   )4(".بخالصة أو تعمیم للمادة التعلیمیة

                                                             
 2009، دار الثقافیة للنشر والتوزیع، عمان،)معالجة تطبیقیة معاصرة( طرائق التدریس العامة : عادل أبو العز سالمة وآخرون (1)
 .141،142ص ص ،

 .142المرجع السابق، ص (2)
 2009والتوزیع، عمان، ، دار المسیرة للنشر طرائق تدریس العلوم: عبد اهللا بن خمیس أمبو سعیدي وسلیمان بن محمد البلوشي (3)

 .140ص
 .53توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة، مرجع سابق، ص (4)
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إستراتجیة تدریس یتعاون من خاللها المعلم والتالمیذ في تحضیر مادة "وتعرف أیضا على أنها -
الدرس والبحث عنها وتجمیعها وتحلیلها، ودراستها من خالل مناقشة یتم فیها تبادل األفكار واستقصاء 

حلیالت ونتائج، الحلول للمشاكل المختلفة، ویطلع كل تلمیذ على ما توصل إلیه زمالؤه من طرق وت
ویكتسب التالمیذ من خالل ممارستها قیم وأفكار واتجاهات الجماعة، نتیجة التفاعل االجتماعي أثناء 

   )1(".مناقشة الدرس

  :شروطها - ثانیا
  :حتى تحقق المناقشة فعالیتها ال بد من توافر الشروط التالیة

  .الوعي باألهداف المرجوة من المناقشة" -
  .أن ال یتجاوز حجم المجموعة عشرین طالبا، وأن ال یقل عن اثنین یجب -
  .أن تكون الفرصة متاحة الستخدام المناقشة -
  .أن یكون الطلبة على قدر من الدرایة والعلم بالموضوع المراد مناقشته -
طة أن یعد المعلم األسئلة التي یرى أن یدور حولها موضوع الدرس إعدادا متقنا بحیث تكون مبس -

  .ومتتابعة وهادفة، ومن النوع الذي یدفع إلى التفكیر واالستفسار وحب االستطالع
  )2(".أن تكون األسئلة من النوع الذي یؤدي إلى تنمیة قدرة الطلبة على إدراك العالقات ومسایرة الدرس -

  :أهداف المناقشة - ثالثا
  :تحقق المناقشة مجموعة من األهداف التربویة أهمها

إذا كان النقاش ال یجدي في عرض المعلومات الجدیدة، إال أنه یساعد على : المحتوى توضیح" - 1
إن تكلیف بعض . إتقان المحتوى من خالل تشجیع الطلبة على اإلدراك النشط لما یتعلمونه في الصف

الطلبة بالتفكیر والتكلم بصوت عال یشجع الجمیع على التفكیر في المحتوى والنقاش یسعفهم في تمثل 
  .المعلومات التي اكتسبوها من القراءات والمحاضرات السابقة

یعد أسلوب النقاش مفیدا جدا في تعلم عملیة التفكیر ویتعلم الطلبة من : تعلیم التفكیر العقالني - 2
خالل النقاش الضمني كیف یعالجون المشكالت أو الموضوعات عقلیا، وكیف یتحكمون في عملیات 

  .ن عن مسلماتهم غیر المعلنةتفكیرهم الذاتي، ویتساءلو 
یمكن النقاش من الكشف عن اتجاهات الطلبة بسهولة، فالسؤال الذي :إبراز األحكام الوجدانیة - 3

یطرحه المعلم كمثیر للنقاش كثیرا ما یركز على اتجاهات الطلبة العاطفیة أو قیمهم، وسواء أشارك جمیع 
هم یزداد بالمقارنة مع القیم واالتجاهات التي یعبر عنها الطلبة، أم لم یشاركوا فإن وعیهم باتجاهاتهم وقیم

                                                             
 .243بیا، صی، دار الكتب الوطنیة، لطرق التدریس العامة: عبد الرزاق الصالحین الطشاني (1)
 .53عي ومحمد الحیلة، مرجع سابق، صحمد مر أتوفیق  (2)
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اآلخرون، كما أن التعرض لوجهات النظر المختلفة قد یقود بعض الطلبة للتساؤل عن مسلماتهم غیر 
   )1(".المعلنة أو ربما لتغیرها

فقط  یعتقد البعض أن الطلبة الذین یتفاعلون في النقاش، هم القلة: زیادة درجة تفاعل الطلبة - 4
الذین یعطون فرصة للحدیث، وقد تكون هذه النقطة صحیحة لو كان النقاش یتألف فقط من حوارات 
منفصلة بین كل طالب والمعلم على حدة، ولكنها لیست كذلك ألن النقاش یتم بشكل جماعي، فعندما 

یصفي لفترة یستهل المعلم النقاش بالمالحظة، أو بتوجیه سؤال مثیر، فإن على كل طالب أن یستعد، و 
وجیزة لیرى ماذا یرید المعلم أن یفعل، أو ماذا یرید اآلخرون أن یقولوا، ویفكر فیما سیقوله إذا أراد الدخول 
ن لم یتكلم عالنیة، وقد یستمتع بتعلیقات زمالئه، وقد تلقى هذه التعلیقات كثیرا من  في النقاش حتى وإ

  . أو تأییدها أو رفضهااالهتمام لدیه، وقد تحرضه على إتمامه أو تعدیلها 
یساعد النقاش على توطید الصلة بین الطلبة، كما یساعدهم على  :االهتمام الفردي بكل طالب -5

تنمیة االستقالل الذاتي لدیهم، وبلورة دوافعهم الشخصیة، كما یوفر لهم التعلم بإشراف المعلم، ویوفر لهم 
  .التشجیع المستمر على ذلك، وتقوم األفكار التي یطرحونها واالستجابات التي یقومون بها

یتم تصنیف المناقشة إلى عدة أنواع منها تصنیفها حسب تخطیط المعلم لها  :اقشةأنواع المن - رابعا
  .ومنها تصنیفها حسب اإلمكانات وعدد الطلبة، وسنستعرض كل تصنیف بمزید من التفصیل

المناقشة في هذا النوع " محمد یونس"و" حیدر"و" الخلیلي"صنف  :تصنیفها حسب تخطیط المعلم - 1
  :إلى

بحیث یشترك كل طلبة الفصل فیها، لكن نتیجتها غیر محددة سلفا، بل یعمل  :مفتوحةالمناقشة ال" - أ
المعلم على طرح المشكلة على الطلبة من خالل التساؤالت التي یطرحها علیهم وتقود إلى نقاش جماعي 

م كما یعمل على تنظیم الحوار بین الطلبة وبینه وبینهم، وفي حالة ورود بعض المصطلحات الغامضة یقو 
بتعریفها للطلبة وعموما هذا النوع من المناقشات یفید في تمكن الطلبة من ممارسة عملیات االستدالل 
واالستنتاج واالستماع والتحدث، كما أنها تنمي مهارات التفكیر الناقد واإلبداعي ومهارات حل المشكالت 

  .ع عنهاالمختلفة كما تفید في إطالق العنان للطلبة للتعبیر عن أرائهم والدفا
یمتاز هذا النوع من المناقشة بأن المعلم قام بالتخطیط المسبق لها من : المناقشة المخطط لها -ب

  )2(".حیث محتواها، وأهدافها واألسئلة التي سیطرح والنتیجة المتوقعة

المناقشة تحت " محمد السید علي"صنف : تصنیفات حسب اإلمكانات وعدد الطلبة والهدف - 2
  :إلى عدة أنواع هيهذا التصنیف 

                                                             
 .54المرجع السابق، ص  (1)
 .140، ص1996، دار القلم للنشر، دبي، تدریس العلوم في مراحل التعلیم العام: وآخرون الخلیلي خلیل(2)
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وفي هذا النوع یشترك جمیع أفراد الصف في المناقشة، ویفضل إعادة تنظیم : المناقشة الجماعیة" - أ
وتستخدم عادة عندما یكون هناك هدف خاص بتبادل األفكار واآلراء . الغرفة الصفیة عندما یطبقها المعلم

شكلة معینة تتطلب من جمیع أفراد الصف والتوصل إلى نوع معین من االتفاق حول موضوع ما، أو حل م
  .المشاركة في حلها

وفي هذا النوع یتم تقسیم أفراد الصف إلى مجموعات یتراوح عدد : مناقشة المجموعات الصغیرة - 2
أفرادها بین خمسة إلى سبعة طالب بینهم قائد أو رائد للمجموعة، ویحدد المعلم زمن المناقشة لكل 

لزمن المحدد تقوم كل مجموعة عن طریق قائدها أو رائدها بعرض ما توصلت مجموعة وبعد االنتهاء من ا
  :إلیه من نتائج في مناقشتها، ویكون دور المعلم في هذا النوع

  .المرور على المجموعات لتوجیه النصح واإلرشاد -
  .تدوین نتائج كل مجموعة أثناء العرض والمناقشة التي یشترك فیها كل أفراد الصف -

ي العادة إذا كانت القضیة المطروحة لها عدة جوانب بحیث تأخذ كل مجموعة جانبا وتستخدم ف
  )1(".معینا، أو عندما یرید المعلم التأكد من مشاركة جمیع أفراد الصف في المناقشة

في هذا النوع من المناقشة یقوم المعلم باختیار مشكلة محور الجدال ویعرضها على  :المناظرة" -3
ثم تقوم كل مجموعة ) كل فرقة تتكون من ثالثة إلى أربعة أفراد(قسیم الطلبة إلى فرق الطلبة ثم یتم ت

بجمع المعلومات والبراهین التي تؤید أرائهم، بعد ذلك یحدد المعلم حكما لهذه المناظرة لیحدد الفریق الذي 
  . قدم مبررات مقنعة أكثر

یمثلون الخبراء، بینما یمثل باقي الطلبة  في هذا النوع یختار المعلم مجموعة من الطلبة :الندوة -4
( جمهور المستمعین، فیقوم الخبراء بتقدیم أرائهم في المشكلة أو القضیة المطروحة تم یتاح المجال للطلبة

  .لطرح تساؤالتهم) المستمعین
یمیزون بین المناقشة والجدال إذ یرون أن " بیتي"تجدر اإلشارة إلى أن بعض التربویین من أمثال 

مناقشة هي عمل تعاوني بینما الجدال هو عمل تنافسي، والنقاش فیه حریة أكثر مقارنة بالجدال الذي ال
   )2(".یكون أكثر ضبطا

  :مراحل تنفیذ طریقة المناقشة -خامسا
  :تمر طریقة المناقشة بثالث مراحل هي

وهي عملیة التخطیط للمناقشة وفیها یتم اختیار موضوع المناقشة وتحدید  :ما قبل المناقشة" -1
أهدافها وتنظیم جلسة الطلبة، وتحدید نوع المناقشة، ومسؤولیة ودور الشخص الذي سیقود النقاش والوقت 
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المخصص للمناقشة، وهناك عدة مصادر للقضیة منها الكتاب المدرسي، أو قضایا الساعة التي تعرض 
  .والمجاالت ووسائل اإلعالم المختلفةفي الصف 

وهي المرحلة التي تتم فیها المناقشة الحقیقیة، وهنا على المعلم التأكد من أن الكل : أثناء المناقشة - 2
یشارك في المناقشة من خالل إدارته للمناقشة إذا كانت جماعیة أو مروره على المجموعات إذا كانت عن 

یه من البدایة أن تعطي الطلبة لمحة مبسطة عن القضیة المطروحة طریق المجموعات الصغیرة، كما عل
كأن یعرض علیهم رسمة أو صورة تفتح باب النقاش بین الطلبة، كذلك أصول وأساسیات المناقشة من 

  .حیث احترام الزمالء وحسن اإلنصات واالستماع وأدب الحوار
لبة على مجمل عملیة المناقشة وما تم وفیها یقوم المعلم بعملیة مناقشة للط: ما بعد المناقشة -3

   )1(".التوصل إلیه من نتائج مع تدوین ذلك على السبورة

  :دور المعلم في طریقة المناقشة -سادسا
  :للمعلم مجموعة من األدوار یقوم بها في طریقة المناقشة منها

  ).في حالة المناقشة المخطط لها(التخطیط المسبق للمناقشة " -
  .البیئة الصفیة المناسبة تهیئة -
  .تنظیم الحوار والنقاش بین أفراد الصف -
  .التوجیه واإلرشاد في حالة المناقشة المجموعات الصغیرة -
  .تفعیل عملیة المناقشة سواء أكانت المناقشة  الجماعیة، أو غیرها من أنواع المناقشة -
  .توضیح قوانین المناقشة للطلبة -
  )2(".العلمیة التي قد تشكل عائق أمام الطلبةتوضیح المصطلحات  -

  :قصور طریقة المناقشة - سابعا
  :هناك بعض القصور في طریقة المناقشة كغیرها من طرائق التدریس نذكر منها

  .تحتاج إلى أن یمتلك كل من المعلم والطلبة مهارات المناقشة لتكون أكثر فاعلیة" -
  .ة في عدم نجاحهاقد تستغرق وقتا طویال في تطبیقها وخاص -
نما على األراء واالنطباعات الشخصیة غیر  - قد تثیر جداال حادا بین الطلبة ال یعتمد على المعلومات، وإ

  .المدعمة بالبیانات واألدلة المناسبة
  .قد تثیر نوعا من الفوضى داخل الغرفة الصفیة، وخاصة في حالة المناقشة الحرة -
بعض المناقشات إلى ما یشبه لعبة تنس الطاولة بین المعلم والطالب، تكون المناقشة فقط بینهما  تتحول -

  .دون مشاركة باقي الطلبة
                                                             

 .144، 143ص صالبلوشي، مرجع سابق،عبد اهللا بن خمیس أمبو سعیدي وسلیمان بن محمد  (1)
 .216، ص2005، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، تعلیم العلوم للجمیع: عبد اهللا خطابیة (2)



طرائق التدریس                                     :                                      الفصل الثاني  
 

 39 

في حالة مشاركة كل الطلبة هناك إشكالیة أن یكون الطلبة الواثقون من أنفسهم والمتمیزون هم أكثر  -
  .سیطرة عن باقي الطلبة

المناقشة وخاصة الخجولین بسبب الخوف من التعبیر عن آرائهم أو قد ال یشرك جمیع الطلبة في  -
   )1(".بسبب قلة المعلومات التي یمتلكونها

  :إرشادات في تفعیل طریقة المناقشة -ثامنا
  :لكي تحقق طریقة المناقشة أهدافها، ینصح بأن یتبع المعلم اإلرشادات التالیة

أن تكون ذات طبیعة تثیر النقاش، وأن ال تكون مجرد  القضایا المطروحة أو األسئلة المعطاة البد"  -
  . أسئلة مغلقة فقط

یجب على المعلم تجنب تحول المناقشة إلى ما یشبه لعبة تنس الطاولة بین المعلم والطالب دون  -
  .مناقشة باقي الطلبة، بل یجب أن تركز المناقشة على الطلبة فیما بینهم

نما علیه أن یعرض وجهة نظره في حالة تطلب الموقف مسیطرا في  یجب أن ال یكون المعلم - الحصة وإ
 .ذلك

قد یتطلب الموقف أن یعرض المعلم وجهة نظر غیر صحیحة لیثیر الطلبة ویشجعهم على المناقشة  -
براز األدلة   )2(".وإ

ینصح بتقسیم الصف إلى مجموعات صغیرة بدل قیام طلبة الصف كلهم بمناقشة موضوع معین حتى " -
ثر الطلبة المتفوقون بموضوع النقاش، كما یمكن للمعلم في هذه الحالة أن یسند للطالب المتفوق دور ال یتأ

لكن ال یعني ذلك عدم القیام بطریقة المناقشة . إدارة النقاش أو كتابة مالحظاته عن آلیة المناقشة وسیرها
  .بمشاركة جمیع أفراد الصف بشرط أن تكون فترة المناقشة قصیرة

  .لى المعلم أن یتذكر التعلیقات التي قدمها الطلبة ویربطها مع بعضها البعضیجب ع -
  .التعزیز االیجابي لألفكار التي یقدمها الطلبة في المناقشة -
یجب أن یعمل المعلم على مشاركة الجمیع في المناقشة من خالل التشجیع وطرح األسئلة، أو تبني  -

  .وجهة نظر مخالفة للرأي المطروح
  .تشجیع الطلبة على إعطاء أكبر عدد ممكن من التعلیقات واآلراء -
  .یجب على المعلم أن یعطي تقییما على األفكار التي یطرحها الطلبة أثناء المناقشة -
  )3(".تشجیع الطلبة على تكملة مداخالتهم وأرائهم -
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  :م التعاونيالتعل - 2
  :تمهید

الستینیات من القرن العشرین بفضل جهود بعض العلماء بدأ اهتمام التربویین بالتعلم التعاوني في 
وذلك لتفعیل دور المتعلم في العملیة التعلیمیة من خالل انضمامه تحت مجموعة " دیوي ولكباتریك: "مثل

صغیرة أو مجموعة كبیرة بهدف الحصول على المعلومات والمعرفة العلمیة، وكذلك مشاركة المتعلم 
نجاح تلك العملیة في أي مجال من المجاالت المتعددةالفعالیة واالیجابیة في عمل   .یة التعلیم وإ

  : مفهوم التعلم التعاوني - أوال
أنه إستراتجیة تدریس تتضمن وجود مجموعة صغیرة من المتعلمین یعملون "یعرف التعلم التعاوني على -

  )1(".سویا بهدف تطویر الخبرة التعلیمیة لكل عضو فیها إلى أقصى حد ممكن

تضم مستویات معرفیة (أسلوب تعلم یتم فیه تقسیم التالمیذ إلى مجموعات صغیرة غیر متجانسة  هو -
أفراد ویتعاون تالمیذ المجموعة الواحدة في تحقیق  6- 4، یتراوح عدد أفراد كل مجموعة مابین )مختلفة

  .هدف أو أهداف مشتركة
بحیث یسمح للطالب ) طالب 6-2(التعلم ضمن مجموعات صغیرة من الطالب : "ویعرف أیضا بأنه -

بالعمل سویا وبفاعلیة ومساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى كل فرد منهم وتحقیق الهدف التعلیمي 
داء المشترك ویقوم أداء الطالب بمقارنته بمحكات معدة مسبقا لقیاس مدى تقدم أفراد المجموعة في أ

  )2(".المهمات الموكلة إلیهم

  المبادئ األساسیة للتعلم التعاوني - ثانیا
  :یمكن إیجازها فیما یلي

بمعنى أن على كل فرد أن یتدرب على كیفیة التوصل مع اآلخرین والعمل معهم : صالمهارة اإلت -أ
ء الثقة المتبادلة بین وتشجیع أفراد المجموعة، وهي أمور أساسیة إلتمام العمل التعاوني، مما یتطلب بنا

  .أفراد المجموعة، والتعاون فیما بینهم والتحلي بالصبر والتأني في حل المشكالت التي تواجه المجموعة
وتعني أن یسأل كل فرد عن إسهاماته، وأن یعرف مستوى كل فرد، وهل هو بحاجة  :تقویم األفراد -ب

التعاوني هو جعل كل فرد أقوى فیما لو  إلى مساعدة أو تشجیع وذلك ألن الهدف األساسي من العمل
عمل بشكل فردي وذلك من خالل العمل التعاوني، لذلك ال یجوز ترك األفراد دون تقویم وذلك للتعرف 
على مدى التعلم الذي وصل إلیه وكذلك التعرف على إنتاج المتعلم وذلك لتقویمه وتقدیم المساعدة له أن 

  .  كان بحاجة لها
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ویعني تشجیع المتعلمین لتعلیم بعضهم البعض خاصة عندما ینجز أحدهم المهمة الموكلة  :التعزیز -جـ
إلیه بنجاح، أو عندما یتقن أحدهم تعلم المادة أو النشاط الذي كلف به أو عندما یوضح أحد المتعلمین 

ة مثل لآلخرین مفاهیم المادة الجدیدة والتعزیز أو التشجیع یساعد في ظهور أنماط اجتماعیة سلیم
  .المساعدة والمودة بین أعضاء المجموعة

ویعني تقویم عمل المجموعة ككل وعمل كل فرد مستقل، والتعریف على أعمال األفراد  :التقویم الجمعي
التي كانت مساعدة في التقدم نحو الهدف وأي األعمال كانت معرقلة في التقدم نحو الهدف وبالتالي فإن 
 المجموعة تكون قادرة على اتخاذ قرار حول عمل تبقیة تلك المجموعة وأي عمل تتخلى عنه ألنه ال

   )1(".یوصل إلى الهدف األساسي

  :مراحل التعلم التعاوني - ثالثا
  :یتم التعلم التعاوني بصورة عامة وفق مراحل خمس هي

  فمرحلة التعر: المرحلة األولى"
وفیها یتم تفهم المشكلة أو المهمة المطروحة وتحدید معطیاتها والمطلوب عمله إزاءها والوقت 

  .المخصص للعمل المشترك لحلها
   مرحلة بلورة معاییر العمل الجماعي: المرحلة الثانیة

ویتم في هده المرحلة  االتفاق على توزیع األدوار وكیفیة التعاون تحدید المسؤولیات الجماعیة 
وكیفیة اتخاذ القرار المشترك وكیفیة االستجابة ألراء أفراد المجموعة والمهارات الالزمة لحل المشكلة 

  .المطروحة
  اإلنتاجیة: الثةالمرحلة الث

یتم في هذه المرحلة االنخراط في العمل من قبل أفراد المجموعة والتعاون في انجاز المطلوب 
  . بحسب األسس والمعاییر المتفق علیها

  اإلنهاء: المرحلة الرابعة
یتم في هذه المرحلة كتابة التقریر إن كانت المهمة تتطلب ذلك أو التوقف عن العمل وعرض ما 

  .ه المجموعة في جلسة الحوارتوصلت إلی
  العرض: المرحلة الخامسة

یقوم المعلم بعد مرحلة إنهاء العمل بتحدید وقت العرض والوقت : یتم في هذه المرحلة اآلتي
المخصص لكل مجموعة وتحدید الوقت المخصص للمناقشة لكل مجموعة حیث یقوم قائد العرض في 

شة المجموعة األولى بعرض إنتاج المجموعة ویعطیه المعلم التعزیز المناسب ثم یفتح المعلم باب المناق
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والتعلیق حیث یراعي ایجابیات العمل، أشیاء یمكن أن تضاف أو تلغى من العمل، مقترحات بالتطویر 
توصیات تأخذ من العمل ثم یقوم المعلم بتعقیب عام على العمل یشكر المجموعة وینتقل لعرض مجموعة 

  )1(".أخرى وهكذا حتى المجموعة األخیرة

  التعاوني التعلم أشكال -رابعا
أشكال للتعلم التعاوني، لكنها جمیعا تشترك في أنها تتیح للمتعلمین فرصا للعمل معا في  هناك عدة

  :مجموعات صغیرة یساعدون بعضهم بعضا
  :فرق التعلم الجماعیة -أ

وفیها یتم التعلم بطریقة تجعل تعلم أعضاء المجموعة الواحدة مسؤولیة جماعیة ویتم من خالل 
  :الخطوات التالیة

المعلم التالمیذ في جماعات متعاونة وفقا لرغباتهم ومیولهم نحو دراسة مشكلة معینة وتتكون  ینظم - 1
  .أعضاء) 6-2(الجماعة الواحدة من 

  .یختار الموضوعات الفردیة في المشكلة ویحدد األهداف والمهام ویوزعها على أفراد المجموعة - 2
  .تم استخدامهایحدد المصادر واألنشطة والمواد التعلیمیة التي سی - 3
  .یشترك أفراد كل مجموعة في انجاز المهمة الموكلة لهم - 4
  .تقدم كل مجموعة تقریرها النهائي أمام بقیة المجموعات - 5
  :الفرق المتشاركة -ب
وفیها یقسم المتعلمین إلى مجموعات متساویة تماما، ثم تقسم مادة التعلم بحسب عدد أفراد كل  - 1

  .في المجموعة جزءا من الموضوع أو المادة مجموعة بحیث یخصص لكل عضو
یطلب من أفراد المجموعة المسؤولین عن نفس الجزء من جمیع المجموعات اإللتقاء معا في لقاء  - 2

  .الخبراء، یتدارسون الجزء المخصص لهم ثم یعودون إلى مجموعاتهم لیعلموها ما تعلموه
  .  موعة التي یحصل أعضاءها على أعلى الدرجاتیتم تقویم المجموعات باختبارات فردیة وتفوز المج - 3
  :فرق التعلم معا -ج
وفیها یهدف المتعلمون لتحقیق هدف مشترك واحد حیث یقسم المتعلمون إلى فرق تساعد بعضها  - 1

  .بعضا في الوجبات والقیام بالمهام وفهم المادة داخل الصف وخارجه
  .المجموعة تقریرا عن عملها وتتنافس فیما بینها بما تقدمه من مساعدة ألفرادها تقدم - 2
 )2(".تقوم المجموعات بنتائج اختبارات التحصیل وبنوعیة التقاریر المقدمة - 3
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  :دور المعلم في التعلم التعاوني -خامسا 
، وعلى المعلم أن قنالموجه ال دور المل ن دور المعلم في التعلم التعاوني هو دور الموجه ألدورإ

یتخذ القرار بتحدید األهداف التعلیمیة وتشكیل المجموعات التعلیمیة، كما أن علیه شرح المفاهیم 
واالستراتجیات األساسیة، ومن ثم تفقد عمل المجموعات التعلیمیة وتعلیم الطالب مهارات العمل في 

لم طالب المجموعة باستخدام أسلوب تقییم محكي المرجع المجموعات الصغیرة، وعلیه أیضا تقییم تع
  :ویشتمل دور المعلم في المجموعات التعلیمیة التعاونیة الرسمیة على أربعة أجزاء وهي

  :تخاذ القراراتإ" -1
على المعلم أن یحدد المهارات التعاونیة والمهارات : األكادیمیةو  تحدید األهداف التعلیمیة -أ

األكادیمیة التي یرید أن یحققها الطالب في نهایة الفترة من خالل عمل المجموعة وعلیه التعاونیة والمهام 
  .أن یبدأ بالمهارات والمهمات السهلة

لى أن یتقن : تقریر عدد أعضاء المجموعة - ب یقرر المعلم عدد الطالب في المجموعة الواحدة، وإ
ت صغیرة من طالبین أو ثالثة ثم یبدأ بزیادة الطالب مهارات التعاون على المعلم أن یبدأ بتكوین مجموعا

  .العدد حین یتدرب على مهارات التعاون إلى أن یصل العدد إلى ستة طالب في المجموعة الواحدة
یعین المعلم طالب المجموعة عشوائیا، على أن المجموعات غیر : تعیین الطالب في مجموعات - ج

نسة، فعلى المعلم اختیار طالب المجموعة من فئات المتجانسة أفضل وأكثر قوة من المجموعات المتجا
  .الطالب المختلفة و لتكن قدراتهم ومستویاتهم األكادیمیة مختلفة أیضا

لكي یكون التواصل البصري سهال على المعلم توزیع الطالب داخل غرفة  :ترتیب غرفة الصف - د
  .الصف بحیث یجلس طالب كل مجموعة متقاربین في مقاعدهم

عندما یشترك طالب المجموعة الواحدة في مصدر تعلم واحد أو  :للمواد التعلیمیة التخطیط -ه
لذلك . تتوزع أجزاء المصدر الواحد یبین طالب المجموعة الواحدة یتحقق هدف من أهداف التعلم التعاوني

دة یحسن بالمعلم أن یعطي على سبیل المثال ورقة واحدة یشترك بها كل أفراد المجموعة أو یجزئ الما
 )1(".ویوزعها بین أعضاء المجموعة بحیث یتعلم كل طالب جزء ویعلمه بقیة المجموعة

تعیین األدوار بین أفراد المجموعة الواحدة یعزز : تعیین األدوار لضمان االعتماد المتبادل -و
یضمن أن  االعتماد المتبادل االیجابي بینهم، فعلى المعلم توزیع األدوار بین طالب المجموعة الواحدة لكي

یقوم الطالب بالعمل سویا حیث كل طالب یسهم بدوره كأن یكون قارئ أو مسجل أو مسؤول عن المواد 
  )2(".وهكذا

                                                             
 .41، ص2008، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، األردن، النضباط التعاونيا: ربیع محمد وطارق عبد الرؤوف عامر  (1)
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   :وذلك من خالل: إعداد الدروس - 2
یتمثل دور المعلم باإلعداد للدرس التعاوني، وعلیه توضیح األهداف في : شرح المهمة األكادیمیة - أ

األكادیمیة للطالب لكي یتعرفوا على العمل المطلوب منهم أدائه ویعرف المعلم بدایة الدرس وشرح المهمة 
المفاهیم األساسیة ویربطها مع خبراتهم السابقة، ویشرح المعلم إجراءات الدرس ویضرب األمثلة ویطرح 

  .األسئلة للتأكد من فهمهم للمهمة الموكلة إلیهم
المتبادل االیجابي من أهم أسس التعلم التعاوني االعتماد : بناء االعتماد المتبادل االیجابي - ب

فبدونه ال یوجد تعلم تعاوني، وعلى المعلم شرح وتوضیح أن على الطالب أن یفكروا بشكل تعاوني ولیس 
فردي ویشعرهم بأنهم یحتاجون إلى بعضهم البعض، فیشرح لهم مهماتهم الثالث لضمان االعتماد المتبادل 

د لتعلم المادة المسندة إلیه، ومسؤولیة التأكد من أن جمیع أعضاء المجموعة االیجابي وهي مسؤولیة كل فر 
تعلموا ما أسند إلیهم من مهام ومسؤولیة التأكد من تعلم جمیع طالب الصف لمهامهم، واالعتماد المتبادل 

دام االیجابي یكون عن طریق تحقیق الهدف المشترك، والحصول على المكافأة المشتركة، والمشاركة باستخ
  .  المصادر واألدوات وتشجیع أفراد المجموعة بعضهم البعض

یجب أن یشعر كل فرد المجموعة بمسؤولیته الفردیة لتعلم المهام : بناء المسؤولیة الفردیة - 2
والمهارات األكادیمیة المسندة للمجموعة، كما أن علیه مساعدة أعضاء المجموعة اآلخرین والتعاون 

 اختیار أعضاء المجموعة ویتم التأكد من قیام األفراد بمسؤولیاتهم عن طریق والتفاعل معهم ایجابیا،
عطاء اختبارات تدریبیة فردیة، والطلب من األفراد بأن یحرروا األعمال  عشوائیا لیشرحوا اإلجابات، وإ
 الكتابیة لبعضهم البعض وأن یعلموا بقیة أفراد المجموعة ما تعلموه، واستخدام ما تعلموه في مواقف

 )1(.مختلفة

من مهام المعلم أیضا، تعمیم النتائج االیجابیة للتعلم التعاوني  :بناء التعاون بین المجموعات -د
على الصف بأكمله، وعلى المعلم بناء التعاون بین المجموعات في الصف الواحد عن طریق وضع 
عطاء عالمات إضافیة إذا حقق الصف بأكمله  أهداف للصف بأكمله إضافة لألهداف الفردیة والرمزیة، وإ

مسبقا، كذلك عندما تنتهي مجموعة ما من عملها یطلب المعلم من المجموعة محكا للتفوق تم وضعه 
جابتها بما توصلت إلیه المجموعة األخرى،  البحث عن مجموعة أخرى أنجزت عملها ومقارنة نتائجها وإ
ومن الممكن أیضا الطلب من المجموعة التي أنهت مهامها البحث عن مجموعة لم تنه عملها بعد 

 .ز مهامهاومساعدتها النجا
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  : شرح محكات النجاح -ه
یبني المعلم أدوات تقویمه للطالب على أساس نظام محكي المرجع، فالطالب یحتاجون معرفة 
مستوى األداء المطلوب المتوقع منهم، فالمعلم قد یضع محاكات األداء بتصنیف عمل الطالب حسب 

ومن " أ"لنهائیة یحصل على تقدیرأو أكثر من الدرجة ا %90فمثال من یحصل على . مستوى األداء
، كذلك من الممكن وضع المحك على أساس التحسن "ب"یحصل على تقدیر  %80یحصل على عالمة 

في األداء من األسبوع الماضي، أو الحصة الماضیة وهكذا، وقد یضع المعلم المحك أن یظهر جمیع 
  .أو أكثر %95ن كأن یكون نسبة أفراد المجموعة إتقانهم للمادة ومن األفضل تحدید مستوى اإلتقا

تعریف إجرائیا بتحدید أنماط " التعاون"على المعلم تعریف : تحدید األنماط السلوكیة المتوقعة -و
السلوك المرغوبة والمالئمة لمجموعات التعلم التعاونیة، فهناك أنماط سلوكیة ابتدائیة مثل البقاء في 

اللتزام بالدور، وعندما تبدأ المجموعة بالعمل فیتوقع من المجموعة وعدم التجول داخل الصف، والهدوء وا
  : كل فرد من أفرادالمجموعة ما یلي

  .شرح كیفیة الحصول على اإلجابة - 1
  .ربط ما یتعلمه بخبراته السابقة - 2
  )1(.فهم المادة والموافقة على ما یطرح من إجابات - 3

  .تشجیع اآلخرین على المشاركة والتفاعل - 4
  .جیدا لبقیة أفراد المجموعةیستمع  - 5
  .ال یغیر رأیه إال عندما یكون مقتنعا منطقیا - 6
  .ینقد األفكار ولیس األشخاص - 7
على المعلم أن یعلم الطالب المهارات التعاونیة بعد أن یعتادوا على : تعلیم المهارات التعاونیة -ز

التي یرى أنهم یحتاجونها ویعرفها العمل ضمن المجموعات، یختار المعلم إحدى المهارات التعاونیة 
بوضوح ثم یطلب من الطالب عبارات توضح استخدام هذه المهارة، ویشجع الطالب على استخدامها كل 

وهكذا یعلم مهارة أخرى ویالحظ . ما رأى سلوك یدل على استخدام تلك المهارة حتى یؤدوها بصورة ذاتیة
مع األخذ بعین االعتبار التشجیع، وطلب المساعدة  السلوك الدال علیها ویمتدح الطالب على أداءها،

  .والتلخیص والفهم
  :وذلك ب :التفقد والتدخل - 3
على المعلم أن یتأكد من أنماط التفاعل والتبادل اللفظي وجها لوجه : ترتیب التفاعل وجها لوجه - أ

  .بین الطالب من خالل وجود التلخیص الشفوي، وتبادل الشرح والتوضیح
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یتفقد المعلم عمل المجموعات من خالل التجول بین الطالب أثناء انشغالهم : سلوك الطالبتفقد  -ب
بأداء مهامهم ومالحظة سلوكهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض، وفیما إذا كانوا قد فهموا ما أوكل لهم من 

ة وتشجیع مهام وكیفیة استخدامهم للمصادر واألدوات، ویقوم المعلم على ضوء ذلك بإعطاء تغذیة راجع
تقان المهام األكادیمیة   .االستخدام الجید للمهارات وإ

على ضوء ما یالحظه المعلم أثناء تفقده ألداء الطالب وعند : تقدیم المساعدة ألداء المهمة - جـ
إحساسه بوجود مضكلة لدیهم في األداء المهمة الموكلة إلیهم یقدم المعلم توضیحا للمشكلة وقد یعید 

  .فیما یحتاج الطالب لمعرفته التعلیم أو یتوسع
في حال وجود مشكلة لدى الطالب في التفاعل فیما بینهم  :التدخل لتعلیم المهارات التعاونیة -د

   )1(.یستطیع المعلم أن یتدخل بأن یقترح إجراءات أكثر فاعلیة

  : عن طریق :التقییم والمعالجة -4
ویقیم أداء الطالب وتفاعلهم في مجموعة على  یعطي المعلم اختبارات للطالب،: تقییم تعلم الطالب -أ

أساس التقییم المحكي المرجع، كما یمكن للمعلم الطلب من الطالب أن یقدموا عرضا لما تعلموه عن 
مهارات ومهام وللمعلم أن یستخدم أسالیب تقییم مختلفة، كما یستطیع أن یشرك الطالب في تقییم مستوى 

ح وعالج فوري لضمان تعلم جمیع أفراد المجموعة إلى أقصى حد تعلم بعضهم بعض ومن ثم تقدیم تصحی
  .ممكن

یحتاج الطالب إلى تحلیل تقدم أداء مجموعتهم ومدى استخدامهم  :معالجة عمل المجموعة - ب
للمهارات التعاونیة، وعلى المعلم تشجیع الطالب أفرادا أو مجموعات صغیرة أو الصف بأكمله على 

ز المفید من اإلجراءات والتخطیط لعمل أفضل، كما على المعلم تقدیم تغذیة معالجة عمل المجموعة وتعزی
  .راجعة وتلخیص األشیاء الجیدة التي قامت المجموعة بأدائها

یقوم المعلم بتشجیع الطالب على تبادل اإلجابات واألوراق وتلخیص النقاط  :تقدیم غلقا للنشاط - جـ
الطالب على طرح األسئلة على المعلم، وفي نهایة الدرس  الرئیسیة في الدرس لتعزیز التعلم كما یشجع

یجب أن یكون الطالب قادرین على تلخیص ما تعلموه ومعرفة المواقف التعلیمیة المستقبلیة التي 
 )2(.یستخدمون فیها ما تعلموه

 

 

   :میزات التعلم التعاوني -سادسا
                                                             

 .104، ص1996، دار القلم للنشر، اإلمارات، تدریس العلوم في مراحل التعلیم العام: خلیل یوسف الخلیلي و آخرون  (1)
  .49عامر، مرجع سابق، ص ربیع محمد وطارق عبد الرؤوف (2)
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أثبتت الدراسات واألبحاث النظریة والعملیة فاعلیة التعلم التعاوني وأشارت تلك الدراسات إلى أن 
  :التعلم التعاوني یساعد على التالي

  .رفع التحصیل األكادیمي -
  .التذكر لفترة أطول -
  .استعمال أكثر لعملیات التفكیر العلمي -
  (1). زیادة األخذ بوجهات نظر اآلخرین -
  .الدافعیة الداخلیةزیادة  -
  .زیادة العالقات االیجابیة بین الفئات غیر المتجانسة -
  .تكوین مواقف أفضل تجاه المدرسة -
  .تكوین مواقف أفضل تجاه المعلمین -
  .احترام أعلى للذات -
  .مساندة اجتماعیة أكبر -
  .زیادة التوافق النفسي االیجابي -
  .زیادة السلوكات التي تركز على العمل -
  .اكتساب مهارات تعاونیة أكثر -

  :عوامل نجاح التعلم التعاوني -سابعا
أكثر من مجرد ترتیب جلوس المتعلمین، فتعیین المتعلمین في مجموعات  إن التعلم التعاوني شیئ

بالغهم بأن یعملوا معا ال یؤدى بالضرورة إلى عمل تعاوني، فیكمن مثال أن یتنافس المتعلمون حتى لو  وإ
أجلسناهم بالقرب من بعضهم البعض، وكذلك یمكن أن یتحدثوا حتى لو طلبنا إلیهم أن یعمل كل منهم 

ولذا فإن بناء الدروس على نحو یجعل المتعلمون بالفعل بشكل تعاوني مع بعضهم بعض یتطلب بمفرده، 
فهما للعناصر التي تجعل العمل التعاوني عمال ناجحا، ولكي یكون العمل التعاوني عمال ناجحا فإنه 

  :یجب على المعلمین أن یبنوا بوضوح في كل األنشطة عناصر العمل التعاوني األساسیة وهي
یجب أن یشعر المتعلمون بأنهم یحتاجون لبعضهم بعضا، من أجل  :االعتماد المتبادل االیجابي - أ

عطاء مكافآت  إكمال مهمة المجموعة، ویمكن أن یكون هذا الشعور من خالل وضع أهداف مشتركة، وإ
  . مشتركة، أیضا المشاركة في المعلومات والمواد وتعیین األدوار

جموعة العمل التعاوني یجب أن تكون مسؤولة عن تحقیق أهدافها وكل فم  :المسؤولیة الفردیة - ب
عضو في المجموعة یجب أن یكون مسؤوال عن اإلسهام بنصیبه في العمل، وتظهر المسؤولیة الفردیة 

                                                             
(1) http://www.almuelem.net/saboora/showthread.plp? T= 23219. J:  12/ 02/ 2015. H: 15:00 
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عندما یتم تقییم أداء كل متعلم وتعاد النتائج إلى المجموعة والفرد من أجل التأكد ممن هو في حاجة إلى 
  .مساعدة

  
یحتاج المتعلمون إلى القیام بعمل حقیقي معا، یعملون من خالله على زیادة  :التفاعل المباشر - ـج

  .نجاح بعضهم بعض، من خالل مساعدة وتشجیع بعضهم على التعلم
تحتاج المجموعات إلى تخصیص وقت محدد لمناقشة تقدمها في تحقیق : معالجة عمل المجموعة - د

عالقات عمل فاعلة بین األعضاء ویستطیع المعلمون أن یبنوا مهارة معالجة أهدافها، وفي حفاظها على 
  :عمل المجموعة من خالل تعیین مهام مثل

  .سرد ثالثة تصرفات على األقل قام بها العضو وساعدت على نجاح المجموعة -
  .یسرد سلوك واحد یمكن إضافته لجعل المجموعة أكثر نجاحا -
عطاءها تغذیة راجعة حول تقدم األعضاء في عملهم مع  ویقوم - المعلمون أیضا بتفقد المجموعات وإ

   )1(.بعضهم البعض في المجموعة، وكذلك العمل على المستوى الفردي

  :طریقة حل المشكالت -3 
  :تمهید

الحیاة التي یعیشها الفرد منا لیست بالسهولة بمكان، بحیث أن كل شيء مسیر له وال یتطلب  إن
بل فیها یواجه بالعدید من المشكالت والصعوبات تتطلب منه حلها وتجاوز . منه إعمال العقل والفكر

الغالب یتم ذلك  صعوباتها وهذا لن یتأتى له إال إذا تم تدریبه على كیفیة حل المشكالت التي تواجهه، وفي
تعلمیة داخل المدرسة یتم فیها عرض مشكالت أو وضع الطالب في  - من خالل مروره بخبرات تعلیمیة

  .  موقع مشكل تم یتطلب منه حلها أو محاولة حلها على األقل
لقد بدأ االهتمام بتوظیف أسلوب حل المشكالت في التدریس من زمن لیس بالقریب، وقد أشارت 

  .اسات إلى أهمیته في إكساب الطلبة مهارات حل المشكلةالكثیر من الدر 
أن التربیة یجب أن تعكس المجتمع األكبر وحجرات الدراسة یجب أن تكون " جون دیوي"یرى  «

أن " هبیاجی"بالمشروعات الموجهة لحل المشكلة وأكد " جون دیوي"مختبرات حل مشكالت واقعیة، وقد إهتم 
ثراء معرفتهم ویرى المتعلمین في أي عمر یندمجون ا ندماجا نشطا في عملیة اكتساب المعلومة وإ

أن العقل ینمو في مواجهة األفراد لخبرات جدیدة محیرة ومع كفاحهم لحل التعارضات التي " فیجوتسكي"
تفرضها هذه الخبرات وفي محاولة لتحقیق الفهم یربط األفراد المعرفة الجدیدة بالمعرفة السابقة ویبنون 

ى جدیدا، ویرى أن التعلم یتم عن طریق التفاعل االجتماعي مع المعلمین واألقران، أما ویشكلون معن
فقد قدم هو وزمالءه دعما نظریا لما عرف للتعلم باالكتشاف وهو نموذج للتدریس أكد أهمیة " برونر"

                                                             
 .117، ص2000والتعلیم قسم االمتحانات، عمان، ، منشورات وزارة التربیة مجموعات في والعمل التعاوني التعلم: منصور محمد  (1)
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ى االندماج النشط مساعدة التالمیذ لفهم بنیة المادة الدراسیة وأفكارها المتاحة أو األساسیة والى الحاجة إل
   )1(.»في عملیة التعلم

  :تعریف طریقة حل المشكالت -أوال
  .لكي نستطیع فهم أسلوب أو طریقة حل المشكالت ال بد من تعریف المشكلة أوال

  :ولقد تعددت تعاریف المشكلة منها
  .المشكلة موقف محیر یثیر الشك وعدم الیقین": جون دیوي"یعرفها 

  )2(.»الموقف الذي یصعب تحقیقه والوضع المحتوي على عائق هي «تعرف أیضا-

هي موقف یواجه الفرد أو مجموعة أفراد، ویحتاج إلى حل حیث ال یرى الفرد طریقا واضحا أو ظاهرة  -
للتوصل للحل المنشود، ولیست كل المواقف التي یواجهها الفرد تمثل مشكالت بالنسبة له، وما هو مشكلة 

  .مشكلة له في الغد، كما ال یكون مشكلة بالنسبة لفرد أخرللفرد قد ال یكون 
  :حل المشكلة

حل المشكلة على أنه عملیة تفكیر یتمكن المتعلم من خاللها اكتشاف الرابط بین " جانییه" یعرف  -
  .قوانین تم تعلمها مسبقا، ویمكن أن یطبقها لحل مشكلة جدیدة، فهي عملیة تؤدي إلى تعلم جدید

أن مهارة حل المشكلة عبارة عن نظام یتكون من قاعدة معرفیة تحتوي على  «فیرى" يجیلهول"أما  -
معارف ومعلومات حول المشكلة، ثم تحویل هذه المعرفة إلى طرائق وأسالیب ومن ثم خطة عمل الختیار 

   )3(.»أنسب الطرق للحل وتقییم هذه الطریقة في النهایة

  :أصول أسلوب حل المشكالت -ثانیا
في وقت مبكر من القرن الماضي وقد أكد " جون دیوي"ارتبط أسلوب حل المشكالت بالعالم التربوي 

على أن المشكالت التي یتم اختیارها في المواقف التعلیمیة هامة اجتماعیة ومثیرة الهتمام " جون دیوي"
لم ضمن بنیة معرفیة یرى أن أسلوب حل المشكالت هو أحد أنواع التع" روبرت جانییه"التالمیذ، كما أن 

  .مكونة من ثمانیة أنواع، وحل المشكالت یكون من أرقى تلك األنواع
ولكي یتم تعلم حل المشكالت ال بد أن یقوم المتعلم باستعمال المبادىء أو القواعد لتحقیق األهداف ولكي 

رتبط أسلوب ینجز التلمیذ بنجاح مهمات حل المشكالت یعتمد في األساس على ما تعلمه من قبل كما ی
وینطلق حدیثه في ذلك من " الحارثي" حل المشكالت أیضا بالفلسفة البنائیة، وهذا واضح من رؤیة 

  :وجهتین
األولى أن حل المشكالت یكون أنسب وأفضل بشكل تعاوني، وأن التعلم التعاوني هو من 

  .تطبیقات الفلسفة البنائیة في التعلم
                                                             

 .295، ص2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، التعلم المعرفي: حسین محمد أبو ریاش  (1)
 .348عبد اهللا بن خمیس أمبو سعیدي وسلیمان بن محمد البلوشي، مرجع سابق، ص (2)
 .296حسین محمد أبو ریاش، مرجع سابق، ص (3)
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فراغ بل هو موجود فیما یعرفه الطلبة وأن بذوره موجودة في الثانیة أن حل المشكالت ال یأتي من 
خبراتهم السابقة، وبما أن هناك تنوع في خبرات الطلبة لذا ینصح بأن یتم طرح مشكالت لها أكثر من حل 

  .صحیح حتى یتم إعطاء الطلبة حریة في تفكیرهم
  :خصائص حل المشكالت - ثالثا

  :لحل المشكلة مجموعة من الخصائص هي
  .المشكلة هو عملیة معرفیة تفكیریة حل«-
  .حل المشكلة یتضمن االنتقال من مرحلة بدایة المشكلة إلى مرحلة الهدف -
  .حل المشكلة یتطلب ویتأثر بقدرات الفرد وخبراته ومعارفه السابقة -
  .حل المشكلة یحتاج إلى خطوات منظمة -
  .وطبیعتهاحل المشكلة یتطلب استراتجیات محددة تبعا لنوع المشكلة  -
  .حل المشكلة یتطلب الدافعیة والرغبة من الفرد للتحرك نحو مرحلة الهدف وتحقیق حل المشكلة -
  (1) .»حل المشكلة عادة ما یكون فردیا وقد یكون جماعیا -

  :أهداف استخدام إستراتجیة حل المشكالت -رابعا
  : هناك العدید من األهداف یحققها التعلم المبني على المشكلة منها

تنمي لدى الطلبة الذكاء المنطقي الریاضي من خالل استخدامهم لعملیات العلم كالمالحظة « - 1
، والذكاء اللغوي أثناء مناقشة المشكلة المعطاة للطلبة، والتحدث عن نتائج ...واالستدالل والتصنیف

االجتماعي من خالل تفاعل الطلبة مع بعضهم أثناء مناقشة المشكلة المعطاة لهم على البحث، والذكاء 
هیئة مجموعات تعاونیة وأخیرا ینمو الذكاء الطبیعي لدى المتعلمین في حالة تطلبت المشكلة المعطاة لهم 

لة من خالل خروج الطلبة إلى البیئة المجاورة، والتعرف على الطبیعة ومكوناتها والبحث عن حلول للمشك
  .جمیع بیانات من البیئة

تساعد على تطویر مهارات عملیات العلم لدى الطلبة كالمالحظة، والتفسیر والتنبؤ، وضبط  - 2
  .2007، وهذا ما أثبته العدید من الدراسات منها دراسة أمبو سعیدي والبلوشي سنة ...المتغیرات

  .المهارات الفكریة تنمي تفكیر الطلبة وقدرتهم على حل المشكلة وتنمیة - 3
  .تساعد المتعلمین على أن یصبحوا مستقلین ذاتیا - 4
تزید من قدرة المتعلمین على تطبیق المعلومات وتوظیفها في مواقف حیاتیة جدیدة خارج المدرسة  - 5

  .وحل المشكلة العرضیة التي تواجههم في حیاتهم العملیة
  .تثیر دافعیة الطلبة واستمتاعهم بالعمل - 6
  .د من قدرة الطلبة على االستفادة من مصادر التعلم المتنوعةتزی - 7

                                                             
  .47، ص 2003، مطبعة الشقري للنشر، الریاض، )النظریة والتطبیق( المشكالت حل بأسلوب العلوم تدریس: إبراهیم الحارثي   )1(
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  .تنمي االتجاهات العملیة وحب االستطالع والمواظبة على العمل - 8
  .تزید من فهم الطلبة للمعلومات وبقاء أثرها ألطول فترة ممكنة - 9

  .من إدراك الطالب في تكامل المعلومة من خالل ارتباطها بالمواد المختلفة تزید -10
  )1(.»تنمیة المهارات الضروریة لحل المشكلة مثل جمع البیانات وتحلیلها والوصول للنتائج -11

  :خطوات تطبیق إستراتجیة حل المشكلة في الغرفة الصفیة - خامسا
توجد العدید من األفكار التي یمكن للمعلم استخدامها في تنفیذ التعلم المبني على المشكلة داخل 
الغرفة الصفیة، ولكن ارتأینا أن نقدم نموذجا تمت تجربته، هذا النموذج ثم استخدامه من قبل البلوشي 

  :یتكون من أربع مراحل یمكن توضیحها فیما یلي) 2005(وأمبو سعیدي) 2005(
  وفیه: اإلعداد إلجراء التعلم المبني على المشكلة« -1
  .اختیار وتحدید مشكلة واقعیة أو موقف قد حدث في میدان معین -أ

مقاالت من الجرائد والمجالت، اإلذاعة : صیاغة المشكلة وتوجد مصادر مختلفة لصیاغتها ومنها - ب
  ...الشخصیة والتلفاز، تجارب اآلخرین، المنهج المدرسي، دلیل المنهج، التجارب

  .تحدید األهداف والمخرجات -جـ
  .اختیار مصادر مالئمة تساعد الطلبة على جمع المعلومات - د
  .إعداد خطة لسیر عمل الطلبة - ه
  :توجیه المتعلمین للتعلم المبني على المشكلة -2
  .تقدیم المشكلة وتوجیه الطلبة نحو الموقف المشكل -أ

  .التعلیمیة للطلبةتحدید وتعریف المخرجات واألهداف  - ب
  :تنفیذ التعلم المبني على المشكلة -3
  .تحدید خطة العمل وتنظیم الطلبة للدرس -أ

  .تقدیم مجموعة من األسئلة ذات الطابع التفكیري والمفتوح تساعد الطلبة في بحثهم - ب
  .تنظیم الطلبة بصورة مجموعات -ج
  .توزیع األدوار - د
  .المستقل والبحث الجماعيعمل الطلبة ومساعدتهم على البحث  - ه
 )2(.»التوصل إلى النتائج وعرضها على باقي المجموعات -و

 

  

                                                             
 .365عبد اهللا بن خمیس أمبو سعیدي وسلیمان بن محمد البلوشي، مرجع سابق، ص  (1)
 المبني على المشكلة على تنمیة عملیات العلم لدى طلبات الصفأثر إستراتجیة التعلم : عبد اهللا أمبو سعیدي وخدیجة البلوشي (2)

 .107، ص2007، مجلة رسالة الخلیج العربي، العاشر
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  :تقییم التعلم المبني على مشكلة« -4
وفیها یتم تحلیل عملیة حل المشكلة وتقییمها من خالل تلخیص ما تعلمه الطلبة وتحدید ما تحقق 

  :التعلم المبني على المشكلة أنمن أهداف وتقییم انجاز الطالب والمعلم، ویشترط في تقییم 
  .یقیم األهداف الموضوعة« -أ

  ).الصدق والثبات(یتصف بالموضوعیة  - ب
  .یقیم نواتج عمل الطلبة وانجازاتهم -ج
   )1(.»یقیم انجاز المعلم - د

  :التقییم في إستراتجیة حل المشكالت -سادسا
تتحقق إستراتجیة التعلم المبني على ستخدام أسالیب التقییم المناسبة یعد أمرا ضروریا لكي اإن 

المشكلة، وهناك نؤكد على وجوب تطابق إجراءات التقییم في التعلم المبني على المشكلة مع األهداف 
نما  التعلیمیة التي یضعها المعلم، وینبغي أن یقیس جوانب مختلفة ال تنحصر على اكتساب المعرفة فقط وإ

إلى ثالثة جوانب رئیسیة لتقییم " وایت"وجوانب أخرى ویشیر  یقیس مدى اكتساب الطلبة لعملیات العلم
  : الطلبة في إستراتجیة التعلم المبني على المشكلة وهي

  :المستوى المعرفي -أوال
یتضمن مدى اكتساب الطلبة للمعلومات المتضمنة في الدرس ویمكن تقییمها عن طریق األسئلة  «

   )2(.»الصفیة واالختبارات التحریریة

  :عملیات العلم -ثانیا
یكتسب الطالب مهارات وعملیات عقلیة متنوعة من قیامه بحل المشكالت العلمیة مما یؤهله لحل 
أي مشكلة تواجهه في حیاته، وتتضمن هذه القدرات المالحظة والتصنیف واالستدالل والتنبؤ، ویمكن تقییم 

  :هذا الجانب من خالل
  .ویقوم المعلم بمالحظة الطلبة أثناء قیامهم بعملیة التعلمبطاقة مالحظة تشتمل على النقاط السابقة  -
تقییم أداء الطلبة من خالل اختبار القدرات أو المهارات وذلك بغرض مواقف مشكلة على الطلبة  -

ویحاول الطالب حل هذه المواقف بخطوات منظمة تبین مدى اكتسابه للقدرات السابقة، وقد تكون المشكلة 
  .یة أصیلة فیسمى التقییم في هذه الحالة بالتقییم األصیلعبارة عن مواقف حقیق

   :انجاز الطالب - ثالثا
ویتم معرفة مدى انجاز الطالب من خالل الملف المحقب، وهو حقیبة تجمع فیها جمیع انجازات  «

  )3(.»الطالب وتعكس ما عمله الطالب وما یستطیع عمله في جمیع المواد الدراسیة
                                                             

 .108المرجع السابق، ص (1)
 .301حسین محمد أبو ریاش، مرجع سابق، ص (2)
 .302المرجع السابق، ص (3)
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  :طریقة المشروع -4
عندما نتحدث عن طریقة المشروع في التعلیم، من حیث كونها طریقة علمیة منظمة فإننا نرمي إلى 
ربط التعلیم المدرسي بالحیاة التي یحیاها المتعلم خارج المدرسة وداخلها معا، وبعبارة أخرى فإننا نستهدف 

  .ربط المحیط المدرسي بالمحیط االجتماعي
  نشأتها -أوال

سع عشر ارن الثامن عشر والقرن التربي القترجع فكرة طریقة المشروع في التعلیم إلى م «
حالله المحل المناسب في " فروبل"و" هیربارت"و" بستالوتزي"و" روسو"أمثال حیث نادوا بحریة الطفل وإ

ن ذلك التاریخ والتعلیم وجعله مركز الفعالیة الذي تدور حوله جهود المربین والمعلمین، ومعملیة التربیة 
في " جون دیوي"بدأ المربون یفكرون في الوسائل التي تحقق هذا الهدف من التربیة والتعلیم، وما جهود 

هذا الحقل إال تحقیق لما جاء به مربو القرنین الثامن عشر والتاسع عشر من األفكار الحدیثة، فأعماله 
محك التجارب، فال عزو إذا اعتبرت الطریقة وجهوده التربویة هي التي أخرجت أراء أولئك المربین إلى 

، والسیما تلك الناحیة التي تتعلق بالعالقة بین "جون دیوي التربویة"التعلیمیة الحدیثة خالصة لفلسفة 
   )1(.المدرسة والمجتمع

أن المدرسة لم تعد كالسابق محال لتحضیر األطفال إلى الحیاة بتقدیم بعض " جون دیوي"یرى 
تقانها، بل إن المدرسة أصحبت في نظره المواد الجافة و  الحقائق المجردة إلیهم وحملهم على حفظها وإ

محال یحیا فیه األطفال حیاة اجتماعیة عملیة حقیقیة یتدربون على حل المشكالت الحیاتیة التي قد 
تجابههم خارج المدرسة، ومن أجل ذلك فقد حضي دیوي على وجوب جعل المحیط المدرسي بشكل یشعر 

الطفل أنه ال یعیش في محیط تكبت فیه میوله ویحرم من تنفیذ رغباته، فأكد ضرورة إدخال الدروس فیه 
نفد إلى كل مدرسة حدیثة وهیمن على أفكار " التعلم بالعمل" العملیة في المدرسة، كما أن قوله المشهور

التجاریة أو  أكثر المعلمین والمربین، حتى أصبحنا ال نرى مدرسة حدیثة تخلو من بعض األعمال
" كلبا تریك"الصناعیة أو الزراعیة، أو ما إلى ذلك وقوله هذا یعد نواة لطریقة المشروع في التعلیم، ثم جاء 

مبشرا بأداء دیوي التعلیمیة، وفلسفة التربویة، فتمسك بطریقة المشروع، وبحث فیها بحثا مسهبا حتى أنه 
من " كلبا تریك"هذه الطریقة انتشرت واشتهرت بما بدل  عد ركنا أساسیا في بناء هذه الطریقة والحقیقة أن

  .جهود في تفسیرها وبسطها أمام المعلمین
  :تعریفها: ثانیا

، وقد كان لفظ المشروع یستعمل من قبل "كلبا تریك"اختلف المربون في تعریف طریقة المشروع قبل 
أمریكا، ومن هنا انتقل اللفظ إلى  علماء الزراعة العملیة والهندسیة في الحقول الزراعیة التجریبیة في

المشروع هو «: فعرفه بالتعریف األتي" كلبا تریك"المدارس وأخد معناه یتحدد تدریجیا إلى أن ظفر به 
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فكلبا تریك یرى المشروع في الدرجة األولى، أنه عمل ". الفعالیة القصدیة التي تجري في محیط اجتماعي
ون هذا العمل المقصود متصال بالحیاة، وقد رد على  قصدي أي یحوي على هدف معین، على أن یك

بتعریفه هذا للمشروع مربون كثیرون، ونقطة اعتراضهم على هذا التعریف هي أن كلبا تریك " كلبا تریك"
بهذا التعبیر یعد أي عمل ذي هدف مشروع، مع أن لفظ المشروع یجب أن یطبق على تلك الفعالیات التي 

یدوي والفعلي مشروعا إذا شامل فهو یعتبر العمل ال" كلبا تریك"تغلب علیها الصبغة العملیة، ولكن تعریف 
هو الهدف في العمل واتصال هذا العمل " كلبا تریك"كان قصدیا متصال بالحیاة فالشرط الذي یشترطه 

   )1(.»بحیاة المتعلم

بأنه نشاط تربوي یخطط له الطالب في تعلمهم لتحقیق هدف منشود وفي  «:یعرف المشروع أیضا
ون من خاللها بعض االتجاهات االیجابیة باإلضافة إلى المشروع یقوم الطالب بنشاطات متنوعة یكتسب
   )2(.»الخبرات الغنیة بالمهارات والمعلومات والحقائق

  :تصنیفات المشروع - ثالثا
  :المشروع إلى األتي" كلبا تریك"یصنف 

  وهي تستهدف األعمال التي تغلب علیها الصبغة العملیة في الدرجة األولى: المشروعات البنائیة « - 1
وهي التي تستهدف الفعالیات التي یرمي المتعلم من ورائها التمتع بها  :المشروعات االستماعیة -2

  .كاالستماع إلى الموسیقى  أو إلى قصة أدبیة وغیرها
  .وهي التي یستهدف المتعلم، ومنها حل معضلة ما، فكریة أو غیر ذلك: مشروعات المشكالت -3
  )3(.»ض الحصول على بعض المعرفةمشروعات لتعلیم بعض المهارات أو لغر  - 4

  :أنواع المشروع -رابعا
  :ینقسم المشروع بحسب عدد المشاركین إلى قسمین هما

وهي تلك المشروعات التي یطلب فیها إلى جمیع الطلبة في غرفة الصف أو : المشروع الجماعي «-1
بتمثیل مسرحیة أو روایة معینة المجموعة الدراسیة الواحدة، بالقیام بعمل واحد، كأن یقوم جمیع الطلبة 

  .كالمشاركة منهم في احتفاالت المدرسة أو كأحد الواجبات الدراسیة المطلوبة منهم
  :وینقسم بدوره إلى نوعین هما: المشروع الفردي -2

حیث یطلب إلى جمیع الطلبة تنفیذ المشروع نفسه، كال على حدة، كأن یطلب إلى كل منهم  :النوع األول
 .ة الوطن العربي، وأن یلخص كتاب معین یحدده المعلمأن یرسم خارط
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فهو عندما یقوم كل طالب في المجموعة الدراسیة باختیار وتنفیذ مشروع معین من  :أما النوع الثاني
   )1(.»مجموعة مشروعات مختلفة، یتم تحدیدها من قبل المعلم أو الطلبة أو االثنین معا

  :خطوات عمل المشروع - خامسا
  :تمر عملیة عمل المشروع بأربع خطوات رئیسیة هي

  :اختیار المشروع-    1
تعد عملیة اختیار المشروع من أهم خطوات أو مراحل عمل المشروع، ذلك ألن  «  

االختیار الجید یساعد في نجاح المشروع، بینما االختیار السیئ أو الفشل في االختیار المناسب یعرض 
ل من الخطوات األخرى الالحقة خطوات عدیمة الجدوى وتتسبب في إهدار المشروع للفشل الحتمي ویجع

  . الوقت
تبدأ هذه الخطوة بقیام المعلم بالتعاون مع طالبه بتحدید أغراضهم ورغباتهم واألهداف المراد تحقیقها 
من المشروعات، وتنتهي باختیار المشروع المناسب للطالب، ویفضل عند اختیار المشروع أن یكون من 

لقیام بالعمل الجاد النوع الذي یرغب فیه الطالب ولیس المعلم، ألن ذلك یدفع الطالب ویشجعه على ا
وانجاز المشروع، وألنه في الغالب سوف یشعر بنوع من الرضى في انجازه والعكس صحیح إذا كان 

  .المشروع من النوع الذي ال یلبي رغبة أو میال لدى الطالب
كما یراعى في اختیار المشروع أن یكون من النوع الذي یمكن عمله إذ كثیرا ما نجد الطالب یقحم 

شروع ما، وال یستطیع انجازه ألسباب تتعلق بالمشروع نفسه، أو ألن عمل المشروع یحتاج إلى نفسه في م
معدات أو إمكانیات غیر متوفرة لدى الطالب،وأخیرا یجب أن یكون المشروع من النوع الذي یعود بالفائدة 

یعود الطالب على الطالب ویفضل أن یكون على عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بالمنهاج الدراسي لكي 
 )2(.»بفائدة تربویة

  :خطة الوضع  -    2
حتى ینجح أي مشروع البد من وضع خطة مفصلة، تبین سیر العمل في المشروع، واإلجراءات 

 ع الذي یناسبه ویتالءم مع رغباتهاالزمة إلنجازه، فبعد أن ینجز الطالب الخطوة األولى ویختار المشرو 
  .یقوم بالتعاون مع المعلم بوضع خطة مفصلة واضحة لتنفیذ المشروع

إن أهم ما یمكن قوله حول وضع الخطة، هو أن تكون خطواتها واضحة ومحددة ال لبس فیها وال 
ال كانت النتیجة إرباك الطالب وفتح المجال أمامه لالجتهادات غیر المدروسة والتي من شأنها  نقص، وإ

هنا من التأكید على أهمیة مشاركة الطلبة في وضع هذه  وال بد. وقت الطالب وجهدهعرقلة العمل وضیاع 
بداء أرائهم ووجهات نظرهم، ویكون دور المعلم هنا ذا صبغة أو طابع استشاري یسمع أراء  الخطة، وإ

                                                             
 .78،79المرجع السابق، ص  (1)
 .176مروان أبو حویج، مرجع سابق، ص  (2)



طرائق التدریس                                     :                                      الفصل الثاني  
 

 56 

نما من أجل توجیه الطلبة  الطلبة ووجهات نظرهم ویعلق علیها، ولكن لیس من أجل النقد أو التهكم، وإ
  .ومساعدتهم

  :تنفیذ المشروع -    3
یتم في هذه المرحلة ترجمة الجانب النظري المتمثل في بنود خطة المشروع إلى واقع عملي 
شرافه  محسوس، حیث یقوم الطالب في هذه المرحلة بتنفیذ بنود خطة المشروع تحت مراقبة المعلم وإ

وتنمیة روح الجماعة والتعاون بین  وتوجهاته، ویقوم المعلم بإرشاد الطلبة وحفزهم على العمل،
الطلبة،والتحقق من قیام كل منهم بالعمل المطلوب منه، وعدم االتكال على غیره ألداء عمله، هذا ویجب 

 لمعلم بمناقشة الموضوع مع الطلبةالتأكید هنا على ضرورة التزام الطلبة ببنود الخطة، وعندها یقوم ا
  .واالتفاق معهم على التعدیالت الجدیدة

  :تقویم المشروع -   4
بعد اختیار الطلبة للمشروع، ووضع الخطة التفصیلیة له وتنفیذه، تأتي الخطوة الرابعة واألخیرة من 
خطوات إعداد المشروع وهي تقویم المشروع والحكم علیه، حیث یقوم المعلم باالطالع على كل ما أنجزه 

بمعنى . ع بها وكیفیة تالفیها في المرات المقبلةالطالب مبینا له أوجه الضعف والقوة واألخطاء التي وق
أخر یقوم المعلم بتقدیم تغدیة راجعة للطالب، وتعد هذه من أهم فوائد تقویم المشروع، ومن دونها ال یعرف 
الطالب مدى إتقانه لعمله وال األخطاء التي وقع فیها، وطریقة معالجتها، وفي كثیر من األحیان یشرك 

یة التقویم هذه، فإذا كان المشروع من النوع الفردي مثال قد یطلب المعلم من الطالب المعلم طالبه في عمل
أن یقدم أو یعرض نتائج مشروعه، وما قام به على بقیة الطلبة، فیقوم الطلبة بمناقشة المشروع، وتقدیم 

ن تعذر تعلیقاتهم وأرائهم، أما إذا كان المشروع جماعیا فیمكن مناقشة مع مجموعة أخرى من الطلب ة، وإ
  )1(.ذلك یقوم المعلم بمناقشته

  :شروط اختیار المشروع -سادسا
  :هناك مجموعة من الشروط ال بد من األخذ بها عند اختیار المشروع نذكر منها األتي

أن تكون للمشروع المختار قیمة تربویة معینة، ویجب أن تكون هذه القیمة التربویة ذات عالقة  یجب «-
  .معینة باحتیاجات المتعلم

االهتمام بتوفیر المواد الالزمة لتنفیذ المشروع، فكثیرا من المشاریع المفیدة ال یمكن تنفیذها لعدم توفر  -
ال ضاعت الجهود ذهب الوقت المواد الضروریة، وكذلك یجب مالحظة المكان ا لذي ینفد فیه المشروع وإ

  .سدى
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یجب أن یكون الوقت الذي یصرف في تنفیذ مشروع ما، متناسیا مع قیمة المشروع، فالنتائج التي  -
نحصل علیها من المشروع وفائدتها في حیاة المتعلم هي التي یجب أن تبرر لنا مقدار الوقت الواجب 

  .صرفه في تنفیذ مشروع مدرسي
یجب أال یتعارض المشروع المختار مع جدول الدروس المدرسي، أو بعبارة أخرى، یجب أال یؤثر في  -

  .سیر الدروس خوفا من اختالل النظام، وحدوث االرتباك في تعلیم بقیة الصفوف
 مراعاة االقتصاد في أثمان المواد التي یحتاجها المعلم لمشروع ما، وبعبارة أخرى یستحسن عدم اختیار-

  .المشاریع التي تتطلب المصاریف الباهظة والتي قد تكلف المعلم والطلبة ما لیس بوسعهم تدبیره
  .مالئمة المشروع للحصول على القیم التربویة المطلوبة -
یجب أال یكون المشروع معقدا، ویجب أال یستغرق وقتا طویال، ویستحسن أال یتجاوز الوقت الذي  -

  . ین على األكثریخصص للمشروع أكثر من أسبوع
یجب أن یكون المشروع متناسیا مع قابلیة الطلبة في تصمیمه وتنفیذه، ویجب أال یتطلب مهارات  -

معقدة، أو معلومات صعبة ال یستطیع الطلبة أن یحصلوا علیها، ویجب أال یكون المشروع صعبا بدرجة 
ر    .شادهیضطر المعلم فیها إلى أن یصرف وقتا طویال مع كل طالب لتعلیمه وإ

  .یجب أال یكون المشروع تافها، فیؤدي بالطلبة إلى أن ینشغلوا كثیرا بفعالیات غیر مثمرة -
   )1(.»یجب تجنب التداخل غیر الضروري في المشروعات المتعاقبة -

  :محاسن طریقة المشروع - سابعا
  :یمكن إیجاز أهم محاسن طریقة المشروع كطریقة في التعلیم في النقاط التالیة

تنمي طریقة المشروع عند الطلبة روح العمل الجماعي والتعاون، كما هو الحال في المشروعات  « -
  .الجماعیة، وروح التنافس الحر الموجه في المشروعات الفردیة

تعد طریقة المشروع من الطرائق التدریس التي تشجع على تفرید التعلیم، ومراعاة الفروق الفردیة بین  -
  .نادي به التربیة الحدیثةالمتعلمین، ودلك ما ت

یشكل المتعلم في هذه الطریقة محور العلمیة التربویة بدال من المعلم فهو الذي یختار المشروع وینفذه  -
  .تحت إشراف المعلم

تعمل هذه الطریقة على إعداد الطالب وتهیئته للحیاة خارج أسوار المدرسة، حیث یقوم بترجمة ما تعلمه  -
ملموس، وتشجعه على العمل واإلنتاج، فالتعلم ال یكون صحیحا وال یؤدي أغراضه نظریا إلى واقع عملي 

 .وأهدافه، إال إذا استطاع الطالب ربط النواحي النظریة بالنواحي العملیة، وهذا هو أفضل أنواع التعلم
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ا من تنمي عند الطالب الثقة بالنفس، وحب العمل، كما وتشجعه على اإلبداع وتحمل المسؤولیة وكل م -
  )1(.»شأنه مساعدة في حیاته العملیة

  :النظریات المفسرة لطرائق التدریس -رابعا
  :لقد تعددت النظریات المفسرة لطرائق التدریس ومنها

 :نظریة برونر التعلیمیة المعرفیة1-
ؤیدین لوجود نظریة حد المء النفس االجتماعیین المعاصرین وأأحد علما" جیروم برونر"یعد   

دث التعلیم الصفي بدال من اعتماد نظریات التعلم السلوكیة في ذلك مند أوائل احو  تفسرللتدریس 
في حیث أدت أفكاره ر بالتعلم المع "برونر"اهتمام  من هذا القرن،وبدأ اتیالخمسینیات وحتى السبعین

االتجاه المعرفي في وكتاباته المتعددة إلى بلورة اللبنات األولى لنظریته في التعلیم وتنتمي هذه النظریة إلى 
ویقصد «التربیة والذي یهدف إلى تكوین صورة واضحة ومتكاملة لبنیة المادة الدراسیة لدى المتعلمین،

أكادیمي ثم طرائق  مومیات والنظریات الخاصة بأي فرعبهذه البینة مجموعة المبادئ والمفاهیم والع "برونر"
ن طرق على هذا السیاق بأ" برونر"ت المعرفیة ویزید وأسالیب البحث التي أدت إلى التوصل لهذه األساسیا
   )2(.»البحث أكثر بقاء لدى المتعلم من الحقائق والعمومیات

  :ومن المبادئ األساسیة لهده النظریة
أن الموقف التعلیمي یعد موقفا استقصائیا، یقوم فیه المتعلم بالبحث عن " برونر"یرى : المیل للتعلیم -1

حلول لمشكالت یتضمنها ذلك الموقف ومن ثم ینبغي تفاعل المتعلم مع عناصر الموقف المشكل مما 
  : یستوجب توافر قدر كاف من المیل لدیه، ویتطلب ذلك أمرین

  .هذا المیلأن تؤدي التربیة البیئیة قبل المدرسة إلى غرس  -
تنشط : أن یساعد المعلم على إثارة المیل لدى المتعلم من خالل المواقف التدریسیة وذلك من خالل -

  .المتعلم، المحافظة على مثابرته وتوجیهه
لكي تبنى المعرفة في دهن المتعلم بطریقة صحیحة ینبغي أن تنظم المادة الدراسیة : بناء المعرفة -2

ثالثة  " برونر"ها، ومن ثم یتمكن من فهمها واستیعابها، ویتوافر للمعلم في رأي بشكل یسمح للمتعلم بتمثل
  :سبل لتحقیق ذلك

  .هو أسلوب الذي یتبعه المعلم في نقل المعرفة: طریقة العرض -أ
أي االقتصاد في مقدار المعلومات التي ینبغي تعلیمها، ألن التعلیم : االقتصاد في تقدیم المعلومات - ب

ه اكتشافیها یحدث من خالل حل المشكالت األمر الذي یتطلب من المعلمین مراعاة عامل من وجهة نظر 
  .االقتصاد في عرضهم للمادة التعلیمیة
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فالعرض الفعال هو الذي یبسط المعرفة العلمیة أمام المتعلمین، فكلما كانت المادة : فعالیة العرض -ج
  .سر استیعابهامبسطة في عرضها كانت أكثر تأثیرا في المتعلمین وأی

عادة عرضها " برونر"یرى : التسلسل في عرض الخبرات -3 أن التسلسل في عرض المعلومات وإ
للمتعلمین ینبغي أن تؤدي بهم إلى فهم بنیة المادة الدراسیة األمر الذي یقودهم إلى التمكن من تحویل 

في عرض الخبرات ال یمكن  یرى أن التسلسل المثالي" برونر"المعرفة إلى صورة جدیدة، وباختصار فإن 
سرعة : تحدیده مستقبال عن محك یمكن من خالله الحكم على مثالیة التتابع ویتضمن هذا المحك في رأیه

التعلم، درجة مقارنة نسیان المادة المتعلمة، قدرة المتعلم على نقل ما تعلمه إلى مواقف أخرى جدیدة، أیضا 
 وما ینشأ عنه من اجتهادات ذهنیة واالقتصاد فیما تم تعلمهتحدید طریقة تعبیر المتعلم عما تم تعلمه، 

 .وأخیرا قوة تأثیر ما تم تعلمه من حیث قدرته على إنتاج تراكیب جدیدة
على معرفة المتعلم نتائج نشاطه التعلیمي، وما یقدم " برونر"التعلم الجید من وجهة  یتوقف: التعزیز -4

  :بین نوعین من هذه التعزیزات" برونر"ویمیز له من تعزیزات وزمان ومكان تقدیمها، 
یقدمه المعلم في صورة معلومات تصحیحیة ینبغي أن تقدم في وقتها  المناسب فإذا تأخر : خارجي -

تقدیمها فقد یكون المتعلم قد تعدى توقیت االستفادة منها حیث یجب أن تقدم هذه التعزیزات في صورة 
  .متعلمتتفق والمراحل النهائیة المعرفیة لل

یسمح للمتعلم بتصحیح مسار تعلیمه بنفسه وفقا لمحك یقارن به نتائج إنجازه ویكشف أخطاءه  :ذاتي -
    )1(.إن وجدت

 :نظریة روبرت جانیة -2
أحد علماء النفس الذین كان لهم دور بارز في اإلسهام في تطویر نظریات " روبرت جانیه"یعد   

هو تقدیم المهارات والعملیات والخبرات للفرد لكي یصبح مواطنا التعلم، فهو یرى أن الهدف من التربیة 
مهمة جدا ) تحلیل العمل التعلیمي(صالحا في المجتمع ویؤكد جانیه أن عملیة تحلیل المهام أو المطالب 

في التعرف على بنیة وتعاقب المعلومات التي تقدم وتعرض على الفرد المتعلم وهذا ما أطلق علیه البناء 
فالتعلم عنده یحدث عندما تتوافر الخبرات التعلیمیة السابقة الالزمة للتعلم الجدید، ویرى  «.لتعلمالهرمي ل

جانیه أن نحدد ما الذي نرید من المتعلم، وهذا یتطلب صیاغة هدف إجرائي، ثم یحلل إلى أهداف جزئیة 
یكون التعلم في صورة یرى ضرورة أن " جانیه"تحتوي معلومات الزمة لبلوغ الهدف، ویتضح مما سبق أن 

هرمیة ، حیث ینبغي على المعلم أن یحدد المهمة النهائیة التي ینبغي أن یتعلمها المتعلمون ویصیغها في 
صورة هدف یوضح في الهرم تم یحدد األهداف الفرعیة الالزمة لتحقیق الهدف الرئیسي ویضعها أدنى 

   )2(.»الهدف الرئیسي وهكذا
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فهو عبارة عن مجموعة من الخطوات التي یستخدمها " روبرت جانیه"أما عن أسلوب التدریس عند 
  :في إعداد المادة وتقدیمها في الموقف التدریسي، ویتكون من تسع خطوات تدریسیة هي

 جدب انتباه المتعلم-
  .تعریفه باألهداف -
  .استرجاع التعلم السابق -
  .تقدیم المحتوى -
  .تزوید المتعلم بالتوجیه -
 .تحفیز أداء المتعلم -
  .تزوید المتعلم بالتغذیة الراجعة  -
  .تقویم أداء المتعلم -
  )1(.»تحسین االحتفاظ بالمتعلم وانتقال أثره -

  :نظریة أوزبل - 3
بذلك أن التعلم ال ینبغي أن یكون " أوزبل"، ویقصد "أوزبل"یعتبر التعلم ذو المعنى جوهر نظریة        

في هذا " أوزبل"وقد افترض  «.البنیة المعرفیة للفرد تعلما قهریا، ولكنه اندماج حقیقي لمعلومة جدیدة في
التعلم أن المفهوم أو التطور الذهني لخبرة یكتسب معنى سیكولوجیا حقیقیا عندما یكون معادال لفكرة 
موجودة سلفا في الذهن، وحتى یكون اآلي منبه أو مفهوم معنى في خبرة المتعلم ینبغي أن یكون هناك 

  .ذهن ویسمى هذا الشيء بالبنیة المعرفیةشيء یمكن معادلته في ال
في عرض األفكار وبذلك تكون أكثر فعالیة في ) اللفظیة(على الناحیة اللغویة " أوزبل"تركز نظریة 

  .المراحل الثانویة والجامعیة منها في المراحل األولى، وذلك ألنها تعتمد على التجرید بشكل كبیر
تركز على التعلم المعرفي وال تركز على تعلم المهارات " أوزبل"ومما سبق نستطیع أن نقول أن نظریة 

العلمیة المختلفة وتطبیقاتها، وتؤكد ضرورة اهتمام المعلم بالمعلومات التي یعرفها المتعلم سبقا ثم االبتداء 
من ذلك المستوى والعمل على ربط المعلومات الجدیدة أو المواقف التعلیمیة بالمعلومات التي یعرفها 

تعلم، ألن المعلومات التي یملكها الفرد في بنیته المعرفیة تعتبر الركیزة األساسیة للمعلومات الجدیدة الم
وبذلك فان نموذج التعلم اللفظي ذي  )2(.»التي سوف یتم ربطها بالبنیة المعرفیة، مما یسهل إدراكها وفهمها

  :المعنى یهدف إلى

عدادهامساعدة المعلم على تصمیم المادة الدراسیة و  -   .إ
  .طریقة تقدیمها -
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  .إیصال أكبر كمیة ممكنة من المعلومات إلى المتعلمین على نحو فعال وذي معنى -
حتفاظ بها ونقلها إلى المتعلم من اكتساب المعلومات واالأن غایة التعلم المدرسي األساسي هي تمكین  -

  .أوضاع جدیدة
  : هناك شكلین: أشكال التعلم ذي معنى عند أوزبل

ن الشبه بالبناء المعرفي القائم، فإنه یمكن استخالصها، لهذا فإإذا كانت المادة الجدیدة شدیدة : األول
  .لكنه ینسى بسرعة و المادة شدیدة األلفة تنسى بسرعة، أي أن التعلم الستخالصي یحدث بسرعة

ن التعلم ها جدید تماما، فإ، أي أن جزء منلبنیة المعرفیةكانت المادة الجدیدة امتداد ل إذا :الشكل الثاني
رتباطي یتطلب وقتا أطول كرها لفترة أطول أي أن التعلم االتذیكون ارتباطیا، أي أن المادة غیر المألوفة ن

  . ولكنه یبقى لزمن أطول
  :أسلوب التدریس عند أوزبل *

إعداد أن أسلوب التدریس عبارة عن مجموعة من المراحل المتسلسلة التي تتبع في " وزبلأ"یرى  
المادة التعلیمیة وتنفیذها في غرفة الصف، كما  یرى كذلك أن أسلوب الشرح القائم على تنظیم المادة 
الدراسیة وعرضها بشكل هرمي واضح بدءا بالمفاهیم األكثر عمومیة وشموال وانتهاء بالحقائق المحددة هو 

  1(.انسب األسالیب التعلیمیة التي تحقق هذه المهام على نحو فعال

  :نظریة بیاجیة -4
الباني لصرح النظریة البنائیة وخاصة فیما یتعلق بمنظورها السیكولوجي عند اكتساب "بیاجیه"یعد       

ومن المفاهیم األساسیة  المعرفة، فنظرته عن اكتساب المعرفة كانت وال تزال لها السیادة في هذا المجال
  ":بیاجیه"في التعلم المعرفي عند 

وتشیر ) األداء(المعرفة الشكلیة ومعرفة اإلجراء : إذ یمیز بین نوعین من المعرفة وهما :أنواع المعرفة -1
المعرفة الشكلیة إلى معرفة المثیرات بمعناها الحرفي، فمعرفة األشكال تعتمد على التعرف على الشكل 

لحظة زمنیة  العام للمثیرات ولذلك سمیت بالمعرفة الشكلیة وهي تهتم باألشیاء في حالتها الساكنة في
  .الحالیة الحالة إلى السابقة حالتها من األشیاء علیها تتغیر التي بالكیفیة تهتم اإلجرائیة المعرفة أما ،معینة

 البیولوجي المجال في ودراساته تهباهتماما األفراد عند المعرفي التعلم في "بیاجیه" أداء تأثر لقد :التكیف -2

 شدة تزداد فعندما به، المحیطة البیئة مع للتكیف دائما یسعى الحي الكائن أن دراسته من "بیاجیه "وتعلم

 مكان في اإلنسان یكون عندما تتسع العین عدسة أن كما قلیال، تضیق اإلنسان في العین حدقة فإن الضوء

 الحي الكائن بها یقوم التي البیولوجیة األفعال من نوعا یعد الحالة هذه في االتساع أو الضیق وعملیة مظلم

 البیولوجیة األفعال من بمجموعة قیامه یشمل ال للبیئة اإلنسان وتكیف به المحیطة البیئة عوامل مع للتكیف

نما فقط،  المثیر فظهور وعقلیا، بیولوجیا یتم التكیف أن أي العقلیة األفعال من بمجموعة أیضا قیامه یشمل وإ
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 مع للتكیف الحي الكائن بها یقوم التي العقلیة العملیات أو األفعال من وهما والمالحظة التساؤل إلى یؤدي

 عند المعرفي والتعلم .المثیر هذا عن الفرد معارف نمو إلى تؤدي التي هي العقلیة األفعال وهذه البیئي المثیر

  )1(»به المحیطة البیئة مؤثرات مع العقلي للتكیف نتیجة أساسا ینشأ "بیاجیه" رأي في اإلنسان

  : تركیب المعرفیة -3
أن اإلنسان عندما یتكیف بیولوجیا مع البیئة فإنه یستخدم عدد من التراكیب الجسدیة " بیاجیه"یرى 

مثل األسنان والمعدة لكي تساعده على ذلك التكیف فهو یستخدم المعدة لهضم بعض المواد الغذائیة 
العقلیة داخل عقل  وبالمثل یرى أن التكیف العقلي أو المعرفي یلزمه مجموعة من التراكیب المعرفیة أو

اإلنسان، وتختلف التراكیب المعرفیة عن التراكیب الجسدیة في أن التراكیب المعرفیة ال یمكن مالحظتها 
نما یستدل علیها من سلوك اإلنسان وهو یرى أن التراكیب العقلیة أو المعرفیة قد تنشأ أصال من  مباشرة وإ

ة تغییر مستمرة فتؤدي إلى تكوین تراكیب عقلیة تراكیب فطریة بسیطة مولود بها الفرد وتخضع لعملی
  .جدیدة

أن هذا العامل أهم العوامل المسؤولة عن التعلم المعرفي للطفل " بیاجیه"یرى  «:عملیة التنظیم الذاتي -4
 ، فعندما یتفاعل الطفل مع البیئةإذ یلعب دورا أساسیا في النمو أو التعدیل المستمر في التراكیب المعرفیة

ف مثیرا غریبا علیه أو مشكلة تتحدى فكره فیحاول أن یستخدم التراكیب المعرفیة الموجودة في قد یصاد
عقله لكي یفسر أو یفهم هذا المثیر أو یحل تلك المشكلة، فإذا لم تتوفر التراكیب المعرفیة المناسبة 

ه إلى االنسحاب للموقف فإنه یكون في حالة استشارة عقلیة أو اضطراب أو حالة عدم إتزان قد تؤدي ب
بعیدا عن المثیر أو المشكلة، أو قیامه بمجموعة من األنشطة یحاول من خاللها فهم هذا المثیر أو حل 

  .»المشكلة وتؤدي هذه األنشطة إلى تراكیب معرفیة جدیدة
وجود عملیتین أساسیتین تحدثان أثناء عملیة التنظیم الذاتي هما التمثیل " بیاجیه"ویفترض 

عرف التمثیل بأنه عملیة عقلیة مسؤولة عن استقبال المعلومات من البیئة ووضعها في تراكیب والمواءمة، ی
معرفیة موجودة عند الفرد بینما المواءمة عرفها بأنها عملیة عقلیة مسؤولة عن تعدیل هذه األبنیة المعرفیة 

ما تصحیح األبنیة المعرفیة لتناسب ما یستجد من مثیرات، فالتمثیل والمواءمة عملیتان متكاملتان ینتج عنه
ثراؤها وجعلها أكثر قدرة على التعمیم وتكوین المفاهیم   )2(.وإ

  : النظریة االجتماعیة لفیجو تسكي -5
  :ویرى بأنه) التغییر التصویري(في نظریته التدریس بالتمثیل  "فیجو تسكي "تناول

نما یبادر بتمثلها  ال « - تتوفر لدى اإلنسان بدءا من طفولته المبكرة خبرات مختلفة ومتعددة فحسب، وإ
  .والتعبیر عنها بغرض تأملها بشكل شخصي واستخدامها في مهارات التواصل مع اآلخرین
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  .بعض أسالیب التمثیل والتعبیر هذه تتسم بالتجرید مقارنة بغیرها من األسالیب -
لرئیسي في إلحاق األطفال بالمدرسة في دعم اكتساب األطفال لبعض األسالیب یتمثل الغرض ا -

  .والنماذج التجریدیة التي تمكنهم من خاللها إتقان مهارات القراءة والحساب
  .عندما نعبر عن حدس ما، أو فكرة معینة، أو نظریة محددة، أو مفهوم بعینة فنحن نعید التعرف علیها -
  . یر عن فكرة ما، تتبلور هذه الفكرة وتتطورعندما نبادر في التعب -
كما تحدث لفیجو تسكي عن تأثیر اللعب على الطفل ویرى بأنه یؤثر على مستوى تحفیزه وتمكینه من  -

  .تنمیة وتطویر نظام هیكلي أكثر تعقیدا، یتألف من أهداف مباشرة وأخرى طویلة المدى
یؤدون مهام مختلفة أثناء  ، نظرا الن األطفالیساهم اللعب أیضا في تسییر الالتمركز اإلدراكي -

كما تراهم یتفاوضون في مختلف وجهات النظر، كما یساهم في دعم نمو السلوكیات المعتمدة اللعب،
 أفعال إداریة مادیة وذهنیة نظرا الن الطفل یتعلم كیفیة ترتیب األحداث وفقا والتصرفات المقصودة،

تباع القواعد الموضوعة، تركیز انتباههم على أمر معین، كما أن اللعب یمكن الطفل بما قد  لتسلسلها، وإ
دراكها  )1(.»یحدث، وتحلیل األشیاء والسعي إلى االستیعاب األمور وإ
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                                                                                                                             :الفصل خالصة
تتنوع طرائق التدریس الحدیثة تبعا لتغیر النظرة إلى طبیعة عملیتي التعلیم والتعلم، فبعد أن كانت         

تعتمد على الحفظ والتسمیع اتسعت لتشمل المستویات اإلدراكیة المعرفیة مما یتطلب إیجابیة المتعلم في 
و معنى بعید عن الطرق القدیمة التعلیم بهدف إظهار قدراته الكامنة واالرتقاء بها لتحقیق تعلیم أفضل وذ

  .المتبعة التي تعتمد على الحفظ األمر الذي یؤدي بالمتعلم إلى تعلیم بعید عن االستیعاب والفهم
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  :تمهید
ر التربوي فكر واهتمام صناع القرار السیاسي والتربوي في الساحة یشغلت مسألة اإلصالح والتطو 

 األزماتلمواجهة بعض  ةهذه كردة فعل حضاری اإلصالحالدولیة طوال عقود عدیدة، وحدثت حركة 
التربیة  إلىنظرت الدولة الجزائریة  إذالتي واجهها المجتمع الجزائري في فترات محددة،  واإلشكالیات

، ومن خالل فكرا وقیما واتجاها اإلنسانر نفسها من خالل ترقیة یذاتها وتطو  إلصالحكمدخل طبیعي 
ل لمواجهة هذه التحدیات هو النظام التربوي فكان یالسب أنالدولة الجزائریة  أدركتبعض التجارب الدولیة 

 باإلصالحاالهتمام المتزاید  أتىلزاما علیها مواجهة العلم بالعلم والفكر بالفكر والتربیة بالتربیة من هنا 
  .التربوي

رض الواقع لتحقیق على أ دهایالتربوي الواعد رؤیة تعكس فلسفة وفكرا، یراد تجس اإلصالحویمثل 
غیر  عنأو التي تتم في محتوى التعلیم تعكس سواء من قصد  فاإلصالحات، وغایتها شأنهابمتفق  أهداف
  .التغیرات التي تطرأ على الفكرة التي یكونها المجتمع عن مستقبله  قصد

یتجاوز هذا الفصل بید  أمرمه وواقعه یالتربوي ومفاه اإلصالحإن الدخول بتفاصیل موسعة حول 
في الصفحات  ضمنهانء على بعض هذه الجوانب من خالل المحاور التي الضو  إلقاءسوف نحاول  أننا

   .التالیة من هذا الفصل
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  :مفهوم اإلصالح التربوي -أوال
  :إن عملیة اإلصالح التربوي تشكل محور اهتمام المفكرین وقد تعددت تعریفاته نأخذ منها

اإلصالح التربوي یرتبط بمفاهیم متعددة منها التجدید أن مفهوم :" "محمد منیر مرسي"یرى         
  )1(".حدیثتوالتغییر والتطویر وال

ومهم ومرغوب  أساسيبأنه تغیر  «التربوي اإلصالحالقاموس الموسوعي للتربیة والتكوین یحدد  أما
والعمیق  التغییر المستمر إلىالتطویر یمیل  أنحالة معلن عنها ومخططة، كما  إلى أولیةفیه، في حالة 

ر جزئي یمس عنصرا معینا ال یؤدي بالضرورة إلى مجموعة العناصر یوهو التجدید، أما التعدیل فهو تغی
ع الخاصیة السطحیة یالتي ینتمي إلیها وال یخدمها، أما التحویل فهو عبارة عن تغییر كلي مع تنو 

  )2(.»للتغیر

 ام التعلیمي أثناء إجراء التغییرقطاعات النظهو جهود تبدل في جمیع «": سات ریتشارد"یعرفه       
وغالبا ما تتجاوز موجباته وأثاره ونتائجه، أما التغییرات التعلیمیة فهي محاوالت متفرقة لتغییر أو تحسین 

  )3(.»بعض جوانب النظام التعلیمي دون أن یشمل النظام بأكمله

تغییرات مرغوب فیها  إحداث إلىالتربوي عملیة تهدف  اإلصالح أنمما سبق یمكن أن نستخلص 
  .وفق خطة منظمة، تعكس فلسفة المجتمع وتوجهاته المحوریة

  :مبررات اإلصالح التربوي -ثانیا
بما أن العالم یتعرض لتغیرات في عدة مجاالت سواء اجتماعیة، سیاسیة تقنیة، علمیة، یجب على 
التربیة أن تكون في تجدید مستمر، إذ ال بد لألنظمة التربویة أن تنشط أكثر، وفي نفس الوقت بكیفیة 

القرن الواحد أفضل، حتى تستجیب لمتطلبات التنمیة لرفع تحدي التكنولوجیا التي هي وسیلة اقتحام 
یجب االكتفاء  جل هذا ال یجب إقصاء المبادئ البیداغوجیة والتربویة السابقة وكذا الوالعشرین، ولكن من أ

  .النظریات الجدیدة في التربیة والتعلم أوبالطرائق 
من  أصبحالشغل الشاغل للسلطة وسیاستها العامة كما  أصبحفي التعلیم  اإلصالحن ولهذا فإ«     

حد یتوقف عنده  اإلصالحالعمل المهني في التعلیم، ویلتزم به التربویون والمعلمون إذ لم یعد  مسؤولیات
أو سقف ال یتخطاه فنهایته دائما مفتوحة، فاإلصالح أصبح إشكالیة عامة ولكل فرد معني به رؤیته 

  )4( »وموقفه منها

                                                             
 .77، ص1996، عالم الكتب، القاهرة، اإلصالح والتجدید في العصر الحدیث: محمد منیر مرسي (1)
مدى إعداد معلمي السنة األولى ابتدائي لتطبیق المقارنة بالكفاءات ضمن اإلصالحات التربویة الجدیدة حسب : وسیلة حرقاس (2)

  .69، ص30، العدد2008، مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، المعلم والمفتش
 .43، ص1981، 1ونسكو، عدد، ترجمة النحاس أحمد، مجلة الیتصنیف أنماط اإلصالحات التربویة: سات ریتشارد (3)
 .87، ص2006، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، عمان، دراسات في التعلیم العربي وتطویره: محمود قمبر (4)
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هم هو عدم ألنهما متكامالن، واألة والحدیثة فیق بین مبادئ التربیة السابقإنه من الضروري التو 
استعمال طرائق اإلكراه واإلرغام، بل یجب استعمال طرائق تستطیع أن تجعل من التربیة وسیلة للتفتح 

  .والتحفیز

ومن بین هذه الطرائق مشروع المؤسسة وهو عبارة عن خطة عمل تصبو من خاللها المؤسسة إلى 
  .یها جمیع األطراف المعنیةتحقیق جملة من األهداف مسطرة سلفا، تساهم ف

وتعتبره تربیة القرن العشرین وسیلة فعالة تجیب عن طموح الجماعة التربویة وعلیه فالعدید من 
  .الدول المتطورة قد تبنته وهناك دول أخرى في طریق النمو تحاول تبنه في مؤسساتها من بینها الجزائر

 أنعرفت المدرسة الجزائریة تطورات عدیدة، فرغم الجهود المبذولة في مجال التربیة یظهر  لقد
  :بعض النقائص ال زالت موجودة في المیادین التالیة

  .العمل الجماعي بین الجماعة التربویة -
  .التكوین البیداغوجي الداخلي والخارجي للمدرسین والمدیرین والمفتشین -
  .طریقة التقییم-
  .الوسائل التعلیمیة -
  .المنشآت القاعدیة -
  .كثافة جداول التوقیت -
  .كثرة الغیابات -
  .ضعف نسبة النجاح في المؤسسات -
  .مغرافيیالمرتبط بمشكل النمو الد األقساماكتظاظ  -
  .للتلمیذالمدرسي والعلمي  التوجیهسوء  -
  .قلة النشاطات الریاضیة والثقافیة -

جل تحسین مردودها، ومن هنا ضرورة العمل بمشروع دات أخرى من أستنا بحاجة إلى تجدیفمدر 
متها على شكل المؤسسة الذي جاء بسبب النقص وعدم الرضا والحاجة التي یجب تحدیدها وتحلیلها وترج

  :جل معالجة النقائص الملحوظة من الضروريإشكالیة، وعلیه من أ
  .تقدیم المعارف للتلمیذ وتعلیمه كیفیة التفكیر« -
  .تنظیم خدمات التعلیم بكیفیة تجعل القائمین بها یعملون في جو من الحماس واإلصغاء لآلخرین -
  .مخالفة في جو من التعاون والتنسیقروج من عزلتهم والعمل بطریقة السماح للمدرسین بالخ -
  .مستقبال لموجودة في البلد والتي سوف تتوفرتكوین التلمیذ للمهن ا -
درسي والمهني وهذا من اجل توجیه التلمیذ نحو الدراسات والتكوین الذي یتماشى تحسین التوجیه الم -

  .أكثر مع قدراته وأذواقه
  ).الطرد، إعادة السنة(تخفیض نسبة الفشل المدرسي  -
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  .استغالل الوقت بكیفیة عقالنیة من خالل مراجعة التوقیت الیومي -
  )1(.»وحاجاتهمقدرات التالمیذ ودوافعهم و بعین االعتبار  األخذ -

  :التربوي اإلصالح أهمیة -ثالثا
بشكل عام والمفكرین بشكل خاص تحدوهم  اإلنسانمن القضایا التي شغلت بال  اإلصالحیعتبر 

بدبیب الوهن والضعف والبحث عن نظمه  اإلنسان أحسالرغبة في التطلع دوما نحو الكمال، فكلما 
الوسائل والطرائق لمعالجة  أنجعم للبحث في مكامن هذا الضعف والبحث عن مواستنهض اله إالالمختلفة 

نتیجة لتغلغل  األساسوتحسین حاله والنظام التربوي لیس بمعزل عن هذا التفكیر بل قد یكون مركزه  أثاره
 بمختلف األنظمةالمختلفة للمجتمع وكذا االرتباط الوثیق بین هذه  األنظمةالنظام التربوي في دوالیب 

  . توجهاتها والنظام التربوي القائم في المجتمع
وأثر التربیة في  أهمیة برازإ إلى واألمكنة األزمنةلقد توصل الكثیر من المفكرین التربویین عبر كل 

من التفكیر  األنواعهذه  أن إال، إنسانیةوسموهم نحو قیم  تطویرهموالمجتمعات في  األفرادتوجیه ومساعدة 
  .العملي في المجال التربوي مجرد نظریات ال عالقة لها بالواقع أصبحت

نت التجاوز وبلوغ مرتبة اجتماعیة عالیة وهذا ما كا امتحاناتیركزون على  كان مفكرو األمس
ن هدف المدرسة قدیما وحدیثا هو إعداد األفراد لمهن ووظائف، لو تحرص علیه النخب االجتماعیة أل

، وال تقول قد تعلمت على ضوء فكر العلماء الذین صاغو، جانب التربیة كانت نخب األمس قد تكونت
  .  بصیغة إنسانیة لما نتج عنه ذلك المجتمع المادي

 إدماج إلىفالمعارف لیست تربیة بمفهومها الشمولي وعملیة التكوین المبتغاة مستقبال ترمي  «
یمكن الحدیث عن جدوى التربیة، وقد بینت ا عملیة میدانیة، حینه أداة إلىالمعارف والمهارات وتحویلها 

 أنالمجتمع بل بالعكس  أمراضالتعلیم وحده غیر كاف لمعالجة  أنالقرن العشرین  وبرهنت تجارب
ارین وعلماء تربیة والعاملین شالتربوي یحتاج لتكاثف الجهود بین كل الفاعلین التربویین من مست اإلصالح

ما هو متفق علیه  ، فال ننتظر حتى یتفق الجمیع ونقبلاألخر عن في المیدان كل له وجهة نظر مختلفة
، وعلیه یعمالج لدىهو خط محمود ومتفق  اإلصالحالخط العام لنظریة  أنمن الخطوط العریضة ما دام 

خذ قرارات م التربوي وتطبیق اإلصالح ووجوب أیجب تفادي النقاش غیر المجدي الذي یؤخر وضع التنظی
  )2(.»اقع العملي مع مراعاة الهدف العام وهو مستقبل التربیة األخالقيشجاعة للمرور إلى الو 

إن النظام التربوي یشبه سفینة طاقمها یتقاسمون المهام لكل دور یؤدیه لبلوغ غایة مشتركة یسعى  «
الجمیع إلیها وهذا ما یهدف إلیه النظام التربوي كما أن االبتعاد عن كنه العملیة التعلیمیة في تحقیق التقدم 

مفكرین إلى دق ناقوس الخطر والنهوض بالمجتمع ومواكبة التطور الحاصل على كافة األصعدة دفع بال
لما ال إصالحات والعمل على ضرورة إحداث تغیرات وتجدیدات على النظم التربویة من حین ألخر و 

                                                             
 .7،8، ص ص 1999، المركز الوطني للوثائق التربویة، الجزائر، الكتاب السنوي: وزارة التربیة الوطنیة (1)
 .50،51ص .، ص2009، 1التربویة، الجزائر، ج للوثائق، المركز الوطني المركزمن قراءات : عثمان آیت مهدي (2)
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إلصالح رغبة في تكوین الفرد القادر على تحقیق اإلقالع الحضاري مستفیدا من لبالمفهوم الشامل ،
  )1(.»المجال المعرفي للمدرسة في تطویر كفاءته

تعد البوابة الوحیدة للولوج لعالم المعرفة فإنتاج المعرفة وتسویقها أصبحت تشارك فیه  فالمدرسة لم
مؤسسات أخرى، مما یدعو إلى ضرورة وأهمیة اإلصالح الشامل للنظم التربویة حتى ال یصیبها العقم 

علوم لفكري، ومن هنا تتجلى أهمیة اإلصالح التربوي في تزوید األفراد بكل المستجدات في مجال الا
 .للمستقبل كیف مع الحاضر بقدر ما هي استشراقوالمعارف وتنمیة القدرات والمهارات الالزمة لیس للت

الیكون إصالح النظام التعلیمي شامال یأخذ في اعتباره جمیع المكونات والعوامل  أنفینبغي  «  فإن وإ
یكون  أنالجزئیة سوف تكون ضئیلة ومحددة ومن الضروري  اإلصالحاتالنتائج التي تتحقق عن طریق 

رامج التعلیمي متناسبا مع سرعة التغیر ونمو الحاجات التعلیمیة وتزایدها مما یستلزم تحسین الب اإلصالح
 لإلصالحوتتزاید الحاجة . التعلیمي اإلصالحودراسة تأثیر ذلك  النماذجنسب وتقویمها باستمرار، ودراسة أ

   )2(.»د تزاید الشعور العام بأن التعلیم ال یتالئم مع حاجات المجتمعالتعلیمي عن

وقد كانت مسألة اإلصالح التربوي في العالم العربي ضمن االهتمامات المحوریة على المستوى      
خیص للقرن الماضي وذلك من خالل تش األخیرمع نهایة العقد ما قبل اصة الرسمي وغیر الرسمي خ

مشاریع لإلصالح، ففي  إلىتتحول هذه الرؤى  أنصالح التعلیم رغبة في تقدیم رؤى إلالظاهرة ومحاولة 
بمناسبة تنصیب اللجنة الوطنیة  "عبد العزیز بوتفلیقة"السید  الجزائریة خطاب لفخامة رئیس الجمهوریة

ظومة میة إصالح المن، یؤكد على أه2000ماي 13بالجزائر یوم  األممإلصالح المنظومة التربویة بقصر 
التكوین اعتبرت الجزائر الثقافة و  لماالط «:یقول إذجل مواكبة التغیرات التي تحدث في العالم التربویة من أ

ظلت بالدنا  أنالوطنیة، ولهذا فال عجب  صدارة األولویات جعلها تحل عوامل التحرر والرقي مما أهممن 
وضع حد  إلىواجبنا یدعونا  إن......دائما وأبدا حریصة على وضع التعلیم والتكوین في صمیم انشغاالتها

یحثنا على إعادة تصمیم البرامج والوسائل الكفیلة و نهائي لمظاهر التدهور الذي أصاب المدرسة الجزائریة 
عادة تأهلها ده ینبغي أن یكون تولون إعداتسربویة الذي ن إصالح المنظومة التإ.... بإصالح عطبها وإ

ن یشمل كل األطوار التعلیم والتكوین بجمیع أنماطه وكذا میدان البحث العلمي، كما معمقا وكامال وأ
اإلصالح على جمیع العناصر المكونة لسیاسة تربویة متسمة بالتجدید التام ومتمیزة  تمل ینبغي أن یش

ن تندرج ضمن مسعى شامل ومتكامل ومتالئم مع المحیط الداخلي بالدیمومة، فینبغي لهذه السیاسة أ
والخارجي، كما ینبغي لها أن تتماشى مع شروط التنمیة الوطنیة في المیادین االقتصادیة واالجتماعیة 

معنى وال تأثیر یذكر على  أيلن یكون لإلصالح المنشود ...وتستجیب أیضا لمتطلبات العصر والثقافیة

                                                             
 .204، ص1988، دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، في بناء اإلنسان العربي: حامد عمار (1)
  .27علي صالح جوهر، مرجع سابق، ص (2)
 



 اإلصالحات التربویة      :                                                                      الفصل الثالث

 73 

واحد مضمون البرامج والطرائق البیداغوجیة وكل ما  آنلم نعالج بعمق وفي  التكوین مامنظومة التربیة و 
المعلمین وتكوینهم، ولئن تطرقت لهذا الموضوع في ختام خطابي هذا فذلك للتأكید على یتعلق بتوظیف 

نظومة تربویة بناء م إلىفي مسعانا الرامي  اإلصالحیتبوأها  أنالتي ینبغي  اإلستراتجیةاألهمیة والمكانة 
الحس لمجتمع الجزائري سواء على صعید ن بمثابة المحرك الرئیسي لترقیة اولتكو  األداءحالیة  عصریة
ي نشرع فیه الیوم إصالح المنظومة التربویة الذ إن....... الثقافي واالقتصادي واالجتماعي أوالمدني 

واألجداد مند أقدم العصور، حین  دأب علیها اآلباءالتي  األعمالتلك  یمثل عمال طویل النفس مثل
نه نشاط مطرد وجهد متواصل یصبو إلى التكیف مع التطور الحاصل في إالمعطاء،  در األرضیقومون بب

  )1(.»مجتمعنا ومع ما یشهده العالم من تطورات وتحوالت مستمرة دوما

التي بات اجتماعیا نظر لألهمیة  افاإلصالح التربوي بكل مفرداته أصبح ضرورة ملحة ومطلب
یحتلها في تعدیل مسار النظم التربویة نحو األفضل تحقیقا للجودة الشاملة في المنهج التعلیمي لتلبیة 

إلنجاح أي عملیة تجدید أو إصالح  حاجات المجتمع، ومن الضروري مراعاة كل الشروط الواجب توفرها
تكون تابعا له لتحقیق التنمیة  في النظم التربویة حتى تكون التربیة هي منبع التغیر االجتماعي وال

المستدامة في المجتمع، وعدم تخلفه عن قاطرة التطور الذي یبقى مرهونا بما تستثمره في هذا القطاع 
  .الحیوي والذي یخدم البشریة ویسجل إسهاماتها في دفتر التاریخ اإلنساني

  :منطلقات اإلصالح التربوي في الجزائر وأبعاده -رابعا
بیانات الیونسكو صورة محزنة للتعلیم العربي في البلدان الغنیة والفقیرة منها فالتعلیم العربي م تقد

 ن تنمو وتتقدمكل منطلقا لبلدان ترید أن تنهض وأبمنهاجه ومقدماته وفعالیته تعلیم تقلیدي، ال یمكنه أن یش
  .یعبر عنهوذلك ألنه تعلیم ینطلق من الماضي ویتمحور حوله وال یرتبط بالواقع أو 

ذا أردنا أن نرسم صورة مصغرة إلشكالیة هذا التعلیم و  تكمن  أزمته في الجزائر نقول أن إشكالیتهوإ
في جدول الزمن والواقع والوظیفة والطموح، فالتعلیم في بالدنا یعیش من غیر زمنه، وهو ال یرتبط بواقع 
الحیاة واتجاهاتها، كما أن وظیفته مازالت بعیدة عن تأدیة دور واضح في إطار الحیاة االجتماعیة 

مكانیات إصالحه من خالل واالقتصادیة، ومن هنا یترتب النظر، ومن منطلق عملي إلى واقع التعلی م وإ
  :األبعاد التالیة

  : التربوي في الجزائر لإلصالحالبعد المستقبلي  -1
یتوقف مصیر الجزائریین في المستقبل على الكیفیة التربویة التي یسعدون بها أبناءهم في القرن 

ومن . تقریبا ات المعرفیة التي تتضاعف كل سبع سنواتالعشرین، فالمستقبل هو حاضن الثرو الحادي و 
توظیف التدفق المعرفي الهائل الذي نشهده الیوم وسنشهده في الغد  و هذا المنطلق فإن القدرة على تنظیم

                                                             
  .22-10، ص 2009القصبة للنشر، الجزائر، ، دار إصالح التربیة في الجزائر: بوبكر بن بوزید (1)
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لتربیة عربیة رتب على النظام التربوي التخطیط ومن هنا یت ،یعد المحك األساسي للتقدم في القرن القادم
  .حضاریة القادممستقبلیة تعبر عن طموح الجزائریین في عصر التحوالت ال

  
  :بعد التخطیط العلمي المتكامل لجوانب الحیاة التربویة -2

یشكل التخطیط العلمي التكاملي في داخل مكونات النظام التربوي، وبین النظام التربوي وخطط 
التنمیة االجتماعیة الشاملة ضرورة حیویة لبناء أنظمة تعلیمیة قادرة على خدمة مجتمعاتها في تحقیق 

   (1) .الحضاري الشاملالنهوض 
ني عن البیان أن العفویة واالعتباط واالرتجال في بناء اإلصالح التربوي یعد من أخطر ما یمكن وغ
یقع فیه، فالمشكالت والتحدیات التي نواجهها الیوم هي نتائج قرارات خاطئة اتخذت في الزمن  أنللمجتمع 
 .الماضي

  :البعد الواقعي والحیاتي للتربیة -3
یجب هدم  انوتعبر عنه، ومن ه تمارس دورها ووظیفتها ما لم ترتبط بالواقع أنال یمكن للتربیة 

منفصلة الحواجز التي تقوم بین المدرسة والتعلیم والحیاة، والغایة هي مدرسة للحیاة ولیس حیاة للمدرسة 
األطفال على إكراه  یعیش فیهمتحف تاریخي  إلىتتحول المدرسة  أنالخطر  عن الواقع وتجلیاته، فمن 

  .منهم
  :قف من اإلنسانلتعلیم أو المو البعد الوظیفي للتربیة وا -4

جل هذه ء الوطن والحضارة ومن أالجانب في إعداد أجیال قادرة على المشاركة في بنا ویتمثل هذا
واثق بنفسه الغایة یجب على المدرسة الجزائریة أن تعمل على بناء اإلنسان المبدع المفكر الناقد الخالق ال

   (2) .حرر روادها من قهر التبعیة والسلبیة والقصور والحساس بالدونیةتتن المؤمن بوطنه وأمته وأ
  :التطور التاریخي للتربیة والتعلیم في الجزائر - خامسا

التعلیم والتعلم یحتل مكانه مرموقة في نفوس الجزائریین، وما یدل على ذلك تفانیهم في خدمة  إن
ل الحدیث عن التعلیم في الجزائر ال بد من وقب .تواصلة لتعلیم كافة فئات المجتمعالعلم وبدل الجهود الم

وهي فترة  أالالیوم  ىإلرها ما زالت واضحة ي تاریخ التعلیم في الجزائر، فأثالحدیث عن فترة مهمة ف
 .االستعمار الفرنسي وما قبله من حكم الدولة العثمانیة

  ):قبل االحتالل الفرنسي( 1830قبل  -1
في الجزائر بمیدان التعلیم، فلم تكن لهم وزارة للتعلیم، وال أیة مؤسسة یهتمون لم یكن العثمانیون 

 أومكلفة بهذا القطاع، بل ترك المیدان مفتوحا لألفراد والجماعات یقیمون ما یشاءون من مؤسسات دینیة 

                                                             
topis.j 25/01/2015.h11.00-live .com/t12 http://assps.yourforum  :)1(     
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ة وحفظ وقد قامت بهذا الدور الزوایا والمساجد التي كان یتعلم بها أبناء الجزائریین اللغة العربی.تعلیمیة
  .جانب علوم أخرى كالعلوم الشرعیة وقواعد اللغة والنحو وغیر ذلك إلىالقرآن الكریم 

في القرى والدواویر وتكلف  ین كانت العائالت تقیم المدارس ألبنائهالى جانب هاتین المؤسستوإ      
  .معلمین بتعلیمهم في مقابل توفیر لهم كل وسائل عیشهم

القریة والصحراء ي انتشارا طیبا حتى غطى المدینة لیم خالل العهد العثمانوهكذا كان انتشار التع «    
ن وضعیة التعلیم في الجزائر كانت جیدة قبل التواجد بأ 1834عام " فالیزي"ترف الجنرال ویع ...والجبل

 .والدواویرمدارس في أغلبیة القرى شر الإذ تنالفرنسي الن كل الجزائریین تقریبا یعرفون القراءة والكتابة 
حث على طلب العلم وهذا  اإلسالميفحب التعلیم كان نابعا من التمسك بالدین لدى الفرد الجزائري فالدین 

واالستجابة لدعوة الدین  األمیةفالهدف من التعلیم هو رفع . كان دافعا قویا للجزائریین للتحصیل العلميما
ل كانت فترة مضیئة في تاریخ التربیة والتعلیم في في طلب العلم ومعرفة الفروض فالفترة التي سبقت المحت

  )1( .»محددة وأهدافها من نقائص نابعة من عدم وجود خطة مدروسة ار اعتالجزائر رغم ما 

ومما یؤكد المستوى التعلیمي الذي كان سائدا في الجزائر قبل االحتالل الفرنسي والذي یعود  «     
: المسؤول عن التعلیم العمومي في الجزائر في قوله" دیشي "ما صرح به واألفرادالزوایا  إلىالفضل فیه 

القبائل كثیرة ومجهزة بشكل جید وزاخرة  أواسطكانت المدارس بالجزائر والمدن الداخلیة وحتى في "
 معلمیهمفیها التعلیم مجانیا ویتقاضى  الجزائر هناك مدرسة بكل مسجد یجرىبالمخطوطات، ففي مدینة 

دروسهم عرب  إلى المعون تنجد بد، وكان من بین مدرسها مدرسون من واردات المساج أجورهم
  )2(".القبائل

  :1962 -1830فترة االستعمار الفرنسي  -2
االحتالل في العالم  أنواع أقسىتعتبر الفترة التي قضاها االحتالل الفرنسي في الجزائر من بین 

من هویته وهذا وفق  الشیعي إخراجالسیاسات التي یراها قادرة على  أنواعحیث مارس فیها المحتل كل 
 :خطة ممنهجة، وتتجلى هذه السیاسات في

  :محاربة اللغة العربیة - أ
ن بقاء هذه اللغة برز المقومات الشخصیة الجزائریة وأأ إحدىاللغة العربیة هي  أنالفرنسیون  رأى

ومشاریعهم لهذا عملوا  أهدافهمارتهم وتعرقل تناقض حضیعني بقاء الشخصیة الوطنیة للجزائریین التي 
وكانت  .جزائري وفصله عن ماضیه لیسهل ضمهبمختلف الطرق والتفكیك المجتمع الللقضاء علیها 

  :المیادین التي خاضها المستعمر للقضاء على اللغة العربیة هي

                                                             
 .121، ص 2008، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، نظم التربویة والتعلیم في الوطن العربيعبد اللطیف حسین فرج،   (1)
 .121المرجع السابق، ص (2)
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ات المدرسیة بدعوى استغاللها وفق حاجاتهم وحولوها استولى الفرنسیون على بعض البنای: المدارس «
عسكریة، لهذا عملت على غلق الكثیر من المدارس وطرد معلمیها لتحویل  أومدنیة  إداریةمكاتب  إلى

دون رخصة فكان  ألخرمن مكان  األشخاصوسنت قانونا یمنع تنقل  أميمجتمع  إلىالمجتمع الجزائري 
الخارج، كما منع فتح  أوین یتنقلون بهدف اكتساب المعرفة في الداخل ذلك عقبة في وجه طالب العلم الذ

برخصة  إالمدرسة  أیةیقضي بعدم فتح الذي  1892-10-18المدارس العربیة وخاصة مند صدور قانون
برخصة من  إالمدرسة لتعلیم القرآن  أیةر قانون یمنع فتح صد 1904من السلطات الفرنسیة، وفي سنة 

  .السلطات
فقام  یحصلوا على نصیب من التعلیم خالل العهد االستعماري أنلقد استطاع بعض الجزائریین : الصحافة

بعضهم بإصدار صحافة بالعربیة ذات میول دینیة ووطنیة متماشیة مع مصالح السكان الجزائریین 
  .المسلمین، فكان رد السلطات الفرنسیة هو متابعة هذه الصحافة بالتضییق والغلق

في الوقت الذي كان التوسع العسكري على أشده في مختلف جهات : والمخطوطات الجزائریة الكتب
الوطن كان الفرنسیون یستولون على ما تحتویه المكتبات العامة والخاصة في المساجد والزوایا باإلضافة 

  )1(.لعملیات نهب وسطو مختلف المخطوطات في مختلف المجاالت

السبیل السهل  یرون ذلك ألنهمالجزائر  ألبناءتعلیم لغتهم  إلىالفرنسیون عمد : مدارس فرنسیة إنشاء -ب
ب الدیني هدف القضاء على ما یسمونه بالتعصللسیطرة علیهم فقاموا بفتح مدارس لتعلیم اللغة الفرنسیة ب

   .وغرس الوطنیة الفرنسیة في أدهان الناشئة
یكن هدف االستعمار نشر التعلیم لترقیة المجتمع الجزائري بل كان التعلیم بسیطا أولیا حتى ال  لم
ر، وفعال تم تكوین فئة من الجزائریین خدموا في المؤسسات لجزائریون أو یعرضوا وجودهم للخطینافسهم ا

داریین   .الفرنسیة الرسمیة كمترجمین وقضاة وإ
وفتحت مدارس ابتدائیة تحت سلطتها وتهدف  1838في الجزائر مند سنة كما اهتمت الكنیسة بالتعلیم     

  :إلىحتالل الفرنسي في الجزائر لسیاسة التعلیمیة التي اتبعها اإلا
  :دعوى نشر الحضارة -

هي دونه  التي األممینقذ  أنعلیه  الغرب المتحضر أنمشتركة مؤداها  أوربیةتم رسم سیاسة 
 أوساطجاؤوا لنشر الحضارة والتمدن بین  أنهم، هكذا ادعى الفرنسیون رتقاءتحضرا بمساعدتها على اإل

 جمود وخمول وقد ادعى الفرنسیون أن استعمالهم للتعلیم هو الشعب الجزائري المتخلف الذي یعیش حیاة
جل ووظف االستعمار كل إمكانیاته من ألم الجهل إلى نور العجل إخراج األهالي من ظلمات من أ

ستعماریة إلظهار غموض تاریخ الشعب الجزائري وفقر إسهاماته الحضاریة وسلبیتها وفي اإلستراتجیة اال
   .المقابل أظهر للمتعلمین قوة الحضارة األوروبیة وعظمتها ووجوب تقلیدها والعمل على منوالها
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ملحقا  أو أوروبیامختلفة لتحویل هذا المجتمع لیصبح  أسالیب إتباع الفرنسیینكان على : اإلدماج « -
ر إلدانة الشعب الجزائري في الكیان الفرنسي فقد یوالتنصة سیاسة الفرنس إتباع، وكان ال بد من باألوروبي

اللغة الفرنسیة وسیلة لتحقیق الغزو الفكري والروحي للشعب الجزائري  من جعلت السلطات الفرنسیة
ن في كل یبیو متساوین مع األر ، لقد كان اإلدماج ومعناه جعل الجزائریین األرضاستكماال الحتالل 

المجاالت والتمتع بحق التعلیم وتولي الوظائف بالطرق التي یخولها القانون الفرنسي أصال أن یكون إقلیم 
  .»الجزائر جزء من األراضي الفرنسیة

زائر وقدمت لقد استطاعت المدرسة الفرنسیة عن طریق سیاستها التعلیمیة التي شوهدت تاریخ الج
متها ائریین انفصلت عن شعبها وتنكرت ألنه التاریخ الوطني أن تكون فئة من الجز الفرنسي على أالتاریخ 

و دافعت عنها دفاعا مستمیتا و بخاصة منذ واندمجت في الحضارة األوروبیة وتجنست بالجنسیة الفرنسیة 
ات ألنهم اعتبروا یر مغیین رغم كل الة بین الجزائر یلاستجابة جد هز في المقابل كانت .مطلع القرن العشرین

ذهاب أبنائهم إلى تلك المدارس مسحا لشخصیتهم العربیة اإلسالمیة وتقوقعوا واحتضنوا تراثهم المتمثل 
أساسا في اللغة العربیة والدین اإلسالمي، وهكذا لم یستطع االستعمار الفرنسي القضاء على الثقافة 

  .الوطنیة للشعب الجزائري
  :الفرنسيالتعلیم بعد االستعمار  -3

  : أساسیتینمر تنظیم التربیة والتعلیم بعد االستقالل بفترتین 
  : 1976- 1962 األولىالفترة 

 إدخالوتعتبر هده الفترة انتقالیة، حیث كان ال بد لضمان انطالق المدرسة من االقتصار على 
هذه  أولویاتتحویرات انتقالیة تدریجیة تمهیدا لتأسیس نظام تربوي یسایر التوجهات التنمویة الكبرى، ومن 

  :الفترة
  .المناطق النائیة إلىتعمیم التعلیم بإقامة المنشآت التعلیمیة وتوسیعها  -
  .رة إطارات التعلیمجزأ -
  .علیم الموروثة عن النظام الفرنسيتف  مضامین الیتكی -
  .التعریب التدریجي للتعلیم_ 

رتفاع في نسب التمدرس في صفوف األطفال الذین بلغو سن الدراسة إذ وكان من نتیجة ذلك اإل
  .في نهایة المرحلة %70إبان الدخول المدرسي األول بعد االستقالل إلى  %20من  تقفز 

  :1976من سنة  اابتداء: الفترة الثانیة
المتضمن تنظیم التربیة والتكوین  1976أفریل  16المؤرخ في  35-76رقم  األمرابتدأت بصدور «

 أكثرالذي یكون فیه  االتجاهعلى نظام التعلیم في  وجذریةعمیقة  إصالحاتدخل أفي الجزائر الذي 
اإللزامي  الطابع األمرتماشیا مع التحوالت العمیقة في المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة، وقد كرس هذا 
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سنوات، وأسىن الختبارات والتوجهات األساسیة للتربیة الوطنیة  9م األساسي ومجانیته وتأمینه لمدةللتعلی
  : (1) »من حیث اعتبارها

طاراتها وبرامجها -   .منظومة وطنیة أصلیة بمضامینها وإ
  .دیمقراطیة في إتاحتها فرصا متكاملة لجمیع األطفال الجزائریین -
  .تكنولوجیامتفتحة على العلوم وال -

عدادهموالمواطنین  األطفالوطنیة وتتمثل في تنمیة شخصیة  أهدافالسابق  األمروقد تضمن    وإ
التبعیة ي تمكنهم من االستجابة للتطلعات سابهم المعارف العامة العلمیة والتكنولوجیة التللعمل والحیاة واك

إلى العدالة والقدم وحق المواطن الجزائري في التربیة والتكوین وأهدافا دولیة تتجسد في منح التربیة  التواقة
عدادهم لمكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمییز  التي تساعد على التفاهم والتعاون بین الشعوب وإ

بموجب هذا األمر مهیكال  وتنمیة تربویة تتجاوب مع حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة، وصار التعلیم
  :حسب المراحل التالیة

  .التعلیم تحضیري بمعنى إجباري -
  .سنوات 9تعلیم أساسي إلزامي ومجاني لمدة  -
  .تعلیم ثانوي عام -
  .تعلیم ثانوي تقني -

وما یزال  1981-1980وقد شرع في تعمیم تطبیق أحكام هذا األمر ابتداءا من السنة الدراسیة  «
شكل اإلطار المرجعي ألي مشروع یستهدف إدخال تحسینات وتحویرات على النظام إلى حد اآلن ی

  )2(.»التعلیمي

  أهم اإلصالحات النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل -سادسا
تحقیق أهداف وغایات األمة  لم یكن النظام التربوي الذي ورثته الجزائر بعد االستقالل قادرا على

الجزائریة نتیجة ألسسه التي تتعارض مع مبادئ وقیم األمة، فكان لزاما على الدولة الجزائریة الحدیثة أن 
فكان تعلیم اللغة العربیة في  ،تخوض معركة أخرى السترجاع السیادة الوطنیة على النظام التربوي

ساسة كالتاریخ والجغرافیا والتربیة الدینیة واألخالقیة والوطنیة المدارس وجزأرة المضامین وال سیما المواد الح
  .من التدابیر األولى التي اتخذت لتصحیح المنظومة التي بقیت فیما عدا ذلك على شكلها  القدیم

النظام  كبرى شهدت تغیرات أساسیة في هیكلةلقد مر اإلصالح التربوي في الجزائر بمحطات 
 :ت أو المراحل فيالتربوي وتتمثل هذه المحطا
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  ):1970- 1962(  األولىالمرحلة 
في على النظام التربوي  إحداثها إلىالتي سعت الدولة الجزائریة  اإلصالحات أهمنستعرض  قبل أن

   .غداة االستقاللهذه المرحلة الحساسة من تاریخها ،البد من أن نتطرق لحالة النظام التربوي 
أصعب دخول مدرسي في تاریخ الجزائر وقد ال یستشعر  1963- 1962لقد كان الدخول المدرسي 

ش تلك الفترة والذین حملوا عبء المرحلة وقدموا أقصى ما یهذه الصعوبة بشكلها الحقیقي إال من عا
لموارد مة خرجت من الحرب وقلة التحدي فاإلنهاك والتعب كانا سمة أیملكون من جهد لكسب رهان ا

  .طیراالقتصادیة زاده مشكل التأ
دون  أبناءهحضن الشعب واستقبال  إلىالمدرسة  إلعادةهذه المرحلة تقتضي تدخال عاجال  إن «

سریعة لتدارك  إجراءاتتمییز لرفع الظلم الذي كان سلط علیهم بحرمانهم من التعلیم، فكان ال بد من 
كلف الجیش  وغایات الدولة الجزائریة الحدیثة، وقد ألهدافالنقائص المسجلة لیستجیب النظام التربوي 

الفرنسیة حتى  واإلدارةالعسكریة والمؤسسات التي كانت تابعة للجیش  الثكناتالشعبي الوطني بإخالء 
كانت  1964-1963التعلیم  تم تنصیب اللجنة الوطنیة إلصالح كما التالمیذ،تكون جاهزة الستقبال 
  )1(:»السیادة الوطنیة، ومن أهم هذه اإلجراءات البدایة بإجراءات تخص

  .ترسیم تعلیم اللغة العربیة والدین اإلسالمي في مناهج التعلیم -
  .توجیه عنایة لدروس التاریخ وتصحیح مسار تدریس هذه المادة -
التعلیم التي كان توفیرها یشكل عبئا ثقیال على الدولة نتیجة  إطاراتتوفیر  إلىتكثیف الجهود الرامیة  -

  .مرحلونالفراغ الذي تركه المعلمون الفرنسیون ال
  .المدرسیة التي تتعارض مع السیادة واإلجراءاتالعمل بالقوانین  إبطال -

من التعلیم  األولىانطلقت الدولة الجزائریة في تعریف المراحل  اإلجراءاتجل تجسید هذه ومن أ
ثم تتابعت العملیة حیث عربت السنوات في التعلیم  1967حیث كان تعریب السنة الثانیة كامال سنة 

العلماء المسلمین الجزائریین بالتعلیم المدارس التابعة لجمعیة  إلحاقتدائي تعریب كامال، كما تقرر االب
إلى العمومي قصد توحید التعلیم االبتدائي، ونظرا للحاجة الملحة لسد النقص في المعلمین عمدت الدولة 

  .الجزائریة جراءات تساهم في تخفیف من حدة النقص المادي والبشري والتربوي للمدرسةإ
  :في اإلجراءاتهذه  أهمتتلخص 

  .علیم االبتدائيترنین والمساعدین في المالتوظیف المباشر للم « -
دیسمبر  31المعهد التربوي الوطني في  إنشاءللعملیة التربویة من خالل  لتوثیقيااالهتمام بالجانب  -

  .الوثائق التربویة له مهمة جزأرة أوكلتوالذي  1962
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جل التغلب على مشكل التدریس د من الدول الشقیقة والصدیقة من أعقود التعاون الثقافي مع العدی إبرام -
  .وخاصة في المواد العلمیة واللغات

للمؤسسات التربویة تخصیص میزانیات ضخمة للبنیة القاعدیة للتربیة من خالل تسارع وتیرة االنجاز  -
  .ة بالتربیة والتعلیمولكل ماله عال ق

سنوات دراسیة تتوج بمسابقة السنة 6یم في هذه المراحل بالنسبة للتعلیم االبتدائي یشمل والتعل
  :السادسة التي تمكن الناجح فیها من االلتحاق بالتعلیم المتوسط، یشمل التعلیم المتوسط ثالثة أنماط هي

  .سنوات ویتوج بشهادة األهلیة التي عوضت فیما بعد بشهادة التعلیم العام 4یدوم : العام التعلیم -
  .سنوات ویؤدي في إكمالیات التعلیم التقني ویتوج بشهادة الكفاءة المهنیة3: التعلیم التقني -
ة ویتوج بشهادة الكفاء يفي إكمالیات التعلیم الفالح سنوات ویؤدى 3یدوم : التعلیم الفالحي -

  )1(.»الفالحیة

  :هي أنماطفي حین یشمل التعلیم الثانوي ثالث 
الریاضیات العلوم التجریبیة (سنوات ویحضر لمختلف شعب الباكالوریا  3یدوم : التعلیم الثانوي العام « -

  .لوریا في شعب تقني ریاضیات، تقني اقتصادياثانویات التعلیم التقني فتحضرهم الختبار الباك أما) فلسفة
في الدراسات الصناعیة  األهلیةوهو یحضر التالمیذ الجتیاز شهادة : التعلیم الصناعي والتجاري -

سنوات، وقد تم تعویض هذا النظام قبل نهایة المرحلة بتنصیب الشعب التقنیة الصناعیة 5والتجاریة تدوم 
  .والتقنیة المحاسبیة التي تتوج ببكالوریا تقني

سنوات من التخصص بعد التحصیل على شهادة 3بار شهادة التحكم خالل یحضر الخت: التعلیم التقني -
  )2(.»الكفاءة المهنیة

المؤرخ  495-63النظام الفرنسي لشهادة الباكالوریا بصدور المرسوم  إلغاءكما تم في هذه المرحلة 
نهایة  د، وتم استحداث باكالوریا جزائریة یمتحن فیها الطالب مرة واحدة في السنة بع31/12/1963في

  .سنوات3الدروس في المرحلة الثانویة والتي تدوم 
  ):1989-1971(المرحلة الثانیة 

جاءت هذه المرحلة بعد مرور ثماني سنوات عن عمر المدرسة الجزائریة التي أصلت فیها رحلة 
رر قفي المرحلة المتوسطة فقد ت أماالبحث عن الذات من خالل تعریب التعلیم االبتدائي تعریبا كامال، 

 1971المزدوجة في لغة التدریس سنة  األقسامكمالیات مع العمل بنظام توحید التعلیم المتوسط في اإل
  .لتدریس باللغة العربیة لمختلف العلومفي التعلیم القادر على ا اإلطاراتكمرحلة انتقالیة نظرا لقلة 
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ع بالوثائق التربویة الضروریة المكملة للنشاط المدرسي لتزوید القطا األعمالكما تم االهتمام بتفعیل 
  .كان كبیرا والتحدي عظیما كالكتاب المدرسي والمناهج والدوریات والنشرات التربویة، فالنقص

التعلیم  إلىنتطرق  أنوال یمكن التطرق لوضعیة التعلیم في الجزائر في هذه الفترة الزمنیة دون 
اللغة العربیة  إسالمیة تقوم بتعلیم التالمیذ والذي انطلق من بدایة االستقالل في شكل معاهد اإلسالمي

والحساب والعلوم الشرعیة بكل فروعها، وكان ال بد من إطار قانوني یهیكل وینظم عمل هذه المعاهد 
 1971- 12- 31المؤرخ في  299- 71المسطرة لها فكان ذلك من خالل المرسوم  لألهدافلیستجیب 
والشؤون الدینیة التي تحملت عناء التربیة والتعلیم لفترة من تاریخ  األصليوزارة التعلیم  إنشاءالمتضمن 

  .الجزائر
 األصليالتعلیم  إلحاقوالمتضمن  1977-10-8المؤرخ في  139-77ومع صدور المرسوم  «

رسها وزارة التعلیم یة جمیع الصالحیات التي كانت تماوزارة الترب إلىبوزارة التربیة والذي جاء فیه تعهد 
هذا  أنصاروهو ما أثار الكثیر من ردود الفعل بین  األصليوالشؤون الدینیة فیما یخص التعلیم  األصلي

  )1(.»ویبن من یرى في ضرورة توحید النظام التربوي في الجزائرالنوع من التعلیم 

إن هذه المرحلة من تاریخ المنظومة التربویة الجزائریة والتي شهدت تجنید كافة إمكانات الدولة 
م، فحاولت معالجة المعضالت المطروحة كحة للرفع من مردود النظام التربوي ولو على مستوى الالمتا

- 1970 األولمع انطالق المخطط الرباعي دفعة واحدة وعلى كافة الجهات وهذا لیس باألمر الیسیر 
التوظیف ب المعاهد التكنولوجیة للتربیة من أجل سد العجز في التأطیر ولتجن تأسیسالذي شهد  1973

  .المباشر للمعلمین قدر المستطاع
المدرسة الجزائریة في هذه المرحلة جملة من التحدیات نتیجة للوضع االجتماعي القائم  واجهتلقد 

 األمیةسنة من الدمار وتحطیم كل المظاهر الحضاریة والثقافیة لألمة وارتفاع معدل 132في البالد جراء 
والذكور، فالحدیث عن مبدأ تكافئ الفرص  لشمال والجنوب وبین اإلناثبین ا والفوارق المسجلة في التعلیم

قامةمعضلة للقائمین على الشأن التربوي فتم فتح المدارس  كان یشكل المنشآت التربویة بوتیرة متسارعة  وإ
كل تلك الجهود لم یكن لیكتب لها النجاح ة كبرى للنهوض بالقطاع التربوي، فكانت الجزائر عبارة عن ورش

 أهمالجزائر وصدقوا في حبهم ورفعوا التحدي في الحقبة التي كانت الدولة الفتیة في  أحبواوال رجال ل
  .منعطف في تاریخها الحدیث

ما یقارب العقدین من عمر المدرسة الجزائریة وما رافق ذلك من إصالحات مست مرور لكن بعد 
 ة الحدیثةوالسیاسي واالقتصادي للدولة الجزائریالقطاع التربوي محاولة منها لتكییفه مع الواقع االجتماعي 

خذ على سیر ونتائج المدرسة في هذه الفترة حیث تم حصر هذه المالحظات فیما ثم تسجیل جملة من المآ
  :یلي
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المشكل اللغوي المتمثل في ازدواجیة اللغة وما ینجم عنه من مشاكل بین أبناء الجیل الواحد، فال « -
  .نیة وأبناء األمة متباینون في لغة تدریسهمیمكن تحقیق الوحدة الوط

التوظیف المباشر للمعلمین دون تكوین مسبق نظرا للحاجة الماسة لذلك وما ینتج عنه من سلبیات على  -
  .القطاع التربوي

 اآللیاتالعكس؟ وما هي  أممشكلة الكم والكیف، فهل نحن نسعى لتحقیق الكم على حساب الكیف؟  -
  .بین المطلبین؟التي تضمن التوفیق 

 وضرورة تمدیده لتقلیص عدد المغادرین لمقاعد الدراسة في سن مبكر وخطورة ذلك اإللزاميالتعمیم  -
  .على االستقرار االجتماعي

وضوح الرؤیة حول إعداد التالمیذ مع تطبیق مقاربة ال تستجیب لمنظور التطور العلمي فأسلوب  عدم -
   )1(.»التلقین واالعتماد على قیاس قدرة الحفظ واالسترجاع فقط لتقییم مستوى التالمیذ بات غیر مجدي

إلصالح التربوي ة جدیدة في التربوي في الجزائر إلى تبني مقاربفع بالقائمین على الشأن اكل هذا د
وبالمناداة بضرورة التعجیل في اتخاذ إجراءات عملیة إلصالح النظام التربوي، فكان مشروع إصالح 

والمتضمن إنشاء المدرسة  1976- 04- 16المؤرخ في  35- 76األمر في المنظومة التربویة مجسدا 
  .األساسیة والتي جاءت لجزأرة المضامین واألطر والغایات واألهداف

أو األمر  1976-4-16المبادئ األساسیة للنظام التربوي في الجزائر من خالل أمریة  تتجسد «
مریة ئ محددة في المادة الثانیة من األالذي یعرف بالمدرسة األساسیة، حیث كانت هذه المباد 76-35

  :التي تسعى إلى
عدادهم للعمل والحیاة -   .تنمیة شخصیة األطفال والمواطنین وإ
  .المعارف العامة والعلمیة والتكنولوجیة اكتساب -
  .االستجابة للتطلعات الشعبیة للعدالة والتقدم -
   )2(.»تنشئة األجیال على حب الوطن -

 إصدارها ظام التربوي الجزائري تم على إثر تجسیدها في الن إلىهذه المبادئ التي سعت األمریة  إن
لزامیته والشروط التنظیمیة لسیر ا كثیرة تتعلق بمجانیة التعلیم وإ جملة من المراسیم المتضمنة نصوص
عدادوالثانوي  األساسيمؤسسات التعلیم التحضیري والتعلیم  حداثالخریطة المدرسیة  وإ مجلس التربیة  وإ

مدرسة جزائریة تراعي الواقع االجتماعي والسیاسي وحتى االقتصادي  إلعدادالسابق یسعى  فاألمر
نظام التربوي الموروث عن االستعمار الفرنسي رغم التعدیالت والتحسینات التي أدخلت علیه للجزائر، فال

ما على الدولة الجزائریة اأنه لم یكن قادر على تلبیة طموح وأمال القائمین على الشأن التربوي فكان لز  إال
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العالم الخارجي دون  وتحمل طابعها الخاص مع االنفتاح علىلمنظومة تربویة نابعة من فضائها  اإلعداد
  .فقدان عوامل الهویة الوطنیة

لقد كانت المدرسة الجزائریة بسنواتها التسع اإللزامیة محط أنظار وترحیب الكثیرین من رجال  «
الفكر والتربیة ألنهم یرون فیها تحریك للمیاه الراكدة في مجال التربیة والتعلیم من اجل تكوین جیل واع 

طلع لمستقبله یحدوه األمل لغد أفضل بعیدا عن أشكال الدیماغوجیة لحاضره محتضن بماضیه مت
واالنفعاالت العاطفیة التي ال تلبث أن تزول، ونعتقد أن المدرسة األساسیة بفضل وحدة مناهجها تمثل 
خیر حصن یمكن أن یتلقى فیه الطفل المفاهیم الصحیة الواضحة البعیدة عن كل شعارات الدیماغوجیة 

  )1(»فوري العاطفيواالستهالك ال

-4-16المؤرخة في  35- 76ن أهم الغایات التي سعت المنظومة التربویة لتطبیقها من خالل األمریة إ
  :تتمثل في 1976

  . اعتبار التربیة مصلحة علیا من مصالح األمة « -
سنة، فالتعلیم إلزامي ومجاني 16سنوات أي لبلوغ 9ضمان التعلیم في المدرسة لكل جزائري لمدة  -

جباري   . وإ
  .غة العربیة وفي جمیع مستویات التربیة والتكوین وفي جمیع الموادلالتعلیم بال -
  .ربط النظام التربوي الوطني بالمخطط الشامل للتنمیة نظرا لالرتباط الوثیق بین التربیة والتنمیة -
  .ربط المحتوى الدراسي بالقیم العربیة واإلسالمیة وخاصة العلوم االجتماعیة -
  .الهتمام بالتوجیه المدرسي وفقا لقدرات التالمیذ ومتطلبات التخطیط المدرسي وحاجات النشاط الوطنيا -
الخدمة االجتماعیة في الوسط المدرسي من خالل تقدیم ید المساعدة لمن هم في حاجة لها بواسطة  -

  )2( لخا....»والتغذیةالمنح الدراسیة ومجانیة الكتاب المدرسي والنقل المدرسي والصحة 

ومن هنا یمكن أن نخلص إلى أن أهم خصائص المدرسة هو كونها مدرسة دیمقراطیة موحدة 
تضمن لكل األطفال الجزائریین تربیة متكاملة تساعد على النمو الشامل لشخصیة األطفال من جوانبها 

القیم العربیة  سنوات كما أنها تمنح التربیة باللغة العربیة وتركز على9المختلفة تربیة إلزامیة تدوم 
واإلسالمیة وعلى التراث الثقافي وتتكفل باهتمامات تنمیتها الوطنیة باإلضافة إلى سعیها لربط المعارف 

  .النظریة بتطبیقاتها التكنولوجیة
  )2002-1990: (المرحلة الثالثة

ذات التسع  األساسیةوفق المدرسة  بالعمل بالنظام التربوي هذه المرحلة امتداد لسابقاتها إن «
أهم  أن، غیر األساسيشهادة التعلیم  بامتحانبأطوارها المختلفة والتي تختم فیها الدراسة  اإلجباریةسنوات 

                                                             
أفریل  -، مجلة التربیة، وزارة التربیة والتعلیم األساسي، الجزائر، مارستأمالت في أهداف المدرسة األساسیة: عبد الرزاق قسوم (1)

 .13، ص2، عدد1982
 .1976-4 -23، 13، السنة33، الجریدة الرسمیة، عدد 1976-4-16المؤرخ في  35-76أمر  (2)
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قرار 1989فیفري  23فقة لها في الجزائر بعد دستور اما یمیز هذه المرحلة هو التحوالت المر  التعددیة  وإ
من الجانب  ي، هذا من الجانب السیاسي، أماطابع السیاسالحزبیة والسماح بإنشاء الجمعیات ذات ال

منأى عن التحوالت حیث رافق ذلك مصطلحات ومفاهیم اقتصاد السوق واالقتصاد االقتصادي فلم یكن ب
ومفاهیمها  هاتنعكس على المنظومة التربویة حتى تتالءم مصطلحات أنالتحوالت كان ال بد  الحر، كل هذه

  )1(.یاسي واالقتصاديالمتداولة مع الواقع االجتماعي والس

فكانت المناداة بإصالحات تمس المنظومة التربویة تلبیة لمتطلبات المجتمع في تحقیق التنمیة 
الجانب  األحیانى علیها في كثیر من األساسیة التي طغالمنشودة، فكانت التحلیالت لعجز المدرسة 

  .داغوجيیعلى الجانب الب ولوجيیاالید
المدرسة في هذه المرحلة تعرضت لكثیر من االنتقادات جعلت منها مدرسة مریضة  أنغیر 

 واألهدافنسجل عدم تحقیق كل الغایات  األساسیةومنكوبة، فبعد عقد من الزمن  على تطبیق المدرسة 
 والثانوي والذي تأخرت األساسيفقد لوحظ غیاب االنسجام بین التعلیم  األساسیةالتي تطمح لها المدرسة 

  :إلىلة التعلیم الثانوي تهدف نظومة التربویة، فكانت إعادة هیكهیكلته لیواكب التغیر الحاصل في الم
  .األساسیةال سیما في التعابیر  األساسيدعم مكتسبات التعلیم  -
  .بین التالمیذ أحسنجانس تضمان  -
  .العنایة بالتقویم باعتباره بعدا تربویا هاما وضروریا -
  .ومبنیا على مقاییس بیداغوجیة موضوعیة وشفافة فعاالوضع نظام للتوجیه یكون  -
ضمان انسجام داخلي أحسن للتعلیم الثانوي وتناسق أفضل بینه وبین التعلیم األساسي من جهة والتعلیم  -

  . الجامعي والتكوین المهني والشغل من جهة ثانیة
  )2(.»محتویاتها وطریقة عرضهاتحسین المناهج التعلیمیة من حیث تصورها و  -

نتجاهل التطور  أنتم تسجیله من نقائص في المنظومة التعلیمیة في الجزائر ال یمكن  رغم ما
المدرسة الجزائریة في العقد الثالث من عمرها، حیث نسجل  إلیهاالكبیر في نسب التمدرس التي وصلت 

المنتسبین للمدرسة تكاد تقترب من  اإلناثتطورا في عدد التالمیذ خالل السنوات كما نسجل ارتفاع نسبة 
  .هذا مؤشر على دیمقراطیة التعلیم، المطبقة من خالل مبدأ تكافئ الفرصالنصف، و 

تحسینات واإلصالحات التي تم إدراجها على النظام التربوي خالل ما لقد حققت الجزائر من خالل ال      
  :یربو عن أربعة عقود من الزمن مجموعة من االنجازات یمكن أن نلخصها فیما یلي

بنیة قاعدیة لهیاكل تربویة ضخمة من مدارس ومتوسطات وثانویات ومراكز جامعیة ومعاهد للبحث  -
  .والتوثیق

                                                             
 .21عبد الرزاق قسوم، مرجع سابق، ص (1)
   .22المرجع السابق، ص (2)
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  .لى الشأن التربوي في كافة مراحل ومختلف مستویاتهجزأرة كاملة للقائمین ع -
 6فاقت نسبة التمدرس لفئة العمر إذمخزون بشري ورأسمال كبیر یوجد بین أحضان الوسط التربوي،  -

  .%90سنة  16سنوات الى
الجزائر  خالل القضاء على الفوارق بین أبناءتحقیق مستوى عالي من دیمقراطیة التعلیم ومجانیته من  -

  .الدراسي وتقریب المدرسة والجامعة من كل مواطن تحصیللافي 
عادةاتساع مجال التكوین المهني والتمهین  -  األیديتنظیمه وهیكلته لیستجیب لمتطلبات البالد من  وإ

  .العاملة والفنیة
في النظام التربوي   واإلصالحاالنجازات التي تمت خالل العقود الماضیة من التحسین  أهمهذه 

لحیاة والنظام عملیة التغیر سمة من سمات ا أنینكرها، غیر  أویجحدها  أنناقد  أليالجزائري فال یمكن 
كون دوم مواكب للجدید ی أنمنظومة المجتمع والمعبر عن أمالها وطموحاتها یجب التربوي كنسق من 
  .وعلى كافة المجاالت

 األداء ومات تظهر علیها عالمات الفتور فيمن المنظ غیرهك المنظومة التربویة في الجزائر إن
االجتماعیة واالقتصادیة  اعالتالناتجة عن التف وتتأثر بكل اإلجراءاتعلى مواكبة الجدید وعدم القدرة 

تطلب ضرورة تغییر النظام  1989والسیاسیة المحیطة ودولیا، فالتغیر الذي حصل في الجزائر سنة 
واالقتصادیة  تتكلم المناهج الدراسیة على األحادیة السیاسیة أنالتربوي لیستجیب لمرحلة جدیدة فال یعقل 

تربویة في عملیة ممارسة الفعل المقاربات ال أنكما  غیر ذلك في الواقع العلمي، الموجه والتلمیذ یالمس
تتغیر وتتبدل من زمن ألخر، فالتعلیم في الجزائر في مرحلة المدرسة األساسیة تبنى المقاربة ربوي الت

باألهداف إلیصال محتوى المناهج للتالمیذ غیر أن هناك مقاربة جدیدة قد تكمل ایجابیات المقاربة األولى 
نب الثالث للتلمیذ معرفیا وسلوكیا ووجدانیا وتضع آلیات للتقویم وتركز على قیاس بحیث تهتم بالجوا

الكفاءة المحصل علیها من خالل الفعل التعلیمي، ومن هنا كانت المناداة بإصالح المنظومة التربویة 
  .أقصى درجات الفعالیة لمجابهة التحدیات إلىرغبة في الوصول بالنظام التربوي الجزائري 

  :2003مسار المنظومة اإلصالح التربوي سنة  - سابعا
علیم والتربیة من المهام الرئیسیة للمدرسة فهي المكان الذي یقضي فیه التلمیذ تال أنال جدال في 

قفه، وبهذا ویطور قدراته ویبني موا هفترة محددة من حیاته یتلقى خاللها مختلف المعارف وینمي مهارات
المفهوم تساهم المدرسة إلى حد بعید في توطید االنسجام االجتماعي ونقل القیم االجتماعیة والثقافیة، لذلك 

تكون المسألة البیداغوجیة هي المحور الرئیسي والمحرك المركزي في عملیة اإلصالح الشامل  أنالبد 
  .ف مكونات المنظومة التربویةوالذي مس مختل 2002الذي شرعت الجزائر في تطبیقه مند سنة 

من طرف رئیس  2000ماي  13یومالمنظومة التربویة  إلصالحلقد تم تنصیب اللجنة الوطنیة 
وذلك بحضور ) نادي الصنوبر(  األممفي حفل رسمي بقصر  "عبد العزیز بوتفلیقة"الجمهوریة السید 

المجلس الشعبي الوطني، رئیس ، رئیس األمةرئیس مجلس : [العدید من الشخصیات الهامة في الدولة
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طاراتأعضاء الحكومة ورئیسها وممثلي الهیئات  إلى باإلضافةالمجلس الدستوري،  الدولة ورؤساء  وإ
، حیث تطرق السید رئیس الجمهوریة في خطابه ألهمیة اإلصالح التربوي وضرورته ]السیاسیة األحزاب

المعلقة على عمل اللجنة لتشخیص الحالة التي علیها والتحدیات التي تجابه المنظومة التربویة واآلمال 
النظام التربوي واقتراح األسس واآللیات الكفیلة بتطویر المنظومة التربویة حاثا أعضاء اللجنة على بدل 

  .قصارى جهدهم لبلوغ هذا الهدف النبیل
 2000ماي  9المؤرخ في  2000-101مهام وصالحیات اللجنة حددها المرسوم الرئاسي  إن «

یس علمیة وبیداغوجیة  بإجراء تقییم یمقا أساسوالذي تنص المادة الثانیة منه بتكلیف اللجنة على 
تشخیص مؤهل وموضوعي ومفصل لجمیع العناصر المكونة  إعدادللمنظومة التربویة القائمة قصد 

التربویة على ضوء كلي وشامل للمنظومة  إصالحلمنظومة التربیة والتكوین المهني والتعلیم العالي ودراسة 
 2000ماي  9 :الموافق ل 1421صفر  5المؤرخ في  2000- 102هذا التقییم، أما المرسوم الرئاسي 

، ومن خالل تتبع مسار عملیة )1(»یتضمن تعیین أعضاء اللجنة الوطنیة إلصالح المنظومة التربویة
ة التي مسها اإلصالح التربوي إصالح المنظومة التربویة فإننا نقف عند أهم المحطات الرئیسیة والعام

  :والتي تمثلت في

  :المناهج الدراسیة إصالح -1
یمكن تعریف المنهاج الدراسي بصفة عامة بأنه مجموعة أنشطة مندمجة یتم تصمیمها عن درایة  «

  )2(.»علمیة وبمهارة فائقة بغرض بلوغ مرام وأهداف محددة سلفا

وحساسة یتحكم فیها عدد من العناصر التنظیمیة التي  إن إعادة بناء المناهج الدراسیة عملیة معقدة
یتم تحدیدها بدقة كبیرة لضمان تماسكها الداخلي وترابطها مع غیرها من البرامج، وتستدعي هذه العملیة 

 .اتخاذ ترتیبات تنظیمیة كفیلة بضمان السیر الحسن لكل مرحلة من مراحل إعادة البناء
اللجنة الوطنیة للمناهج كجهاز جدید مكلف بتصمیم المناهج  إلنشاءلقد عمدت وزارة التربیة الوطنیة 
تقاریر الخبرة العلمیة والبیداغوجیة عبر ما تصدره من آراء  إعدادالدراسیة وهي هیئة استشاریة تتولى 

  :وتصوغه من اقتراحات بخصوص جمیع القضایا المتعلقة بالبرامج الدراسیة وبخاصة منها ما تعلق بـ
  .صمیم الشامل لنظام التمدرسالت إعادة -
  .العامة للتعلیم انطالقا من غایات التربیة األهدافصیاغة  -
  .مخطط مرجعي عام للمناهج إعادة -
  .لمح تخرج التالمیذ في نهایة كل مرحلة تعلیمیةتحدید م -
  .مرجعیة لتصمیم وبناء البرامج الخاصة بكل مادة دراسیة وأدلةمذكرات منهجیة  إعداد -

                                                             
 .130مرجع سابق، صعبد اللطیف حسین فرج،  (1)
 .45بوبكر بن بوزید، مرجع سابق، ص (2)
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دیق على مشاریع البرامج التي تعدها المجموعات المتخصصة للمواد بعد التأكد من تطابقها مع التص -
  .المخطط المرجعي العام للمناهج من جهة ومع مستوى المعارف والتطورات التكنولوجیة من جهة أخرى

جراءات االستدراك والتكفل النفسي البیداغوجي بالتال - میذ الذین یعانون تحدید كیفیات تقییم التعلیمات وإ
  .صعوبات تعلیمیة

ولكي تتمكن اللجنة الوطنیة للمناهج من أداء مهامها على الوجه األكمل عمدت بالتنسیق مع  «
ت بتصمیم عات المتخصصة في المواد والتي كلفالمفتشیة العامة بوزارة التربیة الوطنیة إلى تنصیب المجمو 

  :عداد مقترحات بخصوص ما یليالبرامج التعلیمیة والوثائق المرافقة لها وإ 
  .تخصص تعلیمي معین أونشاط  أوبمادة دراسیة المخطط المرجعي الخاص  -
  .تحدیث البرامج الدراسیة الساریة أوتعدیل  -
 البیداغوجیة أخر المستجدات أومقتضیات البرامج الجدیدة  إلىصیاغة مشروع ملمح المعلمین بالنظر  -

  .والوسائل التعلیمیة الضروریة لتحقیق األهداف المقررة في المنهاج
  .ضبط سبل تقییم ومتابعة تدرج التالمیذ في التعلیم وكیفیات التكفل بنتائج أعمالهم -
  .صیاغة اإلرشادات والتوجیهات البیداغوجیة -
  )1(.»البیداغوجيمشاریع الوثائق المنهجیة المرافقة للبرامج والمواجهة للدعم  إعداد -

دعى المقاربة ما یخص انجاز المناهج الدراسیة الجدیدة فقد تم إعدادها وفق مقاربة جدیدة ت أما
وردود  وأفعالهیذ مة عن المنهج البنائي وتعتمد على منطق التعلم المتركز حول التلبالكفاءات وهي متفرع

التلقي  إلىفي هذه المقاربة یحمل التلمیذ على المبادرة بالفعل بدل الركون . إشكالیةوضعیات  أمام أفعاله
  .وذلك حسب وضعیات حقیقیة قد یصادفها التلمیذ في حیاته الیومیة

إن هذه النشاطات المدرجة في صمیم العملیة التعلیمیة تمثل فرصا مناسبة الكتساب المعارف وحسن «
ن تعریف الكفاءة منا هو والقدرات وتعزیز الكفاءات علما بأ التصرف وحسن التكیف وتطویر المهارات

  )2(.»القدرة على استخدام مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف التي تسمح بانجاز عدد من المهام

اختیار المواد الواجب تدریسها في كل طور وكل مستوى دراسي وتخصیص الحجم الساعي لكل  إن
ها وكذا تنظیم التمدرس، كل ذلك قد تم انجازه طبقا للترتیبات ل منها والمعامالت التي یمكن تقرر

  .المنصوص علیها في المخطط المرجعي العام للمنهاج
تم االنتهاء من وضع البرامج الدراسیة الجدیدة حیز  2008-2007وهكذا فمند بدایة العام الدراسي 

  .التطبیق لمجموع المستویات الدراسیة التي تتكون منها المنظومة التربویة
السنة الثالثة من التعلیم الثانوي  أقساممقررة في برامج جمیع  اإلسالمیةمادة التربیة  أصبحتحیث 

من السنة الثالثة من التعلیم  ابتداءالتاریخ والجغرافیا في قائمة مواد امتحان البكالوریا، یدرس  وأدرجت
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 هذا ظهور مواد إلى، یضاف 2007 - 2006بدایة من الموسم الدراسي االبتدائي وقد شرع في ذلك 
 من السنة األولى ابتدائي ابتداءدراسیة جدیدة نذكر من بینها التربیة العلمیة والتكنولوجیة والتي تدرس 

    2006-2005نوي مند العام الدراسي من السنة األولى من التعلیم الثا ابتداءوتدرس مادة اإلعالم اآللي 
ومن جهة أخرى فإن اإلدراج المبكر لتعلیم اللغة الفرنسیة ابتداءا من الثانیة من التعلیم االبتدائي 

اغوجي والتنظیمي كشف عن بعض الخلل على الصعیدین البید 2005- 2004خالل الموسم الدراسي 
تأجیل تعلیم هذه اللغة إلى السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، أما  2006على حد سواء، لیتقرر في سنة 

تدریس اللغة االنجلیزیة فإنه قدم لیتم ابتداءا من السنة األولى من التعلیم المتوسط بعدما كان في السابق 
ي، كما تم إدراج الترمیز الدولي، المصطلح العلمي بلغة ابتداءا من السنة الثامنة من التعلیم األساس

  :مزدوجة في المناهج الدراسیة، ویرمي ذلك إلى تحقیق األهداف التالیة
  .تمكین التالمیذ من متابعة دراستهم العلیا في لغة أخرى غیر اللغة العربیة بدون صعوبات تذكر -
  .نتجة في لغة أخرى غیر اللغة العربیةتسهیل امتالك المعلومات العلمیة والتكنولوجیة الم -
ن من استعمال الوثائق العلمیة والتقنیة وتعزیز تساوي الفرص لخریجي المنظومة التربویة لمواصلة التمك -

  .مسار التعلم سواء في الجامعة أو في الحیاة المهنیة
ال سیما بین التعلیم الثانوي الحد من الصعوبات التي یعانیها الطالب إثر انتقالهم بین األطوار الدراسیة  -

  .والعالي
  :ترقیة المواد الدراسیة وتحسین طرائق تدریسها -2

طید وترسیخ القیم تساهم بعض المواد الدراسیة أكثر من غیرها والى حد بعید في نقل وتو 
  .قافیة التي تعتبر لحمة التماسك االجتماعياالجتماعیة والث

عنایة خاصة  لوزارة التربیة الوطنیة لكي تولي فرصة إضافیةلهذا فإن إصالح البرامج الدراسیة كان 
ن اللغة فال لیكونوا مواطني جزائر الغد، إبتعلیم المواد التي تبین الهویة الوطنیة وتشكیل شخصیة األط

العربیة واألمازیغیة والتربیة المدنیة والتاریخ كلها مواد تجعل التالمیذ یكتشفون جذورهم ویفهمون الخطوط 
ضة لسیر مجتمعهم ومغزى قیمه في نفس الوقت التي تساعدهم على تحدید المعالم التي تمكنهم من العری

  .االندماج في محیطهم المعیشي وفي أحضان مجتمعهم 
وعالوة على إعادة صیاغة مضامین تلك المواد ثم تكریس زیادة معتبرة في الحجم الساعي 

  .المخصص لتدریسها في جمیع المستویات الدراسیة
لرسمیة ولكونها اللغة الوطنیة االثالثة المكونة للهویة الوطنیة، وهي عنصر من العناصر: اللغة العربیة

وقد «.مستویات المنظومة التربویة الوطنیةجمیع المواد الدراسیة في جمیع أطوار و  نها حتما لغة تعلیمفإ
ة تدابیر تم اتخاذها لتحقیق هذا تجلت مساعي اإلصالح الرامیة لتعزیز مكانة اللغة العربیة من خالل عد

  :الفرض وهي كالتالي
  .إعداد برامج دراسیة وكتب مدرسیة جدیدة -
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في مرحلتي التعلیم االبتدائي  نرض تحسین مستوى المدرسیاالنطالق في تنفیذ برنامج واسع بغ -
  .والمهني األكادیميوالمتوسط وتدعیم تأهیلهم 

  .ة الموادیالتدریبیة في المواضیع المتعلقة بتعلیممضاعفة عدد الندوات والعملیات  -
رض إعطاء دفع نوعي لعملیات اإلشراف لعام بغإدخال تحسینات على تنظیم وسیر هیئة التفتیش ا -

  .والتنسیق والمتابعة والمراقبة والتقییم المرتبطة بالنشاطات البیداغوجیة الخاصة باللغة العربیة
  .5إلى  4متحان شهادة التعلیم المتوسط من رفع معامل اللغة العربیة في ا -
  )1(.»زیادة الحجم الساعي المخصص لتدریسها -

شرع في إدخال تحسینات على تدریس التربیة اإلسالمیة مند بدایة العام الدراسي : التربیة اإلسالمیة
وذلك بمراجعة البرامج والكتب المدرسیة الخاصة بهذه المادة من السنة األولى إلى السنة  2001 - 2000

وقد ،سالم التاسعة من التعلیم األساسي قصد ترسیخ المبادئ المطابقة للقیم اإلنسانیة التي یدعو إلیها اإل
حرصت وزارة التربیة الوطنیة في إطار تنفیذ اإلصالح على حفظ وتدعیم مكانة التربیة اإلسالمیة في 

ن النشاطات التربویة التحضیریة المنظومة التربویة، على أن تحتل التربیة اإلسالمیة مكانة مرموقة ضم
  .تدرج ضمن مواضیع امتحان الباكالوریا نمیذ وأن یتم تدریسها بدون انقطاع طوال المسار الدراسي للتالوأ

أصدرت وزارة التربیة الوطنیة تعلیمات تتعلق باتخاذ جمیع اإلجراءات التنظیمیة وبتوفیر  :مازیغیةاللغة األ
سیما یة الضروریة لجعل تدریس اللغة األمازیغیة واقعا فعلیا الالمواد البشریة والمادیة والوسائل البیداغوج

رعت في تدریسها مند مدة طویلة إذ تم إدراج اللغة األمازیغیة ضمن برامج المنظومة في الوالیات التي ش
تم تعمیم تدریس اللغة  2006 - 2005، وفي العام الدراسي 1996-1995التربویة مند العام الدراسي 

  .األمازیغیة في جمیع مستویات التعلیم في مرحلة المتوسط والثانوي
وي فرصة مواتیة التخاذ المزید من التدابیر بهدف إدخال تحسینات لقد كان تطبیق اإلصالح الترب «

ملموسة على ظروف تدریس اللغة األمازیغیة بعد إدراج تدریس هذه اللغة بصفة رسمیة ضمن برامج 
- 76المعدل لألمر رقم و  2003أوت  13المؤرخ في  09-03المنظومة التربویة من خالل األمر رقم 

  )2(.»1976افریل 16المؤرخ  35

ا عبر المسار مستوى مضامین البرامج وتوزیعهدریس التاریخ بصورة أساسیة على یتجلى تدعیم ت :التاریخ
مستوى الكتب المدرسیة وغیرها من السندات التعلیمیة والطرائق البیداغوجیة والحجم الدراسي وكذا على 

  .الساعي المخصص لهذه المادة
هر شخصیة الطفل في بوتقة القیم الثقافیة والحضاریة للمجتمع تساهم هذه المادة في ص: التربیة المدنیة

الجزائري، كما تلعب دورا حاسما في إعداده للممارسة حقوق المواطنة واحترام قوانین الجمهوریة، ولهذه 
المادة كتب مدرسیة خاصة بكل مستوى تعلیمي تهدف إلى تكوین الجانب االجتماعي للفرد وهو تكوین 
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ة على تنمیة الجوانب السلوكیة وتنمیة االستعدادات الفطریة وغیر ذلك من الصفات یركز بصورة أساسی
  .الحمیدة لمواطنین یتم إعدادهم للعیش في عالم المستقبل

تقویم طرائق تعید تطبیق تدابیر من شأنها أن  2002أفریل 30ر مجلس الوزراء المنعقد في قرّ  «
تدریس بعض المواد التي أهملت إلى حد ما وتشمل هذه المواد على وجه الخصوص الفلسفة والتربیة 

   (1).»الریاضیةو البدنیة 
تنتمي هذه المادة إلى مجموعة المواد الدراسیة التي تساهم إلى حد بعید في هیكلة عقول التالمیذ  :الفلسفة

صدار األحكام الصحیحة وتقییم وتنمیة الوظائف العقلیة العلیا كالق درة على التحلیل والتركیب وإ
من هذا المنطلق فكرت وزارة التربیة الوطنیة بطریقة منهجیة في استرجاع البعد اإلنساني . الوضعیات

جل تحدید ت في تطبیق جملة من التدابیر من أللفلسفة وتقویم االنحراف الذي لحق بتدریسها فشرع
عادة النظر في طرائق تدریسها وتحویل وجهتها لتنمیة التفكیر  وتوضیح األهداف المقررة لهذه المادة وإ

دخال تحسینات ج ذریة وتطویر الفكر النقدي ویتم ذلك من خالل تنویع مصادر التوثیق بالنسبة لألساتذة وإ
وفیر المراجع ساتذة التعلیم الثانوي الذین یدرسون مادة الفلسفة باإلضافة إلى تعلى نوعیة التكوین المقدم أل

  .للتالمیذ
د بعید في تنمیة الروح الوطنیة وخصال التمدن تساهم هذه المادة إلى ح :الریاضیةو التربیة البدنیة 

والدیمقراطیة، كما أنها تساعد على جعل التالمیذ یتعرفون على قدراتهم الجسمیة وعلى حدودها، فهي 
ة بین أفراد المجتمع وهكذا مند بیوالمعاملة الطاشرة الحسنة ترسخ روح التضامن وتشیع خصال المع
  :الشروع في تطبیق اإلصالح تحقق ما یأتي

إدراج هذه المادة في التوقیت األسبوعي لجمیع المستویات واألطوار، كما أن لها برامجها وطرائق  -
  .تدریسها وتوقیتها الخاص

حان كل من شهادتین التعلیم المتوسط تعتبر مادة مدرجة في قائمة مواد االختبارات الرسمیة في امت -
  .والباكالوریا

تقدیم حصص التربیة البدنیة في أطوار التعلیم االبتدائي من طرف نفس المعلم الذي یقدم المواد  -
  .الدراسیة األخرى، أما في مرحلتي التعلیم المتوسط والثانوي فیتم تقدیمها من طرف أساتذة متخصصین

رسة التربیة البدنیة والریاضیة تتجسد في جملة من الترتیبات الرامیة إلى ن ظروف ممافإمن جهة أخرى  -
  .مضاعفة عدد المنشآت القاعدیة الریاضیة في المؤسسات المدرسیة وتجهیزها بالوسائل المناسبة

ا للعلوم والتكنولوجیا من تأثیر إن تناسي الوعي بأهمیة تدریس المواد العلمیة والتقنیة بالنظر لم «
على تكوین اإلنسان وعلى تطویر المجتمع اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا قد تجسد في برامج یجابي إ

  :المنظومة التربویة، في هذا اإلطار أدمج مشروع إصالح المدرسة الجزائریة الذي جسد التجدیدات التالیة
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  .إدماج التربیة العلمیة والتكنولوجیة في برامج السنة األولى من التعلیم االبتدائي -
  )1(.»التدریس ذي المنهج العلمي والتكنولوجي طوال المسار الدراسي -

  .إدراج ثالث شعب علمیة وشعبة تكنولوجیة بین الشعب الستة التي تؤلف التعلیم الثانوي -
إدراج التربیة العلمیة والتكنولوجیة ضمن برامج السنة األولى من التعلیم االبتدائي یسعى إلى تعوید  إن

أشیاء بناء معرفة أولیة بالتعامل مع  التالمیذ على إعمال ملكة المالحظة واالستدالل والتجریب من أجل
  .طبیعیة أو تقنیة بسیطة مما یتوفر في الحیاة الیومیة العادیة

ن إدراج مادة اإلعالم اآللي في السنة األولى من التعلیم الثانوي وكدا التعمیم التدریجي لتكنولوجیا كما أ «
میع التالمیذ جي یرمي إلى تحكم جیاإلعالم واالتصال الحدیثة في المنظومة التربویة یستجیب لهدف استرات

ن استعماالتها المتعددة في اة اإلعالمیة بحیث یتمكنون بصفة تدریجیة من إتقادفي استخدام هذه األ
وقد تم الشروع في تدریس اإلعالم اآللي على . المجال البیداغوجي سواء داخل الصف الدراسي أو خارجه

تم تعمیم  2007 -2006لیم المتوسط في العام الدراسي مستوى الجذوع المشتركة للسنة األولى من التع
م هذه الدروس یات المجهزة بمخابر اإلعالم تقدكمالوحدها اإلو بصورة تدریجیة في بقیة مسویات التعلیم، 

   )2(.»في الوقت الراهن

ا ن اللغات األجنبیة تشهد انتشار أصبح ضرورة  ال غنى عنها خصوصا وأن تعلم اللغات األجنبیة إ
لم یسبق له مثیل في تاریخ العالم نظرا للتطور السریع للمعارف العلمیة والتكنولوجیة باإلضافة إلى 

  .التأثیرات المشتركة للعولمة وتطور تكنولوجیات اإلعالم واالتصال
والهادفة إلى ترقیة وتعزیز تعلیم  2002أفریل  30قرها مجلس الوزراء المنعقد في إن التدابیر التي أ      

  :اللغات األجنبیة إنما تندرج في سیاق تلك التوجهات ذاتها وتتجلى تلك التدابیر فیما یلي
غة الفرنسیة كلغة أولى بدءا من السنة الثانیة من التعلیم االبتدائي عوض السنة الرابعة من إدخال الل -

لیتم فیما بعد إدراج اللغة الفرنسیة في  2005 -2004التعلیم األساسي سابقا وذلك خالل العام الدراسي 
 إدراج اللغةجلى أهمیة وتت. 2007 - 2006دراسي مستوى السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي خالل العام ال

مستوى عال من التحكم بغرض استعمالها كأذاه للتواصل في وضعیات مبنیة الفرنسیة بالنسبة للتالمیذ في 
للتعامل مباشرة مع الفكر والمعارف اإلنسانیة باإلضافة إلى اكتساب المعارف والكفاءات ذات العالقة 

  .لعاليببعض المواد والشعب والتخصصات في مرحلة التعلیم ا
إدخال اللغة االنجلیزیة كلغة أجنبیة ثانیة بدءا من السنة األولى من التعلیم المتوسط عوض السنة  -

  :الثامنة من التعلیم األساسي سابقا، ویرمي هذا اإلجراء إلى تحقیق األهداف التالیة
  .تزوید التالمیذ بلغة أجنبیة ثانیة واسعة االنتشار « -
  .ین الثقافاتب التفتح على ثقافات أخرى والمساهمة في الحوارتمكین التالمیذ من  -
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  .تیسیر الوصول إلى مصادر المعرفة والتوثیق العلمي والتقني المتوفر بتلك اللغة -
  .تكوین قاعدة أساسیة للتالمیذ الراغبین في مواصلة التكوین أو الدراسة العلیا في هذه اللغة -
ر إعادة هیكل التعلیم الثانوي التي تهدف إلى تعزیز مستوى التالمیذ فتح شعبة اللغات األجنبیة في إطا -

ین التي شرع في دراستهما التالمیذ قبل انتقاله إلى مستوى التعلیم الثانوي مما یتیح له تفي اللغتین األجنبی
   )1(.»إمكانیة تعلم لغة أجنبیة ثالثة

یا، أخذه واضعو اإلصالح التربوي بعین االعتبار خذ بعدا أساسإدراج مادة التربیة البیئیة فقد أأما       
ه اهتماما خاصا باعتبار أنها وسیلة ضروریة لنوعیة التلمیذ بالحاجة الماسة لضمان تنمیة مستدامة و وأول

  . لصالح األجیال القادمة
 أفریل 2ویندرج إدخال التربیة البیئیة في المسار الدراسي في إطار مذكرة االتفاق الموقعة في  «
ة فرع من فروع المعرفة تم یبین وزارة التربیة الوطنیة ووزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة، فالتربیة  البیئ 2002

ة في عقول یة بیئثقافإدخالها في المسار الدراسي بصفتها مادة تساهم في تنشئة المواطن وتسعى  لترسیخ 
یة للحفاظ على سالمة المحیط التالمیذ وتمكینهم من اكتساب المعارف وتطویر الكفاءات الضرور 

  )2(.»البیئي

  :إعداد الكتب المدرسیة الجدیدة
عرف الكتاب المدرسي عبر األجیال تحوالت عمیقة سواء من حیث الشكل أو المضمون وكذا من 

فإن تطویر الكتب المدرسیة مرتبط  هذا وبناءا على. حیث المساعي التعلیمیة التي یقترحها على المتعلم
المشاركة النشیطة للتالمیذ في بناء المعرفة، ففي فترة لمقاربات البیداغوجیة القائمة على بتبني أحدث ا

مشاریع الكتب  اإلصالحات التربویة تم إتباع منهجیة جدیدة أثناء إعداد الكتب المدرسیة إذ تعرض
بصورة انفرادیة ثم ثر االنتهاء من إعدادها لقراءة أولى من طرف ثالثة مقیمین ینجزون عملهم المدرسیة إ

یحرر كل مقیم تقریرا یورد فیه مالحظاته الشخصیة وتقییمه للمشروع المعروض علیه وبناءا على هذه 
التقاریر تقرر اللجنة المصادقة على المشروع حسب الحاالت  قبول الكتاب المقترح أو رفضه أو تأجیل 

  .الموافقة علیه إلى غایة رفع جمیع تحفظات المقیمین
كتابا مدرسیا جدیدا مند  155نه تم إعداد واعتماد ما ال یقل عن صورة إجمالیة ألقول بویمكن ا

  .2008االنطالق في تطبیق اإلصالح التربوي والى غایة بدایة العام الدراسي في سبتمبر 
ملیون كتاب مدرسي من كتب  180طبعت وزارة التربیة الوطنیة مند انطالق اإلصالح ما یزید عن  وهكذا

  .اإلصالح التربوي وأشرفت على توزیعها عبر كافة أرجاء التراب الوطني
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وبالموازاة مع تطبیق اإلصالح التربویة بادرت وزارة التربیة الوطنیة إلى تنفیذ خطة تهدف للقضاء  «
ة ونهائیة على المشاكل المرتبطة بإنتاج وتوزیع الكتاب المدرسي من خالل تحدیث بصورة تدریجی

إمكانیات اإلنتاج على مستوى الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة واالستخدام المكثف إلمكانات اإلنتاج 
شراك دور النشر والمطابع ا المؤسسة سیمالوطنیة ال المتوفرة لدى الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة وإ

الوطنیة للفنون المطبعیة والوكالة الوطنیة للنشر واإلشهار في طباعة الكتب المدرسیة كما تم إنشاء جهاز 
بغرض توفیر الكتاب المدرسي مع بدایة كل عام دراسي باإلضافة إلى إعادة  2004للتوزیع مند سنة 

ربوي والتي شابتها بعض النقائص تصحیح بعض الكتب المدرسیة التي تم إعدادها في إطار اإلصالح الت
ألسباب موضوعیة تعود أساسا إلى ضیق اآلجال المقررة إلعدادها وظروف التأطیر وهذا ما سهر علیه 

  )1(.»2007جهاز التكفل بالتقییم الشامل للكتب المدرسیة الذي أنشئ في شهر نوفمبر سنة 

  :إنشاء نظام جدید للتقییم - 4
تسمح بوصف وقیاس وتكمیم ما هو كائن بالفعل مقارنة بما هو ممكن أو ن التقییم ممارسة مستمرة إ

نها عملیة ما سبق، إلى عملیة أخرى ال تقل دینامیكیة عذلك فإنه یؤدي إلبالمقارنة مع ما ینبغي أن یكون و 
الملحوظة وما ینجر عن ذلك والسعي إلى إدخال بعض التعدیالت على  االنحرافاتالبحث عن أسباب 

لى تدارك الخلل دراسیة أو ربما إصالحها وذلك من أجل تعزیز النشاط البیداغوجي  وإ البرامج الالمناهج و 
  . فیه لكي یتماشى مع األهداف المحددة سلفا

وعلیه فإن تطبیق اإلصالح فرصة سانحة للمنظومة التربویة كي تعید صیاغة أهدافها من حیث 
أهداف اإلصالح ومطابقتها مع  اتساقهال ضمان تالمیذ ومكتسباتهم من أجتقییم التحصیل العلمي لل

التربوي كما یتیح تطبیق اإلصالح من جهة أخرى فرصة مواتیة لتطویر نظام التقییم المتكامل الذي شرع 
م المتكامل الذي شرع في بنائه في یتیح تطبیق اإلصالح من جهة أخرى فرصة مواتیة لتطویر نظام التقیی

ي المنظومة یعتبر في حد هذا التصور الجدید لمفهوم التقییم ودوره ف وفي الحقیقة أن. 1998سنة  منذ
نوعیة بالغة األهمیة وهو أبعد ما یكون عن قطیعة نظامیة مع كل ما أنجزه القطاع التربوي في  ذاته نقلة

  :هذا المیدان، إذ ترتبط عملیة التقییم بما یلي
  .التالمیذ تقییم مستوى التحصیل المدرسي لذى -
  .مواضیع االمتحانات الرسمیة تقییم -
  .تقییم الكتب المدرسیة -
  .تقییم البرامج الدراسیة -
  .تقییم المعلمین -
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إن النجاح وتعزیز المكاسب مرهون بالسهر بدون انقطاع على ترقیة أداء المنظومة التربویة والتأكد 
مه تحسین التعلیم الذي تقدمما حققته من أهداف مسطرة لها والبحث الدءوب عن االستراتیجیات الكفیلة ب

الواسع یقع في قلب مشروع إصالح المنظومة التربویة  هن التقییم بمفهوموتطویر أسالیب تسییرها، لذا فإ
وینبغي إدماجه في صمیم دینامیكیة التغییر النوعي الشامل، وتتمثل الترتیبات األساسیة فیما یتعلق بالتقییم 

  :البیداغوجي في
علیم في مستهل العام الدراسي إعداد مخطط التقییم السنوي الذي یشتمل على أن یتولى مجلس الت« -

  .نشاطات التقییم ومواعیده ووتیرة تنفیذه بالنسبة لكل مادة ولكل مستوى
أن تكرس األیام األولى من العام الدراسي إلجراء اختبارات تشخیصیة تتعلق بالمواد األساسیة للتأكید  -

مسبقة قصد تعزیزها أو تدارك الخلل فیها قبل الشروع في تطبیق البرامج من المكتسبات الضروریة ال
  .الجدیدة

تمارین  اختبارات،(قفات للتقییم التكوینيعلى فترات منتظمة خالل التدرج في تنفیذ البرامج و  أن تجرى -
  ).أسئلة شفهیة، كتابیة

تطالب التلمیذ بإرجاع المعلومات أن ال تقتصر مواضیع الفروض واالختبارات واالمتحانات على أسئلة  -
أو إعادة تطبیقها، بل یجب أن تتضمن وضعیات تقتضي منه تعبئة كل مكتسباته واستخدامها بطریقة 

  .تبرهن على مستوى مهاراته في حل مشكلة معینة
أن یجرى تقییم ختامي للمستویین الدراسیین االبتدائي والمتوسط وعلى مستوى كل مؤسسة دراسیة  -

  .على مدى التحكم في اللغات األساسیة في نهایة كل مستوىللوقوف 
رورة التقدم المستمر في التعلمات في یسات التعلیمیة والمفتشون على رصد أن یسهر رؤساء المؤسس -

  )1(.»مختلف المستویات التعلیمیة

قبل الشروع في تطبیق برامج العام الدراسي یتوجب على الفریق التربوي على مستوى المؤسسة  «
القیام بتحلیل واستغالل النتائج المحققة خالل العام الدراسي السابق وكذا نتائج التقییم التشخیصي الذي 

السنوي للتقییم بناء  أجري في مستهل العام الدراسي حینئذ یتم على مستوى مجلس التعلیم، إعداد المخطط
سو مختلف على توزیع سنوي یأخذ في الحسبان وتیرة التقییم وخطط التعدیل والتصحیح التي أعدها مدر 

أسئلة تمارین تطبیقیة في القسم، واجبات منجزة (ن مختلف أنشطة التقییم من المواد، ومن جهة أخرى فإ
 غیر كاف، ضعیف: (ت وتوضیحات تمثلن ترفق بتعلیمایجب تصحیحها وتنقیطها، وأ...) نزلفي الم

وبغرض ضمان تعلیم نوعي من جهة ومحاربة الرسوب المدرسي من جهة ) دون التوسط، جید، ممتاز
أخرى تقریر تطبیق نظام التقییم المستمر لمكتسبات التالمیذ األساسیة وضبط إستراتجیة جدیدة في 
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مع أهداف اإلصالح التربوي المحددة لكل طور موضوع مراقبة انجازات التالمیذ للتأكد من مدى تطبیقها 
  )1(.»من األطوار التعلیمیة الثالثة

وفي ذات اإلطار المتعلق بمتابعة تطبیق إصالح المنظومة التربویة تم الشروع في انجاز دراسة انصبت 
تحلیل على  زمرة من التالمیذ في السنة األولى من التعلیم االبتدائي، تهدف هذه الدراسة إلى متابعة و 

السلوك الدراسي للتالمیذ خالل مسارهم المدرسي مع تعیین مؤشرات الفعالیة الداخلیة للنظام التربوي والتي 
  . تتجلى في صورة االنتقال والتسرب وكدا اإلحاطة بأسباب العزوف عن الدراسة

والمتعلق  2002أفریل  30تكفلت وزارة التربیة الوطنیة بتنفیذ قرارات مجلس الوزراء المنعقد في  «
  :بإعادة تنظیم المنظومة التربویة من خالل ما یأتي

  .تحدید إستراتجیة التعمیم التدریجي للتربیة التحضیریة -
  :إعادة تنظیم التعلیم اإللزامي بحیث یتحول إلى -
  .سنوات5تعلیم ابتدائي مدته  *
  .سنوات 4تعلیم متوسط مدته  *
  .هیكلة التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي إعادة *
  .ترسیم مؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة *

وتهدف عملیة إعادة تنظیم المنظومة التربویة في عمومها إلى إعطاء فعالیة أكثر للتعلیم القاعدي 
نظام التعلیمي اإللزامي وتحسین نوعیة التعلیم في الطورین اإللزامي وما بعد اإللزامي وتقویة مردودیة ال

  )2(.»واالستجابة للغایات الكبرى یسعى اإلصالح إلى تحقیقها

  :تحدیات اإلصالح التربوي الجزائري -ثامنا
من التحدیات التي تثقل خطواته وتشل قدرته على  اكبیر  ایواجه اإلصالح التربوي الجزائري عدد

التبعیة والتجزئة والتخلف وهو الثالوث الذي یشكل : االنطالق، فالدولة الجزائریة تعاني من التاءات الثالثة
قدر هذه األمة في المراحل الراهنة ویعیق حركة نمائها ویجعل من حركة نهوضها وتطورها محفوفا 

الشمولي یمكن القول أن اإلصالح یجري في سیاق تاریخي بالغ الصعوبة  ومن هذا المنطلق. بالخطر
تتمثل في منظومة من  یة الشمولیة أن نمیز حاالت مجهریةوالتعقید، والتي یمكننا في قلب هذه الرؤ 

وهذه المنطلقات تمثل في الوقت نفسه منطلقات «. ةیالتحدیات االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والقیم
وال  والسیاسیة واالقتصادیة المختلفة مجاالت االجتماعیةالإلصالحي في مجال التربیة والتعلیم وفي للعمل ا

ن یصل إلى ال یمكن أن یتحقق فعلیا، وأ ائريأن اإلصالح التربوي الجز : بد لنا من القول في هذا السیاق
في میدان اإلدارة واالقتصاد غایاته، إال في مواكب من اإلصالحات االجتماعیة الشاملة التي یجب أن تتم 
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سقاطاتها، وهذا یعني بالضرورة أن اإلصالح التربوي  والحیاة السیاسیة واالجتماعیة في مختلف تجلیاتها وإ
   )1(.»لن یتم بصورته الطبیعیة ما لم یتم في إطار رؤیة شمولیة للواقع السیاسي واالجتماعي برمته

الدول العربیة سیاسیا وتربویا واجتماعیا، مازال النظام على الرغم من الجهود الكبیرة التي بذلتها 
ة والسؤال ر من أثقاله التاریخیصعوبات تمنعه من االنطالق والتحر التعلیمي یراوح في مكانه، مازالت ال

ات؟ وقبل ع التعلیم أن ینهض رغم هذه الجهود الكبیرة التي بذلت في مختلف المستویلماذا لم یستط: الكبیر
التساؤل ال بد لنا من استعراض بعض األسباب والعوامل األساسیة التي تؤدي  جابة حول هذاأن نرسم اإل

  :امج اإلصالح التربویةنإلى إخفاق بر 
  :تحدیات اقتصادیة -1

شكالیاتهیدخل الواقع االقتصادي الجزائري بصعوباته  في قلب األزمة التربویة ویشكل في الوقت  وإ
 دي على إمكانیات اإلصالح التربوينفسه جزءا من بنیتها، ومن الطبیعي أن ینعكس هذا الواقع االقتصا

فاألسباب االقتصادیة توجد في بنیة األسباب التي أعاقت حركة اإلصالحات التربویة، حیث بقیت بعض 
غلب التحدیات االقتصادیة التي تجعل أ أغلبها معلقة بسببالمشاریع والخطط التربویة إن لم نقل 

  .المحاوالت اإلصالحیة حبر على ورق
  :تحدیات علمیة -2

ینطلق اإلصالح التربوي من واقع الدراسات واألبحاث الجاریة حول النظام التعلیمي القائم فالدراسات 
التعلیمي، وهي التي تبین الصعوبات الجاریة هي التي تحدد مواطن القوة والضعف والقصور في النظام 

والتحدیات التي تعیق نهضة التعلیم وتطوره، وهي بالتالي تشكل قاعدة اإلصالحات والمشاریع اإلصالحیة 
یمكن تسجیل عدد كبیر من المالحظات التي تقلل من مشروعیة الدراسات الجاریة بوصفها «و. الممكنة

  :المقدمات األساسیة لإلصالح التربوي ومنها
بمعنى أنها كانت دائما وأبدا تقتصر على دراسة جانب دون : لم تأخذ الدراسات الجاریة طابعا شمولیا -

عندما تكون الغایة تهیئة المجال األخر في النظام التعلیمي، وهذا یضعف من شأن هذه الدراسات 
  .إلصالح تربوي شامل

ادیمیا وبقیت هذه أخذ طابعا منهجیا أكیم لم تي من وزارة التربیة والتعلأغلب الدراسات التي أجریت بوح -
  .لتقاریر منها إلى البحوث العلمیة المتكاملةالدراسات أقرب ل

غیاب التنسیق المطلوب بین الجامعات الجزائریة ووزارة التربیة في مجال إجراء البحوث والدراسات وهذا  -
مكانیة التطویر المما    )2(.»واإلصالح شك فیه ینعكس سلبا على وضعیة التعلیم وإ
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قلما اتجهت هذه الدراسات إلى تناول العمق التربوي للنظام التعلیمي الذي یسجل غیابا نسبیا في  -
ال توجد دراسات كافیة حول اتجاهات التالمیذ ریت حول النظام التربوي الجزائري ،حیث الدراسات التي أج

ومن هنا یمكن القول أن االتجاه نحو دراسة قضایا . وحاجاتهم وصعوباتهم وتفاعالتهم في داخل المدرسة
الجوانب التربویة التي تعد أساس أي إصالح أیضا أهملت  كما التعلیم كان هو الغالب في أكثر األحیان 

  .تربوي ممكن
یضع الباحثون غالبا نتائج أبحاثهم في سلة واحدة حیث : لویات في تحدید المشكالتغیاب نسق األو  -

تضیع الحدود الفاصلة بین التحدیات الكبرى والمشكالت الصغیرة، فغالبا ما تخرج هذه الدراسات بمئات 
واحدا  التوصیات التي ال تتباین في أهمیتها، وباعتقادنا أن وضع األشیاء المتباینة في كیس واحد یشكل

  .من أهم المعوقات على طریق التطور التربوي في الجزائر
  :تحدیات في مستوى التخطیط التربوي -3

یشكل التخطیط منطلق اإلصالح التربوي من العالم المتقدم، ومن یبحث في مضامین الجهود 
خطیط یضمن اإلصالحیة یجد أنها تقوم على أساس التخطیط والتنظیم المتكامل، وغني عن البیان أن الت

  .للنظام التعلیمي القدرة على تحقیق التكامل والتوازن في مسار تطوره الدائم
فأغلب اإلصالحات التربویة في الجزائر تأتي بصورة اعتباطیة، وكذلك هو الحال للدول العربیة 

نیر محمد م"ة في میدان اإلصالح التربوي إذ یورد مثال عن أكثر الدول العربیة عراقویمكننا أن نرد 
إن قرار خفض الدراسة في المرحلة «": اإلصالح والتجدید التربوي في العصر الحدیث"في كتابه " مرسي

، جاء بناء على مجرد رأي استشاري من 1989االبتدائیة في مصر من ست سنوات إلى خمس في عام 
یاب الحد األدنى من ني غالیونسكو، قدم للسید وزیر التربیة والتعلیم في جمهوریة مصر العربیة، وهذا یع

مجموعة ي هذا السیاق یمكن اإلشارة إلى وف )1(.»لعملیة اإلصالح في أحد أهم البلدان العربیةالتخطیط 
من التحدیات في مستوى التخطیط والتي انعكست سلبا على طبیعة العمل التربوي في مسیرته التنمویة 

  : خالل الفترة الماضیة

یأتي النشاط التخطیطي بتوجیهات اإلدارات العلیا غالبا وهي صورة معكوسة  :آلیة التخطیط ودینامیته -
لما یحدث عادة في البلدان المتقدمة، فالمشاریع التخطیطیة تطرح في المؤسسات االجتماعیة المعنیة وفي 

صاعدا،حیث تصل القضایا المعنیة ناضجة إلى المستویات  مج األحزاب السیاسة وتأخذ اتجاهابرا
ة العلیا، وعندما تتخذ القرارات السیاسیة المناسبة ألجراء الدراسات واألبحاث المطلوبة، وعلى السیاسی

من قبل القیادات السیاسیة خالف هذا یتم التخطیط في الجزائر بصورة معكوسة فغالبا ما تأتي المبادرات 
اء ة غیر قادرة على أدلیالتخطیطي ویؤدي إلى بناء خطط هز  وهذا ینعكس سلبا على نتائج النشاط العلیا

  .الغایة التربویة المنشودة
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الضروریة للتخطیط في المستوى التربوي، وعلى حد : وجود نقص كبیر جدا في الخبراء والخبرات« -
المتخصصین في مجال التخطیط التربوي في المؤسسات التربویة الخبراء علمنا ال یوجد عدد كاف من 

  .المعنیة
وهذا یعني أن التخطیط التربوي یأخذ جوانب  :التكاملي داخل النظام التربويغیاب منهجیة التخطیط  -

منفصلة من جوانب الحیاة التربویة ویضع لها خططا بصورة منفصلة عن مجریات الحیاة التربویة برمتها 
وبعیدا عن صیغة األهداف التربویة، على سبیل المثال یالحظ أن الخطط التربویة مثل خطط المخابر 

مع الجوانب األخرى التي تتصل بالمعلمین والمناهج  اء المدرسي غیر متكاملة مع بعضها البعض أووالبن
  .الحیاة التعلیمیةفالمعنیون باألمر یخططون لكل جانب من جوانب .....والتصورات المستقبلیة

خطیط یالحظ غیاب التنسیق بین الت :غیاب منهجیة التخطیط التكاملي بین التربیة وخطط التنمیة -
وبصورة . التربوي القائم واستراتجیات التنمیة التي تعتمدها الدولة في المستویات االقتصادیة واالجتماعیة

عامة یمكن القول أن أي عمل تخطیطي تربوي ال یأخذ بعین االعتبار الصیغة التكاملیة سیطرح نفسه 
  .االقتصادي ن الهذریشكل في نهایة األمر نوعا معبئا على عملیة التنمیة في المستقبل وس

یسعى اإلصالح التربوي إلى بناء المدرسة  :تجاهل العالقة بین المدرسة والمؤسسات التربویة األخرى -
ویتجاهل أهمیة المؤسسات التربویة األخرى كاألسرة وجماعات األقران والمساجد وهي مؤسسات تربویة ال 

مما ال شك فیه أن المدرسة ال تعمل منفصلة و  تقل أهمیة عن المدرسة في بناء الشخصیة وبناء اإلنسان،
عن األسرة والمؤسسات التربویة األخرى، ومع ذلك ال نجد في اإلصالحات التربویة ما یشیر إلى االهتمام 

  .بالصلة الحقیقیة بین المدرسة واألسرة والمساجد
تشكل التجارب التنمویة العالمیة في مجال  :عدم االستفادة من التجارب العالمیة اإلصالحیة المعاصرة -

في مجال التخطیط التربوي، ومع ذلك یبین  األهمیةالتربیة والتخطیط التربوي خزانا معرفیا ومنهجیا بالغ 
الواقع أن نتائج هذه التجارب لم توظف بعد في خدمة التنمیة والتخطیط في مجال التعلیم بصورة عامة في 

  )1(.»الجزائر

  :ثقافیة قیمةتحدیات  -4
یرى عدد كبیر من الكتاب الغربیین أن النمط الثقافي السائد في الجزائر یعیق عملیة التنمیة یقول 

إن اتجاهات السكان في الجزائر نحو الحیاة والعمل  «:في هذا الخصوص Gumar myrdal" الدمیر "
من عدم احترام للنظام وانتشار الخرافات والحاجة إلى الیقظة والتكیف  تعتبر معوق للتنمیة لما تتمیز به

والطموح واالستعداد للتغییر والتجریب واحتقار العمل الیدوي والخضوع لالستغالل وعدم الرغبة في التعاون 
  )2(.»وغیر ذلك

                                                             
 .255المرجع السابق، ص  (1)
 .22، ص1988، معهد التخطیط القومي، القاهرة، والتخطیط الجوانب االجتماعیة للتنمیة: یحي حسین درویش (2)
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بوي، وفي إلصالح التر فیة للواقع الذي نعیش فیه منطلق لتشكل التحدیات االجتماعیة والثقاكما 
ال إلحداث النهضة التنمویة الشاملة  نسق هذه التحدیات یمكن تحدید الدور الذي یمكن للتربیة أن تؤدیه

 التربوي من رؤیة شمولیة تكاملیة إذ یجب أن ننطلق في تحقیق اإلصالح.سیما في مجال التنمیة الثقافیة
ویعني ذلك أنه یتوجب علینا إذا أردنا إصالح النظام التربوي أن ننطلق من صورة الحیاة الواقعیة ومن 

  .المتغیرات االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والحضاریة السائدة في المجتمع
التاریخیة بأن النهضة الحضاریة مرهونة بفعالیة النظام و لقد بینت مختلف االتجاهات الفكریة و 

القیمي في المجتمعات اإلنسانیة ویشهد تاریخ الحضارات اإلنسانیة بأن النهوض الحضاري في مختلف 
تعرجات التاریخ ومنعطفاته، كان مرهونا بتحوالت نوعیة في أنظمة القیم الثقافیة واالجتماعیة السائدة، 

تسعى إلى أمجادها  فالقیم هي نوابض الفعل اإلنساني ومن غیرها ال یمكن للمجتمعات اإلنسانیة أن
  .الحضاریة

تبین الدراسات االجتماعیة الجاریة أن الثقافة السائدة في المجتمع الجزائري مشحونة بعدد كبیر كما 
من القیم السلبیة التي تشكل نسقا من التحدیات التنمویة الشاملة، إذ تعاني من هجین قیمي یتمثل في 

طة، اسقیم المجاملة والو  االنتماء القبلي والعائلي وهیمنة احتقار العمل الیدوي، رفض عمل المرأة، سیطرة
تكالیة، كما تبین الدراسات أن األسرة الجزائریة تعاني اال، و یرة والطموح، حب المظاهر والتفاخرقیم المسا

ة، وضیق فرص مشاركة المرأة یمن غالء المهور والطالق وتعدد الزوجات، أیضا ضعف الروابط األسر 
لنشاطات االجتماعیة، ومن قلب هذه اإلشكالیات القیمیة یجب على التربیة أن في العمل وفي ا

ومن هنا یجب على نسق األهداف التربویة أن یتجدد لمواجهة هذه التحدیات الثقافیة «تنطلق،
تها وفعالیاتها لمعالجة هذه القضایا اواالجتماعیة، وهذا یعني أن المدرسة یجب أن تساهم بمناهجها وأدبی

نسق قیمي جدید یركز على أهمیة العمل والتفاني في الدقة واالقتصاد والتوفیر والمشاركة وغیر ذلك وبناء 
  )1(.»من القیم التي ترتبط بالتنمیة وتشكل شرطا أساسیا من شروطها

یجب على اإلصالح التربوي أن ینطلق من أهمیة إزاحة القیم السلبیة لصالح قیم إیجابیة  وباختصار
س هذا في األهداف التربویة وفي تنمویة قادرة على بناء المخارج إلى الحضارة والتقدم، ویجب أن ینعك

  .مناهج التعلیم بالضرورة

  :تقدیم إستراتجیة تربویة لتحقیق اإلصالح التربوي - تاسعا
ترسم صورة  أنعلى القضایا اإلستراتجیة التالیة التي یمكن  زد لنا في نهایة األمر من أن نرك بال

  : تعلیم جزائري قادر وفاعل وهيمتقدمة وواضحة ل
حدث المناهج في مجال تربیة ودور الحضانة تعتمد أ: بناء قاعدة واسعة للتعلیم من ریاض األطفال - 1

عدادهم للمستقب وال نستطیع في هذا السیاق أن نفصل في أهمیة ریاض األطفال (ل األطفال وتعلیمهم وإ
                                                             

  .23المرجع السابق، ص (1)
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األطفال قبل مرحلة دخولهم إلى المدرسة  ألنظمة التربویة هي هذه التي تبنيولكن یمكن القول أن أفضل ا
  ).االبتدائیة

وزیادة الحصص المقررة للطالب في  :د على تدریس الریاضیات والعلوم التطبیقیة في المدرسةیالتأك -2
األنظمة العالمیة تتبارى في مدى تركیز أنظمتها وقدرتها على تدریس (مجال العلوم الدقیقة التطبیقیة 

  ).الریاضیات والعلوم التطبیقیة
وتوظیف هذه التكنولوجیا في التعلیم : التركیز على التكنولوجیا في العمل التربوي من زاویتین -3
ومن ثم توظیف هذه التكنولوجیا موضوعا للتعلیم ) كأداة تعلیمیة لحاسوب والتلفزیون واالنترنتاستخدام ا(

  .ویتمثل ذلك في مادة الحاسوب واالنترنت وغیر ذلك من المواد التكنولوجیة المتاحة. من جهة أخرى
تربیة الدینیة واللغة إعادة توظیف مواد ال وذلك من خالل:التأكید على أهمیة التنمیة الثقافیة والقیمیة -4

العمل، العلم، الطموح، االنجاز، قیمة المهني، وغیر ذلك من القیم : العربیة والتاریخ والفلسفة لتعزیز قیم
  .التي تصب في مجال التعزیز االیجابي للوجود الحضاري

ذ واإلدارة ن المعلمین والتالمییب: تبني أسالیب دیمقراطیة حرة في مجال العالقات التربویة القائمة -5
 حریة هي المناخ الضروري لإلبداع ن ال،أل في مجال بناء العقل الحر المبدع وهذا بالضرورة یصب

ویتطلب ذلك جیل من المعلمین یرفضون العالقات التقلیدیة األبویة في إطار الحیاة المدرسیة ویعملون 
  .تتنافى مع إمكانیات البناء التربويالتي و على بناء عالقات إنسانیة متكاملة بعیدة عن التسلط واإلكراه 

كاألسرة والمساجد في العمل التربوي والعمل على : التنسیق بین المدرسة والمؤسسات التربویة -6
تحقیق التواصل القیمي و الحضاري بین هذه المؤسسات إذ یمكن للمساجد أن تسهم إلى جانب المدارس 

ز والطموح بالدرجة األولى وذلك تعزیزا لدور المدرسة في في التركیز على قیم العمل و طلب العلم واإلنجا
 .هذا السیاق 

فتح محاور وذلك من خالل : هدم الهوة القائمة بین المدرسة والحیاة االجتماعیة واالقتصادیة -7
مشاركة هذه المؤسسات في تدریب ك تجةالمؤسسات االجتماعیة واالقتصادیة المناتصال بین المدرسة و 

ویقتضي هذا  األمور في نشاطات العمل المدرسي هم في بعض المجاالت، مشاركة أولیاءالطالب وتأهیل
دخال المجتمع في فعالیات المدرسة   .المبدأ إدخال المدرسة في المجتمع وإ

طرق تدریس، االمتحانات، العالقات التربویة داخل : (العمل على تفادي األسالیب التربویة التقلیدیة -8
التي تركز على الحفظ واالستظهار والعمل بكل األسالیب الممكنة لجعل المدرسة و ) المؤسسات التعلیمیة

تمثل العملیات العقلیة المنطقیة  ل وتطویر إمكانیات الطالب التي مؤسسة تعتمد على مبدأ بناء العق
كیب والمناقشة واالستنتاج واالستدالل واعتماد مختلف األسالیب الممكنة في هذا العالیة في تحلیل الترا

 )1(.المجال
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  :النظریات المفسرة لإلصالحات التربویة -عاشرا
  :یمكن أن نستعرض االتجاهات الرئیسیة التي تفسر الحركة اإلصالحیة للنظم التربویة فیما یلي

أو ما یعرف أیضا باتجاه التوازن، على أن المجتمع  یتفق االتجاه الوظیفي «:االتجاه الوظیفي -1
اإلنساني األصل فیه االتفاق العام والتوازن هو جوهر طبیعة المجتمع، فالمدرسة الوظیفة تشدد على 

  )1(.»اإلجماع األخالقي في الحفاظ على النظام واالستقرار في المجتمع

 أنساقهابانتظام  لمجتمع، والتي تتمیزالنظام التربوي یشكل بنیة فرعیة ضمن البنیة الكلیة ل «
 المؤسسة التربویة مؤسسة اجتماعیةوضبطها بواسطة قوانین تنظیمیة یتفق الجمیع حولها، فهو یرى في 

یتلخص دورها بشكل أساسي في عملیة استمرار المجتمعات وتجنیبها الصراع والتفكك، وعلى هذا األساس 
المبادئ األساسیة في نظرته للتربیة ودورها في الحیاة ، فالتربیة یقوم االتجاه الوظیفي على تبني جملة من 

تعمل على تحقیق هدفها األول المتمثل في الحفاظ على التوازن في المجتمع من خالل مجابهة الطلب 
االجتماعي للتربیة وتوفیر الید العاملة المدربة والمؤهلة لتلبیة سوق العمل، كما أن التربیة تؤدي دورا في 

ي مرن غیر خلق مجتمع النخبة، وخلق مجتمع طبقف األفراد كل على حساب قدرته ومهاراته لتصنی
  )2(.»مغلق

ن تكون مجرد خلل وظیفي في یصها لكل أزمة تربویة، ال تعدو أإن المدرسة الوظیفیة في تشخ
ن األصل في المجتمع االتزان وأي خلل یفقده ع یمكن تجاوزه، فاألزمة جزئیة، ألعضو من أعضاء المجتم

توازنه یجب على المدرسة أن تعمل على إعادة هذا التوازن والسعي للمحافظة علیه، ومن هذا المنطلق 
النظام الرأسمالي، فاإلصالح التربوي داخل هذه المجتمعات یتخذ  إیدیولوجیةكان توظیف دور التربیة وفق 
یة حاجة المجتمع من بلاإلصالحیة الواجب القیام بها، قت نطلقا لكل العملیاتمن الرؤیة الوظیفیة للمدرسة م

الكفاءات الضروریة مطلبا اجتماعیا ملحا في نظرهم، كما أن توقیت اإلصالح یجب أن یضبط على إیقاع 
الطلب االجتماعي للمجتمع الحدیث، ومن هنا تم وضع مكونات النظام التربوي بصیغته المشهورة 

  .خرجات وعملیات وتغذیة راجعةمدخالت وم
 بعكس ذلك تماما نبذ فكرة التوازن في المجتمع ویقرإن التوجه الماركسي ی: االتجاه الماركسي -2

فالمجتمع في رؤیته مبني على الصراع وعدم االتفاق، فطبیعة تكوینه من جماعات متباینة لها مصالح 
تشكیلة اجتماعیة واقتصادیة محددة، تعمل على إعادة  مستمرة، والنظام التربوي  جزء من البنیة الفوقیة في

وتوجها  اإنتاج العالقات السائدة في المجتمع وفقا لصاحب القوة في ملكیة الوسائل التي بها یفرض نمط
قدرته التعسفیة على وي الذي یكتسب بالتحلیل األخیر، یسهم النشاط الترب«.خاصا لخدمة مصالحة وأهدافه

 قات المكونة للتشكیلة االجتماعیةمن عالقات القوة المنعقدة بین الجماعات أو الطبفرض تعسفه الثقافي 

                                                             
 .74، ص2005، )لبنان(، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت  فایز الصباغ:ترجمة ، االجتماع علم : أنتوني غدنز (1)
 .20، ص2003، 2، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، طعلم اجتماع التربیة المعاصر: شبل بدران وحسین البیالوي (2)
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ات القوة حیث یمارس من خالل معاودة إنتاجه للتعسف الثقافي الذي یرسخه، یسهم بمعاودة إنتاج عالق
   )1(.»یةرض التعسفي وظیفة معاودة اإلنتاج االجتماعیة لمعاودة اإلنتاج الثقافالتي تؤصل قدرته على الغ

إن االتجاه الماركسي یرفض اإلصالح التربوي كوسیلة إلعادة التوازن االجتماعي بل یرى في ذلك 
راع المستمر بین مجموعات تكریس وهیمنة للطبقة المسیطرة، بل هو تغیر تربوي یبرز جزء من الص

وي یكرس إیدیولوجیة الطبقة ة االجتماعیة المتناحرة والمتباینة في مصالحها وأهدافها فالنظام التربالتشكیل
الناقدة والتي تسعى دوما للبقاء في المقدمة فال بد أن تكون عملیة اإلصالح التربوي عملیة جذریة 

  .رادیكالیة شاملة البني االجتماعیة المستبدة
إن استعراض المقاربات التقلیدیة لإلصالح التربوي، والتي تقع على طرفي نقیض في رؤیتها لعملیة 

، كانت محل نقد شدید من طرف المقاربات التي ولدت من رحم هاتین المقاربتین حیث تسیر اإلصالح
همالها  وتأثیراتها یةالجتماعا ىنوالماركسیة على دراسة البهذه المقاربات النقدیة على تركیز الوظیفیة  وإ

المنطلق برز علم اجتماع ومن هذه ،لتأثیر أفعال األفراد الجماعات في التأثیر على البنى االجتماعیة 
ها الفرد والرموز التي یتفاعل معفتراضات والمعاني االالتربیة الحدیث الذي یؤكد على ضرورة دراسة القیم و 

ومي ومن تم تساهم في في المحیط المدرسي الیومي وخطورة هذه األشیاء أنها توجه السلوك والتفاعل الی
ما هي حقل التربیة ك لمعاني واالفتراضات المسلم بها فيا من دراسة هذه بقاء الحال كما هو ومنه ال بد

أولیاء األمور كما تضع هذه و التلمیذ و موجودة في حقول أعضاء الموقف التربوي المدرسي ورجل اإلدارة 
وهذا ما طرحه علم االجتماع التربوي الحدیث في  )2(.المعاني والرموز سلوكهم وتشكیل اتجاهات تفاعلهم

إن علم االجتماع الحدیث اهتم على وجه الخصوص  " بقوله " یونغ"قائمة حیث یوضح نقده للتربیة ال
بمسألة الفوارق المدرسیة وبالبرامج الدراسیة وبفرضیة مفادها أن على المدرسین ومكوني المكونین أن 

   )3( "یكونوا عناصر للتغییر
إن تحلیل األنظمة التربویة بما تحمله من مكونات متباینة فیما بینها، لیس من السهل القیام بذلك 

للنظام التربوي عادة مجموعة أحكام رسمیة تحدد أهدافه وتوزع أدواره "من خالل تبني توجها نظریا فریدا، 
ام والقوانین الرسمیة هذه ال تستطیع ن األحكسیاسته اإلداریة والتعلیمیة إال أاالجتماعیة على أفراده، وترسم 

توضیح أو وصف حقیقة العالقات االجتماعیة القائمة، في هذه األنظمة التربویة طالما أن هناك مجموعة 
ود، ورسم طبیعة العالئق القوة والنف أحكام غیر رسمیة أو شعوریة تلعب الدور الكبیر في تحدید مجاالت

   )4(".مراكز المختلفةالحقیقیة التي تربط بین األدوار وال

                                                             
 .14، ص1994،  نظیر جاهل، المركز الثقافي العربي، لبنان :، ترجمةالعنف الرمزي: یر بوردیوبی (1)
 .38شبل بدران وحسن البیالوي، مرجع سابق، ص (2)
 .207، ص2007، دار األمان للنشر، المغرب، النظریات التربویة المعاصرةمحمد بوعالق، : ، ترجمةبرناند (3)
 .132، ص1986، 2، دار الطلیعة للنشر، بیروت، ط إحسان محمد الحسن :ترجمة، معجم علم االجتماع : دینكي میتشل (4)
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فالتكامل بین النظریات المختلفة لفهم الواقع االجتماعي والتربوي دون إغفال المؤثرات األخرى على 
همال  المجال المدرسي، فالغرق في إصالح الجوانب التقنیة والیبداغوجیة من المنظومات التربویة، وإ

  .التربوي مبتورة وال تلبي الطموح المشروع منها الجوانب االجتماعیة والنفسیة قد یجعل من عملیة اإلصالح
تربیة إال ال تتم الف" فالواقع االجتماعي بكل تجلیاته یجب أن یكون حاضرا في أي عملیة إصالحیة 

بمقوماته المختلفة والواقع االجتماعي بمیادینه المتعددة، واستجواب )الواقع التربوي  (إذا جعلنا الواقع الحي
ه على وجوهه المختلفة توضیحا وتحلیال ونقدا وهذا یستلزم توسیع حوار التربیة مع هذا المرجع وتقلیب

  )1(".المجتمع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  .60، ص1991لبنان،  الوحدة العربیة،، مركز دراسات نحو فلسفة تربویة عربیة: عبد اهللا عبد الدائم (1)
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  :خالصة الفصل
ینظرون إلى اإلصالح ینبئ بیان الواقع أن المصلحین الجزائریین في مجال التربیة والتعلیم ما زالوا 

نه مجرد إصالح في الكتب والدروس والبناء والمخابر، أما اإلصالح الحقیقي المطلوب في التربوي على أ
غمرة التحوالت التاریخیة الجدیة فهو تعامل حضاري مع متطلبات المرحلة التاریخیة وسعي إلى بناء  قدرة 

فتدفق . الشعوب الجزائریة على الدخول في التنافس الحضاري الثقافي مع األمم والشعوب األخرى
اإلصالحات التربویة في الجزائر لم یؤت أكله وبقي جزئیا وقاصرا وشكلیا، ولم یستطع أن یدخل في عمق 
القضیة الحضاریة الثقافیة للوجود الحضاري فما زالت السیاسات التربویة القائمة في الجزائر سیاسات 

وط الهروغلیفیة، وهي في أحسن ضبابیة، تجعل من القراءة في معانیها أشبه ما تكون بالقراءة في الخط
  .العقل الحصین والفكر الناقد الموهوبین وبقیت بعیدة عن مما حكاهأحوالها خطب ارتجلتها قرائح 

لقد بقیت السیاسة التربویة المعتمدة في الجزائر محاوالت مقهورة للحفاظ على الوضع القائم بأبعاده 
لسیاسیین العرب حال من یجدف بعكس التیار الذي یمثل السیاسیة واالجتماعیة واإلیدیولوجیة، وبقي حال ا

اندفاعات الحضارة اإلنسانیة وطفراتها، ومع ذلك كله فإن المحافظة على الوضع القائم هو أشبه ما یكون 
الیوم بعملیة انتحار حضاري شامل وتلك هي الحقیقة التي یجب على السیاسیین الجزائریین أن یدركوها 

  .بة إدراكبكل ما یملكون من موه
فقد ظهرت الیوم مالمح العصر الذي تتجلى فیه مفاهیم اإلصالح التربوي لمفاهیم التجدید فاألمم 
التي ترید أن تشارك في سبق الحضارة بدأت تتجاوز وضعیة اإلصالح التربوي إلى وضعیة التجدید 

رات والتحوالت وتحقق التحوالت النوعیة في مختلف مجاالت الحیاة، فالعصر العالي هو عصر الطف
النوعیة واالنتقال إلى عمق هذا العصر یتطلب من األمم والشعوب أن تركب أمواج الحضارة على 

  .إیقاعات متسارعة تكافئ ومضى الطفرات الحضاریة وخطفاتها
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  :تمهید

تساعد الباحث على اإلحاطة  ینطوي البحث العلمي على مجموعة من الخطوات المنهجیة التي         
ونوع الدراسة  یتالءمام بالموضوع المراد دراسته، وفي خضم هذه الخطوات یتبنى الباحث منهجا واإللم

منهجیة لجمع معلومات میدانیة قصد التحقق من فرضیات الدراسة، ومحاولة  أدواتباإلضافة إلى اعتماد 
الربط مع ما تم تبنیه في اإلطار النظري للموضوع، ویكون ذلك في مجال زماني، مكاني، وبشري، ومن 

  .ة في الدراسةإلحصائیة المستخدمفة إلى األسالیب اخالل عینة الدراسة التي تمیز مجتمع البحث إضا
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  :مجاالت الدراسة -أوال

  :لكل دراسة ثالث مجاالت رئیسیة وهي   

  :أجریت الدراسة في أربعة ثانویات بوالیة جیجل، كما هو موضح في الجدول التالي :المجال المكاني - أ

  المجال المكاني  اســــــــــــــــــــــــم الثانویة
  .بلدیة األمیر عبد القادر -''تاسوست''  عبد الحمید ابن بادیس -1
  .دائرة الطاهیر  - ''بوشرقة''  لعبني أحمد -2
  .دائرة الطاهیر - ''بوشرقة''  دخلي المختار -3
  .وسط مدینة جیجل  ثرخوش أحمد -4

  .یوضح مؤسسات البحث المیداني): 2(جدول 

  :ثانویة عبد الحمید ابن بادیس/ 1

، بلدیة األمیر عبد "تاسوست"سمیت بهذا االسم نسبة إلى العالمة عبد الحمید ابن بادیس، تقع في       
أستاذ  52، عدد األساتذة فیها 2م14446.55، تتربع على مساحة قدرها 2009القادر تأسست سنة 

  .وأستاذة

  :ثانویة لعبني أحمد/ 2

 :دائرة الطاهیر، تأسست في '' بوشرقة''، تقع في ''أحمدني لعب''سمیت بهذا االسم نسبة إلى الشهید        
 2م 5435منها  2م19 100: ، تتربع على مساحة قدرها)070 -87(وفقا لقرار اإلنشاء  1987/ 9/ 1

  .أستاذ وأستاذة 64غیر مبنیة، عدد األساتذة فیها  2م 13 557مبنیة و 
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    :ثانویة دخلي المختار/  3

دائرة الطاهیر  "بوشرقة "في  تقع،'' البركة''المدعو '' دخلي المختار''سمیت بهذا االسم نسبة إلى الشهید  
 2م12 922مبنیة، 2م18 530، منها 2م21 254: م، تتربع على مساحة قدرها1988/ 9/ 6تأسست في 

  .أستاذ وأستاذة في عدة تخصصات 72غیر مبنیة، تضم 

  :ثانویة ثرخوش أحمد/ 4

، تقع الثانویة وسط مدینة جیجل، تأسست في ''ثرخوش حسین''سمیت بهذا االسم نسبة إلى الشهید        
 2م2200، منها 2م5000: ، تتربع على مساحة قدرها)750/ 81(، رقم قرار اإلنشاء 1981نوفمبر 
  .أستاذ وأستاذة 86غیر مبنیة، تضم  2م2800مبنیة و

  :المجال الزماني -ب

، فبعد الموافقة على إجراء البحث 2015/ 2014أجریت هذه الدراسة خالل السنة الدراسیة         
المؤسسات المختارة، تم توزیع االستمارات على عینة الدراسة من أساتذة مدیریة التربیة ومن المیداني من 

بثانویة  2015 /04/ 05یوم األحد  التعلیم الثانوي حیث تم االنطالق في توزیع االستبیان إبتداءا من
و " لعبني أحمد"بثانویتي  2015/ 04/ 06نین ، ویوم االث" ثرخوش أحمد"وثانویة "عبد الحمید ابن بادیس"
  ."دخلي المختار"

/ 04/ 25إلى غایة  2015/ 04/ 20وقد شرع في استرجاع استمارات البحث المیداني إبتداءا من 
2015.  

  :المجال البشري - ج

 274البحث، وهو أساتذة التعلیم الثانوي ألربعة ثانویات بوالیة جیجل تضم یتمثل في مجتمع         
  .أستاذ في مختلف التخصصات

فقد كان االهتمام في بحثنا هذا بطرائق التدریس في مستوى التعلیم الثانوي، وبأكثر تدقیق أساتذة التعلیم 
  .لیميالثانوي باختالف جنسهم، اختصاصهم، وخبرتهم المهنیة في المجال التع

  :والجدول التالي یوضح توزیع عینة البحث حسب مكان العمل والتخصص
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  الثانویات     
  المواد 

  عدد األساتذة في الثانویات
  ثرخوش أحمد  دخلي مختار  لعبني أحمد   بادیسابن عبد الحمید

  9  8  8  6  أدب عربي
  8  7  6  5  لغة فرنسیة

  8  6  6  5  لغة إنجلیزیة
  1  /  /  1  لغة إسبانیة

  10  7  6  6  علوم طبیعیة
  11  9  6  6  علوم فیزیائیة

  11  9  7  6  ریاضیات
  7  6  6  4  اجتماعیات

  4  4  3  3  علوم شرعیة

  3  2  3  2  تسییر واقتصاد
  2  1  2  1  میكانیكیةهندسة

  2  2  1  1  هندسة كهربائیة
  /  3  1  /  هندسة مدنیة

  4  4  3  3  تربیة بدنیة
  4  3  5  3  فلسفة

  /  1  /  /  رئیسي أشغال

  /  /  1  /  ألمانیة لغة
  1  /  /  /  هندسة طرائق

  86  72  64  52  المجموع

  .یوضح توزیع األساتذة حسب مكان العمل والتخصص): 3(جدول رقم 
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  :المنهج المعتمد في الدراسة -ثانیا

غة العلمیة ث علمي، وحتى تصطبغ الدراسة بالصبیعتبر المنهج من الركائز األساسیة ألي بح         
الطریق المتبع للكشف عن هذه الدراسة بواسطة ''عبر منهج علمي، ویعرف المنهج على أنه البد أن تمر 

في التوصل إلى  استخدام مجموعة من القواعد والتي ترتبط أساسا بتجمیع البیانات وتحلیلها، حتى تساهم
المراد دراسته ، إذ یتم اختبار منهج الدراسة وفق اعتبارات معینة لطبیعة الموضوع (1)''نتائج ملموسة

  .والهدف من البحث ونوعیة المعلومات والبیانات التي یجمعها الباحث عن موضوعه

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج اإلحصائي ألنهما األنسب في          
سة وكذلك عن مجتمع الدرا مثل هذه الدراسة من خالل المساعدة في جمع أكبر قدر من المعلومات

  .األنسب لتحقیق أهداف الدراسة باعتبارهما

المنهج الذي یعمل على رصد ومتابعة دقیقة للظاهرة أو لحدث معین ''بأنه یعرف  :المنهج الوصفي / 1
بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معینة أو عدة فترات من أجل معرفة الظاهرة أو الحدث من حیث 

   (2).''وتعمیمات تساعد الباحث على فهم الواقع وتطویره المحتوى والوصول إلى نتائج

فالمنهج الوصفي یهدف إلى جمع البیانات والحقائق، رغبة في تفسیرها من أجل الوصول إلى مرحلة 
 ین یدیه ما یناسب دراسته أو بحثهل بماثالتعمیم تحقیقا ألهداف العلم، حیث یختار الباحث من الواقع ال

   (3).''وعملیة االنتقاء أو االختیار هذه هي المحور التي یدور حولها المنهج الوصفي''

بل  والوصول ألهداف البحث ال تتحقق فقط بجمع البیانات وتبویبها ووصفها ومعالجتها إحصائیا         
بالوصف الدقیق لبیانات الدراسة مما یستوجب  ینالبد من تحلیل نتائج هذه المعالجة اإلحصائیة، مستعین
إن المسوح ''.ى نتائج تتمتع بقدر عال من الدقة استخدام التحلیل في رصد نتائج الدراسة والوصول إل

تبحث أیضا عن أسباب وجود  الوصفیة ال تقف فقط عند حد الوصف أو تقریر ما هو واقع، ولكنها
وامل تطورها، بل تتعدى عملیة الوصف في الكثیر من الظاهرة موضوع الدراسة على هذا النحو وع

                                                             
  .287، ص 1995، المكتبة األكادیمیة، الجزائر، العلمیة البحوث توثیق أسالیب:  محمد الهادي محمد )1(
  .75، ص 2010، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، العلمي البحث مناهج: إبراهیم بن عبد العزیز الدعیاج )2(
  .82، ص 2007، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة ، البحث مناهج :غازي حسین عنایة )3(
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وحتى یصل البحث إلى مبتغاه البد من  (1)''األحیان إلى التنبؤ بما سوف تكون علیه الظاهرة في المستقبل
ضرورة تحلیل البیانات وتفكیك الظاهرة إلى عناصرها األولیة أو متغیراتها لتسهل عملیة الفهم، ومن ثم 

  .نتائج العامة والجزئیة للظاهرة المدروسةتحلیلها للخروج بال

یتطلب موضوع دراستنا جمع البیانات، ومن تم تكمیمها وتبویبها ومعالجتها : المنهج اإلحصائي/ 2
إحصائیا من أجل استقراء هذه البیانات والوصول إلجابات عن تساؤالت البحث وفرضیاته مما یتطلب 

اإلحصائي كما یشیر  جاهدین لتوفي الدقة العلمیة والمنهج منهجا إحصائیا لذلك، وفي دراستنا هذه نسعى
  .إلى ذلك العدید من المختصین في علم االجتماع

أن القیاس الكمي یعد '': لإلى أهمیة القیاس الكمي في العلوم االجتماعیة فیقو '' جلند بر ''یشیر         
إذا ما أراد العلم تقدیم وصف وتحلیل أكثر دقة للظواهر التي یدرسها كما أننا نؤید الدور الذي  ضروریا

یمكن أن تلعبه تلك األسالیب اإلحصائیة والصیاغة الریاضیة في قیاس الظواهر االجتماعیة وتطبیق 
لم الدقیق من أدوات المنطق الریاضي والتحلیلي علیها، مما یؤدي إلى منح العلوم االجتماعیة معاییر الع

  .(2)''منهجیة دقیقة وصادقة ونتائج واضحة وموثوق فیها

إن تطبیق المنهج اإلحصائي في جمع البیانات وتبویبها ومعالجتها إحصائیا ثم عرضها یبقى         
عمال مبتورا ما لم یزود بوصف دقیق لبیانات الدراسة، فال یمكن أن نطلق صفة البحوث على الدراسات 

  .نا إلى اعتماد المنهج الوصفيا بائیة التي ال تحمل تفسیرا لهذه المعلومات وهذا ما حداإلحص

  :األدوات المستخدمة في جمع البیانات -ثالثا

تعتبر أدوات جمع البیانات وسائل أساسیة للحصول على الحقائق التي یسعى الباحث الوصول          
م االعتماد تإلیها باعتبارها من المراحل الهامة التي تتطلب عنایة خاصة، ویقصد بها تلك األدوات التي 

علمیة ومن كافة  قةیوذلك بغیة دراسة الظاهرة بطر ،علیها لجمع البیانات والمعلومات عن مجتمع الدراسة 
  :الجوانب، ومن بین أدوات جمع البیانات التي استعنا بها في دراستنا ما یلي

  

                                                             
، ص 2002، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، االجتماعي البحث وطرق مناهج: عبد اهللا محمد عبد الرحمن ومحمد علي البدوي )1(

279.  
  .131، ص 2005، مصر، المكتب الجامعي الحدیث ،االجتماعیة العلوم مجال في تطبیقات مع العلمي البحث: محمد شفیق )2(
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  :المالحظة -1

تعبر المالحظة من أدوات البحث االجتماعي التي ال تقل أهمیة عن باقي األدوات األخرى الشائع         
نما یستوجب إعطائها ال عنایة الالزمة من ناحیة تضمینها استعمالها في بحوث العلوم االجتماعیة، وإ

والنزول إلى المیدان بغرض جمع المعطیات ذات الصلة بموضوع البحث وأهدافه، وهي النواة التي یمكن 
لى حقیقة الظاهرة نسبیا،  أن تعتمد علیها للوصول إلى المعرفة العلمیة فالمالحظة في أبسط صورها ''وإ

دراك الحالة التي     (1).''هي علیهاهي النظر إلى األشیاء وإ

  :وقد أفادت المالحظة في

  .استكشاف میدان الدراسة ومعایشة الواقع الیومي لألستاذ أثناء عمله -

  .الحظنا أن طریقة المناقشة والحوار هي أكثر الطرق استعماال في التدریس -

  .المقاربة بالكفاءات التلمیذ ال یزال متلقي، مع أنه هو محور العملیة التعلیمیة كما جاءت به -

توصلنا إلى بعض الحقائق یصعب تحصیلها بالطرق األخرى، فعند توزیع االستمارة الحظنا تهرب  -
بعض األساتذة وعدم رغبتهم في التعاون معنا أیضا عند إجراء المقابلة هناك تهرب من اإلجابة في كثیر 

  .من األحیان

  :المقابلة -2

خدم بكثرة في العلوم ل األساسیة في جمع البیانات المتعلقة بالبحث، وتستتعد المقابلة من الوسائ        
ما لها من امتیازات في الكشف عن بعض الحقائق، كما تعتبر من الوسائل الشائعة االجتماعیة ل

ونها ض في نفس الباحث، فباإلضافة إلى كاالستعمال في البحوث المیدانیة، ألنها تحقق أكثر من غر 
الرئیسي الذي یختاره الباحث إذا كان األفراد المبحوثین لیس لدیهم إلمام بالقراءة أو الكتابة، أو األسلوب 

أنهم یحتاجون إلى تفسیر وتوضیح األسئلة أو أن الباحث یحتاج لمعرفة ردود الفعل النفسیة على وجوه 
  .أفراد الفئة المبحوثة

                                                             
  .29، ص 1989المكتبة الجامعیة، القاهرة، د ط، ، )مبادئه، ومناهجه( االجتماعي البحث :محمد طلعت عیسى )1(
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ة یقوم بها شخص مع أشخاص آخرین وذلك محادثة موجه'': بأنها'' موریس أنجیرس''عرفها       
   (1).''باالستفادة من أنواع معینة من المعلومات الستغاللها في البحث العلمي

 ینتشار التربیة، مساعدمسناظر ،(في الثانویات من  المسؤولینوقد استخدمنا المقابلة المفتوحة مع       
 ریخ النشأة، عدد األساتذةبالثانویة المرتبطة بتابغیة الحصول على معلومات إداریة خاصة  )، مدیرینتربوی

  ...المساحة وتخصصاتهم،

مع بعض األساتذة لتهیئتهم للبحث بغرض كسب تعاونهم بإجراء الدراسة  كما أجرینا مقابالت      
وتعریفهم بهدف الدراسة باإلضافة إلى اطالعنا على طرائق التدریس المستخدمة بهدف تدعیم أسئلة 

ذلك بطرح أسئلة تم إعدادها مسبقا، بهدف التعمق في الوصول إلى معلومات تخص موضوع االستمارة و 
  .الدراسة والتي ال یمكن الوصول إلیها عن طریق وسائل أخرى

  :االستمارة -3

م أسئلة مختلفة موجهة عملة في جمع البیانات وهي عادة تضتعتبر االستمارة من أهم الوسائل المست       
لى الممیزات التي وتستعمل بكثرة في البحوث االجتماعیة والتربویة والنفسیة وذلك یرجع إ''للمبحوثین، 

   (2).''اة سواء بالنسبة إلى االختصار أو الجهد والتكلفة، أو سهولة معالجة البیانات إحصائیاتحققها هذه األذ

لیة التوزیع وتتلخص هذه بمراحل حتى صار جاهزا لعم) االستبیان(لقد مر إعداد استمارة البحث       
  :المراحل في الخطوات التالیة

  :إعداد المقیاس* 

  :فقرة موزعة على محاور مرتبة كالتالي 28یتألف المقیاس في صورته األولى من 

عبارات  7یتكون هذا المحور من : طریقة المناقشة والحوارتوظیف محور اتجاهات األساتذة نحو  - 1
سهامها في تحقیق أداء  رها في تفعیل العالقات الصفیةوالحوار، دو تعني بطریقة المناقشة  بین المتعلمین وإ

  .تربوي فعال

                                                             
  .518، ص 1971، المكتبة األنجلو مصریة، القاهرة، د ط، االجتماعي البحث أصول :الباسط محمد حسن )1(
  .304، ص 2001، منشئ المعارف، اإلسكندریة، د ط، االجتماع علم في البحث مناهج: محمد إسماعیل قباري)2(
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 7وفي هذا المحور الذي یتألف من : طریقة التعلم التعاوني توظیف محور اتجاهات األساتذة نحو - 2
 فین على العملیةر األساتذة المشر عبارات تبحث في طریقة التعلم التعاوني، ومدى فعالیتها من وجهة نظ

صفي، أم هي طریقة جامدة تثقل كاهل التلمیذ واألستاذ دون فائدة وهل هذه الطریقة تعزز من التفاعل ال
  .تذكر

إذ تكتسي الوضعیة اإلدماجیة أهمیة  :طریقة حل المشكالتتوظیف محور اتجاهات األساتذة نحو  - 3
عبارات تبرز مساهمة طریقة حل  7بالغة في اإلصالحات الجدیدة، وفي هذا المجال الذي یتألف من 
  .المشكالت في التدریس الفعال، ومدى تفضیل األساتذة لهذا األسلوب

بارات تبحث في ع 7یتكون هذا المحور من : طریقة المشروع توظیف محور اتجاهات األساتذة نحو - 4
طریقة المشروع، أهدافها، طرق إعدادها، مع التركیز على مكانة هذه الطریقة في الثانویات واإلقبال علیها 

  .من طرف األساتذة وكذا االحتیاجات التي تتطلبها هذه الطریقة

ا الجدول فكانت فترات االستبیان موزعة حسب وزنها النسبي مع العدد الكلي لفقرات االستبیان كما یوضحه
  :التالي

  النسبة المئویة  عدد الفقرات  حورالم
1  7  25%  
2  7  25%  
3  7  25%  
4  7  25%  

  %100  28  المجموع

  .یوضح عدد الفقرات والوزن النسبي لها قبل التعدیل): 4(جدول رقم 

  :عرض المقیاس على لجنة التحكیم* 

إعداد المقیاس تم عرضه على لجنة المحكمین ذوي الخبرة واالختصاص إلبداء مالحظاتهم حول  بعد
  .فقرات االستبیان
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حاوره، كانت أهم المالحظات المسجلة من موبعد إبداء األساتذة األفاضل آرائهم حول فقرات االستبیان و 
  :طرف اللجنة

الفقرات لذا وجب تبسیط الفقرات أكثر لتحمل تتمیز فقرات االستبیان بوجود أكثر من فكرة في بعض  -
  .فكرة واحدة

ذوي عینة البحث استخدام مصطلحات ضمن مجال التخصص، وهو ما یصعب فهمه عند األساتذة  -
  ..تخصصات أخرى

ضافة عبارتین في المحور  - حیث تم تقلیص العبارات الطویلة وتبسیط العبارات الغامضة والمركبة، وإ
بع، كما تم حذف بعض المصطلحات في المحور األول، لیصبح االستبیان في صورته األول والمحور الرا

  :الجاهزة للتوزیع فكان كالتالي

  النسبة المئویة  عدد الفقرات  المحور
1  8  26.66% 
2  7  23.33%  
3  7  23.33%  
4  8  26.66%  

  %100  30  المجموع
  .التعدیلیوضح عدد الفقرات والوزن النسبي لها بعد ): 5(جدول رقم 

  .ووضع أمام كل عبارة االستجابات الخمس لمقیاس لیكرث الخماسي

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة

  :الوثائق والسجالت -4

فالوثائق ''النظریة والمیدانیة، الوثائق والسجالت  من الوسائل التي تم االستعانة بها في جمع المعلومات
تعبر عن ذلك اإلنجاز الفكري المقدم للباحثین في مجاالت مختلفة مستخدما في ذلك القراءة التحلیلیة 
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 لومات تهتم بالظاهرة أو موضوع ماوالنقدیة لهذه الوثائق، أما مسار السجالت فتعتبر أوعیة محدودة بالمع
   (1).''حالیة، لهذا فهي من أهم األدوات المستعملة في البحوث الوصفیة فهي مرتبطة بواقعة

  :ومن بین الوثائق المقدمة لنا

  .شهادة فتح المؤسسة -

  .الخریطة التربویة -

  :عینة الدراسة -رابعا

ذلك الجزء من المجتمع التي یجرى اختیارها وفق قواعد وطرق علمیة، بحیث تمثل ''العینة بأنها  تعرف
   (2).''المجتمع تمثیال صحیحا

أثناء تحدید العینة یجد الباحث نفسه أمام إحدى المشكالت التي تواجهه ألنه من الضروري أن تكون هذه 
المجتمع الذي أخذت منه، فبدال من إجراء البحث  العینة حاملة من الصفات والخصائص ما تجعلها تمثل

على كامل مفردات المجتمع یتم اختیار جزء من تلك المفردات بطریقة معینة، وعن طریق دراسة ذلك 
  .الجزء یمكن تصمیم النتائج التي تم الحصول علیها على المجتمع األصلي

ة إجراء الدراسة على جمیع أفراد دم إمكانیولهذا فقد اعتمدت الدراسة الراهنة على طریقة العینة نظرا لع
  .كذلك مع المدة الزمنیة إلجراء هذه الدراسة المجتمع األصلي وتماشیا 

أستاذ  80: ویقتصر موضوع دراستنا على أساتذة التعلیم الثانوي، وقد حددنا حجم العینة في دراستنا هذه بــ
طرائق التدریس توظیف ، وذلك ألن الهدف هو معرفة اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو %29أي نسبة 

  .في ظل اإلصالحات التربویة والجداول التالیة توضح توزع أفراد عینة الدراسة

  

  

  
                                                             

  .52، ص 2001، دار التربیة الحدیثة، دون ذكر بلد النشر، والعلوم واآلداب التربیة في العلمي البحث: محمد زیادي حمدان )1(
  .353، ص 1976، 7، دار المعارف للنشر، القاهرة، طاالجتماع علم: عبد المجید لطفي )2(
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  عدد األساتذة  المؤسسة
  عبد الحمید ابن بادیس

  لعبني أحمد
  دخلي مختار
  ثرخوش أحمد

20  
20  
20  
20  

  80  المجموع
  .البحث المیداني مؤسساتبین توزیع أفراد العینة حسب  ی): 6(جدول رقم 

 %85استمارة أي بمعدل  68تم استرجاع  لى الثانویات المذكورة أعاله، وقداستمارة ع 80حیث تم توزیع 
  :كما یشیر لذلك الجدول التالي %15وفاقد بمعدل 

االستمارات   المؤسسة التربویة  الرقم
  المسلمة

االستمارات 
  المسترجعة

االستمارات 
  المفقودة

  8  12  20  عبد الحمید ابن بادیس  1
  0  20  20  لعبني أحمد  2
  2  18  20  دخلي مختار  3
  2  18  20  أحمدثرخوش   4

  12  68  80  المجموع
  .یوضح مسار توزیع االستبیان في مؤسسات البحث المیداني): 7(جدول رقم 

  :كما تم توزیع العینة

  :الجنستبعا لعامل 

  النسبة المعبر عنها  النسبة المئویة  التكرار  الجنس

  الذكور
  اإلناث

33  
35  

48.52% 
51.47%  

48.52%  
51.47%  

  %100  %100  68  المجموع
  .یوضح توزیع أفراد العینة تبعا لعامل الجنس): 8(جدول رقم 



اإلجراءات المنھجیة للدراسة                              :                             الفصل الرابع  
 

 117 

یلة الطاقم تشكیالحظ من الجدول أن عنصر اإلناث في تزاید في قطاع التربیة، حیث یزید عن نصف 
  .%51.47التربوي في المؤسسات 

  :تبعا لعامل التخصص

  النسبة المعبر عنها  النسبة المئویة  التكرار  التخصص
  آداب وفلسفة
  علوم تجریبیة

  آداب ولغات أجنبیة
  تسییر واقتصاد

  ریاضیات

24  
23  
8  
8  
5  

35.29%  
33.82%  
11.76%  
11.76%  
7.35%  

35.29%  
33.82%  
11.76%  
11.76%  
7.35% 

  %100  %100  68  المجموع
  .یوضح توزع أفراد العینة تبعا لعامل التخصص): 9(جدول رقم 

كلون نسبة معتبرة من عینة البحث من خالل الجدول یتضح أن األساتذة في تخصص اآلداب والفلسفة یش
، ثم نسبة األساتذة في تخصص %33.82یلیهم األساتذة لتخصص علوم تجریبیة بنسبة  35.29%
وأخیرا نسبة األساتذة في تخصص الریاضیات بنسبة  %11.76األجنبیة والتسییر واالقتصاد بنسبة اللغات 
  .وهي نسبة ضئیلة مقارنة بباقي التخصصات 7.35%

  :تبعا لعامل المؤهل العلمي

  النسبة المعبر عنها  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي
  )لیسانس(شهادة جامعیة  -
  )ماستر(شهادة جامعیة  -
  )ماجستیر(دراسات علیا  -
  المدرسة العلیا األساتذة -
  مهندس دولة -

29  
4  
4  
30  
1  

42.64%  
5.88%  
5.88%  
44.11%  

42.64%  
5.88%  
5.88%  
44.11%  

  %100  %100  68  المجموع
  .یوضح توزع أفراد العینة تبعا لعامل المؤهل العلمي): 10(جدول رقم 
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خریجي المدرسة العلیا لألساتذة یشكلون نسبة تكاد تكون نصف من خالل الجدول یتضح أن األساتذة 
ثم  %42.64 ، یلیهم في الترتیب أساتذة التعلیم الثانوي المتحصلین على شهادة لیسانس%44.11العینة 

  .%5.88والتي تكاد نسبهم تنعدم ) ماستر، ماجستیر(األساتذة المتحصلین على دراسات علیا 

  :تبعا لعامل الخبرة المهنیة

  النسبة المعبر عنها  النسبة المئویة  التكرار  الخبرة المهنیة
  سنوات 5أقل من 

  سنوات 10إلى أقل من  5من 
  سنة 15إلى أقل من  10من 
  سنة فما فوق 15من 

19  
18  
8  
23  

27.94  
26.47  
11.76  
33.82  

27.94  
26.47  
11.76  
33.82  

  100  100  68  المجموع
  .یوضح توزیع أفراد العینة تبعا لعامل الخبرة المهنیة): 11( جدول رقم

سنة یشكلون نسبة معتبرة من عینة البحث  15من خالل الجدول یتضح أن نسبة من لدیهم خبرة تفوق 
فلو تم  ،%27.94سنوات نسبة معتبرة 5، كما یشكل األساتذة الذین ال تفوت نسبة خبرتهم 33.82%

وفي هذا الرقم داللة  %66.17سنة لكانت النسبة تساوي  15قل خبرتهم عن حساب عدد األساتذة الذین ت
  .على أن قطاع التربیة في مجال التدریس تشكل الطاقات الشابة به نسبة معتبرة
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  :الشروط السیكومتریة ألداة الدراسة -خامسا

  :حساب ثبات األداة -1

  ، ولقد تم إیجاد معامل االتساق (1)''تقیسه أداة القیاساالتساق في قیاس الشيء الذي ''عرف الثبات بأنه 

  .الداخلي االستمارة باستخدام معامل ألفا كرونباخ

  قیم تباینها  البنود  قیم تباینها  البنود  قیم تباینها  البنود
01  0.584  11  1.089  21  1.032  
02  0.705  12  0.625  22  0.522  
03  0.838  13  0.534  23  0.556  
04  0.283  14  0.462  24  0.683  
05  0.715  15  0.947  25  0.828  
06  0.545  16  1.332  26  1.144  
07  0.445  17  0.461  27  0.583  
08  1.449  18  0.325  28  0.709  
09  0.443  19  0.668  29  1.242  
10  0.640  20  0.401  30  0.718  

  .االستبیانیوضح تباینات بنود ): 12(جدول رقم 

  .8= عدد أفراد العینة التجریبیة

 -1 ×كرونباخ            ×معامل 

                      

  

                                                             
  .248،ص2000، دار المسیرة للنشر والتوزیع،األردن،النفس وعلم التربیة في والتقویم القیاس:م سامي محمدملح )1(

  21.508= ب 2مج ع

  61.29= ك 2مج ع
 ن
 1- ن

 ب 2ع
 ك 2ع

8  
8 -1 = × 1 - 21.50 

61.29 
 .0.74= ومنه ثبات األداة  0.74 =
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  :ة الدراسةحساب الصدق الذاتي آلذا -2

الصدق من الخصائص التي ینبغي االهتمام بها في بناء األداة، إذ تعد األداة صادقة عندما تكون '' یعد
، وقد تم االعتماد في حساب الصدق الذاتي (1)''قادرة على قیاس السمة أو الصفة التي وضعت ألجلها

  .على ثبات األداة

  ثبات األداةට   =الصدق الذاتي 

                 =     ට0.74  

                 =     0.86  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .39، ص 1971، جامعة الموصل، دون ذكر بلد النشر، النفسیة والمقاییس االختبارات : عبد الجلیل الزوبعي وآخرون )1(
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  :معامل االرتباط بیرسونحساب 

  :تم حساب معامل االرتباط بیرسون لمحاور االستبیان فكانت النتائج كالتالي

CORRELATIONS 

Total  4  Total  3  Total  2  Total  1  

    0.434 ** 
0.000 

68  

0.153 
0.213 

68 

0.122 
0.321 

68 

1 
. 

68 

           Corrélation de 
parson total1   sig 
(bilatérale) 
                   N  

0.204 
0.095 

68 

  0.247 * 
     0.042 

68 

1 
. 

68 

0.122 
0.321 

68 

           Corrélation de 
parson total2   sig 
(bilatérale) 
                   N 

    0.394 ** 
0.001 

68 

1 
. 

68 

   0.247 * 
0.042 

68 

0.153 
0.213 

68 

           Corrélation de 
parson total3   sig 
(bilatérale) 

                   N  
1 
. 

68 

     0.394 
** 

0.001 
68 

0.204 
0.095 

68 

   0.434 
** 

   0.000 
68 

           Corrélation de 
parson total4   sig 
(bilatérale) 

                   N  
**la corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*la corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  .یوضح معامل ارتباط بیرسون لمحاور االستبیان ):13(جدول رقم 

  .0.01عند الداللة ) 0.43 – 0.39(تراوحت قیم االرتباط بین المحاور من 

  .0.05عند الداللة ) 0.24 – 0.12(تراوحت قیم االرتباط بین المحاور من 

وتراوحت قیم االرتباط بین المحاور ) 0.01(نالحظ أن أغلبیة المحاور ترتبط ارتباطا موجبا عند الداللة 
 .باط، هذا ما یدل على أن محاور االستبیان تتمتع بقدر كاف من االرت)0.58 – 0.39(من 
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  :یب اإلحصائیةاألسال -سادسا

  :تحقیقا ألهداف الدراسة واإلجابة على تساؤالتها، تمت المعالجة اإلحصائیة عن طریق

  SPSS (Stistical Package For Social Science:(1)(البرنامج اإلحصائي -1

، وهي ''الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة''وهو اختصار لألحرف الالتینیة األولى من اسم        
دخالها، تستخدم  حزمة متكاملة من أجل معالجة البیانات اإلحصائیة وتحلیلها، بعد أن یتم ترمیزها وإ

متها ئدامها ومالالحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة في مجال البحوث االجتماعیة غیر أن سهولة استخ
لجمیع التخصصات نظرا الحتوائها على عدد هام من العملیات اإلحصائیة التي بإمكانها القیام بها، 
والقدرة الفائقة للحزمة اإلحصائیة على المعالجة والتحلیل جعل منها أداة مطلوبة في العدید من 

  .التخصصات سواء في العلوم االجتماعیة أو التطبیقیة

فات واستعمالها كقاعدة بیانات ة اإلحصائیة لها القدرة على قراءة البیانات من معظم أنواع الملفالحزم      
لیلها، وتقدیم النتائج على هیئة تقاریر إحصائیة أو أشكال بیانیة أو بشكل توزیع اعتدالي أو إحصاءا وتح

اسبا للباحث المبتدئ وصفیا بسیطا أو مركبا، وتستطیع الحزمة اإلحصائیة جعل التحلیل اإلحصائي من
  .والخبیر على حد سواء

  :ویتم تحلیل البیانات وفق هذا البرنامج بالخطوات التالیة

 ترمیز البیانات. 
  إدخال البیانات لبرنامج الحزمة اإلحصائیة)SPSS.( 
 اختیار االختیار المناسب أو الشكل البیاني. 
 تحدید البیانات المراد تحلیلها. 

ج اإلحصائي أصبح باإلمكان القیام بكل العملیات اإلحصائیة سواء كان حجم فبفضل هذا البرنام      
  .العینة كبیرا أو صغیرا

وقد تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والتباین باستخدام       
  :كما یلي SPSS 20البرنامج 

                                                             
  .283، ص 2005، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، SPSS باستخدام للبیانات اإلحصائي التحلیل في المرشد :جمال محمد شاكر )1(
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  :وتشغیله تم إتباع الخطوات التالیةبعد إدخال البرنامج إلى جهاز الحاسوب 

 .Affichage Des Donnéesالنقر على العبارة  - 1
 .Statistique Descriptive ثم النقر على العبارة Analyseاختیار العبارة  - 2
 فتظهر البنود في النافدة األولى نحولها إلى النافدة الثانیة Effectifs نضغط على العبارة - 3

، و )المتوسط الحسابي( Moyen ونختار العبارتین Statistique ونضغط على العبارة
Ecart Type )االنحراف المعیاري(و ، Variance )وبعدها نضغط على العبارة)التباین ، 

Pour Suive ثم نضغط على OK  لتظهر النتائج المتعلقة بالتكرارات والنسب المئویة
من بنود االستبیان  ااینات لكل بند على حدالحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتب والمتوسطات

 .C8 إلى A1 أي من

  :اشتملت المعالجات اإلحصائیة على مایليكما 

 :الوصف اإلحصائي 2- 

  .الوسط الحسابي، االنحراف المعیاري، التباین، التكرارات، النسب المئویة

 :معامل الثبات ألفاكرونباخ 3- 

وهو معادلة لحساب ثبات األداة وتتم بواسطة عینة تجریبیة، وبعد توزیع االستبیان یتم تفریغ البیانات بعد 
  .ترمیزها ثم معالجتها بحساب معامل الثبات ألفاكرونباخ

وال تقل +) 1(بحیث ال تزید عن ) - 1(و) 1(وتنحصر قیمة معامل االرتباط بین :معامل االرتباط4- 
معامل االرتباط نحدد قوة العالقة بین المتغیرین زمن إشارته نحدد اتجاه العالقة ومن قیمة ) -1(عن 

  .وفي دراستنا هذه تم حساب معامل ارتباط بیرسون

 :داللة الفروق5- 

یعتبر التباین بصفة عامة عالقة خطیة بین  One- Way ANOVA) تحلیل التباین األحادي(باستخدام 
 .متغیر أو أكثر من المتغیرات التابعة ومتغیرا أو أكثر من المتغیرات المستقلة
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عالقة خطیة بین واحد من المتغیرات التابعة وواحد من  ANOVAیمثل تحلیل التباین األحادي 
  .المتغیرات المستقلة

رفض فرض العدم وقبول الفرض     )   SIG (> à  )0.05(وفي دراستنا هذه لدینا مستوى الداللة 
  .البدیل

یستلزم قبول فرض العدم ورفض الفرض )       0.05(والعكس إذا كان مستوى الداللة أكبر من ألفا 
  .البدیل

 :حساب المدى6- 

  .تم حساب المدى) الحدود الدنیا والعلیا(لتحدید طول خالیا المقیاس الخماسي 

  .الحد األدنى –الحد األعلى = المدى

          =5  -  1  

        =4.  

  .     +==0.8اس للحصول على طول الخلیة أي م تقسیمه على أكبر قیمة في المقیتومن 

  .0.8= طول الخلیة 

، وذلك لتحدید الحد ''أوافق بشدة''        5ذلك تم طرح القیمة من أعلى قیمة في المقیاس وهي  وبعد
  .''ال أوافق بشدة''األدنى لهذه الخلیة 

درجات إلى البدیل ال أوافق  5بترتیب البدائل تنازلیا من البدیل أوافق بشدة والذي قدر ب  ألننا قمنا نظرا
حتى نحصل على الحد  1مع  0.8قمنا بعملیة عكسیة وهي بدال من أن نجمع  1بشدة والذي قدر بدرجة 

ال : أي من أعلى خلیة للحصول على الحد األدنى أي أدنى خلیة وهي 5من  0.8األعلى قمنا بطرح 
  .أوافق بشدة

  

  

4 
5 



اإلجراءات المنھجیة للدراسة                              :                             الفصل الرابع  
 

 125 

  :والجدول التالي یوضح الحدود العلیا والدنیا للمقیاس الخماسي

  )طول الخلیة(المتوسط الحسابي   1إلى  5درجات البدائل من 
  4.2   )5(             أوافق بشدة        

  3.4  )4(                   أوافق        
  2.6  )3(                           محاید

  1.8        )2(                      ال أوافق  
  1)  1(                   ال أوافق بشدة

  .یوضح الحدود العلیا والدنیا للمقیاس الخماسي): 13(جدول رقم 
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  :خالصة

اإلجراءات المنهجیة للدراسة ضروریة ألي عمل بحثي، فهي تعتبر بمثابة الدلیل الذي یرسم إن 
معالم البحث وفق إجراءات منهجیة، تتمیز بالصرامة المنهجیة والتدرج في العمل للوصول إلى تحقیق 

فوعا شأهداف البحث، وفي هذا الفصل تم تحدید مجاالت الدراسة، المنهج المعتمد، كما كان الفصل م
باألدوات المستخدمة في الدراسة، عینة الدراسة، الشروط السیكومتریة ألداة الدراسة، وأخیرا المعالجة 

  .اإلحصائیة وكیفیة القیام بها



 

  

 الجانب المیداني



 

 

 

 

 

 

 

  :تمهید

  .SPSSترمیز البیانات حسب مجاالت الدراسة على برنامج  -أوال

  .عرض وتحلیل نتائج السؤال الرئیسي للدراسة -ثانیا

  .عرض وتحلیل نتائج الدراسة حسب محاور االستمارة - ثالثا

 .ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو توظیف طریقة المناقشة والحوار؟ -1
 .ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو توظیف طریقة التعلم التعاوني؟ -2
 .ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو توظیف طریقة حل المشكالت؟ -3
 .ف طریقة المشروع؟ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو  توظی -4

  .خالصة

 

 

  عرض وتحلیل وتفسیر بیانات الدراسة:الفصل الخامس
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  :تمهید

طرائق  توظیف  تسعى الدراسة للوقوف على اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي في الجزائر نحو       
التدریس في ظل اإلصالحات التربویة، وذلك من خالل تحلیل بیانات استمارة البحث المیداني، بعد 

ومعالجتها إحصائیا، وسوف یتم عرض النتائج التي تتعلق بدرجة ) SPSS(ترمیزها وتفریغها على برنامج 
لمعرفة اتجاهات األساتذة  المقیاس الكلیة نحو طرائق التدریس، ومن ثم إجراء تحلیل لكل مجال على حدا

  .نحو كل فقرة من فقرات االستبیان
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  :SPSSترمیز البیانات حسب مجاالت الدراسة على برنامج  -أوال

 :ترمیز البیانات حسب عبارات االستمارة  .أ 
A- المحور األول: 

  رمزها  العبارات
01  A1  
02  A2  
03  A3  
04  A4  
05  A5  
06  A6  
07  A7  
08  A8 

  .یوضح ترمیز فقرات المحور األول): 15(رقم جدول 

عبارات  8طریقة المناقشة والحوار على توظیف یحتوي المحور األول اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو 
  .A8إلى  A1وكل عبارة من عبارات المحور ترتب حسب ترتیبها في المحور من 

B - المحور الثاني: 

  رمزها  العبارات
01  B1  
02  B2  
03  B3  
04  B4  
05  B5  
06  B6  
07  B7  
  .یوضح ترمیز فقرات المحور الثاني): 16(جدول رقم 
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عبارات، یأخذ المحور  7طریقة التعلم التعاوني على  توظیف حور الثاني اتجاهات األساتذة نحومیحتوي ال
  .B7إلى  B1وكل عبارة من عبارات المحور ترتب حسب ترتیبها في المحور من ) B(الرمز 

C- الثالث المحور: 

  رمزها  العبارات
01  C1  
02  C2  
03  C3  
04  C4  
05  C5  
06  C6  
07  C7  
  .یوضح ترمیز فقرات المحور الثالث): 17(جدول رقم 

عبارات، یأخذ  7طریقة حل المشكالت على توظیف یحتوي المحور الثالث اتجاهات األساتذة نحو 
  .C7إلى  C1وكل عبارة من عبارات المحور ترتب حسب ترتیبها في المحور من ) C(المحور الرمز 

D- المحور الرابع: 

  رمزها  العبارات
01  D1  
02  D2  
03  D3  
04  D4  
05  D5  
06  D6  
07  D7  
08  D8 
  .یوضح ترمیز فقرات المحور الرابع): 18(جدول رقم 
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عبارات، یأخذ المحور الرمز  8طریقة المشروع على  توظیف یحتوي المحور الرابع اتجاهات األساتذة نحو
)D ( وكل عبارة من عبارات المحور ترتب حسب ترتیبها في المحور منD1  إلىD8.  

  :ثلیكر  ترمیز مقیاس
  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة

5  4  3  2  1  
  .یوضح ترمیز مقیاس لیكرث): 19(جدول رقم 

  :محاور االستبیان ترمیز

  الترمیز  المحور
  طریقة المناقشة والحوار -
 طریقة التعلم التعاوني -
 طریقة حل المشكالت -
  طریقة المشروع -

Total 1 
Total 2 
Total 3 
Total 4 

 .یوضح ترمیز محاور االستبیان): 20(جدول رقم 

محاور كما هو موضح سابقا، وكل محور یضم عددا من العبارات ولمعالجة  4االستبیان على  یحتوي
لتتم المعالجة اإلحصائیة  Totalدا، قمنا بترمیز مجموع عبارات كل محور بالرمز حعبارة كل محور على 
  .كما یأتي توضیح ذلك

  :عرض وتحلیل نتائج السؤال الرئیسي للدراسة -ثانیا
ومعالجة البیانات ) SPSS(تفریغ البیانات وفقا لبرنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  بعد

  :لمجاالت االستبیان كلها كانت النتائج وفقا للجدول التالي
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أوافق   المجال
  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  محاید  أوافق
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

01  150  264  61  65  03  3.90  0.39  
02  147  255  41  32  01  4.08  0.36  
03  120  264  44  43  04  3.94  0.38  
04  153  271  54  56  04  3.94  0.40  
      12  196  200  1054  570  المجموع
النسبة 
  المئویة

28.05%  51.87%  9.84%  9.64%  0.59%     

  0.26  3.96    المقیاس
  .الحسابي واالنحراف المعیاري للمقیاسیوضح استجابات العینة والوسط ): 21(جدول رقم 

بعد حصولنا على النتائج الموضحة في الجدول أعاله، والتي توضح المتوسط الحسابي واالنحراف 
المعیاري لمجموع االستجابات ألفراد العینة، مع نسب كل استجابة من االستجابات المسجلة وقبل أن نحدد 

یان البد من حساب الوسط المرجح والذي یعتبر مرجعا أساسیا االتجاه العام لألساتذة نحو مجاالت االستب
  .طرائق التدریس في الجزائر توظیف في تحدید درجة االستجابة ومسار االتجاه نحو

  :حساب الوسط المرجح

تكون استجابات  )0.80(الوزن النسبي الستجابة أفراد العینة وفقا لمقیاس لیكرث الخماسي یساوي بما أن 
 :أفراد العینة وفقا للجدول التالي

  اإلتجاه  الوسط المرجح
  .موجب عالي جدا  4.20  -     5  

  .موجب عالي  3.40  -   4.19
  ).متوسط(موجب   2.60  -   3.39
  .منخفض  1.80  -   2.59

  .منخفض جدا  1   -    1.79     
  .یوضح حساب الوسط المرجح): 22(جدول رقم 
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، وبالرجوع إلى جدول )0.26(واالنحراف المعیاري ) 3.96(بلغ المتوسط الحسابي لمحاور المقیاس  
طرائق التدریس كان ضمن توظیف حساب المتوسط المرجح نسجل أن اتجاه أساتذة التعلیم الثانوي نحو 

لكن رغم  ،)3.40(المجال الموجب العالي حیث أن المتوسط الحسابي لمحاور االستبیان كان أكبر من 
من إجابات  %9.84تفضیل األساتذة لجانب الحیاد في اإلجابة حیث سجلنا نسبة  فالغهذا ال یمكن إ

أفراد العینة في خانة الحیاد، ولیس لهذا من مبرر سوى الشعور في كثیر من األحیان من قبل األساتذة 
إال وله طریقة یفضلها، هذا ما  بالتهمیش في صیاغة مناهج التدریس وترتیب الطرائق المناسبة، فكل أستاذ

لمسناه في مناقشتنا مع العدید من األساتذة الذین اهتموا بموضوع االستبیان، وبشكل عام فاتجاهات 
طرائق التدریس تباینت من محور آلخر، حیث كان المحور األول طریقة المناقشة توظیف األساتذة نحو 

حیث یشكل هذا المحور اتجاها إیجابیا ألفراد ) 0.39(وانحراف معیاري ) 3.90(والحوار بمتوسط حسابي 
العینة حول ما ورد من فقرات تبرز طریقة المناقشة والحوار وخاصة ما تعلق بمساعدة النقاش على توطید 
الصلة بین الطلبة وبین  الطلبة األساتذة وكذلك مساعدة طریقة المناقشة على تنمیة التفكیر، في حین 

وهو األكبر على اإلطالق ) 4.08(علق بطریقة التعلم التعاوني متوسط حسابي سجل المحور الثاني المت
نظرا لعدم تباین إجابات األساتذة نحو المحور فمعظم األساتذة یرى في التعلم ) 0.36(وانحراف معیاري 

التعاوني مخرجا من الروتین المعطل لإلبداع فالتلقین ینهك األستاذ والطالب على السواء، لكن هذه 
، فكیف یمكن تطبیق هذه الطریقة مع صف یبلغ عدد تالمیذه طریقة تحتاج إلى تهیئة الجو المناسب لهاال

تلمیذ حیث یرى أغلب األساتذة أن المناهج الدراسیة تم إعدادها بطریقة متسرعة وهي عبارة  40إلى  36
االجتماعي للفرد  عن مناهج مستنسخة عن نظم تربویة أخرى، ال تتماشى في غالب األحیان مع الواقع

تلمیذ داخل حجرة الدراسة،  15إلى  12الجزائري، إذ نجد عدد التالمیذ في هته النظم الغربیة ال یتعدى 
  .مما یسهل تطبیق طریقة التعلم التعاوني

مشیرا إلى اتجاه ) 0.38(معیاریا  وانحرافا) 3.94(أما المحور الثالث فقد سجل متوسطا حسابیا  
موجبا نحو مجمل فقرات المحور، إذ یرى أفراد العینة أن طریقة حل المشكالت من الطرائق الحدیثة، 
یكون فیها المتعلم هو محور العملیة التعلیمیة، والمعلم یكون دوره مقتصرا على المراقبة والتوجیه ویرى 

ت مطلب ضروري في حیاة الفرد ألن الكثیر من المواقف التي معظم األساتذة أن القدرة على حل المشكال
تواجهنا في حیاتنا الیومیة تتطلب حل المشكالت، إذ یجب على التلمیذ استعمال معلوماته السابقة 

وتوظیفها لتلبیة وحل المواقف  التي تواجهه هذا ما یجب أن یكون لكن ما هو موجود ) مكتسبات قبلیة(
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ر من نقاش مع األساتذة أن معظم التالمیذ ال یملكون مكتسبات معرفیة أي في مدارسنا حسب ما دا
رصیدهم المعرفي یكاد یساوي الصفر فكیف لألستاذ أن یعتمد على مثل هؤالء التالمیذ أن یكونوا محور 

 المقاربة(التعلیمیة ویشقوا طریقهم بأنفسهم، األمر الذي أدى باألساتذة إلى تبني مقاربة جدیدة  العلمیة
  .والعمل بالمقاربة باألهداف میدانیا) بالكفاءات

إذ نسجل أن اتجاه ) 0.40(معیاریا  وانحرافا) 3.94(في حین حقق المحور الرابع متوسطا حسابیا  
األساتذة نحو طریقة المشروع اتجاها موجبا إذ یرون أن طریقة المشروع من الطرائق الحدیثة التي تؤكد 
على ضرورة جعل المتعلم إیجابیا أثناء عملیة التعلم فهو الذي یبحث عن المعرفة ویكتشفها بنفسه، إذ 

إلیه جون جاك روسو إذ یرى أن أفضل  أنفسهم، وهذا ما دعایشعر التالمیذ بالنشاط واالعتماد على 
  .أسلوب للتعلیم هو ترك المتعلم یكتشف األشیاء بنفسه فیسلك المتعلم بذلك مسار العالم الصغیر

  :عرض وتحلیل نتائج الدراسة حسب محاور االستمارة - ثالثا

طرائق التدریس في ظل  توظیف للوقوف على تباین اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو 
اإلصالحات التربویة بشكل أكثر وضوحا ودقة مجیبا عن تساؤالت الدراسة وفرضیاتها سیتم التطرق 

 .بالدراسة والتحلیل كل محور على حدا في طرائق التدریس

 .المناقشة والحوار؟ طریقة توظیف ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو -1

تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعیاري والتباین الستجابات أفراد لإلجابة عن هذا السؤال  
  :كما یوضحها الجدول التالي العینة،
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VARIANCE ECART 
TYPE 

MEAN N   

0.58  0.76  4.21  68  A 1 
0.70  0.84  3.84  68  A 2 
0.83  0.91  3.29  68  A 3 
0.28  0.53  4.49  68  A 4 
0.71  0.84  3.82  68  A 5 
0.54  0.73  4.15  68  A 6 
0.44  0.66  4.37  68  A 7  
1.44  1.20  3.12  68  A 8 
واالنحراف یوضح سحاب المتوسط الحسابي ): 23(جدول رقم 

  .والتباین للمحور األولالمعیاري 
 

Valid N ( LIStwise) 68 

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والتباینات الستجابات أفراد العینة حول  یوضح الجدول المتوسطات      
  .طریقة المناقشة والحوار، ومدى اعتماد هته الطریقة في التدریس

، ویوضح الجدول أن اتجاهات أساتذة التعلیم ) 3.1 (إلى )4.49(وقد تراوحت المتوسطات الحسابیة من 
  :بنود وهي كاآلتي 4كانت بدرجات عالیة في الثانوي نحو طریقة المناقشة والحوار 

من طرائق التدریس الشائعة في الطور الثانوي طریقة المناقشة والحوار بمتوسط حسابي  :)1(البند رقم 
  .%55.88ونسبة قدرت ب ) 4.21(غت درجته بل

لمناقشة فمن خالل استجابات أفراد العینة نالحظ أن معظم األساتذة أولو بموافقتهم على أن طریقة ا
والحوار من أكثر الطرائق استخداما، إذ تقوم هذه الطرقة عل أساس الحوار والمناقشة في عرض األفكار 
وتبادلها بحریة ونظام بین األستاذ وتالمیذه الذین یمتلكون الجرأة في النقاش، إذ یكون دور األستاذ منظما 

  .ومیسرا ومحفزا على مشاركتهم وتنظیم عملیة النقاش

راء مقابالت مع األساتذة، كان مبرر األساتذة الذین یستخدمون هته الطریقة بأن طریقة المناقشة وعند إج
في تبلیغ رسالته ) ص(اتبعها الرسول  هي من أفضل الطرائق وأقربها إلى روح منهج التربیة اإلسالمیة فقد

كمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبیل ربك بالح'': من سورة النحل 125باآلیة  ابوحي من اهللا واستدلو 
، وتأكیدا على ذلك فإن ''وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل سبیله وهو أعلم بالمهتدین
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العبارة الرابعة والتي تقترح أن طریقة المناقشة تساعد على تنمیة التفكیر لقیت استجابة وموافقة من طرف 
وهو األكبر على اإلطالق ) 4.49(توسط حسابي أغلب أفراد العینة حیث جاءت في الترتیب األول بم

وأیضا العبارة السادسة والتي تقترح یساعد النقاش على توطید الصلة بین الطلبة والعبارة السابعة والتي 
تقترح یساعد النقاش على توطید الصلة بین الطلبة واألستاذ لقیا استجابة من أفراد العینة بمتوسطین 

  .%51.5و %57.4ونسب مئویة) 4.37(و) 4.15(توالي حسابیین على ال

موافقة عالیة من طرف أفراد العینة واعتبارها من إیجابیات طریقة ) 7، 6، 4، 1(لقد لقیت العبارات 
ساهمت في  ص أن المقاربة بالكفاءاتتنالمناقشة والحوار، في حین كان االتجاه نحو العبارة الثامنة والتي 

تعمیق الهوة بین المعلم والمتعلم اتجاها سلبیا مما یعزز االقتناع بالتوجه اإلیجابي ألفراد العینة نحو 
) 1.20(وانحراف معیاري ) 3.12(الفقرات األربعة إیجابیا، حیث سجلت العبارة الثامنة متوسط حسابي 

نحراف المعیاري لم تنحرف كثیرا عن قیم وهو األكبر على اإلطالق، فمن خالل الجدول نالحظ بأن قیم اال
المتوسط الحسابي مما یدل على أن أغلب أفراد العینة كانت آرائهم في اتجاه واحد، كما بلغ المتوسط العام 

  .وهذا یعني أن درجات موافقة أفراد العینة حول بنود المحور كانت مرتفعة) 3.96(

  .وي نحو طریقة المناقشة والحوار في االتجاه اإلیجابيهذا ما یدل على أن اتجاهات أساتذة التعلیم الثان

  :كما یوضح التمثیل البیاني التالي

  

 .الستجابات العینة للمحور األول): 1(التمثیل البیاني رقم 

4,21
3,84

3,29

4,49

3,82
4,15 4,37

3,12

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

MEAN
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والتمثیل البیاني الستجابات أفراد العینة للمحور األول، حسب العبارات المرفقة یبین حصول الفقرة الرابعة 
)A4 ('' على أعلى استجابة، في حین العبارة الثامنة '' طریقة المناقشة والحوار على تنمیة التفكیرتساعد
)A8( ،''تحتل أدنى '' المقاربة بالكفاءات في التدریس ساهمت في تعمیق الهوة بین المعلم والمتعلم

  .جابة مسجلةاست

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  العبارة
01  24  38  02  04  0  
02  13  36  12  07  0  
03  05  28  15  18  0  
04  36  32  0  0  0  
05  15  34  15  04  01  
06  20  40  06  02  0  
07  28  37  01  02  0  
08  09  19  10  28  02  
  03  65  61  264  150  المجموع
 %0.55  %11.97  %11.23  %48.61 %27.62  النسبة

  .لیكرث للمحور األولیوضح الوزن النسبي لالستجابات على سلم ): 24(جدول رقم 

كما نسجل في هذا المحور ارتفاع نسبة اإلجابات المحایدة والتي شكلت نسبة كبیرة نوعا ما   
  :كما یوضحها الجدول التالي) 11.23%(

ومن خالل تحلیلنا الستجابة أفراد العینة لما ورد في المحور األول نسجل اتجاها إیجابیا لألساتذة   
نسبة من المحایدین إال أن األغلبیة من أفراد العینة موافقة على ما ورد في  نحو هذا المحور رغم وجود

 .العبارات اإلیجابیة للمحور األول كما یوضح ذلك الجدول السابق
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  .طریقة التعلم التعاوني؟ توظیف ما هي اتجاهات األساتذة نحو -2

المعیاري والتباین الستجابات أفراد لإلجابة عن هذا التساؤل تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف   
  :العینة كما یوضحها الجدول التالي

VARIANCE ECART 
TYPE 

MEAN N   

0.44  0.66  4.22  68  B 1 
0.64  0.80  3.96  68  B 2 
1.08  1.04  3.99  68  B 3 
0.62  0.79  4.18  68  B 4 
0.53  0.73  4.13  68  B 5 
0.46  0.68  4.01  68  B 6 
0.94  0.97  4.09  68  B 7  

  68 Valid N (liStwise) 

  .والتباین، للمحور الثانيواالنحراف المعیاري یوضح حساب المتوسط الحسابي،  ):25(جدول رقم 

تكتسي طریقة التعلم التعاوني أهمیة بالغة في طرائق التدریس الحدیثة نظرا ألثرها اإلیجابي في   
نفاقا بین أفراد عینة  التحصیل الدراسي للطلبة والذي أثبتته البحوث والدراسات حیث نسجل إجماعا وإ

علم من خالل التحدث الدراسة حول الفقرة األولى والتي تبرز أن المتعلم في طریقة التعلم التعاوني یت
وانحراف معیاري ) 4.22(واالستماع والشرح والتفسیر والتفكیر مع اآلخرین ومع نفسه بمتوسط حسابي 

  .داال على وجود إجماع قوي حول هذه الفقرة) 0.66(

ویوضح الجدول أن اتجاهات األساتذة نحو طریقة التعلم التعاوني كانت بدرجة مرتفعة في ثالثة   
  :لى البند الذي سبق التطرق إلیه وهي كالتاليبنود إضافة إ

إذ یرى أغلب أفراد ) 0.79(وانحراف معیاري ) 4.18(بمتوسط حسابي بلغت درجته ) 04(البند رقم 
العینة بأن من مشكالت هذه الطریقة اعتماد أعضاء المجموعة على طالب أو طالبین والمطلوب هو 

على هذه الطریقة فبدل تعاون جمیع أفراد المجموعة یصبح تعاون جمیع أفراد المجموعة، وهذا ما یعاب 
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تهمیش البقیة بطریقة غیر مباشرة وهنا على األستاذ التدخل بتعلیم الطلبة  طالب أو طالبین سبب في
  .المهارات العلمیة وتحفیزهم الستخدامها إذا أراد للمجموعة التعاونیة أن تكون منتجة

م التعاوني یجب إعطاء وقت كاف لحدوثها وجعل العملیة محددة حیث لنجاح طریقة التعل) 05(البند رقم 
مما یدل ) 0.73(وانحراف معیاري ) 4.13(جاء هذا البند في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغت قیمته 

على عدم تباین إجابات أفراد العینة، فالوقت جد مهم في هته الطریقة وعلى األستاذ أن ینتبه على الوقت 
اتیح األساسیة لنجاح العملیة الجمعیة إعطاء وقت كاف لحدوثها وجعل العملیة محددة بدال من ضمن مف

  .أن تكون غامضة أي على األستاذ تحدید ما على الطلبة القیام به حتى یعرفوا ما علیهم القیام به بوضوح

وانحراف ) 4.09(یصعب تطبیق التعلم التعاوني داخل حجرة الدراسة بمتوسط حسابي ) 7(البند رقم 
  .، فعدد التالمیذ في مدارسنا مرتفع مما یصعب تطبیق هذا النوع من التعلم)0.97(معیاري 

في حین كان المتوسط الحسابي للبند الثالث منخفض قلیال مقارنة مع متوسطات البنود األخرى   
مستوى (مختلفة یحث یعاني المتعلمین مرتفعي المستوى من وضعهم في مجموعات ذات مستویات والذي 

ویشیر ) 1.04(وانحراف معیاري مرتفع ) 3.99(بمتوسط حسابي طبقت درجته ) أدنى، مستوى متوسط
إلى التباین والتشتت في إجابة أفراد العینة، فمن األساتذة من یرى أن وضع مرتفعي المستوى في مثل هته 

  .المستویات ال یؤثر إطالقا على المتفوقین، وهناك من یؤید الفقرة

وعلى العموم فاالتجاه نحو طریقة التعلم التعاوني كان في الشق اإلیجابي من خالل مالحظة قیم   
كما أن المتوسط الحسابي العام لبنود االستبیان ) 3.96(و) 4.22(المتوسط الحسابي التي تتراوح ما بین 

أفراد العینة حول بنود االستبیان لهذا  هذا ما یفسر أن درجة موافقة )0.36 (وانحراف معیاري )4.08(بلغ 
  .المحور كانت مرتفعة

  :وهذا ما یتجلى من خالل المنحنى البیاني التالي
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 .لثانيالستجابات العینة للمحور ا): 2(التمثیل البیاني رقم 

راد العینة للمحور الثاني، حسب العبارات المرفقة یبین من خالل التمثیل البیاني فإن استجابات أف
ر والتفكیر مع یتعلم المتعلم من خالل التحدث واالستماع والشرح والتفسی: )B1(حصول الفقرة األولى 

من مشكالت طریقة التعلم التعاوني : )B4(على أعلى نسبة، تلیها الفقرة الرابعة  اآلخرین ومع نفسه
على طالب أو طالبین والمطلوب هو تعاون جمیع أعضاء المجموعة في حین  اعتماد أعضاء المجموعة

أسلوب التعلم التعاوني یعزز لدى المتعلم القدرة على مجابهة المشكالت أدنى :) B2(سجلت العبارة الثانیة 
  .نسبة مسجلة

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  العبارة
01  22  41  03  02  0  
02  15  40  8  5  0  
03  25  28  04  11  0  
04  24  36  04  04  0  
05  20  40  05  03  0  
06  15  40  12  01  0  
07  26  30  05  06  01  
  01  32  41  255  147  المجموع
 %0.21  %6.72  %8.61  %53.57 %30.88  النسبة

  .یوضح الوزن النسبي لالستجابات على سلم لیكرث للمحور الثاني): 26(جدول رقم 

4,22

3,96 3,99

4,18 4,13

4,01
4,09

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7

MEAN
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العموم فإن اتجاهات عینة الدراسة من األساتذة تنمى نحو االتجاه الموجب في المحور الثاني  ىوعل
وجمعنا درجات  %8.61الذین بلغت نسبتهم  فئة المحایدین ااستثنینوالمتضمن طریقة التعلم التعاوني، فلو 

  .%6.92ة بنسبة ودرجات عدم الموافق %84.45قرات المحور لوجدناه بنسبةالموافقة على ما جاء في ف

  .طریقة حل المشكالت؟ توظیف نحوما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي  -3

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والتباین الستجابات أفراد 
  :العینة، كما یوضحها الجدول التالي

VARIANCE ECART 
TYPE 

MEAN N   

1.33  1.15  3.26  68  C 1 
0.46  0.67 3.96  68  C 2 
0.32  0.57  3.94  68  C 3 
0.66  0.81  4.25  68  C 4 
0.40  0.63  4.46  68  C 5 
1.03  1.01  3.79  68  C 6 
0.52  0.72  3.99  68  C 7  

  68 Valid N (liStwise) 

  .والتباین للمحور الثالث واالنحراف المعیاري یوضح حساب المتوسط الحسابي): 27(جدول رقم 

یوضح الجدول المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والتباین المتعلق بالمحور الثالث، وقد   
، ویوضح الجدول أن اتجاهات أساتذة التعلیم )3.26(إلى  )4.46(تراوحت المتوسطات الحسابیة من 

  :الثانوي نحو طریقة حل المشكالت كانت بدرجات مرتفعة في البنود التالیة

ویشیر ) 0.63(وانحراف معیاري  )4.46: (كبر متوسط حسابي قدر بـصل على ألمتحوا) 05(البند رقم 
مادیة، (إلى الرضا العالي نحو الفقرة والتي تنص تحتاج طریقة حل المشكالت إلى كثیر من اإلمكانیات 

وهذا ال یتوافر في بعض المؤسسات، فمن خالل المقابالت التي أجریت مع بعض ) إبداع في التفكیر
تذة یرون أن الوضعیة اإلدماجیة مقاربة جدیدة في التعلیم تعنى ببناء المفاهیم مما جعل منها مقاربة األسا

تتمیز بالدینامیة والتغیر في المواقف التعلیمیة والبعد عن الروتین فالطلبة في هذه المقاربة هم محور 



عرض وتحلیل وتفسیر بیانات الدراسة                           :               الخامس الفصل  
 

 142 

من الوسائل والتجهیزات وأیضا إبداع العملیة التربویة واألستاذ موجه فقط، هذه المقاربة تحتاج إلى الكثیر 
في التفكیر من طرف التلمیذ فهو الركیزة في هته المقارنة وبالتالي یجب أن یكون جاهزا وحاضرا بقوة، 
فمعظم األساتذة یرون ان اإلمكانات المادیة، واإلبداع في التفكیر عنصرین هامین تحتاج إلیها طریقة حل 

بعض مدارسنا، فالمؤسسات غیر مجهزة بالتجهیزات الحدیثة والطلبة ال المشكالت المر الذي ال تتوافر في 
  .یمتلكون رصید معرفي یمكنهم من االعتماد على أنفسهم ما جعل التلمیذ یبقى متلقي واألستاذ ملقي

والذي ینص ) 0.81(وانحراف معیاري ) 4.25(یأتي في المرتبة الثانیة بمتوسط حسابي ) 04(البند رقم 
هذه  ون عندعتبقت طویل وهذا ما یجعل المدرسون یالتدریس في هذه الطریقة یحتاج إلى و  أنعلى 

الطریقة نظرا لطول المقررات الدراسیة إذ لقي هذا البند إجماعا من طرف معظم األساتذة ففي هذه الطریقة 
األستاذ ونظرا التلمیذ یسعى إلى حل مشكلة بنفسه وهذا یتطلب وقت طویل فقدرات التلمیذ لیست كقدرات 

لطول المقررات الدراسیة یجد األستاذ نفسه أمام حل واحد هو التخلي واالبتعاد عن هذه الطریقة والعمل 
  .بالطرائق التقلیدیة فالهدف األسمى یبقى إكمال المقرر الدراسي

بي وورد فیه تفضل أسلوب حل المشكالت أثناء تقدیمك للمادة التعلیمیة بمتوسط حسا) 07(البند رقم 
هذا ما یؤكد أن األساتذة عینة الدراسة یفضلون هته الطریقة، ویبقى ) 0.72(وانحراف معیاري ) 3.99(

  .تطبیقها فهناك من یعمل بها وهناك من یبتعد عنها ألسباب ذكرت سابقا

ما یؤكد أیضا االتجاه الموجب لألساتذة نحو هذه الطریقة البند األول أسلوب حل المشكالت أدى 
ف معیاري وهو األصغر وانحرا) 3.26(العملیة التعلیمیة على المعلم والمتعلم بمتوسط حسابي إلى تعقد 

  .تشتت وتباین عینة الدراسةیدل على ) 1.15(

  :والتمثیل البیاني التالي یوضح ذلك
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 .ثالثالستجابات العینة للمحور ال): 3(التمثیل البیاني رقم 

البیاني الستجابات أفراد العینة للمحور الثالث، حسب العبارات المرفقة یسجل حصول الفقرة  التمثیل
...) مادیة، إبداع في التفكیر(تحتاج طریقة حل المشكالت إلى كثیر من اإلمكانیات '') C5(الخامسة 

) B7(سابعة وهذا ال یتوافر في بعض المؤسسات الدراسیة على أعلى استجابة، في حین تحتل العبارة ال
  .تفضل أسلوب حل المشكالت أثناء تقدیمك للمادة التعلیمیة''

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  العبارة
01  09  27  07  23  02  
02  11  45  11  0  01  
03  08  49  10  01  0  
04  28  33  04  02  01  
05  35  30  02  01  0  
06  17  32  07  12  0  
07  12  48  03  05  0  
  04  43  44  264  120  المجموع
 %0.84  %9.05  %9.26  %55.57  %25.26  النسبة

  .یوضح الوزن النسبي لالستجابات على سلم لیكرث للمحور الثالث): 28(جدول رقم 

3,26
3,96 3,94 4,25 4,46

3,79 3,99

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

MEAN
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ابات نالحظ من الجدول أنه من خالل الموافقة على ما جاء في فقرات هذا المحور إذا استثنینا اإلج
 %80.83قة والقبول نجد النسبة تقدر بـ وجمعنا فقط إجابات المواف %9.26المحایدة التي بلغت نسبتها 

فاالتجاه نحو طریقة حل المشكالت في االتجاه  %9.89ر نسبة الرفض وعدم الموافقة إلى في تقد
  .اإلیجابي

  .طریقة المشروع؟ توظیف ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو -4

تم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والتباین الستجابات أفراد  لإلجابة عن هذا السؤال
  :العینة كما یوضحها الجدول التالي

VARIANCE ECART 
TYPE 

MEAN N   

0.55  0.74  4.16  68  D 1 
0.68  0.82 4.06  68  D 2 
0.82  0.91  3.91  68  D 3 
1.14  1.06  3.43  68  D 4 
0.58  0.76  4.12  68  D 5 
0.70  0.84  3.91  68  D 6 
1.24  1.11  3.66  68  D 7  
0.71  0.84  4.29  68 D 8 

  68 Valid N (liStwise) 

  .یوضح حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والتباین للمحور الرابع): 29(جدول رقم 

طریقة المشروع كانت بدرجة مرتفعة  توظیف یوضح الجدول أن اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو
  .في أربعة بنود

البند األول تهدف طریقة المشروع إلى ربط المحیط المدرسي بالمحیط االجتماعي بمتوسط حسابي بلغت 
  .وهذا دال على وجود إجماع قوي حول هذه الفقرة) 0.74(وانحراف معیاري ) 4.16(قیمته 
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ة محور العملیة التربویة فهو من یختار المشروع وینفذه تحت البند الثاني یشكل المتعلم في هذه الطریق
ما یدل على موافقة وعدم تباین أفراد ) 0.82(وانحراف معیاري ) 4.06(إشراف المعلم بمتوسط حسابي 

  .العینة

البند الخامس إیجابیات طریقة المشروع تنصب على المتعلم جاءت هذه الفقرة بمتوسط حسابي بلغت 
یبحث فالمتعلم في هذه الطریقة هو الذي یقوم بالمشروع بنفسه، ) 0.76(نحراف معیاري وا) 4.12(درجته 

  .ویكتشف وهذا ما یعرف بتفرید التعلیم، وما دام هو الذي یقوم بالمشروع أكید الفائدة ترجع علیه

تعود المشاریع المخططة والمسطرة األهداف بفائدة كبیرة على الطلبة بمتوسط  البند الثامن الذي ینص
وهذا ما یدل على اتفاق أفراد العینة حول ) 0.84(یحتل المرتبة األولى وانحراف معیاري ) 4.29(حسابي 

دري ما ما ورد في الفقرة، فالمشروع المخطط له والمسطرة أهدافه تكون خطواته محددة والمتعلم لما ینجزه ی
  .یجب علیه القیام به وبالتالي یوفق فیه ویرجع بفائدة كبیرة علیه

كما  )3.66(و )4.29 (ومن خالل الجدول نالحظ أن قیم المتوسط الحسابي كانت تتراوح ما بین
هذا ما یفسر درجة موافقة أفراد العینة ) 3.94(أن المتوسط الحسابي لبنود االستبیان لهذا المحور بلغ 

االستبیان لهذا المحور كانت مرتفعة، ما یؤكد أن اتجاه األساتذة نحو طریقة المشروع في الشق حول بنود 
  .اإلیجابي

  :وهذا ما یوضحه التمثیل البیاني التالي

  

  .الستجابات العینة للمحور الرابع) 4(التمثیل البیاني رقم 

4,16 4,06 3,91
3,43

4,12 3,91 3,66
4,29

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

MEAN
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الرابع، وحسب العبارات أو  حسب ما هو موضح في التمثیل البیاني الستجابات أفراد العینة للمحور
ألهداف بفائدة تعود المشاریع المخططة والمسطرة ا) :D8(الفقرات المرفقة یتضح حصول الفقرة الثامنة 

محیط تهدف طریقة المشروع إلى ربط ال) :D1(على أعلى نسبة، ثم تلیها الفقرة األولى  كبیرة على الطلبة
یؤدي المشروع البسیط إلى عدم ) :D4(بارة الرابعة ، في حین سجلت العالمدرسي بالمحیط االجتماعي

  .حصولها على أدنى استجابة مسجلةم الطلبة به اهتما

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  محاید  أوافق  أوافق بشدة  العبارة
01  22  38  05  03  0  
02  20  37  06  05  0  
03  19  30  13  06  0  
04  07  36  0  17  02  
05  21  37  07  03  0  
06  15  38  09  06  0  
07  15  32  06  13  02  
08  34  23  08  03  0  
  04  56  54  271  153  المجموع
 %0.74  %10.40  %10.03  %50.37  %28.43  النسبة

  .یوضح الوزن النسبي لالستجابات على سلم لیكرث للمحور الرابع): 30(جدول رقم 

من اتجاهات األساتذة نحو طریقة المشروع كانت في المنحنى اإلیجابي فرغم وجود نسبة  إن
 إال أن أغلبیة أفراد العینة موافقة على ما ورد في العبارات %10.03المحایدین الذین بلغت نسبتهم 

ناها للمحور الرابع كما هو موضح في الجدول أعاله، فلو جمعنا نسبة المؤیدین من عینة البحث لوجد
  .%78.8تساوي 
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  :خالصة

تم عرض وتحلیل نتائج ) SPSS(بعد ترمیز البیانات وتفریغها حسب متغیرات الدراسة على برنامج 
السؤال الرئیسي للدراسة والمتمثل في ما هي اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو طرائق التدریس في ظل 

  .اإلصالحات التربویة؟

ح لمحاور االستبیان والذي حدد الحسابي واالنحراف المعیاري والوسط المرجوبعد حساب المتوسط 
طرائق التدریس  توظیف فما فوق للمجال الموجب یتضح لنا أن اتجاهات األساتذة نحو )2.60 ( :ب

كانت في المجال الموجب لكن رغم ذلك سجلنا متوسط حسابي في حدوده المتوسطة، وانحراف معیاري 
ال تلقى الحدیثة ض التباین في إجابات أفراد العینة، مما یدل على أن طرائق التدریس یشیر إلى وجود بع

اتجاه موجب تام من طرف جمیع األساتذة هذا ما یدل على وجود فروق دالة بین األساتذة في اتجاههم 
  .عملیة التحلیل لكل محور على حدانحو طرائق التدریس، األمر الذي عززته 
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  .عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الرابعة -رابعا

  .مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات -خامسا

  .مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة العامة -سادسا

  .مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة -سابعا

  .النتائج العامة للدراسة -ثامنا

  .توصیات واقتراحات

 

 

عرض وتحلیل النتائج حسب : الفصل السادس
 فرضیات الدراسة
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  :تمهید

تبین أن هناك تباینا بین  ،اؤالتها المدرجة في الفصل السابقبعد عرض وتحلیل نتائج الدراسة حسب تس
نتائج كل وتحلیل ،هذا دفع بنا إلى استخدام التباین األحادي  حول فقرات االستبیان اتجاهات أفراد العینة

فرضیة على حدا،مرورا بمناقشة النتائج  في ضوء الفرضیات ،والدراسات السابقة والخروج بنتائج عامة 
  .للدراسة
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  :ة األولىعرض وتحلیل نتائج الفرضی -أوال

د هذه یال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المناقشة والحوار في عملیة التدریس، لتأك :الفرضیة األولى
 :الفرضیة أو عدمها، نلجأ لتطبیق اختیار التباین األحادي لفقرات المحور فنحصل على الجدول التالي

 
Signification  

F 
Moyenne 

Des Carrés 
 

DDL 
Somme Des 

Carrés 
  

0.01  3.197  1.279 
0.400  

14 
53 
67  

17.910 
21.208 
39.118  

Inter – groupes  
 A1    Intra – groupes 

                Total              

0.055  1.471  0.944 
0.642  

14 
53 
67  

13.214 
34.007 
47.221  

Inter – groupes  
 A2    Intra – groupes 

  Total              

0.000  4.185  2.105 
0.503  

14 
53 
67  

29.464 
26.653 
56.118  

Inter – groupes  
 A3    Intra – groupes 

     Total              

0.006  2.639  0.557 
0.211  

14 
53 
67  

7.799 
11.187 
18.985  

Inter – groupes  
 A4    Intra – groupes 

      Total              

0.065  1.788  1.097 
0.614  

14 
53 
67  

15.362 
32.520 
47.882  

Inter – groupes  
 A5    Intra – groupes 

  Total              

0.002  3.038  1.162 
0.382  

14 
53 
67  

16.264 
20.266 
36.529  

Inter – groupes  
 A6    Intra– groupes 

      Total              

0.000  4.975  1.209 
0.243  

14 
53 
67  

16.928 
12.881 
29.809  

Inter – groupes  
 A7    Intra – groupes 
            Total              

0.009  2.473  2.739 
1.108  

14 
53 
67  

38.350 
58.709 
97.059  

Inter – groupes  
 A8    Intra – groupes 

          Total              

  ).الفرضیة األولى(لفقرات المحور األول  ANOVAتحلیل التباین األحادي ): 31(جدول رقم 

ANOVA 
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خالل المالحظة النتائج المسجلة في هذا االختبار، یمكننا أن نالحظ وبوضوح تام أن مستوى الداللة  من
)SIG ( وهو دال إحصائیا 0.05وفي كل الفقرات أصغر من.  

0.05 < )SIG        (رض البدیلفرفض فرض العدم وقبول ال.  

  .التعلیم الثانوي طریقة المناقشة والحوار في عملیة التدریس یوظف أساتذة= الفرض البدیل 

  :رض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیةع -ثانیا

یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة التعلم التعاوني في عملیة التدریس، لتأكید هذه ال  :الفرضیة الثانیة
  :النحور فنحصل على الجدول التاليالفرضیة أو عدمها نلجأ إلى تطبیق التباین األحادي لفقرات 

  
Signification  

F 
Moyenne Des 

Carrés 
 

DDL 
Somme Des 

Carrés 
  

0.011  2.550  0.901 
0.353  

11  
56  
67  

9.909  
19.782  
29.691  

Inter – groupes  
 B1    Intra – groupes 

                Total              

0.138  1.556  0.912 
0.586  

11  
56  
67  

10.036 
32.832 
42.868  

Inter – groupes  
 B2    Intra – groupes 

  Total              

0.002  3.145  2.534 
0.806  

11  
56  
67  

27.873 
45.113 
72.985  

Inter – groupes  
 B3    Intra – groupes 

     Total              

0.001  3.541  1.562 
0.441  

11  
56  
67  

17.182 
24.700 
41.882  

Inter – groupes  
 B4    Intra – groupes 

      Total              

0.131  1.578  0.770 
0.488  

11  
56  
67  

8.474 
27.335 
35.809  

Inter – groupes  
 B5    Intra – groupes 

  Total              

0.000  5.835  1.504 
0.258  

 
 
67  

16.548 
14.438 
30.985  

Inter – groupes  
 B6    Intra – groupes 

      Total              

0.256  1.287  1.164 
0.905  

11  
56  
67  

12.808 
50.662 
63.471  

Inter – groupes  
 B7    Intra – groupes 
            Total              

  ).الفرضیة الثانیة(لفقرات المحور الثاني  ANOVAتحلیل التباین األحادي ): 32(جدول رقم 

ANOVA 
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وهو  0.05في معظم الفقرات أكبر من ) SIG(خالل النتائج المسجلة، نالحظ أن مستوى الداللة  من
  .غیر دال إحصائیا

)0.05 (à > )SIG        (رض البدیلغقبول فرض العدم ورفض ال.  

  .     ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة التعلم التعاوني في عملیة التدریس: وبالتالي

  :رض وتحلیل نتائج الفرضیة الثالثةع - ثالثا

طریقة حل المشكالت في عملیة التدریس، ولتأكید هذه  یوظف أساتذة التعلیم الثانويال : الفرضیة الثالثة
  :الفرضیة أو عدمها نلجأ إلى تطبیق التباین األحادي لفقرات المحور على الجدول التالي

  

Signification  
F 

Moyenne 
Des Carrés 

 
DDL 

Somme Des 
Carrés 

  

0.002  3.221  3.138 
0.977  

11 
56 
67  

34.514 
54.721 
89.235  

Inter – groupes  
 C1    Intra – groupes 

                Total              

0.135  1.563  0.659 
0.422  

11 
56 
67  

7.252 
23.615 
30.868  

Inter – groupes  
 C2    Intra – groupes 

  Total              

0.435  1.028  0.332 
6.323  

11 
56 
67  

3.656 
18.109 
21.765  

Inter – groupes  
 C3    Intra – groupes 

     Total              

0.13  2.484  1.334 
0.537  

11 
56 
67  

14.675 
30.075 
44.750  

Inter – groupes  
 C4    Intra – groupes 

      Total              

0.000  4.361  1.127 
0.258  

11 
56 
67  

12.397 
14.471 
26.868  

Inter – groupes  
C5    Intra – groupes 

  Total              

0.000  4.246  2.858 
0.673  

11 
56 
67  

31.433 
37.684 
69.118  

Inter – groupes  
 C6    Intra – groupes 

      Total              

0.016  2.404  1.020 
0.424  

11 
56 
67  

11.223 
23.763 
34.985  

Inter – groupes  
 C7    Intra – groupes 
            Total              

  ).الفرضیة الثالثة(تحلیل التباین األحادي لفقرات النحور الثالث ): 33(جدول رقم 

ANOVA 
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خالل مالحظة النتائج المسجلة في هذا االختبار، یمكننا أن نالحظ بوضوح تام أن مستوى الداللة  من
)SIG ( غیر دال إحصائیا 0.05وفي معظم الفقرات أكبر من.  

)0.05 (à > )SIG        (رض البدیل غقبول فرض العدم ورفض ال) یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة
  ).التدریسحل المشكالت في عملیة 

  .ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة حل المشكالت في عملیة التدریس: وبالتالي

  :رض وتحلیل نتائج الفرضیة الرابعةع -رابعا

ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المشروع في عملیة التدریس، لتأكید هذه الفرضیة أو  -الفرضیة الرابعة
  :عدمها نلجأ إلى تطبیق التباین األحادي لفقرات المحور فنحصل على الجدول التالي
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Signification  
F 

Moyenne 
Des Carrés 

 
DDL 

Somme Des 
Carrés 

  

0.012  2.372  1.024 
0.432  

14 
53 
67  

14.336 
22.885 
37.221  

Inter – groupes  
 D1    Intra – groupes 

                Total              

0.08  2.495  1.299 
0.520  

14 
53 
67  

18.180 
27.585 
45.765  

Inter – groupes  
 D2    Intra – groupes 

  Total              

0.000  3.617  1.936 
0.535  

14 
53 
67  

27.102 
28.369 
55.471  

Inter – groupes  
 D3    Intra – groupes 

     Total              

0.543  0.921  1.071 
1.163  

14 
53 
67  

14.998 
61.635 
76.632  

Inter – groupes  
 D4    Intra – groupes 

      Total              

0.006  2.622  1.142 
0.435  

14 
53 
67  

15.981 
23.077 
39.059  

Inter – groupes  
D5    Intra – groupes 

  Total              

0.004  2.740  1.424 
0.520  

14 
53 
67  

19.932 
27.538 
47.471  

Inter – groupes  
 D6    Intra – groupes 

      Total              

0.767  0.698  0.925 
1.326  

14 
53 
67  

12.948 
70.273 
83.221  

Inter – groupes  
 D7    Intra – groupes 
            Total              

0.080 1.751 1.072 
0.625 

14 
53 
67 

15.005 
33.113 
48.118 

Inter – groupes  
 D8    Intra – groupes 
            Total             

  ).الفرضیة الرابعة(تحلیل التباین األحادي لفقرات المحور الرابع ): 34(جدول رقم 

  .0.05في معظم الفقرات أكبر من ) SIG(من خالل النتائج المسجلة نالحظ أن 

)0.05 (à > )SIG        (رض البدیلقبول فرض العدم ورفض الف.  

 .أي ال یوظف أساتذة العلیم الثانوي طریقة المشروع في عملیة التدریس

  

ANOVA 
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  :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات - خامسا

 :مناقشة الفرضیة األولى -1

یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المناقشة والحوار في  :من خالل الفرضیة األولى والتي ترى بأنه
  :عملیة التدریس یتضح لنا في ضوء تحلیل المعطیات المستقاة من الواقع االجتماعي أن

من طرائق تدریس شائعة في الطور الثانوي طریقة المناقشة والحوار، كانت ) 01(خالل البند رقم  من
فهته النسبة دلیل أن غالبیة األساتذة یرون أن ) 4.67(ومتوسط حسابي بلغت درجته %91.17نسبة التأیید 

  .الثانويطریقة المناقشة والحوار هي من أكثر طرائق التدریس الحدیثة استخداما في الطور 

والذي ینص على أن طریقة المناقشة تساعد  )4.49 (الذي بلغت درجة متوسط الحسابي) 04(والبند رقم 
أنه '' جون دیوي''ویرى . من المبحوثین موافقتهم على ذلك %97.05على تنمیة التفكیر حیث أكدت نسبة 

اءهم وقدراتهم العقلیة في اكتساب من خالل طریقة المناقشة یستثیر المعلم طلبته ویشجعهم على استثمار ذك
أن التعلیم بهذه الطریقة ال یقصد منه صب اآلراء في ذهن '' سقراط''المعرفة والمهارات والخبرات، كما أكد 

خال لكنه استمداد للحقائق الخالدة من العقل الذي تنطوي فیه من خالل السؤال واالستدراج بالمتعلم حتى 
  .یجیب على السؤال المطروح

من عینة البحث  %88.3یساعد النقاش على توطید الصلة بین الطلبة حیث أكد  :)06(البند رقم  أیضا
موافقتهم على ذلك، فالنقاش یساعد في تعمیق العالقات بین الطلبة من خالل تبادل اآلراء، األفكار 

  .والمعلومات فیحدث تفاعل أفقي بین الطلبة

على أن النقاش یساعد على توطید الصلة بین الطلبة واألستاذ حیث بلغت  الذي ینص) 07(كذلك البند رقم 
فالنقاش یحدث  4.37ومتوسط حسابي بلغت قیمته  %95.6نسبة الموافقة من طرف األساتذة عینة البحث 

  .ما یسمى بالتفاعل العمودي أي تفاعل الطلبة واألستاذ

ه یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المناقشة من خالل هذه النتائج المتوصل إلیها نستطیع القول بأن
  .والحوار في عملیة التدریس وهذا یدفعنا إلى القول بأن الفرضیة تحققت
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 :مناقشة الفرضیة الثانیة -2

من خالل الفرضیة الثانیة والتي ترى یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة التعلم التعاوني في عملیة 
 :لیل المعطیات المستقاة من الواقع االجتماعي ما یليالتدریس یتضح لنا في ضوء تح

الذي ینص ) 01(أن اتجاه األساتذة نحو طریقة التعلم التعاوني كان إیجابیا وهذا واضح من خالل البند رقم 
أن المتعلم في هذه الطریقة یتعلم من خالل التحدث واالستماع والشرح والتفسیر والتفكیر مع اآلخرین ومع 

  .)4.22 (من المبحوثین ذلك كما أن المتوسط الحسابي بلغت قیمته %92.7یدت نسبة نفسه، فقد أ

أسلوب التعلم التعاوني یعزز لدى المتعلم القدرة على مجابهة المشكالت حیث أن ) 02(أیضا البند رقم 
  .%80.9، كما بلغت نسبة موافقة عینة البحث )3.96(متوسطه الحسابي یساوي المتوسط العام للمقیاس

لكن اتجاه األساتذة اإلیجابي نحو هذه الطریقة ال یعني بالضرورة توظیفهم لها والعمل بها في التدریس وهناك 
  :من البنود ما یثبت ذلك

مستوى (یعاني المتعلمین مرتفعي المستوى من وضعهم في مجموعات ذات مستویات مختلفة ) 03(البند 
اد العینة حول هذه ر تشتت أف یؤكدوهذا ما  )1.04( لمعیاريوالذي بلغت قیمة انحرافه ا) أدنى، مستوى متوسط

 ي لقي نسبة تأیید تقدر بـیصعب تطبیق التعلم التعاوني داخل حجرة الدراسة والذ) 07(أیضا البند رقم . الفقرة
وهذا تأكید من عینة البحث أنه یصعب استخدام أسلوب ) 4.09(ومتوسط حسابي بلغت درجته  82.3%

تلمیذ، في حین تؤكد الدراسات أنه  39داخل حجرة الدراسة التي یصل عدد تالمیذها إلى  التعلم التعاوني
تلمیذ لیسهل التحكم فیهم،  20إلى  15لتطبیق التعلم التعاوني یجب أن ال یزید عدد التالمیذ الصف عن 

  .إضافة إلى عدم توفر الوسائل واإلمكانات المادیة المتاحة

لتباین األحادي للفرضیة أن أغلبیة البنود كان مستوى داللتها أكبر من كما تأكد لنا من خالل حساب ا
وبالتالي یمكن القول أنه ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة التعلم التعاوني في التدریس أي أن  0.05

 .الفرضیة الثانیة غیر محققة

 :مناقشة الفرضیة الثالثة -3

یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة حل المشكالت في  :من خالل الفرضیة الثالثة التي ترى بأنه
  :عملیة التدریس یتضح لنا في ضوء تحلیل المعطیات المستقاة من الواقع االجتماعي أنه
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أدى إلى تعقد ) الوضعیة اإلدماجیة(الذي ینص على أن أسلوب حل المشكالت ) 01(من خالل البند رقم 
في  %10.3ونسبة  %36.7، حیث بلغت نسبة المعارضة على البند العملیة التعلیمیة على المعلم والمتعلم

فقط وهي أصغر بكثیر من قیمة المتوسط العام ) 3.26 (االتجاه المحاید، كما بلغت قیمة المتوسط الحسابي
  .وهذا دلیل على تشتت العینة 1.15للمقیاس، كما بلغت قیمة االنحراف المعیاري 

تعقد العملیة التعلیمیة على المعلم والمتعلم فبینما كان المعلم في السابق  أدت للفعل إلى اإلدماجیةفالوضعیة 
یلقي كل ما لدیه من معلومات على المتعلم وال ینتظر المساعدة من أحد فالمتعلم  ةیهو محور العملیة التعلیم

علم أي هو مثله مثل جسم یعمل على حشوه بالمعلومات، فجاءت الوضعیة اإلدماجیة لتضع المتعلم مكان الم
محور العملیة التعلیمیة، لكن األشكال الموجود هل یستطیع بالفعل المتعلم حمل هذه المسؤولیة؟ كیف وهو ال 
یملك أیة مكتسبات معرفیة تؤهله لذلك، لهذا لم یعتمد المعلم على المتعلم في تسییر العملیة من جهة، كما أن 

ور سوى للمعلم أو المتعلم، فكل منهما ال یقوم بدوره كما دوره لم یبقى كما في السابق أي لم یعد محدد أي د
  .ینبغي األمر الذي أدى إلى تعقد العملیة التعلیمیة

مادیة، إبداع (أنه تحتاج طریقة حل المشكالت إلى الكثیر من اإلمكانیات  الذي ینص) 05(البند رقم  أیضا
ومتوسط  %95.6وهذا ال یتوافر في بعض المؤسسات حیث لقیت هذه الفقرة مؤایدة كبیرة بلغت ) في التفكیر

  .)4.46( حسابي قدر بـ

مكننا القول أنه ال ومن هنا ی 0.05كما أن مستوى الداللة في بنود الفرضیة كان في الغالب أكبر من 
یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة حل المشكالت في التدریس وهذا لدوره یؤدي بنا إلى القول أن الفرضیة 

  .الثالثة غیر محققة

 :مناقشة الفرضیة الرابعة -4

لیة یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المشروع في عم :من خالل الفرضیة الرابعة والتي مفادها أنه       
  :التدریس یتضح لنا في ضوء تحلیل المعطیات المستقاة من الواقع االجتماعي أن

  :اتجاه األساتذة نحو طریقة المشروع كان في الشق اإلیجابي وهذا یتضح من خالل البنود

تهدف طریقة المشروع إلى ربط المحیط المدرسي بالمحیط االجتماعي حیث بلغت نسبة  :)01(البند رقم 
  .)4.16 (ومتوسط حسابي بلغت درجته %88.3اد العینة على هذه الفقرة موافقة أفر 
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یشكل المتعلم في هذه الطریقة محور العملیة التربویة فهو من یختار المشروع وینفذه تحت  :)02(البند رقم 
فطریقة المشروع . )4.06 (ومتوسط حسابي قدر بـ %83.8إشراف المعلم حیث بلغت نسبة تأیید أفراد العینة 

 دعا ، ومن أهم من ''ال تطعمني ملیون سمكة لكن علمني كیف اصطاد'': تتشابه مع المثل الصیني القائل
الذي كان یرى أن أفضل أسلوب للتعلیم هو '' جان جاك رسو''إلى اعتماد هذه الطریقة في التربیة الحدیثة 

عل منه عالم صغیر یستعمل عقله، یدربه على في الطبیعة بنفسه، حیث یج ترك المتعلم یكتشف األشیاء
  .التفكیر فیتمكن بذلك من مواجهة المشكالت التي تواجهه

ال یستخدم أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المشروع كأسلوب في التدریس وهذا واضح من خالل البنود  -
  :التالیة

به حیث بلغت نسبة الموافقة على  یؤدي المشروع البسیط أو السهل إلى عدم اهتمام الطلبة) 04(البند رقم 
، وانحراف )3.43 (وكانت قیمة المتوسط الحسابي ال تتعدى %27.9ونسبت معارضة  %63.2البند 

  .وهذا راجع إلى تشتت العینة 1.06معیاري بلغت قیمته 

من تعتبر طریقة المشروع من الطرق الغیر مستعملة في التدریس حیث وصلت نسبة الموافقة ) 06(البند رقم 
  .فأغلبیة األساتذة یرون أن هذه الطریقة ال تستخدم في التدریس %78قبل األساتذة عینة البحث إلى 

ینص أنه یواجه المعلم صعوبة في تنفیذ المشروع فمن خالل قیمة االنحراف المعیاري التي ) 07(البند رقم 
  .)3.66 (یتضح لنا تشتت العینة، كما أن المتوسط الحسابي ال یتعدى )1.11 (بلغت

ومن خالل البنود السابقة یمكن القول أنه ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المشروع في عملیة 
  .التدریس وبالتالي الفرضیة الرابعة غیر محققة

  :ضیة العامةمناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفر  -سادسا

 ق التدریسائخالل مناقشة الفرضیات الفرعیة یتضح لنا أن أساتذة التعلیم الثانوي ال یوظفون طر  من
الحدیثة أي أن الفرضیة العامة التي مفادها یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طرائق التدریس الحدیثة في عملیة 

  :التدریس غیر محققة وهذا راجع ألسباب منها

لبة، فالمتعلم ال یزال مجرد متلقي مع أن طرائق التدریس الحدیثة ضعف الدافعیة للعمل عند الط -
 .جعلت منه محور العملیة التدریسیة
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كبر حجم الطلبة في القسم وهذا ال یمكن األساتذة من السیطرة علیهم إال من خالل طریقة المناقشة  -
 .كونها تحقق تفاعل مباشر بین األستاذ والطالب

هنا تقع المسؤولیة على المؤسسات . عدم إتقان طرائق التدریس الحدیثة وهذا راجع إلى نقص الخبرة -
التربویة عامة ومدیریات التربیة بشكل خاص لعدم وجود مشرفین تربویین یقومون على عمل األستاذ 

ر فیه بند حول وبالتالي تكون العملیة كیفیة واالعتماد یكون فقط على التقویم السنوي الذي ال یتواف
. استعمال األستاذ لطرائق التدریس الحدیثة والتقنیات الالزمة أو تقویم ألدائه داخل القاعة الدراسیة

كما أن أغلب القاعات غیر مؤهلة العتماد طرائق حدیثة كون قلة الوسائل التعلیمیة المتاحة فضال 
ق وهذا ما أكده لكثیر من األساتذة عن ترتیب القاعات الدراسیة ال یشجع على اعتماد مثل هكذا طرائ

  .أثناء إجراء البحث

  .فتحقق فرضیة واحدة وعدم تحقق ثالثة یؤدي بنا إلى القول أن الفرضیة العامة غیر محققة

  :مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة - سابعا

ع طرائق التدریس هذه المرحلة إلى نتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضو یتم التعرض في       
  :واإلصالحات التربویة ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالیة

فإن نتائج هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراستنا من حیث تركیزها على إعداد '' الخوالدة''بالنسبة لدراسة        
الموجه وهي طریقة هي طریقة التعلم باالكتشاف ر التي تطرقنا إلیها في دراستنا دراستها على أحد العناص

تختلف عن دراستنا من حیث اختبار أثر طریقة التعلم '' الخوالدة''حدیثة في التدریس غیر أن دراسة 
باالكتشاف الموجه في تحصیل الطلبة وهذا ما لم نتطرق له في دراستنا حیث عمدنا إلى معرفة اتجاهات 

  .األساتذة نحو هته الطریقة

فإن هذه الدراسة تتفق مع دراستنا في تناول طریقة المناقشة والتي كانت '' مالخزا''بالنسبة لدراسة         
إستراتیجیة من إستراتیجیات طرائق التدریس التي تناولها في دراستنا، أیضا تحتل طریقة المناقشة مكانة في 

لى اختبار التدریس إذ توصلت نتائج دراسة الخزام لوجود فرق ذي داللة إحصائیة بین متوسط أداء الطلبة ع
التفكیر الناقد قبل التدریس بطریقة المناقشة وبعدها، كذلك توصلنا نحن في دراستنا إلى تفضیل معظم 

'' الخزام''دراستنا تختلف عن دراسة  األساتذة طریقة المناقشة والعمل بها كطریقة في التدریس، غیر أن نتائج
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والمناقشة والمحاضرة في تنمیة التفكیر  من حیث تركیزها على الكشف عن أثر كل من طریقة االكتشاف
  .توظیف هذه الطریقة الناقد، في حین كانت دراستنا معرفة اتجاهات األساتذة نحو 

المعنونة بطرائق التدریس الشائعة لدى أعضاء هیئة التدریس في '' حاتم جاسم عزیز''بالنسبة لدراسة        
الحالیة من حیث تناولها لبعض طرائق التدریس التي كانت جامعة دیالي فإن هذه األخیرة تتفق مع دراستنا 

مؤشرات في دراستنا كطریقة المناقشة، طریقة حل المشكالت أیضا تعدد الطرائق التدریسیة التي یعتمدها 
أعضاء هیئة التدریس وهذا ما وجدناه في مدارسنا أو باألحرى في ثانویات البحث حیث الحظنا تعدد طرائق 

اذ إال وله طریقة تدریس یفضلها ویعمل بها، فهناك من األساتذة من یعمل بطریقة حل التدریس فكل أست
التي یجب اعتمادها في ظل اإلصالحات التربویة، أیضا هناك من  األنجحالمشكالت ویرى أنها الطریقة 

جه االختالف التعلم التعاوني ویراها األجدر لنجاح العملیة التعلیمیة، أما عن أو  األساتذة من یدرس بطریقة
توصلت إلى شیوع طریقة المحاضرة بسبب ضعف التقنیات والوسائل التعلیمیة '' حاتم جاسم عزیز''فدراسة 

المتاحة، في حین أنه لم نتطرق في دراستنا إلى هته الطریقة، أما ضعف التقنیات والوسائل التعلیمیة فكثیر 
  .رائق التدریس الحدیثةطتوظیف من األساتذة طرحوا هذا اإلشكال إذ یرونه عائق ل

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا في تناول طریقة االكتشاف الموجه والتي '' الهنستون''بالنسبة لدراسة       
كانت مؤشر في دراستنا وتفوق هته الطریقة على الطریقة التقلیدیة، غیر أن نتائج دراستنا تختلف عن دراسة 

شاف الموجه في االختبار البعدي على المجموعة التقلیدیة بفارق من حیث تفوق مجموعة االكت'' الهنستون''
طرائق التدریس توظیف ذي داللة إحصائیة، في حین ركزت دراستنا على معرفة اتجاهات األساتذة نحو 

  .الحدیثة وكانت من نتائج دراستنا أن اتجاه األساتذة إیجابي نحو طریقة االكتشاف الموجه

تتفق هذه الدراسة مع دراستنا في تناولها لطریقة المناقشة والتي كانت '' تاریكینختون''بالنسبة لطریقة        
طریقة من الطرائق التي تناولناها بالدراسة والبحث وتوصلنا إلى أنها األكثر شیوعا في المؤسسات فأغلبیة 

ات ووسائل تعلیمیة كذلك األساتذة یفضلون العمل بها نظرا للفائدة المنتظرة منها، وعدم اعتمادها على إمكانی
أظهرت نتائجها بأن أداء الطلبة زاد بشكل كبیر عند اعتماد طریقة المناقشة وأظهرت '' تاریكینختون'' دراسة

مقابالت الدراسة التي أجریت مع الطلبة أن هذه الطریقة ساعدتهم على تفهم المعلومات وتحسین مستواهم 
  .وتقبل وجهات نظر الطلبة اآلخرین

والموسومة بواقع المنظومة التربویة الجزائریة فإن هذه األخیرة تتفق مع '' مرابط أحالم''النسبة لدراسة ب       
دراستنا في أن توظیف األساتذة لطرائق التدریس الحدیثة یحسن من مردود العملیة التعلیمیة، غیر أن الكثافة 
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أثناء قیامنا بالبحث المؤسسات دناه في الطالبیة تقف سدا منیعا في تحسین المردود التربوي وهذا ما وج
أن المناهج الجدیدة تحتاج إلى : من حیث'' مرابط أحالم''المیداني، غیر أن نتائج دراستنا تختلف عن دراسة 

  .كثیر من الوسائل اإلیضاحیة، أیضا وسائل اإلیضاح تساهم بشكل كبیر في زیادة المشاركة وتحسین النتائج

باتجاهات أساتذة التعلیم المتوسط نحو اإلصالح التربوي في ''والمعنونة '' إبراهیم هیاق''بالنسبة لدراسة        
فإن هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراستنا في أن االتجاه نحو طرائق التدریس وأسالیبه المعتمدة في '' الجزائر

 حل المشكالت تعلیم الجدیدة كالتعلیم التعاونيإیجابیا خاصة ما تعلق بأنماط الاإلصالح كان االتجاه نحوها 
من حیث االتجاه نحو اإلصالح التربوي والذي كان '' إبراهیم هیاق''غیر أن نتائج دراستنا تختلف عن دراسة 

إیجابیا، أیضا االتجاه نحو المناهج التربویة، التقویم، التكوین، الوظیفة االجتماعیة للمدرسة وهذا ما لم نتطرق 
  .دراستناإلیه في 

  :النتائج العامة للدراسة -ثامنا

في مفردات  إن عملیة اإلصالحات التربویة في أي مستوى من مستویاتها، تهدف إلى بعث الدینامیة       
المدرسة وتجنبها آفة الرتابة وروتین العمل الممل المؤدي إلى خنق روح اإلبداع في نفوس األساتذة، وهذه 
 الدراسة حاولت أن تقدم صورة التجاهات األساتذة باعتبارهم أعضاء فاعلین في المنظومة التربویة نحو

داء التربوي للوصل إلى ي تحسین األرغبة ف یةالجزائر المدرسة طرائق التدریس الحدیثة في  توظیف
  :وعلى هذا األساس یمكننا أن نخلص بعد اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وفرضیاتها إلى ما یليالمبتغى،

اتجاه أساتذة التعلیم الثانوي نحو طریقة المناقشة والحوار كان اتجاها إیجابیا حیث حقق متوسطا حسابیا  - 1
  ).0.39(وانحراف معیاریا ) 3.90(

تعدى المتوسط تجاه نحو طریقة التعلم التعاوني كان اتجاها إیجابیا فقد سجلنا متوسطا حسابیا اإل - 2
  ).0.36(وانحراف معیاري ) 4.08(الحسابي العام للمقیاس حیث بلغت قیمته 

وانحراف معیاري ) 3.94(اتجاه األساتذة نحو طریقة حل المشكالت كان اتجاها إیجابیا بمتوسط حسابي  - 3
)0.38.(  

وانحراف معیاري ) 3.94(االتجاه نحو طریقة المشروع هو اآلخر كان اتجاها إیجابیا بمتوسط حسابي  - 4
)0.40.(  
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  :أما اإلجابة عن فرضیات الدراسة فقد سجلنا

 .یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المناقشة والحوار في عملیة التدریس - 1
 .علم التعاوني في عملیة التدریسال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة الت - 2
 .ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة حل المشكالت في عملیة التدریس  - 3
  .ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المشروع في عملیة التدریس  - 4

  :توصیات ومقترحات

  :توصیات-1

في ظل اإلصالحات التربویة في  الحدیثة طرائق التدریستوظیف إن تحلیل اتجاهات األساتذة نحو         
الجزائر انطالقا من اإلجابة عن التساؤالت السابقة للدراسة وفرضیاتها، یدفعنا لنقترح جملة من التوصیات 

طرائق التدریس ودفعه إلى الحدود القصوى إیجابیا بدال توظیف اإلجرائیة التي البد منها لتفعیل االتجاه نحو 
  :ومنها حالیا من الحدود اإلیجابیة المتوسطة

هج الدراسیة المعتمدة مراعاة إدخال المدرسین دورات مكثفة لطرائق التدریس الحدیثة، فاالتجاه نحو المنا -
 وضیح من خالل الملتقیات والندواتصالح التربوي، في حاجة إلى المزید من الشرح والتفي عملیة اإل

على الشروع في تطبیق المقاربة الذین یمتلكون خبرة، فرغم مرور سنوات  وخاصة عند األساتذة
بالكفاءات في التعلیم إلى المشاركة والحوار والتعاون وحل المشكالت، مازالت نسبة من األساتذة غیر 

مازالت المقاربة باألهداف هي الفاعلة في أغلب المدارس، لذا وجب إعداد و مقتنعة بجدوى التغییر 
والبیداغوجیا، یتلقى فیها األساتذة األسس العلمیة  ةملتقیات یؤطرها مختصون في مجال المناهج التربوی

للمناهج وطرائق التدریس الحدیثة للرفع من االتجاه إیجابیا نحو هذه المناهج واألسالیب الحدیثة في 
 .عملیة التدریس

التأكید على تأهیل أصحاب االختصاصات العلمیة في المجال التربوي وخاصة فیما یتعلق بطرائق  -
 .التدریس

ر القاعات الدراسیة المالئمة والكافیة والتي تساعد على تقدیم األستاذ ومحاضراته بالطرائق توفی -
 .التدریسیة الحدیثة

 .توفیر الوسائل والتقنیات التعلیمیة الالزمة داخل القاعات الدراسیة -
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یعتمدونها إدخال بند في التقییم السنوي ألساتذة التعلیم الثانوي ینضم تقییمهم لطرائق التدریس التي  -
 .أثناء تقدیم الدروس أو المحاضرات

اإلصغاء الجید من قبل الوصایة إلى انشغاالت التربویین، والعمل على التغییر اإلیجابي من حین  -
آلخر على المناهج المعدة لكافة المستویات، مع ضمان التنسیق الجید بین مختلف المواد الدراسیة 

  .تجنبا للتكرار

  :مقترحات-2
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 ـــةــــــــــــــــالخاتمـ



الخاتمة      
 

 
 د 

إن توظیف طرائق التدریس الحدیثة مطلب تسعى كل األمم بلوغه وجني فوائده، لذا فتجنید كل          
عداده  الطاقات باتت ضرورة البد منها، واألساتذة كقوة بشریة خالقة وطاقة هائلة تسهر على تكوین النشء وإ

  ب أخرى لألمة جمعاءع لتحقیق مكاسلیحمل لواء المحافظة على المكتسبات المنجزة والدفع به إلى اإلبدا
هذه الفئة هي في بؤرة الحث والمنفذ للطرائق التدریسیة وعلى درجة اتجاهها نحو هذه العملیة تضبط عقارب 

عداد وتیرة انجاز المراحل األساسیة في عملیة التدریس، صحیح أن هناك عوامل متعددة لضمان نجاح 
ركن '' حامد عمار''شریة خالقة كما یصفها شیخ التربویین العملیة التعلیمیة لكن یبقى المعلم واألستاذ كطاقة ب

  .أساسیا في العملیة

صالح طرائق التدریس والمناهج التربویة بشكل عام الذي شرعت الجزائر في تنفیذه مع مطلع           وإ
منظومة األلفیة الثالثة والذي رصدت له إمكانات مادیة وبشریة ضخمة، یحدوها األمل في تحقیق تفعیل جاد لل

التربویة یحتاج من حین إلى آخر إلى محطات للمراجعة والتقییم للنتائج المحصل علیها رغبة في التقویم 
الجاد، بعیدا عن كل أشكال التنمیق والمجاملة ألن األمر لیس بالهین فهو یرتبط بمصیر أمة وال یتأتى ذلك 

ف طرائق التدریس الحدیثة في العملیة إال بالعمل الجاد للوقوف على مكامن التقصیر والعجز عن توظی
  .تحقیق األهداف المنشودةلالتعلیمیة وتدارك األمر 
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 المالحق



  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -جیجل–جامعة محمد الصدیق بن یحي 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  قسم علم اجتماع التربیة                                        

  :استمارة بحث بعنوان

  

  

  

  .مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في علم اجتماع التربیة

  :أختي األستاذة –أخي األستاذ 

  :تحیة طیبة وبعد

یشرفني أن أضع بین أیدیكم استمارة البحث المیداني ضمن متطلبات الحصول على شهادة   
  .ستر في علم اجتماع التربیة والموسومة كما هو موضح أعالهالما

في الخانة المناسبة نأمل أن تكون ) x(نرجو منكم التفضل باإلجابة علیها وذلك بوضع عالمة   
تمارة ال منكم في خدمة البحث العلمي، وأحیطكم علما أن المعلومات المدونة في االس إسهاماإجابتكم 

  .البحث العلميتستعمل إال في أغراض 

  .شكرا على حسن تعاونكم

  :كتورتحت إشراف األستاذ الد           :                                      من إعداد الطالبة

  بواب رضوان  -بوكفوس سمیرة                                                    -

  

  2015/ 2014: السنة الجامعیة

طرائق التدریس في ظل اإلصالحات  توظیف اتجاهات أساتذة التعلیم الثانوي نحو
  التربویة

 دراسة میدانیة ببعض ثانویات جیجل



  البیانات الشخصیة: األول المحور

  :الجنس -1

  ذكر                        أنثى

  :التخصص -2

  ریاضیات                   آداب وفلسفة                    علوم تجریبیة        

  آداب ولغات أجنبیة                     تسییر واقتصاد

  :المؤهل العلمي -3

  )ماستر(شهادة جامعیة            )        لیسانس(شهادة جامعیة 

  )ماجستیر(دراسات علیا  المدرسة العلیا لألساتذة                  

  مهندس دولة

  :الخبرة المهنیة -4

  سنوات 10إلى أقل من  5من                      سنوات        5أقل من 

  سنة فما فوق 15من             سنة     15إلى أقل من  10من 

 

 

 

 

 

 

 



  طریقة المناقشة والحواراتجاهات األساتذة نحو توظیف : المحور الثاني

أوافق   العبارات  الرقم
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

من طرائق التدریس الشائعة في الطور الثانوي طریقة   1
  .المناقشة والحوار

          

اهم في تس) بیداغوجیا اإلدماج(بالكفاءات المقاربة   2
  .مینلبین المتع تفعیل العالقات الصفیة

          

التعلم النشط المعتمد في اإلصالحات الجدیدة یراعي   3
  .)معرفیا، وجدانیا(للمتعلم  الجوانب المختلفة

          

            .التفكیر تساعد طریقة المناقشة على تنمیة  4
            .إبراز األحكام الوجدانیةتسهم طریقة المناقشة في   5
            .یساعد النقاش على توطید الصلة بین الطلبة  6
 یساعد النقاش على توطید الصلة بین الطلبة  7

  .واألستاذ
          

المقاربة بالكفاءات ساهمت في تعمیق الهوة بین   8
  .المعلم والمتعلم

          

   

 

 

 

 

 

 

 



  التعلم التعاونياتجاهات األساتذة نحو توظیف طریقة : المحور الثالث

أوافق   العبارات  الرقم
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

یتعلم المتعلم من خالل التحدث واالستماع والشرح   1
  .والتفسیر والتفكیر مع اآلخرین ومع نفسه

          

أسلوب التعلم التعاوني یعزز لدى المتعلم القدرة على   2
  .مجابهة المشكالت

          

یعاني المتعلمین مرتفعي المستوى من وضعهم  في   3
مستوى أدنى، (مختلفةمستویات مجموعات ذات 

  .) متوسطمستوى 

          

من مشكالت هذه الطریقة اعتماد أعضاء المجموعة   4
على طالب أو طالبین والمطلوب هو تعاون جمیع 

  .أعضاء المجموعة

          

التعلم التعاوني یجب إعطاء وقت كاف لنجاح طریقة   5
  .لحدوثها وجعل العملیة محددة

          

من خالله تعتمد طریقة التعلم التعاوني على هدف   6
  .تخطط أنشطة التعلیم وتوجه

          

            .یصعب تطبیق التعلم التعاوني داخل حجرة الدراسة  7
  

  

 

 

 

  



  المشكالتحل طریقة  اتجاهات األساتذة نحو توظیف:المحور الرابع

أوافق   العبارات  الرقم
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

أدى ) الوضعیة اإلدماجیة(أسلوب حل المشكالت   1
  .إلى تعقد العملیة التعلیمیة على المعلم والمتعلم

          

تعتمد طریقة حل المشكالت على المالحظة الواعیة   2
  .والتجریب وجمع المعلومات وتقویمها

          

حل المشكالت االنتقال من الكل إلى طریقة یتم في   34
الجزء ومن الجزء إلى الكل بمعنى أن حل 
  .المشكالت مزیج من االستقراء واالستنباط

          

یحتاج التدریس في هذه الطریقة إلى وقت طویل   4
وهذا ما یجعل المدرسون یبتعدون عن هذه الطریقة 

  .نظرا لطول المقررات الدراسیة

          

تحتاج طریقة حل المشكالت إلى كثیر من   5
وهذا ال یتوافر  )مادیة،إبداع في التفكیر(اإلمكانیات

  .في بعض المؤسسات

          

تسبب طریقة حل المشكالت اإلحباط لدى المتعلمین   6
  .عند فشلهم في الوصول إلى الحل الصحیح

          

تفضل أسلوب حل المشكالت أثناء تقدیمك للمادة   7
  .التعلیمیة

          

  

  

  

  

  



  طریقة المشروعاتجاهات األساتذة نحو توظیف : المحور الخامس

أوافق   العبارات  الرقم
  بشدة

ال   محاید  أوافق
  أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

تهدف طریقة المشروع إلى ربط المحیط المدرسي   1
  .بالمحیط االجتماعي

          

العملیة  یشكل المتعلم في هذه الطریقة محور  2
التربویة فهو من یختار المشروع وینفذه تحت إشراف 

  .المعلم

          

تعد طریقة المشروع من طرائق التدریس التي تشجع   3
  .على تفرید التعلیم وهذا ما تنادي به التربیة الحدیثة

          

البسیط أو السهل إلى عدم اهتمام یؤدي المشروع   4
  .الطلبة به

          

            .المشروع تنصب على المتعلمطریقة إیجابیات   5
الغیر مستعملة  تعتبر طریقة المشروع من الطرائق  6

  .بكثرة في التدریس
          

            .یواجه المعلم صعوبة في تنفیذ طریقة المشروع  7
تعود المشاریع المخططة والمسطرة األهداف بفائدة   8

  .كبیرة على الطلبة
          

  

  

  

  



 

  

 ملخص الدراسة



 ملخص الدراسة
 

تعد طرائق التدریس إحدى عناصر المنهج المهمة التي یستعملها المعلم لتحقیق سلوك متوقع لدى 
المتعلمین، فالمعلم هو الذي یقع على عاتقه اختیار الطریقة الفضلى بین مختلف الطرائق واإلستراتیجیات 

والنظم وأسالیب وطرائق واألسالیب المختلفة وهذا یتطلب منه أن تكون لدیهم معرفة جیدة بالمصادر 
التدریس المختلفة لیختار بحكمه ما یصلح لغرض خاص أو یرفض ماال یناسب سواء كان من القدیم أو 

  .من الحدیث ویكیف طرائقه بحكمة بدال من إتباع طریقة بعینها

وال تقل أهمیة طریقة التدریس عن المادة العلمیة أو عن المتعلم، بل إنها جزء متكامل من موقف 
علیمي یشمل المتعلم وقدراته وحاجاته واألهداف التي ینشدها المعلم من المادة العلمیة،واألسالیب التي ت

تتبع في تنظیم المجال للتعلم، فالتدریس إذن هو نشاط مقصود یهدف إلى ترجمة الهدف التعلیمي إلى 
لى خبرة یتفاعل معها المتعلم ویكتسب من نتائجها السلوك المنشود، و  لكي یتم ربط المتعلم موقف وإ

ستراتیجیات مختلفة ویستعمل وسائل وأنشطة تعلیمیة تزید من فاعلیة  بمحتوى المنهج یتبع المعلم طرائق وإ
  .تلك الطرائق واإلستراتیجیات

  :ویهدف البحث الحالي إلى معرفة

 .التأثیر التي أحدثته اإلصالحات التربویة في طرائق التدریس -
 .ثانوي نحو طرائق التدریس الحدیثةاتجاهات أساتذة التعلیم ال -
 .محاولة استقراء واقع طرائق التدریس في المدرسة الجزائریة -
تزوید المعلمین بذخیرة من مهارات التدریس وأسالیبه بما یمكنهم من اختیار طرائق التدریس  -

 .األكثر مناسبة للموقف التعلیمي

یلي والمنهج اإلحصائي، وقام بتحدید عینة ولتحقیق أهداف الباحث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحل
 البحث وهم أساتذة التعلیم الثانوي في بعض ثانویات جیجل وفي جمیع االختصاصات للعام الدراسي

من عدد  %29وقد تم اختیار عینة البحث من الثانویات بشكل عشوائي یمثلوا نسبة . 2015/ 2014
كأداة البحث للتعرف على اتجاهات األساتذة نحو  األساتذة اإلجمالي وقد استخدم الباحث االستمارة

توظیف طرائق التدریس في ظل اإلصالحات التربویة، وبعد استعمال الوسائل اإلحصائیة المتاحة     
 :تبین أن 

  



 ملخص الدراسة
 

 .یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة المناقشة والحوار في عملیة التدریس -
طریقة حل المشكالت، طریقة م التعاوني، ال یوظف أساتذة التعلیم الثانوي طریقة التعل -

 .المشروع في عملیة التدریس
 .اتجاه األساتذة نحو طرائق الحدیثة كان إیجابیا -

  .وقد قدم الباحث مجموعة من التوصیات والمقترحات


