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إّن آخر فاحتة تكون لرب العباد هللا الذي وفقنا يف إجناز ىذا 
 ،جزيل الشكر وحده عز وجل على نعموالعمل املتواضع، نشكره 

كما نتقدم ابلشكر اجلزيل إىل كل األساتذة الكرام الذين جترعنا 
حىت  االبتدائيعلى أيديهم حوصلتنا العلمية واملعرفية من التعليم 

هناية مشواران اجلامعي، الذين سهروا على تكويننا وتوجيهنا من 
خلصوص أستاذان أجل حتصيل معريف جاد، ومستقبل زاىر وعلى ا

 .مشرفا وموجها لنا نكا  ذي" السليم صيفور" الفاضل
كما حيتم علينا واجب الشكر أن ال ننسى كل من مّد لنا يد العون 

 أو بعيد. واملساعدة يف جمال البحث من قريب
 



 
 
 
 

 

            

 سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا

 إنك أنت العليم احلكيم.

 اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم

 وأكرمنا بنور الفهم

 وافتح علينا معرفة العلم

 ويسر أخالقنا ابحللم.
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 :مقدمة

، حيث يزداد االىتمام بيا حجر األساس في بناء وتطور الدول تعتبر العممية التربوية التعميمية ىي

حداث التغيرات االيوما بعد يوم كوحدة من أىم أدوات ا واالجتماعية والسياسية  قتصاديةلبناء الحضاري وا 

 ، وذلك لكونيا وسيمة ميمة من وسائل إعداد العنصر البشري الذي يشكل األساس في عمميةالمطموبة

في ، كما أن ميمتيا أصبحت كبيرة جدا بسبب التغير والتطور المستمرين التنمية االقتصادية واالجتماعية

ي التعميم دورا كبيرا في نجاح كافة خطط ىمة، ويؤذبسرعة مذ عالم تتنامي فيو األفكار وتتسع فيو المعارف

ل ، وىكذا بذلت الجيود دوما وماتزال تبدل من أجل عنصرا فاعال لتحقيق ىذا التقدمالتنمية بوصفو يمث

 .التوسع في التعميم ورفع كفايتو

فإن  ، لذاستوعبياوتعد طرق التدريس األداة التي تساعد التمميذ عمى أن يفيم المادة المتعممة وي

المالئمة من حيث مستوى التالميذ، والمادة  نجاح العممية التعميمية منوط باختيار الطريقة التدريسية

ثارة تحفيز التالميذ، وكذلك باختيار الوسائل المعينة التي من شأنيا المتعممة، والبيئة المتوفرة اىتماميم ، وا 

، فبعد أن كانت لى طبيعة عممية التعميمالنظرة إ التدريس تبعا لتغير، وتتنوع طرق لبموغ األىداف المتوخاة

يجابية المتعممين ت اإلدراكية المعرفية مما يتطمب إتعمد عمى المفظ والتسميع اتسعت لتشمل المستويا

، وليست ىناك طريقة تدريس معينة أىداف طريقة التدريس ليست سوى خطوات يتبعيا المعمم لتحقيق

وما عمى المعمم إال أن يختار الطريقة التي تتفق مع طرائق التدريس  ، فمقد تعددتمن غيرىاواحدة أفضل 

بشكل كمي مثل طريقة حل المشكالت،  موضوع درسو فيناك طرق تدريسية تقوم عمى أساس نشاط التمميذ

، مثل طريقة الحوار ب نشاطا كبير من المعمم والتمميذ، وىناك طرق تدريسية تتطموطريقة التعمم التعاوني

، وبيذا يتسع الدور الذي تقوم بو طرق م يستحوذ عمى النشاط األكبر فيياة حتى ولو كان المعموالمناقش

لنقل المعمومات إلى التدريس الحديثة فتصبح جزء ال يتجزأ من المنيج الدراسي بدال من كونيا وسيمة 
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قادرا عمى ، فيي تساعد عمى تحسين تحصيمو الدراسي مما يحتم عمى األستاذ أن يكون المتعمم فحسب

 .قة المثمى في زيادة ىذا التحصيلإيجاد الطري

وىذا ما سعت إليو الدراسة الحالية من خالل الكشف عن الدور الذي تمعبو طرق التدريس الحديثة 

تقسيم ىذا  رتأيناا، ومن أجل تحقيق ىذا اليدف اسي لدى تالميذ المرحمة الثانويةفي زيادة التحصيل الدر 

 :التاليةة العمل وفق الخط

إشكالية الدراسة، فرضيات ، ويعرض فيو و خاص باإلطار المفاىيمي لمدراسةوى :الفصل األول

، وضوع الدراسة، أسباب اختيار مالدراسة، المفاىيم األساسية لمدراسة، أىمية الدراسة، أىداف الدراسة

 .والدراسات السابقة

، طرق التدريس، تطورىا ، أىميتيالتدريس ويتضمن تعريف فيو خاص بطرق ا :الفصل الثانيأما 

ا ، وأخير لقواعد األساسية التي تبنى عمييا، تصنيفيا، اميزات الطريقة الجيدة في التدريس، معايير اختيارىام

توى عمى تعريف طريقة حل المشكالت، أسسيا، إضافة الى أنو يح ميارات استخدام طرق التدريس،

ت وميارات ، مقترحات لتنمية وتطوير قدراالتعميم بيادور المعمم في تطوير ، خصائصيا، خطواتيا

ني، أنواعيا، إضافة كذلك إلى تعريف طريقة التعمم التعاو  الطالب في حل المشكالت، ثم تقييميا،

، ثم تقييم التعمم تساعد عمى نجاح التعمم التعاوني، ودور المعمم التعاوني ، العوامل التيخطواتيا، مبادئيا

 .التعاوني

احتوى عمى تعريف التحصيل الدراسي، فيو خاص بالتحصيل الدراسي وقد  :ل الثالثالفصأما 

ة ألسباب اختالف ، والنظريات المفسر و، العوامل المؤثرة فيو، اختباراتأىميتو، أىدافو، خصائصو، شروطو

 .التحصيل الدراسي
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وقد ، والربط بينيا التي تطرقنا إلييا سابقا يو فصل تحميمي لمتغيرات الدراسة ف :الفصل الرابعأما 

لحديثة المتناولة في ىذه الدراسة، المستوى المقاس في خير عمى أىم طرق التدريس اىذا األاحتوى 

 .ىي عبارة عن حوصمة لموضوع الدراسةلتكون آخر مرحمة في دراستنا الخاتمة و ، الدراسة، واالستنتاج

 .ماستر، وخمس مذكرات وعشرين كتاب عربيا واحد وقد اعتمدنا في كل في ىذا عمى



  :الفصل األول

  دراسةاإلطار المفاهیمي لل

  إشكالیة الدراسة – 1

  فرضیات الدراسة – 2

  المفاهیم االساسیة للدراسة  – 3

  أهمیة الدراسة  – 4

  أهداف الدراسة  – 5

  أسباب اختیار الموضوع – 6

  الدراسات السابقة  – 7
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  :/ إشكالية الدراسة 1

يد غالبا تحديد باقي مراحل تعد المرحمة الثانوية مرحمة ميمة في حياة التمميذ فيذه المرحمة تش

التي يستعين بيا في ، ففييا يتمقى التمميذ المعارف والخبرات التي يبني عمييا معارفو الالحقة حياتو

حد أىم ىذه المعارف والخبرات لممتعمم باعتباره أ، بحيث نجد أن المعمم ىو الذي يقوم بتقديم الجامعة

 .مدخالت العممية التعميمية

ولقد شيد التدريس تطور ممحوظ خالل السنوات القميمة الماضية وذلك لزيادة اىتمام الدول بو وكثرة 

، فقد أصبح اليوم ىذا األخير من ضروريات العمل التربوي عمى وسائل وطرق التدريس الحديثة االعتماد

 .يمكن أن يسمكو المعمم مع تالميذهفيو الذي يحدد نوع السموك الذي 

لتي تؤىمو لمقيام أن يمتمك من المعرفة والسمات  الشخصية ا بدوالمعمم الذي يعي حقيقة التدريس ال

فيمو لطبيعة عممية التعمم ودون معرفة الطرق ن يكون ناجحا دون ، فال يستطيع أعممو عمى أكمل وجوب

، لذا فإن نجاح العممية التعميمية منوط النشاط التعميمي داخل حجرة الصف التي يستطيع بيا أن يوجو

باختيار الطريقة التدريسية المالئمة من حيث مستوى التالميذ والمادة التعميمية والبيئة المتوفرة وكذلك 

ثارة اىتماميم لبموغ األىداف المتوخاة ،التي من نشأتيا تحفيز التالميذة باختيار الوسائل المعين  .وا 

ر حيث أصبح موضوع التدريس أحد المواضيع التربوية التي تتطمب تحديثا بيدف مالئمة العص

وتقنياتو من ة لنقل أفكار العصر ، إذ لم تعد الطرق التقميدية وحدىا كافيالتقني لمواكبة ثورة المعمومات

اع طرق أكثر تقدما تناسب ، لذا أصبح من الضروري إبدين والعمماء إلى أذىان المتعممينالمخترعذىان أ

 .المتعمم

 :رضو نطرح التساؤل الرئيسي التاليوبناء عمى ما تم ع
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طريقة التعلم التعاوني ( في زيادة  –هل تساهم طرق التدريس الحديثة ) طريقة حل المشكالت 

 ؟ة الثانوية من وجهة نظر األساتذةالمرحل التحصيل الدراسي لدى تالميذ

 :و تساؤالت فرعيةوتندرج تحت

 ؟اسي لدى تالميذ المرحمة الثانويةصيل الدر حل المشكالت في زيادة التح ىل تساىم طريقة – 1

 ؟ي لدى تالميذ المرحمة الثانويةيادة التحصيل الدراسفي ز  ىل تساىم طريقة التعمم التعاوني – 2

ىل توجد معوقات تواجو معممي الطور الثانوي في تفعيل طريقتي التعمم التعاوني وحل  –3

 ؟ المشكالت

  :/ فرضيات الدراسة2

 الفرضية العامة: -122

في زيادة التحصيل  (طريقة التعمم التعاوني -تساىم طرق التدريس الحديثة )طريقة حل المشكالت

 الدراسي لدي تالميذ المدرسة الثانوية من وجية نظر األساتذة.

 :الفرضيات الفرعية -222

سي لدى الدراسي في زيادة التحصيل الدرافي زيادة التحصيل  المشكالتطريقة حل  تساىم *

 .تالميذ  المرحمة الثانوية

 .اسي لدى تالميذ المرحمة الثانويةحصيل الدر في زيادة التتساىم طريقة التعمم التعاوني  *

 .تي حل المشكالت والتعمم التعاونيتوجد معوقات تواجو معممي الطور الثانوي في تفعيل طريق *
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 :المفاهيم األساسية للدراسة/ 3

المقصود بيا في ىذه الدراسة المرحمة التي تأتي بعد مرحمة التعميم : المرحلة الثانوية -123       

ات وتتوج ىذه المرحمة باجتياز امتحان ات والتعميم الثانوي مدتو ثالث سنو مدتو أربع سنو المتوسط التي 

و من اعتبارات لمحياة البكالوريا ويعتبر الحصول عمى ىذه الشيادة الغاية التي ينشدىا كل تمميذ لما تمثم

 .المستقبمية

اإلجراءات التي يستخدميا في ىذه الدراسة مجموعة من  بياالمقصود : طريقة التدريس -223

سر السبل وأقصد ىداف التعميمية المنشودة بأيقف واألنشطة التعميمية لتحقيق األالمعمم في معالجة الموا

 .  وقت وأقل النفقات

المقصود بو في ىذه الدراسة مقدار ما يتحصل عميو الطالب من : التحصيل الدراسي -323 

 .تطويرىا من خالل المواد الدراسيةمعارف ومعمومات وخبرات وميارات واتجاىات والتي يتم 

دراسة الجيود المقصودة والمخطط ليا التي يبدليا المعمم من بو في ىذه ال يعنى :لتدريسا -423

 .فق قدراتو واستعداداتو وميولوم و أجل مساعدة تالميذه عمى التعم

عمى ي أسموب يستخدمو التالميذ معتمدا المقصود بو في ىذه الدراسة ى :حل المشكالت -523

والمعارف والمكتسبات السابقة من أجل الوصول عمى الحل فطريقة حل المشكالت  عقمو والتفكير العممي 

 .التالميذ عمى االعتماد عمى النفستساعد 

المقصود بو في ىذه الدراسة إحدى طرق التدريس ولو أساليب متنوعة تقوم  :التعلم التعاوني -623      

عمى أساس تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة تيتم كل مجموعة طالب في مستويات مختمفة يتراوح 
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ف مشترك شطة تعميم وتعمم متنوعة لتحقيق ىدطالب ممارسين فيما بينيم أن 6 لىإ 4عددىم عادة من 

 .عماليم الفرديةيعود عمييم كمجموعة وكأفراد تعميمية واجتماعية تفوق مجموع أ 

 :أىمية الدراسة الحالية في كونيا تكمن: أهمية الدراسة/  4

 إضافة جديدة من خالل دراسة العالقة بين طرق التدريس الحديثة والتحصيل الدراسي  تقدم

 .لدى شريحة اجتماعية ىامة وىي تالميذ المرحمة الثانوية

 جودة اختيارات المعممين لطرق التدريس الحديثة المناسبة. تتناول موضوع 

 دور طرق التدريس الحديثة في زيادة التحصيل الدراسي. تتناول 

 االمكانيات التي يوفرىا المعممون لمتالميذ أثناء  تتناول طرق التدريس الحديثة من خالل

 في سبيل زيادة التحصيل الدراسي.الحصص، وذلك 

 :أهداف الدراسة / 5

ذة التعميم الثانوي لى معرفة واقع طرائق التدريس الحديثة المستخدمة من قبل أساتالدراسة إتسعى 

  :وذلك من خالل

  محاولة الكشف عمى الجوانب االيجابية والسمبية لألساتذة نحو طرق التدريس ) طريقة حل

 . ىا عمى التحصيل الدراسي لمتالميذالتعمم التعاوني ( وكيفية تأثير  –المشكالت 

 التعمم التعاوني ( ودورىا في  –معرفة بأثر طريقتي ) حل المشكالتزيادة اإلدراك وال

 .حد السواء ىممية عمالعممية التعميمية والتع

  كما تيدف الدراسة إلى معرفة تأثير استخدام طرق التدريس الحديثة ) حل المشكالت– 

 .المرحمة الثانوية والتعمم التعاوني ( عمى زيادة التحصيل الدراسي لدى تالميذ
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 : / أسباب اختيار الموضوع 6

 :اختيار الموضوع وىي كالتالي غمى سباب التي دفعتناىناك مجوعة من األ

 :/ أسباب ذاتية 1

 .وضوع الدراسة بمجال تخصص الدراسةرتباط ما -

 .مذكرة الماستريا الحقا في إعداد لالعتماد عميو مخبرة تمييدا واكتسابا لداد مذكرة ليسانس إع -

الحياة عدتنا في اكتساب بعض الخبرات من خالل قيامنا بيذه الدراسة التي من شأنيا مسا -

 . العممية مستقبال

  :/ أسباب موضوعية 2

 .يقة حل المشكالت التعمم التعاونيلفت انتباه أساتذة التعميم الثانوي لضرورة استخدام طر  -

 .ائق التدريس الحديثة في التدريسالرغبة في معرفة مدى استخدام طر  -

غياب أو نقص الوعي باألىمية التي تستحودىا طرق التدريس الحديثة في تحسين مستوى  -

 التحصيل الدراسي.  

   :/ الدراسات السابقة 7

 : الدراسات المتعلقة بطرق التدريس /أ 

بعنوان " دراسة تقويمية البرامج وطرق التدريس " ىدفت : (م 1111دراسة فليب وهورناك ) *  

بمغ حجم ، وقد س المستخدمة لتدريس ىذه البرامجتقويم محتوى البرامج التدريسية وطرق التدريالدراسة إلى 

يعممون ( معمما من معممي التربية الرياضية الذين 134) ( خبير في مجال طرق التدريس و12العينة ) 

ىم من أ  ، وكانقيد في جميع البيانات، المالستبيان، افي إيطاليا، واستخدام المقابالت الشخصية
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رغم تنوعو مع ضرورة ترك االستنتاجات أن محتوى البرامج كان متنوع ولكنو ال يراعي الفروق الفردية 

 .المعممين

التدريس الحديثة في تدريس  استراتيجياتبعنوان معوقات استخدام : (م2002دراسة الجهيمي ) *

إلى التعرف عمى معوقات استخدام ىدفت الدراسة وقد  ،الشرعية في المرحمة الثانويةوم مقررات العم

، مرحمة الثانوية في ضوء المتغيراتالتدريس الحديثة في تدريس مقررات العموم الشرعية في ال استراتيجيات

خدام أداة عمى عينة مكونة من استخدم الباحث المنيج الوصفي باست، و ية، سنوات الخبرةالدرجة العمم

 :معمما وكانت النتائج كما يمي (72)

أظير المعيق المتصل بالمناخ المتصل بتنظيم المناخ المدرسي أنو أكثر صعوبة تحول دون  -

 .التدريس الحديثة الستراتيجياتاستخدام معممي الشرعية 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين أفراد عينة الدراسة في درجة وجود المعوقات المتعمقة  -

التدريس  باستراتيجياتوفي وجود المعوقات المتعمقة ، ررتعمم، المقرسي، المعمم، المبتنظيم المناخ المد

  .الت الدراسية وعدد سنوات الخبرةالحديثة تعود الختالف المؤى

استخدام التدريس المبني  إلى الكشف عن جراء دراسة ىدفتقام بإ: (م 2007) * دراسة كان 

( طالب المرحمة  194) تكونت عينة الدراسة من، يادة التحصيل القرائي لدى الطالبعمى المناقشة في ز 

 ،البيانات الدراسة االختبار القبمي والبعدي في عممية جمع وية من مدينة شيكاغو األمريكية استخدمتالثان

ن معممي المغة االنجميزية يرون أن التدريس المبني عمى المناقشة من أىم الطرق وأشارت النتائج إلى أ

 .دى تالميذ المرحمة الثانويةريس لالمستخدمة في التد

ريس الحديثة في التربية البدنية، بعنوان درجة استخدام بعض طرق التد :م(2011دراسة الفقيه ) *

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية حول متوسطات اتجاىات معممي التربية و 

) المؤىل العممي، عدد متغيرات الدراسة البدنية في مدينة تبوك اتجاه طرق التدريس الحديثة إلى اختالف 
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من جميع معممي  الدراسة وتكون مجتمع، (، واستخدم الباحث المنيج الوصفيسنوات الخدمة في العمل

داة الدراسة ، وتمثمت أ( معمما 19ك التعميمية وعددىم ) التربية البدنية من المدارس الحكومية بمدينة تبو 

 :، ومن أىم نتائج الدراسةعبارة 66ي استبانة وىي مكونة من ف

لتعاوني، التعمم م ا، التعمق الخرائط المعرفية خرائط السموكالعبارات التي تقيس درجة استخدام طر  -

، التعمم المزود بالحاسوب في المجموعات الصغيرة، التعمم الفردي ما وراء المعرفة، التعمم المنظومي

 .اآللي

العبارات التي قاست درجة استخدام طريقة العصف الذىني كانت ضعيفة جدا بينما كانت درجة  -

يعني أن معممي التربية البدنية لدييم وىذا ة، استخدام طريقة حل المشكالت واالكتشاف بنوعية متوسط

 فكرة بسيطة عن ىذه الطرق عمى عكس ما سبق.

ركزت النتائج الخاصة بالفروقات بين متوسطات اتجاىات عينة الدراسة حسب عدد سنوات  -

بين متوسطات اتجاىات مجتمع الدراسة حول  0005الخدمة بأنو توجد فروق دالة إحصائية مستوى الداللة 

، العصف الذىني وبينما ال توجد فروق دالة احصائية عند مستوى الخرائط المعرفية خرائط السموكق طر 

لتعميم الفردي من كل طرق التعمم التعاوني وحل المشكالت واالكتشاف الموجو والحر وا 0005الداللة 

 .والتعميم المنظومي

 :   متعلقة بالتحصيل الدراسيالدراسات ال/ ب

بعنوان العالقة بين مستوى التحصيل الدراسي والتكيف االجتماعي  :(م1160) لوم دراسة  *  

، حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مستوى ىات السموكية لمطمبة نحو المدرسةواالتجا

، خرى لمطمبة نحو المدرسة من جية أ التحصيل الدراسي والتكيف االجتماعي واالتجاىات السموكية

نخفض ( من ، م، متوسطمن ثالث مستويات تحصيمية ) مرتفع( طالبا 60الدراسة من)  وتكونت عينة
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، وقد توصمت ىذه الدراسة إلى ارتباط التحصيل الدراسي المرتفع مع االتجاىات جامعة ىاواي األمريكية

، في حين ارتبط التحصيل الدراسي المنخفض مع جابية نحو المدرسة والتكيف الحسنالسموكية االي

 .سمبية نحو المدرسة والتكيف السيءاالتجاىات ال

وتر عمى مستويات بعنوان مدى فاعمية التعمم بمساعدة الكمبي :(م1115) وهورناك دراسة فيليب* 

حيث ىدفت ىذه الدراسة إلى تقييم فاعمية التعمم بمساعدة الكومبيوتر عمى مستوى  ،التحصيل الدراسي

الباحث عينة ، ولتحقيق ىذا اليدف اختار لثانوية في البيولوجيب المرحمة االتحصيل الدراسي لدى طال

تدرس بالكومبيوتر ، ومجموعة تجريبية عة ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة: مجمو الدراسة من مجموعتين

، وبعد االنتياء من التجربة قام الباحث بتطبيق tutorial programمن خالل برنامج الشرح الخصوصي 

، وقد د المجموعتين الضابطة والتجريبيةفي البيولوجي الذي قام بإعداده لذلك عمى أفرا االختبار التحصيمي

( ومقارنة متوسط درجات المجموعة التجريبية التي تدرس T.Testدلت نتائج التحميل اإلحصائي) 

عتين بالكومبيوتر والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية عمى أنو ال توجد فروق بين المجمو 

، وبذلك فالتعميم بمساعدة الكمبيوتر لم يعمل عمى مساعدة مستويات في مستويات التحصيل الدراسي

 . لتحصيل لطالب المجموعة التجريبيةا

دراسة بيدف الحصول عمى شيادة الماجيستر في عمم النفس : (م 2013  (هنودة عليدراسة * 

االجتماعي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ تخصص عمم النفس االجتماعي بعنوان التفاعل 

م ، قسم العمو في جامعة دمحم خيضر بسكرة 2013/ 2012من إعداد الطالب ىنودة عمي  التعميم الثانوي،

 المدرسي والتحصيل المدرسي التفاعل بين ارتباطية عالقة توجد : ىلاالجتماعية وانطمقت من التساؤل

، وطبقت الدراسة عمى عينة من تالميذ اعتماد المنيج الوصفي االرتباطي وتم ؟ثانوي  الثالثة لدى تالميذ

 230 مجتمع البحث المقدر ب من % 50تمميذ أي بنسبة  115جم العينة ، وقدر حثانوي السنة الثالثة 
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المدرسي  االجتماعي، وتم التوصل إلى أن ىناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التفاعل تمميذ

 .0005الثة ثانوي عند مستوى داللة يذ السنة الثتالم

بعنوان تأثير ممارسة األنشطة الرياضية عمى  :م ( 2015 )دراسة حسين بن أحمد حلواني * 

إلى معرفة الدراسة  ىدفتو لثاني ثانوي بمدينة مكة المكرمة، مستوى التحصيل الدراسي لطالب الصف ا

لثاني ثانوي بمدينة مستوى التحصيل الدراسي لطالب الصف امدى تأثير ممارسة األنشطة الرياضية عمى 

قي لجمع البيانات استخدم الباحث أسموب التحميل الوثائوتمثمت عينة الدراسة في ، مكة المكرمة

عينة طبقية عشوائية شممت جميع المدارس الحكومية التابعة إلدارة التعميم بالعاصمة ى والمعمومات عم

توصمت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية ، وقد ( مدرسة ثانوية17) بمغ عددىاالمقدسة والتي 

بين الطالب الممارسين لمنشاط الرياضي الداخمي والخارجي والطالب غير الممارسين في التحصيل 

 .الدراسي لصالح الطالب الممارسين

 التعليق على الدراسات السابقة: 

واء بشكميا العام أو شكميا موضوع طرق التدريس الحديثة سمن خالل قراءتنا لمدراسات التي تناولت 

 نجد أن معظميا ركزت عمى زيادة الفاعمية سواء في التحصيل الدراسي أو في زيادة ميول، الخاص

أن دراستنا تتشابو مع الدراسات السابقة سواء ، باإلضافة إلى أننا نجد واتجاىات الطمبة نحو مادة معينة

، فيي تيدف إلى معرفة طرق يث الغاية المنشودة لموصول إليياأو من ح من حيث موضوع الدراسة

التدريس الحديثة التي تعتمدىا المنظومة التربوية التعميمية التعممية من وجية نظر المعممين في مختمف 

 .اسي لدى تالميذ المرحمة الثانويةالدول وأثرىا في زيادة التحصيل الدر 

صعوبات ومعيقات تحول دون استخدام ىذه الطرق في ولقد أشارت الدراسات إلى وجود 

، واقترحت عدة توصيات لمحد منيا وبالتالي الحد من ت مختمفة ومن مراحل عمرية مختمفةتخصصا

 .اسي لدى تالميذ المرحمة الثانويةالضعف العام لمتحصيل الدر 
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 :تمهيد

فيا، أىميتيا، تطورىا، رق التدريس وذلك من خالل تعريلى طنحاول من خالل ىذا الفصل التطرق إ

ميارات ، وأخيرا لتدريس والقواعد التي تبنى عمييا، وتصنيفيا، معايير اختيار طرق الى مميزاتياباإلضافة إ

  .استخداميا

I. طرق التدريس: 

  :التدريسطرق تعريف  - 1

المتعممين في  االجراءات المخططة التي يؤدييا المدرس لمساعدة :تعرف طريقة التدريس بأنيا  

كافة الكيفيات واألدوات والوسائل التي يستخدميا المدرس أثناء العممية وتتضمن تحقيق أىداف محددة، 

 . (263، ص 2013)محسن عمي عطية،  .محددة التعممية لتحقيق أىداف

أو ىي مجموعة من االجراءات والممارسات واألنشطة العممية التي يقوم المعمم داخل الفصل 

، 2014، خميل ابراهيم شبر وآخرون ) .مومات وحقائق ومفاىيم لممتعممينبتدريس درس معين بيدف توصيل مع

 .(173ص 

 : تطور طرق التدريس – 2

رة والذين عممية التعميم بسيطة ومستندة عمى عممية التقميد والمحاكات المباشرة لذوي الخبلقد كانت 

فراد وبمقدرتيم وتفوقيم ووجود المعمومات لدييم بالشكل الذي يجعل األفراد يرغبون يحظون باحترام وثقة األ

تمد نما تعذوي الخبرة وا   طرائق محددة يتبعيا، ولم تكن ىناك لى االلتقاء بيما لدييم ويسعون إباكتساب م

ولكن مع تطور المجتمعات في  عاليات االنشطة التي يقومون بيا،عمى مقدرتيم في االقناع وعمى طبيعة ف

فراد في التخصص في وزيادة الكثافة السكانية ورغبة األ، القتصادية واالجتماعية والسياسيةجميع المرافق ا
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جل الحصول عمى عمل مما أدى إلى  من أعميم أبنائيم ظيور الرغبة لدى العوائل لتالعمل والتميز و 

ويقصد بيا أن يقوم أحد  ممية التعمم الفردي،شخص ومعرفة خبرة ولقد ظيرت ع لى وجودظيور الحاجة إ

ن ىذا النوع من التعميم ال يتطمب وجود ، وأة والخبرة بتعميم متعمم واحد فقطفراد الذين لدييم العمم والمعرفاأل

ولكن زيادة الكثافة السكانية وصعوبة  ،ىو موجود عميو في الوقت الحاضرا عمى نحو مطرائق تدريس 

الذين لدييم الرغبة  في عداد لى زيادة أ عن العمل وفي عممية التعمم أدى إ لبحثالحياة وزيادة الرغبة في ا

ي وذلك من لجماع، لذلك بدأت عممية التدريس اعممية التعميم الفردي غير كافية التعمم بالشكل الذي جعل

ي ذلك األذكياء عمى حدى يساعده فلى مجاميع يقوم المعمم بتدريس كل مجموعة خالل تقسيم المتعممين إ

ذكياء المتفوقين منيم لى األاقبة وذلك استنادا إام المر نظولقد أطمق عمى ىذا األسموب  والمتفوقين منيم،

لعدم كفاية المراقبين سموب لم ينجح وذلك لكن ىذا األ، و لمتابعة والمراقبةالذين يساعدون المعمم ويقومون با

كفاء لى أعداد معممين أدفع إسموب الفتقادىم لمخبرة وأن عدم نجاح ىذا األوالمعرفية و  من الناحية العممية

)شيباني،  .م النفس ومبادئ التربية والتعميملمام بقواعد عمافي من العمم والمعرفة ولدييم اإلالكلدييم القدر 

 . (49 ،48، ص 2017محفوظي، 

عتمد عمى المحاكات خيرة كانت قديما بسيطة تتطور طرق التدريس ىو كون ىذه األ ن ما يرى فيإ

لى إ و الذين يتصفون بالكم اليائل من المعمومات والذي يدفع باألفراد لمسعيوالتقميد من األفراد المتفوقين أ

جاالت الحياة، الذي شيدتو غالب المجتمعات في شتى م، لكن ومع التطور التعمم واكتساب الخبرة منيم

لى الخبرة والتميز في العمل ، أدى باألفراد إلى السعي نحو الوصول إالسياسية، االجتماعية، االقتصادية

 .كل فرد ما يناسبو من ىذه الطرائقولىو جماعي  فردي وما ما ىوالتدريس وتميزت بين  طرائقتعددت 

 

 



 الفصل الثاني                                                                  طرق التدريس
 

 

21 

  :التدريسهمية طرق أ – 3

ن غالبية اىتمامات المربين وأىدافيم منصبة عمى البحث عمى تتجمى أىمية طرق التدريس في أ   

ميمية لمتطور ، والعمل عمى مسايرة البرامج التعالميذ والطمبة المعمومات المقررةجع الطرق لتمقين التنأ

ريس المتغيرة ويكون ذلك عن طريق تد، ومسايرتيا لمظروف االقتصادية واالجتماعية العممي والتكنولوجي

زيادة عدد سنوات التعميم و أو زيادة حصص المواد الفنية والتطبيقية ، أيع نظرية عوض أخرى مواض

النفسية لممناىج التربوية وطرق التدريس لم  االنعكاساتن أال إ ،االلزامي لحل بعض المشاكل االجتماعية

 .قدر الالزم من االىتمام حتى اآلنتحض بال

نما يتعدى ذلك ا  ساسي في التعميم لم يعد قاصر عمى اكتساب المعارف والمعمومات و دف األفالي 

القدرة عمى ، و من مبادرة شخصية مستقمة انطالقاليصبح تحضير لمحياة باكتساب القدرة عمى التصرف 

وأثار ذلك لى التالميذ إيصاليا إمنيجية يجب االىتمام بالبرامج التربوية من حيث  التكيف مع المستجدات،

ن يكون بمورة أساسي يجب ، فاليدف األمعمومات التي تكسبياعمى شخصية الفرد بقدر اىتمامنا بال

دمحم ). شخصية متوازنة مستقمة ومبدعةشخصية الطفل لمنمو بو نحو الكمال المعرفي والنفسي نحو ايجاد 

 .(153 ،152ص  ،1994آخرون، مزيان و 

خيرة تعد ة طرق التدريس تكمن في كون ىذه األىميالتوصل إليو ىو أن أ وعميو فإن جل ما تم 

، حيث يانات بصورة أشمل وواضحة لمتمميذالطريقة المثمى التي يتم من خالليا توصيل المعمومات والب

بشخصية معرفية  ي يساعده عمى االستقاللنحو الكمال المعرفي والنفسي والذ تعمل عمى تنمية الفرد

 .  مبدعة
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  :في التدريسمميزات الطريقة الجيدة  - 4

 :ريقة الجيدة في التدريس فيما يميتتمخص مميزات الط

 .راعي المتعمم ومراحل نموه وميولوت *      

 .وقوانينوتستند عمى نظريات التعمم  *      

 .لنمو لممتعممين الجسمية والعقميةتراعي خصائص ا *      

 .التي نرجوىا من المتعمم التربويةىداف تراعي األ *      

 .عي الفروق الفردية بين المتعممينترا  *      

 .تراعي طبيعة المادة الدراسية *      

عمم وىي طرق فردية ن ىناك طرق عديدة يمكن استخداميا لتسييل عممية التأومن ىنا يتضح    

المدرس باختيار وتنويع الطريقة  و ربما يقومأ، طريقة مثمى لمتدريستوجد ال نو ألى إشارة وجماعية مع اإل

مكانيات المادية المناسبة وفقا ألىداف الدرس ومستويات الطالب ونوعية المحتوى الذي يدرسونو واإل

 .(292، 291ص  ،2010يمان دمحم عمر، إ)والبشرية المتاحة. 

 :التدريسمعايير اختيار طريقة  - 5

 :ختار طريقة التدريس في ضوئيا وىين يأالعديد من العوامل والمتغيرات التي يمكن لممعمم  ىناك

ىداف التعميمية عامل ، واألىداف طريقة خاصة بتدريسون لكل ىدف من األإ :الهدف التعميمي - 1

فطريقة التدريس التي  ىداف،ساسي يؤثر في قرارات المعمم المتصمة بالطريقة التي سبقتيا لتحقيقو ىذه األأ

س المفاىيم واالتجاىات تستخدم في تدريس المعمومات والحقائق تختمف عن الطريقة التي تتبع في تدري
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ن أو تكوينيا لدييم فإذن يمكن ألى اكساب الطالب بعض المفاىيم كان المعمم ييدف إذا إ، فوالميارات

الطالب مقدار  تحصيل لىذا كان ييدف إوا   ،كمدخل في التدريسيستخدم التعميم عن طريق االكتشاف 

 .و القرارات الخارجيةمن الحقائق فيمكن أن يستخدم طريقة اإللقاء أ

ن تكون أ، و ة مناسبة لمستوى الطالب وقدراتيمن تكون الطريقة المختار أبمعنى  :طبيعة المتعمم -  2

ن تراعي الفروق أو  ،السابقةخبراتيم ن تتناسب مع أو ، يم وتنشيط تفكيرىمقادرة عمى جذبيم ولفت انتباى

 .  جموعتيم قد ال تتناسب مع الباقين، فالطريقة التي تناسب مالموجودة بينيم

ن يتعرف الطالب إذ يجب أن تتالءم الطريقة مع محتوى المادة الدراسية أيجب  :طبيعة المادة - 3

توى يطمبيا منيم ىذا المحعمى محتوى المادة الدراسية التي تقدم ليم ومدى صعوبتيا ونوع العمميات التي 

 قبل التخطيط لطريقة التدريس.

باختالف كفاءتو  التدريس داء المعمم لطريقةأيختمف  :(لى التعميمعمم ) نظرة المعمم إخبرة الم - 4

ن الطريقة التي تناسب ، وكذلك فإموبو الخاص في التدريسس، ولكل معمم أاراتو وبحسب شخصيتوومي

لى عممية التعميم قة التدريس التي يختارىا بنظرتو إ، وتتحدد طريرلمعمم آخقد ال تكون مناسبة معمما ما 

ن طريقتو إ، فميم عممية ذاتية يقوم بيا الطالبن التع، فإذا كان يرى أمسفة التربوية التي يستخدمياونوع الف

لى لك إساليبو حتى يؤدي ذأ، ولذلك يجب التنوع في طرق التدريس و ستنسجم مع ىذه الطريقةفي التدريس 

 .(291، 290، ص 2010يمان دمحم عمر، إ) .اىتماميم ودافعيتيم

 ،نسب لمتدريستالف في طرق التدريس يجعل منا االعتماد عمى معايير الختيار الطريقة األن االخإ

ضافة إلى إ قةفاليدف التعميمي يعد العامل اليام لكونو المؤثر في قرارات المتعمم المتصمة بيذه الطري

لمثمى لتوصيل ساس في اختيار الطريقة ا، كل ىذه المعايير تعتبر األمادة، وطبيعة الالمتعمم وخبرتوطبيعة 

 . المعمومات لمتالميذ
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 :سية التي تبنى عميها طرق التدريسالقواعد االسا -6

عية من جميع النواحي الجسمية والعقمية والنفسية واالجتمايتم بالتمميذ التربية عممية يجب أن تن إ

ات ىتمام بطريقة التدريس وقواعدىا لتسييل ميمة المعمم في توصيل المعموم، لذا ال بد من االوالعاطفية

 :، ومن بين ىذه القواعد ما يميوتحقيق األىداف بأقل جيد ممكن

 لى المجيولالتدرج من المعموم إ. 

 لى الصعبالتدرج من السيل إ. 

 لى المركبالتدرج من البسيط إ. 

  لى المعقولالمحسوس إالتدرج من. 

 (25، ص 2013بو لرباح، غريب نجيب، ) نصير . ري لى النظاالنتقال من العممي إ. 

 :تصنيف طرق التدريس – 7

وذلك باختالف الجوانب والزوايا  ،طارىا طرائق التدريس وتتنوعتتعدد المجاالت التي تدخل في إ

مط االحتكاك بين خرى تتبع نأ، و فتارة تنطمق من اىتمامات المعمم التي تنطمق فييا و المدى الذي يطاليا

، ورابعا تقوم عمى أساس الدور الذي يقوم بو لى نوع التعمم وعدد المتعممينإوطورا تنظر المعمم والمتعمم، 

تصنيف طرائق التدريس في دراج عممية ، وعميو يمكننا إية التعمميةلعممكل من المعمم والمتعمم في ا

 :ربعة ىيات أاتجاى

 :وىي قسمين :ليهامدى استخدام المعمم لها وحاجاته إوفقا ل  / 1

 .ممو جميع التخصصات الى استخدامياوىي الطرق التي يحتاج مع :طرق تدريس عامة -أ 
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وىي الطرق التي يشيع استخداميا بين معممي تخصص معين ويندر : طرق تدريس خاصة -ب 

 .األخرى  يا من قبل معممي التخصصاتاستخدام

 : الحتكاك بين المعممين والمتعممينوفقا لنمط ا / 2

لقاء والمناقشة : طرائق االمعمم المتعممين ويتعامل معيم مثليرى فييا ال: طرق تدريس مباشرة –أ 

 . والدروس العممية

ال يرى فييا المعمم المتعممين كما في التعميم عن طريق الدائرة : طرق تدريس غير مباشرة –ب 

  .( DVDالتمفزيونية المغمقة أو المفتوحة ) أشرطة الفيديو 

  : وفقا لنوع التعمم وعدد المتعممين / 3

 . ء وحل المشكالت والمناقشة والحوار: طرق اإللقامثل التدريس الجمعيطرق  –أ 

 .رمج أو التعميم بالحاسبات اآلليةالتعميم المب مثل :طرق التدريس الفردي –ب 

 : ي يقوم به كل من المعمم والمتعمم/ عمى أساس الدور الذ 4

 .الطريقة اإللقائيةمثل  :جهد المعممطرائق قائمة عمى  –أ 

بمعنى أن يشترك كالىما في عممية التعميم كما في  :ق قائمة عمى جهد المعمم والمتعممطرائ –ب 

 .والمناقشة وحل المشكالت ة الحوارطريق

ويطمق عمييا طرائق التعمم الذاتي بحيث يقوم المتعمم بتعميم : طرائق قائمة عمى جهود المتعمم –ج 

، البرامجي ، طريقة التعممرطريقة االكتشاف الحر، طريقة تمثيل الدو : نفسو بنفسو كالتعميم المبرمج مثل

 ....إلخريقة الرزم التعميمية طريقة حل المشكالت ط
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تؤدي إلى إطالق طاقات المتعممين، وتثير  والميم ىو أن يختار المعمم طرق التدريس المناسبة التي

، في عالم تسوده ت العصر الحديث الذين يعيشون فيو، وتتناسب مع مستوياتيم ومع متطمبادافعيتيم لمتعمم

 .(57، 56، 55، ص 2011نون،  مركز) .ت التربويةوالتقنياثورة المعمومات وتكنولوجيا التعميم 

فمنيا  ،خيرةه األجوانب ىذ واتساعصنيف طرق التدريس راجع إلى تعدد مجاالت ت وعميو فإن تعدد

ي يقوم بو كل من المعمم ، ومنيا ما ىو راجع إلى الدور الذعمم وجيده واحتكاكاتو بالمتعممينما يرتبط بالم

 . والمتعمم

 : مهارات استخدام طرق التدريس – 8

 : ات استخدام طرق التدريس فيما يميتتمثل ميار 

ية لمتحقيق أىداف معينة مستقبمية، : يتخذ المدرس التدابير العمم/ مهارات التخطيط لمتدريس 1

عمى المعمم أمام  ، وينعكس التخطيط بشكل إيجابيدة عام أو نصف عام، وقد تكون بشيروتكون خطة لم

 . الطالب في الصف

، درسيييئ المعمم أذىان الطالب من أجل االنتباه والتشوق لحضور ال: الذهنية/ مهارة التهيئة  2

 .أو طرح أمثمة من البيئة المحيطة ويكون ذلك من خالل عرض الوسائل التعميمية

التي تجعل الطالب ينتبيون لمدرس،  ينوع المعمم من المثيرات: / مهارة تنويع المثيرات 3

عيم عمى التفكير وقد تكون ىذه المثيرات من خالل حركات اليدين ، فذلك يشجويستقبمونو بفرح وحماس

 .  الصفية أو استخدام تعابير لفظية وتعابير الوجو أو التحرك داخل الغرفة



 الفصل الثاني                                                                  طرق التدريس
 

 

27 

، والبد تخدام الوسائل التعممية المختمفةيجب عمى المعمم اس: مهارة استخدام الوسائل التعميمية/  4

لب اكتشاف أىداف ، كما البد من أن يستطيع الطاوالغاية منياستخدامو بشكل مناسب أن يعمم طريقة ا

 .الدرس من خالليا

ثارة الدافعية لديهم/ مهارة تحف 5 ثارة رغبتيم : يز الطمبة وا  يجب تشجيع الطمبة عمى التعمم وا 

، اس ويقمل شعورىم بالممل واإلحباطوتحفيزىم عمى ذلك فذلك يجعميم يقبمون عمى التعمم بنشاط وحم

، ومحاولة تنويع في استراتيجية التدريس: العند الطالب من خالل عدة طرق  مثلويمكن إثارة الدافعية 

ثارة تفكيرىم من خمعمومات في الدرس مع واقع الطالبربط ال  .الل األسئمة المتنوعة والشيقة، وا 

ضوح الشرح ية يقود إلى و التمكن من المادة الدراس: مهارة التمكن من المادة الدراسية/  6

ات لمطالب ، ويحتاج ذلك إلى امتالك المدرس قدرات لغوية وعقمية تمكنو من إيصال المعموموالتفسير

 . تناسب مع القدرات العقمية لمطالبذلك قدرتو عمى استخدام مفردات وجمل ت بسيولة ويسر، كما يتطمب

والمعنوية التعزيز من خالل استخدام المكافئات المادية كاليدايا ة تتم ميار : / مهارة التعزيز 7

 .شارة باليداالبتسامة أو اإل :أو استخدام اإلماءات مثليد ككممات أحسنت أو ج

الطالب والمعمم  األسئمة ىي أداة لممناقشة بين :ستقبال األسئمة من الطالب وشرحها/ مهارة ا 8

، باستخدام عبارات بطريقة ميذبة ومشجعة وأسئمة طالب أن يستقبل ، فال بد من المعمموبين الطالب معا

ذا أجابذا التشجيع يزيد الدافعية لمتعممالتعزيز ألن ى و فال يزجره أو يستيزئ بو أالطالب إجابة خاطئة  ، وا 

نما يوضح لو اإلجابة الصحيحة و يحرجو أمام طالبو  ، شيباني) .يعطيو الدافع لإلجابة مرة أخرى ، وا 

 .(61 ،60، 59، ص 2017محفوظي، 
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ن حيث التخطيط لمتدريس خير نجد أن ميارات استخدام طرق التدريس تتنوع وتتعدد موفي األ

ثارة دافعية المتعممين لتشجيع ن يعمل عمى إ، كما أنو يجب عمى المتعمم أبميةىداف المستقلتحقيق األ

  . لغاية المنشودة في عممية التعميملى ام وتحفيزىم عمى ذلك بقصد الوصول إالطمبة عمى التعم

II. طريقة حل المشكالت : 

 : تعريف طريقة حل المشكالت – 1

عممية تفكيرية يستخدم الفرد فييا " مفيوم حل المشكالت بأنو "كروليك و رادنياك  يعرف الباحثان "

، وتكون لولوف ل االستجابة لمتطمبات موقف ليس مأما لديو من معارف مكتسبة سابقة وميارات من أج

ود )محم ."أو الغموض الذي يتضمنو الموقف االستجابة بمباشرة عمل ما يستيدف حل التناقض أو المبس

  .(214، ص 2009طافش الشقيرات، 

تضمن معارف ومعمومات تم عمى أنو " نضام يتكون من قاعدة معرفية تجيل هولي "  كما يعرفيا "

 عدنان يوسف). ثر الطرق مالئمة لمحل ثم تقييميالتحديد أك، ثم خطة عمل أساليبلى طرق و تحويميا إ

 .(286، ص 2005العتوم وآخرون، 

خدام ما لديو ستبيا العممية التي يقوم فييا الفرد با ن تعريف حل المشكالت نعنيوعميو مجمال فإ

( لحل الغموض الذي يتخمل موقف معين وذلك من خالل خطة من مكتسبات قبمية )معارف وميارات

 .ون أكثر مالئمة لموصول ليذا الحلتك

 :عميها طريقة حل المشكالت األسس التي تقوم  - 2

  :ت عمى مجموعة من األسس نذكر منياتقوم طريقة حل المشكال
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  تتماشى طريقة حل المشكالت مع طبيعة عممية التعمم لدى األفراد المتعممين التي تقتضي

 .المتعمم ىدف أو غرض يسعى لتحقيو أن يوجد لدى الطالب

 ن ىذه الطريقة تنمى وبالتالي فإ ،ت وتتشابو مع مواقف البحث العمميتتفق طريقة حل المشكال

ة وميارات البحث والتفكير ، وتدربيم عمى خطوات الطريقة العمميالتقصي والبحث العممي لدى الطمبةروح 

 .العممي

 عمم سواء المتعمقة منيا بالمعارف العممية أو تحقق طريقة حل المشكالت وظيفة أوجو الت

 .يارات العممية المختمفة المناسبةالم

  طار واحد بين شقي العمم بمادتو وطريقتو فالمعرفة  إتجمع طريقة حل المشكالت في

، وعميو يحاول المعممون جيودىم العممي ونتيجة لو في الوقت نفسو العممية في ىذه الطريقة وسيمة لمتفكير

سموب العممي واالتجاه االستقصائي تخدام الطريقة وتطبيقيا لمساعدة الطمبة في اتباع األفي اس

، 149، 2005عايش زيتون، ). الجمع بين العمم ومادتو وطريقتو لتحقيقو لدى طمبتيم وبالتاليواالستكشافي 

150). 

  :خصائص طريقة حل المشكالت -3

 :تتمثل أىميا فيما يميمن الخصائص تتميز طريقة حل المشكالت بمجموعة 

 .المشكمة ىو عممية معرفية تفكيريةحل  * 

 .لى مرحمة اليدفإيتضمن االنتقال من مرحمة بداية المشكمة  *       

 .لى خطوات منظمةإتحتاج  * 

 .حددة تبعا لنوع المشكمة وطبيعتياتتطمب استراتيجيات م*  

 .اليدف وتحقيق حل المشكمة و مرحمةتتطمب الدافعية والرغبة من الفرد لمتحرك نح *
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 .ل المشكمة فرديا وقد يكون جماعياعادة ما يكون ح *

ص  ،2005عدنان يوسف العتوم، ) .تتطمب وتتأثر بقدرات الفرد وخبراتو ومعارفو السابقة *

286،287). 

 :خطوات طريقة حل المشكالت -4

 :ت يتطمب السير بخطوات منتظمة ىين التعمم بطريقة حل المشكالإ

تشتمل عمى تحديد اليدف الرئيسي عمى ىيئة نتاج متوقع من المتعممين  :حساس بالمشكمةاإل - 1

يعرف ما يريد ويعرف ما يميز مع وجود عائق يحول بين المتعمم وتحقيق اليدف أي عمى المتعمم أن 

 .رادتوإ

، المشكمةعن طبيعة ىذه الخطوة يصف المتعمم أو يعبر  في :تحديد المشكمة وصياغتها - 2

 .تصرة أو عمى ىيئة سؤال يتطمب حالوعناصرىا وحدودىا ومجاليا وحجميا بجممة تقريرية مخ

( وفرض بدال الممكنة ) فرض الفروضقتراح األبمعنى البحث عن حل با :جمع المعمومات - 3

تحميل ، وحتى يستطيع صاحب المشكمة اقتراح األبدال والفروض ال بد من لى تطبيقإحل مقترح يحتاج 

 .ث أسبابيا والعوامل المؤثرة فيياالمشكمة وجمع المعمومات والبيانات المتصمة بيا من حي

دال الممكنة ) اختيار من بين الحمول الكثيرة المطروحة أو األب :اختيار الحل المناسب - 4

 الصحيحة والتيلى الفرضية إ، وىنا يقوم المتعمم باختيار كل فرضية عمى حدى حتى يتوصل الفرضيات (

 .تتمثل في الحل المناسب

تعتبر الخطوة األخيرة يقوم فييا صاحب  :الحمول واختبار صحتها أو تقويمها، أو تنفيذ الحل - 5

، ويستمر ذلك حتى يصل ليياإعمى النتائج التي توصل  مالحظاتالمشكمة بالتطبيق العممي لمحل وتدوين 
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باسم ). وتتزامن معيا وتعقبيا كذلك، وأن عممية التقويم تواكب اختار الحمول أو الفرضيات لى الحلإ

  .(37، 36، ص 2009رة وآخرون، الصراي

ولى في حساس بالمشكمة تعتبر الخطوة  األ، فاإلمن طرق التدريس خطوات تقوم عمييالكل طريقة 

المشكمة وصياغتيا، وتحديد حجميا عدىا عمى تحديد طريقة حل المشكالت حيث يعمل المتعمم ب

رضية التي ثم اختيار الحل المناسب أي اختيار الف ،دىا بجمع المعمومات المتعمقة بيا، ويقوم بعومجاالتيا

المالحظات عمى النتائج المتوصل  من خالل تدوين، وأخيرا يقوم بتنفيذ الحل توصمو لمفرضية الصحيحة

 .ليياإ

 :التعميم بطريقة حل المشكالتر دور المعمم في تطوي5 - 

 :بحل المشكالت في النقاط التالية يكمن دور المعمم في تطوير التعميم

 .تجابة ألسئمة المتعممين وأفكارىماالس1- 

 .جارب ونقل الخبرات لتجنب العقباتقدم االستشارة العممية والثقافية لتصميم الت - 2

 .التقويميةالبنائي في ضوء خبراتو يساىم في التقويم  - 3

محاوالتيم ، أو في تصويب األخطاء عند إعادة تجاربيميزود المعممين بالتغذية الراجعة ل - 4

 .األخرى لحل مشكالتيم

 .األقرب واأليسر لجميع المتعممين ألنويعتبر أحد مصادر المعرفة الرئيسية   - 5

  (.166، 165)شاهر أبو شريخ، ص . المتعممينيعتبر مقوما ختاميا ألعمال  - 6
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من دور في تنمية قدرات داة اليامة في عممية التدريس لما يمعبو المعمم يعتبر األوعميو فإن 

 .خالل العممية التعميمية التعمميةجابة عمى استفساراتيم المبيمة حول ما يتناولونو ، وارشادىم واإلالمتعممين

 :حل المشكالت ت ومهارات الطالب فيمقترحات لتنمية وتطوير قدرا - 5

 .في السؤال وتمخيصيا بصور مختمفة توضيح المعطيات والعبارات الموجودة *  

 .برات السابقة الموجودة في السؤالالتأكد من فيم الطالب لمخ*   

 .أو الجداول التي تعبر عن المسألةمساعدة الطالب عمى اكتساب الميارة في رسم األشكال *   

 .مة والنظر إلييا من زوايا مختمفةاألفكار والوسائل التي تساعد الطالب عمى تحميل المشك جمع *   

، ومن ثم           نظر عن صوابيا أو خطئياتشجيع الطالب عمى وضع الفرضيات لحل المسألة بغض ال *  

 .الطالب عمى تبيين صحتيا من عدميامساعدة 

 .العمميةبط المسألة بحياة الطالب محاولة ر  *  

 .ات التي تساعد عمى تبسيط المشكمةإعطاء بعض التمميح *  

، 43، ص 2010)عبد الحميد حسن، . كمة بأكثر من طريقة إذا أمكن ذلكتشجيع الطالب عمى حل المش*   

44). 

 :طريقة حل المشكالتتقييم  - 7

أىم مزايا وعيوب  ن نوجز، ويمكن أتسم بيا وعيوب تعاب بيالكل طريقة من طرق التدريس مزايا ت

 :طريقة حل المشكالت فيما يمي

 :يمي فيما المشكالت حل طريقة مزايا تتمثل :المزايا/  أ
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 .ر العممي ومياراتو عند المتعممينتنمية اتجاه التفكي -   

 .كالت في الحياة اليومية الواقعيةتدريب المتعممين عمى مواجية المش -   

قا -     .مة عالقات اجتماعية بين المعممينتنمية روح العمل الجماعي وا 

بدل الجيد الذي يؤدي لحل ىتمام المتعممين وتحفيزىم لا إن طريقة حل المشكالت تثير  -   

 .المشكمة

 :يمي فيما الطريقة ىذه عيوب تتمخص :العيوب ب/

 .صعوبة تحقيقيا -  

 .الطالب عند استخدام ىذه الطريقة قمة المعمومات أو المادة العممية التي يمكن أن يفيميا -  

يدىا بشكل يتالءم ، وقد ال يستطيع تحدفي اختيار المشكمة اختيارا حسنا قد ال يوفق المعمم -  

 .ونضج المتعممين

، 2014راهيم شبر وآخرون، خميل إب). وتتطمب معمما مدربا بكفاءة عاليةلى اإلمكانيات تحتاج إ -  

 .( 188 ،187ص 
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III. التعمم التعاوني تعريف: 

التعمم التعاوني عمى أنو استراتيجية تدريس تتضمن وجود مجموعة  (Smith ; 1991)يعرف 

صغيرة من الطالب يعممون سويا، بيدف تطوير الخبرة التعميمية لكل عضو فييا إلى أقصى حد 

 ممكن.

بأنو استراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب حيث يعمل  فيعرفو (Mcenerney, 1994)أما 

 الطالب ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق ىدف تعميمي مشترك.

فيعرفون (   Dori ;  Y. ;Yersolovski ; O. ; and  Lazaro witz R-1995 )أما 

المتباينين في قدراتيم ينفدون التعمم التعاوني بأنو بيئة تعمم صفية تتضمن مجموعات صغيرة من الطالب 

)دمحم داود الربيعي، ميام تعميمية وينشدون المساعدة من بعضيم البعض ويتخذون قراراتيم باإلجماع. 

 .(62ص ،2011

لى فرق وىو إعمم التعاوني يقصد بو أحد أساليب التعمم التي يتم فييا تجزئة الطالب تن الوعميو فإ

 .رب أساليب ووسائل التعمم المحميةتحامن أبرز وسائل التعمم النشط التي 

 أنواع التعمم التعاوني: -2   

يوجد أشكال كثيرة لمتعمم التعاوني، رغم أنيا جميعا تشترك في أنيا تتيح لممتعممين فرصا لمعمل  

  :نذكر منيايم البعض، معا في مجموعات صغيرة يساعدون بعض

بطريقة تجعل أعضاء المجموعة الواحدة مسؤولية التعمم فييا يتم فرق التعمم الجماعية:   -1.2

 : الل الخطوات التاليةجماعية، ويتم من خ

  رغباتيم نحو دراسة مشكمة معينة.مجموعات متعاونة وفقا لميوليم و  يوزع المعمم المتعممين في 
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  التعميمية التي يتم استخداميا.ة يحدد المعمم المصادر واألنشطة والماد 

   الموضوعات الفرعية المتصمة بالمشكمة، ويحدد األىداف، ويوزع قائد المجموعة يختار المعمم

 الميام عمى أفراد المجموعة.

   ة في إنجاز الميمة الموكمة إلييمكل مجموعيشترك أفراد. 

  .تعرض كل مجموعة تقريرىا النيائي أمام بقية المجموعات 

وضوع ، ويقسم ممجموعات متساوية العددعممون إلى فييا يقسم المت فرق التعمم المشتركة:  -2.2

ثم  ،في المجموعة جزء من موضوع التعممبحيث يخصص لكل عضو  ،التعمم حسب أفراد كل مجموعة

، ثم رس الجزء المخصص ليمقاء معا وتدعن الجزء نفسو في جميع المجموعات اإلل يطمب من المسؤولين

فوز المجموعة التي تقويم المجموعات باختيارىا فردية وت، ويتم مموهيعودون إلى مجموعاتيم ليعمموىا ما تع

 أعمى الدرجات.عمى يحصل أعضائيا 

، حيث يقسم المتعممون ف المتعممون إلى تحقيق ىدف مشتركفييا ييد :فرق التعمم معا  -3.2

وتتناقش القيام بالميام وتقدم كل مجموعة تقريرا عن عمميا، يساعد بعضيا البعض في الواجبات و إلى فرق 

 المجموعات فيما بينيما بما تقدمو من مساعدة ألفرادىا.

 وأيضا صنفيا عبد هللا بن صالح عمى أنيا أنواع التعمم التعاوني وذلك كاالتي:

 المجموعات التعممية التعاونية الرسمية:أ / 

 ن حصة صفية واحدة إلى عدةالمجموعات التعممية التعاونية الرسمية ىي مجموعات قد تدوم م

ميمة التعممية وا بنجاح الزمالءىم في المجموعة قد أتمو الطالب فييا معا لمتأكد من أنيم ، ويعمل أسابيع

كما ، منياج يمكن أن تبنى بشكل تعاونيوأي ميمة تعممية في أي مادة دراسية ألي ، التي أسندت إلييم
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مجموعات التعممية التعاونية أن أية متطمبات ألي مقرر أو ميمة يمكن أن تعاد صياغتيا لتتالءم مع ال

 الرسمية.

 المجموعات التعممية التعاونية غير الرسمية:ب / 

التعاونية غير الرسمية  تعرف بأنيا مجموعات ذات غرض خاص قد تدوم من المجموعات التعممية 

يشمل بضع دقائق إلى حصة صفية واحدة، ويستخدم ىذا النوع من المجموعات أثناء التعميم المباشر الذي 

، أو عرض شريط فيديو بيدف توجيو انتباه الطالب إلى المادة التي أنشطة مثل محاضرة تقديم عرض

المساعدة في وضع توقعات بشأن ما سيا عمى نحو يساعد عمى التعمم، و سيتم تعمميا، وتييئة الطالب نف

 حصة.سيتم دراستو في الحصة، والتأكد من معالجة الطالب لممادة فكريا وتقديم غمق لم

 المجموعات التعممية التعاونية األساسية:ج / 

ذات عضوية وعات طويمة األجل وغير متجانسة و األساسية ىي مجمالمجموعات التعممية التعاونية 

ون إليو إلحراز ثابتة وغرضيا الرئيسي ىو أن يقوم أعضاؤىا بتقديم الدعم والمساندة والتشجيع الذي يحتاج

طويمة األجل التي ب بالعالقات الممتزمة والدائمة و المجموعات األساسية تزود الطالإن  ،النجاح األكاديمي

)عبد الحميد حسن عبد الحميد شاهين،  ربما تدوم حتى يتخرج جميع أعضاء المجموعة.سنة عمى األقل و تدوم 

 .(159 ،158، 157ص، 2015

 ، تكون في، والفرق المشتركةالجماعيةتعمم فرق ال التعمم التعاوني كثيرة فمنيانواع وعميو نجد أن أ

 . بين المتعممينلى الفرق التي يكون فييا اليدف مشتركة ضافة إ، إمجموعات متساوية العدد

 خطوات التعمم التعاوني:   3-

 يمر التعمم التعاوني بخطوات متعددة ىي: 
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 :  يتم اختيار موضوع التدريس وفق األسس التالية اختيار موضوع التدريس: -1.3

  .أن  يرتبط الدرس بحاجة تثير اىتمام الطالب 

   وحتى أن يمتمك الطمبة خبرات سابقة ذات صمة بموضوع الدرس حتى يتمكن من دراستو ذاتيا

 .يجاد نقاط أساسية لمبدء منياإيحاولوا 

   .أن يمكن تقسيم الدرس إلى مجموعة ميام متكاممة 

 تقسيم الدرس إلى مجموعة مهام. -2.3

بحيث تضم المجموعة من أربعة إلى ستة أشخاص مختمفة في  تشكيل المجموعات: -3.3

 اىتماميم وقدراتيم أو يمكن عمل مجموعات متجانسة من أشخاص متقاربين في حاالت معينة.

وعة كما يمكن توزيع يمكن توزيع نفس الميمة لكل مجم توزيع المهام عمى المجموعات: -4.3

، الوقت المخصص لمنشاطالدرس وطبيعتو و ىدف  :عمى عوامل عديدة مثل، وذلك يعتمد ميام متباينة

 خارجو. ذا كان العمل يتم داخل الصف أوإوفيما 

ويطمب منيا حيث تعرض كل مجموعة أعماليا  تخصيص وقت معين ألداء كل مجموعة: -5.3

 .ياتقرير مفصل عن

المجموعة عمى تقييم مشترك كوحدة واحدة وتحصل  يقيم المعمم أعمال المجموعات: -6.3

 فأعضاء المجموعة ليسوا أنانيين بل يدعمون بعضيم ويعممون معا لمحصول عمى انجاز وتقييم أفضل.

 (.132، 131 ، ص2007 سهيمة أبو السميد، )ذوقان عبيدات،
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يمييا تقسيم  ،ختيار موضوع التدريس وفق عدة أسسخطوات التعمم التعاوني تبدأ با فإنوعميو 

ية حيث يخصص وقت ، ولموقت ىنا أىممجموعات وتوزيع الميام عمييا، ثم تشكيل لى عدة ميامالدرس إ

 .معمم بتقسيم أعمال الطالب جماعيا، وفي األخير يقوم المعين لكل مجموعة

 :مبادئ التعمم التعاوني - 4

 :تتمثل فيما يميعمى أربعة مبادئ  رئيسية التعمم التعاوني تقوم 

بمعنى أن يبادر كل عضو من أعضاء الفريق إلى التعاون  مع غيره  الفاعمة:اإليجابية  /  1.4

ألن تخمف واحد من أعضاء الفريق  ،الصدون إيمات والميام المطموبة منو بسرعة أداء دوره وتنفيد التعمي

األخرين إلى سرعة المبادرة ينعكس سمبا عمى أداء غيره ومبادرة واحدة تسرع في انجاز العمل وتحفز 

 العمل. لوتسيي

يشعر كل عضو من أعضاء الفريق بأن نجاح الفريق يعتمد  اإلحساس بالمسؤولية:/ 2.4

تقان، صو يساىم في نجاح الميمة بسرعة و مشاركتو ىو أن تفاعمو و إخال أن تخمفو عن المشاركة ال و ا 

ينسحب من الفريق أن  فإما أن يشارك بفعالية أو ،والمركز الذي يشغموالذي يمعبو  يتناسب مع الدور

نسحاب مخافة تعطيل العمل أو كي يتسنى ليم أن يعالجوا ىذا اال خرين بقراره،يعمم اآل بيدوء عمى أن

 ضعاف درجة اإلتقان. إ

نيم لتحقيق النتاجات و بمعنى تفاعل أعضاء الفريق بصورة مباشرة وتعا :تعامل المباشرال/  3.4

ر ومعالجتو، رغبة منيم في أن يسي ىب الفريق إلصالحو ث خمل في جانبالتعميمية المخطط ليا، فمو حد

 .منتظمةالعمل بصورة  متسمسمة و 

ق بمعنى أن يحسن كل عضو من أعضاء الفري التواصل ومهارات العمل الجماعي:/  4.4

ينبغي ألحد أن يرفض العمل مع غيره مادام قد رضي  والستجابة وسعيا االتواصل مع غيره طمبا وتييئة و 
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وعرضو أماميم  أهغيره إذا كان لو رأي مغاير أبد أن يحترم أراء، و العمل مع األخرين بصورة تعاونية لنفسو

 (.178، 177ص  ،2007رضا مسعد السعيد،  ) .استعالءدون تشدد و 

، وأن يشعر بالمسؤولية ويتعامل مع غيرهد التعمم التعاوني حول تعاون كل فر  لقد تمحورت مبادئ

 .مباشرةبصورة جيدة  و مع أعضاء المجموعة 

 العوامل التي تساعد عمى نجاح التعمم التعاوني:/  5

 ومن أبرز ىذه العوامل ما يمي:ن العوامل التي تساعد عمى نجاحو يتحكم في التعمم التعاوني عدد م

لالنضباط الصفي دور في نجاح التعمم التعاوني فالصفوف التي يسودىا االنضباط الصفي: أ / 

بعكس الصفوف التي ينعدم فييا االنضباط فإنيا تعيق عمل ، يتم فييا التعمم التعاوني بنجاح االنضباط

 المجموعات التعاونية.

ومتابعة لمطالب عمى عممية ضبط طالب الصف يؤثر العدد الكبير عدد طالب الصف: ب / 

أكثر من معمم بالتدريس  وجود عدد كبير من المتعممين يمكن قيام ، ففي حالةلمساعدة ليمأعماليم وتقديم ا

 لمصف الواحد من خالل استخدام أسموب التدريس الصفي.

وقت أكثر من تمك التي تنفد بالطريقة  لىتحتاج  دروس التعمم التعاوني إ :توفر الوقت الكافي  / ج

 التقميدية، لذلك ينبغي لممعمم تخطيط الجدول الدراسي جيدا.

ية، تنظيميا عمى سير الدروس التعاونغرفة الصف و يؤثر حجم  حجم غرفة الصف وتنظيمها:/  د

كة المعمم وتنقمو بين المجموعات مكتظا بالمتعممين فإن ذلك يعيق حر فإذا كان حجم الغرفة صغيرا و 

 مالحظة أعماليم، لذلك يجب توفير غرفة متسعة ومناسبة لتطبيق دروس التعمم التعاوني.و 
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زام المتعممين بعمميم التعاوني إن الت االلتزام في العمل:شعور الطالب باالعتماد الذاتي و   / ه

حساسيم بالمسؤولية اتجاىو يولد ليم الشو  ي إلى نجاح التعمم ذا يؤ ، مالعمل بالدافعية المالية نحو عورا 

، مركز نون )  يعتمدوا عمى أنفسيم. ىستمرار حتالممعمم تشجيعيم وتعزيز أعماليم ب، لذا ينبغي التعاوني

 .(163، ص 2011

، حيث نجد التعمم التعاوني االنضباط الصفي ىم العوامل التي تساعد عمى نجاحوعميو فإن من أ 

الوقت الكافي يعتبر ن ،  كما أخرى عكس األ سم باالنضباط عمىي تتتغرفة الصف ال  نتائجفي  التميز

 .لى  توفير غرفة الصف المناسبة، إضافة إضروريا لتسييل ىذه العممية

 دور المعمم في التعمم التعاوني:  - 6

دارتو بفعالية وتنظيم ، وتنظيم الصف و م بالتخطيط واإلعداد لو بشكل جيديتمثل دور المعمم في التعم ا 

لواحدة في ىذه األنشطة لمشاركة جميع أفراد المجموعة ا الواعية والمالحظة شطة التعميميةالميمات واألن

الب التعميمية المنشودة، وعند تقييم المعمم لطأعمال الطالب نحو تحقيق األىداف ، وتوجيو الميماتو 

، وعدم تجانس ن، ينبغي أن يراعي تماثل تمك المجموعات ما أمكالصف في مجموعات عمل تعاونية

تحقيق ذلك عن طريق توزيع المعمم لطالب الصف عمى ىذه المجموعات ذ يمكن ا  و  ،المجموعة الواحدة

عادل أبو العز سالمة، ) .ضعافوقا واحدا مع عدد متوسط التحصيل و ل مجموعة طالبا متفو بحيث تضم ك

 .(170 ،169، ص 2009 ،الخريساتسالم عبد سالم 

، كما المسير الرئيسي ليذه العممية نون دور المعمم في التعمم التعاوني تمثل في كو وعمى العموم فإ

 المنشودة. يعمل عمى التخطيط وتوجيو الطالب نحو تحقيق األىداف 

 تقييم التعمم التعاوني: - 7

 المميزات: -أ
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مات يقوم التعمم التعاوني عمى أساس المناقشة التي تؤدي إلى ممارسة التكرار الشفوي لممعمو  -

وىذه العممية تعمل عمى تييئة الفرصة أمام التالميذ لشرح ىذه  ،ومن ثم اكتشاف معمومات جديدة

 حتفاظ بيا ألطول فترة ممكنة.االتالميذ عمى المعمومات إعطاء التفسيرات المنطقية ليا مما يساعد ال

ثراء إدل األفكار بين التالميذ ومن ثم تعمل مجموعات التعمم التعاوني عمى تطوير عممية تبا -

 .يعدل نفسو في ضوء توقعات األخرين ميذ، وذلك ألن التمتعميميةوتطوير خبراتيم ال

يتعمم التالميذ من خالل التعمم التعاوني كيفية التواصل الفعال وتنمية العالقات وبناء الثقة وعمل  -

 القيم األكاديمية لممساعدة.كما أنو ينمي اإلحساس بالمعنى و  المناقشات وتقبل أراء األخرين،

التعاوني عمى الممل ويجعل المادة التعميمية مثيرة لمتعمم ومشوقة وتخفف من يقضي التعمم  -

، كما يعمل عمى خفض حدة القمق م وتنمي روح المحبة بين التالميذانطوائية بعض التالميذ وعزلتي

 الدراسي لدييم.

اىات الوجداني مثل تكوين االتج عمى تحقيق أىداف تعميمية في المجاليساعد التعمم التعاوني  -

نماء التقدير والتعاون والعالقات الشخصية بين األفراد، كما أنو يحقق أىداف المجال المعرفي نياءىا و ا  و  ا 

التي تتناول ميارات معينة عمى مستويات عالية لمتعمم مثل ميارات حل المشكالت وميارات اتخاد 

 القرارات.

اعية وتنمية المسؤولية الفردية والقابمية يعمل التعمم التعاوني عمى تنمية ميارات التالميذ االجتم -

إلى تحفيز عممية ، ماعية في االعتبار مما يؤدي أيضاذلك من خالل أخد العالقات االجتلممساعدة و 

 التعمم.
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ينمي التعمم التعاوني القدرة اإلبداعية لدى التالميذ كما ينمي القدرة عمى التفكير االبتكاري وحل  -

، 23، 22ص ،2007 ،)رضا مسعد السعيد لموصول إلى مستويات عميا في التفكير.المشكالت ويتيح الفرصة 

24.) 

 :العيوب -ب 

ى احتمال تأثير ىذا يمكن أن يؤدي بدوره إلو  رخفيو اعتماد فرد عمى أ كون التعمم التعاوني ي -

 .)السيطرة(، مما يؤدي بدوره إلى قبول األخر ليذا التأثير أحدىما عمى األخر

حيث إن الجماعة ، دىم لذواتيم أو اثباتيم لشخصيتيمقد يجعميم يفقدون تأكي المتعممين معاعمل  -

 توجييم إلى بناء مستوياتيم مما يصل بالمتعمم إلى المسايرة المفرطة )اإلمعة(.

يتطمب أسموب المجموعات أن يكون المعمم ممتمكا لخبرة كبيرة في عممية تدريب المتعممين وفق  -

التعمم التعاوني داخل حجرة الدراسة، األمر الذي يحتاج وقتا طويال وجيدا كبيرا من قبل المعمم استراتيجية 

دارة الصفلعالقات االجتماعية و في إعداد المقرر وتدريبو، وتوظيف ميارات ا  .ا 

لمتعممون في أحد أفراد المتفق، وا ىمال األخرين فقد يرى االتمركز حول المتعمم المبتكر و  -

و بكافة السبل التقرب إليو إلرضائىتمام بآرائو و االلتفاتات و تقانا ممفتا لمنظر يدعوىم إلى االإالمجموعة 

 الميارات.ليعمميم المعارف و 

حساس بعض المتعممين بتفوق أحدىم في تحقيق درجة اإلتقان إضعاف الدافعية لمتعمم حيث أن إ -

بدوره ، األمر الذي قد يؤدي العملمؤونة البحث و شاركة، فيو يكفييم بالسرعة المطموبة قد يصرفيم عن الم

، 2015، ، يوسف ابراهيم)سميمان عبد الواحد .، ومن ثم نقل مشاركتيم في العملإلى اضعاف دافعيتيم لمتعمم

 (.414ص 
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، وتنمية دة الثقة بالنفس، فالقضاء عمى الممل وزياريقة من طرق التدريس مزايا وعيوبن لكل طإ

ضعاف الدافعية ، وأومن عيوبو أنو يتطمب خبرة كبيرة ،يا التعمم التعاونيمن أىم مزابداع تعتبر روح اإل

 .  ة التقميل من العيوب قدر االمكان، ومحاولبالتالي يجب التركيز عمى المزايا، و لمتعمم

 خاتمة الفصل:  

، التدريسلتعاوني تعد من أنجع طرق التعمم اطريقة حل المشكالت و من مما سبق يتضح بأن كل 

تتيح ى عن الخطأ مند المراحل األولى و كما أن طريقة حل المشكالت تساىم في إعداد جيل ال يتغاض

كما تعتبر ىاتان األخيرتان من أفضل طرق  ،ر عن أفكاره من خالل حل مشكالتوالفرصة أمامو في التعبي

م وتثبيت العالقات اإلنسانية االتدريس حيث يمكن لممتعمم اكتساب ميارات ومعارف أكثر كما يعزز االنسج

 التالميذ. واالجتماعية بين األساتذة و 

 



  :الفصل الثالث

  التحصیل الدراسي

  تمهید

 تعریف التحصیل الدراسي - 1

 أهمیة التحصیل الدراسي - 2

 أهداف التحصیل الدراسي - 3

 خصائص التحصیل الدراسي - 4

 شروط التحصیل الدراسي - 5

 اختبارات التحصیل الدراسي - 6

 الدراسيالعوامل المؤثرة في التحصیل  - 7

 النظریات المفسرة ألسباب اختالف التحصیل الدراسي - 8

  خاتمة الفصل

  

  

  



التحصيل الدراسي                                           الفصل الثالث        
 

 

46 

 تمهيد:

الذؼ يظير ط العقمي الذؼ يقوم بو التمميذ و يعتبر التحصيل الدراسي أحد الجوانب اليامة في النشا

ي المنظومة التربوية نماطا سموكية متفق عمييا فأي فيو يعمل عمى اكتساب التالميذ فيو أثر التفوق الدراس

عمى التحسن والتقدم الذؼ تحصل عمييا ن المعمم من التعرف فمن خالل نتائج التحصيل يتمك ،والتعميمية

، إلى اختيار الحمول المناسبة لذلكتعيق سير وصول المعمومات وتدفعو وكذا الصعوبات التي تعترضو و 

صل حيث نتناول مما يزيد من إقبال المتعممين عمى التعمم وىذا ما نحاول التعرف عميو من خالل ىذا الف

أخيرا إلى جانب العوامل المؤثرة فيو و اختباراتو  ،بادئوم ،فيو تعريف التحصيل، أىميتو، خصائصو

 النظريات المفسرة ألسباب اختالف التحصيل الدراسي.

 :تعريف التحصيل الدراسي - 1

 تعددت تعريفات التحصيل الدراسي ونذكر أىميا فيما يمي: 

الدراسي  مستوػ معين محدد من األداء أو الكفاءة في العمل ": (1998تعريف " شابمن " ) - 1

 عن طريق االختبارات الشخصية أو كمييما". يقيم من قبل المعممين أو

األول مستوػ األداء أو الكفاءة والثاني أسموب التقييم إن ىذا التعريف يركز عمى جانبين اثنين 

 لعادة يكون مقنن ويخضع لمذاتية والثاني اختبارات مقننةيحدده في شكمين األول تقييم المعمم وىو في او 

 موضوعية.و 

 "مدػ ما يسترجعو الفرد من المعمومات الخاصة بالمادة(: 1973أمينة كاظم ") تعريف"  - 2

وما يدركو بين ىذه المعمومات وما يستنبطو من حقائق كما ينعكس ، المدروسة من خالل العام الدراسي

 ".تقديرا كميااألداء لقواعد معينة بحيث نقدر  ااختبار موضوع في ىذه المادة وفق أداؤه عمى
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اكتساب  ىإن ىذا التعريف يربط التحصيل الدراسي بمفيوم التعمم الدراسي وحيث أنو يشير إل

 المعمومات والميارات وطرق التفكير التي تعكس ألداء معين يقدر كميا.  

جادتيم في المواد الدراسية ويستدل (: 1980")تعريف "دمحم مصطفى زيدان - 3 استيعاب التالميذ وا 

فالتحصيل الدراسي بيذا المعنى يقصد  ،حانات التي يتحصل عمييا التالميذمن خالل درجات االمت عميو

، يتم تقييم ذلك عن طريق المدرسين من واد الدراسية وموضوعاتيا المقررةبو وصول التالميذ إلى إجادة الم

 .درجات معينة مادة دراسية والحصول عمىاعتمادىم لالمتحانات الخاصة بكل خالل 

وعميو فالتحصيل الدراسي فيو المجموع العام لدرجات التمميذ في جميع المواد الدراسية التي حصل 

عمييا في اختبارات معينة معدة من كل األساتذة سواء كانت ىذه االختبارات شفوية أو تحريرية أو كمييما 

  (.208، 207ص ،2010 ،)برو دمحم .معا

 أهمية التحصيل الدراسي: - 2

أسرتو أو مجتمعو حيث أن التحصيل  ي أىمية كبيرة بالنسبة لمطالب أوالتحصيل الدراس يكتسي

 يوازيو في ذلك أؼ مفيوم المجتمع الاألسرة و الحياة اليومية لمفرد و الدراسي يمارس دورا ىاما في صنع 

 خر سوػ اإلنسان نفسو المنتج لمتحصيل. آتربوؼ 

خاصة في بيئتنا العربية ع و إنو أيضا ىام جدا لممجتمتقدم الفرد فكما أن التحصيل ميم لمحياة و 

 .النجاحلمتحصيل الدراسي و  االىتمامفي مجتمع يعطي قدرا كبيرا من  عتبار أنناا عمى 

حيث يؤدؼ إلى إشباع حاجة الفرد الشك أن التحصيل الدراسي لو أىمية كبيرة في مستوػ الفرد و 

اب ضطر اع في مشكالت سموكية قد تؤدؼ إلى ثم عدم الوقو  ، من، وتقبل الفرد لذاتوتحقيق التوافق النفسيو 
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ة المدرسية وفي الحياة فالتحصيل الدراسي مؤشر لنجاح الطالب في الحيا، خارجياالنظام داخل المدرسة و 

 التعايش مع األخرين في المستقبل. و  لالقدرة عمى التفاعاليومية و 

تخريج الطالب تعتبر المعدل الذؼ تدريب و ىد العميا التي تعمل عمى المعاكما أن الجامعات و 

يحصل عميو مقياسا لقدراتو ومن ثم قبولو في الجامعة بصورة عامة وفي بعض التخصصات بصورة 

 .(34ص  ،2016 ،خالد الشايب) .دالت مرتفعة جدا لدخول تخصص معينخاصة حيث أنيا تطمب مع

فإن أىمية التحصيل الدراسي تتجمى معظميا في كونو مؤشر لقياس مستوػ الفرد وقدرتو  وعميو

 .لى المجتمع الذؼ يعيش فيو، إضافة إعايش مع بيئتو المستقبمية وأسرتوعمى الت

 أهداف التحصيل الدراسي: - 3

واالتجاىات المعمومات و م األول إلى الحصول عمى المعارف ييدف التحصيل الدراسي في المقا

وكذلك مدػ ، عممو في المواد الدراسية المقررةالميارات التي تبين مدػ استيعاب التالميذ لما تم توالميول و 

يب مستوياتيم ما حصمو كل واحد منيم من مستويات تمك المواد وذلك من أجل الحصول عمى ترت

عمى العموم فإن أىدافو عديدة و  ،سماتيم الشخصية من أجل ضبط العممية التربويةوقدراتيم المعرفية و 

 نذكر منيا ما يمي:  

 تحسين وتطوير العممية التعميمية. 

  التأكيد عمييا في تدريس مختمف النواحي التي يجب االىتمام بيا و تمكين المدرسين من معرفة

 المواد الدراسية.

 عود بالفائدة عمييم قياس ما تعممو التالميذ من أجل اتخاد أكبر قدر ممكن القرارات المناسبة التي ت

 أوال وعمى مجتمعيم ثانيا.
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 الوسائل العالجية التي ما مما يمكن من اتخاد التدابير و التغذية الراجعة بعد اكتشاف  توفير

  (. 216، 215، ص 2010 ،) برو دمحم .سب مع ما تم الكشف عنو من حقائقتتنا

و الحصول عمى ، ىالدراسين اليدف األسمى لمتحصيل ا نجد أفمن خالل ما ذكرناه سابق

 .طوير العممية التعميمية التعممية، وتالمعارف والمعمومات

 خصائص التحصيل الدراسي: - 4

الخبرات التي الدراسي غالبا أكاديمي نظرؼ وعممي يتمحور حول المعارف و  التحصيل يكون  

والرياضيات والجغرافيا والتاريخ المواد الدراسية المختمفة خاصة والتربية المدرسية عامة كالعموم تجسدىا 

 يتصف التحصيل الدراسي بخصائص منيا:و 

يمتاز التحصيل الدراسي بأنو محتوػ منياج مادة معينة أو مجموعة مواد لكل واحدة معارف  -

 خاصة بيا.

ة الكتابية والشفوية التحصيل الدراسي عادة عبر اإلجابات عن االمتحانات الفصمية الدراسي -

ل الصف وال التحصيل الدراسي يعتني بالتحصيل السائد لدػ أغمبية التالميذ العاديين داخ ا أنكم األدائيةو 

 .ييتم بالميزات الخاصة

وحدة معايير جماعية موم عمى توظيف امتحانات وأساليب و التحصيل الدراسي أسموب جماعي يق -

 . (72ص   ،2015انصاف جناد،  ة،قسهام بن زر  ) .في إصدار األحكام التقويمية

مرتكزة عمى أنو منياج مادة معينة، وال ييتم بالمميزات وعميو فإن خصائص التحصيل الدراسي 

 . ابة الطمبة عمى أسئمة االمتحاناتلى أنو يظير من خالل إج، باإلضافة إالخاصة
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 شروط التحصيل الدراسي:  - 5

التكرار الذؼ إلى التكرار لتعمم خبرة معينة و  من المعروف أن االنسان يحتاج شرط التكرار:أ / 

ؼ إلى الكمال وليس التكرار اآللي األعمى فمكي يستطيع الطالب مثال ذالمؤ نقصده ىنا ىو التكرار الموجو 

، ارتقاؤىاتكرار إلى نمو الخبرة و يؤدؼ الفإنو البد أن يكررىا عدة مرات و  أن يحفع قصيدة من الشعر

 . دقيقةس الوقت بطريقة سريعة و يقوم باألداء المطموب بطريقة آلية وفي نفبحيث يستطيع االنسان أن 

لمتعمم عمى مدػ تتوقف القدرة عمى حصر االنتباه وكذلك النشاط الذؼ يبدلو ا شرط االهتمام: ب /

توفر االىتمام لدػ المتعمم حتى اه يستمزم بذل المجيود اإلرادؼ و ، إن حصر االنتباىتمامو بما يدرس

ننساه ىو غالبا ماال ، فما تستقر عناصرىا في تعميم معينا و االحتفاظ بالمعمومات التي يتعممييستطيع 

ىذا  م التمميذ وضمان استمرارإن إثارة اىتما، بادغ األمر خطأ سوف نتذكره الشيء الذؼ الحظناهنيتم بو و 

لو ه المشكمة عمى ىذيمكن التغمب ، و ي تعترض المعمم في الفصل الدراسيىتمام من الصعوبات التاال

حشو ىتمامو بالتمقين و ا  التساؤل أكثر منو ستكشاف ىتم بطريقة االا لمعمم نشاط التالميذ اإليجابي و ستغل اا

   .ىانذاأل

في حالة دراسة مادتين أو أكثر في يوم واحد بينت نتائج التجارب  فترات الراحة وتنوع المواد:  / ج

االحتفاظ بيا فالطالب يجب أن يراعي اختيار أجل تثبيتيا و من راسة كل مادة أىمية فترة الراحة عقب د

 فكمما زاد التشابو بين المادتين المدروستين بطريقة متعاقبة ،والمحتوػ والشكل مادتين مختمفتين في المعنى

ادتان قمت درجة التداخل بينيما ختمفت الماحداىما لألخرػ وكمما إكمما زادت درجة تداخميا أؼ طمس 

 أصبحت أقل عرضة لمنسيان. بالتاليو 

لقد أثبتت التجارب أن الطريقة الكمية أفضل من الطريقة  طريقة الكمية والطريقة الجزئية:ال  / د 

المراد تعممو متسمسال تسمسال  الموضوع كمما كانف، المراد تعمميا سيمة وقصيرة تكون المادة ن، حيالجزئية
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ية يكون أسيل في تعممو فالموضوع الذؼ يكون وحده طبيع، كمما سيل تعممو بالطريقة الكمية منطقيا

 الكمية عن الموضوعات المكونة من أجزاء ال رابطة بينيما.بالطريقة 

من مواطن  ما حصمو من معرفة وعالج ما يبدو وفيو يسترجع الفردمبدأ التسميع الذاتي: /  ه

 الضعف في التحصيل.

القائم عمى أساس اإلرشاد والتوجيو أفضل من ال شك أن التحصيل  :لتوجيهااإلرشاد و /  و 

فاإلرشاد يؤدؼ إلى حدوث التعمم بمجيود أقل د فيو الفرد من إرشادات المعمم، التحصيل الذؼ ال يستفي

 وفي مدة زمنية أقصر مما لو كان التعمم دون إرشاد ويجب أن يراعي فيو ما يمي:

  حباطال باإلالتشجيع بأن يشعر المتعمم. 

 تكون اإلرشادات موجية إلى التالميذ في المراحل األولى من عممية التعمم. أن 

 .أن تكون اإلرشادات متدرجة 

 انصاف  ة،قر )سهام بن ز  .يجب اإلسراع في تصحيح األخطاء حتى ال تثبت في خبرة المتعمم

 .   (73، 72 ،71، 2015 جناد،

، باإلضافة إلى  الوقتبالتالي توفير و لى التكرار إن تحقيق التحصيل الدراسي يحتاج إوعميو ف

لى فترات راحة ليكون ، كما نحتاج إيمكن تحصيل شيء دون االىتمام بو ساس فالاالىتمام وىو األ

باإلرشادات والتوجييات   ال يكون إال باالستعانةن التحصيل ، كما أتحصل جيداب جيد وبالتالي االستيع

 .دراسيكبيرا في زيادة التحصيل ال التي تمعب دورا
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 اختبارات التحصيل الدراسي: - 6

 التحصيمي:تعريف االختبار  - 1

ىو عينة من األسئمة أو الميام التعميمية المصاغة عمى نحو يمكن معو قياس مدػ تحقيق األىداف 

، ويمكن تعريفو أيضا عمى أنو كل ما يستخدم كوسيمة لمادة تعميمية معينة أو ميارة ماالمحددة مسبقا 

، الكفاءة التحصيمية لدػ الطالب موضوعاتو المدرسية ويدعى ىذا االختبار أيضا )اختبار اإلنجاز(لقياس 

  الخبرة.في حقل من الحقول نتيجة التعمم و اإلنجاز فقد جرػ التحصيل و 

 أنواع االختبارات التحصيمية: - 2

 :وتنقسم إلى لب عمى تحصيل المعمومات واألفكاريتم من خالليا قياس مدػ قدرة الطا 

ىو اختبار غير مكتوب يقدم لممشاركين في صورة أسئمة لفظية شفوية االختبارات الشفوية:  - 1

، الغرض من االختبارات الشفوية ىو معرفة قدرة الطالب إلجابة عمييا شفويا أو دون كتابةويطمب منيم ا

 عمى التعبير عن نفسو أيضا التعرف عمى  النطق السميم لمخارج الحروف.

غرفة شائع استعمالو في العربية و  في البالد ىو النوع األكثر استعماالاالختبارات المقالية:  - 2

يكون االختبار ة الثانوية العامة وفي الجامعة و الشيادمتحان شيادة الكفاءة و كااالختبارات العامة الصف و 

، وىذه األسئمة تقيس مقاالت قصيرةبكتابة مقال أو عدة عبارة عن سؤال أو أسئمة تتطمب اإلجابة عمييا 

جة معمومات وىي تتيح لممستجيب در ى استخدام ما اكتسبوه من معارف و عمقدرة التالميذ عمى التفكير و 

 فيروز ساري،) تحميميا.كنو من قدرتو عمى تذكر األفكار والمعارف و تممن الحرية لتشكيل استجاباتو و 

 (.29، 28ص  ،2015
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ير ، واالعتماد عمييا من أجل تقدتحصيل الدراسياختبارات الىو من يقوم بإعداد  المعمم نفإوعميو 

، واختبارات مقاليو تكون جابة عمييا شفويا، والتي تنقسم بدورىا إلى اختبارات شفوية تكون اإلالطالب

 .  واالجابة عمييا تتطمب كتابة مقالاألسئمة فييا مكتوبة 

 الدراسي:العوامل المؤثرة في التحصيل  - 7

 عوامل تنسب إلى المتعمم: -أ 

كاء كل منيم ويقدر ىذا االختالف فاألفراد يختمفون في درجة أو نسبة ذختالف نسبة الذكاء: ا -

في الذكاء بحيث تتكون إلى حد كبير االختالفات في التحصيل الدراسي، تشير نتائج العديد من الدراسات 

التحصيل الدراسي فعمى سبيل كالدافعية و إلى ارتفاع الذكاء بعدد من الخصائص الشخصية المختمفة 

قاد أن درجات ذكاء األفراد ، وىذا ما دفع العديد لالعتفعية األفراد ذوؼ الذكاء المنخفضالمثال لوحع أن دا

، يقولون أن العقل المزاجية لمفردالحالة الصحية و  ، وكذلكتتنبأ بالتحصيل والنجاح المدرسييمكن أن 

م جسمية بضعف نشاطو مما يؤثر عمى رض أو األ، فالطالب الذؼ يعاني من ميمالسميم في الجسم السم

 النشاط.استعداد وميول الذؼ يتمتع بالصحة و  لذؼ يتمتع بارتفاع درجة الذكاء ونوعيةتحصيمو بعكس ا

منيا تعرض التمميذ لمشاكل  وقد تكون أىم العوامل المختمفة لضعف التحصيل الشخصية: -

العمميات السيكولوجية الثابتة التي ىي عبارة عن التراكيب و  الز أروس، الشخصية كما عرفيا شخصية

ذا ما انتقمنا لمخصائص ا  واستجاباتو لمبيئة التي يعيش فييا، و ة االنسانية وتشكل أفعال الفرد تنظم الخبر 

صائص ليا من الوزن في ىذا فسوف نجد أن ىذه  الخ، العامة لمشخصية ومدػ تأثيرىا عمى التحصيل

حدػ إ، فقد دلت جاز الفرد في المدرسةحدػ أىم العوامل المحددة لمستوػ إنإما يجعل منيا  المجال

االىتمام بالعمل  رتفاع نسبةكايمتمكون سمات خاصة مرتفعي التحصيل ن عمى أ 1951الدراسات عام 
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أن ض من ذلك كشفت الدراسة المذكورة وعمى النقي ،ح المسؤولية والرؤيا التخطيطيةورو  ،المدرسي

ائج كانوا  يتميزون منخفضي التحصيل الذين لم يستطيعوا بموغ ما ىو منتظر منيم من حيث الرتب والنت

عن المذة وقمة  إليجابية كاالندفاعية وىي سمة مزاجية والبحثلقرب منيا ألى السمبية إبمواصفات ىي 

لى أن نسبة معتبرة من مرتفعي التحصيل كانوا إومع ىذا فقد توصل بعض الباحثين ، االحترام لمسمطة

 الزائد.أيضا حمالين لبعض الخصائص الشخصية السمبية كمشاعر عدم الموائمة والشعور بالتفاىة والقمق 

 : عوامل تنسب إلى المعمم -ب 

الشك أن لكفاءة المعمم ومستواه دور أساسي في التحصيل الدراسي، فيو الذؼ يعرض المادة 

كما يراعي مستوػ  ،ويراعي التسمسل والترابط لمحاور درسو ،لعممية ويحرص عمى التخطيط لدروسوا

 :حيان وال يتحقق ىذا إال بمراعاةالتالميذ في كل األ

  ويتمثل ذلك فيطريقة التدريس و إدارة القسم: 

 التخطيط الدراسي لممتعمم. -

م ىو اكساب المتعممين المفاىيم والقيم تنوع في األىداف السموكية واألنشطة وأن تكون غاية المعم -

ة ، وأن يشمل الدرس تحقيق االىداف السموكيرراإليجابية من خالل المنيج المق المبادغ والسموكياتو 

 الوجدانية.بمستوياتيا الثالث: المعرفية والميارية و 

 عرض المفاىيم بطرق واضحة لدػ معظم التالميذ، وتوظيفيا توظيفا فاعال في كل األحيان. -

   مراعاة الفروق الفردية عن طريق تنويع االنشطة التعميمية التي تراعي المستويات الثالث لمتالميذ. -

المشاركة بأساليب فاعمة تجعميم يتفاعمون مع بعضيم ط واالنتباه و تالميذ عمى االنضباتحفيز ال -

 البعض.
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 :التقويم 

 تنوع أساليب التقويم التي يستخدميا المعمم. -

محددة تنمي ميارات التفكير لدػ ، وتكون ىادفة و التنوعح أسئمة متميزة من حيث الصياغة و طر  -

 الطمبة وتراعي الفروق الفردية لمتالميذ.

 تنوعو دائما.استمرارية التقويم وشموليتو و  يراعي -

أىمية في معرفة يوظف نتائج التقويم في تحسين أداء المتعممين دائما بفاعمية حيث أن لمتقويم  -

 توظيفيا بيدف أداء التالميذ.نتائج التالميذ و 

  عوامل أسرية: - ج

تمعب األسرة دورا كبيرا في مستوػ تحصيل الطالب من أبناءىا من خالل طبيعة البيئة التي  

اكسابو المغة فعندما تكون أسرة ال تنمية قدرات الطفل عمى التعمم و  يؤدؼ البيت دورا كبيرا في، و توفرىا ليم

خبر فإنيا ال تربي األطفال وال ال المعامالت التي تأخذ صفة التمارس فييا العبادات وال القيم وال األخالق و 

الشباب التربية الالزمة وال تزودىم بالمفاىيم الصحيحة، فاألسرة ليا دور كبير في تحديد مستوػ تحصيل 

   .(35، 34، 33ص   ،2015)فيروز ساري،  .خالل توفير الجو المالئم لدراستوالطالب من 

منيا ، لى ثالث أقسامالمؤثرة التحصيل الدراسي تنقسم إ من خالل ما ذكرناه سابقا نجد أن العوامل

، ومنيا ما ينسب الى المعمم ون فييا االختالف في نسبة الذكاء، والشخصيةلى المتعمم ويكما ينسب إ

، أما العوامل األسرية فتتمثل ر كبير في زيادة التحصيل الدراسيحيث تمعب خبرة وكفاءة ىذا األخير دو 

وفير ، وبالتالي يجب عمى األسرة تتحصيموا ليا من تأثير كبير عمى فييا الطالب وم في البيئة التي يعيش

 .بيئة مناسبة ومساعدة لمطالب
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 النظريات المفسرة ألسباب اختالف التحصيل الدراسي: - 8

 النظرية الوظيفية: /  1

بناء المجتمع يرػ أصحاب النظرية الوظيفية أن مؤسسة التعميم من أىم المؤسسات االجتماعية في 

األنانية م فييا تغير األفراد حسب الذات و ويت، الثقافية لممجتمعيم األخالقية و الحديث عن طريقيا يتم نقل الق

 .دوركا يمإلى تغمب مصمحة المجتمع والعمل من أجمو وىذا ما أكده 

ية بين تحكمو العالقات الوظيفالمجتمع يقوم عمى مبدأ التوازن و توكد النظريات الوظيفية أن 

من أوائل  دوركا يميعتبر ت المجتمع ىي أداة وضع المناسب و حدػ مؤسساإمؤسساتو ونظمو والدرس في 

ترتكز نظريتو في أن المدرسة يجب و  ،من أسيموا في توضيح المنظور الوظيفي لعالقة التعميم بالمجتمع

 اعي.األخالق عن طريق عممية التعميم االجتمنقل القيم و ، و أن تقوم عمى وظيفتو

يعود إلى اختالف قدرات  التحصيل الدراسيمصدر عدم المساواة في  نويرػ أتباع ىذه النظرية أ

ترتكز عمى أىمية تطمعات لذلك فاألخالق التي يعتمد عمييا أصحاب ىذه النظرية  ،الطالب وطموحاتيم

يا في وأىميتكذلك نوعية المدارس قدرات و والدييم لتحصيل دراسي متفوق في اختالف في الالطالب و 

وترػ كذلك أن عائالت الطبقات الغنية يربون أبناءىم قيم وسمات  ،تشكيل تحصيل الطالب دراسيا

، وىذه النظرية في وفرة عند عائالت الطبقات الفقيرةالسمات غير متصية تؤدؼ إلى التفوق ىذه القيم و الشخ

 .ق بالتطبيع االجتماعياتجاه وظيفي اشتراكي المجتمع يقوم عمى وظيفة ونقل القيم واألخال
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 نظرية الصراع: /  2

يد الثقافي واالتجاىات ركسية الجديدة ونظرية التجداترتكز نظرية الصراع والتي تمثل النظرية الم 

وترػ ، ليش وفريد عمى الطبيعة األسرية في المجتمع ونشر التغيير االجتماعياالفوضوية عند لمنظرية و 

الرئيسية ىي التي تمثل الحياة االجتماعية، وذلك ألن المجتمعات تتماسك  الديناميكيةأن الصراع السوؼ و 

، وترػ ىذه النظرية أن النظام ات نفود بضرورة التعاون االلتزامفيما بينيا عن طريق الجماعات ذ

، وقسم تابع يتمثل في طرةقسم مسيطر يتمثل في الجماعات المسي :االجتماعي يقسم إلى قسمين ىما

ل و )بار  قة استغالل ىذا ما رآه كل منالعالقة بين الجماعتين أو القسمين عال، ةاصالجماعات الخ

القوػ  اعدادور المدرسة الرأسمالية تمكن في رأػ أن دالتعميم في أمريكا رأسمالية حيث ( في كتابيا روجمتر

  .العامة الخدمة الرأسمالية

الرأسماليون، يعكس واقع وصفة  الصراعينإن االختالف في التحصيل الدراسي من وجية نظر 

، لفقيرة نتيجة تخمف عقمي أو ثقافيالمدرسة األمريكية حيث ترفض ىذه األخيرة اخفاق طمبة الطبقات ا

ية المدارس من حيث يؤكدون عمى أن عدم المساواة بين الجماعات االجتماعية تؤدؼ إلى اختالف نوعو 

رية االتجاه الصراعي ىي األكثر انتشارا في تمك ، تعتبر نظ، نوعية المدرسين والمنياجتكمفة الطالب

، 65 ،64، ص 2010) يامنة عبد القادر اسماعيمي،  .النظريات المفسرة لظاىرة اختالف التحصيل الدراسي

66،) 

، فالنظرية سباب اختالف التحصيل الدراسيفي أ (، الصراعالوظيفيةالنظريتين )لقد تباينت  

، ختالف في قدرات الطالب وطموحاتيملى االفي التحصيل الدراسي يعود إمساواة الوظيفية ترػ أن عدم ال

ة في التحصيل ، أما نظرية الصراع فيي تؤكد عمى أن عدم المساوا زت ىذه األخيرة عمى أىمية الذكاءورك
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الختالف في فروق ، وقد ركزت في تفسيرىا عمى اف في نوعية المدارسلى االختالبين الجماعات يعود إ

 .لدراسيالتحصيل ا

  :خاتمة الفصل

األمور تقدير راسي يسمح بمتابعة سير المتعمم و من خالل ما ذكرناه سابقا نجد أن التحصيل الد

وىذا يساعد المعمم والتالميذ من إعادة بناء ، دراكياإ يواألشياء التي صعب عمالتي تمكن فييا المتعمم و 

عمى  وبالتالي يعممون  دراكيا وفيمياإالتي عجز التالميذ من الوقوف عند األمور الدروس و  خطة سير

إعادة صياغة األىداف التعميمية والتي ترتبيا بخصائص نمو التالميذ لو أخد بعين االعتبار قدرات 

  كل ىذه األمور يمكن الحصول عمييا من خالل تقديم أداء المتعممين.و  ومعارف وميول التالميذ،



  :الفصل الرابع

  

طرق التدریس الحدیثة ودورها في زیادة التحصیل 

  الدراسي

  تمهید 

  حدیثة المتناولة في هذه الدراسة أهم طرق التدریس ال - 1

اختباراته المتناولة في وأهم خصائص التحصیل الدراسي – 2

  الدراسة 

  في الدراسة ) المرحلة الثانویة (المستوى المقاس  - 3

  استخالص النتائج  - 4
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  :تمهيد 

، والوضع الدراسي الذي حال دون أن والوضع الصحي الذي تعيشو البالد نظرا لألوضاع الراىنة

 ، وعمى وجو الخصوص الجانب التطبيقي الذي كنا بصدد القيام بوبإتمام مذكرة التخرج الخاصة بنا نقوم

، قمنا فيو لغاءه واالكتفاء بفصل تحميميطررنا وبحسب التعميمات الوزارية إلى إض، احدى الثانوياتفي إ

 بتفسير وتحميل متغيرات الدراسة والربط بينيا.

 :يس الحديثة المتناولة في الدراسةأهم طرق التدر  - 1

ا األخير يعبر عن مختمف فيذ، تي حل المشكالت والتعمم التعاونيلقد تناولنا في ىذه الدراسة طريق

تي يتم فييا التعمم بصورة وال  لى فرق التعمم الجماعية، وينقسم بدوره إة التعممية التفاعمية والتعاونيةاألنشط

، ويقسم موضوع لى مجموعات ليا نفس العددعممون إ، الفرق المشتركة وفي ىذا النوع يقسم المتجماعية

لتعمم معا ويسعى المتعممون فييا إلى تحقيق ىدف النوع الثالث فيو فرق افراد المجموعة أما التعمم حسب أ

 .مشترك

يس وفق أسس معينة، ضوع التدر ساسا عمى اختيار مو ات تركز أالتعمم التعاوني بعدة خطو ويمر 

يا مع تخصيص وقت ألداء كل ، ثم تشكيل مجموعات وتوزيع الميام عميلى عدة مياموتقسيم الدرس إ

خير يقوم فإن ىذا األضافة إلى كل ما سبق يم أعمال الطالب جماعيا، إا يقوم المعمم بتقس، وأخير مجموعة

ل والتحمي ، ثم التواصوالتعامل المباشرساس بالمسؤولية تمثمت مجمميا في االح المبادئعمى مجموعة من 

منيا  ساس، واألعمى نجاح التعمم التعاوني ، كما أن ىناك عوامل تساعدبميارات العمل الجماعي

كما  يمعب المعمم الدور الكبير في ىذا  ،كس باإليجاب عمى نجاح ىذا األخيراالنضباط الصفي والذي ينع

 .طط والمسير والموجو ليذه العمميةالنجاح  باعتباره المخ
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سبة ما لديو من معارف سابقة ومكت الفرد فيي عممية تفكيرية يستخدم فيياأما طريقة حل المشكالت 

سس تتمثل أىميا في أنيا وم ىذه األخيرة عمى مجموعة من األ، حيث تقابة لموقف معينمن أجل االستج

لى أنيا ، باإلضافة إلعمم من مادة وطريقة، كما أنيا تجمع بين قسمي اممتتماشي مع طبيعة عممية التع

 .التقصي والبحث العممي لدى الطمبةتتشابو مع مواقف البحث العممي فيي تنمي روح 

ة حل المشكالت تتميز بمجموعة من الخصائص تتمثل أىميا في كونيا عادة ما تكون كما أن طريق

وتترتب ىذه ، وتحتاج لخطوات منتظمة ثر بقدرات الفرد وخبراتو السابقةفردية أو جماعية كما أنيا تتأ

يمييا ، يد اليدف الرئيسي والسعي لتحقيقومل عمى تحدتالخطوات لتكون في بدايتيا االحساس بالمشكمة فتش

تحديد المشكمة وصياغتيا من حيث عناصرىا وحدودىا ومجاالتيا وحجميا مختصرة عمى ىيئة سؤال 

لى قتراح حمول ممكنة وفرض حل يحتاج إيستدعي حال، ثم يقوم في المرحمة التالية بجمع المعمومات با

المشكالت وىنا يقوم ، أما اختيار الحل المناسب فيو خطوة ال يمكن االستغناء عنيا في طريقة حل تطبيق

ن با دون أوتكون حال مناسلى الفرضية الصحيحة حتى يتوصل إ المتعمم باختيار كل فرضية عمى حدى

 .بتنفيذ الحل واختيار صحتو وتقوموالتي يكون فييا ننسى الخطوة االخيرة و 

، وذلك تعمملمم ن المعمم يمعب الدور الكبير في ىذه الطريقة من حيث أنو يعتبر األداة المساعدة إ 

اطئ لتقويمو من خالل أنو يقدم االستشارة العممية والمعرفية وتقييم تجاربو والوقوف عمى ما ىو خ

، وعميو ولتكون عممية التدريس بحل المشكالت المقوم الختامي ألعمال المتعممين، وبيذا يكون وتصحيحو

، ويتأكد بذلك من فيم الطالب ةرات الموجودة في األسئمة المقدمناجحة يجب عمى المعمم توضيح العبا

عمى حل المشكمة بأكثر من  ، دون أن ننسى تشجيعو لمطالبالسابقة الموجودة في ىذا السؤال لمخبرات

 .ذا أمكنو ذلكطريقة إ
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 :التحصيل الدراسي وأهم اختباراته خصائص - 2

ج منيان التحصيل الدراسي يمتاز بمجموعة من الخصائص تتمخص مجمميا في كونو محتوى إ

الختبارات شفوية جابات الطمبة عمى االمتحانات وامادة معينة ليا معارفيا الخاصة، وىو يظير من خالل إ

لى أنو أسموب جماعي يقوم بتوظيف أساليب ووسائل كانت أو كتابية، فصمية أو سنوية، باإلضافة إ

 . ماعية في التقييم واصدار األحكامج

كما لمتحصيل الدراسي اختبارات يتم من خالليا قياس قدرات الطالب عمى تحصيل المعارف وىي 

يا معرفة قدرة الطالب عمى جابة عنيا شفويا ىدفوية أسئمتيا غير مكتوبة تتطمب اإلاختبارات شفنوعان 

االختبار عبارة عن  ، ويكون المقالية وىو نوع كثير االستعمالاالختبارات التعبير، أما النوع الثاني فيو 

درة الطالب عمى التفكير وعمى ، وىذا النوع من االختبار يقيس قجابة عميو كتابة مقالسؤال تتطمب اإل

 .وىي تتيح لمطالب حرية في االجابةاستخدام المعمومات 

 :التدريس وطرق  التحصيل في انوية(الث )المرحلة المقاس المستوى  - 3
التحول التي يحتاجيا الطالب لالنتقال من التعميم االنطالق أو نقطة تعتبر المرحمة الثانوية 

عمل عمى تأىيمو ، ففي ىذه المرحمة يدرس الطالب المواد التي ستلى مرحمة التعميم الجامعيساسي إاأل

ومع انتشار الوعي بين  ،وصفو بالمستقبل المشرق أو المظممتحديد ما يمكن ، وبالتالي لممرحمة الجامعية

 .من جميع عناصر المنظومة التربويةلطالب بدأت ىذه المرحمة تمقى اىتماما كبيرا ىالي وااأل

، وتيدف ىذه الطالب ىو اليدف األسمى لكل فرد ومما ال شك فيو أن عبر المرحمة الثانوية من قبل

ون أي ة الثقافية والوطنية دلى تكوين الشخصية القادرة عمى بناء المستقبل مع التأكيد عمى اليوياألخيرة إ

، واعداد الفكر القادر عمى االبتكار والتجديد والتحصيل الدراسي الجيد وذلك من خالل استخدام تعصب

طرائق تدريس تتماشى مع متطمبات ىذه المرحمة كطريقتي التعمم التعاوني وحل المشكالت وذلك من أجل 

 .لمطمبة ر وتحسين التحصيل الدراسيتطويبالتالي رف و الحصول عمى المعمومات والمعا
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 :النتائج استخالص - 4

من خالل ما تم عرضو سابقا يمكن القول أن المرحمة الثانوية مرحمة ميمة جدا ونقطة تحول نحو 

، لذلك ال بد في ىذه المرحمة من اختيار طرق رات جديدة فيي تحدد مستقبل الفرداكتشاف معارف وميا

، التعمم التعاوني وحل المشكالتتدريس حديثة تراعي المرحمة وتتماشى مع متطمباتيا مثل طريقتي 

 .بشكل مباشر عمى العممية التعمميةوبالتالي تأثر ىذه األخيرة 

رئيسي وميم في عممية ، وبما أن المعمم عنصر يقتين دور كبير في تعمم المياراتكما تمعب الطر 

رق واالبتعاد عن الط نويحسيقة المناسبة التي تزيد من تحصيل الطالب وتالتعمم وجب عميو اختيار الطر 

، فيذا األخير يؤثر في الطالب تحصيل الدراسي، وبالتالي تدني في التقتل روح االبداع واالبتكارالتي 

ل الطالب في التحصيل الدراسي ويجعمو يفقد ثقتو ، أو سمبا حيث يفشاإليجاب من خالل اكتشافو لقدراتوب

ماشى مع تالميذ المرحمة الطريقة المناسبة والتي تتن يكون ذكيا وذا كفاءة ليختار بنفسو فعمى المعمم أ

 .في زيادة وتحسين التحصيل الدراسي، وتساعده الثانوية
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 الخاتمة:

باشر في العممية وجود بعض المتغيرات التي تؤثر بشكل م لىمن خالل ما تم عرضو تم التوصل إ

                                                                                              ،التعميمية العممية إلحداث الشروط أحد باعتبارىا التدريس طرق  ومنيا التعميمية

التعمم التعاوني أو حل المشكالت فمقد أكدت الدراسات أن تقديم الدرس بالطريقة الصحيحة سواء طريقة 

 ،تعممقد يعيق عممية العدم عرضيا بالطريقة الصحيحة  أما ،ساعد المتعمم في تحسين انتاجو الحركيي

كما يعد المزج بين طرق التعمم عامل  ،عمم األنشطة المياريةن لطرق التدريس أىمية كبيرة في تفإلذلك 

 . عممية التعمم ىام وفعال في

األساسي لمعممية التعميمية ومن ىذا المنظور أصبح من ما أن المتعمم ىو العنصر األول و وب

 يحصل إال باختيار أحسن ىذا الالدراسي وتنمية حب التعمم لديو و صيمو أولويات المعمم رفع مستواه وتح

 ، التميزتقميدية التي تقتل روح اإلبداع و االبتعاد عن الطرق الالطرق وأفضميا لتوصيل وترسيخ المعمومات و 

م المعمعمى لطريقة يتوقف عمى طبيعة المادة و فطرق التدريس تختمف باختالف المادة التعميمية فاختيار ا

صيل الدراسي أثر في شخصية تحلمداف التي يريد تحقيقيا، حيث أن األىأن يدرك العالقة بين الطريقة و 

يؤدي  ، فالتحصيل يجعل الطالب يتعرف عمى قدراتو أما فشل الطالب في التحصيل الدراسي فإنوالطالب

المناسبة لمحصول عمى تحصيل  ، ولذلك يجب اختيار الطريقةاإلحباطإلى فقدانو الثقة بالنفس واإلحساس و 

عمى يقوي صحتو النفسية و والتوتر و  يبعد عنو القمقو ؤدي إلى زيادة ثقة الطالب بنفسو دراسي جيد ي

ذلك من أجل التي تواجييم في تطبيق الطرق و المعممين أن يحاولوا التغمب عمى العقبات والصعوبات 

 .مى حد سواءداف المنشودة التي ترضي المعمم والمتعمم عتحقيق األى
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معية ، دار ج، بيروت1، طالتدريس طرائق واستراتيجيات  :(0211مركز نون ) - 02

 .المعارف االسالمية الثقافية

، د. ط، أنماط التفكير ومستويات التحصيل  :(0212امنة عبد القادر إسماعيمي )ي - 01

 .، دار اليازوري لمنشر والتوزيععمان

 :واألطروحات والرسائل الجامعيةالمذكرات  -ب 

نحو  اتجاهات أساتذة المدرسة االبتدائية  :(0215، جناد إنصاف )بن زرقة سهام - 1

ية العموم ، كمالنفس التربوي ، رسالة ماستر، قسم عمم تدريس وعالقتهم بالتحصيل الدراسيطرق ال

 .االنسانية واالجتماعية، جامعة زيان عاشور الجمفة، الجزائر

عالقة الصالبة النفسية بالتحصيل الدراسي لطالب التربية  :(0216خالد الشايب ) - 0

م النشاط البدني الرياضي التربوي، جامعة قاصدي مرباح ، قس، رسالة ماسترالبدنية والرياضية

 .زائرورقمة، الج
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ال الحديثة في تطوير طرق اسهام تكنولوجيا االتص : (0217، محفوظي )شيباني – 3

، كمية العموم االنسانية واالجتماعية والعموم االعالم  ، رسالة ماستر، قسم واالتصالالتدريس

 .االسالمية، جامعة أدرار أحمد دراية، الجزائر

التفاعل االجتماعي بالتحصيل عالقة  :(0215خضرة حديدان ) فيروز ساري، - 4

ية العموم ، كم، رسالة ماستر، قسم العموم االجتماعيةالدراسي لدى تالميذ السنة الخامسة ابتدائي

 .الجزائر ،االجتماعية واالنسانية، جامعة العربي التبسي

واقع استخدام طرق التدريس الحديثة في   :(0213، غريب نجيب )نصير بو لرباح - 5

م النشاط البدني الرياضي التربوي، ، قس، رسالة ماستردنية والرياضية في الطور الثانوي التربية الب

 .جامعة قاصدي مرباح ورقمة، الجزائر

 


