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  مقدمة
 

 مقدمة

النهوض بالمجتمع ال یمكن تصوره إال من خالل االهتمام بالتربیة والتعلیم باعتبارهما عنصرین 

أساسیین في رقي األمم وازدهارها منذ القدم، وذلك من خالل إنشاء المؤسسات التربویة المختلفة وتطویرها 

 على مر العصور وهذا من أجل إعداد األفراد.

وتعتبر الجامعة قمة هذه المؤسسات كونها تتحمل مسؤولیة كبیرة في تكوین الطالب فكریا وثقافیا 

 وتنمیة أهم ثروة یملكها المجتمع أال وهي الثروة البشریة.

ویعد التدریس الجامعي عملیة ذات طبیعة معقدة لكونها تتأثر بعدد كبیر من العوامل والتي تعتبر 

 الدعائم األساسیة في جعل التدریس الجامعي فعاال، واألستاذ الجامعي هو عضو في هیئة التدریس

 والطالب الجامعي هو الطالب المسؤول والمشارك في التعلیم.

وتعتبر طرق التدریس من أهم عناصر العملیة التعلیمیة التي تساهم في تحدید المستوى التحصیلي 

للطلبة، والذي یعد هذا األخیر عملیة تظافر مجموعة من العوامل أهمها طرق التدریس لدى األستاذ، لذلك 

 البد من اختیار أحسن الطرق وأنجعها في التعلیم.

وقد قمنا بهذه الدراسة من أجل معرفة مدى تأثیر طرائف التدریس المتعمدة في التعلیم الجامعي في 

التحصیل الدراسي لدى المتعلمین، باإلضافة إلى تحدید معالم طرائف التدریس األكثر شیوعا وٕابراز األنجع 

 منها.

وفي هذا المضمار یتضمن بحثنا جانبا نظریا وجانبا میدانیا فأما الجانب النظري قسمناه إلى أربعة 

وأهداف  فصول استعرضنا في الفصل األول إشكالیة البحث، وفرضیات البحث، ومصطلحات البحث

 البحث، وأهمیة البحث، ودواعي اختیار البحث.
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  مقدمة
 

 أما الفصل الثاني فتعرضنا فیه إلى أهم الدراسات السابقة وتناولنا طرائق التدریس بوجه عام.

وتناولنا في الفصل الثالث طرق التدریس لدى األساتذة الجامعیین حیث تعرضنا فیه إلى ماهیة 

 طرائف التدریس، وممیزات طریقة التدریس الجیدة، وأخیرا أنواع طرائف التدریس في الجامعة.

  وكان الفصل الرابع مكرسا للتحصیل الدراسي لدى الطلبة الجامعیین من حیث ماهیته، وأهمیته

 ومبادؤه، وأهدافه.

ومنهج  أما الفصل الخامس فقد اعتنینا فیه بالدراسة المیدانیة من حیث حدود البحث، وعینة البحث

 البحث، وأداة البحث، ونتائج البحث، وتوصیات ومقترحات البحث.

 وأملنا أن یستفید غیرنا من بحثنا الذي بذلنا ما في وسعنا من أجل العنایة به شكال ومضمونا.

 واهللا ولي التوفیق

∗ ∗ ∗ 
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  األوللالفص
 البحث ولواحقها المنهجیة إشكالیة
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 مراجع الفصل األول    

 

       



     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

  البحثإشكالیة

العنایة بالتعلیم ضروریة لنجاح التعلیم في حد ذاته،وال تتحقق العنایة بالتعلیم دون العنایة بالمعلم 

الذي یعتبر مهندسا في میدان التربیة و التعلیم بوجه عام،و في سیاق العنایة بالمعلم یأتي في المقدمة 

 تدریبه على طرائق التدریس التي لها دورا ال یستهان به في ترقیة العملیة التعلیمیة ورفع مردودها.

وتعد طرائق التدریس ترجمة حقیقیة لعمل المعلم من خالل األسالیب التي یتبعها في تدریس 

 إلىالمتعلمین،وهي من أبرز عناصر العملیة التعلیمیة بمفهومها الشامل،وتختلف طرائق التدریس من معلم 

 في المراحل التعلیمیة المختلفة،وتتجلى أهمیتها في بناء عقول المتعلمین وفي تزویدهم بالمعارف أخر

والمهارات المالئمة لمستویاتهم العلمیة والعقلیة،كما أنها تحدد طبیعة التفاعل القائم بین المعلم والمتعلم 

 وبین المتعلم والمتعلمین.

ویعتبر التحصیل الدراسي ناتجا تعلیمیا،تتضافر فیه عوامل عدیدة مرتبطة بقدرة المتعلم وبكفاءة 

المعلم و بطریقة التدریس وبنوعیة المنهج التعلیمي،وانطالقا من طبیعة موضوع بحثنا الذي یدور حول 

طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى المتعلمین یمكن طرح 

 التساؤلین الموالیین:

 في التدریس بالتعلیم الجامعي في التحصیل الدراسي لدى اإللقاء أي مدى تؤثر طریقة إلى-01

 .المتعلمین؟

 أي مدى تؤثر طریقة الحوار في التدریس بالتعلیم الجامعي في التحصیل الدراسي لدى إلى-02

 .المتعلمین؟

* * *  
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

 فرضیات البحث

 بحثنا نصوغ الفرضیات التالیة: إشكالیة التساؤالت الواردة في نهایة إطار     في 

 :األولىالفرضیة -أوال

 ینخفض التحصیل الدراسي لدى الطلبة الجامعیین الدین یتلقون المحاضرات والتطبیقات من 

 أساتذتهم بطریقة اإللقاء. 

ثانیا-الفرضیة الثانیة: 

یرتفع التحصیل الدراسي لدى الطلبة الجامعیین الدین یتلقون المحاضرات والتطبیقات من أساتذتهم 

 بطریقة الحوار.

 ثالثا- الفرضیة الثالثة: 

یرتفع التحصیل الدراسي لدى الطلبة الجامعیین الدین یتلقون المحاضرات والتطبیقات من أساتذتهم 

 بطریقة األداء.

  

* * * 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

مصطلحات البحث 

وانطالقا من   شأنه ورفع قیمته وتحدید أبعاده،أعالءلمصطلحات البحث دور بالغ األهمیة في 

 موضوع بحثنا الذي یدور حول طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي وعالقتها بالتحصیل الدراسي

 المتعلمین نبرز المصطلحات التالیة: لدى

 طرائق التدریس: -أوال 

هي السیرة والحالة والمذهب والمسلك،و جمع الطریقة طرائق،وقد جاء في القران  :الطریقة لغة

(عبد اللطیف  من سورة طه 63 اآلیة»َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكْم اْلُمثْـَلى«...: الكریم في قصة فرعون قوله تعالى

 .) 153 م  ص 2005بن حسین فرج 

 هي اإلجراءات التي یتبعها المعلم لمساعدة تالمیذه من أجل تحقیق األهداف :الطریقة اصطالحا

 المتعلمین إلىالتعلیمیة المنشودة وقد تكون تلك اإلجراءات على شكل مناقشات أو أسئلة یقدمها المعلم 

لمساعدتهم على تحقیق أهدافهم. 

 المتعلمین إلى بأنها األولیة التي یختارها المعلم لتوصیل المحتوى التعلیمي :وتعرف الطریقة أیضا

 .)24 م ص 2010(عبد الحمید حسن عبد الحمید شاهین بهدف تنفیذ التدریس بجمیع عناصره داخل غرفة الصف

كلمة مشتقة من الفعل درس،فیقال درس الشيء أي یدرس درسا،والدرس هو الطریق :التدریس لغة 

  سورة األنعام.105 اآلیة-ِلَیُقوُلوا َدَرْستَ »و....«الخفي وقد جاء في القران الكریم قوله تعالى"

 م ص 2011(محمد السید علي  لیقولوا درست أي تعلمتاآلیات نبین لهم اآلیةوقال ابن عباس معنى 

15،16( . 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

والتدریس اصطالحا وله عدة تعریفات عدیدة منها: 

 التي واإلجراءات التي یوفرها المعلم في موقف تدریسي معین واإلمكانیات أ-التدریس هو كل الظروف 

 في سبیل مساعدة المتعلمین على تحقیق األهداف المحددة لذلك الموقف. یتخذها

ب- التدریس مجموعة من النشاطات التي یقوم بها المعلم في موقف تعلیمي لمساعدة طالبه على 

الوصول إلى أهداف تربویة محددة. 

 فیه تفاعل بین المعلم والمتعلم وموضوع التعلم تنفیذهج- التدریس هو نشاط إنساني  هادف مخطط له و 

وبیئته،ویؤدي هذا النشاط إلى نمو الجانب المعرفي والمهاري لكل من المعلم والمتعلم،ویخضع هذا النشاط 

 .)26 م ص 2006(فخري رشید خضر إلى تقویم شامل ومستمر.

ل أو الكیفیات التي یستخدمها المعلم في توصیل المنهج إلى ئطرائق التدریس هي األدوات أو الوسا

الدارسین أثناء العملیة التعلیمیة،أو هي اإلجراءات التي یتبعها المعلم لمساعدة تالمیذه لتحقیق األهداف 

التعلیمیة،أو هي ما یتبعه المعلم من خطوات متسلسلة متتالیة ومترابطة لتحقیق هدف أو مجموعة من 

األهداف التعلیمیة،أو هي توجه فلسفي یتكون من عدة فرضیات متسقة ومترابطة متعلقة بطبیعة المادة 

 .)24،25 م ص 2010(عبد الحمید حسن عبد الحمید شاهین وتعلیمها.

 ) :28 م ص 1982  جمیل(جمال صلیب المعلم-ثانیا

 منشود في التعلیم،وهو العامل األساسي في عملیة تكوین إصالح   -المعلم هو حجر الزاویة في كل 

المتعلم الصالح تربویا وأخالقیا ووطنیا ودینیا. 

   -المعلم هو ذلك الشخص الذي یعین ویشرف ویوجه ویرشد. 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

   -المعلم هو عصب العملیة التربویة،وهو العامل الرئیسي الذي یتوقف علیه نجاح العملیة التربویة في 

بلوغ غایتها و تحقیق دورها في تطویر الحیاة في عالمنا الجدید،وهو القادر على تحقیق أهداف التعلیم 

وترجمتها إلى واقع ملموس،وهو ركن أساسي من أركان العملیة التعلیمیة. 

 المتعلم: -ثالثا

 تنصب باتجاهه جمیع الطرائق و األسالیب و التقنیات التعلیمیة بهدف إذ -هو أساس العملیة التعلیمیة 

 من معرفة وثقافة ومعلومات حول مادة اختصاصه أو تعلمه،والمتعلم قد یكون تلمیذ إلیهتزویده بما یحتاج 

 إنأو طالب أو عامال أو مهنیا یتدرب على مهنة ما،وال یمكن لمتعلم أن یحقق أهدافه من خالل ما تعلمه 

). 338،339، ص  م2005(جرجس میشال جرجس  محتوى المعلومات التي یتلقاها إدراكلم یكن قادرا على 

  ):87 م ص 2003(زینب النجار  التحصیل الدراسي-رابعا 

 من حًصل یًحصل تحصیال،أي اكتسب یكتسب اكتسابا،یقال حًصل العلم أو :لغة التحصیل الدراسي

المال أي جمعه. 

 : یعرف التحصیل الدراسي بأنه مدى استیعاب المتعلمین لما مروا به من خبرات معینة من  اصطالحا 

خالل مقررات دراسیة،ویقاس التحصیل الدراسي بالدرجة التي یحصل علیها المتعلم في االختبارات 

التحصیلیة المعدة لهذا الغرض. 

وهناك من یرى بأن التحصیل الدراسي هو كل ما یكتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات ومیول 

وأسالیب تفكیر،ویمكن قیاسه باالختبارات التي یعدها المعلمون بوجه عام. 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

كما یعرف التحصیل الدراسي بأنه قیاس قدرة المتعلم على استیعاب المواد الدراسیة المقررة ومدى قدرته 

على تطبیقها من خالل وسائل قیاس یجریها المتعلم عن طریق االمتحانات التقویمیة التي تتم في أوقات 

مختلفة. 

 للتحصیل الدراسي هو أن التحصیل الدراسي عمود العملیة التربویة و العامل اإلجرائي   وأما تعریفنا 

ي یتوقف علیه نجاحها.    ذالرئیسي ال

 

 

 

* * * 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

 أهداف البحث

  كما یلي:                                           إجمالها      لهذا البحث مجموعة من األهداف یمكن 

-الكشف عن العالقة الموجودة بین طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي والتحصیل الدراسي 01

 لدى المتعلمین في الجامعة.   

-رغبتنا في معرفة مدى ارتباط التحصیل الدراسي للتعلیم الجامعي وطرائق التدریس المعتمدة في هذا 02

 المضمار.

 رصیدنا المعرفي بحقائق علمیة جدیدة حول طرائق التدریس والتحصیل الدراسي في التعلیم إثراء-03

الجامعي.  

 المذكرات ذات الصلة إعداد-تزوید المكتبة الجامعیة بمرجع جدید یستفید منه الباحثون الالحقون في 04

 بموضوع بحثنا.

-الوقوف على أهم طرائق التدریس التي یمكن من خاللها رفع مردود التعلیم الجامعي في أوساط 05

 المتعلمین.

-الحصول على شهادة لیسانس في علم النفس التربوي في مجال طرائق التدریس في التعلیم الجامعي 06

 وعالقته بالتحصیل الدراسي.

تي التعلیم والتعلم ودورها في تحسین مستوى التحصیل الدراسي ي أهمیة طرق التدریس في عملإثبات-07

 لدى الطلبة الجامعیین.
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

 فرصة للباحثات المعنیات باألمر في دراسة هذا الموضوع للتدرب على أخالقیات البحث إتاحة-08

التربوي.    

* * * 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

أهمیة البحث 

     تظهر أهمیة بحثنا الذي یدور حول طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي وعالقتها بالتحصیل 

الدراسي ،في كونه یسعى إلى تحدید مدى ارتباط طرائق التدریس في التعلیم الجامعي بالتحصیل 

 الحقائق العلمیة إلى المتعلمین الجامعیین بدرجة إیصال طرائق التدریس المثلى في إبرازالدراسي،من أجل 

عالیة من الدقة والوضوح،وذلك لمساعدتهم على ترقیة مستویاتهم العلمیة ورفع مردود تحصیلهم 

الدراسي،باعتبار أن طرائق التدریس لها دور ال یستهان به في نجاح العملیة التعلیمیة بغض النظر عن 

 أي اعتبار.

نا من جهد أثناء قیامنا بالبحث عن المراجع المتعلقة بالموضوع یبدو لنا أن مكتبتنا ذل    وفي حدود ما ب

الجامعیة تفتقر إلى مراجع علمیة حول طرائق التدریس والتحصیل الدراسي. 

 بحثنا الذي یعني بالعالقة القائمة بین طرائق التدریس والتحصیل الدراسي أهمیة    وفي هذا السیاق تزداد 

والتعلیم الجامعي.   

   ویضاف إلى كل ما سبق أن هذه الدراسة تساهم في توجیه المعلمین في المراحل  التعلیمیة المختلفة 

والنجاح في استخدام طرائق التدریس المالئمة لتمكین المعلمین من استیعاب ما یتعلمونه بدرجة عالیة من 

. واإلتقانالجودة 

 

* * * 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

دواعي اختیار البحث 

ها جملة من األسباب الموضوعیة والذاتیة التي تجعل الباحث اء دراسة علمیة تقف ورأیة    ال شك أن 

یهتم بها ویعمل على توضیح مختلف جوانبها،ومن األسباب الموضوعیة التي دفعتنا إلى اختیار موضوع 

یلي:  طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى المتعلمین ما

-اهتمامنا بالوقوف على سلبیات وایجابیات طرائق التدریس المتبعة في التعلیم الجامعي والعمل على 01 

تطویرها والحد من سلبیاتها مستقبال. 

 ألهمیة طبیعة طرائق التدریس وعالقته بالتحصیل الدراسي. إدراكنا-02

ق التدریس و عالقتها بالتحصیل الدراسي بوجه عام ائ رصیدنا المعرفي حول طرإثراء-رغبتنا في 03

-تزوید المكتبة الجامعیة بمذكرة یستفید منها الباحثون بمضمون طرائق التدریس والتحصیل الدراسي. 04

-حرصنا على تأكید نتائج الدراسات السابقة التي تناولت موضوع بحثنا المرتبط بطرائق التدریس 05

والتحصیل الدراسي. 

 الذاتیة التي دفعتنا إلى اختیار موضوع بحثنا المتعلق بطرائق التدریس وعالقتها األسباب    وأما 

یلي:   في ماإیجازهایمكن فبالتحصیل الدراسي،

-رغبتنا الشخصیة في دراسة هذا الموضوع وٕادراك أبعاده المختلفة. 01 

 تخصص علم النفس التربوي دفعنا إلى االهتمام بطرائق التدریس والكشف عن مدى ي-وجودنا ف02

ارتباطها بالتحصیل الدراسي. 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

 مقنعة حول ما لدینا من التساؤالت مرتبطة بعالقة طرائق التدریس إجابات-الرغبة في الوصول إلى 03

بالتحصیل الدراسي. 

 نجاح العملیة   في بأن موضوع طرائق التدریس والتحصیل الدراسي موضوع له قیمةإحساسنا-04

التعلیمیة ورفع مردودها. 

* * * 
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     إشكالیة البحث ولواحقها المنهجیة  الفصل األول:                          
 

مراجع الفصل األول 

 م،ص 2005-جرجس میشال جرجس،"معجم مصطلحات التربیة والتعلیم"،دار النهضة العربیة،بیروت،01

438،439 .

الكتاب  لأللفاظ العربیة واالنجلیزیة والفرنسیة"،دار"المعجم الفلسفي -جمال صلیب جمیل،02

. 28ص   م،1982اللبناني،بیروت،

ص   م،2003-زینب النجار،"معجم المصطلحات التربویة و النفسیة"،الدار المصریة اللبنانیة القاهرة،03

87 . 

 التعلم و أنماط واستراتیجیات التدریس المتقدمة استراتیجیات-عبد الحمید حسن عبد الحمید شاهین،"04

. 24،25ص   م،2010،اإلسكندریةالتعلم"،كلیة التربیة بدمنهور 

"طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین"،دار المسیرة للنشر  -عبد اللطیف بن حسین فرج،05

. 153والتوزیع،عمان (دون ذكر تاریخ النشر)،ص 

 2006"طرائق التدریس-الدراسات االجتماعیة"،دار المسیرة للنشر التوزیع،عمان، -فخري رشید خضر،06

. 26ص  م،

 م،2011-محمد السید علي،"موسوعة المصطلحات التربویة"،دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان،07

. 15،16ص

* * * 
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 الفصل الثاني 

الدراسات السابقة المتصلة بالبحث 

دراسة لوثیر 

دراسة ألتات 

دراسة الیزابیت كوهن           

دراسة الفاخوري     

دراسة فوده 

دراسة المقدادي    

مدى االستفادة من الدراسات                  

السابقة 

مراجع الفصل الثاني     



 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

 ):24 م ص 2005/2006(اتشي عادل  م 1989دراسة " لوثیر" 

 قام لوثیر بتجربة حول تأثیر طرائق التدریس في قدرات االنجاز لدى المتعلمین في ألمانیا،وقد تكونت 

عینة البحث من أربع مجموعات،مجموعتان بمؤسسة التكوین المهني،ومجموعتان بالجامعة لطلبة 

 النتائج التالیة: إلىوبعد التجربة توصل الباحث  تخصص البیولوجیا،

من 40%-المجموعة التي ًدرست بطریقة التدریس الحواریة نسبة النجاح لدیها في قدرة االنجاز كانت

مجموع المتعلمین. 

-المجموعة التي ًدرست بطریقة التدریس التنشیطیة،بعد قیاس قدرة االنجاز لدیها وجد الباحث أن قیمة 

. % 82 إلىنسبة اكتسابها لدى المتعلمین وصلت 

 

 

 

* * * 
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 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

): 29،30 م ص 2005/2006أتشي عادل  م (1994دراسة "ألتات"،

     قدمت "ألتات" بحث حول طرائق التدریس و قدرة االنجاز لدى المتعلمین بثانویة  تقنیة،وقد تكونت 

 21 و 16 فردا،في ثالثة أقسام في تخصصات مختلفة تتراوح أعمارهم ما بین 47عینة بحثها من 

سنة،وقد قامت الباحثة بمتابعة التدریس الحواریة بشبكة مالحظة لمدة ثالث حصص،حیث كان التباعد 

بین الحصة واألخرى مدة أسبوع،وكانت كل حصة تدوم ساعتین من الزمن،وبعد نهایة الحصص الثالث 

قامت الباحثة بقیاس قدرة االنجاز لدى المتعلمین،وكانت هذه هي المرحلة األولى من التجربة. 

    وأما المرحلة الثانیة من التجربة،فقد قامت الباحثة فیها بتدریب المدرسین على طریقة التدریس 

التنشیطیة،ثم أعادت المالحظة في المیدان أي التدریس على المتعلمین بالطریقة التنشیطیة،وذلك لثالث 

حصص أسبوعیة،وقامت بتقویم قدرة االنجاز لدى المتعلمین. 

   وفي نهایة الدراسة تحصلت الباحثة على النتائج التالیة: 

-النتائج قبل التدریب:النتائج التقویمیة في المرحلة األولى من التجربة أي عند التدریس بالطریقة الحواریة 

 تدل على عدم زیادة قدرة اإلحصائیة،وهي قیمة ثابتة،وأن الداللة 0.05على عتبة x2=4.3157أن قیمة 

االنجاز بطریقة التدریس الحواریة. 

-النتائج بعد التدریب:أثبتت نتائج التجربة بعد التدریب على طریقة التدریس التنشیطیة أن قیمة 

x2=65.2473 تدل على أن طریقة التدریس التنشیطیة اإلحصائیة،وأن الداللة 0.05 على عتبة 

 قدرة المتعلم على االنجاز. مستوىترفع 

* * * 

 

~ 20 ~ 
 



 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

 ):30 م ص 2005/2006"(اتشي عادل دراسة  "الیزابیت كوهن

    قامت " الیزابیت كوهن " بدراسة میدانیة على مجموعة من الطلبة بثانویات مختلفة في التعلم 

العام،وبعض المتعلمین بمختلف المؤسسات التكوینیة للتكوین المهني والمؤسسات التكوینیة التقنیة بدول 

أوربا،و الحظت الباحثة طرائق التدریس المستعملة،وكانت النتائج التي تحصلت الباحثة علیها حول تعلم 

 من الذین یشاركون في االجابات %30الطلبة أن طریقة التدریس الحواریة ال یفوق عدد المتعلمین فیها 

 %45ونشاطات الدرس،و أن قدرة االنجاز للطلبة بعد نهایة الدرس في األعمال المطلوبة منهم ال تتعدى 

وحتى التمارین التعلیمیة التعلمَیة  المطلوب انجازها من طرف المتعلمین خارج المؤسسة  ال یقومون 

بها،ویجدون صعوبة في إنجازها. 

    وبمالحظة الباحثة لطریقة التدریس التنشیطیة التي تعتمد على األفواج اتضح أن مشاركة الطلبة داخل 

،و أن %75 من مجموع المتعلمین،وأًن نسبة قدرة االنجاز لدى المتعلمین أعلى من %60القسم تفوق 

. %80األعمال التعلیمیة التي یقومون بها خارج المؤسسة تفوق 

    و قد توصلت الباحثة بعد تطبیقها اختبار "ت" أن قیمة "ت" المحسوبة دوما أكثر من قیمة "ت" 

الجدولیة،وأن الفرق الشاهد بین المجموعة التي درست بطریقة التدریس التنشیطیة ذو داللة إحصائیة مما 

یدل على أن طریقة التدریس التنشیطیة هي عامل مهم في زیادة قدرة االنجاز لدى المتعلم. 

 

* * * 
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 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

 :)440 م ص 2008 وآخرون(جودت أحمد سعادة  م1999دراسة الفاخوري 

أثره في التحصیل   تعریف التعلم التعاوني باعتباره طریقة تدریس والى إبرازإلى    هدفت هذه الدراسة 

 إلىالدراسي في مادة العلوم لدى طلبة الصف التاسع في المدارس األردنیة،كما هدفت الدراسة أیضا 

معرفة أثر هذه الطریقة في مفهوم الذات لدى الطلبة  أنفسهم،واقتصرت الدراسة على الطلبة الذكور دون 

 في تحصیل طلبة الصف التاسع في مادة إحصائیة،وبینت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة اإلناث

العلوم  لصالح طریقة التعلم التعاوني. 

 

* * * 
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 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

 :)438 م ص 2008 سعادة واخرون  أحمدجودت م(2003دراسة فوده 

 المقارنة بین أثر أسلوب التعلم التعاوني،واألسلوب التقلیدي الشائع في إلى    هدفت هذه الدراسة 

التحصیل الدراسي وعالقته باالتجاه نحو الحاسوب اآللي،وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة مقیاسین 

 استبیان لقیاس االتجاه نحو الحاسوب اآللي،و قد تم األخراألول اختبار لقیاس التحصیل الدراسي،و 

 إحصائیةتطبیق مقیاسین مرتین،في بدایة الفصل الدراسي والتي نتج عنها عدم وجود فروق ذات داللة 

 فكان في نهایة  اآللي وأما التطبیق الثانيب نحو الحاسون سواء في معلوماتهن أو اتجاهاتهبین الطالبات

 في كل من مستوى تحصیل الطالبات،و إحصائیةالفصل الدراسي وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

ذلك لصالح أسلوب التعلم التعاوني الذي كان عامال مساعدا في زیادة التحصیل الدراسي وفي بناء اتجاه 

 . اآلليجید نحو الحاسوب 

 

 

* * * 
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 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

 : )410م ص 2008 سعادة وآخرون  أحمد(جودت م2006دراسة المقدادي 

 التعلم التعاوني لدى إستراتیجیةبطان باستخدام ت استقصاء جانبین رئیسین یر إلى   سعت هذه الدراسة

 أظهرت نتائج المقاالت مع الطلبة أن نسبة الطلبة الذین الهندسیة، وقدطلبة الصف أثناء حلهم للمسائل 

 ظهور مشكالت عند تطبیقه،وأظهرت إلى مزایا التعلم التعاوني فاقت نسبة الطلبة الذین أشاروا إلىأشاروا 

نتائج التحلیل وجود تفاعالت لفظیة أثناء حلهم للمسائل الهندسیة،وقد كانت نسبة شیوع أنماط التواصل 

الدالة على نشاط تعلم ایجابي أعلى من نسبة أنماط  التواصل الدالة على نشاط تعلم سلبي. 

 

* * * 
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 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

مدى االستفادة من الدراسات السابقة 

في ما یتعلق بالدراسات  األجنبیة : 

    استفدنا من دراسة" لوثیر" التي كانت تدور حول تأثیر طرائق التدریس في قدرات االنجاز لدى 

 طریقة من طرائق التدریس وهي الطریقة إلى بموضوع بحثنا، حیث تطرق الباحث اإللمامالمتعلمین في 

الحواریة والتي سوف نتناولها في بحثنا،وهذا ما جعلنا نعتمد على دراسته في بحثنا،ولكن یالحظ أن 

 ذلك لم یذكر الباحث المنهج الذي اعتمد إلى إضافة القیام بها إلىالباحث لم یذكر الهدف الذي دفعه 

علیه. 

" التي تدور حول طرائق التدریس وقدرة االنجاز لدى المتعلمین،في كونها ثاث واستفدنا من دراسة "ال

اعتمدت على أداة من أهم أدوات البحث العلمي أال وهي المالحظة التي نرغب في االعتماد علیها في 

بحثنا،ویالحظ أن هذه الدراسة لم تذكر الباحثة فیها فرضیات البحث وأهدافه. 

    واستفدنا من دراسة "الیزابیت كوهن"التي كانت تدور حول طرائق التدریس التي هي المتغیر المستقل 

في بحثنا. 

 نوع من أنواع طرائق التدریس،وهو التعلم إلى    وأما الدراسات العربیة فقد استفدنا منها في كونها تطرقت 

 التعلم التعاوني عامل مساعد نالتعاوني وأثره في التحصیل الدراسي،حیث أجمعت هذه الدراسات على أ

في زیادة التحصیل الدراسي لدى المتعلمین. 

 

* * * 
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 الفصل الثاني :                                       الدراسات السابقة المتصلة بالبحث
 

مراجع الفصل الثاني 

 لدى متربصي باإلنجاز-اتشي عادل،"طریقة التدریس الحواریة وطریقة التدریس التنشیطیة وعالقتهما 01

التكوین المهني بالجزائر"،مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في قسم علم االجتماع التربوي،جامعة 

. 24،29،30 ص 2005/2006الجزائر،

 م2005،"التعلم التعاوني"،دار الفكر للنشر والتوزیع،عمان،وآخرون أحمد سعادة ت-جود02

. 410،438،439ص

 

* * * 

 

~ 26 ~ 
 



 لفصل الثالثا

 طرائق التدریس

مفهوم طرائق التدریس        

أهمیة طرائق التدریس       

عوامل إختیار طرائق التدریس             
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 الفصل الثالث:                                                           طرائق التدریس
 

مفهوم طرائق التدریس 

 :لقد تعددت تعریفات العلماء و المربین لطرائق التدریس نذكر منها مایلي 

طرائق التدریس هي مجموعة متكاملة مخططة وهادفة من النشاطات العلمیة واللفظیة المبنیة على 

، بحیث تمكن من حدوث تفاعالت بین المتعلم و الوسیلة التعلیمیة و البیئة التي تتم النفسیة للتعلم  سساأل

 ).95م ص 2007( أمال عیاش و عبد الحكیم الصافي داخل الصف أو في المخبر أو في الطبیعة 

سلوب الذي یتبعه المعلم في نقل و تبسیط المعلومات من المقررات األأوطرائق التدریس هي النهج 

 ).21م ص2013(محمد بن محمود العبد اهللا لى أذهان المتعلمین إالدراسیة 

طرائق التدریس هي األسلوب الذي یستخدمه المعلم في معالجة النشاط التعلیمي لیحقق وصول 

. )30م ص2004(فؤاد سلیمان قالدة المعارف إلى تالمیذه بأیسر السبل 

طرائق التدریس هي أسلوب لإلحساس والتفكیر والعمل والشعور والوجدان تتمیز بقدر كبیر من 

 ).71م ص2008عبد الحي أحمد السبعي ومحمد بن عبد اهللا القسایمة  المرونة (

وأما تعریفنا اإلجرائي لطرائق التدریس فهو أن طرائق التدریس عبارة عن مجموعة من األنظمة 

 وجوانب اتارهوالترتیبات والقواعد  التي تستند على العقل والموازنة والتي تهدف إلى تقدیم المعلومات والم

التعلم المختلفة لعدید من استراتیجیات التدریس مراعیة في ذلك طبیعة المتعلم والمادة الدراسیة وموضوع 

الدرس وأهدافه وبیئته السائدة بالمدرسة. 
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 :بین طرائق التدریس وأسالیب التدریس واستراتیجیات التدریسویالحظ أن هناك فرقا  

فالمقصود بطریقة التدریس الطریقة التي یستخدمها المعلم في توصیل محتوى المنهج للطالب أثناء 

 التدریس هو مجموعة من األنماط التدریسیة الخاصة بالمعلم ،في حین أن أسلوبقیامهم بالعملیة التعلیمیة 

 إستراتیجیة،وأما  التدریس یرتبط ارتباطا وثیقا بالخصائص الشخصیة للمعلم ،أي أن أسلوبوالمفضلة لدیه 

 تحقیق إلىداخل الصف التي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل تهدف التدریس فهي مجموعة تحركات المعلم 

 )15م، ص2013 محسن علي عطیة، (.األهداف التدریسیة المحددة مسبقا

 

* * * 
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طرائق التدریس أهمیة 

 .) 125م ص2000(وهیب مجید الكبیسي وصالح حسن الداهري:       تكمن أهمیة طرق التدریس في مایلي

متها للموقف التعلیمي وقدرتها على تحقیق األهداف  ء- یتوقف نجاح طریقة التدریس على مدى مال

التعلیمیة بأقل جهد وأسرع وقت. 

- تساعد طرائق التدریس على اكتساب الحقائق و المعلومات و المفاهیم والتعلیمات واالتجاهات وتنمیة 

قدرات المتعلمین على التفكیر واإلبداع. 

 أهداف وممارسات سلوكیة. إلى- طرائق التدریس أداة لتحقیق األهداف التربویة  وترجمتها إ

طریقة التدریس هي األداة المهمة التي یحكم بواسطتها على أیة مادة من حیث صعوبتها وسهولتها . - 

مشكالت ازدیاد أعداد التالمیذ عن طریق اتاحة الفرص وتنویع الخبرات هة واجم- طریقة التدریس هي 

التربویة. 

* * * 

 

 

 

 

 

~ 30 ~ 
 



 الفصل الثالث:                                                           طرائق التدریس
 

مواصفات طریقة التدریس الجیدة 

 :) 378م ص2006تالوي الف (سهیلة محسن كاظم  تتصف طریقة التدریس الجیدة بأنها

- تناسب قدرات المتعلمین ومیولهم وتراعي الفروق الفردیة بینهم. 

- تتنوع فیها النشاطات التعلیمیة. 

- تزود المتعلم بالتغذیة المعرفیة اإلیجابیة. 

- تستثیر دافعیة المتعلمین وتحثهم على التعلم. 

- تعد المتعلمین للتفكیر البناء والحوار بموضوعیة وهدوء. 

- تحقق االهداف بأقل وقت وجهد وتكلفة. 

- تنمي في المتعلمین معرفة جدیدة واتجاهات إیجابیة وأخالق حمیدة. 

- تتصف بالمرونة بحیث تأخذ كل المتغیرات في البیئة التعلیمیة. 

- تثیر حب االستطالع والدهشة لدى المتعلمین بإجراءات متنوعة.  

 

 

* * * 
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 طرائق التدریس مكونات

 )95م ص2010(إیمان محمد عمر لطرائق التدریس مكونات ندكر منها: 

- األهداف التدریسیة. 

- التحركات التي یقوم بها المعلم و ینظمها لیسیر وفقها في تدریسه. 

 األهداف. إلى- األمثلة و التدریبات والمسائل و الوسائل المستخدمة للوصول إ

- الجو التعلیمي و التنظیم الصفي للحصة. 

- استجابات المتعلمین بمختلف مستویاتهم الناتجة عن المثیرات التي ینظمها المعلم ویخطط لها 

 درجة أن هناك من یرى إلى،فتحركات المعلم هي العنصر المهم والرئیسي في نجاح أیة طریقة للتدریس 

أن طریقة التدریس هي تتابع منظم ومتسلسل من تحركات المعلم. 

 

* * * 
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عوامل اختیار طرائق التدریس 

  ) 95م ص2007(أمال عیاش وعبد الحكیم الصافي        یتوقف اختیار طریقة التدریس على عدة عوامل منها 

 طرائق التدریس الفروق الفردیة بین المتعلمین من حیث یجب أن تراعى عند اختیار-مستوى المتعلمین: 

 كما تراعى أعمارهم وجنسهم وخلفیاتهم االجتماعیة. التعلم وأسالیب التفكیر وطریقتهم في الحفظ والفهم،

، فالطریقة المناسبة لتحقیق األهداف في فكل طریقة تسهم في تحقیق هدف معین: ةالمنشوداألهداف - 

 ال تكون مجدیة في تنمیة التفكیر العلمي وفي اكتساب مهارات عملیة یدویة أو في اكتساب المعارف

اكساب المیول واالتجاهات والقیم والمعاییر. 

لكل درس محتوى علمي معین یراد تحقیقه،ولما كانت : - المحتوى العلمي للدرس وطبیعة المادة العلمیة

المادة متنوعة أصبح من الضروري تنویع طرائق التدریس لتتناسب مع طبیعة المادة ومحتواها العلمي. 

یتعلق اختیار الطریقة بالنظرة الفلسفیة للمجتمع والمعلم تجاه التعلیم - النظرة الفلسفیة للعملیة التعلیمیة: 

 ومدى ارتباطه وانتمائه وحماسه لمهنة التعلیم.

 

* * * 
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طرائق التدریس أنواع 

 : طریقة المحاضرة-الأو

 ) :96،97م ص 2007(أمال عیاش وعبد الحكیم الصافي- تعریف طریقة المحاضرة01        

- طریقة المحاضرة هي من أقدم طرق التدریس، وكانت مرتبطة بعدم وجود كتب تعلیمیة، والكبار هم 

الذین یقومون بالتعلیم للصغار،وهي ال تزال من أكثر الطرق شیوعا حتى اآلن، وهي عبارة عن قیام المعلم 

بإلقاء المعلومات والمعارف على التالمیذ في جمیع الجوانب وتقدیم الحقائق والمعلومات التي قد یصعب 

الحصول علیها بطریقة أخرى. 

- طریقة المحاضرة هي تلك الطریقة التي یتحمل العبء األكبر فیها المعلم، والمتعلم یكون فیها سلبیا 

متلقیا فقط، فالمعلم هو المتحدث الرسمي هو الذي یتحدث ویشرح ویجیب وما على المتعلمین إال 

اإلنصات واإلصغاء.  

- طریقة المحاضرة هي الطریقة التي تستند على المعلم وما یقوم به من إلقاء طوال الوقت المخصص 

للدرس مع االستعانة أحیانا بالسبورة أو بوسائل تعلیمیة أخرى،وعلى الرغم مما تتعرض له هذه الطریقة من 

نقد كبیر أكثر من أیة طریقة أخرى من طرائق التدریس،فإنها ال تزال تستخدم استخداما واسعا،ویرجع ذلك 

إلى رغبة المعلم في نقل المعلومات منه مباشرة إلى المتعلمین اختصارا للوقت. 

 :- شروط طریقة المحاضرة02

 ):93 م ص2005(عبد اللطیف بن حسین فرجلطریقة المحاضرة عدة شروط منها

- االستعداد أو التحضیر لها للتمكن من المادة العلمیة واالستعداد لألسئلة واألمثلة المحتملة. 

~ 34 ~ 
 



 الفصل الثالث:                                                           طرائق التدریس
 

- سالمة اللغة التي یتكلم بها المدرس نطقا وٕاعرابا ومفردات وتراكیب. 

- أن یكون صوت المدرس مسموعا ولهجته متناسبة مع المعاني. 

- االبتعاد عن اإللقاء السریع أو المتقطع البطيء. 

 األفكار الهامة لتأكیدها وتثبیتها في أذهان التالمیذ. عض- إعادة ب

- االستعانة بإثارة الحواس األخرى باستعمال وسائل معینة بصریة أو سمعیة بصریة. 

- عدم إشغال وقت التدریس كله في اإللقاء وٕاتاحة فرصة لألسئلة واالستفسارات والمراجعة والتطبیق في 

طریقة المحاضرة. 

- مراعاة مستوى المتعلمین اللغوي والعلمي والعقلي. 

- مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین. 

- أن یبدأ المعلم محاضرته بتقدیم مناسب إلثارة انتباه المتعلمین وتهیئة جو من االرتیاح في نفوسهم. 

 :- خطوات طریقة المحاضرة03

 ) :83م ص1994 وآخرون د(محمد مقداتتلخص خطوات طریقة المحاضرة  في ما یلي

الهدف من هذه الخطوة توجیه أذهان المتعلمین إلى االنتباه قصد الولوج في - التمهید أو التحضیر: أ

الدرس الجدید. 

: یقدم فیه المعلم الجزئیات أو الحقائق التي یستخلص منها القواعد أو التعمیمات،وتأخذ هذه - العرضب

الحقائق شكل المعرفة الهامة في حیاة المتعلمین أنفسهم. 
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هذه الخطوة تعرض الحقائق الجزئیة وربطها یبعضها باالشتراك مع المتعلمین - الربط والمقارنة: ج

قات بینهم. عالوٕاظهار ال

یستطیع المتعلمون بعد عرض الحقائق وربطها أن یصفوا العناصر المشتركة بینها بعبارة - التعمیم: د

واحدة وواضحة. 

 هذه الخطوة التي یفحص فیها المتعلم صحة التعمیم بتطبیقه أمثلة أخرى، ویالحظ أن -التطبیق:ه

النجاح في تطبیق التعمیم أو القانون یعتمد على الفهم.  

 :- أسالیب طریقة المحاضرة04

): 94ص  م2005(عبد اللطیف بن حسین فرج        للمحاضرة أسالیب عدة منها 

وهو سرد قصة مناسبة للموضوع لتؤخذ منها معاني الدرس أو لیتوصل بها إلى :-األسلوب القصصيأ

موضوعه بأسلوب جذاب ومتفاعل. 

 وهو إیضاح كلمة أو اصطالح أو جملة أو نص بعبارات أسهل أو أوسع أو أقرب :- أسلوب الشرحب

إلى مدارك السامعین من األلفاظ األصلیة. 

وهو ذكر صفات الموصوف بأسالیب جذابة مرتبة مترابطة في تسلسل ال یدعو إلى النسیان. :- الوصفج

- تصنیفات طریقة المحاضرة 05

): 42م ص2007لة يمحمد محمود الحو(توفیق أحمد مرعي للمحاضرة ثالثة تصنیفات هي 

یوفر العرض المقروء للمعلم إمكانیة القراءة المباشرة من دفتر التحضیر أو - العرض المقروء(الخطبة) :أ

الكتاب، وبذلك یتمكن من نقل محتوى تعلیمي كبیر نسبیا في زمن قصیر وبصورة منظمة، ویحافظ على 
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الترابط والتسلسل المنطقي لعناصر المحتوى، ویقدم درسه بدون ثغرات ونواقص، ویستفید استفادة  كاملة 

من زمن المحاضرة  وااللتزام به، إال أن من سلبیات هدا التصنیف هو الخوف من اإلسهاب والحشو الزائد 

الذي قد یؤدي الى عدم استطاعة المستمعین على متابعة قراءة المحاضرة وتضعف تدریجیا قدراتهم على 

المتابعة. 

یوفر العرض الحر مجاال واسعا الرتجال العرض ویحقق اتصاال تعلیمیا جیدا بین - العرض الحر: ب

المعلم والمتعلم إال أنه في الوقت ذاته یوفر إمكانیة الخروج عن النص أو االبتعاد عن معالجة الجوانب 

الرئیسیة لموضوع المحاضرة واالنشغال بتفاصیل لیست لها عالقة مباشرة به. 

هو النوع األمثل،فاإلعداد الجید  العرض الحر أو اإللقاء الحر أو المرتجل باستخدام مفكرة: -ج

للمحاضرة وكتابة أهم عناصرها في ورقة صغیرة أو مفكرة تساعد المعلم على تجاوز سلبیات النوعین 

 السابقین وتحقق له امكانیة العرض الجید والمنظم للمحاضرة وتحقق أهدافها في الفترة الزمنیة المحددة.

): 145ص  م2009(عادل أبو العز سالمة - ممیزات طریقة المحاضرة06

 تعتبر طریقة المحاضرة اقتصادیة في الوقت،فهي تتیح مجاال للمعلم بأن یغطي خاللها قدرا كبیرا من -

 المادة الدراسیة،وهذا ما یساعده على حل مشكلة طوال المقررات الدراسیة.

- باستخدام طریقة المحاضرة یمكن وضع عدد أكبر من التالمیذ بنفس الفصل وهذا یساعد على حل 

مشكلة عدد الطلبة الزائد. 

نشاء مختبرات وشراء أجهزة ومعدات وأدوات ،وهذا یساعد إ- طریقة المحاضرة اقتصادیة،فهي ال تحتاج 

 المدرسة المادیة. إمكانیاتعلى حل مشكلة 

~ 37 ~ 
 



 الفصل الثالث:                                                           طرائق التدریس
 

- تتیح طریقة المحاضرة مجاال للمعلم بأن ینمو ویطور نفسه علمیا بشكل أفضل،ألن هذه الطریقة تجعله 

یحضر مادته العلمیة التي سیلقیها. 

- تسمح طریقة المحاضرة بعرض المعلومات عرضا متصال ومنظما ومترابطا ال مجال فیه للفجوات التي 

تشتت االنتباه، ویستطیع المتعلمون االستفادة من تلك المعلومات التي یصعب أن یصلوا إلیها بأنفسهم. 

- تساعد طریقة المحاضرة على حفظ الهدوء والنظام في الفصل، وهذا یساعده على حل مشكلة االنضباط 

الصفي. 

- تصلح هذه الطریقة بصفة خاصة في تدریس طالب المرحلة الجامعیة. 

 ) :300م ص2010(إیمان محمد عمر- عیوب طریقة المحاضرة07

طریقة المحاضرة یكون دور المتعلم سلبیا غیر مشارك، وما علیه إال أنه یستمع لتلقي المعلومات، في - 

ولذلك فإنه سریعا ما یشعر بالملل والخمول.  

- مشاركة الطلبة في طریقة المحاضرة مشاركة ذهنیة تخلو من المستویات المعرفیة العلیا كالتطبیق 

والتحلیل والتركیب والتقویم. 

- تركیز طریقة المحاضرة على الجانب المعرفي یجعلها ضعیفة الجدوى في تعلیم الطالب المهارات وحل 

المشكالت ویجعلها تشجع على حفظ المعلومات باعتبارها هدفا في حد ذاته،والحفظ هو أدنى مستویات 

التعلیم. 

- ال یستطیع المعلم بسهولة أن یعرف ما إذا كان الطالب متابعین لمحاضرته وفاهمین لمحتواها أم ال.  

- ال تراعي طریقة المحاضرة الفروق الفردیة بین الطلبة. 
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- ال تتیح طریقة المحاضرة الفرصة للحوار والمناقشة. 

 :طریقة العروض العملیة-ثانیا

- تعریف طریقة العروض العملیة:  01

- تعرف طریقة العروض العملیة بأنها طریقة تعتمد على أداء المعلم المهارات أو الحركات موضوع التعلم 

أمام أعین التالمیذ مع تكرار هذا األداء إذا تطلب الموقف التعلیمي ذلك،ثم إعطاء الفرصة للتالمیذ للقیام 

 ).31م  ص2010(عبد الحمید حسن عبد الحمید شاهین بهذه األداءات لتنفیذ المهارة موضوع التعلم

- طریقة العروض العملیة هي الطریقة التي یعرض فیها المدرس األدوات واألجهزة والوسائل المختلفة 

على تالمیذه الستخدامها لحل اإلشكال،ویقصد بها ذلك النشاط الذي یقوم به المعلم أو التلمیذ بقصد 

توضیح فكرة أو حقیقة في الحیاة العملیة باستخدام بعض وسائل اإلیضاح مثل العینات والنماذج والصور 

 ).89م ص1994 وآخرون د(محمد مقداوالرسوم إلى جانب الشرح الشفوي 

 لعرض وسائل تعلیمیة طبیعیة - طریقة العروض العملیة هي طریقة في التدریس تتضمن إجراءات علمیة

 یغلب علیها أداء المعلم بهدف إیصال أغراض تعلیمیة محددة إلى أو اصطناعیة أو تجارب علمیة

. )101م ص 2007(أمال عیاش وعبد الحكیم الصافيالتالمیذ

 :- خصائص طریقة العروض العملیة02

 ):103ص  م2007(أمال عیاش وعبد الحكیم الصافيخصائص عدة تمیزها وهي         لطریقة العروض العملیة

طریقة العروض العملیة تسمح بمعایشة المتعلمین الواقعیة لمادة تعلمهم ومشاركتهم النشطة في - أ

تنفیذها. 
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 للمتعلمین لمناقشة المعلم واألقران، مما یساعدهم على ربط  فرصة- طریقة العروض العملیة توفرب

المعلومات ضمن الموضوع الواحد ببعضها. 

- طریقة العروض العملیة یلجأ فیها المتعلمون إلى استعمال حواس عدیدة كالرؤیة والسماع والحس ج

واللمس حین یستخدمونها عند التعامل والوسائل واألجهزة التعلیمیة. 

- طریقة العروض العملیة ال تكلف الجهاز التربوي الكثیر من المواد والوسائل التعلیمیة فضال عن د

توفیرها الكثیر من الوقت والجهد. 

- في طریقة العروض العملیة مرونة في التعامل مع المتعلمین أثناء العرض والمناقشة والتطبیق. ه

 :- الشروط الواجب مراعاتها لتحقیق نجاح طریقة العروض العملیة03

 ):90،91م ص1994 وآخرون د(محمد مقدالهذه الطریقة شروط یجب مراعاتها لنجاحها

- في طریقة العروض العملیة ینبغي على المدرس إجراء التجارب قبل الدرس باستخدام األجهزة والمواد 

التي یستعملها التالمیذ. 

- في طریقة العروض العملیة ینبغي أن یكون أداء التجارب بصورة كاملة. 

- في طریقة العروض العملیة یحدد المدرس للتالمیذ الغرض من التجربة تحدیدا واضحا. 

- في طریقة العروض العملیة على المدرس أن ال یذكر للتالمیذ المشاهد والنتائج قبل استنتاجها. 

- في طریقة العروض العملیة على المدرس أن یكون عمله واضحا أمام التالمیذ. 

 - في طریقة العروض العملیة یكون جهاز العرض بسیطا بعیدا عن التعقید.
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 :- ممیزات طریقة العروض العملیة04

 ):91م ص1994 وآخرون دمحمد مقدا      لطریقة العروض العملیة ممیزات عدیدة نوجزها في ما یلي(

- بطریقة العروض العملیة یقوم الطالب بإجراء التجربة بنفسه. 

- في طریقة العروض العملیة یستخدم المعلم جهاز واحد إلجراء التجربة أمام الفصل كله. 

- في طریقة العروض العملیة یتجنب المتعلم الخطر الذي قد ینجم عند قیامه بالتجربة. 

 - توفر طریقة العروض العملیة خبرة كافیة للمتعلم. 

 :- عیوب طریقة العروض العملیة05

 :)91م ص1994 وآخرون د(محمد مقداعیوب طریقة العروض العملیة ما یلي من

- هذه الطریقة ال توفر فرصة تناول األدوات المستخدمة وفهمها. 

- سرعة تقدیم المعلومات في طریقة العروض العملیة تحد من متابعة التالمیذ التجربة. 

- في هذه الطریقة ال یستطیع جمیع المتعلمین مشاهدة العروض العملیة في القاعة. 

- بعض الخبرات في هذه الطریقة یصعب على المتعلمین إدراكها عن طریق المشاهدة وحدها. 

- یكون موقف المتعلم في هذه الطریقة أثناء العرض سلبیا وذلك راجع لتشتت االنتباه. 

 :- مجاالت استخدام طریقة العروض العملیة06

م 2006  اللولوة صبحي سالمحي(فت        هناك مجاالت عدیدة الستخدام طریقة العروض العملیة نذكر منها

): 77ص
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- تستخدم طریقة العروض العملیة كمدخل لتقدیم المادة العلمیة وٕاثارة اهتمام الطلبة بموضوعات المادة.  أ

- تستخدم طریقة العروض العملیة كوسیلة لجمع المعلومات عن مشكلة تكنولوجیة. ب

- تستخدم طریقة العروض العملیة في توضیح كیفیة عمل أداة أو جهاز معین. ج

- تستخدم طریقة العروض العملیة للمراجعة، كما في مراجعة بعض الموضوعات أو إعادة بعض د

النشاطات التكنولوجیة أمام المتعلمین لتوطید ما تم التوصل إلیه سابقا، ولتثبیت نواتج التعلم النظریة من 

 جدید وخاصة لدى المتعلمین الذین فاتهم ذلك.  

- تستخدم طریقة العروض العملیة في تقویم أعمال المتعلمین كأن یختبر المعلم المتعلمین في ه

 معلوماتهم التكنولوجیة عن طریق األسئلة الشفویة أو االختبارات التحریریة او األدائیة. 

 :طریقة المناقشة- ثالثا

من تعریفات طریقة المناقشة مایلي: - 01

 تدریس یقوم الطلبة فیها بالتحدث مع بعضهم البعض عن قضایا ذات اهتمام إستراتیجیة        المناقشة 

مشترك. 

        المناقشة طریقة یقوم فیها المتعلمون بتحضیر مادة الدرس والبحث عنها وتجمیعها وتحلیلها 

والموازنة بین جوانبها،ثم مناقشة ما جاؤوا به داخل الفصل،بحیث یطلع كل متعلم على ما توصل إلیه 

أمبو  ي(عبد اهللا بن خمیسزمیله من مادة وبحث واستقصاء،وبذلك یشترك جمیع المتعلمین في إعداد الدرس

 ).140م ص2009سلیمان بن محمد البلوشي  وسعیدي
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        طریقة المناقشة تعتمد على طرح األسئلة بحیث یتحول محتوى المادة العلمیة إلى أسئلة یوجهها 

المحاضر إلى الطلبة ،وكل سؤال یوضح فكرة أساسیة في الدرس،یأخذ الطلبة في إطارها األسئلة الموجهة 

إلى المدرس،وحتى تكون المناقشة مجدیة البد من تنویع مستویات األسئلة بین التذكر والفهم والتطبیق 

 ). 44م ص2006(فتحیة صبحي اللولووالتحلیل والتركیب والتقویم. 

        المناقشة هي قیام المعلم بإدارة حوار شفوي من خالل الموقف التدریسي بهدف الوصول إلى 

بیانات أو معلومات جدیدة،وعلى المعلم مراعاة مجموعة من النقاط لجعل هذه الطریقة فعالة عند 

استخدامها،ومن هذه النقاط مایلي: 

- یجب أن تكون األسئلة مناسبة لألهداف ومستوى الطالب. 

- یجب تحدید مدى سهولة وصعوبة األسئلة. 

- مراعاة أن تكون األسئلة خالیة من األخطاء اللغویة والعلمیة. 

- ضرورة التركیز على إعطاء زمن من االنتظار یتیح  للطلبة التفكیر والتواصل في الحوار والمناقشة 

).   44م ص2010/2011(عبد الحمید حسن عبد الحمید شاهین وٕاتاحة الفرصة لهم لمناقشة بعضهم البعض 

 :- أهداف طریقة المناقشة02

(عبد اهللا بن خمیس أمبو سعیدي وسلیمان بن محمد البلوشي         تتحقق طریقة المناقشة العدید من األهداف منها 

) : 142م ص2009

- طریقة المناقشة تعمل على تنمیة الذكاء اللغوي لدى الطلبة أثناء مناقشة المشكلة المعطاة لهم. 

- طریقة المناقشة تنمي لدى الطلبة بعض عملیات العلم كاالستدالل واالستنتاج. 
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- طریقة المناقشة تقلل من تشتت أذهان الطلبة في الغرفة الصفیة. 

- طریقة المناقشة جیدة لتغییر اتجاهات الطلبة نحو المادة أو نحو قضیة معینة. 

- طریقة المناقشة یشترك فیها عدد كبیر من الطلبة في عملیة التعلم. 

- طریقة المناقشة تزید من ثقة الطلبة بأنفسهم. 

- طریقة المناقشة تزود الطالب بفرص التفاعل مع معلمه وزمالئه. 

- طریقة المناقشة تدرب الطلبة لیكونوا مفكرین ناقدین. 

-  طریقة المناقشة تقدم تغذیة راجعة عن اكتساب الطلبة للمعلومات. 

) : 90م ص2005(عبد اللطیف بن حسن بن فرج - شروط طریقة المناقشة03

- تأكد المدرس من صالحیة الموضوع. 

- إخبار الطالب بالموضوع لیبادروا إلى القراءة حوله استعدادا للمناقشة. 

- بدء المدرس بعرض موجز لموضوع المناقشة أو للمشكلة مع توضیح أهمیتها والهدف منها. 

- تهیئة المناخ المناسب للمناقشة. 

- الحرص على مشاركة جمیع الطالب في المناقشة. 

- ضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع المحدد والزمن المؤقت. 

- تدخل المدرس لتصحیح بعض األخطاء العلمیة من الطالب. 
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- كتابة العناصر األساسیة للمناقشة. 

- تلخیص المدرس ما توصل إلیه المتناقشون. 

- تقدیم خالصة المناقشة وربط عناصرها ببعضها البعض. 

 :- خطوات طریقة المناقشة04

 ):309م ص2013(محسن علي عطیة         تمر طریقة المناقشة بمرحلتین هما:

مرحلة التخطیط وتتضمن: - 01

- تحدید المشكلة التي یراد طرحها للنقاش. 

- تحدید عناصر المشكلة الرئیسیة التي ینبغي أن تكون محاور للنقاش. 

- تحدید مصادر المعلومات ذات الصلة بالمشكلة أو القضیة التي تم اختیارها. 

- صیاغة األسئلة الالزمة إلثارة النقاش بطریقة تجعل اإلجابة عنها تقود إلى الحلول المطلوبة وٕالى 

ن إلى أهداف النقاش أو الغایات المحددة لها. يتوصیل المتناقش

- تحدید أسلوب المناقشة وطریقة إدارتها، بمعنى تحدید ما إذا كانت المناقشة ثنائیة أو جماعیة. 

 - تصمیم الدرس وكتابة خطة المناقشة.

- مرحلة التنفیذ وتتضمن: 02

- كتابة عنوان الدرس من المدرس على السبورة. 

- كتابة محاور النقاش األساسیة. 
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- تحدید األهداف التي یراد الوصول إلیها. 

- تحفیز الطلبة وٕاثارة دافعیتهم إلى المشاركة في المناقشة بطرح أسئلة مثیرة. 

- توزیع الطلبة على مجموعات صغیرة إذا كانت المناقشة ضمن مجموعات مع تسمیة طالب في كل 

مجموعة إلدارة النقاش بین أفرادها. 

- فتح النقاش في القضیة بعد تبصیر الطلبة بقواعد الحوار وآدابه وٕاشاعة روح االحترام المتبادل. 

 أو اآلراء الصحیحة في ضوء نتائج المناقشة وكتابتها وهي تبدأ مع الخطوة اإلجابات- تحدید الحلول أو 

األولى وتشمل مستوى مشاركة الطلبة في النقاش،وقیمة اآلراء المطروحة وسیر النقاش،والحلول التي تم 

 التوصل إلیها واالستنتاجات،وتعمیم النتائج.

 :- أنواع  طریقة المناقشة05

م 2013(محسن علي عطیة        طریقة المناقشة من حیث متغیرات الموقف التعلیمي أنواع عدیدة منها مایلي

 ) :308ص

 - من حیث عدد المشاركین في النقاش:01

وهي التي تجري بین المعلم والمتعلم أو بین متعلمین اثنین. : - المناقشة الثنائیة

  وهي المناقشة التي یشترك فیها الجمیع، وتعد من أكثر األنواع شیوعا في التدریس.:- المناقشة الجماعیة

 - من حیث الحریة في النقاش:02

 یجري هذا النوع من المناقشة لغرض تولید األفكار المبتكرة التي یمكن الحصول علیها المناقشة الحرة:- 

نتیجة العصف الذهني،حیث یستخدم هذا النوع إلعطاء العقل حریة التفكیر لتولید األفكار الجدیدة حول 
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موضوع،حیث یقوم المدرس بطرح قضیة ذات صلة بحیاة الطلبة تشكل تحدیا لهم،فینشطون فكریا للبحث 

عن ذلك الحل وقد یكون عرض هذه المشكلة في صورة أسئلة مفتوحة أو في صورة شریط مصور،ویعطي 

 الحریة للجمیع بطرح آرائهم،وبعد المناقشة یتم التوصل إلى الحل األفضل أو إلى اإلجابة المطلوبة.

 هذا النوع من المناقشة یجري حول موضوع معین،یكون التفكیر فیه مقیدا في مسار المناقشة الموجهة:- 

محدد ومخططا له من طرف المعلم مسبقا،وهذا النوع من المناقشة یعد األكثر شیوعا في التدریس ألن 

المقررات الدراسیة التي یدرسها الطلبة محددة مسبقا والبد من إنجازها وتحقیق األهداف في الوقت المحدد 

 لها.

- من حیث إدارة النقاش: 03

- المناقشة التي یدیرها المدرس بشكل مباشر:حیث یكون المدرس هو المسؤول المباشر عن إدارة النقاش 

وطرح األسئلة لكنه یعطي الفرصة للمناقشة في ضوء المحددات التي یصنعها ویعطیهم فرصة مناقشة 

 بعضهم بعضا،إن المدرس هو الذي یدیر النقاش وینظم األدوار بین المناقشین.

- المناقشة التي یدیرها أحد الطلبة في المجموعة :في هذا النوع من المناقشة یقوم المدرس بتوزیع طلبة 

 طالب،حیث یختارون من بینهم مدیرا للنقاش یتولى 8الصف بین مجموعات صغیرة ال یتجاوز عددها 

إدارة النقاش في إطار مجموعته،وتتبادل أفراد المجموعة اآلراء حتى الوصول إلى حل أفضل،حیث أن 

العملیة تبقى تحت إشراف المعلم. 

- المناقشة التي یدیرها أحد الطلبة بمساعدة المدرس: في هذا النوع من المناقشة یختار المدرس أحد 

الطلبة لیتولى إدارة النقاش نیابة عنه،فیأخذ الطالب الذي تم اختیاره مكان المدرس،ویتولى عملیة ضبط 

المناقشة وتوزیع األدوار بین المناقشین بمساعدة المدرس معطیا الفرصة لجمیع زمالئه للمشاركة في 
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المناقشة،وفي طرح األسئلة وفي اإلجابة عنها،وال یتدخل المدرس إال في حال طرح معلومات غیر 

لى عصحیحة أو في حالة الحاجة إلى تعدیل،ومن ممیزات هذا النوع من المناقشة أن الطلبة یتدربون فیه 

تحمل المسؤولیة حیث تنمو ثقتهم بأنفسهم،ویتدربون على التعاون وعلى احترام آراء اآلخرین وعلى احترام 

النظام. 

 :- دور المعلم في  طریقة المناقشة06 

 و سلیمان بن (عبد اهللا بن خمیس أمبو سعیدي        للمعلم مجموعة من األدوار یقوم بها في طریقة المناقشة منها

 ):144م ص2009 محمد البلوشي

- التخطیط المسبق. 

- تهیئة البیئة الصفیة المناسبة. 

- تنظیم الحوار والنقاش بین أفراد الصف. 

- التوجیه واإلرشاد في حالة المناقشة في المجموعات الصغیرة. 

- تفعیل عملیة المناقشة سواء أكانت المناقشة جماعیة أو غیر جماعیة. 

- توضیح قوانین المناقشة للطلبة. 

- توضیح المصطلحات العلمیة التي قد تشكل عائق أمام الطلبة. 

 :- إیجابیات طریقة المناقشة07

 ):90م ص2005 فرج حسین(عبد اللطیف بن لطریقة المناقشة إیجابیات نذكر منها
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 - طریقة المناقشة تجعل الطالب مركز الفعالیة في عملیة التدریس بدل المدرس.

- طریقة المناقشة تنمي روح المعاونة الجماعیة وروح المسؤولیة الجماعیة لدى الطلبة بوجه عام. 

- طریقة المناقشة تؤكد اشتراك الطالب في النشاط التعلیمي وتثیر تفكیرهم. 

- طریقة المناقشة خیر وسیلة لتدریب الطالب على األسالیب القیادیة. 

- طریقة المناقشة تستهدف تنمیة االتجاهات المحمودة نحو المدرسة والمجتمع. 

- طریقة المناقشة تساعد المدرس على تكییف العمل حسب فروق الطالب الفردیة ویتحقق ذلك من خالل 

عطاء كل طالب ما یناسبه دون تكلیفه ماال یقدر علیه. إ

- طریقة المناقشة تشجع الطالب على التعلم من اآلخرین وتنمي فیهم حسن الجماعة. 

 :سلبیات طریقة المناقشة- 08

 ):93م ص2005 فرج حسین(عبد اللطیف بن   لطریقة المناقشة سلبیات نذكر منها

- االهتمام بالطریقة على حساب األهداف. 

- ضیاع الوقت بسبب كثرة المتكلمین قبل تحقق األهداف المحددة. 

ما لعدم االستعداد الجید أو للقصور في التخطیط. إ- االبتعاد عن الموضوع األصل 

- وقوع بعض المشكالت االنضباطیة لعدم تقید الطالب بآداب المناقشة. 

 - ضیاع الفوائد المنتظرة من المناقشة لعدم االهتمام الالزم من المدرس أو من الطالب.
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 :طریقة التعلم باالكتشاف- رابعا

حظیت طریقة التعلم باالكتشاف(الطریقة االستقصائیة)باهتمام الكثیر من المربین وعلماء التربیة لما لها 

من أهمیة في تشجیع المتعلمین وتدریبهم على التفكیر ومهارات البحث وجمع المعلومات واتخاذ القرارات، 

والتدریس بهذه الطریقة ینقل النشاط داخل الصف من المعلم إلى المتعلم.وفي ما یلي توضیح لطریقة 

 ).336ص  م2013 (محسن علي عطیةالتعلم باالكتشاف

-طریقة التعلم باالكتشاف هي عملیة تفكیر تتطلب من الفرد إعادة تنظیم المعلومات المخزنة لدیه 01

وتكییفها بشكل یمكنه من رؤیة عالقات جدیدة لم تكن معروفة لدیه. 

وهناك من یرى أن طریقة التعلم باالكتشاف عند المربین هي التعلم الذي یحدث كنتیجة لمعالجة المتعلم 

للمعلومات وتركیبها وتحویلها حتى یصل إلى معلومات جدیدة حیث تمكن هذه الطریقة المتعلم من تخمین 

أو تكوین فرضیات ،أو أن یجد حقیقة ریاضیة باستخدام عملیات االستقراء أو االستنباط أو باستخدام 

المشاهدة،ومن تعریفات طریقة التعلم باالكتشاف أنها محاولة الفرد الحصول على المعرفة بنفسه،فهو یعید 

لنا المعلومات بهدف التوصل إلى معلومات جدیدة،فالتعلم باالكتشاف هو سلوك المتعلم عند االنتهاء من 

عمل تعلیمي یقوم به بنفسه دون مساعدة من المعلم. 

 ):144م ص2009(عبد اللطیف بن حسین فرج -أهداف التعلم باالكتشاف02

باالكتشاف المتعلم على زیادة قدراتهم على تحلیل وتركیب وتقویم المعلومات بطریقة  التعلم یساعد- 

 عقالنیة.

- یتعلم المتعلمون من خالل اندماجهم في دروس االكتشاف بعض الطرق واألنشطة الضروریة للكشف 

عن أشیاء جدیدة بأنفسهم. 
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- یتعلم المتعلمون التعلم باالكتشاف صیاغة استراتیجیات إثارة األسئلة غیر الغامضة واستخدامها 

للحصول على المعلومات المفیدة. 

- یساعد التعلم باالكتشاف في إنماء طرق فعالة للعمل الجماعي ومشاركة المعلومات واالستماع إلى 

أفكار اآلخرین. 

 - یكشف التعلم باالكتشاف حقائق وقوانین جدیدة لم تكن معروفة للمكتشف من قبل.

 :- تصنیفات التعلم باالكتشاف03

        هناك عدة تصنیفات تدریسیة لهذا النوع من التعلم بحسب مقدار التوجیه الذي یقدمه المعلم 

 ):337م ص2013(محسن علي عطیةللمتعلمین وهي

: بموجبه یعمل المتعلم من دون تدخل المعلم،ویكون دور المعلم  في مراقبة االجهزة أ- االكتشاف الحر

واألدوات وضمان االهتمام  بها والمحافظة علیها،ومراقبة عناصر األمان والسالمة في العمل. 

 بموجبه یمارس المتعلم عملیات االكتشاف تحت إشراف المعلم وتوجیهه ویكون ب- االكتشاف الموجه:

دور المعلم هنا اإلرشاد والتوجیه. 

 :- خطوات التعلم باالكتشاف04

 :)337،338م ص2013(محسن علي عطیةیجرى التعلم باالكتشاف بموجب الخطوات التالیة

تعد أولى الخطوات االكتشاف فیها یالحظ المتعلم الظواهر أو المعلومات الجدیدة التي لم أ-المالحظة: 

تكن معروفة لدیه سابق، ویشترط في المالحظة أن تكون دقیقة شاملة لجمیع جوانب الظاهرة وأن تكون 

هادفة ومقصودة. 
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بعد جمع المعلومات عن طریق المالحظة تأتي مرحلة تصنیف هذه المعلومات  ب- تصنیف المعلومات:

من المتعلم لیتمكن من قیاسها،فالتصنیف عملیة عقلیة أرقى من المالحظة،وتصنیف المعلومات یتأسس 

على اكتشاف العالقات أو االرتباطات بین عناصر األشیاء التي تمت مالحظتها،وما بینها من تشابه 

واختالف. 

 في هذه المرحلة یقیس المتعلم األشیاء التي تمت مالحظتها بشيء معلوم لدیه لیتأكد من ج- القیاس:

 ماهیتها.

 في هذه المرحلة یكون المتعلم قادرا على ذكر حلول أو أشیاء لم تكن موجودة في خبرته د- التنبؤ:

السابقة. 

ه- الوصف: في هذه المرحلة یكون المتعلم قادرا على وصف الحالة أو الظاهرة، أو المادة وتمییزها من 

غیرها بتحدید الخصائص األساسیة لها. 

 في هذه المرحلة یكون المتعلم قادرا على استنتاج الحلول أو القاعدة أو القانون، أو و- االستنتاج:

المفهوم، وقادرا على تعمیم ما توصل إلیه. 

 ):73م ص2012خالد حسین محمد عبیدات و(محمد محمود ساري- فوائد التعلم باالكتشاف05

ل مع المشكالت الجدیدة وذلك من خالل تتبع الداللة امأ- یمكن التعلم باالكتشاف المتعلم من التع

وتسجیل النتائج. 

ب- التعلم باالكتشاف یعود المتعلم التحرر من االعتماد على اآلخرین. 

ج- التعلم باالكتشاف یعمل على تنمیة اإلبداع واالبتكار. 
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د- یعمل التعلم باالكتشاف على زیادة دافعیة المتعلم نحو العمل من خالل توفیر التشویق واإلثارة أثناء 

اكتشاف المتعلم للمعلومة بنفسه. 

ه- یعمل التعلم باالكتشاف على تنمیة التفكیر الناقد ویعمل على المستویات العلیا كالتحلیل والتركیب 

والتقویم. 

و- یعمل التعلم باالكتشاف على االحتفاظ بالتعلم من خالل قیام المتعلم بالنشاط واكتشاف المعلومة 

بنفسه. 

 :- ممیزات طریقة التعلم باالكتشاف06

 ):338م ص 2013(محسن علي عطیةاطریقة التعلم باالكتشاف بأنه  تتمیز

- تزید طریقة التعلم باالكتشاف من فاعلیة المتعلم في التعلیم. 

- تحقق طریقة التعلم باالكتشاف المتعة لدى المتعلم عندما یشعر بأنه اكتشف شیئا جدیدا. 

- تنمي طریقة التعلم باالكتشاف القدرات العقلیة في التحلیل والتركیب والتقویم. 

- تدرب هذه الطریقة المتعلم على القیام بأنشطة مختلفة للكشف عن أشیاء جدیدة. 

- تزود هذه الطریقة المتعلم بخبرات متنوعة تساعده على استنتاج الحقائق والتعمیمات العلمیة. 

- تزود هذه الطریقة المتعلم باستراتیجیات تفكیر وعمل یمكن أن یستخدمها في حل المشكالت أو البحث 

أو االستقصاء. 
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- في هذه الطریقة استثمار خبرات المتعلمین ومعارفهم السابقة كأساس الكتشاف أمور یمكن بناؤها على 

هذه الخبرات،وخاصة ذلك النوع من الخبرات الذي یتعلق ببعض المفاهیم والقواعد والقوانین التي سبق 

وعرفوها،والتي یمكن أن یوظفوها ویطبقوها في مواقف تعلیمیة جدیدة ،وهذا من شأنه أن یشجع الطلبة 

على التعلم باالكتشاف الموجه واإلقبال علیه. 

طریقة التعلم باالكتشاف تحقق استثارة الدافعیة لدى المتعلمین لالكتشاف من خالل استثمار تفكیرهم في - 

 حل كثیر من المشكالت المالئمة التي یصادفها المتعلمون. 

 ):338م ص2013یة  (محسن علي عط- عیوب طریقة التعلم باالكتشاف07

- تحتاج إلى وقت طویل عند المعلم والمتعلم. 

- ال تالئم تدریس كل الموضوعات. 

- ال تالئم جمیع المتعلمین. 

- تتطلب مدرسا ذا قدرات عالیة قد ال یكون متوافرا في جمیع المدارس. 

- یصعب استخدامها مع الصفوف ذات العدد الكبیر من الطلبة. 

 :التعلم التعاوني- خامسا

 هو عبارة عن إحدى استراتیجیات التدریس،لها أسالیب متنوعة تقوم علىتعریف التعلم التعاوني:- 01  

م المتعلمین إلى مجموعات صغیرة تضم كل مجموعة متعلمین من مستویات مختلفة یتراوح يأساس تقس

 متعلمین یمارسون في ما بینهم أنشطة تعلیم متنوعة لتحقیق هدف مشترك یعود 7-4عددهم عادة من 
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م 2013 محسن علي عطیة(علیهم كمجموعة وكأفراد بفوائد تعلیمیة واجتماعیة تفوق مجموع أعمالهم الفردیة

 ).100ص

 :- أنواع التعلم التعاوني02

        یتم التعلم التعاوني بأشكال عدیدة متنوعة تشترك جمیعا في أن التعاون هو هدف العمل الجماعي 

وتتمیز كل منها بنوعیة العمل وكیفیة تقویمه ومكافأة المجموعة،ونستعرض في ما یأتي أبرز هذه األنواع 

 ).210م ص2008(محمد ربیع وطارق عبد الرؤوف 

أ- التعلم الفریقي :  

   یندرج التعلم الفریقي ضمن خمسة أنواع رئیسیة،ثالثة منها تستخدم في تعلم مختلف المواد الدراسیة 

لجمیع المراحل الدراسیة (فرق التحصیل الطالبیة،فرق األلعاب،المباریات) وأما النوعان اآلخران هما (فرق 

تعجیل التعلم وبرامج التكامل بین القراءة والتعبیر)،حیث یستخدمان في تعلیم مواد دراسیة معینة في مراحل 

دراسیة محددة،وتشترك جمیع هذه األنواع في أن تعلم جمیع أعضاء الفریق هم مسؤولیة التعلم التعاوني 

من أجل تحقیق الهدف،وذلك من خالل قیام كل فرد من الفریق بتحمل مسؤولیة تعلمه وتعلم زمالئه في 

الفریق،أي أنهم یتعلمون معا.   

ب- التعلم الجماعي: 

یعتمد أسلوب العمل في التعلم الجماعي على مبدأ تقسیم المتعلمین إلى فرق یتعاون فیها أفراد المجموعة 

 أفراد 7-4في ما بینهم لتحقیق الهدف الرئیسي المتمثل في تعلم جمیع أفراد الفریق الذي یتراوح بین 

یختارون منسقا لهم تكون مسؤولیته مایلي: 

 -تعلمه وتعلم أعضاء الفریق. 
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- تقدیم العون والمساعدة إلى أعضاء الفریق. 

- اتخاذ القرارات. 

 - حل المشكالت التي تعترض الفریق.

 :- فوائد التعلم التعاوني03

        هناك العدید من الفوائد التي ثبت تجریبیا تحققها عند استخدام التعلم التعاوني،تكمن في 

: )219م ص2008(محمد علي عطیةمایلي

- ارتفاع معدالت تحصیل الطالب. 

- تحسن قدرات التفكیر عند الطالب. 

- نمو عالقات ایجابیة بین الطالب. 

مي والمدرسة. ي- تحسن اتجاهات الطالب نحو المنهج التعل

- انخفاض المشكالت السلوكیة بین الطالب. 

- جعل الطالب محور العملیة التعلمیة. 

- تنمیة المسؤولیة الفردیة والمسؤولیة الجماعیة لدى الطالب. 

- إعطاء المعلم فرصة لمعرفة حاجات الطالب. 

- تبادل األفكار بین الطالب. 

- احترام آراء اآلخرین وتقبل وجهات نظرهم. 
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- تنمیة الثقة بالنفس والشعور بالذات. 

 :- قواعد التعلم التعاوني04

: )263م ص2006فخري رشید خضر        للتعلم التعاوني عدة قواعد نذكر منها مایلي (

 - التعلم التعاوني مبني على المشاركة االیجابیة  بین أعضاء كل مجموعة تعلم تعاونیة. 

 الجماعة مسؤول عن عمل الجماعة ككل. أفراد- كل فرد من 

- في حال وجود اختالف في اآلراء یجب على الجماعة أن تصل إلى اتفاق. 

- یحاول المعلم أن یتقبل أفكار أفراد المجموعة ویشجع مشاركتهم. 

- تشكل المراقبة والتدخل جزءا أساسیا من عملیة التعلم التعاوني. 

- یتباین أعضاء مجموعة التعلم التعاوني في القرارات والسمات الشخصیة. 

- توزیع مجموعات الطلبة داخل غرفة الصف بطریقة تمكن المعلم من التجوال مع المجموعات بسهولة. 

- یوجه المعلم مراقبة ومالحظة نحو عدد غیر قلیل من المهارات االجتماعیة. 

- إقناع الطالب والمعلمین بجدوى التعلم التعاوني یؤدي إلى نجاحه.  

 :- العوامل التي تعیق التعلم التعاوني05

: ) 290م ص2007 (فهد خلیل زایدمن العوامل التي تعیق التعلم التعاوني ما یلي

- االفتقار الى نضج أعضاء المجموعة. 

- تقدیم الفرد إجابات غیر خاضعة للتحلیل. 
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- مصادرة جهود اآلخرین. 

- فقدان الدافعیة بسبب الشعور بعدم اإلنصاف،كأن یشعر بعض األعضاء بأنهم یعملون وغیرهم یستفید 

من عملهم من غیر بذل أي مجهود. 

- التشبث بالرأي كأن یكون لدى بعض األعضاء ثقة زائدة في قدراتهم تقاوم أي رأي آخر. 

- االفتقار إلى مهارات العمل الجماعي. 

 - العدد غیرا لمناسب ألعضاء المجموعة.  

 :- نصائح لزیادة فاعلیة التعلم التعاوني 06

(فهد خلیل   قدم "روبرت جونز" وهو أحد رواد التعلم التعاوني النصائح التالیة لزیادة فاعلیة التعلم التعاوني 

: ) 280ص م2007زاید 

 خاص بها وذلك ألن األسماء المختلفة للمجموعات تساعدك في اسم- أطلب من كل مجموعة اختیار 

تمیز المجموعات عن بعضها. 

 تغیرا في أفراد المجموعة في كل مرة، واختر أفرادا غیر متجانسین في كل مجموعة سواء في يجرأ- 

التحصیل األكادیمي أو في مستویات بوجه عام. 

- اختر نظاما في العمل التعاوني لتوزیع األدوار. 

 - شارك الطلبة واستمتع بتدریسهم.
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 :طریقة التعلم بالبحث- سادسا

 :)155 154م ص2005عبد اللطیف بن حسین فرج(- تعریف طریقة التعلم بالبحث01

التعلم بالبحث هو طریقة تدریس أو أسلوب منظم یساعد المتعلمین على السعي نحو المعلومات واإلجابات 

والحلول تجاه موضوع ما أو تجاه مشكل محدد وتنظیمها وتحلیلها التخاذ قرار بشأنها. 

وهناك من یرى أن طریقة التعلم بالبحث هي الطریقة التعلیمیة التي تشجع التالمیذ على المبادرة وعلى قدر 

كبیر من الحریة واإلبداع،وذلك بقیامهم بأبحاث تهدف إلى كشف حقائق ترتبط بتكوینهم وبأهداف هذا 

التكوین،وهذه الطریقة تمكن التلمیذ من القدرة على مواجهة المشاكل وحلها. 

وتعریفنا اإلجرائي لطریقة التعلم بالبحث هي األسلوب الذي یعمد بفضله المدرس إلى طرح مشاكل أو 

یجاد الحلول إلى إإشكالیات وقضایا بحیث ینظم العمل الدراسي بكیفیة تجعل التلمیذ أمام مشكلة تدفعه 

المناسبة لها.  

 :)154،155ص م2005عبد اللطیف بن حسین فرج - أهمیة استخدام طریقة التعلم بالبحث(02

- طریقة التعلم بالبحث تجعل التعلم أسرع. 

- طریقة التعلم بالبحث تجعل التعلم أمتع وأعمق.  

 - تنمي طریقة التعلم بالبحث لدى الدارس التعلم الذاتي وأن یكشف بنفسه اإلجابات والمعلومات.

- تساعد طریقة التعلم بالبحث على أن یكتسب المتعلمون الثقة بالنفس والقوة. 

- تساعد طریقة التعلم بالبحث على تنمیة المهارات اللغویة لدى المتعلمین. 
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- تنمي طریقة التعلم بالبحث شخصیات المتعلمین من خالل خبرة التعامل مع األماكن أو األشخاص 

خارج الفصل في المقابالت التي تتم في البحث. 

- تعمل طریقة التعلم بالبحث على تعزیز التفاعل وبناء العالقات بین المشاركین في البحث. 

 ):154،155م ص2005(عبد اللطیف بن حسین فرج - أشكال التعلم بالبحث03

- بحث علمي مبسط خارج الفصل لدراسة موضوعات معینة. أ

- إجراء التجارب.  ب

- البحث في الكتب والصور. ج

- تمارین وأنشطة بحثیة تعتمد على البحث. د

: )163ص، م 2005(عبد اللطیف بن حسین فرج - مهارات تطبیق طریقة التعلم بالبحث04

جعل البحث واألنشطة البحثیة محببة لدیهم،حیث ت- مهارات استثارة دافعیة المتعلمین للتعلم بالبحث حتى أ

البد من أن تتم استثارة الدوافع لدى المتعلمین وتشجیعهم وترغیبهم في المشاركة الفعالة في أنشطة البحث 

وتحفیز الدارسین على أن یكتشفوا بأنفسهم اإلجابات والمعلومات من خالل أنشطة البحث.  

- مهارات تأكید المفاهیم واألفكار الرئیسیة للبحث، حیث من الضروري جدا لنجاح البحث أن یتم التأكد ب

من موضوع البحث واألفكار الرئیسیة لموضوع البحث ومراجعة األسئلة الرئیسیة. 

- مهارات توزیع المهام واألدوار بین فریق البحث:ویتم توزیع المهام واألدوار المختلفة بین مجموعة ج

الدارسین القائمین بالبحث، بحیث یتم مشاركة جمیع أفراد المجموعة في البحث. 
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- مهارات االستخدام الجید ألسئلة البحث، وتعتبر مهارة توجیه األسئلة من أهم المهارات التي یجب أن د

یتقنها الدارس، حیث أن البحث هو تساؤالت معینة مطلوب التحقق منها، لذلك یجب أن یتم تدریب 

الدارس تدریجیا على صیاغة وتوجیه األسئلة بشكل جید. 

- مهارات إتقان استخدام أسالیب البحث المختلفة، حیث تمكن المتعلمین من أن یتقنوها بالتدریج.  ه

- مهارات استخدام أسالیب التعزیز المناسبة للمتعلمین بصدق تشجیع وتحفیز مجموعات المتعلمین مع  و

المعلم أثناء وبعد تنفیذ البحث. 

- مهارات عمل تقریر البحث یشمل جمیع العناصر ونتائج البحث بعد االنتهاء من البحث.   ز

* * * 
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 التحصیل الدراسي مفهوم

        یستخدم لإلشارة إلى القدرة على أداء متطلبات النجاح المدرسي،سواء في التحصیل بمعناه العام أو 

 ).14م ص2003(فرح عبد القادر طه النوعي لمادة دراسیة معینة 

- نستخلص من التعریفات المذكورة في مصطلحات البحث أن التحصیل الدراسي یدل على ما یحققه 

الطالب من معرفة كنتیجة لدراسة مقررات دراسیة مقننة ذات أهداف محددة،وبطبیعة الحال فإن التعرف 

على هذا اإلنجاز ال یتم إال من خالل قیاس هذه األهداف المحددة ولذا فقد درج الباحثون على تعریف 

التحصیل الدراسي من خالل النتائج،كما یستدل علیه من االختبارات التحصیلیة المختلفة،وقد أرجع العدید 

منهم إمكانیة تحدید درجة التحصیل بدرجة االختبار في مادة،أو مجموع الدرجات في فصل أو عام دراسي 

أو بالمعدل التراكمي المتحصل علیه خالل التعلیم الجامعي. 

 

 

* * * 
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مبادئ التحصیل الدراسي 

        للتعلیم قوانین وأصول توصل الیها علماء النفس والتربیة تجعل منه إفادة لصاحبه،ومن هذه 

 المبادئ التي تساعد على نجاح عملیة التعلیم نذكر مایلي:

 - قانون التكرار01

        معناه أن التلمیذ لكي یتعلم شیئا ما علیه أن یقوم بتكراره حتى یصبح راسخا وثابتا في ذهنه،وهذا 

لیس معناه أن یكون التكرار آلیا لیس له معنى،وٕانما یكون موجها یؤدي إلى التعلم الجید القائم على الفهم 

(عبد والتركیز واالنتباه،وأن یعي التلمیذ ما بدرسه،وبالتالي یمكن له أن یؤدي عمله بطریقة سریعة ودقیقة 

 ).105م ص1995الرحمن عیسوي 

 - توزیع التمرین02

        یقصد بذلك أن تتم عملیة التعلم على فترات زمنیة تتخللها فترات من الراحة،فالقصیدة التي یلزم 

لحفظها تكرارها عشر ساعات یكون تعلمها أسهل وأكثر ثباتا ورسوخا،إذا قسمنا هذه الساعات العشر على 

 ).349م ص1999(عبد الرحمن عیسوي خمسة أیام مثال بدال من حفظها في جلسة واحدة 

 - الطریقة الكلیة03

        أي أن یأخذ المتعلم فكرة عامة عن الموضوع المراد دراسته ككل،ثم بعد ذلك یبدأ في تحلیله إلى 

 ).426،427م ص1996(أمال صادق وفؤاد أبو حطب جزیئاته ومكوناته 
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- التسمیع الذاتي  04

وهو عملیة یقوم بها الطالب أو التلمیذ   التحصیل الذاتي، تسهیل        للتسمیع الذاتي أثر بلیغ في

محاوال استرجاع ما حصله من معلومات أو ما اكتسبه من خبرات ومهارات دون النظر إلى النص،وذلك 

أثناء الحفظ أو بعده بمدة قصیرة،ولعملیة التسمیع هذه فائدة إذ تبین للمعلم ما أحرزه من نجاح وتمكنه من 

 ).151م ص2002(عقبة مصطفى الطنطاوي عالج مواطن الضعف في التحصیل 

- اإلرشاد والتوجیه 05

 یتعلم الفرد الحقائق ه        یؤدي إرشاد المتعلم إلى االقتصاد في الجهد الالزم لعملیة التعلم وعن طریق

الصحیحة منذ البدایة بدال من تعلم حقائق خاطئة یضطر إلى بذل الجهد لمحوها ثم تعلم المعلومات بعد 

 ).433م ص1967(رمزیة غریب ذلك فیكون جهده مضاعفا 

 

* * * 
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أهمیة التحصیل الدراسي 

(عثمان مصباح أكرم         للتحصیل الدراسي أهمیة قصوى في التربیة والتعلیم بوجه عام نوجزها في مایلي 

): 54م ص2007

        یمثل التحصیل الدراسي نتیجة العملیة التربویة  والهدف األساسي منها،فالمعلم یتفاعل مع المتعلم 

في الموقف التربوي الكتساب المعارف والخبرات لتنمیة شخصیته من مختلف الجوانب الفكریة النفسیة أو 

جتماعي لدى التالمیذ،ویحدث إالثقافیة مما ِیؤدي إلى إحداث تغیر سلوكي أو إدراكي أو عاطفي أو 

التحصیل الدراسي نتیجة تغیرات في البناء اإلدراكي للطالب في نفس الوقت هو نتیجة لعملیة التعلم. 

        ویسمح التحصیل الدراسي للفرد بالقیام بالدور االیجابي في المجتمع وفي مواجهة مشاكل 

الحیاة،ویمكنه في نفس الوقت من اكتساب القدرة على تحقیق مشاریعه الشخصیة في الحیاة،والتحصیل 

الدراسي للمتعلم هو الزاد الذي یواجه به الحیاة بمتطلباتها ومشاكلها. 

 

* * * 
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أهداف التحصیل الدراسي 

: ) 136م ص2003/2004 (بن حسان زینة         للتحصیل الدراسي أهداف عدیدة نذكر منها مایلي

- یهدف التحصیل الدراسي إلى اكتساب المعارف والمعلومات إذ یعتبر كمرجع أو كمعیار یحدد لألستاذ 

 إن الهدف من  ومستوى الطالب وٕامكانیتهم، كما یهدف إلى تمكین المتعلم من معرفة مستواه الشخصي

 معرفة تحصیل الطالب هو تربیتهم ومعرفة قدراتهم على استیعاب المعارف والمهارات المختلفة.

نحصر في هذا الحد، بل یتجاوزه إلى أهداف أخرى، إذ یزودنا ت- كما أن أهداف التحصیل الدراسي ال 

ببطاقة فنیة عن الطالب وقدراته ومعارفه وٕامكانیاته في مختلف المواد الدراسیة، ویمتد إلى محاولة رسم 

صورة فنیة لقدرات الطالب. 

- الوقوف على مكتسبات التحصیل الدراسي من أجل تشخیص ومعرفة مواطن القوة والضعف لدى 

 .الطالب

 ا لمستویاتهم. عبت الطالب صنیف- الكشف عن المستویات التعلیمیة المختلفة من أجل ت

- توفیر التغذیة الراجعة بعد اكتشاف الصعوبات، مما یمكن المعنیین من اتخاذ القرارات.  

 

* * * 
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األسس العامة للتحصیل الدراسي 

 ) :15م ص2005(لطیف علي أبو ذنیة         للتحصیل الدراسي أسس عدیدة نذكر منها مایلي 

وجود برنامج دراسي لألطفال،أي منهج دراسي یتضمن قدرا ال بأس به من المرونة التي تسمح  -01

باألنشطة الحرة والعمل التلقائي في جماعات مختلفة وممارسة صور من الحیاة االجتماعیة المشتركة 

للتالمیذ مع بعضهم داخل المدرسة ومع زمالئهم من مدارس أخرى فضال عن التركیز على الكیف أكثر 

من الكم. 

 وجود مدرس األطفال یكون ذا خبرة كبیرة بالتربیة االجتماعیة و أسالیبها وبعلم النفس التربوي  -02

وأسالیبه،قادرا على العطاء وتنمیة االتجاهات االیجابیة بین التالمیذ فضال عن اهتمامه بتحصیل المعارف 

 والمعلومات وٕاتباع أنجح الطرق التربویة وأیسرها توصیال للمعلومات لدى التالمیذ.

وجود رعایة واهتمام من قبل المسؤولین عن العملیة التعلیمیة بالمدرسة وخارجها وخصوصا ما  -03

یتعلق بالعالقات االجتماعیة المباشرة بین األطفال داخل المدرسة وخارجها مع مشاركة أولیاء األمور في 

 هذا الجانب ومتابعتهم له في نطاق األسرة وكیفیة معاملة األطفال داخل بیوتهم ومدى االهتمام بهم.

وجود خدمات صحیة وبرامج تدعم األسرة في تربیة االطفال وٕاعداد اآلباء للحیاة األسریة والبیئة  -04

 المحلیة خارج المدرسة.

 توفیر الظروف النفسیة لألطفال لدى المدارس وخارجها ذلك لما لها من أهمیة كبرى في رفع  -05

 مستوى تحصیلهم الدراسي.

* * * 
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عوائق التحصیل الدراسي 

 ) :121م ص1998نور الدین  الشیخبن (        للتحصیل الدراسي عدة عوائق نذكر منها مایلي 

قد یرجع التأخر الدراسي إلى ضعف الذكاء العقلي للطالب،وعلیه یجد األستاذ العوائق العقلیة:  -01

فروقا واضحة بین الطالب من ناحیة الذكاء العام،هذا العامل من أقوى أسباب التأخر الدراسي،وأما القدرة 

الخاصة،فهي نمط معین من أنماط الشخصیة ویظهر أثر القدرات الخاصة في حاالت تأخر الطالب في 

  معینة وتقدمه في باقي المواد،وهذا یقتضي تحلیل المواد الدراسیة إلى قدرات عقلیة.ةماد

 اضطراب النمو الجسمي وضعف البنیة الصحیة العامة واألمراض الطفیلیة العوائق الجسمیة: -02

 واألمراض المزمنة واضطراب إفرازات الغدد.

العاهات الجسمیة مثل حاالت ضعف البصر الجزئي وحاالت االضطراب كعدم التوافق الحسي  -

 الحركي.

حاالت االضطراب التي تصیب اللسان وأجهزة الكالم مما یسبب صعوبة النطق ویؤدي بالشعور  -

بالنقص وقد یحدث أحیانا أن یستعمل الید الیسرى بدال من الیمنى في الكتابة. 

 العوائق البیئیة: -03

أ) العوائق المنزلیة: 

على المستوى االقتصادي لألسرة، الفقر من أقوى أسباب التخلف الدراسي، وسوء التغذیة والمرض وتكلیف 

الطلبة القیام ببعض األعمال لمساعدة األسرة بما یعوق متابعة الدراسة. 

- على المستوى الثقافي لألسرة،فالطالب الذي ینشأ في أسرة جاهلة ال تعتني بالدراسة وال تهیئ له جوا 

صالحا یساعده على استنكار دروسه. 

~ 72 ~ 
 



 الفصل الرابع:                                                        التحصیل الدراسي 
 

- الجو المنزلي ونقصد به ما یسوء المنزل من عالقات قد تكون لها أثر في حیاة األبناء باضطراب الحیاة 

 المنزلیة لكثرة المشاحنات والخالفات أو استبعاد األبناء أو التفرقة في معاملة األبناء.

 ب) العوائق المدرسیة:

- قیام األستاذ بتدریس مواد غیر مؤهل علمیا لتدریسها. 

- منع المناقشة أو توجیه األسئلة أثناء الحصة. 

- استعمال األسالیب التسلطیة في التعامل مع الطلبة. 

- استعمال أسالیب التحقیر والتهدید من طرف بعض األساتذة مما یعیق الرغبة في الدراسة. 

- إصرار األستاذ على قبول إجابة واحدة دون غیرها وعدم تشجیعه للتفكیر، فالمدرسة وسیلة لنمو الطالب 

من جمیع النواحي الجسمیة والعقلیة والخلقیة. 

 

* * * 
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 مراجع الفصل الرابع

م،        1996أمال صادق وفؤاد أبو حطب، "علم النفس التربوي"،مكتبة األنجلو المصریة،القاهرة، -01

. 426،427ص 

 في الساعة، ،مgoogle ،4/3 /2017بن حسان زینة، "استراتیجیات المدرسة في العنف المدرسي" -02

. 136ص، 18:00

م، في  google،2/2/2017بن الشیخ نور الدین،"تقویم التحصیل الدراسي في المرحلة الثانویة"، -03

 .121 ص 20:00الساعة 

م، 1967رمزیة غریب، "التعلم دراسة نفسیة تفسیریة توجیهیة"،مكتبة األنجلو المصریة،القاهرة،  -04

. 433،ص3ط

 عبد الرحمن عیسوي،"علم النفس النمو"،دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع -05

. 105ص م،1995والطباعة،بیروت،

عبد الرحمن عیسوي،"القیاس والتجریب في علم النفس والتربیة"،دار المعرفة  -06

. 349م،ص1999الجامعیة،بیروت،

عثمان مصباح أكرم، "مستوى األسرة وعالقتها بالسمات الشخصیة والتحصیل لألبناء"، دار أكرم بن  -07

. 154م،ص2002حزم، لبنان،

عقبة مصطفى الطنطاوي،"أسباب التعلم والتعلیم وتطبیقاتها في البحوث التربویة"، مكتبة األنجلو  -08

. 151م،ص2002المصریة،القاهرة،

فرج عبد القادر طه،"موسوعة علم النفس والتحصیل النفسي"،دار غریب للنشر،القاهرة،  -09

. 14م،ص2003 -10
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لطیف علي أبو ذنیة،"الملكات النفسیة والصحیة وأثرها على سلوك التالمیذ ومستوى تحصیلهم  -11

 .150ص 19: 15،  في الساعة google 20/4 /2017الدراسي"،

* * * 
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 الفصل الخامس:                                                       الدراسة المیدانیة
 

حدود البحث 

 :الحدود المكانیة-أوال

    ترید الباحثات المعنیات باألمر في هذا البحث اجراء الدراسة المیدانیة في جامعة محمد الصدیق بن 

یحي-قطب تاسوست،وذلك لكون هذا البحث یدور حول طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي 

وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى المتعلمین،وقد كان اختیار الباحثات لمكان البحث انطالقا من طبیعة 

الموضوع. 

 :الحدود الزمانیة-ثانیا

 أكتوبر 20المدة التي تم فیها انجاز هذه الدراسة بشطریها النظري والمیداني،كانت بدایة من 

م،حیث شرعت الباحثات في اعداد الجانب النظري من خالل جمع البیانات والمعلومات الخاصة 2016

 م،وكان بحث 2017بموضوع البحث،وأما الجانب المیداني فقد شرعنا في انجازه بدایة من شهر أفریل 

 م. 2017الباحثات في صورته النهائیة جاهزا في منتصف شهر ماي من عام 

ثالثا:الحدود البشریة 

    الحدود البشریة لهذا البحث هي المجتمع األصلي المعني باألمر في الدراسة المیدانیة وهو المجتمع 

 طالب في كلیة العلوم اإلنسانیة 10 أستاذا و 15، وقد أجریت على  العینة المختارةإلیهالذي تنتمي 

 واإلجتماعیة تخصص علم النفس التربوي.

* * * 
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عینة البحث 

 تعد العینة نموذجا یشمل جزءا من المجتمع األصلي للبحث،وتكون العینة ممثلة للمجتمع   

األصلي،وتحمل صفاته ومیزاته المشتركة،وفي ما یلي توضیح لمفهوم العینة و أنواعها وخطوات 

): 96 م ص 2010(ابراهیم عبد العزیز الدعیلج اختیارها

    تسمح العینة للباحث بتفادي دراسة كل وحدات المجتمع األصلي،وخاصة في حالة صعوبة واستحالة 

التعرض إلى دراسة كل هذه الوحدات وتعرف العینة بأنها جزء من مجتمع األصلي للبحث،یختارها الباحث 

بأسالیب مختلفة،ویمكن تقسیم العینات إلى نوعین رئیسیین هما: 

وهي أن یختار الباحث مجموعة من األفراد والممثلین من المجتمع  العینة العشوائیة االحتمالیة:-01

األصلي وصوال إلى تعمیم النتائج على المجتمع كله،وتتخذ عدة أشكال منها العینة العشوائیة 

البسیطة،والعینة العشوائیة المنتظمة،والعینة العشوائیة الطبقیة. 

 الباحث في حالة عدم قدرته على تحدید مجتمع إلیهایلجأ  :العینة غیر العشوائیة غیر االحتمالیة-02

الدراسة بشكل دقیق،ویتخذ هذا النوع من العینات أشكاال عدة منها عینة الصدفة،والعینة الحصصیة،والعینة 

القصدیة. 

     ویتم اختیار عینة البحث وفق الخطوات التالیة: 

-تحدید المجتمع األصلي للبحث. 

-تحدید أفراد المجتمع األصلي للبحث. 

-إعداد قائمة كاملة وصحیحة لجمیع وحدات المجتمع األصلي. 
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-اختیار عینة ممثلة من القائمة التي تم إعدادها. 

-الحصول على عینة مناسبة. 

وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على العینة القصدیة التي تعرف بأنها نوع من العینات غیر العشوائیة،ویتم 

 واالجتماعیة حیث اإلنسانیةاختیارها اختیارا حرا لتحقیق غرض البحث،وكانت عینة بحثنا من كلیة العلوم 

والحظنا األساتذة في المیدان مالحظة مباشرة أثناء قیامهم طالب،  10و  أستاذا،15قمنا باختیار 

بالتدریس في المحاضرات والتطبیقات،وكان ذلك بحضورنا مع األستاذ في المحاضرة وفي التطبیق من 

أجل تحدید طریقة التدریس التي یتبعها في تقدیم المحاضرات والتطبیقات،ثم قمنا بمقابلة الطلبة المعنیین 

باألمر في عینة بحثنا.     

 

* * * 
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منهج البحث 

    إن طبیعة موضوع البحث تفرض على الباحث المنهج المناسب للدراسة وذلك أن" المنهج هو الطریق 

 ).81 م ص 2001(فضیل دلیو  المقاصد الصحیحة" إلىالواضح السهل،أو هو السبیل 

 الباحث،ونظرا ألن موضوع دراستنا یتمثل في إلیها    وتختلف المناهج باختالف األهداف التي یرمي 

محاولة معرفة طرائق التدریس وأثرها في التحصیل الدراسي لدى المتعلمین،فإن المنهج الوصفي هو 

 المعرفة التفصیلیة إلىالمنهج المالئم في هذا المجال،ومن تعریفات هذا المنهج أنه محاولة للوصول 

الدقیقة لعناصر مشكلة أو ظاهرة معینة من أجل الفهم األفضل لهذه المشكلة أو الظاهرة،ویهدف المنهج 

الوصفي إلى توفیر البیانات والحقائق المتعلقة بمشكلة موضوع البحث لتفسیرها والوقوف على داللتها من 

).  150 م ص 2004(رشید زرواتي أجل الوصول إلى نتائج قابلة للتعمیم تفید في التحكم في الظاهرة مستقبال

 

 

 

 

* * * 

 

 

أدوات البحث 
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تعتبر عملیة جمع البیانات من أهم مراحل البحث العلمي التي یتفق حولها كل الباحثین،ویالحظ أن عملیة 

جمع البیانات لها أدواتها التي تختلف باختالف موضوعات الدراسة وأهدافها،وفي هذه الدراسة تم االعتماد 

على األدوات التالیة: 

 :أوال-المالحظة

وأنها تستخدم في األبحاث المیدانیة لجمع البیانات التي ال  باعتبار المالحظة إحدى أدوات جمع البیانات،

). 247 م ص 2005(إحسان محمد الحسن یمكن الحصول علیها عن طریق االستبیان أو المقابلة

 أنواع المالحظة: -1

 هي التي یتم مالحظتها عن طریق الحواس.المالحظة البسیطة:  -أ

واآللة بمثابة امتداد للحواس ومكملة لها، لما تنوب بها، فتكبر الصغیر وتقرب المالحظة باآللة:  -ب

 البعید، وتتجاوز الحاجز ما بین الذات والموضوع.

تجرى أثناء مشاركة الباحث للمبحوثین في األنشطة التي یقومون بها ویعتمد المالحظة بالمشاركة:  -ج

علیها األنتربولوجیون كثیرا وكذلك تستخدم في دراسة أسالیب التفاعل اإلجتماعي بهدف جمع أكبر 

قدر من المعلومات، وقد تكون المشاركة كاملة یشارك الباحث فیها الجماعة أنشطتها كاملة، أو تكون 

 جزئیة.

وهي مالحظة بسیطة یراقب المالحظ فیها الجماعة دون المشاركة في المالحظة دون مشاركة:  -د

 أنشطتها مع تجنب قدر اإلمكان الظهور في الموقف.
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بعض األساتذة أثناء عملیة إلقاء الدروس على المباشرة مع مالحظة ال    وفي هذا السیاق قمنا ب

المتعلمین،وقد الحظنا كل أستاذ في طریقة إلقائه للدرس،و توصلنا في نهایة المطاف إلى أن بعض 

 یستخدمون المناقشة.  األخراألساتذة یعتمدون على اإللقاء في التدریس،في حین أن البعض 

 :ثانیا-المقابلة

     تعتبر المقابلة مجموعة من الحوادث التي یبنیها الباحث مع المبحوثین والمعلومات التي یحصل 

علیها الباحث تعتمد على األسئلة وعلى المهمة التي یقررها الباحث،تختلف صیغ المقابلة من المرونة 

). 196 م ص 2010( إیمان محمد عمر الشدیدة إلى التقنین العالي

 بهدف آخرینوجهة بین الباحث وشخص أو أشخاص م    ویمكن تعریف المقابلة بأنها عبارة عن محادثة 

الوصول إلى حقیقة أو موقف معین یسعى الباحث إلى المعرفة من أجل تحقیق أهداف الدراسة،كما تعتبر 

 ).247 م ص 2000(سامي ملحم المقابلة وسیلة من أهم وسائل جمع البیانات

     وللمقابلة نوعان هما: 

وفیها یجري الباحث مقابلة مع المبحوث عن طریق الهاتف أو االتصال عبر  المقابلة غیر المباشرة:

 العالمیة أو عن طریق التلفزة. اإلعالمیةالشبكة 

 م 2007 رشید زرواتي : وفیها یلتقي الباحث مع المبحوث مباشرة ویتم الحوار المباشر(المقابلة المباشرة

). 250ص

مع مجموعة من الطلبة الجامعیین الذین یدرسون المباشرة الموجهة وفي بحثنا هذا استخدمنا المقابلة 

 تحصلهم الدراسي وتحدید ىلدى األساتذة المعنیین باألمر في عینة البحث وكان ذلك من أجل معرفة مستو

 یتعلمون بها. يمدى ارتباطه بطرائق التدریس الت
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عرض النتائج 

 المالحظة مع األساتذة:

  یعتمد في طریقة تدریسه على اإلمالء فقط دون شرح.:1األستاذ 

 طریقتها تمیل إلى الشرح كثیرا مع طرح األسئلة على الطلبة.: 2األستاذ 

 یعتمد على اإلمالء والشرح دون طرح األسئلة.: 3األستاذ 

 یطرح األسئلة كثیرا مع الشرح قلیل وفي نهایة كل حصة یملي الملخص.: 4األستاذ 

 تعتمد طریقته على اإلمالء مع الشرح.: 5األستاذ 

 تعتمد على الطریقة القدیمة حیث یعطي العنوان ویبدأ بشرح الدرس.: 6األستاذ 

  تعتمد طریقة هذا األستاذ بإعطاء عنوان المحاضرة ثم یبدأ بشرح جزئیات العنوان.:7األستاذ 

 تعتمد هذه األستاذة على الشرح الكثیر وتعطي الملخص في شكل مطبوعات.: 8األستاذ 

 تعتمد طریقتها في التدریس على الشرح مع اإلمالء.: 9األستاذ 

 تعتمد طریقتها على الشرح المطول مع اإلمالء في آخر كل محاضرة.: 10األستاذ 

یعتمد على الشرح كثیرا مع قلیل من اإلمالء وال یعطي الملخصات وٕانما على فهم وحضور : 11األستاذ 

 الطالب للمحاضرة.

 یعتمد على قلیل من الشرح واإلمالء أكثر حیث یتبع الطریقة القدیمة في إلقاء الدروس.: 12األستاذ 
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 تعتمد هذه األستاذة على الشرح فقط.: 13األستاذ 

 یعتمد على الشرح مع اإلمالء حیث یكون الطالب هو من یقوم بكتابة المعلومة.: 14األستاذ 

 تعتمد على الشرح بكثرة واإلمالء في آخر الحصة.: 15األستاذ 

 التعلیق:

 أستاذا توصلنا إلى أن أغلبیة األساتذة یعتمدون على الشرح واإلمالء وكذلك 15من خالل مالحظتنا لـ 

طرح األسئلة على الطلبة في كل حصة، كما یقومون بالشرح المفصل للدرس من خالل التطرق إلى شرح 

األفكار المتعلقة بالدرس انطالقا من األفكار األساسیة للدرس، بإلقاء الدرس على الطلبة وهناك من یقدم 

 المطبوعات خالل نهایة السداسي.  
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 المقابلة مع الطلبة:

 : 1الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : لم أستفد شیئا ألنها محاضرات جافة ال تسمح للطالب بالمشاركة.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : استفدت بعض المعلومات التي لم أكن أعرفها والتي تساعدنا في الحیاة بوجه عام.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة الناقشة هي أفضل طریقة یطرح خاللها الطالب أفكاره.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

: ال بد من تقدیم البحوث بطریقة ارتجالیة حتى ترسخ المعلومات في دهن الطالب، والبد من طریقة 4ج

 المناقشة والحوار كأفضل طریقة لتحقیق التفاعل.

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : طریقة جافة تجعل من المتعلم سلبي.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة لیست بالجیدة ولیست بالسیئة.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س
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 : ال بد من ترك فرصة للطالب حتى یطرح آراءه وأفكاره ویصبح یلعب دور إیجابي.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 :  درجة حسنة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة حسنة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

: أرى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األستاذ إلى مدى كبیر 10ج

 فكلما كانت الطریقة جیدة ساعدت على فهم الطالب.

 : 2الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : استفادة متوسطة.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : ال توجد استفادة هامة.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة الشرح و اإلمالء.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س
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 : التفاعل بین الطلبة وأصحاب البحث و األستاذ.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : طریقة مملة وقدیمة في التدریس.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة مجحفة وظالمة.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : أخد ظروف الطالب بعین االعتبار وعدم دمج المحاضرات في بعضها. 7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة ضعیفة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة ضعیفة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

 : یتأثر بشكل كبیر حسب الطریقة التي یدرس بها األستاذ.10ج

 : 3الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س
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 : ال أستوعب شیئا ماعدا العناوین الفرعیة.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : لیس بالسیئ.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة المناقشة والحوار.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

 : طریقة التعلم التعاوني.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : طریقة جافة ومملة.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة مملة جدا.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : احترام الفروق الفردیة والتبسیط في اإللقاء.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة حسنة.8ج
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 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة حسنة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

 : تتأثر بدرجة كبیرة.10ج

 : 4الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : أستوعب حسب المزاج.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : متوسطة.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : الشرح واإلمالء.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

 : الطریقة اإلرتجالیة.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : نوعا ما جیدة.5ج
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 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : متوسطة ألنها لیست طریقة التدریس الجامعي.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : طریقة التدریس یجب أن تكون مكملة لبعضها البعض.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة حسنة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة حسنة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

 : تتأثر في النتائج وعدم االهتمام بالطالب النجیب داخل القسم.10ج

 : 5الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : نادرا ما ألتحق بالمحاضرة.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : إلغاء العمل بالبحوث.2ج
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 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : الشرح واإلمالء.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

 : األستاذ هو من یشرح لیستوعب الطالب.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : مقبولة نوعا ما.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة فاشلة.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : إدخال التكنولوجیا لمحاربة الطرق القدیمة.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة حسنة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة حسنة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س
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 : تتأثر في النتائج وعدم االهتمام بالطالب النجیب داخل القسم.10ج

 : 6الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : في رأیي أن المحاضرات تقدم بشكل حسن على العموم.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : ال أستفید من األستاذ في التطبیق فهو ال یقدم المعلومة للطالب.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة المناقشة والحوار.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

 : استخدام التكنولوجیا في تقدیم المعلومات.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : مقبولة نوعا ما.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة یعتمد فیها األستاذ على الطالب في جمع المعلومات.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س
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 : التخلص من طریقة اإللقاء.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة حسنة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة حسنة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

 : یتأثر إلى مدى كبیر جدا فاألستاذ هو محور العملیة التربویة.10ج

 : 7الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : أستفید بشكل جید من خالل شرح األستاذ.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : أستفید حسب طریقة األستاذ.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة المناقشة والحوار.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س
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 : طریقة عرض البحث بالمناقشة والحوار من طرف األستاذ والطالب.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : مقبولة نوعا ما.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة غیر مقبولة.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : طریقة الحوار والمناقشة دون االعتماد على التلقین.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة جیدة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة جیدة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

 : یتأثر إلى مدى كبیر.10ج

 : 8الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س
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 : أظن أن استفادتي كانت متوسطة.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : أستفید حسب طریقة األستاذ.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة المناقشة والحوار.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

 : طریقة العروض العملیة.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : طریقة مملة بدون استیعاب للمحاضرة.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : البعض یقدمونها جیدة والعكس للبعض اآلخر.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : استبدال طریقة المحاضرة بطرق أخرى تجعل المتعلم فعال فیها.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة جیدة.8ج
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 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة جیدة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

 : تتأثر إلى مدى كبیر إذا كانت طریقة التدریس المقدمة غیر نافعة والعكس.10ج

 : 9الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : أعتقد أنني ال أستفید بدرجة كافیة.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : أستفید قلیال.2ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة المناقشة والحوار.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

 : طریقة العروض العملیة.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : طریقة غیر مناسبة لتقدیم المحاضرة.5ج
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 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة غیر مناسبة.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : أقترح أن یكون التعلیم مبرمج وفعال وأن ال یكون بشكل عشوائي..7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة جیدة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة جیدة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س

 : یتأثر بشكل كبیر.10ج

 : 10الطالب 

 استفادتك للمحاضرات المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟ ما مدى :1س

 : أعتقد أنني ال أستفید بدرجة كافیة.1ج

 : ما مدى استفادتك من حصص التطبیق المقدمة من طرف األساتذة بوجه عام؟2س

 : أستفید قلیال.2ج
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 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم المحاضرات حسب رأیك؟3س

 : طریقة المناقشة والحوار.3ج

 : ما الطریقة التي تراها مناسبة لتقدیم حصص التطبیق حسب رأیك؟4س

 : طریقة تقدیم البحث من طرف الطلبة ثم بعد ذلك یقدم األستاذ بعض النقاط األساسیة.4ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها المحاضرات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟5س

 : طریقة غیر مناسبة لتقدیم المحاضرة.5ج

 : ما رأیك في طریقة التدریس التي تتلقى بها التطبیقات من األساتذة الذین یقومون بتدریسك؟6س

 : طریقة غیر مناسبة.6ج

 : ما الذي تقترحه من أجل تحسین طرائق التعلیم الجامعي؟7س

 : أقترح أن یفتح باب النقاش أمام الطلبة.7ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في المحاضرات في المقاییس التي درستها في السداسي األول؟8س

 : درجة حسنة.8ج

 : ما الدرجة التي تحصلت علیها في التطبیقات التي درستها في السداسي األول؟9س

 : درجة حسنة.9ج

 : إلى أي مدى ترى أن التحصیل الدراسي للطالب یتأثر بطریقة التدریس التي یستخدمها األساتذة؟10س
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 : یتأثر بطریقة التدریس فكلما كانت طریقة التدریس ناجحة كلما كان التحصیل أكبر.10ج

 التعلیق:

من خالل المقابلة التي قمنا بها مع عینة من الطلبة توصلنا إلى أن طریقة المناقشة والحوار هي 

الطریقة التي یطالبون بها في التدریس لكل من المحاضرة والتطبیق، ألن من خاللها یكون الطالب في 

 تواصل مع األستاذ.

 كما توصلنا إلى أن الطلبة غیر قادرین على استیعاب الدروس التي تعتمد في تقدیمها على طریقة 

اإللقاء بسبب قیام المدرس بإلقاء لعناصر الدرس بكثرة دون شرح مما یؤدي إلى عدم االستیعاب والفهم لما 

 یقدمه.

كما یقترح الطلبة باستبدال طریقة اإللقاء لعدم فعالیتها بطریقة أخرى تكون أكثر فعالیة، من خالل 

 استخدام وسائل التكنولوجیا لتقدیم عملیة التدریس.

ومن خالل درجات الطالب في المحاضرات والتطبیقات نجد بأنها حسنة، كما أن طریقة األستاذ لها 

 تأثیر على التحصیل الدراسي لدى الطلبة. 

 

* * * 

 

 نتائج البحث تفسیر

 أوال- الفرضیة األولى:
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تنص الفرضیة األولى على أن التحصیل الدراسي لدى الطلبة الجامعیین الذین یتلقون المحاضرات 

والتطبیقات من أساتذتهم اعتماد طریقة اإللقاء یكون منخفضا، وانطالقا من معطیات المالحظة المیدانیة 

المباشرة التي قمنا بها ألفراد عینة بحثنا المكونة من  خمسة عشر أستاذا توصلنا في نهایة المطاف إلى 

 أن بعض األساتذة من أفراد العینة یقومون بتقدیم لمحاضرات والتطبیقات إلى الطلبة بطریقة اإللقاء.

ومن خالل االختیار العشوائي لمجموعة من الطلبة تتكون من عشرة طالب یدرسون في 

المحاضرات وفي التطبیقات لدى األساتذة الذین یعتمدون على اإللقاء في التدریس الحظنا أثناء تحلیلنا 

لمضمون مقابالت أجریناها مع هؤالء الطلبة حول مدى استفادتهم من المحاضرات والتطبیقات التي 

یتلقونها بطریقة اإللقاء أن األغلبیة من الطلبة المعنیین باألمر یقرون أنهم ال یستوعبون المحاضرات 

والتطبیقات المقدمة إلیهم عن طریق اإللقاء، وأنهم یحفظونها على ظهر قلب أیام االمتحانات من أجل 

الحصول على درجات مرتفعة في االختبار بغض النظر عن مدى استیعابهم للمحاضرات والتطبیقات 

المقدمة إلیهم عن طریقة اإللقاء، وبذلك تتحقق الفرضیة األولى التي تربط انخفاض مستوى التحصیل 

الدراسي في أوساط الطلبة الجامعیین باعتماد طریقة اإللقاء في تدریسهم، وهذا ما یتماشى مع ما ورد في 

 اإلطار النظري حول سلبیات طریقة اإللقاء.

 ثانیا- الفرضیة الثانیة:

تنص الفرضیة الثانیة على أن التحصیل الدراسي لدى الطلبة الجامعیین الذین یتلقون المحاضرات 

والتطبیقات من أساتذتهم بطریقة الحوار یكون مرتفعا، وانطالقا من معطیات المالحظة المیدانیة المباشرة 

التي قمنا بها ألفراد عینة بحثنا المكونة من خمسة عشر أستاذا توصلنا في نهایة المطاف إلى أن بعض 

 األساتذة من أفراد العینة یقومون بتقدیم المحاضرات والتطبیقات بطریقة الحوار.
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ومن خالل المقابالت التي أجریناها مع نفس الطلبة المعنیین باألمر في الفرضیة األولى  وعددهم 

عشرة طالبا الحظنا أن مجمل من هؤالء الطلبة یقرون أنهم یستوعبون المحاضرات والتطبیقات المقدمة 

إلیهم عن طریق الحوار، وأنهم یفهمون كل ما یتلقونه من أساتذتهم عن طریق الحوار في المحاضرات 

وفي التطبیقات، كما أنهم یتحصلون على درجات جیدة في االختبارات، وبذلك تتحقق الفرضیة الثانیة التي 

 تربط ارتفاع مستوى التحصیل الدراسي في أوساط الطلبة الجامعیین باعتماد طریقة الحوار في تدریسهم

 وهذا ما یتماشى مع ما ورد في اإلطار النظري حول ایجابیات طریقة الحوار.

 ثالثا- الفرضیة الثالثة:

تنص الفرضیة الثالثة عن أن التحصیل الدراسي لدى الطلبة الجامعیین الذین یتلقون المحاضرات 

والتطبیقات من أساتذتهم باعتماد طریقة األداء یكون مرتفعا، وانطالقا من معطیات المالحظة المیدانیة 

المباشرة التي قمنا بها مع أفراد عینة بحثنا المكونة من خمسة عشر أستاذا توصلنا في نهایة المطاف إلى 

 أن قلة من األساتذة من أفراد العینة یقومون بتقدیم المحاضرات والتطبیقات إلى الطلبة بطریقة األداء.

ومن خالل المقابالت التي أجریناها مع نفس الطلبة المعنیین باألمر الفرضیة األولى والثانیة 

 وعددهم عشرة طلبة.

الحظنا أن مجمل هؤالء الطلبة یقرون أنهم یستوعبون بدرجة عالیة المحاضرات و التطبیقات 

المقدمة إلیهم عن طریق األداء، وأنهم یفهمون بدرجة عالیة كل ما یتلقونه من أساتذتهم في المحاضرات 

وفي التطبیقات، كما أنهم یتحصلون على درجات جیدة في االختبارات، وأنهم یستفیدون من األعمال التي 

یقومون بها عن طریق األداء في االعتماد على النفس، وفي االحتكاك بالواقع، وفي اكتساب مهارات 

العمل بالممارسات والتجریب، وبذلك تتحقق الفرضیة الثالثة التي تربط ارتفاع مستوى التحصیل الدراسي  
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في أوساط الطلبة الجامعیین باعتماد طریقة األداء في تدریسهم، وهذا ما یتماشى مع ما ورد في االطار 

النظري حول ایجابیات طریقة األداء ویالحظ بالنسبة إلى الفرضیة الثالثة أن جمیع الطلبة المعنیین باألمر 

 في هدا المضمار یفضلون طریقة األداء على طریقة اإللقاء وطریقة الحوار.

 

* * * 
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 خاتمة
 

 خاتمة

     مما سبق نستنتج أن طرائق التدریس تعد إحدى عناصر المنهج التربوي المهمة التي یستعملها المعلم 

 لتحقیق األهداف التربویة المنشودة.

     فالمعلم هو الذي یقع على عاتقه اختیار الطریقة األفضل من بین مختلف الطرائق المختلفة، وهذا 

 یتطلب منه أن تكون لدیه معرفة جیدة بطرائف التدریس المختلفة.

وال تقل أهمیة طریقة التدریس عن المادة العلمیة أو عن المتعلم، بل إنها جزء متكامل من الموقف 

 التعلیمي الذي یشمل بوجه عام المتعلم وقدراته واألهداف التي ینشدها المعلم من المادة العلمیة.

وقد مكنتنا هذه الدراسة لوقوف على واقع طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي وعالقته بالتحصیل 

الدراسي لدى المتعلمین، وقد الحظنا أن معظم أساتذة التعلیم الجامعي ال یزالون یعتمدون على اإللقاء في 

التدریس، وعلى الرغم من أهمیة طریقة الحوار وطریقة األداء إال أن القلق من األساتذة الجامعیین هم 

الذین یستخدمون الحوار واألداء في التدریس، وعموما یمكن القول أنه ال یوجد طریقة تدریس نموذجیة 

یمكن اعتمادها في جمیع األحوال، وأفضل طریقة للتدریس هي طریقة یستوعب من خاللها المتعلمون ما 

یقدمه المعلم إلیهم بغض النظر على أي اعتبار، وفي هذا السیاق یتعین على المعلم أن یبحث عن طریقة 

التدریس المالئمة للمتعلمین، وأن یهتم بالتنویع في استخدام طرائق التدریس من أجل مساعدة المتعلمین 

على الوصول إلى األهداف التعلیمیة المنشودة، وقد تضمن بحثنا مجموعة من التوصیات والمقترحات 

 الرامیة إلى تفعیل طرائق التدریس في التربیة والتعلیم بوجه عام.

 وعلى اهللا االعتماد ومنه الهدایة والرشاد                                                             
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صورة طبق األصل ألسئلة المقابلة المعتمدة في هذا البحث من أجل الوقوف على أراء الطلبة 01- 

 الجامعیین حول طرائق التدریس التي یتعلمون بها.

 

* * * 
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 ملخص البحث

یدور بحثنا حول طرائق التدریس المعتمدة في التعلیم الجامعي وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى 

المتعلمین، ویهدف إلى الكشف عن طرائق التدریس المستخدمة في التعلیم الجامعي واألثر الذي تتركه في 

التحصیل الدراسي لدى المتعلمین، وفي هذا السیاق اعتمدنا على المنهج الوصفي وقمنا باختیار عینة 

 أستاذا من قسم علم النفس وعلوم التربیة واألرطوفونیا بجامعة جیجل، وعن طریق 20قصدیة تتكون من 

المالحظة المباشرة لهؤالء األساتذة توصلنا إلى تحدید طرائق التدریس التي یعتمدون علیها في التعلیم 

 طالبا یدرسون لدى األساتذة المعنیین باألمر في عینة البحث من 15الجامعي، ثم أجرینا مقابالت مع 

أجل معرفة مدى استفادتهم من طرائق التدریس التي یتعلمون بها، وانطالقا من قراءة درجات تحصیل 

هؤالء الطلبة في السداسي األول من هذا العام الدراسي، ومن تحلیل معطیات المقابالت التي أجریناها 

معهم كانت نتائج بحثنا تؤكد أن التحصیل الدراسي ینخفض لدى الطالبة الجامعیین الذین یتلقون 

المحاضرات والتطبیقات من أساتذتهم بطریقة اإللقاء، وأن التحصیل الدراسي یرتفع لدى الطلبة الجامعیین 

 الذین یتلقون المحاضرات والتطبیقات من أساتذتهم بطریقة الحوار وبطریقة األداء.
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