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  داءــــــــــــــــــــــــــــإه

  

  أحمل بين طيات الجوارح أعظم وأسمى إهداء اقدمه إلى اللذين حمالن فرحا ،              

ال        إلى اللذين حمالن متألما ، إلى اللذين آانا دوما يتأمالن نجاحي ، إلى اللذين 

 ، إلى اللذين أمداني بالحب يفوتهما  إال أن يدعوا لي ، إلى اللذين يأمالن الخير لي

والعطف ، إليك أمي أقدم إهدائي ، إليك أبي أقدم إهدائي ، إليكما ألف بحاشية العلم 

  .هدية تربيتكما وصبرآما 

  بين نفحات الحياة ، بين طيبات  العطور ، بين وريد السعادة وشريان االمل ، بين 

سنة ، في طعم السعادة ، أجمل ورود البساتين ،  في أعماق  تصاميم العشرة الح

 إلى التي ساندتني ليل نهار ، إلى التي آانت دوما تخفف من ألمي ،  أقدم إهدائي 

إلى التي آانت دوما تمدني باالمل ، إلى زوجتي العزيزة أرفع آفاي ألقدم لك 

  .بينهما عطر جهودي ، ونشوة تعبي 

قاء ، إلى آل من آان   إليكم أآتب إهدائي ، إلى إخوتي واخواتي ، إلى آل األصد

  . من ساعة  فتحت عيناي إلى يومنا هذا ، إليكم جميعا أقدم إهداءات عملي   بجانبي

  
  

  

  

  

  آتــشي عــادل
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  كــلـــمة شــكــر

آلمة شكر ، آلمة إحترام ، آلمة بكل معانيها ، أقدمها لألستاذ المحترم الذي أطرني  

مع آل " بوطاف علي  " دمها لك يا أستاذ وأشرف على آتابة هذا البحث ، آلمة أق

اإلحترام ، على المجهود الذي بذلته معي آلخر لحظة ، على التشجيع الذي لم تبخل 

  في إمدادي  به ، فألف شكر يا أستاذي الكريم 

       آلمة بكل معاني الشكر والتقدير والوفاء  واإلحترام ، أقدمها لألستاذ المحترم 

غرست في االمل ألنجز عملي وألواصل دراستي ،  " عبد العزيز بوصوار" 

غرست في روح العمل ألآون آالطير  يغدوا إلى النور ، فتحياتي لك يا أستاذ بكل  

  ما تحمله معاني الشكر والتقدير

آلمة شكر أوجهها لمرآز التكوين المهني الذي ساعدني  بكل ما استطاع إلنجاح 

لذين ساعدوني ، وشكر حار إلى مدير مرآز البحث ، فألف شكر لألساتذة والعمال ا

  "الرشيد المهري  " التكوين المهني بالعمارية 

شكر حار لكم جميعا ، ولكل الذين آانوا بجانبي من قريب او بعيد  ألجني ثمار 

  جهودي 

  
  

 آتــشي عــادل
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: ة ـــدمـــقــم  
 

  لتصنيف مدى تطور أي دولة من دول العالم ، يرجع المختصون إلى عامل مهم  ،            

 وهوالقطاع اإلقتصادي ، ألنه العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه معظم القطاعات األخرى  أال

ولمعرفة آيفية تحرك المجتمع توآل للمختصين التوغل في دراسة األدوار والمكانات المختلفة 

في المجتمع ، وتعتبر العالقة بين الدور والمكانة التي يتمثلها الفرد ، وبين قطاع اإلقتصاد 

 وثيقة اإلرتباط ، فدور الفرد العامل الفعال والمتكيف مع الظروف الجديدة ، والمعطيات عالقة

الحديثة ، تحدد له مكانة الفعالية والترقي  والحراك  ، وضمان إستمرارية  حياته اليومية ، 

وبذلك يدفع المجال اإلقتصادي بالحرآة والتطور مع المعطيات الجديدة ، وإذا إرتبط 

العمل حول نقطة ثابتة ، ال يمد المجتمع بالتغيرات الجديدة ، والكفاءات المطلوبة  دورالعامل ب

  .فإنه يحدد مصير المجتمع إلى الثبات ، والفناء ، والغرق في دوامة التخلف  

  

   وال يتوقف مجال العامل عند الفعالية في العمل بل يمتد إلى اإللمام بمجموع المعارف وإتقان 

 الكفاءات وتوظيفها في مجال عمله ليقدم أحسن الخدمات ، ويوفر حرآية المهارات واآتساب

القطاع اإلقتصادي  ، ومما يعاني منه أرباب العمل ، والذي يرجع على المؤسسات اإلقتصادية 

بفقدان نسبة معتبرة من ميزانيتها ، هو البحث عن اليد العاملة في مختلف الخدمات ، فقد تجبر 

 عاملة من مكان بعيد ، مما يحتم عليها دفع تكاليف باهضة         من بعض المؤسسات لجلب يد

اإليواء والنقل ، وقد يتطلب نوع العمل إستيراد  اليد العاملة من دول أخرى ، إما لنقص التاطير 

  .في الميدان ، أو إلنعدام الثقة في الكفاءات المتواجدة 
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ات إقتصادية ، تسعى الدول لتطوير قطاع التكوين   ولتدارك النقص الملحوظ في عدة قطاع

المهني موازاة مع القطاعات الحيوية األخرى مثل قطاع التربية ، وقطاع الصحة ، وقطاعات 

أخرى ، وحتى يدعم النمو اإلقتصادي باليد العاملة الكفأة ، خصصت له ميزانية ، لتسيير 

، المادية منها والبشرية ، وأعدت المؤسسات التكوينية ، مجهزة بالوسائل البيداغوجية 

اإلطارات المؤهلة للتكوين بما فيها األساتذة المختصون ، والعمال ذوي الخبرة في الميدان 

المهني ، وتنتقل المعارف والمهارات  المختلفة حسب نوع اإلختصاص التكويني عن طريق 

ا بكفاءة  مع العلم      أن المدرس الذي توآل له مهمة نقل المعارف وإآساب المتعلم حرفة يتقنه

 من مجموع المتسربين     من % 60مؤسسات التكوين المهني بالجزائر تستقطب  أآثر من 

 من مجموع الشباب ، وبذلك فمهمة المؤسسات % 20قطاع التربية ، وتمتص  أآثر من 

  .التكوين المهني  فعالة في مداها التعليمي 

  

 اإلطار الرسمي  تستلزم عملية التدريس  ، لتوجيه النمو     ومهمة نقل المعارف التعليمية في

الفكري والعاطفي والحرآي  واإلجتماعي ، لتأهيل المتعلم ألدوار الحياة المتنوعة  ،  وتعليم 

تقنيات إنتقاء المعارف التي تخدم  تحسين وتطوير آفاءته ، وطريقة تليينها وتكييفها وتوظيفها 

 ،  والمدرس جزء من العملية التدريسية ،  يلتزم ببرنامج يحدد في التجددات التي تواجهه دوما

المواضيع التعليمية ورزنامتها ، فيسعى هذا األخيرإلى  إستعمال طرائق تدريسية مختلفة 

لتأهيل المتعلم ، فيقوم المدرس بأدوار تتماشى مع منهجية الدرس وطريقة التدريس ، آما يحدد 

ا ، حسب  التفاعالت داخل حجرة الدرس ، ومن أهم األعمدة أدوارا أخرى على المتعلم  تعلمه

التي تقوم عليها عملية التدريس طريقة التدريس ، فقد ينجح  بعض المدرسين في إتباع 

ألن طريقة  قد ال ينجح في تحقيقها ، خطوطها العامة وتحقيق األهداف التعليمية المطلوبة ، آما

ية المدرس ، وموضوع الدرس  ، والهدف التدريس تتماشى مع عدة عوامل أخرى آشخص

  .إال في بيئتها  التي ال تؤتي أآلتها الطيبة  المسطر ، وغيرها من العوامل  ، مثلها مثل الشجرة
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صات   و   ف التخص درس ، لمختل ـتاذ الم ـلى األسـ ي عـ ـوين المهن ـطاع التكـ ـفرض ق  يـ

الطرق الفع   دريس ب ستويات ، الت سبها       والم ارة يكت ى مه ة إل ول المعلوم ى تتح ك حت ة ، وذل ال

وي                 ة لقطاع التك ة التابع د التكويني ي   المتربص ، بل يتلقى المدرس تربصا تكوينيا بالمعاه ن المهن

ابقا  ا ، س ون أولي يويك دريس المهن ه بالت وين  ،إندماج رة التك اوز  وفت ه 06تتج تم في هر وي  أش

 يكون بمشروع تعليمي ،        إما           والتدريس ،  شد  من بداية سن الر   دراسة خصائص المتربصين  

اءات             بالمشروع التربوي ،   بالتصنيف المقترح    ة أو بالكف صنافة األهداف التربوي  أو بالتدريس ب

ا           التدريس   قائالطرحول    أن المعلم يتلقى تكوينا       باإلضافة إلى  ،   ا  ومنهجيته التي يجب إتباعه

ة  ،  ق ثالث  ،الطريق ي طرائ شيطية ، ويتعمق ف ة التن ة ، والطريق ة الحواري ة ، والطريق اإللقائي

أي ا  درس ب شف  الم ك  يكت الل ذل ن خ ا ،   إلآ وم ي يجب أن يتبعه ربص لطرق الت ساب المت

وين ل التك ة ، ويتخل ارات  أدائي داغوجي مه داني  البي ربص مي دريس  ت ات الت ى داخل قاع  حت

تاذ خ  س األس س  يالم دريس ، ويالم ن الت ة ع رة واقعي دريس   صب ول الت .                         عوبات وحل

ه        دد خطوات ذي ح ي  ال ع األساس ى المرج ا عل د أساس شيطية  تعتم دريس التن ة الت           وطريق

ROGER MUCCHIELLI    ويعتبر آتابه :    

"  Les methodes actives dans la pédagogie des adultes "      المحور األساسي

ر من          اب أآث ع الكت ي ، حيث طب وين المهن تاذ التك سع والمرجع ألس شره   ات ، مر ت ذ ن نة  من س

نة    1972 ه س ة ل ر طبع سبات     2000 ، وآخ ل المكت ى تحوي ث عل د الباح ه يؤآ                   ، وفي

ى أداءات  ومه ات إل شيطية  ،أو المعلوم دريس  التن ة الت اع طريق ربص باتب ا المت    ارات ينجزه

  .اشى مع مستوى نضج فئة المتربصين لما تكتسيه الطريقة من إيجابيات تتم

  

د ة ال   وق ي  الطريق ة ف ات الحديث ق الدراس شيطية  تتعم وثبتن دان   بح ي مي دة ف ة جدي  ميداني

ات آوهن   " دراسة  أهم الدراسات  ، ومن التعليم    "Elizabeth G kohen )  1998 ( 1إليزاب

دى                    ين وخاصة ل دى المتعلم حيث وجدت أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز ل

  .آل الفئات التعليمية الثانويين ، والمتعلمين بالتكوين المهني  

  

  

  

  

  

  
                                                 
1 - Elizabaeth .G , le travaille de groupe , les éditions de la cheneliere , 2 eme edit , 2001 , p 88 -94  
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ذا الب       وبذلك فدراستنا إنطلقت       التكوي    حث  من دراسة ه يم ب ع التعل ي   باإلضافة لواق ن المهن

ح  ذي يل امج   ال رة ، حيث أن برن ة آبي ا أهمي ولي له دريس ، وي ي الت شيطية ف ى الطرق التن عل

 على     تهارمج من طرف الوزارة يؤآد بتعليم     األستاذ بقطاع التكوين المهني  ودليل األستاذ المب       

  .             في التدريس  ستخدام الطريقة التنشيطيةإ

                  
هم الطرائق التي تسعى المؤسسات التكوينية بالجزائر ترسيخها في المدرس ليتم تطبقها فأ    

في الفصل الدراسي ، هي طريقة التدريس التنشيطية ، وذلك ما توضحه مقررات التكوين 

البيداغوجي  ، وتنادي به الملتقيات والندوات البيداغوجية ، فقد نجد في المنهاج العالمي المتبع 

لمهني ضرورة تطبيق طريقة التدريس التنشيطية مع المتكونين لمختلف الحرف للتكوين ا

والمهن ، وذلك لعدة إعتبارات نفسية وبيولوجية واجتماعية ، ومن جهة اخرى تتفادى إعادة 

الخبرات السلبية التي يحملها المتعلم من قطاع التربية ، ألن أغلب المتعلمين  هم جزء آبير 

 ، فتولي تلك الطريقة التدريس التنشيطية تحضير للواقع اإلجتماعي ، تسرب من قطاع التربية

وتؤهل المتعلم  بكفاءات ، وتلك الكفاءات تبنى بتناسق القدرات التعليمية  المختلفة ، ومن أهم 

القدرات التعليمية قدرة اإلنجاز التي يمكن مالحظتها وقياسها  في الورشة أو حجرة التدريس 

لدرس ، والتي تبين مدى تمثلها بالمتعلم ، ومدى توظيفها على الميدان ، مباشرة بعد نهاية ا

  .وُتعلم المدرس بمدى تناسق القدرات التعليمية المختلفة في قدرة اإلنجاز المطلوبة 

  

    والجزائر آسائر الدول ، تسعى لتأهيل المدرس ليطبق طريقة التدريس التنشيطية ،      

تلفة والفعالة بأقل جهد ووقت  ،خاصة أن المتعلم بالتكوين حتى يضمن نقل المهارات المخ

المهني  متوسط تكوينه بالمؤسسات التكوينية  ال يتجاوز ثمانية عشر شهرا  ، وعلى المدرس 

إآسابه آفاءات ، والتي تتدرج من خالل القدرات التعليمية ، ومن أهمها قدرة اإلنجاز المطلوبة 

  .بعد آل محور تدريسي 
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     ولمعايشة واقع التدريس بالتكوين المهني بالجزائر الذي يستقطب الفئة الكبيرة                   

من المتعلمين بعد قطاع التربية ، توجهنا لمؤسسات التكوين المهني ، وآشفنا عن واقع  طريقة 

تعلم ، وقياس  التدريس التنشيطية وعالقتها بقدرة اإلنجاز التي من خاللها يمكن معرفة مدى ال

الكفاءة ، ألن قدرة اإلنجاز عند الكثير من المختصين هي نتاج تفاعل وتناسق بين  عدة قدرات  

باإلضافة إلى أنها قاعدة أساسية  تبنى عليها  الكفاءات المهنية المختلفة ،  وحتى تتأآد الدراسة 

التدريس الحوارية بمفهومها من الناحية العلمية قمنا بمقارنة طريقة التدريس التنشيطية بطريقة 

  . الحديث  التي هي الطريقة األولى األآثر   رواجا في قطاع التعليم بصفة عامة

  

     وتناولت الدراسة  جانبين ، جانب نظري وجانب تطبيقي  ، فأما النظري إحتوى على 

السابقة ، إشكالية الدراسة وفرضيات البحث ، آمنطلق  ، ثم تناول تحديد المفاهيم والدراسات 

والفصل الثاني تطرق لطرائق التدريس في مختلف المدراس القديمة والحديثة ، ومختلف 

التصنيفات ، أما الفصل الثالث تضمن طريقة التدريس الحوارية ، بمختلف مفاهيمها عبر 

الحقبات المختلفة ، وإيجابياتها وسلبياتها ، مع مراعات أهم خطواتها ، وانتقل الفصل الرابع 

عمق  في طريقة التدريس التنشيطية ، بمفهومها وأساليبها المختلفة ، وخطوات تطبيقها    في للت

التدريس ، واألدوار المختلفة للمدرس والمتعلم ، وإيجابياتها ، وتضمن فصل الخامس قدرة 

   .اإلنجاز و تصنيفها ، وتدرجها، وعالقتها بالقدرات التعليمية األخرى ، وآيفية إآسابها للمتعلم

  

واحتوى الفصل األخير من الجانب النظري  نظرة حول التكوين المهني من حيث تطوره 

تاريخيا ، وعالميا بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة ، من خالل مؤسساته وأنماط التكوين 

  .المتواجدة به ، والفئة التي يمسها مباشرة ، وأهدافه العامة المسطرة
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تطبيقي تناول اللمحة العامة عن أدوات البحث ، وطريقة تكييفها حسب     أما الجانب ال

المجتمع الجزائري  ، وإعطاء صورة عن األدوات اإلحصائية ، ثم إنتقل المضمون إلى تبويب 

المعطيات المأخوذة من الميدان في الجداول اإلحصائية ، ثم إختبار الفرضيات بالمعادالت 

ليقا على النتائج المتوصل إليها في الميدان ، مع تقديم استنتاجا اإلحصائية ، وقدمنا تفسيرا وتع

  .عاما ، واقتراحات  

   وإيماننا بأن الحل في مردودية اإلستثمار البشري  هو العلمية ، وتطبيق التقنيات الحديثة 

المتكيفة مع المجتمع الجزائري ،  وهذا ما دفعنا لدراسة الموضوع ، والتقرب من الواقع 

 ، وال يسعنا إال أن نثري الدراسات المتعلقة بالتربية بصفة عامة والتدريس بصفة المهني

خاصة ، لنثري البحوث العلمية ، ونفيد الفئة المتكونة من المدرسين التي تسعى دوما لتاهيل 

    المتعلمين بما يخدم مجتمعهم بفعالية ، ويرضي شعورهم بسيطرهم على المستجدات       

  .   باستمرار التي تالقيهم 
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  : ـة ــــاإلشـكالي
  

تسعى لصقل  التي عامةالمثالية الهداف تتعدد فيها األ األنظمة التربوية في دول العالم       

 وجوده ، مداده بالخبرات الالزمة ، ليتكيف ويتالءم مع مجتمعه ، ويحققإلشخصية المواطن  

ا إال أن األنظمة التربوية يتجزأ عنه.التفاعل بين الفرد ومجتمعه ، بفعل التبادل المعرفي  ليتسع 

التحضيري لألطفال ، وع ، فمنها التربية        في الروضة ، التعليم ماقبل المدرسي ، عدة فر

 إلى التكوين وحتى التكوين المهني ، والتكوين التقني،، الثانــوي     المتوسط ، تدائيــاإلب

وذلك بغية تحديد  وتخصيص  إلى فروع أخرى ،  وقد يتفرع آل مستوى أو جزأ الجامعي ،

   في شتى المجاالت   التطور السريعةمعارف والمهارات ، ومواآبال

  

     والتقدم الصناعي ألي دولة من الدول ليس  وليد المحاولة والخطأ أو الصدفة ، بل تجنيد 

قدرات بشرية ومادية تنظم وتغطي إحتياجات هذا القطاع  اإلقتصادي األساسي ألي دولة  ،مما 

تجتهد للتطور ، وتسمح للفرد أن يشغل دورا   التي والعامة ،يثري اليد  العاملة المتخصصة

 في قطاع اإلقتصاد الوطني ، مما يجبرها على اإلهتمام        فعاال في مجتمعه ، وباألخص

  . ، وتسعى للتغير السريع واالفضل بمؤسسات تكوينية تنتج مهارات بشرية تكافئ التطور

    

يغادر مقعد الدراسة ، حتى ي الجزائر ، تجبر المتعلم  أال       فمثال دور المؤسسات التربوية ف

ر عن المقعد إما لظروف سنة ، ويتخلى هذا األخي)  16 (  السادسة عشر          يصل سن

ين عن الدراسة في أو عدم توافق قدراته مع البرنامج المسطر ، وقد قدر عدد المتخلإجتماعية ،

ه ستة  متخلي في الطور الثالث وفاق سن113761نهم  م  متعلم 238037  بـ  فما فوق 16سن 

   2003 – 2002 وهذا الرقم سجل للسنة الدراسية  طالب ثانوي ،124276 و عشر سنة ،

  . 1حسب المرآز الوطني للوثائق التربوية 

  

  

  

  

  

                                                 
  .07 ، ص 2002/2003حصائية ، المديرية الفرعية لإلحصائيات ، وزارة التربلية الوطنية ، مؤشرات إ -1
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 وفي ظل العولمة ، ومطالب سوق العمل ، وتطور السوق اإلقتصادية ، ليس لهذه الفئة    

الحاجات  ، وتلبية تماعي من المدرسة ، إال البحث عن العمل ، لتحقيق التوسع اإلج  المطرودة

 واليتم اإللتحاق بالعمل في معظم األحيان إال عن طريق  التكون البيولوجية واإلجتماعية 

 تقدم فرصة التدريب  رسمية ، وآز التكوين المهني ، التي تمنح شهادات ومؤهالتامرب

 الفالحية منها واألعمال اليدوية ، ولمختلف التخصصات المهنية ، للحرف والصناعات ، 

  .والصناعية 

  

 ، أن عدد المسجلين 1 2003 لسنة   أصدرت مجلة الهدف التكويني في عددها السادس عشر   

 ،   مسجال96712  بـ  قدر2002سنة  لنهاية  بالجزائرمؤسسات التكوين المهني  في      الجدد

 %40.62لتكوين المهني عبر التراب الوطني ، وهو يمتص بذلك تقريبا في آامل مؤسسات ا

  .من المطرودين عن المؤسسات التربوية سنويا  

دورها                     سعى ب ي ، والتي ت وين المهن ى مقاعد التك وأوضحت هذه األرقام الطلب المتزايد عل

درات وم        ي ق ل ف اءات تتمث رد آف ساب الف ى إآ ي ، إل وين المهن رامج التك ة  أي ب ارات آدائي ه

ك                  متخصصة   حسب متطلبات المهنة ، في مدة زمنية تتحدد مابين سنة إلى ثالث سنوات ، وذل

ربص        اءة المت ة وآف تعداداته  حسب نوع المهن وفر                 واس  ،  وشروط اإللتحاق ، التي يجب  أن تت

  . من الوزارة  بالمتعلم ، وحسب البرنامج المسطر

  

ة           الرئيسي الذي تدور حول     والمحور      ل المعلوم ى    ه المؤسسات التكوينية ، هو آيفية تحوي  إل

ة، وطرق              دريس المختلف ق الت درج ضمن طرائ رد المتكون ، وين ا الف مهارات وأداءات  يوظفه

ع     من                     التعلم العديدة ،    خطوات   وال تعني هذه الطرائق وصفات طبية تصف ما يجب أن يتب

د   ل تعتم راءات ، ب ترات وإج وانين ، واس ى ق وع    عل درس ، ون ن الم ل م ددها آ يجيات يح

 المتوفرة ، واألبحاث    الموضوع المدروس، ومستوى المتعلمين ، والوسائل البيداغوجية والتقنية       

ة مباشرة               وحتى فلسفة المجتمع  إلى غيرها      العلمية ،  ؤثرة بطريق رات والعوامل الم  من المتغي

  .أو غير مباشرة 

    

  

                                                 
1 -H.MERAZKA, Objectif formation , Revue de la formation et l’enseignement professionnels ,INFP 
, N=16 ,juin 2003 ,p 08 . 
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ى     د عل ر بعي ذا الم  وغي د  ه دريس ،  نج ق الت ي طرائ ى نظور ف ة تفرض عل دول المتقدم ال

ع    ى أرض الواق ازات عل ارات وإنج ى مه ة إل ل المعلوم د ، لتحوي ل جه ل وقت وأق درس أق الم

ثال م          صناعة م شرية بمختلف أصنافها ،             تيحققها المتعلم ، ألن قطاع ال دادات الب ى اإلم وقف عل

ا ،   أة  منه د  الكف ن الي ر إ  لك ة األآث تخداماوالطريق دريس     س ة الت الم طريق م دول الع ي معظ  ف

ا    إلى مجموعات ، ويكون المدرس          على تقسيم المتعلمين      تي تعتمد   التنشيطية ، ال   شطا ،  فيه  من

 وهي تحقق واقع العمل داخل        وعلى إجتهاداتهم ،      على جميع  المتعلمين     فمسؤولية العمل تقسم    

در ذا ال يقصي طرق ت ي ، وه وين المهن ذا القطاع ، يس أخرى متورشات التك دة داخل ه واج

دريس           حسب شخصية المدرس ، وحتى الموضوع المفروض ،         تحدد   ق ت دة طرائ اك ع ل هن  ب

  .تسعى لتحقيق تعلم أفضل 

  

ة    فإن ، 2  الوزاري     واعتمد منهاج التكوين المهني بالجزائر حسب الدليل       اط العام  بعض النق

ا، سب  منه ارات ، يكت ربص بمه داد المت صميمها      إم دم ت ث يق ا  ، حي وم به ازات يق ق إنج ها وف

اءات                    ربص آف ويني المسطر  ليكتسب المت امج التك ا حسب البرن المدرس ، مع مراحل إنجازه

دماج     ه باإلن سمح ل ة ، ت دمها       مهني ازات يق ق إنج ارة  بتحقي دأ المه صاد ، وتب اع اإلقت ي قط ف

رس حسب تكوينه البيداغوجي    المتربص خالل آل درس أو محور حسب البرنامج ، وعلى المد          

ة ،  أو              يدرس    أن  ، ة اإللقائي ا الطريق ة        ال بثالث طرق أساسية ، إم ة ، أو الطريق ة الحواري طريق

شيطية ، و ك التن دد ذل ويني ،   يتح دف التك سب اله ع     ح وازاة م دريس ، وم اخ الت سب من  و ح

درس ، و     درة     مالمح موضوع ال سابها     شخصية المدرس ، وحتى الق راد إآ ى   التي ي تعلم حت للم

ا في زمن محدد ،            ينجز ن  درات              شاطا تعليميا معين ربص ق ويني هو إآساب المت المحور التك   ف

ا ة، يوظفه ارات مختلف سبه مه ة ، تك از معين تم ب   إنج ستقبال، وي ي م دان العمل ي المي ق  ف طرائ

  . تتخصص حسب متطلبات المهنة ، ومعايير التدريس تدريسية مختلفة ،

  

  

  

  
                                                 

56 ص 2004 وزارة التكوين والتعليم المهنيين ،دليل أدوات التسيير البيداغوجي ،  -1  
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سعى        وانطال    ي ، والتي ت وين المهن ي التك ستخدم ف ي ت دريس ، وخاصة الت ق الت ا من طرائ ق

ة   لتحويل المعلومة إلى مهارات مختلفة فعالة توظف في القطاع اإلقتصادي   اة العملي ،  وفي الحي

ات ،    سب المتطلب ر ح ة والتغيي ري  ،    وللتنمي ي الجزائ وين المهن سات  التك ع مؤس سب واق  ح

سية   ق التدري ال ،  والطرائ تعلم الفع ق ال ة ، لتحقي تعلم     المتبع سبها الم ي يكت اءة الت سب الكف وح

  :آالتالي ت طرحالمبرمجة ، فإن إشكالية الدراسة إنطالقا من اإلنجازات المتتابعة في الدروس 

  

هل طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى متربص التكوين المهني -1

  ؟ بالجزائر

   

 بصين الذآور لتدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتر هل طريقة ا-2

   ؟ رمؤسسات التكوين المهني بالجزائب
 

  اإلناثبصات  هل طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتر- 3   

 بمؤسسات التكوين المهني بالجزائر ؟
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 :  البحث فرضيات

  
  :البحث ، طرحت الفرضيات التاليةوانطالقا من إشكالية 

  

  :الفرضية العامة 

 طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى متربص التكوين -             

   المهني       بالجزائر 

  : الفرضيات الجزئية 
                    

الذآور  طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتربصين  - 1 

 بمؤسسات التكوين المهني بالجزائر 

   

 رة اإلنجاز لدى المتربصات اإلناثطريقة التدريس التنشيطية تزيد من قد  - 2

 بمؤسسات التكوين المهني بالجزائر 
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  :أهمية البحث  - 3

  يعتقد بعض المدرسين أن طريقة التدريس هي  مجموع وصايا وخطوات متدرجة ، 

 األهداف التعليمية والتعلمية ، دون  المرور خاصة هدف الدرس ، وباتباعها يحقق

بالعوامل العديدة، الوثيقة اإلرتباط بعملية التدريس من حاجات المتعلمين ، وخصائصهم ، 

باإلضافة إلى عدم قدرة تقييم مدى  تحول المعلومات   إلى أداءات فكرية ونفسية وفيزيائية 

  في الجزائر ، يشتكون من قلة الكفاءة  ء قطاع اإلقتصاد في المتعلم ، مع العلم أن رؤسا

البشرية المتخرجة من التكوين المهني ، زيادة على ذلك ال نجد المدرسين والقائمين على 

عند     التنظيم والتطبيق البيداغوجي في مؤسسات التكوين المهني يقدمون أحسن الكفاءات

 من  أآثر  مع العلم أن هذه المؤسسات تستقطب األفراد المتخرجين من مؤسساتهم  ، تعليم 

والتي ستكون رآيزة القطاع  المدرسة ،  من الفئة المطرودة من ) % 40 ( أربعين بالمئة

الدراسات وبذلك فالمدرسون ال يستفيدون من  أو اإلقتصادي بصفة عامة ، الصناعي

جزائري ،  وأن أو لنقص هذه الدراسات المكيفة حسب الواقع ال العلمية المتخصصة ،

 تستلزم طرائق والتي تخدمهم في الحياة العملية اإلعداد الجيد للمتعلمين بكفاءات جيدة ،

 وخمس   تدريس فعالة تتماشى مع سن المتربصين  المتراوح مابين  ستة عشر سنة

وعشرين سنة ، وتعليمهم طريقة حل المشاآل المهنية فرديا وجماعيا ، لإلستفادة من 

في شخصيتهم ، ونمو قدراتهم جزء إجتماعي  ونفسي مهم  وهو ن ،خبرات اآلخري

  .ومهاراتهم 

  

ن وضمان تعلم مهني يخدم الفرد والمجتمع ، بكفاءات فعالة ، تستلزم الدراسة م      

 وهي طريقة تعلم هؤالء المتعلمين ، وطريقة تدريسهم ، ونتوجه خاصة إلى آيفية القاعدة ،

متطورة ، سب المعايير العلمية ، والمتبعة في الدول الإختيار طريقة تدريس معينة ح

 مع التطورات العالمية ، وبذلك حاولنا من خالل دراستنا تسليط  إلآساب قدرات تتماشى

الضوء على طريقة التدريس التنشيطية وطريقة التدريس الحوارية وعالقتهما مع قدرة 

 بعض النقاط علميا، والتي يمكنها اإلنجاز لدى متربص التكوين المهني بالجزائر ، إلثراء

أن تنير سبل نجاح بيداغوجي للتكوين المهني خاصة  وقطاع اإلقتصاد عامة ، فالمورد 

 التي هي في أصلها  مجموع قدرات  الجيدة البشري إذا تعلم جيدا ، وتشبع بالكفاءات

اجع ، ويغطي مختلفة ،  سيساهم في دفع  القطاع اإلقتصادي للتنمية والتطور المستمر والن

  الحاجات اإلجتماعية  بأقل جهد وتكلفة 
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  : أهداف البحث  - 4

تتعدد وتتشعب أهداف البحث ، وذلك حسب الموضوع المدروس والمتغيرات التي يراد    

قياسها ، وعلى حسب الواقع الذي يمثل بالعينة التي تكون محور الدراسة ، ومن أهم 

  : أهداف البحث

  

  لمية بالبحوث التي تشمل طرائق التدريس إثراء المكتبة الع -1

النظرة الواقعية للتدريس بالتكوين المهني بالجزائر ، وأثره على مخرجات التعلم ،  -2

 .والكفاءات المختلفة في المهن المتعددة 

 بالتكوين المهني بالجزائر والتعليم مالمسة الطرق الفعالة للتعلم  -3

 ة للمتربصين بالتكوين المهنيتوجيه المدرسين بالطرائق التدريس الموافق -4

 فتح مجال متخصص وأوسع للمهتمين بالتربية والتعليم  -5

 .الكشف عن واقع تطبيق طرائق التدريس لدى المدرسين ، وأثرها على المتعلمين -6

إآتشاف العالقة بين طرائق التدريس وقدرات اإلنجاز لدى المتربصين في المؤسسات  -7

  .الجزائرية المختصة بالتكوين المهني 

 محاولة تطبيق بعض الدراسات العلمية الحديثة على التعليم والتكوين المهني الجزائري  -8

اإللمام بالنظرة الحديثة للتعليم والتعلم ، والتي مدراها إآساب آفاءات تجند المتعلم  -9

  .للخوض        في الواقع المهني ، والواقع اإلجتماعي 

تسمح بقياس الكفاءات والمهارات القادرة   التي دراسة مجموعة من القدرات المهنية -10

  .على التجسيد      في واقع المتعلم 
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   : تحديد المفاهيم - 5

  : طـريقة التـدريس التنـشيطـية  -أ 

أنها الخطوات التي "      يعرف القاموس المعاصر للتربية طريقة التدريس التنشيطية   

الث فيزيائية ومعرفية ، والتي يستعمل فيها ثيستعملها المدرس إلآساب المتعلم مهارات 

 آل مجموعة من خمس أعضاء على األآثر من المتعلمين، والتي   مجموعات أو أآثر، تتكون

تستثار فيها الدافعية الداخلية للموضوع  ، باإلضافة إلى ترك المبادرة الحرة للمتعلمين ، والذين 

مال الحل الفعال ، ويكون فيها المدرس  في جماعات إلستعكتشفون الحلول ، ويقارنونهاي

     1".منشطا 

هي وضعية ينجز فيها : " فيعرف طريقة التدريس التنشيطية  آما يلي  "  Gagné"  أما      

ارسة المهمة التي المتعلمون أعماال مشترآة في إطار أفواج  صغيرة يمكن لكل عضو فيها مم

  2" س  دون اإلشراف المباشر والفوري للمدرخص بها ،

     ومما سبق  ومن خالل البحث الذي سنقوم به فإن التعريف اإلجرائي  لطريقة التدريس 

طريقة التدريس  التنشيطية هي مجموع الخطوات التي : " التنشيطية يتمثل في التعريف التالي 

والتي تعتمد على تقسيم   يستخدمها المدرس داخل قاعة التدريس بمؤسسات التكوين المهني ،

 وآل فوج يتكون من خمسة إلى ستة أعضاء، ويكون  إلى أفواج  في الفصل الواحدمتعلمينال

المدرس فيها موجها ، قصد الوصول إلى أهداف تعليمية ، ويستخدم فيها المشارآة لألفواج 

  ويكون دور المدرس منشطا  والمنافسة المنظمة بينهم ، باإلضافة إلى مقارنة حلولهم المقترحة

  "قيسه أداة براون المعدلة لقياس طريقة التدريس التنشيطية  ، وهي ما ت

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                 
1- Renald Legendre , Dictionnaire actuel de l’education , 2 éme edit ,ESK à paris ,1993 ,p843  

43، ص 2000 المرآز الوطني الوثائق التربوية ، الكتاب السنوي ، - 2  
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  :  طـريقـة التـدريس الحـواريـة - -ب 

هي االطريقة التي تقوم " طريقة التدريس الحوارية آمايلي "   موسى معيوش" يعرف      

 ، وتحريك ووجهات النظر إلثارة انتباه المتعلمين على طرح األسئلة ، ومناقشة اإلجابات ،

قدراتهم العقلية واستفزاز فطنتهم والوصول للمعارف ، واآتساب الطالب األفكار واإلتجاهات 

آما أنها تعرض الموضوع عرضا حيويا (....) والقيم بكيفية تجعل عملية التعليم ممتعة ومقنعة 

  1" يغري السامع ، ويثير اهتمامه 

  

اإلشتراك " طريقة التدريس الحوارية بأنها فيعرف "     Roland  Christense " أما       

بين المدرس والمتعلمين لنقل المعرفة داخل حجرة الدرس ، مع إيقاظ دافعية التعلم ، وطرح 

 بين المتعلمين ، واآتشاف الحلول من خالل تصريحات أندادهم ،   النقد ، بتبادل األدوار   

  2  "تدرج من السهل إلى الصعب وهي الطريقة التي تعتمد على األسئلة واألجوبة ، وت

" ومن خالل التعريفات السابقة ، فالتعريف اإلجرائي لطريقة التدريس الحوارية هو     

مجموع اإلجراءات والخطوات التي يستخدمها المدرس داخل قاعة التدريس بمؤسسات التكوين 

 المتعلمين ، وتتدرج على طرح األسئلة المنظمة وتلقي األجوبة منوالتي تعتمد       المهني ، 

 ، وهو ما تقيسه أداة براون المعدلة لقياس من السهل إلى الصعب ، قصد تحقيق أهداف تعليمية

   "طريقة التدريس الحوارية 

  

 :  قدرة اإلنجاز-  -ج 

  :قدرة اإلنجاز بأنها "    Pacteau" يعرف  

ين ، يقوم به الفرد ، هي األداء والسلوك المالحظ في موقف تعليمي مع"                 

إصالح آلة ، : عن مهام خاصة بحرفة  ما ، أو بمهنة أو مجال خاص  مثل  ويتفرع  

         الخ ، وتجعل الشخص مؤهال  لضمان إنتاج أو خدمات منتظرة...التلحيم  ممارسة 

  3 . "  من وظيفة ما

    

  

  

                                                 
اق اإلجتماعي ، الفلسفة الوسائل واألهداف ، سلسلة منشورات مخبرالعمليات التربوية والسي:  موسى معبوش ،الطريقة الحوارية -1

75،ص2003دار الغرب للنشروالتوزيع  والديداآتيك ،  
2 –C.Roland Chrisense  et David Agarvin , Former une pensée autonome , de boech mesmael , 
Belguim , 1994  , p 17 

 الترجمة ، المرآز الوطني للوثائق التربوية     عمر الهاشمي و المان إسماعيل ، الكفاءات ، مقاالت مترجمة ومكيفة ، مرآز-3  
  .07ص      2000 ، 5عدد 
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مجموع مهارات  مكتسبة عن : "   ويعرف القاموس المعاصر للتربية بأن قدرة اإلنجاز هي 

 أو معرفي أو  طريقة تدريس معينة ، والتي تسمح للفرد توظيفها بأداء تمرين تقويمي فيزيائي

  1"   بعد نهاية موضوع الدرس    مهني ،

مجموعة المهارات  المهنية  المعرفية والحرآية : "    والتعريف اإلجرائي لقدرة اإلنجاز هو 

 –  ينة  بعد نهاية  موضوع الدرس ، والتي يستخدمها المتعلم المكتسبة بطريقة تدريس مع

 ، وهو المقياس لمدرس ، والمبرمج من خالل الدرس  لحل تمرين تقويمي   يقدمه ا–المتربص 

  "  المصصم في بحث الدراسة لقياس قدرة اإلنجاز 

  

   : متربص التكوين المهني -د 
مهني بعد أن توفرت فيه الشروط المطلوبة ،  التكوين البمرآز هو الفرد الذي إلتحق       

والذي يدرس داخل الورشة أو القسم في نظام تكويني رسمي ، وفي تخصص  مهني معين ، 

  . سنة 23 سنة إلى 18 مابين        والذي يبلغ    من العمر

  

   : مرآز التكوين المهني -هـ 

 ملتحقين فيها    من المتربصين ،هي المؤسسة الرسمية بالجزائر ، التي تسهر على تكوين ال   

والتي تسعى إلآسابهم تكوينا مهنيا بالورشات المهنية ، تحت إطار برنامج وزاري مسطر 

  . والتي تتكون من مصالح عديدة ، وخاصة البيداغوجية والتكوينية      وذات مهام محددة ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 – Renald Regendre , Dictionnaire actuel de l'education , 2 éme edit , E S K  paris , 1993 , p 223 . 
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  :  لسابقة الدراسات ا - 6

هناك بعض األبحاث العلمية األجنبية التي قامت بدراسة موضوع طريقة التدريس      

الحوارية وطريقة التدريس التنشيطية ، وعالقتهما بقدرة اإلنجاز لدى المتعلمين ، فيما ضمت  

  : تلخيص بعض هذه األبحاث ت المتعلمين ، وسنقدمومست العديد من فئا العديد من الدول

  

           :ROGER MUCCHIELLI    1" روجر ميكيلي "  دراسة -أ    

 )1972(   
سي            اب       ROGER MUCCHIELLI أصدر الباحث الفرن ة لكت ة الثامن   في الطبع

دى             از ل درة اإلنج ى ق دريس عل ة الت أثير طريق ول ت ا ح ار  ، بحث يم الكب ة لتعل رق الفعال الط

 ، فاعتمد في تجربته على  عينة    1972أصل التجربة سنة      وأن       المتربص بالتكوين المهني ،     

انين    ن ثم ون م شر   ) 80( تتك سعة ع ابين ت نهم م راوح س ردا ، يت تة  ) 19( ف نة  و س س

شرون  ى      ) 26( وع ة  عل سيم العين ام بتق م ق نة ، ث شر   س ساوية ،   أي ع واج مت ة أف ن ي أربع

دمو             ل في الرسم     متربصا في العينة ، وطلب من  أربعة مدرسين  أن يق درس ، والمتمث  ا نفس ال

  .الصناعي 

  

ان محور      درس وآ ا ال ساحات والبناي ل الم انون تمثي ربص ق ساب المت ى إآ ة عل ت   الحقيقي

رة               ورقة مليمترية    شرط أن تحدد فت ين،  ب دى المتعلم درة إنجاز ل  واآتساب هذا القانون يعتبر ق

د      ى خمس وخمسين             التدريس بما اليزي درة       ) 55( عل ساب الق يم إلآت دة التقي ة ، وم دقيق

ى                        درس ، باإلضافة إل ة ال د نهاي يم مباشرة بع على اإلنجاز ال تتعدى الربع ساعة ، ويكون التقي

ة  ، وآانت                         سية مختلف ة تدري دم الموضوع بطريق هذه التعليمات  ، طلب من آل مدرس أن يق

  : آالتالي 

  ئية الفوج االول يدرس بطريقة التدريس اإللقا-1

  الفوج الثاني يدرس بطريقة التدريس الحوارية -2

   بطريقة التدريس اإلآتشافية يدرس الفوج الثالث -3     

   الفوج الرابع يستخدم المدرس طريقة التدريس التنشيطية -4     

  

                                                 
1 -  ROGER MUCCHIELLI , Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes , P U F 8eme edit , 
1998 ,        p 121- 129 
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ا                   دريس ، أم ة الت سجل طريق     إعتمد الباحث في هذه التجربة شبكة مالحظة التدريس ليتابع وي

ل في              بالنسبة درس ، والمتمث ة ال  للتقييم فقد إعتمد على التمرين الذي سينجزه المتربص بعد نهاي

دان                   ا بالمي ربص  ملعب رسم الشكل الهندسي على الورقة الملمترية ، والتي يجسد من خاللها المت

  .وقاعات الرياضة 

  

ق قواعد اإلستدالل اإلحصائي ، ت                وصل الباحث      وبعد تبويب المعطيات ، وتفسيرها ، وتطبي

  :إلى النتائج التالية 

درة                جظهر في النتائ   :   الفوج األول   -  ين أن ق ين المتربصين ، وتب شاسع ب  التقييمية  التباين ال

از اوز   اإلنج م تتج صين ل دى المترب ى حسب %   40 ل م عل ذين جسدوا الرس ن ال رين م  التم

ة      في حين   التقييمي ،    د  X   ² أن قيم ساوي  0.05ة درجة الحرج  ال عن ذه  12.934 ت  ، وه

ة إحصائية         ا أي دالل دى                  القيمة ليست له درة اإلنجاز ل ة وق دريس اإللقائي ة الت ر طريق ين متغي  ب

  المتربصين 

ائج أن                  :  الفوج الثاني  - د أوضحت النت ة فق ة الحواري               % 59أما الفوج الذي تم تدريسه بالطريق

ة    من المتربصين إستطاعوا أن يجسدوا ا ة     X ²لرسم المنجز، وقيم د درجة الحري  ، 0.05  عن

درة        14.293: قدرت بــ    ة ، وق دريس الحواري ة الت ة طريق  ، وهي غير دالة إحصائيا على عالق

  .اإلنجاز لدى المتربص 

  

 من المتربصين إستطاعوا إنجاز الرسم % 70بينت النتائج في الفوج الثالث أن  : الفوج الثالث -

 ، وهي القيمة التي لها داللة 11.365 مثلت 0.05  عند الدرجة الحرجة  X²ة التجسيدي ، وقيم

  . أن عالقة طريقة التدريس اإلآتشافية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتربصين    إحصائية تبين

  

  بع الذي درس بالطريقة التنشيطية دلت نتائج الدراسة للفوج الرا :  الفوج الرابع- 4

ين إستطاعوا أن يحققوا إنجازا حسب التمرين التقييمي ، وقد  من المتربص% 82أن 

 ، وهي ذات داللة إحصائية ،تبين العالقة الترابطية 13.265:  بــ X ²قدرت قيمة 

  .اإلنجاز لدى المتربصين    وقدرةية بين طريقة التدريس التنشيطية القو

ين آل م             شافية            ومن خالل هذه الدراسة يتبين العالقة الترابطية ب سية اإلآت ة التدري ن الطريق

سبة اإلنجاز  صين ، وخاصة أن ن دى المترب درة اإلنجاز ل ين ق شيطية وب دريس التن ة الت وطريق

  . لدى المتربصين    % 70فاقت 
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   : loutaire    "  1989   1   " دراسة   -ب 

دى                   درات اإلنجاز ل ى ق ين  في       قام هذا الباحث بتجربة على تأثير طرائق التدريس عل المتعلم

ألمانيا ،    وقد تكونت عينة البحث من أربع مجموعات ، مجموعتان بمؤسسة التكوين المهني ،                  

  .ومجموعتان بالجامعة لطلبة  تخصص البيولوجيا 

  :  التجربة األولى - 1

ى ستة                        وي عل وعتين ، التي تحت ة من مجم    فيما يخص عينة مؤسسة التكوين  المهني  المكون

ة ف                     عشر فردا ف    درات الطلب اس ق وعتين بقي ام في آال المجم ي إنجاز عمل   ي آل مجموعة ، ق

درة إنجازهم                         تطبيقي تعليمي ،     ـتأآد من  ق ن بمحرك  ، لي   ،وهو تفكيك وتعديل نظام الحق

از   درة اإلنج د أن ق ة  ووج ون بالمئ دى ثالث ي الموضوع التعليمي ال تتع د  % ) 30(  ف ، وبع

دريس المج  ام بت ة        القي ة بطريق ة الثاني ة ، والمجموع دريس الحواري ة الت ى بطريق ة األول موع

  .التدريس التنشيطية ، أعاد تقييم مدى إآتساب المتعلمين لقدرة اإلنجاز 

  

  : إلى النتائج التالية  البحث   توصل

ة               ون بالمئ ة       % ) 37(  المجموعة األولى لم تتعدى نتائجها سبع وثالث ، وان المجموعة الثاني

ة         آ ة وسبعون بالمئ ة                % ) 78( انت نتائجها ثماني ة إحصائية ،      "  ت  " ، وأن قيم ذات دالل

شاهد     درة             تدل على فرق م د من ق ة التزي دريس الحواري ة الت ين المجوعتين، وهو أن طريق  ب

  .اإلنجاز ، وأن طريقة التدريس التنشيطية تزيد  من قدرة اإلنجاز    لدى المتربصين 

 

  :ة الثانية التجرب - 2

ى                    وعتين ، آل مجموعة تحوي عل     أما بالنسبة لعينة الطلبة الجامعيين ، التي تتكون من مجم

ة الستئصال                   ة الكيميائي عشرين فردا ، قام بقياس قدرة اإلنجاز وهي مدى تطبيق الطلبة  للمعادل

ة ال     وروفيل  الكل ل طريق ك قب ة ، وذل دريس ، فوجد أن     من المواد العضوية النباتية ، لدى العين ت

ديهم ال   درة ل ة  الق ة  ،  % ) 05( تتعدى خمسة بالمئ ى بطريق دريس المجموعة األول ام  بت م ق  ث

  .التدريس الحوارية ، والمجموعة الثانية بطريقة التدريس التنشيطية 

  

  

  

  

  
                                                 
1 - Lotaire . M ,  L'enseigenement  theorie et pratique , E S F , paris , 1992 , p 44- 66 .  
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  :  وبعد التجربة توصل إلى النتائج التالية 

ة ،        - ديها              المجموعة التي درست بطريقة التدريس الحواري درة اإلنجاز ل سبة نجاح  ق   ن

ة              % )  40(قدرت بــأربعين بالمئة     ين  ، وأن قيم ا  "من مجموع المتعلم  X² " "  ²آ

دريس الحو"   ة الت ق طريق يس بتطبي ة إحصائية ضعيفة ، أي أن ل د ذات دالل ة تزي اري

  . لدى المتعلمين قدرة اإلنجاز 

ة ال - ي درست بطريق ة ، والت ا المجموعة الثاني درة أم اس ق د قي شيطية ، وبع دريس التن ت

ة                     انون بالمئ ـإثنان وثم ين بـ دى المتعلم سابها ل سبة إآت ،  % ) 82( اإلنجاز ، وجد أن ن

ة   ا "وأن قيم ه   " X² " " ²آ ة ، وأن ة قوي ة إرتباطي ة إحصائية ، وذات عالق ذات دالل

  . المتعلمين آلما إستعمل المدرس طريقة التدريس التنشيطية ، زادت قدرة اإلنجاز لدى

  

  )ALTET.M.  1 )  1994"      ألتات " دراسة  -3

دى  1994سنة   "  ALTET " ة   قدمت الباحث  ، بحثا حول طرائق التدريس  وقدرة اإلنجاز ل

ين   ـ سبع وأربع ا بـ ة ، وحددت عينته ة تقني ين بثانوي ي  ) 47( المتعلم سام ف ة أق ردا ، أي ثالث ف

سنة )  21( سنة  وواحد وعشرون       ) 16( مابين ستة عشر    تخصصات مختلفة ، وتراوح السن      

شبكة مالحظة ،             ، وقد قامت بمتابعة التدريس الذي اعتمد فيه على  طريقة التدريس الحوارية  ب

ل حصة    بوع ، وان آ دة أس ين الحصة واألخرى م د ب ان التباع ث آ الث حصص ، حي دة ث لم

ين         فترتها الزمنية ساعتان ، وبعد نهاية الحصص الثالث        دى المتعلم  قامت بقياس قدرة اإلنجاز ل

.  

شيطية                   دريس التن ة الت   أما المرحلة الثانية من التجربة فقد قامت بتدريب المدرسين على طريق

ك  شيطية ، وذل ة التن ين بالطريق ى المتعلم دريس عل دان ، أي الت ي المي م أعادت المالحظة ف ، ث

  .ز لدى المتعلمين لثالث حصص أسبوعية  وقامت بتقييم قدرة اإلنجا

  

  : تحصلت على النتائج التالية  الدراسة  وفي نهاية

دريس                 : النتائج قبل التدريب   د الت ة ، أي عن دلت النتائج التقييمية في المرحلة االولى من التجرب

ة   ة   X ²  =4.3157 بالطريقة الحوارية ، أن قيم ى عتب ة  ،   0.05 ، عل ة ثابت  وأن    ، وهي قيم

  .ية تدل على عدم زيادة قدرة اإلنجاز بطريقة التدريس الحوارية اإلحصائ الداللة

 
 

                                                 
1 – ALTET M,La formation professionnelle , analyses des pratiques et situations pédagogiques, paris 
, puf , coll , 1994 ,   p 264-268 
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ـ   أثبتت نتائجها بعد تدريب المدرسين على طريقة ال         :النتائج بعد التدريب     - شيطية   ــ تدريس التن

  أن قيـــمة 

X²  = 65.2473  ة ع من مستوى        p.05 داللة على عتب شيطية ترف دريس التن ة الت ه طريق   ، أن

  . دى المتعلم قدرة اإلنجاز ل

  

    :Elizabeth G kohen )  1998 ( 1" إليزابات آوهن "  دراسة -4

  
ة            ات مختلف ة بثانوي ن الطلب ة م ى مجموع ة عل ة ميداني ة بدراس ذه الباحث ت ه ض   قام  وبع

ة   ة التقني ي  والمؤسسات التكويني وين المهن ة للتك ين بمختلف المؤسسات التكويني دول النتعلم  ب

ة              ق التدريسية ائطرالحظت ال  أروبا ،  م الطلب ا حول تعل  المستعملة ، والنتائج التي تحصلت عليه

ة                    ون بالمئ من   % ) 30(  ، فوجدت أن طريقة التدريس الحوارية ال يفوق عدد المتعلمين ثالث

درس                         ة ال د نهاي ة بع درة  اإلنجاز للطلب الذين يشارآون في اإلجابات ونشاطات الدرس ، وأن  ق

ال المطلو ة  باألعم ون بالمئ س وأربع دى خم نهم ، ال تتع ة م ارين  % ) 45( ب ى التم ، وحت

ن ال  ب م ي تطل ة الت ا    التعليمي ين إنجازه ون   متعلم سة ، ال يقوم ارج المؤس زل أو خ ي المن  ف

  .بتنفيذها ويجدون صعوبة لحل مشاآلها التعليمية 

  

وا         ى األف د عل ي تعتم شيطية الت دريس التن ة الت ا لطريق شارآة  وبمالحظته ضح أن م ج ، إت

ة    ستون بالمئ وق ال سم يف ل الق ة داخ درة   % ) 60( الطلب سبة ق ين ، وان ن وع المتعلم ن مجم م

ة  التي          % ) 75( اإلنجاز لدى المتعلمين أعلى      من خمس وسبعون               ال التعليمي ، وأن األعم

   % ) .80(يقومون بها في المنزل ، تفوق  ثمانون بالمئة 

ار  ت      –بيق االدوات اإلحصائية    وقد توصلت بتط        ة ت ا     – إختب ر       أن قيم ا أآب لمحسوبة دوم

ة     ن قيم ة     "  ت    " م ت بالطريق ي درس ة الت ين المجموع شاهد ب رق الم ة ، وأن الف المجدول

ة إحصائية    التدريس الحوارية  وبين المجموعة التي درست بطريقة التد       شيطية ذو دالل  ريس التن

تعلم             مما يدل على أنه طريقة الت      دى الم دريس التنشيطية هي عامل مهم  في زيادة قدرة اإلنجاز ل

.  

  

  

  

                                                 
1 - Elizabaeth .G , le travaille de groupe , les éditions de la cheneliere , 2 eme edit , 2001 , p 88 -94  
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ة                       دريس الحواري ة الت أثير طريق سابقة حول موضوع ت   ومما سبق يمكن تلخيص الدراسات ال

   :  فيما يلي وطريقة التدريس التنشيطية على قدرة اإلنجاز لدى المتعلمين

ا خ  -1 وق تأثيره ة ال يف دريس الحواري ة الت ة  طريق سون بالمئ دد  % ) 50( م ن الع م

  .اإلجمالي للمتعلمين لتحقيق قدرة إنجاز ، داخل الفصل الواحد 

من المتعلمين الذين    % ) 70(  طريقة التدريس التنشيطية تفوق نتائجها سبعون بالمئة          -2

 .إآتسبوا قدرة اإلنجاز في محاور مختلفة من التعليم 

ة           النتائج المتحصل عليها من خالل البحوث        -3 دريس الحواري ة الت سابقة أثبتت أن طريق ال

ين                      ة ب ة إحصائية ، أو أن العالق ا دالل يس له وعالقتها بقدرة اإلنجاز لدى المتعلمين  ، ل

دى                        درة اإلنجاز ل د من ق ة ال تزي دريس الحواري ة الت المتغيرين ضعيفة  ، أي أن طريق

 .المتعلمين 

ة           النتائج المثبتة من خالل الدراسات السابقة بين        -4 ة طريق ين عالق ت الداللة اإلحصائية ب

ين                    وي ب اط ق ة ذات إرتب ين ، وأن العالق دى المتعلم التدريس التنشيطية وقدرة اإلنجاز ل

درة         شيطية زادت ق دريس التن ة الت درس طريق تعمل الم ا إس ه آلم ريين ، أي أن المتغي

  . اإلنجاز لدى المتعلم 
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  :تمهيد 
  

متعلم     اللب الذي تحويه أي عملية تعليمية  هو التدريس ، حيث يربط بين المعلم والمقرر وال

، بل يتجاوز العالقة إلى الربط بين هذه المتغيرات إلى المؤسسة التعليمية والمجتمع وفلسفته ، 

واتسع مفهومه ليصير الواسطة بين المدخالت  التعليمية من مختلف المعارف والمعلومات 

والخبرات ، المبرمجة إلى المخرجات المنتظرة من المتعلم وطريقة توظيفها في المجتمع ، 

  .حياة الفرد ، فصار التدريس محور البحوث العلمية وتفرعت عنه عدة إختصصات واقع و

   ويتغير مفهوم التدريس من حقبة ألخرى ، متماشيا مع المتغيرات المحيطة بالمؤسسة 

التعليمية الرسمية أو غير الرسمية  ، فتغيرت طريقة تطبيقه  وتنفيذه في المؤسسات التربوية ، 

ية المعلم ، وخصائص المتعلمين ونوع الموضوع المراد تقديمه ، والقدرات وذلك تبعا لشخص

التي يجب   أن يكتسبها المتعلم ، باإلضافة إلى فلسفة المجتمع  وأهدافه، وحسب البرنامج 

  .المسطر  

  

  : التدريس  -1
تتكون عملية التدريس من مجموعة من األنشطة والعمليات التي يقوم بها المعلم   " 

بقصد تحقيق المقاصد (...) ين  بهدف مساعدة المتعلمين على تحقيق أهداف تربوية ، والمتعلم

     1  "  ملعملية التعليالكاملة  واألغراض

  

  التمعن في هذا التعريف يجرنا إلى عالقة التدريس بين المتعلم والمدرس ، وذلك من 

دوار والمهارات المختلفة ، خالل تحديد العالقة بالنشاطات التعليمية  المختلفة ، بتبادل األ

ويمكن   أن تكون تلك المهارات من المقرر ومن المجتمع ومن آل المتغيرات المحيطة بمناخ 

  .التدريس 

     ويتمثل تبادل األدوار في معظم العمليات التعليمية بالمرسل والمستقبل ، فبداية 

ح عناصره على الدرس يكون المدرس مبادرا ، أي بعد تحضيره للموضوع يقوم بطر

المتعلمين ، ويدخل فيها عامل التشويق والتحسيس واإلثارة ، أما المتعلمين فيكونون مستقبلين 

، ثم تتناوب  األدوار  فالمتعلمون يصيرون مرسلين بطرح األفكار واألسئلة المختلفة ، ودور 

ى عامل التقويم ، المعلم مستقبال ، وهكذا دواليك في معظم العمليات التدريسية  ، باإلضافة إل

  .فيقّوم المتعلم بعد نهاية   آل درس أو محور تدريسي
                                                 

.07 ، ص 2002 إبراهيم مجدي عزيز  ومحمد عبد الحليم حسب اهللا ، التفاعل الصفي ، عالم الكتب ،طرابلس ، ليبيا ، -1  



34 

  

   ودور اإلستقبال ال يتوقف على اإلصغاء ، بل فك رموز المعلومة ، وتحويلها إلى رد 

فعل ،  وإلى رسالة ترسل للطرف اآلخر ، وبمعطيات ممثلة في مفهوم المتعلم ،   تلم بمحور 

يه المختصون بالتغذية الراجعة ، ومن هنا يبدأ  تبادل الموضوع المدرس ، وهو مايسم

المهارات المختلفة منها الحرآية والمعرفية ، ويرسم منحنى ترّسمها في المتعلمين واآتسابهم 

  .لها  بدرجات مختلفة 

إال ان ا لوصول إلى هذا التبادل يستلزم خطوات يقوم بها المشرف على الدرس بخطوات        

  .ا ، وهذه الخطوات، تسمى بخطوات التدريسال يمكن تجاوزه

  

  :  خطوات التدريس -2   
    التدريس علم تطبيقي يتقدم عمليا حسب مبادىء وقوانين ونظريات نفسية وتربوية ، 

فخطواته في المؤسسات التعليمية ، منطقية ومدروسة ، ومتدرجة ، وتتمثل خطوات التدريس 

  :فيما يلي 

وم المدرس  بإعداد الدرس وتحضيره ، من وسائل إيضاحية  يق :    اإلعداد-      أ 

وأسئلة تخص الموضوع التدريسي ،منها التمهيدية ومنهاالمتعلقة بلب الموضوع ، وحتى 

توقعه إلجابات محدودة ، بل يحدد المهارات الالزم تمثيلها في المتعلم ، بإعداد األهداف 

 والتقويمية المختلفة ، والخطوات التي تتدرج المنتظرة وطريقة قياسها ، بالتمارين التقييمية

  .لنشاطات الدرس ، وآيفية الوصول بالمتعلم إلى األهداف المتوقعة 

  

هو مايقوم به المدرس داخل حجرة التدريس من نشاطات التعليم ، فيقدم  :  التنفيذ-   ب

 إلى الموضوع بطرق مختلفة ، حيث يتتبع فيه التسلسل المنطقي ، من تدرج من الصعب

السهل          ومن الغموض إلى الوضوح ، ومن المجهول إلى المعلوم ، ويدخل فيها 

المدرس األسلوب اللغوي الواضح والمفهوم ، ويثير دافعية التعلم ، ويستخدم الوسائل 

اإليضاحية المختلفة ، ويوجه األسئلة ويعطي المعلومات ويبرز مايلم بالموضوع ، ويتقبل من 

وبة المختلفة وردود األفعال المتعلقة بالموضوع ،  وطريقة توظيفه للمهارات المتعلم  األج

  .المختلفة ، بل يوجهها ويصححها 
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الخطوة التي تشمل مجموع األنشطة التي " هذه الخطوة  بأنها " شولمان "   ويبين  

لتعلم ، آالتنظيم يمكن مالحظتها لعدد من أشكال الفصل التعليمي  ، وتضم العديد من فعاليات ا

وإدارة الفصل ، عرض الشروح  الواضحة ، واألوصاف الحية ، و تحديد العمل والتأآد من 

أدائه، وتأآيد التفاعل المفيد مع الطلبة من خالل األسئلة والتحسيس بوجهات النظر ، 

    1" واإلجابات وردود األفعال والثناء والنقد ، والتوجيه 

على ما يهدف إليه ، هومايمكن حصره في التقويم المباشر         والتأآد من أداء التدريس 

  .وغير المباشر 

  

يقصد بالتقويم النهائي المعيار الذي يحدد به المدرس مدى تحقق  :  التقويم النهائي-ج 

األهداف التعليمية والتعلمية وتمثلها في المتعلم ، باستخدامه للتمارين التقييمية  بعد نهاية 

ون إما بتمارين شفهية ، أو تمارين أدائية مختلفة آاإلجابة على الورقة او إنجاز الدرس ، ويك

على الواقع         ما تم تعلمه ، بسلوآات معينة  وفي زمن   محدد ، وقد يختلف أسلوب 

التقويم من مادة ألخرى ومن موضوع آلخر ومن هدف تعليمي آلخر ، وذلك يتوقف على 

  .هداف والسلوآات المراد تقويمها شخصية المدرس ، ومجموع األ

  

   والباحثون يولون أهمية آبرى للخطوة الثانية ، أي خطوة تنفيذ التدريس ، فالتحضير 

للدرس يعتمد على القدرات الشخصية للمعلم التي ال يمكن متابعتها بدقة ، وما التقويم إال 

ذي يمكن مالحظته وقياسه ، نتيجة لعملية تحضير وتنفيذ الدرس ،  فالتنفيذ يعتبر الواقع ال

وإعطاء توجيهات ونظريات وقوانين في تطبيقه ، فهو المجال العملي لعملية التدريس ، 

والتدريس يصير عقيما  إذا  لم ينفذ بطريقة علمية ، يأخذ بعين اإلعتبار مناخ التدريس 

والموضوع المدرس باإلضافة إلى خصائص المتعلمين وشخصية المدرس ، مع مراعاة  

الزمن المحدد للتدريس والوسائل اإليضاحية ، وهو ماسمي بطريقة التدريس   الذي إختلف 

  .تطبيقها  من حقبة ألخرى ، وتفرع عنها عدة طرائق 

  

  

  

  

  
                                                 

  .65ص  , 40عدد  , 1988جلة الثقافة العالمية ، م,  شولمان ، ترجمة علي حسين حجاج -1
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   : طرائق التدريس -3
      خوض البحث في طرائق التدريس يستوجب تصنيفا يتماشى مع مختلف األزمنة 

 المختلفة ، وحسب المفكرين والمنظرين الذين تدخلوا في التي مرت بها المؤسسات التعليمية

توجيهاتهم ودراساتهم في ميدان تطبيقها ، وحسب تماشيها مع األنظمة الدولية المختلفة 

واألهداف المسطرة  والفلسفة السائدة ، والمختصون إقترحوا تصنيفا ذو فرعين أساسين ، 

 وطرائق التدريس المطبقة في المدرسة طرائق التدريس المتبعة في المدرسة التقليدية ،

  .الحديثة 

  

  :    طرائق التدريس في المدرسة التقليدية -أ 
   ال تنفي الطرائق التدريسية في المدرسة التقليدية وجود طرائق توازي في مفهومها 

وأهدافها المفاهيم والخصائص  الحديثة لطرائق التدريس ، إال أن الطابع العام والمسيطر على 

ور المدرسة التقليدية يرآز على المواد التعليمية ، أو المعلم أآثر مما يرآز على المتعلم ، تط

  : ويرآز على التقليد والطواعية ، ومن أهم طرائق التدريس المتبعة في المدرسة التقليدية 

  

   :  الطرائق الكالمية-  1

 عملية التدريس ، هو    المعلم هو  البارز في هذه الطرائق  فهو العنصر المهيمن على

الذي يقدم المعلومات ويعرضها ، ويطرح أسئلة ومشكالت تعليمية معقدة ، بطريقة آالمية ، 

مع إعتماد المدرس في هذه الطرائق على دور اإلرسال المباشر للمعلومة ، وال يتعدى دور 

 بعد نهاية الدرس ، المتعلم        إال اإلستقبال والتدوين ، وال ُيسمح للمتعلم بطرح األسئلة إال

مما يسبب تكاثفا في المعلومات ، وتعقيد ا ، والمعلم هو المصدر الوحيد للمعلومات ، وتتخلى 

هذه الطرائق     عن المهارات والقدرات  العقلية األخرى لدى المتعلم من تفكير وفهم وذآاء ، 

 الطرائق الكالمية ويتحكم المدرس على السلوك الظاهري للمتعلم ، وفي أغلب األحيان هذه

تثري المتعلم ، بمهارة  السمع   و التذآر والترديد ، وربما ال يمكن إستخدام تلك المعلومات 

  .  المقدمة خارج المؤسسة التعليمية لعقمها عن حل المشاآل الواقعية 
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ريقة المحاضرة وطريقة اإللقاء     ويتفرع عن الطرائق الكالمية عدة طرائق من أهمها ط

ستعمل هذه الطرائق عدة أساليب تعليمية نذآر منها على حسب ما ورد في دراسة وت

  أسلوب  القصة ،أسلوب الشرح ، أسلوب"   ثالث أساليب أساسية وهي المختصين

  :    ونلخصها فيما يلي  .1" المحاضرة 

حيث تستخدم لتوضيح جانب معرفي معين ، وتغطي عجز : أسلوب القصة   - أ

 األسلوب القصصي  عملي بنقل فكر المتعلم إلى التفكير المنطقي ، وهذاالمالمسة للواقع ال

، فالوصف هو الوضوح  على الوصف والمنطقية العلمية ، والمبادرة الفنية  يعتمد 

  في التعبير ، ومرتبط بالحياة اإلجتماعية وذلك باإلستدالل من مشاهد واقعية ، والدقة

  العقلية المنطقية ، والفنية بالتأثير الفعال الذي والمنطق بتقريب فهم المتعلم إلى األسس

 .يثير إهتمام المتعلمين 

يعتمد عليه المدرس للبرهنة على قانون او الوصول إلى قاعدة  : أسلوب الشرح-ب 

معينة ، ويقصد به إيضاح المادة المطروحة ، على شرط أن يكون الشرح بلغة وألفاظ يفهمها 

  . إلى األمثلة والتفكيك للمعاني المتعلمون ةتسع مفاهيم الشرح

المحاضرة هي إحدى أشكال اإللقاء المنظم لبعض المواضيع  :  أسلوب المحاضرة–ج  

  لمدة تفوق نصف حصة الدرس الكبيرة  والمتسعة ، ويكون فيها المدرس هو المتكلم الوحيد ، 

ارية عند نهاية الدرس وال يطلب من المتعلمين إال التدوين والحفظ ، ويقدمون األسئلة اإلستفس

    ، وتستخدم خاصة مع المستويات العليا آالجامعة او الملتقيات  التعليمية 

  

وإيجابيات طرائق التدريس الكالمية عديدة ، فهي تقتصد في الوقت والجهد ، إلنهاء 

البرنامج التعليمي المتراآم ، وتعطي للمتعلم نظرة شاملة عن المواضيع المختلفة ، وتقدم 

لومات بدقة  وبانتظام ، وتحافظ على الهدوء والنظام الجماعي داخل القسم آما يريده المع

المدرس ، وتسمح بالمرور عبر محاور الدروس حسب المخطط الزمني ، وهي تستخدم 

 يمكن حشو أآبر بكثرة عند طرح المواضيع اإلجتماعية ، والطلبة الجامعيين ، وباستعمالها

  . في ذاآرة المتعلم    من المعلوماتآمية ممكنة 

  

  

  

  

  
                                                 

  .-82  ، ص 1994 ناجي تمار ومجموعة من المؤلفين  ، طرائق التدريس ، مطابع عمار قرفي ، باتنة  ،-1
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    ومن أهم السلبيات التي تخص طرائق التدريس الكالمية ، أنها تمتاز بدرجة عالية           

من التجريد ، وتعتمد على الرموز السمعية ،  وال تهتم بالخبرة الواقعية المباشرة للمتعلم ، 

ال من حيث تلقي المعلومات دون فيبقى  دورهذا األخير في هذه الطرائق الكالمية سلبيا ، إ

التدخل فيها  ودون بذل مجهود فكري إال الترآيز السمعي والحفظ ، واإلطالة في الكالم من 

علم ، مع تقلده طرف واحد    مما يشتت اإلنتباه  لدى المستمع، ويفقد المتعلم الحماس الالزم للت

في أحيان قليلة قد يستعمل ماتعلمه  على المدرس في حل المشاآل التعليمية ، ولوتيرة اإلتكال 

خارج المؤسسة ، مما يضفي عليه مضاعفة المجهود لتعلم المهارات والخبرات المحيطة به 

  .في الواقع 

  

  :  طريقة المناقشة - 2
تقوم هذه الطريقة على الحوار وتعتمد على معارف التلميذ وخبراته ، بغية فهم  " 

  ا األسئلة واألجوبة لتحقيق الهدف المراد الوصول واستيعاب المعارف الجديدة ، مستخدم

   1" إليه 

ومن مميزات هذه "   سقراط "    وتعود أصل هذه الطريقة التدريسية إلى الفيلسوف 

نطقي ، وعلى عالقة الطريقة   أن المدرس يطرح األسئلة على قدر آبير من الوضوح الم

مع مراعات المدرس أن السؤال يوجه بين السؤال المطروح وماسبقه من أسئلة ، منطقية  

لجميع المتعلمين ، ومهمة هذه األسئلة في معظم األحيان إحياء الحقائق القديمة  في ذاآرة 

  . المتعلم وإدراك الحقائق الجديدة 

 أن طريقة التدريس الحوارية من  " بحثه  ملخص    ويبين أحد المختصين   من خالل

هم واستيعاب المتعلم للموضوع المدرس ، ومدى فعالية خالل  األسئلة الموجه تبرز مدى ف

 ، إال أن توجيه - األستاذ والمتعلم –المتعلم وترآيزه وتسمح بمبادرة األسئلة لكال الطرفين 

األسئلة    من طرف المدرس تكون لها هيمنة أآبر وتكون منظمة ومحضرة من طرف هذا 

  . الموضوع التعليمي األخير ، ومنها يتدرج في جلب المتعلم نحو دقائق

  

  ويمكن أن يطرح السؤال بصفة مباشرة على المتعلمين آكل ، أو أن يعين المدرس               

من الذي يجيب ، وهذه الطريقة تفتح جوا من المشارآة ، والتنافس على من لديه الجواب 

  المدرس      بين الصحيح ، و تولد المشارآة الجماعية ، وتخلق نوعا من العالقة اإلجتماعية 

                                                 
  .364 ، ص 1989 ، 2 صبري الدمراش ، تدريس العلوم في المرحلة اإلعدادية ، القاهرة ، مكتبة خدمة الطالب ط-1



39 

والمتعلمين ، و أيضا مع المتعلمين فيما بينهم ، وتسعى إلستدعاء مجموعة من القدرات 

العقلية في خطوات الدرس ، حيث يستعمل فيها المتعلم الذاآرة ، وسرعة الفهم ، والتخيل ، 

      .1  " والتقييم  والحكم والنقد

               

 :  ومن أبرز إيجابيات طريقة المناقشة 

   تشيع جوا من الحيوية في الصف –أ 

  تفتح المجال امام المدرس لتنمية إنتباه وتفكير المتعلمين –ب 

 اإلعتماد على األسئلة واألجوبة التي  تجعل التالميذ يشعرون  بمساهمتهم في سير –ج 

 الدرس 

 . تخلق عالقة إجتماعية بين المدرس والمتعلمين ، وبين المتعلمين أنفسهم–د 

 يكتسب من خاللها المتعلم إحترام فكرة األنداد ،وتعلم النظام لإلدالء بالفكرة -هـ 

  . يتعود المتعلم تعديل فكرته من خالل أجوبة اآلخرين –و 

  

  : ومن سلبيا ت طريقة المناقشة 

  . المتعلم يتبع الطريقة حسب األسئلة التي سطرها المعلم - أ 

  .طة بالموضوع  من جميع جوانبه  المناقشة ال تضمن إدراك الكل  واإلحا-ب 

 إذا  استخدمت فيها أسئلة مغلقة ال يمكن للمتعلم فيها أن يبرز أفكاره ويضعها للنقد –ج 

  .والتصحيح 

  . يصير المتعلم إتكاليا على المدرس ليقدم المعلومات –د 

  . ال يمكن للمدرس أن يستمع لكل إجابات المتعلمين -هــ 

  . المتعلمين على حساب مجموعة أخرى  تظهر مجموعة متفوقة من–و 

  

  :  طريقة العروض العملية - 3
   هي الطريقة التي يعرض فيها المدرس األدوات واألجهزة والوسائل المختلفة ،              

ذلك النشاط الذي يقوم به " على المتعلمين إلستخدامها في حل المشاآل التعليمية ، ويقصد بها 

 الزائر المتخصص ، أو مجموعة من التالميذ أو المتخصصين بقصد المعلم أو التلميذ أو

  توضيح فكرة أو حقيقة أو قانون  أو قاعدة أو نظرية ، أو تطبيقات في الحياة العملية ، 

  

                                                 
1  - Spies Bong .G , Pour une pédagogie en communauté de vie , le petit plan d'iena, De Boeck 
Bruxelle,1990 , p 102-103 .    
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باستخدام بعض وسائل اإليضاح ، مثل العينات والنماذج والصور والرسوم واالفالم ، أو 

  1"  لشفوي التجارب العملية ،  إلى جانب الشرح ا

 ومن مميزاتها أن يقوم الطالب بإجراء التجربة بنفسه ، وتستخدم جهازا أو أآثر إلجراء 

التجربة أمام الفصل ، وهذه الطريقة تسعى لتكشف العالقة بين متغيرين ، واستنتاج القواعد 

 والقوانين العلمية ، وتفرض على المتعلم بيان مدى صحة األراء أو الفروض المعروضة لحل

  .المشكلة ، وفي نهايتها يمكن بطرق قريبة من العلمية تقويم عمل المتعلمين 

  

 وال تخلوا هذه الطريقة التدريسية من عيوب ونقائص ، قد تكون سببا مباشرا في فقدان 

المتعلم أجزاءا مهمة من القدرات التعليميةالمختلفة ، ومن أهم اإلنتقادات الموجهة لهذه 

  : الطريقة 

  .تقديم المعلومات ،حيث تحد من متابعة المتعلمين للتجربة  سرعة  –أ 

 . ال يستطيع جميع المتعلمين مشاهدة العروض العملية في المدرج أو القاعة -ب

 . يكون موقف المتعلمين سلبيا أثناء العرض ، وذلك راجع لتشتت اإلنتباه -ج 

  

إال أنها صنعت أجياال لعدة    ورغم النقائص  واإلنتقادات  الوجهة للمدرسة التقليدية ، 

عقود ، مما جعلت المتعلمين ُيستخدمون في عدة أدوار ومكانات  إجتماعية ، ولكن التربية 

والتعليم لها خصائصها المتغيرة ، آكل علم من العلوم ، حيث تحيا قوانينه لمدة معينة ولظروف 

ر القوانين التي تتحكم في خاصة ، وبتالشي تلك المعطيات ، وتمازجها بالمعطيات الجديدة تتغي

حرآية المتغيرات ، وبذلك فالطرق التدريسية في المدراس التقليدية ، بلغت خطا آان ال بد لها 

أن تذوب فيه لتظهر طرائق جديدة تتماشى مع تغير وحرآية البحوث التربوية ، وهي الطرق 

  التدريسية   في المدرسة الحديثة التي تواآبنا في حياتنا المعاصرة

  

  :   طرائق التدريس في المدرسة الحديثة -ب 
  ظهر إسم المدرسة الحديثة آضد لما آان قائما في المدرسة التقليدية ، وأنشأت على 

مبادىء أغلبها علمية ، حتى تتفادى األخطاء التي وردت في المدرسة السابقة ، ولتوازي 

نقطة الدوران من المعلم الطلب اإلجتماعي على تعليم فعال ، فمن أبرز محاورها هو عكس 

والبرنامج إلى نقطة أخرى وهي المتعلم ، الذي يصير النواة األساسية واألولية في تمثيل هذه 

المدرسة الحديثة ، وتوآل له عملية الفعالية ، والنشاط  لكل عملية تعليمية  ، وقد عرفها أحد 
                                                 
1   .89،ص 1994  ناجي تمار ، ومجموعة من المؤلفين  ، طرائق التدريس ، مطابع عمار قرفي ، باتنة، - 
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س والمعلومات ، والفعاليات بأنها المدرسة التي تجعل من المتعلم محورا للدرو: " المختصين 

المدرسية ، واستهدفت إلى أن تثير في المتعلم التفكير والميل إلى مايتعلمه ، وأن تدربه على 

حل المشكالت  وتنمي لديه قابلية اإلنتقاد وقابلية البحث والتنقيب ،واإلبتكار واإلبداع ، وتخلق 

  1. "  ظيم أفكاره والتعبير عنها فيه روح المعاونة واألعمال الجمعية ، وأن تعوده على تن

، ثم  تطور المفهوم مع " جون جاك روسو " وبدأت والدة هذه الطرائق مع فلسفة 

   " Ovide Decroley   " " أوفيد ديكرولي "   ، والبلجيكي  pastalouzzi باستالوزي 

ات ينيات ،  تحت شــعارمــع بدايــة  العشر  "    Jhon dewey" "  جون ديوي " و 

، وقاموا باستبدال عملية التعليم " تعلم لتكون نفسك " ، " المدرسة هي الحياة   " مختلفة   مثل

يصير المتعلم هو من دخول المعلومات المعرفية وتسجيلها لدى المتعلم  ، بعكس العملية ، ل

 المدرسة ، بل يصبح  عن المعلومات ويوظفها حسب الواقع الذي يتمرن فيه داخلمن يبحث 

 في عملية التعليم ، ويتجاوز السمع والتذآر إلى النشاط والتوظيف ، ومن أهم هذه عاال ف

  :الطرائق التدريسية التي دعمت المدرسة الحديثة ما يلي 

  

  trainning within industry  : طريقة التدريس بالتمرن  في الواقع –1 
الطريقة بأنها نشأت بعد تتفق جل الدراسات والبحوث    في ملخص حول معالم هذه     

 في الواليات المتحد ة "  Ch. R . Dooley" " دولي " الحرب العالمية األولى على يد 

 ثم زادت رواجا وتطبيقا وتقنينا بعد الحرب العامية الثانية ، حيث إستطاع   األمريكية ،

مدة أربع مؤسسها أن يكون أآثر  من مليوني عامل في القطاع الصناعي بكفاءات عالية في 

 2 .سنوات 

 

              :  خمسة رآائز أساسية ، وهي على التوالي  هذه الطريقة  وأهم محاور   

  لمن يكون التدريس ؟ ماذا يدرس ؟ آيف ندرس ؟ متى ندرس ؟ أين ندرس ؟ 

المعرفة ، الفهم ،  الترآيب ،  التطبيق ، :   ويقابلها في الواقع التدريس بالتدرج التالي 

  .يم التقو

  إستسقيت هذه  الطريقة التدريسية للتمرن على الواقع ،  من نظرية بافلوف حول التعلم 

أن نفس الظروف تعيد بمفهوم  باإلشراط ،إال أنها ال تتوقف عند قوانين الفعل المنعكس ، 

أي عند تعليم المتعلم في ظروف  تماثل  ظهور التعلم وبظهور المثير تحدث نفس  اإلستجابة ،

 بالواقع يسترجع فعله المنعكس نحو المثيرات التي يسجيب المتعلم قع ، بمجرد إلتحاق الوا
                                                 

  .105 ، ص 1992س ، مكتبة النهضة ، بيروت ،  محمد حسين هندام ، المبادىء األساسية في طرق التدري-1
2 - Roger Mucchielli , Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes , 9 éme edit ,ESF,2000 ,        
p 46-47  
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 تكو ن المكافأة مباشرة وفورية ،   بل تتعداها إلى  تعاقب السلوآات وبالسلوآات المتعلمة 

 مهارة هي إستجابة المتعلمة على الواقع ، فمن سلوك بسيط إلى سلوك معقد ، بحيث أن آل

وتلك المهارة تصبح مثيرا لسلوك أآثر تعقيدا يكمل  السلوك السابق ، وهكذا   لمثير معين 

دواليك  ، باإلضافة إلى إستخدام التكرار المستمر لضمور السلوآات الفاشلة وترسخ المهارات 

 .الناجحة 

  

ستعانة  ببطاقة التدريس التي     ومما يميز تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع ، اإل 

   : 1على المدرس  أن يخضع لها ويطبقها على المتعلمين ، وهي في النموذج التالي يجب    

   تقديم أهداف الدرس  للمتعلمين  وتوضيح الخطوات العامة التي سيجرى فيه الدرس-أ 

المدرس يبدأ بتقديم عرضا شفهيا وتطبيقيا للعمل الذي سينجز بالشرح   - ب

 . المستعملة وآيفية اإلستخدام  والتوضيح         لكل خطوة و يعرض الوسائل 

يقوم المتعلمون بتطبيق ماشاهدوه في أعمال فردية ، والمدرس يجيب مباشرة   - ج

باإليجاب    أو السلب على العمل المنجز، ويتتبع خطوات إنجاز وتطبيق  الموضوع 

 .التعليمي 

بمجرد تفوق المتعلم في إنهاء اإلنجاز يطلب منه تكرار العملية عدة مرات   - د

 .ر السلوك آليا ، ويهيء األرضية للسلوك الالحق ليصي

يقيم المدرس المهارة المتعلمة بقياس قدرة إنجازه في وقت معين  ، لكل فرد   - ذ

 . على حدى 

  

  :  التمرن على الواقع  -ومن إيجابيات هذه الطريقة التدريسية

   ربح الوقت بالتعليم السريع والهادف لمهارات معينة -أ 

 مجدية لدى المتعلم الير  إزالة السلوآات غ  - ت

 مالمسة الواقع مباشرة واإلبتعاد عن التدريس التجريدي   - ث

توفر على المدرس الجهد حيث ترسم له الهدف التعليمي الذي يجب الوصول   - ج

 الهدف النهائي من التعليم والوقت المحدد له ، يعرفون  مع أن آل المتعلمين          إليه

 ن سلوآاتهمينظمو بذلك مما يثير إهتمامهم و

 . تعين المتعلم على التدرج في التعلم من السهل إلى الصعب   - ح

  إلخ ... التكرار – اللمس – المالحظة المباشرة – تعين المتعلم على ان يتعلم بالحواس -و

  
                                                 
1 - Mourad Allaoua  Méthodes directives et formation d’adultes, palais du livres , 1995 , p 67 – 68 .  
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 ، بل آانت أرضية  أخرى  تدريسية  لظهور طرائق التدريسية ومهدت هذه الطريقة

 .ومن أهمها طريقة التدريس آارارد  والمعاصرة ،خصبة لتطور وبروز الطرائق الحديثة

  

   :  "carrard" " آارارد "  طريقة التدريس  -2
 "  Alfred Carrard"  " ألفراد آرارد " أصل هذه الطريقة المهندس الميكانيكي     

عامل مهني ،  بالمعهد الوطني للتكوين  ) 500( حيث آون بهذه الطريقة أآثر من خمس مئة 

  .لفرنسي المهني ا

فهي الطريقة التدريسية التي يعتمد فيها المدرس على واقعية المواضيع التعليمية ،   

والتي يتبع فيها خطوات متدرجة ، من السهل إلى الصعب ، مع مراعات خصائص المتعلمين 

، وتحدد فيها األهداف التعليمية ، ويستعمل فيها التكرار لترسخ السلوآات الناجحة ، مع السير 

ق الوتيرة البيولوجية للراحة الفكرية والجسدية ، لما لها من أهمية في ترسخ المعلومات وف

  .واستعادة النشاط 

  

  :وأعمدة التدريس بطريقة آرارد تقوم على ستة مبادىء   

 تكون المواضيع المدرسة واقعية وملموسة   - أ

  التصريح بهدف الدرس قبل بدايته  - ب

 العمل آليا وعادةالقيام بالتمرين ثم التكرار حتىيصبح   - ت

عدم ترك الترآيز واإلنتباه يتناقصان أثناء عملية التدريس ، وذلك بالتقييم   - ث

المستمر لسلوآات لمتعلمين إما باألسئلة أو المالحظة والتوجيه المباشر ، أو بترك فترات 

 راحة   بين الفينة واألخرى إلستعادة النشاط 

ة أو أآثر من تعلمه ، وذلك راجع ال يكو ن التقييم النهائي للدرس إال بعد ليل  - ج

 .لعملية الراحة والنوم البيولوجي التي تساعد على ترسخ المهارات المختلفة 

  

 لمساعدة المدرس على إتباع بطاقة التدريس - آارارد –صممت لطريقة التدريس  و

  :  على النحو التالي    الخطوات ، وحتى ال يحيد عن المنهجية المدروسة ، وحددت 

  . تبليغ الهدف التعليمي للمتعلمين -أ " 

 إثارة الدافعية والتشويق والعائد للمتعلمين بطرح مشكل تعلمي أو موضوع ما  - ب

 إبراز الوسائل التي ستستخدم خالل سير خطوات الدرس ، وعرض الخطوات        -ج 

   .على خطة عمل الجماعي وماعلى المتعلم ان يقوم به خالل الحصة بالتفاصيل ، واإلتفاق 
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 تعليمي القيام بالتطبيق للعملية التعليمية والتوظيف للمعلومات  في موضوع   - خ

مع مراعاة التصحيح لألخطاء المباشر عند ظهورها من طرف المدرس ، ويكون موجها 

 .وموضحا لكل اإلستفسارات 

وتفسيره للظواهر بمنطقه الخاص ثم   ترك المتعلم يكتشف بنفسه نتائج التعلم ،  - د

 .يا تصحيحه جماع

 .اإلعادة للتمرين التطبيقي حت يصير آليا   - ذ

 الذي يتخلل آل العملية آمراعاة الراحة  بين الخطوة األساسي  العنصر  - ر

تان تخلقان جو لواألخرى للمتعلمين لتجديد النشاط ، والمناقشة والمشارآة الجماعية ،ال

  .3" العمل الجماعي والتنافس والفرح  والدافعية في العمل 

    

  : ابيات الطريقة ومن إيج

  تلغي الحرآات الخاطئة   - أ

 التمرين المكرر يكسب المتعلم آلية وقدرة إنجاز سريعة   - ب

 تنسق بين الجسد والحرآات الدقيقة   - ت

 تعود المتعلم على الربط بين العمل وثقافته وشخصيته  - ث

تعود المتعلم على الشعور بالراحة وخاصة لما تمنح له فرصة اإلستراحة بين   - ج

 وبين الموضوع واآلخر ، ليجدد نشاطه ويستعيد قدراته وال يفقد ترآيزه الفينة واألخرى

  .للتعلم 

  

  : طريقة التدريس اإلستكشافية  - 3
 ،       "جون ديوي " طريقة التدريس اإلستكشافية تعود في أصلها إلى المربي األمريكي   

 ها      ، واستنبط) م   1896( مدرسته التجريبية  سنة   والتي إستخدمها آأساس التدريس في 

من خالل مالحظته للطفل وآيفية تعلمه عفويا ، حيث قام منهجه اإلستكشافي  على أربعة 

 ، نابعة من دوافع المتعلم ، والتي إستغلها لتعليم المتمدرسين ، وجسدها في أسس رئيسية

  أربعة دوافع 

  

  

                                                 
1- Roger Mucchielli , les méthodes actives dans la pédagogie des adultes ,8 édit ESF., 1998 
,   p 48-49    
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تماعي ، الدافع البنائي  ، الدافع اإلج: "   وسميت هذه الدوافع من حيث  أولوياتها إلى 

  1" الدافع التجريبي ، الدافع التعبيري 

  : فيما يلي    التصنيف الذي إعتمده  لتوضيح تلك الدوافع  يمكن تلخيص

  الذي يظهر في رغبة المتعلم في مشارآة اآلخرين خبراتهم :الدافع اإلجتماعي –أ 

   الخام إلى أشياء مفيدة ونافعة يظهر في تشكيل الحرآات واألشياء:   الدافع البنائي –ب 

  .رغبة المتعلم في عمل أشياء ومعرفة نتائجها :  الدافع التجريبي –ج 

  التعبير اللغوي أو الجسدي  عن الميول واإلتصال باآلخرين  :  الدافع التعبيري –د 

  

  وتميزت أعمدة  هذه التربية  بتطبيق طريقة التدريس اإلستكشافية ، حيث أنها الطريقة  

التدريسية   التي تطرح مشكلة تعليمية من ميول وحاجات المتعلمين ، وتهتم بمواقف الحياة 

الواقعية ، ويكون فيها المتعلم فعاال ، فهو الذي يبحث عن حل المشكلة مع أنداده بخطوات 

  .متدرجة يشرف عليها المدرس 

  

ى التوالي حسب  والخطوات المتدرجة في طريقة التدريس اإلستكشافية خمسة وهي عل  

  : التصميم الذي قدمه المختصون  

   طرح المشكل والتحسيس بالبحث عن حل –أ  

   جمع المتعلمين للمعلومات المتعلقة بموضوع المشكل –ب 

   وترتيبها حسب أهميتها   تحليل المعلومات المجمعة وانتقاءها–ج 

   إقتراح حلول جماعية مؤقتة ، تعطي حال للمشكل المطروح–د 

  2  إختيار الحل األنجع بإتفاق الجميع عليه –و 

 

وتدرب هذه الطريقة المتعلمين على مواجهة المشاآل الواقعية  ، ويستخدم فيها نشاط   

، وتنمي لديه القدرات العقلية  لسير الدرس البحث بنفسه عن المعلومات الالزمة آالمتعلم    

  درة اإلبتكارية ، وتكسبه فضول البحثمن الحدس والذاآرة ، والترآيب والتحليل ، وتنمي الق

  

  

  
                                                 
1   .258 ، ص 1997  محمد هاشم الفالوقي ، المناهج التعليمية ، الجامعة المفتوحة ، طرابلس ،- 
2- Roger Mucchielli , les méthodes actives dans la pédagogie des adultes , 9 éme edit, ESF , 2000 ,p 

54 
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 والتجريب ، وتنمي آفاءة المتعلم في تحليل وترآيب  وتقويم المعلومات بطريقة عقالنية ، 

إلى تنمية العامل اإلجتماعي والمشارآة الوجدانية للمتعلمين باإلستماع ألفكارهم  باإلضافة 

ئات المتعلمين بمختلف أعمارهم  ، وهي طريقة تسمح لكل فواستخالص النتائج النهائية 

  .بالتعلم الفعال 

  

 والمعوقات والصعوبات التي تعترض طريقة التدريس اإلستكشافية عديدة ، فمن     

جانب المدرس الذي يجب أن يتحلى بالذآاء الوظيفي ، أي أن تكون لديه لذاقة في إختيار 

علمية ، والذي يكون مرتبطا بواقع المشكل التعليمي والذي ينمي ويخدم األهداف التعليمية والت

وهو ، حياة المتعلم ،   وأن ال يجزم حل المشكل أنه الحل األفضل ، وهذا مايواجه المدرس 

آيفية إقناع الجميع بأن الحل المقترح هو األفضل ، وأن الحل المقترح قد اليكون ناجعا بعد 

قدرات المتعلمين إذا لم ينبع مدة معينة   وفي ظروف مختلفة ، وربما إختيار مشكل قد يعوق 

  . شاآل التي قد تعتري هذه الطريقة التدريسية ممن ميولهم واستعداداتهم ، إلى غيرها من ال

  

   : طريقة التدريس التنشيطية -4
مجموعة األساليب التي تعتمد على التعاون : " تعرف طريقة التدريس التنشيطية أنها   

   1" ما بينها ، وتنافسها مع المجموعات التعليمية األخرى بين المجموعة التعليمية الواحدة في

 وقد قامت هذه الطريقة التدريسية على تحقيق الدراسات والتجارب التي أثبتت أن   

 ينجز موازاة إذفي حالة المتعلم  % ) 90( التعلم الفعال والجيد يتحقق بنسبة تسعون بالمئة 

 من خالل الجماعة أو الفوج الذي يتعاون معه ، مع مايفكره فيه  وبذلك فالتفكير يعبر عنه

 بين الجانب الفكري والحرآي توازن واإلنجاز يثار بالتنافس والتعاون ، أي خلق 

  .ومقسما لألدوار واإلجتماعي ، ودور المدرس يكون منشطا أي موجها لعملية التدريس 

 

           " شاران  "   التنشيطية في الفصل التعليمي ، إقترح التدريس   وإلبراز طريقة

 "Sharan  " 2 بطاقة طريقة التدريس التنشيطية التي تتكون من ستة خطوات   :  

   بالمشكل وتعريفه  للمتعلمين تحسيس المدرس  - أ

 التنظيم التلقائي على حسب رغبة المتعلمين لألفواج داخل الفصل   - ب

   التبادل المعرفي واألدائي داخل أعضاء الفوج –ج 

  
                                                 

  .184ص  , 2000دار وائل للطباعة والنشر ، , نماذج تربوية تعليمية معاصرة ,   تبيل عبد الهادي -1
2 - Marie France danial et Michael Schleifer , La cooperation dans la classe , Les édition logiques , 
1996 , p 24 .  
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  جوبة والحلول المقترحة لكل فوج مقارنة مع األفواج األخرىتقديم األ–د 

   التعاون إلختيار  وانتقاء حل مع مشارآة آل األفواج -هـ 

  . تقييم الحل المقترح مع جميع أعضاء الفصل داخل األفواج –و 

  

وتتمحور هذه البطاقة التدريسية حول المتعلم وانضمانه في فوج تعليمي ، فهي ال     

ين الفرد والجماعة ألن واقع المتعلم الكيان النفسي واإلجتماعي ، فهي تحقق هذا تفصل   ب

هذه الطريقة للمتعلم والكفاءة التي يتعلمها ، ومن أبرز إيجابيات  إيجابيات وتولد التكامل ، 

  :التدريسية 

   تمنح الفرصة للمتعلم أن يكون وظيفيا وفعاال -أ

 المشارآة الوجدانية  تذيب التنافس الفردي ، وتنمي مشاعر   - ب

تسمح للمتعلمين باختيار قرارهم وهو ما سيكون في مستقبلهم ، فهي تهيئة   - ت

 للحياة اإلجتماعية

 تسمح بتبادل اآلراء حسب النمو والخصائص وذلك عند الحوار مع األنداد   - ث

 تنمي طرق التعبير الشفهية والجسدية فهي تمتص وتوظف طاقة المتعلم -هـ 

 .دف التعليمي الجماعي التعاوني والتنافسي ينجز من خاللها اله  - ج

 .يصير المتعلم فيها واعيا لدوره وفعاليتة بتعاونه مع أقرانه   - ح

يكتسب المتعلم التعابير التقنية واستعمال الوسائل بمالحظته واستماعه   - خ

 لآلخرين 

  .ستخدام هذه الطريقة التنشيطية ا إلى غيرها من اإليجابيات التي تعود على المتعلمين ب
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   :  الفصل خالصة

فتح باب التواصل بين التدريس والعملية التعليمية يفرض إنتهاج خطوات مدققة     

ومنهجية ،    من التحضير والتنفيذ والتقويم ، وهو العالقة المباشرة مع طرائق التدريس ، 

ي حياته الشخصية والبحث عن آيفية تطبيق العملية التعليمية واآساب المتعلم تعلما يفيده ف

ي أرادت أن تعطي المتعلم نماذج تعليمية على تواإلجتماعية ، وبذلك نجد المدرسة التقليدية ال

حسب متغيرات آانت تراها األيسر لتنفيذ عملية التعليم ، مع العلم أن المدرسة التقليدية 

أولى للمدرس إنطلقت من مبدأ الطاعة للمدرس ، وتبجيله من طرف المتعلمين ، وأن المجتمع 

أهمية آبرى في تحريك المجتمع وتنمية براعمه ، إال أن هذه الطرائق التقليدية صارت ثابتة 

ال تفي بالغرض المعاصر الذي ال يحتاج إلى تراآم المعلومات ، بل إلى طريقة توظيفها في 

 الحراك العلمي واإلجتماعي ، مما أينع طرائق تدريس حديثة استخلصت من أخطاء المدرسة

التقليدية ، وموازاة مع التغير العالمي ، ليصير مرآز الدوران حول المتعلم أآثر من أي 

 ى الفعالية واإلنطالق من الواقع متغير آخر ، وأن هذه الطرائق تلغي الطواعية ، بل تحث عل

فتغيير المدرسة هي تغيير المجتمع ، وبذلك سعت الطرائق التدريسية بتطورها وتغيرها 

ل للتعلم يطابق البحوث النفسية والعلمية حول خصائص المتعلمين والمواضيع لتغيير أفض

المطروحة للتعلم وآيفية إآساب المهارات المتعددة والفعالة في المتعلم ، مما أضفى دراسات 

  .حول إستراتيجيات حول التعلم والتعليم بطرائق تدريسة أفضل 
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   :تمهيد  -

       ت ، إنطلق من الطبائع البشرية     توارث األجيال سلوآات معينة ومحددة  دون غيرها 

من خمائر تحرك التعلم اإلجتماعي ، وطريقة نقله وإآسابه للجيل الموالي ، ومن أبرز الوسائل 

قدرات يتمثلها        في تكيفه مع ليكتسب  التي تستهدف المتعلم  ات التعليمية المؤسس ،التربوية

 لتنشأ األجيال المتتالية ، ومن ليباالمجتمع ، وانتهجت المؤسسات التعليمية عدة طرائق وأس

 التي سادت لقرون منذ نشأتها ، طريقة التدريس الحوارية ، فقد واآبت  التدريسيةالطرائقأقدم 

 تدارك  تحاول وتغيرت بتليينها تطابقا مع المجتمع الذي  إستخدمت فيه  وهيعدة عصور ،

عيوب الطريقة التلقينية التي تتجاهل أفكار المتعلم وتحد من مشارآته في إجراءات موضوع 

 وهدمت تحويل المتعلم إلى تمثال يقف ويستمع لحديث المعلم   لتقوم على أهم مبدأ الدرس ،

مهارة توجيه األسئلة ،  وهي  لعدة قرون ،   آقاعدة تعليميةبقي ثابتا ، ليوأسست عليه تعليمي 

 والتدرج  ،تهم وتصحيحهاواستثارة عقول المتعلمين وايقاظ دافعية تعلمهم واإلستماع ألجوب

 دون  ال يمكن    أن تكون أي طريقة درس  بالمفهوم العام ومعهم  من السهل إلى الصعب ، 

مع  مقارنة  ال أن طريقة التدريسية الحوارية تعتمد بنسبة أآبر حوار بيداغوجي وتربوي ، إ

 في جميع خطوات  والتدرج  األخرى على الحوار المستمر والمتبادل ،  التدريسيةالطرائق

  وهذه الطريقة لها تاريخ عريق في نشأتهاوالدرس  بين الطرفين أي المدرس والمتعلمين  ، 

  .ها   في المواقف التعليمية المختلفة وفي المدارس المتتالية تغيرها عبر األزمان ، وآيفية تطبيق

  

  :  نشأة طريقة التدريس الحوارية -1

رسم عالقات تاريخية بطريقة التدريس الحوارية ، يجبرنا على المرور بعدة حقبات       

خالل دراستها على أهم وأبرز المربين الذين إستخدموها ، ومصدر أهم   ماضية ، نتوقف

  التي إعتمد فيها على مثل هذه الطريقة باختالف أهدافها التعليمية والتربوية    اهجالمن

   .ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية
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  : الحقبة اليونانية -أ

من أقدم الطرائق ، حيث إستعملها الفالسفة والمربون    منذ  الحوارية    تعد طريقة التدريس

 وإثارة الحيرة والفضول      أ واحد ، حول التدرج في األسئلة ،أزمنة غابرة ، وانطلقوا بمبد

 وتابعوا الطريقة للوصول بالمتعلم أو المناظر لألهداف العامة المسطرة    في تفكير المتعلم،

  . من خالل الموضوع المدروس 

  هذه إذا أردنا تتبع أصول : "  في قوله  التدريسية     ويبرز أحد المختصين قدم هذه الطريقة

، فإننا نجدها قديمة قدم الفلسفة نفسها ، ولعل سقراط   ) طريقة التدريس الحوارية ( الطريقة 

من قام بها ،  إذ نجده           من أوائل الفالسفة الذين عرضوا هذه الطريقة  إن لم يكن أول 

          وقد استخدم أفالطون( ...)   من يستخدمها في صراعه وحواره مع السوفسطائيين ، 

   1"  في محاوراته المبكرة ، أو المعروفة بالسقراطية مثل أوطيرون   هذا المنهج

  

 فشهادة التاريخ حول طريقة التدريس الحوارية تبين إستعماالتها مع المفكرين الفالسفة    

 ،    ويعللون مواقفهم بالحجج والبراهينالقدماء ، مما جعلهم يواجهون بها خصومهم من جهة

الوصول بالمتعلم إلى حقائق معينة ، فولد إستخدام هذه الطريقة التدريسية جانبين ، جانب أو 

سلبي يعمل على إفراغ المتلقي من معارفه السابقة الساذجة  وآشف األخطاء التي يتبناها ، 

وجانب إيجابي ، يقوم على إلقاء األسئلة ، تباعا لترتيب منطقي مقصود يجعل تدرجيا من 

   . باستعمال الحدس والتفكير المنطقي إلى الحقائق المراد تعليمها ولالسهل الوص

  

  : الحقبة اإلسالمية –ب 

   سجل التاريخ اإلسالمي إستخدام هذه الطريقة الحوارية بمالمح منذ بداية إرهاصاته ،      

  فمن من المنبعين األساسين للدين اإلسالمي  أي إستخدمت بأشكال مختلفة في القرآن والسنة ، 

جهة لتتدرج من السهل إلى الصعب ،  ومن جهة أخرى لتجيب عن إستفسارات السائلين فيما 

  . يخص الدين ، والحياة اليومية من المعامالت واألخالق والقصص والمواعظ التاريخية 

       

  

  

  

                                                 
  موسى معيرش ، الحوارية الوسائل واألهداف ، الفلسفة والديداآتيك ، سلسلة منشورات مخبر العمليات التربوية والسياق -1 

   .74 ، ص 2002اإلجتماعي ، دار الغرب للنشر والتوزيع  
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ن      وقد استعمل القرآن الكريم في عدة آيات ، وفي عدة سور، الطريقة الحوارية     ليبي

  بين       ومن وحيرة ،ويظهر بعض الغموض  وليزيد أسلوب التعبير تشويقا وإثارة وتأمال ،

 " : التي إستخدم فيها هذا األسلوب سورة الحاقة حيث ورد في آياتها األولى السور البيانية

ا  ، فأما ثمود فأهلكوالحاقة ، ما الحاقة ، وما أدراك ما الحاقة ، آذبت ثمود وعاد بالقارعة

    1 " .بالطاغية ، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 

وبمالحظة هذه اآليات يظهر التدرج بطرح األسئلة بأسلوب اإلثارة ،  والتشويق ، واإلجابة   

عن السؤال بطريقة  غير مباشرة ، وربط العالقة بين الحاقة ، وهو يوم الحساب ، وما عمله  

 من هالك بألفاظ موجزة  باهللا ، وما لقوه في الدنياقوم ثمود من سلوآات  الكذب والشرك 

،  وما ينتظرهم يوم القيامة من هول ، وليذآر المسلمين بالعمل الصالح والسيء ، وأن ومعبرة 

وحساب  ، وأن هناك جزاء لكل األعمال التي يعملها اإلنسان في حياته هذا    هناك يوم ميعاد

   .الجزاء يالقيه في الدنيا واآلخرة

واعتماد القرآن الكريم على المناقشة والحوار ليزيد تمعنا ويقينا وإثارة ، آما آتب أحد   

فالقرآن إذ يناقش ويحاور ، يثير النظر ،إلى األدلة ويعرض لها  ، ويدع ثمارها :   " الباحثين 

في تضاعيف الكالم  دون أي نص على هذه النتائج  ، بل يترك الربط  ونتائجها مكشوفة 

   .2" نتاج للسامع المتأمل واإلست

  

والحديث الشريف إستخدم أيضا طريقة التدريس الحوارية ، وخاصة في الحلقات والجلسات    

 بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبين الصحابة ، حيث آان يقدم المعلومات   التي آانت

يب ، ويتجاوب        مع الدينية والدنيوية بطريقة تجعل المستمع يتدرج في الفهم  ويتساءل ويج

" :جلسه حيث قال مالموضوع ، ومن أمثلة ذلك ، ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه في 

شجرة " إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي ؟ فقالوا 

   3 "  لنخلة هي ا"  فقال عليه الصلوات " حدثنا ماهي يارسول اهللا : " ثم قالوا  ،" البوادي 

   

  

  

     

                                                 
  "02- 01"  سورة الحاقة ، اآلية  - 1
 ، ص 1985شهاب للطباعة والنشر ، عمار قرفي ، باتنة ، الجزائر ،   محمد سعيد رمضان البوطي ، منهج تربوي فريد ، دار ال-2

38 .  
 ، 1987دار الشروقللنشر والتوزيع والطباعة ،   محمد بن علوي المالكي الحسني ، محمد صلى اهللا عليه وسلم اإلنسان الكامل ،-3

  . 274ص 
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  فهذه الطريقة الحوارية التي إستخدمها النبي صلى اهللا عليه وسلم ، ليطرح سؤاال ثم يجيب 

 التطلع  وعنه ، ليس ليطلب   من أحد إجابته ، وإنما ليشوق السامع ويحضره بالقلب والذهن

    .وحب الفضول إلى  األمر الذي سيلقيه

رسول صلى اهللا عليه وسلم في مواقف عديدة طريقة الحوار ،    وبذلك يتضح أن إستعمال ال

لتعليم المسلمين ، وآيفية تدرجه من المجهول إلى المعلوم ، بإجابات الصحابة ، وفشلهم       

بعد نقاشهم اإلجابة الصحيحة ، بأسلوب خبري صريح ،   في إيجاد اإلجابة الصحيحة ، فيقدم

ل إلى الهدف التعليمي من خالل الدين ، لتعليم ومفردات مفهومة  ، ويثري ذلك الوصو

المسلمين ، وإظهار سراج التعاليم ، وحتى تصير إثارتهم مشدودة ، بطرح السؤال عليهم ، 

   . بعد شعور المتعلم أنه بحاجة إليها ويمهد إلآسابهم المعلومة الالزمة

  

 ، و خير للعصر اإلسالمي        والحقبة التي تلت ظهور اإلسالم ،  قمة الحضارة واإلزدهار

دليل على إستعمال المدرس في المؤسسات التعليمية للطريقة الحوارية  ، وهو ماآتب         

  :عن مدونات العالمة ابن خلدون 

يؤآد إبن خلدون على أن الطريقة الصحيحة هي التي ترآز على الفهم والوعي والمناقشة ،  " 

ها مسؤولة   عن تكوين أفراد ضيقي األفق عقيمي ال الحفظ األعمى على ظهر قلب ، ويعتبر

       1 " العلم في   التفكير ، ال يفقهون شيئا ذي بال 

  

فتحليل المقولة يجرنا إلى أن الطريقة التدريسية آانت تقوم على مبدأ الحوار والمناقشة ،     

أن الحوار لتبليغ األهداف التعليمية  في مختلف المؤسسات التربوية في تلك الحقبة ، و

والمناقشة يؤدي بالمتعلم إلدراك الحقائق وتوسيع أفاقهم التعليمي ، وقدراتهم العقلية المختلفة 

  .وطريقة إآتسابهم الخبرات المتعددة من الطرف المقابل  

  

  

  

  

  

      

                                                 
، قراءات في طرائق التدريس ، مطابع عمار قرفي، باتنة ،   نور الدين جبالي ، طرائق التدريس في الفكر التربوي اإلسالمي  -1

  .19 ، ص 1994
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أحد المؤرخين الذين عايشوا تلك األزمنة في بداية القرن الثاني عشر ، " الزرجوني " أما  

إن قضاء ساعة واحدة في المناقشة والمناظرة أجدى على المتعلم من قضاء شهر " : فيقول 

   1" بأآمله في الحفظ والتكرار 

   وشهادة هذا المؤرخ تدل على إستخدام طريقة الحوار والمناقشة في التعليم ، بل تحبب 

 الفهم والتعمق، إستعمال هذه الطريقة ألنها الفعالة وتجنب التكرار والحفظ فقط ، والترديد دون

   . والتعمق في تحليله وفهمه وميادين تطبيقههي تيسر لتعلم الموضوع بإلمام جميع جوانبهف

  

      أن طريقة التدريس الحوارية قد استعملت   التاريخآتابات من خالل مراجعة      و نتبين

استعمالها   وآانت طريقة تدريسية بنصح بمع تطور الحضارة اإلسالمية عبر قرون ماضية  ،

  آخر، إلى مفهوم هذه الطريقةلتنتقل مع الطرائق التدريسية السائدة  في ذلك العصر، و

  . مع بداية عصر النهضة وبمقومات مغايرة 

  

   : - طريقة التدريس في المدرسة التقليدية-:  الحقبة الحديثة  -ج
اعف المؤسسات  مع مطلع القرن الثامن عشر ،ولتماشيا مع الحرآات التربوية وتض    

التعليمية ، وتشعب الميادين التعلمية ، وظهور الحرآة العلمية في بدايتها ، أصبحت الطريقة 

  .التدريسية  الحوارية ، من أهم الطرائق المنتهجة والمتداولة 

وتعتبر طريقة التدريس الحوارية عمود من أعمدة المدرسة التقليدية ، يتدرج فيها المدرس    " 

 ليتمكن من مراقبة إلى الصعب ، ويطلب من المتعلمين التدخل بإجاباتهم وأسئلتهم ،   من السهل

حتى يصل بهم للهدف التعليمي ، وبهذه الطريقة و ،  مدى إنتباههم وفهمهم لمستويات الدرس

 على إستمرارية                ويوقظ فضولهم ، ويحافظالحوارية ، يمكن أن يثار إهتمامهم ،

 فكل متعلم بدون استثناء يمكن أن يوجه له السؤال ، باإلضافة إلى أنها تسمح بعة،الترآيزوالمتا

 من بداية الدرس إلى بمراقبة ووعي المدرس بمدى فهم واستيعاب المتعلمين للمهارات المختلفة

  2  . " نهايته 

  

  

      

  
                                                 

  137 ، ص 1983 محمد منير مرسي ، التربية اإلسالمية ، عالم الكتب ، القاهرة ، -1
2 -  Mourad Allaoua , Manuel des méthodes et des pédagogies de l'enseignement ,Palais du livre , 
1998 , p48-49 . 
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رسة التقليدية  إال أن المسيطر على اإلرسال داخل الفصل بطريقة التدريس الحوارية في المد  

  المختلفة وطريقة اإلجابة            يبقى للمدرس ، وتمتد سيطرته وتحكمه بضبط  السلوآات

أو المشارآة ، وفي أحيان آثيرة نوع الجواب  آأن يكون صحيحا فيعززه بالمدح ، أو يذم 

           المجيب  إذا آان جواب هذا األخير بعيدا عن توقعات المدرس، وإلقاء األسئلة يبقى 

  .من إختصاص المدرس دون منازع 

عن األسئلة           وفي وضعيات أخرى تعليمية  قد ينيب المدرس  عن المتعلمين  لإلجابة 

  في حالة عجز أو طول تفكير المتعلم ، وتصاغ أغلب أسئلته بتلميحات عن الجواب المنتظر ،

لم سريع التجاوب  ولربح الوقت ،  وبمجرد شعور المدرس بالمتعأو عن السؤال الموالي  ،

فيعود المدرس المتعلم سريع اإلجابة على إنتظار اإلجابة منه ، وذلك بتعيينه دوما عند طرح 

  .آل سؤال 

  في معالجة آل المواضيع المدرسة  وفي هذه الوضعية التعليمية  يبقى المتعلم تابعا للمدرس    

تخرج عن نطاق شخصية المدرس ، وعلى  ال  حدودامما يضفي   على الطريقة الحوارية

  .مع فئة من المتعلمين دون األخرى في الفصل الواحد  حسب مفهومه الخاص وربما التعامل 

     

ولم تنحصر هذه الطريقة الحوارية في التدريس على المواضيع النظرية ، بل شملت     

ارب البيولوجية ، واألعمال في مختلف المجاالت ، مثل الهندسة ، والتج     المواضيع العملية 

اليدوية ، وذلك بطرح األسئلة ومناقشة األجوبة خطوة خطوة في مراحل تنفيذ الدرس العملي ، 

   ،           جماعي    أو فردي يطبقون ويسألون في تسلسل عملي المدرس المتعلمين ويترك

     األسئلة حول       بل يتماشى المدرس بالطريقة الحوارية  لغاية نهاية الموضوع ، بطرح 

 ، وآيفية تطبيقها ما توصلوا إليه  من نتائج وقوانين ، بعد مرورهم بخطوات التدريس المتدرجة

   .في التمارين النهائية  التقييمية
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ويتخلل طريقة التدريس الحوارية في المدرسة التقليدية ، وسائل تعليمية ، مثل المجسمات      

مواد تعليمية بمختلف األصناف حسب المستويات ، تبعا لموضوع الدرس والصور، والكتب و

، ويطلب من المتعلمين إنجاز أعمال مختلفة ، تبين مدى إستيعابهم للمهارات المختلفة ، وتناميا 

في هذه المدرسة  المتعلم في زاوية معينة ،    مع العصر الحديث ، وتدارآا للهفوات التي ثبتت

وأجياال ، وآقانون التغيير حسب الظواهر الطبيعية واإلجتماعية ،  الحرآية التي أنشأت أجياال 

 فأفرز تغييرا على  والتغيير ، تغير مجرى التعلم والتعليم ، وذهنيات البيداغوجيا والتربية

  . طريقة التدريس الحوارية ، وواصلت هدفها التعليمي تحت ظل المدرسة الحديثة 

  

    :  -قة التدريس الحوارية في المدرسة الحديثةطري -:  الحقبة المعاصرة -د

    تحول محور الدوران للعملية التعليمية  من المدرس إلى المتعلم ، أثر على إنقالب طريقة 

التدريس الحوارية     من المدرسة التقليدية    إلى المدرسة الحديثة ، حيث أصبح فيها المتعلم 

  .يم له الدور الفعال في تسيير عملية التعل

  

أن طريقة التدريس الحوارية تعتمد على التفاعل اللفظي  "   وتوضح الدراسات الحديثة 

والحرآي بين المدرس والمتعلمين ،  ومن أهم التفاعالت ، الحوار والمناقشة بين الطرفين ، 

وتبنى على أربع إستراتيجيات ، حتى يتم إنعاش وإآساب المتعلمين القدرات المختلفة ، وتحقيق 

   1"  ألهداف التعليمية ا

  

       في المدرسة الحديثةتلخص اإلستراتيجيات األربعة  لطريقة التدريس الحوارية ت     و 

  :   على النموذج التالي

  

وهو يضم بناء مسبق في فكر المتعلم أو المدرس حول السؤال   :إستراتيجية التوقع -1

 التي الموضوع أو األسئلة  لنوع  والمسبق الذي  سيتم طرحه ، والتناول المتوقع

 .ستكون محور المناقشة  

  

  

  

  
                                                 
1 – Renald Legender , Dictionnaire actuel de l’éducation , 2 éme edit , E S K  a paris , 1993 , p 528 
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الصيغة  التي يطرح بها السؤال ، ويكون ملحوظا  وهو  : لسؤال اإستراتيجية طرح -2

 ، وفيه يطلب من إما شفهيا أو آتابيا ويكون واضحا مفهوما  حسب مستوى المتعلمين

صريحة حول السؤال ،      أو المتعلمين إنجاز مهارات فكرية أو أدائية أو تقديم أجوبة 

أو أقرانهم إستفسارات ونماذج  يحدث العكس هو طلب المتعلمين من المدرس ، 

  .إلجابات حول الموضوع أو مهارات حرآية أو عقلية

 

وهو الترآيب للعالقة  بين السؤال وفكر المتعلم ، ثم ينتج   :  إستراتيجية الترآيب -3

 المتعلمين ، أو من طرف المدرس حول  من طرف  عبارة  أو صيغة جواب مباشر

موضوع السؤال، وفي حالة أخرى  قد يسمع  المتعلم الجواب فقط ، ويرآب  العالقة 

 ، ويرآب صورة واقعية أو خيالية للموضوع وآيفية معالجة    بين السؤال والجواب

  .أو حل المشكل المطروح في موضوع الدرس

  

 

صحة اإلجابة والوصول إلى الهدف المسطر من وهو تقييم مدى  :  إستراتيجية الحكم -4

 مع األجوبة األخرى ، أو مقارنة األجوبة مع النموذج المقترح ، خالل مقارنة األجوبة

وفي وضعيات أخرى يقارن الحل مع المحك الذي قد وضع لتقييم المهارات التعليمية 

  . المختلفة 

  

ها ، وقد اليمكن مالحظتها مباشرة ألنها  وتتداخل هذه اإلستراتيجيات األربعة فيما بين      

 ، وسرعة إستخدامها  - المتعلم – المعلم -قد تتعلق بقدرة تفكير معينة من آال الطرفين

بالعمليات العقلية ، إال أنه يستدل عليها بسلوآات معينة ، وبربط العالقات المباشرة وغير 

ل أطراف العملية التعليمية المباشرة  وبمالحظة ردود األفعال المختلفة ، وبمدى تقب

  .لإلستراتيجيات المذآورة وتوافقها وتالئمها مع محتوى الدرس 
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 : مبادىء طريقة التدريس الحوارية -2
   طريقة التدريس الحوارية آأي طريقة تدريس أخرى ، تعتمد في تطبيقها على مبادىء   

ون ضمن التصنيف المدرجة فيه  وأسس  مدروسة  لتحافظ على توازنها ، ومصداقيتها ، ولتك

    األساسية ،   تعتبر النواةوالمبادىء  التي تقوم عليها طريقة التدريس الحوارية هي مبادىء

قد تختلف من مدرس آلخر في طريقة توسيعها وشموليتها إال أنها تتفق في القاعدة  األساسية ، 

وهي على  خمس ،    تقوم  على المبادىء األساسية  وأآدت أنها هذهو بعض الدراسات  قدمت

    :  التوالي  آما قدمتها البحوث الحديثة 

  

وهو المشارآة اللفظية والحرآية بين المتعلمين والمدرس لنقل  :  المشارآة–أ  " 

روح النقد ، وتبادل األدوار والتناوب عليها ، المبادرة والمعارف بإثارة ويقظة 

ر األدوار للمتعلم الواحد من سائل        إلى  وتغييوخاصة أدوار المستقبل والمرسل  ،

 وإآتشافهم بأنفسهم الحلول مجيب إلى مطبق للعمليات التعليمية المبرمجة في الدرس ، 

   . ، وتقييم العمل بالتعاون واإلتفاق، وقبول تصريحات اآلخرين من خالل تدخالتهم 

ويتم اإلنتقال    ويقصد به التدرج في المعلومات وموضوع الدرس ، :  التسلسل-ب

من السهل إلى الصعب ومحاولة التوفيق بين وتيرة تعلم المتمدرسين وخطوات الدرس 

، وطريقة الشرح والزمن المحدد للتفكير أو تنمية مهارة معينة ، وال يتم اإلنتقال 

  .لخطوة الحقة دون تمرس وإآتساب المتعلم للفكرة  أو المهارة  السابقة 

  

 وهو العمل الجماعي ، والتعاوني مابين  المتعلم والمدرس ، : المجتمع التعليمي -ج

ومابين المتعلمين أنفسهم ، بمالحظة تجارب اآلخرين المختلفة ،  وتعاونهم بتعديل 

    تصريحات ومهارات اآلخرين لألجوبة واألداءات  المطلوبة لتكوين حل مثالي ،  

 يسمح بتبادل التجارب أو على األقل اإلجابة عن جانب من السؤال ،  وهو ما

 ، وتحقيق المجتمع الخارجي متعدد الخدمات واألدوار داخل الفصل والخبرات وتنميتها

الدراسي ، لتحقيق الروح الجماعية ، وتنمية الشعور الجماعي واستقبال المصير 

    .المشترك ، وتعلم قواعد إنجاز الهدف الجماعي 
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ة البيداغوجية التي تخول المدرس مسؤوال     عن ويتمثل في العالقة الرسمي:  العقد-د

 ما    واختياره للزمن والوسائل الالزمة ، وتنسيقهأهدافه ، مجريات الدرس وتحقيق

 والعالقة غيرالرسمية بين المعلم والمتعلمين التي بين المتعلمين وموضوع الدرس، 

مراد إآسابها  تفرض المساعدة والتوجيه واإلجابة والتسلسل للوصول للكفاءات ال

وطريقة تنظيم المشارآة الفردية والجماعية في التدخالت المختلفة ، وآيفية الحفاظ 

لتناوب في المواقف اعلى النظام التعليمي واحترام اآلخرين لبعضعهم البعض و

  .  المختلفة 

  

وذلك من خالل تعديل األجوبة والتصريحات المقدمة من طرف المتعلمين : الكفاءة  -هـ 

تشفاتهم الموحدة والمتعددة لمحاور الموضوع الدراسي ، وتعلمهم العمل في إطار واآ

 والتبادل ، قانون جماعي يفرض المنافسة   في إيجاد الحل ، والتعاون لتحقيق الهدف 

 يستغلها تعليمية مبرمجة آفاءات ، أي إلآتساب القدرات التعليمية المنتظرة نهائيا المعرفي 

        توظيف الكل وآفاءات إجتماعية تتمثل في تبادل األدوار ويوميةالمتعلم في حياته ال

في مواقف تعليمية أو يومية قد يواجهها المتعلم في الحياة الخارجية ، وهي تحضير للحباة 

  1 . "  اإلجتماعية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 – C.Roland Christensen , Former une pensée autonome , De boeck wesmael S.D , Belguim , 1994  
p 11 
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  : مراحل طريقة التدريس الحوارية  -3
  تترابط فيما بينها ، ويمتثل لها المدرس لتطبيق    تمر طريقة التدريس الحوارية بعدة مراحل 

   بخطواتها من حيث المفهوم الحديث لطريقة التدريس ، ولكي يناسبيةطريقة التدريسال هذه

بين البيداغوجيا والمطلب التعليمي من حيث األهداف والكفاءات المختلفة ، وحسب بطاقة  

فإن طريقة التدريس الحوارية   ،خطوات التدريس ألحد المتخصصين  في طرائق التدريس 

  مع الحفاظ       على  وذلك ما قدمته الدراسات الجديدة أساسية أو خطوات تمر بخمس مراحل

طرح األسئلة المختلفة  واإلستماع ألجوبتها  وتطبيق مضامينها  و ومن أهم المبادىء األولية  

  : وهي آما يلي   حسب الدراسات الحديثة أنها تقوم على خمسة مراحل  متتالية 

  

مرحلة استعراض المشكلة ، وفيها يتم التدرج من العام إلى الخاص  : المرحلة األولى -أ    "   

واإللمام بجوانب المشكلة ، والتحسيس بوجودها ، ووجوب دراستها  ، وذلك بإدخال عنصر 

مفهوم الخاص اإلثارة واإلستفسار والتشويق ، واإلنتقال من المفهوم العام للموضوع إلى ال

 وتحويله إلى وعي المتعلم بإلزامية تقديم حل له وشعور المتعلم وذلك بطرح المشكل التعليمي

   .بحاجة لمعرفة الحل  بل البحث والتنقيب عن الحل الفعال

  

إعطاء حلول مختلفة من خالل اإلجابات المتعددة ، ومناقشتها ، وترتيب  : المرحلة الثانية -ب 

جابية يها وتتابعها ، مع فصل الحلول السلببية ، والترآيز على  الحلول اإلاألفكار حسب ترابط

 ، وحتى تتوسع مفاهيم المتعليمن - المدرس والمتعلمين-مع التعليل والتفسير  من آال الطرفين ،

من اإلستقراء             وتستخدم قدراتهم الذهنية بكل أشكالها من العمليات العقلية العليا 

 ، ويستخدم بواسطتها آل الحواس والمهارات المختلفة الفيزيائية والعقلية من تخيل واإلستنتاج

    .وتذآر وحتى إبداع

  

بعد قبول األغلبية للحلول المقترحة ، يقوم المتعلمون                          :  المرحلة الثالثة-  ج 

والمدرس بتجميع النتائج المتحصل عليها على هيئة تقرير شفوي أو آتابي يكون    إما 

  .فرديا أو جماعيا  
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يعاد في هذه المرحلة طرح التقرير المتفق عليه  للنقاش والتحليل  : المرحلة الرابعة -د

عاليته من جديد ، وذلك بغية دراسة أبعاده ، والتعمق في محتوياته بدقة ، ومعالجة ف

على أرض الواقع ، وانتقاء ما يراه األغلبية أنه فعال  لحل المشكل المطروح ، وآيفية 

  .التدرج للعمل على تحقيق الحل األمثل 

تقييم الموضوع من خالل النتيجة المتوصل إليها مع محاولة  :  المرحلة الخامسة-هـ 

 صالحيتها ، والنتائج فهم مدى إقتناع الجميع بالحلول المقترحة ، والحكم على مدى

 وما هي أهم المهارات التي تم تنميتها ، وآيف تم إستخدامها ، وهل المتوصل إليها ،

يمكنها أن تحل مشاآل تعليمية مشابهة ، والتحقق من تعلم واتقان بعض الكفاءات 

لفتح موضوع   أو مشكلة تعليمية جديدة  النتائج وما تطرحه المتفرعة من الدرس ،   

   " . 1   والتحضير لها متعلمين دراستها في المواضيع اّالحقةيمكن لل

  

 المراحل المتتالية المقترحة هي بطاقة عمل تؤهل المدرس أن يصير فعاال في تعليمه    وهذه   

 من تحقيق األهداف التعليمية ، وتنظم عمله التعليمي ليكسب المتعلمين آفاءات  ، وتمكنه

أي على حسب   امن بين المرحلة واألخرى ضمنيا ،بقى التزتوظف في المجال المدروس ، وي

الموضوع المدرس وعلى حسب استجابات المتعلمين ، وعلى حسب الوسائل المتوفرة ، ووفق 

  الزمن المحدد للدرس ، وهذه البطاقة التدريسية هي نموذج عام متسلسل   حيث يمكن  للمدرس 

  

اغوجية ، ومهاراته وفطنته بطرح األسئلة واستثارة أن يدخل عليها تحسينات بالوسائل البيد     

دافعية  التعلم  و حيرة وفضول المتعلمين ، وتوجيه أسئلته للفصل يزيد من نسبة المشارآة 

أسلوب المدرس في  نوع إلى   الجماعية ، وآل هذه القدرات المتعلقة بشخصية المدرس ترد 

  .تطبيق الطريقة التدريسية

  

  

  

  

  

  

                                                 
ك ، سلسلة المنشورات مخبر العمليات التربوية والسياق اإلجتماعي ،    دار  رشيد دحدوح ، الطريقة الحوارية ، الفلسفة والديداآتي-1

61 ، ص 2003الغرب للنشر والتوزيع ،    
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  : قة التدريس الحوارية   أساليب طري -4
       تعويد المتعلم على طريقة التدريس الحوارية يستلزم نوعا من الكياسة والفطنة والتنويع  

وقد تتنوع أساليب هذه الطريقة من مدرس آلخر ومن مادة ألخرى ومن موضوع آلخر ، 

الطريقة الحوارية  وتفاديا لضمور دافعية المتعلم يقترح المختصون التنويع في أسلوب الدرس ب

 أسلوبين أساسيين ،  في هذا المجالومن أبرز األساليب التي درست في البحوث المتخصصة 

  :األسلوب النيابي النظامي ، واألسلوب الحر في المناقشة الجماعية وهي آما يلي   

  

يتعاون الطالب على إدارة المناقشة ، حيث يترأس  :   األسلوب النيابي النظامي-أ " 

مناقشة متعلم ، ويجلس المدرس في مؤخرة الصف ، يراقب األعمال فقط ، ويكون ال

عن الموضوع ، أو آانت اإلجابة ال تصل للجواب      دوره التدخل إذا خرج النقاش 

 في بعض المواقف  الفعالالصحيح ، فيما يساعد على إثارة التساؤل للفصل والتدخل

 درس  في الخاصة  لبعض النقاط المهمة لمتعلمين ول  امنشط المدرس توجيهيكون و

والتي يراها تناسب القدرات أو الكفاءات التعليمية ، وينتظر من المتعلم أو المتعلمين 

  الخطوات، إلى غاية نهاية الموضوع              المسؤولين عن إدارة الدرس التعاقب في 

  .    التي سطرت   مع المحتوى التعليمي    المهارةإآتساب أو 

 

وهذا األسلوب أهدافه تنمية روح المناقشة ، الديمقراطية ، وروح المعاونة  ،   

أفضل الخبرات التي تبقى لدى القاعدة التعليمية التي تنادي بأن والمبادرة ، ويستمد من 

المتعلم عندما يتعلمها من أقرانه ،  وهو نتيجة  مستوى الفهم والترآيب اللغوي 

  .تكون متقاربة إلى حد آبير   التيوالعمليات العقلية 

  

  :   األسلوب الحر في المناقشة اإلجتماعية -ب 

 يكون األستاذ هو المسير للدرس يلقي  األسئلة ، يستهدف إثارة التفكير ويحملهم على 

أن يسألوا ويثير بينهم النقاش ، والجدل ، ويسمح بإشتراك الجميع في الدرس ، وقد 

اآلخرين  ويعين من يجيب أو يحيل السؤال لمتعلم آخر يوجه األسئلة من خالل إجابات 

 وتنشيط الدرس مع  التعليمفي مناخ   أو يطرحه لمن يريد أن يجيب ، قصد التنويع 

  . المتعلمين 
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 وتتعدد مزايا هذا األسلوب خاصة عند الطالب فيقومون بالمشارآة التلقائية ،       

  من حيث تقديم  وروح النقد ،اريةختي تصير لديهم األجوبةاإلوفي أحيان أخرى 

 والتساؤل المستمر عن حل للمشكل التعليمي ومقارنة األجوبة وطرح األسئلة ،

 وال يترك مجاال لتشتت اإلنتباه       و المهارات المختلفة من خالل تدخالت اآلخرين ،

 الجماعة ،  ، وآيفية اإلمتثال واإلحترام ألفكاريهيئ الطالب ليلقوا أسئلتهم على أندادهم

   .1  وهي طريقة فعالة لإلستفادة منها لتعديل مهارات وسلوآات فردية

  

  والفروق التي تختلف في إثارة الدرس ، ال تتحدد باألسلوب العام فقط ، بل هناك األسلوب 

الخاص ، ويتوقف عليه أي مدرس ، ويسعى إلتقانه وهو آيفية صياغة األسئلة في الطريقة 

  .  لموضوع الدرس على واقع الصف الدراسي الحوارية وتجسيدها

   

   :األسئلة في طريقة التدريس الحوارية  -5

 متعلم إلى تذآر محتويات معرفية     نشاء بهدف تحفيز الالسؤال سياق لفظي يتخذ أسلوب اإل" 

 ن حيث مصدرها ووسائلها وأنماط      ات ، تختلف مء أو إبرازها في شكل آد أو تحويلها

  2 "تعبيرها 

عصب مرآزي في طريقة آوتعريف السؤال آمبدأ اولي في تحضير الدرس وتنفيذه ، و  

التدريس الحوارية، يأخذنا لإلطالع على التعريف المذآور ، بتصنيف السؤال إلى سؤال شفهي 

   .وآتابي ، والتنويع بينهما للمتعلمين ، ويكون السؤال تحفيزا للقيام بأداء تعليمي من المتعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
.117 - 114 ص  ،1991  محمد حسين آل باشا ، المبادىء األساسية في طرق التدريس العامة ، مكتبة النهضة ، بيروت ،-1  
  .147 ، ص 2002جية التعليم بمقاربة الكفاءات ، دار األمل للطباعة والنشر ،  رمضان أرزيل ، محمد حسونات ، نحو استراتي-2
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   : أنواع األسئلة -أ

إختالف أنواع األسئلة المطروحة تبرز مهارة المدرس في إتقان عمله ، وتكمل مهمة 

  :   تعليمه ، وتفتح فضول المتعلمين إلستقبال وتبني المهارات المختلفة ، واألسئلة  نوعان 

  

السابقة   من الذاآرة والمعلومات  إسترجاع والتي تعتمد على  :  األسئلة اإلختبارية -1

المتعلم ، وتكون متعلقة بخبرة مباشرة قد مارسها ، وال تخرج عن محتوى الخبرة 

الماضية ، وقاعدة المعلومات السابقة بتنظيمها ووصفها أو إعادتها ، وهي تستند    إلى 

  .قدرة المتعلم في المهارات الشخصية السابقة 

  

 إلى التأمل واإلثارة واإلستدالل  ة  مجمل هذه األسئل تدعوا: األسئلة اإلستكشافية-2

ال يكتفي واضعها على خبرة محددة ، بل يطلب التعليل والتوسيع ، وهي مثيرة للتفكير 

وإعطاء البديل ، أو التوسع في تحقيق الرد الصحيح عن السؤال وتتشابك السلوآات 

ا لتناسق المختلفة من المتعلمين فيما بين الصحيحة والخاطئة ، ألنها أسئلة قد تدعو

  .وتضافر مجموعة من القدرات العقلية والحرآية 

  

 والتغيير من نوعي األسئلة يثير إهتمام المتعلم ويحافظ على مستوى نشاط تعليمي مرتفع  

 ال يتم صباغتها وطلب إستجابة معينة إال إذا توفرت شروط تحدد طريقة   إال أن األسئلة

لمين ومع موضوع الدرس ومع المهارات صياغتها لتكون على مستوى يتناسب مع المتع

  .التعليمية ، والمعايير البيداغوجية 
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  : شروط األسئلة  -ب

 وتحويلها ،فك رموزها المتلقي  ال يستطيعتفقد الكثير من األسئلة غرضها إلثارةالتعلم ، و    

لمرامي ، والسؤال ألداءات معينة ، بسبب سوء بناء السؤال ، أو الخلط بين السؤال الواسع ا

المحدد ، وعدم قدرة المدرس إنتقاء ألفاظ أو تعابير تناسب قدرة المتعلمين ، ومنه يمكن شرح 

  : بإيجاز شروط األسئلة التي تحدد وتثري الحوار التعليمي في طريقة التدريس الحوارية 

   : للسؤال  الشروط الشكلية العامة- 1

وضوح المنطقي ، بسيط محدد موجز أن يكون السؤال على قدر آبير من ال -أ

الصياغة حتى يستطيع أن يفكر فيه التلميذ في أقصر وقت ممكن واإلجابة عنه 

  .بسرعة بأداء معين 

 أن يكون السؤال محددا من حيث المضمون والشكل ، بحيث يثير فكرة -ب 

اثر ، وال يكون متنواحدة عند جميع التالميذ، أو على األقل أفكارا متقاربة 

 .العناصر مما يسبب خلطا وغموضا

أن تكون هناك عالقة منطقية بين السؤال المطروح وما سبقه من أسئلة  -ج 

 . حتى تتحقق مبدئية التدرج والتسلسل وموضوع المناقشة 

، لتفادي تعلم يجب أن يوجه السؤال إلى جميع الطالب ال إلى طالب واحد  -د 

ن بحيازة المدرس مع فئة معينة ويخلق فرد دون اآلخرين  أو شعور المتعلمي

مشاعر الغيرة والغضب ، وفقدان الثقة  وتتالشى منه قدرة اإلنتباه والدافعية 

 .للتعلم 

 من          ، حيث يمكن لمجموعةيجب أن توزع األسئلة بشكل عشوائي  -هـ 

األسئلة أن تحدد سلوآا واحدا ، بغرض تقريب المعنى المطلوب ، وعدم ترك 

لمين يتبنون فكرة اإلعجاز ، بل بمجرد مالحظة المدرس لخمول أو عجز المتع

المتعلمين عن اإلستجابة ، يوزع مجموعة أخرى من األسئلة       إما بالتبسيط 

للسؤال وتفكيكه ، أو إعطاء سؤال على مواقف مشابهة لتقريب الغرض 

 .المقصود 
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 الضمنية الخاصة والتي تتكون من عنصرين وهي الشروط  : بنية السؤال  شروط  -2         

  :  وهي على التوالي  1" أرزيل رمضان "    أساسين حسب 

أداة لغوية تبرز اإلتجاه العام لشكل اإلنجاز المطلوب ، وتتخذ هذه  : األداة التحفيزية-أ 

  األداة أشكاال عديدة 

     هل ؟ متى ؟:تفهام  مثل بطرح السؤال واستعمال أداة اإلس :   صيغة اإلستفهام–   1      

  آيف ؟ أين ؟ 

الطلب من المتعلم القيام بأداء مقصود ، إما عقلي أو حرآي ،  :   صيغة األمر–  2       

  .رتب حدد ، صف ، أذآر : ويكون مباشر مثل 

  

وهو مجموع المعارف واألداءات المطلوبة التي توضح  :  المحتوى المرغوب فيه-ب 

  :قعة من طرف واضع السؤال  ، وتبرز فيها ثالثة أنواع حدود اإلجابات المتو

محتوى في غاية التحديد ، ويبرز بدقة في األسئلة الموضوعية ، فيكون  -1

  التقييم غير قابل للتأويل  ويقترن مباشرة بسلوك المتعلم المضبوط بالشروط 

محتوى محدد ويبرز في أسئلة اإلنتاج المغلقة ، فيكون ملزما بأداء دون آخر  -2

، أو إختياري لسلوك معين مقترح من بين سلوآات مقترحة من طرف 

 . المدرس 

 مستوى غير محدد ويتضح في أنماط أسئلة اإلنتاج المفتوحة ، وفي هذه البنية - 3               

السؤالية يصير المتعلم حرا دون قيود إلظهار السلوك الذي يراه مناسبا ، وقد تظهر إبداعات 

ي أحيان أخرى     قد يظهر اإلطناب من تكرار سلوآات متنوعة ، ومختلفة ، المتعلمين ، وف

  .ألن السؤال فتح المجال للخيار وإستحداث المهارة التي يفكر فيها المتعلم  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .148 ، ص 2002 رمضان أرزيل ، محمد حسونات ، نحو استراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات ، دار األمل للطباعة والنشر ، -1
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واألرضية المثالية لتطبيق هذه الشروط  فيما يخص السؤال التعليمي الفعال في طريقة    

المتعلم محورا ويحقق آفاءات التعليم الحديث حول توظيف التدريسية الحوارية يجعل من 

المهارات في شتى المواقف التي يواجهها المتعلم في حياته اإلجتماعية ، لتتعدى المواقف 

التعليمية فقط ، وتبني األثار اإليجابية لدى المتعلمين بإيقاظ الدافعية ، وتوليد الميل واإلهتمام 

ينتقل المختصون في العلوم التربوية ، واألبحاث المخبرية ، و باستمرار مع مجريات الدرس

لإللحاح على مجموعة من األوصاف التي يجب أن ينسبها المدرس لتحسين أدائه في طريقة 

  . التدريس الحوارية 

  

  : خصائص المعلم الناجح في طريقة التدريس الحوارية -6
 في البحوث العلمية الحديثة  و أهم خصائص المعلم الناجح في طريقة التدريس الحوارية

   : اإلقتراحات التالية 

   تعمق المعلم في مادة تخصصه أو القضية التي يدور حولها الدرس-أ    "        

 أن يتمتع المدرس بمهارة في صياغة األسئلة وتوجيهها  - ب

 أن يكون لديه إلمام في العلوم التربوية وعلم النفس  - ت

 ير المسبق للمادة ضأن يقوم بالتح - ث

أن يتمتع بالقدرة على اإلنتباه الدائم لإلجابات التالميذ ، ليقيم مستوى الحوار   - ج

  1" بينهم ، حتى يتسنى له توجيههم بصورة صحيحة  

      باإلضافة إلى التغذية الراجعة المستمرة أثناء الدرس ، وتجنب تعيين الفرد مباشرة 

ين من ذا الذي مستواه       في  بل ترك الحرية لمن يجيب حتى يدرك  من المتعلم ،ليجيب

الموضوع المدرس أعلى من اآلخرين ، وال يكون التعزيز بأحسنت بل بجوابك حسن  

أن هناك  ويفهم ، وتبنى صورة خاطئة وعملك جيد ، لكي ال يتحرك االشعور اآلخرين 

  المستهدف فقط دون اآلخرين  ، مع وجوب توزيع األدوار ما بين المدرس والمتعلمعالقة 

بين المتعلمين وخاصة الذين يسبقون أندادهم في سرعة اإلستجابة والفهم ، ليحافظ  على 

   .وتيرة التعلم للجميع 

  

  

  

  
                                                 

  .84 ، ص 2000والنشر ،  نبيل عبد الهادي ، نماذج تربوية تعليمية معاصرة ، دار وائل للطباعة -1
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   :مزايا الطريقة الحوارية -7
 الطرائق التدريسية لها مزايا عديدة تعود على المتعلم والمدرس بالفائدة واإلستمرارية     

دريسية دون الطرائق األخرى ، وأهم اإليجابيات الناجحة ، فتحث على إتباع طريقة ت

  :   فيما يلي  لطربقة التدريس الحوارية ما بينه أحد المختصين في  البحوث العلمية

  

  بتعاد عن أسلوب المحاضرة تساعد  اإل"   - أ

 توفر فرصة المشارآة للطالب في عملية التعلم بالنقاش والحوار - ب

 وى طالبه تجعل المعلم يستجيب لإلنتاج الفعلي لمست - ت

 تساعد على تمكين المعلم من معرفة مستوى الطالب قبل الشرح  - ث

 تساعد على تنمية التفكير النقدي لدى الطالب   - ج

 تساهم في فهم اآلخر وتنمي اإلحساس بالمسؤولية   - ح

 تجمع بين النظرية والتطبيق   - خ

 توفر عنصر التشويق   - د

 .تساعد على التقويم المستمر وتكسب الطالب ثقة بأنفسهم   - ذ

 وذلك حسب المناخ أشمل من النقاط المبينة ،  تتوقف المزايا عند هذا الحد بل قد تكو نوال

  1 . " والظروف التعليمية المحيطة بالممارسات التطبيقية في ميدان التعليم 

  

   :عيوب طريقة التدريس الحوارية -8

ا للطريقة السعي وراء المثالية والجزم في اإليجابيات يخرج من سيطرة المدرس ، فكم   

 يتخللها ال تعد وال تحصى ، يقابلها العيوب ، وطريقة التدريس الحوارية  التدريسية مزايا 

 لعدة بعض القصور يعرقل المدرس  في تطبيقها إبان ممارسته التعليمية في األوساط المختلفة 

  :إعتبارات مهنية وثقافية ومادية ، ونوجز بعض السلبيات  على حسب بعض الدراسات 

  

  

  

  

  
                                                 

  .14 -13 ، ص 1998 هالل بن محمد العسكر، نقاش ، مرامر الطباعة اإللكترونية ، -1
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   صعوبة تطبيقها على الطالب غير قادرين على المناقشة والحوار -أ 

  تتطلب أن يكون المدرس على درجة عالية في مهارات التدريس -ب 

  تحتاج إلى وقت وجهد متواصلين لإلعداد والتنفيذ -ج 

  تتطلب التقيد بالوقت المحدد -ح 

  تتطلب معلما ذو ثقافة عامة -د 

 .    من الديموقراطية والحسم  تحتاج لقدر عال-و 
  

وتظهر عيوب اخرى مثل معاناة المدرس عند إآتظاظ القسم بالمتعلمين فال يمكنه تحقيق     

 في            الهدف التعليمي وممارسة الطريقة الحوارية مع آل المتعلمين ، وعدم قدرة تحكمه

من       التعديالت الشخصية اإلنضباط والنظام السائد إلندفاعية بعض المتعلمين ، فتجرى 

طرف المدرس ، ويناوب هذه الطريقة التدريسية مع طرائق أخرى ليحقق بعض الكفاءات 

  .التعليمية ، ولينوع من أسلوب التدريس فيخلق جو اإلهتمام وإنعاش النشاط التعليمي 

  
  :  الفصل خالصة   

عض جوانبه ، يدفعنا لدراسة أهم  تناولنا لموضوع  طريقة التدريس الحوارية واإللمام بب     

النقاط التي إنتقلنا  من خاللها من ِنشأة هذه الطريقة وتطورها عبر العصور المختلفة ، 

هم التغيرات الحديثة من حيث المبادىء والمراحل المتبعة واألساليب المستخدمة ، تطرق ألوال

 أن         لخصائص التي يجب من أهم الدراسات الحديثة  في الميدان ، مع اإلشارة إلى اوهي 

تتوفر بالمعلم الذي يحاول تطبيق هذه الطريقة في ممارساته اليومية ، ولنفض الغموض ، 

خصصنا فقرات حول المزايا والعيوب لطريقة التدريس الحوارية ، وآل هذه النقاط لتبيين مدى 

لتغيرات ، ومدى ليونتها  في ظل ا ‘قدرة هذه الطريقة التدريسية على اإلستمرارية لغاية اليوم 

للتكيف مع الظروف المعاصرة من البحوث العلمية ، وأنها آانت والزالت من أهم الطرائق 

التدريسية  بمختلف المؤسسات التعليمية والمستويات آعمود لجل المدارس التربوية  مع الرغم 

  المتعلم آفاءات من الطرائق التدريسية األخرى حديثة النشأة   التي تضاهيها من حيث إآساب

عديدة ، ولتدارك النقص بهذه الطريقة إقترح المختصون طرائق  تدريسية أخرى ،  قد تثري 

  .المجال التعليمي بأفضل اإلستراتيجيات التعلمية والتعليمية 
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  :  تمهيد -
ى               ادرت إل تعلم ، ب ارب ال ي تج ة ف ة العلمي ة ، ةالمعاين رواد الحرآ اس   والمالحظ والقي

ل   مع مطلع القرن العشرين ،        والتجريب افلوف   " مث ا               "ب ة أن يقوده د من آل تجرب ان الب وآ

م                     سابقة ، لتحقيق تعل دارس ال عالم معين ، يؤيد مدرسة معينة ،    يعدل من أخطاء وتجارب الم

ة التع        علمومن آخر التجارب األساسية التي أآدت على فعالية المت ،  عال ف ة ،  في العملي ليمي

يس أداة لمص              "   حيث يقول  ،  " سكينر  " العالم السلوآي    إنه من المهم أن نعرف أن المتعلم ل

ال  دور الفع اال ، وال ن يجب أن يلعب دورا فع ة ، لك ذيالمعرف ن     ال الم ع ي الك تلخص ف  ال ي

شفهية ،      في توظ المعرفة ، بل الفعالية تتجسد في العمل والتنفيذ ،      ر ال شفهية وغي يف األهداف ال

ة                       ا ومن خالل المحاول رار خبراتن فنحن نتعلم بما نقوم به ويتطور تعلمنا ويتحسن من خالل تك

 1" والخطأ 

ة ،            اهج تعليمي دة من ة     واعتمادا على هذه األساسيات ، صممت وطبقت ع ى فعالي د عل تعتم

شاط            ،     والتعلم   في موضوع التعليم     المتعلم ونشاطه  سية  تتعدى الن ق تدري دة طرائ وانتقيت ع

ه     إلى النشاط الجماعي  لتحقيق المجتمع الواقعي        الفردي للمتعلم ،      بتماسكه وتفاعالته وارتباطات

  داخل  الفصل الدراسي ، ومن أهم الطرائق التدريسية الفعالة ، طريقة التدريس التنشيطية

  

  :مفهوم طريقة التدريس التنشيطية  -1
وج          هي وضع  " شترآة في إطار ف اال م ا المتعلمون أعم شمل خطوات متدرجة ينجز فيه ية ت

واج                       لصغير ، يمكن     ا ينتظر أن تنجز األف ا ، فيم ة التي خص به كل عضو فيه ممارسة المهم
درس   وري للم ا اإلشراف المباشر والف ا التعليمي دونم ن  .األخرى عمله ا م ق مفهومه وانطل

دم التوازن ، والحاجة تتمثل مفاهيم في  يمثل الحاجة والشعور بعإثارة الدافع إلى النشاط ، الذي   
ين               اإلهتمامعقولنا ، يجب الوصول إليها ، أما          هو ما يشغلنا في لحظة ، وهو عالقة متبادلة ب

  2" الشخص والموضوع 
 

شيطية ، وهي إحداث      ط   وهكذا عبرت  أحد الدراسات عن إن    دريس التن ة الت القة مفهوم طريق

ادة                       في توازن المتعلم ،    الخلل   ى إع شعر بحاجة إل ام ، في ر اإلهتم شكلة تثي  من خالل طرح م

تعلم             وخاصة   زن ، فيحاول البحث عن حل للمشكل        التوا ام الم ة واهتم وازن دافعي إذا وافق الت

  .فيدفعه إلى النشاط الذاتي 

  
                                                 
1 – B. F .SKINNER .La revolution scientifique de l ‘ enseignenent .4 éme edit , pierre mordaga , 
1983 , p 11-12 

  .73ص  دون تاريخ اإلصدار ، ة األنجلو مصرية ،  إدوارد آالباريد ، التربية الوظيفية ، مكتب-2
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ة تتج               اج أو عملي ر أو إنت ل أو تغيي از عم ى إنج دل عل ة ت شاط آلم ارج ،  فالن ى الخ         ه إل

ين الموضوع      ه وب ه بين صيته وتفاعل ى شخ ردي عل شاط الف ف الن ة ، وال يتوق ك طاق أو تحري

ه   شمل تفاعل ل ي درس ، ب ون        الم وج المك ضاء الف ة أع ي ، وخاص صف التعليم راد ال ع أف م

شروع    از م ي ، أو إنج شكل تعليم ل م ة ، لح ادلون األدوار المختلف اونون ويتب ه ، فيتع  لجماعت

ى العمل في     من طرف المدرس    مقترح ، فيتعدى العمل الجماعي عمل المجموعة الواحدة ، إل

افس         ا وتتن مع المجموعات األخرى ، ودور المدرس           مجموعات صغيرة تقسم العمل فيما بينه

ذ                      ين خطوات التنفي ة وب ين المجموعات التعليمي سقا ب ا ومن يكون فيها منشطا وموجها ، ومنظم

  .ن تمرن واآتساب المتعلمين لألهداف التعليمية للدرس والتحقق م
  

   :  نشأة طريقة التدريس التنشيطية-2

 مع مطلع القرن الواحد والعشرين ، بدأت إرهاصات طريقة التدريس التنشيطية ، حيث في                   

ا إعتمدت ي    منطلقه ك من طرف المرب ال وذل د األطف ى مالحظة اللعب عن وزيني " عل "  آ

Cousinet   "،        - 1920 - ،     ل ال تحت ظ ع األطف وي  لتجم لوب العف شف األس  فاآت

ا يترتب عن    قواعد اللعب اليومية ، وآيفية تعاملها مع التنظيم الذي يمارسه قائد الجماعة ،               وم

ا ،     ا بينه افس فيم ات تتن رق ومجموع ات أخرى تحت ف ن تجمع ال م ن األطف ة م ك الجماع تل

ا       بعض األطف ران ، باإلضافة                وظهور التعلم السريع ل اون مع األق ل من خالل المملرسة والتع

ذلك                             ه ، وب راد جماعت ال مع أف ى سلوك فع سحاب إل ل من الوحدة واإلن إلى تحول سلوك الطف

سية                        ائي بمواضيع تدري اعي التلق ديل اللعب الجم ة ، بتع دارس إبتدائي دة م حاول تطبيقها في ع

  .مل  وتحديد بعض المسؤوليات الجماعية وتنظيم خطوات الع تكون قريبة من واقع األطفال ،

ة        ة األمريكي ا  المربي ين بارآهرست "  أم ة -1919 –" هيل ي وضعت طريق   ، وهي الت

  .التدريس المسماة بطريقة دالتون ، على حسب إسم الوالية التي ظهرت فيها 

  

ات ، حسب         قامت هذه المربية بتقسيم الصف الدراسي الواحد           و المعرفي      إلى ثالث فئ  النم

ضعيفي                    ال ال ال المتوسطين ، ومستوى األطف اء ، ومستوى األطف وهو مستوى األطفال األذآي

   الذآاء ،  وآل مجموعة تقوم بعمل تعليمي معين ، يؤهلها للتعلم مع أعضاء الجماعة الواحدة ،      

ه ال      وم ب ذي يق ذاتي ال ال وال دور الفع ب بال دأ البحث والتنقي ى مب ة عل ع المحافظ ون ، م متعلم

ذ الموضوع التعليمي ،                   ومبادرة المربية ببث    ة خطوات تنفي شجيع ، ومتابع اون والت روح التع

ل  سماح للتفاع ين ، وال ه المتعلم ادل     وتوجي درس لتب ة ال ي نهاي ثالث ف ات ال ابين المجموع  م

  .المهارات المختلفة  المعرفية واليدوية 
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واج       ف   "  Freinet " " فريني " أما المربي الفرنسي         ال في أف سمح بتجمع األطف ان ي ك

ي بالعمل  وج معن ل ف دودة ،يصغيرة ، وآ سؤولية مح ذ م دوي  ، أخ م أو أداء ي م   برس ومث  يق

تعلم  ر الجسدي ،الم ادل اللفظي  والتعبي ا ، ودور    بالتب ي إليه ي ينتم ة الت ع أعضاء الجماع م

ي             راد            المدرس المراقبة للعمل المنجز من خالل التجوال  ب ة التي تضم أف ن الطاوالت  المختلف

ة              الجماعة التعليمية ، ومراعاة عنصر التعاون والعمل الجماعي ، واآتساب المعايير اإلجتماعي

  .بمختلف المستويات ، ولحدوث التبادل المعرفي 

  

دريس        ة الت ا طريق رت فيه ي ظه ة الت ي المرحل ة ه ر مرحل ا آخ ة ال أم ن لدراس االت ، م ح

وهي مجموع   "   Carl Rogers " " آارل روجرز  "     النفسي  في المجال باحثتصميم ال

سية   وات التدري ة            الخط ة والراح صف بالثق سنة تت ات ح ة عالق درس إلقام ا الم ي يتبعه الت

اوب    الوعي  والتن شارآين ب ين أو الم تمرار للمتعلم ة ،  واإلس ضاء الجماع ين أع ي     ب  ف

ام بال،األدوار اون للقي ي    والتع ة الت ة الحال ا لدراس ر مفهومه ة تغي ذه الطريق ي  وه ل التعليم عم

ادىء إال ان الهدف                          ى نفس المب وم عل شيطية  تق دريس تن يعاني منها   المتعلمون  إلى طريقة ت

ة بقت               العام ليس العالج  واإلسترخاء النفسي ، وإنما التعليم البيداغوجي ، و الخطوات التعليمي

  . هو نفسه التنشيط والمراقبة للعمل والتحفيز والتوجيه على حالها ، ودور المعلم
  

تعلم تختلف       درس والم ام الم ي   ان ومه ق ف ة ، وتتف ة ، والتعلمي ة التعليمي ث الممارس ن حي م

وذج واحد مكيف      ذه  األهداف المنتظرة ، وال تتحدد ه     التكامل والتناسق لتحقيق   ام في نم  المه

التوازن           لكل الطرائق التدريسية ، بل آل طريق       ة تنفرد بمهام مضبوطة  للكفتين ، حتى تحتفظ ب

ة التي      التعليمي الذي يوجه العملية التعليمية للسلوآات المسطرة ،        ام التعليمي  ومن بين أهم المه

  : في طريقة التدريس التنشيطية ما يلي     والمتعلمتبرز دور المعلم

  

  : دور المعلم في طريقة التدريس التنشيطية - 3
ون دو تعلم   ر يك ساعدة الم ي م ا ف م مهم ة    المعل اد األجوب سه ، وإليج ل  بنف شاف الح  إلآت

  :، وينبثق    من منطلق النشاط الذاتي الذي يعتمده هذا األخير ، ومن أهمها والحلول 

  يقدم المعلم بطاقات حول عمل الموضوع   - أ

ين األف           -  ب سة  ب ك بالمناف وج  وذل ي الف ل ف ضرورة العم ين ب درس للمتعلم عار الم واج  إش

 ومساعدة الفوج على إختيار وتحديد المشكلة التي تعطي أولوية  الدراسة 

 تسهيل تبادل وجهات النظر وإعطاء  نفس الفرص لمختلف اآلرا ء    -  ت
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 حوصلة تدريجية لتدخالت أعضاء الفوج  -ث 

 .العالقات اإلجتماعية مع أفراد الفوج  أن يضمن ويحافظ على إستمرارية  -ج 

  

رح     ودول   "ويقت ا  "   Codol " " آ درس آنموذج دور الم ي الملخص 1خر ل ل ف   يتمث

   :التالي 

   ويحافظ على عمل المتعلمين  وتعاونهم داخل األفواج يراقب –أ 

  ينظم ويراقب خطوات الدرس -ب

 يقدم التعزيزات الفورية عند ظهور سلوآات  المتعلمين   - ج

 يقدم ويوضح العناصر الجديدة في موضوع الدرس   - ح

 جيب عن أسئلة المتعلمين أو يترك اإلجابة لمن يريد من المتعلمين  بعد طرح األسئلة ي  - خ

 يهيء األفواج للتعاون واإلندماج في النشاط التعليمي وتقسيم األدوار   - د

    

وم                       وال يتوقف عند هذه النقاط بل هناك من الباحثين من أضاف سلوآات أخرى لتضمن مفه

شيط لألف  شيط ، وخاصة التن ى   " واج التن م عل ن طرف المعل ة م ة اليقظ سهر والمتابع و ال وه

ا                    التبادل والتفاعل مابين أعضاء الفوج الواحد ،  ومابين األفواج آكل ، ويكون المدرس موجه

ه ،                     أي ال يعطي مباشرة الجواب     داء رأي ل يتجنب إب  أو اإلقتراح للسؤال أو الحل للمشكلة ،  ب

رك         إلى الم   وذلك بتحويل فكرته عن الحل     تعلمين بتصحيح األخطاء أو توجيها بالتلميحات ، وت

بعض   ئلة بعضهم ال ى أس وا عل ين ليجيب ال للمتعلم ات  المج ن اإلمكاني د م اء أقصى ح أو إعط

م الكل                 ه  لألفواج وأعضاء  ة وتعل شاط يكون لخدم ك الن شاط ، وذل در من الن أآبر ق شارآوا ب  لي

وري والتلط  ز الف ي التعزي ساهم ف تثناء ، وي ى   دون إس ول إل ي ال تتح سة لك و المناف ن ج ف م ي

  2   "  .لي وتعاوني وتعليمييمكالكراهية واإلعتداء ، والمعادات بين األفواج ، و ليبقى العمل ت

  

   :  دور المتعلم في طريقة التدريس التنشيطية-4

ن          إن     ا م يهم نوع رض عل ة ، يف ة وأدائي درات فكري ن ق ارب م ين  المتق ستوى المتعلم  م

شيطية ، ومن                        التعاون دريس التن ة الت يم   بطريق ق التعل  لتحقيق هدف تعليمي  وخاصة إذا تعل

اقي   ا عن ب ي تميزه سية   الت ة التدري ذه الطريق ي إطار ه ؤالء ف ا ه وم به ي يق م األدوار الت أه

  :    فيما يلي  أحد الباحثين ويوضحها  و ،األدوار في الطرائق التدريسية األخرى
                                                 
1 – Marie France Danial et Michael Schleifer , La cooperation dans la classe , Les éditions logiques , 
1996 , P : 190-191 . 
2 – Bedard , dell Aniello ; La methode active , Gaetan morin édition 1997 , P : 56 
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  كون داخل فرق أو مجموعات  عمل المتعلمين ي-أ" 

  يتبادل األعضاء للمجموعة الواحدة عدد من اإلجابات والمهارات المتنوعة-ب

ل                      -ج   ه من أعضاء نفس المجموعة قب ساعدة أو التوجي  يطلب أعضاء المجموعة الواحدة الم

 طلبها من المجموعات األخرى أو المدرس 

 .ة التعلم والتعليم يشجع أعضاء المجموعة بعضهم بعضا ، ويثيرون دافعي  - ذ

ل         - ر ل عم ين يكم ل مع ضو عم ل ع ل آ ث يعم نهم ، حي ا بي ل فيم سمون العم ضاء ايق ألع

 اآلخرين 

 يعمل أفراد المجموعة بالتناوب على الوسائل المستخدمة   - ز

 يختارون من يمثلهم في تنافسهم أو تقديمهم الحلول مابين المجموعات  -  س

 تعليمية المنجزة تقدم آل مجموعة عددا من الحلول أو األعمال ال -  ش

 يقدمون حلوال أخرى في جماعة واحدة  - ص

 تتنافس المجموعات المختلفة فيما بيبنها ، بتقديم الحلول   - ض

 1" دراسة الحلول المقترحة واإلنجازات التعليمية المقدمة فيما بين المجموعات    -  ط

  

   :  الخصائص البيداغوجية لطريقة التدريس التنشيطية-5

ا                 لتصير أية طريقة تدر         د له يسية رسمية أو بيداغوجية  تستخدم في مختلف المجاالت ، ال ب

ذه الخصائص                     م ه ة ، وأه ى الخصائص التربوي أن تقنن عبر خصائص بيداغوجية باإلضافة إل

يم                 ة والتعل ي    " البيداغوجية التي حددها العلماء ، وخاصة الباحث  في مجال التربي روجر ميكيل

  " Roger Mucchielli"2     وي على خمس خصائص أساسية  تحي  يقترح  نموذجا    الذي 

   : وهي متدرجة  آما يلي 

ذي يجب أن             :الموضوع التعليمي الفعال     -أ ين وال  وهو الموضوع الذي برمج على المتعلم

ى                     شارآته ، ويكون عل ه وم ه وتدخل يكون حاثا ، وملزما بفعالية المتعلم ، من خالل مبادرات

ة التي        قرب  من إهتمام المتعلم ، ب       اإلضافة لليونة الموضوع ، حيث يحقق الدراسات العلمي

  : توضح األرقام التالية 

سمع ، وأن         % 20فقط نخزنه ونستوعبه مما نقرأ ، وأن        %  10إن       30فقط نتعلمه مما ن

ذي ال                   % 50نتعلمه مما نراه ،   وأن        %  شاط ال سبة للن ذا بالن سمع ، ه راه ون ا ن سبه مم نكت

وم          عندما ي أي     لمتعلم ،  وفي المقابل ،       يتعدى إستقبال ا   ذي يق ذاتي ال شاط ال تدخل بفعالية الن

                                                 
1 - Marie France Danial et Michael Schleifer , La cooperation dans la classe , Les éditions logiques , 
1996 ,         P : -191   
2  - Roger Mucchielli , Les méthodes actives dans la pédagogie des adultes , ESF , 9éme édit , 2000 , 
p: 56- 57 . 
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تعلم ، حيث                   به المتعلم ، فإن مقدار األرقام اإلحصائية تتضاعف من حيث إآتساب أفضل لل

عن الموضوع المدرس ،  وأن أقصى       يصبح متعلما ومكتسبا عندما نتكلم شفهيا      % 80أن  

يصبح المتعلم يتحدث عن الموضوع ويقوم بتطبيقه ، فإن هذه          درجة تتحقق في التعلم عندما      

من   % 90المعادلة األخيرة من الموازاة بين العمل والقول  في الموضوع التعليمي تحقق                 

ايراه                مجموع التعلم الذي يراد إآسابه للمتعلم ، وبذلك فاقتراح موضوع تعليمي يوافق بين م

رة  رور مباش سمعه ، والم تعلم وي ى م الم سه اإل ه بنف ه ، أو  يقول ا يعمل عن الموضوع  وم

د ع التأآي ايقرأه ، م سمعه  وم تعلم وي راه الم ا ي ين م ق ب األحرى التوفي تعلم   ب ه الم ا يقول  لم

شاط هو        تقبال ون تعلم من إس ويقوم بأدائه لتحقيق تعلم أفضل ، وهذا التوفيق  بين أنشطة الم

  .يس التنشيطية ما يسعى إليه موضوع  أساسي ورآيزة لطريقة التدر

  

تعلم بحاجة              : إثارة دافعية المتعلم     -ب       شعر الم  مصدر الدافع للتعلم هو داخلي ، حيث ي

ة       للتعلم سية أو بيولوجي  وذلك إلعادة اإلختالل الذي يشعر به وبذلك يحاول إشباع حاجة نف

ة وع                    ، ودافع المتعلم   دة طرق مختلف ستثار بع شيطية  ي دريس التن ة الت ى حسب    في طريق ل

ه      سته لحاجات تعلم ومالم ع الم ي بواق ة الموضوع التعليم درس ، وعالق ارة الم ات ومه فني

ة  ة        ، الفعلي ر بأهمي ذا األخي سيس ه ي تح تعلم  ه ة الم ر دافعي ي تثي ل الت م العوام ن أه  فم

الموضوع والمهارات المختلفة التي سيكتسبها من خالل تدريسه ، وأي عائد إيجابي سيعود              

تعلم  ى الم ذا         عل صر ه د يخت صل ، وق ارج الف ي خ يواجهها ف ي س ة الت اة اليومي ي الحي  ف

أ                        د يهي رمج ق سي مب ار موضوع تدري ة واختي ع بالفطن التوضيح من طرف المدرس إذا تمت

تقباله  ين الس وجيههم        ، المتعلم ين وت ات المتعلم الل إجاب ن خ ه م ل جوانب م بك                      إذا أل

ي   وع التعليم ى أن الموض ل  ، إل ى      يمث سير بخط ه وال تمعن في ة لل ة ماس عورهم بحاج  ش

سيطرة    ى ال تعلم عل درة الم ن ق د م ة  تزي ة مختلف ارات تعلمي ه بمه تعلم طرق حل ة ل متدرج

سة                     شويق والمناف ى إدخال عناصر الت ة ، باإلضافة إل ة والحرآي ه الفكري والضبط إلمكانيات

تع           شعر الم ة التي ت ذات ، وتضاف    والتغذية الراجعة الفورية اإليجابي داد وتحقيق ال  لم باإلمت

اط         العائد الذي سيتحصل عليه    لكل العناصر    تعلم من نق ة في           هذا الم في اإلمتحان أو ليون

  .في المهارات المختلفة   ، وتفوق بتطبيق للكفاءات المتعددة الحياة اليومية

  

يم ، هو مشار             :المشارآة الجماعية  - ث ى       ويقصد بالمشارآة الجماعية في التعل ة عل آة فردي

ة أو        ا لفظي حدى  يستقبلها األخرون  من خالل التدخالت التي يقدمها المتعلمون وتكون إم

ادل                      ة ،  ولتب ة  المختلف اهيم التعليمي ديل المف آتابية ، أو سلوك حرآي ، وهذه التدخالت لتع

رة            اوب في الفت دخل بالتن ع الت ى  األدوار ،  وقد تبدوا هذه المشارآة التي تسمح للجمي األول
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من بداية الدرس ، أو في الفترة األخيرة من الدرس ، وألنها ال تسمح بتدخل آل المتعلمين                  

سيم     ى تق د عل درس ،  فتعتم ن ال رة الوسطى م ي  الفت وة أخرى  وه درس خط ذ الم فيتخ

سم العمل التعليمي ،  ذلك يق ة ، وب واج والعمل داخل الجماعات التعليمي ى أف ين إل المتعلم

ة  ى الفرص ا     وتعط ال تعليمي ة عم دم المجموع ه لتق صالح مجموعت ل ل تعلم أن يعم ل م  لك

  .مشترآا ، وتنافس به المجموعات التعليمية األخرى ، أو تكمل عملها 

وع                از الموض سيم األدوار إلنج ين تق ن المتعلم ب   م ة يطل ل الجماعي ة العم ي طريق وف

شارآ اون والم ع مراعات التع د م ل جه ل وقت وأق اعي التعليمي بأق ة والعمل الجم ة الجماعي

د                        دخل الجماعات آكل بع ام المراعي لت اعي الع اون الجم ة ، والتع الخاص لكل جماعة تعليمي

ة شعوره                       ين الجماعة في حال ا ب نهاية إنجاز الموضوع أو عندما يطالب المدرس التناسق فيم

ذلك ف ة خاصة ، وب ة تعليمي اوز عقب ين   عن تج اون اوعجز المتعلم ي بضرورة التع العمل ف

  .جماعات هو األهم والمفيد في طريقة التدريس التنشيطية 

  

اء أو                    : المنشط    - ج دريس واإللق ه المدرس ، ألن دوره يتعدى الت دعى ب ذي ي وهو اإلسم ال

ه   م يوج ئلة ، ث ر األس د يثي ة ، وق ابين الجماعات التعليمي شط م ل ين ة   ب اذج التعليمي إعطاء النم

ى عدم الخروج            المتعلمين للمراحل المختلفة لل    نهم ، ويحافظ عل ا بي اون فيم اعي والتع عمل الجم

ة من موضوع الدرس ، ويجول حول الجماعات    ة        التعليمي تعلم ،  ومن جه ة مدى سير ال  لمراقب

ا ، ويبقى      أو يحولها إلى الجماعات األخرى  أخرى يجيب عن بعض اإلستفسارات    لتجيب عنه

ن  ة م رور بالمراحل المختلف ا للم درس يقظ ة ، الم شارآة الجماعي ل التعليمي ، والم از العم إنج

بعض        ة  ، ل ات المختلف ات الجماع الل إجاب ن خ ال م ل الفع اهو الح ول ، وم ديم الحل ة تق وآيفي

 األعمال أو النشاطات التي يراها مناسبة للتعلم ويكون موجها 

 

ة    وتتسم هذه الخاصية بالتقويم المباشر  والمستمر ، من طرف المع :التقويم   -و   لم وهو اإلجاب

وب            الفورية بالصح    ا هو مطل د عم أو القريب من الجواب الصحيح ، او اإلجابة بأن العمل بعي

و ضا ، وه تعلم  أي ه الم ذي يوج ويم ال ر       التق رى يعتب ة أخ ن جه وة ، وم ة المرج ى العملي  إل

  اآلداءات المرجع أو المعيار الذي يعتمده المتعلم لتعديل تعلمه ومكتسباته ، والوصول   إلى 

دريس                 ة الت ويم في نهاي التقويم            المسطرة  ، وفي حالة أخرى يكون التق وم المدرس  ب حيث  يق

ة                 ة أو األدائي شفهية أو الكتابي ئلة ال ى          للتعلم آكل من خالل األس ين عل  التي تطلب من المتعلم

  .حدى 
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   :   مراحل طريقة التدريس التنشيطية-6

ة إلضفاء الطابع العلمي         بمراحل متت  تمر طريقة التدريس دوما             ز عن        ابع ا ، ولتتمي  عليه

ة حسب                 الطرائق التدريسية األخرى ، و     شيطية بخمس مراحل متتالي دريس التن ة الت  تمر طريق

وي     الذي    المخطط    1992سنة   "  Garnier"  وضعه الباحث المتخصص في المجال الترب
   :   ، ويضم المخطط الخطوات التالية 1

  

ة -أ  وة التمهيدي الم      : الخط يح مع ا بتوض درس فيه شرع الم ي ي ى الت وة األول ي الخط وه

الدرس واإللمام بموضوعه وتوضيح الهدف من الدرس ، والمهارات المقصودة من الموضوع            

درس       وان ال ن عن رة ع صرح مباش د ال ي ي ، وق ين     ،التعليم ام المتعلم ال أم رك المج ل يت  ب

اه    ليكتشفوا الفكرة العامة أو الدر     ل         مس حتى يثير إنتب م ينتق د مشكل البحث          ، ومن ث ى تحدي إل

في موضوع الدرس ، أو اإلشكالية التي تقترح للدراسة والتعليم ، ويبين ما هي الخطوات التي                 

  .سيمر بها الدرس ، مع إعطاء التوضيحات حول تقسيم العمل والوسائل المستخدمة

وم       :   تشكيل االفواج  -ب   ة التي يق ين داخل       وهي المرحل ا المدرس بالطلب من المتعلم به

ى                    راد ، وعدد المجموعات عل ى سبعة أف الفصل بإنشاء مجموعات تعليمية تضم من خمس إل

أي مابين ثالث إلى خمس مجموعات ، ويحدد المهام لكل مجموعة                 حسب عدد المتعلمين ،     

 المرحلة قوانين العمل   آأنه يملي في هذه  ، وعلى المجموعة أن تقسم العمل مابين األعضاء ،    

اهي                       نهم ، وم ا بي سيق فيم اون والتن ين بالتع سمح للمتعلم ا ي ، ولكن بطريقة ليست قانونية بل بم

ق المتعلمون  مباشرة         المسؤوليات التي تنتظرهم وما هي اإلنجازات      التي سيباشرونها ، وينطل

م ، ويتم                   ذي حدد له شروع باإلنجاز ال ى العمل وال ل في العمل الواحد        بعد تعليمة المدرس إل ث

ين أعضائها ، ليتحدد                           ا ب سم العمل فيم الذي تقدمه آل مجموعة على حدى   وآل مجموعة تق

وب   ل المطل ىالعم ه     عل اون والتوجي ة التع ذه المرحل ي ه ر ف رد ، ويظه ل ف رف     آ ن ط  م

  .المدرس ، والتفاعل داخل المجموعة الواحدة ، والتنسيق في العمل المطلوب من عدة نواحي 

سوسيومترية              ايير ال وتشكيلة األفواج يمكن أن تتحدد على حسب المعايير اإلجتماعية ، والمع

ين أعضاء المجموعة الواحدة                  وعلى المدرس مراعاة تلك الفروق ونوع العالقات التي تربط ب

ة       ة التام رك الحري رى يت ارة أخ ة ، وت شكيل المجموع ضاء لت ارة األع دد ت ه أن يح ،أي يمكن

ام مجموعة      و  التفاعالت والتبادالت تحقق الهدف التعليمي ،      تصيروحتى  .عضاء  ختيار األ إل  ق

دة   ) - Philip .c et Autres  - 1996 – (     من الباحثين واع عدي سيمات    بتقديم أن  من التق

  .  يوضح ذلك التالي–والتشكيالت لألفواج ، ومختلف التفاعالت بين أفرادها ، والشكل 

                                                 
1 – Marie France Daniel et Michael Schleifer , la cooperation dans la classe , les édition logiques , 
1996 , p :150 . 
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تمثل المتعلم داخل الفوج الواحد              :     
     

تمثل التفاعل  واإلتصال  من طرف متعلم واحد                :     
 

– بين المتعلمين -تمثل التفاعل المتبادل بين الطرفين              :                
 
 

 
عضاء المجموعات المختلفة وطريقة تشكيلهم يمثل إتصال أ  

  :                                                       مأخوذ عن 
Marie France Daniel et Michael Schleifer , la cooperation dans la classe , les édition logiques , 1996 ,   
p :150 
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وهذه التوضيحات الشكلية تبين التفاعل واإلتصال بين أعضاء المجموعة الواحدة في آل                 

- أي التي تتكون من ثالث أعضاء على المدرس أن يحاول تحقيق النموذج                    أشكالها ، 

ين ، وإذا آانت المجموعة تتكون من                   -2 ين المتعلم   حيث يسمح بالتفاعل الكلي والمتبادل ب

ى تحقيق النموذج                 ى المدرس يحافظ عل   وإذا تكونت المجموعة       -12 –أربعة أعضاء عل

وذج   ق النم ضاء ، فتحقي ن خمس أع ضاء  -22 –م دد أع ا  زاد ع ك ، فكلم ذا دوالي  ، وهك

ضائها دون      ل أع ين  آ ابي ب صال اإليج ل واإلت ق التفاع درس ان يحق ى الم ة عل المجموع

 داخل الفوج الواحد ، وحتى يتحقق الهدف التعليمي               من العمل التعليمي    إستثناء أي طرف  

  .طار اإلجتماعي التعاوني المصغر  في اإل  ويكتسب المتعلم آل المهارات الالزمة

  

راح-ج     ة اإلقت ل     :  مرحل ن العم ة زم ن نهاي درس ع ا الم ن فيه ي يعل ة الت ي المرحل وه

ي  از التعليم ف        لإلنج ذي آل ين ال ى آ   المتعلم ه ،  وعل ل    ب دم العم ة أن تق ل مجموع

ة آيف ذه المرحل ي ه ا ويظهر ف وب منه دا   أو  المطل ارون قائ أن أعضاء المجموعة  يخت

ل المنجز     ديم العم ه لتق ة ، يخولون ثال للمجموع ي     مم ضل الت ا هي اإلقتراحات األف وم

ين من            توصلوا إليها إلنجاز الموضوع التعليمي ، وما على المدرس         يجيب    إال تعي

ى ال                 ه     صأو يحاول أن يطلب من الممثلين لكل مجموعة  أن يسجلوا   عل بورة ماتوصلوا إلي

سجلوا                     دونوا وي ين آكل لي ام المتعلم ة أم ، وقد يطلب أن يقوم آل ممثل بعرض لمهارة معين

 . سلبيا وما يرونه إيجابيا ا

 

ى                :مرحلة اإلنتقاء     - ح شكيل  الفصل إل ادة ت ا إع تم فيه ة ي مجموعة واحدة ،    وهذه المرحل

ار تم إختي ة  للوصول للهدف التعليمي ، أو  وي ة الالزم ارات التعلمي ول   أو المه اء الحل  أو إنتق

 .وماهي السبل الناجعة لتطبيقها في مشكل مشابه    إعطاء الحل الفعال للمشكل المقترح ، 

 

ارة                  :  مرحلة القبول   - خ تعلم المه ا الم رة التي يكتسب فيه ة األخي المرجوة ،   وهي المرحل

ذه         ق ه ة لتطبي رق الفعال ي الط ا ه درس ، وم ي الم وم للموضوع التعليم ديل المفه ك بتع وذل

ة    تعلم خارج                    المهارات المختلفة المعرفي شابهة التي تواجه الم ة لحل المواضيع الم  أو األدائي

اط   يح النق ة ، أو توض سة التعليمي وض ،      المؤس ا الغم ي فيه ي بق تع    الت ا الم ي يراه لم  والت

 .تشكل عائقا في تنمية هذه الكفاءة التي تعلمها من خالل الدرس 
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ة         ية آيف       ويتعلم المتعلم في هذه المرحلة ال      ا إمكاني ل به ول لمشكل       وجود  التي يقب دة حل  ع

ه ، واحد   ة وقدرات ه المعرفي ى حسب مرجعيت تعلم وعل ه الم ذي يواجه ك حسب الموقف ال وذل

ين ،                 الخاصة من الجانب المعرفي    ين مختلف المتعلم ادل المعرفي ب  والحرآي ، باإلضافة للتب

ة في                       تعلم وحل المواضيع المختلف راء طرق ال اون إلث شاورة والتع شارآة والم وانتقال أثر الم

 .الحياة اليومية 

  

  :  أساليب طريقة التدريس التنشيطية -7
دريس الت   ة الت وي طريق ا تحت ة ،       آم صائص بيداغوجي ى خ شيطية عل ضمن  ن ا تت  فإنه

ذي                     خصائص ذاتية ،   ا شخصية المدرس ، ال  وهذه الخصائص الذاتية تحمل بين طياته

ؤثرات                  مهما تفنن و   ه والم ذاتي  و دوافع أتقن في تطبيقها فإنه لن يتمكن من التأثر بالعامل ال

ات       الث إتجاه صين ث د المخت دم أح ذلك يق ه ، وب ة ب ة     المحيط اليب طريق ق أس ي تطبي  ف

دريس شيطيةالت تبدادي  - " التن اه اإلس وي  – اإلتج اه الفوض اه - اإلتج           اإلتج

  :  على النحو التالي    تتلخص وهي  ،    1 " -الديموقراطي  

  

اه إستبدادي  -أ ي      :  إتج ة المصممة ف ه الخطوات البيداغوجي ذي يطبق في وهو األسلوب ال

ام ال  ابع الع شيطية ،   إال أن الط دريس التن ة الت درس  طريق صية الم روز شخ و ب مالحظ ه

ستطيع أن                          آذات تسيطر    د نجد المدرس ال ي درس ، فق على آل مجريات موضوع ال

اول أن  األمر ، ويح دخل ب ل يت واجهم ، ب شكيل أف ي ت ين ف ة للمتعلم ة التام يعطي آل الحري

د  ، و    فييسيطر على الفوضى    التهكم والنهي ، وحتى التهدي ان   بدد إنتباه المتعلمين ب في أحي

وب ى الحل المطل ون  إل دما ال يصل المتعلم ذا   أخرى عن ستخدم ه درس ، ي ي ذهن الم  ف

ه ،              شة في د ال          األخير طريقة اإلفصاح عن الحل ، وال يقبل أي مناق ة أخرى ق   ومن جه

ة   ،يوافق المدرس على ما إتفق عليه أعضاء الفصل الدراسي        ارة فعال  في معالجة      من مه

ة             موضوع تعليمي  ذه الحال ال ، وفي ه ه الحل األفضل والفع ه أن ح علي ه ويل  ، ويفرض رأي

ستبدة والمسيطرة من طرف                    سلوآات الم يحد من مبادرة المتعلم ، ومما يدعم ظهور هذه ال

دروس      ق بعض ال ي تطبي أخر   ف امج ، أو ت ال البرن دد إلآم ت المح درس  ضيق الوق الم

تح   ررة ، فيف دريس المق ة الت ع رزنام وازاة م ق       م اذ صبر المدرس ، وتجسيد القل  مجاال لنف

ة                      ة ومتقن ة فعال دم تكون المدرس بطريق على المتعلمين  ويتوق لفرض أرائه ، وقد تعود لع

  .في أداء واجبه في تطبيق هذه الطريقة التدريسية مما يخلق صعوبات 

  
                                                 

-   1 . 58:  ، ص 2000 ، المرآز الوطني للوثائق التربوية ، 2000 وزارة التربية الوطنية ، الكتاب السنوي - 
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اع              :  إتجاه فوضوي  -ب ة  الضبط والتحكم في مجريات سير خطوات الدرس ، هو إتب طريق

ة ، دريس معين ديلها     ت ين ، وتع ة من المتعلم سلوآات المختلف ل ال درس لتقب ة الم ع ليون  م

ارة ظهور سلوك              بطرق مختلفة ،   وب ، إلث تعلم ،   ي أو التحكم في نوع السلوك المطل خدم ال

رك المجال          اختالل النظام بالقسم ،   و  وتثبيط سلوآات تؤدي للفوضى      ذي يت لكن المدرس ال

دريس              ن دون ضبط  للمتعلمي نظم لخطوات الت  أو إستثارة للتعلم ، ودون تسيير متدرج  وم

دون توجيه ومراقبة ، قد يخلق طريقة تدريس تنشيطية لكن              التنشيطية ، ويترك المتعلمين     

ام        ت والنظ ا الوق ى فيه وية ، ال يراع ة فوض امبطريق ا   الع ي يتمثله ى األدوار الت  ، وحت

  .ة ، وخاصة لما ال يدخل عنصر التشويق واستثارة الدافعية المتعلمون ال تكون فعال

ين ،    يكون    وعندما         ام المتعلم شر       األسلوب فوضويا ال نجد إهتم ل ال يرآزون وتنت ب

ي    تحكم ف ة ، وال وات المتدرج يم للخط درس التنظ اق الم ن نط رج ع نهم ، ويخ الفوضى بي

يصير األداء  ال يلبي حاجات التعليم المطلوب         أن يتعلمها المتعلم ، و        المهارات التي يمكن  

يم               ، ويظهر سلوك المعاداة والرفض للتعلم بهذه السلوآات التي ال تتماشى مع متطلبات التعل

   من طرف الجماعة التي ينتمي إليها   ، وخاصة عند شعور المتعلم بتدعيم 

 

يه المدرس لتحقيق االهداف      وهو اإلتجاه المثالي الذي يسعى إل      : اإلتجاه الديموقراطي    -ج  

دروس     نظم والم ق الم ين والتطبي درس والمتعلم ين الم ادل االدوار ب ز بتب ة ، ويتمي التعليمي

ر والتفاعل اللفظي والجسدي                 تعلم للتعبي تح المجال للم لخطوات التدريس التنشيطية ، مع ف

رام آل     مع المحافظة على النظام    فيما يخدم الموضوع التعليمي واألهداف المسطرة ،          إلحت

دخل            فرد المتعلم والمدرس ، والتمتع بحسن اإلنصات والتجاوب في الوقت المناسب ، والت

د                          ين وتحدي يم ، وتعي ائل التعل تحكم من طرف المدرس في وس بطريقة منظمة ،  ويكون ال

سم ،     رة الق ل حج يم داخ تعلم والتعل ة لل وات المنظم ى     الخط افظ عل ه أن يح  وال يفوت

ة المرجوة                   إستمرارية ترآي  اءات التعليمي تعلم وتجسيد الكف تح فضوله لل تعلم وف ز وانتباه الم

ساند               ا ي اونهم فيم مع التعزيز وخلق جو اإلهتمام وإثارة الدافعية لديهم  وتكون تدخالتهم وتع

  .  تحقيق األهداف التعليمية المختلفة
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  : المجاالت المختلفة إلستعمال طريقة التدريس التنشيطية -8
وب ، ألن     ال شكل المطل ضبط بال ا أن ت دريس ال يمكنه ة ت ددة لطريق وات المح خط

 قد يتشابهون في خصائص قليلة ويختلفون في خصائص أخرى     مع متعلمين    المدرس يتعامل 

دريس ، ويمكن أن        آثيرة ، وبذلك فقد ينوع المدرس من حين آلخر               ة وأسلوب الت في طريق

شيطية ب       شة وترسيخ المعلومات              يستعمل طريقة  التدريس التن ك لمناق دما يلقي محاضرة وذل ع

ى آل الطرائق                    د إل المتضمنة ، باإلضافة إلى أن الطريقة التنشيطية في التدريس يمكنها أن تمت

سمح               ين ، وي ين المتعلم ق التفاعل اإليجابي ب ذي يمكن من خل التدريسية ، حيث هي المفتاح ال

م وتحقيق   شاف ذواته م واآت ادل ادواره م بتب ة له الل الجماع ن خ ا م ا ،      ه ون إليه ي ينتم  الت

ه          ون ل اعي يك ل الجم ددة ، والعم شاآل المتع ة الم اون لمجابه صات والتع سن اإلن ي ح وتنم

ي   صائص ف نفس الخ زين ب رين المتمي ات اآلخ دد إقتراح شته وتع د مناق ضل بع ف أف توظي

تعمالها خ             د عرض شريط          المستوى المعرفي واألدائي  ، وقد تمتد هذه الطريقة إلى إس اصة بع

داغوجي ري  بي معي ونظ دة اآلراء     - س ة الواح ل المجموع ضاء داخ ادل األع اقش ويتب  ، ليتن

ة ارات المختلف اهيم       والمه ارب المف ة تتق ذه الطريق ة ، وبه روق الفردي دد الف دد بتع ي تتع  الت

   .والمهارات ، ويمكن للمدرس أن يعرف قدرات المتعلمين ويحضرهم للحياة المستقبلية

  

  :  األبعاد اإليجابية للتدريس بطريقة التدريس التنشيطية -9
ات                  ك اإليجابي دان التعليمي ، وتل ق في المي ا التطبي ى عليه ات يبن سية إيجابي ة تدري   لكل طريق

ى تصل                     تسمح بالتداول العريض في وسط المدرسين ، والتطبيق لكل الخطوات المقترحة حت

 وطريقة التدريس التنشيطية لها إيجابيات آثيرة ، ال تختص            إلى المتعلم ،     المهارات المسطرة 

ط ،   ارات     في الجانب المعرفي فق ى المه سية ،   وحت ة والنف ى الجوانب اإلجتماعي د إل ل تمت  ب

  : اإلبتكارية ، ونلخصها فيما يلي 

  :األبعاد المعرفية  -أ

شاط             تغالل الن ى إس ين عل ساعد المتعلم شيطية ت دريس التن ة الت ن   طريق ث ع ذاتي للبح ال

تعلم        ، المعلومات ار    مما يولد دافعية ال رك آث ة ،          ويت دة طويل تعلم لم ى       ال تعلم عل وال يقتصر ال

ة أن  ذه الطريق ي صلب ه د   ف ل نج ويم ، ب ار للتق درس آمعي ذاتي أو الرجوع للم التصحيح ال

أ   إلى السلوآات الناجحة ، ويختصر الوقت ب        المتعلم يعدل من سلوآاته الفاشلة       المحاولة والخط

ك         ة وذل شاهدته مباشرة                ، في حين تزداد السلوآات اإليجابي ه ، وم  من خالل إقتراحات أقران

ة ،          شاهدها            آلداءاتهم ، وال تبقى المعلومات مجرد مفاهيم نظري ا وي ل تصير سلوآات يطبقه  ب

  مع جماعته ، مما يزيد فعالية التعليم 
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 اللغوية ، فنجده يستخدم ويكتسب أآبر عدد ممكن من             ويتضاعف رصيد المتعلم من الناحية    

المفاهيم التقنية ، على حسب الموضوع التعليمي المقترح ، وخاصة لما يلحظ تدخله اللفظي مع               

 في المجال التطبيقي ، وتكرار سماعها    بوضع واستخدام تلك المفاهيم   ،  في المجموعة   أقرانه

فظي والجسدي المتبادل يولد فكرة  عن المعلومات التي   مع هؤالء المتعلمين ، أيضا التفاعل الل   

ويم                        ا اآلخرون فيحدث الترآيب والتق ات التي يصرح به ا مع المعطي تعلم ويقارنه يكتسبها الم

بين آل      للمهارات المعرفية ، وحين تكون المهارات التعلمية أو المقترحة هي عصارة إتفاق             

ة       المتعلمين ، يسهل عملية قبولها وتبنيها        سلطة التعليمي دة ال من طرف المتعلم ، ألنها ليست ولي

خ             هلة الترس ون س ة ، فتك ه األغلبي ق علي ا إتف ة م ي نتيج درس ، فه ة للم ات الذاتي أو النزع

ف، و رتهم يوالتوظي ب وتي ات تناس تعلم إيقاع وا ال ون بطيئ ى المتعلم ا ، ويتلق ول تخزينه  ط

ة ،  ع مالتعلمي أقرانهم ، وم املهم المباشر ب شاطهم ع تع اعلهم ون بعض  وتف ؤالهم لبعضهم ال س

  .اإليجابي 

 

    : اعية بعاد اإلجتماأل -ب

د      ة الت ات طريق دد إيجابي يير  تتع شيطية ف اعي س التن ال اإلجتم وفر فرصة    المج ث ت حي

اون                اهم والتع المشارآة بالنقاش والحوار مما يولد فرصة التفاعل اإلجتماعي ، وخلق روح التف

ة معالجة                ، وفهم اآلخر ،    وانين تحمل المسؤولية ، وآيفي م ق ى تعل ساعد عل ا ت ه ،  آم  واحترام

ة                 ة ، وآيفي مختلف المعارف عن طريق الجماعة ، وتسهل تنمية التبادل لوجهات النظر المختلف

اعي ،    سق اإلجتم ار الن ي إط ل ف ف األعضاء ، والعم رص لمختل اء  الف و تحضير   إعط وه

رة ا  ة المنتظ اة اإلجتماعي الل     للحي ن خ ه م د ذات ة تحدي ه فرص تعلم ، وتعطي شها الم ي سيعي لت

ة          ذه الطريق ن ه ب ع ة ، ويترت ط المجموع ي وس ه ف رين ، وفعاليت دخالت اآلخ ه لت مالحظت

التدريسية ، ربط عالقات إجتماعية مختلفة من الصداقة والتعلم التعاوني ، والمصير المشترك               

روق      غوطات الف ي ض سة ، وتمح ي روح المناف ديموقراطي    ، وتنم ام ال تج النظ ة  وتن       الفردي

  . من حيث إختيار القائد  أو الممثل للمجموعة ، وآيفية التقييم داخل النظام الجماعي 

  

   :  بعاد النفسيةاأل -ج

تخلص     ة ، وي ة والعدواني شاعر األناني ل م ين آ ن المتعلم زع م ة ين ذه الطريق تخدام ه  بإس

تعلم   ا يجد داخل     من النرجسية ، وي        الم درس بالراحة ، وخاصة لم ة ال د نهاي شعر بع

ة ، و    ة والمختلف ضغوطات اليومي غ لل ر والتفري لوب التعبي ة أس ة  تالجماع ذه الطريق ي ه نم

ا يكتشف                       ة ، وبه ه التعلمي النفس وقدرات ة ب تعلم ثق د الم ا يزي مهارات التفاعل اإلجتماعي مم
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ه ،              ذي يعيش في تعلم المشارك           حدود ذاته وفعاليتها في المحيط ال احثون أن الم د وجد الب وق

ر    ع الغي ذات وم ع ال ارة التحدث م ة مه اب ، ،  وتنمي تخلص من اإلآتئ ة ي ذه الطريق في  ه

ة حدودها              واآتساب فن المعاملة التعاونية  ،      دير اإليجابي ومعرف وأن الذات تجد مجاال للتق

  .علم والفضول  وقدراتها من خالل التفاعل داخل الجماعة مما يثير دافعية الت

  

    : األبعاد اإلقتصادية -د 

دة                      ة لمرات عدي ة والتقني شيطية إستعمال الوسائل البيداغوجي دريس التن توفر طريقة الت

تعلم   ساعد     ومع آل م ي أن ت تعلم ف از الم ستعمل الجه دة من طرف   التعليمي  ي رة واح م

وفر         العديد من المتعلمين وذلك عند تقسيم العمل أو المشارآة           الجماعية  في اإلستخدام  ، وي

تعلم   ل م ة آ درس متابع ى الم ة    عل سمح بمرون شيطية ت دريس التن ة الت دى  فطريق ى ح عل

رد آلخ  ن ف ة م ل المعلوم ين وتحوي اعي رالمتعلم تعلم اإلجتم ق ال ن طري دث  ،  ع ذي يح ال

سلوآات الناجحة فقط ، فا              اء لل د واإلنتق ارة النق ة مه لمحاوالت  بالمالحظة المباشرة ، وتنمي

رون ،   ون اآلخ ا المتعلم ي ليتجنبه د تكف تعلم واح لة لم ستدعي       الفاش ذي ي تعلم ال  وأن ال

دريس    ة الت ي طريق صد ف ود يقت ف الجه ين وتكثي ن المدرس دد م ة وع دروس الخاص ال

  .التنشيطية عند التعلم مع أفراد الجماعة الصغيرة  

  

  : شيطية  العوائق التي تعترض نجاح طريقة التدريس التن-10
اال         تح مج د تف شيطية ق دريس التن ة الت دريس ، أن طريق ال الت ي مج صون ف ق المخت  يتف

ة ، باإلضافة                      للفوضى   لدى المتعلمين ، إذا لم يضبط المدرس ولم يحسن تطبيق الطريق

ي         راف ف ن األط دد م دى ع ة ل سلط ، والعزل د والمت ن القائ ة م وازع الفردي روز الن ى ب إل

حدة ، وقد ال يتحكم المدرس في مشارآة وسير عملية التعليم مع تدخالت آل              المجموعة الوا 

ين ى المتعلم صعب عل ار        األعضاء ، وي تعلم إنتظ ى ال ريعة عل درات س ديهم ق ذين ل  ال

ده  أو       األعضاء اآلخرين من المجموعة ، وبذلك يظهر النجم في المجموعة الذي يعمل لوح

ر،  دون أعضاء المجم تعلم  آخ ع م ن  م وا م تعلم المرج يم وال ق التعل ل ، وال يتحق ة آك وع

يم                   دى بعض مؤسسات التعل دريس ل طرف المدرس ، باإلضافة إلى ضيق الزمن المحدد للت

  .موازاة مع الرزنامة المبرمجة 

سا واسعا                        ا للمدرسين ، وتحسي ا معمق ستلزم تكوين شيطية ت دريس التن  فتطبيق طريقة الت

شرفين  ة  للم اح عملي ى نج رداءة     عل هاب وال دث اإلس ى ال يح ة ، حت ذه الطريق يم به  التعل

  .التعليمية ، ونقترح بعض النقاط لتحسين أداء المدرس في هذه الطريقة التدريسية 
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  :  إقتراحات لتحسين طريقة التدريس التنشيطية -11
دم الدراسات                    تعلم ، تق يم وال ة للتعل ة    ولتكون طريقة التدريس التنشيطية أآثر فعالي الحديث

ة   ذه الطريق تخدام ه ي إس ه ف تم تحسين أدائ ى ي ا ، حت درس ، يجب مراعاته إقتراحات  للم

على المتعلم بكفاءات والمهارات المطلوبة ، ويكتسبها لمدة اطول ،                التدريسية ، ولتعود    

ى    ات عل ذه المقترح م ه ن أه ا ، وم ي يواجهه ف المواقف الت ي مختل ا ف ستطيع توظيفه ولي

  :  ونلخصها فيما يليدراسات  حسب أحد ال

 ة تقسيم طلبة الصف الواحد إلى عدد من المجموعات ، حيث تتكون المجموعة الواحد                 -أ" 

  مابين خمسة أعضاء إلى سبعة أعضاء 

ضعفاء              -ب اء والمتوسطين  وال ة األذآي ين الطلب  مراعاة المدرس عند التقسيم للفروق الفردية ب

  حدة في التعلم وذلك ضمن المجموعة الوا

  يجب أن يحفز على آل مجموعة ان يكون لديها قائد -ج

على المدرس أن يضمن  تقسيم العمل داخل المجموعة الواحدة ، وأن يخلق بيئة التعاون في                 -د

 .إنجاز العمل المكلف بين المتعلمين 

ـ  يم     -ه ق التقي ة ، وأن يخل ل مجموع يم لك ة التقي تمرارية عملي ي  إس درس ان يراع ى الم  عل

  1 " . كل الجماعي أوال وبالشكل الفردي ثانيا بالش

  

   :  الفصل خالصة
د يتخذها                      في أحيان آثيرة قد تكون طريقة التدريس التنشيطية أنجع السبل لتعلم أفضل ، وق

ة درس مرجعي ي      الم ن ال يعن ة ، لك اتها اليومي ي ممارس ذا  ف ق  ه ا دون الطرائ  تطبيقه

ي ت  رى         فه سية األخ وع   التدري درس ، ون ين ، وخصائص الم خضع لخصائص المتعلم

دريس                    ة الت ذلك فطريق درس ، وب الموضوع التعليمي ، وحتى الوسائل المتوفرة داخل حجرة ال

ه                  رات المحيطة ب التنشيطية ناجحة بممارسات المدرس المتمكن   من التوفيق بينها وبين المتغي

ا ، وهي الطر            ة   التي تتماشى     ، وبين إختيار الزمن المناسب لتطبيقه ة      يق مع الطرائق الفعال

ى دريس وتتماش ي الت ا     ف اإلطالع عليه ة ، ف تعلم الحديث يم وال ارات التعل ائج واختب ع نت  م

ا                   ا وتحقيق نتائجه ة هو هدف لنجاحه ومحاولة تجسيد خطواتها على ميدان المؤسسات التعليمي

ة  ي اإليجابي رات تح دة متغي درس أن يراعي ع ى الم ى عل ى ، ويبق ة حت ذه الطريق ق ه ط بتطبي

   .يتسنى له أن يجعل بواسطتها من المتعلم متعلما ناجحا 

 

                                                 
  1 .186 – 185 ، ص 2000 وائل للطباعة والنشر ،  نبيل عبد الهادي ، نماذج تربوية تعليمية معاصرة ، دار-
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  : تمهيد  -

 نتيجة معادلة العملية التعليمية    مكتسبات المتعلم  وتوظيفها في المواقف المختلفة هي 

تترجم المكتسبات فالمختصون في التربية والتعليم وضعوا تصنيفات عديدة لألهداف التعليمية 

   ا شائع   آان ماــ، آ درات األخرىــز على جانب  واحد دون القــالمختلفة ، وقد بدأت بالترآي

في المدرسة التقليدية ، حيث إنصب اإلهتمام على اإلسترجاع والتذآر ، ثم برزت المدرسة 

حرآي الحديثة مهتمة بالتصنيف المعرفي  والتصنيف الوجداني ، والتصنيف الحسي ال

 ،وخاصة مع الدراسات والنماذج المختلفة بالمستويات المتدرجة في هذه التصانيف التي قدمها

   وهو المنهاج   مع بداية الستينات من القرن العشرين ،-   هالو- آراثوول -  بلوم–من   آل 

توقف  ولكن لم تالذي قام على األهداف التربوية ،  وسمي بالجيل األول لألهداف التربوية ، 

لتصنيفات   بوادر الجيل الثاني لالدراسات لتعديل المكتسبات ، بل ظهرت مع بداية التسعينات

 التي تعتمد على نفس المبادىء لمالحظة السلوك وقياسه ، وتتعدى المفهوم لتوظيفه  الجديدة

رف  وتتجاوز المثير واإلستجابة ، إلى مفهوم البناء وطرق تنظيم المعاداخل الفصل الدراسي ،

 إلى تمثله وتطوره عند المتعلم بالقدرات المختلفة ، وخاصة قدرة والمواقف والمهارات ،

   في مختلف المواضيع التعليمية والتعلمية  اإلنجاز التي تمده بالكفاءات  التعليمية المتعددة
  

  :   تعريف قدرة اإلنجاز  -1

      :ريفا لقدرة اإلنجاز حيث يقول  في بحثه عن التدريس ومهاراته ، تع – آمال زيتون – يقدم   

 من مالحظة    قدرة اإلنجاز هي أداء وسلوك مالحظ في موقف معين ، وتعلم يستدل عليه" 

   1" آداء الفرد 

 

 من خالل  فقدرة اإلنجاز هي السلوك الناتج عن عملية التدريس والذي يمكن مالحظته وقياسه ،

ليمية  يقوم بها المتعلم بتوظيفه مجموعة معارف أداء الفرد في موقف تعليمي ، وهي مهمة تع

   من العملية التدريسية ومدرآات  ومهارات معرفية وحرآية في زمن معين لتوظيف مكتسباته

  

  

  

  

                                                 
  .54 ، ص 1992 آمال زيتون ، التدريس نماذجه ومهاراته ، المكتب العلمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع  ، – 1
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تطيع حتى يس، الكثير من المختصين أولوية هامة لقدرة اإلنجاز لدى المتعلم يولي و   

 التعلم ، لبناء وتصميم برنامج تعليمي تحقيق درجة قصوى منالساهرون على بناء البرامج 

ق  يحقق التكامل بين القدرات المختلفة للمتعلم ، وتسلسل توظيفه لها ، مع تحقي،وتعلمي

 بل     الكفاءات التعليمية  المختلفة ، وبذلك فقدرة اإلنجاز ال تختص بميدان تعليمي دون اآلخر

تعلم لتمكينه بالتحكم المضبوط والفعال في تطبق وتسعى آل الميادين التعلمية لتحقيقها لدى الم

  .الوحدات التعلمية المختلفة 

  

  :نشأة  مفهوم قدرة اإلنجاز    - 2

  
 ، ويتوسع  1985التنظيم الجديد للمنهاج الذي إعتمد في التعليم التقني والمهني منذ سنة     

م المخططات التكوينية العمل به إلى التعليم العام ، هو مايسمى بالمرجعي  ، وهو محاولة تنظي

بشكل أآثر نفعية وأآثر دقة ، وتجاوز المدرسة السلوآية من مثير واستجابة ، ومالحظة 

السلوك المطلوب في نهاية الدرس  ، إلى إستخراج نظام المرجعي الذي ينتسب إلى المدرسة 

مارسات التعليمية الذي يتخذ قدرة المتعلم معيارا للقيام بالم" جون بياجي  " البنائية ، للباحث  

   .المختلفة 

    والمرجعي قائمة من الكفاءات التي تتطلب مهنة أو مستوى تعليمي  ، ويعبر عن هذه الكفاءة   

 للتعليم  عام عليم التقني والمهني  ، أو محورتعليميللت  محور تكوينيفي توظيفها بأو إآتسابها 

        كلة، مجزأ إلى عمليات تعلمية عديدة ، مّشالعام النظامي  ،  والمحور التعليمي أو التكويني  

ل المتعلم  ، وتمّثمن المهارات والمواقف واإلتجاهات بتفاعل المتعلم مع الوسائل والمقررات

لهذه المواقف والقدرات المختلفة المعرفية والوجدانية والحرآية ، في صلب الوضعيات 

إنجاز متعلم من خالل المكتسبات المختلفة هي ما تسمى بقدرة والتي يواجهها ،    التعليمية 

 ، وتبنى قدرة اإلنجاز إنطالقا من غايات للقدرات العديدة وتوظيفها في الموقف التعليمي 

التربية ، والتعليم العام ، ومجموع القدرات العامة المراد إآسابها للمتعلم ،وفيما يلي رسم 

  :توضيحي  
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  02م الشكل رق

محمد محمود  اليماني ، التصميم التعليمي ، : مأخوذ عن  يمثل مخطط تسلسلي لقدرة اإلنجاز

  125 ، ص 2000الكويت ، 
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   : جازن خطوات إآتساب قدرة اإل -3

  

                                   "  -Gagné  " -1993 " بالنسبة إلى أما 

املة ، والتي بدورها ، أي آل مرحلة تستلزم قدرات التعلم يستلزم مراحل متتالية ومتك " 

 ، هي قدرة اإلنجاز ، حيث  التعليميةبسيطة ، حتى تتكون قدرات معقدة ، وأعلى درجات القدرة

تكون  هذه األخيرة عبارة عن قدرة تذآر في العقل ، ثم تمتد إلى قدرة التفكير حول موضوع 

السلوك المالحظ ، وهي قدرة اإلنجاز لدى المتعلم   إلى الميدان باإلستعراض  ب  معين ، لتتحول

    1. " وهي نتيجة التعلم وتعتمد على فئات متسلسلة من القدرات الفردية 

    فتمكين المتعلم من توظيف مكتسبات تعليمية وتعلمية ، يفرض عليه إآتساب قدرة اإلنجاز    

درة إلى نوع من الكفاءة التعليمية وهي قمة الهرم للقدرات التعليمية ، قبل أن تتحول تلك الق

المختصة في ميدان تعليمي معين ، وتنطلق من أبسط القدرات المستخدمة في التعليم ، لتمر 

عبر القدرات  التعلمية األآثر تعقيدا ، لترآب لدى المتعلم تناسقا بين القدرات المختلفة 

لسلة التي يمر بها المتعلم المستخدمة ، وتؤدي لقدرة إنجاز ،  ونلخص أهم المراحل  المتس

  : إلآتساب قدرة اإلنجاز 

وهي سالمة الحواس من النظر والسمع ، وهي قدرة المتعلم على إستقبال  : اإلستقبال -أ 

الوحدات المختلفة من المعلومات التعليمية التي تقدم له ، وتكون إما شفهية ، أو آتابية ، 

  .القدرات التعليمية وهي القدرة األولية والمدخل الرئيسي لجميع 

 حيث تنحصر  بذات المتعلم ، في فهم  أوال وقدرة اإلستجابة   تكون داخلية: اإلستجابة  -ب 

المعلومات المستقبلة ، وفك رمز الرسالة المقدمة نحوه ، واستخدامه للقدرات العقلية المختلفة 

  ثانيا  ترجمتها  ، همن تذآر وتفكير ، وتخيل ، وربط المعلومات بعالقات يستدعيها في عقل

 أو الكتابي ، للتوضيح   بالتجاوب مع المدرس باإلجابات أو التساؤالت والتفاعل اللفظي

  .واإلستفسار والتعمق 

  

من المعلومات  ويقصد بها تجميع أآبر قدروهي قدرة اإلستراتيجية المعرفية ،   : التجميع -ج 

رفية من التذآر والتخيل  والتفكير  التي إستخدمت لفهم الموضوع  بمختلف القدرات المع

 آل األساسيات   وغيرهم من القدرات ، ثم تنظيمها وتسييرها بنمط متكامل ومتناسق ، تضم

وهي عملية عقلية معقدة يقوم بها  والفروع للموضوع المتعلم ،  بالعمليات العقلية الداخلية ، 

 .المتعلم 

                                                 
1- Aurel et Yves , Psychologie de l'apprentissage et l'enseignement , ESF , 1993 , p : 38 .  
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 ترجمة المرحلة الذهنية السابقة إلى سلوك وتسلزم هذه القدرة  :  القدرة التعبيرية -د 

مالحظ وذلك إما شفهيا أو آتابيا ، أو حرآيا ، فيعبر المتعلم عما توصل إليه باتباع منهج 

       معين تعبيري ، يوضح مدى إستخدامه للقدرات العقلية المعقدة ، والتعبير عنها لتالحظ 

هيم متبادلة ، أو أداءات حرآية من طرف المتعلمين والمدرس ، وتناقش وتعدل في مفا

  .مختلفة ، وذلك حسب الموضوع التعليمي 

هي قدرة المتعلم على تحديد وضعيته الخاصة بالنسبة للموضوع المدرس     و:اإلتجاه  -هــ 

وإبراز رأيه بالقبول أو الرفض ، بالقناعة أو عدم اإلقتناع ومحاولة التعديل  من خالل 

اوبهم مع نفس الموضوع ، وهو عملية داخلية تترجم مالحظة تفاعل اآلخرين  وتج

 .بالحاالت المتعلمة التي تؤثر على التفاعل الشخصي مع الموضوع 

وهو رسم خطة شخصية معينة لمعالجة الموضوع ، والتفاعل معه بطريقة : القرار  -ن 

يير       معينة  وتحديد نوع العالقة المتبادلة بنه وبين الموضوع ، والشعور بالحاجة للتغ

  .في ذهن المتعلم ، وبحاجة ملحة إلعادة التوازن المختل 

يظهر على المتعلم بإبراز قدرته بالتفاعل مع الموضوع وليونته  وهو ما: قدرة اإلنجاز   - و

‘ معه ، ولكن بطريقة يمكن مالحظتها ،  في النشاط المباشر الذي يقوم به المتعلم 

إستنتجه ، وهي قدرة شخصية يمكن وتحويله للموضوع على حسب مفهومه  الذي 

للمدرس أو األنداد في العملية التعليمية تقييمها وتقويمها حسب المعيار المخصص 

 .للموضوع التعليمي المحدد من قبل 

  

والتدرج في المراحل المختلفة يفرض إآتساب المتعلم لقدرة إنجاز تعليمية ، تؤهله للتفاعل مع   

 وتحتم عليه إآتساب قدرة إنجاز تتفاوت حسب المتعلمين الموضوع ، وتكسبه خبرة خاصة ،

  واستعدداتهم ومكتسباتهم في درجة تمثلها  وتوظيفها عند المتعلم 
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  :أنواع قدرة اإلنجاز  - 4
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  :أنواع قدرة اإلنجاز 

داف الموضوع التعليمي تتوقف األنواع العديدة لمختلف قدرات اإلنجاز على خصائص وأه   

المبرمج من خالل خصائص المتعلمين والمؤسسة  التعليمية ، وموضوع الدرس ، والزمن 

       المحدد لتلبية وإآساب المتعلمين قدرات إنجاز معينة ، ومن أهم أنواع قدرات اإلنجاز

  :التي تقدمها الدراسات الحديثة 

  

   تبرز في الحصص اليدوية ، واألشغال          وهي القدرة التي : قدرة اإلنجاز اليدوية -أ 

من األعضاء  التي تعتمد على الحرآة ، وفي آثير من األحيان على الدقة والتناسق لمجموعة 

الحرآية ، آحرآة اليدين واألصابع  موازاة مع دقة النظر لرسم مقاطع تناظرية في درس 

شاطات المدرسية ، وغيرها من القدرات الرسم الصناعي ، أو القيام باألشغال اليدوية في الن

  اليدوية التي تستلزم عدة أعضاء حرآية إلآتساب وتوظيف قدرة اإلنجاز اليدوية 

  

وتبرز أغلب القدرات اللغوية  في أغلب المواد الدراسية ، حيث  : قدرة اإلنجاز اللغوية -ب 

وهي نتيجة  رأي المتعلم ،تعتمد على توليد األلفاظ وصياغة الفكرة في جملة مفيدة ومعبرة عن 

وال تقتصر هذه  التفاعل اللفظي بين المتعلم وغيره من المتعلمين ، أو بينه وبين المدرس ،

القدرة على التفاعل اللفظي ، بل تستخدم في التفاعل الكتابي ، بكتابة األفكار وتنظيمها ، وحتى 

 خص أسباب نشوبها  لى ، وباألتسميعها ، فالتعبير عن فكرة المتعلم حول الحرب العالمية األو

بعد طرح المدرس  للسؤال شفهيا ،  يقوم المتعلم بسرد األفكار شفهيا  مباشرة  ، وآلما آانت 

 قدرة إنجازه اللغوية مثل       أن يعبر عن. أجوبته دقيقة ومنظمة ومطابقة لألحداث التاريخية

ت إجابته آتابية ، فبنفس المعايير أآثر فعالية وأآثر توظيفا وإذا آانبفي الموضوع التاريخي 

 يؤهل المتعلم لتقييم علقدرة اإلنجاز اللغوية ، حيث أن الدقة والسرد المنظم ، والمطابقة للوقائ

  .من حيث إآتساب هذه القدرة وتوظيفها   قدرة إنجازه على أساس الدرجة العليا 
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 تفكير والتخيل والتذآر ، واستخدامتتجسد هذه القدرة  في ال :   قدرة اإلنجاز العقلية -ج 

العمليات العقلية العليا ، آحل المسائل الرياضية ، أو معالجة نظرية في مجال تطور األحياء أو 

 .إستلزام التخيل والتذآر لرسم شكل فني يعبر عن الحرية 

تختص هذه القدرة في الحصص الرياضية بالتناسق الحرآي  : قدرة اإلنجاز الجسدية -د 

ضلي لمختلف أجزاء الجسد للقيام بالنشاط الرياضي من مباريات جماعية أو فردية ، والع

 . آالرآض والمنافسة في آرة القدم  وغيرها من األلعاب الرياضية 

  

   : موارد قدرة اإلنجاز - 5

تختص قدرات المتعلم  المختلفة بعدة موارد ، حسب خصوصية القدرة نفسها ، وحسب    

، وحسب شخصية المتعلم ومكتسباته ، فقد تتطلب القدرة اللفظية الموضوع المدروس  

مجموع المهارات العقلية من التفكير والتخيل والمساحات المخصصة للنطق ، وسالمة 

الجهاز الصوتي ، وغيرها من الموارد النفسية والبيولوجية ، والتساع ميادين قدرة اإلنجاز 

           Pacteau   "– 1999" حسب دراسة لدى المتعلم ، فإن لها موردين أساسيين ، 

   -1 وهما  مورد داخلي ومورد خارجي 

وهو آل ما يستخدمه المتعلم من أدوات ولوازم ووسائل مادية لغرض  : مورد خارجي -أ 

إستعمالها للقيام بالموضوع التعليمي  وتنفيذه ، وقد تتعدد الوسائل حسب الموضوع ، فمنها 

 أو    اية الوسائل البيداغوجية ، من آتب أو  آالت أو أجهزة ميكانيكيةالقلم والورقة ، إلى غ

التي تمارس      القاعة   خصائص    حتى   الخارجية   وقد تشمل الموارد   إلكترونية ،

  .من المميزات     فيها القدرة على اإلنجاز ، من تهوية ومساحة ولون وارتفاع إلى غيرها 

من المورد الداخلي آل المعلومات والمعارف والتمثالت يندرج ض  : مورد داخلي -ب 

والسلوآات والمواقف والقيم ، والمعايير التي هي من مكتسبات المتعلم وخبراته ، وتتضمن 

حتى الجوانب األخالقية واألدبية ، واإلتجاه نحو موضوع تعليمي  ، أي أن المورد الداخلي هو 

توظف لممارسة قدرة اإلنجاز في الزمن المحدد لها ما يتعلق بكل جوانب شحصية المتعلم التي 

.  

  

  

  

  
                                                 

 - pacteau .c ; Savoir Faire dans l’enseignement ; ESF ; 1999 ; p : 52 1  
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   :  مميزات قدرة اإلنجاز -6

  تحتاج القدرات المختلفة للمتعلم إلى مميزات تميزها عن باقي القدرات ، تبعا للموضوع 

في       المدرس والهدف أو المهارة المطلوبة من المتعلم ، وقد تشترك العديد من القدرات 

 وقد  ، الميزات ، آما قد تختلف في نفس الوقت بما ال يحصى من المميزات الكثير من 

حتى القدرة نفسها في المميزات عند تغيير موقف إستخدامها ، فقدرة التذآر مثال    تختلف 

 على         قد تعتمد على السرعة في أداء التمارين العددية اإلستظهارية  ، وقد تعتمد

ألداء التمارين التعليمية لكتابة مقال أو إستنتاج قانون حسابي ، الترآيز والزمن الطويل  

 قد تمتازبخصائص تميزها عن قدرات أخرى ، وفقا للموضوع التعليمي  وبذلك فكل قدرة

  .واألهداف المسطرة 

  

 ويمكن أن ندرج أربع مميزات لقدرة اإلنجاز ، تجعلها تختلف عن باقي القدرات     

  : شكل التالي  آما حددها أحد المختصين  التعليمية ، وهي على ال

  

         ويقصد بها أن قدرة اإلنجاز التعليمية تظهر في التفعيل والتوظيف  : إستعراضية -أ 

في مختلف المواد التعليمية ، ولكن بالحفاظ على التغيير واإلختالف بدرجات متفاوتة وذلك 

متعلم ، وحسب قدرته وليونته حسب الموضوع المدرس وحسب الخصائص التي يمتلكها ال

  الستغالل القدرات المختلفة والمكتسبة في المواقف المتعددة والمتشابهة  

     تمتاز قدرة اإلنجاز بالتطور والتغير المستمر طول حياة اإلنسان ، بكيفية : تطورية -ب 

           قد تصير أآثر إنتظاما وتوظيفا ، أو العكس ، أي بأقل من ذلك ، ويمكنها أن تظهر

في المواقف المختلفة بسرعة متفاوتة ، إما سريعة أو متوسطة السرعة ، أو بسيطة السرعة 

على     في األداء ، وفقا إلستعدادات المتعلم ، وحسب الظروف التي يتم فيها تطور قدرته

 في التوظيف          اإلنجاز ، فهناك ظروف وخصائص تساعد على التطور اإليجابي

دقة األداء  ، آما قد يواجه المتعلم ظروفا تنحى به إلى التطور السلبي  ، أي  وتوسيع و

تجعله يتخلى عن قدرة اإلنجاز في مواقف خاصة ، فتضمر القدرة لإلنجاز وتتالشى 

 .وتتدهور مع مرور الزمن ، وخاصة إذا لم يتم تكرارها واستخدامها في المواقف المختلفة 
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     لة من القدرات لتشكيل قدرة اإلنجاز ، وبذلك فقد تطغى قدرة تتفاعل جم : تحولية -ج 

على قدرة أخرى حسب الموقف التعليمي  ، فيتأثر الفرد ويؤثر ذلك بمحتويات المادة 

   المتعلمة وبالفكرة الخاصة عن الموضوع ، ونسبة التأثير عليه  ، ومنها تتحول القدرة 

اء عام إلى أداء ومهارة خاصة ، وقد تتولد له قدرة من أداء بسيط إلى أداء معقد ، أو من أد

إنجاز تتفاعل إيجابيا بقدرات أخرى تولد إآتساب تفاعل وتوظيف لمجموع قدرات جديدة ، 

  . في خريطة جديدة  معرفية وأدائية لدى المتعلم   ترتسم

 

 في المواقف يستوجب التقييم معيارا أو مرجعا للتقييم ، وتقييم قدرة اإلنجاز :  التقييم -د 

     التعليمية تستوحى من المحتوى التعليمي المبرمج ، فإما أن يكون التقييم معرفيا أو حرآيا

أو وجدانيا ، وذلك حسب المطلوب من المتعلم والهدف المسطر، وقد يعود التقييم لمقدار 

متعلم التوظيف لمجموعة قدرات في مجال تعليمي خاص  ،  أما من الناحية الذاتية فيمكن لل

أن يقيم قدرة إنجازه من خالل مالحظته ومقارنته لتنفيذه لمهمته مع الممارسات التي قام بها 

أنداده ، ثم يكون التقييم الذي يسهل على المتعلم التعديل والتحسين من قدرته لإلنجاز ، 

  .واآتساب القدرة على التقييم الذاتي والتأآد من النجاح واألداء المطلوب 

  

   : وظيف قدرة اإلنجازخطوات ت -7

الدراسة العميقة لكيفية إآتساب قدرة اإلنجاز التي تتطور مع تكرار الفعل التعليمي ،    

    وتحسين أداء المتعلم باستثارة دافعيته ، واستخدام قدراته ، واستمرارية نشاطه الذاتي ،

     رة اإلنجازوآل هذه العوامل مع غيرها من المتغيرات ال تسمح بقياس درجة إآتساب قد

 في     إال في الموقف التعليمي الذي يوضع فيه المتعلم ، ويطلب منه أن يوظف هذه القدرة

أو          حل  مشكل تعليمي أو ترآيب أجزاء متفرقة األطراف لموضوع واحد يدوي 

نظري ، والموقف التعليمي الذي يحدد وضعية المتعلم  من خالل خبرته وممارسته اآلنية ، 

  . الذي يمكن قياسه   المعيارهو
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 وقد وضع المختصون نموذجا عن خطوات متدرجة  لتوظيف قدرة اإلنجاز في الموقف    

  :التعليمي  وفي زمن محدد من طرف المدرس  ، ويكون على الشكل التالي    

  

       ور    وهي الفكرة التي يتصورها المتعلم ، والمتعلقة بالد:  الفكرة أو الصورة  -أ " 

 التي   الذي سيقوم به من خالل الهدف التعليمي المقصود ، وقد يتصور الفرد آل المراحل

  .عليه المرور بها وآل اإليجابيات والسلبيات التي عليه معالجتها 

  

ويوحي اإللتزام بالمدة الزمنية المحددة من طرف المدرس  حول تنفيذ  : اإللتزام -ب 

إلنجاز ، يمس اإللتزام بالوسائل المعدة والمسموحة إلنجاز المهمة العملية التي تبرز قدرة ا

المطلوبة ، ويعتبر اإللتزام من بين الحوافز التي تثير دافعية المتعلم إلنجاز المهمة التعليمية 

أو التقييمية ، وهو أيضا العامل الذي يبرز مدى تفاوت المتعلمين في إنجازاتهم من خالل 

وقت المحدد ونوعية اإلنجاز التي قاموا بها ، وليسهل على المدرس تجاوز أو عدم تجاوز ال

  .أو المختصين التقييم والتقويم 

  

ويقصد بالخطة  النموذج أو التصميم الذي يقدم للمتعلم منخال تصريحات  :  الخطة -ج 

 المدرس الشفهية أو الكتابية عن آيفية إنجاز المهمة أو األداء التعليمي الذي يعبر عن قدرة

  .اإلنجاز ، ويشكل صورة مفصلة عن النشاط المطلوب 

  

ينتج عن النشاط الذي يمارسه المتعلم تعاقبا وتدرجا في تنفيذ المهمة الموآلة  :  التتابع -د 

إليه، ويسمح هذا التتابع في أداء النشاط بتنظيم العمل التعليمي ، وتدرجه ، وخلق ضبط 

  .وتحكم بارز في المهمة المنفذة 

أي ما يسمح للمتعلم آلما نفذ خطوة من المهمة التي يقوم بها ، قام  : التقويم الذاتي -هـ    

بتقييمها ، وتعديلها ، وتحضير معنوي لبداية الخطوة التالية ، وهذا التقويم الذاتي ، يجعل 

المتعلم يستمر في نشاطه وتنتابه مشاعر النجاح والشعور باإلرتياح ، وتتمثله روح العمل 

  1 " .ية الداخلية التي تحفزه إلتمام وإتقان المهمة التعليمية والدافع

ويمكن تمثيل هذه الخطوات الخمس المتدرجة والمتسلسلة لتوظيف قدرة اإلنجاز، في الهرم 

  :     ، وهو على الشكل التالي  مجموعة من الباحثين الذي قدمه 

  
                                                 

  .47 – 36 ، ص  1999 محمد عبد الرحيم عدس ، تدني اإلنجاز المدرسي  ، أسبابه وعالجه ، دار الفكر  ، – 1
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   :خصائص المتعلم  في قدرة  اإلنجاز - 8

           إآتساب قدرة اإلنجاز تسمح للمتعلم باآتساب خبرات عديدة ، وتؤهله للتفاعل اإليجابي

     لتشمل نوعا من الكفاءة التي تجعل مع مختلف المواقف التعليمية ، وتستمر تلك المكتسبات 

الذي      من المتعلم مرنا ومتفوقا في حياته اليومية بتوظيف قدراته المختلفة في المجال اليومي 

                   يواجهه ، وقد إآتشف المختصون في العلوم التربوية والتعليمية ، وعلى األخص 

             مجتمعات الصناعية والتقليديةللراسته المسحية  من خالل تتبعه ود  " تالكوت بارسونز " 

          إلى أن إآتساب قدرة اإلنجاز تحتم التفاوت في القدرة على العمل واإلنتاج ، واإلختالف

إن شعوب المجتمعات : " في المكانة اإلجتماعية والحرآية والديناميكية للتغيير  ، حيث يقول  

 بقيمة ما يؤدونه من عمل ، فمكانتهم في المجتمع يحددها ما ينجزونه ، الصناعية تقّوم أفرادها 

أما في المجتمعات التقليدية ، فاألفراد يقومون حسب مكانتهم ، فمكانتهم متوارثة وتحدد عند 

   1" الميالد  

        فتصريح هذا المختص تبرز مدى إختالف الجهد المبذول لدى المجتمعات المصنعة وذلك

قدرة اإلنجاز ، فاإلنجاز يحدد مكانة الفرد اإلجتماعية ويؤهله للممارسات الصناعية ، من خالل 

  ويخوله لإلنتاج والتغيير الصناعي واإلقتصادي 

  

       على عينة من المراهقين والشباب ، أبدت -  1999  –أما الدراسات التي اجريت بألمانيا 

قدرة اإلنجاز في المؤسسات التعليمية ، أن خصائص القيادة في الجماعات مرتبطة مباشرة ب

فالذين نالوا درجات عالية في القدرة على اإلنجاز ،هم الذين تفوقوا على على رفقائهم في الحياة 

اإلجتماعية ، بل أآثر من ذلك ، حيث سمحت لهم تفوقاتهم في قدرة اإلنجاز باإللتحاق 

والصناعية ، وأن المراهقين الذين لم بالمدارس العليا التي تعدهم للعمل في المهن التجارية 

يتمكنوا من الحصول على درجات عالية في قدرات اإلنجاز التعليمية ، إلتحقوا بالمدارس 

  الكالسيكية والثقافية

  

ويتبين أن قدرة اإلنجاز لها العالقة الوثيقة بين المتعلم والصناعات التي تتطلب فعالية  تسمح    

ع ، وتعطي األولوية األولى للصناعة واإلقتصاد ، واإلنتاج بالتفاعل اإليجابي في المجتم

  الحديث   مع مراعاة القدرة على اإلنجاز في مختلف الميادين التقنية والفنية التي تؤهل الفرد

  

                                                 
    2000كندرية ، دافيد ماآليالند ، مجتمع اإلنجاز ، ترجمة عبد الهادي الجوهري ، المكتب الجامعي الحديث ، األزارطية،إس- 1

   13ص 
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 ليكون مبدعا ومغيرا للمواقف التي تواجهه في الحياة التعليمية وتحضره لمواجهة الحياة 

إلنجاز ال تسمح له بالثبات ، بل بالتغيير والتدخل الفعلي اإليجابي اإلجتماعية ، وباآتسابه قدرة ا

   .     لفرض ذاته وتوسيع تأثيره على آل مايحيط به

  

أما الدراسات العربية فقد أثبتت خصائص عديدة يمتاز بها المتعلمون الذين إآتسبوا القدرات   

  : المختلفة في اإلنجاز ، ونلخص تلك الخصائص فيما يلي 

  لون المسؤولية بشكل عاليتحم -

 ينتجون ويخططون إلنتاجهم  -

 يحظون بالرضا والقبول من اآلخرين -

 يتصفون بالجد والصبر والقدرة على التحمل  -

 يكتسبون طرق التنظيم والمواضبة في العمل والحياة اليومية  -

 تنتابهم الطاقة والدافعية للنشاط  -

  .يعتزون بإنجازاتهم ويتقنون عملهم  -

  

  :خالصة الفصل 
  التصنيفات المختلفة التي قدمها المختصون حول السلوآات التعليمية التي يمكن  

مالحظتها وقياسها ، تعدت المفاهيم الجزئية لمالحظة آل سلوك على حدى ، ألن التعليم ال 

يمكن مالحظة  فعاليته داخل الفصل الدراسي ، بل يجب أن يمتند السلوك المتعلم     إلى 

متعلم ، وبذلك إقتراح التصنيف الذي يعتمد على الكفاءات ، ومصدره الواقع المعاش لل

األساسي قدرة اإلنجاز التي يعبر عنها المتعلم في المواقف المختلفة ، تسمح بترآيب 

توظيف فعال للتعليم ، ويصير المتعلم قادرا على إنجاز عدة مهام توآل إليه ، ويتعلم طريقة 

بالميادين التعليمية المختلفة ، ولذلك تستغل قدرة اإلنجاز تطوير قدراته وآفاءاته باحتكاآه 

في المؤسسات التعليمية األآثر فعالية والتي تحتاج لنشاط تعليمي يوظف         في أحسن 

  . األداءات 
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  : تمهيد -
   

   الواسطة  الفعالة المعتمد عليها لسير وتطوير األنظمة اإلقتصادية ، هي التكوين المهني في  

إلنتقالية بين التعليم في المؤسسات المؤسسات التعليمية المخصصة لذلك ، والتي تعد المرحلة ا

التربوية والعمل        في المؤسسات اإلقتصادية ، فالتكوين المهني يحظى باهتمام آبير آجزء 

من نظام التعليم العام ، ونجد    آل دول العالم مهما آان تصنيفها أنها تتحلى بنظام التعليم 

لتقنيات  والكفاءات التي تؤهلها للقيام بالدور المهني  ، بغية تأهيل اليد العاملة ، وإمدادها با

 إلمتصاص الطاقة الشبانية ، والحفاظ على توازن ةاإلجتماعي في الحياة اإلقتصادية ،  باإلضاف

المجتمع ، ومؤسساته ، وتخفيض نسبة البطالة وصيانة الشباب    من أخطار اإلنحراف 

  .والتهميش  وتلبية الحاجة اإلجتماعية  

  

  :ف التكوين المهني    تعري-1
تعليم يتعلق بالعمل  ، يستمد : "     ويعرف القاموس المعاصر للتربية التكوين المهني بأنه 

منهاجه          من البرامج التقنية  والمهنية ، والقوانين النظامية ، ويدرس في المؤسسات 

  1. "  تعليم حرفة معينة التكوينية العامة أو الخاصة ، والمؤسسات المهنية  ، ويهدف مباشرة  ل

  

    فالتعليم المهني يهدف لتعليم المتعلم حرفة وإآسابه مهارات  حسب المهنة المقصودة ، 

  . لدفع المتعلم وتحضيره  نحو ممارسة نشاط مهني   إقتصادية        أو يدوية أو صناعية ،

لمالمسة المتعلم لواقع  ويعتمد على المؤسسات التكوينية المهيئة لذلك التكوين ، باإلضافة 

المهنة بالتربصات الميدانية التي يقوم بها  داخل المؤسسات اإلقتصادية ذات الخبرة والفعالية 

  .في المجال 

يعتمد : "  وقد يعتمد التعليم في المؤسسات التكوينية على أساسيات ، آما بينه أحد الباحثين  

ت اإلجتماعية المتخصصة آمؤسسات التكوين المهني في برنامجه على ما تهيؤه المؤسسا

 المهني ، وما يتسع لإلحتكاك بميدان العمل في المؤسسات اإلقتصادية آالمصانع  و نالتكوي

الورشات وميدان العمل  ، والتي تستخدم طرقا  ومواد وأساليب مختارة بغرض الحصول على 

  2. "نتائج معينة 

  

                                                 
1  - Renald Legendre ; Dictionnaire actuel de l’éducation ; 2 éme édit ; esk paris ; 1993 ; p : 513. 
2 – Arguing lourge ; Adulte Psychhology , francline edition ; New York ; America  , 1999 ; p :  63 .  
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  : مقومات التكوين المهني -2
  :  أن التكوين المهني يقوم على معيارين أساسين    ويضيف الباحث 

وتعني اآبر عائد ألقل إستثمار ، أو أقصى مخرجات ألقل مدخرات من  : الكفاية -أ " 

الجهد ، فالمتعلم يجب أن يحصل على أقصى مايمكن من التنمية السلوآية خالل أدنى وقت 

  متطلب لهذه التنمية 

من اإلنغماس أو اإلندماج النفسي ، يعني            أي أآبر عدد ممكن  :  اإلستغراق -ب 

أن يستحوذ التعليم على آل إهتمام المتعلم ، حتى ينغمس فيه نفسيا ألقصى درجة ممكنة ، 

 1" ويستثار فيه ألشد حاالت الرغبة حتى يدفعه لإلسهام ألقصى ما يستطيع من جهد للتعلم 

 

 : تاريخ التكوين المهني في العالم - 3

يعتقد الباحثون أن تعلم مهنة  متجذرة  في اإلنسان مع جذور وجوده ، فالوالد آان دوما       

يعلم اإلبن      أو  أبناء االقارب  ما يعرفه من مهارات في مختلف المجاالت  أو المهنة أو 

الحرفة التي   يمارسها ، آالزراعة ، تربية المواشي ، طرق الصيد ،  وفي بعض التجمعات 

 القديمة آان  يهتم بتوزيع األدوار والتناوب عليها ، آتعليم فنون الحرب ، وتربية السكانية

المواشي ، ومختلف المهن اليدوية ، وذلك حسب حاجة األفراد المقيمين في نفس الرقعة  ، 

واقتصر تعليم المرأة  على النسيج ، والحياآة ، وطرق الطبخ ، وتطورت الحاجة إلى تكوين  

الشباب لسد ثغرات تحفظ  توازن المجتمع ، ومن أهم التكوينات التي تماشت فئات معينة من 

مع ظهور الدولة وظهور الحروب ، عمد القادة لتكوين صناع للسيوف ، ومهن مختلفة لتربية 

األحصنة ، وفئات أخرى تسهر على تحضير المؤونة والطعام ، باإلضافة لتعليم فئات مؤهلة 

  .للفروسية وقيادة الجيوش 

  

    واستمر التكوين المهني على هذه الحال ، إلى أن بادرت المعابد إلى تكوين  أطفال وشباب 

القرى بمناطق تواجدها لتعليم  بعض الحرف الجماعية ، آالخياطة والطبخ ، وبعض الحرف 

  .اليدوية  آالنجارة والخزف ، وحتى مهارات  وفنون  البناء 

الصناعات في القرون الوسطى  التي تكون فيها الكثيرون  وال يخلوا هذا النظام القديم بظهور 

  .آصناعة السفن ، والمدافع ، وفنون البناء المعماري لمختلف الحضارات واألزمنة المتعاقبة 

                                                 
1 -  Arguing lourge ; Adulte Psychhology , francline edition ; New York ; America  , 1999 ; p :  64 – 
65  
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      ويعتبر الباحثون أن إشارة التكوين المهني إنطلقت من خالل تصريحات  التقرير الذي 

 ، إلى لجنة  التعليم العام في التجمع Condorcet  " – 1792 - 1 " آوندورسي  " قدمه   

الوطني  ، والذي يحمل في طياته التعليم المهني الذي تتكفل به الحكومة والذي يسمح بممارسة 

  .  المهنة ويفتح مجال اإلختيار للفرد مابين القطاعات المختلفة للصناعة واإلقتصاد والزراعة 

 ، بإنشاء 1798ما قامت حكومة إنكلترا سنة   وباشرت إرهاصات التكوين المهني عند  

مدارس تكوينية ، تعلم الشباب والراشدين مبادئ القراءة والكتابة ، وأساسيات الحرف ، 

  .وتعليمهم آل مايحتاجونه للمهن المختلفة في الحياة اإلجتماعية 

في عدة    وترقى التكوين المهني بفتح المراآز العمومية بعد الحرب العالمية األولى ، 

خربته الحرب ، وتجهيزات صناعية إلعادة تشييد  تخصصات   من البناء ، وإصالح ما

المصانع في أقرب وقت ممكن  وبناء التجمعات السكانية من عمارات وسكنات عمودية 

وأخرى أفقية ،  مع تسارع الصناعات الميكانيكية  باإلضافة لصناعة المالبس التي تسارعت ، 

 الحديدية لتجهيز مختلف المرآبات السياحية والحربية ، وغيرها من تزامنا مع الصناعة

 " الحرف والمهن اليدوية آالرقن والصناعة الميكانيكية لألجهزة ،      وهذا   ما أآدته آتابات  

binigo   "- 1920 - . 2    ولخص صدور قانون إجبارية آل الشباب العاملين والمشتغلين  ، 

صناعية الحرفية بالتعليم داخل المؤسسات التكوينية ، بتعليم نظري في مختلف القطاعات ال

وتقني إلآسابهم مهارات وآفاءات تتماشى مع التطور والتغير ، وذلك يدخل   في سياسة 

  .التربية الوطنية 

  

 ، بادرت  اليونسكو  لتحديد تعريف للتكوين المهني بأنه جزء من  إطار 1979   وفي سنة 

مجموعة من "  من سن الستة عشر سنة ، و يعرف التكوين المهني أنه التربية ، ويبدأ 

 وإمداد  النشاطات تهدف إلى ضمان الحصول على المعرفة والمهارات واإلتجاهات الضرورية

المتعلم بالمهارات التقنية  ألداء مهمة أو مجموعة من الوظائف في ميدان العمل ،  مع القدرة 

النشاطات اإلقتصادية  ، وهو وسيلة لحماية اإلنسان من والفعالية في فرع او مجال من 

  3" اإلنحراف والتهميش والتفرقة اإلجتماعية  

  

                                                 
1 – Roger Mucchielli , Les methodes Activesdans la pédagogie des adultes , E S F paris , 8 éme Edit , 
1998 ;     p : 07. 
2 –M Binigo , La formation Professionnelle ; ESF , Paris , 1991 , p : 32 .  
3 – L’UNISCO , Adresse en Annexes , édite  régulierement un bulletin d’information sur l’education 
des adultes dans les divers pays du Monde ,  Mai 1979. 
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   وأصبح اآلن التكوين المهني من الضروريات الالزمة لكل دول العالم ، فجل المؤسسات 

اإلقتصادية تخصص زمنا لتكوين عمالها وموظفيها طمعا في األداء األحسن ، وتنفق من 

نية المداخيل لإلستثمار في قطاع التكوين المهني الذي يفتح فرصة التنمية والربح السريع ميزا

والوفير لتتماشى نوع الخدمات          مع مختلف التطورات الحاصلة في العالم ، وليتكيف 

  .أعضاءها الفعالين مع آل التجديدات 

  

    : التكوين المهني بالجزائر-4

ي ورثت مؤسسات التكوين المهني من اإلستعمار الفرنسي  ، وعملت     الجزائر من الدول الت

جاهدة لتطويره واللحاق بنظامه ألرقى األنظمة الفعالة لتطوير المجتمع ، وخاصة أنها خضعت 

للتطورات والمراحل المتعددة حسب تغير الظروف الخاصة للوطن ، وحسب الظروف العامة 

 .ة للتغيرات الحاصلة   في األنظمة الدولي

          مجموعة من النشاطات تهدف إلى ضمان الحصول "  أنه  في الجزائر يعرف التكوين المهنيف

        ألداء مهمة أو مجموعة من الوظائف على المعرفة والمهارات واإلتجاهات الضرورية

  "  في ميدان العمل ،  مع القدرة والفعالية في فرع او مجال من النشاطات اإلقتصادية   

فالتطرق لوصف شامل لما حققه هذا القطاع من التعليم يستلزم النظر للمراحل المتتالية التي مر 

  .بها قطاع التكوين المهني بالجزائر  

  

  :  التكوين أثناء اإلستعمار الفرنسي    - -أ 
     دّون التاريخ أن التكوين المهني بالجزائر أثناء اإلستعمار إقتصر على مؤسسسات قليلة 

لم المراهقين وبعض الشباب الحرف اليدوية آالنسيج والنجارة وبعض األعمال الفنية آالرسم تع

والدهن على الجدران ، وقد دعمت بعض الحمالت التبشيرية معابدها في مختلف القرى  

والمدن على المستوى الوطني بتعليم البنات الخياطة والطبخ ، وبعض حرف البناء والزراعة 

ر الفواآه والزرع  للحبوب، والتهجين لمختلف النباتات التي تصنع بعد جنيها  ، آالتلقيم  ألشجا

وذلك   لبعض أبناء الجزائريين فقط ، و حسب حاجة المعمر لليد العاملة والرخيصة ، ولم يزد 

مؤسسة    في آامل التراب  ) 22( عدد المؤسسات التكوينية الرسمية عن إثنا وعشرين 

 مقعد تكويني ، مع العلم أن هذه المؤسسات بنيت         200دد مقاعدها الوطني ، لم يتجاوز ع

  .في ثمانية  سنوات األخيرة من وجود  اإلستعمار
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   :1970 – 1962مرحلة :   المرحلة االولى -  ب 
   وحسب تصريحات مدير المعهد  الوطني للتكوين المهني  ،  أن الجزائر غداة اإلستقالل 

 مقعد تكويني، ال يتمتع بإطارات 5000 تكوينية  قدرتها اإلستيعابية    مؤسسة22ورثت  

   1 .التكوين  

    واتسمت هذه المرحلة بتوفير الشروط القاعدية لبناء منظومة التكوين المهني ، واستهدفت 

ترقية وتكوين أساتذة متخصصين في التكوين المهني  ، وتهيئة بطيئة للجهازالتكويني حيث 

 في الجهاز اإلداري   متدرب 2000إلستيعاب  في نهاية الستينات إلى  وصلت  قدرة ا

 ، 1966 مرآزا ما بين 70والبيداغوجي للتكوين بصفة دائمة   وقد وصلت عدد المراآز إلى  

  . مقعد تكويني  7000  بقدرة 1969و

   

إلسراع في ولم تتعدى هذه المرحلة التكوين السريع واإلستعانة بمختلف القطاعات واإلطارات ل

تكوين أفراد قادرين على آسب بعض المهارات في مهن قليلة ، وأنشأ المعهد الوطني 

   .  1969بالعاصمة الخاص بتهيئة  وتكوين األساتذة في التكوين المهني  سنة 

  

   :1980 – 1971 -:   المرحلة الثانية -ج 
ع أسعار المحروقات مما أثر    مع توسع النشاط اإلقتصادي في بداية السبعينات ، نتيجة إرتفا

إيجابيا     على مؤسسات التكوين المهني  ، وأدمج في سياسة التصنيع ، فارتفع عدد مراآز 

 متدرب  ، وآان الهدف إعداد 60000 مرآزا  ، بقدرة إستيعاب 200التكوين المهني إلى 

والترصيص في التخصصات التقليدية مثل البناء والنجارة    عمال متخصصين  وعمال مؤهل

  .الصحي   والميكانيك الخفيفة والثقيلة 

 وتم إنشاء معهدين تكنولوجيين في هذه المرحلة تهتم بتكوين التقنيين الساميين في فروع التشييد 

  2. والهندسة المعمارية واألشغال العمومية ، وصيانة الكهرو ميكانيكية 

لمتربصين وإدماجهم عند نهاية   وساهمت الشرآات الوطنية في عملية التكوين الميداني ل

التربص  ،  مما سمح اإلستغناء التدريجي  عن اليد األجنبية التي آانت هي المؤطرة في 

  .التكوين المهني  ، وهي اليد العاملة في مختلف القطاعات الصناعية واإلقتصادية  

  

  

  
                                                 
1 – Djafri Yazid , Entretien avec le directeur de la formation et du perfectionnement de l’infp , 
objectif formation ,revue n° 1 decembre 1993 ., p :8 . 

  2  .81:  ، ص 2002 بوفلجة غياث ، التربية والتكوين بالجزائر ، دار الغرب للنشر والتوزيع ،-
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   1990 – 1981 -: المرحلة الثالثة -د 
ني بداية مع المخطط الخماسي  ،  وتم تحقيق اإلنجاز في  مرآزا للتكوين المه276تقرر بناء 

  مع وجود  خمس معاهد لتكوين المكونين  272غضون الخمس سنوات ليصير عدد المراآز 

 مقعد تكويني  ،  ووضع نظام تشريعي وقوانين لترقية التكوين المهني  70000بقدرة إستيعاب 

  .التربوية وخاصة لما إرتفعت نسبة المتسربين من المؤسسات 

  ولتدارك الطلب الهائل للتكوين المهني عمدت القوانين لظهور نمط التكوين عبر التمهين ، 

والذي يهدف إلستغالل قدرات المؤسسات اإلنتاجية بهياآلها وإطاراتها وعمالها في عملية 

 متمهن ، وأشرك عدة قطاعات إقتصادية ورفع 50000التكوين ، وهذا سمح بإدماج   حوالي 

ستوى آفاءة اليد العاملة ، لتتحول  التسمية      من مراآز التكوين المهني  ، إلى مراآز م

  .التكوين المهني والتمهين 

وتوسع التكوين المهني بتسهيل عملية التكوين لكل الفئات اإلجتماعية بتنفيذ عملية التكوين عن 

 وشريحة الشباب القاطن طريق المراسلة ، ليمس شريحة واسعة من العمال لتحسين أدائهم ،

  .بالمناطق النائية 

  

   :2005- 1991مرحلة الرابعة  ال –م 
  وتتلخص هذه المرحلة في إعادة النظر لمختلف أجهزة التكوين المهني ، وتوسيع أنماط 

التكوين المهني ، ومحاولة تكييف التخصصات حسب حاجة اإلقتصاد  ، وتحسين األداء 

تكوين المهني لإلستثمار ، والسماح بمشارآة القطاع الخاص      البيدغوجي لألساتذة وفتح ال

في إنشاء مدارس تكوينية ، ووضع نظام إعالمي وتنسيقي بين المؤسسات اإلقتصادية  

  والمراآز 

 مؤسسة موزعة في آامل التراب الوطني  ، 820   وقد وصل عدد المؤسسات التكوينية  إلى

 ملحقات المراآز التكوينية ،     208مهني والتمهين ،  و مرآز التكوين ال522ومنقسمة   إلى 

 20 معهدا متخصص في التكوين المهني ، أو التكوين البيداغوجي  ، وملحقات المعاهد 70و 

  1 .ملحقة  

  

  : هياآل التكوين المهني  بالجزائر- 5

 المجتمع   تتعدد هياآل التكوين المهني بالجزائر ، وذلك لتوفير برنامج تكويني فعال يمد

بكفاءات تسد الحاجيات اإلقتصادية ، وتتعدد الهياآل حسب التفرعات وحسب التوزيع في 

                                                 
1 – Ministere de la formation et l’enseignement professionnels , Circulaire ministérielle n° 5 , 29 
Janvier 2004 . 
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القطر الوطني  ، وحسب عدد المتعلمين والمندمجين   في القطاع ، وحسب الجهاز اإلداري 

والبيداغوجي الساهر على سير التكوين المهني على أفضل وجه ،   وأبرز الهياآل المكونة 

  :المهني بالجزائر مايلي  للتكوين 

   شبكة التكوين المهني  –أ 
 ويقصد بها آل المؤسسات التي تخدم قطاع التكوين المهني ، وهي هياآل إما تكوينية أو 

مشرفة    على نجاح برنامج التكوين ، وهي الهياآل التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ، 

ري التي تساهم في إستمرارية التكوين المهني ، وهي والمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلدا

في نفس الوقت تابعة لوزارات أخرى ، باإلضافة إلى المؤسسات العمومية  ذات الطابع 

  الصناعي  و التجاري  ، والتي تسمح بإجراء التربصات أو تعين في التكوين المهني 

: د مقاعد اإلستيعاب بحوالي  وأخيرا المؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص ، ويقدر عد

:  مؤسسة  ، وعدد المقاعد التابعة للتكوين المهني تقدر بحوالي 380 مقعد في 22500

  . مقعد 900000

  

  :  هياآل قطاع التكوين المهني  –ب 
  ويرتفع عدد هياآل وزارة التكوين المهني وخاصة تلك المؤسسات التي تضمن التكوين ،  

  : ث والدعم ، وهي آالتالي  ومؤسسات أخرى تضمن البح

  :  فإن شبكة التكوين المهني تتكون من 1على حسب المنشور الوزاري  

   معهد تكويني متخصص 70

   ملحقة المعاهد المتخصصة30

   مرآز تكوين مهني وتمهين522

   ملحقات مراآز التكوين المهني210

   المرآز الوطني للتعليم  والتكوين بالمراسلة01

  نية  معاهد تكوي06

  مراآز تدعيمية 06

  :   أنماط التكوين المهني  - ج 
   التكوين المهني تتعدد انماط التكوين فيه حتى يضمن الكفاءات المختلفة للفئات والشرائح 

  :الفتية خاصة ، وتسهل عملية إآساب المهارات ، وهو يتمثل في أربعة انماط أساسية 

                                                 
1 -  Ministere de la formation et l’enseigenement  professionnels , circulaire ministérielle n° 5 du 29 
janvier 2004  
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 في التكوين المهني  ، حيث يتم بشكله النظري وهو الشكل التقليدي  :  التكوين اإلقامي-1

والتطبيقي    في مؤسسات التكوين المهني  ، ويسمح بالتكوين داخل المؤسسة ، وحجم ساعات 

التدريس للتفروع التكوينية حوالي  سبع وعشرون ساعة تقريبا أسبوعيا حسب المستوى 

 أغلبية المتربصين والملتحقين والفرع ، والسداسي الدراسي ،  ويمثل هذا النمط من التكوين

 ويتم إستقبالهم حسب التخصصات الموجودة 770000:بالتكوين المهني حيث قدر عددهم   بــ 

بالمؤسسات ، وحسب قدرة إستيعابها ،  وفي دورتين من السنة  الدورة االولى في شهر فيفري 

 140000مط التكويني ، والدورة الثانية في شهر سبتمبر  ،وقد وصل عدد المسجلين بهذا الن

  1  . 2004متكون في دورة سبتمبر 

  

  :  التكوين عن طريق التمهين - 2

ويتم التكوين للمتعلم داخل الورشات أو المؤسسات اإلقتصادية ، سواءا في القطاع العام أو 

القطاع الخاص   أي يالمس المتعلم واقع الحرفة أو المهنة ، ويحتك مباشرة مع العمال أو 

ن وذوي الخبرة         في الميدان ،  ويتلقى دروسه النظرية في مؤسسة التكوين لمدة الممارسي

 متمهن سنة 130000:  يوم أو يومين وذلك حسب التخصص  ، ويمثل عدد المتمهنين حوالي  

2004 2 .   

   

  : التكوين عن طريق الدروس المسائية - 3

مل بتحسين مســتواها  ، أو تعليمهـا مهن       وهو نمط تكويني يسمح بالفئات التي تدرس أو تع

 على تطوير ونجاعة آفاءاتها األدائية في مختلف الميادين الحرفية والمهنية ،       تساعدها

ويتم داخل مؤسسات التكوين المهني ، ويكون دوما في المساء ، حتى يضمن لهذه الفئة التوفيق 

 12000ويقدر عدد المتكونين بهذا النمط    بين العمل اليومي أو الدراسة والتكوين المهني

 3متكون 

  

  : التكوين عن بعد -4

  وهو تكوين يتم عن طريق المراسلة ، ويتكفل به المرآز الوطني للتعليم المهني عن بعد ، 

حيث يتابع المتكون دروسا نظرية ترسل إليهم أو يستلمونها بالمرآز ، وهي عبارة عن 

                                                 
1  – A Hassani ; La rentrée de la formation et l’enseignement professionnels , Objectif formation , 
revue de la formation et l’enseignement professionnels , n° 19 , decembre 2004 , p 09 .  
2 – INFP ; Revue de la formatin et l’enseignement professionnels , objectif formation , INFP, n° 19 ; 
decembre 2004 , p 33 . 
3 – H. MERAZKA , rentrée 2002 -2003 etat des lieux , objectif formation , Editée par L’infp ; n° 16 ; 
juin 2003 , p : 8 . 
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 يعتمد  فيها المتكون  على القدرات الذاتية ، باإلضافة  إلى البرنامج التكويني لتخصص معين ،

الدروس النظرية التي يتلقونها   آل أسبوع ، ويمارسون أيضا األعمال التطبيقية ، ويمثل عدد 

 6500  من عدد المتكونين  أي  مايساوي عدد المتكونين  % 5المسجلين في هذا النمط حوالي 

   . 1متكون 

  

  :اصل  التكوين  المتو-5

   هو نوع من التكوين يتم في أحد المؤسسات التكوينية ، ويمس باألخص الفئة التي تم تخرجها 

يد أن تواصل من قبل ، والتي تحصلت على شهادة من شهادات التكوين المهني  ، والتي تر

على شهادات أعلى في القطاع ، وبذلك فهو تكوين متواصل يواصل فيه التكوين للتحصل 

كوينه في درجات أعلى ، وقد يمس بالدرجة الثانية تكوين العمال والموظفين في المتعلم ت

المؤسسات العامة والخاصة والذين يريدون تحسين مستواهم األدائي  ، أو طلبا من المؤسسة 

إلمداد فئة من عمالها بالكفاءات الالزمة ، وبذلك يكون التكوين بإتفاقيات مباشرة بين العامل  

مسؤولة أو المتعلم وبين مؤسسة التكوين وحسب الخدمة التكوينية التي يمكنها أن أو المؤسسة ال

  . تقدمها لهذه الفئة 

  

 :   التعليم المهني -6

 وضع نظام التعليم المهني  تدارآا للتعليم التقني سابقا التابع لنظام  التربية ، ومن أبرز    

ى شهادة التعليم المتوسط ، وقد بادرت  شروط اإللتحاق بمقعد التعليم المهني  هو الحصول عل

وزارة التعليم والتكوين المهنيين إلى إجراء معاهد تكوينية  أولية  في هذا النوع من التعليم   

  .آانطالقة أولى 

 فإن المبادرة  شرعت باقتراح ستة تخصصات ، آل  2 وعلى حسب المنشور الوزاري 

  .  كون التكوين لمدة أربع سنوات تخصص يتم اإللتحاق به بعد دراسة الملف ، وي

  

  : التجهيزات التقنية والبيداغوجية في مؤسسات التكوين المهني -د 
   تمتلك مؤسسات التكوين المهني تجهيزات ضخمة ، من وسائل تعليمية آاآلالت 

الصناعية والميكانيكية ، وأجهزة اإلعالم اآللي المتوفرة على مستوى اإلدارة والورشات 

 ، باإلضافة إلى التجهيزات الفالحية والتجهيزات البيداغوجية  المعاصرة منها التعليمية

                                                 
1  – H. MERAZKA , rentrée 2002 -2003 etat des lieux , objectif formation , Editée par L’infp ; n° 
16 ; juin 2003 , p : 8 .  
2 – Ministère de la Formation et l’enseignement professionnels , n° 1255 SG /MFEP /2005 ; 
10/09/2005 . 
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والقديمة ، إال أن المعاناة تكمن وراء قطع الغيار في حالة تعطل أحد األجهزة المتوفرة ، 

  . وبعض اإلطارات التي تستعمل وتصون تلك التجهيزات 

  

  : التأطير البيداغوجي -و 
ف المدرسين والمشرفين وحتى اإلداريين ،  يتم على مستوى التأطير البيداغوجي لمختل

المعاهد البيداغوجية التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين ، ويشرف عليها أساتذة 

متخصصين ، ومفتشين ذوي الخبرة واألقدمية في المجال ، ونجد أنه ال يمكن التثبيت  في 

 البيداغوجي واإلداري في المعاهد منصب الشغل إذا لم يقم صاحبه بإجراء التربص

  .المتخصصة 

 ويتم التدريس ولغة التعليم المتداولة اللغة العربية  واللغة الفرنسية وذلك حسب 

التخصصات وحسب المستوى التدريسي ، إال أن اللغة العربية هي اللغة األآثر إستعماال 

  في جل التخصصات 

زارة التكوين المهني تدريسها وتعليمها لمختلف      أما التخصصات أو الفروع التي تستطيع و

الفئات فهي خمس مستويات ، وبالرجوع إلى قانون تنظيم التكوين والتعليم المهنيين فإن العنوان 

  : ، فإن التكوين المهني في المستويات الخمس  21المادة  : 8الثالث في الفصل األول ص

  1تكوين عمال متخصصين  مستوى 

  2ين مستوى تكوين عمال  مؤهل

  3تكوين عمال وأفراد مؤهلين بمستوى اعلى مستوى 

  4تكوين أفراد متحكمون في التقنيات مستوى 

   .5تكوين تقنيين ساميين مستوى 

  1. تخصص 366 شعبة مهنية ، تتكون من 22 المهني نوتحمل مدونة الشعب الجزائر للتكوي

  

ليمية ، وطرائق تدريس حديثة ،   و يقوم التكوين المهني على أسس علمية ، من برامج تع

ومؤهالت  من األساتذة  المدربين على تمرير المعارف والكفاءات ، ومن خالل دليل 

  المعلم البيداغوجي  فإن الطرائق التدريسية المعتمد عليها هي ثالث طرائق تدريس أساسية 

   طريقة التدريس الحوارية -  1

  طريقة التدريس اإللقائية - 2

  لتدريس التنشيطية  طريقة ا- 3

    
                                                 

  . 5 ،  ص 2003  وزارة التكوين والتعليم المهنيين ،مدونة الشعب الجزائري ، -1
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    والبرنامج يعتمد في آل التخصصات على دروس نظرية وأخرى تطبيقة لها عالقة مباشرة 

مع المهنة التي يراد تعلمها ، باإلضافة إلى التربصات الميدانية التي يجريها المتعلم في 

 مرفوقا المؤسسات اإلقتصادية  أو الصناعية وذلك حسب تخصصه ، ويكون التربص الميداني

بمشروع ، ويقيم المشروع   من طرف األستاذ من خالل بطاقة تعليمية مبرمجة من دليل 

  ، وتكون مدة التربص الميداني من شهرين إلى ستة أشهر وذلك حسب 1التسيير البيداغوجي 

  المستوى الذي يدرس فيه المتربص ، وحسب الفرع 

كوين المهني ، هو وعي هذا االخير بحاجة  والدافع الذي  يجعل من المتعلم يلتحق بمرآز الت

ملحة لتكوين مهني يؤهله للعمل في الحياة العملية ، ويضمن له مهارات قد تساعده في 

 .الحصول على دور ومكانة إجتماعية ، ومن خالل التكوين يمكنه أن يحدد مشروعا مهنيا 

  

وهناك ثمانية دوافع " ديدة ،  وحدد أحد المختصين أن دوافع اإللتحاق بالتكوين المهني تكون  ع

  :أساسية تدفع بالمتعلم نحو التكوين المهني 

آالرغبة في الترقية اإلجتماعية ، والحاجة إلى السيطرة على المحيط ، والبحث عن الراحة "

النفسية  والفضول لفهم الطبيعة ، واإلتجاه بعد سن الثمانية عشر نحو اإلبداع ، والبحث عن 

اد فضاء لتفريغ الطاقة ، وأخيرا دافع تلبية الحاجة اإلجتماعية ليتأهل نحو فئة النشاط الفعال وإيج

   2" الكبار  

  

 :   فيما يلي  3 نفسية وتعليمية  متتالية ، فقد لخصتها احد البحوث   وتعلم مهنة يستلزم خطوات

  التدريس من اجل تغيير سلوك المتعلم  -1

 عالقات مع الواقعإعطاء المعلومات والمعرفة والمهارات بربط ال -2

إنجاز ربط بين المعرفة  السابقة والمعرفة الجديدة ، ووضعها في نمط المواقف  -3

 التعليمية الفعالة

 إعطاء برنامج تعليمي يعتمد على المشروع  الذي يكون من دوافع المتعلم -4

 التنظيم والصيانة للوسائل التعليمية المهنية ، وتعليم طريقة االداء في الميدان بفعالية -5

 .ومدة صالحية طويلة المدى 

  

  

                                                 
  1 51 ، ص  2004  وزارة التعليم والتكوين المهنيين ، دليل التسيير البيداغوجي  ،   -

2 - Moured Alloua , Le Manuelle De L’enseignement  , Palais dulivre , 1998 , p : 16  
3 – Marry Vonne Sorel , Pratiques nouvelles en education et en formation , edit l’hamatlau , paris , 
1994 , p : 37 
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  :  اهداف التكوين المهني بالجزائر - 6
   إمداد المتعليمين بالكفاءات التقنية إلتقان المهن والحرف اليدوية والصناعية-أ 

  إمداد المجتمع باليد العاملة المؤهلة -ب 

  تغطية حاجيات  السوق بالكفاءات النشطة -ج 

 ير التنمية اإلقتصادية  المساهمة والدعم لتطو-      ح 

 إستغالل طرق التعليم الفعالة والتكوين الفعال في مدة قصير وأقل جهد لتكوين اليد -خ 

 العاملة 

  التكوين المهني جزء من التربية  الوطنية العامة  -س 

  المساهمة في تحضير المواطن الصالح لخدمة المجتمع -ش 

يرات العالمية والمنتجة في مختلف القطاعات  تهيئة اليد العاملة المتكيفة مع التغ-ر 

 اإلقتصادية 

  تطوير العالقات والمعامالت مع الشرآاء اإلقتصاديين -ز 

   تهيئة المتعلمين والمتخرجين لمواصلة تكوينهم أثناء  دورهم اإلقتصادي-ع 

 تلبية التخصصات التي يرغب فيها الشباب ومساعدتهم لبناء مشروعهم المهني -غ  

  قبلي والمست

  مساعدة الشباب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وبناء شخصيتهم-ك 

  إعطاء المتعلم مهارات وطرق تنمية  واستغالل المواقف المختلفة للعمل في المستقبل-و 

  إعطاء المتعلم طرق تجديد المعرفة النظرية والتطبيقية في القطاع المهني-م 

عدة عمالها وموظفيها لتنمية قدراتهم  فتح المجال للمؤسسات اإلقتصادية  لمسا-ن 

  وآفاءاتهم االدائية بمؤسسات التكوين المهني 

  

   : بالجزائرنقائص المنظومة  التكوينية - 7
 مرت الجزائر بمراحل المد والجزر نتيجة األنظمة السياسية واإلقتصادية المختلفة ، مما 

ام للبالد ، فاتسم قطاع التكوين اثر سلبا    أو إيجابا على القطاعات المختلفة للنظام الع

المهني بالبطأ في بعض الفترات ، وبالنقص في المعدات والتأطير لألساتذة ، والتسيير 

لمختلف المؤسسات التكوينية ،        وقد يرجع لنقص الكفاءات ، والتكوين لإلطارات 

لمتحصلين فيها المؤهلة ، وقد نجد أن أغلب المسيرين والمكونين         لم يتجاوز عدد ا

 من مجموع الموظفين  ، ومما يزيد القطاع تهمشا ، هو % 30على شهادة البكالوريا   

إمتصاصه ألغلب المتعلمين الذين لم يواصلوا دراستهم بقطاع التربية ، وخاصة المتسربين 

  .منهم 
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  :لي  ويمكن تلخيص المشاآل التي يعاني منها القطاع التكويني المهني في الجزائر فيما ي

وهو تهميش التكوين المهني من طرف الوزارات المسؤولة ، فقد آان :   التهميش  -أ 

 ، وبذلك آان متذبذب األهداف  ، من 1980التكوين المهني تابعا لعدة وزارات لغاية سنة 

  حيث التسيير والبرمجة والتنظيم 

  

ون التوجيه للمتعلمين  ونقصد به التنسيق المنعدم والمفروض أن يك  :  إنعدام التنسيق-ب 

إلى ا لتكوين المهني مباشرة من المؤسسات التربوية ، وحتى يمتص آل الطاقات الشبانية ، 

ويمس آل فئات المتمدرسين ، باإلضافة لوجوب تهيئة المنظومة التربوية المتعلم لثقافة 

 ، وليخفض التكوين المهني ليتم التوجيه مباشرة ، وحسب المهنة التي يريدها هذا االخير 

الضغط من جهة أخرى على المؤسسات التربوية التي تبقى دوما في صراع وإرهاق جراء 

  .المعيدين ، ومشاآل الرسوب  

  

المالحظ للتخصصات المتواجدة بالتكوين المهني ال تمد المجتمع   :  البطا في التغيير-  ج 

ن منها الكثير وأعطت بكل        ما يحتاجه من فروع مهنية ، فقد نجد تخصصات قد تكّو

الفائض من المتخرجين  ولم تتغير بل مازال الفرع يحاول إستقطاب المتعلمين نحوها ، مع 

عقم مسايرتها للطلب ، وقد نجد بعض التخصصات التي ال تعطي المتعلم بعد تخرجه 

فرصة للعمل ، وخاصة تلك التخصصات اإلدارية التي قد ال يفتح لها مجال المنصب 

 تحول المؤسسات اإلقتصادية نحو الخوصصة   ومما يجدر ذآره هو وجود  وخاصة مع

فروع مهنية بمؤسسات تكوينية بمناطق ال تخدم سكان المنطقة ، آوجود فرع اإلعالم اآللي 

  .بالمناطق الفالحية ، ووجود التخصصات الفالحية بالمدن 

  

ر الحاصل في العالم وفي ال نجد برامج التكوين المهني تساير التطو :  نقص البرامج-د 

المجتمع الجزائري ، فمثال الزال برنامج الميكانيك السيارات يعتمد على الوسائل التقليدية  

والمحرآات التقليدية ولم يترقى إلستعمال الوسائل الحديثة ، وقد نجد معظم البرامج التي 

 من 2001  ، وأن بعض البرامج قد طبعت في سنة1985تقدم للمدرس قد طبعت في سنة 

طرف معهد التكوين المهني ، وال تلبي  مطبوعاته آل حاجيات القطاع التكويني ، مما 

  .يعود سلبا على نجاعة التدريس وآفاءة المتعلم 

ال يمد التكوين المهني باليد العاملة التي تلبي حاجات :  التوتر بين العرض والطلب -هـ 

  .متخرج من مؤسسات التكوين المهني   في السوق  باإلضافة لعدم توظيف ال  الطلب 
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  : الفصل خالصة 

  ومعاينة للتكوين المهني في العالم وما احدثه من تغييرات وما ترتب عليه من تغيرات جذرية 

حسب الظروف التي تواجه العالم ، فللتكوين المهني دور آبير في دفع وتحريك النظم 

ى التوازن اإلجتماعي واإلقتصادي  ، إال أن اإلقتصادية والدولية نحو التطور  ، والحفاظ عل

النظام المتبع في الجزائر والخاص بمنظومة التكوين المهني ، قد جاءت التعديالت التي يسعى 

إطاراتها لتدراك النقص والعجز في الفروع والبرامج العقيمة ، تماشيا مع التغير السريع للنظام 

لوسائل التقنية والبيداغوجية ، والبرامج الجزائري  ، آإصالح طرق التوجيه ، وتجديد ا

التكوينية وحتى الفروع المهنية ، لتلبية حاجات السوق اإلقتصادية ،    وهذا ال يعني فشل هذه 

المنظومة بل لها دور آبير فيما مضى إلستالم أدوار مختلفة في المؤسسات الخاصة والعامة 

ال ان النجاح الكلي يستلزم ثقافة إعالمية في الحفاظ على التوازن اإلجتماعي واستمراريته ، إ

آبيرة تعنى بكل القطاع ، وبكل متطلبات النظام التكويني آكل ليقوم على أسس حديثة تخدم 

  .التنمية وتلبية المكانة والدور المطلوب في القطاع اإلقتصادي  
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   خطوات تطبيق ادوات البحث-3

  عينة البحث-4

  زمان ومكان البحث– 5

ة األداة اإلحصائي– 6  
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  : المنهج المستخدم  - 1 

يسلط موضوع الدراسة الضوء على طرائق التدريس وعالقتها بقدرة اإلنجاز لدى المتربص     

ارية ، طريقة التدريس الحو ( متغيرين مستقلينبالتكوين المهني بالجزائر  ، وهي دراسة توضح  

متربص التكوين نجاز لدى  قدرة اإل(وعالقتهما بالمتغير التابع )  طريقة التدريس التنشيطية 

  .، وبذلك فإن المنهج الذي إستخدم في الدراسة هو المنهج الوصفي   ) المهني 

يقوم بتحديد الوضع الحالي للظاهرة المدروسة  وإعطاء تقرير وصفي : "  المنهج الوصفي ف   

طريقة   ، وبصدد  التعمق لفهم آيفية إستعمال المدرس لطريقة التدريس الحوارية و1" عنها 

التدريس التنشيطية داخل الفصل الدراسي في مؤسسة التكوين المهني بالجزائر   وتوضيح مدى 

تأثير الطريقتين التدريسيتين على التنظيم المعرفي والتعليمي والتعلمي  ، والترآيز على عامل 

ين الذين قدرة اإلنجاز ، وهو عامل الفشل أو النجاح في التعليم المهني  ،  وخاصة لدى المتعلم

 تأينا أن نستخدم المنهج الوصفي  فارن سنة ، بين  ثمانية عشر سنة  وواحد وعشريتراوح سنهم ماي

  .لتحديد األسباب القائمة وراء الظاهرة التربوية المدروسة 

  

  :   البحث واتأد - 2

سيرها    ات  وتف ع البيان ق  لغرض  جم دريس  وف ة الت أثير طريق ضمن  ت ة المت    موضوع الدراس

ربص            المدرس داخل  الفصل الدراسي       االتي يقدمه  دى المت درة اإلنجاز ل في مؤسسات       على ق

راون    حث قد إعتمد  أداتين أساسيتين ، التكوين المهني بالجزائر ،  فإن البا     ى هي أداة ب األداة األول

شيطية   أو المعدلة ، وذلك للتأآد من قدرة ونجاح المدرس في تطبيق طريقة التدريس الحوارية      التن

تعلم                           د دى الم درة اإلنجاز ل اني أي ق ر الث اس المتغي ة هي  لقي اخل الفصل التعليمي ، واألداة الثاني

ذي   بعد آل درس ،      للتكوين المهني    وهو ما سطر في البرنامج التعليمي        تعلم     وال زم الم  المرور   يل

ذلك إعت  يم ، وب ي التعل ة ف ه اإلنجازي يس قدرت ذي يق ي ال التمرين التعليم رمج ب اهو مب ى م دنا عل      م

  :على المتعلم  من خالل درس الرسم الصناعي  ، ونوضح أدوات البحث بالتفصيل فيما يلي 

  

  

  

  

  

                                                 
  .17 ، ص 1993 عبد الرحمان عدس ، أساسيات البحث التربوي ،  دار النشر ، القاهرة ،- 1
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  :  أداة  براون المعدلة لقياس طريقة التدريس - أ  

ي       ات ه ع البيان تخدمت لجم ي إس ث الت راون -أداة البح ة-  أداة ب ي أداة 1 1996   المعدل  ، وه

ات سمى بفئ ون  BIAS  ت دريس ، وهي تتك ة الت سجيل طريق ي تمكن من ت بكة  ،    والت من ش

ى   مالحظة مباشرة  دريس داخل الفصل الدراسي         عل ة الت شبكة    ،تطبيق المدرس لطريق ذه ال  وه

دريس     حسب الطريقة المتبعة    د سلوك المدرس ، وسلوك المتعلم       ي تحد يمكن من خاللها     ،  في الت

ة           فئات لقي  ثمان   وتتضمن   دريس الحواري ة الت ين   اس مدى تطبيق المدرس لطريق  وتجاوب المتعلم

ا  شيطية      معه دريس التن ة الت درس لطريق ق الم دى تطبي اس م ات لقي سع فئ اوب   ، وت دى تج  وم

   :ويمكن تلخيصهما آما يلي  ، المتعلمين مع هذه الطريقة التدريسية 

  : طريقة التدريس الحوارية  -أ

 :أوال شبكة المالحظة  -

دريس     ة الت ع طريق ين  م ين المدرس والمتعلم اس  التجاوب ب ى لقي شبكة األول تعملت ال  إس

ين        الحوارية داخل قاعة التدريس  ،     ا أن تب لوآية يمكنه ات س ان فئ ى ثم وقد قسمها الباحثون إل

ة داخل الحجرة                        دريس الحواري ة الت وتقيس مدى تطبيق المدرس ونجاحه في إستخدام طريق

   : وهي آما نوردها بالتفصيل : لمتعلمين التعليمية مع ا

  

سير) م ح  ( -1 شرح والتف م وال ف المعل و :  وص ديموه درستق وع ال رف  موض ن ط  م

ب إ   ي يج ل    الت سير المراح درس ، وتف االم درس تباعه وات ال سير خط د ه  وأهداف ل    ، وتمت

  عطاء التعليمات والشرح والتوضيح إلى إ  هذه الفئة

م أسئلة ا ) م س   (– 2 ات:لمعل دمها المدرس عن المحتوي ي يق ئلة الت ضمنة وهي األس    المت

درس ،  ي ال اهيم ف ساب المف دى إآت ن م تيعابها وع تعلم   ، و واس ه الم ا يحتاج ئلة عم         األس

  .المتسلسلة خالل الدرس للوصول ألهداف الدرس العامة  الخطوات في 

م    : إستجابات المعلم ) م ج    ( -3 ين ، والتعامل         ل  المدرس    وهي تفه مشاعر وحاجات المتعلم

ة ،    شجيع والمالطف ن الت ب م د ، وقري د عن التهدي لوب بعي م بأس ار معه تخدام أراء وأفك واس

   وأساليب النقد الخفيفة والبناءة المتعلمين 

                                                 
  .106  -102  ، ص  1998 علي البغدادي ، برنامج تعليم مهارات التدريس ، مكتبة العلوم ، الكويت ، - 1
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ت : إستاجابات المتعلمين –)ت ج   ( - 4 م ، حيث يكون       وهي تجاوب الم ال مع المعل علم  الفع

تعلم   قوم بأداء تعليمة المعلم ، وتقديم الجواب      التجاوب مباشرا وي   ه الم  ، واالستفسار الذي يقدم

  .من المبهمات و من النقاط المختلفة في الدرس 

تعلم  ) ت ع    ( - 5 ارف الم دة      :مع ار جدي ديم افك تعلم  بتق دمها الم ي يق ارف الت ي المع  وه

ة ، وطرح              ة المقدم ى األجوب ئلة  متعلقة بموضوع الدرس ، والتعليق عل  الجواب   لغرض   األس

   . بالمشارآة الجماعية المنظمةعنها  

يم ) ق   ( -6 ديمها     :التقي د تق ة بع ول المقترح اعي للحل يم  الجم ردي  والتقي يم الف و التقي  وه

  شفهيا او آتابيا ، وإنتقاء الحل الفعال جماعيا  مع إقتناع جميع المتعلمين بالحل المقترح  

ة واإلستجابة داخل الفصل      ف  لل   وهو التوق    :السكوت  ) س ( -7 ة  حرآ دة طويل ال   ، لإل لم نتق

  .خطوة ألخرى او عدم قدرة المتعلمين تقديم أجوبة  وسكوت المعلم  من

دم المدرس              : اإلنضباط)  ت     ( -8 ات ، ويق وهو التأنيب واإلضطراب نتيجة عدم فهم العالق

  . المتعلمين الموافقة بسلوآات عدم النقد والتأنيب ، ويظهر عدم الرضا و

م  شكل رق ل ال ا  عن–  05   ويمث سجيل نموذج بكة ت دريس  ش ة الت لوآات المدرس لطريق  س

ة و اتالحواري سلوآات     خان دد ال ه ع دى في وب ، وال يتع سلوك المطل ر ال ا ظه سجيل آلم      الت

  :لكل فئة سلوآية  العشرون  مرة ،  آما هو مبين فيما يلي  

  سجيل طريقة التدريس الحوارية نموذج ت– 5الشكل رقم  -

 علي البغدادي ، برنامج تعليم مهارات التدريس ، مكتبة العلوم ، الكويت ، :مأخوذ عن 

   .106  -102  ، ص  1998

  

 المجموع
 طريقة التدريس الحوارية

                        م ح
                                            م س
                                            م ج
                       ت ج
                      ت ع 

                        ق
                                            س
                                            ت

المجموع

  الكلي

  

30  
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  :طريقة التنقيط : ثانيا  -

  

ة                 ك بوضع عالم سلوك   ( / ) وتجمع المالحظات المباشرة داخل الفصل الدراسي ، وذل ام ال أم

ة ،   خمس و أن تكون المالحظة لمدة – براون –لفئة المناسبة ، ويقترح    المالحظ في ا    أربعين دقيق

سجيل                  والمالحظ يقسم عمله إلى عشر دقائق      ائق  مالحظة دون ت سجيل  وخمس دق ،   مالحظة وت

درس الواحد               تمتد   ة ثالث مرات في ال ذه العملي سجيل ، وخمسة        ه ة مالحظة وت ون دقيق أي ثالث

ة ة مالحظ شر دقيق سجيل ع ة    ،  دون ت ون دقيق درس المالحظ خمس وأربع ي لل وع الكل     والمجم

سجيل آل     ة     مع العلم أنه في مرحلة التسجيل والمالحظة  يتم الت واني بوضع العالم  ( / )    ثالث ث

  .بحيث ال يتجاوز السلوك عشرون عالمة على السلوك المالحظ ، 

  

يط   ة التنق ةوطريق ع العالمات لكل فئ ة  تكون بجم ي طريق ة ف دريس الحواري يط ف، الت يكون التنق

  : تالي ال آ لمدى نجاح المدرس في تطبيق الطريقة الحوارية والتقييم

ع  عالمات          جمع العالمات بحيث أن آل       ل نقطة واحدة          ( / )  أرب سجل       تمث ة ت ى عالم    ، وأعل

   : للفئة االواحدة ، ويكون التنقيط آتالي  خمسة  نقاط 05في الفئة  هي 

   1 ] =    4  - 1  [     أي نقطة واحدة إذا تكرر السلوك من مرة إلى أربعة مرات              -1

  2 ] =      8 -5 [                    نقطتين إذا تكررالسلوك من خمس مرات إلى ثمان مرات  -2

  3 ]=    12 – 9   [    ثالث نقاط إذا تكرر السلوك من تسع مرات إلى إثنا عشر مرة         -3

 4 ] =  16 – 13[        أربع نقاط إذا تكرر السلوك من ثالثة عشر مرة إلى ستة عشر مرة -4

   5 ] =  20 -17 [     خمس نقاط إذا تكررالسلوك مابين سبعة عشر مرة إلى عشرين مرة   -5

ى وهذا التنقيط يكون على جميع الفئات الستة         ين   االول ر  ، إال الفئت يط   تيناألخي            حيث يكون التنق

  :أو العالمة بالسالب ، آما هو موضح 

   1- ] =    4  - 1[       إذا تكرر السلوك من مرة إلى أربعة مرات سالبةأي نقطة واحدة ] 1-[ 

  2- ] =      8 -5[ إذا تكررالسلوك من خمس مرات إلى ثمان مرات    سالبتين  نقطتين  ]2 -[ 

  3 - ]=   12 – 9[       ط إذا تكرر السلوك من تسع مرات إلى إثنا عشر مرة  ثالث نقا ]3-[ 

  4 - ] = 16 – 13[ أربع نقاط إذا تكرر السلوك من ثالثة عشر مرة إلى ستة عشر مرة    ]4 -[ 

   5 - ] = 20 -17[  خمس نقاط إذا تكررالسلوك مابين سبعة عشر مرة إلى عشرين مرة   ] 5 -[ 
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  :ييم ثالثا التق

ع                             وم بتجمي سلوك المدرس  نق شاهدتنا ل ا من خالل م اط المتحصل عليه ع النق بعدما نقوم بتجمي

ساوي      ة ت دريس الحواري ة الت ي طريق ة ف أعلى قيم سلوآية  ف ات ال ع الفئ اط لجمي ة ، 30النق  نقط

  : ويكون تفسير النتائج آتالي 

ابين     - ة  م ة آلي ى عالم درس عل صل الم د األداء          ن ]30 - 26[  إذا تح و  جي ة فه قط

  في طريقة التدريس الحوارية 

ابين  - ة  م ة آلي ى عالم درس عل درس حسن األداء     ]25 - 21[ إذا تحصل الم  نقطة فالم

  في طريقة التدريس الحوارية 

ابين              - ة  م ة آلي ى عالم  نقطة فالمدرس متوسط األداء         ]20 – 16[  إذا تحصل المدرس عل

 حواريةفي طريقة التدريس ال

ابين  - ة  م ة آلي ى عالم درس عل درس دون الوسط   ]15 - 11[ إذا تحصل الم  نقطة فالم

  في آداء طريقة التدريس الحوارية ولم ينجح في تطبيقها  

ة      - ة آلي ى عالم درس عل صل الم ن  [إذا تح ل م ة 11أق عيف األداء ] نقط درس ض       فالم

  .ولم ينجح في تطبيقها في طريقة التدريس الحوارية 

  

  :طريقة التدريس التنشيطية  - 2

 :أوال شبكة المالحظة 

شيطية          دريس التن ة الت د عليه      وتعد شبكة مالحظة طريق     ا من األدوات المعاصرة التي يعتم

شبكة لمالحظة                          ذه ال سية ،   وه ة التدري ذه الطريق في قياس مدى  نجاح المدرس في تطبيق ه

ين   اوب المتعلم دى تج درس وم لوآات الم اس س ون وقي شيطية  تتك دريس التن ة الت ع طريق      م

  :من تسعة فئات سلوآية  آما هو مبين فيما يلي  

سير  ) م ح  ( -1 شرح والتف م وال ديم ل :وصف المعل و تق وع م  وه درس وض رف   ال ن ط م

ي يجب إ  سلة  الت ل  المتسل سيره  للمراح درس ، وتف االم درس ، أل  للوصول  تباعه داف ال ه

  اء التعليمات والشرح والتوضيح لى إعطوتمتد هذه الفئة إ

م  )  م س ( – 2 ات:أسئلة المعل دمها المدرس عن المحتوي ي يق ئلة الت ضمنة  وهي األس  المت

درس  تعلم لل ا الم ي يحتاجه اهيم ، وعن الخطوات الت ساب المف دى إآت ه وعن م      وآيف يمكن

   أن يوجه المتعلم 
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م  )  م ج  ( -3 تجابات المعل شاعر وحا  :إس م م ي تفه م     وه ل معه ين ، والتعام ات المتعلم ج

ين        بأسلوب بعيد عن التهديد ، وقريب من التشجيع والمالطفة ،          ار المتعلم  واستخدام أراء وأفك

  .، وتنظيم إجاباتهم ، وأساليب النقد الخفيفة والبناءة واالفواج 

شيط )  ش ( – 4 ة الف :التن ة الراجع تعلم بالتغذي ة الم ارة دافعي درس بإث ام الم و قي ة ،  وه وري

ة          ة  خاص ال تعليمي ن أعم ه م وا ب ا آلف امهم بم دى قي ة م ين ، ومراقب ل المتعلم ه عم وتوجي

واج   ف األف رور بمختل ع الم درس ، م ة و بال اعي  ومتابع م الجم ير  عمله ة  س               مراقب

هم ا يعترض اونهم ،م شجيع تع رى    ، وت واج األخ ى األف ئلة إل ل األس ادل ، وتحوي رض تب  بغ

  .اإلثارةاألراء  و

ين  )ت ج     ( – 5 ت      : إستاجابات المتعلم م ، حيث يكون      وهي تجاوب الم ال مع المعل علم  الفع

أداء       وم ب شروع في العمل ، وطرح                   التجاوب مباشرا ويق واج وال سيم االف م ، آتق ة المعل  تعليم

  .األسئلة التوضيحية ، واختيار ممثل الفوج  وتقديم العمل الجماعي  في الوقت المحدد  

تعلم) ت ع   ( - 6 ارف الم ا  ،     :مع وا به ي آلف ة الت ام التعليمي وج بالمه راد الف ام اف ي قي  وه

وج             ل الف ة داخ ة والجماعي دخالت الفردي ام بالت نهم، والقي اون بي ل ، والتع سيم العم وتق

  .ومع الفصل آكل ، وتقديمه للحلول والمساعدة للفوج  والفصل الدراسي 

يم ) ق   ( -7  اعي       :التقي يم  الجم ات والتقي ل المجموع يم  داخ ردي  والتقي يم الف و التقي  وه

ع                  أوللحلول المقترحة بعد تقديمها شفهيا       اع جمي ا  مع إقتن ال جماعي اء الحل الفع  آتابيا ، وإنتق

  المتعلمين بالحل المقترح  

سكوت-)  س ( -8        ف  لل :  ال و التوق صلوه ل الف تجابة داخ ة واإلس دة طويلحرآ  ، ة لم

  . عدم قدرة المتعلمين تقديم أجوبة  وسكوت المعلم أو  خطوة ألخرى من   نتقاللإل

دم المدرس              :اإلنضباط  )  ت   ( -9 ات ، ويق م العالق  وهو التأنيب واإلضطراب نتيجة عدم فه

ين          النقد والتأنيب ، ويظهر عدم الر      ضا والموافقة بسلوآات المتعلمين ، وانعزال بعض المتعلم

  .ة داخل الفوج ، أو سيطرة عضو  من الفوج على األعضاء اآلخرين عن المشارآ
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التفريغ لطريقة التدريس التنشيطية داخل  خانات  نموذجا لشبكة المالحظة و06 ويمثل الشكل 
    :آما يلي  الفصل الدراسي

  
  

 المجموع  التنشيطيةطريقة التدريس 
                                            م ح
                        م س
                                            م ج 
                                            ش

                       ت ج 
                                           ع ت 
                        ق
                        س
                        ت 

 المجموع
  الكلي

  
  

   35     

  
  الحظة طريقة التدريس التنشيطية  شبكة م– 06شكل رقم 

  ، 1998علي البغدادي ، برنامج تعليم مهارات التدريس ، مكتبة العلوم ، الكويت ، : مأخوذ عن 
   .106ص   

  
  

  :طريقة التنقيط : ثانيا 
  
ة         ك بوضع عالم سلوك ( / ) وتجمع المالحظات المباشرة داخل الفصل الدراسي ، وذل ام ال أم

ة ،   خمس و  أن تكون المالحظة لمدة – براون –لمناسبة ، ويقترح   المالحظ في الفئة ا    ين دقيق  أربع

سجيل                  والمالحظ يقسم عمله إلى عشر دقائق      ائق  مالحظة دون ت سجيل  وخمس دق ،   مالحظة وت

درس الواحد               تمتد   ة ثالث مرات في ال ذه العملي سجيل ، وخمسة        ه ة مالحظة وت ون دقيق أي ثالث

س  ة دون ت ة مالحظ شر دقيق ة       ، جيل ع ون دقيق درس المالحظ خمس وأربع ي لل وع الكل  والمجم

سجيل آل     ة     مع العلم أنه في مرحلة التسجيل والمالحظة  يتم الت واني بوضع العالم  ( / )    ثالث ث

  .بحيث ال يتجاوز السلوك عشرون عالمة ظ ، على السلوك المالح
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يط ة التنق ي طريوطريق ة ف ات لكل فئ ع العالم ون بجم ة  تك شيطيةق دريس التن يم   ، الت ون التقي فيك

  : آالتالي 

ة عالمات  بحيث أن آل   ( / )جمع العالمات   ة      أربع سجل في الفئ ة ت ى عالم ل نقطة ، وأعل   تمث

   : آما يلي للفئة الواحدة ، ويكون التنقيط  نقاط05هي 

   1 ] =    4  - 1 [     أي نقطة واحدة إذا تكرر السلوك من مرة إلى أربعة مرات              -1

  2 ] =      8 -5 [                  نقطتين إذا تكررالسلوك من خمس مرات إلى ثمان مرات  -2

  3 ]=    12 – 9  [     ثالث نقاط إذا تكرر السلوك من تسع مرات إلى إثنا عشر مرة        -3

  4 ] =  16 – 13   [   ة   أربع نقاط إذا تكرر السلوك من ثالثة عشر مرة إلى ستة عشر مر-4

   5 ] =  20 -17  [     خمس نقاط إذا تكررالسلوك مابين سبعة عشر مرة إلى عشرين مرة  -5

  

ذا ال     سبعة    وه ات ال ع الفئ ى جمي ون عل يط يك يط    تنق ون التنق ث يك رتين حي ين االخي         ، إال الفئت

  :ضح  آما هو مو - والفئة ت – س –الفئة أو العالمة بالسالب ،

   1- ] =    4  - 1 [      إذا تكرر السلوك من مرة إلى أربعة مرات سالبةأي نقطة واحدة ] 1-[ 

  2- ] =      8 -5[ إذا تكررالسلوك من خمس مرات إلى ثمان مرات    سالبتين  نقطتين  ]2 -[ 

  3 - ]=   12 – 9 [       ثالث نقاط إذا تكرر السلوك من تسع مرات إلى إثنا عشر مرة  ]3-[ 

  4 - ] = 16 – 13[ أربع نقاط إذا تكرر السلوك من ثالثة عشر مرة إلى ستة عشر مرة    ]4 -[ 

  5 - ] = 20 -17[ إلى عشرين مرة   خمس نقاط إذا تكررالسلوك مابين سبعة عشر مرة  ] 5 -[ 

  

  :طريقة التقييم : ثالثا 

ة ال  ثم نقوم بتجميع النقاط ، فأعلى    ساوي     قيمة في طريق شيطية  ت دريس التن  نقطة ، ويكون   35ت

  : تفسير النتائج آتالي 

ابين   - ة م ى عالم درس عل صل الم د األداء           ] 35 - 29[  إذا تح درس جي ة فالم نقط

  في طريقة التدريس التنشيطية 

ابين      - ة م ى عالم درس عل صل الم سن األداء            ] 28 - 22[ إذا تح درس ح ة فالم نقط

 تدريس التنشيطية في طريقة ال

ابين  - ة  م ى عالم درس عل صل الم ط األداء      ] 21 - 15[ إذا تح درس متوس ة فالم نقط

 في طريقة التدريس التنشيطية  
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ابين   - ة م ى عالم درس عل صل الم ط األداء     ]  14 - 8[ إذا تح درس دون الوس     فالم

 في طريقة التدريس التنشيطية 

 

ل من     أ[ إذا تحصل المدرس على عالمة       - اط    7ق ة         ]  نق فالمدرس ضعيف األداء في طريق

 .التدريس التنشيطية 

  

  : أداة قياس قدرة اإلنجاز لدى المتعلم -ب 

ة ،      ة وأخرى تطبيقي ا نظري ي دروس التكوين المهن تعلم ب ربص أو الم ى المت رمج عل و مب ا ه     مم

تيعابه ل       دى إس يم م ي تق ة الت ارين النهائي ن التم وا م ا ال تخل ي  ،  إال أنه درس التعليم ضمون ال      م

ه ،                          درة اإلنجاز لدي يم ق ة التي تق ارين التعليمي ربص  ، التم ى المت ومن أهم التمارين المبرمجة عل

م                         د ت درس ، وق ة ال د نهاي ة بع دة خمسة عشر دقيق ا لم والتي تسمح بممارسة العمل التطبيقي فردي

ات ا     تعلم لمجري ي الم د تلق صناعي بع م ال رين الرس ار تم ات   إختي سب التعليم ك ح درس  ، وذل ل

  :وطريقة التنقيط المبرمجة ، ونورده فيما يلي  
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  :بنود مقياس قدرة اإلنجاز  : أوال 

    

 المحاور

التعليمية

  الفئات السلوآية

  

 
  العالمة

     قياس األطوال-

     التسطير بالمسطرة والمدور-
     غير مباشرمباشر، :  التقطيع -

     تصميم الوجوه مثلث ، مستطيل ، مربع -
     الطي للورق-

     التلصيق البسيط على الورق المقوى-

ت 
ليا
عم

نفي
الت

  ذ

     المكعب إنجاز -
     خصائص األدوات للتسطير-

   التنظيم والصيانة-
     التقطيع وخصائص أداة القطع -
     صيانة واألمن ألداة التقطيع-

   التلصيق ببطىء وإتقان-
ملة     وضعية تنظيم األدوات المستعملة-

ستع
الم

ت 
نيا
لتق
ا

  
   الطي بالدقة-
   وعي بالخطر المتوقع من األدوات القاطعة -
 الحماية والتجنب للخطر عند اإلستخدام -
أل

  

ة 
قاي
الو

من
اال

  
  قفاز ، :  وضع و إستخدام  األدوات الوقائية -
   األسطر المستقيمة-
   الخطوط المتوازية-
   الخطوط المتكسرة -
   قياس األطوال -
   مراجعة العمليات السابقة-
   قياس الزوايا -
   بناء الوجوه وقياسها -

بية
سا
لح
ت ا

ليا
عم
ال

  

   قياس إرتفاعات واستواء المكعب-
    المجموع 

    25            

  

  – نموذج بنود مقياس قدرة اإلنجاز -07الشكل  رقم 

  2001  ،  األبيار ، الجزائردليل األستاذ في التكوين المهني  ، معهد التكوين المهني: مأخوذ عن 

  16ص 
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 المتعلم في درس الرسم الصناعي    طريقة تقييم المدرس لقدرة إنجاز- 07الشكل رقم ويمثل هذا   

، الخاص    وذلك بعد تقديم الدرس  علم المبرمج على المدرسنموذج تطبيقي من دليل الموهو 

   1بهذا الموضوع  وتكون مدة التقييم  خمسة عشر دقيقة بعد إلقاء الدرس مباشرة 

 وآما هو مالحظ فالمقياس يتكون من أربعة فئات تقيس مدى إستيعاب المتعلم لمحتوى              

  :اه ، ونوجز المقياس لقدرة اإلنجاز  فيما يلي على حسب الفئات الدرس الذي تلق

  خطوات إنجاز الرسم من حيث و يلخص أو  يقيس من خالل البنود  وه : عمليات التنفيذ– 1

  إستعمال األدوات والتصميم لألشكال المختلفة وتناسق الرسم والتقطيع لتكوين الشكل المطلوب  

هو يظهر  مدى صيانة المتعلم للوسائل التي يستعملها في الرسم   و: التقنيات المستعملة – 2 

  . التعليمي المطلوب الموضوع  التي تخدم لألداةوالتجسيد للشكل المطلوب  ، مع حسن إختياره 

وتوضح هذه المجموعة المالحظة من السلوآات مدى وعي ومعرفة  :   الوقاية واألمن– 3

حوادث آتجنب السرعة واإلنفعال ، والترآيز عند إستعمال المتعلم ألخطار العمل والوقاية من ال

  ..األدوات لكي ال يؤذي  جسده ، وصيانة األداة والتعامل معها بالوقاءات المخصصة لها آالقفاز 

       والمقصود منها العمليات العقلية التي يستخدمها المتعلم ويجسدها:   العمليات الحسابية - 4

لخطوط المتوازية والمنكسرة  وعدم الخطأ في حساب الشكل المطلوب في عمله آالمستقيمات  وا

   .واألضلع المتناسقة إلنجاز المجسم 

  

  : طريقة التنقيط :  ثانيا 

  ويتم قياس قدرة اإلنجاز بإعطاء نقطة واحدة على آل عملية منجزة من طرف المتعلم ،     

  مة إنجاز مكعب بالورق المقوى ، وذلك من خالل مالحظة المدرس المباشرة لعملية تنفيذ مه

 وفي حالة عدم تحقيق أو إنجاز المتعلم لخطوة معينة ، تكون النقطة المقابلة للعمل المطلوب صفرا 

:  ويكون مجموع التنقيط آالتالي   

  نقاط    7        :  عمليات التنفيذ - 

  نقاط7    :  التقنيات المستخدمة -

  نقاط 3         :  الوقاية واألمن -

   نقاط8     :  العمليات الحسابية -
                                                 

1- Institu de la formation professionnelle , Manuells de l’enseignement proféssionnel , El biar  alger 
2001 , ,P 16  
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  قيمة تمثل نجاح المتعلم في توظيف  قدرة اإلنجازأعلى نقطة وهي 25: ومجموع النقاط يساوي  

: أما التقييم فيكون على الشكل التالي  ، وذلك حسب التنقيط   

داء في قدرة اإلنجاز نقطة فالمتعلم جيد األ ] 25 -21[ مابين إذا تحصل المتعلم على عالمة  -    

 نقطة فالمتعلم حسن األداء في قدرة اإلنجاز ]  20-16[ مابين إذا تحصل المتعلم على عالمة  - 

نقطة فالمتعلم متوسط األداء في قدرة  ] 15 -11[ مابين إذا تحصل المتعلم على عالمة  - 

  اإلنجاز

متعلم دون الوسط في  األداء  لقدرة ط  فالانق  ] 10 -6[مابين  إذا تحصل المتعلم على عالمة  - 

 اإلنجاز

   فالمتعلم ضعيف األداء في قدرة اإلنجاز ] نقاط5أقل من [ إذا تحصل المتعلم على عالمة  - 

 

  . وبطريقة التنقيط المتبعة يتم تقييم أداء المتعلم ومدى توظيفه لقدرة اإلنجاز 

برمج  بعد نهاية الدرس مباشرة  ، والذي يقيم أما الزمن المحدد لقيام المتعلم باإلنجاز للتمرين الم

     المتعلم لقدرة إنجازه ، حسب الموضوع المدرس  ، فإنه يتحدد حسب الدليل خالل مدة إنجاز

  . خمسة عشر دقيقة ال تفوق

  
  

  : صدق أدوات البحث   -ج 

سه قمنا للتأآد من صدق  أداوات البحث المستعملة في الدراسة ، ولجعلها تقيس ما أعدت لقيا

  : بخطوتين   في هذه المرحلة 

         قياس طريقة التدريس  على  مجموعةعرضنا الصورة األولية  من أداة : الخطوة االولى

  : من المحكمين ، تتكون من تسعة أشخاص مصنفين على الشكل التالي  

يس في قسم علم آان مجموع هؤالء األساتذة الجامعين يمارسون التدر:  أربعة أساتذة  جامعيين -

  .النفس وعلوم التربية 

وهما أستاذان يدرسان طرائق التدريس بمعهد التكوين المهني بالمدية  :  أستاذان بالمعهد - 

  لألساتذة 
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وهما مسؤوالن عن المتابعة البيداغوجية لألساتذة  وتطبيق البرنامج :  نائبان تقنيان للبيداغوجيا -

وقد إآتسبا تكوينا بيداغوجيا  للمتابعة البيداغوجيا ،  باإلضافة التعليمي بمرآز التكوين المهني ، 

  للخبرة المهنية   التي تجاوزت العشر سنوات 

قدمنا للمفتش العام في البيداغوجيا لمراآز التكوين المهني والذي يمارس المهنة :  مفتش عام -

  .بالمعهد التكويني لألساتذة 

         اليتها طلبنا منهم اإلجابة عن األسئلة التالية  وبعد إطالعهم على موضوع الدراسة وإشك

  :في موضعين مختلفين  

  : بالنسبة ألداة قياس طريقة التدريس -1

   هل أداة قياس التدريس  واضحة ؟-

   هل أداة القياس منظمة ؟-

    هل بنود  أداة قياس طريقة  التدريس تتصل   وتتوافق مع  موضوع الدراسة وإشكاليتها ؟-

  ل يمكن تطبيق هذه االداة على المدرسين  بالتكوين المهني ؟ ه-

  هل األداة موضوعية ؟

  :بالنسبةألداة لقياس قدرة اإلنجاز – 2

   هل أداة القياس  واضحة ؟-

   هل اداة القياس توافق قدرات المتعلم ؟-

   هل بنود أداة القياس توافق موضوع الدراسة ؟-

   المتربصين في الزمن المحدد لها ؟ هل أداة القياس يمكن تطبيقها  على-

   هل األداة موضوعية ؟-

  

 وبعد إطالعنا على أراء المحكمين ، وجدنا  أغلبية اآلراءتدل على  أن ادوات القياس توافق 

الموضوع المدروس  ، وأن اإلجابة عن األسئلة فيما يخص األداة آانت إيجابية ، ولم تقترح 

بين نهاية الدرس ، وبداية تطبيق اداة قياس قدرة اإلنجاز حيث تعديالت ، إال في الزمن المحدد ما

  .طلب منا أن نمنح المتربص وقت راحة  يصل إلى عشر دقائق ، وتم اخذها بعين اإلعتبار 
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  : الخطوة الثانية 

إغتنمنا فرصة تواجدنا بمرآز التكوين المهني ، وطلبنا من المدرسين إعطاء إقتراحات حول 

  ومن خالل مناقشة عامة ضمت إحدى عشر مدرسا ، إستنتجنا أن تسعين بالمئة أدوات القياس ،

   من المجتمعين وجدوا األدوات المستعملة  تناسب السلوآات المراد قياسها ، وأنها       % 90

  .ال تخرج عن واقع المدرس من حيث البنود ومن حيث المحتوى الذي يتعامل معه المدرس يوميا 

اءات تمكنا من التأآد من أن أدوات البحث تتمتع بصدق ظاهري بالموضوعية ،  وبعد هذه اإلجر

وبذلك هي اداة صالحة ألن تقيس ما اعدت  لقياسه ، وهي  عامل طريقة التدريس وعامل قدرة 

  .اإلنجاز  

  

  : البحث  ثبات  أدوات-د 

 حسب تف األدوا  قبل الشروع في تطبيق أي اداة بحث على عينة البحث ، على الباحث أن يكي 

     حسب المنطلقات الثقافية للعينة ، وبما أن األداة المستعملة في مالحظة أداة التدريسالمجتمع و

وات ، وتتفق أغلب دوالتي هي مستسقاة من أداة براون المعدلة ،  آان من الواجب دراسة ثبات األ

  : طرق   البحث يحدد بأربعتعلى أن حساب ثبات أدوا   الدراسات اإلحصائية 

   طريقة إعادة اإلختبار -1

   طريقة التجزئة النصفية – 2

   طريقة اإلختبارات المتكافئة – 3

   طريقة تحليل التباين – 4

لحساب ثبات أداة جمع البيانات ، "  إعادة اإلختبار  "  ولعدة  إعتبارات قمنا باختيار طريقة  

  :ومن أهم اإلعتبارات 

 بمرآز التكوين المهني إعادة نا نفس العينة ، حيث يساعد وجود إمكانية إعادة اإلختبار على-1

  أداة مالحظة التدريس على خمسة أساتذة ، مما يسمح لنا بالرجوع إليهم إلعادة تطبيق األداة 

 عدم عثور الباحث على صورة مكافئة لألداة قد طبقت بصفة مطابقة للبحث في المجتمع – 2

  الجزائري 

التدريس تقوم على مالحظة السلوآات  والخطوات التي تكون أساس أداة مالحظة   آون - 3 

طريقة التدريس الحوارية أو طريقة التدريس التنشيطية ، وبذلك يمكن للباحث حسب الموضوع 

  .التعليمي  والموضوع المدروس  في البحث أن يقوم ببعض التعديالت 
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اتذة تتكون من عشرة أساتذة ، يدرسون  قمنا  باختيار عينة عشوائية من األساألولالتطبيق   في 

بصفة دائمة بمرآز التكوين المهني ، وقد تلقوا تكوينا مسبقا في طرائق التدريس ، وقمنا بمالحظة 

طريقة تدريسهم ، مع العلم أن خمسة أساتذة تم مالحظتهم وتسجيل سلوآاتهم  وهم يطبقون طريقة 

تسجيل سلوآاتهم في طريقة التدريس التدريس الحوارية ، وخمسة أساتذة تم مالحظتهم و

التنشيطية على حسب معايير األداة ، وبعد  ستة أسابيع ، أعدنا تطبيق األداة لمالحظة طريقة 

  وقمنا بمقارنة العالمات - على نفس العينة ،  ونفس األساتذة – الحوارية  والتنشيطية –التدريس 

، أي  طريقة  Pearson  "  إرتباط  من خالل معاملودراسة إرتباط النتائج على آل أداة

 وجدنا أن قيمة معامل  اإلرتباط  حظة طريقة التدريس التنشيطية ، التدريس الحوارية ، وأداة مال

 ، وتدل 0.93بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ألداة قياس طريقة التدريس الحوارية تساوي 

ه الدراسة أداة معامل ثباتها وثيق اإلرتباط  أي  التي سيتم إستعمالها لهذاألداةهذه القيمة على أن 

رتباط بين التطبيق االول والتطبيق الثاني ألداة ، أما معامل اإلثابتة ويمكن إستخدامها في الدراسة 

  ، حسب طريقة بيرسون ، ومن ذلك فاألداة 0.91قياس طريقة التدريس التنشيطية ، يساوي قيمة 

  . ثابتة ويمكن اإلعتماد عليها في الدراسة ةأدا قوي ، فهي لها معامل إرتباطه
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  :خطوات تطبيق أدوات البحث    -3 

    تتدخل عدة عوامل دخيلة عند تطبيق أدوات البحث ، وخاصة لما يكون اإلحتكاك المباشر    

   قد تجعل، والتي بين الباحث وأفراد العينة ، وشبكة المالحظة المباشرة داخل الفصل الدراسي

دية بزيارات  تمهيمن الباحث محور إهتمام من طرف المتعلمين ، ولعزل المتغير الدخيل ، قمنا 

 مرتين في األسبوع   مع آل فوج من أفواج العينة ، لمدة أربعة أسابيع داخل الفصول الدراسية ، 

    .، وتابعنا مجريات الدرس  ، وحتى يتكيف المتعلمون والمدرسون  مع وجودنا داخل األقسام

نجاز ، هيأنا المتعلمين لخمس مرات متتالية ليقوموا بالتمارين التقييمية  وبالنسبة لمقياس قدرة اإل

        بعد آل درس بحضور أستاذ يسجل ما يقوم به المتعلم ، لتكون التسجيل والتقييم دقيقا ،

  .درة اإلنجاز  في مقياس قاإلختبار  يوم  يرتبكوحتى يتعود المتعلم على المدرس الحاضر وال

 إستعمال أداة براون المعدلة لمالحظة وتقييم  طريقة التدريس بمشاهدة المدرس المختصونحدد   

  تكرردقائق مالحظة وتسجيل، وقد قسمت هذه المدة لثالث فترات ، بعشرفي الحصة الواحدة 

ثالث مرات ، ويتخللها خمس دقائق مالحظة دون تسجيل ، أي يكون الزمن الكلي خمس 

  .وأربعون دقيقة 

تدريس فقد قام الباحث بمالحظة طريقة وقد طبقت هذه الكيفية على العينة التي تم مالحظتها ،      

التدريس التنشيطية حسب  أو طريقة يس الحواريةطريقة التدرا األخير لالمعلم ، بعد إدراك هذ

، وآانت األداة قد تم تطبيقها   التي يستعملها داخل  الفصل الدراسيمقسمة في العينة ، واألفواج ال

 األول  األفواج على طبقوا طريقة التدريس الحوارية ، أربعة مدرسين مدرسين ، ثمانيةعلى 

 على المتعلمين طبقوا طريقة التدريس التنشيطية خرينآوأربعة مدرسين    ،الثاني الثالث والرابع 

ضافة إلى أن مدة الدرس تكون في مدة  ، باإل-  األول ، الثاني  ، الثالث ، والرابعفي األفواج 

 خمسون دقيقة ، وذلك حسب مجريات الدرس أقصاهاأدناها خمس وأربعون دقيقة ، أو في مدة 

  .ووتيرة تجاوب المتعلمين 

    طلب فقدبعد راحة دامت حوالي عشر دقائق بعد الدرس ،     أما بالنسبة لقياس قدرة اإلنجاز

نية ال تتجاوز رين المقدم  وهو مقياس قدرة اإلنجاز في مدة زم أن ينجزوا التم من المتعلمين 

  مع حضور آل أربعة متعلمين مع أستاذ ، ليكون التسجيل والتقييم دقيقا ،  ،الخمسة عشر دقيقة 

 والذي يسمح بقياس قدرة    على حسب معيار التنقيط ، جمع البياناتثم  تم التنقيط لعملهم و

    .هاية الدرساإلنجاز لدى المتربص بعد ن
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 :عينة البحث   - 4
 

 بمرآز التكوين المهني بالجزائر  يدرسون  وأفرادها متجانسين ،تم إختيار العينة عشوائيا ،        

               والذي يضم مدرس لكل فصل ، ومتربصين   فصول دراسية  ثمانية من وهي تتكون

 أن سن العينة    ت مجريات الدرس  ، مع العلمأو متعلمين داخل القسم والذين يتابعون خطوا

 وأن جميع المتربصين من خالل يتراوح مابين ثمانية عشر سنة إلى ثالث وعشرون سنة ، 

   على مستوى السنة التاسعة أساسي  ،  وأنهم    ملفاتهم التسجيلية بالمرآز التكويني متحصلون

ع تخصصاتهم  بالمؤسسة في دورة فيفري قد شرعوا في متابعة الدروس  والتكوين  لمختلف فرو

 ن إلى  مئة وخمسمقسمي  متعلما ، ) 196 (      وستة وتسعون ةمائوعددهم اإلجمالي  ، 2005

 ينقسم  -اث  متعلما من جنس اإلنا ) 91( واحد وتسعون   ومتعلما من جنس الذآور ، ) 105( 

من جنس  أربعة مدرسين  ية مدرسين ثمان يدرسهم   ثمانية أفواج  إلىأفراد العينة اإلجمالي 

  وقد إنقسموا بالتساوي في طريقة التدريس  ، مدرسين من جنس اإلناث ، أربعة الذآور  ، و

فكان أربعة مدرسين   إثنين من الذآور وإإثنين من اإلناث يدرسون بطريقة التدريس الحوارية ، 

       بطريقة التدريس التنشيطية وأربعة مدرسين إثنين من الذآور وإثنين من اإلناث يدرسون 

    :آما هو موضح فيما يلي  

  

  :طريقة التدريس الحوارية عينة  -ا 

متعلما  ، وآل أفراد الفوج ذآور،  ) 21(  ن  واحد وعشريويتكون من : الفوج األول   -

يدرسون تخصص تكويني  في ميكانيك تصليح السيارات ، يدرسهم أستاذ الميكانيك 

 ..اعي  درس الرسم الصن

 متعلما ، يدرسون تخصص الخياطة  ) 27 (ن وعشريسبع  يتكون من: الفوج الثاني  -

الجاهزة ، وآل أعضاء الفوج من جنس اإلناث  ، تدرسهم أستاذة الخياطة الجاهزة 

 .الرسم الصناعي موضوع درس بطريقة التدريس الحوارية 

   الذآور  من جنس علما ، ت م )19(  عشرتسعة م أعضاء هذا الفوج ويض: الفوج الثالث  -

 ، ويقدم لهم أستاذ التخصص درسا حول الرسم قفالة حدادة وتلحيم يدرسون تخصص 

 .الصناعي 
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  متعلما ، من بينهم إحدى )24 ( يضم أفراد الفوج الرابع أربع وعشرون: الفوج الرابع  -

 تخصص عامل  اإلناث ، يدرسونذآور ،  وثالثة عشر متعلما من  العشر متعلما من 

 .  ستاذة التخصص درس الرسم الصناعيفي الميكرو معلوماتية ، تدرسهم أ

  

 :طريقة التدريس التنشيطية عينة  -ب 

متعلما  ، وآل أفراد الفوج ذآور،  ) 24(   أربع وعشرين ويتكون من  :  األولالفوج  -

يكانيك درس   في ميكانيك تصليح السيارات ، يدرسهم أستاذ الما تكوينيايدرسون تخصص

 ..  بطريقة التدريس التنشيطية الرسم الصناعي 

 متعلما ، يدرسون تخصص الخياطة  ) 29 (ن وعشري تسع  يتكون من :  الثانيالفوج  -

بطريقة  اإلناث  ، تدرسهم أستاذة الخياطة الجاهزة  ، وآل أعضاء الفوج من الجاهزة

   . درس الرسم الصناعيموضوع التدريس التنشيطية  

 منهم  سبعة  متعلما ،   ) 22(  وعشرين نإثنام أعضاء هذا الفوج ويض:  الثالث وجالف -

 ، ويقدم  اإلناث منمتعلمين   )  05(  وخمس  ،الذآور  من جنس متعلما  ) 17( عشر 

  درسا حول الرسم الصناعي ،  تنجيد أثاث السيارات وتأثيث لهم أستاذ التخصص

  ..بطريقة التدريس التنشيطية 

  )12( عشرإثنا  متعلما ، من بينهم  ) 30( ن  ثالثي الفوج يضم أفراد  : الرابعوج الف -

 اإلناث ، يدرسون تخصص ن متعلما م ) 18(  عشر ثمانية  الذآور ،  ومتعلما من 

   ، تدرسهم أستاذة التخصص درس الرسم الصناعيعامل في الميكرو معلوماتية ،

 . بطريقة التدريس التنشيطية 
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 : وفيما يلي  جدول يبين توزيع العينة 

   - توزيع العينة – 01جدول رقم  -

  

  طريقة التدريس الحوارية 

  

  طريقة التدريس التنشيطية 

المجموع  إناث  ذآور  األفواج   المجموع إناث ذآور   األفواج 

  24    24  األولالفوج   21    21  فوج االول ال

  29  29    الثانيالفوج   27 27    الفوج الثاني 

  22  05  17  الفوج الثالث  19    19  الفوج الثالث

  30  18  12  لرابعالفوج ا  24 13  11  الفوج الرابع 

  105  52  53  المجموع  91 40  51  المجموع

  

      التي تنقسم إلى مجموعتين ، المجموعةالعينة ، أفراد  يتضح توزيع  01 رقم ومن خالل الجدول

متعلما ، والمجموعة التي درست  ) 91( التدريس الحوارية  وعددها التي درست بطريقة 

  .متعلما  ) 105( بطريقة التدريس التنشيطية  وعددها 

 متعلما ، ) 91( ن دريس الحوارية مجموعها واحدا وتسعيرست بطريقة الت فالمجموعة التي د   

  متعلما             )21  (، فالفوج األول يتكون من واحد وعشرونن على أربعة أفواج موزعي

 ، والفوج الثالث عدده اإلناث من متعلما ) 27(ن  ر ، والفوج الثاني عدده سبع وعشري الذآومن 

متعلما  ) 24  (  وعشرين   ، الفوج  الرابع يتكون من أربعالذآورمتعلما من  ) 19( تسعة عشر 

متعلما   ) 11( حدى عشر    وإ-ث  إنا–متعلما  ) 13( موزعون بين اإلناث والذآور بثالثة عشر 

  على التوالي  ذآور -

       ن واحد وخمسي  من بينهم  متعلما )  91( ن واحد وتسعي لذآور واإلناث المجموع  ويمثل   

  .متعلما  ) 40( ن   ، و عدد اإلناث  أربعي الذآور متعلما من  ) 51( 
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 تتكون من مائة بطريقة التدريس التنشيطية أما المجموعة الثانية من المتعلمين والتي درست 

 فالفوج األول يتكون من أربع ، متعلما ، موزعون  على أربعة أفواج    ) 105( وخمسة 

 ) 29( متعلما من جنس الذآور ، والفوج الثاني يتكون من تسع وعشرين  ) 24( وعشرين 

    متعلما  منهم سبعة عشر ) 22(  ، وعدد الفوج الثالث إثنا وعشرين   متعلما من جنس اإلناث 

         متعلما من اإلناث ،  والفوج الرابع واالخير يتكون ) 05( متعلما ذآرا  وخمسة  ) 17( 

 ) 18(  متعلما من جنس الذآور وثمانية عشر )12( متعلما منهم إثنا عشر ) 30( من ثالثون 

  .متعلما من جنس اإلناث 

يتراوح بين الذآور واإلناث   فعدد يقة التدريس التنشيطية  العينة التي درست بطرأفراد  وعدد 

  .متعلما  ) 52( وعدد اإلناث إثنان وخمسون متعلما ،  ) 53( الذآور ثالث وخمسون 

  

  :مكان وزمان البحث  -5

  

 لقد تمت الدراسة بوالية المدية بمؤسستين تكوينيتين ، وهما مرآز التكوين المهني بالبرواقية      

 ،  2005 التكوين المهني بالعمارية ،  وأجريت الدراسة في شهر  أفريل من سنة ، ومرآز

  : والتبرير الذي يمكننا أن نصرح به ألسباب  إختيارنا مكان العينة هي عديدة ومن أهمها 

سهولة اإلحتكاك باألساتذة والمتعلمين بصفة الباحث مستشار التوجيه والتقييم المهني  -أ 

  بالمرآز

              مع العلمنية اإلتفاق مع األساتذة على طرائق التدريس التي يتم إتباعها  إمكا -ب 

أن المدرسين قد آونوا لمدة أربعة أشهر  تكوينا بيداغوجيا قبل الشروع في إستالم مهام 

مدرس ، وقد تم أثناء تكوينهم تدريبهم نظريا وتطبيقيا على طريقة التدريس الحوارية وطريقة 

  .لتنشيطية التدريس ا

تعود المتربصين على الباحث من خالل الزيارات األسبوعية والتفقدية  والميدانية داخل   -ج 

 التعليمية  المتابعةالفصول الدراسية  في إطار العمل  الرسمي لمتابعة وتفقد المتربصين و

 .والنفسية 

 موضوع البحث  حول تيسر وجود المراجع والمصادر المختصة في المؤسسات التكوينية -د 
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  : األداة اإلحصائية  - 6

تم إختبارها ، ييات التي  إحصائية يثبت بها مدى صدق الفرض البحث العلمي يستلزم اداة  

واالداة اإلحصائية تفرض نوعا أو منهجا يحتم على الباحث إتباعه وفق الموضوع المدروس 

  ي يمكنها إختبار فرضية البحثووفق الفرضية المختبرة ، ومنه فإن االداة اإلحصائية الت

التي تبحث عن مدى تأثير طريقة التدريس الحوارية وطريقة التدريس التنشيطية  على قدرة 

 ، أداة نوعين من أدوات اإلحصاء  هي اإلنجاز لدى متربصي التكوين المهني بالجزائر 

  .اإلحصاء اإلستداللي  أداة  الوصفي  واإلحصاء

  

  : في    أدوات اإلحصاء الوص-أ 

إستعمل اإلحصاء الوصفي  في جمع البيانات الخام  ، وتم تبويبها في جداول ، بتحويل القيم   

لمشاهدات للسلوآات المدروسة  اإلى فئات ، وآل فئة يقابلها التكرار المتحصل عليه من خالل 

 د تم تحويل القيم إلى نسب مئوية  حسب الظاهرة المدروسة ، وق و حسب سلم التنقيط ،و

وآل األفواج  واستلزمت الدراسة المقارنة لهذه البيانات بحساب المتوسط الحسابي لكل العينة 

  .، لغرض المقارنة وتعميق الفهم  حول النتائج المتحصل عليها 

  

  : أدوات اإلحصاء اإلستداللي -ب

جعل البيانات المبوبة بطريقة اإلحصاء الوصفي تقف عند عمومية النتائج وال يمكنها أن ت   

من الفروق المشاهدة ذات داللة إحصائية ، فاستلزم  موضوع الدراسة إستخدام اإلحصاء 

، وهدفه  " T. Test"  إختبار ت –اإلستداللي ، واألداة التي تناسب موضوع الدراسة هي  

التأآد من أن الفرق بين مجموعتين أو عينيين فرق ثابت له داللة إحصائية ، أو أنه مجرد 

العدد ،  اإلحصائية في المجموعتين غير متساوية - ت– الصدفة ، وتطبق أداة فرق ناتج عن

ين تلقوا طريقة التدريس الحوارية  بعد حساب متوسط قدرة حيث أن عدد المتعلمين الذ

واحد  وعددهم  واإلنحراف المعياري لكل العينة المدروسة  على حسب المجموعات ،اإلنجاز

    وأربعونمن جنس الذآور ،  )  51  ( واحد وخمسونهم  من بين، ) 91(  متعلما وتسعون

  ،ذين تلقوا درسا بالطريقة التدريس التنشيطية المتعلمين ال أما  من جنس اإلناث ،) 40( 

       متعلما ) 53 ( ثالث وخمسون  منهم      متعلما ، )  105( مئة وخمسة  ومجموعهم 

   من جنس اإلناث ) 52(  متعلما  و إثنا وخمسون ،من جنس الذآور
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   : 1  العدد  في المجموعات غير متساوية   التالية  اإلحصائي المعادلة–ت  -قانون   ويستلزم 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  المعادلة تتكون من  أنبحيث   

  

    - ت - إختيار  -قيمة  :  ت 

  قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة األولى:   1م 

  بي للمجموعة الثانيةقيمة المتوسط الحسا :  2م 

  مجموع أفراد عينة المجموعة األولى :  1ن 

  مجموع أفراد عينة المجموعة الثانية :  2ن 

  قيمة اإلنحراف المعياري للمجموعة األولى:  1 ع

  قيمة اإلنحراف المعياري للمجموعة الثانية:  2 ع

  

  

  

  

  
                                                 

  .223: ، ص 1997 محمود السيد أبو النيل ، اإلحصاء النفسي واإلجتماعي والتربوي ،دار النهضة العربية ،– 1
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   عرض وتحليل النتائج - 1

  

  إختبار فرضيات البحث- 2

  ختبار الفرضية العامة إ-1.2

  

   إختبار الفرضية الجزئية األولى-2.2

  

  إختبارالفرضية الجزئية الثانية–3.2
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  عرض وتحليل النتائج - 1
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  - الفوج األول – نتائج طريقة التدريس الحوارية  - 02  رقم جدولال -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يبين 

رس  وهو يد  والعالمات التي تحصل عليها المدرس  شبكة مالحظة المدرس- 02  - الجدول رقم

 الست  –      الموجبة ، وقد يتضح أن تنقيط السلوآاتاألولللفوج بطريقة التدريس الحوارية 

  نقاط موجبة لكل السلوآات  المتعلقة 4 و  5  يتراوح بين خمس وأربعة   -سلوآات االولى ال

لمئوية باألداءات التي تميز طريقة التدريس الحوارية عن باقي الطرائق التدريسية ، وان النسبة ا

            % 19.04لشبكة فإنها متقاربة ما بين  بالنسبة لكل السلوآات حسب ا موجب لكل سلوك

            فلم يتجاوز التنقيط ثالث – السلوك  ت ع – إال في في المستوى الخامس    % 23.8و 

    . % 14.28 والذي نسبته المئوية تمثل بــ  نقاط ،  ) 3( 

 ، )  1- ( آانفإن التنقيط ) س (  السلوك –  للسلوآات التي تنقط  بالسالبوالسلوآين االخيرين

 وعدم  ، وذلك ما يوضح  السكوت  المتكرر % 4.76:  بــ والمقدر بالنسبة المئوية  المقدرة 

الذي ظهر أثناء   % 9.52ونسبة  ) 2-(  قدر بقيمة  ) ت ( – في السلوك اإلنضباط المسجل

  .الدرس 

 30  من بين العالمة الكاملة 21المة النهائية لطريقة التدريس للفوج االول بــ  وقد قدرت الع

نقطة ، وبالتالي فإن القيمة التي تحصل عليها المدرس على حسب المعيار ألداة مالحظة وتقييم 

    المدرس لمدى نجاحه أو فشله في تطبيق طريقة التدريس الحوارية فإنها تمثل أن المدرس 

فوج األول قد آان  في مرتبة حسن االداء لطريقة التدريس الحوارية ، وبذلك يمكن الذي درس ال

   .مدى تأثيره على متغير قدرة اإلنجاز لدى المتعلم اإلعتماد على طريقة تدريسه في دراسة 

  

  

 طريقة التدريس الحوارية
 الفوج األول

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
 19.04 %  4  م ح
   %23.8  5  م س
   %19.04  4  م ج
 19.04 %  4  ت ج
 14.28 % 3  ت ع 

 19.04 % 4  ق
   %4.76  1-  س
   %9.52  2-  ت

   %100  21  المجموع 
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  - الثاني نتائج طريقة التدريس الحوارية على الفوج – 03جدول رقم ال

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يس الحوارية وتطبيقها  شبكة مالحظة طريقة تدريس المعلم بطريقة التدر03يمثل الجدول رقم   

موجبة سلوآات األولى الالحظ فإن العالمة المسجلة في الخمس العلى الفوج الثاني ، ومما هو م

و       % 18.18سبة مئوية مابين ن  نقاط ، ب5  و  4 ربعة وخمسة حسب الجدول تتراوح مابين أ

 التي تدل على طريقة  نجاح المعلم في تطبيق السلوآات  والخطواتبين يما  ، وهو  % 22.72

نقاط بنسبة  ) 3( التدريس الحوارية ، والفئة السادسة للسلوك الموجب لم يتجاوز تنقيطها الثالث  

  .لوآات اإلجمالي   من مجموع الس %  13.63

      - الفئة س والفئة  ت – والسلوآات التي تنقط بالسالب  وهي المتواجدة بالفئتين االخيرتين 

 % 4.54  و  % 9.09: ، بنسبة مئوية  قيمتها  ) 1-( و  ) 2-( اح على الترتيب  فإن التنقيط ترو

  ..  على التوالي 

 نقطة ، وبالتالي 30 من مجموع 30 \ 22ومجموع التنقيط يمثل  حصول المدرس على عالمة 

فإن هذه العالمة تدل على أن المدرس حسن االداء في تطبيق الطريقة الحوارية على المتعلمين 

عتماد على نتائج المدرس في مالحظة تأثير طريقة  وفق في إنجاحها ، وبذلك يمكن اإلقدو

   .التدريس الحوارية على قدرة اإلنجاز 

  

  

  
  

 طريقة التدريس الحوارية
لثانيالفوج ا  

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
 22.72 %  5  م ح
   %22.72  5  م س
   18.18 %  4  م ج
 18.18 %  4  ت ج
 18.18 % 4  ت ع 

 13.63 % 3  ق
   %9.09  2-  س
   %4.54  1-  ت

   %100  22  المجموع 
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   نتائج طريقة التدريس الحوارية على الفوج الثالث-04جدول رقم ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 طريقة التدريس  الحوارية التي إستعملها المدرس  مع الفوج الدراسي 04يمثل الجدول رقم   

    المنقطة بعالمة  أربعةت الفئات األربع األولى للسلوآات المالحظة الموجبة وقد تميزالثالث ، 

 لكل فئة ، وقدرت العالمة للسلوك  17.39 % ، بنسبة مئوية قيمتها نقاط لكل فئة  ) 04( 

              ، %21.73نقاط  لكل فئة ، ونسبة آل واحدة منها  ) 5( الخامس والسادس بخمس  

  ) 2-( قد سجلت العالمة – السلوك س –تي تنقط بالسالب فإن السلوك السابع أما السلوآات ال

      ، وآانت النسبة المئوية للسلوآين األخيرين  )  1-:  ( ثامن قدرت عالمتها بــ والسلوك ال

    . % 4.34 و  % 8.69على التوالي 

المدرس آان حسن األداء العالمة التي تبين أن  نقطة وهي  23 ومجموع  العالمات يقدر بقيمة 

عتماد على نتيجة المدرس في ممارسة لتدريس الحوارية ، وبدلك يمكن اإلفي تطبيق طريقة ا

  الطريقة الحوارية على المتعلمين لقياس مدى تأثيرها على قدرة اإلنجاز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةطريقة التدريس الحواري  
 الفوج الثالث

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
   17.39 % 4  م ح
    17.39 %  4  م س
    17.39 %  4  م ج
   17.39 % 4  ت ج
 21.73 % 5  ت ع 

 21.73 % 5  ق
  8.69 %  2-  س
  4.34 %  1-  ت

  100  23  المجموع 
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  - شبكة مالحظة طريقة التدريس الحوارية مع الفوج الرابع – 05جدول رقم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تعملها المدرس  مع الفوج الرابع ريس الحوارية التي إس طريقة التد05يمثل الجدول رقم     

 نقاط ، وأن النسبة 3 أن  قيمة العالمة المسجلة - السلوك م ح -ويالحظ على السلوك األول  

   :            ، وباقي السلوآات الموجبة  المالحظة ، أي السلوآات 13.04 %المئوية التي تمثلها  

 نقاط ،  بنسبة 5 – 4، أنها سلوآات تراوح التنقيط فيها مابين  - ق –ت ع – ت ج – م ج –م س 

نجاح المعلم في  تطبيق طريقة التدريس  ، مما يدل على  21.73 % و  17.39 % مئوية  

   2- ، 1-:  ، على التوالي  - ت – س -: الحوارية ، وتشير العالمات المسجلة للسلوآين االخيرين 

    . 8.64 %  و  4.34 %: نضباط بنسبة مئوية تقدر بــ  مالحظة سلوك السكوت  واإلعلى 

 نقطة ، وهي تعني بالرجوع إلى المعيار 23وبعد جمع النقاط فإن العالمة النهائية للمدرس هي  

يمكن إعتماد دراسة الفوج التنقيط أن المدرس  حسن األداء في طريقة التدريس الحوارية ، و

   .أثيرها على قدرة اإلنجاز لدى المتعلم   بطريقة التدريس الحوارية وتالرابع

  

  

  

  

  

ةطريقة التدريس الحواري  
 الفوج الرابع

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
  13.04% 3  م ح
    17.39%   4  م س
  21.73 %  5  م ج
 21.73 % 5  ت ج
 17.39 % 4  ت ع 

 21.73 % 5  ق
  4.34 %  1-  س
  8.69 %  2-  ت

  100  23  المجموع 
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  -نتائج طريقة التدريس التنشيطية على الفوج األول  : 06الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        طريقة التدريس التنشيطية التي يستعملها المدرس شبكة مالحظة 06يمثل الجدول رقم  

   -   ش- ،  – م ح -: على الفوج االول ، وآما هو مبين فإن أآبر عالمة سجلت الموافقة للسلوآين 

والعالمة الموالية هي أربع  % 20.83 بنسبة مئوية تساوي  نقاط لكل فئة سلوآية ، 5: بقيمة 

          :  والفئة ت ع ، والفئة ق ، بنسبة مئوية قدرت بــ ت ج : قاط والتي سجلت على الفئة ن

 حيث سجلت نقاط  ، والعالمة التالية هي ثالث نقاط ) 04(  ل فئة  نقطت بأربعة لك   16.66 %

  .  لكل فئة مقابلة  12.5 % ، م ج   والنسبة المئوية المقدرة بــ - م س  -:  على الفئات اآلتية 

بنسبة  ) 1-(    قدرت قيمته بــ  - س  - وفيما يخص السلوآات التي تنقط بالسالب فإن السلوك  

وقيمتها  )   3 -( بــ   قد قدرت عالمته - ت -:   وأن السلوك االخير  4.16 %: مئوية  تساوي 

   . 12.5 % بالنسبة المئوية 

 عالمة  يبين أن المدرس حسن االداء في تطبيق طريقة التدريس  24 ومجموع العالمات  

التنشيطية ، وبذلك  يمكن إعتماد طريقة التدريس التنشيطية للفوج االول وتأثيرها على قدرة 

  .  اإلنجاز لدى المتعلمين 
  
  
  
  
  
  
  

التنشيطيةطريقة التدريس   
 الفوج االول 

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
 20.83 % 5  م ح
  12.5 %  3  م س
  12.5 %  3  م ج
  20.83 %  5  ش

 16.66 % 4  ت ج
 16.66 % 4  ت ع 

 16.66 % 4  ق
  4.16 %  1-  س
  12.5 %  3-  ت

  100  24  المجموع 
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  -  نتائج مقياس طريقة التدريس التنشيطية على الفوج الثاني  -  :07 الجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  شبكة مالحظة  إستعمال المدرس لطريقة التدريس التنشيطية  مع الفوج 07يوضح الجدول رقم 

ج ، بأعلى نسبة  ت  ش ،م س ،:  نقاط على الفئات السلوآية 5الثاني  ، وأعلى تنقيط سجل بقيمة 

م ح ، :  نقاط سجلت على الفئات السلوآية 04 والعالمة لكل فئة ،    % 17.85 :مئوية قدرت بــ 

       ، مما يبين نجاح المعلم   %14.28 م ج ، ت ع ، ق ، وتقدر نسبها المئوية لكل فئة بقيمة 

  .في تجسيد السلوآات والخطوات التي تمكنه من إستخدام طريقة التدريس التنشيطية 

   ) ق ( و ) س ( على الفئتين االخيرتين  ) 2- (و  ) 1-(  والعالمات المسجلة بالسالب وهي 

سلوك السكوت  وهو ظهور  7.14 %  و  3.57 % على التوالي ، بنسب مئوية قدرها 

  .اله بنسبة ضعيفة واإلنضباط بمختلف أشك

     نقطة ، تؤآد 28  وبجمع العالمات يتحصل المدرس للفوج الثاني على عالمة آلية قدرها 

جح في تطبيق طريقة التدريس التنشيطية على الفوج ، وأنه قد آان أحسن على أن المدرس قد ن

 لدراسة مدى تأثيرها على قدرة  ويمكن إعتماد الطريقة التدريسية المشاهدة االداء في إستعمالها 

   .نجاز لدى المتعلمين اإل

  

  

  

  

التنشيطيةطريقة التدريس   
 الفوج الثاني

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
 14.28 % 4  م ح
   %17.85  5  م س
   %14.28  4  م ج
  17.85 %  5  ش

 17.85 % 5  ت ج
 14.28 % 4  ت ع 

 14.28 % 4  ق
   %3.57   1-  س
    %7.14   2-  ت

  100  28  المجموع 
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  - نتلئج مقياس طريقة التدريس التنشيطية على الفوج الثالث - : 08الجدول رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 طريقة التدريس التنشيطية وآيفية تطبيقها على الفوج  الثالث ، فأآبر قيمة 8 يمثل الجدول رقم   

 لكل فئة على حدى ، ونسب مئوية    ،5ج ، ش  ، ق ، بعالمة  م: مسجلة على الفئات السلوآية 

م ح ، م س ، :  نقاط على الفئات السلوآية  04 لكل فئة سلوآية ،  وسجلت العالمة   17.85 %

  . مقابلة  لكل فئة  من هذه الفئات  14.28 %  وية ت ع ، بنسب مئ

              للفئتين االخيرتين بنسبة مئوية ) 1-(  سجل التنقيط بقيمة  والسلوآات المنقطة بالسالب 

  .س  ، ت :  على آل فئة من الفئتين  3.57 %    

     التنقيط اإلجمالي نقطة ، ويمثل هذا28ومجموع التنقيط على الفئات السلوآية آكل يشير إلى 

  تطبيق طريقة التدريس التنشيطية ،على الفوج الثالث  ، ويمكن أن المدرس قد أحسن االداء في 

   . على قدرة اإلنجاز لدى المتعلم  لقياس تأثيرها  حسب الدراسةتعتمد أن تكون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التنشيطيةطريقة التدريس   
 الفوج الثالث

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
 14.28 % 4  م ح
  14.28 %  4  م س
  17.85 %  5  م ج
  17.85 %  5  ش

 10.71 % 3  ت ج
 14.28 % 4  ت ع 

 17.85 % 5  ق
  3.57 %   1-  س
   3.57 %   1-  ت

  100  28  المجموع 
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  -بع  نتائج طريقة التدريس التنشيطية على الفوج الرا- : 09جدول رقم ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    ممارسة المدرس لطريقة التدريس التنشيطية على الفوج الرابع ، 09يوضح الجدول رقم   

م س  ، ت ج ،  ق ، :  نقاط ترآزت في الفئات السلوآية 5وآما هو مبين فإن أعلى نقطة مسجلة  

م ج ، ش  ، :  ، قد سجل على الفئات 04 لكل فئة مقابلة ، وأن التنقيط  18.51 % بنسبة مئوية 

  م ح ، هي الفئة الوحيدة :  لكل فئة مقابلة ، والفئة االولى   81. 14 % ت ع ،  بنسب مئوية 

التي تم تنقيطها بأدنى قيمة مقارنة بالفئات السلوآية الموجبة االخرى ، حيث تحصل المدرس 

   . 11.11 %: ، بنسبة مئوية قدرت بــ  3على عالمة 

     س ،: سالب ، فقد قدرت قيمة السلوك  والفئتين السلوآيتين االخيرتين التي تم التنقيط فيها بال

   ، والمقابلة لنسبة ) 2-( ت ، بعالمة :    ، وقدرت قيمة السلوك  %   3.7 بنسبة  ) 1-: ( بــ 

% 7.4 .    

 نقطة ، وهي تمثل حسن أداء 35 \  27ومجموع التنقيط للسلوآات المالحظة يقدر بــعالمة 

ل الفصل الدراسي للفوج الرابع ، ويعتبر متغيرا  يمكن المدرس لطريقة التدريس التنشيطية  داخ

  .اإلعتماد عليه لدراسة مدى تأثير طريقة التدريس التنشيطية على قدرة اإلنجاز 
  
  
  
  
  
  
  
  

التنشيطيةطريقة التدريس   
 الفوج الرابع

 النسبة  العالمة سلوك المعلم
 11.11 % 3  م ح
  18.51 %  5  م س
  14.81%  4  م ج
  14.81 %  4  ش 
 18.51 % 5  ت ج
 14.81 % 4  ت ع 

 18.51 % 5  ق
  3.7 %  1-  س
  7.4 %  2-  ت

  100  27  المجموع 
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   نتائج  أفراد العينة في مقياس قدرة اإلنجاز– 10:  رقم  جدولال

  
  

                طريقة 
  التدريس

  
  النتائج

  

طريقة تدريس 
  حوارية
  التكرار

النسبة 
  المئوية

طريقة تدريس 
  تنشيطية
  التكرار

النسبة 
  المئوية

21- 25  3   3.29  %17   % 16.19 
16 -20  12  13.81% 48  % 45.71  

11-15  62  68.13% 37  % 35.23  

6- 10  14  15.38% 3  2.85%   
  -  -  -  -   05أقل من 

  100  105   %100  91  المجموع 

  

          بعد إجراء مقياس قدرة اإلنجازائج المتحصل عليها  للعينتيننتيبين ال 10  رقم جدولال

    الثانية العينة و طريقة التدريس الحوارية ، العينةاالولى  والتي تم تدريسها  على المتعلمين 

  شيطية  بالطريقة التدريس التن فيها تم التدريسالتي 

 ،  فردا 91:  بــ  لحوارية التدريس ابطريقة التي درست العينة االولىأفراد  ويقدر عدد         

 والذي تحصل عليه أفراد العينة في إختبار قدرة اإلنجاز ويمثل أآبر تكرار مالحظ في الجدول

          والمقابل للفئة ، % 68.13 والذي يمثل أآبر نسبة مئوية  أي    تكرارا 62التكرار  المقدر بــ 

                 والمقدر]  10 - 6[ الرابعةليها التكرار في الفئة  ثم ت ، أي فئة الوسط ]  15 -11[

        فإن القيمة على حسب النتائج ، وبترتيب الفئات % 15.38 والممثل  نسبة   تكرار14بــ 

      والممثل بنسبة  تكرارا12هي الثالثة حيث تقدر قيمة تكرارها بـ  ] 20 - 16[في الفئة 

 ونسبته   تكرارات3  حيث قدر بــ  ] 25 -21 [فئة ر هو الموجود بأعلى  وأقل تكرا ،  13.81%

  قيمته منعدمة]  05أقل من   [ مع العلم أن التكرار في الفئة األخيرة  %3.23:  بــ  المئوية مقدرة
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   ، فردا105:  بــ   التي درست بطريقة التدريس التنشيطية العينة الثانيةأفراد  ويقدر عدد     

، والمقابل  % 45.71 بنسبة  تكرارا48جدول  التكرار  المقدر بــ ويمثل أآبر تكرار مالحظ في 

 أي   تكرارا37 والمقدر بتكرار قيمته ] 15-11[ ثم تليها الفئة الثانية  ،   ]  16-20 [  للفئة

ته المئوية   ونسب] 25-21[ في الفئة االولى  تكرارا17 ثم يليه التكرار المقدر بقيمة   35.23%

                 تحيث قدر]     10 - 06 [بالفئة الرابعة  وأقل تكرار هو الموجود  ،  16.19%

      ،  مع العلم أن التكرار في الفئة األخيرة  %2.85:  بنسبة مئوية قدرت بــ  تكرارات3بــ 

  .قيمته منعدمة   ]  05أقل من [

في العينة األولى تدل على أن المتعلمين آانوا متوسطي    ومن خالل النتائج فإن أغلب النتائج 

  .هم  حسن األداء في قدرة اإلنجاز  أفراد العينة الثانية آان أغلباألداء في قدرة اإلنجاز ، وأن
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   نتائج أفراد العينة الذآور في مقياس قدرة اإلنجاز– 11   رقم جدولال

  
  

  
 ة التدريس                طريق

  
  النتائج

  

طريقة تدريس 
  حوارية
  ذآور

 
النسبة 
  المئوية

طريقة تدريس 
  تنشيطية
  ذآور

 
 
النسبة 
  المئوية

21- 25  2  3.92% 11  20.75% 
16 -20  8  15.68% 34  64.15% 

11-15  33  64.7%  7  13.2%  

6- 10  8  15.68% 1  1.88%  
  -  -  -  -   05أقل من 

   %100  53   %100  51  المجموع 

  

            في العينة  التي تحصل عليها األفراد الذآور  والنسب   التكرارات11 يمثل الجدول 

التي تم التدريس فيها  الذآور ونتلئج العينة  الحوارية ،ها بطريقة التدريسالتي تم التدريس في

  بطريقة التدريس التنشيطية 

 وممثل بنسبة     تكرارا33لتي قيمته وا ]  15 -11[ ويرتكز أآبر تكرار في الفئة الوسطى 

  والتي تساوي ]10 – 6 [  والفئة الرابعة ] 20-16[ ، ويليه التكرار في الفئة الثانية   64.7%

، وال تتعدى قيمة التكرار في الفئة  % 15.68 بنسبة ة ممثل ت تكرارا 8   منهما قيمة آل فئة

       ،% 3.92النسبة للمجموع التكرارات   والتي نسبتها  ب التكرارين 02 ]  25-20[األولى 

  . قيمتها منعدمة ، أي لم يتحصل عليها أي من أفراد العينة ]  05أقل من [مع وجود الفئة األخيرة 

 فردا ، فقد ترآز 53شيطية والتي آان عددها   التي درست بطريقة التدريس التن العينة الثانيةأما

          نسبة مئوية  مثلت 34 تكرار المقدر بــ والتي مثلت أآبر ] 20 -16[أآبر تكرار بالفئة الثانية  ًٌٌََُُ

 تكرارا بنسبة 11 إلى القيمة الثانية بعدد التكرارت  ] 25-21[وتشير الفئة ،  % 64.15: بــ 

بنسبة تكرار  ] 15-11[ الممثلة لعدد التكرارات في الفئة 7والقيمة ،    %20.75   في تمثلت 

     والممثل بنسبة ] 10-6[  الموافق للفئة 1 التكرار ما قبل األخير هو بقيمة ، أما % 13.2

  .هي قيمة منعدمة  ] 05أقل من [ ، والقيمة االخيرة الممثلة للفئة  %  1.88

  ي درست بطريقة التدريس الحوارية الذآور نتائجهملذآر أن أفراد العينة االولى الت والجدير با

، وأن على حسب ترآز أآبر قيمة تكرارية  تدل على أدائهم المتوسط في مقياس قدرة اإلنجاز

عينة الذآور الذين درسوا بطريقة التدريس التنشيطية نتائجهم تدل على حسن أدائهم في مقياس 

  قدرة اإلنجاز 
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  - نتائج أفراد العينة اإلناث في مقياس قدرة اإلنجاز – 12  رقم جدولال
  

  
 دريسالت  طريقة               

  
  النتائج

  

  طريقة تدريس حوارية
  إناث

 
النسبة 
 المئوية 

طريقة تدريس 
  تنشيطية
  إناث

 
النسبة 
 المئوية 

  

21- 25  1  2.5%  6  11.53% 
16 -20  4  10%   14  26.92% 

11-15  29  72.5% 30  57.69% 

6- 10  6  15%   2  3.84%  
  -  -  -  -   05أقل من 

   %100  52  %100  40  المجموع 

  
 فردا 40 عينة اإلناث التي تم تدريسها بطريقة التدريس الحوارية وعددها  12 الجدول رقم يبين

         والقيم التكرارية التي تحصلوا عليها من خالل الفئات ، ويظهر العينة الثانية من اإلناث 

لوا  فردا ، وقيم التكرارات التي تحص52التي تم تدريسها بطريقة التدريس التنشيطية وعددها 

  .عليها من خالل الفئات 

رية ، تبين أن أآبر تكرار موافق فالعينة االولى من اإلناث والتي درست بطريقة التدريس الحوا

تليها الفئة من النسبة الكاملة ، و %  72.5 تكرارا ، وأن نسبته المئوية 29بقيمة  ] 15- 11[فئة لل

 ] 20 - 16[ مجموع النسب ، والفئة من  % 15نسبة ت  ممثلة ب تكرارا6بقيمة  ] 10 - 06[ 

       المقابل للفئة أي تكرار1، والقيمة  %  10  بــ  تقدر نسبتها المئوية  4 لقيمة تكرار الموافقة

  قيمتها منعدمة  ] 05أقل من [ ئة من مجموع النسب ، والف % 2.5هي الممثلة بنسبة  ] 25 -21[ 

 فردا ، 52رست بطريقة التدريس التنشيطية  وعددها ناث والتي داما العينة الثانية من اإل    

بنسبة مئوية قدرت             ] 15-11[  تكرار سجل بالفئة 30 بقيمةوأعلى قيمة تكرار آما هو موضح 

 % 26.96تي قيمة نسبتها المئوية ال ] 20-16[  المقابلة للفئة 14، وتليها القيمة   % 57.69: بــ 

، والفئة  ماقبل االخيرة        % 11.53بنسبة  ]  25-21[  للفئة 6ة فهو أما ترتيب القيمة الموالي

               ، وقيمة الفئة األخيرة % 3.84 فقط بنسبة  - 2- قدرت قيمة تكراراتها بتكرارين ] 6-10[ 

  . نقاط 05فهي قيمة منعدمة أي لم يتحصل أي فرد من أفراد العينة على أقل من  ] 05أقل من [ 

لكال المجموعتين  ] 15 – 11[ حسب النتائج المتحصل عليها فإن أآبر تكرار ترآز في الفئة    و

مما يدل على تقارب النتائج والتي تدل على حسن األداء في قدرة اإلنجاز بالنسبة للمتعلمين 

  .اإلناث في آل العينة 
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  رة اإلنجاز في مقياس قد- ذآور - إناث  – نتائج أفراد العينة -13  رقم جدولال
  

  
   طريقة التدريس         

  
  النتائج

  

طريقة تدريس 
  تنشيطية
  إناث

 
النسبة 
  المئوية

      طريقة تدريس 
  تنشيطية

  ذآور

 
النسبة المؤية 

21- 25  6  11.53% 11  20.75%  
16 -20  14  26.92% 34  64.15%  

11-15  30  57.69% 7  13.2%   
6- 10  2  3.84%  1  1.88%   

  -  -  -  -   05أقل من 

   %100  53   %100  52  المجموع 
  

مثلة  عينتين درستا بنفس طريقة التدريس التنشيطية ، والتكرارات الم13يوضح الجدول رقم 

  نجاز ، إال ان العينة األولى هي من عينة اإلناث  ، والعينة الثانية  في مقياس قدرة اإللنتائجها

  .هي من عينة الذآور  

 فردا ، تتصدرها أعلى قيمة تكرار آما هو موضح 52ن اإلناث والتي عددها  فالعينة األولى م  

 14، وتليها القيمة   % 57.69:  بــ بنسبة مئوية قدرت ] 15-11[  تكرار سجل بالفئة 30هي 

 6،أما ترتيب القيمة الموالية فهو  % 26.96التي قيمة نسبتها المئوية  ] 20-16[ المقابلة للفئة 

قدرت قيمة تكراراتها و ] 10-6 [ ، والفئة  ماقبل االخيرة   % 11.53بنسبة ]   25-21[ للفئة 

         فهي قيمة منعدمة   ] 05أقل من  [ ، وقيمة الفئة األخيرة %  3.84بتكرارين فقط بنسبة 

  . نقاط 05أي لم يتحصل أي فرد من أفراد العينة على أقل من 

         فردا ، 53ة التدريس التنشيطية والتي آان عددها  العينة الثانية  التي درست بطريقأما   

ُ فقد ترآز أآ               والتي مثلت أآبر نسبة مئوية  تكلرارا34 بقيمة  ]20 -16[ًََبر تكرار بالفئة الثانيٌة 

      إلى القيمة الثانية بعد السابقة   بعدد التكرارت  ] 25-21[ ، وتشير الفئة  % 64.15  :بــ 

            الممثلة لعدد التكرارات في الفئة 7، والقيمة    %20.75   في ارا بنسبة تمثلت  تكر11

            الموافق للفئة1، أما التكرار ما قبل األخير هو بقيمة  % 13.2بنسبة تكرار  ] 11-15[ 

هي قيمة  ] 05أقل من [ ، والقيمة االخيرة الممثلة للفئة  %  1.88والممثل بنسبة  ] 6-10[ 

  منعدمة

      .حسب المتوسط الحسابي  درة اإلنجاز من اإلناث أحسن األداء في مقياس قوالمالحظ أن الذآور 
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  : عرض النتائج من خالل المتوسطات الحسابية  يبين :14  رقم جدولال

  
  
  
  

  
  طريقة التدريس           

  
  النتائج

  

طريقة التدريس 
  الحوارية

المتوسط
 الحسابي

ريقة تدريس ط
  تنشيطية

 
المتوسط
 الحسابي

  16.76  105 13.21  91  عينة الذآور واإلناث
   15.3  52   13  40  عينة اإلناث

 18.18  53  13.39  51  عينة الذآور

  
  
  

 التي درست بطريقة التدريس الحوارية  ، فالمجموعة األولى العينة–   14رقم  يبن الجدول 

  .ريقة التدريس التنشيطية    التي درست بطوالمجموعة الثانية

 للمجموعة التي درست 13.21يقدر بــ فالمتوسط الحسابي للعينة اإلجمالية للذآور واإلناث 

       جموعة   للم16.76: وفي المقابل المتوسط الحسابي قدر بــ بطريقة التدريس الحوارية ، 

                        نية التي درست بطريقة التدريس التنشيطية  وبذلك فإن المجموعة الثا

 قد آانت نتائجها في إختبار قدرة اإلنجاز أعلى من نتائج – طريقة التدريس التنشيطية –

  درست بطريقة التدريس الحوارية المجموعة التي 

  التي درست بطريقة التدريس الحواريةوآما هو موضح فإن المتوسط الحسابي للمجموعة األولى

  13 الذي قيمته   هو أعلى من قيمة المتوسط الحسابي لإلناث 13.39 والتي قيمته آور للذبالنسبة

       آانت نتائج الذآور أعلى األولىوبذلك فإن اإلجابة في إختبار قدرة اإلنجاز في المجموعة 

  .من نتائج اإلناث 

 حسابها طمتوسفق  ويوا–التي درست بطريقة التدريس التنشيطية –أما بالنسبة للمجموعة الثانية 

 من      هو أعلى18.18 الذي قيمته  قيمة المتوسط الحسابي لدى الذآور ، و 16.76قيمة  

   .15.3 الذي قيمته المتوسط الحسابي لدى اإلناث
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      - طريقة التدريس التنشيطية – وبمقارنة العينين ، فإن المتوسط الحسابي للمجموعة الثانية    

 حيث أن قيمة المجموعة  طريقة التدريس الحوارية ،– األولى المجموعة هو دوما أعلى من

  ، وبالنسبة لعينة 13.26 ويقابله في المجموعة األولى قيمة المتوسط بــ 16.76 الثانية يساوي

  من قيمة المتوسط الحسابي 15.3في المجموعة الثانية  المتوسط الحسابي أعلى قيمة بــ   اإلناث 

 ، وفئة الذآور قيمة المتوسط 13لى من اإلناث والذي قيمة المتوسط الحسابي للمجموعة األو

  وهو أعلى من قيمة المتوسط الحسابي 18.18الحسابي لدى المجموعة الثانية  والذي يمثل  قيمة 

   .13.39لدى الذآور في المجموعة الثانية التي قيمتها 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 158

 
  

  

  

  

  

  

  

  إختبار فرضيات البحث - 2

  

   إختبارالفرضية العامة-1.2

  

  إختبار الفرضية الجزئية األولى– 2.2

  

   إختبار الفرضية الجزئية الثانية   – 3.2
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   :)ت ( إختبار فرضيات البحث وعرض النتائج على أساس إختبار  -2

ثانية المجموعة الارية  و درست بطريقة التدريس الحوالمجموعة التي– الدراسة عينة إن 

أي أن عدد أفراد  ، 2 ن ≠ 1 ، ألن  ن تساويتين  غير م-تدريس تنشيطية الدرست بطريقة 

) ت ( وبذلك يمكن حساب إختبار   الثانية ، لمجموعةال يساوي عدد أفراد ا  األولى المجموعة

لفرق أم غير دالة  غير مستقلتين  لمعرفة إذا آانت المتوسطات  المشاهدة دالة  ل للعينتين

  .داللة إحصائية  إذا آان للفروق المشاهدة  أو بمعنىللفرق بينهما 

  

  : إختبار الفرضية العامة 1.2 

قدرة اإلنجاز لدى متربص التكوين إنطلق البحث من أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد 

    المهني بمراآز التكوين المهني بالجزائر

ان من العينة ، وحساب التكرارات المتحصل عليها من خالل  وبعد  جمع البيانات في الميد

إختبار قدرة اإلنجاز للعينة األولى التي درست بطريقة التدريس الحوارية ، والعينة الثانية 

التي درست بطريقة التدريس التنشيطية ، وحساب المتوسط الحسابي لكل عينة على حدة ،  

  :  آالتالي  آانت النتائجاب اإلنحراف المعياري ،و حس

    

  
  العينات

  

 
 المتوسط الحسابي

  

 
 اإلنحراف المعياري 

  
  طريقة التدريس الحوارية : العينة االولى 

  
  

 
13.21 

  

 
12.91 

  
  طريقة التدريس التنشيطية : العينة الثانية 

  
 

16.76 
 

15.06 
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  : عويض يكون آالتالي  فإن  الت "   - ت - "وبتطبيق المعطيات في معادلة إختبار  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 1.81  = ت 
 
 
 

       ، وبحساب الدرجة الحرجة1.81التي تساوي   و  المحسوبة  ت :  ومن خالل النتيجة لــ 

   .1.652:  المجدولة تساوي  ت   فإن   α  =  0.05 عند داللة   df = 194التي تساوي 

   

طريقة التدريس التنشيطية  وأثرهما وة التدريس الحوارية فإن الفرق بين طريقومن خالل النتيجة 

 المحسوبة – ت – ما دامت  ذو داللة إحصائية ،لدى متربص التكوين المهني على قدرة اإلنجاز 

 وبذلك   المجدولة ،  والفروق المشاهدة بين المجموعتين ذات داللة إحصائية – ت –أآبر من 

      ن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز  أ والتي مفادهانقبل الفرضية العامة ،

   . بالجزائر التكوين المهنيبمراآز متربص اللدى 
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  :إختبار الفرضية الجزئية األولى  - 2.2
 

قام البحث على الفرضية الجزئية التي تؤآد أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز 

    بمرآز التكوين المهني بالجزائرورلدى المتربصين الذآ

 :  وبحساب المتوسط الحسابي  واإلنحراف المعياري تكون النتائج آالتالي 
 
 
  

  
  العينات

  

 
 المتوسط الحسابي

  

 
 اإلنحراف المعياري 

  
  طريقة التدريس الحوارية : العينة االولى 

   ذآور
  

 
13.39 

  

 
13.61 

  
  طية طريقة التدريس التنشي: العينة الثانية 

   ذآور 
 

18.18  
 

12.11 
  

  
  :  فإن المعادلة تكون على الشكل التالي  - ت - وبتعويض القيم في معادلة إختبار  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

 1.9= ت 
 
 

            ، وبحساب الدرجة الحرجة1.9  المحسوبة التي تساوي   ت : ومن خالل النتيجة لــ 

   .1.66:  المجدولة تساوي  ت  فإن    α  =  0.05 عند داللة  df = 102التي تساوي 

  

طريقة التدريس التنشيطية  ين طريقة التدريس الحوارية  و ومن خالل النتيجة فإن الفرق ب

 ما دامت  قيمة  ت ذو داللة إحصائية ، المتربصين الذآور وأثرهما على قدرة اإلنجاز لدى 

ن طريقة  ،  التي مفادها أالجزئية  وبذلك  نقبل الفرضية المحسوبة أآبر من قيمة  ت المجدولة  

  .  بالجزائر التكوين المهنيفي  الذآور ين متربصالالتدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى 
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  إختبار الفرضية الجزئية الثانية   - 3.2
  

قام البحث على الفرضية الجزئية التي تؤآد أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز 

    . بالجزائراإلناث بمرآز التكوين المهني دى المتربصينل

  وبحساب المتوسط الحسابي  واإلنحراف المعياري تكون النتائج آالتالي

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  0.72= ت 
 

 ، وبحساب الدرجة الحرجة التي 0.78  المحسوبة التي تساوي   ت : ومن خالل النتيجة لــ 

               ،  1.66:  المجدولة تساوي  ت   فإن   α  =  0.05 عند داللة   = 90df  تساوي 

  .ة أي أن المجدولة أآبر من المحسوب

طريقة التدريس التنشيطية  ين طريقة التدريس الحوارية  و ومن خالل النتيجة فإن الفرق ب  

 نقبل  ال  داللة إحصائية ، وبذلك  ليس  ذات   اإلناث المتربصينوأثرهما على قدرة اإلنجاز لدى 

از لدى  تزيد من قدرة اإلنج  ن طريقة التدريس التنشيطية ، التي مفادها االجزئية الفرضية 

   التكوين المهني  بالجزائر  بمراآز اإلناث ين متربصال

  

  

  
  العينات

  

 
 المتوسط الحسابي

  

 
 اإلنحراف المعياري 

  
  طريقة التدريس الحوارية : العينة االولى 

  إناث
  

 
13 

  

 
12.32 

  
  ريس التنشيطية طريقة التد: العينة الثانية 

  إناث 
 

15.3  
14.91 
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  تفسير نتائج إختبارالفرضيات

  
  

   تفسير نتائج إختبار الفرضية العامة-1

  

   تفسير نتائج إختبارالفرضية الجزئية األولى– 2

  

  الفرضية الجزئية الثانيةنتائج إختبار تفسير – 3
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المتحصل عليها  في الفصل السابق من خالل المعالجات اإلحصائية المختلفة ، عرض النتائج      

        من الحصول على صورة دقيقة وعميقة ومفصلة عن مضمون  البيانات المجدولة ،مكننا

        ومن الجانب الواقعي الذي نلمسه ، بالنسبة لطريقة التدريس وتأثيرها على قدرة اإلنجاز

  .وسط الدراسي للمؤسسات التعليمية للتكوين المهني لدى المتعلم في ال

  

        اإلحصاء الوصفي المستعملة في معالجة البيانات ، الصورة الكمية أدوات ومما بينته     

  أخرى عن قدرات المتعلمين في تطبيق وتحقيق أهداف التعلم من خالل الدرس  ، ومن زاوية

 إعطاء صورة مضبوطة التي تكمن وراء صعوبات طريقة التدريس  ، ولكنها تبقى قاصرة عن

           وزاريا ، وبذلك إعتمدنالديهمتحقيق  النجاح لدى المتعلمين في تحقيق قدرة اإلنجاز المبرمجة 

          على أدوات اإلحصاء اإلستداللي من خالل إختبار الفرضيات ، ونسعى في هذا الفصل 

ت الفرضيات موضع التدقيق والفحص  إلختبارات التي وضعتفسير النتائج على أساس تلك اإلى   

  .والمعالجة اإلحصائية 

  

  :تفسير نتائج إختبار الفرضية العامة  -1
             طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز رضية على أنصممت الف     

   أن المتوسط 14التكوين المهني بالجزائر  ، ويشير الجدول رقم بمراآز  ينمتربصاللدى 

الحسابي لدى المجموعة التي درست بطريقة التدريس الحوارية أن متوسطها الحسابي يقدر 

 ، وأن نتيجة المتوسط الحسابي للعينة التي 12.31:  وانحرافها المعيار يقدر بــ 13.21

 :  ، وأن اإلنحراف المعياري قدر بقيمة16.76: درست بطريقة التدريس التنشيطية قدرت بــ 

         ، 3.55، فالفرق واضح بين المتوسط الحسابي لكال العينتين بفارق يساوي 15.61

 أي التي درست – ، وأن العينة الثانية 2.95وأن الفارق في اإلنحراف المعياري يساوي 

 التي درست – نتائجها دوما أعلى من نتائج العينة األولى –بطريقة التدريس التنشيطية 

  . من خالل قيم المتوسط الحسابي وقيم اإلنحراف المعياري     – الحوارية بطريقة التدريس
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        توصلنا لدراسة الفروق المشاهدة – ت -اختبار   في  وبتطبيق النتائج المتحصل  عليها  

 المجدولة والتي قيمتها  – ت –، هي قيمة أآبر من قيمة  ) 1.81(  المحسوبة –ت –أن  قيمة 

        الدرجة الحرجة ، وبالتالي فإن الفرق المشاهد دال إحصائيا  عند مستوى ) 1.65( 

         ، وعليه نستطيع إتخاذ قرار حول قبول هذه الفرضية ، والتأآيد 0.05التي تساوي 

 يوجد إختالف  ذو معنى بين العينتين المدروستين ، فيما يخص طريقة التدريس هعلى أن

  . التكوين المهني بالجزائر ين بمراآزمتربصال اإلنجاز لدى التنشيطية تزيد من قدرة

  

 طريقة التدريس ، فأسس طريقة عاملالرجوع إلى ويمكن تفسير هذه النتيجة على أساس 

ون التعليمي مدرس للجماعات وعلى أساس التعاتنشيط العلى التدريس التنشيطية التي تقوم 

م يستفيد من مهارات األخرين داخل والتعلمي داخل الفصل الدراسي  ، وترك المتعل

الجماعات ، جعل النتيجة متميزة من حيث تفوق المتعلم الذي درس بهذه الطريقة التدريسة 

  .ي درس بطريقة التدريس الحوارية على المتعلم الذ

 إليها هي التي تمكن توصلناوال يمكن التوقف عند هذا الحد من التفسير ألن النتائج التي 

راسة العالقة بين طريقة التدريس التنشيطية وقدرة اإلنجاز لدى المتعلم ، ن من دالباحثي

أن طريقة التدريس التي وضحت "   Roger mucchielli" " روجر ميكيلي " فدراسة 

  الحوارية وقدرة اإلنجاز لدى المتعلم ال تدل على أي عالقة إحصائية ، فيما ينعكس اإلتجاه 

حيث آانت هناك عالقة يطية وقدرة اإلنجاز لدى المتعلم  عالقة طريقة التدريس التنشبين

ترابطية إحصائية قوية تدل على أنه آلما طبق المدرس طريقة التدريس التنشيطية بخطواتها 

  .آلما آان المتعلم ناجحا في تحقيق قدرة اإلنجاز

        التي بين   ، ) loutaire  ) "1989" " لوتير " وهي نفس النتائج التي توصل إليها 

 أن طريقة التدريس الحوارية وقدرة اإلنجاز لدى المتعلم ليس لها أي داللة من خاللها 

  .إحصائية ، وأن طريقة التدريس التنشيطية لها داللة إحصائية بقدرة اإلنجاز لدى المتعلم 

   Elizabeth G kohen" إليزابات آوهن " دراسة   وهي نفس النتائج التي توصلت إليها 

 على العينتين ، األولى التي درست بطريقة التدريس – ت – ، والتي طبقت إختبار ) 1998(

الحوارية ، والعينة الثانية التي درست بطريقة التدريس التنشيطية ، وعالقتهما بقدرة 

اإلنجاز، وتوصلت إلى أن الفرق المشاهد هو فرق ذوا داللة إحصائية ، أي أن طريقة 

  . قدرة اإلنجاز لدى المتعلم التدريس التنشيطية تزيد من
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 ومن الواضح إذن أن تطبيق خطوات التدريس بطريقة التدريس التنشيطية في مراآز 

 يجعل مستوى الفهم لديهم ومستوى توظيف المعلومات  ،التكوين المهني مع المتعلمين

ارة والمهارات التدريسية بعد تلقي الموضوع الدراسي بهذه الطريقة سهال ، ويكسبهم مه

 ئقا أمام المدرس إلعادة الدرس   وال يشكل عااإلنجاز والتطبيق لمحتويات األهداف التعليمية ،

        على نشاط المتعلم في جماعات يكسبه ملمح التعاون وتثبيت الخبرات الذاتيةوالترآيز

تعتمد من خالل مالحظة ومشارآة اآلخرين في أعمالهم التعليمية ، وتجنب الطرائق التي 

لى  المتعلم الواحد لمتابعة مجريات الدرس ، أو أن تكون المشارآة شفهيا ، آطريقة ع

 حسب النتائج فطريقة  معينين دون اآلخرين ، وبذلك والتدريس الحوارية التي تمتثل ألفراد

التدريس التنشيطية تعتبر أحد األسباب اإليجابية إلآساب المتعلم قدرات اإلنجاز التعليمية 

ى مستوى واقعه ه أو علمله بالتوظيف للمهارات المختلفة على مستوى  تعليوالتي تسمح 

المهني المستقبلي ، وال يمكن الجزم أن طريقة التدريس التنشيطية هي الوحيدة التي تزيد من 

قدرة اإلنجاز ، بل هي عامل أساسي من بين عدة متغيرات لتزيد من هذه القدرة التي توظف 

  . لدى المتعلم 

  

  : إختبار الفرضية الجزئية األولى تائج تفسير ن -2
           تبين قيمة المتوسط الحسابي لعينة الذآور التي درست بطريقة التدريس الحوارية  

             ، 13.61 ، وأن قيمة اإلنحراف المعياري لنفس العينة 13.39أن قيمتها تساوي 

:  يساوي  ة التدريس التنشيطية درست بطريقوأن المتوسط الحسابي للعينة الثانية التي

               ، ومنه فإن المقارنة12.11:  ، وأن قيمة اإلنحراف المعياري يساوي  18.18

 التي درست بطريقة التدريس –بين المتوسطات الحسابية توضح أن المجموعة الثانية 

مجموعة األولى مقارنة بال )  18.18(  قد تحصلت على قيمة أعلى –التنشيطية  الذآور منها 

         التي درست بطريقة التدريس الحوارية الذآور منها ، حيث آانت قيمة المتوسط الحسابي

       األولىولم تكن النتيجة نفسها بالنسبة لإلنحراف المعياري  ، فالمجموعة ،  ) 13.39( 

 ، 13.61: ــ أي الذآور الذين درسوا بطريقة التدريس الحوارية قدر اإلنحراف المعياري  ب

وهو قيمة أعلى من قيمة اإلنحراف المعياري للمجموعة الثانية التي درست بطريقة التدريس 

   .12.11التنشيطية ، الذآور منها ، فقيمته لم تتعدى 
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 أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى األولى الفرضية الجزئية ت وتناول

 يمكن التأآد من صالحيتها بمجرد وال ،التكوين المهني بالجزائرالمتربصين الذآور بمرآز 

التحليل للبيانات أو اإلعتماد على اإلحصاء الوصفي  ، أي من خالل مشاهدة الفروق 

   بل طبقنا أداة اإلحصاء اإلستداللي وهو إختبارللمتوسطات أو القيم لإلنحراف المعياري  ، 

     المحسوبة– ت –لة إحصائية ، وقد قدرت نتيجة  لمعرفة الفروق إذا آانت لها دال– ت –

 المحسوبة أآبر – ت – ، وبذلك فقيمة 1.66 المجدولة بــ – ت – ، وبالمقابل قيمة 1.9بــ 

        ، ومنه فالنتيجة لمشاهدة الفروق هي ذات داللة إحصائية  المجدولة – ت –من قيمة 

         األولىوهو قبول الفرضية الجزئية ،   بين العينين  α  = 0.05عند الدرجة الحرجة  

التي ترى أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتربصين الذآور و

  .بمرآز التكوين المهني بالجزائر 

 بطريقة ا وتشير هذه النتيجة إلى تفاوت المتعلمين  الذآور في قدرة اإلنجاز ، فالذين درسو   

نجاز بالنسبة للمتعلمين الذين درسوا  هم أعلى قدرة في إآتساب قدرة اإليةالتدريس التنشيط

      ،  ومن ذلك فطريقة التدريس التنشيطية هي عامل أساسي بطريقة التدريس الحوارية  

ويستجيب الذآور مع تفاعل في تطوير قدرات المتعلمين وخاصة قدرة اإلنجاز التعليمية ، 

    شيطية إلستقبال التعلم لمختلف المهارات وتوظيفها أحسن المدرس بطريقة التدريس التن

فتنمية قدرة المدرس بة هي طريقة التدريس الحوارية ، قمما تكون الطريقة التدريسية المط

              وخاصة مع الذآور هي مبادرة تجعللتطبيق خطوات طريقة التدريس التنشيطية

ويقبلون على موضوع الدرس ويكونون ليمية ، من المتعلمين يتفوقون في مكتسباتهم التع

     إيجابيين آما توضح ذلك من خالل إختبار الفرضية التي تصور نسبة من واقع التدريس

  .في مراآز التكوين المهني 

        وأما تطبيق الطرائق التي ال تجعل المتعلم مشارآا فعاال في وسط الجماعة التعليمية   

 قدراته التعلمية ، و حدا لمدى إآتسابه ألهداف الدرس وتوظيفها ، قد تجعل عائقا في تنمية

     وآلما آان المدرس لينا ومبادرا في تطبيق طريقة التدريس التنشيطية آلما آان المردود 

 التعليم لدى المتعلمين إيجابيا  ، وليس بصدد أخذ القرار أن طريقة التدريس التنشيطية هي من

د من قدرة الغنجاز لدى المتربصين الذآور في مؤسسات التكوين العامل الوحيد الذي يزي

المهني ، بل هي عامل من عدة عوامل متكاملة والتي تزيد موازاة مع العوامل االخرى في 

زيادة قدرة اإلنجاز ، بل تعتبر عامل أساسي لتنمية قدرة المتعلم في عدة مهارات وعدة 

  .  ميادين 
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  : الجزئية الثانية  إختبار الفرضية تفسير – 3
         

تنطلق فرضية البحث الجزئية الثانية من مبدأ أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة   

اإلناث في مرآز التكوين المهني بالجزائر ، واإلستعانة بأدوات المتربصين اإلنجاز لدى 

 واآلتيمن اإلناث  األولىاإلحصاء الوصفي ، يبن أن قيم المتوسط الحسابي لدى المجموعة 

 ، وأن قيمة اإلنحراف المعياري لنفس المجموعة 13درسن بطريقة التدريس الحوارية يساوي 

 درسن بطريقة اآلتي من المجموعة الثانية من اإلناث األخرى وفي الجهة     ،12.32يساوي 

معيار نحراف ال ، وأن اإل15.3سابي للعينة يساوي قد آان المتوسط الح التدريس التنشيطية

 من حيث المتوسط األولى من قيم المجموعة أعلىوبذلك  فقيم العينة الثانية  ، 14.91يساوي 

  بالنسبة للمتوسط الحسابي ، وقيمة 2.3الحسابي واإلنحراف المعياري ، آما يبينه الفرق بقيمة 

  . بالنسبة لإلنحراف المعياري 2.59فرق تساوي 

  

    ،- إختبار  ت –ناث ، بتطبيق أداة اإلحصاء اإلستداللي اإل النتائج لكال العينتين من ةوبمقارن

    ، أي أن قيمة 1.66 المجدولة تساوي – ت – ، وقيمة 0.72 المحسوبة آانت – ت –فإن  قيمة 

 ، ومنه رفض الفرضية  α = 0.05 عند  المجدولة – ت – من قيمة لمحسوبة أقل ا– ت -

نشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز المتربصين اإلناث بمرآز الجزئية التي ترى أن طريقة التدريس الت

التكوين المهني بالجزائر  ، وأن الفرق المشاهد هو فرق ليس له أي داللة إحصائية ، وليس هناك 

       من اإلناث الالتي  درسن  بطريقة التدريس الحوارية والعينة الثانيةاألولىفرق بين العينة 

  .وعالقتهما بقدرة اإلنجاز لديهن ة التدريس التنشيطية ،  درسن بطريقاآلتيمن اإلناث 

  

ختالف في نتائج الفروق المشاهدة إلى الخطأ في إختيار العينة ، ونستطيع  وقد يعود سبب عدم اإل

  أن ننبه بأن طريقة التدريس الحوارية قد التمثل محورا أساسيا في قدرة اإلنجاز لدى اإلناث ،

من المدرسين ، درة اإلناث  التماشي مع مجريات الدرس الذي تلقوه وقد يرجع السبب إلى عدم ق

   رس غير مهم لديهن ، آما ال يمكن الجزم بأن طريقة التدريس التنشيطيةوقد يكون موضوع الد

ال تزيد من قدرة اإلنجاز لدى اإلناث بمرآز التكوين المهني ، بحيث قد يكون السبب وراء نقص 

وتوجيه المتربصين وخاصة اإلناث منهم ، ويلزمهم مدرسين مدربون مهارات األستاذ في تنشيط 

      أآثر في ميدان التدريس بطريقة التدريس التنشيطية ، أو أن الزمن المقرر لموضوع الدرس

  .ال يتماشى مع وتيرة تعلم المتربصات  
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  العام   اإلستنتاج 
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   :اإلستنتاج العام
  

بع لموضوع دراستنا يتبين له من خالل تفسير البيانات والنتائج المتوصل إليها ، أن طريقة   المتت

التدريس التنشيطية ترفع من مستوى قدرة اإلنجاز لدى المتربصين بمرآز التكوين المهني 

ة  بالجزائر  ، وقياسا على هذه النتيجة ، فإنها تؤآد نفس النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابق

 حيث قدمت الباحثة بعد قيامها    في نفس المجال ،ALTET  "1994 1" ، مثل دراسة  

بالتجربة على طرائق التدريس  وعالقتها برفع المستوى األدائي بقدرة اإلنجاز لدى المتعلمين ، 

تفسيرا  يؤآد أنه آلما ترك المجال أمام المتعلم ليستفيد من الخبرات اإلجتماعية ، من تعاون 

مع الحفاظ على نظام التدريس العام ، فإن نافس فرقي ، وتلقى التوجيهات من طرف المدرس وت

قدرة اإلنجاز وقدرته في توظيف المعطيات التعليمية ومهاراته األدائية  ترتفع ، مقارنة بالمتعلمين 

ي فرصة الذين يدرسون بطرائق تحدد  مجال التنافس الجماعي ، وال تهتم إال بالتعليم الذي ال يعط

المشارآة الوجدانية  والجماعية ، مثل طريقة التدريس الحوارية التي تحد من عدد المتعلمين 

المشارآين في الدرس ، ولم تتوقف الباحثة عند النتائج المشاهدة بل تعدتها للتأآد باألدوات 

تنشيطية اإلحصائية اإلستداللية ، لتحصل على داللة إحصائية قوية بين عامل طريقة التدريس ال

  .وعامل قدرة اإلنجاز لدى المتعلم 

 وبناءا على الدراسة سابقة الذآر ، والدراسات العلمية األخرى في نفس المجال ، فإن موضوع 

البحث توصل إلى تأآيد العالقة القوية التي تبينها الداللة اإلحصائية بين طريقة التدريس 

لتكوين المهني بالجزائر  ، وعلى الفرق التنشيطية وقدرة اإلنجاز لدى المتربصين بمراآز ا

        المشاهد بين المجموعتين اللتين درستا بطريقتين مختلفتين ، فالفرق ذوا داللة إحصائية ، 

       نجاز ، ومنه قدرة اإلأي أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من مستوى اداء المتربص في 

 االدائية في طريقة تدريسه ، والتحكم الجيد في تطبيق ما على المدرس إال اإلهتمام بتنمية مهاراته

     طريقة التدريس التنشيطية ، للوصول بالمتعلم لكفاءة المهارات التعليمية المتعددة التي تساهم

ة من الدقة واإلتقان   والمهارات التعليمية على أقصى درجتءااألدافي توظيف المعارف وتطبيق 

  .والفعالية

  

  

  

                                                 
1  - Altet . M , La Formation professionnelle , Analyses des pratiques et situations pédagogiques , Pais , 
PUF, 1994 , P : 264 – 268   
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                  التعليم بمراآز التكوين المهني قصير المدة ومحدد االهداف  ، أنتأآيد مع ال     

وما على المدرس إال ليستغل أنجع الطرق للتعليم األفضل  ، ومن أبرز الطرائق التي يستعملها ، 

عليه أال يتغافل على طريقة التدريس التنشيطية ، بل يجعلها محورا ألغلب مواضيع دروسه ، 

ينمي موهبات عديدة من معارف وقدرات حرآية ويدوية وتعبيرات إجتماعية ، وتفاعالت  ل

إيجابية من خالل هذه الطريقة ، ليوظفها المتعلم بليونة وسهولة بعد تخرجه إلى الواقع الميداني  ، 

عهم وستنموا لدى المتعلم دافعية البحث والتنقيب ، والتنافس المنظم مع االفراد الذين سيتعاون م

في العمل ، وتنموا لديه الليونة للبحث عن المعارف  ، حيث بمجرد مالقاته لمشكل ما ، يتعود 

على تدارسه مع أنداده في ميدان العمل بفعالية ، وتنخفض نسبة الخطأ وهدر الجهد الزائد ، 

 العمل لدى المتربص الذي سيتحول لعضوويزداد اإلنتاج في أقل جهد ممكن ، وترتفع مردودية 

دين الصناعية والمهن اليدوية فعال في خدمة مجتمعه ، ويكون بكفاءة تؤهله لتطوير مختلف الميا

  قتصاد ، ويحظى بالرضا النفسي واإلجتماعي األدوار التي تخدم سير التطور لقطاع اإلويحتل 
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  : خاتمة عامة 
  

تدريس التنشيطية وقدرة اإلنجاز لدى متربصين  في مراآز    إنطلقت الدراسة بعالقة طريقة ال    

التكوين المهني بالجزائر  ،  وقد تطرقنا إلى أن البالد بحاجة ماسة إلى اليد العاملة المؤهلة التي 

تخدم وتساير التغيرات اإلقتصادية ، الصناعية منها والحرفية ،  وأن اليد العاملة الحالية ال تلبي 

 طريقة التدريس التي تصاحب المتربص ضعف ، فاستدرجنا الكشف عن  الحاجات المطلوبة 

بداية من تكوينه إلى تخرجه ، والبحث عن الطريقة المثلى التي يمكنها ان تخدم المتعلم ليصير 

 عن الطريقة للتأآيدوبذلك خصصنا الدراسة بمهارات فعالة ، توظف في مجال العمل  ، 

دراستها متربص آفاءات ، أساسها قدرة اإلنجاز ، والتي تم التدريسية التي يمكنها أن تكسب ال

  .معاش  للتعليم بالتكوين المهني  ومعاينتها على الواقع ال

تي هذه الدراسة  آلبنة تضاف إلى البحوث السابقة التي درست بيداغوجيا األهداف      وتأ

تيجيات التعلم والتعليم ، ، والدراسات التي تناولت إسترا وعالقاتها بطرائق التدريس التربوية 

حيث  مست وغيرها من الدراسات التي  تعمقت في الكفاءات والمهارات التعليمية المختلفة ، 

دراسة الموضوع واقع التكوين المهني من جانب طريقة التدريس التي تختلف من مدرس آلخر  

رضية عامة مفادها أن على المتعلمين بعد نهاية آل درس  ،  فحددنا ف وقدرة اإلنجاز المبرمجة 

طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى متربصين التكوين المهني بالجزائر  ،  

وفرضيات جزئية مفادها ان طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتربصين 

بصين اإلناث بمراآز الذآور  ، وأن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتر

التكوين المهني ، وعالجنا الموضوع من الجانب النظري وما يلم من نقاط عديدة ،  واستسقينا بعد 

 البحث ، وصنفنا المعطيات  حسب الجداول ظات وقيم تكرارية من خالل األدواتذلك مالح

 ، -تبار ت  إخ-  اإلحصاء اإلستداللي  ،أداةاإلحصائية ، واختبرنا الفرضيات باستعمال 

واستنتجنا أن طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة المتربصين  في مراآز التكوين المهني 

بالجزائر  ، وان طريقة التدريس التنشيطية تزيد من قدرة اإلنجاز لدى المتربصين الذآور 

س بمراآز التكوين المهني بالجزائر  ،  ولم تكن هناك داللة إحصائية حول طريقة التدري

  .التنشيطية وقدرة اإلنجاز لدى المتربصين اإلناث  
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  وهذه النتائج تفيد في مجال التعليم  ، وفي مجال المهارات التعليمية ، لكي تولي آل الهيئات 

المسؤولة عن التدريس وعن التكوينات البيداغوجية في مجال التكوين المهني ، لإلهتمام بطريقة 

ميمها على آل المدرسين  مع الطرائق التدريسية الفعالة االخرى، التدريس التنشيطية ، وتع

ليحظى المتعلم بكفاءات ومهارات تعلمية فعالة ، تسمح له باآتسابها وتوظيفها في الواقع المهني ، 

وحتى ال تضيع الجهود المبذولة ماليا وبشريا في سبيل إثراء قطاع التكوين المهني  ، وتكون 

عد إستثمار الطاقة البشرية ناجحة ، ومنحنى إنتاجها يوافي الطلب المرجوا المردودية المنتظرة ب

اضع اخرى لخدمة المجتمع وتطويره  ، في القطاع اإلقتصادي   ، ويوفر الوقت والجهد في مو

وما على المدرس وآل المشرفين على التأطير البيداغوجي للتكوين المهني  ، أن يضعوا نصب 

ون الطاقة المحرآة للمجتمع ، ومختلف الجوانب اإلجتماعية ،  فما عليهم اعينهم المتعلم الذي سيك

إال أن يبذلوا بأقصى طاقاتهم  للتخلي عن الطرائق التدريسية التي ال تمد المتعلم بمهارات  فعالة ، 

والبحث دوما عن طرائق تدريسية  تحول المتعلم من  نقطة الصفر  ، إلى أعلى نقطة في 

  .ت المهنية الكفاءات والمهارا

  وقبل ان ننهي هذه الخاتمة يجدر بنا الذآر ألن النتائج المتحصل عليها ال يمكنها الجزم بأن 

 لدى المتربصين بالتكوين المهني  طريقة التدريس التنشيطية هي العامل الوحيد لرفع قدرة اإلنجاز 

انها وزمانها المناسبين التدريسية في مكبل هي عامل أساسي  ، وفعال إذا إستخدمت هذه الطريقة 

    .مع المتعلمين في ظروف تعليمية توافق الشروط العلمية  
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  : اإلقتراحات  - 
  
  

  بناءا على ما توصل إليه البحث من نتائج ، وانطالقا من القضايا  والمواقف التعليمية في التعليم 

ماشي مع متطلبات واقع التكوين المهني  بالجزائر،  بالتكوين المهني بالجزائر  ، ورغبة في الت

  :والمتعلق بطرائق التدريس عالقتها بقدرة الغنجاز ، فإننا نقترح ما يلي  

  

إلحاق المؤطرين ألساتذة التكوين المهني بمعاهد علم النفس وعلوم التربية  إلثراء أدائهم  -

  مع المتغيرات الحديثة في البيداغوجيا والتعليم 

 على الطرائق التدريسية التي يقبل عليها المتعلم في التكوين المهني  ، والتي تمده الترآيز -

 أعلى الكفاءات المتخصصة في المهنة التي رغب المتربص في تعلمها ب

السماح للمتربصين بالتكوين المهني في بداية إلتحاقهم بالمراآز  بالمبادرات الجماعية في  -

ية التي يرونها تخدم المهنة التي يتعلمونها ، حتى يحبب تحديد المواضيع المختلفة التعليم

 إليهم التكوين ، ويطبقون طريقة التدريس التانشيطية  بمحض إرادتهم 

إقامة التجديدات  قصيرة المدى لبرامج التكوين المهني ، وخاصة حول الكفاءات المراد  -

دي  ، والعمل على تعلمها ، لتتماشى مع متطلبات المهنة ، ومتطلبات القطاع اإلقتصا

 إيجاد مواضيع ينجزها المتربص بما يخدمه لتوظيفها في الواقع المهني 

يجب على المدرس أال يعود المتعلم بالتكوين المهني آلية  طريقة التدريس المكرر ، بل  -

عليه أن ينوع في طرائق التدريس وفق نشاط المتعلم ، ووفق الموضوع المدروس  ، 

ير بالملل ، وتجدد طاقته نحو التعليم ، ويستفيد من دافعية ، ومن وحتى ال يشعر هذا االخ

 .عامل التشويق والجدة 

 يجب ان يحاول المدرس إستغالل المهارات المعرفية والحرآيو واليدوية واإلجتماعية  -

لدى المتعلم بالتكوين المهني  ، موازاة مع طريقة التدريس ليثري  المتعلم بالكفاءات 

 الجيدة 
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  : حدود البحث  
  

   شملت الدراسة متغيرات حول طرائق التدريس وقدرة الغنجاز لدى متربص التكوين 

المهني بالجزائر ، فهي تحمل بين طياتها حدودا زمانية ومكانية وغيرها من الحدود ، ويمكن 

  :التنبيه بها فيما يلي  

تم تطبيق ادوات البحث النتائج المتوصل إليها ال تخص إال العينة التي درست ، والتي  -

عليها ، بحيث ال يمكن تعميمها على قطاع التكوين المهني آكل  ، ألن بتغيير العينة يمكن 

 أن نجد إختالفا في النتائج 

ال نعني إعطاء صورة آاملة عن طريقة التدريس الحوارية أو التنشيطية في مراآز  -

و يخفضان من مستوى  من قدرة التكوين المهني بأنهما الطريقتين التي إما أن يرفعان أ

اإلنجاز لدى المتربص  ، بل هما عامالن مهمان في التأثير على قدرة اإلنجاز باإلضافة 

 لعوامل بيداغوجية وزمانية ، وشخصية في التأثير في قدرة اإلنجاز 

تنصب الدراسة على طريقة التدريس التنشيطية وطريقة التدريس الحوارية دون أن  -

 اخرى ، وطرائق أخرى قد يكون لها مجال اوسع في إثراء قدرة تنصب إلى مقومات

اإلنجاز لدى المتعلم ، وبذلك يمكن أن يعتمد قطاع التكوين المهني  ، بطرائق تدريسية 

 تكون أآثر فعالية من الطرائق المدروسة في هذه الدراسة 

 المهني  ، بل ال يمكن الجزم بأن قدرة اإلنجاز هي معيار التنبؤ بنجاح برنامج التكوين -

قدرة اإلنجاز مجرد مؤشر  لقياس جزء من مكتسبات المتربص في التكوين المهني ، من 

  .بين المكتسبات والمهارات األخرى التي يمكنها ان تخدم التعليم والتعلم  اإليجابيين 
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    : صعوبات البحث
  

وحسب الموضوع  ، وحسب زمان ومكان  تعرقل آل البحوث العلمية صعوبات حسب الدراسة   

  : الدراسة ، ومن اهم الصعوبات التي واجهة إنجاز هذا البحث  ما يلي 

نقص الدراسات العلمية الحديثة في مجال البيداغوجيا والتعليم الخاص بالتكوين المهني  -

  بالجزائر 

حول القطاع قلة المراجع  حول التكوين المهني ،  من جوانب عديدة آاألرقام اإلحصائية  -

 آكل ، وتراجع الكتابات المختلفة التي تعالج قطاع التكوين المهني 

لم نعثر على  الدراسات العربية التي  درست موضوع طريقة التدريس التنشيطية  -

 وعالقتها بقدرة اإلنجاز

 قلة المراجع التي تتمحور حول قدرة اإلنجاز  -

يطية  وعالقتها بقدرة اإلنجاز لدى عمومية التصميمات التي درست طريقة التدريس التنش -

  .المتعلمين ، بحيث لم نعثر على البحوث العلمية المتعمقة 
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  قائمة المراجع باللغة العربية 

  

   1993إبراهيم عدس ، أساسيات البحث التربوي ،  دار النشر القاهرة ،  - 1

حسب اهللا ، التفاعل الصفي ، عالم الكتب ، إبراهيم مجدي عزيز ومحمد عبد الحليم  - 2 

   2002 طرابلس، ليبيا ، 

  .  إدوارد آالبارد ، التربية الوظيفية ، مكتبة االنقلو مصرية ، دون تاريخ إصدار - 3

  2002بوفلحة غياث ، التربية والتكوين بالجزائر ، دار الغرب للنشر والتوزيع ،  - 4 

از ، ترجمة عبد الهادي الجوهري ، المكتب الجامعي دافيد ماآليالند ، مجتمع اإلنج - 5

   .2000الحديث ، األزارطية ، اإلسكندرية ، 

  1998علي البغدادي ، برنامج تعليم  مهارات التدريس ، مكتبة العلوم ، الكويت ،  - 6

رمضان أرزيل ، محمد حسونات ، نحو استراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات ، دار االمل  - 7

   .2002عة والنشر ، للطبا

عدادية ، القاهرة ، مكتبة خدمة الطالب اش ، تدريس العلوم في المرحلة اإلصبري الدمر - 8

    1989   ، 2، ط 

علمي للكمبيوتر للنشر والتوزيع آمال زيتون ، التدريس نماذجه ومهاراته ، المكتب ال - 9

1992  

ليه وسلم  اإلنسان الكامل ، دار محمد بن علوي المالكي الحسني ، محمد صلى اهللا ع - 10

  1987النشر والتوزيع  والطباعة ، 

محمد عبد الرحيم عدس ، تدني اإلنجاز المدرسي ، أسبابه وعالجه ، دار الفكر ،  -  11

1999.   

محمد سعيد رمضان البوطي ، منهج تربوي فريد ، دار الشهاب للطباعة والنشر ،  - 12

   .1985عمار قرفي ، باتنة ، الجزائر 

  2000 محمد محمود اليماني ، التصميم التعليمي ، الكويت ، – 13

   1983محمد منير مرسي ، التربية اإلسالمية ، عالم الكتب ، القاهرة ،  - 14

  التدريس العامة ، مكتبة النهضة محمد حسين آل باشا ، المبادئ األساسية في طرق - 15

  1991بيروت ، 

  .1997ناهج التعليمية ، الجامعة المفتوحة ، طرابلس ، محمد هاشم الفالوقي ، الم - 16

 التدريس ، مكتبة النهضة ، بيروت محمد حسين هندام ، المبادئ األساسية في طرق  - 17

1992  

  1998هالل بن محمد العسكر ، نقاش ، مرامر الطباعة اإللكترونية ،  - 18 
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مطابع عمار قرفي ، باتنة ، ناجي تمار ومجموعة من المؤلفين ، طرائق التدريس ،  -19

1994.   

 2000نبيل عبد الهادي ، نماذج تربوية تعليمية معاصرة ، دار وائل للطباعة والنشر ،  - 20

.  

  

  قائمة المجالت الدوريات، المنشورات 

  

 سلسلة منشورات مخبر العمليات التربوية والسياق اإلجتماعي ، الفلسفة - 1

   .2003التوزيع ، والديداآتيك ، دار الغرب للنشر و

  2000 المرآز الوطني للوثائق التربوية ، الكتاب السنوي ، - 2
  2001 معهد التكوين المهني ، دليل المعلم في التكوين المهني ، األبيار ، الجزائر ، - 3

   2003وزارة التكوين والتعليم المهنيين ، مدونة الشعب الجزائري ،  - 4

   2004، نيين ، دليل أدوات التسيير البيداغوجي  وزارة التكوين والتعليم المه- 5
 -2002 وزارة التربية الوطنية ، مؤشرات إحصائية ، المديرية الفرعية لإلحصائيات ، - 6

2003   

  1986 ، 04 مجلة الثقافة العالمية ، العدد – 7
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  المراجع باللغة الفرنسية 
  

1 - Altet .M , La formation professionnelle , Analyses des             

pratiques et situations pédagogiques , paris , PUF, 1994  

2 - Arguing Lourge , Adulte Psychology , francline édition , New    

york America , 1999  

3 - Aurel et Yves , Psychologie de l’apprentissage                              

et l’enseignement , ESF , 1993   

4 - B.F.Skinner , la revolution scientifique de l’enseignement ,         

4 éme edit , pierre mordaga , 1983 

5 - Bedard ,dell Aniello , la méthode active , Gaetan morin  

   édition 1997  

6 - C.Reland Chrisense et David Agavin , Former une pensée         

autonome , de boech mesmael , Belguim , 1994   

7 - Elizabaeth , Le travaille de groupe , Les éditions de la                    

cheneliere , 2 eme édit , 2001  

8 -  Lotaire .M , L’enseignement théorie et pratique , ESF ,               

paris , 1992   

09 - Marie France daniel et Michael Schleifer , la cooperation          

dans la classe , les éditions logiques , 1996 

10 - Marry Vonne Sorel , pratiques nouvelles en education et en        

formation ,édit l’hamtlau , paris ;1994  

11 - M.Binigo , laformation professionnelle , ESF , paris ,1991  

12 -  Mourad Alloua , Manuel des méthodes et des  pédagogies           

de l’enseignement ,palais du livres , 1999 

13 – Mourad Allaoua , Méthodes directives et formation d’adulte , 

palais du livre , 1995 .  
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14 - Pacteau .C , Savoir faire dans l’enseignement , ESF , 1999  

15 - Renald Legendre , Dictionnaire actuel de l’éducation ;             

                      2 éme édit , ESK à paris ; 1993  

16 - Roger Mucchielli , Les méthodes actives dans la pédagogie        

des adultes , PUF , 9 éme édit ; 2000 .  

17 - Spies Bong .G , pour une pédagogie en communauté de vie ,       

le petit plan d’iena , de boeck, bruxelle ,1990  

  

 

  : باللغة الفرنسية قائمة المجالت الدوريات، المنشورات 

1 - INFP , Revue objectif formation , N° 1, 1993 

                                                         N° 16 ,  2003 

                                                         N° 19  , 2004 

2 - INFP , Manuelle de l’enseignement professionnelle ,  

El biar , Alger , 2001  

3 – Ministere de la formation et l’enseignement 

professionnel , Circulaire ministérielle N° 5 , 29/01/2004  

                         , envois ministérielle MFP N° 1255 ,             

                                       56   /mfep/2005 

4 – UNISCO , adresse en Annexe , édite regulierement , 

un bulletin  d’information dur l’éducation des adultes 

dans les divers pays du monde , Mai 1979 . 
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  الـــمـــالحـــق
  في مقياس قدرة اإلنجازيبين نتائج أفراد  : 01الملحق رقم 

  

قدرة اإلنجاز التي درست                       يبين نتائج أفراد العينة في إختبار  : 02الملحق رقم 

  بطريقة التدريس الحوارية

  

يبين نتائج أفراد العينة في إختبار قدرة اإلنجاز التي درست                        : 03الملحق رقم 

  بطريقة التدريس التنشيطية

  

نجاز                            يبين نتائج أفراد العينة  اإلناث في إختبار قدرة اإل : 04الملحق رقم 

  التي درست بطريقة التدريس الحوارية

  

يبين نتائج أفراد العينة إناث في إختبار قدرة اإلنجاز                                  : 05الملحق رقم 

  التي درست بطريقة التدريس التنشيطية

  

تبار قدرة اإلنجاز                              يبين نتائج أفراد العينة  الذآورفي إخ : 06الملحق رقم 

  التي درست بطريقة التدريس الحوارية

  

يبين نتائج أفراد العينة الذآور في إختبار قدرة اإلنجاز                             : 07الملحق رقم 

  التي درست بطريقة التدريس التنشيطية

  

  

  



 182

  



 183

  عينة في مقياس قدرة اإلنجازيبين نتائج أفراد ال : 01الملحق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    طريقة تدريس تنشيطية  طريقة تدريس حوارية
                طريقة
التدريس

  
 النتائج

ور
ذآ

  

ث
إنا

  

وع
جم
الم

  

ور
دآ

  

ث
إنا

  

وع
جم
الم

  
21- 25  2  1  3  11  6  17  
16 -20  8  4  12  34  14  48  

11-15  33  29  62  7  30  37  

6- 10  8  6  14  01  2  3  
  00  0  0  0  0  0   05أقل من 

  105  52  53  91  40  51  المجموع 
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  - العينة التي  درست بطريقة التدريس الحوارية –  يبين  نتا ئج العينةفي مقياس قدرة اإلنجاز  -02الملحق رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   __                  
X = 13.21    المتوسط الحسابي    

S  =  12.89    اإلنحراف المعياري  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مراآز 
  الفئات
  م

   التكرار
  
  ك

  
  

 ك. م     

  
__           

 x)  -م(

  
          __      

 ك. x)  -م(

  
__      

 x) ² -م(

  
__      

  ك). x -م(
23  3  69  9.79  29.37  95.84 287.52  

18  12  216 4.79  57.48  22.94 275.32  
13  62  806 0.21-  13.02-  0.04  2.48  
8  14  112 5.21-  72.74-  27.14 379.96  
3  -  -  -  -  -  -  

  945.28    1.09  1203  91  المجموع
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  - العينة التي درست  بطريقة التدريس التنشيطية –يبين نتائج أفراد العينة في مقياس قدرة اإلنجاز  : 03الملحق رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              ___      
X = 16.76      المتوسط الحسابي   
S  =  15.05    اإلنحراف المعياري   

  
 
 
 
 

مراآز 
  الفئات

  م    

   التكرار
  
  ك

  
  

 ك. م     

  
__           

 x)  -م(

  
          __      

 ك. x)  -م(

  
__      

   x) ² -م(

  
__      

  ك). x -م(
23  17  391 6.24  106.08  38.93  661.81  

18  48  864 1.24  59.52  1.53  73.44  
13  37  481 3.76-  139.12-  14.13  522.81  
8  3  24  8.76-  26.28-  76.73  230.19  
3  -  -  -  -  -  -  

  1488.25    0.2  1760  105  المجموع
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   في مقياس قدرة اإلنجاز والتي درست بطريقة التدريس الحوارية – إناث –يبين نتائج أفراد العينة  :  04الملحق رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

              ___ 
X = 13     المتوسط الحسابي   

S  =  11.83   اإلنحراف المعياري   
     

 
 
 
 
 

مراآز 
  ئاتالف

  م     

   التكرار
  
  ك

  
  

 ك. م     

  
__           

 x)  -م(

  
          __      

 ك. x)  -م(

  
__      

 x) ² -م(

  
__      

  ك). x -م(
23  1  23  10  10  100  100  

18  4  72  5  20  25  100  
13  29  377 0  00  00  00  
8  6  48  -5  -30  25  150  
3  -  -  -  -  -  00  

  350    00   520  40  المجموع
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 يبين نتائج أفراد العينة إناث  والتي درست بطريقة  التدريس التنشيطية   :  05الملحق رقم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

              ___ 
X = 15.3  المتوسط الحسابي   

S  =  14.91   اإلنحراف المعياري   
  
  
 

مراآز 
  الفئات

  م     

   التكرار
  
  ك

  
  

 ك. م     

  
__           

 x)  -م(

  
          __      

 ك. x)  -م(

  
__      

   x) ² -م(

  
__      

  ك). x -م(
23  6  138  7.7  46.2  59.29  355.74  

18  14  252  2.7  37.8  7.29  102.06  
13  30  390  2.3-  69-  5.29  158.7  
8  2  16  7.3-  14.6-  53.29  106.58  
3  -  -  -  -  -  -  

  723.08    0.4    796  52  المجموع
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    يبين نتائج أفراد العينة ذآور والتي درست بطريقة التدريس الحوارية 06الملحق  رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              ___ 
X = 13.39المتوسط الحسابي       

S  =  13.62   اإلنحراف المعياري     
  
  
  
  
 

مراآز 
  الفئات

  م    

   التكرار
  
  ك

  
  

 ك. م     

  
__          

 x)  -م(

  
          __      

 ك. x)  -م(

  
__     

 ² -م(
(x   

  
__      

  ك). x -م(

23  2  46  9.61  19.22  92.35184.7  

18  8  144  4.61  36.88  21.25170  
13  33  429  0.39-  12.87-  0.1525.01  
8  8  64  5.39-  43.12-  29.05232.41  
3  -  -  -        -  -  -  

  592.12    0.11    683  51  المجموع
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   يبين نتلئج أفراد العينة دآور والتي درست  بطريقة التدريس تنشيطية07الملحق رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                  ___ 
X = 18.18    المتوسط الحسابي   
S  =  12.86   اإلنحراف المعياري    

  
  
  
  
  

مراآز 
  الفئات

  م     

   التكرار
  
  ك

  
  

 ك. م     

  
__           

 x)  -م(

  
          __      

 ك. x)  -م(

  
__      

 x) ² -م(

  
__      

  ك). x -م(
23  11  253 4.82  53.02  23.23 255.53  

18  34  612 - 0.18  - 6.12  0.03  1.02  
13  7  91  5.18-  36.26-  26.83 187.81  
8  1  8  - 10.18  10.18-  103.63103.63  
3  -  -  -  -  -  -  

  547.99    0.33   964  53  المجموع
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