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Uمقـــــــدمــــة:U   

مي ــيــــتقوم مؤسسات التعلـيـم العالي بــدور فعال في تنمية الثروة البشرية ، و يمثل التعليم الجامعي قمة التعلـم التعل

 ذيــــــو يعول عليه إعداد العنصر البشري ال) سنة  24-18(مع صفوة شباب المجتمع من الفئة العمرية فهـو يتعامل

،  لمـوق العـــــس هو المحور األساسي للتنمية ، و ذلك مــن خالل إعــداد الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات 

 أخذ أشكاال متعددة و متباينة فمنها ما يــتصل بالطالـب لكن تعترض بعض المشكالت لدى طلبة الجامــعة و التي تـ

 .و منها ما يتعلق بواقعه التعليمي االكاديمي  و منها ما يتعلق بأسرته،

تعتبر دراسة المشكالت البيداغوجية الــتي تواجـه طــالب كلية الطــب و ما يتــرتب عــليها مــن أداء  بيداغوجي، 

رض على الجامعة النظر ـفـــي من خاللها ينتج عنه ظاهرة الرسوب الدراسي و التي تأحد الموضوعات الرئيسية الت

 ات و األمـــوال ـدر للطاقـن هــلفه مـخــــن ضمن مسؤوليات الجامعة و ما تـى أساس أنها مـإليها بعين االعتبار و عل

 ف التخصصاتــتلـخـربويين و الباحثين من مـــال التــل بـــــتماعية و التي أصبحت تشغــــو مخلفات نــفسيــة و اج

ى البحث عن أهم ــــن التربويين و العلماء النفسانيين إلـــــثيــــن الباحــــد مــــدفــع بالعدي...) النفسية، االجتماعية (

 .المشكالت البيداغوجية التربوية و خاصة مـــنها على مستوى الجامعة 

 ة ـوجيـــــشكالت البيداغــــوم الطبية نحـــــو المـى اتجاهات الطلبة الراسبين في العلث يحاول ان يتطلع إلـو هذا البح

و عالقتها ببعض الخصائص المرتبطة بهم من خالل الجنس و السن و السنة الدراسية و التخصص و لتغطية هذه 

 :النقاط ، قسم البحث إلى قسمين 

Uأوال الجانب النظريU  : و قد ضم الفصول اآلتية:  

Uالفصـل األولU  :ة ـــــعت لإلجابـــــث و الفرضيات التي وضـــاول إشكالية البحـــــنوان اإلطار المفاهيمي الذي تنــبع

ى ـم تطرقنا إلـــجرائية ثإلف اـــــم التعاريـــة و أهدافها ثـــــــن التساؤالت المطروحة ، كما تناول أهمية الدراســــع

ي فهم النظام ـــالتي اقتربت مع موضوع هذا البحث و أهم النظريات التربوية التي ساهمت فبعض الدراسات السابقة 

 التربوي و أختتم الفصل بخالصة
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Uالفصل الثانيU : لى توجيه المدرسي ، مبرراته إفيه تم التطرق  و وجي في التعليم الجامعي ــــنون بالفعل البيداغـــــع 

 ة ـــداف، المحتوى، األنشطـــهألا( ن ــطرقنا إلى المنهج التربوي و اهم عناصره منشأته، أهدافه أسس و مبادئه ثم ت 

 .صلــتعليمية و انتهى بالتقويم البيداغوجي  ثم خالصة للفـــية الــملــس أو العــتدريـــــنا إلى الــــم تطرقــــث) التقويم

Uالفصـل الثالث :U ي ــــوعنوانه الرسوب الدراسي الجامعي الذي تطرق إلى الرسوب الدراسي ، آثار الرسوب الدراس 

 .أهم النظريات التفسيرية  للرسوب الدراسي و انتهى بخالصة  

U الجانب التطبيقي: ثانياU  : و تنــاول الفصول االتية : 

Uالفصل الرابعU  :عرض فيها المنهج المستخدم، الدراسة االستطالعية  :و سمي اإلجراءات المنهجية للدراسة و نتائجها

ثم بناء أداة الدراسة و كل خطواتها ) خصائصها(الحدود المكانية و الحدود الزمانية و الحدود البشرية، عينة الدراسة 

 .و أخيرا األساليب اإلحصائية المعتمدة في هذه الدراسة 

Uالفصل الخامسU :التوجيه الدراسي ، المناهج الدراسية  : اورـــــحسب المح تائج البحث و مناقشتهاــخصص لعرض ن

 ة ــــحث و انتهى الفصل بخالصـــالتدريس ـ التقويم البيداغوجي ، ثم عرض و تحليل النتائج على ضوء فرضيات الب

ذه ــــب هتناول هذا الفصل النتائج العامة و النهائية للدراسة مع اقتراح بعض التوصيات ، إلى جان:  الفصل السادس

 . شتمل البحث على مقدمة و خاتمة و في األخير قائمة المراجع و المالحقإالفصول، 
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ن ــــة عـــــأهم المعاهد التقليدية في مجتمعنا، و هي األكثر مسؤوليتعتبر الجامعة من بين    :إشكاليــة البحـــــــث-1
ن البلدان تسعى إلصالح ــــــالتغيرات التي تجعل مجتمعنا أكثر المجتمعات تغيرا في تاريخ اإلنسان مما جعل كثير م

لى إدراك المعنى ــتعمل عمنظومتها التربوية قصد مسايرة التطورات العالمية و مواكبة متطلبات التقدم، و هي لذلك 
ادة االعتبار ــــالحقيقي للتكيف مع المتغيرات الدولية و ذلك بإعادة النظر في مفهوم التعليم و التدريس و التربية و إع

 مالــــن رأس الـــيات تكويـولعل أكبر تحد يمارس على آل. لتثمين رأس المال البشري باعتباره محور تطوير التعليم
أحدث دوره ــــدث بـذي أحـــوالبحث في طرائق التدريس الجامعية الحديثة ال) األستاذ و الطالب(ثل في البشري المتم

 رـتطوي ويم وـــــالم و االتصال والتدريب والتقـــــــدة، مثل اإلفادة مـن تكنولوجـيا اإلعــــــتكيفات على مستويات ع
 ).163، ص 2005بوحنية قوي، (   .آليات التدريس

مبدأ ديمقراطية التعليم الجامعي الذي تتبعه الدولة الجزائرية، أدى إلى إرتفاع عدد الطلبة الجامعيين إلى أكثر من  إن 
بينما لم ) 2009/2010ول الجامعي ـــــإحصائيات الدخ(طالب  (1.164.000)مليون و مائة و أربعة و ستون ألف 

داة االستقالل، و تسعى أن تتولد ـــــن بضعة آالف غــــو م )1982/1983(يتجاوز المائة ألف طالب للعام الدراسي 
ؤطر هؤالء الطلبة ــــــي. 2015اق ــــعن هذه التطور ا ت بالدولة الجزائرية إلى أن تصل إلى المليونين طالب في آف

ينار للبحث ما خصصت الدولة مائة مليار دـــــــأالف طالب ماجستير، ك 7ألف أستاذ جامعي و يساعدهم  35حوالي 
مي ــــــاألكادي العلمي خالل الخمس سنوات القادمة و ذلك لتحسين ظروف األستاذ البيداغوجية  ومنه على التحصيل

ي جميع ـــاالجتماعية و االقتصادية و ا لثقافية و ف: للطالب الجامعي و أيضا في طرح االقتراحات لمشكالت المجتمع
 ).2009و البحث العلمي،  عن وزارة التعليم (  . مجاالت الحياة

طالب جديد من مجموع طلبة جامعة  4524و الذي استقبلت  -عنابة–تار ـــاجي مخـــكما نجد على مستوى جامعة ب 
ى إدارة الجامعة في متابعة تكوينهم في جميع االختصاصات المتوفرة ـــب، و لم تتوانـطال 50586عنابة و المقدر بـ 

داغوجي الحسن و بتأطير أساتذة في اختصاصات مختلفة ـيـبـن الـطموحهم لضمان التكويو االستماع إلى انشغالهم و 
 .مناصب مفتوحة جديدة 105إضافة إلى  2158و الذين يبلغ عددهم 

 ).2009أكتوبر  01جامعة باجي مختار،-رسالة الجامعة (                                                                       

 ي النشاط ــــر فــــآخـــذي سيساهم بشكل أو بــــيمثل مخرج التعليم الجامعي الهدف النهائي من العملية التربوية و ال 
ئة ـهيـن خالل دخوله لسوق العمل و لما لذلك من انعكاساته على المجتمع، لذلك نجد الــــاالقتصادي و االجتماعي م

التعليم و البحث العلمي تساير التطورات العلمية و التكنولوجية الحديثة من خالل العليا في البالد و المتمثلة في قطاع 
ذي يتطلع إليه الباحث و العامل في قطاع التعليم ــيا و الــــبا شرعــة مطلـجعل متطلبات البحث  و مخصصاته المادي

ل بشكل إيجابي و متوافق مع تطلعات تفاعــالل الــالعالي أو المستفيدين من خدمات هذا القطاع الحيوي و ذلك من خ
ع التنظير ـما مــواقع ال يتوافق دائـــو أهداف السياسة التعليمية المنبثقة من السياسة العامة للدولة و مع ذلك نجد أن ال

سوب رة الرــــن ظاهــــوي التعليمي مـأو التخطيط لنظام التعليم الجامعي، و ذلك ما يواجه العاملين في الميدان الترب
وى الطالب أو تخلف الطالب ـستــدني مــــالدراسي لدى طالب الجامعة و يمكن تعريف الرسوب الدراسي على أنه ت

رات ــــبـــدرات أو المهارات و الخــيث القـــن حــــبشكل جزئي أو كلي عن زمالئه اآلخرين ذو المستوى العادي م
ترة الدراسية أو تخلفه كليا ــفي مستوى أدنى من زمالئه خالل الف و التحصيل العلمي، مما ينتج عن ذلك بقاء الطالب

و من ذلك ) 21، ص 2006بوبكر تومي، ( .ببقائه في الصف أو المرحلة الدراسية أكثر من الفترة الدراسية المقررة
لماء في ميادين ام بالغ عند الباحثين و العــيعد الرسوب الدراسي الجامعي من المواضيع التي حظيت و ال تزال باهتم

فس و علوم التربية و علم االجتماع ـكعلم الن: علمية عديدة و متنوعة حيث يجمع العديد من مجاالت العلم و المعرفة
ر النظرية التي ساهمت ـى اختالف األطــي ذلك إلـــو علم الوراثة و الفزيولوجيا و الطب و غيرها و يعود السبب ف

ار ـن هذا اإلطــرد  و المجتمع، ضمــــل و األسباب و ما يخلفه في الفـــتفسيره للعوامفي تناول هذا الموضوع و في 
في رفع  رةــؤثـول الصعوبات المـــــلبحث ح )العربي فرحاتي(ث ــللباحة ـدة دراسات نذكر منها دراســـــوردت ع

طت نتائج الدراسة ــوث التربوية حيث أعي مجال البحــي ضوء التغيرات المعاصرة فــم العالي فــــالجودة في التعلي
الدروس بضعف مستوى الطلبة و عدم االهتمام : ب التدريسي و البيداغوجي منهاــن الجانــــجة عـأن الصعوبات نات

دم وجود تقييم للنظم التعليمية في إطار معالجة الصعوبات ـــك عــدة  كذلــو قلة و نذرة المراجع المتخصصة و الجدي
ب و األستاذ و التي انعكست على مستوى مخرجات ــــودة التعليم و الطالــــن حيث جــــيق التعليم العالي مـالتي تع

 ).CNEPU ،2007العربي فرحاتي، ( .و نواتج الطالب
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اك ــث أن هنــحيث استنتج الباح )ودهــمدونة جبران محمد ف(و في دراسة حول سمات الطالب المتأخرين دراسات 
رد ـــــى التفكير ا لمجــــدرة علـــدم القــــوع  ف الذاكرةــــخصائص مؤثرة منها ا لخصائص العقلية كضعسمات و 

جة ـــو استخدام الرموز و قلة الحصيلة اللغوية و أيضا بعض السمات و الخصائص الجسمية كبعض األمراض النات
اء ــــنـــن أثــالسمات االنفعالية كشرود الذه عن سوء التغذية و مشكالت سمعية   و بصرية و عيوب أخرى و بعض

ول مشكالت الدراسية ــــح )د عثمان المحيسيــمــحـلم(التدريس و النزوع نحو الكسل و الخمول، كذلك في دراسة 
وجد ـللشباب و الطالب بالجامعات السودانية و عالقتها ببعض المتغيرات النفسية و التربوية حيث جاءت النتائج أنه ت

سبة من الشباب بالجامعة يعانون من مشكالت  دراسية بمستويات مختلفة و أيضا فيما يتعلق بأبعاد التوافق الدراسي ن
لوب ـــمط: تحت عنوان) رنا عمران(و درجة المشكالت الدراسية لطلبة الجامعة، كما نجد في الدراسة التي تناولتها 

التغيير الدراسي في المرحلة الجامعية حيث بينت نتائج الدراسة أسباب ظاهرة بدأت باالنتشار أراء حول .النجاح فقط
قد ـدى تعـــالرسوب المدرسي في أسلوب الدراسة و طبيعة الحضور اليومي إلى الدراسة و كيفية توجيه الطالب و م

واع مشكالت ــــول أنـــة حــدراس (Wilson, 1948)المواد الدراسة و عامل اللغة في التأخر الدراسي، كما أجرى 
دو على شكل العبء ــــمية و التي تبــالتكيف لدى طلبة الجامعة في زامبيا حيث أظهرت النتائج أن المشكالت األكادي

الدراسي و الحصول على المراجع المقررة للمادة الدراسية و إلتزام الطالب بتخصص معين هي من أهم المشكالت 
و لمناقشة هذا الموضوع يمكن أن نشير إلى أ ن هناك عوامل يمكن أن تساهم . التي تؤثر على تكيف الطلبة بالجامعة

ه ــبشكل أو بآخر في التعرف على أهم أسباب الرسوب الدراسي في الجامعات الجزائرية   و من أهمها برامج التوجي
ناء ــتالي يلتحق بدون عفي التعليم الجامعي و الذي مازال معتمدا على الطريقة التي حقق طالبها أعلى الدرجات و بال

قق ــبالجامعة التي يريد و في التخصص الذي توجهه له أسرته بناء على توجيه مسبق من أقاربه أو نجاح وظيفي تح
ب أن يسير ــن الطالــا أن هناك توجهات تقتضي مــمتناسيا الجميع بأن هناك قدرات يمكن أن تحكم سير الطالب، كم

ن ــي حياته و لكـــته و احتياجات ال بد من إشباعها حتى يتمكن من الشعور بالسعادة ففي ركابها يتمكن من تحقيق ذا
ة ــيــتجهلها المؤسسة التعليم) قدرات الطالب و احتياجاته و رغبا ته  و متطلبات الدراسة(المالحظ أن هذه العوامل 

و نوع التخصص و مكانته يفرض فرضا   يو أيضا األسرة التي ينتمي إليها الطالب إذ نجد أن اختيار المجال الدراس
ي ـر اإلحصائيات لوزارة التعليم العالـــــر آخـــو تشي.على الطالب الجامعي مما يؤثر عليه سلبا في مساره األكاديمي

ادل ـــما يعــى بــبة األولــمن الطلبة الجامعيين المسجلين تحصلوا على الرغ% 37.44و البحث العلمي أن ما نسبته 
مس ــن الطلبة المسجلين للرغبات الخـــم% 76.50بية ما نسبته ــــلف طالب لبت لهم الرغبة األولى، فيما تم تلأ 49

د ــعي، فيما بلغ عـــــب جامــــطال 132866طالب أودع بطاقة رغباته أي بما يعادل % 98.49األولى  و ما نسبته 
لبة ــسبة الطـى أن نـــجامعي و تشير أرقام الوزارة الوصية إل طالب 2024الطلبة الذين لم يودعوا بطاقة رغباتهم بـ 

ين العام ــــال عنها األمــــ، ويتم توجيه هؤالء إلى اقتراحات أخرى ق%7.54دد الذين لم تلب رغباتهم تقدر بـ ــــالج
 ).2009وق، زين العابدين جبارة، جريدة الشر(  للوزارة بأنه تم توجيههم الختصاصات تتالءم مع معدالتهم

ي المعارف ـــكما نجد أن الهدف األساسي من التعليم الجامعي هو تكوين الفكر العلمي و إن التوسع الكمي  والكيفي ف
لى ــــرف عــــــداد الهيئات التدريسية و التعــــالعلمية يخلق مشكلة عويصة لواضعي البرامج الدراسية و طرائق إع

واء أكانوا ــــلتي تؤدي إلى اخفاقهم و فشلهم في الدراسة، و كان لواضعي البرامج سالمشكالت التي تواجه الطلبة و ا
لجانا تعينها الحكومات لهدف أو أساتذة كل منهم يضع محتوى برنامج مقياسه لنفسه و يجد كل واحد نفسه أمام سؤال 

 ؟ صعب اإلجابة عليه و قد تتعدد ماذا نقدم للطالب

ة ـــبرات تعليميــن مخطط  تربوي يتضمن عناصر مكونة مــن أهداف و محتوى و خفالمنهاج التربوي هو عبارة ع
قة ــبط بالمتعلم و  مجتمعه و مطبـويم، مشتقة من أسس فلسفية و إجتماعية و نفسية  و معرفية مرتــــدريس و تقــو ت

ل ــــــمتكامــنمو الـــتحقيق ال يــــفي مواقف تعليمية داخل المدرسة و خارجها و تحت إشراف منها بقصد االهتمام ف
لم ـــدى المتعـــــك لـق ذلــقــدى تحــــبها العقلـيـة و الوجـدانـيـة و الجسمية، و تـقـويـم مــــلم  بجوانــلشخصية المتع

منها  د من الدراسات العالقة بين المناهج التربوية و التحصيل الدراسيــــو قد بينت العدي ).2004سعاد و إبراهيم، (
اتجاهات طرائق الدراسة السائدة عند الطلبة الجامعيين و الكشف  وانــــتحت عن). 2009محروسة، الطالب (ملتقى 

دة باإلضافة إلى قياس معدل الدافعية ــة السائـــق الدراســة و طرائــعن العالقة بين  المتغيرات الديمغرافية و التربوي
ج أن طرائق التدريس السائدة ـــالمحصلة في الحياة العلمية حيث أظهرت النتائو لتوظيف ا لمعارف  لإلنجاز العلمي 

ن مصادر ــات عــــند الطلبة الجامعين  هي طرائق تقليدية و كذلك االعتماد في الحصول على المعارف و المعلومع
ية ـدافعــــلإلنجاز العلمي و الو المحاضرات و الدروس التطبيقية، بينما أظهر معدل الدافعية   تقليدية كالكتاب المقرر
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ليل ــدرجات  و في األخير أظهرت نتائج تح 10درجة من أصل  6.39لتوظيف الحصيلة المعرفية أنه معدل متوسط 
. لها تأثير طفيف في إختيار طريقة الدراسة) مرحلة الدراسة، معدل التحصيل الدراسي(البيانات أن العوامل التربوية 

 اءـأن نمودج التدريس يختلف باختالف خصائص الطالب من حيث مستويات  الذك) براهيممجدي عزيز إ(كما يرى 
وجد ـــو األعمار و الخلفية العلمية، كما تختلف طرق التدريس باختالف طبيعة الموضوع الذي يدرس و في ما يلي ت

) ةـراريــقــاالست(ة ـيـاجنتـتـسإلأن الطريقة ا) 1974هندريسكون، (لبعض البحوث الخاصة بطرق التدريس إذ يرى 
ة ــون فعالــــاء تكـــة اإللقــريقـأن ط) 1972بانكس، (رى ـــتناسب تكوين المفاهيم و اكتشاف األنماط الرياضية و ي

ا حول العوامل الحقيقة للرسوب ـبحثن ه، يمكن أن نطرح إشكاليةــــو من كل ما سبق تناول .في توصيل معلومة معينة
من جهة نظر . الطالب الجامعي و عالقته بطبيعة المشكالت البيداغوجية المسببة في جامعتنا الجزائريةالدراسي لدى 

ة و على ضوء ذلك يمكن ــار عنابــــتــي مخـــالطلبة الراسبين في الجامعة الجزائرية بكلية العلوم الطبية لجامعة باج
 :صياغة اإلشكالية في التساؤالت التالية

  السؤال الرئيسي

 ي مختار ؟ ــيداغوجية بجامعة باجــــما طبيعة إتجاهات الطلبة الراسبين في كلية العلوم الطبية نحو المشكالت الب     

 :  األسئلة الفرعية

اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت  .فيهل توجد فروقات ذات داللة إحصائية  •
 البيداغوجية حسب متغير الجنس ؟ 

هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية في إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت  •
 البيداغوجية حسب متغير السنة الدراسية ؟

هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت  •
 البيداغوجية ومتغير السن؟ 

قة ذات داللة إحصائية بين إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت هل توجد عال •
 البيداغوحية و متغير التخصص؟

 
 

 ات الدراســـــة ــــفرضي -2

 

 . إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية مرتفعة-1

 توجد فروقات ذات داللة إحصائية في  اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية  -2

 .حسب متغير الجنس     

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في  اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية  -3
 .حسب متغير السنة الدراسية 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية -4

 .و متغير السن 

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو مشكالت البيداغوجية  -5

 .و متغير التخصص     
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 :حــــث و دوافــــع اختيــــارهأهـــــداف الب-3

 .المشكالت  التربوية على مستوى الجامعةي الدراسات المتعلقة بحل ــــاستغالل الدراسات الحديثة في علم النفس ف*

دراستها (السعي لــحل المشاكل البيداغوجية و التي لــــها عالقة بالرسوب في الجامعة من خالل دراستها مـيدانيا *
 )موجودة في الواقع الجزائريكما هي 

 طاع االقتصادي ــر القــــع و تطويــــه، ألهميته في دفــة فيـــــراء دراســــاالهتمام بقطاع التعليم العالي و ذلك بإج*

 .و االجتماعي و الخدماتي و االنفتاح على عالم الشغل

ة ـــللحد من ظاهرة الرسوب في الجامعة الجزائريمحاولة معرفة أنجع الطرق البيداغوجية في قطاع التعليم العالي *
 .و خاصة في كلية العلوم الطبية

 :أهميـــة البحــث -4 

 :أهمية الموضوع تتضح في العناصر التاليــة

 رة ـــــورتها الواقعية المباشـطرح مشكلة الرسوب الدراسي في الجامعة و في تخصص العلوم الطبية في ص
ي ــدة التـــالت البيداغوجية التي تقف حائال لنجاح الطلبة، و ما هي طبيعة المساعو أهم المشك* لدى الطلبة 

 يمكن أن تنتهجها اإلدارة الجامعية للحد من هذه الظاهرة
  في هذا العصر كثرت العلوم و تشعبت و ظهرت تخصصات جديدة فأصبح من الصعب أن يختار الطالب ما

ع تشخيص ـــيه الرغبة و النجاح مــق فـقـذي يحـم الاالختيار السلييناسبه لمساره الدراسي و مدى توفيقه في 
 اره الدراسي ـــناء مســــبات أثـــل و عقـــن مشاكــــتشاف ما يعترضه متعلم الطالب الجامعي و اك عمليات 

  األخرى العربية معرفة اآلليات الحقيقية التي يتبعها النظام التربوي بالجامعة الجزائرية و مقارنتها باألنظمة
 .منها و األجنبية

 ترشيد التعليم الجامعي بما يتناسب و فلسفات التربية الحديثة. 
 

 :التعاريف اإلجرائية لمصطلحات الدراسة-5

ه ـن خاللــــي تهدف إليها الدراسة، بحيث مـــتستخدم الدراسة مجموعة من المفاهيم يجب تحديدها بدقة و بالكيفية الت
يم ـن بين هذه المفاهــاإلجرائي للمفهوم و الذي يفيدنا في كشف بعض النقاط التي تخدم الموضوع و منعرف المفهوم 

 :التي استخدمها الباحث ما يلي

 :االتجاهــــــات-5-1 

ادئ ــه المسمى المبـــــي كتابــاه و ذلك فــــن استخدم مصطلح اإلتجــو أول مــرت هــيزي هربــإن الفيلسوف اإلنجل
ثيرة لكثير من الجدل يعتمد ـإن وصولنا إلى أحكام صحيحة في مسائل م: ، فقد كتب يقول1864ولى  الصادر عام األ

 ).43، ص 1994فؤاد حيدر، (  إلى حد كبير على اتجاهنا الذهني و نحن نصغي إلى هذا الجدل أو تشابك فيه

رات من ـــد ألن هناك العشـــعلى تعريف موحه من الصعب العثور ـــفإن لالتجاهاتو عندما نريد أن نضع تعريفا  
 ).15، ص 2004محمد خالصي، ( : التعاريف لذلك نقدم بعض هاته التعاريف و هي

 رةــكــص أو فــوع أو شخـــد موضــو أو ضــــــرد نحــــوميل استجابة الفــورجان هــــد مـــنــاالتجاه ع. 
 االستعداد الذي يوجه السلوك و يضفي عليه معايير موجبة و سالبة ه الميل أو ـــأما بوجار دوس فيعرفه بأن

 ).277، ص 2000انتصار يونس، (بالنسبة لبعض ظواهر البيئة تبعا النجذابه أو نفوره منها 
 أما ترستون  Therstone   فيقول بأن اإلتجاه النفسي هو تعميم استجابات الفرد تعميما يدفع بسلوكه بعيدا

 .أو قريبا من مدرك معين
  و كرسفيلد أما كرش(Krech et Cursfield) جاه بأنه تكوين دائم من الدوافع و اإلدراكـــفيعرفان االت 

 ).87، ص 2000محمد إبراهيم  عبيد، (و االنفعاالت  و العمليات المعرفية المرتبطة بجوانب حياة الفرد  
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  قيبسنأما) (Gibeson  اإلدراك ـــها متصلة بـــي محددات للسلوك ألنــو زمالئه فيرون أن االتجاهات ه 
و الشخصية و الدافعية و منظمة من خالل الخبرة السابقة و ذات تأثير محدد على استجابة الفرد للناس و األشياء 

 .أو لموقف معين

  برة ــــالل خـــألبورت فيعرف االتجاه بأنه حالة من االستعداد أو التأهب العصبي و النفسي تنتظم من خأما
ف التي تستثير ــالشخص و تكون ذات تأثير توجيهي أو دينامي على استجابة الفرد لجميع الموضوعات و المواق

 .هذه االستجابة
 م و منسق في التفكير و الشعور ورد الفعل تجاه الناس االتجاه عند أحمد عبد اللطيف وحيد بأنه أسلوب منظ

: يـــاه الرئيسية هــــي البيئة و معنى هذا أن مكونات االتجـــتو الجماعات و القضايا االجاتماعية، أو أي حدث ف
تشكل عندما إن االتجاه يــى رد الفعل، و عليه فــــات إلـــاألفكار و المعتقدات  و المشاعر و اإلنفعاالت ثم النزاع

ع ـــصورة منسقة مـــى رد ا لفعل بــتترابط هذه المكونات إلى حد أن ترتبط هذه المشاعر المحددة و النزاعات إل
 .موضوع االتجاه

 ن أو متوسط، يقع فيما بين المثير ــيعرف حامد عبد السالم زهران االتجاه بأنه تكوين فرض، أو متغير كام
ي البيئة التي تستثير ـوز فــــداد نفسي أ و تهيؤ أو موضوعات أو مواقف أو رمو االستجابة، هو عبارة عن استع

 ).136، ص 1984حامد عبد السالم  زهران، (  هذه االستجابة
 

 :أهميـــــة االتجاهــــات و وظائفهـــــا 1.1.5

ؤثر ــرين  و هي تـــنا لآلخــإدراكا و ــر مثال في أحكامنـــنا، فيه تؤثــتلعب االتجاهات أدوارا هامة في تحديد سلوك 
ن ــي المهـــعلى السرعة و كفاءة تعلمنا و هي تساعد في تحديد الجماعات التي ترتبط بها و اختياراتنا الدراسية و ف

صرف ــي التـــفة التي نعيش بها فاالتجاهات تعمل على خلق حالة من االنتظام في السلوك و الثبات فــو حتى الفلس
 .)95، ص 2002محمود سليمان العميان، (  جملة من الوظائف منهاو لها 

تساعد في عملية التنبؤ بالسلوك من خالل تحديد االتجاهات المكنونة لدى األفراد، هل هي اتجاهات إيجابية  )1
 .أم سلبية نحو قضية معينة

ن المعارف ــبحث عـــالل الـــن خــرد مـــــالمعرفة تعمل االتجاهات على توسيع التفكير و المعرفة لدى الف )2
 .لبياــيا أم ســــذا الموقف إيجابـــو المعلومات و بالتالي تساعده هذه المعرفة في اتخاذ موقف ما سواء كان ه

يواجه األفراد ضغوطات و صراعات في حياتهم و تعود هذه الضغوط و الصراعات : ن الذات ــاع عــــالدف )3
ن ـراد باالحتفاظ باتجاهاتهم مـــقوم األفـــذه الضغوط يــي مواجهة هــــو ف لية أو خارجيةـــلعوامل بيئية داخ

أجل استخدامها في الدفاع عن ذاتهم و بالتالي تخفيف حدة التوتر  و القلق المتولد لديهم، فاألفراد الذين يكون 
ن ذاتهم مما ينعكس على ـــاع عــــون قادرين على الدفــم  يكونــلهم اتجاهات معينة حيال مواقف معينة فإنه

جاهات معينة فهم سيكونون غير قادرين ـون لديهم اتـــتخفيض التوتر و القلق لديهم، بينما األفراد الذين ال يك
 .على الدفاع عن ذاتهم

 .التعبير عن الثقافة و القيم )4
: يهـــالذي يعيش فاالتجاهات هي إحدى الوسائل و الطر ق التي تساعد الفرد على التكيف مع المحيط البيئي  )5

داف ــق أهــقيــن تحـــة حتى يتمكن مـــفالفرد الذي يعمل مع الجماعة سيكيف نفسه مع اتجاهات تلك الجماع
المنظمة وأهدافه كذلك، و الفرد الذي يبحث عن القبول االجتماعي في المجتمع ماال بد له أن يكيف نفسه مع 

 .يهــيش فــين المجتمع الذي يعـــس و التوافق بينه و بــيق التجانــــل تحقــــن أجـــــاتجاهات ذلك المجتمع م
ر ـــاشباع الحاجات و الرغبات و ذلك من خالل تحقيق حاجاتهم النفسية و االجتماعية و حاجات االنتماء و التقدي )6

 ).18، ص 2004محمد خالصي، (
 :التي تتمثل فيمن التعريفات السابقة نسجل بعض المعلومات عن طبيعة االتجاهات و 

 .أنها عبارة عن تنظيم لمعتقدات الفرد و ميوله و اهتماماته إزاء القضايا والموضوعات و المواقف في الحياة - أ
أن الموضوعات  و القضايا و المواقف التي يكون الناس اتجاهات إزاءها ليست هي الموضوعات و القضايا  - ب

لها، بل تتكون االتجاهات حول الموضوعات و القضايا والمواقف التي تمثل حقائق ثابتة ال يختلف الناس حو
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ل منهم وجهة نظر ــحيث يكون لكـو المواقف ذات الطابع الجدلي العام، أي تلك التي يتجادل الناس حولها، ب
 .و ميل مختلف عن اآلخرين إزاءها

ر ختلفة ــــت نظو بما أن االتجاهات تتكون حول الموضوعات و القضايا و المواقف التي يكون للناس وجها - ت
 .حولها، فإن وجهة النظر هذه، تكون إما بالقبول أو بالرفض إزاء الموضوع محل االتجاه

 .تغلب على االتجاهات الذاتية أكثر من الموضوعية من حيث محتواها و لذا فمن أهم خصائصها أنها انفعالية - ث
 .تغييرهاتتصف االتجاهات بالثبات و االستمرار النسبي و لكن يمكن تعديلها و  - ج

 
 :مفهوم الرسوب المدرسي -2.5

 .لهــى أسفـــط إلـقـس: اءــي المــوب الشيء فــبا و رســرسب، رســـرسب، ي :ةــغــوب لــــعريف الرســـــت -51.2.

 .المحيطاتوب الرمال في البحار و ــــول رســر و نقـئـبـاع الـــــي قـــــراب فــــتـوب الحصى أو الــول رســو نق -

تا ـــارتا أي دخلـــغ: ناهــرسب عي: ول أيضا ــــأخفق في االمتحان و لم ينجح كما يمكننا الق: قول رسب التلميذـــفن -
 ).386، ص 1991علي بن هادية و آخرون، . (لراسبافي 

 )يـمفهوم جيولوجو هو (عضها البعض ـوق بـي الصخور التي تترسب فـة، و هـيـور الرسوبـول الصخـو أيضا نق -
و ـوه  "Risidus Culturels"   يةـافـب الثقــي معنى الرواسـده فـجـنـوب فــوم الرسـهـفـي لمــافـقـا المعني الثــأم

ي ــل الثقافي  و االجتماعـــتم التعامـــا، يــــتمع مـجـراد مــرة أفـذاكـــأذهان و بــقا بـــقى عالـبـب و يـما يترس  كـل
 ).743، ص 1985جروان السابق، (من خالله 

لقد تعددت و تنوعت وجهات نظر الباحثين النفسيين  و التربويين حول مفهوم  :مفهوم الرسوب اصطالحا -52.2.
ؤشر الذي يسمح بتقدير  ــــالم" :الرسوب المدرسي، من حيث أنه يحمل مضمونا تربويا و تعليميا فقد عرف على أنه

" فس المستوى التعليميـــكل المتمدرسين من نــا، بالنسبة لـــي مستوى تعليمي مـبين فـــــلراسذ اـــــالميــــدد التـــع
(Samia MEZAIB, 2001, p 58)   تضح من هذا التعريف أن ظاهرة الرسوب المدرسي واقع تربوي يجب ـــي

عوامله، بالتالي محاولة التقليص من االهتمام به بواسطة الدراسات و األبحاث العلمية و ذلك لفهمه و تحديد أبعاده و 
رى أن التلميذ الراسب هو التلميذ الذي لم يتوصل ـي (A.Duny)" ديني"ـ ــريف لـــى هذا ورد تعـة إلــــإضاف .حدته

 .إلى اكتساب المعارف و المعلومات التي تتوقع المؤسسة التربوية أن يكتسبها

وم أن الرسوب المدرسي قد يكون مرده إلى عدم القدرة ــهـفـذا المـهـل" ينـــدي"ف ــريــن تعـــمكن استنتاجه مـــما ي 
ة منه ـويـربـومة التـنظـر المـظـتـنـي تـــعارف و المعلومات التـو اإلمكانية الذاتية للتلميذ على اكتساب و تحصيل الم

 .حصلهايأن يكتسبها و 

 نةـن سـثر مــي الصف الدراسي أكــالمعيدين أو الراسبين بأنهم الطالب الذين يبقون ف (Kendal)دل ــرف كانــو ع 

 :قة للرسوب المدرسي تتبنى الدراسة التعريف التاليـف السابـمن خالل التعاري :المفهوم  اإلجرائي للرسوب 3.2.5

لعدم تمكنه من الحصول على المعدل رى، نظرا ـى أخــية إلـمـالرسوب المدرسي هو عدم انتقال الطالب من سنة تعلي
قال ـتــاح أو االنــــنجـــه للــلـؤهــذي يــو إذا الـفه. ىـلـالسنوي الالزم، الذي يؤهله للنجاح أو اإلنتقال إلى مستوى أع

إلى مستوى أعلى فهو إذا عبارة عن إخفاق في تحقيق النتائج    و االرتقاء مما يؤدي به البقاء في نفس المستوى مرة 
أخرى في نفس القسم، و هذا ما هو جاري به مثال في المنظومة التربوية الجزائرية أما في الجامعة خاصة في النظام 

L.M.D  فيبقى المقياس على شكل(Crédit) أن يسوي وضعيته النهائية لكي يتحصل على الشهادة إلى. 
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 :مفهــــوم البيداغوجيــــا -3.5

لفظ البيداغوجيا منعدم في المعاجم اللغوية و يفضل بعض العرب استخدام مفهوم التربية بدله : المعنى اللغوي-1.3.5
 ).23، ص 1998مربوحة نوار، (

أصلها إغريقي، فهي آتية من الكلمة : " ما يليـالبيداغوجيا ك (Larousse)رنسي الروس ـــرف القاموس الفـــعــو ي
 :و تعني (Paidagogia)اإلغريقية 

 .نظرية علم تربية األطفال -

 .يــوجـــداغـيـبـة الـــصف -

 .(Petit larousse, 1991, p721) ) مثال استعمال بيداغوجيا جديدة كلية(طريقة التدريس  -

البيداغوجيا تقنية للتربية و هي في نفس الوقت علم و فن، هي علم ألنه يجب أن تكون   :الحيالمعني اإلصط 2.3.5
لها قاعدة تشمل معطيات معينة، و هي فن في التطبيق الذي يقوم به المربي للمعلم البيداغوجي هذا الفن يقيم في نمط 

) التدريس/ التعليم(ر المعطيات التي ستكتسب ــديـقـذلك في طريقة تــل و كـفـى الطــمارسه المربي علـذي يـالفعل ال
ادة ـيـن قــني فــا تعـــأنها لغوي) Roger Mucchielli(و يرى روجر ميكلي   )17، ص 1999سمية بن غضبان، (

ن، ــل عملية تكويــاألطفال، و هو العلم المعياري للتربية يعني بدراسة اإلجراءات و طريقة التربية، و عموما فهي ك
صبح فيه ــذي يـــــشكل البيداغوجيا هو أوال خاص باألهداف و بالعقائد السياسية التي تهتم باألطفال في النطاق الو م

طور  إعادة تعريف للبيداغوجيا ـية تــاســكل إيديولوجية سيــــبل فــقـتـسـي المــــن فــيـدـرين راشــــــخآلؤالء اــــه
(Roger Muccheilli, 1975, p120). 

نظام السياسي الذي ــاضعة للــيداغوجيا خـــيرة أن البــــبالعبارة األخ Roger Muccheilliو يقصد روجر ميكلي 
ذا المنطلق ـــن هــيحدد األهداف التربوية للتعليم، و عليه فإن هذا التحديد يعتبر بمثابة إعادة تعريف للبيداغوجيا، و م

 .نطالقا  من األهداف التي سطرهافإن كل مجتمع يتبنى بيداغوجية خاصة به إ

فعل ـع الــتدرك اليبيداغوجيا بأنها تعتمد على فلسفة و في عالقة م: (Gaston Mialaret)و يقول غاستون مياالري 
 .(Gaston Mialaret, 1968, p4). التربوي

سان ــــلوم اإلنــاسهامات عو يمكن أن تمثل البيداغوجيا مجموع نظريات منسقة للتأمالت و الخبرات المستوحاة من 
تطور، ــها للــيادتــة و قــارسـمـمـــها للـهـيـل توجــن أجــربية مــصورات التـي تستند على تــو الخبرة المهنية و الت

مجموعة (االت ـــفعــو تميل البيداغوجيا إلى حكم نشا ط المربي منطقيا لكن إهمال لمصادفات المظاهر المختلفة لإلن
 .(Leandre Caudrey, 1973, p 99)في العالقات اإلنسانية ) اإلنفعاالت

اد ــــهة إلرشـــال النظري و القوانين الموجـــــالمج: "البيداغوجيا على أنها  (Landsheere)و يعرف الندشير * 
وصول إليها، و إنما   ــداف التي ينبغي الــاألستاذة و المربي في أفعالهم اليومية، فهي ال تعني فقط المواضيع  و األه

. كملة أهدافهاـتـوفرة لـــكذلك األشخاص أو الجماعات اإلنسانية التي تتدخل كعوامل أو مواضيع، و اإلمكانيات المت
(Denis Louanchi, 1987, p 11). 

اه حيث يعتبر علم من العلوم و ترى مربوحة نوار أنه يتم استخدام لفظ البيداغوجيا كما جاء عند الفرنسيين ومعن*  
اإلنسانية التطبيقية، إذ يعرفها أحمد شبشوب في كتاب علوم التربية على أنها مجموع الطرق و الوسائل التي تمكننا 

 ).23، ص 1999نوار مربوحة، (من أن نعين تالميدنا على المرور من طور الطفولة إلى طور الكهولة  

، أو علوم التربية التي تهتم بدراسة طرائق التعليم  أو التربية، أو هي كما عرفها على هذا فالبيداغوجيا تدل على علم 
ن النواحي البدنية و الفكرية و الخلقية و المنهج و الوسائل التي ــرد مـــــالبعض العلم الذي يبحث في أهداف تنمية الف

إن : ولــــتقـــــربية فـــــداغوجيا و التــيـن البيــوار العالقة بـــمربوحة ن. تستخدم لتحقيق هذه األهداف و توضح   د
الزم يسير في خط مستقيم من اليبيداغوجيا التربية، ـــــتـان، إال أن الــــالزمـتـان مـهومــــربية مفـــالبيداغوجيا و الت

االت  و بالضرورة للتربية ألن هذه األخيرة تشكل ــو ال يحدث عكسا، بمعنى آخر أن البيداغوجيا مالزمة في كل الح
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وجد التربية بمعزل عن البيداغوجيا ــــد تــــــموضوع الدراسة في األولى، بينما التربية غير ملزمة بالبيداغوجيا ، ق
ت التربية جدها إال في حاالـــال نــــــباعتبار أن األولى تظهر بمختلف الصور مقصودة و غير مقصودة، أما الثانية ف

ن جيل إلى جيل كما ـــالمقصودة أو الرسمية، هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإن التربية ليست ثابتة، و لكنها تنتقل م
سبقت اإلشارة سواء توفرت لديه  و سائله البيداغوجية أم لم تتوفر غير أننا نتساءل عن الكيفية أو الطريقة التي تنتقل 

 ؟ الحقةبها هذه التربية لألجيال ال

شر أضعف المخلوقات كلها عند والدته لذلك فالعيش ال يكتب له إال بمساعدة اآلخرين ـــبطبيعة الحال، يعد صغير الب 
 .له إن هذه المساعدة و الرعاية هي ما يحمله معنى التربية أو التنشئة االجتماعية

سائلها واإلنسان قد قنن هذه الطرق و طورفي و لكن توجد طرق كثيرة لرعاية و تنشئة هؤالء األطفال و اليوم يكون  
لى هذه ـــفأطلق ع. ة األطفالـئـة و تنشـكما أصبح يهتم بتلقي هذه الطرق و الوسائل لمن يشرفون على تربية و رعاي

قينها مين، و تعلم طرق تلـلـعـتـمـن أو الـيـئـالعملية ما يسمى بالبيداغوجيا حتى يمكن التفريق بين التربية كعملية للناش
 .كعملية أخرى للمربين 

فاهيم أساسية في ميدان ــــكم) Pédagogie(و البيداغوجيا ) Education(و بمعنى مختصر يوجد فرق بين التربية 
ي ما يمثل الجانب ــــو حسب ما تقدم من شروح و تعاريف للمفهومين فإن البيداغوجيا ه. علوم التربية بصورة عامة

 ي الواقع ــــدها فــــادي في العمليات التربوية المختلفة، أو هي كيفيات تطبيق التربية و تجسيالعلمي و التطبيقي و الم

 ) 44 -43ص ص-1998مربوحة نوار، (               

 :المعنى اإلجرائي -3.3.5

واء كانت جسدية أو عقلية أو أخالقية و تستفيد من معطيات حقول معرفية ــــة سـيـربــم للتـــــا علــوجيـبيداغـــتعد ال 
 .ي تهتم بالطفل و المراهق كما تعمل على تجميع الحقائق حول المناهج و التقنيات و الظواهر التربويةـــو الت أخرى 

 :مفهوم التربية 5-4

ة و من أكثر التعاريف ـفـلــتــات مخــياغــــرق و صــــربية و األجنبية بطــــــراجع العــــورد مفهوم التربية في الم 
 :استعراضا و تداوال و في مراجع التربية بشكل عام نجد

 :تعريف التربية لغة  1.4.5 

 :تفيد كلمة التربية من الناحية اللغوية المعنى اآلتي 

 تربــــى تربيـــــا -
 تثقف، تهذب: تربى الولد -
 ).158مختار، ص علي بن (تغذى : تربى الولد -

 
تنشأ : لـــــيتربى، تربية الرج: تربى"  :في الميدان التربوي عموما مدلوال لغويا هاما و هو" تربية"كما تحمل كلمة  

ربا، و ربا الشيء يعني : كلمة التربية تشتق من فعل  نأضف إلى ذلك أ) 183علي بن هادية، ص (و تكون و تثقف 
ية، ــلقــربي تربية،  و تربى الولد، بمعنى غذاه و نـــشأه و نمى قواه الجسدية و العقلية و الخ: أنه نمى و زاد، و يقال

ن التعريفات اللغوية ظ مــو التهذيب و المالح  و هكذا فإن المعنى اللغوي يجمع ما بين التنشئة االجتماعية و التقــوية
ذيب األخـــالق في بعدها ـــــو ته) معنى مـــــــادي(تنمية الجانب الفيزيولوجي الجسدي : أن فحوى مفهوم للتـــربية

و هو أساسا جانب معنوي فالتربية ) معنى نفسي معرفي(االجتمــــاعــــي، و تقويم السلوك و تغذية الفكر بالمعا رف 
 .كاملة إذا هي حياة اإلنسان
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 :تعريف التربية اصطالحا 2.4.5

 .التربية هي تحقيق نمو الفرد في جميع جوانبه الجسدية و العقلية و االنفعالية -

 "لجون ديوي"التربية هي الحياة بمعناها الغني المتعدد الجوانب، و هذا التعريف  -

ة تحقيق ذاته و تكوينها، التعريف لصالح التربية هي مجموعة الجهود التي يقوم بها اآلخرون لينمو للفرد فرص -
 .الدين شروح

الحظ أن هذه التعاريف تركز على  تنمية المدارك و القدرات الفكرية و العقلية  و االجتماعية و االنفعالية الكامنة ــــن
 إلخ.........النمورد و إحاطتها باالهتمام الذي يحقق لها إثبات الذات  و االستمرار في ـــــــفي الف

زرع األخالق، أي أن : في العالم العربي بصفة عامة هو" تربية"عنى الشائع و المقصود في لفظ ــــو يالحظ أن الم 
 و جعل تصرفاته  -و خاصة الصبي -ول حول تهذيب أخالق الفرد ـــــذا المدلـــــــص في هـــالهدف من التربية يتلخ

و يستخدم المفهوم  نفسه في مجتمعات أخرى أو حاالت أخرى . هــمع الذي يعيش فيو سلوكه مقبوال من طرف المجت
 )33 - 32ص .، ص 1999مربوحة نوار، (لإلشارة إلى تكيف الفرد في وسطه االجتماعي 

ق ـــالتربية تعديل للسلوك عن طري: "و هناك تعريف آخر لجيتش، و هو من أكثر التعاريف للتربية شيوعا، يقول فيه 
 )13، ص 2008صالح الدين شروخ، (برة و الميدان الخ

ل على تحقيق االتفـــــاق ــمـنظام إجــــتماعي يع: " هاــللتربية على أن) Emile Durkhim( و ينظر إميل دور كايم 
عنده  كما أن مفهوم  التربية. ي األجيال التاليةـة فــمــو التكامل االجتماعي من خالل تدعيم الصفات الشخصية المالئ

يتجه نحو حصر و تحديد هذا المصطلح في التأثير الذي يحدثه جيل الراشدين على جيل الذين  لم يمارسوا بعد الحياة 
 ".االجتماعية، و من ثم فإن التربية تتمثل في التنشئة االجتماعية المنظمة للصغار

 :و تعريفه الدقيق للتربية فهو يقول

"L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas 
encore mures pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez 
l'enfant un certain nombre d'états politiques, physiques, intellectuels et moraux que 
réclame de lui la société dans son ensemble et le milieu spécial au quel il est 
particulièrement destiné". )     35ص  -1999مربوحة نوار، (                                                      
                              

إجتماعية تقوم التنشئة االجتماعية، ذلك أن التنشئة مربوحة نوار ترى بأن التربية عملية .باإلضافة إلى ما سبق فإن د 
االجتماعية تركز على تربية الصغار و تستمر معهم على مدى مراحل عمره، و إن اختلفت تسميتها من مرحلة إلى 

أخرى، كما تعبر التربية على نظام من أنظمة المجتمع، بينما تعبر التنشئة االجتماعية على عملية من عمليات هذا 
 .امالنظ

إن التعريفات و المفاهيم  السابقة، على تنوعها و تميزها، تبرز أهمية التربية التي  :التعريف اإلجرائي للتربية 3.4.5
 :شغلت المفكرين على مر العصور و رغم اختالفها، فهي تلتقي حول النقاط التالية

 .الجيل البالغ يوجه الجيل الناشئ توجيها مقصودا أو غير مقصود -أ

محاوال أن يقدم للتراث   التربية عملية تكيف و تفاعل بين اإلنسان و محيطه حيث يكون الفرد فاعال و منفعال -ب
 .اإلنساني شيئا  جديدا 

التربية تهدف إلى تطوير طاقات الفرد الجسدية و العقلية و النفسية ضمن الظروف المالئمة حتى يصل الفرد إلى 
 .ى واسع إذ تتم داخل األسرة و المدرسة و المجتمعالكمال، إنها عملية شاملة لها معن
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 :مفهـــــوم المنهـــــاج -5.5

ي قول البن عباس ـــو ف) 48المائدة " (لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا: "قال تعالى: تعريف المنهاج لغويا -1.5.5
إن كلمة منهاج الواردة  "ناهجةلم يمت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حتى ترككم على طريق : " رضي هللا عنهما

ة ــجليزيــلمة اإلنــفي اآلية الكريمة، و كلمة ناهجة في قول ابن عبا س رضي هللا عنهما تعني الطريق الواضح و الك
. اق الخيلــضمار سبـــاها مــــو معن ، و هي كلمة مشتقتة من جذر ال تيني )Curriculum(الدالة على المنهاج هي 

د بهذه ـــــو يقص) Syllabus(أخرى تستعمل أحيانا مرادفة لكلمة منهاج هذه الكلمة باألنجليزية كلمة و هنالك  كلمة 
نة دراسية ــــالل ســـــل موضوع خــــي كـــن الطلبة تعلمها فــــالكلمة بالعربية و باألنجليزية المعرفة التي يطلب م

 ).21، ص 1991مرعي ، (

يانا المحتوى، و تعني األنشطة ـــني المعرفة كما تسمى أحـــــنهاج تعـــلمة المــك :تعريف المنهاج إصطالحا -2.5.5
توخاة من تعلم هذا المحتوى، ــالتعليمية التي ستوصل هذا المحتوى إلى المتعلم، و تعني التقويم، و أخيرا األهداف الم

 .إضافة إلى المعلم و المتعلم و الظروف المحيطة بهما

مل على عنصر ـتقرر المشــاج واسع جدا حتى إنه يكاد يشتمل على كل ما  تحتويه التربية، بعكس المإن مفهوم المنه 
 ).1993مرعي و أخرون، (واحد من عناصر المنهاج و هو كمية المعرفة أو المحتوى 

ار التي ــاألفكيم و ـالمنهاج المدرسي هو مجموع المعلومات و الحقائق و المفاه: المفهوم اإلجرائي للمنهاج -3.5.5
 .يدرسها الطلبة في صورة مواد دراسية اصطلح على تسميتها المقررات المدرسية

  :مفهـــوم التدريس -6.5

في تعريفهم،  فعلماء التعليم ينظرون إليها ) التدريس(مون على تطويرالعملية التعليمية ــون القائــويـربــف التـــتلــاخ
راءات و نشاطات داخل غرفة الصف تهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية معينة، ــن إجـــــعلى أنها ما يقوم به المعلم م

 .(Laska, 1980). و بالتالي فالعملية التعليمية بهذا المعنى هي عملية التدريس نفسها

وم  بها ــقــي يـــفي حين ينظر علماء تصميم التعليم و تنظيمه إلى هذه العملية على أنها عملية تنظيمية لإلجراءات الت
و أكثر من ذلك فهم يرون أن . المعلم داخل غرفة الصف و خاصة لدى عرضه للمادة الدراسية  و تسلسله في شرحها

سل ــلـتســالعملية التعليمية ما هي في جوهرها إال عملية تنظيم لمحتوى المادة المدروسة و التي غالبا ما تأخذ شكل ال
 ).1988دروزه، (الهرمي 

 :يــــالنظرية اإلدراكية فهم يرون أن التدريس عبارة عن نظام معرفي يتكون من ثالثة عناصر رئيسية هأما أنصار 

 ).35، ص 2007أفنان نظير دروزه، ( (Out put) و المخرجات  (Processing)و المعالجة  (Input)المدخالت 

 :التعريف اإلجـرائي-1.6.5

مدروسة تتحول فيها األهداف التعليمية بعد مضي فترة معينة و بمساعدة كل عام هي عملية منظمة ـــــــالتدريس بش 
المربي أو المعلم إلى نتائج ملموسة ملحوظة، إنها تساعد األفراد على أن يتعلموا شيئا جديدا، و قد تكون طريق ذاتية 

 .يقوم بها الشخص نفسه أو عن طريق معلم و طالب في موقف صفي مخـطط له مسبقا

  :م االتصـــالمفهــو -7.5

قد تقدم علم االتصال بخطوات سريعة و أصبح  يشكل فرعا هاما من فروع علم النفس التربوي و لم يقتصر األمر ـــل
ى دراسة تقنيات هذه العملية و لكن تنوعت الدراسة  و موضوعاتها لتغطي كل المتغيرات التي تدخل في عملية ــــعل

له ازدياد في الوعي بأهمية تطبيقه ـذا كــاحب هــذاتية و صــية و الـماعـــو الجاالتصال منها الحضارية و التنظيمية 
 م و مؤسسات الرعاية و العالج ـــفي مختلف أوجه النشاط اإلنساني في اإلدارة و اإلنتاج و اإلعالم و التربية و التعلي

 )127، ص 2006جابر نصر الدين و لوكيا لهاشمي، (



 الفصل األول االطار المفاهيمي للدرا سة
 

~ 11 ~ 

 :لالتصالتعريف اللغوي  -1.7.5

ذي يحمل معنيين ــــال" وصل"يمكن تعريف مصطلح االتصال من الناحية اللغوية فاإلتصال كلمة مشتقة من مصدر 
عني وصله ــربط  يـــد، و الـبعـــطع و الــالربط بين كائنين أو شخصين و ذلك على عكس اإلنفصال و الق: رئيسيين 

بر ـــني الخـــغ أو االنتهاء إلى غاية ما، وصل إلى الشيء بلغه، وصلو جمعه ضد فصله، أما المعنى اآلخر فهو البلو
 ".فاالتصال في اللغة أساسا الصلة و العالقة و بلوغ غاية معينة من تلك الصلة. "بلغني و انتهى إلي

 :تعريف االصطالحي لالتصال -2.7.5

هارة ـــل رسالة معينة فكرة أو خبرة أو معملية تفاعل بين طرفين من خال: " من الناحية االصطالحية فاالتصال هو 
ال ـفاعـــــــأو أي مضمون اتصالي آخر عبر قنوات اتصالية ينبغي أن تتناسب مع مضمون الرسالة بصورة توضح ت

 ).18، ص 1990مصطفى حجازي، " (مشتركا بينهما

و النجا ــــأب( " عملية يقصد مصدر نوعي بواسطتها إثارة استجابة نوعية لدى مستقبل نوعي"كما يعرف أيضا بأنه  
 :و يفهم من هذه التعاريف أن كل اتصال إنساني يتضمن النقاط اآلتية) 21، ص 1976محمد العمري، 

 ).إشارات -حركات -فكرة –كلمات (إن اإلتصال اإلنساني يعتمد على رموز  •
 .هذه األخيرة أ حدثت بقصد أو بغير قصد •
 .بواسطة مصدر على وعي و على غير وعي بما يفعل •
 ).ظاهرية أ و خفية(هذه الرموز تحدث استجابة لدى المتلقي  •

 :كما أنه يشمل العناصر التالية

ر بمكونات المرسل أو المصدر، المستقبل، الرسالة، الوسيلة أو قناة االتصال و يصطلح على تسمية هذه العناص
 ).211، ص 2006لوكيا لهاشمي، (االتصال 

 :التعريف اإلجرائي لالتصال -3.7.5

ذه المعلومات آراءا ـــكون هـــو قد ت) مرسل، إلى آخر(يمكن تعريف االتصال بأنه عملية نقل معلومات من شخص 
 .و أفكارا أو مقترحات أو أوامر أو غيرها

دي إلى تغييره أو تعديله فهو الوسيلة التي يمكن لشخص ما التأثير على سلوك قد يؤثر االتصال في سلوك األفراد فيؤ 
بارة ـــي عـــة هــــتربيـــيدا ن الــــشخص آخر و ذلك عن طريق االتصاالت التبادلية بينهم أما عملية االتصال في م

ما يترتب عليه إعادة ــــينهم مــــعن مشاركة في الخبرة بين شخصين أو أكثر حتى تعم هذه الخبرة و تصبح مشاعا ب
 .تشكيل المفاهيم و التصورات السابقة لكل طرف من األطراف المشاركة في هذه العملية

 :مفهــــــوم التقويــــــم-8.5

اعوجاج، إصالح الشيء بعد ذي يعني إصالح ـوم و الـــن فعل قــتقويم مـــــال" :تعريف التقويــــم لغويــــــا -1.8.5
 :في منجد اللغة و اإلعالم ففي باب فعل قوم جاء ما يلي اعوجاجه

قومته فتقوم أي عدلته فتعدل، : يء و مضارع قوم يقالـــــم الشـدان و تقويـلــويم البــــقــدله، و منه تـــع: قوم الشيء
جعل له : قوم شأنهم، و قوم المتاعهو أهله و قيامهم أي ي: ا يقوم به، يقالــــنظامه و عماده و م: و قوام األمر و قيامه

 ).123، ص 1994عبد اللطيف الغرابي،  (قيمة معلومة 
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 :تعريف التقويم اصطالحا 2.8.5-

ذي نقوم به للحكم على حدث أو شخص أو موضوع ـل الـعـفـال"ى ـــم إلـويـقـظ التـفـر لـيـيش " :امــــفي مفهـــوم الع
 (Noizet .G et  Caverni SP, 1978)" رــيــمعايير كيف ما كانت هذه المعايبالرجوع إلى معيار معين أو عدة 

هو المالئمة بين مجموعة من المعلومات و مجموعة من المعايير المالئمة للهدف المحدد : " و في مفهومه الخاص
 . (Dekettel JM, 1991)" ألجل اتخاذ قرار

 :التقويم في التربية

و األسلوب الذي يمكن من خالله تحديد المعلومات المفيدة، الحصول عليها و منحها من أجل الحكم على قرارات ـــه 
 (Stufflebeam Daniel et Coll, 1980, p 48)ممكنة 

لى األفكار و األعمال ــــم عـــــإصدار حك: " التقويم بأنه  (Benjamin Bloom)لوم ـــــين بــــن يامــــيعرف ب -
 ".الحلول و طرائق التدريس و المواد و غيرها من األمور التربوية و

تحديد ما بلغناه من نجاح في تحقيق األهداف التي نسعى إلى تحقيقها، بحيث : " ه ـــأما الدمرشاش سرحان فيعرفه بأن
صد تحسين العملية لى تحديد المشكالت و تشخيص األوضاع و معرفة العقبات و المعوقات  بقــــا لنا عــــيكون عون

 ).42، ص 1989صالح عبد هللا و آخرون ، " (التربوية و رفع مستواها و تحقيق أ هدافها

 :و تتفق معظم التعريفات للتقويم على اعتباره عملية تسند إلى إجراءات هي

 .تحديد موضوع التقويم و أهدافــــــه •
 .البحث عن األداة المالئمة له أو بناءها •
 إجراء التقويمتنفيذ األداة و  •
 .تصحيح اإلنجازات أو األداءات أو استخراج المعطيات •
 ).31، ص 2008حمزة عزوز، (معالجة المعلومات المحصل عليها و اتخاذ القرارات التصحيحية  •

 
 :التعريف اإلجرائي للتقويم- 3.8.5

تعزيزها، و مواطن الضعف من أجل ظر الباحث هو الكشف عن مواطن القوة من أجل ــــربوي في نـــــالتقويم الت
 .طريق وسائل التقويم الموضوعيةعن  تشخيصها ثم عالجها، و نكشف هذه المواطن

يق غاية و بالتالي فإن الهدف النهائي للتقويم هو المساعدة ـو وسيلة لتحقـــل هــــه بـــــإن التقويم ليس هدفا في حد ذات 
دثا أو نتاجا منتهيا، بل هو عملية متتابعة يمكن ترتيبها ـغير مترابط، أو حفي إتخاذ قرارات أفضل، و أنه ليس عمال 

 .لى المعلومات، مرحلة توفير المعلومات إلتخاذ األحكامـــمرحلة التخطيط، مرحلة الحصول ع:في ثالث مراحل هي

 :التقويـــــم و التقييـــــم -

هذا الصدد استعملت لفظتي تقييم و تقويم حيث يعتقد  و في (Evaluation)هناك جدال حول الترجمة العربية للفظة 
لمة التقويم صحيحة ـــالكثيرون بأن كلتيهما تعطي نفس المعنى رغم أن الكلمتين تفيدان في بيان قيمة الشيء إال أن ك

ى تعديل ـــيم إلقيـــــيء فهي التــــيان قيمة الشــلغويا و هي األكثر انتشارا في االستعمال، باإلضافة إلى أنها تعني ب
 .أو تصحيح ما أعوج منه

أما كلمة التقييم فتدل على إعطاء قيمة للشيء فقط و من هنا نجد كلمة التقويم أعم و أشمل من كلمة التقييم حيث ال  
ن المختصين ـــــوهناك م .يتوقف التقويم عند حد بيان قيمة شيء ما بل يحاول إصالحه   و تعديله بعد الحكم عليه

كلمات في الحقيقة مختلفتان بدال منها، و ال" تقويم"بذون استعمال كلمة ــــخطأ و يح" تقييم"من يعتبر كلمة العرب 
 فالتقويم مشتق من القيمة و التقويم من القوام، و تفيذ األولى معنى التقرير و التثمين أما الثانية فمعناها التعديل  تماما

 ).32، ص 2008حمزة عزوز، (       
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 :م ــــــويــــتقــــاس و الـــيــــالق -

يم، و هي متعددة و الجدير بالذكر أن هناك عالقة عضوية تكاملية بين يإن مجرد كلمة تقويم توحي للسامع تقنية التق
دون قياس و قياس دون أداة أ و وحدة قياس، أما األختبار ــــمكن تصور تقويم بــــالقياس و التقويم و االختبار، فال ي

تمثل في مجموعة من المثيرات  أعدت لتعيين بطريقة كمية أو كيفية بعض العمليات العقلية و الخصائص النفسية في
داد أو بعض األشكال الهندسية ــن األعــون سلسلة مــــد يكــو قد يكون المثير هنا هو األسئلة بمختلف أنواعها، و ق

اء على هذه اإلستجابات ــــه درجات معينة بنــــنح لــــثمة تم نـــات و مـأو النغمات الموسيقية أو صورا أو رسوم
اس و اإلختبار على نحو تبادلي أحيانا بسبب العالقات الوظيفية المتداخلة ـــم و القيـــو قد تستخدم مصطلحات التقوي

إصدار أحكام أو قرارات فإذا كان التقويم هو عملية استخدام البيانات و المعلومات التي يوفرها القياس بهدف . بينهم
قياس، و بالتالي وضع محكات لتحديد قيمة المعلومات و اتخاذ الحكم ــومات بالــلـعـفهو يتطلب إذا الحصول على الم

 .بشأن العالقة بين نتائج القياس و المحك

وسيلته، و ينطوي ير االختبار إلى نمط معين من أدوات القياس و ــــأما القياس فيعني الوصف الكمي للسلوك، و يش 
على مجموعة من األسئلة أو العبارات أو المهام التعليمية التعلمية اختيرت و صيغت وفق منهجية معينة بحيث توفر 

عرفية، كالتحصيل أو الذكاء أو غير المعرفية كاإلتجاهات ـــلدى إجابة التلميذ عنها قيمة رقمية إلحدى خصائصه الم
 .و الميول و القيم

و ما . طيات  وجيهة إلبداء حكم أو اتخاذ قرارــلى معـول عـصد الحصــلقياس فتتمثل في أسئلة مجمعة، قأما أدوات ا 
 .أو اختبار الخ (Test)سبق ذكره يعبر بدقة عن مفهوم أدوات القيا س سواء تعلق األمر برائز 

ل جمع معلومات قصد ـن أجــدرسي مـــــط المــي الوســم فـتـي تــــو يتمثل االختبار عموما في مجموع األنشطة الت 
 : و أهم أدوات القياس و أكثرها استعماال تقويمها

، السؤال  (Test)رائز ـــ، ال(L'exercice)رين ــــتمــ، ال(L'épreuve)ار ــــبــ، االخت(L'examen)ان ـــــاالمتح
(Question)لة ــ، المقاب(L'entrevue) شبكة المالحظة ،(Grille d'observation)    ذه ــون هـكـن أن تـكـو يم

وم اختيار أداة القياس وفق موضوع التقويم، فهناك مواضيع تتطلب أداة قياس شفوية ـــاألدوات شفوية أو كتابية، و يق
 ). 34ص. 2008.عزوز حمزة.( ...)التركيب(و أخر ى تتطلب أداة قياس كتابية ) اإلستذكار مثال(

 

 التقويـــــــم اســــــالقي

 الحكم على مدى تحقيق األهداف وسيلـــــة التقييــــم

يهتم بالنتائج الملموسة و غير الملموسة في الشخصية و النمو  يهتم بالنتائج الملموسة
 الفردي

أهم ما يراعي الصورة المبسطة لتحصيل المادة أو 
 المهارة

 الوصول إلىيراعي التغير الواسع المدى في الشخصية و طرق 
 األهداف المهمة

 )استعداداته -ميوله -قدراته -مقارنة -سلوك المتعلم( يشمل الكل  )التحصيل(يقيس الجزء 

       

 يبين العالقة بين القيـــــــاس و التقويـــــم) 01(جـــدول رقــــم 
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 :تعريف التوجيــــــه المدرســـــي-9.5

 :اصطالحاتعريف التوجيه المدرسي  -1.9.5

التوجيه المدرسي يقصد به مساعدة الفرد على التكيف، وفقا ألوضاع المجتمع و ظروفه و التربية السائدة فيه، بقصد 
. ذا الفرد من أن يعيش حياة مستقرة في مجتمعه وفق التربية و الثقافة التي تعارف عليها أبناء هذا المجتمعــــتمكين ه

 ).11، ص 2004عطيوي، سعيد عبد العزيز، جودت عزت (

ية المنظمة التي تهدف إلى مساعدة ـنـــة الفــمليـــــه العـــــعلى أن -امـــوجه عيــــرف التوجيه ــن أن نعــمن الممك" 
ي تؤدي إلى تحقيق هذا الحل و التكيف ــط التــالفرد على اختيار الحل المالئم للمشكلة التي يعاني منها و وضع الخط

وضع الجديد الذي به هذا الحل، و هذه المساعدة تنتهي بأن تجعل اإلنسان أكثر سعادة و رضى عن نفسه ـــــقا للـــوف
ن غيره، كما أنها تقوم على أساس إدراكه و فهمه لدوافعه و رغباته و ميوله و قيمه و استعداداته  و قدراته، كما عو 

 .ة و غير الشخصية للوصول إلى أنسب الحلول للمشكلةتقوم أيضا على أساس استفادته من جميع إمكانياته الشخصي

وجيهات محددة للفرد، أو إمالء وجهة نظر أخصائي التوجيه ـمات أو تـيـطاء تعلـــوجيه إعــصود بالتـــيس المقـــو ل
و لكن عليه، و ليس المقصود بالتوجيه تحمل أعباء وهموم من يطلبون التوجيه، أو أن يتكفل الموجه بمسؤولياتهم،    

ر في أي مرحلة من مراحل النمو و هذه المساعدة ــالتوجيه مساعدة يقدمها أشخاص مؤهلون مدربون إلى شخص آخ
ائه بنفسه، و هذه المساعدة ــمل أعبـــه و حــراراتــالفنية تمكنه من تدبير أوجه نشاط حياته، و تغيير أفكاره و اتخاذ ق

 أن الفرد قد يتلقاها بمفرده أو مع مجموعة تقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما 

 ).70، ص 1998أحمد أحمد عواد، (                                                                                              

التوجيه المدرسي هو عملية يتم بواسطتها توجيه كل فرد من أفراد المجتمع، نحو التعليم : " يعرف أحمد زكي محمد 
ل التي تساعده على النجاح ــد الوسائــوله الرئيسية، بحيث تعـيـه الخاصة و مــالذي يتفق و قدراته العامة و استعدادات

 ).20قريشي، ص عبد الكريم ال". (في حياته و خدمة المجتمع

يذ و الطلبة في اختيار ـــم بالمساعدة التي تقدم للتالمـتـالتوجيه المدرسي هو العملية التي ت: "يعرف أحمد زكي بدوي 
تغلب على الصعوبات التي تعترضهم في دراستهم ــنوع الدراسة المالئمة، و التي سيلتحقون بها و التكيف معها و ال

 ).285، ص 1988د زكي بدوي، أحم." (و في حياتهم بوجه عام

اس علمي لتصنيف طلبة المدارس و الثانويات مع ـــالتوجيه المدرسي يتمثل في وضع أس: " (Kelly)تعريف كيلي  
وضع األساس الذي يمكن بمقتضاه تحديد احتمال نجاح الطلبة في دراسة من الدراسات أو مقرر من المقرارات التي 

 ).61ص-59، ص 1987خرون، يوسف مصطفى قاضي و آ(تدرس لهم 

دة التلميذ في االختبار و التحضير ــو مساعــه هـــالتوجي: " (Encyclopédique, 1984, p 350)حسب القاموس 
 ".ليجد نفسه في االختصاص المناسب الذي يتالئم مع شخصيته و قابليته و يعتبر التوجيه طريقة للتعلم

   :التعريف اإلجرائي للتوجيه المدرسي -2.9.5

 دة الطلبة إلختبار نوع التخصص في الدراسة الذي يناسبهمـــى مساعـــيقصد بالتوجيه المدرسي هو عملية تهدف إل 

 ية معينة بحيث يوجه كل فرد إلى نوع التعليم الذي يتفق و قدرته العامة ـــملــــس عــذه العملية على أســـــو تبنى ه 

 .و استعداداته الخاصة
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 تعريـــــف الجــــامعــة -.10.5

 :مفهوم الجامعة لغويــا 1.10.5

امعات، مجموعة معاهد علمية تسمى كليات تدرس فيها ـــرد جــعة مفــــجام:  اليـــرف الجامعة كالتـــــا تعـــويــلغ
 ).216، ص 2000المنجد،  (اآلداب و الفنون و العلوم بعد مرحلة الدرس الثانوية 

 :الجامعة إصطالحامفهوم  -2.10.5

 أنها عبارة عن مؤسسة عمومية، ذات طابع إداري مزودة بشخصية اخالقية و استقاللية :  " تعرف الجامعة على
  (Hournal officiel, Juin 1997, Article 01)". مالية، كما تنقسم إلى عدة معاهد

 ل كبير ــــم اإلنسانية التي تدعم بشككل يضم مجموع الشعب العلمية و التكوينات و العلو: " و هناك تعريف آخر
  نميةـتـن الـــرا مــيـبـــزءا كــــالن جــمثــوجي يـــولـــنـــي و التكـــافـــقـــدم الثــقـتـــية فالــنولوجــالتنمية التك

(Demain l'Algérie, OPU, p 186). 
 " نها، ـــاالجتماعية   و اإلقتصادية التي تنبثق عالجامعة كذلك مؤسسة تكوينية ال ترسم أهدافها بمعزل عن البيئة

ها، أي ــــيمها و أهدافــبل على العكس فهي تستلهم من المجتمع الذي هو منبت هياكلها و إطاراتها و منه تختار ق
باختصار فالمجتمع هو الذي يمنحها شهادة الميالد و المعنى و الغاية و الوسيلة و لهذا فإن دور و مكانة و أهداف 

 ).73، ص 2000مجلة التواصل، (الجامعة تتباين  بتباين المجتمعات و الحقبات التاريخية 
 أما لوكوبريز )Lobokowiz (يدة ـــمعية اإلنسانية الوحـــورها األول هي الجـــإن الجامعة في تص: " فيقول

 .(UNESCO, 1991, p 194). أين يجتمع األشخاص فقط من أجل المعرفة فهي تمثل نظرية مؤسساتية
 ؤرخــــالم 544-83م ـــوم رقـقا للمرســـوف(ري ـــع الجزائـي التشريـــوم الجامعة فـيمكن اإلشارة بداية لمفه     

المؤرخ  253-98م ــــوم التنفيذي رقــــو المتضمن القانون األساسي للجامعة، و كذا المرس 1983سبتمبر   24 يـف
صفر عام  16المؤرخ في  05-08الذي تم تعديله بالقانون رقم ) المذكور أعالهالمدعل للمرسوم  1998أوت  17 في

 .من القانون ذاته 02حسب ما ورد في المادة  2008فبراير سنة  23الموافق  1429

".    لياتــــتنشأ الجامعة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتعليم العالي، و تتكون الجامعة من ك" 
 :كما يتكفل بالتعليم العالي على المستوى الوطني المؤسسات التالية

المراكز الجامعية هي مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية (مركزا  16المركز الجامعية  –جامعة  26الجامعة    
ن القانون رقم ــــم 39ادة ـــــصوص، المــــلى الخــــية عــلمــو ع  داغوجيةـــــيـــيس بـــق مقايــــــإلى جامعات وف

 .06، المعاهد الوطنية  04،المدارس العليا  05المدارس الوطنية ) 2008فبراير 23 08-06

ملها األساسي يتركز على ــة إال أن عـــــو إذا كان من البديهي أن الجامعة البنية العلمية األساسية في الدولة الجزائري
طور التقني، ألن الجامعة ــــي و التـــــوا ضع و هامشي في عملية البحث العلمالعملية التدريسية، و تشارك بشكل مت

 ).91، ص 2008جمال العيفة، (الجزائرية ال تزال حكومية خالصة 

 :التعريف اإلجرائي للجامعة -3.10.5

عامالت ـــــو المكتعريف إجرائي للجامعة نستطيع أن نقول بأنها ذلك المحيط المعرفي اإلجتماعي الحافل بالتفاعالت 
اهيم ــــن متغيرات و مفــو اإلتصاالت و العالقات القائمة بين أشخاص مختلفين في الثقافة و ما تحمله هذه األخيرة م

ا أهداف ترسمها تبعا ـــتتجسد في اتجاهات و سلوكات متباينة، باإلضافة إلى كونها مؤسسة تعليمية تكوينية تثقيفية له
عاع و توجيه ـر الجامعة مركز إشـلة، كما تعتبــــه في إطار تنمية مجتمعية شامــــذي تنتمي إليـــلمعطيات المجتمع ال

رج إطارات األمة، و منها تنطلق ــللمجتمع، فيها تتمركز اإلطارات العليا من أساتذة و باحثين و مبدعين، و منها تتخ
 .المجتمع و يقود أحداثهالحركات اإلصالحية، لهذا تعتبر قلب األمة النابض، الذي يحرك 
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 :الدراســـــــات السابقــــــة  -6

وعلى هذا قبل االنطالق في أي  .يبنى العلم على تراكمات معرفية، يصحح الالحق منها السابق، و بهذا يتطور العلم
و اكتشاف ة علمية على الباحث أن يطلع على ما سبقه من دراسات في نفس المجال لتفادي التكرار من جهة ـــدراس
ن هنا حاول الطالب الباحث في حدود اإلمكانيات المتاحة، العثور على القليل ــــرى و مــــة أخــــن جهــــد مـــالجدي

من الدراسات  التي تقترب من موضوعنا هذا، و نتيجة لهذا فقد استأنس الطالب في بحثه هذا ببعض الدراسات التي 
دراسي  بالجامعة، و قد تم تقسيم هاته الدراسات السابقة إلى دراسات ـوب الــــستناولت المشكالت البيداغوجية و الر

 .غربية ، فعربية و أخيرا جزائرية

 :دراسات أجنبية 1.6
 

 )2005(لكريستوف ميشان  :الدراسة األولى

 Echec scolaire et orientation scolaire :عنوان الدراسة

Réussite, échec et abandon des étudiants en première année universitaire 

الحالة االجتماعية الديمغرافية للطالب : لخص الباحث أن التأخير الدراسي لدى الطالب الجامعي إلى األسباب التالية
ل الجامعة و أيضا إلى دراسته البيداغوجية السابقة و إلى استراتيجيات التعليم و قد ــــــو إلى الوضعية المعيشية داخ

االنتقال من السنة أولى (الت التي يواجهها الطلبة و عالقتها بالتأخر الدراسي ـشكـفي الم يةإلحصائيات الوزاربينت ا
 : )جامعي

 .ينتقل إلى السنة الثانية% 48 -

 .يبقى في نفس السنة% 30 -

 .يعاد توجيههم% 16 -

 .يترك الدراسة% 6 -

 .لجامعيةيتحصلون على الشهادة ا% 77و في آخر المسار الدراسي 

 )Ameury Deely 2006,(لـ أموراي ديلي   :الدراسة الثانية

  :عنــــــوان الدراســــــة

Pédagogie universitaire – Enseigner et apprendre en enseignement supérieur Soutenir 
les étudiants-es dans leurs prise de notes).( 

لخص  الباحث دراسته من خالل طرح علمي حول عدة كفاءات منهجية يجب على الطالب تعلمها بسرعة متطورة 
و أيضا  كيفية اإلصغاء لألستاذ عند إلقاء )   على شكل نقاط(عند إلتحاقه بالجامعة أال و هي كيفية أخذ المعلومة 

وجية و إستخالص األفكار األساسية و تلخيصها الدرس و كيفية قراءة محتوى ما يعرض من خالل الوسائل البيداغ
% 40لطلبة سنة أولى تخصص علمي و الذي قدر ) (NAMURخاصة إذا أخذنا  النسبة اإلحصائية في جامعة 

 :يعطي طرح لإلشكالية حول ذلك و منه إستنتج الباحث الفرضيات التالية

 .نوعية االتصال البيداغوجي و عالقته بالعملية التعليمية -

 .وصف نوعية أخذ المعلومات من طرف الطلبة أثناء الدرس -

 .كيفية تحليل المعلومات بعد االنتهاء من الدرس -
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 )2007(نيميتز و آخرون  لـ :الدراسة الثالثـــــــة

 L'enseignement de médecine : rôle et devenir :عنوان الدراســــــــة

(Enseignement de la médecine d'urgence en cours des études médicales) 

بينت الدراسة حول الطب االستعجالي بأنه ال بد من وضع استراتيجية دائمة للتكوين  :ملخـــــص الدراســــــة
 :المستمر و المعمق حول التقنيات البيداغوجية لتمكين تحول المعارف و ذلك من خالل

 .األولى إلى نهاية المدى الدراسي للطالب التعرف عن األهداف البيداغوجية المسترسلة من السنة-

أثناء المناوبة (إنتقاء طرق التقييم متعلقة باألهداف و التقنيات البيداغوجية خاصة في أماكن الممارسة بالمستشفيات -
 ).بالمستشفى

 

 )2008(لـ سيز و آخرون  :الدراسة الرابعــــة

 .Etat des lieux de la pédagogie à la faculté des sciences de la santé :عنوان الدراســــــة

 De Ouagadougou – Burkina faso :مكان الدراســـــــــة

ن األهداف التي  تسعى إلى تحقيقها جامعة واقادوقو حسب أصحاب الدراسة هو تحسين البيداغوجية الجامعية، إذ ـــم
ز تكوين األطباء و الصيا دلة و تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف ــــركــــم (FSS)حة ـــــوم و الصـــة العلـــد كليــتع

ث عن أهم المشكالت البيداغوجية و بعد عملية ـبحـة الـيـلـمـعلى مواطن التدريس و كيفية معالجة بعض النقائص كع
 :االستقصاء و البحث مع األساتذة و الطلبة و اإلداريين من خالل اإلستبيان توصلت الدراسة إلى

ية التعليمية، األدوات ـلــف للعمــثــير مكـــــيل و غــــلــددها قــــة عــــدراســــات الــقاعــل البيداغوجية كـــــوسائال
دريس كميا و أيضا في ــالديداكتيكية و السمع بصرية ناقصة نقص الكتب و كذلك بالنسبة لنوعيتها، نقص في هيئة الت

 .(Cours magistraux) التخصص، طر ق التدريس غير فعالة

 .دافهــــــــصات االستشفائية ال تلبي إحتياجات التكوين و أهــــــربــــاألعمال التطبيقية و الت

ال بد من تحسين الوسائل الديداكتية و أيضا طرق  (FSS)و يقترح الباحثون إلعطاء ديناميكية لنظام التعليم بـ 
 .التدريس

 

 )2008(لـ كريستوف ميشال  :الدراسة الخامسة

 .Réussite, échec et abandon des étudiants en première année universitaire :عنوان الدراسة

تناولت اإلحصائيات الوزارية المشكالت التي يتعرض لها الطلبة للنجاح في السنة أولى جامعي فقد بينت 
% 16، )في نفس التخصص( يبقون في السنة أولى % 30الثانية، نة ــــون إلى الســـنجحـــي% 48اإلحصائيات بأن 

يتحصلون على الشهادة % 77يتركون الدراسة، و في آخر المسار الدراسي % 06يتجهون إلى اختصاصات أخرى 
سوء التوجيه الدراسي، عدم التعمق : وب الدراسي في الجامعة هوــــالجامعية و قد تناول الباحث أن من أسباب الرس

 ).قراءة مكملة، تلخيص الدروس، اإلحتكاك الدوري بالمكتبات(دراسة المحتوى الدراسي في 
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 )2009(لـ أليس لميست  :الدراسة السادسة

 Accueil des étudiants de niveau licence :عنوان الدراسة

nouveaux services, nouvelles méthodes, nouveaux espaces. 

 :عليها الباحثة هو أنأهم اإلحصائيات التي وقفت 

52 %   Redoublement 

16%   Réorientation 

06%   Abandons 

 .2007/2008و ذلك حسب إحصائيات 

 :و من أهم األسباب التي وقفت عليها الباحثة نجد

 (Equipements documentaires)نقص وسائل المطالعة  -

، )التحفيز(صص، عدم التشجيع البيداغوجي ــامعات ذات التخــــــنقص أماكن الدراسة، عدم التوجيه الجيد إلى الج -
 ).أي في سوق العمل(دراسة ـــــند اإلنتهاء من الــــــطرق التدريس غير فعالة، عدم إعطاء أهمية للشهادة ع

 :دراســـات عربيـــة 62.

 )1973(لـ جبران و محمد فودة  :الدراسة األولى

 الطالب المتأخرين دراسيادراسة حول سمات : عنوان الدراسة

كمستوى اإلدراك العقلي دون : تمثلت سمات الطلبة المتأخرين دراسيا حسب الباحث في سمات و خصائص عقلية
 .دامه للرموز و أيضا قلة حصيلته اللغويةـــرد و استخــــــالمعدل و ضعف الذاكرة و عدم قدرته على التفكير المج

د لديه أمراض ناتجة عن سوء التغذية، مشكالت سمعية و بصرية و عيوب السمات و الخصائص الجسمية حيث نج
 .أخرى

 .شرود الذهن أثناء التدريس و فقدان أو ضعف الثقة بالنفس و نزوعه للكسل و الخمول: السمـــــات االنفعاليــــــة

لى التأجيل و اإلهمال في أما في العادات و اإلتجاهات  الدراسية فيرى الباحث أن الطالب المتأخر دراسيا يميل إ
انجاز أعماله أو واجباته و أيضا ضعف تقبله و تكيفه للمواقف التربوية   و العمل المدرسي، ليست لديه عادات 

 .دراسية جيدة و ال يستحسن لمدرسه كثيرا

 :ملخــــــص الدراســـــــــة

متمثلة خاصة في ضعف الذاكرة و اإلدراك و تتمثل المشكالت البيداغوجية من العوائق الهامة في الرسوب الدراسي 
 .التربويةقف قلة الحصيلة اللغوية و عدم اإلنجاز لألعمال و العادات السيئة في الدراسة و عدم التكيف للموا

 )1981( لـ محمد عثمان المحيسي  :الدراســـــــة الثانيـــــــة

الطالب بالجامعات السودانية و عالقتها ببعض المتغيرات  المشكالت الدراسية للشباب و :عنـــــوان الدراســـــــــة
 .النفسية و التربوية

تهتم هذه الدراسة بالمشكالت الدراسية للط الب الشباب بالجامعات السودانية   و عالقتها  :أهميــــــة الدراســـــــة
 .ببعض المتغيرات النفسية و التربوية
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 .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي استخدم في هذه  :المنهج المستخــــــدم

مائة طالب و طالبة جرى سحبها بالطريقة العشوائية المرحلية من مجتمع الدراسة األصلي البالغ عينة الدراسة 
طالب و طالبة بالجامعات السودانية بوالية الخرطوم  و كانت نتائج الدراسة بعد تحليلها على النحو  525ددهم ع

 :التالي

 )بسيطة، متوسطة(الشباب بالجامعات السودانية يعانون من مشكالت دراسية بمستويات مختلفة توجد نسبة من  -1
ات بالجامعات ــالبــــالب و الطـــــال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي و االجتماعي بين الط -2

 .السودانية
أبعاد التوافق الدراسي ما عدا بعد عالقة الطالب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب و الطلبات في  -3

 .بزمالئه
بين أبعاد التوافق الدراسي و الدرجة الكلية للمشكالت الدراسية  0.05توجد عالقة إرتباطية دالة عند مستوى  -4

 .لطلبة الشهادة العربية
 

عات السودانية متمثلة من تــوجد بعض المشكالت الدراسية بمستويات مختلفة لدى طالب الجام:خالصــة الدراســة
 .سوء التوافق الدراسي  و االجتماعي و مدى تأثيرها على التحصيل الدراسي لدى الطالب

 ).1990(لـ رنا عمران  :الدراســة الثالثــــــة

المرحلة عثر الدراسي في وب النجاح فقط، ظاهرة بدأت باالنتشار أراء حول التــــالمطل :وان الدراســــــةـــــــعنــ
 يــأسلوب الدراسة غير مرض: بينت الدراسة من خالل أراء الطلبة حول أسباب التعثر الدراسي ما يلي، الجامعية

تذبذب في حضور للدراسة، التعثر راجع للمدرس، التوجيه الوالدي للطالب، تعقد المواد الدراسية، عامل اللغة في 
 .التعثر الدراسي

هم الحلول لهذه المشكلة قد تكمن في تبادل الخبرات مع الطلبة اآلخرين، المذاكرة و كانت اقتراحات الباحث حول أ
واد ــــالجماعية التي تقدم للطالب العديد من اآلراء و كذلك سؤال أساتذة المادة بخصوص المقررات  الجديدة أو الم

 .صعبة الفهم

 )2004( لـ فهد محمد الجدوع  :الدراســــة الرابعــــــة

 .ظاهرة الرسوب في التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية :وان الدراســــةعنـــــ

ف عن ــتحديد حجم الرسوب في جامعتي الملك سعود و الملك فهد للبترول و المعادن  و الكش :هــــدف الدراســـــــة
راء حول مقترحات التي تسهم في العوامل األكاديمية التي تسهم في خفض معدالت الرسوب في الجامعة و معرفة اآل
 .خفض معدالت الرسوب من وجهة نظر الطالب الراسبين و أعضاء هيئة التدريس

ة إلى ــلمعرفة العوامل األكاديمية المؤدي) استفتاء(لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد أداة :عينة و أداة الدراسة
ع ـــود بواقـــــذكور في جامعة الملك فهد و جامعة الملك سعالرسوب الطالب على عينة من أعضاء هيئة التدريس ال

% 30من مجتمع الدراسة و على عينة من الطالب الجامعيين ممن سبق لهم الرسوب في مقرر أو أكثر بواقع % 20
 .من مجتمع الدراسة

 التكرارات و النسب المئوية و المتوسطات الحسابية   و االختبار التائي : و لتحليل نتائج الدراسة استخدم الباحث

(T Test) و قد توصلت ا لدراسة إلى النتائج التالية: 

 .حجم الرسوب يختلف من مستوى آلخر -1

 :طالب الراسبين هيأعلى العوامل األكاديمية المؤدية إلى رسوب الطالب من وجهة نظر ال -2



 الفصل األول االطار المفاهيمي للدرا سة
 

~ 20 ~ 

 عدم دقة بعض أعضاء هيئة التدريس في تقويم تحصيل الطالب الدراسي. 
 عدم قدرة بعض أعضاء هيئة التدريس على توصيل المادة العلمية. 
 قلة اهتمام عضو هيئة التدريس بالطالب ضعيفي التحصيل. 
 افتقار الطرق المتبعة في تدريس المقررات لعنصر التشويق. 
 مع بعض أعضاء هيئة التدريس صعوبة التعامل. 
 أعلى عوامل األكاديمية المؤدية إلى الرسوب الطالب في جامعتي الملك سعود و الملك فهد الموافق عليها من  -3

 :وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين هي على الترتيب 

 .إعتماد درجات الشهادة الثانوية كمعدل أساسي لإللتحاق بالكلية

 .رشاد األكاديمي في حل مشكالت  الطالب االجتماعية و النفسيةقصور اإل

 .افتقار الطرق المتبعة في تدريس المقررات لعنصر التشويق

 .عدم تحقيق رغبة الطالب في اختيار الكلية التي يرغبها

 .قصور اإلرشاد األكاديمي في حل مشكالت الطالب الدراسية

حسن  اختيار عضو هيئة التدريس، استخدام : التدريس و الطلبة نجد أعلى المقترحات الموافق عليها كل من هيئة
طرق أخرى لتقويم تحصيل الطالب العلمي بجانب االختيار، تقوية العالقات اإلنسانية بين الطالب و أعضاء هيئة 

ابية لكل التدريس، تحسين شروط قبول الطالب في الجامعة بما يتوافق مع ميولهم و قدراتهم مراعاة الطاقة اإلستع
 .كلية عند توزيع الطالب على كليات الجامعة

 

 ).2005(لـ بشرى أحمد العكاشي و كامل الزبيدي   :الدراسة الخامسة

 .أسباب انخفاض التحصيل الدراسي لدى طلبة الجامعة في العراق :عنوان الدراسة

 .طالب و طالبة 46809يتكون من  :مجتمع البحث

 .إناث 40ذكور و  40 :عينة البحث

 .فقرة 49االستبيان مكون من  :أداة البحث

 .لتبيان حدة المشكلة) Fisher(استخدمت مصادر فيشر :الوسيلة اإلحصائية

 :و قد توصلت النتائج الباحثان إلى األسباب النفسية التي تؤدي إلى رسوب الطلبة مرتبة تنازليا

 %.97.91ضعف دافعية بعض الطلبة نحو الدراسة  -
 %.95.83: سوء الحالة الصحية لبعض الطلبة -
 %.91.66: إنخفاض مستوى طموح الطلبة للدراسة -
 .89.58: %ضعف الثقة بالنفس -
 %.83.33االرتباك و الخجل أمام اآلخرين  -
 .%75: تدني مستوى الذكاء -
 %.66.66الرغبة في العمل أكثر من الدراسة  -

 
 :مرتبة  تنازليااألسباب الدراسية التي تؤدي إلى رسوب الطلبة  •
 95: قبول الطالب في قسم دون رغبته% 
  93.75: غياب الطلبة عن قاعات المحاضرات% 
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 89.58: الخوف من االمتحانات% 
 87.5: صعوبة استيعاب بعض المواد الدراسية% 
 79.16: كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد% 
 70.83: ضعف التوجيه و اإلرشاد في الكلية% 
  60.41: االستذكارعدم تنظيم أوقات% 

 
 )2006(أحمد كامل  :الدراســـــة السادســــــة

 .إتجاهات طرائق الدراسة السائدة عند الطلبة الجامعيين :عنـــــــوان البحــــــث

لب ـــجامعة حـــد الطلبة الجامعيين بـنـهدف هذا البحث اإلستكشافي هو التعرف على إتجاهات الطرائق الدراسية ع
ة ـــــو الكشف عن العالقة بين المتغيرات الديمغرافية و التربوية و طرائق الدراس) األردن(إربد األهلية و ) سوريا(

دافعية لإلنجاز العلمي و لتوظيف المعارف المحصلة ـعدل الــــــاس مــــى قيــــة إلـــــند الطلبة و باإلضافــالسائدة ع
طريقة دراسة  21صمم الباحث إستبانة خاصة على شكل شبكة مؤلفة من يق هذه األهداف ــو لتحق .في الحياة العملية

طالب و طالبة  343و )  جامعة حلب(ب ـــــطال 1938ن ـــــمنتشرة اإلستخدام بين طلبة العينة التمثيلية مؤلفة م
ائي للعلوم اإلنسانية تحليل اإلحصــج الـانات المجمعة بمساعدة برنامــــرت معالجة البيـــــو ج) جامعة إربد األهلية(

 ).SPSS(و االجتماعية 

 .أن طرائق التدريس السائدة عند الطلبة الجامعيين هي طرائق تقليدية: أظهرت النتائج

 الكتاب المقرر و المحاضرات (ارف و المعلومات عن طريق مصادر تقليدية ـــــاالعتماد في الحصول على المع
 ).و الدروس التطبيقية

  من الطلبة بينما % 67.8وك يومي سوى نحو ـى سلـــــويلها إلـــــتوظيف الحصيلة المعرفية و تحلم يشكل اتجاه
 6.39لمي و الدافعية لتوظيف الحصيلة المعرفية أنه معدل متوسط ـاز العـــــــأظهرت قياس معدل الدافعية لإلنج

 .درجات 10درجة من أصل 
                                 مباشر  ليس لها تأثير) سن، جنس، مكان اإلقامة(رافية ـمغـلعوامل الديوأخيرا أظهرت نتائج التحليل البياني أن ا    

) مرحلة الدراسة، معدل التحصيل، التخصص الدراسي(في اختيار طريقة الدراسة بينما وجد أن للعوامل التربوية 
 .لها تأثير طفيف في اختيار طريقة الدراسة

 )2007( عبد هللا الفضيلي ل :الدراسة السابعة

 مقترحات لتطوير التعليم الجامعي،بصحيفة بدولة اليمن :عنوان الدراسة

 .عبد هللا الفضيلي :الكاتب

 :يبين الباحث أسباب التعثر الدراسي للطالب الجامعي بالجامعات اليمنية إلى ما يلي

  الدراسيينتحول  نظام الدراسة الجامعية من النظام السنوي إلى نظام الفصلين. 
  مادة في وقت ضيق و محدود  14نتج عن نظام الفصلين  الدراسيين إلى مضاعفة المواد المقررة تصل إلى 

 .و ال مجال لتأجيل أية مادة أو إلغائها من المنهج
  من قبل ) الطلبة(ضيق الوقت جعلت العملية التعليمية و اإلستعابية مهزوزة و ضعيفة و ال تتيح المجال للمناقشة

 .األستاذ أي تحويل المحاضرة من ساعتين إلى ساعة و نصف
 ي يختارها عن حب و اقتناع ــــمواد التـــــار للـــــإن نظام الدراسة بالجامعات اليمنية ال يتيح للطلبة حرية اإلختي

 .في كل فصل دراسي
 أقسام اللغات ال تخضع للمتابعة و المراقبة و التقييم للمنهج المقرر 
 بيروقراطية(لعاملة من موظفي الجامعات غير متكيفة و غير منسجمة مع األوضاع األكاديمية  إن القوى ا.( 
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 ).2007( لحنين الماضي  :الدراسة الثامنــــــة

 :ترجع الباحثة أسباب التعثر الدراسي إلى:  التعثــــر الدراســـــي: عنوان الدراسة 

 تغيير أسلوب الدراسة بين المدرسة و الجامعة. 
  فقط من % 6و تقول اإلحصائيات أن ) األ نجليزية(عامل اللغة مهم جدا أي استعمال لغة أجنبية في الدراسة

يخرجون منها % 94طلبة المدارس الصناعية هم من يكملون إلى نهاية المسار الدراسي بالجامعة و الباقي أي 
 .بعد فترة بسيطة

 تغيير في هيئة التدريس. 
 ،كما أن عملية التقويم البيداغوجي أيضا نظام الجامعة غير فعال. 

 
 )2008(لـ عدنان حمزة زاهد  :الدراسة التاسعة

 أسباب تأخر و تعثر الطالب الدراسي و طرق معالجتها :عنوان الدراسة

ت على الطالب و المشرفين بأن خريجي الثانوية العامة لديهم بعض الضعف ــــدراسات التي أجريــــــبينت جميع ال
داعي، األسس الدراسية السليمة، اللغة الثانية، التكيف السلوكي ـــير اإلبـــــالتفك: في المهارات األربع التالية الواضح

 .مع البيئة الجامعية

ل األولى يعتبر ظاهرة تستحق الدراسة و هذه بعض األسباب ـــــكما أن التعثر الدراسي للطالب في الكلية في المراح
 : الدراسي بشكل عامالتي تؤدي إلى تعثرهم 

 عدم كفاية الدراسة الثانوية و منهاجها في تأهيل الطالب للدراسة في الكلية. 
 ضعف اللغة األنجليزية عند الطالب 
 غياب الوازع أو الحماس للتعلم بين الطالب. 
 اإلحباط الذي يشعر به الطالب من قلة الوظائف المتوفرة في سوق العمل. 
 هر الحياة العملية أو بتطبيقاتها في الصناعةعدم ربط المقرر العلمي بظوا. 
  التي تبعد الطالب عن التركيز في الدراسة) التلفاز، أصدقاء، األنترنيت(كثرة الملهيات. 
 توفر مذكرات لشرح المادة بإختصار دون الرجوع إلى دراسة الكتب الخاصة بالمقرر. 
  بعض الطالب في اختيار المقررات  التي يسهل عدم إلتزام الطالب بالخطة الدراسية الموضوعة له و رغبة

 .عليهم فيها الحصول على عالمات مرتفعة
  حيث الرغبة في النزول إلى مستوى الطالب المتدني(عدم جدية الطرق و األساليب التعليمية الجامعية.( 
 اتهيتجه الطالب إلى التخصص بناء على رغبة ذويه أو تقليد لزميل دون تقدير لرغباته أو إمكاني. 
 غياب الشعور باالنتماء للجامعة بين كثير من الطالب. 
 عدم وضوح هدف الطالب في المستقبل مما ينعكس على تحصيله العلمي. 
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 )2009(لـ بن سالم و آخرون  :الدراسة العاشرة

Les étudiants de 5P :عنوان الدراسة

e
P Année médecine et les études médicales 

ول كيفية الوقوف على عادات و سلوك أطباء المستقبل في كيفية تلقي الدروس و المعارف ـــالدراسة حذه ــــبحثت ه
وف على أهم  المشكالت البيداغوجية التي تواجههم طيلة تكوينهم، أجريت هذه ــــوقــــذلك لتقويم عملية التعلم و الو 

 .م96/1997مسة تخصص طب لدفعة الب و طالبة لسنة خاــــط 223الدراسة على عينة متكونة من 

دراسة المتمثلة في استبيان يحتوي على خصائص العينة السوسيوديمغرافية، عالقة ــى أداة الــــاحثون علــــإعتمد الب
 :ظر الطالب طيلة فترة تكوينه، طريقة التدريس و تطلعاتها و كانت نتائج الدراسةـهة نــن وجـــم  الطبيب بالمريض

من الطلبة يرى بأن العالقة بين % 68.2بة يقترح مقياس في اإلتصال لطالب العلوم الطبية من الطل% 83.4 -
 .الطبيب و المريض ال تعطى بطريقة علمية

 . للتواصل مع المريض) غير أطباء(من الطلبة يقترح أشخاص أكثر مهنية % 65 -
   (Magistraux)من الطلبة يفضلون الدروس % 50 -
طلعات  ـــسبة لتـنـذة بالــــع األساتـم  راحاتهمــــتــون أن يتعاطوا إقـــضلــفــن الطلبة ال يـــم% 61.5 -

من  3/1ة حول رغبا تهم تجاه تكوينهم في الطب العام لم تكن نسبة المجيبين على اإلستبيان سوى ـبـلـــالط
 .La médecine générale n'attire que le 1/3 des étudiants questionnés. الطلبة

 
 :دراســـات جزائريــة 6-3

 )1998(للعايب صالح و بوطوطون محمد صالح  :الدراسة األولى

 .أسباب الفشل اللمدرسي لدى تالميذ الثانويات من وجهة نظر األساتذة :عنوان الدراسة

 :أهداف الدراسة

و يتمثل في دراسة موضوع أسباب الفشل المدرسي من وجهة نظر األساتذة، دراسة علمية تكون  :هدف علمي - أ
 .إثراء للمنهج العلمي أو التراث النظري الذي يفتقر إلى مثل هذه الدراسات ببالدنا

نيها و يتمثل في إعطاء بعض التوصيات و المقتراحات للتخفيف ما أمكن من حدة المشاكل التي يعا: هدف عملي -ب
 .و خاصة منه القطاع الثانوي في الجزائر) التربية و التعليم(القطاع 

أستاذ و أستاذة  111احث ثانويتين بالخروب إحداهما عامة و ا ألخرى متقنة، شملت ـــــخصص الب :عينة الدراسة
 .نساء 897بوالية قسنطينة منهم  1837هي عينة قصدية مجتمع الدراسة و 

 

 .مارة، المالحظة، المقابلةاالست: أداة الدراسة

 .المنهج الوصفي: المنهج المستخدم

 :بينت الدراسة النتائج التالية :نتائج الدراسة

 :العوامل األكثر أهمية بالترتيب بحسب وجهة نظر األساتذة كانت كالتالي

داد الضعف ـتــدرسي، إمــــوء التوجيه المـــــس: و المتمثلة في  )التعليمية و البيداغوجية(العوامل المؤسساتية  -1
قة، عدم وجود تشجيعات لألساتذة، نقص وسائل التعليم ، اإلنتقال اآللي، نقص ـى المراحل السابــمدرسي إلـــــال

 .ي، سوء تحضير للدرس من قبل األساتذة طبيعة األسئلة المعطاة في الفروض و االمتحاناتـاعــــــجم الســــالح
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 .المشاكل االجتماعية لألساتذة، اليتم، فقدان أحد الوالدين، تغيب األساتذة :العوامل االجتماعية -2
 

 .سوء األحوال الصحية، صعوبة التكيف، الحرمان العاطفي :العوامل النفسية -3
 

ذا العمل بمثابة تلخيص لوجهات نظر األساتذة حول أسباب الفشل المدرسي في مدارسنا ــــــيعد ه :ملخص الدراسة
ه هو أن األساتذة ركزوا على العوامل البيداغوجية أكثر من تركيزهم ــــروج بــــــمكن الخــــام، يــــه عالثانوية بوج

 .العوامل النفسية و العوامل االجتماعيةعلى 

 

 )2002(لعبد هللا ساقور  :الدراسة الثانية

 .فعالية النظام الجامعي في انتاج المعرفة و استهالكها طلبة قسم االجتماع نموذجا :عنوان الدراسة

دف هذه الدراسة إلى محاولة تحديد فعالية النظام الجامعي الجزائري فيما يتعلق بإنتاج المعرفة ــته :ملخص الدراسة
قسم علم اإلجتماع مثال، عبارة عن نشاط  استهالكها على اعتبار أنها حاملة للتغيير في الجزائر، فإنتاج المعرفة فيو 

تاحة حسب ضرورات التكوين ـــموارد المـــيع الــــيعنى فيه بتكييف جم) ظري و تطبيقيــــتكوين ن(إنساني تربوي 
ثون و األخصائيون االجتماعيون ــــزاوله الباحــــبالمقابل يغدو استهالك المعرفة هو اآلخر نشاط إنسانيا ي) المنهاج(
  .شباع حاجات المجتمع في خدماتهمإل

عي تؤثر على نوعية المعارف كمدخالت ـــــتوجد دوما مشكالت عديدة داخلية و أخرى خارجية يعانيها النظام الجام
(Inputs)  و تجعل حصائلها النهائية(Out puts)  تتناسب، تقترب  و تبتعد عن تحقيق أهدافها على المدى المنظور

الت و تحليلها بناء على ـــض المشكــــوفقا لمعيار فعالية جدول اإلستثمار و الفوائد سنحاول في هذا البحث فحص بع
ام ــــة النظــعمعطيات تم الحصول عليها من لدن طلبة تخرجوا من قسم علم االجتماع نختتم بمحاولة لتقييم مدى نجا

 :ذكر منهاــــالت نـالجامعي في تحقيق إنتاج المعرفة و استهالكها بعقالنية، إذ يعاني قسم علم االجتماع من عدة مشك

لي ــقط حامــضعف المؤطرين و المكونين عموما، فمن مجموع هيئة التدريس الحالية ال يوجد إال أربعة منهم ف -1
 . درجة دكتوراه

 .اللجوء إلى نظام المشاركةنقص في التأطير و  -2
 .قلة المراجع  باللغة العربية و حتى الفرنسية و قدم إصداراتها -3
 .1986حصار شبه مفروض على استراد الكتاب عموما منذ سنة  -4
و الفرنسية و امتزاجا  تعريب العلوم االجتماعية لم يكن مخططا له بدقة، فاإليقاع اللغوي يتأرجح بين العربية -5

 .طالب يحسنون العربية و ال الفرنسية أو اإلنجليزية بشكل مرضبالعامية فال ال
                                                ).99،ص  2002عبد هللا ساقور، ( ضعف هياكل االستقبال و محدودية المكتبة و ضعف تجهيزات المطبعة، الخ -6

 
 ).2006(لبوبكر تومي  :الدراســـــة الثالثـــــــة

 .عوامل الرسوب المدرسي في المدرسة الجزائرية :الدراسةعنوان 

روز ــــيولوجية التي أدت إلى بـوســــتعرض الباحث من خالل إشكالية البحث إلى أهم العوامل الس:ملخص الدراسة
دت في صورة فرضيات ـجســـباب التي تـــــظاهرة الرسوب المدرسي في المدرسة الجزائرية و قام بتحديد هذه األس

يث تم بحث سبب ــسوسيولوجية علمية، كانت إطارا ضابطا في سير فصول البحث على منوالها و وفقا لطبيعتها، بح
 :الرسوب المدرسي و هما

ى المستوى ـــتصادية، إضافة إلــــقإالذي يتمثل بدوره في عناصر ذات طبيعة اجتماعية و أخرى : العامل األسري. أ
 الدينالثقافي للو
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رق و األساليب المنتهجة ـــفيتمثل في مدى جودة أو ضعف المناهج التربوية   و التعليمية و الط: لعامل المدرسي. ب
اص محتويات ــــكل خــــو بش. في تدريس تالميذنا و مدى تماشي ذلك و رغبات و قدرات التالميذ الذهنية و الذكائية

ذلك إعداد ـمعها، إلى جانب ظاهرة اكتظاظ حجرات الدراسة بالتالميذ و كالمقررات المدرسية و مدى تكيف التالميذ 
 .المعلم الهزيل

و التعليم الوطني  و النتائج  ن وزارة التربية ــــحسب القوانين و المناشير الوزارية الصادرة ع:نتـــــائج الدراســــة
ام بإعدادها ـي قــــالت 2005عام ـــرسمية لـــات الالدراسية المتحصل عليها من خالل دراسات تحليلية لنتائج اإلمتحان

مة و اعتمادا ـبمديرية التربية لوالية قال 2006مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني لشهر ديسمبر ) عيساني سالم(
الباحث  أيضا على المفاهيم و النظريات التربوية و نظام التعليم في كل من المدرسة الجزائرية و الفرنسية، كما أطلع

على بعض الدراسات التي تناولت موضوع الرسوب الم درسي ميدانيا عبر مراحل تعليمية مختلفة بالجزائر فقد 
 :كشف كل ذلك على النتائج العامة اآلتية

 .ثبت وجود الرسوب المدرسي بصورة واقعية على  المدرسة الجزائرية  -1
 .و ذلك لضمان مدة دراسية للتلميذ أطول اكما تم النص على فعل الرسوب المدرسي وزاري -2
 تأكدت فاعلية العوامل السوسيولوجية التي كانت وراء رسوب التلميذ الجزائري و ذلك بفرعيها األسري  -3

 .و المدرسي
 

 :أهم اإلقتراحات التي يراها الباحث للتصدي لظاهرة الرسوب المدرسي

 اكل الحقيقية التي يعاني منها التالميذ و مواطن ضعفهم على المؤسسات التربوية عقد مجالس اآلباء لمعرفة المش •
و اإلستفادة من ذلك كوسيلة للتطور التربوي، بحيث يتم إقتراح أساليب تطوير المناهج و طرق التدريس التي من 

 .شأنها التقليل من ظاهرة الرسوب
 .ات  التربويةو إخصائيين نفسانيين في المؤسس) اإلرشادي(وضع دور اإلخصائيين االجتماعيين  •
 التخفيف من كثافة المواد الدراسية •
 .يرى الباحث أن الفترة الصباحية مالئمة للتدريس و مجاال مفتوحا للتالميذ للبحث و اإلطالع •
 .التشويق البيداغوجي •
منح الكتاب المدرسي مجانا للطبقات االجتماعية المعوزة و توفير كل ماله عالقة بالتجهيز المدرسي و الوسائل  •

 .تعليمية البيداغوجيةال
 .التخفيف من ظاهرة االكتظاظ داخل القسم •
 .مراجعة نظام التقويم •
 .أخذ بعين االعتبار رغبات و ميول التالميذ أثناء التوجيه المدرسي •
 .بناء محتويات البرامج التربوية تنطلق من الفلسفة التربوية للمجتمع •
 .االتصال البيداغوجي •
 .المؤسسات التربويةالعالقات اإلنسانية داخل  •

 
 )2008( يلعربي  فرحاتا :لدراسة الرابعةا

 .رة في رفع مستوى الجودة في التعليم العالي في ضوء التغيرات المعاصرةـالصعوبات المؤث :ةــدراســــنوان الــــع

التعليم العالي  الصعوبات المؤثرة في رفع مستوى الجودة في: يدخل مشروع البحث المعنون بـ:  دراسةـــدف الـــــه
غيرات المعاصرة في مجال البحوث التربوية و تحديدا في دراسة    و تقييم النظم التعليمية و في إطار ـــفي ضوء الت

ي تعيق تطور التعليم العالي و رفع مستواه من حيث جودة التعليم و الطالب و األستاذ و التي ـــمعالجة الصعوبات الت
 .و نواتجهتنعكس على مستوى مخرجاته  

 فردا ا لمتمثلون في أساتذة التعليم العالي  30تم اختيار العينة بصفة عرضية حيث بلغ حجم العينة  :عينة الدراسة

 ).علوم دقيقة و التكنولوجية و اآلداب و العلوم االجتاماعية(و تميزت من حيث تنوع التخصصات 
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 جامعة باتنـــــة: الحـــــدود المكانيـــــة

 وفقا لثالث  محاور جاءت كالتالي الدراسة االستطالعية في طرح ثالثة أسئلة مفتوحة على عينة الدراسة  ةتمثلت أدا

 .استهدف رصد الصعوبات المتعلقة بالجانب التدريسي و البيداغوجي بشكل عام لدى األساتذة :المحور األول

 .استهدف رصد الصعوبات المتعلقة بجانب التكوين المستمر لدى األساتذة :المحور الثاني

 .ترتبط بالتعليم الجامعي بشكل عام :المحور الثالث

فف ي المحور األول وجد أن صعوبات تتعلق بالتدرييس : و كانت نتائج مضمون االستجابات أفراد العينة كما يلي
مام من طرف الطلبة، قلة و نذرة المراجع المتخصصة و الجيدة، الجيد متمثل في ضعف مستوى الطلبة، عدم االهت

عدم كفاية الحجم الساعي لتغطية البرانامج السنوي قلة و غياب وسائل التدريس المتخصصة إنعدام قاعات األساتذة، 
البيداغوجية إنعدام قاعات إلستقبال الطلبة غياب نماذج التدريس الفعال المحلية و الدولية، غياب العالقة العلمية 

الجيدة بين األستاذ و الطالب ظروف العمل كنقص القاعات و توزيع الحجم الساعي، عدم وضوح تخطيط السنة 
رجع ــــالجامعية، التأخر في اإلنطالق الموسم الجامعي، ضعف مستوى التأطير  و اإلشراف على الطلبة و الذي ي

 .إلى عدم التوازن بين عدد الطلبة و األساتذة

وين ـــــعدام التكــــلمحور الثاني المتعلق بالتكوين  المستمر فقد وجد أن هناك غياب للبحث العلمي الكفء و إنأما ا
و إنعدام البحوث الميدانية ضمن التخصص و إهتمامات األستاذ، عدم تشجيع اإلطارات لتحسين  ) دورات تكوينية(

 .للعملاألداء و المستوى، عدم االستقرار في الظروف المكانية 

غوط الحياة، ــدان العمل الجماعي، ضـــقــالمحور الثالث و قد تناول الصعوبات اإلدارية من غياب نظام ذو كفاءة، ف
 .غياب اإلعالم الجامعي كاإلعالن عن الملتقيات و األيام الدراسية سوء توجيه الطلبة، عدم تشجيع الكفاءات

ب في الرسوب ــي سبــــزائر و التــــــتطور التعليم العالي في الجإن من أهم الصعوبات التي تعيق :خالصة الدراسة
اذ ـــدى األستــــالدراسي لدى الطالب نجد من أهمها ما هو متعلق بالتدريس و ما هو متعلق بعملية التكوين المستمر ل

 .و أيضا الجو العام أو المناخ الدراسي بالجامعة

 )2008(لـ مــــراد عبيد  :لدراسة الخامسةا

 .تمتالت أسباب الر سوب المدرسي لدى أساتذة التعليم الثانوي :عنوان الدراسة

 20أستاذا من الطور االبتدائي و مجموعة ثانية من  20متكونة من مجموعتين األولى متكونة من  :عينة الدراسة
 .أستاذا من الطور الثانوي

- الجزائر–عنابة أساتذة داخل ثانويات  :مكان الدراسة

 :إستعمل الباحث اإلستبيان حسب مقياس ليكرت تخص البنود ما يلي :أداة الدراسة

 مسؤولية اإلخفاق الدراسي على عاتق األستاذ •
 مسؤولية اإلخفاق الدراسي على عاتق التلميذ •
 مسؤولية اإلخفاق الدراسي على عاتق النسق الدراسي •
 .معمسؤولية اإلخفاق الدراسي على عاتق المجت •
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 :ملخــــص الدراســــــة

 :مسؤولية التلميذ من خالل -1
 .التأخر الدراسي المتجمع لدى التلميذ -

 
 .التغيرات النفسية و االجتماعية التي يعيشها التلميذ في فترة المراهقة -

 

 ).قدرة، ذكاء، استعداد(عدم توفر التلميذ على اإلمكانات الذهنية الضرورية للنجاح  -
 

 .للنجاح دافعية التلميذ -
 

 .جهد التلميذ في العمل داخل القسم -
 

 .الممارسة من طرف التلميذ) رياضة، موسيقى(النشاطات خارج المدرسة  -
 
 

 :مسؤولية األساتـــــذة من خـــــالل -2
 

 .غياب سلطة األستاذ لدى التلميذ -
 

 .نمط التقييم الممارس من طرف األستاذ -
 

 .نقص المهارة البيداغوجية لألستاذ -
 

 .الدافعية المهنية عند األستاذ -
 

 .متعلم -سوء العالقة معلم -
 

 .تنوع المقاربات البيداغوجية المطبقة -
 

 .عوامل عالئقية -
 

 .إحترام األستاذ للبرامج المقررة -
 
 

 :مسؤولية المؤسسة الدراسية و تتمثل في -3
 .ضعف الوسائل المادية المتوفرة لدى المدرسة -

 
 .تشكل وحدات مجموعات التالميذ -

 
 .غياب الوضوح في المشروع التربوي -
 .عدم تكيف النسق الدراسي -
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 .برامج غير مكيفة للتالميذ -
 .غياب هيكل معاينة و تشاور -
 .عدم تفتح المدرسة على محيطها -
 .سوء تحديد أهداف التعليم -

 
 :مسؤوليــــة المجتمـــع و تتمثـــل في -4
 .لألولياءالمسؤولية راجعة إلى المستوى اإلجتماعي، االقتصادي  -
 .مستوى تمدرس األولياء -
 .اإلتجاهات األسرية نحو التمدرس -
 .عدم تفتح المدرسة على مشاركة األولياء في النشاطات -
 .جهل األستاذ بأهم أسباب النجاح و الفشل -

 
التحليل اإلحصائي ن إلجراء ـــــبايــــل التــــو تحلي  -ت -بار ــــاحث إختــــاستعمل الب :التحليـــــــل اإلحصـــائــــي

دراسي و محاولة التحقق ـــــالميدانية التي تعالج التفسيرات التي يصوغها األساتذة و المتعلقة بالفشل الي الدراسة ــــف
من العالقات بين هذه التفسيرات و بين بعض الخصائص االجتماعية الديمغرافية  و االجتماعية المهنية و األكاديمية 

 .لألستاذ

يختلف ) جتمعـطالب، أستاذ، مدرسة، م( اق أربعة ـــنتائج الدراسة أن أنماط التفسيرات الخاصة باإلخف و قد أظهرت
 .ه البيداغوجيـــــه األكاديمي و تكوينـه و تكوينـحسب جنس األستاذ، سنه، تمدرسه و أقدميته في المهنة و لغة تكوين

  :مناقشـــــــة الدراســــــات السابقــــــة -

موضوعات متكاملة، تخدم نتائجها بعضها الدراسات التي تم عرضها على اختالف عينتها و مكانها و زمانها أثارت 
البعض و تغطي كل واحدة منها زاوية من زوايا موضوع المشكالت  البيداغوجية و الرسوب الدراسي في الجامعة 

 :يلي و من االستنتاجات التي توصل إليها الباحث يمكن تلخيصها فيما

  :اإلطار النظري للدراسات السابقة - أ
 :م األسباب التي لها عالقة بالرسوب تمثلت فيـتلفة أن أهـدراسات المخـبينت ال 

 و المتمثلة في سوء التوجيه المدرسي، إمتداد الضعف المدرسي) التعليمية و البيداغوجية(العوامل المؤسساتية  -1
 .إلى المراحل السابقة، االنتقال اآللي

 .المؤطرين و المكونين عموما و اللجوء إلى نظام المشاركةضعف  -2
 .قلة المراجع باللغات األجنبية و قدم إصداراتها -3
 .ضعف المناهج التربوية و التعليمية و الطرق و األساليب المنتهجة في التدريس -4
 .عدم وجود التشويق البيداغوجي -5
 .نمط التقييم الممارس من طرف األستاذ -6

 
  :ـــــةأداة الدراســــ-ب

 .الدراســــــــاتاستعملت في أغلب الدراسات المختلفة اإلستمارة المالحظة و المقابلة التي تصلح لمثل هذه 

في أغلب الدراسات المنهج الوصفي و الذي كان مساعدا للتحليل  و التفسير العلمي :  المنهج المستخدم - ح
 .لظاهرة الرسوب و في تحديد المشكلة و تصويرها كميا من خالل جمع بيانات و معلومات عن الظاهرة
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 :ثـــــــبحــــــــة للـــيـاسـات األســــــــظريــالن -7
 

النظرية التربوية هي كل تفكير يتناول مشكالت التربية و يقدم اقتراحات للتغيير، بمعنى أن النظرية :  تمهيـــــــــد
 التربوية هي عبارة عن صورة جاهزة عن الواقع الذي يتم اإلستناد إليه إلحداث تغيير على مستوى النظام التربوي 

 .ةــمعالجة ظاهرة الرسوب داخل الجامعة الجزائريو قد تكون هذه التصورات دافعا كما أنها قد تكون كابحا لعملية 

 نظرية في المنهاج ال تقوم على التنظيم التدريجي) Paré )1978حيث يطرح باري  :نظرية باري في المنهاج -1
و الحصصي لمجاالت محددة سلفا، و لكن على التطور المستمر للبنيات الداخلية لكل فرد يوجد في اتصال مع بيئته  

ص العضوية للفرد و على استعمال اللغات المختلفة ــصائــة الخــرفـعـى مـــتأسس علــــي Paréأي أن المنهاج عند 
ى الحصول ـــادرة علـــبنية قـــوي كـــضــــاز العــــالجه) 1977(و يعتبر هذا الباحث المدرس  .و على التحكم فيها

و على استحداث ) عمليات عقالنية و غير عقالنية(تها بطرق عديدة ــالجـــرها و معـيـيـى تغـــعل وعلى المعلومات 
ف على البيئة و على الطريقة التي تنظم بها ـوقـتـمو يـــنــن الــــزءا مــــاحث أن جـــــس البـفـرى نـــسلوكات، و ي

                            نى المثيرات و على دقة ما ينجم عنها من تغذيات مرجعة ــى مدى غــــها و علــــو على كم المعلومات التي تتضمن
 ).66، ص 2001محمد بوعالق، (

 :النظريات النفسية المعرفية -2

ؤكد أصحاب هذا االتجاه أن المعرفة تكمن ــــي Gaston Bachlord, Jean Pieget   ات البنائيةــــالديداكتيك -1.2
حيث ) فطرية(عرفية مسبقة ـــبنيات مـــتمرار بمعنى أنه ال يوجد لـــه باســـــدد معارفــــفالطالب يح في عملية بنائية

 .أن المعرفة الجديدة تعمل على  هدم كل معرفة قديمة

  المدركات القبلية هي بمثابة شبكة قراءة للمتعلم فهي إما تساعده في إدماج المعطيات الجديدة و إثراء تعلماته بها
 .تساعده في رفضها أو
 ذ و الواقع أو بين تلميذ و تلميذ ـــــة مثل المواجهات بين تلميـــنافريــــمن الضروري خلق بعض الوضعيات الت

ميذ من جمع معطيات جديدة إلثراء خبرته المتعلقة ـــــهات تمكن التلــواجـــذه المــــم ألن هـــأو بين تلميذ و معل
و قد تساعده في التدرب على التراجع عن أفكاره و عن بديهياته و التدرب على إعادة بالمشكلة المطروحة عليه، 

 .صياغة المشكلة
  دام المعلومات التي يعرفهاـكيفية ربط المعارف القديمة بالجديدة كيفية أستخ) إعادة صياغة(تدريب التلميذ على. 
 لية التعليميةيعد وجود المدرس أمرا أساسيا و ال يمكن اإلستغناء عنه في العم. 

 
يلخص الباحثان  La Rochelle , Desautels) التغير المفاهيمي -المعرفي(اإلضطراب اإليستومولوجي  -2.2

 :اإلستراتيجية التربوية للتنافر المعرفي باألسلوب التالي

 تقدم ظاهرة يراد دراستها و يطلب من الطلبة مناقشة تصوراتهم عن الظاهرة المدروسة. 
  إضطرابي، و يكون ذلك بجعل الطلبة يواجهون ظاهرة تبدو صعبة التفسير في إطار تصوراتهم أو إعداد حادث

 .دوثها لتنبؤاتهم، و هو ما يؤدي إلى حدوث إضطراب معرفي لدى الطلبةـــيعارض ح
 بيقيةأعمال تط –عروض  –مناقشات (كار ما يميز هذه المرحلة هو القيام بعدة نشاطات ــــنظيم األفـــــادة تـإع ( 

دف من هذه النشاطات هو حل المشكلة المرتبطة بالحادث اإلضطرابي و من ثم إعادة التوازن المعرفي ــــــو اله
 .لدى الطلبة إذن فالمعرفة العلمية للباحثين هي معرفة مبنية و مبتكرة

 
 .نشر هذا الباحث عدة بحوث متعلقة بالخصائص المعرفية و بطرق عمل الطلبة Garaudeineنموذج  -3.2

  يؤكد هذا الباحث أن للطلبة عادات معرفية سلوكية بإمكانها أن تتحول إلى معوقات ابستيمولوجية تحول دون أي
 .تغيير ذهني سعى إلى فرضه عليه

 إن اإلرث العقالني قد سد األبواب أمام الصورة الذهنية. 
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 سمعية أو بصرية(عالقة بين تفوق الطالب و طريقة التدريس  توجد.( 
 ب يتوقف على بعض الشروط هي القدرة على  استعمال التمثالت الذهنية البصرية أو السمعية ــــجاح الطالـــــن

العادات القة بين اإلدراك و اإلسترجاع و بين الروابط الموجودة بين ـــــناك عــــــفي معالجة المعلومة بمعنى ه
 .االسترجاعية و التفوق الدراسي

  يشير بياجيه بأن المعرفة تبنى من خالل التفاعالت التي تتم ضمن صيرورة شاملة من التعديل الذاتي و التكيف
 .مع المحيط

 فهو  وقة للتعلم لذلك ال بد من التجرد منها تدريجياــــعارف معــــعارف القبلية هي مــــــالر بأن المــــــيشير باش
  قطاع ــــدون انـــطور بـــتــناء تـــــة بــيــملــه تعد عــــــانتهج فلسفة النفي في اكتساب المعرفة العلمية بالنسبة ل
                                                                   )Y Bertrant  ،79، ص 2001ترجمة محمد بوعالق( 

 باشالر   –مناقضة الفكر هو منهج كفيل لضمان االبتكار العلمي  نإ– 
 باشالر –ومية في نفسيته ــــياة اليــــالطالب في كليته مطالب بتغيير ثقافته و باسقاط المعوقات التي كدستها الح- 
  أماGurdon  فكرية فالفرد يكون رد و بنياته الــــتلعب دور الوسيط بين الف) المعارف(يرى أن المدركات القبلية

دركات، إذن ـــر تلك المـيــي يستطيع امتالكها غــمعارف من خالل التفاعل بين مدركاته القبلية و المعلومات الت
 ى تأخذ مظر متميز ــها حتــــدم ذاتــــو هــــها هــــفالمدركات القبلية هي بمثابة جسور معرفية إذن فالمعرفة هدف

                                                                                 (Giordan Ander, 1998, PP 209-216)  
 وز الواقعــــن فك رمـــــالمدركات القبلية هي عبارة عن أدوات للنشاط المعرفي فمن خاللها يتمكن الطالب م. 

 
طى بين السلوكية و البنائية الوظيفية، ــــة وســــرمزية مكانــــفاعلية الـــــالتل ــتــتح :نظرية التفاعلية الرمزية -3

 :المنطلقات الرئيسية لهذا اإلتجاه هيو من 

 األشخاص يتعاملون مع األشياء على أساس معانيها بالنسبة لهم. 
 إن المعاني مستقاة من التفاعل االجتماعي الذي يمارسه الفرد مع رفاقه. 
 و تعديل هذه المعاني من خالل عملية تفسيرية أثناء تفاعل أو تعامل الفرد مع األشياء التي يواجهها يمكن تناول. 
 دارس و المؤسسات ــــة المـــــهناك العديد من الدراسات الميدانية التي تبنت المدخل التفاعلي الرمزي في دراس

 .التعليمية
يذ ــالتالم(تتفاعل فيه مجموعة من السلوكيات و أدوار األفراد تعتبر المدرسة مجتمعا داخليا : و يالرد وللر -1.2

) دمات التعليمية و التربوية المساعدة األخرىـــى الخـــــين علـــدرسيين و اإلدارة المدرسية و القائمـــو الم
األخرى  ةــــات االجتماعية العامـــئــل بين التالميذ أنفسهم و بين المدرسين أو الفــو قد يكون التفاع

 .ل التنظيم المدرسيـــــداخ

 ل ذات الطابع التفاعلي الرمزي داخل ــركزت تحليالت و للرعن  سوسيولوجية التدريس و دراسة أنماط التفاع
 الخ )... العامة –الخاصة (دارس ـــالمدرسة أنماط التفاعل و تقييم مدى اختالفها بين  األفراد بالنسبة لنوعية الم

 
دراسة على  إحدى المدارس الشاملة و ركزت هذه الدراسة على  كيفية تعليم ـــــمت بقا: N.Kddieنيل كيدي  -2.3

ى أن هناك نوع من التعارض بين نوعية ـدراسة إلــــدراسي و توصلت الـــــالمدرسين لنوعية المعرفة داخل القسم ال
ا رؤية المدرسين فقد كشفت ـالميذ، أمـــبالنسبة للتمعرفة المدرسين و التالميذ فبالنسبة  لمفهوم المعرفة كان غامضا  

ار المقررات ـــتيــعن أنماط المعرفة و تحديدها من خالل الموقف التفاعلي داخل المدرسة و خارجها و طبيعة  اخ
                                                                                                              لــفعـاره بالـيـتـم اخــتـب أن يـجـذي يـــرر الـقـالدراسية، و تصنيف التالميذ حسب نوعية المستوى و نوعية الم

 ). 294 -277 ص ص ، 2000عبد هللا محمد عبد الرحمن،(

بد أن تكون هناك  الل الدراسات التي قاموا بها حول النظام التعليمي أنه الــي من خــاه التفاعلــــيؤكد أصحاب االتج
عالقة حاسمة بين التلميذ و المدرس داخل القسم الدراسي حتى يستطيع التلميذ أن يدرك فعال هل هو ماهر أم كسوال 

ي النهاية نجاحا أو فشال تعليميا، إذن فالتحصيل ــاز فـــــمكن انجــي  -ذــدرس تلميـــم –ففي طريق التفاعل المتبادل 
رق التي يعطي بها المدرسون و الطالب ـــــو الط -تلميذ –أستاذ –ة التفاعل بين الطرفين الدراسي يتوقف على طبيع

 ).180، ص 1995أحمد علي أحمد، (معنى للمواقف التعليمية 
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 نظريات التكنولوجيا و التحديث -4

امة في التحديث لذلك فهم ـــــارها هـــــيهتم أنصار هذا اإلتجاه بعنصر الموارد البشرية باعتب :نظرية التحديث -1.4
ي تحديث ــرى فـــل أخــوضعوا النظام التعليمي في المجتمع باعتباره أحد العوامل التي يمكن أن تساهم بجانب عوام

ق و استيعاب ــى التوافــــادرة علـــــالعملية التي مفترض منها حدوث تحوالت في التنظيم االجتماعي بحيث تصبح ق
ي يفرضها ــيرات التكنولوجية التــتغــأن التوسع في التعليم و تنوع األنساق التعليمية يعكس ال التغيرات القادمة حيث

 :البناء المهني و تزايد الطلب على المهارات الفنية المتخصصة و من أهم الرأى في هذا االتجاه نجد

 ود أفراد ـــلقد طرح هذا الباحث قضية التغيير التكنولوجي فهو يرى أن التغيير التكنولوجي يتطلب وج :كــــالرك
ن الخبرة و المهارة، و االستخدام الفعال للموارد الفكرية المالئمة، و عليه ال بد من توجيه ـة عالية مــــعلى درج

 -التطور التكنولوجي–النظام التعليمي لتحقيق هذه المهمة 
 يم يعكس التغيرات التي يتطلبها النمو االقتصادي فيجب أن يتم ـذان الباحثان أن التعلـــــرى هـــي: هالس و فلــود

 .التوسع في التقدم التعليمي إلعداد القوى العاملة المتفاعلة
 بالنسبة له–قدم هذا الباحث قائمة تتضمن خصائص اإلنسان العصري : اليكي انكيز- 
 .تجديد و التغييراالنفتاح تجاه ال •
 .الرغبة في التعرف على المشتمالت و القضايا الداخلية و الخارجية •
 .االتجاه نحو الحاضر و المستقبل •
 .تبني التخطيط كأسلوب لمعالجة المواقف •
 .السعي للتحكم في البيئة و التأثير عليها •
 .الثقة في قدرة الغير على تحمل المسؤولية و االنجاز •
 .ناحترام كرامة اآلخري •
 .الثقة في العلم و التكنولوجيا •
 .تقدير اآلخرين على أساس جهودهم و انجازهم •
و هذه العناصر  تتحقق من خالل توفر قوة بشرية فعالة و هنا يتجلى دور المدرسة و المؤسسات التعليمية  •

 .األخرى
مس جميع الميادين و منها النظام  20رفه القرن ــذي عــــــطور التكنولوجي الــــإن الت  النظريات التكنولوجية -2.4

التربوي فتكنولوجيا التعلم تطرح دراسة كيفية ت نظيم البيئة البيداغوجية و كيفية تهيئة الوسائل  و الطرائق التربوية 
 :و التعليمية و كيفية تركيب المعارف، يوجد اتجاهان كبيران في مجال التربية هما

مصدر في النظريات التكنولوجية و أول من طبق نظرية األنساق في ميدان و الذي يعد أهم : اإلتجاه النسقي -1.2.4
ي فترة الخمسينات و جاء هذا االتجاه كرد فعل ضد سيطرة العلوم التحليلية و الممارسات ـم األمريكيين فــــالتربية ه

 :تتمثل في) النسقي(الالعقالنية و التفسيرات الميتافيزيقية فبالنسبة لهندسة التعليم لهذا اإلتجاه 

 يث يتعرف على األهداف التعليمية ثم يحدد األهداف ــيرورة التعليمية حــداية بتنظيم الســــأن يهتم األستاذ في الب 
 .ول خصائص التالميذـــات حــمع معطيــداف، جــــذه األهــو تبعا لذلك يحدد الوسائل التعليمية الالزمة لبلوغ ه

  لمعطيات  الوضعية التعليميةيغير األستاذ أهدافه وفقا. 
  تحديد اآلليات التي تسمح له بتقويم نتائج التعليم و استثمار المعلومات التي تمكنه منها عملية التقويم من أجل

 :و يقوم منطق تخطيط  التعليم على خمس مبادئ تعتبر جد بسيطة هي.تغيير نظام نسقه إذا دعت الضرورة 
 .فردنة التعليم -1
 .دى القصير و المدى الطويلالتخطيط على الم -2
 .ضرورة التخطيط و التنظيم -3
 .ن االعتباريأخذ شروط التعلم بع -4
 .التعرف على النظرية النسقية و اإلنطالق منها -5

 :منطق لتخطيط التعليم و الذي يتمثل في) Crage, Briggs, Wager )1992و قد اقترح كل من 

 جلب انتباه الطالب. 
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 د مستوى التوقعاتأخبار التلميذ باألهداف و تحدي. 
 مراجعة المحتويات التي سبق تعلمها. 
 تقديم األدوات و الوسائل بكل وضوح. 
 قيادة التعلم. 
 القيام بتقنية المراجعة. 
 تقييم األداء. 
 تيسير تحويل المعارف إلى ميادين أخرى تطبيقية. 

 :فيتمثل في ) Bonathy )1995أما بخصوص النمودج الذي وصفه 

  التعلم التي سيسعى الطالب لبلوغهاوضع صياغة ألهداف. 
 إنشاء اختبارات تكون صالحة لتقويم درجة بلوغ األهداف. 
 تحليل خصائص و قدرات الطلبة. 
 تحديد ما يجب على الطالب تعلمه حتى يتحصل على السلوكات المحددة في األهداف. 
 فحص مختلف اإلمكانات البيداغوجية و صياغة تصور ليس بيداغوجي. 
 البيداغوجي و جمع المعطيات حول فعاليته بناء النسق. 
 مراقبة حسن سير النسق مع األخذ بعين االعتبار المعلومات المحصل عليها في المرحلة السابقة. 

 
ما زال هذا النموذج صالحا إلى حد اآلن حيث قدم الباحثان فيه وصفا :  Wong et Raulersonنموذج  -2.2.4

 :التخطيط البيداغوجي و يتمثل هذا النموذج فيواضحا و دقيقا لمختلف عمليات 

 رورات ـيـى ســوعل اصرــــوى على عنـتـحـيرى هذان المؤلفان أن القسم الدراسي هو عبارة عن بنية جزئية ت
 .و على غاية

  ،الخ.....تتكون هذه البنية ا لجزئية من األستاذ و التلميذ و األدوات و الوثائق المكتوبة. 
  وي ـــتـحـايات، تــــرامي و الغـــــلوغ المـبـح بـمـإلى مجموع اإلجراءات و الوظائف التي تستشير السيرورات

 :ىـــــلـــك عــذلــة كـيـزئــــــالج ة ـيـنـالب
 .تقويم المدخالت الذي يخص مهارات الطالب و كفاءته و تحفيزاته •
 تعديالت التي يجب إدخالها على البنية و ذلكتقويم النتائج و الذي يخص تقويم سير العمل التربوي و معرفة ال •

 ).108 - 104 ص ، صY.Bertrand ،2001(انطالقا من شبكة تضم أدوات الحصول على المعلومات المرجعية 

ترجع مصادر نظريات الوسائط اإلعالمية المتعددة إلى بداية استعمال الوسائل  : ددةــط المتعـــــاتجاه الوسائ -3.2.4
ذلك إلى نظريات المعرفة و النظريات السلوكية التي ساعدت على إثارت باإلهتمام ــالبصرية في التعليم و كالسمعية 

و يرى ).الهندسة التربوية(ى تسهيل والدة التكنولوجيا التربوية ــو ما أدى إلـــــباال تصال و بفهم كيفية عمل المخ وه
ة تحل محل ـــل اآللــعـى جـــدف إلـة تهـيـقـيـقـيا حـوجـنولـكـتـا كأصحاب هذا ا التجاه أن التربية يجب أن ينظر إليه

تمادا على اللوغاريتمات ـــالل الستينات إعــو شرع في بناء البرامج التعليمية المعلنة خ .اإلنسان في إجراءات التعليم
 .عليه الحاسوبو التي كانت قاعدة للتعليم المبرمج ثم ظهر بعد ذلك التعليم المقرون الذي يشرف 

 :المبادئ األساسية التي تقوم عليها تنظيم البيئة المتعددة الوسائط

 ط، و األمر هنا يتعلق ـــيعد تنوع التفاعالت  البيداغوجية خاصة أساسية ألية بيئة متعددة الوسائ: تنوع التفاعالت
بطريقة آلية يكون الغرض منها بعملية التواصل بين الطالب و الحاسوب، حيث يقوم الحاسوب بتوليد مشكالت  

 .تكويني و تقويمي
 L I )1992 (يؤكد أنه يجب على التعليم أن يكون بمثابة سلسلة من التحاورات بين الحاسوب و الطالب. 
 يستجيب فيها الحاسوب لحاجيات الطالب و يتكيف مع مستواه المعرفي، و من مبادئها ما يلي: 
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 :ةــوحـــتـفـذجة المــــنمــــال - أ
 تنطلق البيئة المتعددة الوسائط في عملها من الطالب و ليس من المادة. 
 تعمل البيئة المتعددة الوسائط في عملها انطالقا من حاجات و رغبات الطالب. 
 ى معطيات مستمدة من الطالب مثل مميزاته  و أشيائه المفضلة و هذا يكون ـــيمكن لهذه النمذجة أن تحتوي عل

 .ب على األسئلة، نوع الألسئلة التي طرحها الكيفية التي طرح بها األسئلةمن خالل إجابة الطال
 د العديد من مهندسي البرامج التعليمية  كثيرا على بناء برامج متعددة الوسائط ــــيؤك: أستقاللية تجاه المحتويات

 .تتميز باستقاللية عن المحتويات
  فقد وضعHanson, Auglustine, Gruber  نظاما بيئيا ال يحتوي على أية معرفة أتية من مادة بعينها و لكنه

 .ة مرتدةــذيــــر تغـــوفـــب و يــــــيتكيف مع مستوى معارف الطالب فهو يعالج المشكالت و يحلل أخطاء الطال
 

 :يرى أصحاب هذا االتجاه أن التعليم التعاوني يكون كما يلي :رونـوآخ  Barnard يــاونــعـــم التـيـلـعـالت - ب
 الب حول ما يجري أثناء الدرســدرس و الطــــومات بين المــــيكمن الشكل ا ألول لهذا التعاون في تبادل المعل. 
  نظام العمل ) برمجة(أما الشكل الثاني فيكمن في التفاعالت بين عدد من الطلبة في آن واحد و هذا يتطلب نمذجة

 ).ل الجماعةــــرد داخــــل فـــمالحظة سلوك ك -إقسام الفرقة –حسب أسلوب كل واحد (التعاوني 
 كال متنوعة ـى ذات أشــــتحتوي مشاريع التكوين المتعددة و الوسائط عل: نشر المعلومات عبر الوسائط المتعددة

 ).متحركة، ثابتة، صوتية، مكتوبة –بصرية (
 أقراص لينة و اسطوانات الفيديو، أقراص مضغوطة(ومات مجزئة في ذاكرات توجد هذه المعل.( 
 علما أن هذه المصادر متنوعة و كذا ... متى احتاج الطالب لتفسيرات ما فإنه يطلب ذلك شفويا أو كتابيا بالفيديو

 .تنوع األشكال التي تتفاعل بها
 تم بتطور تكنولوجيا التربية  و يتغذى هذا االتجاه من إذن نستخلص بأن اتجاه الوسائط المتعددة هو اتجاه جديد يه

 .نتائج البحوث التي تتناول مواضيع تدور حول شروط النشاط الحواري المفتوح بين و المعلومة
 

 ):التعليم المستقبلي(نظرية الحد األدنى من التكوين  -4.2.4

  لقد قام الباحثCarroll  بالتعاون مع زمالئه بوضع مجموعة من التوصيات التي يجب اعتبراها عند إعداد
 .برنامج المعلوميات وعند إعداد األفراد أثناء تكوينهم وفق نظرية الحد األدنى للتكوين يجب تجنب كثرة الكالم و الحشو

 ها لمعالجة األخطاء األكثر تكراراومة التي يراد تقييمها و اإلجراءات التي ينبغي القيام بلينبغي أن تتوقع المع. 
  يجب التنبؤ بكل األخطاء التي من الممكن أن يقوم بها الطالب خاصة تلك األخطاء التي من المحتمل أن يقوم بها

 .كل الطلبة
 يجب تجنب الطالب قضاء وقت طويل في استدراك األخطاء. 
 تقديم المهمات التي تحمل داللة و معنى بالنسبة للطالب. 
 ر حافزية الطالب في القيام ببعض األعمالاستثما. 
 تشجيع الطالب على  القيام باستكشافاته الشخصية. 
 لتمارينا تقديم وجهات نظر تأخذ بعين االعتبارعناصر السياق الذي يعمل فيه الطالب بدل مطالبته بتكرار بعض. 
 غلق منافذ الوصول إلى العمليات المعقدة للبرنامج مؤقتا. 
  يطلقCarroll يو زمالئه على هذه المنهجية التكوينية اسم السيناريو االلكترون                                                                                                

                                                                                               )Y.Bertrand 2001122-108 ص ، ص( 
ظ أن هذه النظريات ركزت على دور الحاسوب في سيرورة العملية التعليمية حيث انتقل تسلطة التحكم ـــالمالح 

ى الحاسوب و بالتالي همش األستاذ و أصبح ال دور له في سيرورة العملية التعليمية، فهي منحت ــمن األستاذ إل
ما يؤثر على سير العملية التربوية مع مرور الزمن، و زيادة اإلكتشافات للطالب تربية مفتوحة، و هذا 

 ).عالقة األستاذ بالتلميذ(التكنولوجية و الثورة المعلوماتية،  ذلك ألن البعد اإلنساني في العملية التعليمية قد أهمل 
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                                                                               )70، ص 2005سامية مامنية، ( فاسميت بهذا االسم ألنها تهدف إلى جعل الطالب إنسانا مثق :النظريات األكاديمية -5
ى مستوى تصور ـــرة علـبتتـار معــــانت لهم أثــــإن العلم و التكنولوجيا و اإلعالم ك :Henryنظرية  -1.5

رفي المفرط بوسائطه النظرية والمعرفية يؤشر بوجود ـفاإلنفجار المعوى البرامج المدرسية، ـالثقافة و على مست
 .ى تلك المعرفة و على إنسانية اإلنسانـضاء علـقطيعة تامة مع المعرفة اإلنسانية التقليدية وهو ما يترتب عنه الق

 :من المبادئ التي تقوم عليها هذه النظريات ما يلي :النظريات التقليدية -2.5

  يناديM.Adler باتباع فلسفة تربوية تقوم على تعليم الثقافات اإلنسانية بمعناها العام. 
  يناديDamenach  بنقل مكامن القوة في النظام القديم إلى البرامج الجديدة و يجب االنتقال من البسيط إلى

 .المعقد و يجب الحفاظ على األفكار القديمة و نقلها لألجيال
 ة في العملية التعليميةتحتل المادة التعليمية مكانة هام. 
 إن تمدرس األطفال ال يشكل سوى جزء من التربية التي هي عملية طويلة المدى. 
 وظيفة المدرسة تكمن في إعداد الفرد للحياة المستقبلية. 
  تشابه األهداف المنشودة بمعنى أن المدرسة تكون أهدافها واحدة بالنسبة للجميع فليس هناك أهداف خاصة

 ).التالميذ(رى خاصة باألقوياء بالضعفاء و أخ
 زامي و عاما حتى يستطيع أن يقدم قاعدة عامة للجميع بحيث يتلقى الجميع تكوينا ـــــد أن يكون التعليم إلـــــال ب

 .في مجاالت المهارات الضرورية ألي نوع من أعمال العمل و تجنب كل اإلختصاصات المبكرة
 نصوص و كتب  -محاضرات(الديداكتيكا التقليدية : تقنيات أساسية هي تحتوي البيداغوجيا الكالسيكية على ثالث

 ، اإلشراف و الحوار)مدرسية
 
 :ةـــيــولـــمــشـريات الــــظــــالن -3.5

يعتبر التكوين العام من النظريات التربوية التي كان يتم التعرض لها بشكل دوري منذ بداية القرن  العشرين و من 
 :عليها هذه النظريات ما يليالمبادئ التي تقوم 

 يجب أن تكون المدرسة وسيطا يمكن التلميذ من تعلم المهارات األساسية التي هي التحليل و التركيب. 
  و التجريب) اإلنفتاح الفكري(يجب على التربية أن تنمي الفكر النقدي. 
 لشامل المتفتح على كل شيء يعارض أصحاب هذه النظريات اإلختصاص في التكوين و ينادوا بالتكوين العام وا

 ).تربية أساسية، تحررية نقدية(
 يجب أن يحتوي التكوين العام على دروس في العلوم االجتماعية و التكنولوجيا و جميع العلوم المختلفة. 
 ال بد أن يتعلم التلميذ التحليل الذكي و النقد الفعال. 
 يجيات التربية ــراتـــتــإلنسانية أما فيما يخص اسيجب أن تكون المدرسة وسيطا يمكن التلميذ من لمس تاريخ ا

يام به ــي القــغـفي التكوين العام تحتوي بشكل خاص على تمارين القراءة والكتابة، و يقوم المدرس بشرح ما ينب
 .في مجال القراءة و الكتابة

  ربط التعلمات النظرية بالحياة اليومية)Y.Bertrand ،2001 218، ص( 
 

 :إن اإلستراتيجيات التربوية الخاصة بنظريات التكنولوجيا و التحديث ركزت على   :قـــاشـــــن

لقد أهملت هذه النظريات الجانب اإلنساني  .تاح تجاه التجديد و التغيير و التخطيط التربوي على المدى البعيدـفــاالن 
 .كان األستاذ في عملية التدريسفي العملية التعليمية و ذلك من خالل تركيزها على إحالل الحاسوب م
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 : ة الفصـــلـــالصــــــــخ

بعد هذا العرض الموجز أهم النظريات التربوية و التي ساهمت في فهم النظام التربوي يمكن القول أنها قد أسهمت 
 :إسهاما كبيرا في فهم جوانب عديدة من النظام التربوي حيث أن

ات ــــــكيفية تركيبة الجهاز العضوي كبيئة قادرة على الحصول على المعلوم  نظرية باري في المنهاج التي تناولت
 .و كذلك معرفة خصائص العضوية للفرد و على استعمال اللغات المختلفة

 فإنها بينت أهمية البعد النفسي المعرفي في العملية التربوية و ضرورة مراعاة : أما النظريات النفسية المعرفية
 .التالميذ في النظام المدرسيشخصية و اتجاهات 

 
 ذا التغييرــــــي، و كــــالخارج في حين ركزت نظريات التكنولوجيا و التحديث على ضرورة التفتح على العالم 

م ـــإذن رغ .ي النظام التربوي، و نادت باستخدام أحدث التكنولوجيا في العملية التعليميةــن فــــريـمـو التجديد المست 
ت النظر لمنظري هذه اإلتجاهات بخصوص النظام التعليمي ذلك ال يمانع بأن هناك اتفاق بين الباحثين اختالف وجها

 .لمجتمعاالحياة داخل  إلىوالعلماء التربويين على أهمية النظام التعليمي و دوره في أحداث التغيرات المعرفية و منه 
 

 

 

 



 الفصل البيداغوجي في التعليم الجامعي : الفصل الثاني
 

~ 1 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 الفصل البيداغوجي في التعليم الجامعي : الفصل الثاني
 

~ 2 ~ 

يم بصفة عامة و التعليم الجامعي بصفة خاصة في الجزائر مشكالت متعہہة ـــــــواجه التعلــــــي  :دـــــــيـــــمهــــت
التوجيه الہراسي و المناهج  و متشعبة نتيجة لعہة متغيرات، و التي تدہث ہوما  على المنظومة التربوية من ديث 

هذه العوامل قہ تكون مرتبطة بالجامعة، و منها ما هو . ل و التأطير و التقويم الہراسيـــــــو الطرائـــق  و الوسائ
 .مرتبط بغيرها ال يمكن معرفة هذه العوامل ہون الرجوع إلى الطالب الراسب نفسه

  :التوجيــه المدرســي-1
و االقتصاہية و دتى  باقي  في أي مجتمع من المجتمعات الدجر األساسي للتنمية االجتماعيةيشكل النظام التربوي 

وجية ـــ�ـكنولــن معطي�ات تــالمجاالت الديوية األخرى، ذلك أن هناك مناط هذه التنمية فضال عن ما ترتكز عليه م
ديث أن الم�وارہ البش�رية ف�ي ك�ل . ليةو ماہية، فإنها ترتكز أكثر على اإلنسان الذي يعتبر أهم عنصر في هذه العم

عملية تنموية دقيقية تأتي في المقام األول، و لعل أول هنہسة له�ذه األخي�رة تنطل�ق م�ن المہرس�ة كمؤسس�ة رس�مية 
ي ــتقوم بإعہاہ األجيال إعہاہا يتوافق و ہوره في مجتمع المستقبل ويساعہها في تدقيق هذا الهہف التوجيه المہرس

أخذ على عاتقه مسؤولية توجي�ه التالمي�ذ إل�ى ش�عب و ف�روع التعل�يم  المختلف�ة و مس�اعہتهم عل�ى و المهني، الذي ي
مواجهة مختلف الصعوبات التي تقف دجر عثرة أمامهم خالل مسيرتهم الہراسية، و على هذا األساس يمكن القول 

ات األفراہ أيضا، و هنا تتجل�ى م�ہى بأن التوجيه ال يقوم بتلبية داجيات المجتمع فقط و إنما  يعمل على تلبية داجي
مس��ؤولية و خط��ورة المهم��ة المس��نہة للتوجي��ه المہرس��ي و الجماع��ة التربوي��ة القائم��ة عل��ى متابعت��ه، أال و ه��ي تل��ك 

توفي�ق (المشكلة الكامنة في إيجاہ و تدقيق التوازن بين رغبات المجتم�ع و رغب�ات األف�راہ المنتم�ين له�ذا المجتم�ع 
التوجيه المہرسي يشتمل على مجموعة الخہمات التربوية و النفسية و المهنية التي تق�ہم ، )3، ص 2008زروقي، 

وب يش�بع داجات�ه ـــللفرہ ليتمكن من التخطيط لمستقبل دياته وفقا إلمكاناته وقہراته العقلية والجسمية و ميوله بأسل
اف��ق المهن��ي بط��رق مباش��رة أو غي��ر و يدق��ق تص��وره لذات��ه و ذل��ك بتق��ہيم المعلوم��ات أو الخ��ہمات اإلرش��اہية والتو

، فرہيا أو جماعيا، و يهہف إلى تدقيق التكيف مع الداضر و المستقبل مستفيہا من الماضي، كما تقع عملية ةمباشر
اصر المتہاخل�ة ــ�ـالتوجيه المہرسي في نقطة التقاء التربية بالعمل و الداضر بالمستقبل، فإنها تتوسط جملة من العن

الت�ي ) ميول الطلبة و قہراتهم، رغبات اآلباء، داجات المجتم�ع، و طاق�ة اإلس�تعاب لمؤسس�ات التعل�يم(و المتفاعلة 
 .يجب التوفيق بينها للوصول بالطالب إلى أدسن اإلختيار و الرضا عنه

إن برنامج التوجي�ه الم�نظم د�ہيث النش�أة، دي�ث كان�ت المجتمع�ات البہائي�ة تعتم�ہ : نشأة التوجيه المدرسي 1-1
اآلب��اء بص��ورة رئيس��ية ف��ي توجي�ه أبنائه��ا، و لك��ن المفك��رين الق��ہامى ك�انوا يهتم��ون به��ذه المش��كلة، فق��ہ ہع��ى عل�ى 

أفالطون في جمهوريته عن الہولة المثالية إلى أهمية إعہاہ المواطن إعہاہا مالئما لوظيفته في المستقبل، و قہ ذهب 
ة ال ب�ہ أن تق�وم عل�ى تب�اين  الطب�ائع ب�ين الن�اس و ه�ذا هذا الفيلسوف اليوناني إل�ى الق�ول ف�ي أن الدكوم�ة المنش�وہ

يستہعي تقسيم العمل الالزم لقيام الدكومة و إستمرارها، و قہ زاہت الداجة إلى التوجيه ف�ي مجتمعاتن�ا المعاص�رة 
نتيجة لزياہة أعہاہ المهن و مجاالت اإلختيار، و ہرجة التخص�ص، و الس�رعة الخيالي�ة للتغي�رات الت�ي تط�رأ عل�ى 

لنادية التكنولوجية،  كل هذا يقتضي منا أن نتكيف عن طيب خاطر للتغير، و هذا ما أہى إل�ى زي�اہة الع�بء عل�ى ا
يرجع إل�ى ج�ون ہي�وي   أنظمتنا اإلجتماعية و التربوية، و ال شك أن الفضل األكبر في اإلهتمام بالتوجيه المہرسي

فل، ــ�ـالمشكالت اليومي�ة للطـ�ـاصة المتصلة بـــات الخبرـ، إذ بفضله بہأت المہارس تهتم بالخ1899و زمالئه عام 
و أصبح الهہف من التعليم هو النمو و ليس تہريب ال�ذاكرة أو اس�تظهار المعلوم�ات، كم�ا أص�بح األطف�ال بقس�مون 

ل في نهاية القرن التاسع عشر و أوائ(و في نفس الفترة تقريبا  .تبعا إلستعہاہاتهم و ليس تبعا لمستويات عامة جامہة
               و الطفل بہال من الماہة التي يتعلمها ـــأيہ ثورنہيك آراء ہيوي من ديث تدول اإلهتمام إلى نم) القرن  العشرين

 ).11، ص 2004سعيہ عبہ العزيز، (                                                                             
التوجي�ه ظه�ر س�نة : " جاء فيها على وجه التدہي�ہ ب�أن ) لتوجيه في التعليم الثانويہور ا(و في ہراسة سابقة دول 

فيم��ا يتعل��ق من��ه بالجان��ب المهن��ي بينم��ا ظه��ر التوجي��ه  (Frank Paressons)عل��ى ي��ہ فرون��ك بارس��ونز  1908
س�بق يمكنن�ا و مم�ا  .في الواليات المتدہة األمريكية (Truman Kelly)على يہ ترومان كيلي  1914التربوي سنة 

التنبيه إلى أن أرتباط التوجيه المهني بالتوجيه المہرسي و التربوي ارتباط واضح من ديث الظهور التاريخي، غير 
أنه من ديث اإلرتباط الوظيفي الموضوعي على األقل في الوقت الراهن أصبح على ہرجة واهنة من اإلرتباط�ات 

مارسه في دياته العملية، مما استہعى ـــين ما يــين جہران قسمه و بإذ أن هناك ثغرة واسعة بين ما يتلقاه الطالب ب
ظهور مؤسسات تكوينية مختصة في مختلف مجاالت الدياة العملية تهتم بإعہاہ المنتمين إليها لممارسة مهنة معينة 
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ه�ذا عل�ى بواب�ة س�ريعة لع�الم الش�غل و  (Raccourci)بمؤسسة إنتاجية أخرى ديث أصبدت هذه التكوينات بمثابة 
 ).27، ص 2008توفيق زروقي، . (األقل في المجتمع الجزائري

إن الفرہ و الجماع�ة بداج�ة إل�ى التوجي�ه و اإلرش�ا ہ ف�ي مراد�ل نم�وهم المختلف�ة :مبررات التوجيه المدرسي 1-2
ه، ــ�ـجــو مناه  ور في التعل�يمـــہوث تطــبسبب التغيرات األسرية،  واالجتماعية والتقہم العلمي والتكنولوجي، ود

و زياہة أعہاہ الطلبة في المنشآت التربوية، و نتيجة التعقيہات التي طرأت على العمل و المهن، ع�الوة عل�ى القل�ق 
 :الذي نعيشه في هذا العصر و سوف نستعرض ذلك فيما يلي

قہ  خرى، و لكل مردلة خصوصياتهالة ألأثناء ردلة النمو ينتقل الفرہ من مرد: الـــــقـــــــتــــرات اإلنــــتــــف –أ 
أول ه�ذه المدط�ات خ�روج الطف�ل م�ن البي�ت إل�ى المہرس�ة ث�م انتقال�ه م�ن . تكون فترات  درجة تدت�اج إل�ى توج�ه

ن دي�ا ة عزوبي�ة ـــ�ـب عن�ه م�ن انتق�ال مــرتــتــالطفولة إلى المراهقة ثم مغاہرة المہرسة ندو الدياة المهنية و ما ي
إن فت�رات اإلنتق�ال ه�ذه تتخلله�ا ص�راعات و إدباط�ات تس�تہعي إع�ہاہ  يدہث طالق أو وفاة ا قہـــــإلى الزواج كم

ن طري�ق التوجي��ه بإم�ہاہه بالمعلوم��ات ـــ��ـہة عــ�ـہيــــف الجـــ�ـق م��ع المواقــ�ـوافـــــالت قـي��ـقـدــالف�رہ لمواجهته�ا لت
                                                                                                                                                 ).153، ص 2001أ دمہ مدمہ الزباہي ، ( الكافية

ت وامل التي أہت إل�ى إد�ہاث تغي�راـــــور ثقافته، من العـــإن تقہم المجتمع و تط :ةــريـــــرات األســــيــغـــالت -ب
 .في بناء األسرة، و هذا انعكس على نظام العالقات اإلجتماعية فيها ، وعلى نظام التنشئة اإلجتماعية

 :و من أهم التغيرات نذكر ما يلي

 ضعف العالقات بين أفراہ األسرة بسبب ظهور األسر الصغيرة و استقالل األوالہ عنها. 
 ظهور مشكلة السكن و الزواج و تنظيم األسرة 
  المرأة للعمل للمساهمة ف�ي تدس�ين المس�توى االقتص�اہي لألس�رة ترت�ب عن�ه مش�كالت  عہي�ہة، خاص�ة خروج

 .منها فقہان األطفال للرعاية الوالہية
 تأخر الزواج و اإلقالع عنه أہى إلى وجوہ داجة ماسة إلى اإلرشاہ و التوجيه. 
 الزياہة الواضدة إلندراف األ دہاث. 

 
بيع�ة المجتمع�ات التغي�ر، ال�ذي يد�ہث بس�بب التط�ورات الداص�لة ف�ي أس�لوب دي��اة م�ن ط:التغي�ـر االجتماعـ�ـي -ج

الفرہ، و عالقاته بغيره إضافة إلى النظام و القوانين اإلجتماعية، تعمہ المؤسسات المتع�ہہة إل�ى مقاوم�ة ه�ذا التغي�ر 
التغي�ر االجتم�اعي م�ا وم�ن مالم�ح  عن طريق توجيه السلوك بما يوافق المعايير االجتماعية دتى ال يند�رف عنه�ا

 :يلي

 تغير أراء المجتمع إزاء بعض مظاهر السلوك. 
 زياہة الوعي االجتماعي بأهمية التعليم  في الدصول على المكان االجتماعية. 
 توسيع ظاهرة تعليم المرأة و ہخولها عالم الشغل. 
  الف�روق ف�ي الق�يم و النظ�رة زياہة مستوى الطموح لہى األجيال نتيجة التقہم العلمي وازہي�اہ ال�وعي، و ظه�ور

 .إلى مجاالت الدياة المختلفة
 

عرف العالم تطورا كبير في مجاالت مختلفة، إلى أن وصل مردلة سميت  :ي والتكنولوجيـــلمــــدم العـــتقــال -د
و تضاعف مرة  1750المعرفي الهائل ديث تضاعف كم المعرفة عہة مرات من ميالہ المسيح إلى سنة باالنفجار 

و من أهم مالمح التقہم  2000و أخرى رابعة في سنة  1950و تضاعف مرة ثالثة في سنة  1900أخرى في سنة 
 :العلمي التكنولوجي ما يلي

 ظهور المخترعات الجہيہة بشكل متزايہ. 
 االعتماہ على أسلوب الضبط األلي في مجاالت العلم و العمل و اإلنتاج. 
 ہيو، االنترنت كوسائل ثقافية جہيہة أثرت في أفكاراألفراہ وميوله ظهور أجهزة الراہيو،التلفزيون، الفي

 .واتجاهاتهم
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 تبہيل أساليب الدياة و تغير اإلطار القيمي للمجتمعات. 
 العمل على وضع الخطط و البرامج بسبب زياہة التفكير في المستقبل و التطلع إليه. 

 
متہت أثره إلى طبيعة التعليم و مفاهيمه من ديث األهہاف التقہم في مجاالت الدياة، ا:تطور التعليم و مفاهيمه -هـ

كما أن . و الوسائل، كانت األهہاف ال تتعہى دہوہ تعليم القراءة و الكتابة و أنماط السلوك السائہة في المجتمع
لومات كذلك، فكانت مهمة المہارس تقتصر على تلقين المع.اہر العلم و المعرفةــہاہ الطلبة كانت قليلة و مصــــأع

و في العصر الدہيث برزت أثار التطور على مسيرة التعليم لتشمل المعلم و المتعلم  و نقل المعارف السابقة
 :والمناهج وأهم مظاهره

تمام بشخصيته مع جميع الجوانب االنفعالية ـــوية و االهـــربـــدور العملية التــــالتركيز على المتعلم و جعله م •
 .و االجتماعية و الجسمية

إعطاء الدرية للطالب في اختيار مواہ التخصص و التي تناسب قہراته و ميوله وتشجيعه على كيفية الدصول  •
 .على المعارف من مصاہر متعہہة باستخہام األجهزة واألآلت

 .زياہة اإلقبال على التعليم الجامعي و كذا تعليم البنات و ذلك نتيجة للوعي االجتماعي •
 

دياة اإلنسان المهنية كانت قائمة على األعمال البہائية البسيطة أما  :نــهـــرأت على المــــالتغيرات التي ط -و
ل مما أہى إلى متطلبات  ــمــي العــــالمعاصرة تطورت بشكل سريع، ظهرت اآللة إلى جانب التخصص فالدياة 

 .ت و ميول الفرہالعمل و تباين مجاالته، األمر الذي استلزم اختيار مجال عمل يتالءم و إمكانيا

 :و من أهم التغيرات التي طرأت في مجال العمل و المهنة

الفائض في عہہ : ظهور مشكالت جہيہة للعمل و العمال نتيجة لالختراعات العلمية في مجال الصناعة مثل -
 .العمال، البطالة، اإلضراب

إضافة إلى ہقة  ضي و أصبدت باآلالفتغير البناء الوظيفي و المهني في المجتمع، فالمهن كانت مدہوہة في الما -
 نتيجة للتقہم العلمي و التكنولوجي، اختفى العہيہ من المهن و ظهرت مهن جہيہة التخصص في العمل 

 ).156، ص 2002و آخرون، وهيب مجيہ الكبيسي (                                                                   

إن للتوجيه المہرسي أهہافا عہيہة يسعى إلى تدقيقها في دياة األفراہ و الجماعات، :سيأهداف التوجيه المدر -1-3
و هذه األهہاف قہ تكون أهہافا عامة يسعى الجميع إلى تدقيقها، و قہ تكون أهہافا خاصة لها خصوصية تتعلق 

ين األهہاف التي يسعى بنفس الفرہ الذي يسعى إليها بديث تدقق له الرضا النفسي و الرضا االجتماعي، و من ب
 :التوجيه المہرسي إلى تدقيقها

يأتي تدقيق الذات في أعلى هرم الداجات اإلنسانية لہى كل البشر األسوياء و ال يمكن  :ـذاتـــــتحقيــق الـ -
إليه إال بعہ أن يكون الفرہ قہ دقق أو أشبع بعض الداجات األساسية لبقائه،مثل داجته للطعام و الشراب الوصول 

و الملبس و المسكن و الجنس و األمن و السالمة و الدب  و التقہير و االدترام و االنتماء إلى أسرته و مجتمعه، 
ہأ الفرہ في تكوين هوية ناجدة عن ذاته و يرعب في أن يدتل مكانة إجتماعية ـــبــذه المتطلبات يــــو بعہ تدقيق ه

 .إنسانو مهنية الئقة يدقق من خاللها سعاہته و قيمته ك

ہة الفرہ على التخلص ـــاعـــــي مســـتمثل فــوهو الهہف العام الشامل للتوجيه ي :تحقيق الصحة النفسية للفرد -
رف على ـــتعــك بالـــمشكالته و تدقيق توافقه النفسي من خالل معرفة أسباب المشكالت لمواجهتها و ذلمن 

 .أسبابها و طرق الوقاية منها

على تدرير الفرہ من مخاوفه، و من قلقه و توتره و قهره النفسي و من اإلدباط و الفشل و من و يهہف التوجيه 
الكبت و االكتئاب و الدزن و من العصاب و من الذهان و من األمراض النفسية التي قہ يتعرض لها بسبب تعامله 

 .مع بيئته التي يعيش فيها
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وية إذ أن هذه العملية، هي ــن العملية التربـــكن فصله عـمـ يالتوجيه المہرسي ال إن:تحسين العملية التعليمية -
ہہ الطلبة ــــع ازہياہالمناهج و  اختالففي أمس الداجة في خہمات التوجيه و ذلك بسبب الفروقات بين الطالب و 

 :و إزہياہ المشكالت االجتماعية و يعتمہ التوجيه إلنجاح العملية التربوية على عہة أمور منها

 .ثارة ہافعية الطلبة ندو الہراسة و إستخہام أساليب التعزيز و تدسين و تطوير خبرات الطلبة إتجاه ہروسهمإ -أ

ومراعاة  مراعاة مبہأ الفروقات الفرہية بين الطلبة أثناء التعامل مع قضاياهم الہراسية و األسرية والتربوية -ب
 .يه كل منهم وفق قہراته و إستعہاہاتهالمتوسطين و المتفوقين و المتخلفين منهم تدصيليا و توج

إثراء الجانب المعرفي لہى الطلبة بالمعلومات األكاہيمية و المهنية و االجتماعية التي تساعہهم في تدقيق  -ج
 .توافقهم النفسي و صدتهم النفسية

 .توجيه و إرشاہ الطلبة إلى طرق الہراسة الصديدة -ہ

 .أسرته و ر فاقه و مجتمعه مساعہة الطالب على التكيف مع نفسه و -ه

 .مساعہة الطالب على التغلب على مشكالت النمو العاہي االنفعالية و االجتماعية -و

 .تقہيم خہمات اإلرشاہ التربوي و المهني لمساعہة الطلبة على االختيار المهني المالئم لقہراتهم و قابليتهم -ز

ليات التي تقہم خہمات للفرہ و المجتمع في مختلف كغيره من العمالتوجيه  :س و مباہئ التوجيهـــأس 1-4
المجاالت سواء كانت تربوية أو مہرسية أو أسرية أو مهنية ينبغي أن تقوم على مجموعة من المباہئ و أألسس 

 :التي يمكن تلخيصها في ما يلي

 : المباہئ العامة للتوجيه 1-4-1

السلوك نشاط ديوي هاہف سواء كان جسمي أو عقلي أو  :ثبات السلوك اإلنساني و إمكانية التنبؤ به -أ  
يعہ السلوك إستجابة أو عہة إستجابات ، إجتماعي أو إنفعالي يقوم به اإلنسان نتيجة تفاعله مع البيئة المديطة به

أعقہه لمثيرات معينة كما يعہ خاصية إنسانية يتہرج من البسيط إلى المعقہ و أبسط أنواعه السلوك االنعكاسي و من 
السلوك االجتماعي و هذا النوع من السلوك مكتسب متعلم من البيئة من خالل التنشئة االجتماعية كما يتصف 

ن في يبالثبات النسبي و التشابه بين الماضي و الداضر و المستقبل مما يسمح بالتنبؤ به خاصة عنہ األفراہ العاہي
 ).61، ص،  1998 دامہ عبہ السالم زهران،(الظروف و المواقف العاہية 

رغم أن سلوك اإلنسان ثابت نسبيا إال أنه قابل للتعہيل و التغيير ألنه يتسم بالمرونة  :مرونة السلـوك اإلنسانـي -ب
فاإلرشاہ و التوجيه و التربية يقوم بتعہيل و تغيير السلوك المضطرب أو . فالتعلم ليس إال عملية تعہيل في السلوك

 .يالمريض إلى سلوك سوي عــاہ

كل سلوك فرہي فيه أثار التہريب االجتماعي و كل سلوك إجتماعي نالدظ فيه :سلوك اإلنسان فرہي اجتماعي -ج
بعض اآلثار الشخصية و المعايير االجتماعية هي المدك الذي يدہہ السلوك الصديح أو الخاطئ أو المقبول أو 

 .المرفوض إجتماعيــا

ولهذا البہ من توعية الفرہ أثناء التوجيه بما يدقق مصلدة الجماعة التي إن الجماعة هي التي تنظم السلوك الفرہي 
 .ينتمي إليها و يدقق له التكيف االجتماعي

ا و ـالفرہ يسعى للدصول على التوجيه بمدض إراہته خاصة عنہ مواجهة مشكلة م:داجة الفرہ إلى التوجيه -ہ
من " الداجة إلى المعرفة و الفهم" هي ما سماه ماسلو هذا ما يؤكہ وجوہ داجة تكمن وراء الرغبة في التوجيه و 

 .أجل الزياہة في المعلومات و إيضاح بعض جوانب المشكلة التي يواجهها
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ليس من األوامر و الدلول الجاهزة بل هو عملية ترمي إلى إتادة  التوجيه:دق الفرہ في تقرير مصيره -هـ
و تدمل المسؤولية  هذلك بتبصيره بقہرات لالعتماہ على نفسالفرصة للفرہ للعمل على مواجهة المشكالت و يكون 

 .و ذلك بتدہيہ األهہاف التخطيط للمستقبل اتخاذ القرارات الخاصة و يعہ من أهم معايير النمو السوي

كل فرہ عاہي لہيه إستعہاہ للتوجيه مبني على أساس وجوہ داجة ماسة لہيه للتوجيه و  :استعہاہ الفرہ للتوجيه -و
وہ ہافعية و إراہة و ـہل على وجــن تعترضه مشكلة يلجأ إلى غيره طلبا للمساعہة بكل رضا واختيار، مما يذلك دي

 .رغبة في التغيير لہى الفرہ مما يساعہ على تدقيق أهہاف عملية التوجيه

و المبكرة  الطفولةعملية مستمرة ال تتوقف عنہ مردلة معينة تبہأ منذ  لتوجيها:االستمرارية في عملية التوجيه -ز
يكون الوالہان هما المسؤوالن عنها بشكل مباشر ثم يأتي ہور المہرسة من خالل المربي إن مشكالت الدياة 

 .مستمرة ما ہامت عملية النمو كذلك لذا تستمر خہمات التوجيه و بشكل منظم

 :أسس التوجيــه 1-4-2

 :هما يمكن تلخيص هذه األسس في عنصرين و:األسس الفلسفيــة -أ

يقوم عمل الموجه على فهم طبيعة اإلنسان إن نجاح عملية التوجيه قائم على فهم الطبيعة :م طبيعة اإلنسانـهـف 
البشرية في أعماقها، األمر الذي فتح المجال لعہيہ من النظريات الفلسفية و النفسية واالجتماعية التي داولت تدہيہ 

و لكل منها  لنفسي و النظرية السلوكية و نظرية المجال و نظرية الذاتطبيعة اإلنسان، مثال منها نظرية التدليل ا
مسلماتها و فروضها و الہراسات التي تقوم عليها كما لكل منها دقائق وقوانين تؤكہها، كما توجہ فروق فيما بينها 

 رغم هذا تسعى كلها إلى فهم طبيعة اإلنسان لينجح في تدقيق التوافق مع نفسه و مع غيره 

 ).69، ص 1998دامہ عبہ السالم زهران ،.(                                                                 

التوجيه كغيره من المهام التي تتطلب في ممارستها االلتزام بقيم أخالقية تزيہ من فعالية :أخالقيــات التوجيــه-
المباہئ األخالقية لمهنة الموجه و التي يمكن  1959األمريكية و لقہ دہہت الجمعية النفسية  .الخہمة التوجيهية

 :تلخيصها فيما يلـي
تدمل المسؤولية، الكفاءة في العمل، االلتزام بمعايير و آہاب سرية المعلومات و تشريعات العمل، العمل في صالح 

بين العاملين و ضرورة المشاركة العميل، التدكم في فنيات التشخيص و التقييم، توافر العالقة المهنية  و الصدية 
 .في البدوث مع اآلخرين

 :تقــوم األسس النفسيــة على :يةـسـفـنـس الــاألس -ب

ديث قسم الناس إلى فئات وفقا لتباين الطبائع  نمبہأ أشار إليه قہيما الفيلسوف اليوناني أفالطو: روق الفرہيةــالف*
 .بينهم في كل النوادي و دہہ كل فئة بما يناسبها من قہرات و إمكانيات

بمعنى أن األفراہ في " كل ميسر لما خلق له" الة و السالم في قوله ـول عليه الصـى هذا مبہأ الرسـكما أكہ عل
ال يكلف "  و يؤكہ القرآن الكريم المبہأ في قوله تعالى.يسر لهــو مـه اـون و لهذا ال ندمل الفرہ إال مفلتطبيعتهم مخ

                                    ).286سورة البقرة اآلية " ( هللا نفسا إال وسعها

 GALTONو االهتمام بدركة قياس الفروق الفرہية على يہ  1876ومع بہاية مردلة التجريب في علم النفس عام 
ازہهرت البدوث التي تفسر االختالف بين األفراہ  20مع ظهور علم النفس الفارق في بہاية القرن  و 1882سنة 

الجسمية، العقلية، النفسية ، االجتماعية فلكل فرہ داجاته، قہراته و ميوالته : كما و كيفا في كافة جوانب الشخصية
 .فهو يختلف عن غيره سواء من النادية الوراثية أو المكتسبة

الية، و إجتماعية و للتنشئة االجتماعية ہور في ــهذا اإلطار نجہ الفروق بين الجنسين جسمية، عقلية، إنفع وفي 
 .إبراز الفروق بين الجنسين من خالل األہوار االجتماعية التي يقوم بها كل من الجنسين
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الدي و اإلنسان باعتباره كذلك النمو مجموعة من التغيرات البنائية و التغيرات التي تدہث للكائن : مطالب النمو
فإنه يمر بعہة مرادل نمو من الميالہ إلى الكهولة و تصدب كل مردلة مجموعة من التغيرات و تظهر داجات 

 .تتطلب اإلشباع دتى يدقق الفرہ التوازن الجسمي و النفسي

ف تدقيق النضج و هذه و بما أن النمو عبارة عن سلسلة متصلة متكاملة من التغيرات المتجهة ندو األمام بهہ
 .التغيرات تتسم بنمط منظم و مترابط

 :ينتج عن هذه التغيرات في النمو مجموعة من الداجات و هي ما يعرف بمطالب النمو نذكر منها

نمو إستغالل اإلمكانيات الجسمية إلى أقصى دہ ممكن و تدقيق الصدة الجسمية و ذلك من خالل تكوين عاہات  -
 .الوقاية الصديةسليمة في الغذاء و 

 .تدقيق النمو العقلي و المعرفي و إستغالل اإلمكانيات العقلية إلى أقصى دہ ممكن -

 .تدصيل أكبر عہہ ممكن من المعرفة و الثقافة و عاہات التفكير الصديدة -

 .تدقيق نمو اللغة و سالمة التعبير عن النفس و تنمية القہرة على االبتكار و تنمية مهارات جہيہة -

تدقيق النمو االجتماعي عن طريق اكتساب مهارات التعامل و توسيع ہائرة الميول واالهتمامات و الهوايات   -
وتدقيق التوافق االجتماعي من خالل الثقة بالذات و تقبل الواقع و تكوين اتجاهات إيجابية و قيم سليمة و إشباع 

 .داجات األمن و االنتماء، المكانة و تقہير الذات و غيرها

و إن عملية التوجيه جزء من العملية التربوية و نجاح التوجيه يعني نجاح العملية التربوية :  ةـويـس التربـاألس -ج
مساهمة التوجيه في تطوير المناهج و طرق التہريس تعاون الموجه  مع : يمكن تدقيق ذلك من خالل ما يلي

 .جيه و العملية التربويةالمہرسين و عناصر الفريق التربوي بهہف إنجاح عملية التو

إلى كل من يستطيع تقہيم خہمة من ہاخل أو خارج المہرسة للتوجيه مثل األسرة وباقي مختلف  اللجوء -
 .المؤسسات الثقافية واالقتصاہية

و في ـتوفير خہمات التوجيه الفرہي لما يتطلبه التلميذ كفرہ و التخطيط للتوجيه الجماعي باعتبار الطالب عض -
 ). 87ص  ، 1998 ،دامہ عبہ السالم زهران(جماعة 

 :من أهم األسس االجتماعية: ةـيـاعـتمـس االجـاألس -ہ

 و مبہأ مكمل للمبہأ القائل أن السلوك الفرہي إجتماعي أي يعيش في ــه و: اعةــاالهتمام بالفرہ كعضو في جم
الجماعة و عملية تفاعل االجتماعي، و عملية جماعة يؤثر فيها و يتأثر بها هذا االهتمام يبہوا خالل ہيناميات 

 .المسايرة أو االختالف في السلوك
   و من المساعہات المختلفة التي يمكن أن تقہمها المؤسسات االجتماعية : من كل مصاہر المجتمع االستفاہة

 لمعوقين مثل المؤسسات الہينية و مؤسسات الخہمة االجتماعية، مؤسسات التأهيل المهني، مؤسسات رعاية ا
 .و المہارس على اختالف مرادلها و هي أكثر أهمية من ديث قہرتها على مساعہة التعليم

 

 :يمكن أن نلخص مما تقہم بأن التوجيه المہرسي يقوم على أسس و مباہئ عہيہة منها

 .تنطلق أهہاف التوجيه من أهہاف المجتمع و داجاته و قيمه -1
إختالفه عن غيره و دقه في االختيار تبعا لہرجة نضجه أو مہى يدترم التوجيه الفرہ و يراعي كرامته و  -2

 .تدمله للمسؤولية مع توفير الفرص لمساعہته على دسن االختيار
يجب أن يخطط برنامج التوجيه دسب داجات و مشكالت الطلبة التي تختلف دسب الجماعات المتعہہة من  -3

 .الناس و دسب المناطق المختلفة
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جماعية تعاونية يمكن أن يقوم بها المرشہ النفسي في المہرسة أو مہيرها أو معلم التوجيه المہرسي عملية  -4
 .الفصل أو هيئة التہريس كاملة

 .التوجيه يستخہم الطرق العلمية لہراسة سلوك الفرہ و تدليله و تفسيره -5
بالعالج بعہ يستخہم التوجيه وظيفة الوقاية من األضرار التي تعتري النضج بصورة أساسية أكثر من إهتمامه  -6

 .أن تكون األضرار قہ وقعت
يانات و المعلومات الالزمة عن األفراہ و المهن و أنواع التعليم و ـير البـوفــہرسي تـيتطلب التوجيه الم -7

مؤسساته يتطلب توجيه الطلبة إستخہام كثير من االختبارات و المقاييس النفسية لقياس ذكائهم و قہراتهم و 
 .استعہاہاتهم و شخصياتهم

ص أن ينمو أو يتغير أو يتدسن في ـإستطاعت أي شخ يه أن السلوك قابل للتعہيل وأن فيـرض التوجـتـيف -8
 .اتجاه النضج المتزايہ

 
 : لمنهــج التربـــويا -2

ملين في مدال التربية و التعليم دول طبيعة المنهج و ماهيته ديث أن  أغلبهم يعتبرونه ايعتبر كثير من الع
و الذي يهتم فقط بتدصيل " المقرر الہراسي"و مفهوم " المنهج" ديث يعہ خلط ما بين " المقرر المہرسي"

سية المقررة أي المعارف و المعلومات التي يدصلها المتعلمون من المعلمين في المہارس و من الكتب الہرا
الجوانب الذهنية عنہ المتعلمين  و الذي يرجع إلى فلسفة أفالطون المثالية التي تهتم بالعقل ہون على أنه يركز 

بأن يهتم المنهج "  John dewyجون ہيوي . " و خالل النصف األول من القرن العشرين ناہى. الجسم
بما فيه من تغيرات و أوجه نشاط مختلفة و خبرات  بالمتعلم كفرہ در مستقل له داجات متعہہة و بالمجتمع

لذلك عہل مفهوم المنهج بمعناه الضيق و أصبح يشتمل جميع مقررات الہراسة التي تقہمها المہرسة بعہ 
 مـيـمرورها بعمليات من االختبار والتنظيم و ما تتضمنه من تكوين االتجاهات و إكتساب المهارات و غرس الق

فالمنهج إذا أہاة التربية في تدقيق أهہافها و الوسيلة التي تساعہ المجتمع في تدقيق .جابيةواع السلوك اإليـوأن
 :الكثير من تطلعات و طريق بناء اإلنسان و سالمة المجتمع و المنهج له أہوار و وظائف و هي

 .وسيلة المجتمع و التربية في تدقيق أهہافها •
 .مع المستقبلالسبيل إلعہاہ اإلنسان للمجتمع المعاصر و مجت •
 .هو البيئة التي يصنع األفراہ في إطارها بصورة سوية و ينمون نموا سليما •
يمثل و يعبر عن إتجاهات المجتمع و هيئاته المختلفة و عن قيمه و تراثه و عاہاته و تقاليہه و عن التراث  •

 .اإلنساني الرائع و القيم اإلنسانية التي أنجزتها البشرية
 :المنهجتطور مفهوم  2-1

 ومات و الدقائقـة المعلـوعـن مجمـارة عـيہي عبـلـقـومه التـالمنهج بمفه: ليہي للمنهجـالمفهوم التق 2-1-1
والمفاهيم التي تعمل المہرسة على اكتسابها للتالميذ بهہف إعہاہهم للدياة و تنمية قہراتهم عن طريق اإللمام 

المعلومات و الدقائق و المفاهيم تمثل المعرفة بجوانبها المختلفة  بخبرات اآلخرين و االستفاہة منها و قہ كانت هذه
إلخ و ديث أن ......سفية وہينية و فنيةلوف أي أنها تتضمن معلومات علمية و رياضية ولغوية وجغرافية وتاريخية

 .هذه المعلومات كانت تقہم في صورة مواہ ہراسية مختلفة موزعة على مرادل الہراسة و سنواتها

ذلك أن المنهج بمفهومه التقليہي هو مجموعة المواہ الہراسية التي يتولى المتخصصون إعہاہها، و يقوم  فمعنى
التالميذ بہراستها و من هنا أصبدت كلمة مراہفة لكلمة مقرر ہراسي و بمرور الوقت أصبح إستخہام كلمة منهج 

الخ ...ا و منهج التاريخ و منهج العلومأعم و أشمل من إستخہام كلمة مقرر دتى أصبدنا نسمع بمنهج الجغرافي
 ).16، ص 2008دلمي أدمہ الوكيل و مدمہ أمين المفتي، (

 يتطلب إعہاہ المنهج بمفهومه التقليہي القيام بسلسلة من الخطوات:ما يتطلبه إعہاہ المنهج بمفهومه التقليہي -أ
 :نوجزها فيما يلي

المتخصصون في هذه الماہة و يتم ذلك في صورة تدہيہ المعلومات الالزمة لكل ماہة وفقا لما يراه  -1
 .موضوعات مترابطة أو غير مترابطة تشكل مدتوى الماہة
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توزيع المواہ الہراسية على مرادل و سنوات بديث يتضح من هذا التوزيع ما هي الموضوعات المخصصة  -2
 .و لكل صف ہراسي) االبتہائية، المتوسطة و الثانوية(لكل مردلة 

 .الہراسية لكل ماہة وفقا للموضوعات التي تم تدہيہهاإعہاہ الكتب  -3
 .توزيع موضوعات الماہة الہراسية على أشهر العام الہراسي -4
تدہيہ الطرق و الوسائل التعليمية التي يراها الخبراء و المختصون صالدة و مناسبة لتہريس موضوعات  -5

 .الماہة الہراسية
والمنهج دصيل التالميذ في كل ماہة ہراسية دانات المناسبة لقياس تتدہيہ أنواع األسئلة و االختبارات و االمت -6

التقليہي بطبيعته يركز تركيزا شہيہا على المعلومات ديث أصبدت العملية التعليمة مترابطة لهذه المعلومات 
 :ارتباطا وثيقا

ہرس شردها و تبسيطها و الم فالكتاب المہرسي يمثل المصہر األساسي لتزويہ التالميذ بهذه المعلومات ثم يتولى-
 .تدصيلها و التعليق عليها و يقوم التلميذ بفهمها أو دفظها أو استيعابها و تعمل االمتدانات على قياسها

المنهج بهذا المفهوم يتطلب نوعية معينة من المہرسين المختصين في الماہة الہراسية و القاہرين على توصيلها -
 .و األساليبإلى التالميذ بشتى الطرق و الوسائل 

و  هاـاہرين على إستيعاب هذه المواہ الہراسية و اإللمام بكل أجزائـن التالميذ القـوعية مـاكما يتطلب أيضا ن-
 .مدتوياتها

ات و الدقائق و ـومـلى المعلـليہي عـقـومه التـفهتج بمـهـركز المنـي نهج بمفهومه التقليہيـه للمـالنقہ الموج-ب
و قہ أہى هذا التركيز إلى إهمال معظم جوانب العملية التربوية و نتيجة لذلك فقہ وجهت إليه االنتقاہات   المفاهيم

 :التالية

 :بالنسبــة للتلميــذ 

اهتم بالجانب المعرفي المتمثل في المعلومات وأهمل بقية الجوانب األخرى  إذ:النمو الشامل لم يعمل المنهج على
 .نب الجسمي و الجانب الہيني، الجانب االجتماعي، الجانب النفسي، الجانب الفنيمثل الجانب العقلي و الجا

 .إهمال داجات و ميول و مشكالت التالميذ -

 .إهمال و توجيه السلوك -

 .عہم مراعاة الفروق الفرہية بين التالميذ -

 .إهمال تكوين العاہات و االتجاهات اإليجابية لہى التالميذ -

 .لى السلبية و عہم االعتماہ على النفستعويہ التالميذ ع -

 :بالنسبة للمواہ الہراسية 

 .تضخم المقررات الہراسية -

 .عہم ترابط المواہ -

 .إهمال الجانب العلمي -

 :بالنسبة للجو العام المہرسي* 

 .إهمال األنشطة الترفيهية -

 .ملل التالميذ من الہراسة و نفورهم من المہرسة -
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على المعلومات و طبعها في كتب ہراسية يہرسها التالميذ في جميع المہارس و المناطق ) المنهج(أن التركيز  -
 .جعل العملية التربوية تہور دول ما تتضمنه الكتب

 :بالـنسبة للـمعـلم* 

 هـقوم بـذي يجب أن يـيقلل المنهج بمفهومه التقليہي من شأن المعلم و ال يتيح له الفرصة للقيام بالہور ال -

 :إلى جانب توصيل المعلومات إلى ذهن التالميذ و عليه أن يعلمهم 

 .مفهوم التعليم الذاتي و التعليم المستمر •
 .توجيه التالميذ و مساعہتهم على دل مشكالتهم •
 العلمي يصبدوا قاہرين على التخطيط و التعاون و العمل الجماعي و التفكير ديثاكتساب المهارات الالزمة  •
يذ على النمو الشامل و تكوين العاہات و االتجاهات اإليجابية، أيضا غرس القيم في نفوس مساعہة التالم  •

 .التالميذ دتى يصبدوا مواطنين صالدين و بهذه الطريقة يصبح المعلم أہاة فعالة في تدقيق األهہاف التربوية
 : مه الدہيثالعوامل التي ساهمت على ظهور المنهج بمفهو أهم  :المفهوم الدہيث للمنهج 2.1.2

ظهور الصناعة و تقہمها أہى إلى اهتمام التربويين بالعمل و بالتربية المهنية و قہ ہعم االتجاه كثير من  -1
أہى بطريقة غير مباشرة إلى (جان جاك روسو و بستالوتزي و جون لوك و فروبل : رجال التربية أمثال

 ).إہخال األنشطة إلى المناهج المہرسية و اعتبارها جز ء منه
أثبتت الہراسات المختلفة التي  أجريت في مجال علم النفس أن الشخصية هي ودہة متكاملة، نتج عن ذلك  -2

 .اهتمام التربية بنمو الطفل الشامل و ليس بالجانب المعرفي فقط كما هو الدال في المنهج بمفهومه التقليہي
يمي و طرق التہريس أن إيجابية التلميذ و كما أثبتت الہراسات المتعہہة التي أجريت في مجال علم النفس التعل -3

ائية في ــنشاطه له ہور كبير في عملية التعلم و قہ أہى ذلك إلى التقليل من استخہام الطريقة اللفظية اإللق
التہريس و إلى إشراكه إشراكا ملموسا في عملية التعلم و ذلك عن طريق إتادة الفرصة له للقيام باألنشطة 

، نشاط ثقافي، نشاط علمي و هكذا نجہ العوامل السابقة قہ أہت إلى ظهور أفكار جہيہة نشاط عقلي: المختلفة
 :تتلخص فيما يلي

 .العمل على نمو التلميذ في جميع الجوانب و ليس في جانب وادہ - أ
 . االهتمام باألنشطة - ب
 .العمل على إيجابية التلميذ أثناء التعلم - ت
 .و كونت هذه األفكار النواة التي بنى عليها المنهج بمفهومه الدہيث  

المنهج بمفهومه الدہيث هو مجموع الخبرات المربية التي تهيؤها للتالميذ ہاخلها أو :مفهوم الدہيث للمنهج -أ
ية ـة، االجتماعالعقلية، الثقافية، الہيني(خارجها بقصہ مساعہتهم على النمو الشامل أي النمو في جميع الجوانب 

و لعل من أہق  نموا يؤہي على تعہيل سلوكهم و يعمل على تدقيق األهہاف التربوية المنشوہة) الجسمية، النفسية
 :هذه التعريفات و أوضدها ہاللة ما يلي

المخططة التي توفرها المہرسة لمساعہة التالميذ ) النشاطات و الممارسات( المنهج التربوي هو جميع الخبرات  -
 .التعليمية المنشوہة إلى أفضل ما تستطيعه قہراتهم) العوائہ( ن تدقيق النتاجات ع

هو مجموعة الخبرات المربية التي تهيئها المہرسة للتالميذ تدت إشرافها بقصہ مساعہتهم على النمو الشامل و  -
 ).85، ص  2006مروان أبو دويج،  (على التعہيل في سلوكهم 

من المباہئ التي يمكن إستخلصتها من التعريفات  :في مفهوم الدہيث للمنهج التربويالمباہئ المتضمنة 1.2.1.2
 : السابقة للمنهج التربوي بمفهومه الدہيث ما يلي

أن المنهج ليس مقررات ہراسية و إنما هو جميع النشاطات التي يقوم التلميذ بها أو جميع الخبرات التي  .1
 .منهايمرون فيها تدت إشراف المہرسة و بتوجيه 

 ذلك ـمة لـأن التعليم الجيہ يقوم على مساعہة المعلم على التعلم من خالل توفير الشروط و الظروف المالئ .2
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 .و ليس من خالل التعلم أو التلقين المباشر 

أن التعليم الجيہ ينبغي أن يهہف إلى مساعہة المتعلمين على بلوغ األهہاف التربوية المراہ تدقيقه و أن  يرتفع  .3
و فروق   ن إختالفاتتهم مـا بينـغاية قہراتهم و استعہاہاتهم و إلى مستوى توقعاتهم مع األخذ بعين االعتبار مإلى 

 .فرہية
أن القيمة الدقيقة للمعلومات التي يہرسها التالميذ و المهارات التي يكتسبونها تتوقف على مہى استخہامهم لها  .4

 .و إفاہتهم منها في المواقف الدياتية المختلفة
أن المنهج ينبغي أن يكون متكيفا مع داضر التالميذ و مستقبلهم، أن يكون مرنا بديث يتيح للمعلمين القائمين  .5

 .على تنفيذه أو يوفقوا في أفضل أساليب التعليم و بين خصائص نمو تالميذهم 
هم و أن يساعہ على أن المنهج ينبغي أن يراعي ميول التالميذ و إتجاهاتهم و مشكالتهم و قہراتهم واستعہاہات .6

 .النمو الشامل و على إدہاث تغيرات في سلوكهم في االتجاه المطلوب
 ).86، ص 2006مروان أبو دويج، (                                                                         

 :جـهـنـاء المـس بنـأس -2.2.1.2

لك المؤثرات و العوامل التي تتأثر بها عمليات المنهج في ـتس هي ـصوہ باألسـلمقا :مفهوم أسس المناهج -1
مرادل التخطيط و التنفيذ  و تعتبر هذه المؤثرات و العوامل بمثابة المصاہر الرئيسية بكافة األفكار التربوية التي 

تنفيذه و تصلح أساسا لبناء و تخطيط المنهج الصالح و المقصوہ بالتخطيط هو عملية بناء المنهج و تصميمه أما 
 .تصميمه فهو عملية تطبيق المنهج و تجريبه

) متعلم، معرفة، مجتمع(أن نظرية في مجال المناهج يجب أن تكون ثالثية األبعاہ : و قہ أكہ أدہ التربويين بقوله  -
في أي أن المنهج البہ أن يستنہ إلى فكر تربوي أو نظرية تربوية تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل التي تؤثر 

عملية وضعة و تنفيذه و دتى تكون هذه النظرية متكاملة يفترض فيها أن تكون ذات أبعاہ تشمل فلسفة المجتمع 
 .الذي نعيش فيه  و طبيعة المتعلم الذي نقوم بإعہاہه و تربيته و نوع المعرفة التي نرغب في تزويہه بها

ار الخبرات السابقة في بناء المنهج و ـن االعتبـيأخذ بعـو لكي تكون هذه النظرية علمية و شاملة فال بہ أن ت -
اإلمكانيات الماہية و البشرية المتادة في البيئة و التجارب و الخبرات العاملية في وضع المنهج و التي تقوم على 

 .الہراسة و التجريب العلمي

ى عناصره و مكوناته و و تتہاخل هذه العوامل جميعها في تأثيرها على تخطيط المنهج و تنعكس بشكل مباشر عل
على تنفيذه بديث يكشف تنفيذ المنهج على المالدظات و األخطاء التي لم يتوقعها مصمموه و مخططوه و هذا 

 ).أي تكامل النظرية و التطبيق في المنهج(يبرز مہى تكامل جانبي التخطيط و التنفيذ 

منهج و تنفيذه و كيف تتفاعل بينها لتدقيق التالي كيف تؤثر هذه العوامل في تخطيط ال) 1(و يظهر الشكل رقم 
 :ذلك

 تأثير أسس المناهج في التخطيط و التنفيذ) 1(شكل 

 

 

     

 

 

 

الخب���رة الس���ابقة ف���ي 
مج��������ال المن��������اهج      

و اإلمكاني�������������������ات       
ي����ة و البش����رية ہالما

 المتادة

 تنفيذ عناصر المنهج تخطيط

 األهہاف

 ا لمدتوى

 ا ألساليب و األنشطة

فكر تربوي أو 
نظرية في 

 المناهج

ا التجاه�����������������ات 
العالمي��ة ف��ي بن��اء 
المن�����اهج القائم�����ة 
عل����ى الہراس����ة و 
 التجريب العلمي

 التغذية الراجعة

Feed Back 

 

طبيعة المجتمع -طبيعة المعرفة -طبيعة التعلم  
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 بثالث اتجاهات رئيسة تمثل األسس التي تقوم عليها بناء المنهج يتدہہ ميہان المناهج :أسس المناهـج -2

 :و هذه االتجاهات هي 

و يرى أن التلميذ أو المتعلم هو مدور  بناء المنهج و هذا االتجاه يجعل من المتعلم و قہراته و ميوله       :األول
 .ثل األساس النفسي للمنهجوخبراته السابقة أساس الختبار مدتوى المنهج و تنظيمه و هذا االتجاه يم

 

اثلها شيء في ـأن المعرفة هي مدور بناء المنهج و بهذا االتجاه يجعل من المعرفة الغاية التي ال يم يرى :الثاني
األهمية و هذا يعني عہم إعطاء أي إعتبار إلمكانيات التلميذ أو ميوله أو خبراته السابقة مما يجعل مهمة المعلم 

 .ة من الكتب إلى عقل التالميذ و هذا االتجاه يمثل األساس المعرفي للمنهجتقتصر على نقل المعرف

 

و يري أن المجتمع هو مدور بناء المنهج و هہا االتجاه يركز على ما يريہه المجتمع بكل داجاته     :الثالث
 .وفلسفته و ثقافته و هو يمثل األساس الفلسفي و االجتماعي للمنهج

 

 

 :ات الثالثة و ما تمثله من أسس للمنهج يالدظ ما يليبالنظر إلى هذه االتجاه

 .إن أسس المنهج غير منفصلة و إنما هي متكاملة و متفاعلة مع بعضها تفاعال عضويا - أ
إن أسس المنهج ليست ثابتة و إنما هي متغيرة في ضوء األفكار الجہيہة الناتجة عن البدث سواء ما يتعلق  - ب

ية أو بطبيعة المعرفة و أسلوب تنظيمها أو بطبيعة المجتمع و مستجہاته    بالمتعلم و قہراته و عملياته المعرف
 .و ما يدہث فيه من تغيرات

إن أسس المنهج وادہة و لكنها مختلفة في طبيعتها من مجتمع إلى أخر نتيجة لتباين المجتمعات و اختالف  - ت
نه و نظرتها إلى المعرفة و تنظيمها تركيبها و فلسفتها و داجاتها و نظريتها إلى المتعلم و الہور المطلوب م

 .مما يؤكہ اختالف المناهج الہراسية في بلہان العالم
 .نهج هي أسس فلسفية، اجتماعية، نفسية، معرفية و نستنتج مما سبق أن أسس الم

 :األسس الفلسفية للمنهج -)أ

يقوم كل منهج على فلسفة تربوية تنبثق عن فلسفة المجتمع و تتصل بها اتصاال : األسس الفلسفية للمنهج الہراسي
وثيقا و تعمل المہرسة على خہمة المجتمع عن طريق صياغة مناهجها و طرق تہريسها في ضوء الفلسفة التربية 

 .  و فلسفة المجتمع معاً 

انب من ثقافة المجتمع، المتعلق بالمباہئ و األهہاف و المعتقہات التي توجه كل و المقصوہ بفلسفة المجتمع ذلك الج
و تنعكس فلسفة التربية على فلسفة المہرسة و . فرہ و تمہه بالقيم التي ينبغي أن يتخذها مرشہا لسلوكه في الدياة

ہعى إلى ودہة و تكامل المجتمع لسفة العامة للمجتمع و كلما كان ذلك أـع فـرسالتها و كلما اتفقت فلسفة المہرسة م
 .و تدقيق أهہافه

 التقويم
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وى االجتماعية المؤثرة في وضع المنهج و ـي القـه: مفهوم األسس االجتماعية :األسس االجتماعية للمنهج-ب
تنفيذه و تتمثل في التراث الثقافي للمجتمع و القيم و المباہئ التي تسوہه و الداجات و المشكالت التي يهہف على 

هہاف التي يدرص على تدقيقها و هذه القوى تشكل مالمح الفلسفة االجتماعية أ و النظام االجتماعي دلها و األ
دہہ مدتوى المنهج و تنظيمه و ـہورها تـي بـألي مجتمع من المجتمعات و في ضوئها تدہہ فلسفة التربية الت

لبلوغ األهہاف االجتماعية المرغوب استراتيجيات التہريس و الوسائل  واألنشطة التي تعمل كلها في إطار متسق 
في تدقيقها و معنى ذلك أن القوى االجتماعية التي يعكسها منهج ما في مہرسة ما إنما تعبر عن المجتمع في 
مردلة ما و لذلك تختلف المناهج من ديث الشكل و المنطق من مجتمع ألخر تبعا لتباين تلك القوى و يظهر الشكل 

 .ى االجتماعية في وضع المنهج و تنفيذهتوضيدا ألثر القو) 2(رقم 

 تأثير القوى االجتماعية في وضع المنهج و تنفيذه) 2(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي المبادئ النفسية التي توصلت إليها دراسات و بحوث علم النفس حول طبيعة المتعلم :األسس النفسية للمنهج -ج
راعاتها عند ـب مـي يجـة التعلم التـليـمـول طبيعة عــو خصائص نموه و حاجاته و ميوله و قدراته و إستعداداته و ح

دف إلى تنميته و تربيته ــذي تهــالب الـــو الطــربوية هــالت حور العمليةــومن المعروف أن م وضع المنهج و تنفيذه
ماء النفس التربوي أن ــعن طريق تغيير و تعديل سلوكه و وظيفة المنهج هي إحداث هذا التغيير في السلوك يقول عل

ها من تعلم يحدث السلوك هو محصلة عاملين هما الوراثة و البيئة و ما ينتج عنها من نمو مع البيئة و مع ما ينتج عن
كل ــوضح الشــراحله و يـمو و مـس النـراعاة أســن مـد مــال بــا فــن هنــم  وك الذي ترغب فيه الطالب المتعلمالسل
 .التالي كيف تؤثر األسس النفسية للنمو على وضع المنهج و تنفيذه) 3(رقم 

 أثر األسس النفسية للنمو على أثر المنهج و تنفيذه) 3(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوسائل النشاطات طرق التہريس
 مدتوى المنهج

 فلسفة التربية و أ هہافها

 فلسفة المجتمع

واقع المجتمع بنيته 
 و خصائصه

 ثقافة المجتمع

ألسس النفسية للنموا  

 التربية تعني تغيير في السلوك

 السلوك مدصلة عاملين

 الوراثة

 نمو

 أسس النمو

 البيئة

 تعلم

 أسس التعلم

 تفاعل

 تفاعل

 مدتوى عناصر المنهج

 مدتوى عناصر المنهج



 الفصل البيداغوجي في التعليم الجامعي : الفصل الثاني
 

~ 14 ~ 

 

 

 

 

سان و المعرفة هي نتائج هذا الذكاء و لما كانت ــية لإلنـذكاء من المميزات األساســال :رفية للمنهجــاألسس المع -د
المعرفة األساسية في النمو اإلنساني حيث ال نمر بدونها فقد اعتبرت أحد أهداف التربية الرئيسية كما اعتبرت أساسا 

ما طبيعة : ج البد أن يسأل نفسه األسئلة التاليةـــيراعيها المنهج الدراسي فواضع المنههاما من األسس التي يجب أن 
ادر الحصول عليها؟و كيف يمكن للمنهج أن ــالمعرفة التي يجب أن يشتمل عليها المنهج؟ و ما مصادرها؟ و ما مص

داف العامة للتربية التي يعمل المنهج يحققها؟ و ما هي أنواع المعارف التي لها قيمة تعليمية و تسهم في تحقيق األه
 .على تحقيقها؟

 :تطويـــــر المنهـــــج 2-2

ر المنهج المدرسي هو مواكبة سرعة ــــصود بتطويـــالمق: دى أهميتهــمفهوم تطو ير المنهج المدرسي و م 2-2-1
و التمشي مع هذه التغيرات و ذلك من العصر و مفاهيمه وفقا للتغيرات الحاصلة  في البيئة و الثقافة و العلم و الحياة 

ل المؤثرة في المناهج الدراسية ـــــإن العوام .خالل إخضاع المناهج الدراسية لعمليات نقد و مراجعة و تقييم مستمرة
 .المجتمع و الطالب و طبيعة المعرفة: متعددة ومن أبرزها

 

 

المدرسية يعني تحديث هذه المناهج وفقا للتغيرات إن تطوير المناهج : مبررات تطوير المناهج المدرسية 2-2-2
ى دراسة طبيعة المناهج ـــعل االجتماعية و السيكولوجية و االقتصادية التي يمر بها المجتمع و هذا يستدعي التركيز

وتحليلها و إعادة بنائها وصياغتها بشكل مستمر أيضا إن تطوير المناهج الدراسية يجب أن يستجيب للتغيرات 
 :ماعية و أيضا هناك مبررات أخرى لعمليات تطوير المنهج نجد منهااإلجت

يرتبط هذا العامل بعوامل التغيير االجتماعي و التي أصبحت غير مالئمة ألن :  قصور المناهج الدراسية الحالية -/أ
 :لتاليةتستمر فترة زمنية طويلة و يمكن معرفة قصور في هذا المناهج من خالل دراسة أو مالحظة العوامل ا

 ).قلة المعلومات و ضئالة المهارات التي يكتسبونها(القصور الواضح في مستويات المعلمين  -
كثرة الرسوب أو التسرب المرتبط بالعوامل المدرسية كالنظام المدرسي و طرق التدريس غير المالئمة و البناء  -

 .المدرسي غير المناسب
 .د التربوي و النفسي في هذه المناهجغياب القواعد و الضوابط الخاصة بمفاهيم اإلرشا -

 .حاجات المجتمع المستقبلية -/ب

 .التطور التربوي العام -/ج

ذ إلى مستوى ــل بالتلميـــهناك مجاالت عديدة لتطوير المناهج بحيث تص :أسس تطوير المناهج المدرسية 2-2-3
ى أسس ـــوم علــــة و هذه المجاالت تقتربوي متاح في ظل ظروف المجتمع و التلميذ و في ضوء السياسة التعليمي

 :للتطوير يمكن إجمالها فيما يلي

 .االستناد إلى نظرية علمية أو مدخل تدريسي واضح -
 .تقويم المنهج المدرسي. ضرورة ارتباط التطوير بأهداف التعليم -
 .تحليل المناهج -
 .شمولية التطوير -
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 .التطوير و حاجات التالميذ -
 .بالمجتمع و البيئةضرورة ارتباط التطوير  -
 .ضرورة ارتباط التطوير بفكرة التعلم الذاتي المستمر  -
 . ضرورة أن يرتبط التطوير بوجود المعلم المؤهل -
إن عمليات تطوير المناهج تواجه عددا من العوائق الفنية و اإلدارية لعل من أبرزها  :وائق تطوير المنهجـــع 2-3 
ة المراد إحداثها في سلوك المتعلم نتيجة لدراسة مسافات معينة أو مناهج عدم وجود تحديد للتغيرات السلوكي -/أ

 .دراسة كاملة و من شأن ذلك أو يوجد خلط واضحا في أهداف المناهج  و محتوياتها و طرق تدريسها و تقويمها

جعلهم عوامل إعاقة عدم تهيئة أذهان المعلمين للتغيير المنتظر أو عدم إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة فيه مما ي -/ب
 .  تقاوم التغيرات و ال تلتزم به

 .مقاومة اآلباء الذين درسوا وفق  المناهج القديمة و رغبتهم في المحافظة على األساليب التي درسوا بموجبها -/ج

 .النقص الحاصل في بعض اإلمكانات الالزمة إلحداث عمليات التغيير و التطوير -/د

 .المناهج المدرسية المختلفة قلة الخبراء في ميادين -/هـ

لقد أصبحت عملية تطوير المناهج واحدة من ضروريات التقدم  :درسي في العالم العربيــر المنهج المــتطوي 2-4
في ميدان التربية و اتجهت معظم النظم التربوية في العالم نحو التطوير كمنطلق و كقاعدة من أجل تحسين المناهج 

 .الحالية إلى مناهج أفضل

إن العملية التربوية بكاملها تعتمد اعتمادا كليا على التخطيط العلمي المدروس الذي ينطلق من الواقع و يعتمد على 
ج ضرورية ال بل تحتل مركز الصدارة ــاهـــطوير المنـــالموضوعية و العملية و الشمول و من هنا كانت عملية ت

 .عالمنا العربي؟ و هل تحقق مناهجنا األهداف المرجوة؟في التربية و اآلن أين تقف المناهج المدرسية في 

 :واقع المناهج و سبل تطويرها في العالم العربي 2-4-1

دءا من أوائل الستينات حيث ـــن في بــــأخذت عملية تطوير المناهج المدرسية في البلدان العربية شكال و بعدا جديدي
ربي ـــلد عــن بـــبتطوير المناهج و مع أن النسبة اختلفت م لجأت على إعادة النظر في خططها التربوية الخاصة

إلى أخر إال أن معظم البلدان العربية أخذت بعملية المراجعة  و التطوير هذه و كانت الجزائر الدولة السباقة في هذا 
يث عمدت إلى الصدد و لعل السبب الذي يكمن في بذل جهودها المبكرة كونها نالت استقاللها في مطلع الستينات ح

راق ــــبذل جهود مكثفة من أجل بناء المناهج و تطويرها على أسس حديثة و تبعتها األردن فالسعودية فسوريا و الع
 .و تونس و ليبيا و الكويت و لبنان و دولة اإلمارات العربية فاليمن و مصر

ط العريضة للمنهج معتقدات نظرية تتضمن الخطو: المرتكزات األساسية لتطوير المناهج في العالم العربي 2-4-2
 :و ترتكز على أربعة قواعد أساسية و هي

 ).231، ص  2006مروان أبو حويج، (المعرفة و المقدرة و المشاركة االجتماعية  -
إن مصادر المعرفة متنوعة و عديدة فالعلوم االجتماعية و اإلنسانية و العلوم التطبيقية و رغبات :المعرفـــة -/أ

 .غيرها كل هذه المصادر تساهم بدورها في تكوين المعرفةالتالميذ و 

هي القوة الكامنة التي تزودنا بالوسائل المختلفة للوصول إلى األهداف المطلوبة يشمل المفهوم العام :المقدرات  -/ب
 .المقدرة العقلية و جمع المعلومات و العالقات اإلنسانية: للمقدرات

جتماعية فالعدالة والحرية وتكافؤ الفرص وغيرها أمور من شأنها إلقيم ركيزة أساسية في أية مؤسسة  :القيـــم -/ج
 .ترسيخ الثقة و زيادة االحترام للنفس كل هذا يجب أن يتعلمه الناشئة في المدرسة بواسطة المعلم و عبر المنهج

القيام بتصرف متزن ذي قيمة إنسانية موجه نحو  تتطلب المشاركة االجتماعية من األفراد: المشاركة االجتماعية -/د
 .حل المشاكل التي تواجه المجتمع
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 :عناصر المنهاج التربوي -2-5

ظام هو الكل المركب من عديد من العناصر و لكل عنصر وظيفة الن: المنهاج التربوي باعتباره نظاما 1.5.2
العناصر األخرى و للنظام هدف أو أهداف يسعى إلى وعالقات تبادلية و أي تأثير في أحد العناصر ينتقل على بقية 

 .تحقيقها و له حدود و يوجد في بيئة يؤثر فيها و تؤثر فيه و له مدخالت و مخرجات و عمليات تعمل ضمن قوانين

أن المنهاج يتكون من " لتاير"هناك عدة وجهات نظر حول عناصر المناهج و من وجهات النظر الشائعة التي تنسب 
 .المحتوى و األنشطة و التقويم  األهداف و

 عناصر المنهاج باعتباره نظاما) 4(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

نالحظ األسهم المتجهة إلى كل العناصر في كل االتجاهات تدل على العالقات التبادلية الموجودة بين كل العناصر 
بمعنى أن كل عنصر يؤثر في بقية العناصر دون استثناء و يتأثر بكل العناصر و أن أي تأثير في أحد العناصر ينتقل 

 . إلى بقية العناصر األخرى

ول قطبين أساسين المادة ـــدور حـــنها جميعا تــاهج، ولكــــديدة للمنــــاك تنظيمات عـــــهن :جـــــأنــواع المنــاه -أ
 :الدراسية و التلميذ و يمكن تقسيم أنواع المناهج بحسب أسلوب تخطيطها إلى ثالثة أقسام

الدراسية المنفصلة و منهج و يضم المناهج التي تدور حول المادة الدراسية و من أمثالها المواد : القسم األول -
 .المواد المترابطة أو منهج المجاالت الواسعة

 .و يضم المناهج التي تدور حول ميول التالميذ و نشاطهم و من أمثالها منهج النشاط: القسم الثاني -
 .وبضم المناهج التي تدور حول حاجات التالميذ و مشكالتهم و من أمثالها المنهج المحوري: القسم الثالث -

 
يطلق أحيانا على هذا النوع من المناهج اسم المنهج التقليدي و هو من أقدم أنواع المناهج : منهج المواد الدراسية -1

و في هذا المنهج تختار األنشطة التعليمية لجميع التالميذ من محتوى المادة الدراسية و تنظم عادة في صور مقرر 
 :الدراسي ويتميز هذا المنهج بما يلي

 .ا المنهج من مجموعة من المواد الدراسيةيتكون هذ •
 .يتم اعداد محتوى المنهج بطريقة تفصيلية مقدما •
يقوم المنهج على رغبات الخبراء و االختصاصين في المادة الدراسية بدال من رغبات و حاجات التالميذ فهو  •

 .كثيرا ما يهمل ميول التالميذ و حاجاتهم
 .احدا من المعلومات و الوصول بهم جميعا إلى مستوى واحد من المعرفةاالهتمام بإكساب جميع التالميذ قدرا و •
و تغير المادة الدراسية نفسها أما التغيرات في العوامل الثقافية ــد و هــــل واحـــة عمـيجـتـر المنهج نــيحدث تغي •

 .و االجتماعية التي تحيط بالتلميذ فليس لها أدنى تاثير على المنهج

 األهہاف

 األنشطة

 المدتوى التقويم
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في ضوء محتوى المنهج و غاياته و ليس في ضوء األسس النفسية للتلميذ حيث أن المنهج تحدد طرق التدريس  •
يهدف إلى إكساب التالميذ محتوى المادة الدراسية فنشاط المدرس و التالميذ يكون عادة موجها نحو تحقيق هذا 

 .الهدف و لذا فطريقة التدريس تهتم بالحفظ األلي دون الفهم
لترتيب المنطقي للمادة الدراسية و هذا التنظيم يختلف على التنظيم السيكولوجي الذي ينظم المنهج على أساس ا •

 .يراعي مستوى نضج التالميذ و إهتماماتهم و قدراتهم
 

 :واد الدراسيةـــــج المـــد منهـــقــن

 للمادة الدراسيةيقوم هذا المنهج على نظرية التدريب الشكلي في التعليم و هذه النظرية تهتم بالترتيب المنطقي  •
 .من حيث أهميته و تدريب العقل أكثر من إهتمامها بالخبرات الحاضرة للتالميذ

 .ال يراعي اهتمامات التالميذ كما أنه يهمل الفروق الفردية بينهم  •
 .يركز هذا المنهج على تعلم المعلومات فقط و يهمل في سبيل ذلك تنمية مهارات التفكير و الميول و القدرات •
 .التخطيط له بمعزل عن العوامل الثقافية و االجتماعية و االقتصادية التي تحيط بالتالميذيتم  •
يتجه التقويم نحو قياس قدرة التالميذ على الحفظ و مدى تحصلهم للمادة الدراسية دون محاولة قياس المهارات  •

 .المختلفة و الميول و االتجاهات
مع بداية ظهور حركة  التربية التقدمية  20ي مطلع القرن ـــــالمنهج ف ذاــــــظهر ه:  منهج النشاط أو الخبرات -2

أو التربية الحديثة، و قد قام هذا المنهج للتغلب على النقد الذي وجه على منهج المواد الدراسية و هناك عامل مشترك 
ما يستمد خبراته التعليمية من بين منهج المواد الدراسية و المنهج الذي يقوم على نشاط التلميذ و ميوله إذ أنه كليه

المادة الدراسية إال أنه في المنهج األخير تستخدم ميول التالميذ و إهتماماتهم في تشكيل المنهج و من خصائص هذا 
 :المنهج ما يلي

 .يساعد على تنمية جميع جوانب النمو عند التالميذ •
 عن طريقها يمكن مقابلة حاجات التالميذيقوم فيه التالميذ بأنواع كثيرة من األنشطة التعليمية و التي  •
 .و إهتماماتهم المختلفة 

 .يراعي الفروق الفردية بين التالميذ •
 

 :يخشى عند تطبيق هذا المنهج من األمور التالية: نقد منهج الخبرات

 .قد يكون هناك نوع من الفوضى في تطبيق هذا المنهج دون أن تكون هناك فائدة تربوية من وراء هذا العمل •
 .هناك خوف من إهمال تعلم األساسيات التي يجب أن يعرفها جميع التالميذ •
 حاجات التالميذ و اهتماماتهم و كذلك حاجات المجتمع في تغيير مستمر و لذا يجب أن يفحص هذا المنهج بصفة •

 يذ مستمرة و أن يغير في ضوء التغيرات الثقافية و االجتماعية و التي تنعكس بدورها على حاجات التالم
 .و اهتماماتهم

صمم هذا المنهج كمحاولة للتوفيق بين منهج المواد الدراسية، و المنهج :منهج المشكالت أو المنهج المحوري - 3
الذي يقوم على حاجات التالميذ و المجتمع و في هذا المنهج تختار المادة الدراسية بحيث تكون ذات عالقة بحاجات 

رات التعليمية حول مشكالت بدال من التنظيم المنطقي المستخدم ــــلب تنظيم الخبو يتطــالتالميذ و إهتماماتهم و ه
 .  في منهج المواد الدراسية و تختار المشكالت بحيث يكون لها عالقة باهتمامات التالميذ و حاجاتهم

لياء أمور، كما و يتطلب هذا المنهج نوع من التفاعل بين جميع المعنيين به من إداريين و مدرسين و تالميذ و أو
يتطلب نوعا من التفاعل بين التالميذ و البيئة التي يعيشون فيها، و هذا المنهج يساعد التالميذ في اكتساب المهارات 

 :األساسية التي يستخدمها الباحثون و هو يختلف عن المنهجين السابقين في عناصر كثيرة منها
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تالميذ وربطها بالمادة الدراسية، و مع األنشطة التي يقوم بها المشكالت التي تستخدم كمحور للمنهج و إهتمامات ال
التالميذ و الطريقة التي يتم بها تنظيم الخبرات التعليمية فلذا هو يحقق أغراض ثالثة من الصعب تحقيقها عن طريق 

 .المنهجين السابقين

 .و استخدام األنشطة المختلفةزيادة واقعية التالميذ للتعلم سواء عن طريق موضوعات الدراسة أ: الغرض األول

 .تحقيق الترابط بين المادة الدراسية و حاجات التالميذ واهتماماتهم: الغرض الثاني

 .تنظيم الخبرات التعليمة بطريقة تساعد على الربط بين المواد الدراسية المختلفة: الغرض الثالث

 : يتعرض هذا المنهج إلى النقد التالي   نقد منهج المشكالت

 .يحتاج تنفيذ هذا المنهج إلى مدرسين ذوي كفاءة عالية لم يدرب غالبيتهم عليها -
في هذا المنهج يقوم التالميذ بأنشطة كثيرة و متعددة وهذه تحتاج إلى إمكانيات كثيرة يصعب توافرها في كثر  -

 .من المدارس
 .تيحتاج التالميذ إلى مصادر مختلفة للحصول على البيانات الالزمة لحل المشكال -
 . يتطلب هذا المنهج التخطيط المستمر و التغيير في خطط التدريس لتالءم مشكالت التالميذ -

ظهر هذا المنهج في النصف الثاني من هذا القرن نتيجة للنقد الذي وجه لألنواع السابقة  :منهج أساسيات المعرفة -4
يسة في إعداد ــواعد الرئــــكار و القـــاألساسيات أو األفدام ــرفي و استخــــــجار المعــــن المناهج و نتيجة االنفـــم

وتخطيط المناهج، فهي تختار بحيث تكون متناسبة لمستوى نضج التالميذ و متصلة باهتماماتهم و حاجاتهم و متصلة 
 :بالمجتمع و مشكالته، أما مميزات إستخدام األساسيات في بناء المناهج فهي

 .م التالميذ لما يدرسون من القواعد المقبولة عند رجال التربية و علم النفسيساعد تعلمها على زيادة فه -

 .يساعد تعلمهم على زيادة اهتمام التالميذ و دوافعهم لتعلم المادة الدراسية -

 ).309، ص 1999عبد هللا الرشداني و نعيم جعنيني، (يساعد تعلمهم على انتقال أثر التعلم  -

 :بويعناصر المنهاج التر -2.5.2

 ) 18ص  2000جودت عبد الهادي، ( :    األهداف التعليمية: أوال

ر في سلوك األفراد على صورة ما فيضيف إلى خبراتهم خبرات جديدة و التغيير ـيـى تغيــدف التعليم إلــــيه :أوال
أهمية، فعلى ضوئها في السلوك الذي يحصل نتيجة التعليم يمثل الهدف التربوي، و األهداف التربوية تعتبر ذات 

 .يحدد كل ما في العملية التربوية من وسائل و أساليب و نشاطات

 :تعريف األهداف -أ

توضح الرغبة في تغيير متوقع لسلوك المتعلم نتيجة ) جملة مكتوبة(الهدف يمثل عبارة : (Mager)تعريف ميجر  -
 ).29، ص 2000لوهاب، جودت عبد ا(عملية التعلم و هذه العبارة يمكن مالحظتها و قياسها 

 :المفاهيم الخاصة بهذا التعريف

يرغب المعلم في إحداث التغيير عند التلميذ و يتوقع ظهور التغيير بعد انتهاء : الرغبة في تغيير متوقع  •
 .تدريسه

 .التغيير يتناول سلوك المتعلم: سلوك المتعلم  •
النوعي و الكمي و يمكن أن نعزوه إلى سلوك يمكن مالحظة التغيرات و قياسها و ذلك لمعرفة مقدر التغير  •

 .المعلم التدريسي
 .األهداف التعليمية عبارة عن حصيلة عملية التعليم و التعلم مبلورة في سلوك :تعريف جرونالند -
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يمثل الهدف المنتوج النهائي لعملية التعلم و التعليم كما يبدو في انجاز بشري أو أداء قابل  :كوــتعريف دي سي -
 .للمالحظة

أنها المحصلة النهائية لعملية التربية أو إنها الخبرات التعليمية التي : هناك تعريفات أخرى لألهداف التربوية مثل -
 .نريد تعليمها لألطفال و تشمل األهداف التدريسية و األهداف السلوكية

اهتماما إلى األهداف إدراكا منهم  20 وجه علماء النفس و التربية في الستينات من القرن :فوائد تحديد األهداف -ب
ة التربوية، و يرى جانييه أن وضع األهداف يشكل الخطوة الضرورية األولى ـيـألهمية الدور الذي تلعبه في العمل

 :قي أية عملية تعليمية و تحديد األهداف مهم للمعلم و المتعلم على حد سواء و ترجع أهميتها إلى 

و المتعلم على حد سواء إذ على العلم أن يعرف ماذا يريد من طالبه أن يتعلموا و  إنها الموجه الرئيسي للمعلم -1
 .كيف يجب أن يسلكوا بعد التعليم و على المتعلم أن يعرف األداء الذي يترتب عليه القيام به بعد التعليم

 .تزود المعلم بمؤشرات الختيار مادة التدريس و أسلوبه و األدوات الالزمة له  -2
 .شوائية في عملية التعليم و العلم و تساعد المعلم في وضع خطة زمنية لتدريس المناهجتجنب الع  -3
توفر األهداف قدرا من الفهم يسمح للقائمين على األمور التربوية بوضع المناهج التي تحقق الغايات التربوية   -4

 .على النحو  األفضل و تمكينهم من إعادة النظر في المناهج القائمة
 .على تنظيم و توجيه جهد المعلم نحو ما يتوقع منه فعال و ليس نحو ما يعتقد أن يتوقع منه إنها تساعد  -5
 .تساعد على توفير القاعدة التي يجب أن تنطلق منها العملية التقويمية -6
 .تزود المتعلم بمؤشرات توجه أثناء التعلم كما تعطيه فرصة واضحة ألن يقوم بتقويم نفسه بنفسه  -7
 .المتعلمين و معرفة نقاط الضعف و القوة لديهم يمكن االعتماد عليه من أجل تقويم المعلمينإن تقويم تحصيل   -8
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 :األسس التي تشتق منها األهداف -ت

 .أسس إجتماعية فلسفية تعتمد نظام القيم في المجتمع و تعبر عن تطلعاته و طموحاته -/1

الموضوعية التي بينتها الدراسات كما تعتمد على أسس أسس موضوعية علمية تعتمد على خصائص التعلم و  -/2
 .التعلم و مناهجه المشتقة من دراسات علمية و نظرية 

أسس معرفية مفهومية تناول عملية إنتقاء المعرفة التي تتفق مع األساسين السابقين و تأخذ بعين االعتبار طبيعة  -/3
 .ا إلى مواد أو موضوعات أو مباحث أو أنظمةالتنظيم المعرفي الذي يميز كل جزء منها في تصنيفاته

 ).32، ص  2000جودت عبد الهادي، ( يمكن تصنيف األهداف إلى ثالثة مستويات هي  : مستويات األهداف -ج

يطلق عليها (يشير هذا المستوى على األهداف ذات الدرجة المرتفعة من التجريد و الشمول : األهداف العامة -/1
ألنها تأخذ فترة طويلة لتحقيقها و من األمثلة على ذلك تنمية المواطن الصالح ) األهداف بعيدة المدىبارة ــــادة عـــع

 .الخ...و تنمية القيم الدينية أو األخالقية أو القومية و تنمية القدرات العقلية

تق هذه األهداف من يصنع هذه األهداف غالبا لجان أو هيئات وطنية تنظم بعض رجال العلم و الفكر و السلطة  و تش
م و يعبر عن الهدف التربوي العام بجملة أو عبارة عامة تبين الغاية من التعلم ـــيـعلــة و التـيـون التربـــــفلسفة و قان

الخ و عند تصميم الخبرة التعليمية يفترض ...و في الغالب تستخدم عند صياغتها أفعال مثل يفهم، يستوعب، يعرف
 .دى باعتبار أن المؤسسة التربوية تعد اإلنسان  للحياةميدة الاالهتمام باألهداف بع

هي أهداف ذات متوسط من حيث التصميم و التجريد و يطلق ):المستوى المتوسط لألهداف( أهداف مرحلية  -/2
و بعد عليها األهداف التعليمية الضمنية و تمثل السلوك المتوقع تكونه لدى المتعلم بعد مرور سنة أو مرحلة دراسية أ

 :تدريس مادة دراسية أو منهاج دراسي معين و من األمثلة على هذه األهداف

 .أن يستطيع الطالب كتابة نص مقروء غير منظور، وفق قواعد اإلمالء -

و يضع هذه األهداف بعض الهيئات أو السلطات التربوية المعنية كالسلطات المسؤولة عن وضع المناهج و تطويرها 
 .ليف الكتب المدرسية و تهدف إلى تزويد المعلمين بموجهات تساعدهم على أداء عملهم التعليميأو المسؤولة عن تأ

هي عبارة عن السلوكات النهائية التي يتوقع أن يظهرها المتعلم عند نهاية ):قصيرة المدى( أهداف سلوكية  -/3
من % 70أن يجيب المتعلم على : لقولالتعلم، و تشير األفعال المستعملة إلى سلوكات يمكن مالحظتها و قياسها كا

: و تتضمن األهداف السلوكية أفعاال إجرائية مثل .تمارين قسمة األعداد الصحيحة الموجودة في الوحدة الدراسية
و يصنع هذا النوع من األهداف المعلم و قد يساهم  .إلخ ...يستخدم، يعرف، يصنف، يحدد، يميز، يسمى، يذكر قاعدة

 .مشرف التربوي في صياغتهامدير المدرسة أو ال

ة و المتوسطة ال يصفان السلوك المرغوب إحداثه لدى المتعلم على نحو ــــتبين مما تقدم أن مستوى األهداف العام -
تمثل أهدافا عاما تسعى العملية التربوية إلى تحقيقها و أنها عرضة لعدد من التفسيرات أو التأويالت  . واضح و دقيق

يمية و تربوية مختلفة األمر الذي يحول دون التقويم الصحيح للعملة التعليمية و من هذا المنطلق وتؤدي إلى سبل تعل
يرى بعض الباحثين أن يجب صياغة األهداف التربوية و التعليمية في عبارات أو أهداف سلوكية تصف التغير 

 .ةالمطلوب إحداثه في سلوك المتعلم بعد االنتهاء من تدريس وحدة تعليمية معين

على فرضية أن السلوك اإلنساني  -و من أعالمها سكنر –بدأت األهداف السلوكية منذ ظهور المدرسة السلوكية  
ذه األجزاء يمكن دراستها و تقصيها و مالحظتها ـــزاء صغيرة و هـــــيمكن تجزئته إلى أجزاء صغيرة و هذه األج

 :السلوكية يتم على النحو التاليو قياسها و من خاللها يتم تحسين التعلم حسب مؤيدي 

 .تقسيم المهمة التعليمية إلى أجزاء -
 .إتباع األجزاء التي تم تعلمها بتعزيز -
 . تكرار التعزيز يؤدي على تكرار السلوك المعزز ليصبح جزء من سلوك الفرد -
 :يرى مؤيدوا األهداف السلوكية أن لها االيجابيات التالية:إيجابيات األهداف السلوكية*
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 .تساعد المعلم في تخطيط عملية التعلم و تنفيذها -أ

 توجيه جهود المتعلم أثناء التعليم -ب

التعليمية ألنه  –تنفيذ األهداف السلوكية في مجال التقويم الذي يشكل ركنا هاما من أركان العملية التعلمية  -ج
 .ز األهداف المطلوبةيمكن المعلم والقائمين على الشؤون التربوية من تقويم مدى التقدم في إنجا

 .يمكن ترجمتها وتحقيقها بسرعة - د
 
 سلبيــــات األهـــــداف السلوكيـــــة: 

 .تحليل السلوك إلى أجزائه ال يوصل إلى فهم السلوك الكلي  -أ 
 .تجعل عملية التعلم آلية تتجاهل إنفعاالت المعلم والمتعلم  -ب 
 . تجاهل الفروق الفردية و التي يتحدد على أساسها أسلوب التدريس -ت 
 .المعلم محكوم بنوع خاص من األهداف و تتجاهل األهداف األخرى كاإلدراك أو التفكير أو المحاكمة -ث 
 .يؤكد إستخدام هذه األهداف على النتائج القوية و المباشرة للتعليم وذلك على حساب النتائج بعيدة المدى -ج 
 .ال يحتاج المعلم الناجح على تحديد األهداف السلوكية -ح 
تنطوي األهداف السلوكية على خطر الخضوع االجتماعي ألنها تعمل على برمجة الطالب على حساب  -خ 

 .ابتكاره وتلقائيته
 
 )34،ص  2000جودت عبد الهادي،(  : مواصفات األهداف الجيدة -د

 .في ظل الظروف المدرسيةأن تكون واقعية وممكنة التطبيق  -

 .أن تكون مرغوبة من قبل التالميذ وتلبي حاجاتهم وحاجات مجتمعهم -

 أن تنسجم األهداف التعليمية مع األهداف التربوية العامة -

 .أن تكون األهداف مناسبة ألعمار و إستعدادات وقدرات التالميذ -

 .لوك يمكن مالحظتهأن تكون محددة وواضحة وأن تصاغ بصورة أفعال تدل على س -

 :أن تربطهم األهداف بمعيار معين مثل -

 .كأن يحل التلميذ بشكل سليم سبع مسائل في فترة ثالث دقائق مثال: معيار الوقت •
 .مثال%  90نسبة اإلجابة الصحيحة بشكل سليم  •

 .اآللة الحاسبةأن يحل التلميذ المسألة دون الرجوع على جداول الضرب أو : تحديد تفاصل شروط الموقف مثل -

 :مكونات األهداف السلوكية وطرق صياغتها -ذ

 :ثالث مكونات لألهداف السلوكية على النحو التالي" ميجر"اقترح 

يدل هذا السلوك الدقيق المرغوب فيه و الذي يحدد التغيير الذي سيطرأ على : السلوك و األداء الظاهري للمتعلم -1
أو )كالكتابة  و الرسم(حدة دراسية قد يكون هذا السلوك ظاهريا قابال للمالحظة سلوك المتعلم بعد االنتهاء من تعلم و

 ).عن طريق السمع و قد يكون ضمنيا غير قابل للمالحظة كالعمليات الحسابية الذهنية أو التفكير أو اإلدراك

 طبيعة التنشئةالشروط أو الظروف التي يجب األداء بموجبها األهداف التربوية كمراعاة السن و الجنس و  -1
 .االجتماعية و الفرو قات الفردية بين طلبة العلم و بين متطلبات العملية التعليمية و بيئة التعلم

 :تصنيف األهداف التربوية  -هـ 
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إن تصنيف األهداف التربوية وحتى التعليمية والتعلمية يعد أمرا هاما وذلك   :لألهداف التربوية) بلوم(تصنيف  -1
ملية الشمول، وتوجه األهداف نحو النتاجات األكثر قبوال بالنسبة إلينا، وتصنيف األهداف التربوية ـن عـى نضمــحت

 :يحتاج إلى معايير وتتنوع المعايير بتنوع التصنيفات و من معايير التصنيفات

 .إحتياجات المتعلمين و إحتياجات المجتمع ومحتوى المادة الدراسية و أنماط السلوك و غيرها

 التربوية و بشكل خاص ما يتعلق منها باالختبارات ) تايلر(فقد تحمس ألفكار ) (Bloom B.S -امين بلومأما بني

ولقد كان هناك . و وضع مع زمالئه في شيكاغو وميتشيغان إطار نظري يمكن استخدامه 1948و التقويم في عام 
مناقشات عديدة تقرر أن مثل هذا الهيكل النظري ار يساعد في تبادل األفكار بعد ـــذا اإلطـــثل هـأن مــــعورا بــش

: ألنسب الحصول عليه من خالل نظام تصنيف لألهداف التربوية حسب نتاجات التعلم في مجالها الثالثةا من 
المجال المعرفي اإلدراكي و المجال االنفعالي الوجداني و المجال النفسحركي األدائي إن كل تعلم يقع تحت مجال 

داخلة وما هذه التقسيمات إال ألغراض الدراسة ليس إال و لم يقف العلماء ــتــها مــت و المجاالت نفسمن هذه المجاال
ال تعليمي على تصنيفات فرعية أخرى، بل و أضاف بعضهم مجاال ـــــــعند هذا الحد بل عمدوا إلى تصنيف كل مج

 .رابعا من مجاالت التعلم و هو مجال التعلم االجتماعي

وعدد من رفاقه وكان " بلوم"إن الذي صنف األهداف التربوية في المجال المعرفي هو:المجال المعرفي اإلدراكي -/أ
 :و لقد تم التصنيف بهرم يتكون من ستة مستويات 1965ذلك عام 

 

 تصنيف بلوم لألهداف التربوية في المجال المعرفي) 5(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن التصنيف نحى المنحنى الهرمي، بمعنى أن كل مستوى يعتمد على المستوى الذي ) 5(من الشكل رقم  يالحظ -
على ستة مستويات كما يالحظ اشتمل الهرم . قبله و في الوقت نفسه يكون هذا المستوى أساسا للمستوى الذي يليه

الحفظ و الفهم و التطبيق و التحليل و التركيب و إصدار األحكام و في نفس الوقت توزعت المستويات على : هي
 :النحو التالي

 .المستوى اإلرتباطي المحسوس و قد إشتمل على المستوى األول و هو مستوى إكتساب المعرفة و الحفظ* 

مستوى الفهم   : توى المهارات العقلية الدنيا، و لقد إشتمل على المستويات الثالثة اآلتيةالمستوى المفاهيمي أو مس* 
 .أو االستيعاب ومستوى التطبيق، ومستوى التحليل

مستوى : المستوى اإلبداعي الذاتي أو مستوى المهارات العقلية العليا،و قد إشتمل على المستويين اآلتيين*
 .أو التقويم التركيب،ومستوى إصدار األحكام

التقويم و إصدار 
 األحكام

 التركيب

 التحليل
 التطبيق

 الفهم أو االستيعاب
 اكتساب المعرفة و الحفظ
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تتدرج المستويات الستة بحسب سهولتها و بساطتها لتصل إلى المستوى األكثر صعوبة و األكثر تعقيدا وكذلك  -
 .الحال بالنسبة للعمليات العقلية، فالمستويات األعلى تتطلب عمليات عقلية أصعب

 :تصنيف األهداف التربوية في المجال االنفعالي الوجداني -/ب

كراثوول ورفاقه األهداف التربوية في المجال العاطفي الوجداني إلى خمسة مستويات و رتبها ترتيبا لقد صنف 
 ). 6( هرميا كما في الشكل

 تصنيف كراثوول لألهداف التربوية في المجال الوجداني اإلنفعالي) 6(الشكل رقم 

 

 

  

 

 

  

 

 

 و تبدأ هذه المستويات بالمستوى األول و هو االنتباه إلى المثيرات القيمية، و تنتهي بتمثل القيمة و اإلعتزاز بها ،

و للتصنيف طبيعة هرمية، بمعنى أن كل مستوى هو تعلم سابق للذي يليه، و تعلم الحق للذي قبله، نالحظ أيضا أن  
ة هما لمثيرات قيمية، بينما المستويات الثالثة الباقية هي إعطاء القيمة لألشياء، و تنظيم القيمة ــــباه و االستجابـتـاإلن

 .ل القيمة و اإلعتزاز بهافي منظومة الفرد القيمية و أخيرا تمث

يعود تصنيف هذه األهداف كبلر و زمالئه عام ) المهاري(تصنيف األهداف التربوية في المجال النفسحركي - ث
 ).  07(  و لقد تم هذا التصنيف في أربع فئات يوضحها الشكل رقم  1970

 
 تصنيف األهداف التربوية في المجال النفسحركي) 7(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

نالحظ أن التصنيف لم يكن هرميا، و هذا يعني أن كل فئة من فئات التصنيف ليست متطلبا لما يليها، و يمكن أن 
 لقد إشتمل التصنيف على ثالثة أنواع من النتجات التعليمية األدائية بدون لفظ و بلفظ     . تحدث المهارات في آن واحد

و هذا يعني أنها متداخلة، فقد يقوم المتعلم بحركات كبرى   و بالحركة، و لقد ظهرت على شكل دوائر متقاطعة 
 .ويرافقها حركات غير لفظية أو كالم لفظي، و يبدأ تعلم هذا المجال منذ مولد الطفل و يستمر معه إلى ما شاء هللا

تمثل القيمة و 
 االعتزاز بها

 تنظيم القيمة في النسق القيمن

 إعطاء القيمة لألشياء
 االستجابة اإليجابية

 االنتباه للمثيرات القيمية

ركية مهارات الح
 الدقيقة التناسق

مهارات التواصل غير 
 اللفظية

مهارات الحركات 
 الجسمية الكبرى

السلوك التواصلي 
 اللفظي الكالمي
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را دقيقا بين و تعد المهارات النفسحركية مهارات راقية، يتطلب تعلمها وقتا و جهدا منظما، كما يتطلب تنسيقا و تآز
 :أعضاء الجسم و عقل اإلنسان و جهازه العصبي و من أمثلتها

 .القراءة و الكتابة و الرسم و الكالم و أستعمال اآلالت و األدوات و غيرها

 :أهمية تصنيف بلوم لألهداف التربوية - 2 

 :لتاليةتنطوي دراسة هذا التصنيف على مردود ذي قيمة كبيرة للمعلم حيث تساعده في األمور ا

 داف التعليمية و مجاالتها، و اإلستفادة من ذلك في تحديد أهداف التدريس، ــــن األهــكرة واضحة عـن فـــويـــتك
 .و في تحقيق التوازن بين تلك األهداف بحيث ال يطغى مجال على آخر

 مراعاة هذا التنوع عند  إدراك مدى التنوع الكبير في األهداف التعليمية، و ما بها من تسلسل هرمي مما يفيد في
 .صياغة األهداف، و في إعطاء أهمية خاصة للعمليات العقلية العليا

  بيان األهداف التعليمية بصيغ سلوكية أو على شكل نتاجات تعليمية منتظرة من التالميذ، مما يسهل على المعلم
 .تنظيم عملية التعلم و تقويم التغيرات  التي تطرأ  على سلوك التالميذ

جدر اإلشارة إلى أن المعلم غير ملزم بالتقيد حرفيا بهذا التصنيف أو بغيره من التصنيفات، نظرا لصعوبة و ت
 .تخطيط جميع هذه األهداف في نشاط تعلمي واحد،  أو في عدد محدود من النشاطات التعليمية

 كأعمار التالميذ  و لكنه مطالب باختيار األهداف التعليمية المناسبة  في ضوء المعطيات ذات العالقة

 و خصائص نموهم و الطرق التي بها يتعلمون و يفكرون، و طبيعة المادة التعليمية،   وإستعداد التالميذ للتعلم

 ).42، ص 2006مروان أبو حويج، (و نحو ذلك 

 محتوى المناهج التربوية: ثانيا

األهداف التي يرمي المنهاج إلى تحقيقها، ها تأثيرا في ـــد عناصر المنهاج و أولـــالمحتوى أح :تعريف المحتوى - أ
و هو يشتمل على المعرفة المنظمة المتراكمة عبر التاريخ من الخبرات اإلنسانية، ويشتمل المحتوى أيضا على 

 ماألهداف و األساليب و التقويم   و هكذا نرى أن المحتوى أوسع من المعرفة في هذا المقا
 

 المحتوى) 8(الشكل 

                                                               

 المحتوى                                                                      

 

 

 المعرفة المنظمة                                                               

 

 

قل، و من أمثلة المجاالت   ـــال أو الحـــلق عليه المجـــأوسعها ما يط: منظمة فلها عدة مستوياتبالنسبة للمعرفة ال 
مجال أو حقل العلوم الطبيعية، و مجال أو حقل العلوم االجتماعية أو اإلنسانية و ينقسم المجال أو الحقل : أو الحقول

لوم ــــال العــي مجـــ، و كلها ف....ع و الجغرافيا و التاريخثل الفلسفة و علم االجتماـــإلى عدد من المواد الدراسية م

المعرفة غير 
 منظمة
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و تظهر المادة الدراسية الواحدة على شكل وحدات كبرى، و تنقسم الوحدة الواحدة إلى عدد من  االجتماعية 
 .الموضوع هو أصغر وحدة نتعامل معها في المواقف الصفية  و الموضوعات

و المعارف و المعلومات التي يقع عليها اإلختيار و التي يتم تنظيمها على و يعرف المحتوى بأنه نوعية المعارف 
 .نحو معين، سواء أكانت هذه المعارف مفاهيم أم حقائق أم أفكار أساسية

المحتوى هو عبارة عن مجموعة من المعارف و المعلومات، و أن تصنيفات المحتوى هي  :تصنيفات المحتوى -ب 
تصنف المعرفة المنظمة في المحتوى حسب إرتباط المعرفة باألهداف، فتكون لدينا تصنيفات  المعرفة، و لذلك 

 .معرفة إدراكية، و معرفة قيمية  و معرفة أدائية

 تصنيف المعرفة المنظمة حسب معيار األهداف) 9(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 المجاالت أو الحقولتصنيف المعرفة حسب ) 10( الشكل 

 

 

 

                

 

 

 

 .المعرفة المنظمة من المحتوى حسب نتاجات التعلم المختلفة د تصنفو ق

 

 

 

  

 تصنيف المعرفة المنظمة

 معرفة أہائية معرفة إہراكية معرفة قيمية

 تصنيف المعرفة إلى مجاالت أو دقول

 المعرفة 

 الطبيعية

 المعرفة 

 ا إلنسانية

 المعرفة 

)الرياضية(ا لشكلية   

 المعرفة 

 التطبيقية

المعرفة الداسوبية 
)المعلوماتية(  
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 تصنيف المعرفة المنظمة حسب نتاجات التعلم) 11(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ــزائـــعاصمة الج: تلك المعرفة الصادقة الناتجة عن المالحظة و اإلحساس المباشر، و من أمثلتها يقصد بالحقيقة،
والية الجزائر، الجزائر تقع في المغرب العربي، أما البيانات فهي مجموعة اإلحصاءات عن ظاهرة ما، كعدد سكان 

و المفهوم هو صورة ذهنية ألشياء ال حصر لها . وارداتهاالجزائر، و كمية إنتاجها من البترول، و أهم صادراتها و 
 :تجمعها سمات مميزة و يطلق عليها كلمة أو أكثر و من المفاهيم

 مفاهيم الشعب و الدولة و الوطن و الحرية و الديمقراطية و العالقة بين مفهومين أو أكثر تشكل المبدأ أو التعميم، 

 .بين مبدأين أو أكثر و تتكون الفرضية أو النظرية من عالقات 

ن المجال النفسحركي ــــهارات مـــي، و المــــرفي اإلدراكـــجال المعــن المــإن الحقائق و البيانات و النظريات م
و قد تصنف المعرفة المنظمة في المحتوى حسب  يم من المجال الوجداني اإلنفعاليو االتجاهات و الق يــــأو األدائ

 : وسائل إدراكها

 .يوضح هذا التصنيف)  12( حي أو باإلهام أو بالحواس أو بالتجريب أو بالعقل أو بالحدس الشكل رقم بالو

 

 تصنيف المعرفة المنظمة حسب وسائل إدراكها) 12(الشكل 

 

 

 

 

 

 

  :معايير إختيار المحتوى -ت 

 تصنيف المعرفة المنظمة دسب وسائل إہراكها

إہراك بالودي 
من مصہر 

 إلهي

اإلہراك 
 باإللهام

اإلہراك 
 بالدواس

اإلہراك  
 بالعقل

اإلہراك 
 بالدہس

 اإلہراك
 بالتجريب

االتجاهات و 
 القيم

 المهارات

 الفرضيات و النظريات

 المبادئ و التعميمات

 الحقائق و البيانات

 المفاهيم
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 )83، ص 2008توفيق أحمد مرعي و محمد محمود الحيلة، : (هناك إتجاهات في اختيار المحتوى هما

و هذا االتجاه يشير إلى أن وضع  ار أي قدر من المعرفة و تقديمه إلى المتعلم في نظام منطقي متتابع،ــــإختي - أ
المعارف المختارة و التمكن منها يحظى باألولوية، أما جوانب التعلم األخرى فال تخضع لتخطيط مسبق عند 

 .تحديدنا لألهداف
ار داف المحددة للمنهاج و هذا اإلتجاه يعني أن إجراءات إختيـــي ضوء األهــــإختيار المحتوى من المعارف ف - ب

 : عند اختيارنا للمحتوى ال بد من أن يتم ذلك بعدد من المعايير مثل ع األهداف المحددةالمحتوى تتب
 و الصدق هو الصحة و الدقة و اإلرتباط باألهداف  و المواكبة مع اإلكتشافات العلمية : صدق المحتوى

 .المعاصرة و األهمية للمجتمع و المتعلمين
 بد من أن يرتبط المحتوى بالمنظومة القيمية االجتماعية و بالواقع ال : االتساق مع الواقع االجتماعي و الثقافي

 .االجتماعي و الثقافي
 و يكون بين العمل و الشمول، و بين النظري و العملي التطبيقي، و بين األكاديمي و المهني، و بين : التوازن

 .إحتياجات الفرد و المجتمع
 عاة المحتوى لتعلم الطلبة السابقمرا 

 
 .منطقية، و سيكولوجية نفسية: سبق أن ذكرنا أن للمحتوى بنيتين  :المحتوى و معاييرهترتيب  - ج

 
 اتــادئ أو تعميمات، و نظريــــن مفاهيم، و مبـــفقد تكون عبارة ع)   13( بالنسبة للبنية المنطقية الشكل رقم  -أ

األفكار : رتب حسب بؤر االهتمام مثلــوقد ت. ث ـــم وحديــــديــة قـنـي األزمـداث فـب حسب ترتيب األحــرتـوقد ت
و وظيفتها، ا إلنسان .ر الطبيعيةــــالرئيسية، و المفاهيم األساسية و مشكالت  الحياة، و رغبات المتعلمين، و الظواه

 .و العمليات فيه و غيرها كثير

 معايير ترتيب البنية المنطقية) 13(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

و قد ترتب حسب أ بعاد ية، ـياسـة، و الســتصاديــية و االقـالطبيعة و االجتماع: بيئةـاالت الــب مجــرتب حســوقد ت
و قد ترتب حسب تدرج المتطلبات  .المحلية و على مستوى الدولة و على مستوى األمة و على مستوى العالم: البيئة

و قد ترتب . تعلمــوع الــالسابقة البعيدة و المتطلبات السابقة البعيدة، و المتطلبات السابقة المباشرة، و متطلبات موض
ب قيمة المعرفة ــالمسلمات و الفرضيات و المطلوب   والبرهان و النظرية و قد ترتب حس: حسب المنطق الرياضي

يب تفاعل ــالــمعرفة خاصة باإلنسان كمخلوق على األرض، و معرفة خاصة بالبيئة ، و معرفة خاصة بأس: لإلنسان
ع، و عامة ــيـمـة للجـــامـــع: مادةــــية الـــمومـــة عــــب درجــسـب حــرتــد تـة و قـطـيـحـمـئة الـيـسان مع البـاإلن

 .و لكن لفئة معينة، و تخصصية

 البيئـــة المنطقيـــة
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الترتيب : فعدا المبادئ الخمسة التي عرفتها هناك الترتيبات اآلتية )  14(بالنسبة للترتيب النفسي، الشكل رقم  -ب
مو، و الترتيب وفق ــنمو، و الترتيب جوانب النـــراحل الـــق مــيب وفـــترتــيا، و الــتاجــنــتــرائيا أو إســـــقــإست

 .نتاجات التعلم 

 الترتيب النفسي في بناء المحتوى) 14(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 :الترتيب المستخدم ال بد من مراعاة المعايير التالية في الترتيبو مهما كان نوع 

 ف ـالقة الرأسية بين الموضوعات من الصف األول األساسي إلى الصــــه العــصد بـو يق: رارـمـتــر اإلســـمعاي
 .الثاني عشر

 د ــذا، و قــبالجغرافيا و هكو يكون أفقيا كربط الرياضيات بالعلوم في صف ما، و يربط التاريخ : معايير التكامل
 .يكون التكامل عموديا كربط موضوعات في صف ما بالموضوعات نفسها في صفوف سابقة أو الحقة

 شاء و األدب ــحو و اإلنـــعا، مثل وضع النـــو يقصد به وضع المواد المتخصصة في وحدات م: معايير التوحيد
 .لمجتمع في وحدة واحدةفي وحدة واحدة، أو وضع التاريخ و الجغرافيا و ا

 
 مــه وتنظيمه على شكل معين للمتعله مدى مناسبة ما تم إختيارــصد بــقـب المحتوى و تنظيمه يـيـإن ترتـــو بذلك ف

ى أن ـين، علـــو المعيار الحقيقي للتأكد من ذلك هو التجربة الميدانية، و إستطالع آراء ذوي الخبرة، و خاصة المعلم
صون  ـــلق منها المختــطــي إنـــة التــيــي التصورات األولــمراجعة لتالقي ما قد يظهر من أخطاء فيتبع ذلك عملية 

 .في وضع محتوى المنهاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيئـــة النفسيــــة

المباہئ 
 الخمسة

مرادل  إستنتاجيا إستقرائيا
 النـمـو

جوانب 
 النـمـو

نتاجات 
 التعلم
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 ةــــويــــربــــتــة الــطـــشــاألن: ثاــــثال

األهداف، و المحتوى و األنشطة  : يـن أربعة عناصر هـون مـكـتـه يـاج على أنــفي الوقت الذي نتعامل فيه مع المنه
ظام، و ال يجوز أن ننسى أننا نتعامل مع األنشطة ـــه نـــى أنــالتقويم، نتعامل في الوقت نفسه مع عنصر األنشطة عل

رق ـي طــطوات فــلة خــكــضها مشـــالتعليمية و التعلمية كأنشطة منفردة، بل كأنشطة تعليمية تعلمية متجمعة مع بع
 .تعليمالتعليم، أو استراتيجيات الو أنماط أتعليم، ال أساليبأو 

 :مفهوم النشـــاط -أ

) أو المعلم( تمثل األنشطة عنصرا رئيسا من عناصر المنهاج و يقصد بها الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم
يسير عليها و له هدف يسعى ف إلى أن النشاط له مضمون و له خطة ـذا التعريــر هـــيــيش، من أجل بلوغ هدف ما

لتحقيقه، و هو بحاجة إلى تقويم لمعرفة مدى نجاحه في تحقيق الهدف المراد بلوغه، و بذلك قد يكون النشاط تعليميا 
تعليمي هو وسيلة للنشاط التعلمي، و ال يجوز لنا ـشاط الــنـلم، و الـعـتـإذا قام به المعلم، و قد يكون تعلم إذا قام به الم

ضها مشكلة خطوات ـعـع بــتجمعة مـية مـلمـعـمل مع األنشطة التعليمية، كأنشطة منفردة، بل أنشطة تعليمية تأن نتعا
شطة في ضوء األهداف، فإذا ــار األنـتــخـو ت تعليم في طرق تعليم، أو أساليب تعليم، أو أنماط تعليم أو إستراتيجيات

ضا ــتار أيــخـو ت. لى التفكير الناقد فال بد من تصميم أنشطة لتحقيق ذلكـــدرة المتعلم عـــدف أن ننمي قــــان الهـــك
 .في ضوء المحتوى، و يختار المحتوى في ضوء األنشطة

ة ـــطــشــي األنـــف ة ــويــتربــات الــفـسـلـفـر الــــظـات نـــت وجهـلفـتـاخ : األساس الذي تقوم عليه األنشطة -ب 
م هو محور العملية التعليمية التعلمية، بدال ـلـعـد المتـي تعـــــفي هذا المجال الفلسفة التقدمية التالمدرسية، و ما يهمنا 

ل تحقيق ـن أجــــل مـــوسائــــن الـــا مـــمن المادة الدراسية التي أصبح ينظر إليها على أنها وسيلة تتكامل مع غيره
خططي المنهاج و العاملين على ــمل مــــر عــــوهــبها المتعلم  جأهداف معينة، و لهذا أصبحت  األنشطة التي يقوم 

عة الموضوع ـيـبـية، و طــادة الدراســـطبيعة الم: و هناك مجموعة من المعايير تتحكم بذلك منها. تطويرها و تنفيذها
ة  والبشرية، و التعلم القبلي ــاديــات المــكانــــر اإلمــــوفــفي المادة الدراسية و طبيعة المتعلمين و توفر الوقت، و ت

فة ـلســة، و فــاصـيار خـتـللمتعلمين، و الفلسفة التربوية التي ينطلق منها المربون عامة، و المعلم صاحب قرار االخ
ترتيب قة ـريــوى، و طــتـحـيف المـنـصـريقة تــــفات العلمية، و طــشـوخاة، و المكتـــتـــداف المــــالمجتمع، و األه

عنصر التقويم، و نوع إعداد المعلم و تأهيله و تدريبه، و ظروف المتعلمين االجتماعية  واالقتصادية،  المحتوى، و
 .و نوعية الفروق بين المتعلمين و غيرها

تعد األنشطة من أهم عناصر المنهاج التربوي، و هي بمثابة العنصر : الوظائف األساسية لألنشطة و محدداتها - ت
 :وظائف أساسية أجملها في اآلتي) األنشطة(و لهذا العنصر الثالث،  

 ير االهتمام و تدفع إلى التساؤل، مما يعد بداية للنشاط ــثــتنمية مهارات معرفية لدى المتعلم، حيث أن األنشطة ت
 .الفعلي و يعد أسلوبا جيدا لتعليم الفرد كيفية التفكير

 نمية هذه الجوانب و يساعد ـتــية لـقـيـقــرصة حـــاط فــــيعد النش تنمية ميول و إتجاهات وقيم لدى المتعلم، حيث
 .على تهيئة خبرات جديدة تضاف إلى الرصيد المتكون لدى المتعلم من تلك الجوانب الهامة

 
 :هي مجموعة من المحددات لألنشطة أجملها في اآلتي  :طةــــشــــددات األنــــمح –ج 

إلى فلسفة معينة، هذا يعني أن تلك الفلسفة هي التي تحدد النشاط و نوعه، فإذا  كل منهج يستند: فلسفة المجتمع -1
عظمه للمادة التعليمية، فهذا  سيؤدي إلى غياب النشاط المدرسي ــقل أو مــــثــل الـــــكانت تلك الفلسفة تعطي ك

 .وعةمن خريطة العمل التربوي، أما إذا كانت بعكس ذلك فهذا يؤدي إلى ظهور أنشطة متن
يحدد نمط اإلشراف السائد في المؤسسة التربوية طبيعة األنشطة التي ستمارس ، لذلك ال : نمط اإلشراف السائد  -2

كامل و تعاون بين كل المشاركين و المعنيين ــــره، و دون تــــيمكن تحقيق أهداف المنهج دون تكامل بين عناص
 .بتنفيذه

ة تنفيذ أهداف المنهاج، فعليه يقع العبء ــالمنهاج، و هو المتحكم في درجو لما كان المعلم هو منفذ : إتجاه المعلم -3
فية ــــير الصـــو غ  يةـة جميعها  الصفــاألكبر في التخطيط لألنشطة و تنفيذها، و بذلك فهو المتحكم في األنشط

 .المتصلة بالمنهاج
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شاط أو عدم إستخدامه فإذا كانت  عملية التقويم يحددها هذا الجانب مدى قابلية المعلم إلستخدام الن: عملية التقويم -4
تقوم أساسا على قياس ما حصله المتعلم من معلومات، سيؤدي ذلك إلى تكريس معظم جهده لتغطية المقرر دون 

وانب التعلم ـــن جـــــرعاية لمسألة النشاط، بينما إذا كانت تلك العملية تقيس مهارات معرفية معينة و غير ذلك م
 .سيؤدي ذلك في األغلب إلى المزيد من االهتمام باألنشطة و التركيز عليهااألخرى ف

شطة، فال يستطيع ـــــمن أهم العوامل التي تتحكم في األنشطة توافر اإلمكانات لتنفيذ تلك األن: اإلمكانات المتاحة -5
 .المعلم و الطلبة تنفيذ أي نشاط دون إمكانات مادية و معنوية أيضا

ة   ـــب النظري و الجانب التطبيقي، فالكثير مما يدرسه المتعلم داخل غرفة الصف يبقى دون داللالربط بين الجان  -6
ن معارف   ـــأو معنى حتى يثبت له صحته أو خطئه،  و السبيل إلى ذلك أن يشاهد المتعلم ما يدل على ما قدم له م

ور ال ـــذه األمـفإن ه) نيوتن(ها أو عن قوانين و يثبتها بشكل عملي، فحينما يقال للمتعلم شيئا عن الحركة و انتقال
ك ـير ذلــتخرج عن باب اللفظية، إال حينما يشارك المتعلم في مواقف حية إلجراء تجارب في الهواء الطلق أو غ

 .من النشاطات التي تقيم الصلة بين الحقائق النظرية وتطبيقاتها العملية
لعملية التعليمية التعلمية و المادة التعليمية، حيث يوفر النشاط تنمية مهارات االتصال و التواصل مع أطراف ا -7

 .الدراسي بمختلف أشكاله للمتعلم فرصة ممارسة مهارات االتصال و التواصل المختلفة و التدرب عليها
  ارات   ـــتعلم التخطيط و العمل ضمن فريق، حيث يحتاج النشاط دائما إلى التخطيط و العمل المتعاون، فهناك زي -8

من ـــمل ضــطيط و العــو مقابالت و ورشات عمل يقوم بها المتعلمون، و ال يمكن أن يتم ذلك إال من خالل التخ
 .فريق

 

 تقويـــم المنهـــاج التربـــوي: رابعـا

يعد التقويم أحد عناصر المنهاج األربعة على اعتبار أن  :مفهوم التقويم بوصفه عنصرا من عناصر المنهاج  - أ
: و التقويم هو التصحيح  و التصويب و هو عملية تشتمل على عمليات فرعية تؤدي إليها مثل. نظامالمنهاج 

عملية التقييم بمعنى التثمين، و عملية التشخيص بمعنى تحديد مظاهر القوة و مواطن الضعف، و عملية القياس 
 .و عملية إصدار الحكم أي تكميم التقويم، و عملية المتابعة، و عملية التغذية الراجعة أو الرجع،

و التقويم بصفته أحد عناصر المنهاج يتناول تقويم األهداف، و تقويم المحتوى، و تقويم األنشطة، و تقويم التقويم 
خطيط المنهاج و تقويم تطوير ــم تـــقويــــت: ثلــــنهاج مـرى للمـــية أخــمــويـقـات تــيـلـمـناك عــــو ه. فسهـــن

 )15.(تقويم تنفيذ المناهج وتقويم أثار المناهج أو نتاجاته الشكلالمنهاج، و 

 أبعاد تقويم المنهاج المختلفة) 15(الشكل

 

 

 

 

 

كعنصر من عناصر المنهاج وحتى ندرك مفهوم التقويم فما علينا إن التقويم الذي نريده في هذا الموضوع هو التقويم 
 :يشتمل هذا العريف المبادئ اآلتية".  هو عملية التأكد من تحقيق األهداف: "إال أن نقرأ التعريف األتي للتقويم

األهداف هي التغير الحاصل في سلوك المتعلمين أو المتوقع حصوله نتيجة قيامهم باألنشطة ومرورهم  •
 .براتبالخ
التقويم معني بقياس مقدار التغير في السلوك و هذا يحتم أن نقف على السلوك البعدي و السلوك القبلي  •

 .لتحديد مقدار التغير و التغير هنا هو التعلم الذي حصل

 األهداف تقويم اآلثار تقويم التنفيذ تقويم التطوير تقويم التخطيط

 التغذية الراجعة
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تحديد الهدف أو األهداف المتوخاة ثم تحديد مستوى : لقياس التغير في السلوك هناك سلسلة إجراءات مثل •
 .هذه األهداف وتحديد األنشطة التي سوف يتحقق بها هذا المستوى ثم تحديد إستراتيجيات التقويم األداء في

نتاجات التعلم التي تشير إليها األهداف و بقية : إلى عدة عوامل منها|تختلف إستراتيجيات التقويم بالنظر  •
بعد التعلم و الظروف المحيطة بكل ما عناصر المنهاج،و موقع إستراتيجية التقويم قبل التعلم في أثناء التعلم و

 .ذكر من العناصر المادية و البشرية
عمليات : تتضمن إستراتيجية عملية التقويم االهتمام بعدة عمليات أخرى لها عالقة بعملية التقويم مثل •

لتعلم، القيم، التخطيط، و مالحظة التعلم، و القياس أو عملية التعليم، تحليل التعلم وتفسيره، الحكم على فاعلية ا
 .والتشخيص، و التصحيح، و أخيرا التغذية الراجعة

لكل عملية من عمليات التقويم األنفة الذكر أهدافها وأدواتها ومحتوياتها ومواصفاتها، ففي عملية القياس  •
لعمل تستخدم االختبارات المقالية و الموضوعية وقوائم الرصد و مقاييس التقدير المتدرجة و االستبيانات وسجل ا

 .و األداء  و المقابالت و المقاييس االسقاطية و غيرها و الشيء نفسه يقال عن باقي العمليات
 ).98،ص2008توفيق أحمد المرعي، محمد محمود الحيلة، (                                                            

 :أنــواع التقويــم -ب 

 :د معايير التصنيف وفيما يلي بعض األنواعتتعدد أنواع التقويم وتتشعب بتعد

 .قيمة المنهاج النهائية أو قيمة المنهاج التحصيلية: معيار قيمة المنهاج -
 .بداللة األهداف أو بداللة عناصر المنهاج األخرى المحتوى و األنشطة والتقويم: معيار دالالت التقويم -
 .قرار ما إلصدار حكم على المنهاج أو التخاذ: معيار عرض التقويم -
 .تقويم جزء من المناهج أو تقويم المناهج كله : معيار مدى اتساع عملية التقويم -
 .التقويم التمهيدي، و التقويم البنائي المرحلي و التقويم الختامي النهائي: معيار مراحل التقويم -
ة المناهج في الوزارة أو اإلدارة التربوية على مستوى الوزارة أو إدار: معيار الجهات المعنية بعملية التقويم -

 .مديريات التربية في المحافظات أو المدارس
 .المعلمون و المشرفون و المختصون و الخبراء: معيار القائمين بعملية التقويم -
بتحليل المحتوى و باالستبيانات وبالمقابالت مع ذوي العالقة :معيار األدوات المستخدمة في عملية التقويم -

 .بالبحوث العلمية
 

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في النموذج الفعال لتقويم المناهج :يدــــويم الجـــتقــروط الـــش –ت 
 :وهذا النموذج هو الذي

 .يمكن أن يتحقق دون الحاجة لمتطلبات من المصادر البيئية -/1

 .قررات دراسيةبرامج دراسية، حقول دراسية م: يمكن أن ينطبق على جميع مستويات المناهج -/2

المنهاج المكتوب، المنهاج المدرسي، المنهاج : منهاج كلهاليستعمل ما هو متاح لتقويم الجوانب المهمة ل -/3
 الخ....المدعوم، المنهاج المختبر، المنهاج المعلم، والمنهاج المتعلم

 .يقدم تمييزا بين الجدارة و الجدوى/ 4

نيين بالمنهاج و يكون قادرا على تزويدها بالمعلومات التي يحتاجونها يكون مستجيبا لإلهتمامات الخاصة للمع -/5
 .  في صنع القرار

 .يكون ذا وجه غرضي مؤكدا على األهداف و النتائج -/6

 .يكون ذا حساسية و أن يقدم ظروفا مناسبة لقياس اآلثار غير المقصودة -/7

 .الجوانب التكوينية للتقويم يعطي اهتماما مناسبا ويتخذ اإلجراءات المناسبة لقياس  -/8
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 .يكون ذا حساسية و أن يتخذ اإلجراءات المناسبة لقياس جوانب المناهج الجمالية أو النوعية -/9

 .يكون ذا حساسية و أن يتخذ اإلجراءات المناسبة لقياس السياق الخاص بالمناهج -/10

 .على الدراسين بدراستهم لهذا المنهاجيتخذ اإلجراءات لقياس تكلفة الفرصة و هي الظروف التي تضيع  -/11

 .يستخدم كال من الطرق الكمية و الكيفية لجميع المعلومات وتحليلها -/12

 .يقدم النتائج في تقارير لالستجابة لالحتياجات الخاصة لمختلف المعنيين -/13

 :أما شروط التقويم الجيد فيمكن إجمالها في األتي

 .استخدام جميع أدوات التقويم الممكنة و المالئمة شرط صدقها و ثباتها إجراء التقويم بداللة األهداف مع*

 .شمولية التقويم بحيث تتناول عملية التقويم جميع عناصر المنهاج وكذلك التقويم نفسه*

إستمرارية التقويم و عدم اقتصاره على التقويم الختامي النهائي، وذلك لتصويب اإلجراءات و تصحيحها في حالة *
 .الخلل أوال بأول إكتشاف

 .أن يكون التقويم اقتصاديا و إنسانيا مع اختيار الزمان و المكان المناسبين لعملية التقويم* 

 التخطيط لعملية التقويم و تجنب العشوائية في العمل كي ال تضيع الجهود و اإلمكانيات و الوقت سدى * 

 ).100، ص 2008توفيق أحمد المرعي و محمد محمود الحيلة(                                                               

 :و تطويره يج التربواتقويم المنه -ج

ة تحديد قيمة المنهاج لتوجيه مسيرة تصميمه ـيـلـمـو عـــــناهج هـــم المــــويــــتق :معنى تقويم المناهج و نماذجه -1
ى تحقيق األهداف المرجوة في ضوء ــــدرة علــــأسسه نحو القومسيرة تنفيذه، ومسيرة تطويره، وتوجيه عناصره و 

ركز على واحد أو أكثر من جوانب العملية العلمية ـــمعايير محددة سلفا و هناك عدة نماذج لتقويم المنهاج وكل منها ي
 :التقويمية، ويمكن تصنيف هذه النماذج إلى ثالث فئات

 ".رالف تيلر"تعليمية المرغوبة ومنها نموذج النماذج التي تركز على قياس النواتج ال-/أ

ى قياس مزايا المنهاج ــــاذج علـــالنماذج التي تركز على قياس الجدارة أو المزايا حيث تركز هذه النم -/ب
وجدارته أو قيمته الذاتية المتضمنة فيه بصرف النظر عن البيئة التعليمية التي يستنفذ فيها أو السياق الذي يطبق فيه، 

أكثر من التقويم الختامي و من النماذج التي أخذت هذا ) البنائي(يتم التركيز في هذا النموذج على التقويم التشكيلي و 
 ".سكريفن"ويمكن استخدام هذا المنحنى أيضا في أثناء إجراء عملية التقويم وفق نموذج " ستيك"المنحنى نموذج 

هذه الفئة من النماذج على الحصول على معلومات وتقديمها  تركز: النماذج الموجهة لخدمة صناعة القرارات -/ج
الخ و تبنى هذه النماذج على إعتقاد مفاده أن عملية التقويم ...ألصحاب القرار من أجل تحسين المنهاج أو البرامج

ج هذه الفئة إحدى نماذ" ستفلبيم"تكون ذات قيمة إذا ما استطاعت نتائجها التأثير في األفعال المستقبلية وبعد نموذج 
 .يمكن أن يقع ضمن هذه الفئة أيضا" ستيك"كما أن نموذج 

 .كمثال على ما سبق)  Stake، 1795" (ستيك"و في هذا المجال سأعرض نموذج 

يسمى أيضا النموذج الحساس ألنه أخذ إهتمامات العاملين في التعليم وحساسياتهم بعين االعتبار عند تصميم نموذجه 
راض أن إهتمامات األشخاص الذي يتم من أجلها التقويم لها أثر كبير في تحديد القضايا يقوم نموذجه على اقت

 :المتضمنة في عملية التقويم، و تتكون عملية التقويم في هذا النموذج من عدة خطوات هي

 .مقابلة الطلبة وهيئات التدريس و المعنيين لتفهم وجهات نظرهم و مفهومهم لعملية التقويم ومقاصدها -1
 .ليل أرائهم و أية وثائق أخرى لتحديد مجال عملية التقويمتح -2
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 .مالحظة البرامج عن قرب للتعرف على فعالياته -3
 .يكتشف المالحظ األهداف الحقيقية للبرامج كما يكتشف إهتمامات القائمين على تنفيذه -4
 .تحديد القضايا و المشكالت التي ينبغي تقويمها وتصميم التقويم المناسب لكل منها -5
تبار الوسائل المناسبة للوصول إلى المعلومات المرغوبة و في أغلب األحيان تكون هذه الوسائل عبارة عن اخ -6

 .مالحظين و محكمين
 .جمع المعلومات باألدوات المناسبة لذلك -7
 .تصنيف المعلومات وتحليلها -8
 .لفة لهمعمل التقارير التي تناسب نوعيات المعنيين و ذلك من خالل حساسيته لالهتمامات المخت -9

 
 : هناك من يحدد المنطلقات الثالثة لتقويم المنهاج والمنطلقات هي  :م المنهاجــــقويـــلقات تــنطـــم -2

التعامل مع المنهاج على أنه نظام، حيث سيتيح لنا هذا التعامل تحقيق مبدأ الشمولية وتحقيق مبدأ التوازن بين  -/أ
أهم مخرجاته مع التذكير باستمرار على أن أي تأثير في أحد العناصر  عناصر المنهاج األربعة، و أهم مدخالته و

 .ينتقل إلى بقية العناصر األخرى سلبا أو إيجابا

النظرة إلى نظام المنهاج على أنه من عناصر نظام التربية وهو يتأثر باألنظمة التربوية الفرعية األخرى ويؤثر  -/ب
 .فيها

ين القيام بعملية التقويم لغرض التنفيذ أو لغرض التطوير أو لكليهما، و لذلك الحرص على النظرة المستقبلية ح -/ج
 :ألننا ال نعد الطالب ليومهم بل لغد مشحون باألحداث و بالتغيرات المتسارعة و كمثال على ذلك

 إستيعاب التكنولوجيا والتمكن منها. 
 تعلم المهارات األساسية للمحافظة على البقاء. 
 فكير و اإليداع في حل المشكالت، و اتخاذ القراراتامتالك مهارات الت. 
 امتالك مهارة التواصل الفعال. 
 تنمية المواطنة المحلية و المواطنة العالمية أو اإلنسانية . 

 

 )التدريـــس(يـــة التعليميـــة ــملــالع-3

شأنها أن تساعد على تنظيم العملية  بدأ علماء التربية و التعليم في كل مكان على إبتكار المبادئ و النظريات التي من
 .التربوية، و تحسينها، و تطويرها، و نظريات التدريس إحدى النظريات التي ابتكرت في هذا المجال

روطا بيئية تعليمية مختلفة و لتحقيق أهدافا ـــتناسب شـــت لــــوعـــنــس و تــــدريــــات التــــظريــفت نـلـتـو لقد اخ
 .، تالئم روح العصر التقني الذي نعيش فيه و خاصة مع إنتشار الحاسوب التعليمي في كل مكانتعليمية متنوعة

ر العملية التعليمية في تعريفهم ـويـــــإختلف التربويون القائمون على تط :التدريسية) التعليمية(ما هية العملية  3-1
ل غرفة ــــــشاطات داخــــيقوم به المعلم من إجراءات و نللعملية التعليمية، فعلماء التعليم ينظرون إليها على أنها ما 

سها ـفــــالصف تهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية معينة   و بالتالي فالعملية التعليمية بهذا المعنى هي عملية التدريس ن
 )1980 LASKA, . (نظيمية في حين ينظر علماء تصميم التعليم و تنظيمه إلى هذه العملية على أنها عملية ت

 قوم بها المعلم داخل غرفة الصف و خاصة لدى عرضه للمادة الدراسية و تسلسله في شرحهاـــراءات التي يـــــلإلج
و أكثر من ذلك فهم يرون أن العملية التعليمية ما هي في جوهرها إال عملية تنظيم لمحتوى المادة المدروسة و التي 

 .غالبا ما تأخذ شكل التسلسل الهرمي

نصار النظرية اإلدراكية فهم يرون أن العملية التعليمية عبارة عن نظام معرفي يتكون من ثالثة عناصر رئيسية أما أ
 :هي

  المدخالت(Inputs)  
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  المعالجة(Processing)  
  المخرجات(Out put) 

ة، و األهداف فالمدخالت تمثل الطالب و قدراتهم العقلية و خصائصهم المختلفة و المعلمين و مؤهالتهم األكاديمي
التعليمية و الكتاب المقرر، و األدوات و المواد و الوسائل التعليمية المختلفة و المنهاج المدرسي، في حين تمثل 

 هاــتفسيرها، و إيجاد العالقة بينذاكرة من تنسيق و تنظيم للمعلومات المستقبلية و فهمها و ـــــالمعالجة ما تقوم في ال
بقة و تحويلها  إلى أنماط معرفية ذات معنى أما المحرجات فتمثل في تخريج طلبة كفوئين و ربطها بالمعلومات السا

و نظر جون سون ).35،ص 2007دروزه ، (إجتماعيين ، مدربين متعلمين، مهرة، و أعضاء صالحين في المجتمع 
(Johnson, 1979, P 9) مة بطريقة تدفع الطالب للعملية التعليمية على أنها مجموعة من العناصر التعليمية المنظ

 .إلى التعلم و تحثهم عليه و تدعم تعلمهم

داف ـــــيمكننا أن نستخلص من كل ما سبق أن عملية التعليم بشكل عام هي عملية منظمة مدروسة تتحول فيها األه
دة،    ــــمعلومات جديالتعليمية بعد مضي فترة معينة و بمساعدة المعلم أو المربي إلى نتائج ملموسة ملحوظة قد تكون 

ف ـــأو مهارات نفس حركية، أو مهارات تقنية، أو إتجاهات إيجابية و ذلك نتيجة لما يقوم به المعلم داخل غرفة الص
قة ـأما عملية التعليم بشكل خاص فهي الطري. من إجراءات و نشاطات و تدريب، و تعزيز، و تغذية راجعة، و تقويم

علم ـــها المــمحتوى التعليمي في الكتاب المدرسي بمعنى آخر، هي الطريقة التي يتدرج بالتي تتفق و طريقة تنظيم ال
وف، ـــــلمألايرـوف إلى غـــفي شرحه للمعلومات المراد تدريسها و يتسلسل بها من السهل إلى الصعب، و من المأل

حقق األهداف المنشودة في أقل وقت إلى أن تت.. و من البسيط إلى المركب، و من المحسوس إلى المجرد، و غير ذلك
 .وجهد ممكنين

  :عناصر العملية التعليمية 3-2

تتكون العملية التعليمية من عدة عناصر تعتبر أساسا لنجاحها و تحقيق أهدافها إال أن التربويين أختلفوا في ماهية  
أنها تتكون من ثالثة عناصر رئيسية هذه العناصر و عددها و وظائفها فقديما كان ينظر إلى العملية التعليمية على 

 : يـــــه

 (Student)الطالب  - أ
 (Teacher)المعلم  - ب
        (Curriculum)المنهاج  - ت
تماعية و خلقية، و ما لديه من رغبة و دافع ـــجإفسية و ـــة، و نـــليـــقــص عـــفالطالب و ما يمتلكه من خصائ  

لم ما لم تتوفر رغبة الطالب ــعــدث تـــحـــيوجد تعلم دون طالب، و ال يللتعلم، هو األساس في العملية التعليمية فال 
 .في التعلم، و بالتالي فالدافع إلى التعلم هو األساس في نجاح العملية التعليمية

،        ن كفاءات و مؤهالتـــه مـــأما المعلم فهو العنصر الثاني األساسي في العملية التعليمية، إذ أن المعلم و ما يمتاز ب
يق األهداف التعليمية ـــقـــو إستعدادات و قدرات، و رغبة في التعليم، و إيمان به يستطيع أن يساعد الطالب على تح

لميذ ــة و تــدرســـبل المــطفل ما ق(و ضرورة وجود المعلم تزداد في المراحل األولى للتعلم . التعلمية بنجاح و يسر
ة إلى ـــد تقل  الحاجـــإلى وجود المعلم من طالب المرحلة اإلكمالية أو الثانوية و ق هي أشد حاجة) المرحلة األساسية

 .المعلم في المرحلة الجامعية و مرحلة الدراسات العليا و في نظام التعلم عن بعد

 لتعليميةا أما العنصر الثالث و األخير في العملية التعلمية هو المنهاج بكل ما يتضمنه من الكتب المدرسية والوسائل
و الذي يمتاز بحسن اإلعداد و التصميم ــد هـيـهاج الجــــوالمن  ةــيـفـة و الالصــيـفـرات الصـبـع و الخــــو المراج

نشودة ــــداف التعليمية المـــو يتصف بالخبرات الغنية المنظمة و المتسلسلة التي تؤدي في مجموعها إلى تحقيق األه
 ).44، ص 2008دروزه، (شخصيته و تشكل عقل الطالب و 

و مع أن الطالب، و المعلم، و المنهاج يشكلون العناصر األساسية التعليمية، إال أن النظرة التربوية الحديثة تأخذ بعين 
ة ـرح المادة الدراسيـاالعتبار كافة ما يقوم به المعلم من إجراءات و نشاطات تتجلى في تحديد األهداف التعليمية، وش

ه ــار إستجابة الطالب و تدعيمها، و تدريب الطالب، و تقويمهم، و تزويدهم بالتغذية الراجعة، و ما يستخدمو إستجر
و من أشهر التربويين  الذين نظروا إلى العملية التعليمية .... ية معرفيةـــــل إدراكــــل تعليمية، و وسائــــن وسائــــم
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و فست  (Merrill)و دافيد ميرل  (Gagne, 1979)ي روبرت جانيه بهذا المنظار الحديث كل من المربي األمريك
(Faust, 1981)  و السكال( Laska, 1984). 

ثيرون بين مفهوم التعليم و مفهوم  ـــــيخلط الك ):44، ص 1999عبد هللا الرشدان، ( الفرق بين التعليم و التدريس* 
علومات ــــقل المــنــعلم لــها المـــعليم هي العملية التي يقوم بالتدريس و لكن هناك إختالفا بين المفهومين، فعملية الت

وار ــــملية الحـــدريس، عـلمة تــو المعارف بشكل مباشر إلى المتعلم ويكون المتعلم فيها سلبيا ال يشارك و تعني ك
من ثم بناء شخصيته بناء و التفاعل و األخذ و العطاء ما بين المعلم و المتعلم  ليحصل المتعلم  على المعرفة، و 

إن ــعنى أدق فـــكامال متكامال من جميع الوجوه، ألن المتعلم يكون متأثر و مؤثرا  من خالل الجو التفاعلي،     و بم
 .العملية التدريسية تنظر إلى المعلم و المتعلم كحدين متكاملين

ار و إلقاء المحاضرات بقصد حشو عقول المتعلمين تبر تدريسا الطرق التعليمية القائمة على التلقين، التكرـــو ال تع
حشوا ميكانيكيا بالمعلومات و المعارف، إن التدريس يتضمن عالقة تفاعلية بين المعلم و المتعلم، و مبني على الثقة    

مطروحة وتوفير جو الحرية في إبداء اآلراء  مما ينمي التفكير ا إلبداعي، و النقدي، و القدرة على تحليل القضايا ال
ال من مجاالت الحياة مما يساعد على نمو فردية المتعلم، و تكون القدرة على اتخاذ القرار الشخصي ــــــفي أي مج

 .و الثقة بالنفس

و لكي تسير العملية التعليمية على أحسن  وجه ال بد أن يكون المعلم ملما بعلم التعلم و نظرياته من ناحية، و علم 
ناحية أخرى، و أن يكون مدركا للعالقة التي تجمع بينهما حيث أن هذه العالقة توصف بأنها  التعليم  و نظرياته من

 ).37، ص 2008دروزه، (عالقة قوية متبادلة، و ال غنى ألحدهما عن األخرى 

 : يميـــلــــعــتــوى الــتــالمح 3-3

بالمحتوى التعليمي و كيفية تحليل هذا المحتوى األمور المهمة التي تساعد المعلم على النجاح في التدريس اإللمام من 
إلى األجزاء التي يتكون منها، بهدف معرفة ما يتضمنه من معلومات و معرفة و أفكار و مبادئ و إتجاهات، ثم 

 .تنظيمها بطريقة تسهل عملية التعلم 

 :إن التعرف على أجزاء المحتوى التعليمي يجعل المعلم قادرا على

 .التعليمية التعلمية المناسبةتحديد األهداف  - أ
 .إختيار الطرق التعليمية المالئمة لتعليم كل جزء منه - ب
 . تعيين الطرق المناسبة للتقويم - ت

 
 رف المحتوى المعرفي للمنهاج بأنه المعلوماتــــيع:ماطهــــــو أن) التعليمي(رفي ـــــــطبيعة المحتوى المع •

يق أهداف تعليمية تربوية منشودة، و هذه ــــقـــالمنهاج و تهدف إلى تحو المعارف التي تتضمنها خبرات و نشاطات 
دم إليه ال أو صور، أو معادالت، أو قد تقــالمعلومات و المعارف تعرض للطالب مطبوعة على صورة رموز و أشك

معلومات  ي شكل من أشكال المحتوى المعرفي أربعـي هــرموز التــــــو تتضمن ال، بقالب سمعي أو سمعي بصري
 :هي (Merril, 1983, PP 287-288)أساسية من وجهة نظر المربي األمريكي دافيد ميرل 

 المفاهيم -1
 

 المبادئ -2
 

 اإلجراءات -3
 

 قـــائــقـــالح -4
و تعرف المفاهيم بأنها مجموعة الموضوعات أو الرموز أو العناصر أو الحوادث التي جمع فيها خصائص مميزة 

ي مجموعة الفئات التي تندرج في إطارها ــــجزء منها االسم نفسه، فالمفاهيم ه مشتركة بحيث يمكن أن يعطى كل
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: عناصر متشابهة و ذات خصائص مشتركة بحيث تمكن الطالب من تصنيف هذه العناصر تحت اإلسم نفسه مثال 
مفهوما عاما  تعتبر الحيوانات الفقارية ذات الدم الحار، و التي يكسوها جلدها و  ترضع صغارها عن طريق الثدي

 .يطلق عليه إسم الثديات

 .ما هي األشياء؟ هي التي تحدد محتوى المفاهيم: و لعل اإلجابة عن السؤال التالي

و تعرف المبادئ بأنها العالقة السببية التي تربط  بين متغيرين أو أكثر، أو تربط بين مفهومين أو أكثر، و تصف 
و قد تكون هذه العالقة طردية            " السبب و النتيجة"العالقة بعالقة  طبيعة التغير بينهما، و غالبا ما تسمى هذه

تعتبر العالقة العكسية التي تفيد بأنه كلما زادت السرعة قل الزمن، مبدأ عاما يطلق على قانون : أو عكسية، مثال 
 .السرعة و الزمن

أو القواعد أو القوانين             (محتوى المبادئ  لم تحدث األشياء؟ هي التي تحدد: و لعل اإلجابة عن السؤال التالي
 ).أو النظريات

أما اإلجراءات فتعرف بأنها المهارات أو الطرق أو األساليب أو الخطوات التي تؤدي أداؤها بتسلسل معين إلى 
يف يتم عمل ك: تحقيق هدف ما، و اإلجراء قد يكون نظريا،  و قد يكون عمليا، و لعل اإلجابة على السؤال التالي

األشياء؟ هي التي تحدد محتوى اإلجراءات في حين تعرف الحقائق بأنها مجموعة من المعلومات اللفظية اإلخبارية 
ما اسمك؟ : ها تسمى األشياء، و تؤرخ الحوادث    و نطلق األلقاب و نعطي العناوين و نرمز بالرموز مثالـــالتي ب

 .و ما عنوانك؟ و متى ولدت؟

: ي التي تمثل محتوى الحقائق الذي هو في حقيقته معلومات وثائقية، و لعل اإلجابة عن األسئلة التاليةهذه الرموز ه
 ).88، ص 2007دروزه، (ما رمز الشيء؟ و أين يحدث؟ و متى يحدث؟ هي التي تحدد محتوى الحقائق 

 

العالقات التي تربط بين أجزاء ثمة أربعة أنواع على األقل من  :العالقات التي تحكم أجزاء المحتوى التعليمي - أ
 :المحتوى المعرفي الذي يتكون منه أي منهاج مدرسي أال و هي

 
 دنيا -عالقة عليا -1
 عالقة متساوية -2
 عالقة ذات عناصر متساوية -3
 ال عالقة -4

 
 
 

 : الدنيا العالقة العليا -
عمومية من ناحية أخرى، فهذه وهي الرابط التي تربط بين المعلومات العامة من ناحية و المعلومات األقل منها 

الرابطة هي عالقة تربط  بين الكل و الجزء، وبين المفهوم المجرد و المفهوم المحسوس، مثال تعد العالقة التي 
دنيا ، ألن الطيور تندرج تحت إطار الفقريات و هي /تربط بين مفهوم الفقريات و مفهوم الطيور عالقة عليا

عليا، ألن /لتي تربط بين مفهوم الحشرات و مفهوم الالفقريات هي عالقة دنياجزء منها، في حين نرى العالقة ا
حتوى عالقة ـــالمفهوم األول هو جزء من المفهوم الثاني و سواء أكانت العالقة التي تربط بين أجزاء الم

حسب رأي ( عليا، أم العكس فهي هرمية في طبيعتها، بحيث ال يستطيع المتعلم أن يتعلم المفهوم العام  /دنيا
قبل أن يتعلم المفهوم الجزئي األقل عمومية و من الجدير بالذكر هنا أن مفهوم الواحد قد تربطه عالقة ) جانييه

 :أقل عمومية من الزواحف و الشكل يوضح ذلك: فمهوم الفقريات مثال. عليا بمفهوم أشمل منه
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 العالقة بين أجزاء المحتوى) 16(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ةعالقة متساويـــ 

 

رابطة التي بين عنصر محتوى المادة التعليمية التي تقع على المستوى نفسه و أجزاءه، من حيث درجة الصعوبة ـــال
التعلمية، بمعنى آخر تعرف العالقة المتساوية بأنها الرابطة بين  مجموعة من المفاهيم، أو المبادئ أو اإلجراءات لها 

صعوبة التعلم و تقع على التعلم و تقع على خط أفقي واحد في سلم العلم، ففي مثل هذه العالقة ن ـــدة مــــة واحــدرج
دأ بتعلم أي منها ليكون مدخال سلوكيا لتعلم الثاني و الثاني مدخال لتعلم الثالث، و هكذا إلى أن ــــيستطيع المتعلم أن يب

 .تنتهي المهمة التعليمية المراد إنجازها

 :عناصر المشتركةالعناصر ذات ال -
يعد مفهوم الثديات : مثال أو مبدأين أو أكثر في الوقت نفسهالرابطة المشتركة التي تربط بين مفهومين أو إجرائين  

 .عامال مشتركا و متطلبا سابقا لتعلم مفهومي الثديات المائية و الثديات البرية و مفهوم الكثافة بين الكتلة و الحجم

 : ال عالقـــــــة -
ربط بينهما، كما أن ـــة تـه الحالة ال يرتبط تعلم مفهومي الضغط الجوي بتعلم مفهوم الوزن ألن ال يوجد عالقفي هذ

 .أحدهما ال يعد ما تطلبا سابقا لتعلم اآلخر و ال مدخال سلوكيا

ا إال إذا ــيرهــــبوب و غـــال يعد تعلم مفهوم الخضروات ذات عالقة بتعلم مفهوم الفاكهة أو الحمضيات أو الح: مثال
ردات ـفــــن مــــصنفت قائمة هذه األشياء بناء على المأكوالت النباتية من هنا نرى أن هذه العالقة تتجلى في قائمة م

 .الكلمات غير المنظمة ما لم تصنف وفق أساس معين

 دراسي ـــضمون الــــالم واد وـــــإن اختيار المحتويات يمثل أساس مهما في تحديد الم  محددات انتقاء المحتوى - ب

 الكائنات الدية

 المملكة الديوانية المملكة النباتية

 النباتات

 الالوعائية

 النباتات

 الوعائية

 ديوانات

 الالفقرية

 ديوانات

 فقرية

 الخزازيات

 الطيور الدشرات البذرية الالبذرية

 عالقة ہنيا

 عالقة عليا

 



 الفصل البيداغوجي في التعليم الجامعي : الفصل الثاني
 

~ 38 ~ 

 :إذا روعيت في ذلك المحددات و الضوابط المناسبة و هي كثيرا ما تكون كالتالي

ي البحث ـــدراسية فـــيمثل االنتقاء الموضوعي للمحتويات ال: داف المسطرةـــق األهــــوضوعي وفــــاالنتقاء الم-1
ي الكامل بين األهداف و المحتويات و مساعي المواد المختلفة على التوازن بين مختلف المواد التي تختار للتدريس أ

 :ي تعنيـالت

 مراعاة العالقة بين مضامين المواد المتكاملة. 
 االنتباه من المعرفة المفيدة و إجادة الفعل و اإلكتساب. 
 إيجاد مفاهيم مقاربة المواد من خالل الموضوع أو المشروع و كذلك من خالل عدة مواد. 
  مفهوم القدرة العامة التي تنمي من خالل المواد المختلفةتحديد. 
 تحديد القدرات التي يمكن أن تكون مشتركة بين المواد التي تدرس. 

و ملخص القول أن عملية اإلنتقاء الموضوعي للمحتويات التعليمية التعلمية تستدعي ترتيب الخبرة العلمية التراكمية 
ولوية من بين الكم الهائل من العلم و المعرفة في إطار األهداف المسطرة التي نيفها حسب أهميتها و حسب األــو تص

 .يرمي المنهاج الدراسي إلى تحقيقها في المتعلمين ومن ثمة في المجتمع

إن المحتويات التي تنتهي إليها عملية االنتقاء يجب أن تحظى بنوع من المصداقية حتى :صدق و داللة المضمون -2
كون المحتويات التربوية و التعليمية صادقة و ذات داللة إال حين ــرا بديهيا و طبيعيا و ال تــل عليها أمباــــيكون اإلق

أن  (Bruner)ها البحث العلمي، و قد بين العلماء أمثال برونز ـــتعكس المعرفة العلمية و المستحدات التي توصل إلي
مصداقية المحتويات التربوية تقدر بمدى ما تقتضيه من مفاهيم أساسية، و أفكار رئيسية، و قواعد شاملة بإعتبار أن 

 .إكتساب هذه النوعية من المفاهيم  و األفكار و القواعد وسيلة فعالة تساعد على  المزيد من اكتساب الخبرات

لعلمية و البيداغوجية و إتجاهاتهم و معتقداتهم باإلضافة إلى االنتباه ينبغي مراعاة حالة المدرسين ا:قابلية اإلنجاز-3
راد تطبيقها دون إهمال األوضاع االقتصادية للبلد عند تحديد ــــمن الوسائل و األدوات التعليمية و نوع الخبرات الم

 .تأثيرحتى ال تتعرض إلى عدم القابلية لإلنجاز و ال) المنهج و البرامج الدراسية(محتوياتها 

حتى تكون المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع ينبغي أن تكون :مراعاة الجانب االجتماعي و الثقافي للمجتمع-4
مناهجها و برامجها الدراسية و بالتالي محتوياتها متجاوبة مع حاجات أفراده و حياته مراعية لخصائصه و مميزاته 

حياتية   و االقتصادية لضمان إندماج خريجي هذه المؤسسات داخل هذا أخذة في حساباتها معطياته الثقافية و قيمة ال
جابية التي يساهم بها كل واحد منهم حسب طاقته و استعداده ـــالمجتمع و ذلك بإعدادهم ألداء األدوار االجتماعية اإلي

 .لدفع النمو الحضاري في االتجاه المرغوب

ى المتعلمين تعتبرأمرا مهما يجب أن تأخذ في المؤسسة التعليمية إذا إن الدوافع و الحوافز لد:إهتمامات المتعلمين-5
أرادت أن تجلب إنتباه متعلميها و إقبالهم الواعي على دروسها و من خالل هذا تتضح ضرورة اإللتفات إلى حاجات 

 .المتعلمين و إهتماماتهم و مراعاتها أثناء إنتقاء محتويات المناهج التربوية و البرامج الدراسية

مية مرتبط بما تراعيه محتويات ـيـؤسسة التعلــي المــــدم فــإن اإلستفادة مما يق:مراعاة مستوى قدرات المتعلمين -6
ائدة من برامج تربية غنية ــــالبرامج الدراسية المعتمدة فيها لمستوى قدرات المتعلمين اإلستعابية و إمكانياتهم إذ ال ف

و لهذا و حتى . م ــهـيـوجه إلــــثيرة المفيدة إذا لم تكن مراعية لمستوى المتعلمين المبالعناصر الجيدة و المواضيع الم
رد و مستوى ــــع نمو الفـــب مـتضمن محتويات البرامج السير الطبيعي لعملية تعليم التعلم و التقدم فيها بمعدل يتناس

يعية أي اإلنتباه من المحتويات التي تترجح نضجه، يجب أن نتعامل مع الفروق الفردية كواقع تربوي و كظاهرة طب
قي و التعامل بالمبدأ ـيـقـصود الحـــبين إرتفاع يتجاوز المستوى الحقيقي للمتعلمين وانخفاض ينزل عن المستوى المق

 ).117، ص 2003محمد محمود الحيلة،(لكل ذي حق حقه 

 

  



 الفصل البيداغوجي في التعليم الجامعي : الفصل الثاني
 

~ 39 ~ 

 :طرق و أساليب التدريس 3-4

ي الوصول ــذه فــيــالنشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي لمساعدة تالميعرف التدريس بأنه مجموعة 
ات و الوسائل، ــــإلى أهداف تربوية محددة، و لكي تنجح عملية التدريس فال بد للمعلم أن يوفر مجموعة من اإلمكان

ه ــه و أدواتــيبــة طرقه و أسالو يستخدمها بطرق و أساليب معينة للوصول إلى أهدافه و عليه أن يتأكد من صالحي
 .وسائله، و من مدى إرتباطها باألهداف

يختار المدرس طرقه و أساليبه حسب عدد من المعايير يمكن توضيحها :معايير اختيار طرق و أساليب التدريس -
 :فيما يلي

ذا التحديد يعكس ـــرون أن هــــيداف التعليمية، و ــون بتحديد األهـيهتم المرب: مالئمة الطريقة لألهداف المنشودة -1
 .تحديدا مقابال في الطرق و األساليب و الوسائل المناسبة لتحقيق األهداف

هدف سلوكيا محددا ــان الـــا إذا كــذلك، أمــفإذا كان الهدف عاما و كبيرا فمن الصعب إختيار طريقة تدريس معينة ل
ريم، فإن الطريقة ــالدرس مثال أن يستمع الطالب إلى تالوة القرآن الكفإن الطريقة تكون أكثر تحديدا، فإذا كان هدف 

المناسبة هي توفير ا لجو المناسب لإلستماع، و إحضار الشريط المسجل، أو بإحضار مقرئ ليقوم  بهذه المهمة، أما 
ف     ـواقــلمعلم بتنويع المإذا كان الهدف تنمية اإلنفعاالت خاصة لدى إستماع القرآن الكريم، فإن من المناسب أن يقوم ا

 .و األساليب ، حتى ينمي مثل هذه اإلنفعاالت

ل ـــرق و وسائـــربط طـــيرتبط محتوى المادة الدراسية بأهدافها، كما ت: مالئمة الطريقة لمحتوى المادة الدراسية -2
يه فال ـو عل. ين طريقة تدريسهاالتدريس بهذه األهداف، مما يؤكد على أن هناك صلة بين محتوى المادة الدراسية و ب

وى المادة الدراسية و مستوى صعوباتها  و نوع العمليات العقلية التي يتطلبها فهم هذا ـتـى محــرف إلـــد من التعـــب
مرينات و تدريبات عملية ـشمل تـثال يــوى مـــتــحــان المــإذا كــنة، فـيـدريس معــــلمحتوى قبل التخطيط لطريقة تا

 .وانين و نظرياتـم و قـيـه يتطلب استخدام طريقة تدريس مغايرة للطريقة المستخدمة مع محتوى آخر يشمل مفاهفإن

يعد التالميذ من أهم المعايير التي تراعي في اختيار طريقة تدريس معينة، :مالئمة الطريقة لمستويات نمو التالميذ-3
 يط تفكيرهم ـشـنـم و تـهـسبة للتالميذ، و قادرة على جذب إنتباهو من المهم في طريقة التدريس المختارة أن تكون منا

 .متناسبة مع خبراتهم السابقة و مع رغبتهم في المشاركة اإليجابية و القيام بالنشاط المطلوب

تربوية التي ــفة الــسـفلـوع الـــتتحدد طريقة التدريس بنظرة المعلم إلى عملية التعليم و ن:نظرة المعلم إلى التعليم -4
ع ـم مـسجـنــيستخدمها، فإذا كان المعلم يرى بأن التعليم عملية ذاتية يقوم بها المتعلم فإن طريقته في التدريس سوف ت

وجه ــأنه مــر بــعـشـفالمعلم الذي ي. هذه النظرة، أما إذا شعر بأن التعليم عملية تلقين فإنه سيختار طريقة تناسب ذلك
ام ـــقيــل تعليمية تعطي الطالب فرصة للـللمواد التعليمية،   ال بد و أن يستخدم طرقا و وسائو باحث و مرشد و معد 

 .بالنشاط التعليمي بطريقة ذاتية

 :األساليب العامة التي تستخدم في التدريس 3-4-1

 ).175، ص 2006مروان أبو حويج، (من أبرز األساليب العامة التي تستخدم في التدريس ما يلي 

 :األساليب المبنية على عمل الطالب :أوال

المشروع هو نشاط تربوي يخطط له الطالب في تعلمهم لتحقيق هدف منشود، و في المشروع يقوم  :المشـــــروع-أ
الب بنشاطات متنوعة يكتسبون من خاللها بعض اإلتجاهات اإليجابية باإلضافة إلى الخبرات الغنية بالمهارات ـــالط

د استخدم المشروع كتطبيق عملي لمنهج النشاط الذي نادى به المربون المحدثون، ـق، و قــقائـــحعلومات و الــو الم
المربي األمريكي الذي دعا إلى استخدام هذه الطريقة في التدريس " وليم كلباتريك"و ارتبط المشروع باسم صاحبه 

 .انتقل إلى مختلف بلدان العالمحيث انتشر هذا األسلوب في مختلف المدارس األمريكية و  1918منذ عام 
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هم و ميولـــهم ـــن اتجاهاتـــقـوم المعلم بمناقشة عامة مع طالبه، تساعدهم فـي الكشف عي :طريقة اختيار المشروع
و اهتماماتهم، و الخبرات التي يرغبون في االستزادة منها،  و عندما يشعر بتركز اهتمامات الطالب على موضوع 

باع حاجاتهم إلى الكشف عن ــهم، و إلشــبراتــفي القيام بنشاطات تتعلم بهذا الموضوع الستكمال خا، و برغبتهم ــم
ما يعني بأن الطالب هم األساس في هذا التحديد ــروع، كــشـوضوع المــد المــحديــني تــعــك يـإن ذلـا فــجال مــم

 :روع ما يليو االختيار، و يراعي المعلم عند توجه الطالب الختيار المش

شعرون بها          ـشكلة يــي مــة فـنوعـتــأن يراعي المشروع مجاال هاما و نافعا، يؤدي إلى اكتساب الطالب خبرات م-1
شعر الطالب ــائية يـو بالحاجة إلى بحثها و إيجاد حل لها، مثال قد يرتبط المشروع بالتعرف إلى تشغيل أجهزة كهرب

قد يرتبط بإصالح أدوات كهربائية أو منزلية يحتاج الطالب إلى اكتساب مهارات محددة برغبة في التعرف غليها، و 
 .تتعلق بها، و عليه فمن المهم أن يرتبط المشروع بقضية نافعة من الناحية المنطقية

ب الـاللها الطـــن خــأال يتحدد هدف المشروع بأهداف إنتاجية،  فالمشروع ليس خطة لإلنتاج، بل خطة يتدرب م-2
مي ــوي علـــربــعلى القيام بنشاط و على مهارات تساعدهم على تنمية خبراتهم، بناء شخصياتهم، فهدف المشروع ت

و ليس إنتاجية، و هذا ال يعني بطبيعة الحال أن يبتعد المشروعات عن اإلنتاج بمقدار ما يعني التركيز على األهداف 
 .طالبالتربوية و الخبرات المفيدة في بناء شخصية ال

روعات ــــد تختلف المشــأن يكون المشروع بمستوى نضج الطالب من النواحي الجسمية و العقلية و اإلنفعالية، ق-3
ة، و تختلف مشروعات ـــالتي يمكن أن يمارسها الطالب في الصف األول عن مشروعات تمارس في صفوف متقدم

 .ممارستها في صفوف المرحلة االبتدائيةيمكن أن يمارسها المراهقون من الطالب عن مشروعات يمكن 

شروعات ــصر المــتـقـأن تغطى المشروعات المختارة أكثر من مجال،  و أن يظهر بينهما تكامل، فال يجوز أن ت-4
ات، أو إيجاد ـروعـشـعلى معالجة قضايا إجتماعية أو صحية أو لغوية أو ثقافية أو علمية، بل ال بد من تكامل هذه الم

 .مختلف المشروعات بحيث ال يطغى مجال على  آخر  توازن بين

ون في مقدرة ـأن تكون المشروعات إقتصادية من حيث التكاليف و المتطلبات التي يحتاجها المشرع، بمعنى أن يك-5
 .المعلم و الطالب تحمل أعباء المشروع من الناحية المادية

ع فلسفة ـنسجم مـناحية الفنية و المالية و اإلدارية، و أن يأن يتناسب المشروع مع إمكانات المؤسسة التربوية من ال-6
 .المؤسسة و إهتمامها، و يسهم في تطوير عالقات المؤسسة بالمؤسسات المختلفة

لى هذه ـــالب عــــيقوم الطالب مع المعلم بتحديد المهام التي يتطلبها تنفيذ المشروع، ثم يتوزع الط: تنفيذ المشروع
 :و من المهم أن يراعي المعلم في أثناء توزيع األدوار ما يلي. وارهم و مسؤولياتهمالمهام، و تتحدد أد

  ،أن ال يكلف أفرادا بالقيام بأدوار أساسية في المشروع، بل ال بد أن تكلف مجموعة من الطالب بكل دور أساسي
 .فالمشروع يجب أن يكون عمال تعاونيا ال فرديا

  سيعملون بها و المهمات التي سينفذونها دون أن تفرض عليهمأن يختار الطالب المجموعة التي. 
 نه،  ـأ ن يوزع الطالب على المشروع، و يضمن المعلم أنهم وحدهم الذين سينفذون مختلف جوانبه، دون تدخل م

 .أو دون أن يكون له جهد واضح في تنفيذه
 

يقوم المعلم مع طالبه بتحديد معايير لتقويم المشروع و من المهم أن تكون هذه المعايير تربوية  :تقويم المشروع -
   :بمعيار تربوي يستند إلى ما يلي االرتباطبالدرجة األولى، ال معايير إنتاجية، و يراعي في تقويم المشروع 

 .المشروع الهتمامات الطالب مالئمةمدى  -1
 .يـــاونـــتعـمدى إثارته للعمل الجماعي ال -2
 .ةـيـلـيـمـمدى إثارته لدراسات و أبحاث تك -3
 .كامل خبرات الطلبةـــي تـــمدى إسهامه ف -4
 .مدى قدرته على  إيجاد إتجاهات إيجابية نحو العمل -5
 .مدى إسهامه في إشباع متطلبات  النمو المتكامل عند الطلبة -6
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 :نـــات أو الواجبات المدرسيــــةــــيــعــتــال–ب 

 يعد الواجب المدرسي الذي يحدده المعلمون لطالبهم من األساليب التي يكثر إستخدامها : الواجب المدرسي تعريف
يام الطالب بنشاطات مدرسية من أجل تحقيق بعض أهداف المواد ــو قـــه هـــدف منـــفي مؤسساتنا الدراسية، واله

 .الدراسية خارج المدرسة
 لمدرسي على األسس التاليةيقوم الواجب ا: أسس الواجب المدرسي: 

أن المدرسة ليست المكان الوحيد لتعلم الطالب، و إنما يمكنهم أن يتعلموا باإلضافة في بيوتهم، و لهذا يركز  -أ 
 .الواجب المدرسي على دور البيت الذي تتم فيه دراسة الواجبات أو حلها

وقته و لذلك فإن بمقدورهم أن يكملوا ما بدء و تعلمه إن ما يتعلمه الطالب في المدرسة يعد قليال في مقداره و  -ب 
 .في المدرسة، أو يضيفوا إليه معلومات جديدة عن طريق الواجب المدرسي

أن بإمكان الطالب أن يتعلموا ذاتيا خارج المدرسة عن طريق جهودهم الشخصية في ضوء إرشادات المعلمين،     -ت 
 .و هو يحقق الواجب المدرسي

يحدد العمل المطلوب من الطالب بدقة و وضوح و إيجاز، نظرا ألن معرفة  :الواجب المدرسي و أهميتهوظائف  -
 ن التعيين أو الواجب المعين له تساعده في تحديد أفكاره و أعماله و في توجيه تلك األفكارـــــرض مــــغـــالطالب لل

 .الواجب  و األعمال نحو تحقيق األهداف المتوخاة من ذلك التعيين  أو

يدفع الطالب إلى القيام بنشاطات تتعلق بالمادة المدروسة، فيجمعون المعلومات، أو يقرأون الكتب أو رسائل  •
 .تتعلق بالموضوع

يساعد الطالب في التدريب على مهارات متنوعة، بكل من مهارة القراءة أو الكتابة أو البحث أو حل المشكالت    •
 .النظريات أو تطبيق القواعد و القوانين أو

الب التي يكتسبونها في المدرسة مع ما يتوصلون إليه من خبرات ـــرات الطـــبــل خـــــيساعد على ربط و تكام •
 .في خارجها من كتب أو مراجع أو الزيارات أو المقابالت

ريقة التي يساعد الطالب على اإلفالت من روتين الحياة المدرسية و أنظمتها فيقرءون و يكتبون با لسرعة و الط •
 .تناسب كل واحد منهم

 .يساعد في تكوين عادات حسنة للدراسة عند الطالب في ضوء إرشادات المدرسين لهم •
 :تتمثل فيما يلي :شروط الواجب الجيد -

 .أن يكون واضحا و محددا -1
 .أن يكون موجزا -2
 .أن يربط الموضوع الجديد بخبرات الطالب السابقة -3
 .أن يفهم الطالب أهميته -4
 .مشوقا للطالبأن يكون  -5
 .أن يثير التفكير عند الطالب -6
 .أن يحتوي على معلومات ضرورية معينة -7
 .أن يتضمن عناصر تساعد على مراعاة الفروق الفردية بين الطالب -8

 
 :لعــــل أبرز أنواع الواجبات التي يكلف المعلمون طالبهم بها ما يلي   :أنـــــواع الواجبـــــات -

 .إستخدام هذا النوع من الواجبات في الرياضيات و العلوم  اللغويةو يكثر : حل التمارينات -1
 .كتابة الموضوعات و التقارير الفردية و الجماعية -2
 .تحضير فصل من الكتاب المقرر -3
 .تحضير موضوع من الموضوعات سواء أكان من الكتاب المقرر أم من غيره -4
 .إعداد مشروع في العلوم الطبيعية أو العلوم االجتماعية -5
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 األساليب المبنية على العرض و اإلستكشاف: ثانيا

 :االستقراء-أ

راء كوسيلة للوصول إلى أحكام عامة و مفاهيم و قواعد و نظريات ـقـتـيستخدم االس: ة منطقيةـــطريقــاالستقراء ك* 
مثال الحديد . عميماتوسة إلى الكليات المجردة و التـحسـلة المـثـمجردة، فاإلستقراء هو االنتقال من الجزئيات و األم

ل المعادن تتمدد بالحرارة و يالحظ إننا انتقلنا ــيتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة، الذهب يتمدد بالحرارة إذن ك
 .من أمثلة جزئية عن تمدد الحديد و النحاس و الذهب إلى فكرة عامة هي أن كل المعادن تتمدد بالحرارة

يستخدم المعلمون االستقراء يشكل ملحوظ في تدريسهم فيبدءون بعرض : في التدريساإلستقراء كوسيلة أو طريقة * 
ى قاعدة أو تعميم، يشمل كل ــصلوا إلــأمثلة جزئية من مالحظات الطلبة المحسوسة، و يتدرجون مع الطلبة إلى أن ي

ر أو أكثر، و يترك ــاال أخــــ، ثم مثاألمثلة الجزئية المشابهة لها مثال معلم اللغة العربية حين يعطي مثاال على الفاعل
 عله، إن مثل هذا المعلمــن فـــى مــــللطالب فرصة استنباط القاعدة بأن الفاعل اسم مرفوع يأتي بعد الفعل و يشير إل

 ظريةـــلمي أو نـــبدأ عــيستخدم اإلستقراء كما أن المعلم الذي يعطي األمثلة المحسوسة ليمكن الطالب من استنباط م
 .علمية يستخدم أسلوب اإلستقراء أيضا

 دريس   ــعلى الت) هاربرت(سيطرت طريقة المربي األلماني : هي استخدام ألسلوب اإلستقراء) هاربارت(طريقة  •
 تهرت هذه الطريقةـــد اشـــفترة طويلة من الزمن حتى بات استخدامها يشير إلى كفاءة المعلم و مدى أهليته، و ق

 :المتدرجة التاليةبالخطوات      

 .التطبيق –اإلستنباط  –الربط  –العرض  –المقدمة أو التمهيد     

ن أبروها أنها تمثل ــو قد شاعت هذه الطريقة فترة طويلة من الزمن إلى أن تعرضت إلنتقادات تربوية سيكولوجية م   
ون      ـكــل يــشاط، بــلميذ كي يفكر أو يقوم بأي نوسيلة لنقل الحقائق و المعلومات من المعلم للتلميذ دون إتاحة المجال للت

تقراء منهج علمي     ـاإلســـس، فـــتدريــفيها للمعلم دور المؤثر كلية، و لكن ذلك ال يعني أن أسلوب اإلستقراء ال يصلح لل
 ).182، ص 2006مروان أبو حويج، (أدى إلى اكتشاف الكثير من الحقائق 

  :يــــاســالق-ب

ة للتدريس أكثر منه طريقة له، فهو وسيلة يقوم من خاللها المتعلم بالتفكير و االستنتاج، ــــيلــياس وســــالقيعتبر 
ر ـليصل إلى المعارف و الحقائق الجزئية، و القياس يمكن أن يستخدم في مختلف طرق التدريس، فالمعلم المحاض

في النقاش يمكن أن يستخدموه كوسيلة في التفكير و  شاركينـضاء المــما أن األعـــستخدمه، كــن أن يـــيمك
 . االستنتاج

 طو كوسيلة للتفكير و االستنتاج ـــام أرســـذ أيـنـاس مــــاستخدم القي :القياس هوانتقال الفكر من الكل إلى الجزء
قدمات الكلية إلى النتائج ــن المـــلوصول إلى الحقائق الجزئية من خالل الحقائق الكلية، أو االنتقال الفكري ماو 

 :مثــــــال  الجزئية
 )مقدمة(كل إنسان يفكر  -
                                                                                                                         )مقدمة(أحمد إنسان  -
 ) نتيجة(إذن أحمد يفكر  -

 
األولى تعني أن جميع الناس يفكرون، و أن من الطبيعي أن يكون أحمد و هو أحد الناس ن الواضح أن المقدمة ــــم

ا أن كل إنسان يفكر فإننا نستطيع أن نستنتج بأن أي شخص يفكر أيضا، أي أننا انتقلنا من ـرفنــإذا عـضا، فــيفكر أي
 .الحكم على الكل إلى الحكم على الجزء

 

 را ما يستخدم المعلمون القياس في التدريس، فالمعلم الذي يبدأ درسه بوضع ــيـكث :دريســـاستخدام القياس في الت
تاج أمثلة و تطبيقات على هذا القانون، فإنه يستخدم أسلوب ـنـتـرصة اســالقانون أمام الطالب، و يترك للطالب ف
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وب ـلــدم أســتخـإنه يســف ،اسبةة منـثلـتنتاج أمـرك الطالب المجال إلسـالقياس، و المعلم الذي يبدأ بالقاعدة، و يت
 .قياس ال
 إن دور المعلم األساسي في استخدام القياس هو تقديم القاعدة :ي استخدام القياســطالب فــــاعلة للـــالمشاركة الف

أو القانون أو النظرية إلى الطالب، أما دور الطالب فهو البحث عن األمثلة و تطبيقات ، أي أن عليهم أن يقوموا 
بالتفكير و االستنتاج، فالمعلمون يستخدمون أسلوب القياس و يقدمون المفاهيم و الحقائق و النظريات، و يتركون 

ي أكثر مناسبة للطالب في المراحل ـاس هـيـريقة القـن أن طـيـربـــض المـعـللطالب فرصة لإلستنتاج، و يرى ب
 ).183، ص 2006يج، مروان أبو حو( اإلعدادية و الثانوية و التعليم العالي 

 
  :الرسوم التوضيحية-ت

الرسوم التوضحية هي أشكال خطية، يعدها المعلم ليصور بعض العالقات الهامة،و يعطي أفكارا تقريبية عن بعض 
و عند جميع المعلمين  دروســعظم الـي مــواهر و األحداث، و تستخدم الرسوم التوضحية بكثرة فـــياء و الظــــاألش

 :استخدام الرسوم التوضيحية و من مزايا

 يمكن إعدادها بسرعة في أثناء عملية التحضير للدرس أو في أثناء عملية شرح الدرس. 
 يسهل استيعابها من قبل الطالب، و ذلك لشدة وضوحها و لبساطة تعبيرها. 
 قد يشير الرسم التوضيحي تشويق الطالب و يجذبهم لمتابعة الطالب له. 

 
  :ــورــــــالص-ج

تدريس، حيث يمكن إستخدام الصور الفوتوغرافية أو ـــلية الــــي عمـــكالها المختلفة فــــــور بأشــدم الصــخـتـسـت
كون  الصور دعما لطريقة في التدريس، كما ــــد تــــاألفالم السينمائية و التلفزيونية، و الرسومات التوضيحية، و ق

إستخدام الصور، فالصورة الجيدة  تقدم نشاطا متكامال للطالب، كما تقدم قد تتم عملية التدريس كلها من خالل 
 :و من مزايا إستخدام الصورة في عملية التعليم هو معارف منظمة

 لة ـهـة سـقـطريـر و بـباشـل مـكـشـرفة بـعـدم المـقـها تــلمات، ألنـــفاظ و الكـــن األلــة مــثر دقـإن الصورة أك
 .عرض موقفا طبيعيا غنيا بالمعرفة يتضح به كل األشياء و أجزاؤها و ألوانهاو مبسطة، فالصورة ت

 جابية عند ـفعاالت اإليـارة اإلنــــإنها تقدم معلومات واقعية قريب بالموقف الطبيعي، و هذا يجعلها قادرة على إث
هم ــنمي أذواقـة، و تــــو موضوعات الدراســحـالطالب، مما يساعد على تعديل إتجاهاتهم، و تكوين عواطفهم ن

 .و طرق تفكيرهم
 ر ــثـقا و أكـسويـثر تـجعله أكـليمي، يـــف التعــإنها كموقف شبيه بالموقف الطبيعي تدخل تنوعا و غنى في الموق

 .جذبا إلنتباه الطالب
 العالقات بين األجزاء يها ـــدركون فـــرة يــــاشـــإنها توفر جهدا كبيرا على الطالب حيث تقدم لهم معلومات مب

 .و الظواهر بيسر و تيسير عليهم عمل مقارنات بين األشياء و إعداد تصنيفات لها
 الب ــلى الطـــسهل عـــث تـيـحـاصره، بــــــإنها تبرز واقعا ملموسا أو جزءا هاما من الواقع تركز أجزائه و عن

 .كما يمكن أن تكبر ظاهرة صغيرةعملية إدراك الواقع، فالصورة يمكن أن تصغره ظاهرة ضخمة،  
 ربط       ـــة كالـــإنها أكثر إرتباطا بخبرات الطالب، و لذلك تكون قادرة على تشجيع و إثارة عمليات التفكير المختلف

 .و االستنتاج و المقارنة
 

 :ةـيـمـيـلـعــالم التــــاألف-د

ليم ـــيديو أو التعـــنما أو الفيعرضها ياستخدام جهاز السصد باألفالم التعليمية النشاطات التعليمية التي يمكن ـــيق 
ر إنتباه الطلبة ــثيــمما ي ة، تتكامل فيها الصورة مع الصوتدم هذه األفالم مواقف تعليمية حيـقـي، و تـــزيونـلفــالت

 :و يزيد من  تشوقهم و من أبرز مزايا إستخدامها ما يلي

 مؤهل أو أكثرالب من مشاهدة معلم ــــتمكين الط. 
 تقديم مواقف غنية و مركزة في وقت قصير نسبيا. 
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 داث العلمية الناذرةـــــتصوير األح. 
 تكامل حواس المتعلم، و جعل عملية التعلم  أكثر جذبا و تشويقا. 
 إثارة دوافع الطالب لمتابعة دراسة المواقف التعلمية. 
 اإلسهام في حل مشكالت نقل المعلمين. 
 اقف زمانية و مكانية بعيدةالتسجيل الحي لمو. 
 اإلسهام في حل بعض المشكالت التعليمية اإلدارية 

 
 األساليب المبنية على الكالم و االستماع : ثالثا

  :  المحاضرة و اإللقـــــاء - أ
األسلوب الطالب، و قد أستخدم هذا  ق من المعلم إلىــد المحاضرة أسلوبا فعاال لنقل األفكار و المعلومات و الحقائـتع

شوء االهتمام بالتربية المنظمة، لنقل األفكار من جيل إلى آخر، و ما زال هذا األسلوب مستخدما و شائعا ـــمن بداية ن
 .عند معظم المدرسين حاليا

و يرجع شيوع المحاضرة إلى أنها أكثر األساليب سهولة و يسرا، حيث يفضل المدرسون عادة أن تتاح لهم الفرصة  
ظامي هادئ، يكون فيه الطالب مستمتعين بانتباه إلى ما يقوله ــو نـــهم و معلوماتهم إلى الطالب في جلتوصيل أفكار

 .المدرسون

 دف التربية بمفهومها التقليدي إلى تزويد الطالب بالمعلومات ـــته:انسجام أسلوب المحاضرة مع التربية التقليدية
لتحقيق هذا الهدف فالمدرس الحاضر يمارس عمله وفق و الحقائق، و لذا كانت المحاضرة طريقة مناسبة 

 :االعتبارات التالية
 

  ادةــصادر لهذه المـى المــرجع إلـليه إال أن يـا عــــه، و مـــأن يعد مادة الدرس على نحو جيد قبل أن يلتقي بطالب* 
 .و يختار منها ما يراه مناسبا لنمو طالبه

طى الفرصة للمدرس المحاضر أن يتحدث دون ـعــام، حيث تــــدوء التـــاله أن يلقن طالبه المعلومات في جو من* 
 .مقاطعة،  و أن يؤجل النقاش إلى ما بعد إنتهاء المحاضرة

روق التي بينهم في القدرات و اإلهتمامات  ـــن الفـالب، و بغض النظر عــــوحدة لجميع الطــــدم معرفة مـــأن يق* 
طلب أن يعد الطالب المادة ـــي تتـــتبارات تبدو ال تلتقي مع االتجاهات التربوية الحديثة التن مثل هذه اإلعإ.و الميول

ون وسيلة مناسبة ـأنفسهم  وفق ميوالتهم، و أن يكون لهم دور فاعل في عملية التعلم، غير أن المحاضرة يمكن أن تك
 .لتحقيق بعض األهداف التربوية

  ها إذا ــــــادة منــــال يمنع اإلف بفاعلية، إن ارتباط المحاضرة بالتربية التقليديةإمكانية استخدام أسلوب المحاضرة
 :استخدمت في الحاالت التالية

 
يمكن أن تكون طريقة أو وسيلة مساعدة يستخدمها األستاذ لدعم طريقة تدريس أخرى، حيث يصعب االستغناء  •

 .األمثلة و التجاربعنها في تقديم بعض األفكار و التوضيحات و في شرح بعض 
 
كار و تعليمات تفيد ـــوسيلة فاعلة إذا استخدمها األستاذ في مجاالت محددة، مثل تقديم موضوع جديد أو نقل أف •

 .في التخطيط لعمل من األعمال أو في شرح نظرية حديثة
 
يدرس من خاللها وسيلة اقتصادية توفر الجهد و الوقت حيث تعد طريقة تدريس جماعة، يمكن لمدرس واحد أن  •

 .أعدادا كبيرة من الطالب
 
 .وسيلة مقبولة في حاالت نقص أعداد األساتذة أو في حاالت قلة المدرسين المؤهلين    •
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 .وسيلة مشوقة إذا استخدمها المحاضر بكفاءة، و اهتم بإثارة دوافع المتعلمين و تشويقهم •
دة هي ــيـــشرطا أساسيا لنجاحها، فالمحاضرة الج متطلبات اإلعداد المسبق للمحاضرة يعتبر اإلعداد للمحاضرة

الم محددة ـــبقا، و يكتب رؤوس أقــــتاذ مســـالمحاضرة المكتوبة، أو على األقل هي المحاضرة التي يعدها األس
 :توجهه في حديثه، و تنظم انتقاله من جزء إلى آخر، و اإلعداد للمحاضرة يتطلب ما يلي

 
 .ةتحديد أهداف المحاضرة بدق -1
 .دراسة واعية لحاجات الطالب و قدراتهم -2
 .وجود تصور مسبق لوضع قاعدة المحاضرة و أوضاع الطالب فيها -3

 
 

  :دواتــــــالنـــــ-ب

ن األساليب الهامة التي استخدمت قديما و حديثا، حيث يكلف عدد من المختصين بمناقشة موضوع ـــدوات مـــــالن
و أسلوب الندوة ينسجم مع األفكار التربوية الحديثة فالندوة . موضوع معين ما، أو يكلف عدد من الطالب بمناقشة

تساهم بقيام المتعلمين بنشاط  أساسي في عملية التعلم، و تتيح الفرصة للطالب إلعداد أنفسهم لمناقشة اللجنة التي 
م الذين يختارون المادة و يقومون رصة لمراعاة حاجات الطالب، فهــما تتيح الفــــدراسية، كــــتقوم بإعداد المادة ال

 .بمناقشتها، و للمدرس دور بارزا فاعل في إدارة الندوات

 

   :يــــالتــــجــــســــتـــال-ت

التسجيالت خبرات سمعية ينتقيها المدرسون لبلوغ األهداف المرجوة من عملية التعلم، و هي قد تكون تسجيالت 
و للتسجيالت مزايا بإعتبارها . بة أو من واقع البيئة التي يعيشون فيهاـــلــالط دادـــن إعــاصة مـــي خـة أو هـيـإذاع

وية، و هناك أنواع من التسجيالت ـسات التربـؤســـد المــــي يــــبديلة عن األساليب النظرية المملة، و أداة طبيعية ف
 ).128-118 ص ، ص2006مروان أبوحويج،  (منها األسطوانات   و أشرطة التسجيل 

رى ــــــوار األخــــيمكن للباحث أن يستنتج مما سبق بأنه يبدوا أن الجامعة كغيرها من المؤسسات التربوية في األط
ناسبه ــــي تـــــريقة التــــليس لها طرائق محددة للتدريس بها، لذا فالمدرس الجامعي له الحرية التامة في اختيار الط

س ـــدريـــــتـــوذج الــــمــــن نـيـبـي)  17( كل ـــــه الشــــهامـــامعة و مــــداف الجــــه أهــــسبما تمليه عليـــو ح
نظرا لغياب نظرية التدريس ال بد من تصور ما يمكن إتباعه ) 33، ص 2002محي الدين توق و يوسف قطامي،   (

 .على األقلعند التخطيط لعملية التدريس و من وجهة النظر المنطقية أو السيكولوجية 

 

ط ـــبــرتـــي تـــتزودنا بهذا التصور الضروري الذي يوضح الكيفية الت (Teaching Models)إن نماذج التدريس 
 ى للنظريةـبها الشروط المتعددة لعملية التعلم و التعليم، و في كثير من الميادين يكون النموذج عبارة عن تصور أول

 .ايمهد السبيل لدراسة الظاهرة و تفهمه
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 القرارات التي تؤلف العملية التعلمية التعليمية) 17(الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على اإلجابة على األسئلة السابقةوذجا للتدريس، يمكن أن يساعد المدرس ـنم) Glaser، 1962(لقد طور جلييسر 
و هذا التقسيم يمكن أن يزودنا . كليةدريس إلى أربعة أقسام ضمن عالقة منطقية ـــملية التــسم جليسر عــقـيث يـــح

بتصور مناسب و غير معقد لعملية التدريس، كما يمكننا من تنظيم المعلومات و الحقائق و المفاهيم و المبادئ التي 
 : التالي)  18( دان علم النفس التربوي، و هذا التقسيم يوضحه الشكل  ـــتكون مي

 نموذج جليسر للتدريس) 18(لشكل ا

 

 

 

 

 

 

األهہاف التہريسية ما ) 3(
يتم عملهالذي سوف   

مباہئ التعلم ) 4(
..سلوكية  

...معرفية  

 

الفروق ) 5(
الفرہية، التعہيالت 
الضرورية لتناسب 
 المتعلمين

سلوك المعلم ) 6(
التوقعات : الكفايات 

 المعتقہات

المدت����وى األك����اہيمي ) 1(
م�����اذا يع�����رف المتعلم�����ون 
 مسبقا عن الموضوع

سلوك ) 2(
المتعلمين ماذا 
عليهم أن يعملوا 
 دتى يتعلموا؟

طريق����ة الت����ہريس كي����ف سيس����هل ) 7(
 المعلم عملية التعليم

التعليمية ا لربط/ الطريقة التعلمية ) 8(  

تقييم سلوك المتعلمين ) 9(  

 هل تعلم الطلبة؟

 هل تعلم المعلم؟

 ماذا يدہث اآلن؟

 تقويم األہاء األساليب التعليمية السلوك المہخلي األهہاف التعليمية

ية الراجعة التغذ Feed Back      
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 :االتصــــــال البيداغوجـــــي 3-4-2

تعد ظاهرة االتصال من المواضيع التي أصبحت اليوم تحتل مكانا بارزا بين موضوعات العلوم اإلنسانية بصفة 
دريس بصفة خاصة، سواء كان هذا ـــال التــجـت بمـمـتـي اهـة و البيداغوجية التـــربويـــبين الدراسات التعامة و 

 .في المدرسة، اإلكمالية، الثانوية أو الجامعة

تاذ و الطلبة بغرض بلوغ األهداف ــو التدريس بالجامعة يبنى في األساس على االتصال الشخصي الذي يجمع األس
أو االقتراب من تحقيقها و منه فإن االتصال يدخل في إطار ما يعرف باالتصال البيداغوجي أو العالقة  البيداغوجية
 .البيداغوجية

إن العالقة البيداغوجية التي تنشأ بين االستاذ و الطالب، تبنى على مستويين ، حيث يتمثل أحدهما في نقل المعلومات    
ة و على هذا األساس فإن العالقة ـيـالت القائمة بين الطرفين أثناء هذه العملو المعارف، بينما يتجلى اآلخر في التفاع

 .ذات بعد معرفي و آخر عالئقي) أستاذ طالب(البيداغوجية 

لب ـطــتــل تــة، بـيــجالــية أو إرتــوائــإن عمليات نقل المعارف، و كذا التفاعالت التي تقوم بين الطرفين ليست عش
لومات وفق ــلها،  فيختار طرائق التدريس المالئمة و الوسائل التعليمية األكثر نجاعة لنقل المع  من األستاذ التخطيط

برنامج محدد و مدة زمنية معينة  كما يختار أساليب الضبط و كذا أنماط و أساليب تفاعالته مع الطلبة، إثارة نشاطهم 
 ية ببعدها  المعرفي و كذا العالئقمسيرا للعالقة البيداغوجيس، و من ثم يصبح األستاذ ـدريـــع التــهم مــالتـــو تفاع

 ).26، ص 2000سمية بن غضبان، (

 : لعناصر األساسية لعملية االتصال البيداغوجيا1.2.4.3

وتنجلي هذه العناصر بوضوح . المرسل الرسالة، الوسيلة، المستقبل: عملية االتصال تحتوي على أربعة عناصر هي
 .التعليميةفي العملية 

األستاذ في أن / فالمرسل هو المعلم أو األستاذ و الرسالة  هي األفكار و المعلومات و االتجاهات التي يرغب المعلم 
 .هو المتعلم: و الوسيلة هي اللغة و المستقبل.يتعلمها المتعلم

ى ـريد أن تصل إلـــة التي يهو المصدر الذي تبدأ عنده و منه عملية االتصال و يحول هذا المصدر الرسال :المرسل*
 .المستقبل إلى رموز تأخذ طريقها من خالل قنوات االتصال المختلفة

و مصدر الذي تبدأ عنده عملية االتصال، و قد يكون مصدر االتصال اآللة التي تقوم بدور المرسل كما ـــفالمدرس ه
 .في حالة استخدام الكمبيوتر

األستاذ و المتعلم مباشرة يتسم / ذي يتم بين المعلم ـــــاالتصال الـــن، فـيـتـي حالــلف فـتـخـف التعليمي يــوقـمـلذا فال
 .ل، و من أهم نتائجه تعديل السلوك و تحديث العملية التعليميةــبالتفاع

لمثل هذا التفاعل بين ود ــال وجــــتعليمية، فــــريق اآلالت الـــــن طـــلم عــــتعــــي الــــالة الثانية و هــــأما في الح
ومات ـلـكون المعــــاآللة التعليمية و المتعلم  ذلك ألن الموقف التعليمي قد رسم مساره مسبقا و وضع محتواه بحيث ت

 .ثابتة و غير قابلة للتغيير

اها و هدفها و الذي يقوم بفك رموزها للوصول إلى معناها و محتوــــي للرسالة و هـــلقـــتــو المــــو ه: المستقبل* 
من أفكار و معلومات، فالرسالة ال تقوم بالعرض الذي أرسلت من أجله إال بالسلوك الذي يبديه المستقبل و ما تحمله 

أثير الرسالة على سلوك المستقبل، فالسلوك الذي يبديه ــدى تـــى مـــلــنحوها، فقياس نجاح عملية االتصال يتوقف ع
 .رسالة و تحقيق الهدف من عدمهالمستقبل هو الدليل على نجاح ال

ي المحتوى أو الفكرة التي يريد المرسل أن يوصلها إلى المستقبل أو هي الهدف الذي تهدف عملية ـــه: الرسالة*
األفكار التي يرغب المرسل في اشراك المستقبل فيها تقاس بمدى التغير الذي حدث ـــه، فــيقـــقــحــاالتصال إلى ت

 .في سلوك المستقبل
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 :و حتى تتحقق الرسالة هدفها ال بد من توافر مجموعة من الشروط فيها و هي

ينبغي أن تصمم الرسالة بحيث تجذب إنتباه المستقبل ألنه من الصعب نجاح عملية التفاهم إذا كان المستقبل غير  -1
 :إلى رسالتهمنتبه للرسالة، و لذا يجب على المرسل أن يراعي العناصر اآلتية ليضمن إنتباه المستقبل 

 مدى حاجة المستقبل لموضوع الرسالة. 
  لمتابعة الرسالةإستمرار إنتباه المستقبل و تشوقه صياغة الرسالة بحيث تحتوى على مثيرات تضمن. 
 إختيار الوقت المناسب إلستقبال الرسالة. 
 إختيار  المكان المناسب إلستقبال الرسالة. 

 
اغة تناسب المستقبل فال يستعمل إال الوسائل  و الرموز التي يفهمها ـــصيالته ـــرسل رســوغ المـــينبغي أن يص -2

 .و يعرفها المستقبل

ينبغي أن يكون المستقبل في حاجة إلى موضوع الرسالة و أن نقترح طرقا لسد هذه الحاجة بحيث تناسب هذه  -3
 .الطرق الظروف المحيطة به

فاللغة . الممر الذي تمر من خالله الرسالة من المرسل إلى المستقبلي عملية االتصال هي القناة أو ــــف: الوسيلة •
وز و الصور الثابتة و األفالم التعليمية المتحركة و المسجالت الصوتية و اإلذاعة ــــرمــــاللفظية و اإلشارات و ال

 .وب التعليمي كلها وسائل لنقل الرسالةــالمسموعة و المرئية و الحاس
اسي فيها، و لكن الوسيلة التعليمية يتوقف إختيارها على ـنصر أســها عـل أنـفي عملية االتصال بفالوسيلة مهمة جدا 

إن الوسيلة المستعملة في الموقف ـذلك فــدرس، كــعوامل كثيرة منها، موضوع الدرس و الهدف الذي يسعى إليه الم
ن ـــها عــيقــقــى تحــــعى المعلم إلـــلة التي يساـــب الرسـالتعليمي و الخبرات التي تهيؤها للمتعلم تختلف كذلك حس

 .طريق إستخدام الوسيلة التعليمية

الم ـــة الكـغــن لـــهم مـــادتـــتفــدار إسـقــي مــة و المكتسبة، وفــداداتهم النظريـتعــإن التفاوت بين المتعلمين في إس
ذة إلى استخدام أكثر من وسيلة لتحقيق األهداف التربوية ــاألساتو المعلمين و ــــرى تدعــو من وسائل االتصال األخ

ردية بين  المتعلمين في الفصل ــروق الفـــناسب الفــــى تـــو التعليمية من أجل ذلك يجب تنويع الوسائل التعليمية حت
ملية التعليمية و تحقيق اح العــــالدراسي الواحد و ال يقتصر المدرس على استخدام وسيلة واحدة، و من ثم يضمن نج

 )30، ص 2003محمد عبد الباقي أحمد، (  الهدف المقصود

 

 يبين عناصر عملية االتصال) 19(الشكل 

 

 

 

 

 

ة واحدة ال تحقق الهدف المرجو ـهـن جــصال مــاالستجابة فعملية االت:  (Feed – back)ة ـيـسـكـة العــذيـغـالت •
د من معرفة مدى ـل  ال بــمن عملية االتصال التربوي التعليمي فعلى سبيل المثال إلقاء األستاذ للدرس فقط ال يكفي ب

عدد (استجابة الطالب و هذه ال يمكن الوصول إليها أو تحقيقها بشكل تام إال في حالة الفصول الدراسية النموذجية 
دارس الكبيرة ــي المــو المستويات الدراسية متقاربة، أما في الفصول ذات األعداد الكبيرة و الكثيفة و فالطالب قليل 

 المستقبل الوسيلة الرسالة المرسل

 اإلرتہاہات
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ة ــيوميــدرسية الـــد من الواجبات المــمستحيلة لذلك ال ب) الطالب(فإن االستجابة الفورية من كافة أو معظم المتلقي 
 .و منه إلى التقويم) االستجابة(ال التربوي التعليمي أو األسبوعية و تعتبر ركن من أركان عملية االتص

 
 : وجيــداغــدور اللغة في عملية االتصال البي 2.2.4.3

يمكن تعريف االتصال بأنه أي شيء يساعد على نقل معنى أو رسالة من شخص إلى آخر، و قد تكون هذه الرسالة  
ة ـيـمـي أهـد البعض فــقـتـاة يعـــيـحـينة للـعـل أو فلسفة مــمـعالمنقولة أو المتبادلة فكرة، أو إتجاها عقليا، أو مهارة 

ه  و توصيله لآلخرين، و اللغة اللفظية المكتوبة أو المنطوقة كأداة من  أدوات اإلتصال ليست  إال طريقة واحدة ــلـقـن
درس ــد المـجـات حيث نــماعــالج راد وـــــن األفـيـال بـل األفكار، و االتصـــنقــرى متعددة لـــرق أخــين طـن بـم

رات ــيـبـالل تعــن خــضا مــفاظ و أيـــق األلـريــن طــن عـيـعـوضوع مــدرس أو مـــرحه لـــناء شـــمع طلبته أث
لوك ـــر في ســـؤثــعلم في حجرة الدراسة و يــو التـــن جــوجهه و ما تدل عليه من سرور أو غضب قد يغير كلية م

 ).16، ص 2007أحمد خيري كاظم،  (طلبته 

مكن أن ننظر إلى حجرة الدراسة و ما يجري داخلها من ــد و يــيــصال الجــإن التدريس الجيد كما يقال عادة هو االت
 يذ لتوصيل المعلومات ـالمــدرس و التـــن المـيـائل بــنشاط تربوي و تعليمي هادف،  إذ يتم فيها تبادل مختلف الوس

والفهم و تنمية التفكير و المهارات و االتجاهات و القيم في مواقف تعلمية هادفة كما تربط طرائق التدريس و المعنى 
ضاري ـــتاح الحـفــى االنــيد علــأكــذات الثقافية، مع التــم الـوالء ودعـلما لها من أهمية في تعزيز ال. بلغة التدريس

دماج االجتماعي ـملية االنــسهل عــكيف تــكر فــاء الفــي وعــغة هــانت اللــثر و إذا كــأك نبية أوــغة أجــعلم لــو ت
ي ـــة هـيـع أن العربـــات مــغـالث لــثـدرس بــنا تـجـناهــ؟ فم ات مختلفةـغـاالختصاص بل  ي جامعة تدرس نفســف

ة ــغــها باللــدرس كلـــت اصاتتصاخوجد ـــو ي ،ةــيزليجاإلنغة ــة الفرنسية و اللــاللغ استعمالاس لكن هناك ـــاألس
                                                                  ).38، ص 2000محمد مصطفى األسعد، (  بية ــنــاألج

 :عوائق االتصال في حجرة الدراسة 3.2.4.3

بفاعلية   و كفاءة طالما أن الرسائل المتبادلة واضحة  لبته في حجرة الدراسة يتقدم ــدرس و طـــإن االتصال بين الم 
عال ــصال فــــول دون تحقيق إتحـدراسة خاليا من العوائق التي تـحجرة ال ــْوك أن يكون جَ ـومة و يتطلب ذلـو مفه

 ).19 ، ص2007أحمد خيري كاظم، (   و نذكر فيما يلي أهم العوائق التي قد تنشأ حتى في أفضل البيئات التعليمية

عتمادا كامال على الكلمات فاءة في استخدام الكلمات تتناقص كلما أعتمد المدرس أـــإن الك: دةــزائـــية الـظـاللف -1
إذ يقل إنتباه الطلبة و اهتمامهم في الدرس عندما يتعرضون باستمرار لسيل ال ينتهي من الكلمات و خاصة وحدها،

ذ تكون اللفظية و اإلغراق فيها عائقا يقلل من جودة االتصال ـدئـنــليم و عــهم السـعندما يصعب عليهم المعنى و الف
 .في حجرة الدراسة، و من كفاية التعلم الناتج و فاعليته

إن قدرة شخصين على استخدام نفس الكلمات و الوصول إلى معان : الخلط في الفهم الناشئ عن اختالف الخبرة-2
أحد مخاطر اللفظية التي يتعرض لها الطالب في حجرات الدراسة، فقد يصف  مختلفة تمام االختالف بشأنها يكون

مدرس لطلبته مثال خبرة من خبراته التي مر بها في البيئة خارج المؤسسة التربوية مستخدما مجموعة من الكلمات   
إذ إن ما يحدث   أو األلفاظ و يفترض أن كل طالب يستمع إليه يفهمها و يفسرها في ضوء خبرات مشابهة لخبراته،

ض اآلخر من حيث الخبرة و كفايتها ــن البعــفي حاالت كثيرة أن يختلف الطلبة عن المدرس كما يختلف بعضهم ع
 .و من ثم ينشأ الخلط في المعنى و اإلختالف في الفهم بالنسبة لنفس العبارات و الكلمات. إتساعا   و عمقا

رود ذهن الطالب و إغراقه ـــة شـــرة الدراســجـالتصال الفعال في حو من عوائق ا: شرود الذهن و أحالم اليقظة-3
و يحدث هذا عندما ال يجذب الدرس إنتباه الطالب و يتعذر على الطالب الفهم  (Day dreaming)في أحالم اليقظة 

 .السليم

أنه في بعض كثير من الخبرات نحصل عليها عن طريق حاستي البصر و السمع، غير : قصور اإلدراك  الحسي-4
المواقف اإلدراكية التعلمية ال يكون إدراكهم كامال فيؤثر ذلك في كفاية االتصال و الفهم و ال يرجع ذلك إلى ضعف 
في البصر أو السمع أو غيرها من الحواس و إنما إلى قلة تدريبهم و خبرتهم في تحقيق أقصى تعلم فعال عن طريق 

 .إستخدام وسائل التعلم البصرية و السمعية
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من عوائق األخرى لإلتصال الفعال في حجرة الدراسة عدم إهتمام الطالب : عدم االهتمام وضعف الدافعية للتعلم-5
عدها عن حاجات الطلبة       ـــبالنشاط التعليمي و ضعف الدافعية للتعلم و يمكن أن نرجع ذلك إلى جفاف مادة التعلم و ب

كاألفالم    (و كذلك قلة تنوع أساليب التعلم المستخدمة في حجرة الدراسة و إهتماماتهم، و بعد صلتها بحياتهم عموما 
أو التسجيالت  الصوتية أو الصور المكبرة المعروضة على شاشة في حجرة الدراسة، أو النماذج أو اللوحات         

 ...).أو الخرائط، أو برامج الحاسب اآللي

 ر المريحةــيــد غــقاعــكالم(عوائق لالتصال في حجرة الدراسة تشكل هذه ال: الخصائص الفيزيقية غير المريحة-6
 ).اإلضاءة الضعيفة و التهوية السيئة، و الخصائص الصوتية الرديئة نقلل من كفاية اإلتصال و نتائج التعلم

 :وسائل االتصال في مجاالت التربية و التعليم 3.4.3

ه ــد وجد أنــربية و التعليم و قــجال التـــي مــإن التقدم التكنولوجي و العلمي قد فتح آفاقا جديدة لوسائل االتصال ف 
ب آخر، و على هذه المعطيات  ــانــن جــيا مــم و التكنولوجـلــب و العــانــن جـــة مــيـهناك عالقة وثيقة بين الترب

ربوية و إلى تعديل أهداف التربية ـــرق التـــــلى الطـــم و عـيـلــتعـية الــملــلى عـــا عــدورهـــدة أن تؤثر بــديــالج
 ).31، ص 2003محمد عبد الباقي أحمد، (و مبناها  

ل معينة على تدريس ــي وسائــــو لقد أظهر البحوث التربوية التي أجريت في بلدان مختلفة،  أن الوسائل التعليمية ه
تالف مستوياتهم العقلية، و أعمارهم ــى اخـــدارسين علــــضل للـالدراسية المختلفة، و أنها تساعد على تعلم أفالمواد 

الزمنية و توفر الجهد في التدريس و تخفف العبء عن كاهل المدرس، كما يمكنها أن تسهم إسهامات عديدة في رفع 
رت اإلمكانات المادية و البشرية إلنتاجها و استخدامها ـوافــا تمستوى التعلم في أية مرحلة من  المراحل التعليمية إذ

 ).750،   ص )1993سعيد التل، (  تكامل الوسيلة مع المنهج الدراسيو إذا كانت فلسفة التعليم تدعو و تؤكد على 

 : التغيرات الداعية إلى استخدام الوسائل التعليمية 1.3.4.3

   ها  و ليست  غايات، و لذلك فإن إستخدامها يكون لمواجهة ــــي ذاتــائل فـــــوسيمية ـتعلــل الـــوسائــتبر الـــتع
 :رة التي ظهرت في هذا العصر و من هذه التغيرات ما يليـيـثــتغيرات الكــحاجات تربوية معينة نشأت نتيجة لل

  زيادة هائلة في المدارس نتيجة  في السنوات القليلة الماضية زادت أعداد التالميذ: التغيرات في أعداد التالميذ
الزيادة الطبيعية في عدد السكان، و إنتشار الوعي التعليمي بين الناس و إدراكهم لقيمته االقتصادية، باإلضافة 

إلى إنتشار مبدأ إلزامية التعليم و مجانيته في كثير من الدول، و من هنا تكون الوسائل األداة الفعالة في مواجهة 
 .الراديو و التلفزيون و األفالم و أجهزة العرض المختلفة: من التالميذ مثل  األعداد الكبيرة

 ديمة ــــدارس القـــمــس الــكــعــتطورت أهداف المدرسة الحديثة تطورا كبيرا، ب: التغيرات في أهداف المدرسة
حساب، أما المدرسة ـة و الــالتي كانت أهدافها محدودة و قاصرة على تعليم المهارات األساسية كالقراءة و الكتاب

 ن اإلهتمام بمشكالتهــد مـتمع، و ال بــالحديثة فقد تنوعت  أهدافها و تعددت ألنها أصبحت تعتبر جزءا من المج
كما أخذت تركز على  التنمية الشاملة للفرد، و إكسابه القيم و االتجاهات و المهارات الالزمة و لذا فإن إستخدام 

 . ري لبلوغ األهداف التربوية العديدةالوسائل المتنوعة ضرو
 ج و طرق التدريس ـــناهــأدى تغير األهداف التربوية إلى تغيرات في الم: التغيرات في المنهاج وطرق التدريس

فأصبحت المناهج تركز على الخبرات التعليمية النظرية و التطبيقية داخل المدرسة و خارجها، و تنوعت بالتالي 
ذه ــواجهة هـــة إلكساب التالميذ الخبرات المختلفة، مما أدى إلى استخدام وسائل متعددة لمطرق التدريس الالزم

 . التغيرات المختلفة
 حاث ــج أبـــتائــرغم عدم وجود نظرية واحدة تفسر التعلم عند اإلنسان، إال أن ن: التغيرات نتيجة تقدم علم النفس

ن هنا تأتي أهمية ــضل، و مــالنشاط و المشاركة يؤدي إلى نتائج أ فعلماء النفس تؤكد على أن التعلم عن طريق 
ودة بين ا ألشياء ــوجـالوسائل التعليمية المختلفة ألنها تساعد التالميذ على القيام بالنشاط، و إكتشاف العالقات الم

 .المختلفة بأنفسهم
 ات و المعارف ـــدفق المعلومــة تـرعـس إن أهم ما يميز عصرنا الحاضر هو: التغيرات نتيجة اإلنفجار المعرفي

ة تعلمها من قبل التالميذ  ــة الالزمـيـنتيجة اإلختراع و االبتكار، مما أدى إلى تضخم المناهج و القرارات الدراس
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و هنا تظهر فائدة الوسائل التعليمية، إذ يمكن تدريس الكثير من الحقائق و المفاهيم في زمن أقل و بصورة أفضل 
 ).312، ص 1999عبد هللا الرشدان، . (يق التعلم الذاتي لبعضهاو عن طر

 
 

 : شروط استخدام الوسائل التعليمية -2.3.4.3

د من إتباعها في اختيار الوسيلة التعليمية و كيفية استخدامها حتى تحقق األهداف المطلوبة ـهناك شروط كثيرة ال ب
 :منها بنجاح، و من أهمها ما يلي

 ضا الهتماماتهم ــالئمة أيـــضجهم و مـــتوى نـــيذ و مســالمـــمار التـــاسبة ألعــلة منـيــالوسكون ــب أن تـجـي
 .و قدراتهم، و إال فإنها تعطل العملية التعليمية، أو تكون غير مجدية

 يجب اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق أهداف واضحة. 
 المراد إيضاحها، و ال تحتاج إلى إيضاح و شرح من  يجب أن تكون وسيلة اإليضاح أبسط و أسهل من النقطة

 .الدرس
 يجب أن تكون الوسيلة مشوقة، حتى تحبب التالميذ و ترغبهم في اكتساب المعلومات الجافة. 
  يجب أن تكون الوسيلة خاضعة للدرس و ال تطغى عليه، حتى ال يتحول إنتباه التالميذ إلى الوسيلة ويهملون

 .المادة المراد إيضاحها
  يجب أن تكون الوسيلة دقيقة، و مرتبطة بالنقطة المراد إيضاحها حتى ال تثير الشك أو توحي بمعلومات خاطئة

 .لدى التالميذ
 رضها في بداية الحصة أو أثناء الشرح ـــت عــث وقـيـن حــتعليمية مــة الــلــيـتخدام الوســـيجب التخطيط الس

 .تسبق الوسيلة أو تتبعهاأو في نهايتها، كما تحدد األنشطة التي 
  يجب تجربة الوسيلة التعليمية قبل استخدامها أمام التالميذ، حتى ال تحدث مفاجآت غير سارة تؤدي إلى الفوضى

 .و االرتباك
 الميذ و تصرفهم عن متابعة ـــباه التـتـيجب أن تكون هناك توازن في استخدام الوسائل التعليمية حتى ال تشتت إن

 .ثرة الوسائل و إنما في نوعيتها و مدى عالقتها باألهداف التربوية الموضوعيةـرة بكــبـست  العـيـلــدرس، فـــال
 ة إن أمكن، حتى ال تشكل عبئا على المؤسسة التربويةـئـيـواد البـــن مــة، و مــتصاديــيجب أن تكون الوسيلة اق 

 .و على التالميذ 

 :فوائد استخدام الوسائل التعليمية -3.3.4.3

 :أهم الفوائد التي تقدمها الوسائل للعملية التربوية ما يلي  

  تساعد على إيضاح الغامض من مشكالت الدروس، و تمكن من تصور كثير من األشياء التي يصعب تصورها
 .دون وسيلة

 تجعل المعلومات حية ذات قيمة، يستطيع التلميذ تطبيقها و االستفادة منها في دروسه و في الحياة العامة. 
 تساعد على تثبيت الدروس في الذاكرة، و سهولة استحضارها وقت الحاجة. 
 دقة ـــبة الـلـد الطـويــظة و تعــربية المالحــة لتـــالـعـة فـلـيـستعـد ودرسين وـــل المـبـن قـــاذها مـــن اتخــمكـي

 .في العمل و االنتباه الدقيق، و االستماع المفيد  ل و السرعةـأمــــو الت
 ر فيهم حب ا الستطالع، و تخلق عندهم الحوافز لدراسة أشياء ــيـثـمل، و تــتعتبر وسيلة فعالة لتجريد الطلبة للع

 .كثيرة
 ادة ـــي عليهم من معلومات، كما تساعدهم على  تكوين عــقيلا ــطلبة لم/ ن فهم  التالميذ ــتجعل المدرس واثقا م

ن مضار إذا ما أسيء ـــلو مـــخــس ال يــدريـتـي الــل فــائــوســال الــمـعـتـإن إســو مع ذلك ف أملــالرؤية و الت
ضاح كل ـل إليـائــوســدام الوسائل التعليمية و تحويل الدروس إلى معرض للــخـتــي اسـف استخدامها، فالمغاالة 
 .ما قد يحول إنتباه الطالب عن الدرســنقطة في الدرس،  م

 
 :ميةـلـتعـية الـمـيـلـعـل التــوسائـيف الـنـتص -4.3.4.3
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جال سيكتفي ــذا المــي هــــي ذلك و فـــوا فـبـتــدد المؤلفين الذين كـعـتــيمية بـل التعلـــوسائــيفات الـصنـددت تـتع  
 ".زيتون"مية و تصنيف  ـل التعليمية التعليــللوسائ" ديل"رض تصنيف ــعــاحث بــالب

  أدجار ديل"أشار  مية على أساس الخبرة التي توفرهاالتعليمية التعلللوسائل ) ديل(تصنيف "(Edgar dale) 
خروط أ سماه ـــي مــإلى ترتيب الوسائل التعليمية التعلمية ف" الطرق السمعية البصرية في التدريس"في كتابه 

ى الرموز ــعدة الهرم، حتو فيه رتب الوسائل، بدءا بالخبرات الحسية الهادفة المباشرة في قا) مخروط الخبرة(
دة ــاعـــاللفظية المجردة في القيمة، و مرورا بمجموعات الخبرات التي تكون أقرب للحسية كلما كانت قريبة للق

 :اآلتي)  20( و تأخذ بالتجريد كلما ابتعدنا نحو القمة، كما هو موضح في الشكل 
 مخروط  الخبرة  لـــديـــــــــــل) 20(الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنف الوسائل التعليمية في مخروط الخبرة لديل إلى ثالث مجموعات توضح توزيع الخبرات التي يمر فيها المتعلم 
 فيما بينها بما تشمله من األنواع الفرعية للوسائل التعليميةناء اإلتصال التعليمي، حيث تتداخل هذه المجموعات ــــأث

 :و هي

  

 

البصيرة 
 المجرہة

 

 

المدسوس 
 بالمالدظة

المدسوس  
 بالعمل

الرموز 
المجرہة 
 اللفظية

الرموز المصورة 
)البصرية(  

الوسائل الثابتة التسجيالت 
 الصوتية و المذياع

 التلفاز و األفالم المتدركة

 المعارض و المتادف

 الردالت العملية

 العروض التوضيدية

 الخبرات الممثلة

غير المباشرة/ الخبرات المعہلة   

المباشرة/ الخبرات الهاہفة  



 الفصل البيداغوجي في التعليم الجامعي : الفصل الثاني
 

~ 53 ~ 

 :وسائل المحسوس بالعمل : المجموعة األولى

ن ممارسة فعلية ألنشطة ومهام ــه مـــتضم هذه المجموعة وسائل تسمح للمتعلم باكتساب الخبرة من خالل ما يقوم ب 
س و تذوق و كذلك الحدس العقلي أو ــ، من سمع وبصر وشم و لمعملية واقعية تتطلب إستخدام كافة حواسه المجردة

بعضها، وفقا لطبيعة المهام العملية التي يمارسها المتعلم و تضم هذه المجموعة المستويات الثالثة األولى و هي على 
 :التوالي

الخبرات التي يكتسبها المتعلم نتيجة اعدة المخروط و تعرف بأنها تلك ــلى قــــوجد عـــت :الخبرة الهادفة المباشرة -1
تربويون ـؤكد الـــي في مواقف واقعية مباشرةمشاركته الفعلية في ممارسة جميع المهام و النشاطات العملية بنفسيه، و

ه المتعلم ــوم بـقـأن التعلم عن طريق الخبرات الهادفة المباشرة هو أفضل أنواع التعلم، حيث يتم التعلم من خالل ما ي
 .مواقف تعلم حقيقية واقعية مباشرة في

و هي تلك الخبرات التعليمية التي يكتسبها المتعلم نتيجة االعتماد على وسائل تعليمية ): البديلة(الخبرة المعدلة  -2
تعلمية بديلة كالنماذج و المقاطع و العينات فالمتعلم الذي يتعلم كيفية قيادة الطائرات ليس منطقيا أن يمارس العملية 

ألولى على طائرة حقيقية، لكنه في هذه الحالة يتلقى تلك التدريبات األولية على نموذج للطائرة يشبه في تصميمه ا
 .الطائرة الحقيقية، و هو بذلك يكتسب خبرات بديلة

يمية ي يكتسبها المتعلم عن طريق ممارسته عمليا لمواقف تعلـرات التـبـي تلك الخــــه): الدرامية(الخبرة الممثلة  -3
اب المحاكاة، و المسرحيات  و التمثيليات التعليمية ـلعب األدوار، واأللع: تعتمد على  التمثيل و الدراما و من أمثلتها

 . التي يشار ك المتعلم فعليا في تمثيلها

بعض  و مع أن وسائل الخبرة الممثلة تقل واقعية عن الخبرة المباشرة و الخبرة البديلة، فإنها تكون هي األنسب في
المواقف التعليمية، و على كل األحوال فإن هذه الخبرات بأنواعها الثالثة تشترك معا في أنها تتيح للمتعلم التعلم عن 

 .طريق العمل

   :وسائل المحسوس بالمالحظة:  المجموعة الثانية

 : موعة خمسة مستويات من الوسائل التعليمية التعلمية في مخروط الخبرة هيــجـذه المــم هـضـت

رضها ـــعـلم بــعـقوم المــي يـــواد التعليمية التـــتشمل جميع األنشطة، و األجهزة، و الم: العروض التوضيحية -1
م ـلـعـني أ ن المـعـذا يـو هامضة، ـــعلى المتعلم، بهدف إكسابه خبرات تعليمية معينة،  أو لتوضيح بعض األفكار الغ

 .هو الذي يعرض و على المتعلم المشاهدة فقط
 يها، خارج جدران حجرة الدراسةـلم إلـعـي تتطلب إنتقال المتــاكن التــة األمـافـتشمل ك: زيارات الميدانيةـــال  -2
واع ــــيوان للتعرف على أنـــعرف الزيارات الميدانية أ حيانا بالرحالت ، فاصطحاب المعلم طلبته إلى حديقة الحتو 

ه كل ذلك و غيره ــــالحيوانات،     أو إصطحابهم إلى أحد مصانع الحديد لمشاهدة أفران إستخالص الحديد من خامات
 .الكثير يدخل في نطاق الزيارات الميدانية

ل ـــتجات تعليمية، كتشمل كافة األماكن التي يتم تجهيزها لعرض المواد أ و من: المعارض و المتاحف التعليمية -3
 .ذلك يتيح للمتعلم فرصة إكتساب خبرات تعليمية عن ط ريق المالحظة المحسوسة

الم الرسوم ـــو التعليمية و أفـــديـيــتشمل التلفاز التعليمي، و األفالم السنمائية، و أشرطة الف: الصور المتحركة  -4
رنت و تعد الوسائل التعليمية التعلمية في هذا ـــتـبكة األنــش يـــالمتحركة و البرامج المحوسبة، و البرامج التعليمية ف

الل ــدافعية للمتعلم خـــارة و الــتعة و اإلثــالمستوى أ كثر إنتشارا  و إستخداما في العملية التعليمية،  حيث تحقق الم
 .تعلمه، إذا توافرت الحبكة الدرامية فيها

الصور الفوتوغرافية، و الرسوم : كافة الصور التعليمية الثابتة مثل تشمل: الصور الثابتة و التسجيالت الصوتية -5
رطة المسجل ــما تشمل األسطوانات و األشـــالم التعليمية، كــو اللوحات و الخرائط، و الشفافات، و الشرائح، و األف

 .عليها مواد تعليمية صوتية
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 :جردةـوسائــل البصيرة الم: المجموعة الثالثـــــة

 :هذه المجموعة مستويين من الوسائل التعليمية التعلمية هما ضمـت 

المات البصرية المجردة التي تنطوي على مدلوالت ألشياء و مواقف ـكال و العــــهي تلك األش: الرموز البصرية-1
الرسوم البيانية : لتهاـثـن أمـــف و مــلك المواقــياء، أو تــذه األشـــص هـــمحددة، دون أ ن تعرض صفات و خصائ

ذه ــلم هــتعـرى المـــة، و عندما يـــبكافة أنواعها، و الرسوم الكاريكاتورية، و الخرائط، و إشارات المرور اإلرشادي
لى الخبرات السابقة ـــك عـوالتها، حيث يعتمد ذلــالرموز فإن  العين ترسل إشارة إلى المخ لفك شيفرتها و تحديد مدل

 .لمتعلمالمخزونة في ذاكرة ا

روف و األرقام      ــــتمثل الرموز اللفظية أعلى مستويات التجريد في مخروط الخبرة،  و تشمل الح: الرموز اللفظية-2
وز ـــرمــــاضية، و الـــالرموز الجبرية، و الرموز الري: و الكلمات المنطوقة و المطبوعة و المكتوبة، و من  أمثلتها

ن تلك ـز مـــية و المعادالت الرمزية، و القوانين الرمزية، و عندما يسمع المتعلم أ ي رمالهندسية، و الرموز الكيميائ
ابقة ـــن خبرات ســـه مـالرموز ترسل األذن  إشارات إلى المخ لفك تلك الرموز و تحديد مدلوالتها على ضوء ما لدي

ل ـمـعـنها يـال مـــلك األنواع ال يعني أن كمخزونة في ذاكرته و من الجدير بالذكر أن الفصل بين هذه المستويات و ت
بمعزل عن األخر، فهناك تكامل بين  تلك المستويات، و يمكن للمعلم أن يجمع بين  كل أو بعض هذه الوسائل حسب 

 .ما يتوفر لديه منها، و حسب طبيعة الموقف التعليمي

 :للوسائل التعليمية التعلمية حسب درجة واقعيتها) زيتون(تصنيف 

 :كما يلي) 1999زيتون،(موعات أوردها ـكن تصنيف الوسائل التعليمية التعلمية حسب درجة واقعيتها إلى سبع مجيم 

 :األشياء و المواقف الحقيقية و العينات و النماذج و منها المجموعة األولى -

ر ـيـديل أو تغيـــو هي األشياء، نفسها كما هي موجودة في بيئتها الطبيعية، دون أحداث أي تع :األشياء الحقيقية -1
 .عليها، و يتوافر فيها جميع صفات الشيء الحقيقي

ن ـــون عــقـلـتـالبيئة المحلية ي أوأحداث واقعية عيانية يعايشها الطلبة داخل المؤسسة التربوية، : مواقف حقيقية -2
 .تعليمية مباشرةطريقها خبرات 

و هي أشياء حقيقية، أو أجزاء منها، ثم انتزاعها من بيئتها الحقيقية،  و تمثل في خصائصها و صفاتها : العينات -3
 .تلك األشياء الحقيقية

دريسي بغية مساعدة الطلبة على ـوقف التــأشخاص من ذوي الخبرة في مجال معين يؤتي بهم إلى الم: الخبرات -4
 .محددةتعلم موضوعات 

القة بموضوعات ــحلية ذات عــأمكنة موجودة في البيئة المدرسية أو الم:  مواقع في البيئة المدرسية أو المحلية -5
 .التدريس

 .دا ألداء المهارةـــيـــوذجا جــمــمواقف لتعلم المهارات يقلد فيها الطلبة ن: المواقف التدريسيــــــة المحاكيــــــة -6
عاب التربوية، تمثيل ــاة كاأللــيــينطوي على تقليد، أو تمثيل مواقف واقعية من الح :تربويةالتمثيل و المحاكاة ال -7

 .األدوار، المواقف المسرحية، الدمى التعليمية و مسرح العرائس
واد حقيقية يعطيها أبعاد ـــن مـــصنوع مـــو هي عرض مجسم للموضوعات م): الديودراما(المناظر المجسمة  -8

 .س الواقعي للمناظرة التي تعرضهاتوحي باإلحسا
 .المنضدة الرملية و النماذج المجسمة -9
األفالم السينمائية الناطقة، األفالم الحلقية، : و منها  ور المتحركةــــالوسائل ذات الص المجموعة الثانية -

 .تسجيالت الفيديو، البرامج المتلفزة
و هي الوسائل التي تتضمن أجهزة الحاسوب، و المواد : بالحاسوبل ذات الصلة ـــوسائـــال ثةــالــالمجموعة الث -

ظام الفيديو المتفاعل، أو من خالل ـالل نـــن خـــالتعليمية التعلمية التي يتم عرضها من خالل تلك األجهزة أو م
 :نظام الوسائط  المتحددة و يطلق على هذه المواد عادة برامج الحاسوب التعليمي و أهم أنواعها
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 برامج التدريس الخصوصي. 
 برامج التدريب و الممارسة. 
  تمثيل المواقف(برامج التدريس بالمحاكاة.( 
 برامج تنمية التفكير. 
ي مواد بصرية، ال تدخل فيها الحركة، يتم عرضها ـــه:وئياـل الثابتة المعروضة ضــــالوسائ المجموعة الرابعة -

تكبيرها، و عرضها على شاشة العرض، أو الحائط أو على لى ـل عـمـبواسطة جهاز ضوئي من نوع منعين، يع
 :شاشة سينمائية،  و من أنواعها

رض ـــاز عـــهــجـرضها بــعند ع) ة مثالـبـعـورة الكــص(وئيا ــور الفوتوغرافية المسطحة المعتمدة ضـــالص -1
 .) (Opaque projoctorالصور  

 ).توضيحية ألجهزة اإلنسان مثالو منها رسوم ( الرسوم الخطية المسطحة المعتمة  -2
و موضوعة بشكل ) فيلم(ة على مادة شفافة نافذة للضوء ــطبوعـصور أو رسوم ثابتة، فلمية إيجابية م: الشرائح -3

 لشرائحااألخرى، بواسطة جهاز عرض  فرديا الواحدة تلو) عادة(إنفرادي في إطارات بالستيكية، يتم عرضها 
خاصة مختبر العلوم  –و هي شرائح زجاجية يتم إنتاجها في المختبرات ): ةالميكروسكوبي(الشرائح المجهرية  -4

 .-البيولوجية
صحائف، أو شرائح شفافة من مادة البالستيك تنفد عليها الرسوم أو الكتابات المطلوب توضيحها،      : الشفافات -5

 .)السبورة الضوئية(و يتم عرضها على جهاز ضوئي خاص، يسمى جهاز العرض فوق الرأس 
 

 :مجموعة الوسائل المسطحة غير المعروضة آليا :  المجموعة الخامسة -
التي يتم عرضها  على الطلبة مباشرة دون  –أي غير مجسمة  –المستوية (هي مواد العرض البصرية ا لمسطحة 

 :الحاجة إلى إستعمال آالت أو أجهزة العرض الضوئية و أهم أنواعها

على ورق  –بوعة أو مكبرة ــليها مطــصول عـكن الحـهي صور ثابتة، يمو ): الفوتوغرافية(الصور الضوئية  -1
 .عن سلبية سبق إلتقاطها بآلة تصوير و هي ملونة أو غير ملونة -معتم

تي يتم فيها ـد، الـعـبـة الـيـيطلق هذا المصطلح على المواد التعليمية التعلمية ثنائ: ا لرسوم و التكوينات الخطية -2
أو األشكال و عادة ما تتضمن هذه المواد رموزا : الظواهر تمثيال مرئيا بواسطة الخطوطتمثيل األشياء،  أو 

وء ـــواد معتمة ال يتخللها الضــبصرية    و رموزا لفظية، و قد تكون هذه المواد مرسومة، أو مطبوعة على م
 :و لهذه الرسوم  أنواع منها

 الرسوم البيانية - أ
 الرسوم التوضيحية - ب
 )إعالنات الحائط(الملصقات  - ت
 اللوحات - ث
 الخرائط - ج
 رسوم الكاريكاتير - ح

 
الطباشيرية، المعدنية  (و تشمل كل ما يعرض على السبورات بأنواعها المختلفة ) السبوريات(المواد السبورية  -3

وم و تكوينات ـــن رســة أو مــمن عروض لفظية مكتوب.) خــال.... أو الممغنطسة، أو الوبرية، الورقية القالبة، 
 .خطية أو من صور ضوئية و نحوها من المعروضات البصرية المسطحة

ي المواد المطبوعة و المنسوخة و ما يتعلق بها و التي ـــه :المجموعة السادسة الوسائل المطبوعة أو المنسوخة
تعتمد على  يمكن  أن تطبع بأعداد كبيرة، إما على آلة التصوير أو النسخ أو آلة الطباعة ليستعملها الطلبة،  و هي

 .أساسا و أحيانا على الرموز البصرية) الكلمة المقروءة(الرموز اللفظية 
 
هي الوسائل السمعية، التي تعتمد على اإلشارات السمعية، أي على الصوت :المجموعة السابعة الوسائل السمعية -

 ).198، ص 2003محمد محمود الحيلة، . ( الحديث المباشر، الموسيقى، المؤثرات الصوتية(
-  
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  :ل التعليميةـــوسائـــمعايير إختيار ال 5.4.3.3
 : هنالك عدة معايير إلختيار الوسائل التعليمية و المتمثلة في 

 .إرتباط الوسيلة باألهداف العامة و السلوكية -1
 .خلو الوسيلة من األخطاء الفنية -2
 .الصلة الوثيقة بين  محتوى الوسيلة و موضوع الدرس -3
 .المستوى العقلي و خبرة المتعلمينتكيف الوسيلة مع  -4
 .أن تعزز الوسائل التعليمية أسلوب التعليم و تحقيق هدف المتعلمين نحو زيادة قدراتهم  و حل مشاكلهم -5
 .إختيار الوسائل التعليمية المناسبة لتحقيق األهداف -6
 .السهولة و الجودة للوسيلة التعليمية -7
 .ستخدام الوسيلة التعليميةحجم المتعلمين و الوقت و الجهد المبذول في ا -8
 . الوسائل التعليمية ليست غاية بل هي وسيلة للحصول على الخبرات -9
 

 :يقــــــوم المعلــــم بتقييم الوسيلة التعليمية وفق أسس علمية كما يلي:و األسس العلمية لتقييم الوسيلة التعليمية

المواضيع التي عرضتها وعالقتها بالمنهج هل وضحت الوسيلة و حققت هدفها عن المادة الدراسية و  -1
 .الدراسي؟

 .هل حققت الوسيلة التعليمية األهداف التي من أجلها أختيرت و أستخدمت في العملية التعليمية؟ -2
 

هل ساعدت في زيادة وضوح المعاني في موضوع الدرس؟ و هل زاد سببها فهم التالميذ لموضوع الدرس  -3
 .التعليمي؟

 

تعليمية صالح من الناحية العلمية و أن المعلومات التي عرضتها صادقة و مطابقة للحقيقة   هل محتوى الوسيلة ال -4
 .و الواقع و حديثة و متطورة؟

 

 هل مادة الوسيلة التعليمية تتناسب مع مستوى نضج التالميذ وميولهم وعمرهم الزمنى  و العقلي و قدراتهم -5
 .و خبرتهم؟ 

الوسيلة التعليمية متكاملة و مترابطة وفق خطوات منطقية مسلسلة أثناء  هل األفكار و المعلومات التي قدمتها -6
 .عرض المادة التعليمية؟

هل ساعدت الوسيلة التعليمية التالميذ للقيام باستجابات نشيطة و يمكنهم موضوعها من التفاعل مع بعضهم  -7
ق الوسيلة ما بذل من جهة البعض و إثارة األسئلة و المشكالت التي يتعرض له موضوع الوسيلة و هل تستح

 .وتكاليف و وقت في إعدادها؟
ما هي النواحي السلبية و كذا اإليجابية في استخدام مثل هذه الوسيلة و ما هي الخطوات التي يمكن أن تستخدم  -8

 .في المرات التالية لزيادة فعاليتها كوسيلة تعليمية؟
قومات العملية التعليمية فهو العملية التي نحكم ـن مـيا مـــاســـوما أســـقــويم مـــتقـر الـبـتـل ذلك يعــن أجـــم

م ــكـحــتي نــل إنه العملية الــنشودة، بــة المـويـربـداف التــق األهـيـقـي تحـــها فـــجاحــدى نــــلى مـــبها ع
دى ـــياس مـــه قـباتـم واجــــأهن ـــل مــلم بـعــلى المــــب عـــك وجـــداف و لذلــذه األهــمة هـيــلى قــها عــب

 ).96، ص 2003محمد عبد الباقي أحمد، (داف التعليمية  ـتحقيق التالميذ لأله
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 يبين العالقة الدائرية بين مقومات العملية التعليمية و أهمية التقويم في العملية) 21(الشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الــتقــــــويم البيـــــــــداغـــــوجــــــــي 
 

الباحث  يعتبر موضوع التقويم من الموضوعات الحيوية و األساسية التي ال يمكن أن يستغني عنه الطالب الجامعي و
وية ـربـــادين التــافة الميــي كــرارات فــخاذ القــن إتـــو المعلم و المسؤول في التربية أو في الجامعة و المسؤول ع

رفة ـعــدرس المـــه يـــن أنــربوي مـــالخ و تأتي أهمية موضوع التقويم الت ..سكريةـية أو العـأو اإلدارية أو الصناع
ة التي وضعها ــداف التربويــن األهـــجازه مــــم إنـــا تـرص على بيان مــالتربية و التعليم، كما يحالمتعلقة بشؤون 

ل تحقيق ـن أجــال مـهد و مــن جـــذل مـــع ما بــداف مـــن األهـم إنجازه مــا تــع مــب مـاسـنـتـل يـــالمجتمع، وه
تعلم الطالب و تغيير سلوكه و قياس ذلك التعلم و التغير في السلوك  تلك األهداف؟ كما تتمثل أهميته في التأكيد على

 ).17، ص 2004زيد الهويدي، ( باالتجاه المرغوب 

 (Popham)و بوبام  (Sciven)لقد أصبحت عملية التقويم بفضل كثير من علماء النفس و التربية ، أمثال سكريفين 
قائمة بذاتها، لها أساليبها المتعددة و لعل من أهم سمات التقويم بمفهومه نولوجيا ـكــم، تـــيرهـــوغ (Baker)و بيكر 

بل التدريس و أثناء و بعد أن يتم و في كل مرحلة من هذه المراحل يؤدي ــدث قـــالحديث أنه عملية مستمرة، فهو يح
 ).367، ص 1998جابر عبد الحميد جابر، . ( التقويم وظائف مختلفة

 

 

 تدہيہ األهہاف العامة

 تدہيہ األهہاف السلوكية

 التہريس

 وسيلة طريقة مستوى مدتوى

 التعلم

 التقويم
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   :ويـــــتربــم الـــقويـــتــمية الـــأه 4-1

ن حلقات مرتبطة متفاعلة يؤثر بعضها ــف مــــألـــتــسق يــها منظومة أو نــــمكن وصفها بأنـــإن العملية التعليمية ي
بدأ التفاعل بين ــوم. ويمـــتقــظم الــــفي بعض، و تشمل هذه الحلقات أهداف التعليم و محتواه و أساليب التدريس و ن

ي المكونات ــــره فــالمكونات يؤكد أن أي تحديث ألحد هذه المكونات أو الجوانب ال بد و أن يكون له صداه و أث هذه
د بمثابة جهاز التحكم في المنظومة التعليمية كلها، و بالتالي فهو مسؤول عن مسار العملية ــــعــويم يـــقــفالت األخرى

إكتمال المنظومة عة التي يوفرها، و بهذا يسعى إلى تحقيق ــالل التغذية الراجـــن خــليم مــالتعليمية في إتجاهها الس
دة نقاط تبرز من خاللها أهمية التقويم، و خطورة األدوار في المجال التربوي و يمكن ــــهناك ع، و من ثم تطويرها
 :إجمالها في اآلتي

اسيا من كل منهج أو برنامج تربوي من أجل معرفة قيمة ـــزءا أســـد أصبح جــه قـــترجع أهمية التقويم إلى أن  -1
واء كان ذلك القرار يقضي بإلغائه ــه ســـأنــرار بشــــخاذ قــي إتـــأو جدوى هذا المنهج أو ذلك البرنامج للمساعدة ف

لتقويم التربوي أو االستمرار فيه وتطويره بما أن جهود العلماء والخبراء ال تتوقف في ميدان التطوير التربوي فإن ا
 .يمثل حلقة هامة و أساسية يعتمدون عليها في هذا التطوير

يساعد القائمين على " التشخيص"ألن التشخيص ركن أساسي من أركان التقويم فإنه يمكننا القول بأن هذا الركن -2
ذا الميدان هو الصف ـــه انــواء كــــة ســيــوعـــوح و موضـــأمر التعليم على رؤية الميدان الذي يعملون فيه بوض

 .الدراسي، أو الكتاب أو المنهج أو حتى العالقات القائمة بين المؤسسات التربوية و غيرها من المؤسسات األخرى

الج المطلوب ألنواع القصور التي يكتشفها ـــوع العـــحدد نـــستطيع أن يـــي موقعه يــــربوي فــــكل مسؤول ت-3
 .على تحسينها و تطويرهافي مجال عمله مما يعمل 

عرض نتائج التقويم على الشخص المقوم، و ليكن الطالب مثال يمثل له حافزا يجعله يدرك موقعه من تقدمه هو -4
 .ذاته و من تقدمه بالنسبة لزمالئه، و يدفعه هذا نحو تحسين أدائه و يعزز أداءه الجيد

يوب، و يقلل من نفقاتها ـــسار، و تصحيح العــــتغيير الميؤدي التقويم للمجتمع خدمات جليلة، حيث يتم بواسطته -5
 .و يوفر عليها الوقت، و الجهد المهدورين

 :أما الفريق المدافع على االختبارات فيرى فيها بعض الفوائد، و ربما لعدم إيجاد البديل لألسباب اآلتية

 .لطالب خاصة في غياب نظام بديل مقنعمون على التعليم وسيلة ناجحة لقياس مستويات اــــا القائــــيعتبره - أ
 .لة تنبيه، تدفع أولياء األمور لمتابعة أبنائهم، و الوقوف عن كثب لمعرفة مستوياتهمــيــتعتبر اإلختبارات وس - ب
من خالل اإلختبارات يتمكن الطالب من تحديد قدراته وميوله نحو تخصص معين يسهل عليه إجتيازه  - ت

 ) 0TWWW.drmosed.com)0T.     مستقبال
 

 :      مــــويـــتقـائف الـــوظ 4-2

 :للتقويم وظائف ومهام يمكن إبرازها في التالي

 .يشخص للمدرسة و للمسؤولين عنها مدى تحقيقهم لألهداف التي وضعت لهم -1
معينة من العادات والمهارات التي تكونت  معرفة المدى الذي وصل إليه الدارسون، و في اكتسابهم ألنواع -2

 .عندهم نتيجة ممارسة أنواع معينة من أوجه النشاط
 .التوصل إلى اكتشاف حاالت التخلف الدراسي و صعوبات التعلم، و معالجتها في حينها -3
األفضل تطيع أن يدعمها، أو يغير فيهما نحو ـســث يـيـحـشاطه بــــمله، و نــــوضع يد المعلم على نتائج ع -4

 .سواء في طريق التدريس، أو أساليب التعامل مع الطالب
 .معاونة المؤسسة التربوية في توجيه الطالب حسب قدراتهم وتوجهاتهم -5
 .يزيد التقويم من دافعية التعلم عند الطالب -6

 

http://www.drmosed.com)/�
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 :التحصيلية االختبارات
و أرفة مستوى الطالب في مقرر بعينه،ـلى معـتدل عــاالختبارات التحصيلية وسيلة من وسائل القياس التي تستخدم ل

 عارف، و العلوم المختلفة، و قد تباينت آراء ــــدم تحصيل المــــي قديمة قــفي مجموعة من المقررات الدراسية، و ه
 التربوين حول االختبارات، و فوائدها و اآلثار المترتبة عليها، فمنهم من هاجمها بشدة وطالب بإلغائها، و حجة 

 :ق ما يليهذا الفري
نتيجة إلعتماد النتائج النهائية في قياس مستويات الطالب على االختبارات كوسيلة وحيدة، فإن جزءا كبيرا  - أ

تعداد لهذه االختبارات بصرف النظر عن أي إستفادة آخرى ـــي االســـمن جهد الطالب، و وقتهم ينصرف ف
 .في عملية التعلم

ن قد يصاحبهما الفهم، و قد يجانبهما ــــى الحفظ، و االستظهار الذييعتمد الطالب لنجاحهم في االختبارات عل - ب
 .و بعد ذلك ال يهم أن تحتفظ الذاكرة بتلك المعلومات أو تذهب أدراج الرياح

ن مرحلة ألخرى ـالب مـــأصبحت الدراسة وسيلة لتأدية االختبارات، و أصبح االختبار ، وسيلة النتقال الط - ت
 .أو لدخول الجامعة

درات الدارسين ـباعتبارها وسيلة القياس الوحيدة في معرفة ق –على إعطاء االختبارات أهمية كبرى يترتب  - ث
 .ظاهرة الغش التي تفشت بين مختلف فئات الطالب و التفنن  فيها -على النجاح أو الرسوب

ي ــــدرجات التـو النسبة المئوية للــــشجع إعتماد الجامعات في نظام قبول الطالب على معيار واحد أال و ه - ج
تحصل عليها الطالب إلى تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية التي ليس الغرض منها حصول الطالب على 

أوسع، و أعمق، و إنما الغاية منها فقط الحصول على درجات أكثر، مما يساعد على   معارف،و معلومات
 .تحقيق رغبات الطالب في دخول الكليات التي يرغبونها

لبا على ـنعكس ســذي يــر الــالب األمـند الطـبي عـد العصـــــن الشـر مـيـثـختيارات كيصاحب عملية اال - ح
 وعلى أولياء أمورهم، و أسرهم عامة، فتعيش األسرة فترة ليست بالقليلة قبل االختبارات و أثنائها   أنفسهم،

  طوارئإلختبارات و كأنها في حالة واإلستعداد غير العادي لهذه ا من التوثر حالة 
مال عليها ــد و الــهــإهتمام السلطات التعليمية باالختبارات يدفعها إلى إنفاق الكثير من الوقت و الج - خ

  رفي و النفسيــجال المعــــي المــربما أكثر مما ترصده ألوجه النشاطات التعليمية المختلفة التي تنمي الطالب ف
 .و الشخصي

رق، أو األساليب التي ـــــالط مالئمةإن االختبارات كوسيلة للقياس ال تبين مقدار جودة الكتاب المدرسي، أو  - د
 .يتبعها المعلم في تدريسه، كما أنها ال تعكس مالءمة المنهج كله بالنسبة للطالب، أو المجتمع

 

 :أدوار التقويم في العملية التدريسية -4-3
 :العملية التدريسية فيما يليأدوار التقويم في  تتمثل

 فاعلية و فعاليةـــدة بــديــبرة تعلم جي خـبدأ فـــــفاستعداد الطالب أو تهيؤه لل: Readiness Roleالدور القبلي  -1
مادة ــــهارات سابقة تتعلق بالـــعارف ومـن يتعرف المعلم قبل بدء العملية التدريسية على مدى الطالب من ميتطلب أ

ق ـعد التعلم السابـو هذا يستند إلى مبدأ أن التعلم عملية متتابعة ومتواصلة حيث ي. التي سوف يقدم بتدريسهاالدراسية 
 :أساسا للتعلم الحالي و الالحق مثال

روف الهجائية ـــراءة و ذلك بتقنية معرفته للحــفاستعداد الطفل للقراءة يتطلب معرفة المهارات المطلوبة للبدء في الق
و يعتمد هذا التقويم القياس . تعدادـــهذا االســـالكلمات وتآزر العين و اليد و غيرها من المهارات المتعلقة بو أصوات 

واجهوا ـــمل أن يـتـن يحــــذيــعلى تطبيق إختبارات تهيؤ و استعدادات مناسبة من أجل تعرف األطفال أو الطالب ال
ائهم في هذه االختبارات يمكن أن يساعد المعلمة في تحديد أفضل صعوبات في تعلم مواد دراسية معينة و تحليل أخط

راءات تمييزات دقيقة ــــإجراءات العالج فالطفل الذي ال يستطيع التميز بين الحروف الهجائية يمكن معونته على إج
ر تأثيرا ــــؤثـــالتي تب السابقة ـــد مكتسبات الطالــــحديــروريا لتــو هكذا يعد التقويم القياسي ض. بين هذه الحروف

 .جوهريا في قدرته على تعلم مادة جديدة

 .تياجاتهمـاحـفي بــكما يساعد المعلمة في مواجهة خطة تدريسية و تكييفها بما يتالئم مع المستوى الراهن للطالب و ي
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 عة عملية تعليم ــو متابويم البنائي في مراقبة ـتقـعلمون الــخدم المـيست :Formodire Role  يـــدور البنائـــــال -2
عديل العملية ــي تـعلم فــنها المـــكن أن يستفيد مـالطالب كأفراد و مجموعات و يقدم هذا التقويم معلومات مستمرة يم

نائي جزءا ـم البــو تصم يم خطواتها التالية إستجابة لحاجات الطالب مما يبين  تعلمهم و بذلك يكون التقوي. التدريسية
امية ــغذية أمــو ت (Feed back)متكامال من العملية التدريسية بما تقدمه نتائج هذا التقويم المستمر من تغذية راجعة 

(Feed Forword) ظاته ـــات التقويم الصفي الجيد تتطلب من المعلم إحداث توازن بين  مالحـمارسـما زالت مــــف
ره يساعد المعلم في إعادة توضيح المهام أو المفاهيم و إعطاء الطالب مزيدا من ن الطالب أثناء الدرس و هذا بدوـع

حصل عليها المعلم أثناء ذلك ــي يــو المعلومات الت. اليةـــهام التــــى المــالتدريبات المتعلقة بهذه المهام أو االنتقال إل
و تكون أيضا . دراسيــو ضعفهم في المجال التكون بمثابة تغذية راجعة له و لطالبه حيث توضح لهم جوانب قوتهم 

اء ـــحث اآلبـحددة، مما يـــبمثابة تغذية أمامية لتعديل العملية التدريسية بما يحقق األهداف أو المستويات التعليمية الم
ذل ــلى بــعلى متابعة التقدم الدراسي ألبنائهم و يجعل الطالب على دراية مستمرة بمستوى تحصيلهم مما يشجعهم ع

 .مزيد من الجهد لتحقيق المستويات التربوية المتوقعة
قب اإلنتهاء من مقرر دراسي ـويما ختاميا عــقــري المعلم تــــج ): Summative Role( الــــدور الختــــامي -3

قرر ــــللملية ــاعلية الكــى الفـــأو وحدة تعليمية الهدف من هذا التقويم يكون عادة وضع تقديرات رقمية تشير إل
يما يتعلق ــتجميع جميع المعلومات المتاحة للمعلم ف" تاميـــالخ"قصد بكلمة ــوحدة التعليمية المعينة، و يـــــأو ال

ادة يجري المعلم  أيضا إختبارا في نهاية المدة التعليمية يقيس جميع األهداف ــــبالمقرر الدراسي في نهايته و ع
تند إلى هذه التقديرات ــلم أن يســعـمكن للمـــو ي. ررــــقــن هذا المــقها الطالب مأو المستويات  المتوقع أن يحق

في تعرف المستوى التحصيلي العام للطالب في مجال دراسي معين بالنسبة للمعارف و المهارات المتعلقة بهذا 
دور ــعد الــة و الحقيقة أن يــيــالمجال و ذلك إلتخاذ قرار يتعلق بنقلهم إلى صف أعلى أو منحهم شهادات دراس

ما يجعل الطالب يركزون ـــدارس التقليدية مـــالختامي لدى يقتصر على اختبارات آخر العام  هو السائد في الم
لذلك ينبغي على المعلم . جهودهم في الحصول على تقديرات مرتفعة بغض النظر عن نوعية و مستوى تعلم هم

امي في العملية التدريسة حيث أنه يحتاج إلى كل من الدورين في إجراء تقويم إحداث توازن بيني و التقويم الخت
 ).17، ص 2007صالح الدين محمد عالم، (  أكثر إخبارا عن طالبه

  )105-102 ص ، ص2008محمد صاري، ( تاذـــــسين األداء لألســحــويم و تـــــتقــــال 4-4

من يرجع إلى بعض الكتب المتخصصة في التقويم التربوي يالحظ أن أصحابها يذكرون للتقويم وظائف عديدة جلها 
و التصحيح  ة ــتنبؤ  و الوقايــال يتعلق بالجوانب التي تخص عنصر المتعلم، كوظيفة المراقبة و التشخيص و وظيفة 

ردوده التعليمي وظيفة أساسية يحققها التقويم ــــع مــــعلم ورفى أن تحسين  أداء المــو التدعيم، و نادرا ما يشار إل
 .المستمر، و تتمثل في تقييم األستاذ و تقويمه باستمرار وذلك

 

اجة ماسة إلى فئة من األساتذة الذين يبادرون ـــي حـــإن التعليم ف :(L'auto évaluation)تقويم األستاذ لنفسه  -1
قاعا ــــر، و إيـيـغـتـة ال تـقــريـدرس لتعلمه طــــفال ينبغي أن يتخذ الم) را إبداعيايحملون فك(و يجددون باستمرار 

ل و اإلضافة و التحسين و التجديد ـــعديـر إلى التـقـتــفــو ت  واحدا مفروضا على الجميع، و دروسا تتميز بالبباغائية
الذي يميز في كثير ) الطالب(دانا موضع المتعلم ــــو وج المستمر، فالضرورة تحتم على األستاذ أن يضع نفسه عقال

مة، و بين المعلومات القديمة البالية ـليه و بين المعرفة الدســـرض عــي تعـــرفة الغثة التــــيان  بين المعــن األحــم
ة التي ــنومــريقة المــــتعلم، و بين الطـــي الــــرغبة فـــالمعلومات الجديدة األصيلة، و بين الطريقة المشوقة و الم و

 .الخ....تميت  الذهن

  و لعل أ هم أساليب النقد الذاتي المراجعة الدورية للدروس و المحاضرات التي نلقيها سنة بعد أخرى بهدف إثرائها 
 :و تعديلها أو تعديل بعض أفكارها إنطالقا من 

 .ما يتوفر لدينا من مراجع حديثة و معاصرة -أ
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لى ـــشرف عـي نـواد التـــــي المـــاضرات التي يلقيها أصحاب الخبرة من األساتذة و الباحثين فالدروس و المح -ب
عارف ـــن مـــــدة ما يقدمه مـــــراءة ناقــــــتدريسها، و كم يفاجأ األستاذ، عندما يتجرد من الذاتية و التعالي و يقرأ ق

 .المستوى المعرفي و المنهجيو معلومات، و كيف يقدمه؟ بثغرات كثيرة على 

و حتى ال يصاب األستاذ بالجمود و اإلنزواء في إختصاص ضيق أ و في إختصاص البد أن ينوع في تدريس المواد 
 .بعد فترة زمنية محددة، شريطة أن تكون قريبة أو لها عالقة بتخصصه

 

ليه ـــى عـــتعالــد يــــقويم، و قــــن التــقد يرفض بعضهم هذا النوع م:تقويم المدرس من قبل المدرسين اآلخرين -2
الله بعضهم بعضا ــبحجة من يقوم من؟ و الواقع أن الهدف منه هو العمل الجماعي المنظم الذي يقوم األساتذة من خ

ن صاحب الخبرة الطويلة و ينتفع من المتخصص غير المتخصص، ألن ـــم) المتربص(تاذ المبتدئ  ـــــاألس فيستفيد
و رفع المردود المعرفي و التربوي و المنهجي لديهم ال يرقى إلى المستوى ) المعلم و المتعلم(في تحسين أداء البحث 

 .المطلوب إال إذا تحول الجهد الفردي إلى مستوى الجهد الجماعي المنظم

اتذة الذين يشرفون و ال يمكن إجراء هذا النوع من التقويم عن طريق لقاءات بيداغوجية دورية تتلى فيها تقارير األس
ر قراءات نقدية شهرية   أو ثالثية أو سداسية أو سنوية للمقرر ــقاريــــذه التــــعلى تدريس مادة مشتركة، و تجمل ه

لى ضبط المشكالت  و إقتراح الحلول و تبادل ــالدراسي و تكون بمثابة المنحطات التي يتدرب من خاللها األساتذة ع
 ا ي معرفة أكثر عمق للمادة الدراسية فيبررأهميتهـــك، فـــبينهم،و سياستهم هذا من دون ش الخبرات  و التنسيق فيما

 .و دورها و غاياتها التعليمية مما يساعد على التطوير المستمر للمناهج التعليمية  

 

تؤدي لألستاذ مرتبا إلنجاز ؤسسة التي ــإن المجتمع أو الم:تقويم األستاذ من قبل اإلدارة أو اللجنة العلمية المؤهلة -3
سؤولية ههنا مسؤولية إدارية ـــهمة، و المــمهمة معينة من حقها أن تشترط فيه المواصفات الضرورية للقيام بتلك الم

هاء المحاضرة، أو بعد إنهاء ـتاذ بعد إنــــ، فيكلف األس"متابعة"أو " شبه رقابة"أو علمية حيث ينبغي أن تكون هناك 
لمية المؤهلة ـــنة العـــجــولى اللــــالمقرر بتقديم دروسه في شكل محاضرات منظمة و مطبوعة تت محور من محاور

تابا يستفيذ ــو تنقيحها ثانية، و قد تصبح بعد ذلك مطبوعة أو ك فحصها، و بعد نقدها و إثرائها يكلف األستاذ بتعديلها 
 .منه األستاذ ماديا و معنويا كما تستفيذ منه المكتبة

 

واقع أن تقويم المدرس لزميله المدرس أ مر مرفوض عند كثير من األساتذة، فما ــــال:تاذــــويم الطالب لألســــتق -4
ذا النوع من التقويم في الجامعة الغربية ألن نتائجه جد إيجابية إن على مستوى ـبالنا بتقويمهم من قبل طالبهم يشيع ه

الرغم مما يقال عن مستوى الطالب الجامعي لغويا و معرفيا  ومنهجيا إال  الطالب و إن على مستوى األستاذ، و على
أن فيهم من يمتلك حدسا يؤهله للتميز الموضوعي بين المعرفة الغثة التي تعرض عليه و بين المعرفة الدسمة، و بين 

شوقة و المرغبة في التعلم، و بين ريقة المــلية، و بين الطــــثة و األصـــالمعلومات البالية القديمة و المعلومات الحدي
 .الطريقة المرهبة التي تميت الذهن و تطمس الفكر

 

ه اإلدارة أو أستاذ المادة في نهاية ـــمثل هذا التقويم عن طريق ملء الطالب إلستمارة تقدمها ل -عادة –جري ـــــو ي
 معلومات متنوعة تخص الجوانب العلمية و المنهجيةتمارة ـــــذه اإلســـشمل هــــدراسية، و تـــــالسداسي أو السنة ال

تيار عالمة رقمية أو مالحظات نوعية تتعلق ــالب باخــــألستاذ مادة معينة، ثم  يكلف الط... والبيداغوجية و النفسية 
 ).ع(الذي يدرس المادة ) س(بالكفاءات التعليمية ألداء المدرسين كما في المنوال اآلتي عن األستاذ 
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 المالحظات                         

 

 الكفاءات

 هـ د ج ب أ

 ضعيف دون الوسط متوسط جيد جيد جدا

    ×  الكفاءة اللغوية لألستاذ

تحكمه في (الكفاءة العلمية 
 )المعرفة

×     

    ×  الكفاءة المنهجية

    ×  الكفاءة البيداغوجية

     × المعرفةآليات توصيل 

كفاءته بين المزج بين النظري و 
 التطبيقي

  ×   

  ×    كفاءته في التعامل مع الطلبة 

 

 عملية تقويم الطالب لألستاذ) 2(جدول 

و النتيجة التي نخلص إليها .و سيفضي هذا النوع من التقويم إلى اكتشاف األستاذ لنفسه من خالل مالحظات طالبه
ى تكوين أساتذة ـــاسة إلـــاجة مـــي حــأن التعليم بشكل عام و التعليم الجامعي خصوصا  ف من خالل اإلنشغاالت ،

و لألسف   ( enseignants Chercheurs)"  األساتذة الباحثين"و معلمين من طراز خاص يطلق عليهم بعضهم 
ادرا ما نعثر عليهما معا ـــ، و نالشديد إذا عثرنا على  المدرس غاب ا لباحث و إذا عثرنا على الباحث غاب األستاذ

ذلك ــــأي على األستاذ المبادر و المجدد الذي يطور باستمرار، و كما ينبغي أن تعلم المدرس كيف يجب أن يعلم، ك
 .نعلمه كيف ينبغي أن يقيم و يقوم

البيداغوجي، و تكليفه إن مطالبة األستاذ بااللتزام، و فرض الرقابة المباشرة و غير المباشرة على دروسه  و نشاطه 
قوقه و ال تبالي ـــي حـــبكثير من الواجبات تظل عديمة المعنى و الفائدة إذا كانت الفلسفة التربوية للمجتمع مقصرة ف

 ).106، ص 2008محمد صاري، (بأساسياته التي تضمن له اإلستقرار 
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 : خالصـــة الفصـــل
 إن تشخيص مشكلة الرسوب الدراسي في الجامعة الجزائرية و عوارضه و المسببات الكامنة وراءها، مع إمكانية  

 التنبؤ بالنتائج اإليجابية و ذلك بالنجاح في المسار الدراسي للطالب في ضوء المعطيات التي تطرقنا إليها من خالل 

 ريس الحديثة و التقويم البيداغوجي الفعال، قد يقودنا إلى تقصي التوجيه السليم و االعتماد على المنهاج و طرق التد

 .الحقيقة و بالتالي إلى المعالجة الصحيحة، و الوصول بالطالب إلى تخطي هذه المشكالت  الدراسية
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 :تمهيــــــد 

ر األكبر في إعداد الشباب للحياة المنتجة، و على الرغم من اإلهتمام الكبير بهذه المرحلة ــــللمرحلة الجامعية األث 
 إن كثيرا  من طالب الجامعة يتعرضون للرسوب و اإلعادة و بخاصة في السنوات األولىــالعمرية في الجزائر، ف

ة ــو قد توجهت هذه الدراسة إلى البحث عن عوامل رسوب الطلبة، إذ يعد الرسوب أحد أهم الهدر التربوي المؤدي 
 .إلى انخفاض كفاءة النظام التعليمي

 (http://www.saihet.net)تاريخ مسألة الرسوب المدرسي  -1

 اضيةــــتغيرت في السنوات الخمسين  الملم يعد الرسوب المدرسي ما كان عليه، بمعنى أنه لم يعد قضية قدر، فقد 
أعتبر أن بعض " إيديولوجيا المواهب"، إنطالقا مما يعرف بـ "الحتمية النفسية"في الخمسينات سيطر على الرسوب 

 .األشخاص موهوب للتعلم أما البعض اآلخر فال، و أعتبر النجاح أو الرسوب رهن مواهب التلميذ الشخصية

فاعتبرت بيئة التلميذ االجتماعية العنصر " الحتمية النفسية"محل " حتمية إجتماعية"لت ــات حر الستينـــي أواخــو ف
دماغ ــتشافات الجديدة في علم الــوية و اإلكــربــي العلوم  التـــالمسبب للنجاح أو الرسوب، حاليا و بفضل األبحاث ف

ر ـــكان آخـــي مــاالجتماعية بل بات ينظر إلى مسبباته فلم يعد الرسوب ينسب إلى المواهب الشخصية أو إلى البيئة 
" إيديولوجيا المواهب"ن مقاربة ـــاما مــو هو المؤسسة التربوية في مقوماتها المختلفة، هكذا إذا انتقلنا في خمسين ع

 الطالب في حال ي الشروط التي تصنعـــدة هـــديـــفي إطار المؤسسة التربوية، ع" بيداغوجية الشروط"إلى مقاربة 
 .سهل التعلم أو العكست

 :العوامل المؤدية إلى الرسوب الدراسي -2

رة الرسوب مجموعة من العوامل المتداخلة و المتشابكة التي يصعب الفصل بينها، كما ـــكمن وراء ظاهــــت 
مجموعة موحدة من ال يمكن  أن يكون الرسوب في جميع حاالته ناتجا عن ــــيصعب تحديدها تحديدا قاطعا، ف

دى تأثيرها على ظاهرة الرسوب تبعا إلختالف الزمان و المكان ــــذه العوامل تتفاوت في مــــكن هــعوامل، و لــــال
 :ن أهم هذه العوامل ما يليـــو الظروف البيئية التي تحدث فيها هذه الظاهرة، و م

 :الطالب نفسه و منهاو هي العوامل التي ترجع إلى  :العوامل الشخصية -2-1

 كضعف القدرة العقلية، و تدني مستوى الذكاء، مما يؤدي إلى صعوبة إستيعاب بعض المواد : العوامل العقلية
 .الدراسية

 و هي مجموعة العوامل النفسية التي تؤدي إلى صعوبة تكيف الطالب مع جو  :العوامل النفسية و اإلنفعالية
ل القلق و التوتر و ضعف الثقة بالنفس، و الخوف من  التعامل مع المدرسة و مع المجتمع بشكل عام، مث

تي يعانيها بعض الطالب مما يفقدهم القدرة على التركيز ــــاآلخرين، و كذلك اإلضطرابات النفسية و العصبية ال
راسية، مما و اإلنتباه أثناء الشرح و المذاكرة، إضافة إلى عدم توفر الدافعية و ضعف الميل نحو بعض المواد الد

 .يؤدي إلى ضعف اإلهتمام بهذه المواد و من ثم الرسوب فيها
 واء السمعية أو البصرية أو الجسمية،  ـــكالمرض و اإلصابة باإلعاقات  المختلفة س :العوامل الجسمية و الصحية

ا ينعكس على قد تؤدي هذه األمراض إلى كثرة غياب الطالب و تؤثر في حالته النفسية و إستعداداته للتعلم مم
 .مستوى تحصيله

وبة الفصل بين  العوامل ــــن صعــرغم مــــلى الـــــع :العوامل االجتماعية و الثقافية و االقتصادية 2-2
 :االجتماعية و الثقافية و االقتصادية المؤدية إلى الرسوب إال أنه يمكن حصر أهم هذه العوامل فيما يلي

  ألفراد األسرةضعف المستوى الثقافي و االجتماعي. 
 تفكيك األسرة و كثرة الخالفات بين أفرادها. 
 عجز األسرة عن توفير متطلبات الدراسة، و تهيئة الجو المناسب للدراسة داخل المنزل 
 طبيعة التنشئة األسرية الخاطئة، كتنشئة األبناء على الدالل الزائد، و تعويدهم اإلتكالية  وعدم االعتماد 

 .في التعامل معهم على النفس، أو الشدة  
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 عدم إستقرار األسرة و كثرة  نقلها من مكان إلى آخر. 
 النظرة السلبية للتعليم و قصور الوعي بأهميته. 
 مصاحبة الطالب لبعض قرناء السوء من الطالب الفاشلين في دراستهم. 
 إنتشار وسائل الترفيه كالقنوات الفضائية و األلعاب المختلفة. 
  اإلقتصادي، و صعوبة الظروف المعيشية لألسرةإنخفاض المستوى. 
 حاجة بعض األسر إلى مساعدة األبناء، و تكليفهم بالعمل في القطاعات المختلفة. 
 إرتفاع المستوى لبعض الطالب و حصولهم على ما يريدون. 

 
ن ــالتعليمي و البيئة المدرسية مى النظام ــرجع إلــــعوامل التي تـــــتعتبر ال :وامل المدرسية و التعليميةـــــالع -2-3

ن المتغيرات الفاعلة و المهمة في التأثير على ــأهم العوامل المؤدية إلى رسوب الطالب، نتيجة إرتباطها بمجموعة م
 :و هناك مجموعة من أسباب الرسوب ترجع إلى المدرسة و النظام  التعليمي من أهمها. الطالب

 ضعف كفاءة اإلدارة المدرسية. 
 فاءة بعض المعلمين من حيث اإلعداد و التدريبضعف ك. 
 ضعف الصلة بين  المناهج الدراسية و حياة الطالب. 
 االعتماد على أساليب التقويم القائمة على االمتحانات التقليدية. 
 نقص خدمات التوجيه و اإلرشاد داخل المؤسسة التربوية. 
 النقص في اإلمكانيات و التجهيزات المدرسية. 
 ج الدراسية من عنصر التشويقخلو المناه. 
 عدم إستخدام طرائق التدريس و الوسائل التعليمية الحديثة. 
  إال بعد بدء العام الدراسي بوقت طويل) كالجامعة(عدم إستقرار الدراسة في بعض المؤسسات الدراسية. 
 ضعف العالقة بين البيت و المؤسسة التعليمية. 

 
 :دراسيــــــرسوب الــــار الــــــــآث-3

للرسوب آثاره المتعددة على كل من الطالب و أسرته و مدرسته و المجتمع الذي ينتمي إليه، و يمكن  تصنيف آثار 
 :الرسوب الدراسي فيما يلي

لى الطالب نتيجة إحساسه بالفشل و شعوره ـــوب آثارا نفسية سيئة عــيترك الرس  :ار النفسية للرسوبـــــاآلث -3-1
فرقوا عليه و سبقوه إلى صف دراسي ــذين تــالئه الـــرة زمـــن مسايـــاإلحباط و خيبة األمل و عجزه عبالمرارة و 

ارجها و المعاملة ــدرسة و خـــل المـــأعلى، باإلضافة إلى ما يتعرض له الطالب الراسب من أنواع التجريح في داخ
ه الناجحين للداللة على ــي تعقد بين الطالب الراسب و أقرانالسيئة التي تذكره دائما برسوبه، فضال عن المقارنات الت

ذه ــل هـــالؤه، كــإهماله و سوء خلقه و تخلفه العقلي، و حرمانه من بعض الميزات التي يحصل عليها إخوانه و زم
دم الثقة ـاألوضاع تجعل الطالب يعاني أوضاع نفسية غير طبيعية و تخلق لديه نوع من القلق و الخوف و التوثر و ع

ما أن هذه ـــبالنفس، بحيث يدفعه ذلك إلى كره للدراسة و كثرة الغياب و عدم مواصلة التعليم في كثير من األحيان، ك
األوضاع النفسية قد تؤدي في كثير من األحيان إلى انعدام الثقة و عدم الرغبة في التعامل مع الهيئة التربوية و يمكن 

ثانوية و بداية المرحلة الجامعية ألن طالب ـة الـنفسية أكثر وضوحا لدى طالب المرحلأن يكون تأثير هذه الحاالت ال
 .ألوان النقد و التجريح  ا يوجه إليه منـهذه المرحلة يمرون بمرحلة المراهقة التي يكون الفرد فيها أكثر تأثرا  بم

ار إلى أولياء أمورهم الذين يعلقون ــذه اآلثـــو ال تقتصر اآلثار النفسية للرسوب على الطالب الراسبين و إنما تمتد ه
الكثير من اآلمال على نجاح أبنائهم و يترقبون نتائج جهودهم بفارغ الصبر،  حيث يؤدي رسوب الطالب إلى إصابة 

ح اء و األمهات بنجاـــبآليها اـــاهى فـــأولياء أمورهم بخيبة األمل و الشعور بالخجل بخاصة في المجتمعات التي يتب
يئة التدريسية ــلى الهـــــهذا باإلضافة إلى ما تتركه ظاهرة الرسوب من آثار نفسية ع. أبنائهم و تفوقهم على  أقرانهم

عام ــــتي يبذلونها طيلة الــهود الــم الجـــؤسسة التعليمية رغـي المـرسوب فـــــسب الـــرتفع نــندما تــة عــو اإلداري
 .ة األمل ألن هذه الجهود ذهبت هباء و لم تؤت ثمارها المرجوةدراسي، فيسعرون بخيبـــال
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يتسبب الرسوب في هدر كثير من الطاقات و اإلمكانيات المادية و البشرية   :اآلثار التعليمية للرسوب 3-2
و تعيقه  نظام التعليميـفاءة الـــؤدي إلى ضعف كـــــالمستثمرة في قطاع التعليم فيكون بذلك أحد أهم العوامل التي ت

قات ـــفــاقد النــي فــــادة فـــــعلى تحقيق أهدافه، و تتضح آثار الرسوب التعليمية فيما يسببه الرسوب من زي
ي حالة الرسوب ــذه النفقات فــــالتعليمية،  فالطالب الراسب يكلف الدولة ضعف ما يكلفه الطالب العادي و تزداد ه

بحيث . ـةل بالتوازن الذي ينبغي أن يقوم بين مدخالت التعليم و مخرجاتالمتكرر، األمر الذي يؤدي إلى اإلخال
 .يصبح حجم المدخالت أكبر من حجم المخرجات مما يشكل عبء على الدولة

ن خالل إضعاف قدرته على اإلحتفاظ ـنظام التعليمي مــفاءة الــــي كــرسوب فــــؤثر الــــرى يــــن ناحية أخـــو م
د منن الدراسات  ــديـــدت العـــقد أكـف. ن به حتى نهاية مراحلهم الدراسية، و هو ما يعرف بالتسرببالطالب المسجلي

ا ـيــــالب دراســأخر الطــالصلة القوية بين رسوب الطالب و تسربهم من التعليم، و ذلك عندما أظهرت نتائجها أن ت
ن مواصلة ــاألسباب المهمة التي تجعل الطالب يعزف عوما يولد ذلك في نفسه يعد أحد  و معاناته من آثار الرسوب،

لى سلوكهم ميالين إلى ــأما على مستوى المدرسة فنجد بعض الطالب الراسبين و بدافع من آثار الرسوب ع. الدراسة
مصدر ؤالء الطالب إلى ــــخلق المتاعب لمعلميهم و لزمالئهم المتفوقين  أو األصغر منهم سنا، و كثيرا ما يتحول ه

ترتب عليه ــها، مما يـــشغب و إزعاج و يعمدون إلى إتباع السلوك العدواني، و االستهزاء بقوانين المدرسية و نظام
 .إضطراب العملية التعليمية داخل الفصل، و اإلخالل بالنظام الذي ينبغي أن يسود داخل المدرسة بشكل عام

ل ـمـأبرز العوامل التي يقف وراء زيادة عدد العاطلين عن العيعتبر الرسوب أحد  :اآلثار االجتماعية للرسوب 3-3
 .و إرتفاع معدل البطالة في المجتمع، نتيجة زيادة عدد المتسربين من المدارس

صول على التأهيل المناسب الذي ـــبيل الحــمل قــــو من اآلثار السلبية للرسوب إلتحاق بعض الراسبين بمجاالت الع
وائق ـــد العــشكل أحـــما يــالمستجدات و التطورات المتالحقة في ميادين  العمل المختلفة م يمكنهم من الوقوف على

لى مستوى تعليمه ـالب عــــــي الغــــالتي تقف في سبيل تقدم المجتمع و تطوره، ألن الكفاءة اإلنتاجية للفرد تتوقف ف
 .و إعداده

ذي يرسب ــعدد السنوات التي رسب فيها، فالطالب الــفرد بــاجي للل اإلنتــمــرسوب نقص العــــلى الـما يترتب عـك
ي و هذه الخسائر ــــعمر اإلنتاجــي الــــسارة فــــعاما  يخسر من عمره اإلنتاجي عاما و بتكرار الرسوب تتكرر الخ

تؤثر في نهاية األمر على المجتمع ألن الطالب الذي يتخرج في المدة المحددة يحقق ثالثة مكاسب ال يمكن أن يحققها 
 : الطالب الراسب و هي

 دخل فردي سريع. 
 قوة عمل مبكرة تخدم المجتمع. 
 خصصة لقطاع التعليمحماية للميزانية عن طريق االستثمار األمثل للموارد المادية و البشرية الم. 

 
  :اراالقتصادية للرسوبــــــاآلث -3-4

لى أنه إستثمار للقوى البشرية يتم من خالله تحقيق ــيه عــــبح ينظر إلـــد أصـقـتعليم فــى الـــلقد تغيرت النظرة إل 
 .تحسين مستوى التنمية فيهقدم المجتمع و ـي تـــم فــسهــتي تـــمجموعة من الفوائد االقتصادية و االجتماعية ال

م األسباب التي تؤدي إلى ضياع كثير من الموارد المادية و البشرية ـد أهـــذا المنطلق يعتبر أحــــرسوب من هـــو ال
 لغطية إحتياجات هؤالء الطالب الراسبين من الفصوـة لتمـــفاع النفقات الالزــــإرت (ي قطاع التعليم ــــف المستثمرة 

ر الرسوب إلتحاق عدد كبير من الشباب بسوق ـؤخــــما يــــك). والمعلمين و التجهيزات و األدوات التعليمية المختلفة
مل ـــتاج إليها سوق العـن القوى العاملة المتخصصة التي يحــالعمل، لما يترتب على ذلك نقص في العدد المطلوب م

 )0Thttp://terbiamens.ekbermonteda.com0T(.و مجاالت اإلنتاج المتعددة

 

 

http://terbiamens.ekbermonteda.com/�
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 :النظريات التفسيرية للرسوب الدراسي -4

  :النظرية البيداغوجية لنمط نموذج التدريس اإلتقاني 4-1

 (Block)لوك ــــو ب (Bloom)لوم ـــو ب (Carroll)ارول ــــــهذا النوع على  يد باحثين مرموقين أمثال ك فعر
درس، ــي صلب النشاط التعليمي للمـــو تعمل نظريتهم البيداغوجية على دمج خطط الدعم التربوي ف. و غيرهم

بحيث يكون الدعم متزامنا و مواكبا لنشاط التدريس، بقدر ما يعمل على الرفع من جودة التعليم فانه يساعد على 
 .تخطي المشاكل الدراسية في حينها

لى تعلم جميع الوحدات الدراسية ــادرون عـــل معظمهم قــالميذ أو على األقــــنموذج من التسليم بأن التينطلق هذا ال
هم الضروف المالئمة ـــالمقررة و إتقانها، إذا وفرنا لهم الفرصة لذلك،  أي إذا وفرنا لهم الوقت الضروري و هيأنا ل

ارة إلى أن ــــجدر اإلشــما تـــا األسلوب التقليدي في التدريس، كللتحصيل   و تجنبنا األخطاء التي عادة ما يسقط فيه
نموذج التعلم اإلتقاني ينصح باللجوء إلى بعض الوسائل و التقنيات التي تساعد في التدريس و على تصحيح عملياته 

 .(http : //www.gulgkids.com)من مثل الوسائل التعليمية 

  :ميريومقارنة بيداغوجية الشروط لفليب  4-2

علمي ــــاطفي و تــــجسدي و ع: ن أنواع أربعةــروط مـــهي مقاربة تبعدنا عن النظرة الحتمية للرسوب، و تلك الش
الشروط العاطفية  و إجتماعي، للتالميذ أجساد، هذا ما تثبته دراسات حديثة و الشروط الجسدية تسهل التعلم و تصعبه

" تحت المهاد"اغ إلى بنى أكثر عقالنية، فبنية ــاعدية من بنية العاطفة في الدمهي البنية التحتية للتعلم، فالحركة تص
ورة ــــــن الدخول أو الخروج كوقع الصــفي دماغنا يمكنها أن تأمر إذا أسيء إليها بإقفال أبوابها فتمنع أي معلومة م

روع ـــــناشطة تدرج  التلميذ في مش قـــالشروط التعليمية عديدة كاستعمال طرائ’ اإليجابية للنفس على التلميذ،
دة بالمعلومات السابقة إستعمال طرائق متنوعة ـــديـناء المعرفة بدل إستهالكها في شكل سلبي، وصل المعلومة الجــب

زمالء الدراسة لتعلم ما صعب عليه، تجعل التلميذ ـــي مجموعات صغيرة حيث يستعين التلميذ بــــمل فـــللتعليم، الع
يمكننا أن نستخرج أن الفشل أو درسة ـــي المـــر للتعبير فــضا تأمين أطـأنه عضو أساسي و يفترض أييشعر 

طالقا  من شروط معينة في رهن البيئة ـتلميذ إنـــدخل فيها الــــالنجاح ليس حاال كمطلقة بل هما حال دينامية ي
 (http://www.seihet.net)المدرسية 

 : (Les théories de la reproduction)ج نظريات إعادة اإلنتا -4-3

لى  الوظائف القمعية، اإلصطفائية و المعيدة إلنتاج المؤسسة المدرسية،  يطور هذا ــــريات عـــذه النظــشدد هت 
كرة المدرسة المعيقة، سواء ألنها ال تأخذ بعين االعتبار قيم التالميذ المنحدرين  من الطبقات ــــالتيار النظري ف

ة، األمر الذي يؤدي إلى خالف ثقافي، أو لكون تنظيمها وكيفية إشتغالها الداخلي ـحرومــــاالجتماعية المسماة الم
 .تكتسي عدة أشكال. موجهين خصوصا لمحابات بعض الطبقات  االجتماعية على حساب اللط بقات المحرومة

  يا لدى بورديو و أسرونـــتماعــــحددة إجـية المــنفســـدادات الـــتعـــي و اإلســقافـــال الثــرأس الم 4-3-1
(P.Bourdieu et J.C Asseron)    :ي تبرير ــــساهم فــــتعيد المدرسة إنتاج بنية العالقات الطبقية و ت

تعدادات الطبقي ــــدعيم اإلســــأكيد و تــــوى تـــة ســفـيـن وظـــــة مــمدرســليس لل. "يـــــالتفاوت االجتماع
 .(Bordieu ,1970)" النفسي المحدد إجتماعيا

ة المختلفة، الخاضعة لحكم ـــؤهالت الفرديـــــيتصور الخطاب اإليديولوجي المهين التفاوت الطبقي بوصفه نتيجة الم
للطبقة المهيمنة وافق القيم الثقافية ـــالمدرسة على أعتبار أنها مؤسسة غير أن المعايير الموظفة من طرف المدرسة ت

جاه المدرسة ـن اإلستعدادات تــــقريبا من الثقافة المدرسية و جملة م" رأس مال ثقافيا"تنقل هذه األخيرة إلى أطفالها 
دى األطفال المنحدرين من ـــدرسي، ليس لــو إستعدادا نفسيا محددا إجتماعيا، تساعد مجتمعة على تحقيق النجاح الم

روم رأس المال هذا و ال هذا اإلستعداد النفسي المحدد إجتماعيا، فعالم المدرسة غريب وسط إجتماعي يوصف بالمح
 .عنهم كل الغرابة، األمر الذي ال يؤدي إلى إقصائهم منها فحسب لكن إلى سلوكات اإلقصاء الذاتي أيضا
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صراع مع ثقافة المدرسة ي ـــيرى هذا التحليل أن ثقافة األطفال المنحدرين  من أوساط موصوفة بالمحرومة تدخل ف
التي هي ثقافة الطبقة المهيمنة، إن القيم اإلتجاهات و النمط المعرفي التي تنقلها األولى مختلفة عن تلك التي  تتبناها 
الثقافة المهيمنة و التي تسمح بتحقيق النجاح، يكتسب هؤالء األطفال اتجاهات اإلخفاق تجاه عالم المدرسة الذي يبدو 

 .ابة عن نظام القيم الذي يتبنونهغريبا كل الغر

 : La théorie de la correspondanceنظرية التناسب  -4-3-2

ن أشكال ــدعم مــــذا النظام و يــــو ما يقيم ه" البنية االجتماعية للنظام التربوي"جود تناسب بين يرى هذا التحليل و
ختلف مستويات بنية الشغل ــــمستويات التربية، متزود مختلف . الوعي، السلوك بين  األشخاص و سلوك الشخصية

تويات التقسيم التراتبي للعمل  ــــي مختلف مســــود فــــى تبني تنظيم داخلي شبيه بذلك الموجــــمال و تميل إلـــــبالع
Bowles, Gentis, 1976) (سة ـلمؤسي المعاهد و الثانويات، تكون نشاطات التالميذ مقننة بصرامة في اــــهكذا ف

كالوريا  ــــــدى لما بعد البـــتحرص أدنى المستويات على التقيد باللوائح ، بعد هذا و على  مستوى التكوين قصير الم
أخيرا . رقابةـــل خضوعا للــــمثلما هي حال المستوى المتوسط في المؤسسة، تكون النشاطات أكثر إستقاللية    و أق

لنخبوي على تنمية العالقات االجتماعية المناسبة لتلك الموجودة في المستوى العالي امعي اـــرص التكوين الجـــحــي
 ).98-96 ص ،  ص2007مراد عبيد، (لتراتيبة المؤسسة 

 :(Interactionnisme et Ethnométhodologie)التفاعلية و المنهجية اإلثنية  -4-4

األخير بما يحدث داخل المدرسة، يتم التركيز على البناءات  تيار التفاعلي، يهتم هذاــــتتصدر هذه اإلشكالية أشغال ال
رف األساتذة و التالميذ عوض اإلعتماد على  تأكيدات علماء االجتماع حول هذه ــالشخصية الخاصة لألحداث من ط

 .تعطي األولوية  في اإلهتمام لمسار تحديد المعنى و الوضعية...) التفاعلية(...األحداث و 

ات المجسدة و اليومية إلنتاج الرسوب المدرسي من خالل التفاعالت  الحاصلة ــــالتيار على تحليل اآللييحرص هذا 
ة ـــيــقـالئـــية و العـــر، يتعلق األمر بتوضيح المسارات االجتماعــــــن مختلف ا لفاعلين التربويين،  بتعبير آخـــبي
سد ــجـل مــصيلة تفاعــــوصفه حـــدرسي بــوب المــــتم إدراك الرسيدرسة ـــالم –وسط ــــال -لـفـط ي المثلثـــف

ي تدفع الفرد إلى أن يكون في األدنى أو على الهامش و إلى اكتساب إستراتيجيات تعلم ـــالقات غير المتكافئة التــللع
 ).100، ص 2007مراد عبيد، ( ،(Coulon,1993)  غير مناسبة

 :من منظور المناهج و طرق التدريس نظرية الذكاءات المتعددة -4-5

كان موضوع الذكاء من الموضوعات التي استمر الجدال و الخالف حولها لسنوات طويلة، و من ثمرة هذا الخالف 
ديدة حاولت فهم  و تفسير العقل البشري منها اإلتجاه التقليدي لدراسة الذكاء و قياسه ـــظهور نظريات و إتجاهات ع

 .لمتعددةو إتجاه الذكاءات ا

طبقا لهذا االتجاه فإن الذكاء هو قدرة معرفية موحدة، يولد بها األفراد، و هذه   :االتجاه التقليدي لدراسة الذكاء: أوال
 (Gardier, 1983)ن خالل اإلختبارات التي تتضمن أسئلة ذات إجابات قصيرة ــــالقدرة يمكن قياسها بسهولة،  م
الذكاء يظل ثابتا في كل المواقف و هذا يعني أن ذكاء الفرد ال يتغير سواء أكان يحل و يرى أصحاب هذا اإلتجاه أن 

 دةــــــة جديـــــي مدينــــحاول أن يجد طريقة فــــــيد، أو يـــلى الجلــــزحلق عـــتــيف يــــمشكلة حسابية أم يتعلم ك
)Krechevsk 1998 ( ة العامل الواحد ـــها نظريــلكثير من النظريات منو الجدير بالذكر أن هذا اإلتجاه قد افرز ا

ي ضوئه الحكم على ـــالي يمكن فــــو التي ترى أن هناك عامال عاما يقف خلف جميع أساليب النشاط العقلي، و بالت
و لكن هذه النظرية  (Terman)ان ــو تيرم (Binet)مستوى النمو العقلي للفرد، و قد أخد بهذه النظرية ألفريد بينيه 

اريخية فقط، حيث يرى أ ن العامل ــــو لم يبق لها إال قيمتها الت (Thorndik)تعرضت  لنقد شديد على يد ثورندايك 
ر، لذلك نظر ثورندايك إلى ـــيرمان ال يفسر تباين  أداء الفرد من نشاط عقلي إلى نشاط عقلي آختالعام الذي نادى به 

لي ـــــقــة للنشاط العــالقدرات الخاصة،  التي تميز السلوك الذكي، و صنف القدرات  المكونالذكاء على أنه عدد من 
 :على النحو التالي

 القدرة على التجريد. 
 القدرة الميكانيكية. 
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 القدرة على التكيف االجتماعي. 
، و ترى أن هناك رفض بوجود عامل واحدـــــنظرية تفسير الذكاء ت (Thurstone)قدم ترستون  1938و في عام  

درات  ـــي قــن األداء العقلي يتمثل فــعددا من العوامل العامة، التي تعبر عن تباينات مختلفة تمثل أشكاال متجانسة م
القدرة اللفظية، القدرة على طالقة الكلمات، القدرة العددية : يـية و هـــدرات  العقلية األولــــمتعددة وأطلق عليها الق

 .رية،  القدرة المكانية، القدرة اإلدراكية، القدرة اإلستدالليةالقدرة التذكي

رى محمد غازي ـــو ي رونــو آخ. .(Vernon)و فورنون  ,(Guilford)و جيلفورد  (Cattel)و أيضا أفكار كاتل 
ديدا ــصورا جــرض تـــأن الفضل في تقديم الذكاءات المتعددة يرجع لفؤاد أبو حطب حيث ع) 50، 2002(النسوقي 

ر ــــاردنـــألنواع الذكاء،  يتضمن الذكاء الموضوعي و اللذكاء اإلجتماعي، و الذكاء الشخصي، ثم ظهرت نظرية ج
 .للذكاءات المتعددة

 :(Gardner)نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر : ثانيا

 (IQ)قياسه و دحض فكرة نسبة الذكاء  ذكاء وــــــي دراسة الـــــجاه التقليدي فـــــاإلت (Gardner)اردنر ـــــانتقد ج
ذكاء قياسا كميا حاول جاردنر أن يستكشف ــبوصفة عامال و حيدا ثابتا، و بدال من البحث عن مقياس واحد لقيا س ال

من ثقافات ا األفراد ـي يقدم بهــريقة التــــذلك الطــة، و كـنـيـعـات مــافـقـي ثــراد فــــها األفـــيم بـــي يقــالطريقة الت
) 1995كامبل و كامبل،(ة ــابقة دراســــات ســد بينت دراســــة و قــــمختلفة، أو يخدمون ثقافاتهم في قدرات متنوع

أن نظرية الذكاءات المتعددة ... و آخرون (Griner, 2001)و دراسة ) 2001سين شريف، ــصالح ح(ة ــو درا س
ل إحتياجات التالميذ ــة أنشطة تدريسية تقابـــد على  صياغــساعــكما ت تساعد المعلمين على تنمية ذكاءات تالميذهم

  (http://Keneneonline.com)و ميولهم وإستعداداتهم المختلفة

 : لإلختبارات التي أفرزها اإلتجاه التقليدي لقياس الذكاء في أنها (Garden, 1993, 23)وكان نقد جاردنر 

 رت  على القدرات األكاديميةلم تشمل كل جوانب الذكاء، بل إقتص -1
 .بنودها لثقافات دون غيرها، مما يجعلها مقاييس غير عادلةبها مشكالت تتعلق بتحيز  -2
ارع و آخر غبي ـــب/يـــه ذكـــذ بأنــيـمـلـصف تـد نــأحادي ذي مدى ضيق، بمعنى أننا قتقيس الذكاء في نطاق  -3

الذكاءات، يتفوق في جانب و يصبح ضعيف في جانب، و يمكن و بليد، رغم أن كال منهما له بروفيل خاص من 
و يمكن توضيح الفرق بين النظرة القديمة .اإلفادة من نقاط القوة في تنمية و تطوير جوانب الضعف لدى المتعلم

 : كما يلي)  03( ول دللذكاء و نظرية جاردنر بالج

 

 الفرق بين النظرة القديمة للذكاء و نظرية جاردنر) 3(الجدول 

 

 نظرية جاردنر النظرة القديمة

 الذكاء ثابت-1

 أحادي، فالفرد إما ذكي أو غبيالذكاء -2

 .يستخدم الذكاء لتصنيف األفراد و التنبؤ بنجاحهم-3

 يتم قياس الذكاء من خالل اختبارات األسئلة -4

 و اإلجابة القصيرة

 يمكن  تطوير الذكاء و تنميته-1

اإلنسان لديه ذكاءات متعددة، و يتميز في نوع واحد أو -2
 .أكثر

ت البشرية و الطرق الكثيرة يستخدم الذكاء لفهم الطاقا-3
المتنوعة التي يستطيع األفراد عن طريقها تحقيق 

 .إنجازاتهم

 تقييم الذكاءات المتعددة لألفراد من خالل أنماط -4

 و نماذج التعلم و أنماط حل المشكالت
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 :لــــصــــخالصــــة الف

 إن مفهوم الرسوب الدراسي نسبي و محاولة تفسير أسبابه ال تخلو من التعقيد، إن المؤلفات العلمية زاخرة باألعمال  

 و الدراسات و األبحاث المتعلقة بتأويل ظاهرة و تحليل الميكانيزمات المتسببة فيه مع إقتراح الحلول التي يمكن أن 

 .تساهم في معالجة هذا الموضوع حسب مكانته
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 :تــــمـهـــــــيــــــد   

 طوات منظمةــخ إال باستقامة هذا المنهج في شكلدراسة العلمية ـإن لكل بحث علمي منهج يقوم عليه، وال تستقيم ال
سوف يحاول الطالب في هذا   .ث للوصول إلى نتائج علمية دقيقة و موضوعية ـــاحــو مرتبطة منطقيا ، يسلكها الب

قاط عديدة كالمنهج و الحدود الزمانية و المكانية و البشرية  ـــــحث ، و يتضمن نــالفصل عرض الجانب المنهجي للب
م ـــقديـو معالجة الفرضيات و ت رة و األساليب اإلحصائية و تقديم النتائج و تحليلها أدوات البحث المتمثلة في االستما

 .االقتراحات 

 :المنهـــــــــج  -1
تختلف المناهج العلمية باختالف طبيعة الموضوعات المطروحة للدراسة ،فاختيار المنهج يتوقف على نوع الظاهرة 

 .المراد دراستها 

ين ـبـراســاتجاهات الطلبة ال: الموضوع بظاهرة الرسوب في الجامعة الجزائرية تحت عنوانو في هذا البحث يتعلق 
ل ـتوصـالمرتبطة بهم و للديمغرافية في كلية العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية و عالقتها ببعض الخصائص 

 .في لمعرفة ذلك تم استخدام المنهج الوص

 :تعريف المنهج الوصفي 1.1
ية ـوعــن أدوات موضــا يتوفر مـــنهج يستخدم لتشخيص المشكالت أو الظواهر تشخيصا علميا بقدر مـــم وهو"
 .حكمـــنظيم مـــــق تـــخيص برموز لغوية و رياضية مضبوطة وفـــن هذا التشــــم يعبر عــث

 )113، ص  1999د الرحمن الكندي، ــبــ عد هللاــعب(                                                                    
ذي يرسمه لبلوغ أهدافه و يعد المنهج الوصفي ــار الــاحث و اإلطــذي يتبعه البــو األسلوب الـــوصفي هــالمنهج ال

فا ــــتعري" ي ـاعاتـأمين الس" في أهدافه وأسسه و خطواته، هو األنجع لبلوغ غايات و مرامي هذا البحث و يعطي 
ع و يهتم بوصفها ـــد في الواقـوجـيعتمد المنهج الوصفي على دراسة الظاهرة كما ت" مال للمنهج الوصفي فيقول شا

وصفا دقيقا و يعبر عنها كيفيا أو كميا ، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها 
 ".أو درجة ارتباطها مع الظواهر األخرى 

  :أهـــــــداف الـمـنهــــج الوصـــــــفي   2.1

                                                   .لظاهرة موجودة فعال في مجتمع معين جمع المعلومات حقيقة و مفصلة  -

 .بعض الظواهر توضيح  تحديد المشاكل الموجودة أو   -

 .و تقييم لبعض الظواهر ة ـــإجراء مقارن -
 
براتهم في وضع تصور و خطط مستقبلية    ـــهم و خـــادة من أرائـــــا و االستفــيفعله األفراد في مشكلة م تحديد ما -

 .و اتخاذ قرارات مناسبة في مشاكل ذات طبيعة مشابهة 
 

 .إيجاد العالقة بين الظواهر المختلفة  -

 :أســس الــمـنهــج الوصفــــي   3.1

 : هنــــاك خمـــــس أســس للمنهج الوصفي 

 مقابلة، مالحظة، استمارة : إمكانية االستعانة بمختلف األدوات*

بعض الدراسات الوصفية تكتفي بمجرد وصف كمي أو كيفي للظاهرة و البعض اآلخر يبحث في األسباب المؤدية *
 .للظاهرة 

 .لمجتمع توفيرا للجهد و التكاليف تعتمد الدراسات الوصفية على اختبار عينات ممثلة ل* 
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 .دراسة القلق عند الشخص : اصطناع التجريد حتى يمكن تمييز خصائص أو سمات الظاهرة المبحوثة، مثال*

 ) généralisation(الوقائع، الظواهر محل الدراسة على أساس معيار مميز حتى يمكن التعميم  تصنيف األشياء أو*

 :ـــي خطوات الــمنهــــج الوصف 4.1

 :تــتـمـثل خـــطـــوات المنهـــــج الوصفـــــي فــــــي

 .الشعور بالمشكلة و جمع بيانات و معلومات تساعد على تحديدها  -
  .تحديد المشكلة و صياغتها بشكل سؤال محدد أو أكثر من سؤال -
 .وضع فرض أو فروض كحلول للمشكلة  -
  .)االفتراضات أو المسلمات ( لدراسته وضع اإلطار النظري الذي سيسير عليه الباحث  -
 .أخيرا العينة التي ستجري عليها الدراسة مع توضيح حجم هذه العينة و أسلوب اختيارها -
 .ثم يقوم بتقنين هذه األدوات و حساب صدقها و ثباتها... اختيار أدوات البحث كالمقابلة ، اختبار ، مالحظة -
 .جمع المعلومات بدقة و تنظيمها  -
 .لى النتائج و تنظيمها و تصنيفهاالوصول إ -
 ) 0T)http://www.bmhh.med.sa0T.تحليل النتائج و تفسيرها و استخالص التعميمات و االستنتاجات  -

 
 الخطــــوات المنهجـية الـمتـبعــة فـــي هـــذه الدراســـة   -1.4.1

لوم الطبية نحو المشكالت ـــــــي كلية العــي اتجاهات الطلبة الراسبين فــالمتمثلة فام الباحث باستشعار المشكلة ـــق -
البيداغوجية وعالقتها ببعض الخصائص المرتبطة بهم، و قــــام لهذا الغرض بجمعه بيانـــات و مـعـلومات تـساعــد 

 .علـى تحديديها و صياغتها 
االنترنت التي ساعدت على اإلحاطة العامة بالمشكلة و شيوعه و كذلك و من السبل المتبعة لجمع البيانات ، شبكة  -

قراءة أهم بحوث الدكتوراه و الماجستير التي درست موضوع الرسوب الدراسي و أهم أسبابه في الجامعة وحرص 
الباحث على تجميع الكتب و المجالت المتخصصة التي تطرقت إلى موضوع بحثه و مالحظته من قراءته إن هذا 

 في المجتمع " من أهمية " و جنسياتهم لما للجامعة .لموضوع لفت اهتمام الباحثين بتنوع تخصصاتهم ا
و لم يكتفي الباحث بقراءة عابرة و عمومية لهذه البيانات المجمعة بل قام بتصنيفها و تحليلها بغية فهمها، كما قام  -

 ا في إعداد اإلشكالية و خطوات البحث األخرى بتبيان أسسها النظرية و مناهجها و أدواتها حتى يستفيد منه
 .بعد اإللمام بالموضوع و اإلحاطة بحيثياته تم تحديد المشكلة و صياغتها بشكل جيد - 2.4.1
 .وضع فرضيات كحلول للمشكلة  - 3.4.1
 .تنظيم و ترتيب الجانب النظري فصوال وفقرات  - 4.4.1
 .اختيار العينة  - 5.4.1

 .لدراسة حجما و معاينة لالعينة المناسبة  قام الباحث باختبار
 .ار أدوات البحث ياخت - 6.4.1

 .تم تصميم استمارة بحث و حساب ثباتها و صدقها

 

 

 

 

  

http://www.bmhh.med.sa)/�
http://www.bmhh.med.sa)/�
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 :  الدراســـة االستطالعيـــــة: أوال  

 :حدود الدراســـــــة االستطالعيــــة -1

تم  اجي مختار كلية العلوم الطبية بعنابةــــيتمثل حدود المكانية للدراسة االستطالعية بجامعة ب :الحدود المكانية 1-1
، ثم بعد ذلك  IMMAذي سمي آنذاك ــابتداء من مبنى معهد المناجم و التعدين و ال 1975تأسيس جامعة عنابة سنة 

  .عرفت الجامعة تطورا ملحوظا بفتح عدة شعب جديدة كل سنة

 05لق ــرفت خـــع 1980نة ــئ األمر كانت جامعة عنابة على شكل أقسام مرتبطة باإلدارة المركزية و سو في باد
ة ـــمعاهد جديدة و هي العلوم االجتماعية ، اللغات ، األدب العربي ، علوم طبيعية ، و العلوم الدقيقة ، و التكنولوجي

 .و أخيرا العلوم الطبية 

 :معهد مرتبطة بثالث عائالت كبيرة من التخصصات و هي  20ـ سيرت جامعة عنابة ب 1983سنة 

 .العلوم األساسية  •
 . العلوم التكنولوجية •
 . العلوم االجتماعية و اإلنسانية •

 دـــعهــــم 36م ـــات تضـــكلي بع ـــــى ســــة الجامعة إلــلــيكــدت هــيــأع  1999نة ـــــس ذ ـنـــم يرا وـــــأخ
(guide de l’université,1999,p7) ملحوظة و على جميع  تو ال زالت جامعة عنابة إلى يومنا هذا تعرف تطورا

 .)   26، ص  2002نعمان نجالء ، ( األصعدة المعرفية و الثقافية و حتى العمرانية فهي في توسع مستمر 

  :انية ــــزمــــدود الـــــالح – 2.1
 . 2009إلى أواخر شهر نوفمبر   2009أي من بداية شهر سبتمبر  دامت مدة الدراسة االستطالعية ثالثة أشهر

 : ةــــشريـــــدود البـــــــالح 3.1

ة ـيدليـب، صـط :شملت الحدود البشرية طلبة كلية العلوم الطبية بجامعة باجي مختار عنابة في التخصصات التالية 
 . و جراحة أسنان

 : عينــة الدراســـة اإلستطـــالعية -1
نابة ي مختار عـــبية لجامعة باجـــــي العلوم الطـــبين فـــــن طلبة راســـبا مـــطال 60الدراسة االستطالعية شملت 

ذكور و إناث أنظر : في التخصصات التالية طب ، صيدلة ، و جراحة األسنان ، أما من ناحية الجنس فكان كما يلي 
 ) 04( الجدول

 التخصص السن الجنس

فما  -21 % 20-16 % أنثى % ذكر
 فوق

جراحة  % صيدلية % طب %
 أسنان 

% 

36 60 24 40 17 

 

28 

 

43 72 26 44 14 

 

23 

 

20 33 

 60مجموع  60مجموع  60مجموع 

 خصائص عينة الدراسة االستطالعية) 04: (جدول رقم                      
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 : أدوات الدراسة االستطالعية-3

 : اعتمد الباحث على أدوات جمع البيانات التالية 

 : المقابلة النصف موجهة 1.3 

رسوب لدى طلبة العلوم الطبية بجامعة باجي مختار خاصة في الجانب ـباب الــــول أســــو تمثلت أسئلة المقابلة ح
حسب كل تخصصه و ما هي البيداغوجي أيضا تطرق الباحث مع الطلبة السنوات التي يكثر فيها الرسوب الدراسي 

طلبة راسبين  10المشكالت البيداغوجية البارزة المسببة للرسوب لدى طلبة العلوم الطبية و تمثلت عينة المقابلة في 
 .من تخصصات الطب و الصيدلة و جراحة األسنان 

 : تمارةــــــــاالس 2.3

طالبا و أيضا من خالل خصائصها  60ة و عددها اللها تم البحث عن عينة ممثلة لمجتمع الدراســـن خـــــو التي م
 : و تمثلت في سؤال متمثل في الفقرة اآلتية 

ي تواجه الطالب الجامعي و التي لها عالقة بالرسوب الدراسي لدى طلبة العلوم ــكالت البيداغوجية التــــما هي المش
 الطبية بجامعة باجي مختار ؟

 :دراسة االستطالعية ـــائج الــــــــنت -4

من خالل احتكاك الطالب المباشر  و الدائم مع طلبة العلوم الطبية بصفته موظف بالخدمات الجامعية لمدة عشرون 
أفراد و أيضا من خالل االستمارة و بعد تفحص الوثائق  10عاما و من خالل المقابلة مع الطلبة و التي كان عددهم 

استطاع  2009/2010و  2008/2009و  2007/2008ي كلية الطب لسنوات ــرسوب فـــــاإلدارية حول نسب ال
 : الباحث أن يستخلص بعض النتائج الممثلة فيما يلي 

 .كثرة الرسوب لدى طلبة العلوم الطبية تخصص طب •
رابعة في التخصصات الثالث ــــنة الـــــى و الســــنة األولــــاصة الســــكثرة خــسنوات الرسوب موجودة ب •

 ).يدلة و جراحة األسنان ـــب، صــط (
 .عدم مراعاة منهجية واضحة في التوجيه •
ديدة ـــــما نجد أن حدة المشكالت البيداغوجية شــــطرق التقويم و عالقتها بالرسوب في كلية العلوم الطبية ك •

 :في المؤشرات اآلتية و التي لها عالقة بالرسوب الدراسي منها 
 االتصال بين الطالب و األستاذ شبه منعدم  -
 مشكلة لغة التدريس  -
 التقويم غير عادل  -
 أسئلة االمتحانات غير موافقة لمحتوى الدروس  -
 ضغط وكثرة الدروس  -
 الطريقة غير فعالة في التدريس  -
 نقص الوسائل البيداغوجية -
 .عدم التنسيق بين الجانب النظري والجانب التطبيقي  -
 .البيداغوجى نقص التأطير  -
 .مشكلة المراجع  -
 التحفيز والتشويق البيداغوجى غير موجود -
 
 

  



 االجراءات الميدانية للدراسة ونتائجها: الفصل الرابع
 

~ 7 ~ 

 
 
 

 %النسبة التكرارات اإلجابات الرقم

 13.33 08 ضغط وكثرة الدروس 1

 06.66 04 نقص في التطبيق 2

 01.66 01 إنقطاع عن الدروس بسبب اإلضرابات 3

 05 03 الدروس في أوراق مصورة غير مرئية 4

 15 09 اإلمتحانات غير موافقة لمحتوى الدروس أسئلة 5

 16.66 10 التقويم غير عادل 6

 01.66 01 عدم التركيز أثناء الدروس 7

 08.33 05 نقص الوسائل البيداغوجية 8

 18.33 11 مشكلة لغة التدريس 9

 21.66 13 ال إتصال بين الطالب واألستاذ 10

 06.66 04 نقص في التأطير البيداغوجي 11

 15 09 الطريقة غير فعالة في التدريس 12

 01.66 01 التحفيز البيداغوجي غير موجود 13

 01.66 01 مشكلة المراجع 14

 08.33 05 عدم التنسيق بين الجانب النظري والتطبيقي 15

 05 03 مشكلة التوجيه الدراسي 16

 1.66 01 طول مدة الدراسة 17

 1.66 01 مشكلة المكتبة 18

 1.66 01 االمتحانات توقيت 19

 1.66 01 التوقيت البيداغوجي غير فعال 20

 1.66 01 الضغط داخل الفصل الدراسي 21

 
 إجابات عينة الدراسة االستطالعية عن سؤال االستمارة) 05(  جــــــدول رقم

 
 
 



 االجراءات الميدانية للدراسة ونتائجها: الفصل الرابع
 

~ 8 ~ 

 : خالصة الدراسة االستطالعية -5

كما ساهمت في تعرفنا  النهائية األولى للدراسة الميدانيةيمكن أن نستخلص أن  الدراسة االستطالعية تمثل اللبنة 
وقد أسفرت . و أيضا عينة الدارسةللظروف التي سيتم فيها البحث والوقت الذي يمكن أن تستغرقه الدراسة الميدانية 

 .     نتائج أدوات الدراسة االستطالعية علي بناء استمارة الدراسة النهائية 

 :ثانيـــــا الدراســـــة النهائيــــــة _

 :حـــــــــــــدود الدراســة  -1

تم القيام بهذه الدراسة بكلية الطب لوالية عنابة، هي مؤسسة مشتقة من العلوم   :الحــدود المــكانـية للـدراسة
تسمى بمعهد  1984ثم أصبحت في سنة )  ISM( لوم الطبية تحت اسم معهد الع 1980الطبية ، تأسست سنة 

مي ــــي والبحث العلــــــتابعة مباشرة إلى وزراة التعليم العال)  INE.SM(الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية 
و هي تابعة  1998-12-02الموافق لـ  387- 98أصبحت تسمى كلية الطب بمرسوم رقم ) INE.SM( 1998في 

 .كليات المكونة لهذه الجامعة 07عنابة و أصبحت من بين  إلى جامعة باجي مختار

  Faculté de Médecine كـــلـــيـــة  الــــطـــــب
 Faculté de Science عــــلـــــــومكـــلـــيـــة  الـــ

 Faculté de Science & l’Ingénieur كـــلـــيـــة  الــــهــــــنـــــدســـــة
 Faculté de Droit الــــحـــقـــوقكـــلـــيـــة  

 Faculté de  Science Economique & de كـــلـــيـــة  الــــعلوم اإلقتصادية و علوم التسيير
Science de Gestion 

 Faculté de Lettre & des Sciences كـــلـــيـــة  اآلداب و العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية
Humaines & Science Sociale  

 Faculté de Science de la Terre كـــلـــيـــة  عـــــلوم األرض
       

 .طب ، جراحة أسنان ، صيدلية  :مخالفة للكليات العالمية األخرى ، كلية الطب تجمع ثالث اختصاصات طبية
 

 :لحـــــدود الزمانيـــــة للدراسةا •

واسترجعت  2010هر سبتمبر ــللطلبة في بداية ش )االستمارة(أداة البحث  تم تقديم :2010/2011الموسم الدراسي 
 .في بداية شهر أكتوبر من السنة نفسها

  :الحدود البشرية  •
 

 .أسنان و الصيدلة جراحة,طب:طلبة العلوم الطبية الراسبين في السنة أولى والسنة رابعة في التخصصات الثالث
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 :عينة البحث-2

 :مجتمع  البحث:1.2

 ددهم ــقدر عــــمجتمع البحث لدراستنا من طلبة العلوم الطبية الراسبين في السنة األولى و السنة الرابعة والميتكون 

 مقسمين في التخصصات الثالث الطب ،جراحة األسنان و الصيدلة وقد حصلنا )2010-2009(طالب وطالبة  286

 .فة بالتخطيط واإلحصاءعلى اإلحصائيات و األرقام من طرف نيابة رئاسة الجامعة المكل

 التخصص             

 

 سنة الدراسة

 المجموع قسم جراحة األسنان قسم الصيدلة قسم الطب

 

 106 47 11 48 أولى

 180 03 23 154 رابعة

 286 50 34 202 المجموع

 

 يبين عدد طلبة مجتمع الدراسة حسب سنة التمدرس)  06(الجدول 

 

 :وحـــــدة العينــــــــة:2.2

بية في سنوات الدراسة األولى والرابعة لما يتماشى مع ـعلوم الطــي الـراسبين فـــلبة الــن طـنة مـيـدة العـألفت وحــت
ي كلية العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية لذا ـــراسبين فـــخصوصية  البحث بحيث يدرس إتجاهات الطلبة  ال

 .من مجتمع الدراسة% 71.67  أي بنسبة 205دراسة  كان إختيارنا قصديا و كان عدد عينة ال

%  99.05ل ـثـمــي 105:ددـــى حيث أن العـــالعينة قصدية ووفق الختيار على العينة األولى و هي طلبة السنة األول
و الذي  100رابعة حيث كان العدد ـنة الـــي الســـو هو عدد معتبر ،و العينة الثانية و المتمثلة في الطلبة الراسبين   ف

 .بأس به وهو أيضا عدد ال% 55.55يمثل 

 :خصائص العينــــــــة-3.2

 :خصائص العينة من حيث متغير الجنس-1.3.2

 النسبة المئوية التكرارات الجنس

 % 52.68 108 ذكور

 %47،31 97 إناث

 %100 205 المجموع

 

 حيث متغير الجنسيوضح خصائص العينة من )   07(   جدول رقم
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 .يوضح خصائص العينة من حيث متغير الجنس)    22(    الشكل رقم 

 

 

 
 

 

 الذكور

 

 

 االناث

 

 

  :التعليــــــــق

 

 انت ـــاث،فكـــــدد اإلنــوق عـفــدراسة يــة الـنـيـي عـــذكور فــدد الـنا أن عـيتبين ل). 22(م ــكل رقــالل الشــن خـم

 %.47.31كانت ـــــــاث فــــا اإلنـــــأم  %52.66ذكور ـــــــبة الــسـن
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 :خصائص العينة من حيث متغير السنة الدراسة- 2.3.2

 

 النسبة المئوية التكرارات السنة الدراسية

 %51.20 105 سنة أولى

 48.78 100 سنة رابعة

 %100 205 المجموع

 

 .متغير السنة الدراسيةخصائص العينة من حيث  ) 08( جدول رقم

 

 يوضح خصائص العينة من حيث متغير السنة الدراسية) 23(الشكل رقم 

 

 
 

 سنة أولى

 

 سنة رابعة

 

 :التعليــــــــق

 يتبين لنا أن عدد الطلبة الراسبين في العلوم الطبيعة سنة أولى أكثر من الطلبة الراسبين )  23(من خالل الشكل رقم 

 %.48.78وطلبة السنة الرابعة % 51.20ولكن بفارق ليس ببعيد،فكانت نسبة الطلبة للسنة األولى في السنة الّرابعة 
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 :خصائص العينة من حيث متغير التخصص-3.3.2

 النسبة المئوية التكرارات التخصص

 %60.48 124 طب

 %22.43 46 صيدلة

 %17.07 35 جراحة أسنان

 %100 205 المجموع

 

 .خصائص العينة من حيث متغير التخصصيوضح  ) 09( جدول رقم 

 

 .يوضح خصائص العينة من حيث متغير التخصص)  24(  الشكل رقم 

 

 
   

 بـــــــط

 دلة ــــصي

 جراحة أسنان

 

 :التعليـــــق

 ة ــيــيدلـــالصصص ــخـلبة تـــفوق طـــب يـــلبة الطـــدد طـــنا أن عــن لــيـبـتـي)  24(م ـــكل رقــالل الشــن خـــم

ة ـــو طلب%  22.43كانت بنسبة ـــــأما نسبة طلبة الصيدلة ف%  60.40و جراحة األسنان فكانت نسبة طلبة الطب 
 .% 17.07ـ بــــ تخصص جراحة األسنان
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 خصائص العينة من حيث متغير السن  4.3.2

 النسبة المئوية التكرارات السن

 ]16-20 [ 77 37.56% 

 ]21-25 [ 115 56.09% 

 %06.34 13 [فما فوق  26[ 

 %100 205 المجموع

  

 يبين خصائص العينة من حيث متغير السن)  10(جدول رقم 

 

 .يوضح خصائص العينة من حيث متغير السن )  25(الشكل رقم 

 

 
 

] [20-16 

] [25-21 

  ]فما فوق    26[

 

 

 : التعليــــــق

 راسبين في العلوم الطبية أكثر في سن ما بينـــلبة الــن الطـدد ســـنا أن عــيتبين ل ) 25(م ـكل رقـــالل الشـــن خــم
وق ـــــما فــــف 26[ ن ـــي ســم الطلبة فــــسنة ، ث]  20-16[ ا بين   ـــــسنة ثم يليها عدد سن الطلبة م ] 21-25[  

%  37.56.سنة فكانت ]  20-16[ الطلبة ما بين أما %  56.09ة ــــسن]  25-21[حيث كانت نسبة الطلبة ما بين[ 
 %. 06.34فكانت [ فما فوق  26[و طلبة 
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  :أدوات البحـــث  -3

وم الطبية سنة أولى و سنة للبة الراسبين في العـع الطـانوية كالمقابلة مــعتمد الطالب على أدوات بحث أساسية و ثا
و جراحة  األسنان و كان  08ان عددهم ــــو الصيدلة و ك 15 ددهمــــالطب و كان ع: رابعة في التخصصات التالية

دقيقة و كانت  20قابلة ـدة المـــوما ، مــــطالبا و ذلك في مدة عشرون ي 35حيث بلغ عدد طلبة اإلجمالي  12عددهم 
 .فردية و في فترات جماعية ال تزيد عن ثالثة أفراد

رف نيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتخطيط و اإلحصاء و اللقاءات ــــن طــكما اعتمد الطالب على الوثائق الرسمية م
ذه الوسائل  الثانوية لتساعد ــــو قد اعتمد الطالب ه) الخ ..... د ، مجالت ، ــــجرائ( الم ــــالمنشورة في وسائل اإلع

 .على تصميم وإدارة و تحليل بيانات األداة األساسية للدراسة المتمثلة في االستمارة 

 

 : خطوات تصميم االستمارة 1.3

الستمارة او مكثفة لعدد محدود من الحاالت، فان   إذا كانت المالحظة و المقابلة تساعدان على مقاربة جيدة و عميقة 
Questionnaire)   ( تمنح البحث امتداد أكبر )و إمكانية تأكيد و تعميم المعلومات ) بير من الحاالت ـــــدد كــــع

 .و الفرضيات إحصائيا 

 :مضمون االستمارة -1.1.3

لوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية و ذلك ـي العـــالمحتوى العام لالستمارة هي تناول اتجاهات الطلبة الراسبين ف
التوجيه الدراسي و عالقته بالرسوب، المناهج : ر التاليةبكلية الطب بجامعة باجي مختار و يمكن حصرها في المحاو

ن خالل اتجاهات الطلبة الراسبين الدراسية و الرسوب ، التدريس و الرسوب ،التقويم و عالقته بالرسوب كل ذلك م
 .في كلية الطب بجامعة باجي مختار عنابة

 :األفراد المعنيون باالستمارة -2.1.3

الراسبين في العلوم الطبية في التخصص الطب و الصيدلة و جراحة األسنان  في السنة وجهة للطلبة ــــاالستمارة م
من خالل تخصصات  سنة األولى و طلبة السنة الرابعةحتى يمكن إجراء مقارنة بين طلبة ال, األولى و السنة الرابعة

 مختلفة، طب، جراحةأسنان، صيدلة

 :اإلطار النظري لالستمارة  -3.1.3

حصا نقديا لعدة بحوث و دراسات اهتمت بظاهرة الرسوب خصوصا لدى طلبة الجامعة و قد جمع ـــفأجرى الطالب 
 .06و أجنبية  10و عربية  5شرون دراسة بين جزائرية ـــحوالي واحد و ع

 : تصميم عبارات االستمارة -4.1.3

االستعانة بدراسات و بحوث و أدوات قياس  بق ، فقد تمــــارة فيما ســـإلشق اـــــا سبــــكم: مصادر اختيار العبارة• 
رسوب في الجامعة، كما استعان الباحث ببعض المختصين و استفسارهم عن الظاهرة التي يريد ـــــفي موضوع ال

 .دراستها

د ــرى بعض الباحثين انه ال بـــو ي, ارات االستمارة أمر ضروري جداــــإن ترتيب عب :ترتيب عبارات االستمارة• 
 ل تطبيق لالستمارةــو عند ك) فرد(الة ــــير الترتيب عشوائيا لكل حــــيا و يغـــشوائــترتيب العبارات ترتيبا عن ــم
)J.A. Rondel, 1997, p 387 (  د أن ترتب العبارة من األسهل  إلى األصعب ـــــر انه ال بـخآلو يرى البعض ا

 .مرورا بالعبارات متوسطة السهولة والصعوبة

هل إلى األصعب مراعيا متوسط فروقات ــن األســالدراسة قام الطالب بترتيب العبارات بصورة تدريجية م و لهذه
 .الطلبة المعرفية و اللغة المستعملة في أداة الدراسة



 االجراءات الميدانية للدراسة ونتائجها: الفصل الرابع
 

~ 15 ~ 

 

 : تجريب الشكل األولي لالستمارة -4

راد المعنيين بالدراسة، و معرفة عالمهم اللغوي  ــــو التعرف على األفــــإن الهدف من التطبيق األولي لالستمارة ه
 . و مستواهم العلمي و هل كانت العبارات مفهومة ومالئمة

لقد طبقت االستمارة األولية على الطلبة الراسبين في كلية العلوم الطبية السنة األولى و السنة الرابعة و كان عددهم 
األفراد قام بتصحيح الكلمات الغامضة و تعديل العبارات الخاطئة الع الباحث على إجابات ــو بعد اإلط. الباـــط 12

 . نحويا و دالليا 

 : ومن التصحيحات التي أجريت مايلي 

 تغيير كلمة المساق الدراسي بالمسار الدراسي  -

 زيادة في العالقة بين المسار الدراسي و طموح الطالب  -

 ةزيادة في توضيح العبارات بالتخصص العلوم الطبي -

 . تغيير كلمة الطموح بكلمة الدافعية -

 .في عبارة  خاصة بمشروع الطالب " المهني"زيادة كلمة  -

 .تغيير كلمة حركية الطالب إلى الدافعية نحو الدراسة  -

 .حذف كلمة صف و تعويضها بإثناء المحاضرة -

 .تعويض كلمة اإلرشاد األكاديمي باإلرشاد التربوي  -

 . تعويض كلمة السمات اإلنسانية بالعالقات اإلنسانية -

  :طريقة تطبيق االستمارة -5

طبقت ) وهم كثرة( طبقت االستمارة بطريقتين حسب مستوى وفهم األفراد المستجوبين، فعندما كان األفراد متفهمين 
بملئها بمفرده ، و في بعض  أي أن الطالب هو الذي قام) -administre Questionnaire  Auto(االستمارة ذاتيا 

الب ملئها بمساعدة ـــــبمعنى أن الط  )Questionnaire interview( األحيان طبقت االستمارة على شكل مقابلة 
 . و حضور الباحث 

 :صدق و ثبات االستمارة  -6

وفيما يلي األسلوب الذي . لكي تكون االستمارة مقبولة و صحيحة علميا، ينبغي أن تتوفر على الصدق و الثبات  
 .   اتبعه الطالب لتحقيقها 

 قدمت االستمارة إلى خمس محكمين و أبدوا رأيهم في مضمونها و بنيتها و قام الطالب بتصحيح : دقــــالص-1.6

  )03(ة ــتارعنابــــشاروا إليها و هؤالء المحكمين هم أساتذة من جامعة باحي مخبعض الهفوات و النقائص التي أ

 .من جامعة الحاج لخضر لوالية  باتنة قسم علم النفس  ) 01(في قسم االتصال و اخر )01 (في قسم علم النفس و

 أهم المالحظات التي قدمت من طرف المحكمين

 .الدراسة عدم دقة بعض البنود و عالقتها بموضوع  -
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 .توضيح أكثر لبعض المصطلحات  -

 .تفيك بعض العبارات التي تضم عدة متغيرات  -

 .تحديد نوع الكلية المراد قيام الدراسة عليها -

 .عبارة 66طول االستمارة تحتوي -

 "صدق المضمون "أو  " صدق المحكمين" وهكذا توفرت االستمارة على نوع من الصدق يسمى 

 :ــات الثبــــــــ -2.6

 لقد صممت االستمارة بطريقة يكون فيها لكل عبارة ، عبارة أخرى . لقد قاس الطالب الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 ) بندا لكل جزء 20(البنود ذات األرقام الفردية مقابل البنود ذات األرقام الزوجية  : مماثلة لها وفق األزواج التالية 

 فجاءت " لكارل بيرسون"و طالبة ثم حسب معامل االرتباط من الدرجات الخام  طالبا 20وقد طبق االستبيان على 

 .و هي عالقة ارتباطية موجبة مرتفعة جدا  0.11: قيمة تساوي 

                                   R=                           N= 20 

عبارات 
 النصف األول

الدرجات 
 )س( األولى 

عبارات 
 النصف الثاني

الدرجات 
 ص x س ²ص ²س )ص(الثانية 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

 

76 

73 

62 

58 

60 

55 

75 

63 

71 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

59 

61 

60 

58 

58 

52 

64 

57 

54 

 

5776 

5329 

3844 

3364 

3600 

3025 

5625 

3969 

5041 

 

3481 

3721 

3600 

3364 

3364 

2704 

4096 

3249 

2916 

 

4484 

4453 

3720 

3364 

3480 

2860 

4800 

3591 

3834. 

 

 ثبات االستمارة بطريقة التجزئة النصفية) 11(الجدول رقم 
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 : النتيجــــــــة 

فقرة موزعة على المحاور  40حققت االستمارة صدقا حسب المحكمين و ثباتا مقبوال و من تم صيغت االستمارة في 
 : التالية 

 

 10الفقرة    01من الفقرة : التوجيه الدراسي -1

 

 20الفقرة   11من الفقرة : المنهاج الدراسي -2

 

 30الفقرة        21من الفقرة : التـــــــدريــــس -3

 

  40الفقرة                    31من الفقرة : التقويم البيداغوجي -4

 

 ).  فقرات معبرة عن كل بعد 10(و قد وزعت هذه األسئلة بالتساوي على المحاور األربعة 

 

 : الموجبة في االستمارة الفقرات*

39.38.37.36.35.33.31.30.29.28.27.26.24.23.21.18.17.15.14.13.12.11.9.8.7.6.5.4.3.2.1 

 

 : الفقرات السالبة في االستمارة*

 40.34.32.25.22.20.19.16.10 

 

 :  طريقة قياس االستبيان -7

و في هذه الطريقة  1932التي قدمها سنة  )ليكرترنسيس ( اعتمد الطالب في الدراسة على أداة القياس االتجاهات
 .يتم صياغة عدد كبير من البنود عن نوع المراد قياس نحوه و البنود يكون بعضها إيجابيا و بعضها سلبيا 

لقياس االتجاهات التي تمتد من الموافقة  رنسيس ليكرتكون اإلجابة عن طريق ـنص التعليمات على أن تــو ت 
أوافق بشدة ، أوافق  : ما يلي ـــي كـــو ه) عاد ـمقياس ذو خمسة أب( حياد ــرضة الشديدة مرورا بالالشديدة إلى المعا

ي اتجاهين موجب و سالبا ،فالبنود الموجبة تمتد الدرجات ــــدة و صممت البنود فـــــمحايد ، أعارض، أعارض بش
و يكون  200إلى  40و بهذا تتراوح درجة كل استمارة من  5إلى  1، أما البنود السالبة فتمتد من  1إلى  5عليها من 

 التنقيط بهذا الشكل 
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 ـــارة سالبة عبـــارة موجبة                                               عبـ           

 1: الموافقة كاملة  -                                           5: الموافقة الكاملة  -
 5: الرفض الكامل  -                                           1: الرفض الكامل  -

 

 

 :  الوسائـــــل اإلحصائية - 1.8

 :مل الطالب العديد من الوسائل اإلحصائية هي استع

 

 :  النسبة المئوية – 1.8

 : و استعملت لتقديم وصف كمي للعينة و تحسب بتطبيق القاعدة الثالثية ( %) و يرمز لها 

  X 100  مج الدرجات / الدرجة 

 

 :  اإلحصــــــــــــاء الوصفـــــــي 2.8

 : مقــــايـــيس النزعة المركزية  

 المتوسط الحسابي    -أ
     =    على شكل فئات        =     =

 
            x  ∆                                                nb-N/2   L +=  RdRM الوسيــــــط  -ب

NW                                      
  L: الحد األدنى الفعلي للفئة الوسطى     

 nbتقل عن القيمة الوسطى  :  عدد التكرارات الذين تحصلوا على قيمة   
  Nw: تكرار الفئة الوسطى   
 

 : المنـــــــــــوال  -ج

 
 

 L : المنواليةالحد األدنى الفعلي للفئة 
  : الفرق بين الفئة المنوالية و السابقة
  : الفرق بين الفئة المنوالية و الالحقة

   Md=⇒طبيعي تحليل وصفي     
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 : تت ـــــــــشـــــالت س ـــــيــايــــمق

   .Ecartype  ((S)( االنحراف المعياري 
𝑁£𝐹𝑋𝑖2√    على شكل  فئات نتائج  − (£𝐹𝑋𝑖)2     S= 

                                                            =S                              نتائج خام  
 

 :  اء استـــــداللي ـــــــإحص  3.8

 

 )t) "test de student"إختبار  -أ 

)   prametrique( من أكثر االختبارات استعماال في المجاالت النفسية ، هو اختبار برامتري "  t" يعتبرإختبار  -
 : الشروط التطبيقية من هذه الشروطأي معلمي ويفترض بعض 

 )  S: المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري : (ووجود أن تكون البيانات كمية  -1
 مستوى القياس على األقل المسافات  -2
 .العينة عشوائية مستخرجة من مجتمع إحصائي يخضع لتوزيع طبيعي  -3

 

 : و يستعمل في الحاالت التالية

 .غير مرتبطين )  X ،X   ( متوسطين   لدراسة داللة الفرق بين* 

 .لدراسة داللة الفرق بين عينتين مرتبطتين * 

 : بالقانون التالي "  t" و يحسب اختبار 

t =  

 

 S²P  : التباين المشترك                                                                                 

 

   X: متوسط العينة األولى              S   :األولى متوسط العينة االنحراف المعياري للعينة  

     X     :متوسط العينة الثانية   S                                : االنحراف المعياري للعينة الثانية 

 

  ANOVA( analyse de la variance )ين اتحليل التب -ب

الطرق المطبقة في ميدان علم لنفس و تقوم فكرة تحليل التباين على قياس مدى اقتراب  حليل التباين أحدى أهميعتبر ت
 .التباين بين العينتين 
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 لح أيضا لقياس مدى تجانس عينتين لمعرفة الفروق القائمة بين عينتين مختلفتين ، كما يص: ح تحليل التباين لو يص - 
 حيث أن )  F( ة بين أكثر من مجموعتين و هذا ما يعبر عنه بالنسبة و األهم فيه أيضا أنه يساعد على الفروق القائم 

 

                                                     V (inte)                                          مصدر التباين بين المجموعات 
F=                                                                                                      

                                V( intra)                                                     تباين داخل المجموعات     
   

       

 ) :  Pearson( ون معامل االرتباط بيرس -ج

و يحسب " ر "أو "   R: " وقد استعمل الطالب هذه الوسيلة اإلحصائية لحساب ثبات االستمارة و يرمز له بـ 
 :بالقانون  Pearson) (معامل

R=                                                                                                                     

 

 

 

 

 N:                 حجم العينة 

    X     :درجات المتغير األول 

      Y  :درجة المتغير الثاني 

 

  0مرورا ب   [  ] -1, +1 بين)   Pearson( تتراوح قيم معامل  -
 

 Yيقابله الزيادة في  Хالزيادة في التغير  [ ] 1,0 االرتباط الموجب يكون في المجال -
 

 Yيقابله نقصان في  Хالزيادة في المتغير   [ ] -1, 0 االرتباط السالب -
 

 يعبر عن عدم وجود عالقة بين متغيرين  0 -
 

 عالقة ارتباطيه متوسط 0.80إلى  0.50من  -
 

 عالقة ارتباطيه قوية  0.80إذا كانت أكثر من  -
 

 .رتباطيه ضعيفة إعالقة  0.50دون  -
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  :تمهيــــــــد

 رض نتائج البحث حسب ـــع ــــىه، ينتقل إلــي دراستـــبعدما قام الطالب بإطاللة حول الخطوات التي اعتمد عليها ف

 ثم من خالل تباين مدى صحة الفرضيات من خالل التحليل اإلحصائي و من خاللها يتم التعليق ) االستمارة(المحاور 

 . عليها و مناقشتها

 

 عرض و تعليق علي النتائج العامة:أوال

1 

 :حسب المحاور-

   :موزعة علي أربعة محاور هي ابند  40 ىنا علتحتوي االستمارة كما بيّ 

 

  محور التوجيه الدراسي. 
 
  محور المنهاج الدراسي. 

 

   محور التدريس 
 
  محور التقويم البيداغوجي. 

 
 
 
 

 التوجيه الدراسي:عرض و تعليق علي نتائج المحور األول  1-1
 

 عدد الفقرات رقم الفقرات

 

1/2/3/4/5/6/7/8/9/10. 

 

 

10 

 

 عبارات محور التوجيه الدراسيتوزيع )  12(جدول رقم
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 : البنـــــد األول

  أرى أن المسار الدراسي في العلوم الطبيعية غير مناسب لطموحاتي

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 20 9.75  %

 أوافق 27 13.17  %

 ال ادري 18 8.78  %

 ال أوافق 67 32.68  %

 ال أوافق بشدة 73 35.60  %

 المجموع 205 100  %

 01يمثل استجابة أفراد العينة للبند ) : 13( جدول رقم

 

 التي تتمحور حول مسايرة طموحات الطالب في العلوم  1من خالل الجدول يتضح لنا أن استجابة الطلبة للعبارة  

 ارضة ـــو بالمع%  13.17:بـو الموافقة %  9.75الطبية و المسار الدراسي و التي كانت النتيجة بالموافقة الشديدة 

 ب ـــوذلك راجع لطول مدة الدراسة خاصة بالنسبة لتخصص الط%. 35,60و المعارضة الشديدة بـ % 32.68R Rبـ 

 .بـ سبع سنوات و التي تأخذ حيزا من سن الطالب

 : البند الثاني

 أتمنى تغير تخصصي الدراسي في العلوم الطبية 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 15 7,31 %

 أوافق 12 5,85 %

 الادري 12 5,85 %

 الاوافق 71 %34,63

 الاوافق بشدة 95 %46,34

 المجموع 205 100 %

 02يمثل استجابة أفراد العينة للبند): 14(جدول رقم

بة ــا نســــأم %5.85:ق بــــــو نسبة أواف%  7.31اويـــــــمن خالل هذا الجدول يتضح لنا أن نسبة أوافق بشدة تس
نستنتج أن غالبية الطلبة الراسبين ال يوافقون % 46.34:ق بشدة بـــــــــو نسبة ال أواف%  34.63:ـــــق بـــــــال أواف

 .التخصص فكرة تغيير
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  :البنـــــــد الثالــــث

 .أرى أن الجامعة لها القدرة علي استيعاب األعداد من الطلبة في تخصصي

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 22 10,73 %

 أوافق 47 22,92 %

 الادري 46 22,43 %

 الاوافق 45 %21,95

 الاوافق بشدة 45 %21,95

 المجموع 205 %100

 

 03يمثل استجابة أفراد العينة للبند) : 15( جــــدول رقم  

أما نسبة ال  % 22.92:و نسبة الموافقة بـ%  10.73الموافقة بشدة تساوي الل هذا الجدول نالحظ أن نسبة ـن خـــم
 من خالل هذا نرى أن الطلبة في العلوم الطبية ال يوافقون فكرة%  21.95:وال أوافق بشدة بـ% 21.95:أوافق بـ

 .استيعاب الجامعة للعدد من الطلبة و التي لها تأثير علي نسبة التوجيه في هذا االختصاص

 

 :د الرابعالبن

 .مستوي طلبة المرحلة الثانوية الوافدين إلي الجامعة ضعيف

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 اوافق بشدة 47 22,92 %

 قــــــــــأواف 53 25,85 %

 الادري 41 20 %

 قـــــــالاواف 43 %20,97

 ق بشدةــــــــالاواف 21 %10,24

 وعـــــجمــــــالم 205 %100

 

 04يمثل استجابة أفراد العينة للبند) : 16( جدول رقم 
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R0R/P0 22.92من خالل هذا الجدول نالحظ أن نسبة أوافق بشدة تساوي 
P ونسبة ال أوافق  25.85:و نسبة أوافق بـ

R0R/P0 20.97:بـ
P 10.24:و نسبة الاوافق بشدة بـ R0R/P0

P  نستنتج أن نسبة الكبرى من الطلبة توافق فكرة ضعف مستوي
 .طلبة المرحلة الثانوية الوافدين علي الجامعة و تأثيرهم علي تحصيلهم الدراسي

  :البند الخامس

 .أرغب في مواصلة تعليمي في المستقبل

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 101 %49,26

 أوافق 65 %31,70

 الادري 13 %06,34

 الاوافق 06 %02,92

 الاوافق بشدة 20 %09,95

 المجموع 205 100 %

 

 05يمثل استجابة أفراد العينة للبند )  : 17( جدول رقم 

R0R/P0 49.26أوافق بشدة تساوي:من خالل هذا الجدول نالحظ أن النتائج المعبرة علي العبارة بـ
P 31.70:و أوافق بـ 

R0R/P0
P 2.92:و بـ ال أوافق ب R0R/P0

P 9.95:وال أوافق بشدة بـ R0R/P0
P ن الطلبة لها االستعداد و ـــــنستنتج أن نسبة كبيرة م

 .مواصلة التعليم ما بعد التدرج في العلوم الطبية ي ـــــالطموح ف

 :البند السادس

 أري أن مستوي الدافعية لدي الطلبة للدراسة منخفض

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 29 %14,14

 أوافق 94 %45,85

 الادري 46 %22,43

 الاوافق 28 %13,65

 الاوافق بشدة 08 %03,90

 المجموع 205 100 %

 

 06يمثل استجابة أفراد العينة للبند :)  18( جدول رقم  
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 45.85 %نسبة أوافق هي و  14.14 %بعد تفحص الجدول أن نسبة أوافق بشدة هي   من خالل الجدول يتضح لنا 
نستنتج أن غالبية الطلبة R R%  03.90ق بشدة بـ ـــــوال أواف %13.65ق بنسبة ـــــوال أواف % 22.43وال أدري بــ 

 .ي العلوم الطبية تساند عبارة انخفاض الدافعية ومنه إلى الرسوب الدراسيـــــــف

 

 :البند السابع 

          مشروع الطالب المهني يساوي نوع التخصص في الجامعة 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 41 20 %

 أوافق 81 39.51 %

 الادري 42 20.48 %

 الاوافق 26 12.68 %

 الاوافق بشدة 15 07.31 %

 المجموع 205 100 %

 . 07للبند يمثل استجابة أفراد العينة ): 19(جدول رقم 

R0R/P0 20من خالل هذا الجدول  يتضح لنا أن استجابة الطلبة ألوافق بشدة بـ 
P 39.51ـ ــــق بفـــــو أو R0R/P0

P  وال أدري
R0R/P0 12.68 ــــــب

P  07.31وال أوافق بشدة ب R0R/P0
P .                                                                                 

 .ي الجامعةـــــدرسه فـــذي يـــــوع التخصص الـــــــق نـوافــب المهني يــالــروع الطــشـتج أن مـتنــنس ا أننـنـيمك

 

 : البند الثامن 

 .في العلوم الطبية على المستوى الحقيقي للطالب كمعيار أساسي في عملية التوجيه يعبر البكالوريا  اعتماد على دراجات 

 النسبة المئوية الــتــكررات اإلستجابـــــة
 1.317 % 27 اوافــق بشـدة

 24.87 % 51 أوافــــق
 06.4 % 16 ال أدري
 35.12 % 72 ال أوافــق

 19.02 % 39 ال أوافــق بشــدة
 100 % 205 الــمــجــموع

 

 .08يمثل استجابة أفراد العينة للبند ) :  20( جدول رقم 

وافق أ %6.4و ال أدري  بـ % 24.87وأوافق بـ % 13.17من خالل هذا الجدول نالحظ أن نسبة أوافق بشدة تساوي 
 %19.02 ـــوال أوافق بشدة بـ % 35.12ــــب



 ومناقشتهاعرض نتائج البحث : الفصل الخاممس
 
 

~ 7 ~ 

وفق معيار درجات البكالوريا والتي تسبب ظاهرة الرسوب أنستنتج  أن غالبية الطلبة  ال يوافقون عملية التوجيه إلى الجامعة 
 .في الجامعة 

 

 

 :البند التاسع

 رى أن برامج التوجيه الدراسي في الجامعة ضعيفة أ

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 60 % 26

 أوافق 74 %36,09

 الادري 39 %19,02

 الاوافق 27 %13,17

 الاوافق بشدة 05 %2,43

 المجموع 205 100 %

 .09إستجابة أفراد العينة للبند يمثل ):  21( جدول رقم 

R0R/P0 29.26من خالل هذا الجدول نالحظ أن نسبة أوافق بشدة تساوي 
P  36.09ونسبة أوافق R0R/P0

P ق ـــأما نسبة ال أواف
R0R/P0 13.17 ــــب

P  2.43وال أوافق بشدة ب R0R/P0
P  يمكن أن نستنتج أن عملية التوجيه في الجامعة ال تصل إلى تطلعات

 .الية لدى طلبة الجامعة الطلبة وليست لها فع

 

 :البند العاشر 

 .عدم تحقيق رغبة الطالب في اختيار نوع االختصاص في كلية الطب

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 51 %   24.87

 أوافق 55 %26,82

 الادري 37 %18,04

 الاوافق 39 %19,02

 الاوافق بشدة 23 %11,21

 المجموع 205 100 %

 .10يمثل استجابة أفراد العينة للبند ):  22(  جدول رقم 
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 وال %  26.82وبأ وافق %  24.87من خالل هذا الجدول نالحظ أن إستجابة الطلبة الراسبين ألوافق  بشدة 

 يمكننا أن نستنتج أن الغالبية من الطلبة غير راضية على كيفية %  11.21وال أوافق بشدة بـ %  19.02ق بـ ــــأواف

 .عملية التوجيه في التخصصات العلوم الطبية  والتي تعتمد على درجات نتائج البكالوريا

 

 .المنهاج الدراسي: عرض وتعليق على نتائج المحور الثاني -1-2

 

 عدد الفقرات رقم الفقرات

11/12/13/14/15/16/17/18/19/20 10 

 

 .توزيع عبارات محور المنهاج الدراسي)  23( جدول رقم 

 

 :البند الحادي عشر 

 .أشعر أن النظام الجامعي يقيد حريتي ويؤثر على المسار الدراسي

 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 50 24.39 %

 أوافق 41 20 %

 الادري 28  13.65 %

 الاوافق 72 35.12 %

 الاوافق بشدة 14 06.82 %

 المجموع 205 100 %

 

 .11يمثل  إستجابة أفراد العينة للبند  ) :24(  جدول رقم 

 

ق ـــوبإستجابة ال أواف% 20وبأوافق بـ % 24.39نالحظ من خالل هذا الجدول أن استجابة الطلبة ألوافق بشدة هي 
يمكن أن نستنتج أن نسبة الموافقة ومن عدمها لطبيعة النظام الجامعي %  6.82وال أوافق بشدة بـ %  35.12بـ 

 . والمناهج المسطرة ال تختلف عند غالبية الطلبة في كلية الطب
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 :البند الثاني  عشر

 أتفاعل بشكل جيد مع النظام الجامعي  

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 13 %6,34

 أوافق 71 %34.63

 الادري 47 %22,92

 الاوافق 58 %28,29

 الاوافق بشدة 16 %07,80

 المجموع 205 100 %

 .12يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) :  25( جدول رقم 

وافق ــ أوب % 6.34من خالل الجدول نالحظ أن النتائج المعبـــرة عــن العبارة بــــأوافــــــق بشـــــــدة بنسبــــة 
تتفاعل بشكل  يمكن أن نستنتج أن غالبية الطلبة % 7.80وال أوافق بشدة ب % 28.29:أما بال أوافق بـ % 34.63بــ

 .عائقا أمام مسارهم الدراسيجيد مع النظام الجامعي  وال يجدون فيه 

 

 : البند الثالث عشر

 .أشعر أن النظام الجامعي يعمل على رعاية الطالب 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 08 %3,90

 أوافق 34 58, %16

 الادري 49 90, %23

 الاوافق 58 29 ,28 %

 الاوافق بشدة 56 %27,31

 المجموع 205 100 %

 .13يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) :  26(رقم  جدول

 

وبال % 16.58وبأوافق % 3.90من خالل هذا الجدول نالحظ أن النتائج المعبرة عن العبارة باوافق بشدة بنسبة 
 من هنا يمكن أن نستنتج أن الطلبة في كلية العلوم الطبية ال% 27.31 ـب وبال أوافق بشدة % 28.29ــ أوافق ب
 ن على طبيعة رعاية النظام الجامعي للطالب وذلك لعدم توفيقه للعملية التربوية والتي تساعد على ظاهرة يوافقو

 .لرسوبا



 ومناقشتهاعرض نتائج البحث : الفصل الخاممس
 
 

~ 10 ~ 

 : البند الرابع عشر 

 .أرى أن الجامعة قادرة على تقديم تعليم عال يتالءم مع حاجات المجتمع

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 30 %14,63

 أوافق 73 %35,60

 الادري 30 %14,63

 الاوافق 49 %23,90

 الاوافق بشدة 23 %11,21

 المجموع 205 100 %

 14يمثل إستجابة أفراد العينة للبند )   27(جدول رقم                           

  وباوافق بنسبة 14.63 %ق بشدة بنسبة ـبأواف ذا الجدول نالحظ أن النتائج المعبرة عن العبارة ـن خالل هـم
يمكننا أن نعلق على هذه النسب والتي هي  R R% 11.21وال أوافق بشدة بـ  23.90 %  وبال أوافق بنسبة   %35.60

قدرة الجامعة في خدمة حاجات المجتمع وتطلعاته والتي من خاللها يمكن أن ترسم السياسة العامة  غالبيتها توافقفي 
 .للمجتمع

 :البند الخامس عشر

 .هناك مسايرة بين نوعية المهن في سوق العمل وتخصص في الجامعةأرى أن 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 20 %9,75

 أوافق 58 %28,29

 الادري 45 %21,95

 الاوافق 47 %22,92

 الاوافق بشدة 45 %21,95

 المجموع 205 100 %

 .15للبند يمثل إستجابة أفراد العينة ) : 28( جدول رقم 

وال   % 28.29وأوافق  بــ %9.75نالحظ من خالل هذا الجدول أن النتائج المعبرة عن العبارة أوافق بشدة بنسة 
سجل أن نسبة كبيرة من طلبة كلية العلوم لطبية نمما يمكننا أن  %  21.95وال أوافق بشدة بـ % 22.92أوافق بـ 

الراسبين  ال يوافقون فكرة مسايرة نوعية المهن في سوق العمل ونوع تخصصهم في الجامعة مّما يؤثر على دافعية 
 إلى الرسوب منه و الطالب نحو دراسته ومنه يؤدي إلى تدني مردوده 
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  :البند السادس عشر

 :يعرقل مساري الدراسيعدم توفر التجهيزات في كليتي 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 58 %28,29

 أوافق 78 %38,04

 الادري 24 %11,70

 الاوافق 22 %10,73

 الاوافق بشدة 23 %11,21

 المجموع 205 100 %

 .16يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) :  29( جدول رقم 

 

وبال %  38.04وبأوافق %  28.29أن النتائج المعبرة عن العبارة بأوافق بشدة بنسبة من خالل هذا الجدول نالحظ 
ومن خالل هذه النسب نالحظ أن إستجابات الطلبة في كلية العلوم %  11.21وبال أوافق بشدة ب%  10.73أوافق ب

قل العملية التعليمية والتي الطبية يؤيدون فكرة عدم توفر التجهيزات  المساعدة على نجاح المسار الدراسي ومنه يعر
 .تؤدي إلى الرسوب

 :البند السابع عشر

  ضرورة ربط المقاييس  الدراسية بالتغيرات في المجتمع

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 84 %40,97

 أوافق 28 %13,65

 الادري 27 %13,17

 الاوافق 08 %03,90

 الاوافق بشدة 04 %01,95

 المجموع 205 100 %

 17يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) :  30(  جدول رقم 

بة ـــــبنس ق ــــــوباواف % 40.97ارة بأوافق بشدة بنسبة  ـــمن خالل هذا الجدول نالحظ أن النتائج المعبرة عن العب
بين ـــــيستخلص أن إستجابة الطلبة الراس %01.95بنسبة  دة ــــوال أوافق بش %3.90وبال أوافق بنسبة  % 13.65

في العلوم الطبية توافق فكرة ربط المقاييس الدراسية بما يوجد من التغيرات داخل المجتمع وذلك من خالل مسايرة 
 .المناهج التربوية لمتغيرات المجتمع
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 :البند الثامن عشر

 .تنوع المقاييس في تخصصي يساعدني على الدافعية نحو الدراسة 

 االستجابة التكرارات لنسبة المئويةا

 أوافق بشدة 46 22%¸43

 أوافق 91 44%¸39

 ال ادري 33 16%¸09

 ال اوافق 24 11%¸70

 ال اوافق بشدة 11 05%¸36

 المجموع 205 100%

 

 .18يمثل إستجابة أفراد العينة للبند )  :  31( جدول رقم  

% 44¸39و باوافق بنسبة % 22¸43عن العبارة باوافق بشدة بنسبة  من خالل هذا الجدول نالحظ أن النتائج المعبرة
من هنا يمكن أن نستنتج أن غالبية الطلبة % 5.36وافق بشدة بنسبة أو بال %.  11.70وافق بشدة بنسبة أ و بال

 .  سوب الراسبين في العلوم الطبية يوافقون فكرة تنوع المقاييس على بعث الدافعية نحو الدراسة و منه تفادي الر

 :البند التاسع عشر

 ال توجد عالقة بين بعض المقاييس و تخصصي

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 42 20%¸48

 أوافق 60 29%¸26

 الادري 49 23%¸90

 ال أوافق 43 20%¸97

 ال أوافق بشدة 10 04%¸87

 المجموع 205 100%

 

 19يشمل استجابة أفراد العينة للبند   )  32(  جدول رقم 

وبال % 29¸26و باوافق ب% 20¸48من خالل هذا الجدول نالحظ أن النتائج المعبرة عن العبارة باوافق بشدة ب 
يمكننا أن نستنتج من خالل اإلجابات أن غالبية الطلبة % 4¸87و بال أوافق بشدة بنسبة % 20¸97أدري بنسبة 

لد عدم الرضا عن البرامج المقترحة ومنه إلى توافق على انه ال توجد عالقة بين بعض المقاييس و تخصصهم مما يو
 .                                                 انخفاض دافعتيهم نحو الدراسة
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 :البند العشرون

    ال توجد عالقة بين بعض المقاييس و المدة الزمنية المقررة للبرنامج

 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 بشدةأوافق  57 27%¸80

 أوافق 76 37%¸07

 الادري 34 16%¸58

 ال أوافق 31 15%¸12

 ال أوافق بشدة 07 03%¸41

 المجموع 205 100%

 

 20يمثل استجابة أفراد العينة للبند )   33: ( جدول رقم 

 

% 15¸2لتوافق و % 37¸07توافق  بشدة و % 27¸80من خالل هذا الجدول يتضح لنا بعد أن نتفحص الجدول أن 
 .  ال توافق بشدة % 03¸41ال توافق و 

من هنا يمكننا أن نستنتج أن بعض المقاييس المقررة ال تتوافق  مع المدة الزمنية للبرنامج يمكن أن تحتاج إلى مدة 
 .    زمنية اكبر لالستيعاب أكثر مما هو عليه اآلن و منه يؤثر على مردود الطالب 

 

 

 التدريس : عرض و تعليق على نتائج المحور الثالث  -3.1
 
 

 الفقراتعدد  رقم الفقرات

21\ 22\ 23\24\25\26\27\28\29\30 . 10 

 

 توزيع عبارات محور التدريس)  34(  الجدول رقم 
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 : البند الواحد و العشرون

 .أرى أن صفة األستاذ الجيد في جودة أسلوب المحاضرة

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 أوافق بشدة 118 57%¸56

 أوافق 60 29%¸26

 الادري 10 04%¸87

 ال أوافق 12 05%¸85

 ال أوافق بشدة 05 02%¸43

 المجموع 205 100%

 21يمثل استجابة أفراد العينة للبند )   35(  جدول رقم  

 

 بموافق غالبية عينة الطلبة الراسبين في أن أسلوب % 29¸26و أيضا بنسبة % 57¸56وافقت بشدة بنسبة 

 و ال أوافق % 05¸85المحاضرة الجيد هي الطريقة المثلى في خاصية األستاذ الجيد فيما كانت نسبة ال أوافق ب 

   .لوجود خصائص أخرى تعد كمعيار في صفة األستاذ الجيد بالنسبة لبعض الطلبة الراسبين% 02¸43بشدة ب 

 :البند الثاني والعشرون

 .أسلوب المحاضرةعدم كفاءة األستاذ الجيد في عدم جودة 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدةأ 59 % 28.78

 أوافق 65 31.70%

 دريأ ال 29 14.14%

 وافقأ ال 27 13.17%

 وافق بشدةأ ال 25 12.19%

 المجموع 205 100%

 .22يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ): 36(جدول رقم 

R0R/P0 28.78نالحظ من خالل استجابة الطلبة الراسبين في العلوم الطبية للعبارة بـ أوافق بشدة بنسبة  
P  وبموافق بنسبة

31.70 R0R/P0
P  والتي تعبر على أن أسلوب المحاضرة عندما تكون غير موفقة فإنها تأثر على كفاءة األستاذ فيما

R0R/P0 13.17عارضت الفكرة بال أوافق بنسبة 
P 12.19شدة بنسبة وال أوافق ب R0R/P0

P وهي نسبة معتبرة. 
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 :البنـــــــــد ثالثة و عشرون

 قـــلة الـــــــوقت المكــّرس أثــنــاء المحاضــــرة

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 32 60.15 %

 أوافق 42 48.20 %

 الادري 32 60.15 %

 الاوافق 59 78.28 %

 بشدةالاوافق  40 51.19 %

 المجموع 205 100 %

 .23يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) : 37(جدول رقم  

 % 60.15نالحـــظ من خالل الجدول أن استجابة الطلبة الراسبين في كلية العلوم الطبية  بـ أوافق بشدة بنسبة 
R0R/P0 20.48وبأوافق بنسبة 

P  والتي تمثل أن الوقت المستلزم للمحاضرة غير كافي لالستيعاب محتوى الدرس وبالتالي
R0R/P0 28.78فهو يؤثر على العملية التعليمية بينما كانت استجابة المعارضة بال أوافق بنسبة 

P  وبال أوافق بشدة بنسبة
19.51 R0R/P0

P حاضرةوهي نسبة ال بأس بها ومنها تبين بأن الوقت يكفي لفهم محتوى الم. 

 :البند الرابع والعشرون

 .نقص الوسائل البيداغوجية المستعملة في العملية التعليمية

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 72 12.35 %

 أوافق 78 4.38 %

 الادري 22 73.10 %

 الاوافق 24 70.11 %

 الاوافق بشدة 09 39.40 %

 المجموع 205 100 %

 24يمثل استجابة أفراد العينة للبند ):  38( جدول رقم

وهي نسبة تعبر عن %  38.04وباوافق بنسبة %  35.12من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن نسبة أوافق بشدة هي 
مدى عدم مسايرة العملية التعليمية في تحقيق األهداف التربوية من خالل استعمال الوسائل البيداغوجية وإعطاء أكثر 

دة ــــوبال أوافق بش%  11.70ــــال أوافق فكانت ب ـــللطلبة  أثناء التدريس، أما نسبة المعارضة بـعارف ــــم
 % . 04.39ة ـــسبـــبن
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 :البند الخامس والعشرون

 لغة التدريس ال تساعدني على فهم محتوى المقياس في تخصصي 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 30 %14.63

 أوافق 37 %18.04

 ال أدري 15 07.31 %

 الاوافق 80 39.02 %

 الاوافق بشدة 43 20.97 %

 المجموع 205 100 %

 2يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ):  39: (  جدول رقم

بنسبة وبأوافق  % 14.63دول أن استجابة الطلبة الراسبين للعبارة بأوافق بشدة بنسبة ــــالحظ من خالل الجـــــن
وهي نسبة ال بأس بها  خاصة  بالنسبة للطلبة الجدد الوافدين إلى الجامعة والذين يالقون صعوبة كبيرة % 18.04

ق بشدة ـــــونسبة ال أواف% 39.02ق هي ــــــالحظ أن نسبة ال أوافـــــــون.في استعمال لغة أجنبية أثناء التدريس 
لطلبة الراسبين يزاولون دروسا مدّعمة في اللغة  األجنبية و يجدون وهي معتبرة  ذلك أن غالبية ا% 20.97 ـــب

 .صعوبة في لغة التدريس في تخصصهم 

 

 :البند السادس والعشرون 

 . المحاضرةيمثل األستاذة من أسئلة  الطلبة أثناء 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 27 %13.17

 أوافق 46 22.43 %

 الادري 43 20.97 %

 الاوافق 58 28.29 %

 الاوافق بشدة 31 15.21 %

 المجموع 205 100 %

 .26أفراد العينة للبند  استجابةيمثل ) 40( جدول رقم 

وباوافق % 13.17بنسبة  نالحظ من خالل الجدول أن استجابة الطلبة الراسبين في العلوم الطبية للعبارة بأوافق بشدة
أما نسبة ).المللّ (وهي نسبة ال بأس بها تعبّر عن طبيعة االتصال بين األستاذ والطالب الغير متجاوبة % 22.43 ـــب

وهي نسبة معبّرة وذلك لمعرفة طلبة العلوم % 15.12 ـــب وال أوافق  بشدة % 28.29ـــ االستجابة ب ال أوافق ب
 .األسئلة أثناء المحاضرة مكتفين فقط بعملية السمعالطبية لطبيعة األستاذة وال يجدون حرجا في عدم إلقاء 
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 :البند السابع والعشرون

 الطلبة البيداغوجية األستاذ الجامعي يساعد على حل مشكالت

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 20 09.75 %

 أوافق 28 13.65 %

 الادري 37 18.04 %

 الاوافق 54 26.34 %

 الاوافق بشدة 66 32.19 %

 المجموع 205 100 %

 .27يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) 41(جدول رقم 

 % 09.75من خالل هذا الجدول يتضح لنا أن نسبة استجابة الطلبة الراسبين في العلوم الطبية بأوافق بشدة بنسبة 
مشكالت الطلبة البيداغوجية أما نسبة وهي نسبة ضئيلة لممارسة  بعض األساتذة عن حل  % 13.65وبأوافق بنسبة 

في ال أوافق بشدة وتعتبر نسبة عدم الموافقة لعبارة أن األستاذة ال  % 32.19وبنسبة  %26.34R Rال أوافق فبنسبة 
يساهمون في حل  مشكالت الطلبة البيداغوجية وذلك راجع إلى عدم التواصل واالتصال بين الطلبة واألستاذ في 

 .مجال البيداغوجيا

 :لبند الثامن والعشرونا

 .إفتقار الطرق المتبعة في التدريس لعنصر التسويق 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 87 42.43 %

 أوافق 67 32.68 %

 الادري 18 08.78 %

 الاوافق 24 11.70 %

 الاوافق بشدة 09 04.39 %

 المجموع 205 100 %

 .28أفراد العينة للبند يمثل إستجابة ) 42(جدول رقم 

وال  % 32.68وأوافق بنسبة  % 42.43نالحظ من خالل الجدول أن نسبة االستجابة للعبارة بأوافق بشدة بنسبة 
 .% 04.39وال أوافق بشدة بنسبة  % 11.70اوافق بنسبة 

أثناء التدريس وذلك   يمكن أن نستنتج أن النسبة الكبرى في موافقة الطلبة الراسبين بأن عملية التشويق غير كافية
 .راجع ربما لعدم تكوين أساتذة العلوم الطبية في مجال التربوي وفي كيفية االتصال البيداغوجي مع الطلبة
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 :البند التاسع والعشرون 

 .قصور اإلرشاد التربوي في حل مشكالت  الطالب الدراسية

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 81 39.51 %

 أوافق 75 36.58 %

 الادري 31 15.12 %

 الاوافق 09 04.39 %

 الاوافق بشدة 09 04.39 %

 المجموع 205 100 %

 .29يمثل إستجابة أفراد العينة للبند )  :43 (  جدول رقم 

بأوافق  و % 39.51 ــب نالحظ من خالل الجدول أن استجابة الطلبة الراسبين في العلوم الطبية للعبارة بأوافق بشدة 
ومن ذلك يمكن أن نستنتج أن  % 04.39وبال أوافق بشدة بنسبة  % 04.39وبال أوافق بنسبة  % 36.58بنسبة 

عملية اإلرشاد التربوي ضئيلة وال تلبي إحتياجات الطلبة في حل المشكالت التي يتعرضون إليها أثناء العملية 
 .التعليمية

  :البنـــــــد الثالثون 

 ةالجامعي بالعالقات اإلنسانييتحلى األستاذ 

 النسبة المئوية التكرارات اإلستجابة

 %10.24 21 أوافق بشدة

 10.24 % 50 أوافق

 24.39 % 48 ال أدري

 19.02 % 39 ال أوافق

 22.92 % 47 ال أوافق بشدة

 100 % 205 المجموع

 . 30يمثل إستجابة أفراد العينة للبند :  (44)جدول رقم

 ق ــــــو نسبة أواف %10.24الل إستجابات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية أن نسبة أوافق بشدة هي ـــنالحظ من خ

 يمكن أن نستنتج أن العالقات اإلنسانية  % 22.92و ال أوافق بشدة ب  % 19.02و ال أوافق بنسبة  % 24.39 بــــــ

 نه ـــــالتواصل بين الطلبة و األستاذ ، و في عدم مما ينتج عألستاذ الجامعي في كلية الطب ضئيلة مما ينتح عنه عدم 

 .ي حل مشكالته التربويةــدة الطالب فــــــــدم مساعــــــــي عــــــة و األستاذ ، و فـــــل بين الطلبـــــدم التواصـــــع



 ومناقشتهاعرض نتائج البحث : الفصل الخاممس
 
 

~ 19 ~ 

 :عرض وتعليق على نتائج المحور الرابع : 4-1

 التقويم البيداغوجي 

 

 عدد الفقرات رقم الفقرات

31/32/33/34/35/36/37/38/39/40 10 

 

 .توزيع عبارات محور التقويم البيداغوجي) 45(  جدول رقم 

 

 :البند الواحد والثالثون 

 .يهتم الطالب الجامعي بالعالمة ويراجع أوراق االمتحان أكثر من االهتمام بالمكتسبات المعرفية

 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 93 %45,36

 أوافق 65 %31,70

 الادري 13 %06,34

 الاوافق 16 %07,80

 الاوافق بشدة 18 %08,78

 المجموع 205 100 %

 

 31يمثل إستجابة أفراد العينة لبند ) :  46( جدول رقم 

 

دة بنسبة ـــــق بشــــأوافكل ــــب على شــــظ من خالل الجدول أن استجابة الطلبة الراسبين في كلية الطـــــنالح
ومن خالل   % 8.78وبال أوافق بشدة بنسبة  % 7.80وبنسبة ال أوافق ب  %31.70وبأوافق بنسبة   % 45.36

ذلك يمكن أن نستنتج أن غالبية الطلبة توافق العبارة في أن الطالب ال تهّمه المكتسبات المعرفية بقدر ما تهمه إالّ 
 .ذاكرة خاصة في فترة االمتحانالعالمة  وأيضا في كيفية الم
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 :البند الثاني و الثالثون 

 . عدم قدرتي على الحفظ المكثف أثناء فترة مراجعة اإلمتحانات في تخصص العلوم الطبية

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 69 %33,65

 أوافق 72 %35,12

 الادري 28 %13,65

 الاوافق 24 %11,70

 الاوافق بشدة 12 %05,85

 المجموع 205 100 %

 32يمثل إستجابة  أفراد العينة للبند )  47( جدول رقم 

و أوافق   % 33.65  نالحظ من خال ل إستجابة الطلبة الراسبين في كلية الطب كانت على شكل أوافق بشدة بنسبة
يمكننا أن سننتج من خالل هذه . %  05.85و ال أوافق بشدة بنسبة %  11.70وال اوافق بنسبة  % 35.12بنسبة 

النسب أن غالبية الطلبة ليس لها القدرة على الحفظ المكثف أثناء فترة المراجعة لالمتحانات وذلك راجع لقلة الوقت 
 ) .خاصة بالنسبة للطلبة السنة الرابعة (مقارنة مع كثافة المقاييس والتربصات 

 :البند الثالث والثالثون 

 طريقة جيدة للمذاكرة والتي تحقق نجاحيمشكلتي أنني ليس لدى 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 53 %25,85

 أوافق 64 %31,21

 الادري 32 %15,60

 الاوافق 41 %20

 الاوافق بشدة 15 %07,31

 المجموع 205 100 %

 33يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) :  48( جدول رقم 

 % 20ألوافق ، وبنسبة  %31.21ألوافق بشدة وبنسبة  % 25.85من خالل إستجابة أفراد العينة والتي كانت بنسبة 
يمكن أن نستنتج أن النسبة الكبيرة هي  التي توافق مشكلة عدم وجود طريقة جيدة للمذاكرة   % 07.31ألوافق بنسبة 

فظ ــــهل تعتمد على الفهم أو على الح( على طريقة  األستاذ ثر ـــــوالتي من خاللها يحدث الرسوب والتي تعتمد أك
 )اإلجتراري عند اإلجابة في اإلمتحان
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 :البند الرابع والثالثون 

 يعرقل مذاكرتيعدم حصولي على أوراق المحاضرات المطبوعة بصورة كافية أثناء فترة االمتحانات 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 بشدةوافق  57 %27,80

 أوافق 64 %31,21

 الادري 19 %09,26

 الاوافق 42 %20,48

 الاوافق بشدة 15 %15,31

 المجموع 205 100 %

 34يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) :49(  جدول 

وباوافق  بنسبة  % 27.80راد العينة والتي كانت بأوافق بشدة بنسبة ــــة أفـــدول الذي يمثل استجابــــمن خالل الج
يمكن أن نستنتج أن غالبية الطلبة الراسبين  %15.31وال أوافق بشدة بنسبة  % 20.48وال أوافق بنسبة  % 31.21

تي من خاللها يمتحن الطالب فتجعله مضطرب ـــوعة الـــــصول الطلبة على المطبـــدم حــيؤيدون فكرة مشكلة ع
فق هذه الفكرة ربّما راجع إلى جّدية  الطالب   في  الحصول على المطبوعات في المذاكرة والنسبة الثانية التي ال توا

 .في وقتها المحدد

 

 : البند الخامس و الثالثون

 تشدد في تقويم االمتحانات من طرف أساتذة كلية العلوم الطبية 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 81 % 39.51

 أوافق 60 29.26%

 الادري 44 21.46%

 الاوافق 11 05.36%

 الاوافق بشدة 09 04.39%

 المجموع 205 % 100

 35 يمثل استجابة أفراد العينة للبند) 50(جدول رقم 

%  29.26و باوافق بنسبة %  39.51راد العينة للعبارة باوافق بشدة بنسبة ـــــنالحظ من خالل الجدول استجابة أف
يمكن أن نستخلص من خالل هذه النسب أن النسبة %  04.39بال أوافق بشدة بنسبة و %  05.36و بال أوافق بنسبة 

الكبيرة من الطلبة الراسبين يوافقون فكرة تشدد األساتذة في عملية التقويم ، هناك نسبة قليلة تعارض فكرة عدم 
 .التشدد في تقويم االمتحانات 
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 :البند السادس والثالثون 

 .بعين اإلعتبار الفروقات الفردية المعرفية بين الطلبة صعوبة األسئلة وعدم أخذ األساتذة 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 66 %32,19

 أوافق 49 %23,90

 الادري 33 %16,09

 الاوافق 42 %20,48

 الاوافق بشدة 15 %07,31

 المجموع 205 100 %

 .36يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) 51( جدول رقم 

 %32.19  نالحظ من خالل الجدول أن استجابة طلبة العلوم الطبية الراسبين نحو العبارة بأوافق بشدة بنسبة
 .% 07.31وبال أوافق بشدة بنسبة  % 20.48 ـــــوبال أوافق ب % 23.90 ـــــوباوافق ب

يمكن أن نستنتج أن أكثر نسبة لدى الطلبة الذين يوافقون فكرة صعوبة أسئلة االمتحان دون أخذ األساتذة الفروقات   
وتوجد نسبة ضئيلة تعارض فكرة صعوبة األسئلة وعدم أخذ بعين االعتبار . المعرفية الفردية بعين اإلعتبار 

 .الفروقات الفردية المعرفية لدى أساتذة كلية الطب

 :ند السابع والثالثونالب

 .أرى أن االمتحانات تقيس القدرات لدى طلبة العلوم الطبية

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 27 %13,17

 أوافق 59 %28,78

 الادري 34 %16,58

 الاوافق 45 %21,95

 الاوافق بشدة 40 %19,51

 المجموع 205 100 %

 .37استجابة أفراد العينة للبند يمثل ) 52(  جدول رقم 

وبأوافق بنسبة  % 13.17من خالل الجدول نستطيع أن نستنتج استجابة الطلبة الراسبين للعبارة بأوافق بشدة بنسبة 
 %  19.51و بالمعارضة الشديدة بنسبة % 21.95وبالمعارضة بنسبة  % 28.78

متقاربة في فهم المغزى الحقيقي من االمتحانات وماذا و من خالل هذه النسب نرى أن الموافقة للعبارة والمعارضة 
 .تعني بالنسبة للطالب
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 :البند الثامن والثالثون 

 .أجتهد في مراجعة دروسي في فترة اإلمتحانات فقط

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 41 %20

 أوافق 43 %20,97

 الادري 21 %10,24

 الاوافق 56 %27,71

 الاوافق بشدة 44 %21,46

 المجموع 205 100 %

 .38يمثل إستجابة أفراد العين للبند )  53( جدول رقم 

R0R/P0 20من خالل الجدول الذي يمثل استجابة أفراد العينة للعبارة التي كانت بأوافق بشدة بنسبة   
P  وباوافق بنسبة

20.97 R0R/P0
P  27.71وبأعراض بنسبة R0R/P0

P  21.46وبأعارض بشدة بنسبة R0R/P0
P  يمكن أن نستنتج أن غالبية إستجابة

الطلبة يعارضون فكرة مراجعة الدروس  في فترة االمتحانات فقط وهناك فئة أخرى بنسبة ال بأس بها توافق فكرة 
 .االجتهاد ومراجعة الدروس في فترة االمتحانات فقط

 

 : البند التاسع والثالثون 

 .عكس قدرات الطالب العلميةاالمتحانات تعكس قيم األستاذ الذاتية أكثر مما ت

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 63 %30,73

 أوافق 42 %20,48

 الادري 57 %27,80

 أعارض 26 %12,68

 أعارض بشدة 17 %08,29

 المجموع 205 100 %

 .39يمثل استجابة أفراد العينة للبند )  54( جدول رقم 

أوافق   % 30.73 أوافق بشدة بنسبة : نالحظ من خالل الجدول أن استجابة أفراد العينة  العبارة كانت كمايلي 
ن أن نستنتج أن نسبة الموافقة ــــــيمك% 8.29أعارض بشدة بنسبة % 12.68، أعارض بنسبة % 20.48بنسبة 

كس قدرات الطالب العلمية هي أكبر من تلك التي على عبارة أن االمتحانات تعكس قيم األستاذ الذاتية أكثر مما تع
 .تعارض هذه الفكرة
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 : البنــــد  األربعون 

 ال أعرف كيفية اختيار المعلومات وتحديها  لما يرغبه األستاذ كجواب على سؤاله 

 

 االستجابة التكرارات النسبة المئوية

 وافق بشدة 40 %19,53

 أوافق 77 %37,56

 الادري 32 %15,60

 الاوافق 41 %20

 الاوافق بشدة 15 %07,31

 المجموع 205 100 %

 .40يمثل إستجابة أفراد العينة للبند ) :  55( الجدول رقم 

 

 ، وبأوافق %  19.53بنسبة  بأوافق بشدة  ت ــــدول نالحظ أن استجابة الطلبة للعبارة كانــذا الجــن خالل هــــم

 ن أن نستنتج أن الموافقة للعبارة ـــكــيم%  7.31 ـــــوبأعارض بشدة ب%  20 ــ، و بأعارض ب%  15.60بنسبة 

 بر من معارضة العبارة وذلك أن الطالب ال يستطيع أن يحدد ما يريده األستاذ من خالل أسئلة هل يريد أجوبة ـــــأك

 )االجترار( على الفهم أو االعتماد على الحفظ 
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 :عـــــــرض وتحليل النتائـــــــج على ضوء الفرضيات :ثانيا 

 :الفرضية األولى -2-1

 .إتجاهات الطلبة الراسبين  في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية مرتفعة  

 كدرجة فاصلة بين ) 3(وهي " غير متأكد"ي تمنح إلختيار ـــــار هذه الفرضية استخدام الطالب الدرجة التبوإلخت

 بندا، وحاصل    40ذوي االتجاه المرتفع واإلتجاه المنخفض نحو المشكالت البيداغوجية وبما أن االستبيان يتكون من 

 وجية رتفع االتجاه نحو المشكالت البيداغـــهو مـــأكثر فــف 120فإن كل فرد يحصل على درجة   .  120=  3× 40

 درجة فهو   120و التي هي   سبب للرسوب الدراسي لدى طلبة كلية العلوم الطبية ، بينما الذي يحصل على أقل من 

 :منخفض االتجاه نحو المشكالت البيداغوجية المسببة للرسوب الدراسي، وجاءت  النتائج كما يلي 

المشكالت البيداغوجية والتي لها عالقة  بالرسوب طالب لديهم اتجاهات  مرتفعة نحو   141بينت النتائج أن هناك -1
 %. 68.87لدى طلبة كلية العلوم الطبية أي بنسبة 

طالب فقط لديهم اتجاهات منخفضة نحو المشكالت والتي لها عالقة بالرسوب لدى  64كما بينت النتائج أن هناك  -2
 % 31.21طلبة كلية العلوم الطبية أي بنسبة 

 :الوصفي فكان كما يلي أما بالنسبة للتحليلي 

𝑥 �=∑𝑓𝑥𝑖
𝑁

 = 2609.5
205

 = 127.16 

 
 

 

S=   �𝑁∑𝑓𝑥𝑖2−( ∑𝑓𝑥𝑖)
2

𝑁(𝑁−1)
= 3.71 

                     𝒙� ≃ 𝑴𝒅~𝑴𝟎  تحليل وصفي طبيعي ⇒

 أي أن التشتت متقارب    :S=3.71هناك تجانس بين القيم  

 

 

 

 

 يمثل اتجاهات الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية)  57( جدول رقم 

 MRd MRo 

127 125 126,64 
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 يمثل توزيع القيم  الطبيعي لدى اتجاهات عينة الدراسة)   26(الشكل 

 

 

 

  

                         C                              B                             B                    C 

 

 

 

 B : تمركز غالبية القيم  

 :Cتمركز قليل من القيم 

 

  - اتجاهات الطلبة  الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية: 
 

 :الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو التوجيه  تجاهاتا -أ -أ

فأكثر  30فرد يحصل على درجة  فإن كلX 30  10: بنود، و حاصل ضرب 10بـما أن محور التوجيه يتكون من 
فهو منخفض اإلتجاه نحو  30فهو مرتفع اإلتجاه نحو التوجيه وعالقته  بالرسوب، بينما الذي يحصل على أقل من 

 .عالقة التوجيه بالرسوب الدراسي لدى طلبة كلية الطب 

                                     50             40          30          20          10 

 

طالب لديهم اتجاهات مرتفعة نحو عالقة التوجيه بالرسوب لدى طلبة العلوم الطبية أي  119بينت النتائج أن هناك -1
 %. 58.04بنسبة 

طالب فقط لديهم اتجاهات منخفضة نحو عالقة التوجيه بالرسوب لدى طلبة كلية  86كما بينت النتائج أن هناك -2
 %. 41.95الطب أس بنسبة 

 :أما بالنسبة للتحليل الوصفي فكان كما يلي 

𝒙�= 𝑴𝒅~𝑴𝟎  توزيع طبيعي  ⇒

S MRo MRd  

4,40 30,92 30,23 30,31 
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 .يمثل إتجاهات  الطلبة الراسبين نحو التوجيه )  58(جدول رقم 

 :إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المناهج -ب

 

  فأكثر 30فإن كل فرد  يحصل على درجة   3x10=30 بنود، و حاصل ضرب  10بما أن محور المناهج يتكون من  

  30ل من ــــلى أقـــفهو مرتفع االتجاه نحو المناهج وعالقتها بالرسوب لدى طلبة العلوم الطبية،بينما  الذي يحصل ع

 .بالرسوبفهو منخفض االتجاه نحو عالقة المناهج الدراسية 

 

طالب لديهم اتجاهات مرتفعة نحو عالقة المناهج الدراسية بالرسوب لدى طلبة العلوم  109بينت النتائج أن هناك -1
 %. 53.17الطبية أي بنسبة 

 

طالب فقط لديهم اتجاهات منخفضة نحو عالقة المناهج الدراسية بالرسوب لدى  96كما بينت النتائج أن هناك -2
 %. 46.82الطبية أي بنسبة طلبة كلية العلوم 

 

 :  أما بالنسبة للتحليل الوصفي فكان كما يلي 

                                              𝒙�~ 𝑴𝒅~𝑴𝟎  توزيع طبيعي   ⇒

 

 

 

 

 يمثل متوسط إتجاهات  الطلبة  الراسبين نحو المناهج)    59( جدول رقم 

 

 :اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو التدريس -ج

 ة ــــــفإن كل فرد يحصل على درج x 3  =30 10: و حاصل ضرب بنود، 10بما أن محور التدريس يتكون من 

 بينما الذي يحصل على أقل . فأكثر فهو مرتفع االتجاه نحو التدريس وعالقته بالرسوب لدى طلبة العلوم الطبية  30

 .فهو منخفض االتجاه نحو عالقته التدريس بالرسوب 30من 

طالب لديهم اتجاهات مرتفعة نحو عالقة التدريس بالرسوب لدى طلبة العلوم الطبية  168  بينت النتائج أن هناك-1
 %. 81.46بنسبة 

لدى طلبة كلية  طالب فقط لديهم اتجاهات منخفضة نحو عالقة التدريس  بالرسوب 38كما بينت النتائج أن هناك -2
 %. 18.53العلوم الطبية أي بنسبة 

S MRo MRd  

5,74 29,90 29,78 31,02 
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 :أما بالنسبة للتحليل الوصفي فكان كما يلي 

                                              𝒙�~ 𝑴𝒅~𝑴𝟎 توزيع طبيعي   ⇒  

 

 

 

 

 :التدريس يمثل متوسط اتجاهات  الطلبة  الراسبين نحو  )   60(  جدول رقم 

 

 

 :اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو التقويم

 30فإن كل فرد يحصل على درجة  x 3  =30 10: بنود ،و حاصل ضرب 10بما أن محور التقويم  يتكون من 
 30بينما الذي حصل على أقل من . قته بالرسوب لدى طلبة العلوم الطبيةفأكثر فهو مرتفع االتجاه نحو التقويم عال

 الدراسي. فهو منخفض االتجاه نحو عالقة التقويم بالرسوب

طالب لديهم اتجاهات مرتفعة نحو عالقة التقويم  بالرسوب لدى طلبة العلوم الطبية  149بينت النتائج أن هناك -1
 %. 72.68بنسبة 

طالب فقط لديهم اتجاهات  منخفضة نحو عالقة التقويم بالرسوب لدى طلبة كلية  56ن هناك كما بينت النتائج أ-2
 %. 27.31العلوم الطبية أي بنسبة 

 :أما بالنسبة للتحليل الوصفي فكان كما يلي 

                                              𝒙�~ 𝑴𝒅~𝑴𝟎 توزيع طبيعي   ⇒  

 

 

 

 يمثل متوسط إتجاهات  الطلبة  الراسبين نحو   التقويم)   61(  جدول رقم 

 

 

 

 

 

S MRo MRd  

8.59 32,02 32,62 32,60 

S MRo MRd  

14.04 31.3 31.45 32 
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 :الفرضيـــــــة الثانيــــــــة  -2-2

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية حسب 
 .متغير الجنس

نحسب قيمة إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية حسب متغير الجنس بحساب  
  "t"قيمة الفروقات بين متوسطين وذلك بإستعمال إختبار  داللة 

t= 𝑥1����−𝑥2����

�𝑠
2𝑝

𝑁1� −𝑆2𝑃 𝑁2�
 

 

     

�𝐱 :متوسط العينة األولى  R1R  

�𝐱: متوسط العينة الثانية   R2 

 SR1 :االنحراف المعياري للعينة األولى

  S R2R:االنحراف  المعياري للعينة الثانية 

S P: التباين المشترك

2
P P 

125,27 =𝐱� R1 R  

124,42  =𝐱� R2 

3,11 = SR1 

8,76  =S R2 

108 =NR1 

97R  =RNR2 

41,38  =SP

2
PP 

 

 

 

 

 )ذكور وإناث(يمثل البيانات الكمية لمتغير الجنس )  62(  الجدول رقم 

 

S ..𝐱�... N X 

 ذكور 108 125,27 3,11

 إناث 97 124,42 8,76
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 :قواعـــد القـــــــرار 

=∝:مستوى الداللة  -       0.05 

                         إختيــــــار ذو حديـــــن  -     

  = NR2R +NR1R df -2=  203درجة الحرية  -    

 1.96=  (t critique)القيمة الحرجة  : حسب الجدول 

= (t RcalculéR (القيمة المحسوبة    

tRcalculéR  = 𝑥1����−𝑥2����

�𝑠
2𝑝

𝑁1� +𝑆2𝑃 𝑁2�
= 0.95 

t calculé= 0,95 

 

 :القرار اإلحصائي

t (calculé) <  t (critique) 

 القيمة المجدولة أكبر من القيمة المحسوبة إذن ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية لدى إتجاهات الطلبةنالحظ أن 
ور والطلبة  اإلنات في مستوى الداللة ـــــن الطلبة الذكـــــــالراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية بي

 .و بالتالي الفروقات راجعة للصدفة  0.05= 

 :الفرصة الثالثة  -2-3

توجد فروقات ذات داللة إحصائية  في إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية حسب 
 .متغير السنة الدراسية 

هات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية حسب متغير السنة الدراسية انحسب قيمة إتج-
 " t"لة قيمة الفروقات بين متوسطين وذلك بإستعمال إختبار دال.بحساب 

  "t"قيمة الفروقات بين متوسطين وذلك بإستعمال إختبار  حساب داللة 

t= 
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  R1R :متوسط العينة األولى 

 R2: متوسط العينة الثانية  

 SR1 :المعياري للعينة األولىاالنحراف 

  S R2R:االنحراف  المعياري للعينة الثانية 

S P: التباين المشترك

2
P P 

125.41, =R1 R  

125,23  =R2 

8,63 = SR1 

10,43  =S R2 

105 =NR1 

100R  =RNR2 

91,20  =SP

2
PP 

 

 

 

 

 )السنة األولى ، السنة الرابعة ( يمثل البيانات الكمية لمتغيرالسنة الدراسية ) 63(جدول رقم 

 

 :      قواعـــــد القـــــرار

   = 0.05: مستوى الداللة  -  

 إختيار ذو حدين-   

- dƒ = N1+N2-2 =203   - درجة الحرية: 

1,96=(tRcritiqueR)  * القيمة الحرجة:حسب الجدول  

 0.10=(t RcritiqueR ) القيمة المحسوبة

                                                       tRcalculéR  = 0.10=   

S  N X 

 السنة األولى 105 125,41 8,63

 السنة الرابعة 100 125,23 10,43
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 :القرار اإلحصائي

(t RcalculéR)      <       ( t RcritiqueR) 

0,10 t R(cal)R       <      1,96 = t R(cri) 

، إذن الفروقات بين إتجاهات t (calculé) أكبر من القيمة المحسوبة  t (critique)نالحط أن القيمة المجدولة 
الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية غير دالة إحصائية بين الطلبة سنة األولى وطلبة سنة رابعة وبالتالية 

 =0.05الفروقات راجعة للصدقة  عند مستوى الداللة 
 

 :الفرضيـــــة الرابعــــــة  -2-4

د عالقة ذات داللة إحصائية بين إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية ومتغير توج
تحديد نوع اإلختيار بما أننا )  فما فوق  26، الصف الثالث  25-12، الصف الثاني 20-16الصف األول (السن

 (ANOVA).التباين  ندرس داللة اإلختالف بين ثالثة مجموعات فإننا نستعمل تحليل

 :قواعــــــد القــــــــرار

  k=3:        عدد العينات 

N=nR1R + nR2R + nR3R =24 

 

 

                                                                           : درجة الحرية     

   5.71                       3.43 :القيمة المجدولة 
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  Sc intra =1700 1.75 :    ات الحسابيــــــةــــــالعملي

 

 البيانات الكمية لمتغير السن و الرسوبيمثل )  64( جدول رقم 

 

F calculé =0,62 

F tableau =3,43 

 

 :القــــــرار اإلحصــــائي 

 القيمة المحسوبة > القيمة المجدولة     

0,62= F Rcalculé     R<R  R 3,43 = F Rtableau R بمعنى  

 :التفسيــــــــر

 ، إذا نقبل الفرضية الصفرية أي ال  0.01وفي  0.05القيمة المحسوبة أقل من القيمة المجدولة في كال المستويين في  

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إتجاهات  الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية ومتغير السن لدى طلبة 

 .كلية الطب بجامعة باجي مختار  عنابة

 

 :لفرضيـــــــة الخامســـــة ا -2-5

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية و متغير 

 ).تخصص طب، صيدلية، جراحة أسنان(التخصص 

 (ANOVA)بما أننا ندرس داللة اإلختالف بين ثالثة مجموعات فإننا نستعمل تحليل التباين  :تحديد نوع اإلختيار  

 

 

F  متوسط مجموع
 درجة الحرية المربعات

 مجموعات المربعات

S.C 
 مصدر التباين

 

 

 

502.005 

 

2 

 

1004.01 

 بين المجموعات

Inter 

809,60 21 17001,75 
 داخل المجموعات

Intra 
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 :رارــــقواعـــد الق

K=3  العينــــات  عدد 

N=nR1R + nR2R + nR3R =19 

 

  

 

درجة الحرية                                                                                 

   5.71                       3.43 :القيمة المجدولة 

 

                                                             

 

                                                       
 

 :ات الحسابيــــةــــالعملي

 

 البيانات الكمية لعالقة متغير التخصص و الرسوبيبين )  65( جدول رقم 

 

 

F درجة الحرية متوسط مجموع المربعات 
 مجموعات المربعات

S.C 
 مصدر التباين

 

 

270,77 2 541,55 
 بين المجموعات

Inter 

67,09 16 1073,51 
داخل 

 المجموعات

Intra 
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 :القـــــرار اإلحصــــائي 

 القيمة المحسوبة  أكبر من القيمة المجدولة

 القيمة المجدولة>    القيمة المحسوبة   

  3,63 = FR tableau      R<R  R 4,03 = F Rcalculé R بمعنى   

 

 :  سيــــرــــــفـــــالت

 ة ذات داللة إحصائية بين إتجاهات  الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية ومتغير  التخصص ـــــــتوجد عالق

 دى طلبة كلية الطب بجامعة باجي مختار ـــــلعند مستوى الداللة ) طب ، جراحة األسنان ، صيدلية ( 

 .-عنابة –
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 امة ـــــــــج العــــــــــالنتائ: أوال 

لقد تعرضنا من خالل إشكالية البحث إلى أهم المشكالت البيداغوجية و التي لها عالقة بالرسوب الدراسي من وجهة 
الطبية بجامعة باجي مختار ، و قمنا بتحديد هذه المشكالت البيداغوجية التي تجسدت نظر الطلبة الراسبين في العلوم 

في صورة فرضيات نفسية تربوية علمية ، كانت إطار ضابطا في سير فصول البحث على منوالها ووفقا لطبيعتها، 
ي مدى ـــح كإشكال فبحيث تم بحث أسباب الرسوب الدراسي و الجامعة و المتمثل في التوجيه الدراسي و الذي طر

و التي تحتاج فيها ) المراهقة ( استجابة عملية التوجيه الدراسي لرغبات الطلبة و خاصة في مرحلة عمرية حرجة 
صر ــذا العـــخاصة في ه) األسرة ، األسرة التربوية الجامعية ( لعناية و مساعدة خاصة من كل المحيطين بالطالب 

 رد ما يناسبهـــظهرت مهن و تخصصات جديدة فأصبح من الصعب إن يختار الف الذي كثرت فيه العلوم و تشعبت و

يه الرغبة ـــــذي يحقق فـــــو األمر أصعب على طلبة السنة األول من التعليم العالي أن يوقف في االختيار السليم ال 
ن دراسة ــــــكون ناجحا البد مو النجاح و كما أن عملية االختيار و التوجيه الدراسي، عملية تقرير مصير، و لكي ي

دراسة ــموضوعية و عميقة لمختلف الجوانب المتعلقة بالعملية، ألن سرالنجاح في الحياة مرهون باالختيار السليم لل
 .و ما يترتب عنه من شعور بالرضا و توافق الفرض مع ذاته و مهنته مما يساعد على االستمرار التطور فيها 

و إتجاهات أيم  ــــياة و قـــق الحــــرائطه األفراد ـــسيلة و األسلوب اإلجتماعي الذي يكسب بوبما أن التربية هي الو
ة ـــى المناهج الدراسيــالذين يجدون فيه ولكي تحقق هذه التربية أهدافها التي تنطوي عليها تعتمد أساسا عل :معتالمج

فاقهم ـــــى اخــــشكالت التي تواجه الطلبة و التي تؤدي إلــى المــرف علـعـداد الهيئات التدريسية و التــو طرائق إع
في الدراسة و يضل المنهج اعزال بعيدا عن التطبيق العلمي مالم يتوفر على استاذ كفء يتميز بالبراعة الكافية 

 المصاحبة سائل المعينة، األنشطةاألهداف، المحتوى، طرائق التدريس، الو( أبعادها ــج النظري و بـــلترجمة المنه
الى ممارسة فعلية تكون مخرجاته اجابية على المؤسسة الجامعية و المجتمع ككل و يعد المدرس محور ) و التقويم

العملية التعليمية على جانب الطالب و المنهج و يقع اعداد اأستاد الجامعي على عاتق الكليات و التي تتشكل منها 
يا  ـــية األستاذ في العملية التعليمية و أشاروا إلى ضرورة أن يكون واعالجامعات و قد اكد البيداغوجيون حاضرا اهم

متزنا في تصرفاته مع طالبه ملما  بسمات شخصياتهم و خصائص مراحل النمو التي يمرون بها و متطلبات تلك 
ية و للتحقق من رحلة متفهما لمشكالت طالبه ألجل إعدادهم بالشكل المطلوب لتحقيق األهداف التعلمية التعليمـــالم

م بناء استمارة وزعت  على عينة من الطلبة الراسبين في كلية الطب و بعد استرجاعها ـــرضيات تــذه الفـــصحة ه
و تفريغها تم التعرف على اتجاهات الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية حسب بعض المتغيرات الديمغرافية  

 : ج التالية المرتبطة بهم و تم التوصل إلى نتائ

 : اتجاهات الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية مرتفعة ، حيث بينت الدراسة .1

ا يتوافق مع ــي كلية الطب بمــأن عملية التوجيه الدراسي ال تتم طبق معاير فعالة في نظام قبول الطلبة ف-ا
الوريا في ــــالعالمات العامة في شهادة البكدرات و ميوالت الطلبة و ذلك راجع إلى االقتصار على مجموع ــــــق

عملية التوجيه و أيضا من خالل عدم قدرة الكلية على استيعاب األعداد المحدودة من األماكن مسبقا و في 
تخصصات معينة كما أن عدم فعالية برامج التوجيه و األيام اإلعالمية في توجيه الطلبة بكلية العلوم الطبية بجامعة 

  –عنابة  – باجي مختار
 

اتجاهات طلبة الطب الراسبين نحو المناهج مرتفعة ذلك أن المنهج يظل أعزال بعيدا عن التطبيق العلمي ذلك أن -ب
حداثة المادة العلمية في المقررات المجتمع  كذلك عدم تنوع أساليب التعليم لمقارنة بالفروق  الفردية بين الطالب، 

لى بعث الدافعية نحو الدراسة كما أظهرت نتائج الدراسة أنه البد من تطوير كما ان طبيعة المقاييس ال تساعد ع
تحسن فهم المتطلبات االجتماعية ألن التعليم  يالمناهج الجامعية باستمرار لتواكب حركة المجتمع الجزائري  و لك

طبق من ركيزة المناهج الجامعي هو تكوين لإلنسان الجزائري الذي هو أداة التنمية  في مجتمعه و الذي يجب أن تن
 .لمواكبة الجامعات الحديثة  ة مالتربوية السلي
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إتجاهات طلبة كلية الطب الراسبين نحو التدريس مرتفعة حيث بينت نتائج الدراسة ال توجد عالقة بين بعض  –ج 
لكفاءة و الجدية مما المقاييس و المدة الزمنية  المقررة للبرنامج كذلك أن أسلوب المحاصرة لدى األستاذ ال يتسم با

يؤثر على اإلستعاب لدى الطالب كذلك نقص الوسائل البيداغوجية و عدم مراعاة الفروقات الفردية المعرفية للطلبة 
أثناء إلقاء المحاضرة، إفتقار الطرق المتبعة للتدريس  لعنصر التشويق  و قصور اإلرشاد التربوي في حل مشكالت 

 الطالب 
 
 :الراسبين في كلية العلوم الطبية نحو التقويماتجاهات الطلبة  -د

فقد بنيت نتائج الدراسة بأنها مرتفعة و ذلك من خالل أنه ليس هناك طريقة موضوعية في تقويم الطالب كما يعتمد 
 و التكويني ذلك أن األستاذ كثيرا  األساتذة على التقويم التجميعي أو النهائي مع إهمال كلي لنوعي التقويم التشخيصي

ما يكتشف في آخر المشوار أن طلبته بحاجة إلى معارف سابقة تفيد و تعين في استيعاب المادة التي يقدمها وبالتالي 
عدم وجود تلك المعارف تأثر سلبا على أدائه و تحصيل الطالب، أو أنه استخدم أساليب ووسائل لم تكن هي األفضل  

 .صة في السنة األولى من المشوار الجامعي و لم يستفيذ من تغذية راجعة أثناء عمله و هذا خا
 
ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية  قاترفوال توجد  -2

و ذلك راجع أن الطلبة من كال الجنسين لهم نفس المحددات و الرؤى للمستقبل ) ذكور و إناث( حسب متغير الجنس 
تيعابه للحاضر ذلك أن ظروف الدراسة ال تؤثر في جنس الطلبة لما تتطلبه من قدرات و استعدادات في ضوء اس

 )تخصص علوم طبية و مدى عالقته بقدرات و استعدادات الطالب بعيدا عن متغير الجنس ( لهذا التخصص 
 
دالة احصائيا بين طلبة سنة أولى  اهات الطلبة الراسبين نحوا لمشكالت البيداغوجية غيرـــرو قات بين اتجــــالف -3

و نفس الطريقة   و طلبة  سنة الرابعة، و ذلك راجع أن سنوات الدراسة في كلية الطب تمتاز بنفس الوثيرة
البيداغوجية من تدريس و تقويم و أيضا من خالل ترابط المقاييس مع بعضها البعض في جميع التخصصات العلوم 

 الطبية 
 
 :داللة احصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية و متغير السنال توجد عالقة ذات  -4

حيث بينت النتائج أن ال فرق في عامل السن عند طرح طبيعة المشكالت البيداغوجية و التي لها عالقة بالرسوب 
يه بطبيعة الدراسة و نظامها لدى طلبة كلية العلوم الطبية و ذلك راجع لمدى نضج الطالب في العلوم الطبية ووع

الدراسي المتميز و سرعة تكيفيه دون وجود عائق السن بالرغم من أن الدراسات قد أثبتت أن التعليم الجامعي يعاني 
من مشكالت شخصية ونفسية اجتماعية و أن مرحلة الشباب و منها تلك المرحلة الزمنية التي يعيشها الطالب من 

ث يملك فيها االنسان من النشاط و القوة البدنية و من الحماس و الخصائص ، ما أخطر و أهم مراحل العمر حي
 .يجعله عضوا ايجابيا ، نشطا  فاعال، و في حاجة الى من يهتم به و بمشكالته لبناء مستقبله و تطلعات مجتمعه 

المشكالت البيداغوجية  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو -5 
ومتغير التخصص وذلك راجع إلى االختالف في المسار الدراسي لكل تخصص ففي تخصص الطب مدته سبع 

حيث يتطلب ) و جراحة األسنان الصيدلة (صصات األخرى ـخـي التـــــعب منه فـسنوات و طبيعة التقويم فيه أص
قاييس أي ـــتن المـيـويض بـــعــريقة التـــاس طــى أســـعل20من  10في الثالث سنوات األولى للنجاح بلوغ المعدل 

)système compensatoire  (  للمقياس دون  10و في السنة الرابعة فما فوق فالبد من الحصول على نقطة
ضا ـــاعي وأيــــاالعتماد على طريقة التعويض أيضا هناك ضغط على مستوى المقاييس من خالل كثرة الحجم الس

بيعة لغة االتصال بين الطالب و األستاذ حيث نجد أن في تخصص الصيدلة و الجراحة األسنان فالسار في ط
طوال سنوات ) المعدل العام( الدراسي بهما خمس سنوات وأيضا نجد االعتماد على طريقة التعويض عند التقويم 

ي ال يرقى للطالب ان يستوعبها وايضا الدراسة لكن المشكل مطروح في السنة الرابعة في طبيعة بعص المقاييس الت
ربصات خاصة ــــناء فتة التــــفي طبيعة التقويم الذي يشترط نسبة معينة توافق عدد مناصب المخابر اإلستشفائية اث

 .في السنة الخامسة

و التخصص لدى طلبة كلية الطب بجامعة باجي  من ذاك كانت هناك اتجاهات مختلفة نحو المشكالت البيداغوجية  
 مختار 
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 يبين مقارنة أهم النتائج العامة في ضوء نظريات البحث و الدراسات السابقة) 66(جدول رقم 

 

 

 الدراسات السابقة نظريات البحث النتيجة التـــساؤل
ما طبيعة اتجاهات الطلبة  -1

الراسبين في العلوم الطبية نحو 

المشكالت البيداغوجية بجامعة 

 باجي مختار؟ 

اتجاهات الطلبة الراسبين في كلية 

العلوم الطبية نحو المشكالت 

البيداغوجية بجامعة باجي مختار 

 ) تثبت فرضية الدراسة ( مرتفعة 

 توافق النظريات األكاديمية -

 النظريات التكنولوجية  - 

 النظريات النفسية المعرفية -

تاج ـــادة اإلنــــريات اعـــنظ -

les théories de la 

reproduction 

 2006دراسة أموراي ديلي  -

AMEURY DEELY  

 دراسة دكر يستوف ميشال -

 2009دراسة دأليس لميست  -

 2004دراسة لفهد الجدوع  -

هل توجد فورقات ذات  -2

داللة إحصائية في اتجاهات 

الطلبة الراسبين في العلوم 

الطبية نحو المشكالت 

البيداغوجية حسب متغير 

 الجنس ؟

ال توجد فورقات ذات داللة  -2

احصائية في اتجاهات الطلبة 

الراسبين في العلوم الطبية نحو 

المشكالت البيداغوجية حسب 

ترفض فرضية ( متغير الجنس 

 )الدراسة

ة البيداغوجية لنمط توافق نظري -

 corrollنمودج التدريس اإلتقاني 

bloom block 

 

هل توجد فورقات ذات  -3

داللة احصائية في اتجاهات 

الطلبة الراسبين في العلوم 

الطبية نحو المشكالت 

البيداغوجية حسب متغير السنة 

 األولى؟

الفورقات بين اتجاهات الطلبة  -3

الراسبين نحو المشكالت 

ة غير دالة احصائيا بين البيداغوجي

 طلبة سنة أولى و طلبة سنة رابعة

 )ترفض فرضية الدراسة(  

نظرية اإلتجاه التقليدي لدراسة  -

  cordner  1983الذكاء لـــ 

 

هل توجد عالقة ذات داللة  -4

احصائية في اتجاهات الطلبة 

الراسبين في العلوم الطبية نحو 

المشكالت البيداغوجية متغير 

 التخصص؟

ال توجد عالقة ذات داللة احصائية 

في اتجاهات الطلبة الراسبين في 

العلوم الطبية نحو المشكالت 

 البيداغوجية حسب متغير السن 

 )ترفض فرضية الدراسة( 

 parè  تعارض نظرية باري  -

1978 

توافق دراسة عربية لمحمد 

أيضا و  1981عثمان المحيسي 

 2006دراسة ألحمد كامل 

عالقة ذات داللة هل توجد  -3

احصائية بين اتجاهات الطلبة 

الراسبين في العلوم الطبية نحو 

المشكالت البيداغوجية و متغير 

 التخصص؟

توجد عالقة  ذات داللة احصائية 

في اتجاهات الطلبة الراسبين في 

العلوم الطبية نحو المشكالت 

 البيداغوجية و متغير التخصص 

 ) تثبت فرضية الدراسة ( 

ق دراسة عربية عثمان تواف - 

و ايضا دراسة  1981المحيسي 

 2006ألحمد كامل 
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 نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات  المقترحة من طرف الطالب: 

 
نقبل الفرضية األولى و التي تقول بأن اتجاهات الطلبة الراسبين في كلية العلوم الطبية نحو المشكالت   .1

 .البيداغوجية بجامعة باجي مختار مرتفعة
 

قات ذات داللة إحصائية في متوسط اتجاهات الطلبة وتوجد فر: نرفض الفرضية الثانية و التي تقول بأن  .2
 .الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية حسب متغير الجنس

 
قات ذات داللة إحصائية في متوسط اتجاهات الطلبة وتوجد فر: نرفض الفرضية الثالثة و التي تقول بأن  .3

 الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية حسب متغير السنة الدراسية 
 

قات ذات داللة إحصائية في متوسط اتجاهات الطلبة وتوجد فر: نرفض الفرضية الثالثة و التي تقول بأن  .4
 الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية حسب متغير السن  

 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين : رضية الخامسة و التي تقول بأنـــــنقبل الف .5

 .في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية و متغير التخصص
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 :ثانيـــــــــا التـــوصيـــــــــــــات

 
 :يقترح الطالب بعض التوصيات منها 
 

معايير فعالة في نظام قبول الطالب في الجامعة خاصة بالنسبة لطلبة كلية الطب بما يوافق قدراتهم تطبيق - 
و ميوال تهم ، بحيث ال تقتصر على مجموع العالمات العامة في شهادة البكالوريا ،و إنما يضاف إليها 

قدراتهم المعرفية الخاصة  إختبارات تحريرية و مقابالت شخصية لجميع الطلبة المتقدمين لكلية الطب لقياس
، و تحصيلهم في التخصصات المتقدمين لها،حيث ال يكفي قطعا أن يكون الطالب ممتازا في مواد العلوم 

 .ليصير طبيبا بشريا ممتازا أو صيدالنيا أو باحثا علميا
 
الباكالوريا  من بين األشياء التي تستحق إعادة النظر في الفترة الزمنية الفاصلة بين اإلعالن عن نتائج  

وعملية التوجيه ، إذ تعتبر قصيرة وال تسمح للطالب الجديد بالقيام باختيارات مدروسة و حتى يتسن للطالب 
 :اتخاذ القرار الصائب البد له من مراعاة األمور التالية 

o  التعرف على خصوصيات و متطلبات مختلف المسالك الدراسية و المهنية 
o   تخصص  التقدير الموضوعي إلمكانيات المعرفية و قدرات الشخصية لدى الطلبة المتقدمين إلى

 معين في كلية الطب 
o   االستشارة و التحاور مع جميع األطراف التي بإمكانها مساعدته، أفراد األسرة ، األصدقاء

 .....،األساتذة ،المهنيون المستشار في التوجيه
o  لتوجيه الجامعي وال شك أن هذه األيام فرصة مواتية للطلبة لإلطالع عن حضور األيام اإلعالمية ل

قرب و االستفسار و الحصول على معلومات التي تهتم بعملية التوجيه إلى مختلف المسالك 
 . التعليمية و المهنية

 
ن الكليات ممثلة تزام الجامعة بمراعاة الطاقة اإلستعابية لكل كلية عند قبول الطالب في الجامعة لتتمكـــــال 

في أعضاء هيئة التدريس في تقديم خدمة تعليمية أفضل تقل معها نسب الرسوب بدال من أن تضيع جهود 
 .أعضاء هيئة التدريس على عدد كبير من الطالب

أما فيما يخص المناهج الدراسية فيجب التعرف على واقع الكفاءة الداخلية للمناهج الدراسية للتعليم العالي  
 : معة الجزائرية من حيث في الجا
o  حداثة المادة العلمية في المقررات الدراسية وجدة محتواها و معلوماتها باإلضافة إلى مدى توافقها

 مع ثقافة المجتمع الجزائري 
o   تنوع طرق التدريس و تباين أساليب التعليم لمقابلة الفروق الفردية بين الطالب. 
o  الشرح و التوضيح في المحاضرات و بيان قدرتها على  تعدد الوسائل التعليمية المستخدمة في

 .تفعيل المحتوى و تفريد التعليم 
o  -توفير الخبرات المباشرة و البديلة في العملية التعليمية مما يزيد في تحقيق الطالب ألهداف التعليم. 
o  -  تحقيق أنجع أساليب التقويم ألداء الطالب 
o  -  و االجتماعية و االقتصادية و فقه اللغة ألنها تساهم بشكل فعال إقحام في المناهج المواد التربوية

 .لبلوغ حاجات المجتمع
 

تطبيق معايير عملية دقيقة عند اختيار أعضاء هيئة التدريس الجامعيين ،و أن تتناسب أعدادهم مع إعداد   
معة من تقديم تعليم الطالب المقبولين ، وأن تقلل مهامهم التي تشغلهم عن االهتمام بالطالب لتتمكن الجا

 .متميز تقل فيه جوانب الرسوب المختلفة 
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تقديم دورات ألعضاء هيئة التدريس في طرق التدريس لرفع مستواهم المهني و البيداغوجي و مساعدة  
 طالبهم على التقدم الدراسي 

 
 
 تقديم دورات ألعضاء هيئة التدريس في القياس  و التقويم التربوي  -  

 
تقوية العالقات اإلنسانية بين الطالب و أعضاء هيئة التدريس ، من خالل إتاحة الوقت للحوار و المناقشة    

 )البيداغوجية و االجتماعية و الشخصية ( في مختلف المشكالت التي تواجه الطالب 
 

البيداغوجية إنشاء مكتب لإلرشاد البيداغوجي مهمته توجيه الطالب و مساعدتهم على تجاوز مشكالتهم    
كون من أعضاء هيئة التدريس و توفر له إمكانيات ليسهم في حل مشكالت الطلبة البيداغوجية منها ـــــتـــم

 .و االجتماعية و النفسية و اختيار التخصص المناسب و التعريف بأنظمة الجامعة 
 

 
خص في التدريس و البحث تقويم األستاذ الجامعي و ذلك حسب أهداف و استراتجيات الجامعة و التي تتل  

 : العلمي و خدمة المجتمع و أيضا من خالل 
o   دليل التقويم الذاتي و الخارجي و االعتماد على ضرورة وجود برامج واضحة لتقويم 

 أداء عضو الهيئة التدريسية و مسؤولية الجامعة بوضع خطط مستقبلية لتطويرهم و إعدادهم 
o  يئة التدريسية من خالل استمارة التقويم السنوية هناك آليات مناسبة لتقويــم عضو اله 

 و بإشراف جهاز اإلشراف و التقويم العلـمــي في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 .و العمل متواصل لتطويرها و تحديثها باستمرار

 
تركيز اإلدارة الجامعية على التدريس و إهمالها األنشطة االجتماعية و الثقافية و الرياضية الالزمة لتجديد   

و في ) نادي الصيدلة ( نشاط طلبة كلية الطب إذ يقتصر نشاط هذه الكلية في نشاط إحدى النوادي العلمية 
 .  الغالب جد محدود و ال يتطلع إلى طموحات الطلبة 
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 ات ـــــــراحــــــــتــــــثـــــــــالـــــــــــثا االق
 

 يقترح الطالب مستقبال مايلي       
 
   اجـراء دراسة ممـاثـلة تــشــمل عــيــنـات أكـبر و مــن جــامعــات مخــتـــــلفة و في تخصصــات أخــرى 

 
  اجـــراء دراســـــة ممــــاثــلة لـتـشخيــص أســباب الرســوب الــجامعــي من وجــهة نــظرا أســاتذة كــلية

 العــلوم الطــبيــة 
 

 
  اجـــراء دراســـــة مقــــارنة  عــن اسـباب الرسوب الدراسي في الجامعة الجزائـــرية و بين الــجامعــات

 ـبية العــــربية  أو األجـــنـ
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 : الخاتمـــــة

ربوية و التي تحتل مكانة رفيعة من اهتمامات المواطن ــثل و األدق للمنظومة التــــيعد التعليم العالي النموذج األم

، فهو ليس عنصرا أو مكونا من مكونات الجهاز التربوي فقط ، بل إن وظيفته المتميزة هي أن ينتج و يبلغ  في الدول

روز ــي بــربوية و تعليمية ، متمثلة فـالت ذات طبيعة تـــالثقافة العلمية المتقدمة لكن ما يتعرض له الطالب من مشك

رى ـــي العلوم األخـــاحثين و بعض المختصين فـــيين البظاهرة الرسوب الجامعي و التي أصبحت تشغل بال التربو

إذ يؤدي إلى تأخر الكثير من طالب الجامعات عن التخرج في الفترة ) علم النفس ، علم االجتماع ، علم االقتصاد ( 

كثيرا من الجهود التي تضيع هباء و يعيق مسيرة الطالب  الزمنية المحددة و يترتب عليه فاقد مادي كبير ، و يستنفد

الدراسية و يضعف فعالية نضام التعليم الجامعي و مردوده الكمي والكيفي معا و الواقع أن هناك عوامل عدة تكمن 

وراء ظاهرة الرسوب في التعليم الجامعي و في تخصص العلوم الطبية منها ما هو مرتبط بالجامعة و منها ما هو 

تبط بغيرها وال يمكن معرفة هذه العوامل دون الرجوع إلى الطالب الراسب نفسه و أساتذته لذا تبقى األبحاث مر

متواصلة للوقوف أمام هذه الظاهرة من طرف البيداغوجيين و الباحثين المختصين على السواء و عليه جاءت هذه 

 : الدراسة لتجيب عن تساؤالت إشكالية في غاية األهمية و هي

 ما طبيعة اتجاهات الراسبين في كلية العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية بجامعة باجي مختار؟ -

هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية  -

 حسب متغير  الجنس ؟

اهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتج -

 حسب متغير السنة الدراسية ؟

ة إحصائية بين إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية ـــهل توجد عالقة ذات دالل -

 و متغير السن؟

الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت  البيداغوجية  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات -

 و متغير التخصص ؟
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 :  و لإلجابة على هذه التساؤالت وضع الفرضيات التالية

 .اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية مرتفعة -1

ة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلب -2

 .حسب متغير الجنس

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية  -3

 .حسب متغير السنة الدراسية 

لراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية صائية بين إتجاهات الطلبة اـــة إحــتوجد عالقة ذات دالل -4

 .و متغير السن

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية  -5

 .و متغير التخصص 

راسبين في كلية الطب ـــالطلبة المارة وزعت على عينة من ـــــم بناء استـــــو للتحقق من صحة هذه الفرضيات ت

 ) .الطب، الصيدلة،جراحة األسنان( من مختلف التخصصات 

و بعد استرجاعها و تفريغها تم التعرف على واقع الرسوب الجامعي من خالل اتجاهات الطلبة الراسبين في العوم 

سن و جنس ، السنة الدراسية و الطبية نحو المشكالت البيداغوجية و عالقته ببعض الخصائص المرتبطة بهم ، من 

 :التخصص و تم التوصل إلى النتائج التالية 

اتجاهات الطلبة الراسبين نحو مشكالت البيداغوجية مرتفعة و ذلك راجع إلى طبيعة المعايير المتبعة في  -1

 قبول الطالب في الجامعة بحيث يقتصر على مجموع العالمات العامة في الشهادة الثانوية

و قلة األيام اإلعالمية الخاصة بالتوجيه الجامعي و عدم فعاليتها و أيضا ضيق الوقت بين النتائج ) ا البكالوري(  

البكالوريا و عملية التسجيل في الجامعة مما ال يسمح االستشارة المعمقة لطبيعة اختيار الطالب للتخصص الذي 

ل متتطلبات المجتمع من خالل االعتماد على يتماشى و قدراته و ميوله اما فيما يخص المناهج و التي ال تتناو

مقاييس ال تلبي التطورات الصحية للمجتمع أي مدى نجاعة المعارف في االستجابة للتغير المطلوب وفق 

كذلك فيما يخص التدريس الذي ال يعتمد على حداثة المادة العلمية و في طرق ) الطبية ( االعتبارات العلمية 
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قات الفردية ، طبيعة الوسائل التعليمية و مدى فعالية أساليب التقويم ألداء لدى الطالب التدريس دون مراعاة الفرو

في كلية الطب و ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو 

 .المشكالت البيداغوجية بين الطلبة الذكور و الطلبة اإلناث 

الجنس ال يؤثر على العملية التربوية في كلية الطب و ذلك راجع الى طبيعة متطلبات هذا حيث بينت الدراسة أن 

 .التخصص من قدرات و استعدادات دون تدخل الخصائص الفردية لاللتحاق بهذا النوع من الدراسة 

سنة أولى و  الفروقات بين اتجاهات الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية غير دالة إحصائيا بين طلبة-3

طلبة سنة رابعة ، ذلك راجع إلى طبيعة العملية التعليمية المتبعة في كلية الطب و التي ال تتأثر بعامل السنة 

الدراسية من خالل درجة العملية التواصلية بين الطلبة و األساتذة و أيضا في عملية التقويم فهي تتبنى معايير واحدة 

 .في العملية البيداغوجية 

 جد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين نحو المشكالت البيداغوجية ال تو-4

لكن ) مرحلة الشباب ( و متغير السن ، رغم أن التعليم الجامعي يعاني من بعض المشكالت الخاصة بسن الطالب 

جامعي في كلية الطب و مدى ذلك لدى طلبة العلوم الطبية لم نجد لها أثر كبير و ذلك راجع لمدى نضج الطالب ال

 .متطلبات هذا التخصص من قدرات معرفية و تكيفة مع هذا النوع من الدراسة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية و -5

ن األسباب المؤدية إلى الرسوب خاصة متغير التخصص حيث أكدت الدراسة أن التخصص في كلية الطب  يعد م

منها تخصص الطب و ذلك لطول المساق الدراسي و أيضا طبيعية التربصات الميدانية و كيفية التوفيق بينها و بين 

و تخصص جراحة األسنان و ذلك من خالل .الجانب النظري و في طبيعة التقويم أقل منها في تخصص الصيدلة 

لبيداغوجية و عملية التقويم و أيضا مدى قابلية المجتمع لطبيعة التخصصات و فرص سنوات الدراسة و العالقات ا

العمل داخل الدول في مجتمعنا الجزائري إن تناول ظاهرة الرسوب الدراسي في جامعة باجي مختار و خاصة في 

اته واتخاد التدابير التي كلية الطب و الذي يدخل في نظامنا التربوي يعتبر وقفة لتقويم أداء النظام في مختلف مستوي

 .من شأنها  التقليص من تفاقم الوضع و الحد من تفشي هذه الظاهرة التي ال يخلو منها أي نظام تربوي في العالم 
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لذلك فان تشريح هذه الظاهرة و دراستها برؤية علمية و بمقاربة منهجية يشكل أولوية و الشغل الشاغل 

 .على سواء للبيداغوجيين و الباحثين المختصين 

و في أخير أملنا أن تتواصل األبحاث و الدراسات حول ظاهرة الرسوب الدراسي في منظومتنا التربوية الجزائرية 

بالتحليل و التفسير العمقين للظاهرة خاصة في الوسط الجامعي ، في ظل ظروف و تحوالت المجتمع الجزائري و 

لديناميكية و تتأثر بالعديد من العوامل النفسية و االجتماعية و تغيراته ، ذلك أن ظاهرة الرسوب الدراسي تتميز با

االقتصادية و السياسية و حتى المهنية فهي ظاهرة تعبر في جوهرها عن النسق العام للمجتمع و تطوراته ، لذلك 

 . معا فهي في أمس الحاجة إلى دراسة  و متابعة ، و تغطية لزاويا أخرى من الظاهرة لفائدة العلم و اإلنسان 
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 .،الجزائر2008النظام التربوي في الجزائر ، ہيوان المطبوعات الجامعية ،: توفيق زروقي  -8

 .، القاهرة1998مهارات التہريس ہار النهضة العربية، : جابر عبہ الدميہ جابر -9

 .، عمان2000، 1علم النفس التربوي، الہار العلمية الہولية، ط: جوہت عبہ العالي -10

 .،عمان2004التوجيه المہرسي ، ہار الثقافة ،: جوہت عزت عطيوي  -11

مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي،ہار الهہى : جابر نصر الہين و لوكيا الهاشمي  -12
 . ،عين مليلة2006للطباعة والنشر ، 

 .،القاهرة 1984،  5علم النفس االجتماعي،عالم الكتب،ط: دامہ عبہ السالم زهران  -13

التصال و بدوث التأثير في ہراسات االتصال الجماهيري ،كويك دماہة ا:دمہي دسن  -14
 .   1993الجريسي للطباعة ،

،  1998، 1التوجيه و اإلرشاہ النفسي ،عالم النفسي، عالم الكتب،ط: دامہ عبہ السالم زهران -15 
 .القاهرة

،  2007،  2، طالنظرية في التہريس و ترجمتها علميا، ہار الشروق : ہروزة أفنان نظير  -16
 .عمان

 .،الجزائر2006السلوك التنضيمي ،ہار الهہى للطباعة ،: لوكيا الهاشمي  -17

 .، عمان2003تصميم التعليم، ہار المسيرة للنشر، : مدمہ مدموہ الديلة -18

مشكالت الشباب الجامعي و تدہيات التنمية ، المؤسسات الجامعية : مدمہ مصطفى األسعہ  -19
 .، لبنان 2000للہراسات ،

،    2أسس علم النفس التربوي ، ہار الفكر للطباعة، ط: مدي الہين توق و يوسف قطامي  -20
 .،عمان 2002

 .2001النظريات التربوية المعاصرة،قصر الكتاب،الجزائر،: مدمہ بوعالق -21

نشر االتصال الفعال في العالقات اإلنسانية واإلہارة ، مؤسسة الہراسات لل: مصطفى دجازي -22
 .،بيروت1990و التوزيع ،

،  1السلوك التنظيمي في منضمات األعمال، ہار وائل للنشر، ط: مدموہ سليمان العميان -23
 .، عمان 2002

 .2000، 1علم النفس االجتماعي، مكتبة زهراء الشرق، ط: مدمہ إبراهيم عبيہ -24
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التعليم و التعلم، ہار الفكر  مهارات االتصال و التفاعل في عمليتي: مصطفى عبہ السميع مدمہ -25
 .، عمان2003، 1للطباعة، ط

 . ،عمان1،2007علم النفس اإلعالمي ،ہار المناهج ، ط: نبيه صالح السمرائي  -26

القياس و التقويم التربوي في العملية التہريسية ، ہار : صالح الہين مدمہ عالم  -27
 . ،السعوہية2007المسيرة،

،  1989البرامج التربوية في الوطن العربي ، مركز البدوث التربوية ، تقويم: صالح عبہ هللا  -28
 .ہول الخليج

 .، الجزائر2008علم النفس التربوي للكبار، ہار العلوم للنشر، : صالح الہين شروخ -29

 .، اإلسكنہرية2000علم اجتماع التربية الدہيث، : عبہ هللا مدمہ عبہ الردمان -30

 .، عمان1999، 1المہخل إلى التربية و التعليم ، ہار الشروق ،ط: عبہ هللا الرشہان  -31

مہخل إلى مناهج البدث العلمي في التربية والعلوم : عبہ الردمان الكنہي و مدمہ أدمہ الہايم  -32
 .، الكويت1ر و التوزيع ، طشاإلنسانية ، مكتبة الفالح للن

 ،1994ي، علم النفس االجتماعي، ہار الفكر العرب: فؤاہ ديہر -33

 .، عمان1،1993المرجع في مباہئ التربية ، ہار الشروق للنشر، ط: سعيہ التل  -34

 .، عمان2000التوجيه المہرسي، ہار الثقافة، : سعيہ عبہ العزيز -35

التوجيه التربوي و اإلرشاہ النفسي بين النفسي بين النظرية والتطبيق ، : وهيب مدمہ الكبيسي  -36
 .،مالطاELGA  ،2002منشورات 

، 1طرق التہريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية، ہار الفكر للطباعة، ط: وليہ أدمہ جابر -37
 .، األرہن2003

 .، الرياض1981، 1اإلرشاہ النفسي والتوجيه التربوي، ہار المريخ، ط: يوسف مدمہ قاضي -38

 .الكتب باللغة الفرنسية: ثالثا 

1- Denise Louanchi : Elément de pédagogie, édition OPLI 1987, 
Alger. 

2- De Kettel JM : L’évaluation approche descriptive   ou  
prescriptive ? , De Bock , 1991, Bruxelles. 

3- Goston Mielaret : Introduction à la pédagogie,P.U.F , 1967 , paris  



 
 

~ 9 ~ 

4-Les dossier de l’aménagement  du territoire , demain l’Algérie , 
OPU  , Alger . 

5-Leandre coudrey , lexique des sciences de l’éducation , édition 
E.S.F , 1973 , paris  

6-NOIZET G.et gaverni SP : psychologie dévolutions scolaire , et 
paris ,1978 .  

7-Roger Mucchielli: les méthodes actives dans le pédagogie des 
adultes , éditions E.S.F , 1975 , France . 

8-Randel J.A  seron J : trouble du language , mardaga , 1997, 
Belgique . 

9-Samia Mezaib : indicateurs du systele educatif linistere de 
l’etudcation national , 2001 . 

10-STUFFELE BEAM : l’évaluation en éducation et la prise de 
décision ? vhp , 1980 , quebec. 

 

 المجالت و الرسائل : رابعا 

 : المجالت  -1
التعليم الجامعي في ظل ثورة المعلومات ، مجلة العلوم اإلنسانية ، جامعة : بودنينة قوي  •

 .، بسكرة  2005،  8مدمہ خضير ، عہہ 
 . 2008،  22،  مجلة التواصل ، عہہ : جمال العيفة  •
أسباب الرسوب في البكالوريا في رأي األساتذة و األولياء ، منشورات جامعة : لدرش مدمہ  •

 . 1989،  1الجزائر ، ج 
،جامعة 1998، 10 مجلة العلوم اإلنسانية ، عہہ: لعايب رابح و بوطوطن مدمہ الصالح  •

 .قسنطينة
،  06، إصہار جامعة عنابة ، عہہات سوسيولوجية للمجتمع الجزائري بمقار: مجلة التواصل •

 .2000جوان 
 .1988، 12مجلة ہمشق للعلوم اإلنسانية، ع •
،  21التقويم و أثره في تدسين أہاء األستاذ الجامعي ، مجلة التواصل ، عہہ: مدمہ صاري •

 .، جامعة عنابة2008
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 .،جامعة قسنطينة2002، 17مجلة العلوم اإلنسانية ، عہہ: عبہ هللا ساقور •
• Perspective, revue Trimestrielle de l’éducation, UNESCO 

Presses, 1991, paris. 
• Guide de l’université, Publication de l’université BADJI 

MOKHTAR, 1999, Annaba. 
• Statut de l’université, journal officiel, Article N P

°
P1, juin 1997. 

  

 .الرسائل -2
الدراسي في المدرسة الجزائرية ،مذكرة تخرج لنيل شهادة عوامل الرسوب : تومي بوبكر  •

 .،جامعة عنابة2006ماجستير غير منشورة،
الممارسات التقويمية ألساتذة التعليم المتوسط وعالقته ببعض تصورات : حمزة عزوز  •

التالميذ الختيار الجدع المشترك في التعليم الثانوي ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير 
 .، جامعة عنابة2008ة ، غير منشور

العاملون في التدريس الجامعي أوضاعهم و اتجاهاتهم دراسة ميدانية في : مربوحة نوار •
 .1989جامعة عنابة ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير غير منشورة ،

 .اتجاهات متربصي التكوين المهني نحو المهن ،جامعة قسنطينة: محمد خالصي •
الجتماع في الجامعة الجزائرية دراسة المشكالت و الطرائق تدريس علم ا: مربوحة نوار  •

 .، جامعة عنابة1998و الحلول ، رسالة دكتوراه غير منشورة ،
تمثالت أسباب الرسوب المدرسي لدى أساتذة التعليم الثانوي ،رسالة دكتوراه : مراد عبيد •

 .،جامعة عنابة2007غير منشورة،
،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير غير منشورة االتصال البيداغوجي : سامية بن غضبان  •

 .، جامعة عنابة1999،
اتجاهات األساتذة نحو عملية التجديد التربوي ،مذكرة تخرج لنيل ثهادة : سامية مامنية •

 . ،جامعة عنابة2005ماجستير غير منشورة ،

 :مواقع االنترنيت: خامسا

1.http:// tarbia mans. akbarmonteda. com   

عوامل رسوب طالب الصف األول الثانوي في المدارس الحكومية ، جامعة الملك : سبيعي  عبد هللا
 سعود

2. http:// 0TWWW.gulfkids 0T .Com.   

 .الفشل الدراسي و أساليب الدعم التربوي، جامعة محمد الخامس ، المغرب: محمد الدريج 

http://www.gulfkids/�
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3. http:// WWW .Saihat.net 

 2002جريدة النهار اللبنانية جويلية 

4. http:// kenana online. Com 

 نظريات الذكاءات المتعددة من منظور المناهج و طرق التدريس :سلوى محمد أحمد عزازي

5. http://WWW. Bmhh. med.sa/vb 

ليوم أساسيات في المنهج الوصفي إعداد بوفولة بوخميس ،منتديات مستشفى الصحة النفسية ببريدة 
9.الساعة  2010.10.20 P

H 
P 30 
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 .استبيان الدراسة األولية والمقدم للمحكمين ): 1(الملحق 

 .المقابلة النصف موجهة مع الطلبة ): 2(الملحق

 .قائمة المحكمين الستبيان الدراسة ): 3(الملحق

 .استبيان الدراسة النهــــــائية ): 4(الملحق

 .-عنابة -الهيكل التنظيمي لكلية الطب بجامعة باجي مختار): 5(الملحق

 2009/2010إحصائيات الطلبة الراسبين في كلية الطب لسنة): 6(الملحق

 

 

 

 

 

 

 استبيان الہراسة األولية و المقہم للمدكمين : )01(ملدق

 يـــــلمـــــــــث العــــبحي والـــــالــليم العـــــوزارة التع

 -ةـــــنابـــــع–ار ـــتـخــي مــــاجــــة بـعـامجــــ

 ب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية كلية اآلدا

 قـــــــــسم عــــــــلم الــــنفـــــس 
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 في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير و في إطار إعداد دراسة ميدانية لبحث في 

 اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية : تخصص علم النفس التربوي و الذي يحمل عنوان 

 .نحو مشكالت البيداغوجية و عالقتها ببعض الخصائص المرتبطة بهم

عن األسئلة التالية بكل موضوعية وصدق ونحيطكم علما بأن نرجو منكم التفضل باإلجابة 
 إجابتكم 

 .لن توظف إال في إطار البحث العلمي وال تستعمل إال في حدود هذه الدراسة

 .أمام الخانة المناسبة والتي تعبر عنكم بصدق) ×( تكون اإلجابة بوضع العالمة

 

 م وتقـبـلـوا منا فـائــق االحـتــرام والتــقديــرفــــي األخـــــير شـــكرا على مســـاعدتك          

 

 

 

 

 

 الجنس     ذكـر                               أنثى 

 فما فوق  26                                25-21                             20-16: السن 

 طب                          جراحة األسنان                            صيدلـة : التخصص 

عــدد سنوات الرسوب     : ............/................السنة الدراسية للرسوب 
...............: 

ال ال غير  أوافقأوافق  الفقرة الرقم

2010/2011: السنة الجامعية   
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أوافق  أوافق متأكد بشدة
 بشدة

      التي ادرسها غير مناسبة ليالمسابقات  01
      أتمنى تغيير تخصصي الدراسي 02
      قدرة الجامعة على استيعاب األعداد من الطلبة  03
ضعف مستوى طالب المرحلة الثانوية الوافدين إلى  04

 الجامعة
     

      أرغب في مواصلة تعليمي في المستقبل 05
      انخفاض مستوى طموح الطالب للدراسة  06
      مشروع الطالب يساوي نوع التخصص في الجامعة 07
اعتماد درجات الشهادة الثانوية كمعيار أساسي  08

 لاللتحاق بالكلية
     

      ضعف برامج التوجيه الدراسي في الجامعة  09
عدم تحقيق رغبة الطالب في اختيار الكلية التي  10

 يرغبها
     

      أشعر أن النظام الجامعي يقيد حريتي 11
      أتفاعل بشكل جيد مع النظام الجامعي 12
      أشعر أن النظام الجامعي يعمل على  رعاية الطالب  13
قدرة الجامعة على تقديم تعليم عال يتالءم مع حاجات  14

 المجتمع
     

قدرة الجامعة على استيعاب التحوالت الجذرية التي  15
 توفرها نوعية المهن المختلفة 

     

      عدم توافر التجهيزات في الجامعة  16
      ضرورة ربط المواد الدراسية بالحياة اليومية 17
تطبيق المقاييس في الجامعة تساعد على حركية  18

 الطالب
     

      ال توجد عالقة بين بعض المقاييس والتخصيص  19
ال توجد عالقة بين بعض المقاييس والمدة الزمنية  20

 وطبيعة التخصص
     

      يمل األساتذة من أسئلة الطالب في الصف 21
      األستاذ ممتع في حديثه وشخصيته ومظهره 22
      عدم تجاوب الطالب مع المقياس يضايق األستاذ  23
يضيع األستاذ الوقت بسبب ضبط النظام داخل  24

 الصف
     

      يمارس أساتذة الكلية اإلرشاد األكاديمي  25
      أميل للمشاركة في األنشطة الجامعية 26
      ال أعرف ما يريده بعض األساتذة مني 27
      األستاذ يقبل بالمناقشة ويشجع عليها  28
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يساعد على حل مشاكل الطلبة األستاذ الجامعي  29
 البيداغوجية

     

      الجاذبية الشخصية موجودة لألستاذ والطالب  30
      يتحلى األستاذ الجامعي بالسمات األنسانية  31
      عدم عقد لقاءات مباشرة بين الطالب والمدرس  32
ألجأ إلى اإلدارة الجامعية لمساعدتي في حل بعض  33

 البيداغوجيةالمشكالت 
     

قصور اإلرشاد األكاديمي في حل مشكالت الطالب  34
 الدراسية 

     

عدم دقة بعض أعضاء هيئة التدريس في توصيل  35
 المادة العلمية 

     

افتقار الطرق المتبعة في تدريس المقررات لعنصر  36
 التشويق 

     

محتوى المادة و أسلوب التدريس يدعو الى الشعور  37
 بالملل 

     

      كثرة الوظائف التعليمية مع عدم وجود الوقت الكافي  38
التحكم في اللغة يعد كفاية أساسية التصال داخل  39

 الصف 
     

      عدم مراعاة الفروق الفردية المعرفية أثناء التدريس  40
نفس الوسائل البيداغوجية المستعملة في العملية  41

 التعليمية 
     

      استخدم الكتبة أكثر من زمالئي  42
      أشعر بالملل عند حضور المحاضرات  43
      أجد صعوبة في معظم المواد التي ادرسها  44
      طرق التدريس ال تهتم بالمشكالت التعليمية  45
      ترتبط طريقة التدريس بلغة التدريس  46
      ضرورة تعليم اللغة أجنبية لتحقيق التكامل المعرفي  47
      قلة الوقت المكرس للدراسة أثناء المحاضرات  48
      عدم كفاءة األستاذة في اختيار طريقة التدريس  49
عدم الحصول على المحاضرات المطبوعة بصورة  50

 كافية 
     

صفة األستاذة الجامعي الجيد في جودة أسلوب  51
 المحاضرة 

     

      أساتذة الجامعة يدرسون في مجال تخصصهم  52
      أستاذ الجامعة ملم بالمادة التي يدرسها  53
      عدم انتظام التدريس  54
عدم استفادة هيئة التدريس مت تطور المعلوماتية و  55

 تكنولوجية االتصال بالكلية 
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يهتم الطالب الجامعي بالعالمة و يراجع أوراق  56
 االمتحان 

     

      لدى القدرة على الدراسة و الحفظ  57
      مشكلتي أني ال أحب المذاكرة  58
      أجتهد باستمرار لرفع معدالتي  59
      التشدد في تقويم االمتحانات  60
صعوبة األسئلة و عدم أخذ األساتذة بعين االعتبار  61

 ظروف الطالب 
     

      مضار االمتحانات أكثر من فوائدها  62
      ال يوجد بديل لالمتحانات في الجامعة  63
      االمتحانات توفر دقة عالية في تقدير تحصيل الطالب  64
      ال أرتاح لسماع كلمة امتحان  65
      االمتحانات تسبب في كراهيتي التدريس  66
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  المقابلة النصف موجهة مع الطلبة الراسبين في كلية الطب : )02(ملدق

 

 المقابلة النصف موجهة مع الطبة الراسبين في كلية العلوم الطبية
 :ؤال االول ـالس

ما هي األسباب التي تؤدي بالطالب في كلية العلوم الطبية الى الرسوب الدراسي في جامعة باجي 
 مختار؟ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  ؤال الثانيــالس

 ما طبيعة المشكالت البيداغوجية المؤدية الى الرسوب الدراسي بكلية الطب في جامعة عنابة ؟ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  السـؤال الثالث

 ما عالقة التوجيه الدراسي بالرسوب في كلية العلوم الطبية ؟ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما عالقة المناهج بالرسوب الدراسي في كلية الطب في جامعة عنابة ؟:  ؤال الرابعــالس

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ما عالقة التقويم  بالرسوب الدراسي في كلية الطب في جامعة عنابة ؟:  لخامسؤال اــالس

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :  سداالســؤال الس

الدراسي في كلية الطب بجامعة باجي كيف ترى الحلول حسب تصوراتك للحد من ظاهرة الرسوب 
 مختار ؟ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  قائمة المدكمين لالستبيان الہراسة : )03(ملدق
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 قائمة األساتذة المحكمين لالستبيان األولي للدراسة 

 الوظيفة العلمية  ) ة(إسم األستاذ  الرقم 
 -أ  –أستاذ مداضر  ہ بوضرسة لعلمي .أ 1
 -أ  –أستاذ مداضر  بوخذير عمار . ہ 2
 -ب  –أستاذ مداضر  بوفولة بوخميس .ہ 3
 -ب  –أستاذ مداضر  مزوز بركو .ہ 4
 -ب  –أستاذ مداضر  لعريط بشير .ہ 5
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  النهائية استبيان الہراسة : )04(ملدق

 يـــــلمـــــــــث العــــي والبحـــــالــليم العـــــوزارة التع

 -ةـــــنابـــــع–ار ـــتـخــي مــــاجــــة بـعـامجــــ

 ب و العلوم اإلنسانية و االجتماعية كلية اآلدا

 قـــــــــسم عــــــــلم الــــنفـــــس 

 

 

 

  
 

 

 في إطار إعداد مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير و في إطار إعداد دراسة ميدانية لبحث في 

 اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية : تخصص علم النفس التربوي و الذي يحمل عنوان 

 .نحو مشكالت البيداغوجية و عالقتها ببعض الخصائص المرتبطة بهم

عن األسئلة التالية بكل موضوعية وصدق ونحيطكم علما بأن نرجو منكم التفضل باإلجابة 
 إجابتكم 

 .لن توظف إال في إطار البحث العلمي وال تستعمل إال في حدود هذه الدراسة

 .أمام الخانة المناسبة والتي تعبر عنكم بصدق) ×( تكون اإلجابة بوضع العالمة

 

 وتقـبـلـوا منا فـائــق االحـتــرام والتــقديــر فــــي األخـــــير شـــكرا على مســـاعدتكم         

 

 

2010/2011: السنة الجامعية    
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 الجنس     ذكـر                               أنثى 

 فما فوق  26                                25-21                             20-16: السن 

 طب                          جراحة األسنان                            صيدلـة : التخصص 

عــدد سنوات الرسوب     : ............/................السنة الدراسية للرسوب 
...............: 

 في الخانة المناسبة  ) X( ضــع عالمة

اوافق  الفقرة  الرقم
 بشدة 

غير  أوافق 
 متأكد 

ال 
 اوافق 

ال 
أوافق 
 بشدة 

أرى أن المسار الہراسي في العلوم الطبية غير مناسب  01
 لطموداتي 

     

       تغيير تخصصي الہراسي في العلوم الطبية أتمنى 02
أرى أن الجامعة لها القہرة على استيعاب اإلعہاہ من الطلبة  03

 في تخصصي 
     

      ف يالثانوية الوافہين إلى الجامعة ضعمستوى طلبة المردلة  04
      أرغب في مواصلة تعليمي في المستقبل  05
      أرى أن مستوى الہافعية لہى الطلبة للہراسة منخفض  06
      مشروع الطالب المهني يساوي نوع التخصص في الجامعة  07
اعتماہ على ہرجات البكالوريا كمعيار أساسي في عملية  08

 التوجيه يعبر على المستوى الدقيقي للطالب في العلوم الطبية 
     

      أرى أن برامج التوجيه الہراسي في الجامعة ضعيفة  09
عہم تدقيق رغبة الطالب في اختيار نوع االختصاص في  10

 كلية الطب 
     

أشعر أن النظام الجامعي يقيہ دريتي و يؤثر على المسار  11
 الہراسي 

     

      فاعل بشكل جيہ مع النظام الجامعي أ 12
      أشعر أن النظام الجامعي يعمل على رعاية الطالب  13
أرى أن الجامعة قاہرة على تقہيم تعليم عال يتالءم مع  14

 داجات المجتمع 
     

أرى أن هناك مسايرة بين نوعية المهن في سوق العمل  15
 تخصصي في الجامعة 

     

      عہم توفر التجهيزات في كليتي يعرقل مساري الہراسي  16
      ضرورة ربط المقاييس الہراسة بالتغيرات في المجتمع  17
تنوع المقاييس في تخصصي يساعہني على الہافعية ندو  18

 الہراسة 
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      ال توجہ عالقة بين بعض المقاييس و تخصصي 19

ال توجہ عالقة بين بعض المقاييس و المہة الزمنية المقررة  20
 للبرنامج 

     

      أرى أن صفة األستاذ الجيہ في جوہة أسلوب المداضرة  21
      جوہة أسلوب المداضرة عہم عہم كفاءة األستاذ الجيہ في  22
      قلة الوقت المكرس للہراسة أثناء المداضرات  23
      نقص الوسائل البيہاغوجية المستعملة في العملية التعليمية  24
لغة التہريس ال تساعہني على فهم مدتوى المقياس في  25

 تخصصي 
     

      يمل األساتذة من أسئلة الطلبة أثناء المداضرة  26
      األستاذ الجامعي يساعہ على دل مشكالت الطلبة البيہاغوجية  27
      افتقار الطرق المتبعة في التہريس لعنصر التشويق  28
      قصور اإلرشاہ التربوي في دل مشكالت الطالب الہراسية  29
      يتدلى األستاذ الجامعي بالعالقات االنسانية  30
يهتم الطالب الجامعي بالعالمة و يراجع أوراق االمتدان اكثر  31

 من االهتمام بالمكتسبات المعرفية 
     

عہ قہرتي على الدفظ المكثف أثناء مراجعة االمتدانات في  32
 تخصص العلوم الطبية 

     

مشكلتي أنني ليس لہى طريقة جيہة للمذاكرة و التي تدقق  33
 نجادي 

     

عہم دصولي على أوراق المداضرات المطبوعة بصورة  34
 كافية أثناء فترة االمتدانات يعرقل مذاكرتي 

     

تشہہ في تقويم االمتدانات من طرف أساتذة كلية العلوم  35
 الطبية 

     

صعوبة األسئلة و عہم اخذ األساتذة بعين اعتبار الفروقات  36
 الفرہية المعرفية بين الطلبة 

     

أرى أن االمتدانات تقيس القہرات العلمية المكتسبة لہى طلبة  37
 العلوم الطبية 

     

      اجتهہ في مراجعة ہروسي أثناء فترة االمتدانات فقط  38
االمتدانات تعكس قيم األستاذ الذاتية أكثر مما تعكس قہرات  39

 الطالب العلمية 
     

ال اعرف كيفية اختيار المعلومات و تدہيہها لما يرغبه  40
 األستاذ كجواب على سؤاله 
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2009 – 2010  2008 – 2009  2007 - 2008  

  طب صيہلة ج أسنان طب صيہلة ج أسنان طب صيہلة ج أسنان

 سنة أولى 47 20 18 52 30 66 48 11 47

 رابعةسنة  150 14 01 97 62 11 154 23 03

 المجموع 197 34 19 149 92 77 202 34 50
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 2010-2007ادصائيات الطلبة الراسبين لكلية الطب  06المدق رقم 

 2010إلــى  2007جدول يبين إحصائيات الطلبة الراسبين في كلية الطب من 

 الشكل يبن  مدرج تكراري يبين عدد الراسبين حسب التخصص في كلية الطب

  

 
 عہہ الراسبين                                                                                                                                                   

200               

180 

160 

 140 طــــب                      

 120  صيہلـــة                    

 100 جرادة أسنان                    

80 

60 

40 

20 

 التخصص 

                                                                           2009-2010              2008-2009                  2008-2007              
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labo de santé et 
envirenement  

laboratoire biotechnologie  
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Conseil de 
la faculté  
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scientifique de 
la faculté  

Responsable 
de la 
bibliothèque  

Vice doyen chargé des études et des 
questions liees aux étudiants  

Vice doyen de la post graduation 
de la recherche  scientifique et 
des relations extérieures  

Chef de  
département 
médecine 

Chef de 
département  de 
chirurgie  dentaire 

Chef de département 
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Chef de service 1 ere post 
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Adjoint du cycle 
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service 
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scolarité 
centrale  

Chef de 
service des 
diplômés  

Comité 
scientifique 
du 
département  

Secrétaire générale  

Chef de service des 
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Chef de service des 
finances 

Chef de service 
du personnel  
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 مــــلــــخـــص الـــــدراســـــة

الہول و ذلك  اهتماماتيعہ التعليم العالي النموذج األمثل و األہق للمنظومة التربوية التي تدتل مكانة رفيعة من 

مية المتقہمة ،و يؤمن تكوينا منهجيا لألطر المخصصة لهي أن ينتج و يبلغ الثقافة الع من خالل وظيفته المتميزة و

 .فضل أالمجتمع إلى التقہم و بناء مستقبل  اتالمتوسطة و العليا و إلى جانب ذلك يجسہ التعليم العالي بقوة تطلع

استطاعتنا بدث و كشف المشكالت البيہاغوجية ع بدثنا،بديث داولنا قہرمية موضومن هذا المنطلق، انبثقت أه

ذلك بكلية العلوم الطبية بجامعة باجي مختار من  و  مؤہية إلى ظاهرة الرسوب الہراسي في الجامعة الجزائريةال

يرهم ـويين و غربــالراسبين،ذلك أن هذه المشكلة دظيت باهتمام البادثين من نفسانيين و ت الطلبة خالل اتجاهات 

و ذلك بإجرائهم للكثير من األبداث و الہراسات التعليمية،المہعمة بالبيانات اإلدصائية المثبتة لذلك ميہانيا،األمر 

 :طرح إشكالية هذه الہراسة و هيلالذي ہفع بنا 

 باجي مختار؟ة ندو المشكالت البيہاغوجية بجامعة الراسبين في كلية العلوم الطبي ما طبيعة اتجاهات الطلبة -

ة الراسبين في العلوم الطبية ندو المشكالت لباتجاهات الط قات ذات ہاللة إدصائية في روهل توجہ ف -

 البيہاغوجية دسب متغير الجنس؟

اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية ندو المشكالت دسب  ذات ہاللة إدصائية في  وقاتفرهل توجہ -

 متغير السنة الہراسية ؟

ل توجہ عالقة ذات ہاللة إدصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية ندو المشكالت البيہاغوجية ه -

 و متغير السن؟

هل توجہ عالقة ذات ہاللة إدصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية ندو المشكالت البيہاغوجية  -

 و متغير التخصص ؟

افتراض فرضيات رأينا أنها قہ تكون هي الكامنة وراء ظاهرة الرسوب الہراسي في جامعتنا كل ذالك ہفع بنا 

 :الجزائرية في كلية العلوم الطبية و كانت على الندو التالي

 .اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية نحو المشكالت البيداغوجية مرتفعة -
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اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية ندو المشكالت البيہاغوجية  روقات ذات ہاللة إدصائية فيتوجہ ف -

 .دسب متغير السنة الہراسية

توجہ عالقة ذات ہاللة إدصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية ندو المشكالت البيہاغوجية و -

 .متغير السن

الراسبين في العلوم الطبية ندو المشكالت البيہاغوجية و  توجہ عالقة ذات ہاللة إدصائية بين اتجاهات الطلبة -

 .متغير التخصص

ن أہوات المنهج الوصفي و ذلك لطبيعة الظاهرة المراہ ہراستها و تشخيصها علميا بقہر ما يتوفر م الباستخہم الط

اسة فهم الطلبة أما عينة الہر ،تمثل في الطلبة الراسبين في كلية العلوم الطبية مموضوعية لمجتمع الہراسة 

الراسبين في كلية الطب من السنة األولى و السنة الرابعة في التخصصات الطب و الصيہلة و جرادة األسنان و 

 من الطلبة  205كان عہہها 

لنصف الموجهة و االستمارة و التي تناولت أسئلتها اأہوات الہراسة التي أعتمہ عليها الطالب تمثلت في المقابلة 

كما  ،من عشرة بنوہ لكل مدور )التوجيه الہراسي، المناهج، التہريس، التقويم البيہاغوجي ( اورأربعة مد  على

اختبار (االستہاللي  هي النسب المئوية و اإلدصاء الوصفي و اإلدصاء :استعمل الطالب األساليب اإلدصائية

وء ـنتائج الہراسة على ضوكانت   )Pearsonرسون ــــــ،معامل االرتباط بي  ANOVA،تدليل التباين ،"ت"

 اتـــالفرضي

 :كما يلي 

لوم ـبالنسبة للفرضية األولى بينت النتائج أن اتجاهات الطلبة الراسبين ندو المشكالت البيہاغوجية في كلية الع -

طالب فقط لہيهم اتجاهات منخفضة ندو  64ـ ب و%  68.8طالب وذلك بنسبة 141الطبية مرتفعة من خالل 

وقہ تمثلت نسب هذه % . 31.21لها عالقة بالرسوب لہى طلبة كلية العلوم الطبية وذلك بنسبة المشكالت والتي 

% 58.04المشكالت البيہاغوجية في أن اتجاهات الطلبة الراسبين ندو عالقة التوجيه بالرسوب بالمرتفعة وذلك 

مناهج بالرسوب بالمرتفعة وذلك بنسبة كما بينت النتائج أن اتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية ندو عالقة ال

وأيضا بالنسبة التجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية ندو التہريس فكانت مرتفعة وبنسبة %.53.17

% 72.68وبالنسبة للتقويم وعالقته بالرسوب بالنسبة للطلبة في كلية العلوم الطبية فكانت بنسبة% 81.46

 ) فرضية مثبتة (.

الطلبة الراسبين في العلوم  اتجاهاتال توجہ فروقات ذات ہاللة إدصائية بين  :نية فكانت اإلجابةالفرضية الثا -

  )فرضية غير مثبتة(  .الطبية ندو المشكالت البيہاغوجية دسب متغير الجنس
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ة غير ہالة بالنسبة لإلجابة عن الفرضية الثالثة الفروقات بين إتجاهات الطلبة الراسبين ندو المشكالت البيہاغوجي -

 :)فرضية غير مثبتة (  ).السنة أولى والسنة رابعة(إدصائيا دسب متغير السنة الہراسية

بالنسبة لإلجابة عن الفرضية الرابعة ال توجہ عالقة ذات ہاللة إدصائية بين اتجاهات الطلبة الراسبين ندو  -

 )فرضية غير مثبتة ( .المشكالت البيہاغوجية ومتغير السن 

عن الفرضية الخامسة توجہ عالقة ذات ہاللة إدصائية بين إتجاهات الطلبة الراسبين في العلوم الطبية لإلجابة  -

 )فرضية مثبتة (  .ندو المشكالت البيہاغوجية ومتغير التخصص

وانتهت الہراسة ببعض التوصيات للدہ من ظاهرة الرسوب في الجامعة الجزائرية وخاصة في كلية العلوم الطبية  

 :باجي مختار ومنهابجامعة 

 .تطبيق معايير فعالة في نظام قبول الطالب في الجامعة -

 .إعادة النظر في الفترة الزمنية الفاصلة بين اإلعالن عن نتائج البكالوريا وعملية التوجيه -

 .المعرفة الجيدة لواقع الكفاءة الداخلية للمناهج الدراسية -

 .هيئة التدريس الجامعي أعضاء اختيارق معايير عملية دقيقة عند تطبي -

 .تقديم دورات ألعضاء هيئة التدريس في طرق التدريس -

 .تقديم دورات ألعضاء هيئة التدريس في القياس والتقويم التربوي -

  .إنشاء مكتب لإلرشاد البيداغوجي داخل الجامعة الجزائرية -

ببعض التوصيات كإجراء  تقويم األستاذ الجامعي دسب أهہاف واستراتيجيات الجامعة واختتمت الہراسة - -

ہراسة مماثلة تشمل عينات أكبر ومن جامعات مختلفة وفي تخصصات أخرى إجراء ہراسة مماثلة لتشخيص 

 .أسباب الرسوب الجامعي من وجهة نظر أساتذة كلية العلوم الطبية
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Résumè de l’etude 

  

     On considère l’enseignement supérieur le modèle exemplaire et spécifique du système éducatif qui occupe 

une importante position dans l’intérêt des pays , aussi par la production et l’information de la culture 

scientifique moderne. 

De ce fait, a débuté l’importance de cette étude de recherche sur le thème : « attitudes des étudiants en échec 

scolaire en sciences médicales envers les problèmes pédagogique et leurs relations avec quelques 

caractéristiques propre à eux ». Vu les importantes recherches en psychologie , sociologie et en éducation, et 

avec des études empiriques et statistiques ; tout ceci nous a laissé poser la problématique  de cette étude : 

- quelle est la nature des attitudes des étudiants en échec scolaire au niveau de la faculté des sciences 

médicale envers les problèmes pédagogique à l’université BADJI MOKHTAR ?  

- y a t il des différences significatives statistiques d’attitudes des étudiants en échec scolaire en sciences 

médicales envers les problèmes pédagogiques selon la variable sexe ? 

- ya-t-il des différences significatives statistiques d’attitudes des étudiants en échec scolaire en sciences 

médicales envers les problèmes pédagogiques selon la variable année d’étude ? 

- ya-t-il une relation significative statistique entre les attitudes des étudiants en échec scolaire en science 

médicales envers les problèmes pédagogiques selon la variable âge ? 

-ya-t-il une relation statistiques entre les attitudes des étudiants en échec scolaire en sciences médicales 

envers les problèmes pédagogiques selon la variable spécialité ? 

De cela on à  pu poser les hypothèses suivantes : 

Les attitudes des étudiants en échec scolaire en sciences médicales envers les problèmes pédagogiques sont 

élevées. 

Il ya des différences significatives statistiques d’attitudes des étudiants en échec scolaire en échec scolaire en 

sciences médicales envers les problèmes pédagogiques selon la variable sexe. 

Il ya des différences significatives statistiques d’attitudes des étudiants en échec scolaire en sciences médicales 

envers les problèmes pédagogiques selon la variable année d’étude. 

Il ya une relation significative statistique entre les attitudes des étudiants en échec scolaire en sciences 

médicales envers les problèmes pédagogiques selon la variable spécialité. 



 
 

~ 30 ~ 

L’étudiant a pu utiliser pour cette étude la méthode descriptive en vue la nature du thème qu’on va étudier et 

aussi pour diagnostiquer scientifiquement notre étude et avec des outils objectifs. 

L’échantillon de cette étude sont des étudiants qui sont en échec scolaire dans les spécialités : médecine, 

pharmacie, chirurgie dentaire ou nombre 205 sur 286 étudiants de l’année 2009-2010. 

L’outil de l’étude sur la quel l’étudiant s’est basé et l’entrevue semi directive et le questionnaire. Aussi on a pu 

utiliser des méthodes statistiques comme le pourcentage, statistique discriptive , statistiques prouvecative ("t" 

test , anova , spearmen) . 

Les résultats de cette étude sont comme suit :  

- Les attitudes des étudiants en échec scolaire en science médicales envers les problèmes pédagogique 

sont élèves (Hypothèse confirmée).  

- Il n’ya pas des différences significatives statistique d’attitudes des étudiants en échec scolaire en sciences 

médicales envers les problèmes pédagogique selon la variable sexe (hypothèse nom confirmée) . 

- Il n’y’a pas des différences significatives  statistiques d’attitudes des étudiants en échec scolaire en 

sciences médicales envers les problèmes pédagogique selon la variable année d’étude ( hypothèse nom 

confirmée ) . 

- Il n’ya pas une relation significatives statistiques entre les attitudes des en échec scolaire en sciences 

médicales envers les problèmes pédagogique selon la variable age (hypothèse nom confirmée) . 

-     Il y a une relation significatives statistique entre les attitudes des étudiants en échec scolaire en   

      sciences médicales envers les problèmes pédagogique selon la variable spécialité (hypothèse confirmée). 

- On a put terminer notre étude avec des consignes qui visent à diminuer le problème d’échec scolaire dans 

l’université algérienne et spécifiquement à la faculté des sciences médicale à l’université 

Badji Mokhtar . 
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	و شــــكــــرا.
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