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 .أضبد ا واشكره على أف أعانٍت ووفقٍت على إقباز ىذا العمل فلو كل اغبمد والشكر

 :مث أتقدـ بأظبى معاين الشكر والتقدير

إذل األستاذ اؼبشرؼ ؼبا بذلو معي من جهد خالص، وقدمو رل من إرشادات وتوجيهات قيمة 
 ".سعيد بن عامر"طواؿ مدة إعدادي ؽبذا البحث، فكاف رل نعم العوف واؼبساعدة، 

كما ال يفوتٍت أف أتقدـ بالشكر اعبزيل إذل عائليت الكريبة، وإذل كل من تعاوف معي من قريب 
 .خاصة أخيت وصديقيت أظباء لكحل. أو بعيد وأسهم يف إخراج ىذا البحث إذل حيز الوجود

 .وأقدـ امتناين اػباص إذل كل من أماؿ لكحل، وقداوي خدهبة ومرًن، جزاىم ا كل خَت

 .اغبمد  أوال وأخَتا
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﴾ ..اغبمد  الذي ىدانا إذل ىذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا ا﴿      

إذل روبانة الدنيا وهبجتها، منبع العطاء والسعادة، الشمعة اؼبضيئة، واغبب النابض يف قليب واليت 
 .غمرتٍت بفيض حناهنا وجزاء مساؿبتها

إذل قدويت وضياء حيايت، وقرة عيٍت، والذي علمٍت معٌت اؼبثابرة والصرب على اغبياة ومبادئو ذو 
 .الفضل فيما وصلت إليو

 أيب امي يا أغلى من حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايت عطاؤكما ال تسعو كل الكلمػػػػات

 دعائي،أطاؿ ا يف عمريكمػػػػػػػػػػػػػػػا وأعانكما على الذكر والطاعػات

 أحبك أمي،أحبك حىت اؼبمػػػػػػات أحبك أيب يا أغلى اآلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

 إذل من شاركوين، ذكريات اؼباضي وأعماؿ اغباضر وأحالـ اؼبستقبل

 . كماؿ و ؿبمد امُت... أخوي العزيزين 

 .مروة... أخيت العزيزة 

إذل عائليت الكربى اليت كانت رل أنيسا يف حيايت وعلى تاجها جدي وجديت، حفظهما ا 
 .وأشقاء وشقيقات روحي ؽبم الفضل الكبَت فيما أنا عليو اآلف

 .لكحل وبن جبور: إذل كل من وبمل لقب

 .إذل كل األصدقاء والصديقات يف الدراسة

 :أستاذنا الفاضل 

أنت أىل الشكر والتقدير وجب علينا تقديرؾ، فلك مٍت كل الثناء والتقدير بعدد قطرات اؼبطر 
 .وألواف الزىر وشدى العطر على جهودؾ الثمينة والقيمة اليت قدمتها لنا
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بسم الذي خلق االنساف علمو البياف،ووىبو التمييز واغبكمة وكرمو على سائر ـبلوقاتو بالعقل،وأصلي وأسلم وأبارؾ 
 .على خَت الربية ؿبمد بن عبد ا

 :أما بعد

شكلت التطورات اليت يشهدىا عصر التقنية واؼبعلوماتية ربوالت وانعكاسات ملحوظة يف قطاع الًتبية والتعليم،لتصبح 
اؼبؤسسة الًتبوية بذلك مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتفعيل أساليب التعليم وأىدافو وطرائقو قصد تطويره وخلق حبل 

متمكن من استخداـ آليات التفكَت العلمي الناقد اؼبزود باؼبعارؼ واؼبهارات األساسية،وذبعلو قادرا على مواكبة العصر 
حوؿ مستقبل التعليم يف " اليونسكو"وىذا ما تنشده حركة تطوير التعليم يف اآلونة األخَتة،إذ أكدت دراسات منظمة 

القرف اعبديد أف قباح الدور اإليباين مرتبط بقدرتو على التحوؿ من صيغتو التقليدية اليت ترتكز على التلقُت والكم اؼبعريف 
إذل صيغة جديدة سبكن األفراد من التعلم اإلهبايب،وتثَت لديهم الرغبة يف االكتشاؼ العلمي وتنمي قدراهتم على التحليل 

 .والبحث واؼبقارنة

فالتعليمية من اؼبواضيع الًتبوية واللسانية اؽبامة يف تعليم وتعلم اللغة،وخاصة العالقة اليت تربطها باللسانيات التطبيقية، 
ومن ىنا تكرست أنبية ىذا اؼبوضوع فكاف من اؼبواضيع اعبديدة بالبحث والدراسة،وعلى ىذا األساس تضمنو حبثنا سـو 

 :ب

،وليتسٌت لنا الوقوؼ على كل "واللغة االقبليزية عينة" دراسة ميدانية"التدريس بُت التعليمية العامة والتعليمية التطبيقية 
 .أنواع اؼبقاربات ارتأينا إجراء الدراسة على وحدة دراسية دبختلف أنشطتها

 :انبثقت فكرة ىذه الدراسة عن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية وىي كاآليت

 .الوقوؼ على واقع التدريس اغبديث وحشياتو (1
 .معرفة ىل يتم التطبيق الفعلي للمقاربة بالكفاءات (2
 .تليب الدراسة رغبة وميوال شخصيا السيما وأنا مقبلة على ميداف التدريس مستقبال (3

 :أما عن األىداؼ اليت تسعى الدراسة إذل ربقيقها ىي كاآليت

 .التعرؼ على مفهـو التدريس يف التعليمية العامة والتطبيقية واستخراج بعض نقاط التداخل والتمايز .1
 .التعرؼ على واقع استخداـ التدريس يف ضوء اؼبقاربات يف التعليم الثانوي .2
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 :وبناء على ىذا طرحنا االشكالية الرئيسية

 ما واقع تطبيق اؼبدرسُت ؼبفهـو التدريس يف ضوء التعليمية العامة والتطبيقية؟

 :وتندرج ربت ىذه اإلشكالية تساؤالت جزئية

 ما مدى تطابق ما جاءت بو الدراسات النظرية مع الدراسات التطبيقية؟ 
 وىل التدريس يف إطار اؼبقاربات البيداغوجيا يقتصر وفقط على لغة من اللغات؟أـ يتجاوز ذلك؟ 

 :وسعيا منا لإلحاطة بتجميع جوانب وأساسيات البحث،ولإلجابة على اشكالياتو قمنا بتقسيم البحث كما يلي

 .سبهيد،مهدنا للموضوع،وفصلُت فصل نظري وفصل تطبيقي -
 .اعبانب النظري للدراسة،مت تقسيمو على ثالثة مباحث: الفصل األوؿ والذي وبمل عنواف -
 .تطور مفهـو التعليمية وأنبيتها،أما الثالث فخصص ألركاف العملية التعليمية:اؼببحث األوؿ كاف بعنواف -
وخصص اؼببحث الثاين لضبط اؼبفاىيم واؼبصطلحات وقسم إذل ثالثة مطالب،فعنوف األوؿ دبفهـو التعلم  -

 .وخصائصو،والثاين،مفهـو البيداغوجيا،أما الثالث فخصص للفرؽ القائم بُت التعليمية والبيداغوجيا
مقاربة وصفية بُت التعليمية العامة والتعليمية التطبيقية،فقسم إذل :أما اؼببحث الثالث الذي ضبل عنواف -

مطلبُت،جعلنا اؼبطلب األوؿ ؼبكونات التعليمية العامة وعناصرىا والثاين ؼبكونات التعليمية التطبيقية وأىم 
 .عناصرىا

: أما الفصل الثاين فكاف بعنواف اعبانب التطبيقي،مث زبصيصو للدراسة اؼبيدانية وقسم على ثالث مباحث -
 .اؼببحث األوؿ لعينة الدراسة والثاين دراسة ربليلية أما الثالث فكاف لعرض نتائج االستبياف وربليلها

 .أما اػباسبة فتم فيها استعراض ما توصلت إليو الدراسة من نتائج وتوصيات -

ومع ذلك  ال قبحد الدراسات اليت سبقت حبثنا رغم أهنا نادرة،واليت أفدنا منها على غرار دراسات كاف ؽبا فضل 
السبق،لبص منها بالذكر بعض النصوص واؼبقاالت اؼبتعلقة باؼبوضوع على صفحات االنًتنت،وبعض رسائل اؼباجسًت،نذكر 

تعليمية "التقوًن وأنواعو يف طريقة التدريس بالكفاءات ومذكرة ماجسًت لليلى بن ميسة :"رسالة ماسًت لياظبينة بروبة:أنبها
 .اللغة العربية من خالؿ النشاط غَت الصفي
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ىو عدـ توفَت الظروؼ اؼبالئمة من قبل اؼبؤسسات الًتبوية إلجراء دراسة :ولعل من صبلة الصعوبات اليت واجهناىا
 .ميدانية،ؼبوضوع كهذا

ونظرا لطبيعة اؼبوضوع الذي يهدؼ إذل وصف واقع التدريس يف النظامُت الكالسيكي واغبديث،حيث قمنا جبمع 
 .اؼبعلومات اؼبتعلقة بو وربليلها،ما أدى بنا إذل االعتماد على اؼبنهج الوصفي التحليلي

طرؽ "مد الدريج ،" ربليل العملية التعليمية:"ولقد اعتمدنا يف اقباز ىذا البحث على ؾبموعة من اؼبصادر واؼبراجع أنبها
 .مد الصدويف  إذل جانب الوثائق الًتبوية" اؼبفيد يف الًتبية " لرافدة اغبريري و"التدريس بُت التقليد والتجديد

ويف اػبتاـ أرجو أف أكوف قد وقفت فإف أصبت فمن ا،وإف أخطأت فحسيب اجد واالجتهاد،وما توفيقي إال با رب 
 .العاؼبُت
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يا أمَت اؼبؤمنُت أوالدنا شبار قلوبنا،وعماد ظهورنا،وكبن  :، فقاؿسأؿ معاوية بن أيب سفياف األحنف بن قيس عن الولد"
فأعطهم،وإف غضبوا فأرضهم،يبنحوؾ وَدىم،ووبُبوؾ  ؽبم أرض ذليلة،وظباء ظليلة،وهبم نصوؿ عند كل جليلة،فإف طلبوا

لقد دخلت علي وإين !ا أنت:جهدىم،وال تكن عليهم قفال فيتمَنوا موتك ويكرىوا قربك،ويبُلوا حياتك،فقاؿ لو معاوية
. " ؼبملوء غيظا على يزيد ولقد اصلحت من قليب اه ما كاف قد فسد 

الكالـ عن التعليم يبتد إذل القدـ،وإذا عدنا على ـبتلف اغبضارات اإلنسانية قبدىا قد اىتَمت بو،لكن باختالؼ من 
،ألف أىل تلك اغبضارات فيما يسَمى اليـو بطرؽ التعليم حضارة إذل أخرى،ومن عصر إذل آخر،مثَ من ىذه الفًتة دل يفكر

أصحاب العقوؿ الرشيدة تفطنوا إذل أف الفرد داخل اجملتمع يبثل أصل رأس اؼباؿ،وىو موضع االستثمار اغبقيقي ولكي تظفر 
بأفراد متعلمُت تعليما نوعيا راقيا،كاف البد من العناية و االىتماـ بقضية التعليم،و من مث بذلت جهودا خالؿ السنوات 

األخَتة مكثفة و معتربة،هبدؼ ربسُت الفعل الًتبوي،لقد وصلت تلك اعبهود إذل قناعة مفادىا،فهم العملية التعليمية من 
: قبل القائمُت عليها،وكذلك معرفة أقطاهبا اؼبتمثلة يف العناصر الثالثة التالية

 (.اؼبعلم)اؼبرسل 
 (.اؼبتعلم)اؼبتلقي 
 (.اتوى)اؼبادة التعليمية 

فهذه العناصر تستوجب معرفة دقيقة تستوعب يف الوقت نفسو العالقة الثنائية،اليت تربط كل عنصر بآخر،واؼبتأمل 
تظهر لو بوضوح طبيعة العالقة اليت ذبمع بُت ىذه العناصر،إهنا عالقة تفاعلية تواصلية،تقـو على  ألقطاب العملية التعليمية

. وغياب عنصر من ىذه العناصر يكفي بقية العناصر شرط الوجود،فوجود اؼبعلم يستوجب متعلما،ويتطلب مادة تعليمية

إف أنبية الدور الذي يؤذيو كل عنصر من عناصر العملية التعليمية،واألثر البالغ الذي ربدثو كل أثر،أوجد لنا ما صار 
؟ فمىت ظهرت التعليمية ؟ وماذا يقصد هبا ، يعرؼ بالتعليمية



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
3 

 
 

 
 



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
4 

. المفاهيم و للمصطلحات نظري مدخل:االول لفصلا

. تطور مفهوم التعليمية:المبحث األول

. مفهوم التعليمية:المطلب األول
،وكلمة 1يقصد بالتعليمية تلك اؼبمارسة البيداغوجية اليت هتدؼ إذل تأىيل اؼبتعلم الكتساب مهارات لغوية قوية ـبتلفة

اصالح قدًن جديد،حيث استخدـ يف األدبيات الًتبوية منذ بداية القرف السابع عشر،وىو جديد  Didactique تعليمية
 .2متجدد بالنظر إذل الدالالت اليت ماانفك يكتسبها حىت الوقت الراىن

 خارج تقاطعو مع ؾباالت أساسية ىي،اإلبستومولوجيا    Didactiqueفالكثَت من الدارسُت يعًتفوف بصعوبة الديداكتيك
Epistemologies  والبيداغوجية Petagogies   والسيكولوجيا Psychologies. 

 غاينوف.ؾ.ج"يعرؼ " La didactiques d’une dixieline" " ديداكتيك مادة"ويف دراسة مونوغرافية بعنواف 
J.C.GAGNON "الديداكتيك باعتباره: 

 تأمال و تفكَتا يف طبيعة اؼبادة و كذا يف طبيعة وغايات تعلمها. 
  صياغة فرضياهتا اػباصة انطالقا من اؼبعطيات اليت تتجدد تتنوع باستمرار لكل من علم النفس و البيداغوجيا و علم

 .االجتماع
 3دراسة نظرية و تطبيقية للفعل البيداغوجي اؼبتعلق بتدريس تلك اؼبادة. 

ودرج معظم الدارسُت اؼبهتمُت هبذا اغبقل حاليا على التمييز يف الديداكتيك بُت نوعُت أساسيُت يتكامالف فيما بينهما 
. بشكل كبَت،ونبا الديداكتيك العاـ و الديداكتيك اػباص

                                                
 .133ص-  أضبد حساين،دروس يف اللسانيات التطبيقية،حقل تعليمية اللغات 1
 نادية تيجاؿ،وعبد ا قاي،وحدة التعليمات التعليمية التطبيقية موجو لطالب السنة الرابعة شعبة اللغة و األدب العريب،اؼبدرسة العليا لألساتذة  2

 .06ص- يف األدب و العلـو اإلنسانية،بوزريعة،واط،داس 
 .  ص 19-20 1 2005- / علي آيت أوشاف،اللسانيات و الديداكتيك،مبوذج النحو الوظيفي يف اؼبعرفة العلمية واؼبعرفة اؼبدرسية ط 3
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فيهتم بكل ما هبمع بُت ـبتلف مواد التدريس أو التكوين،وذلك   « Didactique Générale »الديداكتيك العاـأما 
على مستوى الطرائق اؼبتبعة،ولعل ىذا ما جعل ىذا الصنف من الديداكتيك يقصر اىتمامو على ما ىو عاـ مشًتؾ يف 

. تدريس صبيع اؼبواد 

أو ديداكتيك مادة فيهتم دبا ىبص تدريس مادة من مواد التكوين   « Didactique Spéciale »  الديداكتيك اػباصأما
. من حيث الطرائق و الوسائل و األساليب اػباصة هبا

أي وضع عالمة أو ظبة من " علم"والتعليمية يف اللغة العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم،وىذه الألخَتة مشتقة من 
 4.السمات لتدؿ على الشيء لكي تنوب عنو

أي " فلنتعلم"وتعٍت  « Didaktos » صفة اشتقت من األصل اليوناين  « Didactique » أما يف اللغة الفرنسية فإف كلمة
وقد ". التعليم"تعٍت  « Didaskien » وتعٍت أتعلم و « Didasko » يعلم بعضنا البعض أو اتعلم منك أو أعلمك،وكلمة

. (19771) (Paul foulquiré) استخدمت دبعٌت فن التعليم

 1613يف علم الًتبية أوؿ مرة سنة   « Didactique »  كما استخدمت كلمة1554أدخلت ىذه الكلمة إذل الفرنسية سنة 
 من خالؿ ربليلهم ألعماؿ الًتبوي « Y.Yang»" يواخيم يونج"  و« k.helvig »" كشسوؼ ىيلفج"من قبل كل من 
التعليمية و الذي ظهر ربت " راتيتش"يف حبثهم عن نشاطات  (Ratitch Wolfgang( )1571-1635)فولفاكنج راتيش 

من نص التقرير يتضح أف اؼبؤلفُت استخدموا مصطلح " تقدير ـبتصر عن الديداكتيك أي فن التعليم عن راتيش"عنواف 
يانأموسن "التعليمية مرادفا افن التعليم،وكانت تعٍت عندىم نوعاف من اؼبعارؼ التطبيقية و اػبربات،بنفس اؼبعٌت مستخدـ 

الديداكتيك "  يف كتابو 1657ىذا اؼبصطلح سنة  Jaun Amus Kamensky » ( 1592-1670)»" تومنيسكي تومينوس
إنو ليعرفنا بالفن العاـ لتعليم اعبميع كل  : "5( Michel Devley) حيث يقوؿ عنو « Didactique magma »" الكربى

". شيء،أي أهنا فن لتعليم اعبميع ـبتلف اؼبواد التعليمية يضيف بأهنا ليست فن فقط بل للًتبية أيضا 

فريدريك ىربارت )استمر مفهـو التعليمية كفن للتعليم إذل أوائل القرف التاسع عشر حيث ظهر العادل الفيلسوؼ األؼباين 
F.herbert () 1770-1841( )De corte et colle 1992)  الذي وضع األسس العلمية للتعليمية كنظرية زبص النشاطات

                                                
 .06ص- التعليمية التطبيقية.وحدة التعليمات. نادية تيجاؿ و عبد ا قاي 4
  07-06 صاؼبرجع نفسو  5
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اؼبتعلقة بصورة أساسية باألساليب الضرورية لتزويد اؼبتعلمُت باؼبعارؼ،واعتربوا الوظيفة الرئيسية للتعليمية ربليل نشاطات اؼبعلم 
 .يف اؼبدرسة

J.Dewey( " 1895-1925 )جوف ديوي "ويف القرف التاسع عشر و بداية القرف العشرين ظهر تيار الًتبية اعبديدة بزعامة 
أكد ىذا التيار على أنبية النشاط اغبي الفعاؿ للمتعلم يف العملية التعليمية،و اعتربوا التعليمية نظرية للتعلم ال للتعليم 

واستبدلوا اؼبفاىيم اؽبرباتية بفكرة تطوير النشاطات اػباصة باؼبتعلمُت،واكبصرت وظيفة التعليمية يف ربليل نشاطات 
. اؼبتعلم،وأف التعليم ىو نفسو وظيفة من وظائف التعلم 

نتيجة تطور اؼبفاىيم و تراكم اػبربات الًتبوية و التعليمية إذل اعتبار التعليمية خالؿ القرف العشرين ظهر بوضوح أف كال 
اؼبفهومُت اؽبربايت و أنصار الًتبية اعبديدة يتصف باألحاديث،حيث فصلوا بشكل ميكانيكي التعليم و التعلم كال عن 

. اآلخر

أدى ىذا الفهم اعبديد للعملية التعليمية إذل اعتبار التعليمية نظاـ من أحكاـ والفرضيات اؼبصححة و اققة تتعلق 
  6.بالظواىر اليت زبص عملية التعليم و التعلم و نظاما من أساليب ربليل و توجيو ىذه الظواىر

صبلة من )فبا سبق يتضح أف مفهـو التعليمية كعلم أصبح يشكل زبصصا مستقال قائما بذاتو على اؼبستويُت التكويٍت 
ـبتلف الطرؽ و الوسائل اليت يتبعها العلماء يف إنشائها هبدؼ تفسَت الظواىر اػباصة )و اؼبستوى الديناميكي (النظريات 

. (جبانب من جوانب الواقع و التنبؤ حبدوثها

 

                                                
 .08ص– التعليمية التطبيقية .وحدة التعليمات. نادية تيجاؿ و عبد ا قاي 6
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األهداف التعليمية و أهميتها : المطلب الثاني

 هاهي األهداف التعليوية؟

إذل ربقيقها،ويف  تعرؼ األىداؼ التعليمية بأهنا الشيء الذي يود الشخص ربقيقو أو الغاية اليت يسعى ؽبا الفرد و يتطلع
لغة علماء النفس السلوكيُت تعرؼ األىداؼ بأهنا عبارة عن سلوكات مالحظة و قابلة للقياس يتوقع من اؼبتعلم أف يظهرىا 

. بعد تعلمو درسا تعليميا يف حصة دراسية

من اؼبفًتض أف ال يبدأ اؼبعلم عملو إال بعد ربديده األىداؼ اليت يرمي إذل ربقيقها من خالؿ تدريس مادة معينة أي 
ذبب عليو أف وبدد مسبقا التغَتات السلوكية اليت يهدؼ إذل إحداثها عند طالبو و يساىم علم النفس الًتبوي بطرؽ عديدة 

و متنوعة يف عملية و صنع األىداؼ حيث يبحث يف مصطلحاهتا و طرؽ صياغتها وآثارىا يف التحصيل كما يبحث يف 
  7.أنواعها و طرؽ تصنيعها األمر الذي يسهل على اؼبعلم مهمة ربديد أىدافو و صياغتها و تقويبها 

و تكمن وظيفة األىداؼ التعليمية يف توجيو عملية التعليم و التعلم وتسيَتىا عرب ؿبطات متدرجة تقود يف النهاية إذل 
ربقيق أغراض اجملتمع العامة من العملية الًتبوية ،فإذا كاف الغرض من األىداؼ الًتبوية تطوير أفراد ذوي كفاءات فكرية و 

عاطفية و اجتماعية و حركية و قيم صبالية مثال فإف الغرض يًتجم يف العادة إذل سلسلة مفصلة من األىداؼ الفرعية أو 
 .خاصة اليت ستدور حوؽبا عملية التدريس

 : األهداف التعليمية على نوعين
 أىداؼ تربوية عامة (Educational Goals) :   وتعرؼ جرائيا بأهنا عبارة عن صبلة اخبارية تصف على كبو موجز

اإلمكانيات اليت بوسع اؼبتعلم أف يظهرىا بعد تعلمو لوحدة تعليمية أو منهج دراسي يف فًتة زمنية ال تقل عن أسبوعُت و ال 
تزيد عن سنة أكاديبية فاؽبدؼ الًتبوي ىو ىدؼ عاـ يصف اؼبهارات كلية النهائية اليت يتوقع من اؼبتعلم أف يظهرىا بعد 

 8.عملية التعلم

 

                                                
 .23ص– داس – داط -  عبد اجمليد نشوايت،علم النفس الًتبوي 7
دراسات و حبوث و تطبيقات ) أساسيات يف علم النفس الًتبوي،اسًتاتيجيات اإلدراؾ و منشطاهتا كأساس لتصميم التعليم،– أفناف نظَتة دروزة  8
 . 207ص – األردف – دار الشروؽ للنشر و التوزيع عماف  – 2004(1ط( )



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
8 

 أىداؼ سلوكية خاصة (Behartional Objectives)   :  وتعرؼ اجرائيا بأهنا عبارة عن صبلة اخبارية تصف وصفا
مفصال ماذا بوسع اؼبتعلم أف يظهره بعد تعلمو ؼبفهـو أو مبدأ أو اجراء أو حقيقة تدرس فب فًتة زمنية قصَتة نسبيا ال تقل 

. دقيقة( 180)دقيقة و ال تزيد عن ( 45 )عن

و لألىداؼ التعليمية مواصفات و شروط هبب أف تتوافر فيها سواء كانت ىذه األىداؼ تربوية عامة أو سلوكية خاصة 
: قد يهتدي هبا اؼبعلم يف أثناء صياغتو ىذه اؼبواصفات ىي

 .الفعل أو األداء اؼبتوقع من اؼبتعلم القياـ بو ( أ
 . الشرط التعليمي الذي هبب توفَته لدى القياـ بالعمل ( ب
 9. ىذا اؼبعيار الذي وبدد جودة العمل ( ت

ىذا إذل جانب ضرورة أف يكوف اؽبدؼ واضحا و وبدد مرحلة التعليمية اليت يدرس فيها اؼبتعلم و الفًتة الزمنية اليت هبب 
أف ينجز فيها اؽبدؼ و ضرورة كوف األىداؼ واقعية و قابلة للتحقيق و معقولة يف حجمها ومستواىا و الشروط الالزمة 

. لتحقيقها و معيارىا

: أما أنبية ربديد األىداؼ التعليمية للمعلم تتجلى يف مساعدتو على القياـ بالسلوكات التالية 

 .اختيار اؼبادة التعليمية اؼبناسبة لتحقيق اؽبدؼ .1
 .اختيار الوسائل التعليمية اؼبعنية لتحقيق اؽبدؼ .2
 .اختيار الطريقة التعليمية اؼبناسبة .3
 .تنظيم جهود اؼبعلم و نشاطاتو للعمل على ربقيق اؽبدؼ يف الفًتة الزمنية اددة لإلقباز .4
 .مراقبة سَت العملية التعليمية و التأكد من مدى قباحها .5

: أما عن أنبية ربديد اؽبدؼ للمتعلم فتتجلى يف

 .إعطائو صورة كلية واضحة عما يريد أف يتعلمو .1
 .توجيو انتباىو إذل ما سيدرسو خالؿ اغبصة أو الفصل الدراسي .2
 .تدفعو لبذؿ النشاط و اعبهد الالزمُت لتحقيق اؽبدؼ .3

                                                
 .208ص–  اؼبرجع السابق  9
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 . توجو سلوكو يف االذباه الصحيح و تبعده عن العشوائية يف العمل .4
تزيد من مثابرتو يف التعلم و خباصة إذا قرف عملو التعدية الراجعة اليت توضح مدى تقدمو كبو ربقيق اؽبدؼ و أين كاف  .5

 .قباحو و فشلو
 .تساعده على تقدير ذاتو و خباصة عندما يقـو بالسلوكات الناجحة اؼبؤدية للهدؼ .6
 .تسمح لو بالدراسة بشكل أكثر تنظيما و فاعلية .7
 .ذبعل للدراسة قيمة و معٌت و ارتباطا حبياتو العملية .8
 .توفر طاقتو و ربفظها من أف تصرؼ يف سلوكات تافهة ال طائل ؽبا .9

 10.ربسن أداءه و تسارع يف تعلمو .10

 .يرو اؼبخطط اآليت وبلل العملية التعليمية عند جودوين وكلوزما

 

 
11 

 

 :و تؤدي ىذه اؼبنظومة عددا من األىداؼ اؽبامة ىي 

                                                
 .209-208ص– أساسيات يف علم النفس الًتبوي،اسًتاتيجيات اإلدراؾ و منشطاهتا كأساس لتصميم التعليم –  أفناف نظَتة دروزة  10
 22ص– دار الفرقاف للنشر و التوزيع – داس – داط – علم النفس الًتبوي –  عبد اجمليد نشوايت  11

 . التعليمية عند جودوين و كلوزماير–منظومة العملية  -1
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 .تبُت مدى تداخل ىذه اؼبكونات و تفاعلها فيما بينها -
تشَت إذل العملية العقالنية اليت يتناوؿ فيها علم النفس الًتبوي موضوعاتو من حيث ربديد الوسائل والغايات بوضوح،و  -

 .كذلك ربديد العالقات اليت ترتبط بينها 
توفر للمعلم أسلوبا منظما يبكن من إدراؾ اؼبفاىيم األساسية لعملية التعلم،كما يبكن من ضبط ىذه العملية و بياف مدى  -

 .قباحها يف ربقيق األىداؼ اؼبرغوبة

 ويرى جودوين و كلوزماير أف ىذه اؼبنظومة تنطوي على جانيب قوة و ضعف،حيث يتجلى جانب القوة يف السهولة اليت 
سبكن اؼبتعلمُت و اؼبعنيُت بالشؤوف الًتبوية و التعليمية من إدراؾ األسس و اؼبفاىيم اليت تقـو عليها عملية التعلم،أما جانب 

الضعف فيتجلى من خالؿ التبسيط الرائد ؽبذه العملية،ؼبا تنطوي عليو من اؼبتغَتات اؼبتنوعة و اؼبتعددة،واليت يتفاعل فيما 
 12.بينها و تؤثر بشكل أو بآخر يف التعلم و نتائجو

                                                
. 23ص – اؼبرجع السابق  12



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
11 

 التعليمية العمليةأركان : المطلب الثالث
 .تعترب العملية التعليمية نشاط انساين ىادؼ يتمثل يف التفاعل بُت صبيع أركاهنا

 : و فيما يلي شرح ألركاف العملية التعليمية

 

 

 

 

 

        .اؼبنهج (1

 .اؼبعلم (2

 .اؼبتعلم (3

 .بيئة التعليم (4

:  اؼبنهج  :والأ

ال يبكن حصوؿ تعلم دوف ؿبتوى،وال يبكن اختيار ؿبتوى من دوف أىداؼ تعلم،وال يبكن تنفيد ؿبتوى وربقيق أىداؼ 

من دوف طرائق تدريس تعتمد لتحقيق أىداؼ اؼبنهج،وال يبكن معرفة مدى قباح اؼبنهج و مستوى ربقق أىدافو من دوف 

: تقوًن،و تأسيسا على ىذه اغبقائق فإف ىذه العناصر تشكل دبجموعها عناصر اؼبنهج و قد حددىا تايلر بأربعة عناصر ىي 
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 المحتوى. 

  طرائق التدريس. 

 13.التقويم 

وكما أشرنا من قبل فإف أركاف العملية التعليمية تتكامل كذلك عناصر اؼبنهج تتداخل و تتكامل لتشكل ركنا أساسيا من 

 14.أركاف العملية التعليمية

 .و الشكل اآليت يبثل عناصر اؼبنهج و تداخلها 

 

فاؼبنهج يبثل ؿبتوى التعلم،وأىدافو،وطرائقو،وتقويبو للمنهج أسس البد لواصفي اؼبنهج من أخذىا بعُت االعتبار عند وضع  

منهج تعليمي و أف ىذه األسس متعددة متشبعة و ليس من طبيعة موضوعنا توسيع البحث فيها إمبا نقوؿ إف اؼبنهج هبب 

: أف يتأسس على 

                                                
. 2007-1/ط .22تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية ص–  ؿبسن علي عطية 13
 .22اؼبرجع نفسو ص 14
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فلسفة تربوية مث التثبت من صحتها،وسالمتها،وجدوى تبنيها،فقد تعددت الفلسفات،و النظريات اليت تناولت  -1
اؼبنهج،وأسس إعداده،فعلى واضع اؼبنهج استحضار ىذه الفلسفات،ودراستها،واالستعانة دبا ىو مفيد منها،منسجم مع 

  15.متطلبات األمة و األخذ بأيدي أبنائها كبو اللحاؽ بركب التقدـ العاؼبي و التطور اغبضاري
األىداؼ الًتبوية و استنادىا إذل حاجات اجملتمع و األفراد،ومتطلبات اغبياة و التقدـ العلمي اغباصل يف  -2

 .العادل،وتناوؽبا تنمية اؼبتعلم بشكل متوازف عقال و جسما ووجدانا
األسس النفسية للمتعلمُت،وطبيعة النفس االنسانية و حاجاهتا و استعداداهتا و دوافعها،ونظريات التعلم،وما توصلت  -3

 .إليو نتائج البحوث العلمية،والتجارب يف ميداف الًتبية و التعليم
األسس االجتماعية، وما يتعلق بثقافة اجملتمع،وعاداتو و ثراتو،و تطويرىا دبا وبقق اؼبستوى اؼبرغوب فيو من التقدـ و  -4

  16.التخلص من أسر اؼباضي الذي أصبح عائقا يف طريق التقدـ العلمي،و سببا من أسباب التأخر اغبضاري
األسس االقتصادية و اؼبتطلبات اؼبادية الالزمة لتنفيذ اؼبنهج ووضع مستلزمات التنفيذ موضع اىتماـ عند تصميم  -5

 .اؼبنهج كي يبكن تنفيذه بطريقة تقود إذل ربقيق أىدافو
 التقدـ العلمي اغباصل يف العادل،إذ ال هبوز تصميم منهج دراسي دبعزؿ عما حصل و وبصل يف العادل اؼبتقدـ من  -6

قفزات نوعية يف ؾباالت اغبياة عامة و اجملاؿ العلمي خاصة،ولنا أف نستفيد فبا حصل يف اؼبناىج الدراسية يف الواليات 
اؼبتحدة األمريكية بعد أف أطلق اإلرباد السوفيايت السابق أوؿ قمر صناعي إذل الفضاء يف العقد األوؿ من النصف الثاين 

من القرف العشرين،إذ أحدث ذلك ىزة عنيفة يف اؼبناىج الدراسية األمريكية فأعيد بناؤىا على وقف متطلبات 
اؼبرحلة،والتطور الذي حصل يف روسيا اؼبنافس األوؿ للواليات اؼبتحدة آنذاؾ،وبالتخطيط و بالتحدي اؼببٍت على الرغبة 

اعباؿبة يف فعالية روسيا سبكنت الواليات اؼبتحدة من إحداث ثورة علمية تكنولوجية بواسطة إعادة بناء مناىجها 
 .الدراسية،ووسائل تنفيذ تلك اؼبناىج

االذباىات اغبديثة يف بناء اؼبناىج،وما تقـو عليو من مبادئ و أسس تربوية و من بُت تلك االذباىات منهج االقتصاد  -7
اؼبعريف الذي ظهر حديثا ؼبا لو من دور يف توجيو مسار العملية التعليمية،وربقيق أىدافها بإجراءات تتواءـ و متطلبات 

   17.العصر

:  اؼبعلم:ثانيا
                                                

 23تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفاءات األدائية ص – ؿبسن علي عطية   15
 .23ص–  اؼبرجع نفسو  16
. 24صاؼبرجع  نفسو   17
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للمعلم مكانة بارزة و دور مهم يف صنع اغبياة و تشكيلها ورسم مستقبلها وقد أكد الًتاث االنساين و الديٍت ىذه 
اؼبكانة اغباجة بٍت البشر إذل اؼبعلم اؼبوجو والقائد و اؽبادي غلى طرؽ اؼبعرفة،وفبا بدؿ على رفعة ىذه اؼبكانة أف ا تعاذل 
جعل األنبياء معلمُت لبٍت البشر،إذ جعل آدـ اوؿ اؼبعلمُت،وآخرىم من األنبياء الرسوؿ األعظم اغببيب ؿبمد بن عبد ا 

،وعندما تعقدت اغبياة،وتشبعت مفرداهتا،وكثرت "إمبا بعثت معلما،مث يأيت دور اآلباء: صلى ا عليو وسلم،فهو القائل 
فدعت اغباجة إذل ظهور اؼبعلمُت اًتفُت ؼبهنة التعليم،ولعل أسبقهم يف تراثنا .لوازمها،دل يعد دور اآلباء كافيا لتعليم األبناء

. العريب االسالمي اؼبؤدبوف الذين خصهم حلفاء اؼبسلمُت بالرعاية و االىتماـ والتقدير

فقد اىتم العرب بالعلم و تلقي اؼبعرفة من معلمُت أكفاء يتمتعوف بعلم غزير،وخلق رفيع،وقدرة عالية على سبكُت اؼبتعلمُت 
: من اؼبعارؼ،وقد دلت على ذلك آداهبم ومآثرىم ولعل يف قوؿ أضبد شوقي 

. "   قم للمعلم وفه التبجيال          كاد المعلم أن يكون رسوال" 

ما يعكس ذلك االىتماـ،والتقدير للمعلم،ودوره يف حياة األمة،إف إعداد اؼبعلم إعدادا جيدا يوفر أوذل الضرورات الالزمة 
. للعملية التعليمية،ألف اؼبعلم معٍت بتوفَت الشروط األساسية

    :دور المعلم

يقـو اؼبعلم بدور اؼبيسر أو اؼبسهل لعملية التعلم،حيث يعمل على معاونة اؼبتعلم على إحراز قدر من التكامل الشخصي 
. و الفعالية و التقدير الواقعي للذات،حيث يبكن أف توجو قرارات اؼبتعلم توجيها حكيما و فعاال

،أو ذات ثانية للمتعلم،وذلك بأف يعكس افكار اؼبتعلم ومشاعره من خالؿ التعليقات "أنا آخر"يقـو اؼبعلم بدور 
هبدؼ زيادة إحساس اؼبتعلم دبدركاتو ومشاعره،ومن مث توضيح أفكاره و التعامل  « Comments Reflectives » العاكسة

مع مشكالتو،وأف يتقبل أفكار اؼبتعلم يف جو ديبقراطي حر بعيدا عن التسلط و االزدراء هبدؼ ربقيق النمو االنفعارل السليم 
 .

: ولكي وبقق الربنامج الًتبوي ىدؼ اشباع حاجات التالميذ ال يبكن ذباىل العناصر اآلتية

 .عالقة اؼبعلم بتالميذه -
 .عالقة اؼبعلم مع غَته من الزمالء و السلطات الًتبوية -
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 .عالقة اؼبعلم مع اجملتمع الذي يعيش فيو -
 18.ادراؾ اؼبعلم لذاتو و مهنتو -

: صفات المدرس الجيد

شاىدت السنوات األخَتة رغبة ملحة يف معرفة الصفات الشخصية اليت تؤدي إذل قباح التدريس،ولقد لوحظ أف مشكلة 
حسن انتقاء اؼبدرسُت للتدريس أو االستخداـ تتوقف على القدرة على ربديد أحسن الصفات اليت هبب أف يتصف هبا 

اؼبدرس،وكبن إذا دل كبسن اختيار من يقـو بالتدريس فسيتسرب إذل اؼبهنة كثَت فبن ال يصلحوف ؽبا،وقد عملت استفتاءات 
  19:واسعة النطاؽ يف العادل األمريكي و امكن الوصوؿ إذل ما يقرب من طبس وعشرين صفة هبب أف تتوافر يف اؼبدرس ىي

 .القدرة على اؼبالءمة  .1
 .جاذبية اؼبدرس و مظهره الشخصي .2
 .(ميلو إذل تالميذه-ميلو إذل اؼبهنة-ميلو إذل اجملتمع)سعة ميولو  .3
 .(التجديد–الدقة)العناية باؼبهنة  .4
 .(حسن اؼبواتاة)التذوؽ و األدب و اغبكمة و اؼبشاركة الوجدانية و العطف  .5
 .(مساعدة الغَت و اإلخالص)التعاوف  .6
 .الثبات .7
 .(القدرة على اإلوباء،اليقظة،اغبب)اغبماس  .8
 .االنطالؽ .9

،وضوح اؽبدؼ)القوة  .10  .(الشجاعة،القدرة على التصميم،اغبـز
 .(بعد النظر،البصَتة )اغبكم السليم  .11
 .الصحة .12
 .األمانة .13
 .(الصرب و اؼبثابرة )حب العمل  .14
 .(التلقائية،الثقة بالذات )الزعامة  .15

                                                
 .79-78ص 2000-1/ط.علم النفس الًتبوي للمعلمُت– عبد الرضباف صاحل األزرؽ  18

.432-431ص– داس  – 4/ط.3ج.تطبيقاهتا العملية– مبادؤىا –  الًتبية اغبديثة،مادهتا –يف طرؽ التدريس –  صاحل عبد العزيز  19  
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 .(سهولة االقًتاب،اؼبدح،التفاؤؿ،تذوؽ الفكاىة،حب االجتماع،رخامة الصوت )اعباذبية  .16
 .(النظافة)األناقة  .17
 .سعة األفق العقلي .18
 .(التخيل)العبقرية  .19
 .التقدمية .20
 .الدقة يف اؼبواعيد .21
 .(الذوؽ الطيب،التواضع،األخالؽ،البساطة  )الرقي يف األخالؽ  .22
 .اؼبيل إذل االطالع العلمي .23
 .(اؽبدوء)ضبط النفس  .24
  20.االقتصاد .25

:  اؼبتعلم:ثالثا

ىو اؼبستهدؼ من وراء ىذه العملية،حيث (اؼبتعلم)إذا كاف اؼبعلم ىو حجز الزاوية يف العملية التعليمية الًتبوية،فإف التلميذ
تسعى الًتبية إذل توجيو التلميذ وإعداده للمشاركة يف حياة اعبماعة مشاركة مثمرة،ولكي يتحقق ذلك هبب معرفة احتياجات 

. اؼبتعلم و سلوكو

و العملية التعليمية هبب أف تواجو احتياجات اؼبتعلم حبيث ال تقتصر على عدد من الدروس يف األسبوع داخل جدراف 
الصف األربعة،ولكنها هبب أف تتعدى الصف الدراسي إذل الندوات العامة،والعروض السينمائية،واؼبكتبية،وحديقة 

اغبيواف،واعبمعيات و الندوات العلمية،والرحالت التعليمية،وذلك إلتاحة مواقف تعليمية متنوعة يتفاعل فيها التلميذ و 
يتحقق لو النمو اعبسمي و العقلي و االنفعارل و االجتماعي،بدرجة تليب احتياجاتو و مطالبو اليت ال يستطيع التعبَت عنها 

بصراحة،وعلى الًتبية أيضا يف ىذه اؼبرحلة من النمو مراعاة طبيعة ،وذلك بتنويع النشاطات التعليمية و مراعاة ميوؿ التالميذ 
. واذباىاهتم،واحًتاـ مشاعرىم وأفكارىم ورغبتهم يف االنتماء إذل صباعة رببهم،ورغبتهم يف تكوين القيم و اؼبثل األعلى

وىذا بالطبع لن يتحقق يف مناخ مدرسي يفتقر إذل التوجو،ولن يتحقق أيضا يف فصل دراسي ال يهتم فيو اؼبعلم إال 
   21.بالصورة وإهناء اؼبقرر دوف ـباطبة عقوؿ التالميذ وقلوهبم ودعوهتم للمشاركة الفعالة يف ربقيق أىداؼ اؼبنهج

                                                
 .432صالسابق  اؼبرجع  20
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:  بيئة التعلم:ارابع

نقصد ببيئة التعلم صبيع العوامل اؼبؤثرة يف العملية التعليمية،وتساىم يف ربقيق مناخ جيد للتعلم،ذبري فيو التفاعل اؼبثمر 
. بُت كل من اؼبعلم واؼبتعلم واؼبادة الدراسية،وتيسر أداء اؼبعلم لرسالتو وتزيد من اعتزاز اؼبتعلم دبدرستو والوالء جملتمعو

: وتنقسم ىذه العوامل اؼبؤثرة إذل ثالثة عوامل

وتتضمن اؼبرافق والتجهيزات،واؼبكتبة،واؼبالعب،واغبديقة،ونظافة اؼبدرسة،توفَت اؼبواصالت،وموقع : العوامل الفيزيائية (1
 22.اؼبدرسة،واعبو الصحي

 وكذلك االمتحانات، واؼبناشط اعبماعي، اؼبراجع والوسائل التعليمية، وتتضمن الكتب اؼبدرسية،: العوامل الًتبوية  (2
 .والتفاعل اللفظي داخل الصف

وتتضمن التفاعل االجتماعي يف اؼبدرسة،االنضباط والنظاـ يف إدارة اؼبدرسة،والعالقة بُت اؼبدرسة : العوامل االجتماعية (3
 23.واؼبنزؿ،والتوجيو واإلرشاد،والعالقة بُت اؼبدرسة واجملتمع

 

 

                                                                                                                                              
 .71ص. قسم اؼبناىج وطرؽ التدريس.2003(1/ط.)التدريس مباذجو ومهاراتو–  كماؿ عبد اغبميد زيتوف  21
 .75ص–  اؼبرجع نفسو  22
 .75ص–  اؼبرجع نفسو  23
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 .ضبط المفاهيم:المبحث الثاني

. التعلم و خصائصه: المطلب االول
ليس من السهل تعريفو،والسبب يف  « Learning » كأي مفهـو من اؼبفاىيم االساسية يف أحد فروع اؼبعرفة،فإف التعلم

ذلك أننا ال نستطيع اف نالحظ عملية التعلم ذاهتا بشكل مباشر،وال يبكن أف نشَت إليها كوحدة منفصلة،أو ندرسها كوحدة 
منعزلة و الشيء الوحيد الذي يبكن يف الواقع دراستو ىو السلوؾ،والسلوؾ يعتمد على عمليات أخرى غَت عملية التعلم 

 يستدؿ عليها عن مالحظة السلوؾ ذاتو وحيث « Hypothetical process » ولذلك ننظر إذل التعلم أنو عملية افًتاضية
 :أننا ال نستطيع اف نعزؿ عملية التعلم بشكل مباشر عن باقي جوانب السلوؾ،فإننا نعرؼ السلوؾ على النحو التارل 

التعلم ىو عملية تغَت شبو دائم يف سلوؾ الفرد ال يالحظ بشكل مباشر و لكن يستدؿ عليو من السلوؾ و يتكوف " -
 24"نتيجة اؼبمارسة،كما يظهر يف تغَت األداء لدى الكائن اغبي

  ( Educational psychology » 1942 »)يقوؿ يف مؤلف بعنواف -

يبكن تعريف التعلم بأنو تغيَت السلوؾ تغَتا تقدميا يتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع،ويتصف من جهة اخرى "
جبهود مكررة يبذؽبا الفرد لالستجابة ؽبذا الوضع استجابة مثمرة،ومن اؼبمكن تعريف التعلم تعريفا آخر بأنو احراز طرائق 
ترضي الدوافع و ربقق الغايات، وكثَتا ما يتخذ التعلم شكل حل اؼبشاكل،وإمبا وبدث التعلم حُت تكوف طرائق العمل 

  25"القديبة غَت صاغبة للتغلب على اؼبصاعب اعبديدة،ومواجهة الظروؼ الطارئة

والتعلم كذلك ىو تغيَت يف السلوؾ نتيجة للممارسة أو اػبربة،وىو تغيَت ثابت نسبيا وال يبكن مالحظتو بشكل " -
 26."مباشر 
التعلم ىو تغيَت يف السلوؾ الذي ينتج عن التجربة أو بعض أنواع "" Herbert clausmier  ىربرت كلوزميَت"ويعرفو  -

 ."النشاط أو التدريب أو ما شابو ذلك،أما التعلم الناتج عن اغباالت اؼبرضية أو نتيجة لتناوؿ مواد ـبدرة ال يسمى تعلما 

                                                
 .11ص-2012-مكتبة األقبلو اؼبصرية-أنور ؿبمد الشرقاوي،التعلم نظريات و تطبيقات 24

. 46ص-2000-04ديواف اؼبطبوعات اعبامعية -حقل تعليمية اللغات-دراسات يف اللسانيات التطبيقية-أضبد حساين 25
 .35ص-مكتبة أصوؿ علم النفس اغبديث-التعلم- ؿبمد عماد الدين اظباعيل 26
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وواضح من ىذا التعريف أنو البد من حدوث تغيَت ظاىري يف السلوؾ كشرط غبدوث التعلم،كما أف ىناؾ إشارة أيضا 
إذل أف التعلم ىو عملية مقصودة وليست عشوائية أو مًتوكة لعامل الصدفة واؼبقادير وبالتارل فإف اغباالت الطارئة مثل اؼبرض 
أو تغيَت كيمياء اعبسم عن طريق تناوؿ اؼبخدرات أو الكحوؿ مثال ال يبكن النظر إليها على أساس أهنا مواقف تعليمية،كما 

 27.يشَت التعريف أيضا إذل ضرورة توفر عامل اكتساب اػبربة واؼبمارسة إذ بدوهنا ال يبكننا اغبكم حبدوث التعلم

بأنو عملية مقصودة ويبكن مالحظتها بصورة مباشرة "كلوزميَت"وبالتارل فإنو يبكن تلخيص شروط التعلم حسب تعريف 
 28.يف سلوؾ الفرد الظاىري عن طريق استخداـ ما تعلمو يف حياتو اغباضرة واؼبستقبلة

 :خصائص التعلم

 . التعلم عملية تدفع باؼبتعلم إذل تغيَت سلوكو و ذلك عرب اػبربات واؼبعارؼ اليت يكتسبها السيما االهبابية منها 
مع البيئة بشطريها اؼبادي اؼبتمثل يف ىذا الكوف وما وبتويو من موجودات  (اؼبتعلم) ربدث نتيجة تفاعل الفرد  

 .وؿبسوسات،واالجتماعي واؼبتمثل يف االنساف الذي يعيش وسط منظومة فكرية وعقائدية ومؤسسات اجتماعية
 . عملية مستمرة ال ترتبط دبكاف أو زماف ؿبدد فهي تشمل كل اؼبراحل اليت يلتقطها االنساف يف حياتو 
 التعلم عملية تراكمية تدرجية حيث أف خربات اؼبتعلم تًتاكم على بعضها البعض،من جراء تفاعلو اؼبستمر مع  

 .اؼبثَتات واؼبواقف اؼبتعددة واليت يعتمد اؼبتعلم فيها،على الرجوع إذل خرباتو وذباربو السابقة
 إهنا عملية شاملة تتعدد فيها اؼبظاىر تتضمن كافة التغَتات السلوكية من انفعاالت حركية لغوية أخالقية  

   29.واليت تكسب الفرد عادات وفبارسات جديدة قادرة على تطوير أساليب التفكَت لديو.وغَتىا

                                                
 .12ص-1971-2/ط-نظريات التعلم و التعليم-رمضاف القذايف 27

 .13اؼبرجع نفسو ص 28
 .1983ت سنة /دار الشروق جدة د- نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية-  محمد مصطفى زيدان 29
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 .Pédagogie مفهوم البيداغوجيا: المطلب الثاني

 30.تعرؼ البيداغوجيا يف اؼبعاجم على أهنا علم الًتبية،أو أصوؿ الًتبية

البيداغوجيا علم الًتبية سواء كانت جسدية أو عقلية أو أخالقية،ويرى أف عليها أف تستفيد  Harion يعترب
 فَتى أف البيداغوجيا أو علم الًتبية ذات بعد Faulqueأما .من معطيات حقوؿ معرفية أخرى هتتم بالطفل

نظري،وهتدؼ إذل ربقيق تراكم معريف،أي ذبميع اغبقائق حوؿ اؼبناىج والتقنيات والظواىر الًتبوية ،ومفهـو 
 :البيداغوجيا،يشَت غالبا إذل معنيُت

تستعمل للداللة على اغبقل اؼبعريف الذي يهتم باؼبمارسة الًتبوية يف أبعادىا اؼبتنوعة،وهبذا اؼبعٌت نتحدث عن 
 .البيداغوجيا النظرية أو التطبيقية أو التجريبية

 أو إذل نظرية بذاهتا،وهتتم بالًتقية من الناحية اؼبعيارية Orientationوتستعمل لإلشارة إذل توجو 
Normative31.،ومن الناحية التطبيقية،وذلك باقًتاح تقنيات وطرؽ للعمل الًتبوي 

 

 

 

 

 

                                                
30 F.S.Alwan-M.Said,Dictionnaire générale,linguistique Technique etscientifique,2ème 
édition.2004 A.D – 1424H. P606. 

. 06ص– اؼبفيد يف الًتبية – ؿبمد الصدوقي  31
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. التمييز بين التعليمية والبيداغوجية: المطلب الثالث
تشَت القواميس الًتبوية إذل أف البيداغوجية ىي ؾبموعة القواعد والنظريات اليت تتخذ موضوعها الًتبية بفلسفتها 

 .وغاياهتا،يف حُت أف التعليمية ىي التفكَت يف طرؽ التعليم،ومرتبطة دبحتويات معينة 

ترمي التعليمية إذل تنمية العالقات بُت الوضعيات وعواملها الناقلة بالنسبة جملموعة من األفراد يف الوسط اؼبدرسي،يف حُت 
يكوف دور البيداغوجية الًتكيز على تناغم العالقات بُت الوضعيات واؼبواضيع والوسط واؼبتعلم وكل ذلك بغرض الوصوؿ غلى 

 .النجاح التاـ لكل اؼبتعلمُت أثناء اجتياز عمليات التعلم

إف التعليمية هتتم بالتخطيط لألىداؼ ومراقبتها وتعديلها،كما هتتم بالوسائل اليت تسمح ببلوغ ىذه األىداؼ من طرؼ 
ؾبموعة من اؼبتعلمُت،أما البيداغوجية فإهنا تستخدـ اؼبعطيات اليت تستقيها من التعليمية إلثارة التعلم األحسن عند كل 

اؼبتعلمُت، وذلك باستعماؿ أنسب للوضعيات البيداغوجية اؼبمكنة،وباؼبقابل نأخذ التعليمية بعُت االعتبار اؼبعطيات الناذبة 
  32.عن اؼبمارسة البيداغوجية إلعداد ـبططات تستجيب بشكل جيد للحاجات

ينصب التقوًن يف التعليمية على التخطيط للوضعيات البيداغوجية،وذلك قصد ربديد صالحياهتا وتطويرىا عند 
الضرورة،أما من منظور البيداغوجية فإف ربصيل التالميذ ىو الذي وبظى بالتقوًن،وذلك للوقوؼ على مستوى قباحها إما 

 .بغرض تقوًن تكويٍت أو تقوًن ذبميعي

ال يبكن القوؿ بأف التعليمية ىي ؾبرد تقنية ذلك ألنو ال وجود للتعليمية دوف خلفية بيداغوجية،إف ؾبرد تربير التعليمية ىو 
 .يف حد ذاتو عمل بيداغوجي

ومن جهة أخرى ال يبكن للبيداغوجية أف تنفصل من التعليمية ألف اغبديث عن اؼبتعلم دوف التطرؽ إذل اتويات 
  33.الدراسية ضرب من اػبياؿ،فالبيداغوجية ال سبثل شيئا دوف التعليمية

فالتعليمية هتتم باعبانب اؼبنهجي اؼبتعلق بتوصيل اؼبعرفة واكتساهبا يف عالقتو باتوى التعليمي وتنطلق من أف طبيعة اؼبعرفة 
 .اؼبوضوعة للتدريس تلعب دورا ؿبددا بالنسبة للتعلم وبالتارل التعليم 

                                                
. 03ص – 1999،سنة1االرساؿ –مديرية التكوين –وزارة الًتبية –وحدة اللغة العربية –  التعليمية العامة وعلم النفس  32
 .04ص –  اؼبرجع نفسو  33
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التعلم من زاوية خصوصية اتوى،وال هتتم بالعمق و البعد اؼبعريف / بينما ال ربتاج البيداغوجيا إذل دراسة وضعيات التعليم 
 .للتعلم بل هتتم بأبعاد أخرى نفسية اجتماعية

وبشكل أدؽ يبكن القوؿ أنو يف الوقت الذي تواصل فيو البيداغوجيا التساؤؿ حوؿ الغايات تتساءؿ التعليمية عن 
 .الوسائل 

 .التعليمية تتناوؿ منطق التعلم انطالقا من منطق اؼبعرفة،أما البيداغوجيا فتتناوؿ منطق التعلم انطالقا من منطق القسم

يتم الًتكيز يف التعليمية على شروط اكتساب اؼبعرفة من طرؼ اؼبتعلم وتعترب الوضعيات التعليمية كمساعد على التفاعل 
األقصى بُت اؼبعرفة والتعلم واؼبعلم،أما يف البيداغوجيا فيتم الًتكيز على اؼبمارسة اؼبهنية اليت تتضمن التفكَت السابق لوضع 

 .العالقة الًتبوية يف ؾباؿ ؿبدد

بينما هتتم البيداغوجيا بكل (متعلم-معلم-معرفة-تفاعل)فتهتم بذلك التعليمية بالتفاعل القائم بُت اؼبعرفة واؼبعلم واؼبتعلم
ما يتعلق بالتنظيم داخل القسم دبا يف ذلك الفضاء،وضعيات نشاط اؼبتعلمُت فرادى أو يف ؾبموعات،وبعبارة أدؽ فهي هتتم 

     34.جبغرافية القسم

 

 

  

                                                
- 1/ط– اعبزائر –للنشر والتوزيع – جسور . الزاد النفيس والسند األنيس يف علم التدريس–اؼبرجع يف التعليمية : عبد القادر لورسي 34

 . 33-32ص. 2014.1436
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. مقاربة وصفية بين التعليمية العامة والتعليمية التطبيقية:  المبحث الثالث

. تحليل العملية التعليمية في إطار التعليمية العامة: المطلب األول
 :مفهوم التدريس -1

 :التطور التاريخي لمفهوم التدريس ( أ

لعل نقطة البدء لتحديد ماىية التدريس قد تتطلب منا تناوؿ التطور التارىبي للتدريس كاف اؼبتعلموف أقرب الناس إذل 
اغبكاـ واؼبلوؾ،ويرجع ذلك إذل حاجة الدولة القديبة إذل اؼبثقفُت واؼبتعلمُت الذين نذر وجودىم،فبدى اؼبتعلم وكأنو مالؾ 

وإلو،ومن ىنا أصبح اؼبعلم قبلة من يريد التقرب إذل اغبكاـ،فاىتم اعبميع بالتعليم والتعلم للوصوؿ إذل اغبكم،وعلى الرغم من 
أف التدريس سلوؾ قدًن مارسو االنساف منذ القدـ،فإنو دل يظهر يف الغرب كمهنة رظبية معًتؼ هبا وخبصائصها اغباضرة،إال 

يف بداية القرف الثامن عشر،عندما بدأت سلطة الكنيسة تنحصر عن شؤوف اجملتمع الدنيوية،لكن األمر اختلف يف 
-بوجو عاـ–الشرؽ،فإف مهنة التدريس ظلت ؿبصورة على رجاؿ الدين وموجهة يف األمور الدينية،حيث أخد التدريس

يتصفوف بالتخصصية واالستقالؿ التدرهبي عن السلطة الدينية اؼبباشرة،فقد اكبصر التدريس -بشكل خاص-ومدارسو ومعلميو
أما يف الصُت القديبة فقد ركز التدريس على اعداد الكتاب .دبعناه اؼبنظم على اعداد ااربُت وتدريبهم على فنوف القتاؿ

    35.واؼبوظفُت الصاغبُت للمجتمع وإدارتو اؼبدنية اؼبختلفة

ومع إطاللة القرف السادس قبل اؼبيالد،ربوؿ اىتماـ التدريس إذل التدريس إذل وجهة أخرى ىي تدريب القادة وإعدادىم 
 .ؽبذه الوظيفة وركزوا على ربصيلها

اصالح الفرد :ويف اؽبند ركز التدريس بدرجة رئيسية على تعليم اؼبعتقدين والعلماء والدعاء لتحقيق غرضُت رئيسيُت نبا
   36.وقباتو يف الدنيا،والغرض الثاين ىو قبولو يف اغبياة اآلخرة

وعندما شعر األوربيوف باغباجة لدراسة علـو األمم األخرى وحضاراهتم،اىتموا بالتدريس وذلك لتعليم األفراد وإعدادىم 
كعلماء،حىت يكونوا قادرين على البحث والتقصي يف اقبازات اليونانيُت،والعرب اؼبسلمُت لالستفادة منها يف تطوير الفكر 

واغبياة االوربية،فبا تبلور من جراء التدريس حشد ال بأس بو من العلماء الذين أخذوا على عاتقهم ابتكار العديد من 
النظريات واإلجراءات الًتبوية والنفسية اليت تناوؽبا اؼبربوف واستفادوا منها يف تطوير الًتبية وربسُت فبارستها ونتائجها،ومن 

                                                
 .23ص-2003-1/ط-التدريس مباذجو ومهاراتو- كماؿ عبد اغبميد زيتوف 35
 .23ص- اؼبرجع نفسو 36
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 فروبل"، "Rossoروسو"،"Jhon Look جوف لوؾ:"أمثلة علماء التدريس يف عصر النهضة والقروف القليلة اليت تلتو
Frobel"،"ىاربرت Herbert "وغَتىم . 

والتدريس الذي تطور تدرهبيا عرب العصور حىت وصلنا بصيغتو اغبديثة،ىو يف نفس الوقت علم تطبيقي انتقائي،أخذ من 
العلـو األخرى كاالجتماع والفلسفة واؼبنطق والعلـو الطبيعية وعلم النفس الًتبوي كثَتا من مبادئو وإجراءاتو،فنتج عن ىذا كلو 

  37.أف سبيز بطبيعة خاصة

 :مفهوم التدريس التقليدي ( ب

إف التوصل ؼبفهـو ؿبكم أو قاطع للتدريس أمر صعب اؼبثاؿ،إذ أف مفهـو التدريس يتطور تبعا لتطور فلسفة اجملتمع 
 .وأىدافو وتطور مفهـو الًتبية وأىدافها وتطور األدب الًتبوي والنفسي من خالؿ تطور الكتابات واألحباث الًتبوية والنفسية 

لقد مر مفهـو التدريس بالكثَت من التغيَت والتعديل والتطوير،إذ أف التدريس بوصفو نشاطا انسانيا،البد أف تتباين فيو 
 .اآلراء،وزبتلف فيو وجهات النظر

اؼبعلومات إذل أذىاف اؼبتعلمُت،وفيو ينظر للتدريس نظرة  Impart ىناؾ من ينظر إذل التدريس على أنو عملية توصيل
 .تقليدية أو كالسيكية وىي النظرة الشائعة لدى عامة الناس

 :ومن بُت التعاريف اليت تعكس ىذه النظرة ما يلي

 إف التدريس ىو عملية تقدًن اغبقائق واؼبعلومات واؼبفاىيم لفظا إذل ذىن اؼبتعلم. 
  إف ىذا اؼبعٌت الضيق للتدريس وبدد دور اؼبعلم واؼبتعلم،فاؼبعلم ىو اؼبلقن أو الناقل أو اؼبوضح أو عارض

اؼبعلومات،وىو اؼبسيطر على اؼبوقف التعليمي فينفرد بالضبط والتحكم ويبذؿ الفاعلية والنشاط ويؤكد على اؼبادة الدراسية 
سواء كانت معلومات أو مهارات،ويبعد اؼبتعلم عن كل فاعلية ونشاط،وما عليو إال أف يتلقى اؼبعرفة ووبفظ ويكرر ويدعن 
   38.ووبلل،وعليو فإف تلك النظرة السقيمة ؼبعٌت التدريس تعد نظرة ؿبدودة وقاصرة وال ربيط بالتدريس من كافة أبعاده وجوانبو

                                                

 .23ص –2003-1/ط –التدريس مباذجو ومهاراتو– كماؿ عبذ اغبميد زيتوف  37 
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لقد ساد اعتقاد سابق بأف التدريس ىو أساليب ، ((Méthod ومن النظرات التقليدية القديبة ما نرى يف التدريس طريقة
وطرائق يشكلها اؼبعلم،ويف اغبقيقة أف ما يبارسو اؼبعلم انساين واجتماعي وتطبيقي ومنظومة منسقة كسائر األعماؿ واؼبهن 

 .األخرى

ىم وكالء اجملتمع بًتبية  (اؼبعلمُت)إذ اف العاملُت يف التدريس  ،Process وىناؾ من يعد التدريس عملية تربوية متكاملة
وإعداد وتعليم الناشئة وهتذيبهم وتطوير شخصياهتم ومراعاة ميوؽبم ورغباهتم وحاجاهتم العلمية والنفسية واالجتماعية دبا يعود 

 .عاجال أـ آجال على اجملتمع بالنحو االهبايب واالستمرار

ويف ضوء ذلك يعرؼ التدريس على أنو عملية تربوية تأخذ يف اعتبارىا كافة العوامل اؼبكونة للتعليم، ويتعاوف خالؽبا كل 
39.من اؼبعلم واؼبتعلم لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .13ص – السابق اؼبرجع  39
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 .هكىنات التعليوية العاهة -2

إف اغبديث عن مشكالت التعليم والتعلم من منظور التعليمية يعٍت أف العالقة البيداغوجية ال يبكن حصرىا يف إبالغ 
فمن الرسالة اؼبستقبلة ال يستطيع التالميذ أف يكتسبوا إال ما تسمح .(التالميذ)إذل مستقبلُت  (اؼبعلم)اؼبعلومات من مرسل 

ؽبم بو بنيتهم اؼبعرفية أو تصوراهتم يف استقبالو،يعد اؼبعلموف الدروس بناء على تصوراهتم للمعرفة وفرضيات تعلم التالميذ 
خيالية أو غَت مناسبة،كما أف ؿبتويات الدروس نفسها واؼبستوى اؼبفًتض للتالميذ والتقوًن كلها أمور أعدت مسبقا بشكل 

 .تعسفي

أف تناوؿ مشكالت التعليم والتعلم يعٍت أف عملية توصيل اؼبعارؼ إذل التالميذ ظاىرة معقدة تتطلب وسائل عديدة،كما 
 .اؼبعلم واؼبتعلم واؼبعرفة: أنو ينبغي النظر دائما إذل األقطاب الثالثة

 .وىي ؾبتمعة دوف أف ينحصر التحليل يف قطب واحد فقط

دراستها والتعريف هبا ىي من عمل االختصاصيُت يف اؼبادة فإليهم تعود عملية بناء اؼبعرفة األكاديبية وربويلها :فالمعرفة
 .إذل معرفة مدرسية

 40.وبشأف معرفة التالميذ يبكن القوؿ أهنم أفراد بيولوجيوف واجتماعيوف يفكروف ووبسوف

أما اؼبعلم فيمكن أف ينظر إليو على أساس أنو فرد اجتماعي لو وظيفة ؿبددة قانونيا وبيداغوجيا وىو بدوره ذو عواطف 
 .وانفعاالت

إذ كانت األقطاب الثالثة السابقة ربدد مثلثا،فإف التعليمية من خالؿ ذلك هتتم باألضالع الثالثة للمثلث،بعبارة أخرى 
 :ينصب عمل التعليمية على دراسة العالقات اليت تربط بُت األقطاب الثالثة وذلك على النحو التارل

 :معرفة/العالقة متعلم .1

اؼبتعلم فردا ؿبايدا يف العملية  نشأت فكرة العالقة بُت اؼبعلم واؼبعرفة بناءا على فشل الًتبية التقليدية اليت ذبعل
الًتبوية،وكرفض لذلك جاءت التعليمية علبا فارغة ينبغي حشوىا باؼبعرفة،بل ىم أفراد فعالوف ويشاركوف يف بناء تعلمهم 

 .باالعتماد على معارفهم السابقة او بناء على ماكتسبوه خارج اؼبدرسة

                                                
 .5ص- 1999سنة  1اإلرساؿ -مديرية التكوين-وزارة الًتبية-وحدة اللغة العربية– التعليمية العامة وعلم النفس  40
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 :معرفة/العالقة معلم .2

وبدد الربنامج الدراسي حجم اؼبعرفة الالـز تدريسها،يقـو اؼبعلم بإدماج ىذه اؼبعرفة يف طريقتو،ويتخذىا نقطة انطالؽ،إال 
أنو ال يعيدىا كما ىي،بل ىبرجها من إطارىا األصلي ليضع ؽبا إطارا جديدا وذلك وفق مستوى تالميذ قسمو،ووفق اختياراتو 

   41.اؼبنهجية وأىدافو اػباصة

 :متعلم/العالقة معلم .3

تكثل ىذه العالقة ما يسمى بالعقد .متعلم ؾباال يدخل ضمن العالقات البيداغوجية أو بشكل أدؽ/تعترب العالقة معلم
الذي يرـب يف الغالب بُت اؼبعلم والتالميذ،وبو تبسط معايَت الوضعيات التعليمية،كما يرتبط  Contrat didactique التعليمي

  .باألىداؼ او اآلليات اؼبدرسية

                                                
 .06ص- 1999سنة  1اإلرساؿ -مديرية التكوين-وزارة الًتبية-وحدة اللغة العربية–التعليمية العامة وعلم النفس   41
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. طرائق التدريس في ضوء التعليمية العامة -3
 :مفهوم طريقة التدريس ( أ

تعرؼ طريقة التدريس باهنا اسلوب،أو وسيلة،أو أداة للتفاعل بُت الطالب واؼبعلم،وىي مصطلح عاـ يرجع يف معناه أسس 
الطرؽ اليت تستخدـ ؼبساعدة أحد الناس يف التعلم،وقد تكوف ىذه الطرؽ أساليب تعليمية ذاتية يقـو من الفرد نفسو ويعلم 

وترى الدكتورة أفناف نظَتة دروزة أف طريقة التدريس ىي اؼبنهج الذي يسلكو اؼبعلم يف توصيل ما جاء يف .نفسو بنفسو
الكتاب اؼبدرسي أو اؼبنهاج الدراسي من معرفة،ومعلومات ومهارات ونشاطات للمتعلم بسهولة ويسر،حبيث تكفل طريقة 

التدريس ىذا التفاعل بُت اؼبدرس والتالميذ،وبُت التالميذ واؼبادة الدراسية،والتالميذ مع بعضهم البعض،مث بُت التالميذ وأفراد 
 .البيئة الية،كل ذلك يهدؼ احداث التغيَت االهبايب الدائم نسبيا يف سلوؾ اؼبتعلم،واكتسابو اػبربات الًتبوية اؼبنشودة

وتعرؼ طريقة التدريس من وجهة نظر اإلداريُت الًتبويُت بأهنا عملية زبطيط،ودراسة وإدارة لكل من األىداؼ 
التعليمية،والنشاطات اؼبنهجية،واألدوات واؼبواد والوسائل التعليمية واؼبصادر اؼبرجعية واألدوات التقويبية،حبيث يكوف دور 

اؼبعلم فيها دور اؼبخطط،واؼبنظم،واؼبشرؼ،واؼبدير،ودور الطالب فيها دور اؼبشارؾ واؼبساىم،واؼبنخرط،واؼبتفاعل مع كل نشاط 
   42.من انشطتها وكل موقف من مواقفها

أما الدكتورة سهيلة ؿبسن كاظم الفتالوي فتعرؼ طريقة التدريس أهنا عبارة عن صبلة اإلجراءات واألنشطة اليت يقـو هبا 
 43.اؼبعلم لتوصيل اتوى التعليمي للمتعلم

  44.كما تعرؼ الطريقة بأهنا أسلوب أو وسيلة أو أداة للتفاعل بُت اؼبعلم واؼبتعلم

 .تتعدد طرؽ التدريس حبسب اؼبناىج والوسائل اؼبتاحة للمعلم واؼبتعلم على حد سواء

 :ويف ىذا الصدد نشَت إذل أنبها

 :أو المحاضرة (التلقينية)الطريقة اإللقائية : أوال

                                                
. 176 ص2003سنة – 1/ط–عماف – دار الشروؽ – النظرية يف التدريس وترصبتها علميا –  أفناف نظَتة دروزة  42
. 85ص- 2003سنة-1/ط-األردف-عماف-دار الشروؽ– اؼبدخل إذل التدريس –  سهيلة كاظم الفتالوي  43

44 Weston.G.Crantion.PSelecting instruction Strategies.Journalof righer education, P573. 
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الطرائق  (ملح)تعد ىذه الطريقة من أوائل الطرؽ اؼبستخدمة يف التدريس منذ وقت طويل وقد وصفها البعض بأهنا 
واألساليب التدريسية اؼبتبعة يف التدريس عموما،تعتمد ىذه الطريقة على اؼبعلم حيث تنتقل اؼبعلومات بصورة لفظية شفهية 
وؽبذه الطريقة تسميات عدة،فتسمى الطريقة التفسَتية أو الطريقة التقليدية،إف ىذه الطريقة تقـو أساسا على مبدأ االلقاء 
اؼبباشر أو الشرح أو التوضيح أو العرض النظري للمادة من جانب اؼبعلم،أما اؼبتعلم فهو مستمع ؼبا يلقيو اؼبعلم من مادة 

 45.علمية

ففي ىذه الطريقة يركز اؼبعلم بالدرجة األوذل على عرض وإعطاء ما عنده من معلومات واالنتهاء منها دوف االلتفات إذل 
  46.أو التأكد من مدى فهمو واستيعابو ؼبا يلقى عليو .(الطالب)مشاركة اؼبستمع 

وىكذا نرى أف الطريقة االلقائية ال تعمل على إهباد العالقة بُت اؼبعلم واؼبتعلم،حيث نتجاىل العمل بطريقة األخذ 
والرد،ومن ىنا عدة من الطرائق اليت ال يبكن االعتماد عليها يف اؼبنظومات الًتبوية، كوهنا ال تريب يف اؼبتعلم روح اإلبداع 

 .والتحليل واؼبنطق الرياضي

ولقد وجهت ؽبا عدة انتقادات كوهنا ذبعل اؼبتلقي سلبيا من عملية التعلم،وىذا ما يبنعو من اكتساب اؼبهارات،كذلك 
ذبعل اؼبتلقي ال يستطيع الًتكيز ؼبدة أطوؿ يف اؼبوضوع الواحد،مع ما يصاحب ذلك من اؼبادة الدراسية اليت غايتها يف ذاهتا، 

ألف اىتماـ اؼبعلم ينصب على تقدًن اؼبعلومات ضمن فًتة ؿبددة،وبذلك يهمل األىداؼ الًتبوية، فبا ال يستفيد اؼبتلقي كثَتا 
   47.لعدـ قدرهتم على استيعاب اؼبعلومات بسرعة واستخالص األفكار األساسية والربط بينها

 :وؽبذه الطريقة إهبابيات وسلبيات ىي

 

 السلبيــــــــــــــــــات اإليجابيـــــــــــــــات
تناسب اؼبتعلمُت الكبار وخاصة من  -

لديهم خلفية تعليمية مسبقة عن اؼبادة 
 .اؼبفروضة

 .ال تتيح فرص التفاعل بُت اؼبعلم والطالب -
ال تنمي مستويات عقلية عليا كالتطبيق والتحليل  -

والًتكيب وغَتىا،وإمبا تقتصر على تنمية اؼبستويات العقلية 

                                                
. 92 ص2003سنة  – 1/ط–عماف – دار الشروؽ –اؼبدخاؿ إذل التدربس –  سهيلة كاظم الفتالوي  45
 184 ص2000سنة – 1/ط–عماف – دار الشروؽ – النظرية يف التدريس وترصبتها علميا – أفناف نظَتة دروزة   46
. 58 ص1012- 7/ط–دار ىومة اعبزائر – دروس يف اللسانيات التطبيقية –  صاحل بلعيد  47
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يبكن استخدامها مع صف كبَت  -
طالبا  (30)اغبجم ال يقل عدده عن 

 .وطالبة
ناجحة مع اؼبسافات التمهيدية اليت  -

تعترب كمتطلب جامعة أو كلية، ويسجل فيها 
 .عدد كبَت من الطالب  يف زبصصات ـبتلفة

يبكن استخدامها عندما يكوف الوقت  -
 .اؼبسموح للمعلم ضيقا وؿبدودا

يبكن اف تغطي مادة تعليمية كبَتة  -
 .اغبجم نسبيا

قد تكوف وسيلة ناجحة للتعلم بالتقليد  -
 .عندما يكوف اؼبعلم مثال وبتذى بو يف اإللقاء

 .الدنيا كاؼبعرفة و التذكر وأحيانا الفهم
 .قد ال تناسب تعليم ؿبتوى اؼبفاىيم واغبقائق أكثر -
قد ترىق اؼبعلم وخاصة إذا كاف عليو أف يغطي  -

 .مادة كبَتة اغبجم يف وقت قصَت وؿبدود
يصعب فيها إتاحة فرص اؼبمارسة والتدريب  -

 .والتغذية الراجعة للمتعلم
ال تساعد على استخداـ نشاطات تعليمية  -
 .متنوعة
 .قد يصعب معها تركيز االنتباه لفًتة طويلة -

 . ال تراعي الفروؽ الفردية -

48 

  بعد ىذا االستعراض حوؿ ىذه الطريقة،ذبدر اإلشارة إذل أف ىذه الطريقة تشتمل على معظم طرؽ التدريس،حىت وإف 
كاف اؼبعلم ىو ؿبور العملية التعليمية يف طريقة ااضرة و ارؾ للنشاطات فيها،إال أنو يسعى إذل إشراؾ عدة طرؽ 

 49.للتدريس

 .الطريقة الحوارية أو المناقشة: ثانيا

تقـو ىذه الطريقة على اغبوار ،فاؼبعلم ال يتكلم وحده،بل يكوف ىناؾ تفاعل متبادؿ بُت اؼبعلم واؼبتعلم عن طريق اؼبناقشة 
فيسأؿ اؼبعلم الطالب ويسمع منهم األجوبة اؼبختلفة ألجل التدريب على التخمُت واغبدس الذىٍت لتنمية .واغبوار ؼبوضوع ما

  50.اعبوانب العقلية،ودبا اف ىذه الطريقة تعتمد على األسئلة فيشًتط لنجاحها اف تكوف واضحة بسيطة

 :وفيما يلي سنتعرض إلهبابيات وسلبيات ىذه الطريقة

 السلبيــــــــــــــــــات اإليجابيـــــــــــــــات
                                                

. 185ص– النظرية يف التدريس وترصبتها علميا – أفناف نظَتة دروزة   48
. 69طرؽ التدريس بُت التقليد والتجديد ص –  رافدة اغبريري  49
.  625ص- دروس يف اللسانيات التطبيقية-  صاحل بلعيد 50
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 .طريقة مشوقة وتشد االنتباه لفًتة طويلة -
تنمي مستويات عقلية عليا أنبها التعليم  -

 .واالكتشاؼ واالستنتاج
تساعد الطالب على التوصل إذل النتيجة  -

 .اؼبطلوبة عن قناعة
 .يكوف الطالب فيها إهبابيا نشيطا يقظا -
 تشد انتباه اؼبتعلم طيلة اغبصة بأجوبتو  -

 . باستمرار
 .تناسب تعليم أمباط اتوى التعليمي كافة -
تتيح فرص اؼبمارسة والتدريب والتغذية  -
 .الراجعة
طريقة تناسب الصغار والكبار على حد  -
 . سواء

 .قد ال يصل اؼبعلم باؼبتعلم إذل النتيجة اليت يتوخاىا -
 .قد تستغرؽ وقتا أطوؿ من الالـز -
حباجة إذل تنظيم وضبط لألسئلة اؼبطروحة ومبطها  -

 .كي تؤدي إذل النتيجة اؼبتوخاة.وعددىا
 .ال تناسب الصف كبَت اغبجم -
  51.حباجة إذل معلم كفء وؿبًتؼ يف عملية التعليم -
قد ال  يكوف اؼبعلم واعيا لشخصيات طالبو يف  -

الفصل،قد ينفلت منو الزماـ حبيث تسيطر منهم ؾبموعة على 
  52.اغبديث

 : التقوًن

يقـو اؼبعلم بتقوًن ىذه الطريقة من بداية الدرس وذلك من خالؿ قدرتو على شد انتباه التالميذ وإثارة اىتمامهم 
 53.ومشاركتهم يف اؼبناقشة وطرح اإلجابات الصحيحة

 .طريقة االستقراء : ثالثا

إف االستقراء طريقة قديبة يف التعليم فقد استخدمها أجدادنا من العلماء السابقُت يف استنباط قواعد اللغة العربية وبالغتها 
 .من آيات القرآف الكرًن وأحاديث النيب ؿبمد صلى ا عليو وسلم وأشعار العرب وأقواؿ من صحت سليقتهم

إف االستقراء يف اللغة العربية يغٍت التتبع والتفحص،أما كطريقة يف التدريس فتعٍت تفحص األمثلة واغبوادث اعبزئية والبحث 
عن وجود الشبو واالختالؼ للوصوؿ إذل األحكاـ العامة يف اؼبفاىيم والقواعد والنظريات،وكذلك يف اؼبقاربة واالستنباط 

 54.واالستقراء والقياس
                                                

. 192ص– النظرية يف التدريس وترصبتها علميا –  أفناف نظَتة دروزة  51
 

52 http://mathland.ahlamontada.net/t41-topic 
. 73 ص2010-1/ط.2009دار الفكر – عماف - طرؽ التدريس بُت التقليد والتجديد- ريري رافدة احل 53
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وتستعمل كثَتا ىذه الطريقة يف اؼبرحلة األساسية حيث ينطلق التلميذ من التفكَت يف اعبزئيات للوصوؿ إذل العاـ،وعن 
  55.طريق يتعود التلميذ على التفكَت السليم اؼبنطقي واالعتماد على النفس يف الكشف عن اغبلوؿ،وكذلك حب البحث

ومن مزايا ىذه الطريقة أهنا تتيح للمتعلم فرصة اؼبشاىدة واؼبالحظة واكتشاؼ اغبقائق والتعلم عليها تدرهبيا،كما تعوده 
 .على تطبيق ما توصل إليو على مواقف وأمثلة جديدة،فبا ينمي لديو دقة اؼبالحظة والتأين يف االستقراء

ومن مآخذىا كطريقة يف التدريس صعوبة امكانية استخدامها لطوؿ الوقت اؼبستغرؽ يف التأين إليصاؿ اؼبعلومات،ويف قلة 
 56.األمثلة اؼبعروضة من قبل اؼبعلم،ويف التسرع بالوصوؿ إذل األحكاـ والنتائج

وتعد ىذه الطريقة من أقبح الطرؽ التدريسية ألنو يتيح للمتعلم فرصة بتنفيذ ؾبموعة من األنشطة العلمية التجريبية،وتنمية 
   57.مهاراتو العلمية والعملية وإهباد العالقة بُت اؼبالحظة والتجربة اليت تنمي بداخلو االستعداد الذايت للتعلم

إف اىم ما يبيز الطريقة يف النموذج القدًن يتلخص يف نشاط اؼبدرس ويًتكز باػبصوص يف الشرح واإللقاء وذلك ألداء 
وظيفة أساسية وىي نقل اؼبعلومات والسهر على حفظها وترسيخها يف أذىاف التالميذ مع التقيد ما أمكن بروح اؼبناىج وما 
،كما وبرص اؼبدرس يف إطار ىذه اؼبمارسات على  تنص عليو اؼبقررات من موضوعات وما تتضمنو الكتب اؼبدرسية من علـو

تلخيص اؼبواد الدراسية يف مذكرات وملخصات عادة ما يعمد إذل إمالئها على التالميذ لتكوف سهلة اؼبناؿ،فبا يضعف 
 .لديهم بقية اؼبهارات من ربليل وتركيب وإبداع ويقلل لديهم اؼبيل كبو البحث والتثقيف الذايت واالستقالؿ يف الرأي

فقد  ساد يف الطريقة التقليدية يف التعليم،فقد ساد اعتماد اغبفظ، حفظ صبيع اؼبعلومات وتعتمد يف العادة اغبفظ 
إف االنتباه الذي يبكن أف يوليو بعض التالميذ أجزاء أو فًتات . اآلرل،كثَتا ما تكوف سببا يف انتشار شعور اؼبلل بُت التالميذ 

من اغبصة الدراسية ىو يف هناية األمر إما نوع من اؼبدرس أو استدرار عطفو ورضاه أو خوؼ من العقاب،وقلما يكوف حبا 
58.للمادة اؼبلقنة

                                                                                                                                              
 .100ص– اؼبدخل إذل التدريس – سهيلة ؿبسن كاظم الفتالوي   54
.  62دروس يف اللسانيات التطبيقية ص–  صاحل بلعيد  55
 .100ص– اؼبدخل إذل التدريس – سهيلة ؿبسن كاظم الفتالوي   56
. 83طرؽ التدريس بُت التقليد والتجديد ص– رافدة اغبريري  57
. 58ص– البليدة – قصر الكتاب – التدريس اؽبادؼ –  ؿبمد الدريج  58
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.  مناهج التدريس في التعليمية العامة -4
 :المفهوم التقليدي للمنهج ( أ

الصفوؼ أو مرحلة من اؼبراحل   ىو ؾبموعة من اغبقائق واؼبعلومات واؼبفاىيم واألفكار اليت يدرسها الطالب يف صف من
 59.واؼبطلوب منهم تعلمها واكتساهبا يف صورة مواد دراستو ظبيت باؼبقررات الدراسية

واغبديث عن اؼبنهج يأخذنا إذل اغبديث عن اتوى الذي ىو أحد مكونات اؼبنهج،فما ىو اؼبقصود باتوى قديبا وفق  
 ؟اؼبنهج القدًن

  60.يقصد بو ؾبموعة من اؼبعارؼ واؼبعلومات اليت تقدـ للتالميذ،يف صورة مقررات"

منهجية السمعي أو G.M.T أما من منظور تعليم اللغة،لقد كاف اتوى يشَت إذل النموذج اؼبعروؼ بالًتصبة والقواعد 
 .البصري واؼبدعمة بالرصيد اللغوي صوت وصورة يف شكل حوار

 :المنهج التقليدي

باعتباره أساس عملية التعلم،واؼبعلم وعاء تصب فيو  (السيد)إنو اؼبنهج العتيق الذي يقع االعتماد فيو على اؼبعلم 
اؼبعلومات ال غَت،فالطريقة التقليدية اليت تركز على أف اؼبالك الوحيد للمعرفة ىو اؼبدرس،يف حُت أف التلميذ الفارغ الشرير 

  61.وبتاج إذل ترشيد خشن،ولذا يعامل معاملة قاسية كي يستفيد من علم اؼبعلم وذباربو الرادعة يف ؾباؿ مد اؼبعلومات

ويقـو اؼبنهج التقليدي يف اجملاؿ اللساين على تعلم اللغة األجنبية يتم عن طريق التعرؼ على قواعد اللغة،مث حفظها،مث 
تطبيقها على استخداـ اللغة يف القراءة والكتابة،وكاف أكثر التدريبات شيوعا ىو الًتصبة من اللغة األجنبية إذل اللغة األـ،ألف 

. ىذا اؼبنهج يهدؼ أساسا إذل اكتساب اؼبتعلمُت اؼبهارة اللغوية الكتابية،وال يسعى إذل اكتساهبم اؼبهارة اللغوية الشفوية
 .يعتمد يف اؼبقاـ األوؿ على الذاكرة حيث يكلف التالميذ حبفظ قوائم من الكلمات

أف اػبطأ اعبوىري يف اؼبنهج التقليدي ىو " بلـو فيلد"وقد انتقد العديد من علماء اللسانيات اؼبنهج التقليدي،ذىب 
اعتبار تدريس اللغة يتمثل يف نقل ؾبموعة من اغبقائق اؼبعجمية أو النحوية،قد يستطيع التلميذ تذكر العديد من الكلمات 

                                                
عمادة التعليم عن –جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية –اؼبملكة العربية السعودية – مقرر اؼبناىج وطرؽ التدريس –  ؿبمد شديد البشري  59
. 05 ص1/ط– كلية الشريعة –بعد 
. 31 اؼبرجع نفسو ص 60
. 30ص- دروس فيب اللسانيات التطبيقية–  صاحل بلعيد  61
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األجنبية،لكن ذلك التذكر ال هبعلو قادرا على تفهم اعبمل وسياقها الداللية،ألف اللغة ليست عملية رجوع منطقية جملموعة 
 وىكذا يبكن 62.من القواعد اؼبدركة بل إف الفهم واالستعماؿ الشفوي والكتايب عمليات ترابطية مقًتنة بالسلوؾ اإلنساين

 :ربديد ركائز ىذا اؼبنهج يف اػبطوات التالية

 .التلميذ مستقل سلبيا-  اؼبتعلم مالك اؼبعرفة  -1
 .التلميذ مستقل على الدواـ-  اؼبعلم مرسل على الدواـ   -2
 .التلميذ وعاء شرير ينبغي ملؤه وردعو-  اؼبعلم مهذب ومرشد   -3
 .مضموف ما  يقدـ معريف وجداين أخالقي -4
 .العالقة التواصلية عالقة إعطاء األوامر وانتظار الردود -5
 .ال يسمح يف أغلب األحياف بالتعبَت عن الرغبات الذاتية أو اغباجات -6
 .ال يسمح باقًتاح ما يتعلق بعملية التعليم للمتعلم -7
 .التغذية الراجعة ضعيفة وغَت وظيفية -8
 .التواصل على اؼبستوى األفقي نادرة حبيث ال يسمح بالتواصل بُت اؼبتعلمُت إال يف حاالت معلومة -9

 .الًتكيز على اؼبتعلم ال على اؼبعلم -10
  63.الطريقة اؼبعتمدة من انتقاء اؼبدرس،وعلى اؼبتعلم أف يكوف إهبابيا يستوعب جيدا -11

وقد اعتمدت اؼبناىج القديبة وسائل تعتمد الطريقة اعبزئية يف التدريب وخاصة القراءة،كما وقع الًتكيز على ذاكرة التلميذ 
لتكوف لتكوف خزانا تصيب فيها اؼبعلومات أضف غلى ذلك ما يدرس من مواد دوف مناقشة وفهم،مع ما يصاحب ذلك من 

 .فك للرموز

دوف أف ننسى أف التمارين فيها ميكانيكية ال رابط بينها وبُت الواقع،مع ثبات النصوص،وتعقدىا وكثرهتا،أما التقوًن فيها 
 .فيقع يف االمتحاف الذي ىو صراط عظيم

وأماـ ىذه الوضعية اليت سار عليها ىذا اؼبنهج منذ قروف،ظهرت مناىج وطرائق تنتقد استبدادية اؼبدرس للتلميذ،وتعطي 
 على اؼبتعلم أف يكوف إهبابيا  اغبق للمتمدرس من التواصل الفعاؿ باعتباره ملك آليات التفكَت الغريزية،وترى ىذه الطرائق أف

                                                
. 27ص– جامعة بشار – معهد األدب واللغة – ؿباضرات يف اللسانيات التطبيقية – لطفي بوقزبة  62
. 30ص- دروس فيب اللسانيات التطبيقية–  صاحل بلعيد  63
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وفعاال،فهو يبلك اؼبؤىالت الذاتية للتطور إذا اعطيت لو اغبرية وإذا توفر اؼبناخ لتفجَت الطاقات اؼبتوفرة للفرد، وىكذا ازبذ 
  64.ىذه اؼبناىج من حرية اؼبتعلم

على اؼبدرس أف يكوف سلبيا دبعٌت أف وبدد دوره يف التوجيو واإلرشاد واؼبساعدة إذا أبدى التلميذ رغبة يف ذلك وىكذا 
ناؿ ىذا اؼبنهج ردود فعل كثَتة تستنكر اػبطة اليت يتبعها يف تلقُت الدروس،ومن ذلك ظهرت مناىج أكثر تطورا وسباشيا مع 

  65.التغَتات اعبديدة اليت ذبعل التلميذ لو وعيو وأفكاره اليت ربًـت

 : التقويم باألهداف ( ب

ليس عمال جيدا يف اجملاؿ الًتبوي،فقد مورس عرب التاريخ الطويل يف أشكاؿ التعليم اؼبختلفة،كاف   Evaluation التقوًن
 .(...التصفية،اإلختيار،الًتقية): اؼبتعلم يتعرض ألنواع االختيار،وعلى أساس ذلك يتخذ ؾبموعة من اإلجراءات

وتتحدد نوع العالقة السائدة بُت أقطاب اؼبؤسسة الًتبوية،اؼبدرس والتلميذ،اؼبدرس واإلدارة،بُت األقطاب السابقة 
 .واؼبقررات الدراسية

غَت أنو ال زاؿ إذل يومنا ىذا الكثَت فبن يكشفهم االلتباس السائد الذي تقع فيو اؼبمارسات الًتبوية،وىو اؼبزج بُت التنقيط 
 .والتقوًن

كما اعتاد التالميذ أيضا أف يربطوا بُت العالمة والتقوًن،إذل درجة التساؤؿ حُت إقباز عمل ما،إذا ما كاف سينقط أـ 
ال،فهم إذف متحمسوف للنقطة أكثر من النشاط ذاتو،بل حىت أصبحت النقاط عند الكثَت من اؼبمارسُت يف اؼبيداف تتجاوز 

وظيفتها لتصبح أداة للضبط والعقاب،األمر الذي ذىب بالكثَت من التالميذ إذل الرفض على أف يكشفوا عن 
ضعفهم،وثغرات تكوينهم والصعوبات اليت تعًتضهم،ووباولوف تفادي ذلك،ولو تطلب األمر أف يلجأوا إذل وسائل غَت 

    66.مشروعة،كالنقل والغش

اؽبدؼ منو سواء يف درس أو مقرر،ىو تقدير معدؿ عاـ :وىكذا تأسس مفهـو ىذا التقوًن على وظيفة أحادية،ترى أف 
 .سنوي للتلميذ سبكنو من النجاح أو الفشل،وهبذا يفرض التقوًن سلطوية اؼبدرس

                                                
. 31-30ص -دروس فيب اللسانيات التطبيقية–  صاحل بلعيد  64
. 30 صاؼبرجع نفسو  65
. 85ص- التدريس باألىداؼ وبيداغوجيا التقوًن– نور الدين خالدي –  ؿبمد شارؼ سرير  66
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 : مفهوم التقويم

إف عملية التدريس بواسطة األىداؼ سَتورة نسقية تتطلب من أىداؼ مرجوة إذل نتائج ؿبددة عن طريق وسائل 
 .  وأنشطة،وأدوات مالئمة

وإذا كاف التقوًن يرتبط يف أذىاننا أحيانا فإنو يف التدريس بواسطة األىداؼ إجرائيا يبدأه من ماقبل الفعل التعليمي إذل 
 .هنايتو،إنو هبذا اؼبفهـو وسيلة تنشيط وضبط وتصحيح سَتورة التعليم يف كل عناصرىا ومكوناهتا

التقوًن مفهـو أمشل وأعم من النقطة ومن النتيجة النهائية،إنو متعدد اؼبوضوعات،متنوع العناصر،شامل ومستمر،يشخص 
 .ويصحح ويكوف

التقوًن ىو صبع  "»  « La méthode des testes en Pédagogie ىذا اؼبفهـو يف كتاهبا »  « Anna bondoir وقد بينت
معلومات ضرورية كافية منتقاة من ؾبموعة االختبارات،ولكي تتخذ قرار االنطالؽ، من األىداؼ اليت حددنا فالتقوًن ىو 

 ."الذي يبلغ لنا ىذه اؼبعلومات

فعرفو بأنو ؾبموعة من العمليات اؼبنظمة،اليت يتبُت إذ ما حدث بالفعل تغَتات على ؾبموعة من  « Bloom » أما
. اؼبتعلمُت مع ربديد اؼبقررات ودرجة ذلك التغيَت

والتقوًن ال يتعلق بنتائج التلميذ فقط،بل يبتد إذل تقوًن الوسائل التعليمية اليت تستعمل،زكذا الطرؽ واألنشطة 
 .واتويات،وحىت وسائل التقوًن نفسها

عند إهناء درس معُت أو مقرر أو دورة بينت نتائج التقوًن الذي قمنا بو،فشل التالميذ يف ىذا االختبار،أين يكمن اػبلل 
 إذف؟

 .بدوف شك قد يكوف يف إحدى العناصر السالفة الذكر

قد يكوف يف األىداؼ اليت حددت،أو يف اتويات اليت قدمت،أو يف الطرؽ والوسائل اليت استعملت،أو يف األدوات اليت 
  67.وظفت لتقوًن التالميذ

 :تقويم األهداف
                                                

.  88-87ص- التدريس باألىداؼ وبيداغوجيا التقوًن– نور الدين خالدي –  ؿبمد شارؼ سرير  67
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 :يبكن معرفة مواطن اػبلل يف ىذه األىداؼ اليت سبت صياغتها

فقد ال تالئم األىداؼ اؼبنتقاة مستوى التالميذ،ومكتسباهتم القبلية،وقدراهتم العقلية،وحوافزىم : من حيث االختيار  
 .على التعليم

درجة عموميتها،أو خصوصيتها أو اجرائيتها،فقد يكوف ربديد األىداؼ بصيغة عامة للتأويالت : من حيث التجديد  
الفعل الذي يعرب عن :واالختالؼ دوف أف يدرؾ التالميذ نية اؼبدرس،أو قد يكوف اؽبدؼ غَت مصوغ إجرائيا من حيث

 .السلوؾ بدقة،ما ينجز التلميذ أو شروط اإلقباز،أو معايَت تبُت شروط اإلتقاف اؼبطلوبة
فقد وبدد . فاألىداؼ اليت صنفها اؼبدرس قد ال تالئم اإلقباز الذي سيقـو بو التلميذ: من حيث تصنيف الهدف  

 ..ىدفا يتعلق باؼبعرفة ويسأؿ التلميذ على التطبيق أو الًتكيب

 :تقويم المحتوى

يبكن معرفة اػبلل الذي يتضمن اتويات،وربديد مواطنو،وذلك عند تشخيص نتائج تدريس ؿبتوى ما،وقد يكوف اػبلل 
 ..يف عالقة اؽبدؼ باتوى،تنظيم اتوى،أو عالقة اتوى دبستوى التالميذ

 .فقد تكوف األىداؼ اددة توحي دبجاؿ،واتويات يتعلق دبجاؿ آخر:  عالقة الهدف بالمحتوى 
فقد ال يتمكن اؼبدرس من تنظيم اتوى للمعارؼ السابقة واؼبعارؼ اعبديدة، والعالقات اؼبمكن  :  تنطيم المحتوى 

ربديدىا بُت اؼبكتسب القدًن واعبديد،ومثاؿ ذلك مدرس قدـ درسا حوؿ كيفية حساب مساحة اؼبربع،والتالميذ هبهلوف 
 .جدوؿ الضرب

قد يقدـ اؼبدرس ؿبتويات ال تالئم مستوى واىتمامات التالميذ،وبذلك فهم :  مالءمة المحتوى لمستوى التالميذ 
 .مدرس يف قسم السنة الثالثة أساسي قدـ درسا يف الًتبية اإلسالمية وتناوؿ تفسَت سورة اإلخالص:دل يستوعبوا،مثاؿ ذلك

 : تقويم الطرق والوسائل

قد يتمكن اؼبدرس من تشخيص نتائج درسو،وتبُت لو أف اػبلل  يكمن يف الطرؽ اليت قدـ هبا درسو،أو يف الوسائل اليت 
 :استعملها للتوضيح،وبذلك تكوف مواطن اػبلل يف النقاط التالية
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مدرس أراد أف يبكن :ومثاؿ ذلك. فقد وبدد اؼبدرس أىدافا معينة،ولكنو يتبع طرقا أخرى: مالءمة الطرق لألهداف 
تالميذه من فصل مكونات اليخضور،واقتصر يف التدريس على الطريقة اإللقائية،وذلك فقد أتاح ؽبم معرفة مكونات 

 .اليخضور دوف أف يتمكنوا ىم بأنفسهم من اكتشاؼ ذلك
 .قد يوظف اؼبدرس طريقة معينة،وىو ال يتحكم يف مقتضيات تطبيقها: مدى تحكم المدرس في الطرق .1

 :تقويم التقويم 

 68.ونعٍت بذلك تقوًن األدوات،أي األسئلة اليت يستعملها اؼبدرس الختبار التلميذ

 

 

 

 

                                                
. 91-90ص-التدريس باألىداؼ وبيداغوجيا التقوًن– نور الدين خالدي – ؿبمد شارؼ سرير   68
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 .ربة البيداغوجية في التعليمية العامةامقال -5

: بيداغوجية األهداف
تستند بيداغوجية األىداؼ إذل مبدا بيداغوجي مفاده أف كل عملية تعليمية ينبغي أف تنطلق من أىداؼ ؿبددة يتم 

 :ربقيقها فعندما ىبطط اؼبدرس عملو فإنو مطالب بازباذ قرارات متعددة فهو مثال

 ىبتار ؿبتوى اؼبادة. 
 يوظف طرقا وأساليب معينة. 
 وبكم على مردودية التالميذ. 

 .ولكي تكوف القرارات واإلجراءات مبينة على أسس متينة ودقيقة فإنو من الالـز والواجب االنطالؽ من أىداؼ ؿبددة

 .ؼباذا إذا نورل اىتماما كبَتا لتحديد أىدافنا؟ ولإلجابة على ىذا السؤاؿ البد من تعريف اؽبدؼ

: تعريف الهدف التربوي

اؽبدؼ الًتبوي ىو زبطيط للنوايا البيداغوجية يتم من خالؿ وصف دقيق للسلوكات واإلقبازات اؼبراد مالحظتها يف فكر 
أو سلوؾ اؼبتعلم عندما ينهي عملية التعلم، واؽبدؼ الًتبوي ىو ترصبة الًتبوية إذل أفعاؿ وسلوكات ملموسة،فإذا حدد اؽبدؼ 

على أساس أف ذبعل التلميذ يفهم شيئا ؿبددا من عملية التفاىم تبقى غامضة،إذا دل تًتجم إذل أفعاؿ سلوكية وإقبازات 
  69.أف يكوف التلميذ قادرا على استخراج األفكار الرئيسية لنص معُت: ملموسة معرب عنها يف صورة أىداؼ إجرائية مثل

أي أف اؽبدؼ التعليمي أو التدريسي عبارة عن النواتج التعليمية اؼبرجو ربقيقها من خالؿ منظومة التدريس وعندما تصاغ 
 أو أىداؼ إجرائية  « Behavioral Objectives » يف صورة سلوؾ يقلل اؼبالحظة والقياس يطلق عليها أىداؼ سلوكية

« Performance Objectives »70  إذف إف اؽبدؼ البيداغوجي يلعب دورا كبَتا يف ربديد السلوؾ اإلنساين وتطويره،وذلك
 .باالنتقاؿ من التعديل العفوي إذل التعديل اؼبنظم،وذلك بعقلنة العمل البيداغوجي

                                                
  143-142 ص 2004سنة – سند تكويٍت لفائدة مديري اؼبدارس االبتدائية –  النظاـ الًتبوي واؼبناىج التعليمية  69
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 71.من خالؿ ربديد اتويات والطرائق والوسائل والتقنيات البيداغوجية وضبط النتائج وتقويبها

 :مستويات األهداف

تتدرج األىداؼ يف عموميتها ومشوؽبا وتصنف وفقا لذلك حبيث تتدرج من العاـ إذل اػباص فأعم ىذه األىداؼ التعليمية 
  وأكثرىا ضيقا وزبصصا وربديدا وقربا األىداؼ الًتبوية اددة  « Aims » وأمشلها وأبعدىا ىي الغايات

« Objectives »وبينها توجد أىداؼ تعليمية عامة ووسيطة تسمى اؼبقاصد أو األغراض « Goals »  ويبكن سبثيل ذلك
 :كما بالشكل التارل

 
 

 72.مستويات األىداؼ الًتبوية (1)شكل رقم 

 :Aims   الغايات (1

أهنا تعكس سياسة اجملتمع،تتميز : صيغة يطبعها التجريد والعمومية تعرب عن اؼبقاصد العامة والبعيدة اؼبدى،من خصائصها
 73أي نوع من اإلنساف تريد أف تكوف؟:صيغتها بالعمومية والتجريد،والغايات ذبيبها على السؤاؿ التارل

                                                
. 35ص– اؼبفيد يف الًتبية – ؿبمد الصدوقي  71
. 167التدريس مباذجو ومهاراتو ص -  كماؿ عبد اغبميد زيتوف 72
. 145 ص2004سند تكويٍت لفائدة مديري اؼبدارس االبتدائية سنة –  النظاـ الًتبوي واؼبناىج التعليمية  73
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 :ومن أمثلة بغض الغايات 

 .غاية تعلم الكتابة واغبكمة -
 .غاية الكسب واالحًتاؼ -
 .غاية التقوًن الذايت -
 74.غاية البحث عن التعليم أو تعليم الفرد كيف يتعلم -

  :Goals المقاصد (2

يطلق عليها أيضا األىداؼ التعليمية العامة وذلك الرتباطها بالنظاـ التعليمي سبييزا ؽبا عن األىداؼ الًتبوية 
اليت ؽبا صلة باغبياة ونشاطها أكثر من اتصاؽبا بالتعليم النظامي،وىي أقل ذبريدا من غايات  (غايات الًتبية)الكربى

 .الًتبية،وتتميز عنها أهنا أكثر ارتباطا بالتعليم،ويبكن أف تكوف نواتج التعليم اؼبدرسي كلو،أو ؼبراحل منو،أو ؼبواد دراسية

 :ومن أمثلة اؼبقاصد ما يلي

 .(تربية إسالمية)تشجيع التالميذ على قراءة القرآف الكرًن وتدبر معانيو السامية  -
 75.(علـو)تنمية التفكَت العلمي السليم لدى الطالب  -

 ماذا تريد؟: وىي ذبيبنا على السؤاؿ التارل

 .وربدد األىداؼ حبسب الغايات الًتبوية وتكوف إما عامة أو خاصة

 :األهداف العامة

: تصف النتيجة الفعلية اليت وبققها جزء من مقرر أو جزء من برنامج من خالؿ فًتة زمنية ؿبددة وىي ذبيبنا على السؤاؿ
 ماذا نستطيع فعلو؟

 :األهداف الخاصة

                                                
. 168ص– التدريس مباذجو ومهاراتو -  كماؿ عبد اغبميد زيتوف 74
 .168 صاؼبرحع نفسو  75



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
42 

ىي اؼبستوى الذي يهم اؼبدرس لكونو ىو الذي وبدد أىدافو اػباصة من الدروس اليت يتخذىا مع متعلميو،إذف اؽبدؼ 
   76.إخل...اػباص ؿبدد دبحتوى معُت ؿبور،موضوع

 .إذل جانب اؽبدؼ اإلجرائي

 :األهداف اإلجرائية

يقوؿ أحد اؼبفكرين الًتبويُت أف اإلجرائية كمفهـو عاـ تعٍت نقل مفهـو أو تعريف أو مبدأ إذل اإلطار اؼبلموس للفعل 
 .والتطبيق اؼبباشر

 :أما اإلجرائية يف األىداؼ الًتبوية فإهنا تعٍت

ربديد األىداؼ على شكل سلوكات وإقبازات قابلة للمالحظة والقياس،والسلوؾ ىو كل فعل يقـو بو اؼبتعلم لكي يربىن 
 .من خاللو على التغيَت الذي حدث نتيجة تعلم معُت

 :ومن خصائصها

 .يتصف فعل اإلقباز وشروطو ومعايَته -
 .غَت مهم حبيث يًتجم بدقة ما نريد من التلميذ فعلو -
 77.منسجما داخليا دبعٌت أنو ليس ىناؾ تناقض بُت كثافة اإلقباز والزمن اؼبخصص لو -

 :أهمية التدريس باألهداف

 .تعمل على توفَت حركية ديناميكية تساعد على اختيار اتويات التعليمية -
 .تطوير وتنمية اؼبنهجية التوجيهية -
 .تساعد على اختيار أقبع الوسائل التعليمية واألدائية -
 .تساعد يف عملييت التقوًن والتقييم -

                                                
. 146 ص 2004سند تكويٍت لفائدة مديري اؼبدارس االبتدائية سنة –  النظاـ الًتبوي واؼبناىج التعليمية  76
. 147صرجع نفسو  ادل 77
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: فهي تتلخص فيما يلي Benjamin وباف جامُت Bloom ىذه األىداؼ وحبسب تصنيفات كل من بلـو

 .اجملاؿ اؼبعريف -
 .اجملاؿ النفسحركي -
 78.اجملاؿ اإلنفعارل -

 :مفهوم بيداغوجيا األهداف

ىي مقاربة تربوية تشتغل على اتويات واؼبضامُت يف ضوء ؾبموعة من األىداؼ التعليمية التعلمية،ذات الطبيعة 
السلوكية،سواء أكانت ىذه األىداؼ عامة أو خاصة،ويتم ذلك التعامل أيضا يف عالقة مًتابطة مع الغايات واؼبرامي البعيدة 

  79.للدولة وقطاع الًتبية والتعليم،وبتعبَت آخر،هتتم بيداغوجيا األىداؼ بالدرس اؽبادؼ زبطيطا وتدبَتا وتقويبا ومعاعبة

تعتمد بيداغوجيا األىداؼ على ربديد أىداؼ كل نشاط تعليمي أو تعلمي بدقة متناىية،حبيث ربصر منذ البداية،ويف 
كل حلقة من حلقات العمل الًتبوي األىداؼ اليت نرغب يف ربقيقها على وجو التحديد،والسلوكات اليت ينبغي أف تتجسد 

 .من خالؽبا

أف البيداغوجيا بواسطة األىداؼ ما ىي إال شكل تقليدي جدا من أشكاؿ البيداغوجيا،إهنا  Mialaret مياالري.يرى ج
 80.عبارة عن شكل حديث للتوجيهية يف الًتبية- يف نظره–

وزمالؤه أف الباحثُت ال يؤيدوف صبيعا وجهة النظر القائلة بأف ذبسيد األىداؼ يسهم يف  (E.Decorte) ويرى دوكورت
  81.لكن منهم يعارض مبدأ استعماؿ األىداؼ العملية أو اإلجرائية اسوسة.بلوغ أفضل النتائج يف العمل التعليمي

 :الخلفية المعرفية لبيداغوجيا األهداف

 (معرفيا)يبدو رل أف علماء الًتبية واللسانيات التعليمية قد اجتمعوا على أف بيداغوجيا األىداؼ ترتبط إيبستيمولوجيا 
بالنظريات السلوكية اليت ترى أف معظم سلوكيات اإلنساف متعلمة وىي دبثابة استجابات ؼبثَتات ؿبددة يف البيئة ومن خالؿ 

 .عالقتو هبذه البيئة يتعلم أمباط االستجابات اؼبختلفة
                                                

 . القاهرة- عابدين–الدار الذهنية للطبع والنشر والتوزيع –فن التربية -  عمرو حسين أحمد بدران 78
. 36ص –1983-1/ط-اؼبغرب- الدار البيضاء- مطبعة النجاح اعبديدة–ربليل العملية التعليمية – ؿبمد الدريج  79
. 07ص–سلسلة البيداغوجيا التطبيقية –الدليل العملي إذل صياغة وربليل األىداؼ البيداغوجيا – بدر الدين بن تريدي  80
. 30 ص2/التدريس باألىداؼ وبيداغوجيا التقوًن ط– نور الدين اػبالدي – ؿبمد شارؼ سرير  81
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إف ىناؾ ارتباطا وثيقا بُت السلوكية وبيداغوجيا األىداؼ،يكمن يف أف ىذه البيداغوجيا قد نشأت يف اإلطار اؼبعريف 
 82.األقبلوساكسوين،عموما واألمريكي خصوصا الذي تأسس على الفلسفة التجريبية والفكر الرباغمايت باألخص

رالف تايلر،بنيامُت بلـو وازنر ويوب ىاـ،وروبَت ماجر ): إف معظم مؤسسي ىذه البيداغوجيا من أمريكا من أمثاؿ 
الذين اعتمدوا على اؼببدأ التجرييب اػباضع لالختبار الواضح الذي نشأت يف إطاره النظرية السلوكية اليت معظم  (وغَتىم

مؤسسيها من أمريكا،والذين يروف يف العمـو أف التعلم وبدث عند اؼبتعلمُت نتيجة سلسلة من اؼبثَتات واالستجابات،وليس 
نتيجة سَتورة ذىنية تنظمها العملية العقلية،حيث تبُت ؽبم أف العقل ال دور لو يف العملية التعلمية وخباصة يف االكتساب 

 .اللغوي اليت تعترب يف منظورىم شكل من أشكاؿ السلوؾ اإلنساين

إف اللغة ال تعترب إال ؾبموعة ."ولذا فإهنم ال يعًتفوف بوجود أي اختالؼ بُت مسار تعلمها ومسار تعلم أية مهارات أخرى
من العادات الصوتية،تكيفها مثَتات البيئة،فال تتعدى كوهنا بالتارل شكال من أشكاؿ االستجابة للمثَت،فمتكلم اللغة يسمع 
 .صبلة ما،أو يشعر بشعور معُت فتحصل لديو استجابة كالمية،دوف أف ترتبط ىذه االستجابة بأي شكل من أشكاؿ التفكَت

 :مراحل التدريس بواسطة األهداف

 : تتلخص يف أربعة مراحل رئيسية تتضمن

يقـو اؼبدرس بتحديد األىداؼ اػباصة بالدرس،ذلك أف لكل درس ىدفا  مرحلة التصميم
اختيار )عاما،وآخر خاصا يبكن ذبزئتو إذل ؾبموعة من األىداؼ اإلجرائية

 . (اتوى الًتبوي اؼبالئم،ربديد اؼببادئ،ربديد الوسائل اؼبساعدة
عن طريق ذبزئة اؼبادة إذل عناصرىا  (اؼبادة الدراسية)وذلك أف اتوى التعليمي مرحلة التحليل

ومكوناهتا األساسية باالستناد إذل معايَت خاصة بتنظيم اتوى الًتبوي،مع 
مراعاة مبدأ التدرج من العاـ إذل اػباص،ومن البسيط إذل اؼبعقد،مراعاة معايَت 

الطرائق اؼبختارة ومدى مالءمتها للهدؼ من الدرس والفئة اؼبستهدفة،مث مراعاة 
 . الضغوط اليت يفرضها اؼبوقف الًتبوي،واقًتاح البدائل اؼبالئمة للتعديل والتغيَت

وتشمل سَتورة عملية التدريس،أي صبلة اػبطوات الرئيسية اليت يتبعها اؼبدرس  مرحلة التنفيذ
 .لنقل معارؼ وربقيق أىداؼ

تسمى ايضا مرحلة التعديل،ويقصد هبا إصدار أحكاـ كمية أو نوعية على  مرحلة التقوًن
                                                

.  126 ص1975مكتبة األقبلوساكسونية -5/ط- رمزية غريب،التعلم 82
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 .قيمة عمل ما
من خالؿ إقباز سبارين تطبيقية،لتقوًن ما اكتسبو اؼبتعلم خالؿ العملية التعليمية 

 . التعلمية
                                                                                           83 

 :المرتكزات األساسية لبيداغوجيا األهداف

 ويبكننا ربديد اؼبرتكزات النظرية 1934ىو أوؿ من وضع اللبنات األوذل ؼبقاربة األىداؼ منذ  Tayler يكن اعتبار تايلر
 :األساسية لبيداغوجيا األىداؼ فيما يأيت

وىي فلسفة نفعية  J.Dewey ( 1859-1952) من أبرز فبثلي ىذه الفلسفة جوف دوي: الفلسفة البرجماتية -
وىذه الفلسفة  (قيمة التجربة يف اكتساب اؼبعرفة)وذبريبية (اؼبعرفة كأداة لتحقيق غايات نافعة)وعملية وأداتية 

 .تتالءـ مع نوع التعليم الذي يريد أف يكوف عمليا ونفعيا
نتيجة للتطور التكنولوجي اؽبائل للمجتمع الغريب وخاصة األمريكي يف : التطور الصناعي بالمجتمع األمريكي -

اؼبيداف الصناعي،حيث مت االنتقاؿ يف ميداف الصناعة واإلدارة إذل ما يسمى مرحلة العقالنية الكالسيكية،اليت 
ذبلت باػبصوص مع تايلر الذي دعا إذل ذبزيء عملية اإلنتاج إذل وحدات أو مهاـ صغرى وفق مبدأي الفعالية 

 .واإلنتاجية،وقد مت نقل مبدأ التسيَت العقالين والنفعية واؼبردودية وذبزيء العمل إذل اؼبؤسسة اؼبدرسية
من أىم منطلقات ىذه النظرية اؼبدرسة واليت وظفتها بيداغوجيا األىداؼ،قبد : النظرية السلوكية في التعليم -

الًتكيز على اؼبظاىر اػبارجية للسلوؾ القابلة للمالحظة والقياس والضبط واالىتماـ بالسلوكات اإلجرائية 
   84.واعبزئية

 : نقد وتقويم بيداغوجيا األهداف

 Deland sheere  وجيلرب دوالند شَت Vivianeوجهت عدة انتقادات لبيداغوجيا األىداؼ،حيث حاوؿ كل من فيفياف

 : مؤاخذة 14 ف هبمعا عددا منها وحدداىا يفأ

                                                
. 18 ص1980األردف –دار العدوى - 2/ط-أساليب تدريس االجتماعيات– إبراىيم اػبطيب ودبور مرشد  83
. 34-35س ص/ط د/اؼبفيد يف الًتبية د–  ؿبمد الصدوقي  84
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ىناؾ تبسيط ونبي لألىداؼ،أغلب األىداؼ تكوف تافهة وتنتمي إذل الرتب الدنيا،النجاح يف األداء ليس مرادفا دائما 
للفهم،التخصيص يؤدي إذل التعدد وكثرة التشخيص يؤدي إذل التعقيد،ىناؾ ىيمنة على األنشطة التعليمية األخرى والًتكيز 
فقط على األىداؼ اؼبعرفية،ليست كل األىداؼ قابلة ألف تكوف صروبة،وىناؾ بعض اؼبدرسوف جيدوف وال وبددوف إجرائيا 

 . أىدافهم،ىناؾ اىتماـ بالطريقة أكثر من االىتماـ باتوى،ويف األخَت من الصعوبة دبكاف توقع صبيع السلوكات

حيث رأى بأف تركيز بيداغوجيا األىداؼ على  (Pelpel 1991) كما قبد انتقادات مهمة لبيداغوجيا األىداؼ لبلبل
اؼبقاربة السلوكية ذبعل منها تنحو كبو اعبمود والتشكيلة يف العملية التعليمية،فبا يعرض ىذه األخَتة إذل االصطناعات،كما 

  85.أف التعليم اؼبعتمد على ىذه البيداغوجية على هتميش كفاءات اؼبدرس وربد من جزئيتو ومبادراتو

جاءت بيداغوجيا األىداؼ لتنظيم العملية الديداكتيكية وعقلنتها وعلمنتها زبطيطا وتدبَتا وتسيَتا وتقويبا،بل أصبحت 
ىذه النظرية معيارا إجرائيا لقياس اغبصيلة التعليمية والتعلمية لدى اؼبتعلم واؼبدرس معا،وؿبكا موضوعيا لتشخيص مواطن قوة 
اؼبنظومة الًتبوية على مستوى اؼبردودية واإلنتاجية واإلبداعية،وأداة ناجعة لتبياف فقط ضعفها وفشلها وإخفاقها،وتعد كذلك 

 .  آلية فعالة يف ؾباؿ التخطيط والتقوًن وبناء الدرس اؽبادؼ

                                                
 .37 اؼبرحع السابق ص 85
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. تحليل العملية التعليمية في إطار التعليمية التطبيقية:المطلب الثاني
مفهوم التدريس المعاصر  ( أ

إف اؼبفهـو التقليدي للتدريس مع التطور والتغيَت العلمي يف صبيع ؾباالت اغبياة دل يعد ىذا اؼبفهـو التقليدي مقبوال فبا 
 .مهد لظهور مفهـو جديد للتدريس من منظور التعليمية التطبيقية

يرى ؿبمد الدريج أف التدريس يف جانبو التطبيقي يسعى للتوصل إذل حصيلة متنوعة من النتائج اليت تساعد كال من 
اؼبدرس واؼبؤطر واؼبراقب الًتبوي وغَتىم على إدراؾ طبيعة عملهم والتبصر باؼبشاكل اليت تعًتضهم فبا يسر سبل التغلب 

 86.ويسهل قيامهم بواجباهتم الًتبوية

 :من أىم اؼبداخل اؼبعاصرة للتدريس اليت ظهرت بعد اؼبفهـو التقليد،واليت نظر أصحاهبا إليو من منظورين نبا

  :System  التدريس كنظام (1

 87.مدخالت التدريس،عمليات التدريس،وـبرجات التدريس:وىو يتألف من ثالثة متتابعات وىي

 .تتمثل يف اؼبعلم،اؼبتعلم،اؼبادة الدراسية،بيئة التعلم(: Imputs )المدخالت .1
تتمثل يف التدريس بأىدافو،واسًتاتيجياتو،وأساليبو،وطرائقو،وبأساليب التقوًن،وربسُت : (Processes)العمليات .2

(Feed Baek) التدريس من خالؿ التعدية الراجعة
88

 .لتحقيق التعليم والتعلم لدى اؼبتعلم 

تتمثل يف التغَتات اؼبطلوبة يف اجملاؿ اإلدراكي والعاطفي واغبركي لدى اؼبتعلمُت وىو : (Out Puts) المخرجات .3
 89.ما يطلق عليو بالتعلم

 :وذلك كما يوضحو الشكل التارل

                                                
. 03ص.مدخل إذل علم التدريس–ربليل العملية التعليمية –  ؿبمد الدريج  86
. 07 ص1998 1/ط-مكتية األقبلو اؼبصرية–مهارات التدريس الفعاؿ – ؾبري عزيز ابراىيم  87
يقصد هبا تلك العملية اليت هتدؼ إذل إجراء التعديالت الالزمة يف الوقت اؼبناسب لتسيَت التعليمية يف اإلذباه الصحيح،وتقـو : التغذية الراجعة 88

على أساس التعرؼ على الصعوبات اليت تواجو اؼبتعلم وؿباولة التغلب عليها،والتعرؼ على نقاط القوة وتعزيزىا ونقاط الضعف وتالقيها،وتسمى 
." 125أضبد حسُت اللقائي وعلي اعبمل ص– معجم اؼبصطلحات الًتبوية اؼبعرفة يف اؼبناىج وطرؽ التدريس ."تلك العملية عملية تصحيح اؼبسار

. 14ص- اؼبدخل إذل التدريس–  سهيلة ؿبسن كاظم الفتالوي  89
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 90.يوضح عملية التدريس كنظاـ (1)شكل

 :التدريس كنشاط انساني (2

ىو ؾبموعة من األنشطة والعمليات اليت يقدـ هبا اؼبعلم واؼبتعلم معا بقصد ربقيق اؼبقاصد واألغراض الكاملة لعملية 
 .التعليم

وىو دبثابة سلوؾ يبكن مالحظتو وقياسو وتقويبو،والتدريس سلوؾ اجتماعي لو ؾباالتو اليت يتمثل يف اؼبعلم واؼبتعلم ومادة 
 91.التعلم وبيئة التعلم

ىو عملية تربوية - باإلضافة لكونو علما تطبيقيا انتقائيا متطورا –من خالؿ ما تطرقنا إليو آنفا،إف التدريس اؼبعاصر 
ىادفة وشاملة،تأخذ بعُت االعتبار كافة العوامل اؼبكونة للتعليم والتعلم،ويتعاوف من خالؽبا كل من اؼبعلم والتالميذ واإلدارة 

اؼبدرسية والبيئة الصفية،واألسرة واجملتمع،لتحقيق ما يسمى باألىداؼ الًتبوية،معٌت ىذا أف التلميذ دل يعد سلبيا يف 
   92.موقفو،كما الحظنا يف اؼبفهـو التقليدي

 .بينما يركز اؼبفهـو التقليدي للتدريس على إحداث تغَت سلوكي لدى التالميذ

                                                
. 07مهارات التدريس ص–  ؾبدي عزيز ابراىيم  90
 .07اؼبرجع نفسو ص  91
 .س/د– ط /مفهـو التدريس وتطوره د 1/ـ. ؿباضرات مبادئ التدريس– ؿبمد عوض  92
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 فإف اؼبفهـو اإلنساين اغبديث يهتم دبساعدة كل تلميذ للتعرؼ على خصائصو وإمكانياتو الذاتية الفذة،وتطويرىا لديو مث 
   93.هتيئة الظروؼ لو للمشاركة هبا وتوظيفها يف إقباز ما ىو خَت ومفيد

  أسباب تطىر هفهىم التدريس

 .التقدـ العلمي والتكنولوجي الواسع،واالنفجار اؼبعريف اؽبائل -
 .تطور العلـو اإلنسانية واالجتماعية ذات الصلة اؼبباشرة بعمليات التعليم والتدريس -
 .ضرورة مشاركة اؼبتعلم بنشاط وفاعلية يف اؼبواقف التعليمية مع مراعاة ميولو واىتماماتو واذباىاتو -
تطور مفهـو الًتبية فأصبح يرتبط بتعديل سلوؾ الناشئة وتطوير عقوؽبم باإلضافة إذل نقل اؼبعرفة واػبربة  -

 .والثقافة ؽبم
 .تطور أىداؼ الًتبية فأصبحت شاملة ومتنوعة وهتتم جبميع أنواع اػبربات اؼبعرفية واؼبهارية الدانية -

 

                                                                                                 94 

 أوجه االختالف بين الوفهىم القدين والحديث للتدريس 

 .التالميذ ؿبور العملية التعليمية: الحديث -1
                                                

– اعبزائر – ديواف اؼبطبوعات اعبامعية – أدوات مالحظة التدريس،مناىجها واستعماالهتا يف ربسُت الًتبية اؼبدرسية –  ؿبمد زياد ضبداف  93
. 24ص. ط/د

 .اؼبرجع نفسو  94
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 .اؼبعلم واؼبنهج ؿبور العملية التعليمية: القديم

 .التفاعل بُت اؼبعلم والتالميذ مفتوح ومتشعب االذباىات: الحديث -2

 .التفاعل يف اذباه واحد من اؼبعلم إذل اؼبتعلم: القديم

 .عملية إهبابية هتدؼ إذل بناء اجملتمع وتقدمو من خالؿ بناء اإلنساف اؼبتكامل اعبوانب:  الحديث -3

 .عملية اجتهادية هتدؼ إذل تعليم التالميذ مادة اؼبنهج دوف مراعاة ألثر ذلك على الفرد واجملتمع: القديم

 .عملية اجتماعية تعاونية بُت اؼبعلم والتلميذ: الحديث -4

 .عملية إلزامية مباشرة من حيث أوامر من اؼبعلم وتنفيذ من جانب التالميذ: القديم

 .عملية انتقائية زبتار اؼبعلومات واألنشطة اليت تناسب التالميذ وطبيعة العصر: الحديث -5

 95.اختيار معلومات بعيدا عن اؼبراعاة التالميذ وحاجاهتم وخصائصهم: القديم

 

 

 

 

 

                                                
. س/د- ط/د– مفهـو التدريس وتطوره -1/ؿباضرات مبادئ التدريس ـ– ؿبمد عوض  95
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 : مكونات التعليمية التطبيقية ( ب

العملية التعليمية عملية تكاملية يتفاعل فيها أطراؼ متعددة،واؼبطلوب أف تتفاعل ىذه األطراؼ ؾبتمعة بشكل 
إهبايب كي تتحقق أىداؼ التعليم،ألف حصوؿ أي خلل يف أي طرؼ،أو ركن من أركاف ىذه العملية يؤدي إذل 

. خلل يف نتائج العملية التعليمية

: وأركاف ىذه العملية ىي

 .وما يتصل بو من أىداؼ وؿبتوى وطرائق تدريس وتقوًن: اؼبنهج -1
 .وما يتصل بو من إعداد أكاديبي ومهٍت وتربوي ومستوى تأىيلي: اؼبعلم -2
 .وما يتصل بو من نضج واستعداد ودافعية: اؼبتعلم -3
 96.وما يتصل هبا من تسهيالت إدارية وتعليمية واجتماعية: بيئة التعليم -4

عرضنا مكونات التعليمية التطبيقية بشكل ـبتصر،وذلك غبديثنا عن ىذه األركاف عندما تطرقنا إذل أركاف العملية التعليمية 
. يف اؼببحث األوؿ

يف مقابل ذلك إذا تأملنا يف مكونات التعليمية العامة قبد اختالؼ واضح بُت مكونات التعليمية العامة هتتم هبذه 
ولكن .العناصر،ولكن اؼبنهج دل تتناولو ىذه التعليمية،فذكرت فقط اؼبعرفة،بكل ما ربويو ىذه الكلمة كمفهـو شامل وواسع 

غياب اؼبنهج كمصطلح يعٍت الطريق الذي يرظبو اؼبدرس ليسَت وفقو مع تالميذه لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة وردبا ىذا سبب 
ونفس األمر بالنسبة للبيئة التعليمية،فمراعاة الظروؼ االجتماعية .غياب التنظيم والتخطيط اعبيد لسَت اغبصص الدراسية

. وغَتىا للمعلم واؼبتعلم تساعد يف ربسُت مستوى التالميذ

:   أهم طرق التدريس الحديثة

: طريقة حل المشكالت: أوال

ىي إحدى الطرؽ اليت يكوف فيها التلميذ ؿبور العملية التعليمية،ويكوف دور اؼبعلم فيها مقتصرا على اؼبراقبة والتوجيو 
على أنبية الوضع اغبقيقي والواقعي يف إيقاظ ذىنية التلميذ وأوصى " جوف دوي"كبو اؽبدؼ الًتبوي اؼبنشود،وقد اكد  اؼبوجو

                                                
. 22تدريس اللغة العربية يف ضوء الكفايات األدائية ص–  ؿبسن علي عطية  96
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بأف يعرض التلميذ إذل مشكالت واقعية وحقيقية ألهنا تقدـ لو اؼبساعدة يف اكتشاؼ اؼبعلومات اؼبطلوبة فيحل ىذه 
اؼبشكلة،واؼبشكلة ىي موقف جديد وفبيز يواجو الفرد وال يكوف عنده حل جاىز ،أف طريقة حل اؼبشكلة تًتكز على أسلوب 
اغبل وإجراءاتو واسًتاتيجياتو  وكيفية اكتشافو دبعرفة التالميذ وبتوجيو معلمهم ؽبم،ويشًتط باؼبشكلة اؼبطروحة أال تكوف تافهة 

أو تكوف بالغة التعقيد،كما هبب أف تكوف مناسبة ؼبستوى التالميذ ومتصلة دبوضوع الدرس،وينبغي أف تكوف مستوحاة من 
حياة التالميذ وبيئتهم،وتتميز ىذه الطريقة بأهنا واقعية وتضع التلميذ يف موقف إهبايب نشيط وذبعل حل اؼبشكلة أساس 

. التعليم

: عناصر التفكَت العلمي يف حل اؼبشكلة كاآليت" جوف ديوي"ووبلل 

 .الشعور باؼبشكلة وربديدىا -
 .صبع اؼبعلومات عن اؼبشكلة -
 .وضع الفروض اؼبناسبة غبل اؼبشكلة -
 .التحقق من الفروض بالتجربة -
 .الوصوؿ إذل النتائج أو القوانُت -
 97.تطبيق النتائج -

: طريقة المشروع: ثانيا

اؼبشروع ىو اي عمل ميداين يقـو بو الفرد ويتسم بكونو علميا وربت إشراؼ اؼبعلم على أف يكوف ىادفا وىبدـ اؼبادة 
. العلمية ويتم يف البيئة االجتماعية

تقدًن ؿبتوى شخص حي للتعليم واتباع اجملرى الطبيعي الكتساب :وتستهدؼ ىذه الطريقة إذل ربقيق ىدفُت أساسيُت نبا
اؼبعرفة بدال من التلقُت،وتستند ىذه الطريقة إذل األسس النفسية واالجتماعية اليت جاءت هبا الًتبية اغبديثة وأىم ىذه 

: األسس ما يلي

 .مبدأ االىتماـ بطبيعة اؼبتعلم واعتباره اور الرئيسي -
 .مبدأ النشاط الذايت والتعلم عن طريق العمل -

                                                
. 91طرؽ التدريس بُت التقليد والتجديد ص- رافدة اغبريري 97
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 .مبدأ اغبرية،أي أف تنطبق من ميوؿ الطفل واىتماماتو -
 .اعتبار اؼبدرسة مؤسسة اجتماعية والنظر إليها على أهنا صورة اغبياة االجتماعية -
إف قباح اؼبشروع يزيد من ثقة التلميذ بنفسو ويدفعو إذل ربقيق اؼبزيد من النجاح،كما أهنا تنمي روح اإلبداع  -

واالبتكار لدى التالميذ فبا يساعد على تكوين شخصياهتم،ذلك أف اؼبشروع ىو ذبربة ؽبا غايات ونشاط يرمي 
إذل اإلنتاج،فهو هبب أف يصدر عن حاجة حقيقية يعرب عنها األطفاؿ،وهبب أف يكوف اؼبشروع صادرا فبا يشعر 

التلميذ واؼبعلم باغباجة إليها،ويتطلب اؼبشروع من التلميذ قيامو بأنواع مفيدة من النشاط الذي يتفق مع مادة 
 98.اؼبنهج اؼبقرر واألىداؼ اليت يرمي إليها

: مميزات طريقة المشروع

: يبكن إقباز أىم فبيزات طريقة اؼبشروع كطريقة يف التدريس يف النقاط التالية

تنمي طريقة اؼبشروع عند الطلبة روح العمل اعبماعي والتعاوف كما ىو اغباؿ يف اؼبشروعات اعبماعية وروح  .1
 .التنافس اغبر اؼبوجو يف اؼبشروعات الفردية

تعد طريقة اؼبشروع من طرائق التدريس اليت تشجع على تفريد التعليم ومراعاة الفروؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت  .2
 .وذلك ما تنادي بو الًتبية اغبديثة

يشكل اؼبتعلم يف ىذه الطريقة ؿبور العملية الًتبوية بدال من اؼبعلم فهو الذي ىبتار اؼبشروع وينفذه ربت  .3
 .إشراؼ اؼبعلم

تعمل ىذه الطريقة على إعداد الطالب وهتيئتو للحياة خارج أسوار اؼبدرسة حيث يقـو بًتصبة ما تعلمو نظريا  .4
فالتعلم ال يكوف صحيحا وال يؤدي إذل أغراضو وأىدافو إال .إذل واقع ملموس وتشجعو على العمل واإلنتاج

 .إذا استطاع الطالب ربط النواحي النظرية بالنواحي العملية
 تنمي عند الطالب الثقة بالنفس وحب العمل كما تشجعو على اإلبداع واالبتكار وربمل اؼبسؤولية وكل ما  .5

 .من شأنو مساعدتو يف حياتو العملية

: معوقات طريقة المشروع

                                                
. 94طرؽ التدريس بُت التقليد والتجديد ص– رافدة اغبريري  98



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
54 

 .ربتاج إذل امكانيات مادية وبشرية قد ال تكوف متوافرة يف كثَت من اؼبدارس .1
ربتاج إذل أماكن مصممة بصورة خاصة ؽبذه الغاية ومزودة باآلالت واؼبعدات وكافة التجهيزات الالزمة  .2

 .للدراسة والبحث
ربتاج إذل الطواقم الفنية اؼبدربة تدريبا فنيا خاصا حبيث ال يستطيع اؼبعلم غَت اؼبدرب تطبيق ىذه الطريقة مع  .3

 99. طلبتو واالستفادة منها

تعلمية مفتوحة وطوياة اؼبدى وقريبة إذل الواقع اؼبعيش / وعليو فطريقة التدريس باؼبشاريع ترتكز على أنشطة تعليمية 
 100.للمتعلم

:    طريقة االستكشاف: ثالثا

والتقصي من اكثر طرؽ التدريس فعالية يف تنمية التفكَت العلمي ومهاراتو لدى اؼبتعلمُت وذلك  تعترب طريقة االستكشاؼ
. ألهنا تتيح الفرصة أمامهم ؼبمارسة طرائق العلم وعملياهتم ومهارات االستكشاؼ والتقصي بنفسهم

كأف وبدد اؼبشكلة .ففي ىذه الطريقة إف اؼبتعلم ينظر إليو كأنو عادل صغَت يسلك سلوؾ العادل يف حبثو وتوصلو إذل النتائج
كما تؤكد على .ويكوف الفرضيات وهبمع اؼبعلومات ويالحظ ويقيس وىبترب ويصمم التجربة ويفسرىا ويتوصل إذل النتائج

أي ليست ىي اؼبعرفة اعباىزة اؼبتبعة واؼبقدمة يف الطرؽ ). استمرارية التعلم الذايت وبناء اؼبعرفة واكتساهبا بواسطة اؼبتعلم
(. إف اؼبعرفة اعباىزة ىي نصف اؼبعرفة)كما يقوؿ بياجيو  (التقليدية

بدال أف يكوف سلبيا غَت فاعل يتسلم اؼبعلومات اعباىزة )إف ىذه الطريقة هتدؼ عبعل اؼبتعلم فاعال إهبابيا يفكر وينتج 
. ومستخدما معلوماتو السابقة وخرباتو وقابليتو يف عملية التفكَت العقلية والعلمية لتؤدي بو للتوصل إذل النتائج (مث يعيدىا

وىنا تتحقق النظرة اغبديثة للعلـو من خالؿ تدريسو فكرا وعمال كمادة وطريقة وليس كمادة معرفية فقط،كما يف الًتبية 
الكالسيكية اليت تتبع طريقة التلقُت اؼبعروفة فيتلقاىا اؼبتعلم من اؼبدرس مث يعيدىا يف االمتحاف ألجل االنتقاؿ من صف إذل 

. آخر

                                                
99  http://www.Startimes.com/fF.aSpx?t=31369757 
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إف النشاط االستكشايف يف التدريس،يبكن اعتباره درسا يف العلـو إذ يبكن زبطيطو بطريقة سبكن اؼبتعلم من أف يكتشف 
وىي اؼبالحظة والقياس  (الدنيا)بنفسو مستخدما عملياتو العقلية،بعض اؼبفاىيم واؼببادئ العلمية ما نسميو عمليات العلم

.  والتصنيف والتنبؤ واالستدالؿ وغَتىا

: ومن فبيزات ىذه الطريقة 

 .يعترب التلميذ اؼبتعلم ؿبورا أساسيا يف عملييت التعلم والتعليم يف النشاط العلمي -
 .تنمي عند اؼبتعلمُت مهارات االستقصاء واالستكشاؼ والتساؤؿ العلمي اليت تبدأ باؼبالحظة وتنتهي بالتجريب -
 .هتتم بتنمية اؼبهارات الفكرية والعمليات العقلية لدى اؼبتعلم -
 .تنمي التفكَت العلمي لدى اؼبتعلمُت إذ تتطلب هتيئة مواقف أو وضعيات تعليمية تعلمية -
 .هتتم ببناء شخصية الفرد من حيث ثقتو واعتماده على نفسو وربمل اؼبسؤولية وشعوره باإلقباز وتطوير مواىبو -
تزيد نشاط اؼبتعلم وضباسو اذباه عملية تعلم العلـو فبا يعٍت أنو تتطور لديو القدرة على تكوين اؼبعرفة العلمية  -

 101.وسبثلها وبالتارل تصبح جزءا من نظامو اؼبعريف الشخصي

من أشد اؼبتحمسُت لطريقة االستكشاؼ يف أسلوب التعلم " Bruner برونر"باإلضافة إذل ما سبق قبد اف العادل 
 :والتعليم،وقد حدد أربع فبيزات أخرى لطريقة التعلم باالستكشاؼ ىي

 .القوة الفعالة العقلية .1
 .إثارة التحفيز الداخلي .2
 .التعلم من االستقصاء واالستكشاؼ .3
 102.زيادة قدرة اؼبتعلم على زبزين واسًتجاع اؼبعلومات .4

 

 

 

                                                
101  Gagne.r/the condition of learning.new york 1977 
102  Bruner.J/the act of discovery/Harvard educational review p31(1961) 
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 :مناهج التدريس في التعليمية التطبيقية ( ت

ىو ؾبموعة من اػبربات واألنشطة اليت تقدمها اؼبدرسة للتالميذ داخلها وخارجها بقصد : اؼبنهج دبفهومو اغبديث
مساعدهتم على النمو الشامل،اؼبتكامل الذي يؤدي إذل تعديل سلوكهم ويتضمن تفاعلهم مع بيئتهم وؾبتمعهم وهبعلهم 

. يتفكروف ويوجدوف حلوال مناسبة فبا يواجههم من مشكالت

فهذا اؼبفهـو واسع ال يشمل حقائق فقط أعطيو حقائق ومعلومات وىو يتلقى وىبزف،وإمبا كيف يوظفها يف حياتو 
اليومية،فهذا اؼبفهـو واسع،فاؼبدرسة تقدـ اؼبعارؼ واؼبهارات وتقدـ قيم واذباىات،على عكس اؼبفهـو التقليدي الذي يقـو 

فيو اؼبنهج معارؼ فقط،ولكن اؼبفهـو اغبديث ىو الوصوؿ باؼبتعلم إذل القدرة على التفكَت والقدرة على حل 
. اؼبشكالت،والقدرة على توظيف ما يتعلمو

: ومن أسباب تطور تغيَت ىذا اؼبفهـو

: ىناؾ عدة عوامل جعلت ىذا اؼبفهـو يتغَت من مفهـو تقليدي قدًن يرتكز على اؼبعرفة إذل مفهـو أوسع

تطور وتضخم اؼبعرفة والتفجر النعريف والتقنية اغبديثة عامل مهم يف تغيَت مفهـو اؼبنهج بأنو : التطورات اغبديثة -1
 ( التعلمٍت ولكن علمٍت كيف أتعلم)ليس فقط اكتساب معلومات،ولذلك ظهر مفهـو 

كاف من أىم أىداؼ الًتبية والتعليم الًتكيز على توصيل اؼبعرفة : التغَت الذي طرأ على األىداؼ الًتبوية -2
للمتعلم،بينما اؼبفهـو اغبديث أوسع،وىي تنمية وإعطاء خربات واكتساب خربات،ومهارات،واكتساب قيم 

واذباىات،وإنتاج معرفة ودور اؼبتعلم فيها ليس دور اؼبتلقي،فهو مرسل ومستقبل يف نفس الوقت،ىناؾ 
تفاعل،يفكر،يستنتج،يطبق،يالحظ،يصنف وكل ىذه اؼبفاىيم اجتمعت وكونت اؼبفهـو اغبديث للمنهج،بأنو 

  103.ليس فقط اكتساب حقائق ومعارؼ
أفرزت ىذه االنتقادات تطورا أدذل إذل تطور اؼبنهج دبفهومو : االنتقادات الكثَتة للمنهج دبفهومو القدًن -3

 .كما أسلفنا.اغبديث
لتبُت انتقاؿ أثر التعلم وما الفائدة من التعلم وما الفائدة فبا تقدمو اؼبدرسة : الدراسات الًتبوية اليت أجريت -4

وانعكاسو على الطالب خارج اؼبدرسة،دراسات أجريت الحظت أف ما يتلقاه اؼبتعلم أحيانا ال يوظفو اؼبتعلم 
خارجا وأحيانا ال يستفيد من خارج اؼبدرسة وأحيانا يعيقو من التفاعل والتعامل واالحتكاؾ والتواصل خارج 
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اؼبدرسة،ىذه الدراسات أيضا ىي عامل مهم يف التطور اغبديث ؼبفهـو اؼبنهج الذي كما قلنا صار واسعا يشمل 
 104.صبيع ما تقدمو اؼبدرسة وليس ما تقدمو من حقائق ومعارؼ

: المنهج البنيوي

  فرديناند دي سوسَت"  وواضع أسس ىذا اؼبنهج ىو 20ىو منهج سببو التطور الثقايف يف النصف الثاين من القرف 
Firdinand De Soussure " إف البنيوية مذىب علمي يستند غلى وضعية عقالنية بغية ترضيح الوقائع االجتماعية

واالنسانية بتحليلها وإعادة تركيبها،حيث يستهدؼ بالبحث ـبتلف اجملموعات االجتماعية من عادات وتقاليد باعتبارىا 
 .منظومات تتماسك وفق بنيتها الداخلية،وقد جاء كرد فعل على اؼبناىج اللغوية وخاصة طريقة تعليم النحو والًتصبة

 :لقد انبثقت عن البنيوية آراء واذباىات ما بعد سوسَت أخذت صفة اؼبدارس وىي

 :اؼبدرسة السوسَتية اليت انقسمت إذل 

 حلقة موسكو. 
 105.حلقة قازاف 

رغم أف ىذا اؼبنهج جاء كرد فعل على اؼبنهج التقليدي،بإعطاء اؼبتعلم حق اؼبشاركة الفعالة بطرح األسئلة والتفاعل مع 
اؼبدرس،إال أف ؽبا بعض اؼبآخذ اليت يؤخذ عليها،فرغم أف اؼبنهج البنيوي بطرائقو اؼبختلفة يبٍت العملية التعليمية على الذاكرة 
والتكرار والتمارين،فبا هبعل اؼبتعلم سلبيا فبا يستلـز أف تكوف اؼبادة التعليمية خالية من األخطاء،يقدـ اؼبادة بواسطة وضعية 

 .من الوضعيات اؼبدروسة اػباضعة للتقوًن،يستغل أخطاء اؼبتعلم يف التعليم

اؼبنهج البنيوي منهج آرل غَت إبداعي،ىبضع اإلنساف إذل أوضاع مكيفة وؿبددة يف التواصل،فإذا وضع اؼبتعلم يف اوضاع 
 106.أخرى مغايرة جزئيا فإف اؼبتعلم ال يكوف لو االستجابة اللغوية الصحيحة

 :المنهج التواصلي

                                                
. 05 اؼبرجع السابق ص 104
. 32دروس يف اللسانيات التطبيقية ص -  صاحل بلعيد 105
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تشَت إذل إقامة عالقة مع    Communicationاالتصاؿ يعٍت التواصل واإلبالغ واإلطالع واإلخبار،والكلمة الفرنسية
شخص ما أو شيء ما،وإذل فعل التوصيل والتبليغ،وىي عملية يتفاعل هبا اؼبرسلوف واؼبستقبلوف للرسائل يف سياقات اجتماعية 

   "Ch Cooley " معينة،والتواصل اللساين ينحصر يف عملية التواصل اليت ذبري بُت البشر بواسطة الفعل الكالمي ويعرؼ
ىو اؼبيكانيـز الذي بواسطتو توجد العالقات االنسانية وتتطور،إنو يتضمن رموز الذىن مع وسائل تبليغها "...التواصل بأنو 

 ."عرب اجملاؿ وتعزيزىا يف الزماف،ويتضمن أيضا اإلشارات وتعابَت الوجو وىيئات اعبسم،واغبركات والكلمات والكتابات

وىكذا ليست عملية التواصل بُت طريف اإلشارة اللغوية تكمن يف اإلبالغ فحسب،وإمبا قبد يف ىذه اإلشارات اللغوية 
نقل اؼبعلومة :"اليت يقصد اؼبتكلم أشياء أخرى يبكن عدىا من مشموالت وظيفة اإلبالغ،وأبسط تعريف لالتصاؿ يكمن يف

 ".من مرسل إذل مستقبل بكيفية تشكل يف حد ذاهتا حدثا،وذبعل اإلعالـ منتوجا ؽبذا اغبدث

ومن خالؿ كل ىذا يعٍت االتصاؿ شكل من أشكاؿ العالقات االجتماعية اليت تتوفر فيها مسانبة واعية لألفراد 
 .واعبماعات

ففي اغبقيقة ال يوجد منهج قائم بذاتو يسمى منهج االتصاؿ،وإمبا ىناؾ نظرية االتصاؿ أو الظاىرة االتصالية واليت ىي 
 107.قديبة،لكن االىتماـ هبا بدأ حديثا،وأصبح ؽبا حدودىا وأدواهتا

النظرة إذل اللغة ذاهتا والطريقة اليت تصفها هبا أوال،أساليب : وقد ارتبط اؼبنهج التواصلي يف بداياتو األوذل بتغيَت مشل
  108.وؿبتوى التعليم والتعلم ثالثا.التعليم واألسس اليت ربكمها ثانيا

 

                                                
. 42دروس يف اللسانيات التطبيقية ص–  صاحل بلعيد  107
. 33ؿباضرات يف اللسانيات التطبيقية ص-  لطفي بوقربة 108
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 : مفهوم المحتوى في التعليمية التطبيقية  ( ث

ىو اغبقائق واؼبالحظات والبيانات واؼبدركات من اؼبشاعر واألحاسيس والتعميمات واغبلوؿ اليت يتم : مفهومه
استخالصها أو استنتاجها ويعاد تنظيمها وترتيبها حبيث تكوف نتاجات للخربة اعببانية اليت تقدـ للتالميذ حبيث تؤدي إذل 

. تعديل السلوؾ،وتعديل السلوؾ يعٍت اكتساب مهارات،واكتساب قيم،وتغيَت وبدث عند التالميذ نتيجة ىذا اتوى

أنو ؾبموع اػبربات الًتبوية واغبقائق واؼبعلومات اليت يرجى : لو تعريف ـبتصر للمحتوى يقوؿ (رشدي طعيمة)والدكتور 
تزويد التالميذ هبا وكذلك االذباىات والقيم اليت يراد تنميتها عندىم وأخَتا اؼبهارات اغبركية اليت يراد اكساهبا إياىم هبدؼ 

. ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم يف ضوء األىداؼ اؼبقررة يف اؼبنهج

: مراحل بناء المحتوى 

. اختيار اتوى من البنية الكاملة للعلم: مرحلة اختيار اتوى : اؼبرحلة األوذل

يؤخذ اتوي لكن قبل أف يقدـ للتالميذ البد أف ينظم وىبضع للتنظيم،والتنظيم لو : مرحلة تنظيم اتوى : اؼبرحلة الثانية
. معايَت،ولو آلية عملية البد أف تلتـز هبا

  :معايير اختيار المحتوى

 .أف يتفق اتوى مع عقيدة اجملتمع -
 .أف تتنوع اػبربات واؼبعارؼ واؼبهارات التعليمية -
 .أف يرتبط اتوى حبياة التالميذ العملية -
 .أف يهتم دبيوؿ وحاجات التالميذ -
 .أف يهتم اتوى بقضايا مشكالت اجملتمع -
 .أف يطرح قضايا ؽبا صلة بواقع الطالب وذلك ليساعدىم على التعرؼ على اؼبشكالت اليت تعًتض حياهتم -
 109.أف يكوف اتوى مناسب لقدرات الكالب سواء عقلية أو اللغوية أو اعبسمية يف كل مرحلة من مراحل التعليم -
 .أف يراعي اتوى الفروؽ الفردية بُت التالميذ -

                                                
. 32ؿبور اؼبناىج وطرؽ التدريس ص -  ؿبمد شديد البشري 109



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
60 

مهارات التفكَت،مهارة التعلم الذايت،اؼبهارات :قد يسهم اتوى يف تنمية بعض اؼبهارات اؼبرغوبة،مثل -
 .االجتماعية،اؼبهارات اللغوية

 :وىناؾ تنظيماف للمحتوى

: التنظيم اؼبنطقي: التنظيم األول
: ىو الذي يعتمد على الًتتيب الذي لو منطق،أي لو عالقات ترابطية،ومثاؿ الًتتيبات اؼبنطقية

 .الًتتيب من القدًن إذل اغبديث،أو العكس . أ
 . الًتتيب من الكل إذل اعبزء،نعطيو الكليات مث نبدأ باعبزئيات . ب
 . الًتتيب من القريب إذل البعيد،أو العكس . ت
 . الًتتيب من اسوس إذل اجملرد،ترتيب منطقي،نبدأ باألشياء اليت كبسها باغبواس مث نأيت إذل األشياء اجملردة . ث
 .الًتتيب من البسيط إذل اؼبعقد . ج
 .الًتتيب من السهل إذل الصعب . ح

. وىذا كلو يسمى الًتتيب اؼبنطقي للمحتوى

:  الًتتيب السيكولوجي النفسي: التنظيم الثاني

ىو الذي يراعي اعبوانب النفسية عند اؼبتعلم،فهو ىبتار لو اختيارا،قد ال يكوف فيو منطق،لكن يراعي اؼبرحلة العمرية أو 
. الوقت الذي يعيشو التلميذ 

الًتتيب اؼبنطقي ىو حسب طبيعة اؼبادة أو ترتيبها اؼبنطقي،لكن الًتتيب السيكولوجي النفسي ال يراعي اؼبادة أوال،يراعي 
 110.من يقدـ لو اؼبادة
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 :التقويم في الكفاءات ( ج
: المفهوم العام للتقويم

يعد التقوًن عنصرا أساسيا يف العملية التعليمية التعلمية يواكبها يف صبيع مراحلها،ويلعب دورا رئيسيا يف الوقوؼ على 
مدى ربقق األىداؼ الًتبوية،ونواتج التعلم اؼبنبثقة عنها،وقد أصبح التقوًن معنيا أكثر بقياس مدى فهم اؼبتعلم للمعارؼ 

. والتمكن من اؼبهارات والقدرة على توظيفها يف ؾباالت  اغبياة اؼبختلفة،ويف حل اؼبشكالت اليت تواجهو
عبارة عن مسعى يرمي إذل إصدار حكم على مدى ربقيق التعليمات اؼبقصودة ضمن النشاط "فالتقوًن بالكفاءات ىو 

اليومي للمتعلم بكفاءة واقتدار،وبعبارة أوضح،ىو عملية إصدار اغبكم على مدى كفاءة اؼبتعلم اليت ىي بصدد النمو والبناء 
". من خالؿ أنشطة التعلم اؼبختلفة

وبناء على ىذا التعريف يبكن القوؿ أف تقوًن الكفاءة ىو أوال وقبل كل شيء تقوًن القدرة على اقباز نشاطات وأداء 
. مهاـ بدال من تقوًن اؼبعارؼ

تقوًن اؼبتعلم من منظور الكفاءات  
 .تنمية مستوى الكفاءة واألداء لديو -
 .تشخيص صعوبات التعلم،والكشف عن حاجات اؼبتعلم ومشكالتو وقدراتو قصد تكييف العمل الًتبوي -
 .اختيار مدى قباح الطرائق واألساليب اؼبستعملة -
  111.التعرؼ على مدى ربقيق األىداؼ الًتبوية بتحديد ما حصل عليو اؼبتعلم من نتائج تعلمية -
 .اغبصوؿ على اؼبعلومات الالزمة يف تقوًن اؼبتعلم حسب قدراتو واستعداداتو -

وأخَتا فإف التدريس والتقوًن دبنظور اؼبقاربة بالكفاءات ىو التجسيد الواقعي للمعرفة اؼبكتسبة واؼبهارات اؼببنية بالتكوين 
. واػبربات اؼبًتسخة غَت التجارب والوضعيات واؼبواقف اؼبتباينة أو اؼبتشاهبة 

: المقاربة البيداغوجية التعليمية التطبيقية

خطا العصر اغبديث خطوات عمالقة يف ؾباؿ العلـو والتكنولوجيا،فبا أدى إذل ظهور وضعيات معقدة،تتطلب مواجهتها 
كفاءات ومهارات متعددة،وىذا يستوجب من اؼبدرسة أف تعد النشء إعدادا مؤسسا على كفاءة التصرؼ والتفاعل مع 

. الوضعيات اؼبختلفة،ال على ما يًتاكم لديو من معارؼ

                                                
. 20-19ط ص/ت د/د–التدريس والتقوًن بالكفاءات - فريد حاجي 111
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عن تكوين متعلمُت قادرين على التعامل الفاعل مع -بتقديبها اؼبعارؼ فحسب-وقد ثبت أف اؼبدرسة أصبحت عاجزة
وضعيات جديدة،وأداء اؼبهمات اليت تسند إليهم،وىذا ما دفع باؼبشرفُت على األنظمة الًتبوية إذل التفكَت يف بناء اؼبناىج 
التعليمية على اؼبقاربات اعبديدة اليت توصلت إليها علـو الًتبية اغبديثة،ومنها اؼبقاربة بالكفاءات اؼببنية أساسا على البنية 

. االجتماعية

على تفعيلها وتوظيفها يف حل اؼبشكالت يف -بعد اكتساهبا-إف اؼبقاربة بالكفاءات ال تنكر دور وأنبية اؼبعارؼ،بل تعمل
 112.وضعيات ـبتلفة

: تجديد مفهوم المقاربة بالكفاءات

 :اؼبقاربة (1

 113.قرب الشيء،بالضم،يقرب قربا وقربانا،أي دنا،فهو قريب.القرب نقيض البعد: لغة

تعٍت القاعدة النظرية اليت تتكوف من ؾبموعة من اؼببادئ اليت يقـو عليها إعداد برنامج ":  Approche : "اصطالحا
  114.  دراسي وكذا اختيار اسًتاتيجيات التعليم والتقوًن

 115.أو ىي كيفية دراسة مشكل أو معاعبة أو بلوغ غاية وترتكز كل مقاربة على اسًتاتيجية للعمل

 ":Compétence : "الكفاءة (2

 .]ماثلو[كافأ فالنا مكافأة وكفاء . كافأه على الشيء ومكافأة وكفاء،كقتاؿ أي جازاه]أ.ؼ.ؾ[ :لغة

 116.النظَت واؼبساوي: الكفء 

                                                
. 08 ص2014-2013-مديرية التعليم األساسي-اللغة العربية والًتبية اإلسالمية- الوثيقة اؼبرافقة ؼبناىج التعليم اؼبتوسط 112
. 3566 ص40/ج–باب القاؼ -5/ؾبلد–دار اؼبعارؼ –لساف العرب – ابن منظور  113
. 147ص-2003نفاىيم تربوية دبنظور سيكولوجي حديث،دار روبانة للنشر والتوزيع،- عزيزي عبد السالـ 114
. 102 ص2004دار ىومة –دليل اؼبعلم يف الكفايات - ابراىيم قاظبي 115
. 390-389 باب اؽبمزة ص1تاج العروس من جواىر القاموس ج- الزبيدي 116
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أف روح الكفاءة ترتبط بالتكيف،ومعٌت التكيف ىو االستعداد الدائم  ( Cantal Pacteau شانتاؿ باكتو)يعترب :اصطالحا

 .مع ما يطرأ من جديد يف الواقع الذي يتميز بطبيعتو بالتغَت

ؾبموعة من التصرفات االجتماعية،الوجدانية،ومن :فإف الكفاءة ىي   (  Louis D’hainaut لوي دينو)وحسب 

 .اؼبهارات النعرفية أو من اؼبهارات النفسية اغبس حركية اليت سبكن من فبراسة دور،وظيفة،نشاط،مهمة على أكمل وجو

 :من خالؿ ىذين التعريفُت نستنتج ما يلي

 .سبثل الكفاءة ؾبموعة من التصرفات أو السلوكات اؼبالحظة للعياف ترتبط دبفاىيم اجتماعية،ومفاىيم وجدانية -

ال تتوقف الكفاءة عن ىذه اؼبرحلة وإمبا تتجاوزىا باعتبارىا مهارة أو ؾبموعة من اؼبهارات اؼبعرفية اليت سبكن  -

 .شخص معُت من فبارسة وظيفة أو نشاط على أحسن وجو

كما سبس الكفاءة ؾباال مرتبطا دبجموعة من اؼبهارات النفسية اغبس حركية،دبعٌت كل ما يرتبط بالسلوكات  -

 117.اؼبوجهة كبو القياـ بعمل معُت دبهارة عالية

اليت تسمح أماـ صبلة من الوضعيات حبل  (معارؼ،قدرات،مهارات)وىي كذلك ؾبموعة منظمة ووظيفية من اؼبوارد 

  118.مشكلة وتنفيذ مشاريع

 119.وىي نشاط معريف أو مهاري أو حركي يبارس يف وضعيات مشكلة،وذلك بتوظيف ؾبموعة متكاملة من القدرات

من خالؿ عرضنا ؼبفهـو الكفاءة الذي ىبتلف من عادل آلخرنإال أهنا تتفق صبيعها غلى أهنا ؾبموعة من اؼبهارات يوظفها 

 .يف حل ـبتلف اؼبشكالت

                                                
. 09-08ت ص/عُت مليلة،اعبزائر د–دار اؽبدى للطباعة والنشر والتوزيع - التدريس بالكفاءات–الوايف يف التدريس -  بن ديريدي فوزي 117
. 24 اؼبرجع نفسو ص 118
. 03الديواف الوطٍت للمطبوعات اؼبدرسية ص–السنة الرابعة متوسط – دليل أستاذ اللغة العربية  119
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إذف معٌت الكفاءة أف يكتسب اؼبتعلم معارؼ وأف يتعلم كيف يستفيد منها ويوظفها يف اغبياة ال يكتفي فقط باكتساب 

 .اؼبعارؼ،بل كيف يستثمرىا

 :التدريس بواسطة الكفاءات

التدريس بواسطة الكفاءات ليس ذلك التدريس الروتيٍت الذي يقـو بو اؼبعلم حيث ينتهج من خاللو طريقة اػبطأ أو 

الصواب،فتارة ىبطئ وتارة أخرى يصيب،أو تقليد مبوذج معُت،دوف ربط بُت مراحلو وشكلو والتصرؼ يف ؿبتواه،بينما 

التدريس بالكفاءات ىو ذلك التدريس الذي يتم عن دراية،ويركز على أسس ومبادئ،ومنهجية مضبوطة،وعناصر متكاملة 

 .فيما بينها

 :ومن بُت ىذه العناصر

 : ىو ذلك التحضَت الذي يتوفر على شروط متكاملة ومنها:التحضير الجيد للحصة.1

إف اؼبعلم الناجح ىو الذي وبلل الدرس أو اغبصة أو اؼبوضوع،ويستنبط : القدرة على التحليل والتوظيف والًتكيب -

 120. اعبسمي،العقلي،الوجداين:اجملاالت الثالث اليت ؽبا عالقة بشخصية اؼبتعلم مث يوظفها،وىذه اجملاالت

والقصد من تكييف اغبصة ال يعٍت اغبذؼ أو االستبداؿ،بل القصد ىو التنويع : القدرة على توظيف مبادئ التدريس -

والتوسيع والتشريح،دبا يالئم طبيعة التالميذ ومستواىم اعبسمي واغبسي والعقلي،واالجتماعي،أما إذا كاف اؼبضموف بعيدا عن 

أو وسائل لفظية (...صور،رسومات،أشياء)إدراكهم وغَت موجود أماـ حواسهم ويف بيئتهم،فينبغي االستعانة بالوسائل الالزمة

كما ينبغي دبحيط اؼبتعلمُت حيت يتمكنوا من توظيف مكتسباهتم واستثمارىا (...اؼبرادؼ،الضد،اؼبشابو،األمثلة،التبسيط)مثل 

 .يف الوقت اؼبناسب

                                                
. 21 ص2007ط /دار الشهاب باتنة د– سند تربوي –التدريس الفعاؿ بواسطة الكفاءات - أوحيدة علي 120



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
65 

إف اؼبعلم الذي ال يستطيع ربديد الكفاءة من كل حصة ال ينجح يف دروسو،ألف : القدرة على ربديد كفاءة اغبصة -

 .األنشطة وما تتضمنو من معلومات ومهارات ومواقف،ما ىي إال وسائل تستعمل للوصوؿ إذل الكفاءة اؼبقصودة

البد من تنظيم اؼبعلومات اعبديدة وربطها باؼبكتسبات السابقة ،وترتيبها يف : القدرة على الربط والتنظيم والًتتيب -

 .مراحل متسلسلة ومتناسبة مع التوقيت اؼبخصص لكل مادة

 :  القدرة على صياغة األسئلة .2

قد يظن بعض اؼبعلمُت أف صياغة األسئلة عملية بسيطة،والدليل على ىذا ىو أف صبيع اؼبعلمُت يصوغوف أسئلة الدروس 

بسهولة تامة،ودوف عناء،ولكن اغبقيقة غَت ىذا الظن،ألف الصياغة زبضع ألشكاؿ معينة،وأىداؼ ؿبددة،وكل من هبهل 

  121.ىذين العنصرين تصبح صياغتو روتينية وشكلية وعشوائية وغَت ؾبدية

 :هتدؼ بيداغوجيا الكفاءات إذل

 .جعل اؼبتعلم فاعال ومنتجا -

 .توجيو اؼبتعلم للتفكَت اإلهبايب اؽبادؼ غبل وضعية مشكلة حال عمليا وواقعيا وفاعال -

 .إدماج اؼبكتسبات وتفعيلها -

تنظيم اؼبكتسبات واستغالؽبا يف بناء تعلم واقعي ونفعي،وتعترب اؼبدرسة اؼبكاف اؼبناسب لتنفيذ ىذه اؼبهاـ حبيث ينتظر  -

 :منها

 تكوين إنساف قادر على التكيف واالندماج يف اجملتمع. 

 122.تدريبو على حل مشكالتو اليومية  

                                                
. 23-22-21التدريس الفعاؿ بواسطة الكفاءات ص–  أوحيدة علي  121
. 07ص 2005جويلية –مديرية التعليم األساسي -اللغة العربية والًتبية اإلسالمية- الوثيقة اؼبرافقة ؼبناىج التعليم اؼبتوسط 122
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وعليو،فهذا التوجو اعبديد للمناىج يعمل على إحداث تغَتات يف النظرة ؼبا ينبغي أف يكوف عليو اؼبتعلم وعالقتو 

باؼبعرفة،وبالغَت حىت يكوف مبوذجا ؼبواطن مستقل بناء،مزود دبعادل قوية يف ؾبتمع موجو كبو اؼبستقبل تقاس فيو الثروة 

 .بالكفاءات واؼبعارؼ

 :الفرق بين األهداف والكفاءات

أي بيداغوجيا األىداؼ طريقة يف التدريس ويعٍت ذلك :اؼبقاربة كل والطريقة جزء من ىذا الكل:من حيث اؼباىية

 .اػبطوات اؼبنهجية اؼبمكن اعتمادىا لتقدًن الدرس كما ىو معلـو يف كل مادة من اؼبواد الدراسية

تصور وبناء مشروع قابل لإلقباز يف ضوء خطة تأخذ يف اغبسباف كل العوامل اؼبتداخلة يف ربقيق : اؼبقاربة بالكفاءات 

  123.(...األىداؼ،الطريقة،الوسائل،اؼبعارؼ،خصائص الطفل،الوسط،الزماف، اؼبكاف)االداء الفعاؿ واؼبردود اؼبناسب

 :من حيث التعريف

 .اؼبنشودة من اؼبتعلمُت عند مرورىم باػبربات التعليمية التعلمية يف اؼبقررات ىي الغايات األساسية: األىداؼ

 قدرات مكتسبة تضم صبلة من اؼبعارؼ واؼبهارات والقدرات واالذباىات اؼبتداخلة واليت تسمح للمتعلم :الكفاءات

 .بتوظيف أطرىا يف سياقات ـبتلفة،شبيهة ؼبا تعلمو

 :من حيث النظرية

وتقـو على ربديد ؾبموعة من األىداؼ حوؿ اؼبعارؼ واؼبهارات اليت ينبغي )تأسست على اؼبدرسة السلوكية: األىداؼ

 .(تعليمها من قبل اؼبعلم وحفظها واكتساهبا من قبل اؼبتعلم،ومن مث تقويبها

 124.اؼبدرسة اؼبعرفية،واؼبدرسة البنائية،واؼبدرسة البنائية االجتماعية:تأسست على ثالث مدارس،ىي: الكفاءات
                                                

. 15-14 ص1004ط البليدة / ؿبمد بوعالؽ،مدخل ؼبقاربة التعليم بالكفاءات،قصر الكتاب د 123



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
67 

،غَت أنو وصف ؾبانب للصواب،إذ يصر (لبيداغوجيا األىداؼ)على أهنا ذباوز  (بيداغوجيا الكفاءات)كثَتا ما توصف 

الكثَت من الباحثُت اؼبهتمُت باغبقل الًتبوي،الدكتور ؿبمد الدريج خاصة،على أف الكفاءات ىي اعبيل الثاين من 

 (اؼبقاربة بالكفاءات)األىداؼ،صحيح أف ىناؾ فروقا جوىرية بُت اؼبقاربتُت،بيد أف ىذه الفروؽ ال تقطع بينهما،إذ سبثل 

اليت تركز على اكتساب اؼبعارؼ  (بيداغوجيا األىداؼ)،لذا حاولت ذباوز نقائص(لبيداغوجيا األىداؼ)تواصال وإغناءا

 .وهتمل العمليات الذىنية اليت تعتمل يف ذىن اؼبتعلم أثناء التعلم (ماذا نتعلم؟)واؼبهارات 

 :سنحاوؿ ربديد بعض الفروؽ اعبوىرية بُت بيداغوجيا األىداؼ وبيداغوجيا الكفاءات فيما يلي

 بيداغوجيا األهداف: 

 ساعدت أعماؿ:اػبلفية النظرية  Skinner على مبو التعليم اؼبربمج الذي ىبتلف عن الًتبية التقليدية يف: 

. تقسيم السلوؾ إذل وحدات جزئية.1

. التنظيم التدرجي لتلك الوحدات.2

. اؼبكافأة الفورية لكل استجابة.3

. مالءمة نسق التعليم مع قدرات كل تلميذ.4

: يبر ربقق اؼبشروع وفق اؼبقاربة باألىداؼ دبراحل ثالث

 .ربليل اغباجات .1

 .برؾبة األنشطة الًتبوية .2

                                                                                                                                              
. 15-14 ص1004ط البليدة / ؿبمد بوعالؽ،مدخل ؼبقاربة التعليم بالكفاءات،قصر الكتاب د 124
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 .تقييم النتائج .3

 التعلم: 

 .تركز خاصة على اؼبعارؼ -

 .يهدؼ إذل تعلمات ؿبددة بدقة -

 .(أىداؼ غَت ؿبددة)تعلمات ؾبزأة -

 .متأثرة بالسلوكية -

 .تتطور عادة من خالؿ سبارين نظرية -

 اؼبتعلم: 

 .(ؿبددة بدقة)يتبُت بسهولة النتيجة اليت هبب بلوغها -

 .تركز  على تعليمات مضبوطة،هتدؼ إذل أف يشعر اؼبتعلم بالطمأنينة -

 وضعيات التعليم والتعلم: 

يقدـ اؼبعلم وضعيات تعليمية متتالية يستثمرىا متوخيا طريقة االستجواب،مث يكمل ما يراه مناسبا من شروح 

وتوضيحات،معتمدا على طريقة العرض فال يسهم من مث اؼبتعلم إال بتكرار ما يلقي عليو،وباإلجابة عن األسئلة 

اؼبطروحة،ذلك أف وضعية التعلم إمبا ىي وضعية مصطنعة ؾبزأة ال ربمل معٌت بالنسبة إذل اؼبتعلم فهي بعيدة عن 

 125.مشاغلو واىتماماتو

 التعليم: 

 .أنبية التعليم التلقيٍت -

                                                
   مزايا التعليم والتعلم وفق اؼبقاربة بالكفاءات من بيداغوجيا األىداؼ إذل بيداغوجيا اإلدماج 125

(www.korasat.com/file/mazaya.doc . )
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 .مقاربة ربليلية -

 .زبطيطية لألنشطة بالنظر إذل األىداؼ أوال مث النظر توى اؼبادة -

 التقسيم: 

 .تقييم سهل -

 .مقياس موضوعي -

 .التقييم بواسطة سؤاؿ ويف بعض األحياف بواسطة اؼبشروع -

 .مقارنة بُت التالميذ:تقييم معياري -

 .يف العادة كمي -

 .(تغطي صبيع ؿبتويات اؼبادة)تبحث عن مشروعية اتوى -

 .يصعب ربديد موثوقيتها -

 126.زبرب عن النتائج بالنظر إذل األىداؼ -

 بيداغوجيا الكفاءات: 

 اػبلفية النظرية: 

ساعدت أعماؿ بعض العلماء على تطوير اؼبفاىيم واػبصائص اؼبميزة للمقاربة بالكفاءات اليت نشأت يف الوسط 

: اؼبهٍت اؼبؤسسي قبل أف تستفاد منها اؼبدرسة يف

 .إدماج مكتسبات اؼبتعلم وإكسابو كفايات مستديبة .1

 .اؼبتعلم ىو الفاعل يشارؾ يف عملية تكوينو .2
                                                

 مزايا التعليم والتعلم وفق اؼبقاربة بالكفاءات من بيداغوجيا األىداؼ إذل بيداغوجيا اإلدماج  126
(www.korasat.com/file/mazaya.doc . )
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 .يبٍت معارفو انطالقا من تفاعلو مع أقرانو .3

 .مالءمة نسق التعليم مع قدرات كل تلميذ .4

 .يعد اؼبشروع وفق اؼبقاربة يف الوضعية فهي اؼبنطلق األساسي لكل أنشطة التعلم -

 .يتبُت اؼبتعلم من خالؿ ما يبارسو من أنشطة جدوى التعلمات -

 .تقييم دوري للتعلمات،وىو تقييم تكويٍت أكثر منو تقييم إشهادي جزائي -

 التعلم: 

 .تركز خاصة على اؼبهارات والقدرات -

 .هتدؼ إذل تعلمات عامة،غَت ؾبزأة -

 .(معارؼ،مهارات،قدرات)تعلمات مدؾبة -

 .متأثرة بعلم النفس العرفاين -

 .تتطور غالبا من خالؿ أنشطة تطبيقية -

 اؼبتعلم: 

 .(عامة)يصعب على اؼبتعلم تبُت النتيجة اليت يصل إليها  -

يبكن أف زبلق لدى اؼبتعلم شعورا بعدـ الثقة يف بداية )تركز على تعليمات عامة تسعى إذل اؼببادرة -

 .(التعلم

 وضعيات التعليم والتعلم: 
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ينطلق اؼبعلم يف اؼبقاربة بالكفاءات من وضعيات اندماجية حقيقية ذات داللة وثيقة الصلة حبياة التلميذ،فال تقدـ 

مًتابطة ومتكاملة،ضمن وضعيات طبيعية من نوع ما يعيشو التلميذ يف حياتو اليومية داخل اؼبدرسة أو 

 127.خارجها

 .التأكيد على العمل اعبماعي أثناء استثمار الوضعية االندماجية -

يبكن أف تكوف وضعية التعلم استكشافية تقدـ يف مرحلة االستكشاؼ تتطلب البحث وإقامة  -

 .اؼبقارنة،لتنتهي إذل اكتشاؼ اغبلوؿ وبناء معارؼ جديدة

 التقييم: 

 .تقييم مشروط دبعايَت -

 .(وبمل حكما معينا)مقياس ذايت -

 .البحث عن اإلدماج بُت التعليم والتعلم والتقييم -

 .التقييم بواسطة نشاط إدماجي -

 .مقارنة النتائج دبحكمات النجاح:تقييم دوري ومنتظم -

 .يف العادة نوعي -

 .تنتقي ؿبتويات بالنظر إذل القدرات اؼبدؾبة -

 .يسهل ربديد موثوقيتها -

  128.زبرب عن درجة سبلك اؼبتعلم للكفايات وعن اسًتاتيجيات التعلم -

                                                
 مزايا التعليم والتعلم وفق اؼبقاربة بالكفاءات من بيداغوجيا األىداؼ إذل بيداغوجيا اإلدماج  127

(www.korasat.com/file/mazaya.doc . )
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ويف األخَت،فإف اؼبريب الكفء اغبصُت ىو الذي يفهم ما وراء السطور،فيسد ثغرات اؼبنهاج عندما تتبدى نقائصو،وىو 

إف عمل اؼبريب يفوؽ أي عمل :"إذ ال وجود ؼبنهاج كامل يسمو على النقد واألمر ما قاؿ ديكرورل.هبرب على مستوى اؼبيداف

 129".انساين آخر،وهبب أف يكوف ىذا العمل مرنا وقابال للتطوير

 

                                                                                                                                              
 مزايا التعليم والتعلم وفق اؼبقاربة بالكفاءات من بيداغوجيا األىداؼ إذل بيداغوجيا اإلدماج  128

(www.korasat.com/file/mazaya.doc . )
 

. 08 ص2003ديسمرب -مديرية التعليم األساسي–  الوثيقة اؼبرافقة ؼبناىج السنة الثانية من التعليم اؼبتوسط  129
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: الوسائل التعليمية بين التعليمية العامة والتطبيقية:المطلب الثالث
إف الًتبية اغبديثة تنظر للوسائل التعليمية على أهنا عنصر أساسي يف اؼبوقف التعليمي الذي يعد نظاما وبتوي على 
ؾبموعة من العناصر،فهي تعد ثانوية حبيث يبكن االستغناء عنها أو أهنا مرتبطة باؼبعلم لتوضيح ما يصعب شرحو،بل 

أصبحت عنصرا مهما أساسيا تؤكد يف خطوات واسًتاتيجيات الدرس،وترتبط بالذي يقـو بتنفيذ األنشطة التعليمية من 
.  خالؽبا

: تعريف الوسائل التعليمية

تعددت تعريفات الوسائل التعليمية بتعدد آراء العلماء واؼبدرسُت الًتبويُت ومن ىذه التعريفات قبد أف الوسائل التعليمية 
: ىي

صبيع انواع الوسائط اليت يستخدمها اؼبدرس يف اؼبوقف التعليمي لتوصيل اغبقائق واألفكار واؼبعاين للتالميذ،وفق  .1
 .اسًتاتيجية التعليم والتعلم،لتحقيق الكفاءات اؼبستهدفة

كل ما يستخدمو اؼبعلم أو اؼبتعلم من أجهزة وأدوات ومواد تعليمية وغَتىا داخل غرفة الدرس أو خارجها،لنقل " .2
 130".خربات ؿبددة بشكل يزيد من فاعلية وربسُت عملييت التعليم والتعلم

ما يلجأ إليو اؼبدرس من أدوات وأجهزة ومواد لتسهيل عملية التعلم والتعليم وربسينها وتعزيزىا،وىي تعليمية ألف " .3
 131".اؼبعلم يستخدمها يف عملو وأيضا ألف التلميذ يتعلم بواسطتها

كل أداة يستخدمها اؼبدرس لتحسُت عملية التعليم والتعلم وتوضيح معاين كلمات الدرس،أي لتوضيح اؼبعاين،أو " .4
شرح األفكار،أو تدريب التلميذ على اؼبهارات،أو تعويذىم على العادات،أو تنمية االذباىات،أو غرس القيم دوف أف يعتمد 

 132". على اؼبدرس،أساسا على األلفاظ والرموز واألرقاـ

ونلخص من خالؿ ىذه التعريفات إذل أف الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها اؼبعلم ويستعُت هبا داخل حجرة 
الدرس أو خارجها،لتوضيح ما يصعب فهمو أو إدراكو على التالميذ،وإكساهبم أنواعا من السلوؾ وأمباطا من اؼبهارات 

. واالذباىات،هبدؼ ربسُت عملييت التعليم والتعلم

                                                
.  31 ص2002.2/ ؿبمد ؿبمود اغبيلة،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية،دار اؼبسَتة،عماف األردف،ط 130
. 235ـ ص1998 5/ نايف معروؼ،خصائص العربية وطرائق تدريسها،دار النفائس للنشر،بَتوت لبناف،ط 131
. 62ـ ص1999 ؿبمد صاحل حثرويب،مبوذج التدريس اؽبادؼ،أسسو وتطبيقاتو،دار اؽبدى عُت مليلة اعبزائر  132
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:   أنواع الوسائل التعليمية

إف الوسائل التعليمية متعددة وأكثر من أف ربصى،فهناؾ وسائل ضرورية البد منها،وال يسَت الدرس من دوهنا،خاصة يف 
. اؼبرحلة االبتدائية وىناؾ وسائل أخرى تعترب وسائل مساعدة قد ال تتوفر يف كثَت من اؼبدارس إف دل نقل جلها

  : الوسائل الضرورية - أ
تستخدـ لتقدًن عروض مكتوبة أو مرسومة للطفل أثناء تنفيذه لألنشطة التعليمية،وىي منتشرة  :السبورة .1

 فمن خالؽبا ترى أعُت التالميذ نقاط الدرس وعناصره األساسية بعد أف تسمعها آذاهنم،فتتعاوف 133".االستخداـ
حاسة السمع والبصر على فهمهم للدرس،فهي بذلك خَت معُت على تطبيق طريقة التعليم اعبماعي،ألهنا تلفت 

 .أنظار التالميذ وتشد انتباىهم
 :مفهومو بُت القدًن واغبديث: الكتاب المدرسي .2

عبارة عن مصدر أساسي للمعلومات،اليت وبفظها واليت تعد غاية يف حد ذاتو،ويتحدد دور : المفهوم القديم  -
 .اؼبدرس يف استخداـ الكتاب لقياس مدى تذكر الطالب ؼبادة الكتاب اؼبعرفية من خالؿ التسميع

أحد أدوات اؼبنهج وبتوي على ؾبموعة خربات تعلمية،يتفاعل معها الطالب وتنمي : المفهوم الحديث  -
شخصية يف جوانبها اؼبعرفية والوجدانية واؼبهارية،ويتمثل دور اؼبدرس يف مساعدة الطالب على التعلم بطريقة 

 .فعالة من خالؿ التوجيو واإلرشاد

ومن بُت تعريفات الكتاب اؼبدرسي كذلك أنو يعد الوثيقة التعليمية اؼبطبوعة اليت ذبسد الربنامج الرظبي لوزارة الًتبية 
الوطنية،واؼبوضوعة من أجل نقل اؼبعارؼ للمتعلمُت وإكساهبم بعض اؼبهارات،ومساعدة كل من اؼبعلم واؼبتعلم على تفعيل 

 134.سَتورة التعلم

إذ تعترب الكتب على كبو خاص من الوسائل اليت البد من وجودىا،وقراءهتا،سبثل إمداد للفكر اإلنساين وارتباطو بأسس 
  135.اإلبداع،كما يستمد منها اؼبتعلم عناصر اللغة على اختالؼ مستوياهتم وأنواعها ومراحلها،وأبعادىا

. فإذا كانت الكتب اؼبدرسية بالنسبة للمعلم أداة عمل ضرورية،فهي سبثل للمتعلم اؼبصدر األساسي للتعلم
                                                

. 27ـ ص2010. 2/ عاطف عدرل فهمي،اؼبواد التعليمية لألطفاؿ،دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع،عماف األردف ط 133
. 80 ؿبمد صاحل حثرويب، اؼبرجع السابق ص 134
سلسلة عادل اؼبعرفة،اجمللس الوطٍت للثقافة والفنوف .(أنبيتها،مصادرىا،وسائل تنميتها )أضبد ؿبمد معتوؽ،اغبصيلة اللغوية : ينظر 135

. 122ـ ص1996واآلداب،الكويت، 
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تعترب من أىم العناصر يف برامج الوسائط اؼبتعددة،ونقصد بذلك الرسـو اليت توضح العالقات : الرسومات والصور .3
كما تستخدـ األلواف يف  (الكائنات اغبية،اليت تعيش يف البيئة البحرية،والرموز اجملردة كإشارة اؼبرور )اؼبنطقية مثل 

على وحدة الشكل وذلك بارتباط  (الصور أو الرسـو )الرسـو عبذب انتباه الطفل وزيادة دافعيتو،وهبب أف ربافظ 
الكل باألجزاء،كما تعترب الصور الفوتوغرافية ىامة يف إكساب الربنامج اؼبزيد من الواقعية،وخاصة يف عرض خربات 

  136"من بيئات الطفل 

: أهمية الوسائل التعليمية التربوية

ؽبا أنبية عظيمة يف العملية الًتبوية،حبيث ال يبكن االستغناء عنها بالنسبة عبميع اؼبراحل التعليمية،واؼبستويات العمرية 
،ونوضح (اؼبعلم واؼبتعلم)اؼبختلفة للمتعلمُت،وسبكن فائدهتا من خالؿ تأثَتىا على العنصرين الرئيسيُت يف العملية التعليمية 

: ذلك من خالؿ اآليت

 :أهميتها للمعلم . أ

 : إف استخداـ الوسائل التعليمية يف عملية التعلم تفيد اؼبعلم وتساعده يف اؼبوقف التعليمي وذلك على النحو اآليت

 .تساعد اؼبدرس على القياـ دبهمتو التعليمية خَت قياـ (1
توفر الوقت واعبهد اؼببذولُت من طرؼ اؼبعلم،فمثال عند ربفيظ اؼبتعلم أنشودة مدرسية تنوب الوسائل التعليمية مقامو  (2

وذلك باالستعانة بالتسجيالت الصوتية،ويسمعها للتالميذ مرات عديدة حىت يتيقن أف اعبميع استوعبوا 
 .األنشودة،وهبذا قد وفرت لو الراحة والنشاط

،وذلك من خالؿ 137"إثارة الدافعية لدى اؼبتعلمُت ومشاركتهم يف اؼبوقف التعليمي مشاركة فعالة"تساعد اؼبعلم يف  (3
 .القياـ بالنشاطات اؼبختلفة أو قياـ اؼبعلم مع تالميذه بزيادات ميدانية تعليمية

،وذلك كاف يعرض على تالمذتو صور 138"التغلب على حدود الزماف واؼبكاف يف حجرة الدرس"تساعد اؼبعلم يف  (4
،إذ يستحيل على اؼبعلم احضاره والتعرؼ عليو مباشرة،فعن (لو عالقة دبوضوع الدرس)الطبيب اؼبختص يف ؾباؿ ما 

 .طريق الصورة يكتسب اؼبتعلم ة عنو

                                                
.  271 عاطف عدرل فهمي ،اؼبواد التعليمية لألطفاؿ ، ص 136
. 56 ؿبمد ؿبمود اغبيلة،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية التعلمية ص 137
.  ،الصفحة نفسهانفسو اؼبرجع  138
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وسيلة فعالة لتدريب التالميذ على الًتكيز واؼبالحظة،وتعويدىم على الدقة يف التأمل،والسرعة "ازباذىا من طرؼ اؼبعلم (5
 . فمثال يستعُت اؼبعلم باأللعاب التعليمية يف تعليم القواعد من أجل شد انتباه اؼبتعلم139"يف االكتساب والفهم

 :أنبيتها للمتعلم . ب

: للوسائل التعليمية أنبية كبَتة وفوائد صبة،إف ىي استخدمت بصورة دقيقة وىادفة على النحو اآليت

 .تعمل على إكساب اؼبتعلم أنواعا من السلوؾ وأمباط اؼبهارات (1
 .سبكن الفرد من القدرة على اإلدراؾ والتصوير (2
 .تنقل اؼبتعلم من اجملاؿ اغبسي إذل اجملاؿ اجملرد (3
  .140"إثارة االنضماـ لدى اؼبتعلمُت واستمالتهم إذل مواقف معينة"تعمل على (4
 .سبدىم بثورة لغوية ولفظية،وتساعدىم على إمباء اؼبعاين وتوسيعها (5
تنويع أساليب التعزيز اليت تؤدي إذل "تؤدي إذل زيادة مشاركة التالميذ اإلهبابية يف اكتساب اػبربة،ويبكن عن طريقها  (6

 ".تثبيت االستجابات الصحيحة،وتأكيد التحصيل وترسيخ اؼبكتسبات
 141.تقوي العالقة بُت اؼبعلم واؼبتعلم،وبُت اؼبتعلمُت أنفسهم (7

كل مقومات العملية الًتبوية "وبناء عليو فإف قباح العملية الًتبوية مرتبط بتوافر الوسائل واألساليب الالزمة،ويبكن اعتبار 
  142.وسائل يف خدمة أغراض تلك العملية

فنجد أف كال من الكتاب اؼبدرسي .من خالؿ عرضنا ألىم الوسائل التعليمية يف كل من التعليمية العامة والتطبيقية 
،إال أف الكاتب اؼبدرسي يف التدريس الكالسيكي كاف ((أي التعليمية العامة والتطبيقية)والسبورة وسائل مشًتكة يف كالنبا 

. يعد اؼبرجع واؼبصدر الوحيد للمعرفة بالنسبة للمعلم واؼبتعلم

... أما يف التدريس اغبديث وبتطور التكنولوجيا وظهور ما يسمى بالوسائل اؼبساعدة كاغباسوب والرسومات واػبرائط
. وغَتىا من الوسائل األخرى

                                                
. 42 ص2007 عبد اؼبنعم سيد عبد العاؿ،طرؽ تدريس اللغة العربية،دار الغريب للنشر والتوزيع،القاىرة،مصر  139
. 64 ؿبمد صاحل حثرويب،مبوذج التدريس اؽبادؼ،أسسو وتطبيقاتو ص 140
 1/ حسن علي بٍت دومي،عمر حسُت العمري،أساسيات يف تصميم وإنتاج الوسائل التعلمية،دار حنُت للنشر والتوزيع عماف األردف ط 141

. 39 ص2005
142

 .21ص. 2004صالح الدين شروح ،علم االجتماع الًتبوي،دار العلـو للنشر عنابة اعبزائر   



مدخل نظري للمصطلحات والمف اهيم:الفصل األول  

 
77 

. قلة أنبية الكتاب اؼبدرسي نظرا ؼبا كانت عليو يف الكالسيكي،وتغَتت رتبتو بعدما كاف اؼبصدر الوحيد للمعرفة

ىكذا نستخلص إذل أف الوسائل التعليمية يف التعليمية التطبيقية تعددت وتنوعت،بدءا بالكتاب اؼبدرسي وإهناء بوسائل 
إذل غَتىا من األماكن اليت قد تساعد على فهم ...غَت صفية،دبعٌت تكوف خارج قاعة الدرس كالرحالت مثال،أو اؼبتاحف

. الدرس،وىذا ما ال قبده يف التعليمية العامة
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 :خالصة الفصل النظري

: (المقاربة بالكفاءات)والحديثة  (بيداغوجيا األهداف)مقارنة بين الطريقتين الكالسيكية 

إف من خالؿ ىذه اؼبقارنة يبكن الوصوؿ إذل كل ما قدمتو بيداغوجية على أخرى من إهبابيات أو سلبيات،وؽبذا يبكننا 
: تقدًن ىذا اعبدوؿ اآليت اؼببُت ػبصائص كل طريقة على حدة حىت يتم الفهم أكثر

 (الحديثة)المقاربة بالكفاءات  (كالسيكية)بيداغوجيا األهداف
يعترب اؼبعلم مالكا للمعرفة ينظمها ويقدمها  -

 .للتالميذ
 .التلميذ مكتسب للمعرفة ومستهلك للمقررات -
اتوى يرتبط ارتباطا بكنوز اؼبعرفة اؼبوجودة يف  -

 .الكتب،اؼبراجع،والوثائق
يعد عقل التلميذ مستودعا فارغا يتم ملؤه بكنوز  -

 .اؼبعارؼ
 :أثناء عملية التدريس نلحظ ما يلي -
 .اؼبعلم عارؼ والتلميذ جاىل -
اؼبعلم يتكلم والتلميذ يسمع،فاؼبعلم يف حالة إنتاج  -

 .وإرساؿ والتلميذ يف حالة استقباؿ واستهالؾ
 .الوسيلة اؼبتحكمة يف التعليم ىي الكتاب اؼبدرسي -
 .تعتمد ىذه الطريقة أساسا على التعليم -
يتحكم يف تقييم االمتحانات اليت تبٌت على قياس  -

 .اغبجم اؼبعريف
. أساس بناء برنامج اتويات -

 .يعترب اؼبعلم منشطا وموجها ال غَت -
التلميذ ىو الذي يسهم يف بناء معارؼ  -

 .دبختلف أنواعها
اتوى ربدده الكفاءة اليت يأمل اؼبدرس  -

 .ربقيقها
 .يعمد التلميذ إذل البحث واؼبناقشة واالستنتاج -
 :أثناء عملية التدريس نلحظ ما يلي -
يكتسب التلميذ اػبربات واؼبعارؼ  -

الفعلية،والسلوكية من خالؿ مساعدة اؼبدرس 
 .وتوجيهو

ىناؾ عدة وسائل متحكمة يف التعليم حبسب  -
 .الوظيفة واؼبقاـ

 .تعتمد ىذه الطريقة أساسا على التعلم -
يتصف التقييم بالشمولية فهو ال ينحصر يف  -

اؼبعارؼ وحدىا،بل يتعدى ذلك إذل اؼبعارؼ 
الفعلية والسلوكية من خالؿ توظيف قدرات 
.  اؼبتعلم ومهاراتو أساس بناء برنامج الكفاءات
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 "الميدانية الدراسة "تطبيقي فصل: الثاني الفصل

 ."اللغة االنجليزية أنموذجا"عينة الدراسة:المبحث األول

 موضوع البحث يتناوؿ دراسة بينية زبص التدريس يف التعليمية العامة والتعليمية التطبيقية،ارتأينا اف تكوف ىذه كوف
الدراسة ضمن طور من األطوار التعليمية اؼبعروفة،وىو الطور النهائي،ودبا أف اؼبؤسسات الًتبوية دل تساعدين للقياـ بالدراسة 
اؼبيدانية داخل اؼبؤسسة وذلك لعدـ توفر أساتذة ذوي اػبربة الكالسيكية واغبديثة،وتطبيقها مع التالميذ واألساتذة يف مادة 

اللغة العربية دبا أف التخصص أدب عريب ألف اللغة العربية أكثر اؼبواد إظهارا ؼبواطن الضعف والقوة لدى التالميذ 
واألساتذة،ودبا أف الظروؼ دل تسمح بإسقاط ىذه الدراسة على اللغة العربية،اقًتحنا فكرة مع األستاذ اؼبشرؼ وىي إجراء 

وذلك المتالكو اػبربة يف التدريس يف التعليمية العامة والتطبيقية " سعيد بن عامر"ىذه الدراسة يف اؼبلحقة اعبامعية مع األستاذ
 .وأسقطناىا على اللغة االقبليزية،نظرا لتمكن األستاذ من اؼبادة

فبدأنا الدراسة من الكتاب اؼبدرسي من حيث ىو وسيلة ملموسة وقمنا من خاللو بتحليل الطريقة واؼبنهج اؼبعتمد من 
 .قبل األستاذ

 يف التعليمية العامة كاف ال يتطابق وال يتماشى مع « Think It Over »ومن خالؿ دراستنا وجدنا أف الكتاب اؼبدرسي 
واقع التالميذ وال يهتم بكفاءة التلميذ،لذلك أرادت وزارة الًتبية والتعليم تغيَت ىذا الكتاب وتصحيح تلك اؽبفوات اليت 

  .« Comet »جاءت فيو بكتاب آخر 

لكنهم وقعوا يف نفس اػبطأ كاف التغيَت قاصرا على العنواف فقط وبيع التعديالت يف اتوى،لكن اؼبدلوؿ العاـ 
  (.  انظر اؼبلحق )للكتاب،كاف واحدا،دل ىبتلف عن سابقو
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  .دراسة تحليلية:المبحث الثاني

-Iالتدريس في ضوء التعليمية العامة نموذج تعليمية اللغة اإلنجليزية في الطور النهائي . 
 التدريس: 

 :التلقينية اإللقائية: الطريقة  - أ

ىي ال تلقي باال . اؼبعلم ىو اؼبالك للمعرفة،يعرض اؼبعلومات على اؼبتلقي دوف التأكد من مدى فهمو أو استيعابو للمادة
وىذه بعض .لذلك فقد وجدت ؽبا بعض اؼبآخذ اليت جعلت من اؼبتعلم سلبيا من عملية التعلم.ؼبدى تفاعل اؼبعلم مع اؼبتعلم

 :سلبيات ىذه الطريقة 

 .ال تتيح فرص التفاعل بُت اؼبعلم واؼبتعلم -
ال تنمي مستويات عقلية عليا كالتطبيق والتحليل والًتكيب،إمبا تقتصر على تنمية اؼبستويات العقلية الدنيا  -

 .كاؼبعرفة والتذكر وأحيانا الفهم
 .ال تساعد على استخداـ نشاطات تعليمية متنوعة -
 .كما أهنا ال تراعي الفروؽ الفردية -

 :كما أف ؽبا إهبابيات ال يبكننا أف نتغاضى عنها

 .يبكن استخدامها عندما يكوف الوقت اؼبسموح للمعلم ضيقا ؿبددا -
 .قد تكوف وسيلة ناجعة للتعلم بالتقليد عندما يكوف اؼبعلم مثال وبتدى بو يف اإللقاء -
 : المنهج  - ب

اؼبنهج التقليدي او الكالسيكي يعترب اؼبتعلم وعاء تصب فيو اؼبعلومات ال غَت،كما تعتمد على طريقة اغبفظ 
 .والًتصبة،فالطريقة الكالسيكية ذبعل التلميذ كاآللة يكرر فقط ويقـو بإعادة ما تلقاه من اؼبتعلم

 .كما نلحظ غياب الوسيلة اؼبعتمدة يف ىذا اؼبنهج
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 (.بيداغوجي منو أكثر تربوي اؽبدؼ ) والتقنية السلوكية اؼبقاربة على التذكَت:والمقاربات التقنيات - ت
 .األستاذ يتكلم ويشرح كثَتا لكن ال يوجد تفاعل وتواصل مع اؼبتعلم -
االعتماد الكلي على ما ينجزه اؼبعلم من سبارين ونشاطات قد ال تتوافق مع تركيبة القسم ومستوى التالميذ وحىت  -

 .ميوالهتم ورغباهتم
ىذا الكتاب موجو بالدرجة االوذل ، Think et overال يبلكو حىت اؼبعلم ( باألسود واألبيض)الكتاب اؼبدرسي  -

 :لكن كلو عيوب ونقائص نذكر منها( اؼبتعلم)للتلميذ 

غالبا ما تلعب دور افز النفسي للمتعلم قبل تصفح ؿبتوى الكتاب اليت ىي : La page de garde: الواجهة- 
 وكأف اؼبتعلم سوؼ يسبح يف اػبياؿ والفضاء،ولكن يفتقر ألدىن  Commets" مذنب ىارل "الداخلي،فهي سبثل 

 . الشروط بدءا باؼبصطلحات واؼبفاىيم

أما فيما ىبص اتوى فالنصوص صعبة،فالكلمات واؼبضامُت والعناوين اؼبختارة لتكوف متوف يعتمدىا األستاذ - 
 :غامضة وال تعكس الواقع االجتماعي للمتعلم وبيئتو بل حىت وطنو واؼبثاؿ على ذلك (اؼبعلم)

" Skating"فاؼبتعلم ال يعرؼ معٌت  « The first unit   « The texte : Skating or ice as a sport: الوحدة االوذل 
 . اليت ىي التزحلق الفٍت على اعبليد الذي ال وجود لو كرياضة يف اعبزائر وىذا يف مطلع التسعينيات

صعبة   Black out fits, Harmony, Handsome, tears: الكلمات اليت تضمنها ىذا النص على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر
 .ومستعصية للمتعلم وحىت اؼبعلم الذي من نفس البيئة والوطن

 .(النهائية)القريبة واؼبتوسطة والبعيدة:التدريس باألىداؼ كما سبثلو اؼبذكرة فهي تنقسم إذل ثالثة أنواع وىي

ولكل سبرين سواء كاف شفويا أـ كتابيا فلو ىدفو اػباص،وكاف يستحسن استعماؿ أفعاؿ اغبركة يف تركيب اؽبدؼ وىي 
    PPs Should do, Practice,Performe ect:ؿبسوسة ال ؾبردة أو صورية من مثاؿ

 اليت زبص القواعد وكيفية اغبرص على اؼبالحظة األساسية فيما ىبص التدريس باألىداؼ كانت غياب ذكر الكفاءات
 .الوضعية اإلدماجية كتابيا

ومن مساوئو غياب أساليب اغبوار واؼبشافهة،ولذا لوحظ نقص وأخطاء كثَتة يف النطق عند اؼبتعلم ألنو يدرس قوانُت 
 . "Phonitics"وضوابط النطق من خالؿ الفونتيكا 



 "الدراسة الميدانية"فصل تطبيقي:الفصل الثاني
 

 
83 

وصفوة القوؿ بالنسبة للتدريس القدًن للغة االقبليزية كاف يعتمد الًتكيز على حفظ القواعد وتثبيتها يف التعبَت  -
الكتايب الف اؼبتعلم كاف يطلب منو التحضَت اعبيد المتحاف البكالوريا وأخذ أحسن نقطة فبكنة وكاف ذلك على 

حساب اللغة السيما من حيث التعبَت الشفاىي الذي كاف منعدما، لذلك كاف كثَتا من التالميذ يتحصلوف 
  . من عشرين ولكن لو طلب منهم التحدث هبا ال يستطيعوف18-17على نقطة حسنة يف االمتحاف تصل إذل 
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-IIالتعليم أو التدريس في ضوء التعليمية التطبيقية نموذج تعليمية اللغة اإلنجليزية في الطور النهائى . 

 التدريس: 
ىذه الطريقة تقـو على اغبوار والتواصل بُت اؼبعلم واؼبتعلم، فاؼبعلم :  الحوارية التواصلية :الطريقة - أ

يدخل إذل القسم يف جو النقاش والتفاعل واغبوار ،ىي طريقة ناجحة إذل حد ما،ألهنا تعطي فرصة 
 .للمتعلم للمشاركة وإبداء الرأي

 ومن مزايا ىذه الطريقة 

 . تشد االنتباه لفًتة طويلة وذبعل اؼبتعلم يف حالة تركيز ؼبدة أطوؿ  -
 .يكوف التلميذ فيها إهبابيا نشطا يقضا -
 .تشد انتباه اؼبتعلم طيلة اغبصة بأجوبتو باستمرار -
 .تنمي مستويات عقلية عليا أنبها التعليم واالكتشاؼ -

 :كما ال يبكننا أف نغفل عن بعض السلبيات عن ىذه الطريقة

 قد تستغرؽ وقتا طويال -
 .ال تناسب الصف كبَت اغبجم -
 .كما أنو ال يكوف اؼبعلم واعيا بشخصيات طالبو يف القسم -

 :التواصلي: المنهج - ب
 .االعتماد على مهارات اؼبتعلم الذىنية ، النفسية واؼبعرفية وحىت اغبركية -
 .(التقوًن والتقييم)االعتماد على االستنباط ، الفهم وحس النبض فيما يتعلق بذكاء اؼبتعلم -
  .(...القراءة،الكتابة،الكالـ،االستنتاج،اؼبالحظة)اكتساب اؼبهارات حبسب النشاطات اؼبختلفة  -

اؼبرور على ما )الًتكيز على اؼبقاربة التواصلية التحاورية عرب اؼبساءلة واؼبشافهة: التقنيات والمقاربات - ت
 .(ىو شفاىي أكثر منو كتايب
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ختلفة إلظهار الفروؽ وأوجو التباين وبعد ذلك طرح األسئلة lكتابة بعض األمثلة على اللوح واستعماؿ ألواف : التقنيات
على اؼبتعلم للوقوؼ على مدى استخراجهم ؼبالمح التمييز مث شرحها وتدليلها، ومن مث استخراج القواعد مثال يف نشاط 

 . Grammar:القواعد

 :األمثلة

 .اؼبتعلم ىو من يقًتح األمثلة: أوال

 .كتابتها على اللوح من قبل اؼبتعلم: ثانيا

 .شرحها كذلك من قبلو: ثالثا

 .استنتاج الفروقات واؼبالحظات: رابعا

 . استخراج القاعدة واستحضارىا عند اغباجة: وأخَتا

 الكتاب المدرسي - ث

الكتاب ). الصور ـبتارة ومعانيها قريبة من الواقع الذي يعيش فيو اؼبتعلم- فهو باأللواف-متوفر بكثرة لكل متعلم : 
 .(عموما لو إخراج رائع

 تدريس ويف كل حصة نشاط ساعة 24 لذا فالوحدات طويلة تستغرؽ Thématiqueذات طابع موضوعايت :النصوص
 .معُت ينتمي إذل موضوع معُت ومادة معينة 

النصوص سليمة اؼبعاين وإذا كانت ىناؾ مصطلحات فهي غالبا ما تشرح بطريقة أو بأخرى حىت من خالؿ تعاقب 
 .النشاطات داخل الوحدة الواحدة

 :تتلخص الوحدات يف أربعة مواضيع 

Unit I : An went civilization 

Unit II : Ethics in Business 
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Unit III : Education in the world 

Unit IV : Feelings and Emotions  

 :مالحظات عامة عن التدريس في ضوء المقاربة بالكفاءات
 تضاعف من رقعة التواصل والتفاعل مع اؼبتعلم الذي يصبح صاحب اؼببادرة يف كل شيء. 
  سبيل إذل الشفاىي أكثر من الكتايب وعليو يتعلم اؼبتعلم قواعد وضوابط النطق عرب مقياس أو نشاط

 ".Phonitics"الفونيتيك 
 يوسع بوضوح التعامل مع الكفاءات إذ يصرح هبا يف ربضَت اؼبذكرة. 
  الكفاءةCompetence. 
  كما يوضح نوع اػبطابType of discoure  غالبا ما يكوف حواريا  الذيOral.   
  تعطي صورة واضحة للمعلم يف أخذ فكرة عن كل مهارات وكفاءات متعلميو فمنهم من وبسن

: وبالتارل تكوف الطريقة اؼبثلى ىنا ىي...الكالـ،ومنهم من وبسن الرسم،ومنهم من ىو أذكى من غَته 
 .التكاملية أي كل واحد يشارؾ يف العملية التعليمية والتعلمية ويكمل عمل اآلخر
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نتائج تحليل االستبيان -االستبيان:المبحث الثالث
أتقدـ إذل أساتذيت وتالمذيت اًتمُت هبذه االستمارة من أجل معرفة آرائهم،واكتشاؼ خرباتكم فيما يتعلق هبذا اؼبوضوع 

 .راجية منكم اإلجابة عن األسئلة الواردة يف ىذه االستمارة

 :استبيان يخص األساتذة

 :األسئلة

 ىل تقر بأف ىناؾ نظامُت يف التدريس؟  -1
 ىل تغَت مفهـو التدريس اؼبعاصر عن نظَته التقليدي؟  -2
 ىل يكمن الفرؽ بُت النظامُت يف اؼبقاربات البيداغوجية فقط؟  -3
 إذل جانب التطور التكنولوجي ىل يف نظرؾ تغَتت الوسيلة التعليمية؟ -4
 ىل تلمس ربسنا يف مستوى التالميذ يف إطار اؼبقاربة اغبديثة؟ -5
 ىل اؼبنهج اؼبعتمد يف التدريس اؼبعاصر ىو نفسو اؼبعتمد يف التقليدي؟ -6
 ربسن مستوى التالميذ أو تدنيو برأيك راجع إذل طريقة األستاذ يف التدريس؟ -7
 ىل اختلفت مكونات العملية التعليمية العامة مقارنة بنظريتها التطبيقية؟ -8
 ىل يكوف التقوًن يف التدريس بالكفاءات إهبايب؟ -9

 يف نظرؾ ىل ىذا التغيَت اغباصل يف العملية التعليمية التعلمية -10

  أدى إذل رفع مستوى التالميذ أو العكس؟

 ىل نسبة التداخل بُت النظاـ الكالسيكي واؼبعاصر كبَتة؟ -11
 ىل ترى بأف طريقة التدريس باألىداؼ تالشت وجاءت اؼبقاربة بالكفاءات امتدادا ؽبا؟ -12
 إذل أي مدى مت تطبيق اؼبقاربة بالكفاءات على الواقع التعليمي؟   -13
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 :تحليل نتائج االستبيان الخاص باألساتدة - أ

من خالؿ القياـ دبقابلة علمية واالحتكاؾ مع أساتذة وتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي،توصلت إذل بعض النتائج 
 :اليت وردت يف اؼبدرج التكراري،حيث ترى أف ىناؾ تفاوت وتباين يف النسب،جاءت النتائج كاآليت

 ىل تقر أف ىناؾ نظامُت يف التدريس؟ : السؤاؿ األوؿ -1

أساتذة والسؤاؿ نفسو مت طرحو لعينة  (10)مت طرح ىذا السؤاؿ لعينة من األساتذة يف التعليم الثانوي مكونة من عشر 
تلميذ يف اؼبستوى نفسو،واتضح من النتائج أهنا تكاد تكوف متطابقة لدى الفريقُت ومرد ذلك (20)من التالميذ مكونة من 

 .(الكفاءات/األىداؼ)إذل اطالع األساتذة على اؼبناىج القديبة واغبديثة ومنهم من درس بالنظامُت 

 .أما عن نتائج التالميذ فظهر أف الطالب يف ىذه اؼبرحلة على وعي دبا يقدـ إليو

 ىل تغَت مفهـو التدريس اؼبعاصر عن نظَته التقليدي؟: السؤاؿ الثاين -2

 .دل يستطع األساتذة أف يتخلصوا من اؼبفهـو التقليدي القائم على التلقُت

 إذل جانب التطور التكنولوجي ىل تغَتت الوسيلة التعليمية؟: السؤاؿ الرابع -3
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من خالؿ ؿباكايت لبعض األساتذة واؼبعلمُت اتضح أف الوسيلة التعليمية اؼبعموؿ هبا على اؼبيداف دل تتغَت عن نظَتهتا 
 .التقليدية،رغم وجود وسائل حديثة،إالّ أف اؼبؤسسات الًتبوية دل توفر ىذه الوسائل للمدرسُت

 ىل تلمس ربسنا يف مستوى التالميذ يف ضوء اؼبقاربة اغبديثة؟: السؤاؿ اػبامس -4

 .مرد ذلك إذل عدـ التطبيق الفعلي ؽبذه اؼبقاربة،فهم يعلموف دبزيج من اؼبقاربة التقليدية واغبديثة

ربسن مستوى التالميذ أو تدنيو راجع إذل طريقة األستاذ يف التدريس؟فحسن استخداـ : السؤاؿ السابع -5
 .األساتذة للطريقة راجع إذل وعيهم بالنظاـ الذي يدرس بو ووعيو باؼبادة اليت يقدمها،والعكس صحيح

ونفس السؤاؿ مت طرحو على عينة من التالميذ،قبد األجوبة تتطابق إذل حد ما،فالتالميذ يف ىذا اؼبستوى يدركوف معٌت 
 .الطريقة وقيمتها يف تسهيل فهم الدروس

 ىل نسبة التداخل بُت النظامُت الكالسيكي واؼبعاصر كبَتة؟: السؤاؿ اغبادي عشر -6

من خالؿ النسب الظاىرة على اؼبدرج يتضح أف نسبة التداخل كبَتة،ومرجع ذلك كما ذكرنا آنفا إذل عدـ ربرر اؼبدرسُت 
 .من القيود التقليدية

 ىل ترى أف طريقة التدريس باألىداؼ تالشت وجاءت اؼبقاربة بالكفاءات امتدادا ؽبا؟: السؤاؿ الثاين عشر -7

 .يتضح من إجابات األساتذة أهنم أدركوا اػبلط الذي يقدمونو للتالميذ

 إذل أي مدى مت تطبيق اؼبقاربة بالكفاءات على الواقع التعليمي؟: السؤاؿ الثالث عشر -8

 . أغلب األساتذة يروف بأف اؼبقاربة بالكفاءات دل تطبق حرفيا على اؼبيداف إذل يف حاالت نادرة

 :استبيان يخص التالميذ

 :األسئلة

 ىل تؤمن بوجود نظامُت يف التدريس؟ .1
 ىل دور اؼبتعلم يف التدريس بالكفاءات أكثر فعالية منو يف التدريس باألىداؼ؟ .2
 إخفاؽ األستاذ يف الرسالة وشرح الدرس راجع إذل طريقتو يف التدريس؟ .3
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 ىل تقوًن األستاذ يف نظرؾ سليم مئة يف اؼبئة؟ .4
 ىل ترى أف تقوًن التالميذ عن طريق االمتحانات يف التعليم الكالسيكي هبدي نفعا؟ .5
 استخداـ الوسيلة التعليمية اؼبناسبة من طرؼ اؼبدرس يزيد من فهم اؼبتعلم ، ىل تلمس ذلك يف األستاذ؟ .6
 حسن استخداـ الوسائل التعليمية لو فائدة عظيمة، كما أف سوء استخدامها يؤدي إذل نتائج وخيمة؟ .7
 ىل اؼبقاربة بالكفاءات أحسن من اؼبقاربة باألىداؼ؟ .8
 ىل تغيَت اؼبنهاج الدراسي أدى إذل تغيَت يف اتوى؟   .9

 

 :(التالميذ)تحليل نتائج االستبيان - ب
 ىل دور اؼبتعلم يف التدريس بالكفاءات أكثر فعالية منو يف التدريس باألىداؼ؟: السؤاؿ الثاين -

 .اؼبالحظ من إجابات التالميذ أهنم على اطالع دبا جاءت بو كل مقاربة

 ىل تقوًن األستاذ سليم مئة يف اؼبئة؟: السؤاؿ الرابع -

جل إجابات التالميذ ترى بأف تقوًن اؼبدرسُت ؽبم ليس صائبا،فهناؾ بعض التالميذ اجملدين ال وبصلوف على حصتهم من 
 .التعب واالجتهاد والعكس بالنسبة للتالميذ الكساذل،الذين وبصلوف على نقاط عالية

 ىل ترى أف تقوًن التالميذ عن طريق االمتحانات يف التعليم الكالسيكي ذبدي نفعا؟ : السؤاؿ اػبامس -



 "الدراسة الميدانية"فصل تطبيقي:الفصل الثاني
 

 
91 

فمعظم التالميذ وببذوف طريقة التقوًن عن طريق االمتحانات ألنو يف نظرىم كل تلميذ يأخذ النقطة اليت يستحقها فهي 
 .تتطابق مع جهوده

 ىل اؼبقاربة بالكفاءات أحسن من اؼبقاربة باألىداؼ؟: السؤاؿ الثامن -

توجهنا هبذا السؤاؿ الواضح والصريح إذل عينة التالميذ اؼبذكورة سابقا،فتلقينا إجابات معظمها أف اؼبقاربة بالكفاءات 
 .كانت أحسن،ألهنا تشرؾ التالميذ يف التفاعل مع األستاذ وتعطيهم حق اؼبشاركة والتدخل بآرائهم ووجهات نظرىم

 :ملخص االستبيان

من خالؿ استعراضنا لنتائج االستبياف اػباصة باألساتذة والتالميذ،والقياـ دبقارنة بسيطة بُت بعض األجوبة،وجدنا أهنا 
تتطابق إذل حد بعيد،ومرجع ذلك إذل أف وزارة الًتبية والتعليم يف اعبزائر تقرر على اؼبؤسسات الًتبوية األنظمة واؼبقاربات 

البيداغوجية اؼبتبعة يف التدريس،وعلى رأسهم الوسائل التعليمية،فاؼبعلموف يدرسوف يف عصر االنفجار العلمي والتطور 
 .التكنولوجي،لكن وفق مقاربات ووسائل تقليدية
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 :خالصة الفصل التطبيقي

من الدراسة،وكاف اؽبدؼ منو تطبيق ما مت التوصل إليو يف اعبانب  لقد خصص ىذا  الفصل للجانب التطبيقي
النظري،واختبار مدى تطابقو مع الواقع العملي،إذل جانب القياـ باؼبقارنة بُت نتائج ىذه الدراسة،فبدأنا أوال بوضع اعبوانب 

األساسية للدراسة واؼبتمثلة يف كل من الطريقة،وربديد عينة الدراسة،وبعد ىذه اػبطوة قمنا بعرض،وربليل،وتفسَت النتائج اليت 
توصلت إليها الدراسة انطالقا من اؼبعطيات اليت مت تلخيصها،ومعاعبتها،ومن مث اختيار فرضيات الدراسة،ومن بُت النتائج 

 :اؼبتوصل إليها يف ىذا الفصل نذكر أنبها

 أف التدريس وفق اؼبقاربة باألىداؼ أو اؼبقاربة بالكفاءات يطبق على كل اؼبواد واللغات،ليس فقط اللغة العربية. 
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بعد انتهائنا من معاعبة أىم اعبوانب اليت يتناوؽبا ىذا البحث اؼبتواضع،وبعد دراستنا النظرية واؼبيدانية توصلنا إذل النتائج 
: اآلتية

 التدريس يف التعليمية العامة والتطبيقية من اؼبواضيع اغبديثة اؽبامة يف اؼبنظومة الًتبوية اعبزائرية،ودبا أنو من إف موضوع
الدراسات اغبديثة ال يزاؿ وبتاج إذل دراسة وربليل للنتائج،ؼبا ؽبذا اؼبوضوع من صلة وثيقة بعملية التعلم،ومن آفاؽ ىذه 

  :الدراسة ما يلي

إجراء دراسة معمقة يف كل نوع من أنواع اؼبقاربات حدا واإلطالع على كل اؼبستجدات يف ؾباؿ التدريس وإفادة  (1
 .اؼبدرسُت هبا

جاءت اؼبقاربة بالكفاءات كتصور ومنهج لتنظيم العملية التعليمية،مقاربة ذات نظرة جديدة تويات التعليم  (2
 .والكتاب اؼبدرسي واألنشطة التعليمية،والوسائل والتقوًن،كما أهنا تتمركز حوؿ اؼبتعلم وذبعلو طرفا فاعال نشطا

أنبل اؼبنهاج الًتبوي التعليمي الكالسيكي يف أسسو وأىدافو ؾباؿ اىتمامات التالميذ،وفروقهم الفردية  (3
وإمكاناهتم الذاتية وحاجاهتم ورغباهتم وحريتهم يف اختيار األسلوب الًتبوي الذي يبكنهم من اغبركة بكل حرية 

ضمن كل األنشطة الًتبوية اليت يتعاملوف معها فكاف ذلك أف قيدت حركاهتم الفكرية والسلوكية وجاءت 
 .تنشئتهم تقـو على التبعية والتقليد

لقد جرب اإلنساف اؼبعاصر يف العادل اؼبتقدـ عدة مقاربات،وثبت أف النقص واػبلل حاؿ يف كل واحدة منها  (4
لكن بدرجات متفاوتة،فمن أسلوب التلقُت أو تبليغ اتويات إذل التدريس بالكفاءات،يف اغبقيقة أف العمل 

 .الًتبوي يف صبيع عناصره نسيب ومتطور باستمرار
من خالؿ الدراسة اؼبيدانية تبُت أف ما توصلنا إليو نظريا أف التدريس يف ضوء اؼبقاربات البيداغوجية أو التعليمية  (5

العامة والتطبيقية،يكاد يتطابق مع ما جاءت بو الدراسات التطبيقية أي الواقع التعليمي،وجاء واضحا من خالؿ 
النسب اليت ظهرت يف اؼبدرج التكراري أف معظم آراء التالميذ واؼبدرسُت ترى أف التدريس وفق التعليمية 

 .التطبيقية أحسن منو يف التعليمية العامة

وختاما ليس رل،وال لغَتي ادعاء اإلحاطة واإلؼباـ،ولكنٍت اجتهدت قدر ما استطعت،فربأت نفسي من تبعات التقصَت 
 .فيما تيسر رل،فإف قصرت فضعف ساقو العجز إرل،وإف قاربت اؼببتغى ففضل من ا علي



 خاتمة
 

 
95 

ورل أف أطمئن أين  طرقت بابا للبحث يف التدريس من منظورين تقليدي وحديث،قد يطرقو غَتي،فتيسر لو أف يستجلي 
 بقية عناصره،فتكوف ؿبور ىذه الدراسة مبعثا لتطلعات آفاؽ جديدة ومستقبلية وما قدمتو ىو إشارات حاولت أف أطعم هبا 

أفكار اؼبوضوع،ولعل االىتماـ هبذا النوع من اؼبوضوعات سيضيف آراء تنَت طريق البحث العلمي،والذي بو تتحقق 
 .مشاريع التدريس يف بالدنا

وأخَتا،أشَت إذل أف كل حبث ال ىبلو من ىفوات وأخطاء،فكل من يعمل ىبطئ،وىذا من طبيعة البشر،وبعد ىذا 
كلو،أقوؿ إف كنت قد وفقت ولو بفكرة موجزة حوؿ البحث،فذلك من ا العزيز اغبكيم وىذا مرادنا،أما إف كنت قد 

اخفقت فذلك من نفسي،وأسأؿ ا السداد فيما ىو مستقبل من األعماؿ بإذنو تعاذل،وأصلي وأسلم وأبارؾ على سيدنا 
ؿبمد أعلم الناس أصبعُت،وعلى آلو وصحبو،وقد فاز من سلك مسلكهم وانتهج هنجهم واستنار بعلمهم واغبمد  رب 

 .   العاؼبُت
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 :توصيات واقتراحات
بعد تناولنا للدراسة البينية بُت التعليمية العامة والتطبيقية،نظريا وتطبيقيا،وبعد استخالص ؾبموعة من النتائج اؼبتعلقة 

 :بذلك،واثبات صحة فرضيات الدراسة يبكننا اقًتاح صبلة من التوصيات
اػبلط بُت مفاىيم التدريس اليت تندرج  الفهم الصحيح لكل من التدريس باألىداؼ والتدريس بالكفاءات وعدـ 

 .ربت كل نظاـ
على اؼبيداف،نظريا وتطبيقيا حبسب ما تنص عليو " اؼبقاربة بالكفاءات"العمل على تطبيق البيداغوجيا اغبديثة  

وزارة الًتبية والتعليم،اليت تعطي للمتعلم حق اؼبشاركة والتفاعل مع اؼبعلم،ىذا ما أدى إذل هتاوف اؼبدرس قي تقدًن 
 .واالعتماد الكلي على ربضَتات التالميذ وجهودىم (يف كثَت من األحياف)رسالتو 

هبب أف تكوف اؼبقررات الدراسية والنصوص األدبية منطبقة مع الواقع االجتماعي للمتعلمُت،كما هبب مراعاة  
 .مستويات التالميذ وقدراهتم العقلية واعبسمية

االستعماؿ السليم للطرؽ التدريسية اؼبناسبة من قبل اؼبدرس،اليت تليق دبستوى التالميذ ومدى استيعاهبم للمادة  
 .الدراسية

 .توفَت الوسائل التعليمية اؼبناسبة ؼبختلف األطوار الدراسية 
 .مراعاة الفروقات الفردية داخل القاعة واحًتاـ التفاوت القائم بُت التالميذ 
 .أف يتم اإلعداد والتكوين اعبيد لألساتذة فيما ىبص اؼبقاربة البيداغوجية التطبيق الفعلي ؼبا جاءت بو كل مقاربة 
 .  التفرقة بُت مفهـو التدريس يف التعليمية العامة والتعليمية التطبيقية 
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 .1980األردف -دار العدوى.2/ط.أساليب تدريس االجتماعيات-ابراىيم اػبطيب ودبور مرشد .1
 .ط/د.1004دار ىومة -دليل اؼبعلم يف الكفايات-ابراىيم قاظبي .2
-2000-04/ط-ديواف اؼبطبوعات اعبامعية-حقل تعليمية اللغات-دراسات يف اللسانيات التطبيقية-اضبد حساين .3

 .46ص
سلسلة عادل اؼبعرفة،اجمللس الوطٍت للثقافة  (أنبيتها،مصادرىا،وسائل تنميتها)اغبصيلة اللغوية -أضبد ؿبمد معتوؽ .4

 .1996والفنوف واآلداب،الكويت 
 اسًتاتيجيات اإلدراؾ ومنشطاهتا كأساس لتصميم التعليم – أساسيات يف علم النفس الًتبوي –أفناف نظَتة دروزة  .5

 .207ص-األردف-عماف–دار الشروؽ للنشر والتوزيع -1.2004/ط (دراسات وحبوث وتطبيقات)
 .176ص.2003سنة . 1/ط.عماف - دار الشروؽ-النظرية يف التدريس وترصبتها علميا-أفناف نظَتة دروزة .6
 .ط/د.2012.مكتبة األقبلو مصرية.أنور ؿبمد الشرقاوي،التعلم نظريات وتطبيقات .7
 .ط/التدريس الفعاؿ بواسطة الكفاءات،سند تربوي،دار الشهاب باتنة د–أوحيدة علي  .8
-سلسلة البيداغوجيا التطبيقية–الدليل العملي إذل صياغة وربليل األىداؼ البيداغوجيا -بدر الدين بن تريدي .9

 .ت/د.ط/د
 .ت/د–اعبزائر –الوايف يف التدريس بالكفاءات،دار اؽبدى للطبع والنشر والتوزيع عُت مليلة "فوزي بن ديرد .10
 .1999 سنة 1اإلرساؿ -التعليمية العامة وعلم النفس وحدة اللغة العربية،وزارة الًتبية،مديرية التكوين .11
 .2005.اعبزائر. دار اػبلدونية للنشر والتوزيع –بيداغوجيا التدريس بالكفاءات –حاجي فريد  .12
 .ط/س د/د-التدريس والتقوًن بالكفاءات األبعاد واؼبتطلبات–حاجي فريد  .13
دار حنُت للنشر والتوزيع –حسن علي بن دومي،عمر حسُت العمري،أساسيات يف تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية  .14
 .2005-1/األردف ط-عماف
 .الديواف الوطٍت للمطبوعات اؼبدرسية-السنة الرابعة متوسط-دليل أستاذ اللغة العربية .15
 .2010-1/ط-2009دار الفكر –عماف -طرؽ التدريس بُت التقليد والتجديد-رافدة اغبريري .16
 .1975.ط/د.مكتبة األقبلوساكسية .5/رمزية غريب،التعلم ،ط .17
 .1971. 2/التعليم ط–رمضاف القذايف،نظريات التعلم  .18
 .2003 1/عماف ط-دار الشروؽ.اؼبدخل إذل التدريس-سهيلة ؿبسن كاظم الفتالوي .19
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: الملخص
 ىذا البحث إذل تسليط الضوء على واقع التدريس يف ضوء اؼبقاربات البيداغوجيا وكيفية تطبيقو بالنسبة للتالميذ،ومعرفة مدى يهدؼ

التطبيق الفعلي لو يف اؼبؤسسات الًتبوية التعليمية،وذلك من خالؿ الدراسة البينية اليت تركز على التدريس يف ضوء اؼبقاربتُت الكالسيكية 
واغبديثة ولعل اؽبدؼ الرئيسي من وراء ىذه الدراسة ىو ؿباولة كشف النقاب عن واقع التدريس يف بالدنا وذلك عند الوقوؼ على كل 

النقائص اؼبسجلة عند التالميذ واؼبدرسُت معا، مع االطالع على صبيع اؼبناىج والطرؽ اؼبعتمدة من قبل مدرسي اللغة االقبليزية يف اؼبستوى 
 .النهائي

 . التقوًن–اتوى - اؼبقاربة بالكفاءات - اؼبقاربة باألىداؼ -  الديداكتيك –البيداغوجيا  :كلمات مفاتيح

Résumé 

Cette recherche va essayer de jetter de la lumière sur la réalité de l’enseignement au vue du approches et 

pédagogiques et leurs applications dans la classe , Cette étude va essayer de faire une comparaison entre 

l’enseignement classique et moderne en Algerie afin de mettre le point sur toutes les lacanes envisagiées par les 

élèves et ce as travers les différentes méthodologies et méthodes appliqués par l’enseignent de la langue anglaise 

comme exemple du niveau terminale.    

Mots clés : L’enseignement , approches pédagogiques , enseignement classique et moderne , 

méthodologies et méthodes , langue anglais , niveau terminale , élèves.   

 

ENglish 

Summary :  This research aims at shedding light on the reality of teaching at the sight of pedagogical 

approaches and their applications in classes, this stady would try to do a comparison in between the classical 

and the modern teaching in Algeria so as to point at the various weaknesses faced by pupils by means of the 

applied methodologies and methods by the teachers of the English language at the level of the third year 

(terminal classes). 

Key words: teaching , pedagogical approaches ,classical and modern teaching ,methodologies and 

methods , English language , third year classes , pupils.
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