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 بســـــــى هللا انشدًـــــٍ انشدٍــــــى

 

 ﴾ ٔفٕق كم ري عهى عهٍى﴿ 

 

و ـــــــــــــــصذق هللا انعظً

 

 (76اٌَت ): سٕسة ٌٕسف

 

 

 

 

 



 أحقذو بجضٌم انشكش إنى

  أسخاري انذكخٕس سٍف اإلسالو شٌٕت

 انكشٌى انزي أيّذًَ بانعٌٕ انًعشفً ٔانُفسً

  إلَجاص ْزا انعًم

 ٔإنى أساحزة 

 قسى عهى انُفس عُابت

 

 

 



 

 إنى يٍ ضذج بشبابٓا ٔجادث بُفسٓا ٔحعبج يٍ أجم حشبٍخُا 

 حشبٍت حفخخش بٓا أياو انًأل، ٔكاَج يُز َعٕيت أظافشي

 أيً » األو ٔانصذٌقت انٕفٍت إنى يٍ عهًخًُ كٍف أَجخ ٔكٍف أكٌٕ إنى 

  سايذًٍُ إرا نى أكفٍك دقك «انذبٍبت 

 إنى سٔح أبً انطاْشة، انزي نى حهًذّ عٍُاي، 

 اسكُّ فسٍخ جُاحّ,سدًّ هللا 

إنى يٍ نى حبخم ٌٕيا فً حقذٌى انذعى ٔانًساَذة نً إنى يٍ كاَج انضٔجت 

 انًخهصت ٔانشفٍقت انصابشة  فً أٔقاث شذحً إنى صٔجخً

 « نقًاٌ ٔأيًٍت ٔدبٍبخً انصغٍشة حسٍُى  »:إنى أبُائً

ً يصطفى انزي كفهًُ بشعاٌخّ ًّ  إنى ع

 .  شفاِ هللا ٔسصقّ انصذت ٔانعافٍت

 «جًال، يذًذ انطاْش، صٍْت، َعًٍت، ٔنٍهى  »: إنى إخٕحً ٔأخٕاحً

 إنٍكى جًٍعا أْذي جٓذي انعهًً انًخٕاضع 

 . ٔنكى يًُّ انذب ٔاالدخشاو ٔانخقذٌش
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 مقدمـة

عرفت الجزائر منذ االستقالل إلى ٌومنا هذا تطورا كبٌرا فً جمٌع مجاالت الحٌاة 

سعٌا منها لاللتحاق بالتقدم السائد فً جمٌع أنحاء العالم، ومن بٌن هذه المجاالت التً أخذت 

عناٌة كبٌرة من طرف الدولة الجزائرٌة هو مٌدان التربٌة، لما له من دور فً ازدهار ورقً 

إذا أردت أن تعرف مصٌر أمة فاسأل  عن نظامها :"البلدان واألمم عمال بالمثل القائل

 ".التعلٌمً

حٌث أصبح تطور الدول ٌقاس بمعدل كفاءة متعلمٌها ومن هذا المنطلق شهدت 

 حٌث تم 2000المنظومة التربوٌة الجزائرٌة العدٌد من اإلصالحات أهمها إصالح سنة 

، حٌث 2000تنصٌب اللجنة الوطنٌة إلصالح المنظومة التربٌة فً شهر ماي من سنة 

أسندت لهذه اللجنة مهمة التشخٌص الموضوعً والشامل للنظام التربوي الجزائري قصد 

الخروج بمقترحات وافٌة حول مشروع سٌاسة تربوٌة جدٌدة مندرجة فً إطار مسعى شامل 

منسق ومنسجم
1
. 

ومن بٌن المجاالت التً شملها هذا اإلصالح المجال البٌداغوجً والذي تمثل أساسا  

فً بٌداغوجٌا اإلدماج كممارسة تعلٌمٌة تعلمٌة وتقوٌمٌة فً إطار المقاربة بالكفاءات التً  

باشر مسؤولوا التربٌة فً بالدنا على التركٌز علٌها، ونظرا ألهمٌة هذا الجانب أو المجال 

وارتباطه المباشر بالتلمٌذ والمعلم فً نجاح أو فشل المنظومة التربوٌة، وسعٌا إلزالة  

الممارسات البٌداغوجٌة القدٌمة التً عملت على حشو التلمٌذ بمعارف ومعلومات كثٌرة ال 

ٌستطٌع االنتفاع بها وال ٌجد لها صدى فً واقعه وتعوٌضها ببداغوجٌا اإلدماج التً تعمل 

على جعل المعلومات والمعارف المقدمة للتلمٌذ وظٌفٌة بمعنى ٌمكن للتلمٌذ توظٌف معارفه 

وكل ما ٌقدم له المعلم من دروس ضمن وضعٌات مركبة أو ما ٌطلق علٌها بالوضعٌات 

اإلدماجٌة حٌث ٌنتفً المكتسبات المناسبة والمطلوبة فً الوضعٌة تسمح للمعلم من تقوٌمه 

 .وفقا لمقاٌٌس ومؤشرات تؤكد مدى تحقق  حدوث الكفاءة القاعدٌة لدى التلمٌذ

ومن هذا المنطلق تكمن أهمٌة هذه الدراسة التً سنحاول من خاللها أن نلمس مدى  

تقبل هؤالء المعلمٌن للعمل بهذه الممارسات البٌداغوجٌة الجدٌدة ومدى استٌعابهم لها بما فً 

                                                             
1
 . 25، ص2009، رهانات وإنجازات، دار القصبة للنشر، الجزائر، إصالح التربية في الجزائر: بوبكر بن بوزٌد/ د-  

 أ
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ذلك أسالٌب التقوٌم الجدٌدة للمقاربة بالكفاءات التً تم اعتمادها كبدٌل للمقاربة باألهداف، 

كما نسعى إلى معرفة كفاٌة أو عدم كفاٌة التكوٌن التطبٌقً المقدم للمعلمٌن  والذي ٌؤهلهم 

 .لالستفادة أو عدم االستفادة من هذه االبٌداغوجٌا فً تأسٌس الكفاءات  القاعدٌة  للتالمٌذ

وتكمن أهمٌة الدراسة كذلك فً عملٌة التقوٌم ضمن المقاربة بالكفاءة وبٌداغوجٌا  

اإلدماج وهل أن هٌئة التعلٌم االبتدائً تمتلك القدرات الالزمة لتطبٌق اإلجراءات  التقوٌمٌة 

الخاصة باإلدماج أم أنها ما زالت لم تتخلص من الممارسات التقلٌدٌة للتقوٌم  التً ال ٌستفٌد 

 . منها المتعلم وٌكون ضحٌة تقوٌم غٌر موضوعً

هذا ما سنحاول معرفته من خالل هذه الدراسة التً قسمناها إلى قسمٌن، قسم نظري 

 :وآخر تطبٌقً حٌث ضم الجانب األول أربع فصول هً

 : الفصل التمهٌدي ٌتناول اإلطار المفهمً والمنهجً للدراسة

 :ٌحتوي اإلطار المفهمً على ما ٌلً

إشكالٌة الدراسة، منهجها، العٌنة وطرٌقة اختٌارها، الدراسة االستطالعٌة، أدوات 

 .جمع البٌانات، واألسالٌب اإلحصائٌة المعتمدة فً هذه الدراسة

 :أما الفصل الثانً فسٌكون مخصصا للمقاربة بالكفاءة وبٌداغوجٌا اإلدماج من خالل

والمفاهٌم المرتبطة بالمقاربة، ومبادئها، فالتعلم فً بٌداغوجٌا : تعرٌف كل منهما

 .الكفاءات

- مبادئها- المفاهٌم األولٌة الخاصة بها خصائصها- ثم أهداف بٌداغوجٌا اإلدماج

 . خصائص النشاط اإلدماجً–أنواع اإلدماج،  النشاطات اإلدماجٌة 

ثم نختم الفصل بتكوٌن المعلمٌن فً بٌداغوجٌا اإلدماج أما الفصل الثالث  سنتعرض 

إلى النظرٌات المؤسسة لبٌداغوجٌا اإلدماج من خالل النظرٌات االجتماعٌة  المعرفٌة، 

والنظرٌات البنائٌة المعرفٌة أما الفصل الرابع فسنحاول فٌه اإلحاطة بالتعلٌم  االبتدائً فً 

الجزائر من خالل تعرٌفه، مراحل تطوره، والمقاربات التعلٌمٌة ، فالتقوٌم فً التعلٌم 

 .االبتدائً ومشاكل التعلٌم االبتدائً

 :أما الجانب التطبٌق  فقد شمل فصلٌن هما

 : الفصل الخامس الذي كان مخصص لعرض وتحلٌل نتائج الدراسة من خالل

 ب
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عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور البٌانات الشخصٌة للمعلمٌن، عرض وتحلٌل  

نتائج عبارات محور نقص التكوٌن التطبٌقً لمعلمً التعلٌم االبتدائً، عرض وتحلٌل  نتائج 

عبارات محور الممارسات البٌداغوجٌة والتحكم فٌها تنبئ بالتطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌا 

 .اإلدماج، عرض وتحلٌل نتائج عبارات تطبٌق إجراءات التقوٌم  من طرف المعلمٌن

والفصل السادس كان مخصصا لعرض النتائج العامة للدراسة من خالل اختبار 

الفرضٌات، اإلجابة على التساؤالت، مقارنة نتائج الفرضٌات بالنظرٌات المقدمة، توصٌات 

 .واقتراحات الدراسة

وأنهٌنا هذه الدراسة بخاتمة حاولنا فٌها استخالص النتائج العامة التً توصلنا إلٌها 

مدى تأثٌر التكوٌن الفعال لهٌئة التعلٌم االبتدائً لكل ما هو جدٌد من ممارسات  بٌداغوجٌة 

 .   وتقوٌمٌة داخل القسم إذا أردنا تحصٌال دراسٌا جٌدا وكفاءات تعلمٌة متحكم فٌها

أما فٌما ٌخص الصعوبات التً واجهتنا أثناء إنجازنا لهذه الدراسة فقد كانت  

متنوعة، بدءا بصعوبة الحصول على المراجع المناسبة للبحث كونه حدٌث التناول، ومرورا 

بصعوبة ضبط أداة البحث أال وهً االستمارة وصعوبة الحصول على إجابات دقٌقة 

وواضحة نتٌجة سوء فهمهم لبعض العبارات من ناحٌة، وتخوفهم من ناحٌة أخرى ووصوال 

إلى بعض العوائق الشخصٌة كالتزاماتنا المهنٌة والعائلٌة والتً كانت نقمة ونعمة علٌنا فً 

إنجاز هذا البحث، نعمة ألنها ساعدتنا بسبب وجودنا فً مٌدان قطاع التربٌة  كمفتشٌن 

للتربٌة والتعلٌم االبتدائً ونقمة بسبب الصعوبة الكبٌرة فً التوفٌق بٌن متطلبات  الحٌاة 

 .المهنٌة والعائلٌة والتزامات الدراسة، ولكن وبتوفٌق من هللا تم إنجازها

 

 

 ج
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 :تمهٌـد

قبل البدء فً عرض الفصول النظرٌة الخاصة بمتغٌرات الدراسة المختلفة تجدر بنا 

اإلشارة إلى الجانب المنهجً وذلك بعرض إشكالٌة الدراسة، الفرضٌات، أهمٌة الدراسة 

وأهدافها، وأهم المصطلحات التً سنعتمد علٌها ولٌكون الختام بعد ذلك ببعض الدراسات 

 .السابقة

كما سنحاول التطرق إلى الجانب المنهجً للدراسة من خالل البحث والمنهج 

المستخدم ومنه التطرق إلى العٌنة وطرٌقة اختٌارها بعدها إجراءات الدراسة االستطالعٌة، 

 . وأدوات جمع البٌانات، واألسالٌب اإلحصابٌة المستخدمة فً الدراسة
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 اإلطار المفاهٌمً للدراسة: أوال

 : اإلشكالٌة - أ

تعتبر عملٌتا التعلٌم والتعلّم من أهم القضاٌا التً شغلت بال المفكرٌن فً مٌادٌن عدة 

وٌنصب هذا االهتمام فً البحث عن كل ما من ...كعلم النفس وعلم اإلجتماع، واالقتصاد

شأنه تحقٌق تطور النظام التربوي فً كل أطواره االبتدابً، المتوسط، الثانوي وحتى 

الجامعً، وهذا ما سعت إلٌه معظم البلدان بما فٌها الجزابر التً عملت منذ االستقالل إلى 

 . ٌومنا هذا على تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة

وٌبدو ذلك جلٌا من خالل اإلصالحات التً عرفتها بالدنا فً هذا المجال خاصة 

 وآخرها 1992 وإعادة هٌكلة التعلٌم الثانوي سنة 1976تَبّنً المدرسة األساسٌة سنة 

 والتً شملت كل مراحل التعلٌم، 2003اإلصالحات الجدٌدة التً شرعت فٌها منذ سنة 

.وتطبٌق ما ٌسمى بالمقاربة بالكفاءات كبدٌل للمقاربة باألهداف
1
 

وهذا ما أشارت إلٌه النصوص القانونٌة المتمثلة فً المنشورٌن الوزارٌٌن لسنة 

اللذان أكدا على خصوصٌات المناهج الجدٌدة القابمة على أساس بناء  (2005)و  (1998)

والتً جاء المنشور رقم : الكفاءات وضرورة انسجام الممارسات التقوٌمٌة مع أهدافها

 :  الخاص بإصالح نظام التقوٌم البٌداغوجً وهذا فٌما ٌل13/03/2005ً فً 2039

فالتقوٌم البٌداغوجً من أهم المحاور األساسٌة لنظام التقوٌم الذي ٌدعو إلى تطوٌر " 

فعلً للممارسات التقوٌمٌة السابدة حالٌا فً المٌدان، بحٌث تنسجم مع أهداف اإلصالح 

."وروح المناهج الجدٌدة
2
 

ومن هنا شمل هذا اإلصالح الذي ٌرمً إلى بناء نظام تربوي متناسق وناجح قصد 

تمكٌن المدرسة الجزابرٌة من مواجهة تحدٌات الحاضر والمستقبل جمٌع مناحً النظام 

إذ أن من . التربوي عموما والجانب البٌداغوجً على الخصوص وهو ما ٌهمنا فً دراستنا

بٌن ما تركّز علٌه المقاربة بالكفاءات عملٌة إدماج التعلمات أو ما ٌسمى ببٌداغوجٌا اإلدماج 

                                         
1
.  20، ص 2003/2004، 24: بٌانات إحصائٌة عددوزارة التربٌة الوطنٌة، مدٌرٌة التخطٌط، -  

2
 الخاص بنظام التقوٌم 13/05/2005ع المؤرخ فً .أ/ وزارة التربٌة الوطنٌة / 2039المنشور الوزاري رقم -  

.  البٌداغوجً
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أو فً بعض المراجع األجنبٌة ببٌداغوجٌة الكفاءات القاعدٌة كأجرأة لها والتً هً عبارة 

 : عن

السٌرورة التً ٌربط بها التلمٌذ معارفه السابقة بمعارفه الجدٌدة، فٌعٌد هٌكلة " 

."تمثالته وخططه الداخلٌة، وٌطبق كل ما اكتسبه على وضعٌات جدٌدة
1

 

التٌار النفعً، : وتعود األصول النظرٌة لبٌداغوجٌة اإلدماج إلى تٌارٌن أساسٌٌن

 . والتٌار البنٌوي اإلجتماعً

تَزَعُمُه المرّبً األمرٌكً جون دٌوي مؤسس طرٌقة  ٌَ فالمذهب النفعً الذي 

المشروع، وأسلوب حل المشكالت حٌث أّن قٌمة المعرفة فً نظر هذا التٌار تتحد بمقدار ما 

 . تحققه من فابدة ونفع

ٌّار البنٌوي الذي ٌتزعمه بٌاجٌه   فٌرى أن بناء المعرفة ٌتم فً إطار Piagetأما الت

 . فقد وضع بٌاجٌه تفاعل الفرد مع محٌطه فً مركز تعلمات هذا األخٌر ونموه. إجتماعً

ٌّن علٌه أن ٌستخدم معارفه السابقة كوسٌلة تصور وتفكٌر "  ولبناء معارفه ٌتع

".(التصورات الجدٌدة)للوصول إلى استٌعاب المعلومات 
2
 

ومن خالل كل ما قٌل، ونظرا لحداثة تطبٌق المقاربة بالكفاءات وما ٌتبعها من تغٌٌر 

 .فً الممارسات البٌداغوجٌة

وانطالقا من ممارستنا المهنٌة، الحظنا الصعوبات التً ُتعانً منها هٌبة التعلٌم 

االبتدابً فً تطبٌق مضامٌن المقاربة بالكفاءات كطرٌقة فً التعامل مع محتوٌات الدروس 

 من جهة، 

وما ٌتعلق بعملٌة اإلدماج كممارسة تعلٌمٌة أو كممارسة تقوٌمٌة هذا ما دفعنً إلى 

 : طرح التساؤل التالً

 

 

 ًالتساؤل الرئٌس : 

                                         
1
  - Xavier Rogers : L’approche par compétences dans l’école algérienne, Unesco, Oneps, 

2005, page 08.  
2
  . 09، ص2006، طبعة بٌداغوجٌة الكفاءات: محمد الطاهر وعلً-  
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ٌّد لبٌداغوجٌة اإلدماج كممارسة بٌداغوجٌة تعلٌمٌة لهٌبة  هل ٌؤثر الفهم والتطبٌق الج

 التعلٌم اإلجتماعً تأثٌرا داال على بناء الكفاءات التعلّمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدابً ؟ 

 : كما ٌمكن أن نطرح األسبلة الفرعٌة التالٌة

 التساؤل األول : 

هل نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌبة التعلٌم االبتدابً فً مجال اإلدماج كممارسة تعلٌمٌة 

ٌّد؟   تعلٌّة ساهم فً عدم تهٌبتها للتطبٌق الج

 ًالتساؤل الثان : 

ٌّد فً بٌداغوجٌة  هل الممارسات البٌداغوجٌة للمعلم فً القسم تنبا التحكم الج

 اإلدماج؟ 

 التساؤل الثالث : 

هل هٌبة التعلٌم االبتدابً تمتلك القدرات الالزمة لتطبٌق إجراءات تقوٌمٌة ترتكز 

 على عملٌة اإلدماج ؟ 

 : الفرضٌات - ب

ٌمكن استخراج فرضٌات البحث من خالل التساؤالت السابق ذكرها وتنقسم إلى 

 : فرضٌة عامة للبحث وفرضٌات فرعٌة وهً

 :  الفرضٌة العامة -1

ٌّد لبٌداغوجٌا اإلدماج لهٌبة التعلٌم االبتدابً على بناء  ٌؤثر الفهم والتطبٌق الج

 . الكفاءات التعلمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدابً

 : الفرضٌات الفرعٌة  -2

  ٌعتبر نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌبة التعلٌم االبتدابً فً مجال بٌداغوجٌا اإلدماج عامل

ٌّد لكفاءات التالمٌذ  . مساهما فً البناء الج

  تؤثر الصعوبات التً تواجهها هٌبة التعلٌم االبتدابً فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة على

 . التحصل الدراسً

  ٌّد فً بٌداغوجٌة إن الممارسات البٌداغوجٌة لهٌبة التعلٌم االبتدابً ال تنبا بتحكم ج

 . اإلدماج
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 : أهمٌة الدراسة- ج

تكمن أهمٌة هذه الدراسة فً أهمٌة وقٌمة كل ممارسة أو الممارسات البٌداغوجٌة 

والتعلٌمٌة وحسن فهمها وتطبٌقها فً القسم وأثرها على التحصٌل المعرفً والعلمً 

 . وعالقتها كذلك ببناء الكفاءات القاعدٌة فً مرحلة التعلٌم االبتدابً

ونظرا لحداثة اتخاذ المقاربة بالكفاءات كإستراتٌجٌة تربوٌة فً بناء المناهج 

 .  التربوٌة، وكذا بٌداغوجٌا اإلدماج كاختٌار منهجً دٌداكتٌكً وتقوٌمً

وباعتبار أهمٌة مرحلة التعلٌم االبتدابً كونها مرحلة حساسة وحرجة فٌها ٌكتسب 

الطفل المعارف القاعدٌة األولى، بما أن قٌمة هذه المعارف تتحدد بطرٌقة تعلمها فإن أهمٌة 

بٌداغوجٌا اإلدماج كممارسة تعلٌمٌة تعلمٌة وّجه المعلمون للعمل بها داخل أقسامهم تقتضً 

 . معرفة مدى فهمهم وحسن تطبٌقهم لها

 : أهداف الدراسة- د

تهدف هذه الدراسة إلى تسلٌط الضوء على الممارسات البٌداغوجٌة فً التعلٌم 

ٌّد لها وعالقتها بالتحصٌل الدراسً وبناء الكفاءات  االبتدابً ومدى حسن الفهم والتطبٌق الج

التعلمٌة عند تالمٌذ هذه المرحلة ومن بٌن الممارسات بٌداغوجٌا اإلدماج وتطبٌقها فً 

 : المدارس االبتدابٌة وتتجلّى أهداف هذه الدراسة فٌما ٌلً

  التحقق من أّن التكوٌن الذٌن تلقاه المعلم حول بٌداغوجٌة اإلدماج من حٌث المفهوم

 . والتطبٌق حب هٌبة التعلٌم االبتدابً

  ٌّد التحقق من أنَّ التكوٌن الذٌن تلقاه المعلم حول بٌداغوجٌة اإلدماج ٌهٌبه للتطبٌق الج

 . لها

  الوقوف على واقع تعامل هٌبة التعلٌم اإلبتدابً مع األنشطة اإلدماجٌة كممارسة تعلمٌة

 . وتقوٌمٌة

 

 : تحدٌد المصطلحات- هـ

 : بٌداغوجٌا  -1
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البٌداغوجٌا هً فعل وهذا الفعل ٌهدف " بالنسبة لـ سمٌث وهو فٌلسوف برغماتً 

."إلى إحداث آثار تعلمٌة مضبوطة 
1

 

  (: «Objectif Terminal d’Intégration «OTI)الهدف النهائً اإلدماجً   -2

هً مجموعة الكفاٌات األساسٌة المندمجة المقررة لدرجة تعلٌمٌة تدوم سنتٌن فهً 

 .كفاءة شاملة تمارس على وضعٌة إدماجٌة ذات داللة بالنسبة للطفل

 . فً نهاٌة السنة ٌكون المتعلم قادرا على حل مسألة ذات داللة بالنسبة إلٌه: مثال 

 : بٌداغوجٌا اإلدماج  -3

هً ممارسة تعلمٌة تهدف إلى جعل المتعلم ٌعبا مكتساباته وٌنظمها، من أجل 

.استخدامها فً معالجة وضعٌات مركبة تسمً وضعٌات إدماج
2

 

 والمقصود هو مجموعة La compétenceوٌقابله فً اللغة األجنبٌة : الكفاءة- 

المعارف والقدرات والمهارات المدمجة ذات وضعٌة داللة، والتً تسمح بإنجاز مهمة أو 

 . مجموعة مهام معقدة

 : التعلٌم االبتدائً  -4

هً تلك المرحلة األولى التً ٌمر بها التلمٌذ فً حٌاته التعلٌمٌة، وتمتد هذه المرحلة 

فً خمس سنوات حٌث تختم فً نهاٌتها بامتحان نهاٌة التعلٌم االبتدابً ٌنتقل من خاللها إلى 

 .مرحلة التعلٌم المتوسط

 : التلمٌـذ -5

هو أحد أعضاء مؤسسة التعلٌم االبتدابً وهو بمثابة القاعدة الربٌسٌة واألساسٌة التً 

تقوم علٌها المدرسة وهو رجل الغد، حٌث ٌقوم بتلقً كل النشاطات التعلٌمٌة التً ٌعطٌها 

 سنة وتسمى بمرحلة 11 إلى 06علٌه المدٌر والمعلم على السواء وٌتراوح عمره ما بٌن 

 . الطفولة

 :التقوٌـم -6

                                         
1
  - Françoise Raynal, Alain Rieunier : Pédagogie dictionnaire des concepts clés, E.S.F 

éditeur, Paris, 1997, page 172.   
2
 . دلٌل بٌداغوجٌا اإلدماج-  
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التقوٌم عملٌة مستمرة ترافق جمٌع المراحل التعلٌمٌة، وتكون جزء ال ٌتجزأ منها، 

وبواسطتها ٌمكن تحدٌد المكتسبات القبلٌة لالنطالق، وحصر نقاط القوة قصد تدعٌمها ونقاط 

 . الضعف قصد معالجتها، وانتهاًء بضبط مدى التحصٌل الخاص بكل متعلم

 : الوضعٌة اإلدماجٌة  -7

وهً وضعٌة ٌكون فٌها التلمٌذ أو المتعلم مطالب بتجنٌد المعارف، والمعلومات 

ٌّن  . والمهارات الالزمة والمناسبة للوصول إلى حل مع

 :الوضعٌة المشكلة  -8

هً كل نشاط ٌتضمن معطٌات أولٌة وهدفا ختامٌا وصعوبات، فإذا كلفنا التالمٌذ فً 

بداٌة التعلم بكتابة رسالة إلى الجهة ما دون الدراٌة المسبقة بتقنٌات التحرٌر فإنهم ٌكونون 

 . أمام وضعٌة مشكلة

 : Critèreالمعٌار   -9

صفات العمل المنتظر من التالمٌذ إنتاجه، وٌجب أن تكون المعاٌٌر وجٌهة ومستقلة 

 .ومحدودة ومرفقة بعالمات أو مؤشرات

تنظٌم الفقرات، ): هو العالمة المالحظة المجسدة للمعٌار مثال: Indicateurالمؤشر 

نوعٌة "عدم المحو فً الكتابة، استخدام األلوان، واألسطر هً مؤشرات تجسد المعٌار 

 .(التقدٌم الشكلً لعمل مكتوب

 :الدراسات السابقة- و

 الدراسات العربٌة : 

 الكشف عن االحتٌاجات 2001 استهدفت الدراسة التً قامت بها فاطمة عبد الوهاب سنة -أ

التدرٌبٌة لمعلم المرحلة االبتدابٌة فً مجال التقوٌم الحقٌقً اللزمة للتطبٌق الناجح لنظام 

التقوٌم التربوي فً التعلٌم األساسً بدول البحرٌن، وتحدٌد مدى التباٌن فً رؤى المعلمٌن، 

المدٌرٌن والمشرفٌن التربوٌٌن للحاجات التدرٌبٌة لمعلمً ومعلمات المرحلة االبتدابٌة 

المطلوبة لتنفٌذ نظام التقوٌم التربوي فً التعلٌم األساسً، وقد حاولت الباحثة اإلجابة على 

 : األسبلة التالٌة

 ما أبرز الكفاٌات المتصلة بالتقوٌم الحقٌقً التً ٌحتاجها المعلمون من وجهة نظرهم . 
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  ما أبرز الكفاٌات المتصلة بالتقوٌم الحقٌقً التً ٌحتاجها المعلمون من وجهة نظر

 المشرفٌن علٌهم بوزارة التربٌة والتعلٌم ؟ 

  ما أبرز الكفاٌات المتصلة بالتقوٌم الحقٌقً التً ٌحتاجها المعلمون من وجهة نظر

 مدٌرهم؟ 

  هل ٌختلف المعلمون والمدٌرون والمشرفون فً تقدٌر الحاجات التدرٌبٌة المرتبطة

 بالتقوٌم الحقٌقً ؟ 

استخدمت الباحثة فً دراستها المنهج الوصفً ووظفت فٌها استبانة من إعدادها، أما 

مدٌرا،  (82)، و( معلم174 معلمة و 401)منهم  ( معلما575)عٌنة الدراسة فتكونت من 

 . ( مشرفا13 مشرفة و 16)مشرفا، منهم  (29)و ( مدٌرا23 مدٌرة و 59)منهم 

تخطٌط :  محاور ربٌسٌة3حاجة تدرٌبٌة موزعة تحت تأثٌر  (27)حوت االستبانة 

التعلمٌة، تنظٌم المواقف التعلٌمٌة وقد استخدمت من الدراسة المنهج / المواقف التعلٌمٌة 

تلمٌذا من تالمٌذ الصف الخامس ابتدابً،  (53)الشبه تجرٌبً، وتكون عٌنة الدراسة من 

تلمٌذا درست وحدة  (26)وقسمت العٌنة إلى مجموعتٌن، واحدة تجرٌبٌة وعدد أفرادها 

المغناطٌس والكهرباء المقررة على تالمٌذ الصف الخامس ابتدابً فً مادة العلوم استخدام 

تلمٌذا فدرست الوحدة  (27)طرٌقة التعلٌم التعاونً، أما المجموعة الضابطة فعدد أفرادها 

  .(قبلً ، بعدي)نفسها باستخدام الطرٌقة التقلٌدٌة، خضعت المجموعتان الختبار تحصٌلً 

( Neuman & Keuls test)وتم استخدام تحلٌلً التباٌن الثنابً واختبار نٌومان كولز 

 . لتحلٌل النتابج

 : وتوصلت الدراسة إلى النتابج التالٌة

  وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات التالمٌذ الذي درسوا باستخدام

التعلم التعاونً ومتوسط درجات التالمٌذ الذٌن درسوا باستخدام الطرٌقة التقلٌدٌة لصالح 

 . مجموعة التعلم التعاونً

  فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات التالمٌذ تغزى إلى مستوٌات

فقد أظهرت نتابج اختبار نٌومان كولز  (عال، متوسط، منخفض)التحصٌل المختلفة 

وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المستوى التعاونً العالً، كما أظهرت فروق ذات 
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داللة إحصابٌة بٌن المستوى التعاونً المتوسط من جهة وكل من المستوى التعاونً 

المنخفض، والمستوٌٌن المتوسط والمنخفض، والمستوٌٌن المتوسط والمنخفض التعلمٌة 

 . وتوظٌف إجراءات التقوٌم ووسابله، وتحلٌل نتابج التقوٌم وتفسٌرها

 : وقد وصلت الباحثة فً هذه الدراسة إلى ما ٌلً

  أن جمٌع الكفاٌات المقترحة تمثل حاجات تدرٌبٌة للمعلم لكً ٌستطٌع تطبٌق النظام

التربوي فً التعلٌم األساسً بفعالٌة، فقد كانت جمٌع متوسطات الكفاٌة المدرجة أعلى 

 . 4.3 و 3من الدرجة الحٌادٌة وتراوحت بٌن 

  نالت بعض الكفاٌات اهتمامات أكبر من أولوٌات الحاجات التدرٌبٌة من وجهة نظر

أفراد العٌنة ومن أهم الكفاٌات التً ٌود المعلمون والمدٌرون والمشرفون حصول العلم 

 : على التدرٌب فٌها هً

  وضع خطة مرحلٌة لتقوٌم تعلم المتعلم، تحدٌد إجراءات تقوٌم التعلم وأدواته، كٌفٌة تعود

التالمٌذ على التقوٌم الذاتً، وإعداد أنشطة تسهم فً عالج صعوبات التالمٌذ هذا إضافة 

إلى تفرٌد عملٌة التعلٌم لتلبٌة تعلم احتٌاجات التالمٌذ، إعداد األنشطة التعلٌمٌة المختلفة 

توظٌف )لمراعاة الفروق الفردٌة، تحلٌل نتابج التقوٌم المستمر التخاذ القرارات التعلٌمٌة 

إعداد الخطط العالجٌة للمواقف التعلٌمٌة )، (التقوٌم المستمر لمتابعة تقدم التالمٌذ

تشخٌص مواطن القوة )، (اتخاذ القرارات بشأن التالمٌذ المتأخرٌن دراسٌا)، (التعلمٌة

 . (والضعف عند كل متعلم

  وجد أن هناك فروق ذات داللة إحصابٌة فً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة بٌن المعلمٌن

.والمدٌرٌن والمشرفٌن، لصالح المدٌرٌن والمشرفٌن
1

 

 بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام 2002قام عبد الجلٌل جمعة على الحور سنة - ب

طرٌقة التعلم التعاونً فً تحصٌل تالمٌذ الصف الخامس ابتدابً فً مادة العلوم، ولتحقٌق 

 : ذلك سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسبلة التالٌة

  ًهل ٌختلف تحصٌل التالمٌذ الذٌن ٌدرسون مادة العلوم باستخدام طرٌقة التعلم التعاون

 عن تحصٌل أمثالهم الذٌن ٌدرسون المادة نفسها باستخدام الطرٌقة التقلٌدٌة ؟ 

                                         
1
 . 175، 174، ص 2001، المجلد الثانً، العدد الثالث، مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة-  
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  الذٌن ٌدرسون مادة  (عال، متوسط، منخفض)هل ٌختلف تالمٌذ فبة التحصٌل الواحد

العلوم باستخدام طرٌقة التعلم التعاونً عن تحصٌل أمثالهم من فبة التحصٌل نفسها الذٌن 

 ٌدرسون المادة نفسها باستخدام الطرٌقة التقلٌدٌة؟ 

  هل توجد فروق ذات داللة إحصابٌة فً التحصٌل المعرفً للتالمٌذ فً مادة العلوم

عال، )ومستوى التحصٌل  (تعاونٌة، تقلٌدٌة)تعزى إلى التفاعل بٌن طرٌقة التدرٌس 

 ؟ (متوسط، منخفض
 

 الدراسات األجنبٌة : 

بدراسة لمعرفة العالقة بٌن سلوك المعلم التفاعلً وبٌن  (Hargicهارجٌك )قام 

نة الدراسة من سبعة عشر  ٌّ معلما،  (17)تساؤل الطلبة وأثر ذلك فً تحصٌلهم وقد تكونت ع

علموا دروسا أعطٌت لهم وقد تم وضع اختبار الطلبة الذي كونوا عٌنة الدراسة، ولدى 

ٌّن اآلتً  : تحلٌله تب

  ٌمٌل المعلمون إلى طرح أكثر من سؤال فً وقت قصٌر، وقد ارتبط ذلك سلبٌا بتحصٌل

 .  الطلبة

 ًتبٌن أن المٌل لعدم تكرار السؤال على الطلبة ارتبط بالتحصٌل العال . 

  انعكس على – إعادة توجٌه السؤال –وجد أّن الفبة التً استخدمت أسلوب السبر 

.تحصٌل غالبٌتهم اٌجابٌا
1

 

  وأشار كل من( كروس وفرٌريCross & Frary)  إلى استخدام بعض 1996سنة 

المدرسٌن أسالٌب تقوٌم متعددة، بصرف النظر عما إذا كانت تلك األسالٌب تشكل خرقا 

صرٌحا لمبادئ التقوٌم  الصفً، كما تشٌر بعض األبحاث السابقة بشكل عام أن تقوٌم 

المدرسٌن لمستوى تحصٌل طلبهم كثٌرا ما ٌكون عشوابٌا ٌخلط بٌن مجهود الطالب 

.الشخصً واتجاهه نحو المقرر وتحصٌله الدراسً
2

 

                                         
1
، كلٌة التربٌة ، جامعة السلطان قابوس، مطبعة الجامعة، المجلد األول، العدد مجلة الدراسات التربوٌة والنفسٌة-  

 .2007األول، 
2
، جامعة البحرٌن، المؤسسة العربٌة للطباعة والنشر المجلد الثامن، العدد مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة، كلٌة التربٌة-  

 .2007األول، 
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  التقلٌد بٌن جهة أخرى لصالح التعاونً المتوسط، وكذلك وجود فروق ذات داللة

إحصابٌة بٌن المستوى التعاونً المنخفض والتقلٌدي المنخفض لصالح التعاونً 

 . المنخفض

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات التالمٌذ تعزى إلى التفاعل

.(عال، متوسط، منخفض)ومستوٌات التحصٌل  (تعاونٌة، تقلٌدٌة)بٌن طرٌقة التدرٌس 
1
 

 اإلطار المنهجً للدراسة: ثانٌا

 : مجاالت الدراسة - أ

المجال المكانً، الزمنً، والبشري، : هناك ثالث مجاالت فً هذا البحث وهً

 : وسنحاول إٌجازها فٌما ٌلً

تم إجراء هذه الدراسة بمؤسسات التعلٌم االبتدابً بمدٌرٌة التربٌة : المجال المكانً  -1

 . لوالٌة عنابة

 .2010/2011تم إجراء هذه الدراسة خالل السنة الدراسٌة : المجال الزمنً  -2

تم إجراء هذه الدراسة على عٌنة من أساتذة ومعلمً التعلٌم االبتدابً : المجال البشري  -3

على مستوى بعض مدارس التعلٌماالبتدابً بمدٌرٌة التربٌة لوالٌة عنابة وذلك خالل 

 . 2010/2011السنة الدراسٌة 
 

 : منهج الدراسة - ب

إّن ما ٌحدد المنهج المستخدم واألدوات التً ٌعتمد علٌها الباحث فً إنجاز دراسته 

 . هو طبٌعة الدراسة فً حد ذاتها

وبما أن هذه الدراسة تسعى إلى كشف واقع تطبٌق بٌداغوجٌة اإلدماج كممارسة 

تعلمٌة تعلٌمٌة وتقوٌمٌة فً آن واحد، فإّن المنهج المستخدم هو المنهج الوصفً الذي ٌهدف 

إلى تحدٌد الوضع الحالً للظاهرة ثم ٌعمل على وصفها وبذلك فهو ٌعتمد على دراسة 

 . الظاهرة كما توجد فً الواقع

                                         
1
، جامعة البحرٌن، المؤسسة العربٌة للطباعة والنشر المجلد الرابع، العدد مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌة، كلٌة التربٌة-  

 .2005األول، 
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وٌهدف المنهج الوصفً عموما إلى وصف ما هو كابن من ظواهر أو أحداث معٌنة 

بعد جمع البٌانات المستخدمة باستخدام المالحظة أو المقابلة أو االختبارات أو االستفتاءات 

المناسبة لكل ظاهرة أو حدث، كما ٌهدف أٌضا إلى تفسٌر الظواهر وتحدٌد الظروف 

.والعالقات التً توجد بٌن المتغٌرات فً الواقع
1

 

 : العٌنة وطرٌقة اختٌارها- ج

 :  مجتمع البحث -1

ٌتمثل مجتمع البحث األصلً فً المجموع الكلً ألساتذة ومعلمً التعلٌم االبتدابً 

لكل مؤسسات التعلٌم االبتدابً التابعة لمدٌرٌة التربٌة لوالٌة عنابة والتً ٌبلغ عددها 

 إناث وهذا 1900 منهم 2275 مدرسة، أما العدد اإلجمالً للمعلمٌن هو 220اإلجمالً 

 وٌظهر جلٌا العدد الهابل للجنس األنثوي فً التعلٌم 2010/2011خالل السنة الدراسٌة 

 . االبتدابً

 

 : طرٌقة اختٌار العٌنة  -2

بما أننا نهدف إلى التعرف على واقع تطبٌق بٌداغوجٌا اإلدماج فً المدارس 

االبتدابٌة لمعلمً وأساتذة التعلٌم االبتدابً كممارسة تعلٌمٌة وتقوٌمٌة فً نفس الوقت، فإن 

طبٌعة الموضوع الدراسة تؤدي بنا إلى اختٌار العٌنة بطرٌقة العٌنة العشوابٌة البسٌطة وهذا 

 مدرسة ابتدابٌة من ثالث 16 معلم عشوابٌا موزعٌن على 200باختٌار نسبة معٌنة قدرت بـ 

 . دوابر تابعة لوالٌة عنابة وهً دابرة عنابة، دابرة الحجار، ودابرة البونً

 .  ذكور37 إناث و163 منهم 200والعدد اإلجمالً للعٌنة هو 

 المدارس
 عدد المعلمٌن

 المجموع
 إناث ذكور

 10 07 03 شهداء العامرٌة

 12 11 01 البصابر

 13 08 05 النهضة

                                         
1
، دار المعرفة الجامعٌة، اإلسكندرٌة، مناهج البحث العلمً فً مجاالت التربوٌة والنفسٌة: محمود عبد الحلٌم منسً-  

 . 202، ص2000مصر، 
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 12 11 01 عبد العزٌز عنٌنوز 

 12 11 01 شكٌب أرسالن

 14 11 03 محمد السعٌد بورفوس

 10 07 03 بوخطوطة حسٌن 

 12 12 00 حسان بن عثمان

 12 11 01 أبو بكر الصدٌق

 18 16 02 عمر بن الخطاب

 12 10 02 كبلوتً عمار 

 12 11 01 بودبزة صالح

 12 10 02 بلقاسم بوركبة 

 12 06 06 بومشطة عمار

 12 08 04 جعفري حسٌن 

 15 13 02 محمد الصادق خلفة

 200 163 37      المجمـــوع
 

 جدول توضٌحً لعدد المدارس

 مدرسة اختٌرت من ثالث 16كما هو موضح فً الجدول فإّن عدد المدارس ٌقدر بـ 

 .الحجار، البونً، عنابة وسط: مقاطعات وهً

وما ٌالحظ فً العٌنة أن جل أفرادها من الجنس األنثوي وهذا لتغلب المعلمات فً 

 . قطاع التربٌة فً العدد على المعلمٌن

 : الدراسة االستطالعٌة- د

تعلب الدراسة األولٌة دورا كبٌرا فً اإلحاطة بموضوع الدراسة من جمٌع جوانبه، 

حٌث تعطٌنا فكرة واضحة عن المٌدان الذي سٌجري فٌه البحث والتعرف على ظروفه 

والصعوبات التً ربما ستواجهنا فً تطبٌق أدوات البحث أو إجراء مقابلة شخصٌة أو نحو 

ذلك للتعرف على ظروف األفراد الذٌن ستطبق علٌهم هذه األدوات أو تتم معهم المقابلة أو 

ٌتم جمع البٌانات عنهم ومدى استعدادهم ورضاهم عن اإلجراءات الخاصة التً ستتبع 

 .معهم
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ومن هذا المنطلق تمحورت الدراسة االستطالعٌة على االحتكاك بمٌدان الدراسة، 

 . من معلمٌن، وأساتذة، ومدراء، وزمالء فً مهنة التفتٌش فً الطور االبتدابً

وقد تم استغالل جمٌع الفرص المتاحة من مسابقات فً التوظٌف، ودورات تكوٌنٌة 

لمعلمٌن وأساتذة لجس نبضهم فً إطار المقابالت لمسابلتهم حول مفهوم بٌداغوجٌة اإلدماج، 

ومفهوم اإلدماج لدهٌم وعالقته بالتعلمات عند التالمٌذ، فوجد أن هناك لبس وسوء فهم لهذه 

واعتمادهم أكثر ما زال عالقا ببٌداغوجٌا  (قدٌمهم وحدٌثهم)البٌداغوجٌا لدى هؤالء المعلمٌن 

 .  األهداف

 : أدوات جمع البٌانات- هـ

ال ٌختلف اثنان على أن تحدٌد األدوات المناسبة للبحث ٌتم من خالل طبٌعة البحث 

فً حد ذاته إضافة إلى الفرضٌات التً تعتبر إجابات مؤقتة للتساؤالت المطروحة فً هذا 

الوثابق والمناشٌر والكتب والمناهج الوزارٌة للتعلٌم االبتدابً : البحث والمتمثلة أساسا فً

من جهة واالستمارة من جهة أخرى وقد تم استخدام المقابلة كخطوة أولٌة استقصابٌة لجمع 

المعلومات األولٌة حول الموضوع واألدوات لدراسة واقع تطبٌق بٌداغوجٌا اإلدماج من 

طرف معلمً المدارس االبتدابٌة لجمع عدد ممكن من البٌانات حول هذا الموضوع، وٌمكن 

 : أن نوجز ذكر هذه األدوات فٌما ٌلً

 : الوثائق والمناشٌر الوزارٌة  -1

وتعتبر الوثابق والمناهج الدراسٌة والمناشٌر الوزارٌة مصدر هام وأساسً لجمع 

البٌانات والمعطٌات الالزمة، حٌث ٌتم االعتماد على دفاتر التالمٌذ مثل كراس القسم، 

ومذكرات تحضٌر الدروس للمعلمٌن، كما ٌتم االعتماد على العدٌد من المناشٌر والقرارات 

 . الوزارٌة الصادرة عن وزارة التربٌة الوطنٌة الخاصة بموضوع الدراسة

 : االستمارة  -2

تعتبر االستمارة من بٌن أهم األدوات التً تستخدم فً البحث العلمً نتٌجة لما فٌها 

من سرعة فً التنفٌذ وقلة فً التكالٌف تسجٌل السلوكٌات غٌر المالحظة، إمكانٌة مقارنة 

 .اإلجابات والتطبٌق على عدد كبٌر من المبحوثٌن
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ولتقدٌم االستمارة ألفراد العٌنة اعتمدنا على الطرٌقة المباشرة، حٌث تم تقدٌمها لهم 

مباشرة وتم توضٌح الهدف من البحث وأهمٌة البٌانات التً ستجمع فً المٌدان التربوي كما 

تم إعالمهم أّن كل البٌانات المعطاة من طرفهم ستبقى فً كنف السرٌة ولن تستخدم فً غٌر 

أغراض البحث العلمً، أما نوع االستمارة المستخدمة فً هذا البحث هً المقٌدة أو المغلفة 

نعم أو ال ، االختٌار المتعدد، وتبرٌر اإلجابة إذا )والتً تتكون من األسبلة الموضوعٌة 

وعلى المبحوث اختٌار اإلجابة المناسبة مع إعالمه أنه ال توجد إجابة  (كانت بـ ال أو نعم

صحٌحة وأخرى خاطبة بل هً عبارة عن آراء ومواقف شخصٌة لكل معلم تحترم كٌفما 

 سؤاال إضافة إلى البٌانات 32كانت، وقد احتوت استمارة البحث على اثنٌن وثالثون 

 :الشخصٌة وتم تقسٌمها إلى عدة محاور، وكل محور ٌتكون من مجموعة األسبلة كاآلتً

 السن، الجنس، الخبرة المهنٌة، المؤهل العلمً، مؤسسة : محور البٌانات الشخصٌة

 . العمل

 نقص التكوٌن التطبٌقً للمعلمٌن ساهم فً عدم االستفادة منها بشكل جٌد : المحور األول

 .  12 إلى 1 سؤاال من 12وٌتضمن 

 ًٌّد لبٌداغوجٌا اإلدماج : المحور الثان الممارسات البٌداغوجٌة للمعلمٌن ال تنبا بتحكم ج

 .32 إلى 18 سؤاال من 15وٌتضمن 

 الصعوبات التً تواجهها هٌبة التعلٌم االبتدابً فً تطبٌق إجراءات تقوٌم : المحور الثالث

 . 17 إلى 13 أسبلة من 05النشاط اإلدماجً، وٌتضمن 

 : صدق االستمارة

  لإلشارة فإن أسبلة االستمارة قد أعٌد تصمٌمها أكثر من مرة قبل تقدٌمها ألفراد 

 عزوز –حسونات محمد )العٌنة وذلك بعد عملٌة التحكٌم من طرف مفتشٌن للتربٌة والتعلٌم 

وتمت الموافقة علٌها من طرف األستاذ المشرف، سمح بعدها بالتطبٌق التجرٌبً،  (حمزة

وتم حذف بعض األسبلة التً ال تمس الموضوع وزٌادة البعض اآلخر التً تدخل فً صلب 

 . الموضوع

 :ثبات االستمارة
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r =  

r =  

  للتأكد من ثبات االستمارة ثم االعتماد على طرٌقة التطبٌق و اعتماد التطبٌق حٌث ثم 

 معلما ٌدرسون بالتعلٌم االبتدابً ثم سحبهم بالطرٌقة العشوابٌة 20توزٌع االستمارة على 

 . أٌام10البسٌطة من مجموع األفراد المتبقٌن بعد سحب عٌنة ، ثم إعادة توزٌعه علٌهم بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتائج معامل االرتباط بٌن التطبٌق األول و التطبٌق الثانً الستمارة : 01 الجدول رقم

 الدراسة

 

 :لدٌنـا

  

 

 : ومنه

 

x y x.y X المحور
2 Y

2 

R=1,00 

األول       المحور

 13الى1من 
96 95 9120 9216 9025 

الثانً  المحور

 32 الى 18من
34 36 1224 1156 1296 

 المحور الثالث

 17الى13من
16 18 288 256 324 

 10645 10628 10632 149 146 مج 

nx
2
 – (x)

2
  *  ny

2
 – (y)

2
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=النسبة   

 

  r = 1 :ومنه

 هو ارتباط موجب ألن إشارته 1بما أن معامل االرتباط بٌن التطبٌق األول والثانً 

 . موجبة وقوٌة، فٌمكننا اعتبار معامل ارتباط االستمارة عالً وبالتالً الحكم على ثباته

  :األسالٌب اإلحصائٌة -و

اعتمدنا فً هذه الدراسة على النسب المبوٌة ومعامل بٌرسون كوسٌلتٌن إحصابٌتٌن 

 . هامتٌن وضرورٌتٌن لمعالجة البٌانات اإلحصابٌة

 :النسب المئوٌة  -1

تم استعمالها فً حساب نسب أفراد العٌنة فً مختلف استجاباتها على عبارات 

 : محاور االستمارة وذلك من خالل المعادلة التالٌة

 العٌنة×           التكرار 

            100      

 :معامل االرتباط بٌرسون  -2

ٌّر  ٌستعمل هذا المعامل عندما ٌفترض الباحث أّن أي تغٌر فً المتغٌر األول ٌتبعه تغ

ٌّر الثانً وطرٌقة حسابه هً كما ٌلً  :فً المتغ

 

 

 

 . هً العٌنةn هو معامل االرتباط rحٌث 

Xهو استجابات أفراد العٌنة فً التطبٌق األول . 

Yًهو استجابات أفراد العٌنة فً التطبٌق الثان . 

 

 

 

 

1010628 – (146)
2
   *     1010645 – (149)

2
   

nx
2
 – (x)

2
  *  ny

2
 – (y)

2
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 :خالصة الفصل

بعد تعرضنا لإلطار المفاهٌمً بشًء من التفصٌل ومن جمٌع جوانبه، وذلك من 

خالل ضبط إشكالٌة مناسبة لهذه الدراسة واقتراح فرضٌة مناسبة لها، مع ذكر أهمٌة هذه 

الدراسة وتحدٌد مفاهٌم بعض المصطلحات التً نراها ذات عالقة وطٌدة بالموضوع لنختمه 

بذكر بعض الدراسات السابقة التً تناولت هذه الدراسة فً بعض أجزابها، ثم تم التطرق 

إلى الجانب المنهجً بدءا بتحدٌد مجاالت الدراسة والمنهج المناسب لها واختٌار العٌنة مع 

ذكر إجراءات الدراسة االستطالعٌة مرورا بأدوات جمع البٌانات ووصوال إلى األسالٌب 

 . اإلحصابٌة المستخدمة فً هذه الدراسة

وسنحاول بعد ذلك بالفصول النظرٌة الخاصة بمتغٌرات الدراسة بدًءا بالتعرٌف 

بالمقاربة بالكفاءة وبٌداغوجٌا اإلدماج ثم بالنظرٌات المؤسسة لها متبوعة بفصل عن التعلٌم 

 . االبتدابً فً الجزابر وانتهاءا بالجانب المٌدانً
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I - المقاربة بالكفاءة 

 : تمهٌد

ترجع المقاربة بالكفاءات التً تبنتها المدرسة الجزائرٌة نتٌجة اإلصالح التربوي إلى 

تصور بشري تربوي وإجتماعً فرضة تغٌرات العصر التً أصبحت ُتلزم المنظومة 

ٌّف مع  التربوٌة تكوٌن أفراد ذوي كفاءات ولهم القدرة على حل المشاكل المختلفة والتك

 . محٌطهم الطبٌعً والتكنولوجً والسٌاسً

وهذه البٌداغوجٌة تمثل إستراتٌجٌة غاٌتها األساسٌة إكساب الفرد المتعلم الكفاءة 

القاعدٌة المتمثلة فً مواجهة المشاكل المختلفة وحلها بطرٌقة شاملة، مما ٌستلزم على الجٌل 

ٌّف مع التكنولوجٌا وتجدٌد المعارف المالئمة  . الجدٌد امتالك القدرة على التك

 :  مفهوم الكفاءة لغة واصطالحا -1

الكفء وهو النظٌر " لسان العرب المحٌط "  جاء فً قاموس :المفهوم اللغوي - أ

إذا قام باألمر، : فهً مصدر مشتق من فعل كفً ٌكفً" الكفاءة " والمساوي، أما كلمة 

.وكفى الرجل كفاءة، فهو كاف ومعناه اضطلع
1

 

القدرة " تدل على " كفء " أن كلمة : Robert جاء فً معجم : المفهوم االصطالحً - ب

على الحكم على شً بمقتضى معرفة معمقة فً مادة ما، وٌكون الفرد الكفء القادر 

 ."على القٌام بعمل ما

فهو لفظ ٌدل فً نفس المعجم على المعرفة المعمقة التً تمنح " الكفاءة " أما لفظ 

الحق فً الحكم وفً اتخاذ القرارات، كما تعنً فً نفس الوقت القدرة والجودة، وضد 

(. Incompétence et Ignorance) هو عدم الكفاءة والجهل Robertالكفاءة فً معجم 
2
 

ٌرى هذا الطبٌب والباحث : (2003)تعرٌف عبد الرحٌم الهاروشً : التعرٌف التربوي- ج

للكفاءة عدة دالالت فهً فً معناها البسٌط تدل على امتالك معرفة " فً علوم التربٌة أن 

Savoir أو معرفة مهارٌة Savoir – faireهو " والفرد الكفء "  معترف بها فً مجال معٌن

                                         
1
 .202ص . ، المجلد الخامس، دار لسان العرب المحٌط "لسان العرب المحٌط: " إبن منظور-  

2
 - Dictionnaire Méthodologique du Français, le Robert actuel, Rédaction dirigée par 

Josette – Rey – Délove 1985, vol 2 – mot – « compétent  », p 105.  
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الفرد الذي ٌكون قادرا على أن ٌبرهن أدائٌا على امتالكه لمعرفة تطبٌقٌة لنظرٌة تجعل منه 

." خبٌرا فً مجال معٌن
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح تعرٌف الكفاءة: 01شكل رقم

 : المفاهٌم المرتبطة بالكفاءة  -2

 (معارف، مهارات ومواقف)انطالقا من تعرٌف الكفاءة، تبرز أهمٌة اعتبار القدرة 

 .والوضعٌة المشكلة فً تنمٌة وتطوٌر وتقوٌم الكفاءات وفٌما ٌلً شرح لهذه المفاهٌم

ما سٌكون المتعلم قادرا على فعله عندما ٌكتسب عددا "  القدرة هً :Capacitéالقدرة  - أ

"معٌنا من أنماط السلوك التً ٌكون قد اكتسبها وتعلمها 
2

 وترادف القدرات ما ٌصطلح 

 . علٌه باألهداف العامة فً التربٌة

                                         
1
 - Abderrahim El Harroouchi : « Pédagogie des compétences », éd le fennec, casa 2001, p 8. 

2
  - André Gillet : « Développer les compétences », éd E.S.P éditeur, Paris, 1998, P 103. 

 الكفـاءة

 

 

 هً مجموعة من الموارد

 

 

العقلٌة، المعرفٌة والوجدانٌة والحركٌة أو 

 تولٌف المعارف والمعارف الفعلٌة والسلوكٌة  

 

 

 المـجـنــدة

 

 

 تفعٌلها بشكل مدمج ودٌنامٌكً

 

 

لمواجهة عالة من الوضعٌات 

 المشكالت

 

 

 إنجاز مهمات معقدة ذات داللة وظٌفٌة

 إنجاز المشارٌع وحل المشكالت 
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  :Situation – Problème الوضعٌة المشكلة  - ب

 المشكلة فً مجال المقاربة بالكفاءات عنصرا مركزٌا وتمثل –تعتبر الوضعٌة 

 . المجال المالئم الذي تنجز فٌه أنشطة تعلمٌة متعلقة بالكفاءة، أو أنشطة تقوٌم الكفاءة

 :  المشكلة فً إطار عنصرٌن أساسٌن هما–وتتكون الوضعٌة 

وتتضمن كل العناصر المادٌة التً تقدم للتلمٌذ والمتمثلة فً:  السند : 

 السٌاق العائلً، السسٌو ثقافً أو : وهو المجال الذي تمارس فٌه الكفاءة مثال: السٌاق

 .السسٌو مهنً

 التً ٌستثمرها التلمٌذ أثناء اإلنجاز: المعلومات. 

 وتتمثل فً تحدٌد الهدف من حل الوضعٌة مما ٌدفع التلمٌذ على اإلنجاز: الوظٌفة. 

 وهً مجموع التعلٌمات التً تحددها هو مطلوب من التعلم إنجازه: المهمة . 

 :  مبادئ المقاربة بالكفاءات -3

 : تقوم بٌداغوجٌة الكفاءات على جملة من المبادئ نذكر منها

 أي استرجاع التلمٌذ لمعلوماته السابقة قصد ربطها بمكتسباته الجدٌدة :مبدأ البناء 

 . وحفظها فً ذاكرته الطوٌلة

 ٌعنً ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فٌها، هذا إذا علمنا أن البعض :مبدأ التطبٌق 

ٌعرفها على أّنها القدرة على التصرف فً وضعٌة ما ٌكون من المهم للتلمٌذ أن ٌكون 

 .نشطا فً تعلمه

 أي تكلٌف المعلم بنفس المهام اإلدماجٌة عدة مرات قصد الوصول به إلى :التكرار 

 . االكتساب المعمق للكفاءات والمحتوٌات

 وهو توظٌف المتعلم لمختلف مكتساباته المدرسٌة وتجنٌدها بشكل مترابط فً :اإلدماج 

 .إطار وضعٌة ذات داللة وعملٌة اإلدماج فردٌة

 ٌسمح اإلدماج لكل من المعلوم والمتعلم بالربط بٌن أنشطة التعلم وأنشطة التقٌٌم :الترابط 

 . التً ترمً كلها إلى تنمٌة الكفاءة

 : التعلم فً بٌداغوجٌة الكفاءات -4
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ٌبٌن تعلم التالمٌذ فً هذه المقاربة على الوضعٌات المشكلة وإنجاز المشارٌع التً 

 : ٌنبغً أن تكون على صلة بواقعهم وتسمح المقاربة بالكفاءات بتحقٌق ما ٌلً

فاكتساب القوعد "  بمعنى أن ٌكون لتعلمهم هدف وداللة، :إعطاء معنى للتعلم

."النحوٌة والصرفٌة والتراكٌب اللغوٌة وغٌرها ٌكون من أجل إنتاج نص معٌن
1
 

تعتمد هذه المقاربة أسلوب حل المشكالت وتنمٌة :جعل المتعلم أكثر نجاعة 

 .قدرات المتعلمٌن كلما واجهوا وضعٌات صعبة وجدٌدة

إذ أّن الفائدة، من التعلم لٌس حشو التلمٌذ بمجموعة من : التركٌز على المهم فقط

 . المعارف التً ال ٌستخدمها ولٌست مهمة فً حٌاته العملٌة

سواء فً المادة الواحدة أو بٌن مختلف المواد عن :الربط بٌن مختلف المفاهٌم 

 . طرٌق بٌداغوجٌا اإلدماج التً سوف نتناولها بشًء من التحلٌل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II -بٌداغوجٌا اإلدماج 

 لماذا بٌداغوجٌا اإلدماج ؟ 

                                         
1
.  2009منهاج اللغة العربٌة، السنة الخامسة إبتدائً، سنة -  
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 : تمهٌـد

لقد اختارت األنظمة التربوٌة فً دول العالم مقاربات بٌداغوجٌة متباٌنة، حٌث بنى 

والتً تمثل مجموعة " بالكفاءات العرضٌة " البعض منهم المناهج الدراسٌة على ما ٌسمى 

 . قدرات عامة ٌجب على التلمٌذ اكتسابها فً نهاٌة فترة دراسٌة

" المقاربة بالكفاءات القاعدٌة " أما بالنسبة لبعض الدول الفرنكفونٌة فقد تبنت 

 فً De-Keteleوالتً كانت أساس ألعمال دوكٌتال " بٌداغوجٌة اإلدماج " المعروفة باسم 

 Objectif Terminal)نهاٌة الثمانٌنات وارتكزت على مفهوم الهدف النهائً اإلدماجً 

d’Intégration OTI )  وتطورت تحت مصطلح بٌداغوجٌا اإلدماج عندRogiers . 

والمنهاج الدراسً فً الجزائر المبنً على هذه البٌداغوجٌا ٌهدف إلى قٌادة المتعلم 

نحو تأسٌس روابط بٌن مختلف المواد من ناحٌة وربط هذه األخٌرة بخبراته وقٌمه وكفاءاته 

 . وواقع مجتمعه من جهة أخرى

 .وبمعنى آخر جعل المتعلم ٌعطى معنى للتعلمات

 . وٌمكن إدراج بعض التعرٌفات لهذه البٌداغوجٌا

 : تعارٌف بٌداغوجٌا اإلدماج  -1

تعنً هذه البٌداغوجٌا قٌام التلمٌذ باستجماع مكتساباته وتنظٌمها لتوظٌفها فً وضعٌات  - أ

.مركبة تسمى الوضعٌات اإلدماجٌة
1

 

إدماج التعلمات هو عملٌة تتضمن المزاوجة فً حٌنها بٌن مختلف المهارات التً تشكل  - ب

.الفرد
2

 

 : أهداف بٌداغوجٌا اإلدماج -2

 :   ٌمكن القول إجماال أن هذه البٌداغوجٌا تسعى لتحقٌق ثالث أهداف رئٌسٌة

ما ٌجب على التلمٌذ التحكم فٌه فً نهاٌة التمدرس أكثر من مجرد التركٌز على قائمة  - أ

 .مضامٌن ٌقوم المعلم بتعلٌمها

                                         
1
بوبكر بن بوزٌد، وزٌر التربٌة الوطنٌة، مكتب الٌونسكو للمغرب العربً، الرباط، نوفمبر . تقدٌم د: اكزافٌه روجرس-  

.  27، ص 2006
2
  -Renald Legendre : Dictionnaire de l’éducation, 2

eme
 édition, Guérin Monréel, p 735.  
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دور المعلم ٌكمن فً تنظٌم التعلمات بأفضل طرٌقة ممكنة للوصول بالتلمٌذ إلى تعلم  - ب

ٌّد  . ج

 إعطاء معنى للتعلمات وهذا بمعرفة التلمٌذ فائدة ما ٌتعلم فً الدراسة، ومن أجل هذا  - ج

فإنه من الضروري تجاوز االهتمام بمضامٌن الموارد التً ٌجب استظهارها عن ظهر 

قلب أو اكتساب مهارات ال معنى لها وكثٌرا ما تزعزع التلمٌذ وال تعطٌه الرغبة فً 

 .التعلم

 .  إّن بٌداغوجٌا اإلدماج تؤدي بالتلمٌذ إلى استخدام ما اكتسبه فً وضعٌات - د

  وبهذا تكون المقاربة بالكفاءات القاعدٌة أو بٌداغوجٌة اإلدماج إجابة لمشاكل األمٌة 

.الوظٌفٌة
1
 

  وأخٌرا ٌجب التفكٌر فً مكتسبات التلمٌذ على أنها نتاج حل لوضعٌات ملموسة 

وواقعٌة ولٌس مجد كمٌة معارف ومعارف أدبٌة ال ٌعرف كٌف ٌستخدمها فً حٌاته 

العلمٌة، وهذا ٌتضمن من جهة توقع منتظم لفترات، من أجل تعلم حل وضعٌات مشكلة 

مكبة من خاللها ٌطالب التلمٌذ بتجنٌد المكتسبات المالئمة، ومن جهة أخرى التفكٌر فً 

التقوٌم التكوٌنً والشهائدي فً شكل وضعٌات مركبة وهذا فً صٌغة التحكم أو عدم التحكم 

 .فً الكفاءات وهذا الهدف خاص ببٌداغوجٌا اإلدماج

 : المفاهٌم األولٌة الخاصة ببداغوجٌا اإلدماج  -3

 :   توجد مجموعة من المفاهٌم األساسٌة خاصة ببٌداغوجٌا اإلدماج وهً

 : Compétence, Complétude (الكفء)الكفاءة  - أ

 إن الشخص الكفء فً مجال بٌداغوجٌة اإلدماج هو الشخص الذي ٌمتلك مكتسبات 

ولكن عندما ٌكون فً أي وقت قادر على  (إلخ...معلومات، معارف أدبٌة، عملٌات، مواقف)

 .تجنٌد وبطرٌقة عملٌة وإدماجٌة هذه المكتسبات

 : أمثلة على كفاءات

 إجراء حوار تلفٌزٌونً ال ٌستدعً مفردات خاصة أو متخصصة وبالغة األم.
1

 

                                         
1
  - Xavier Rogier, Jean Calvin Bipoupont, et autres : Fourner pour changer l’école, OIF 

EDICEF, 2008, p 57.  
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 : Les Ressourcesالموارد  - ب

 (المواقف)  الموارد وهً أساسا المعارف، والمعارف األدبٌة ومعارف الكٌنونة 

 . الضرورة للتحكم فً الكفاءة

 : حوار أو دردشة تلفونٌا، الموارد المجندة هً كالتالً:   مثل

 معرفة الفرد القاعدٌة لمكالمة هاتفٌة، الصٌغة التأدٌبٌة: معارف. 

 صٌاغة السؤال، معرفة صٌاغة جواب لسؤال مطروح ، استعمال : معارف أدبٌة

القواعد النحوٌة الدالة على الزمن، إعطاء المعلومات الضرورٌة إلفهام الرسالة للمستمع 

 . الذي ٌشاهدنا

 ٌّف مع المتحدث، التكلم بكل راحة مع شخص ال نراه: معارف الكٌنونة  . مثل التك

وهذه الموارد تنبثق من خالل ما ٌتعلمه التلمٌذ من العائلة، الحً، والمدرسة وتسمى 

بالموارد الداخلٌة
2

 وهناك الموارد الخارجٌة ومنها الموارد المادٌة، وهً ضرورٌة لتفعٌل 

 .الكفاءة

قد ٌكون من الصعب أن أصبح كفء فً إٌجاد معلومة على االنترنٌت إذا لم :   مثال

 . ٌكن جهاز اإلعالم اآللً تحت تصرفً

 ": La notion de situation cible"  مفهوم الوضعٌة الهدف  - ج

"الوضعٌة الهدف هً انعكاس لكفاءة نرٌد تكوٌنها عند التلمٌذ   " 
3

 وٌمكن اعتبارها 

وسٌلة لتمرٌن الكفاءة أو فرضٌة لتقوٌم درجة التحكم فً الكفاءة، وهذه الوضعٌات ه 

 . وضعٌات لمشكالت مركبة ولٌس تمرٌن بسٌط

 فً الكفاءة المرتبطة بموضوع التلوث، وضعة الهدف هنا تتضمن تقدٌم :  مثال

وندعوه القتراح حلول مناسبة والت تجّند  (عن طرٌق رسم أو صور)تصور للتلوث للتلمٌذ 

 . بدورها تصورات ومعارف أدبٌة مّر بها

 : La notion de famille de situationمفهوم عائلة الوضعٌات  - د

                                                                                                                               
1
 - Xavier Rogiers : Une Pédagogie de l’intégration, Bruxelles de Boek université (2

eme
 

édition 2001),  p 106. 
2
  - Philip Perennound : Construire les compétences dés l’école, Paris, E.S.F, p 89. 

3
  - O.P.C, Xavier Rogiers et autre, former pour change l’école, p 39. 
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مجموعة من الوضعٌات "   كل كفاءة مرتبطة بعائلة من الوضعٌات المشكالت وهً 

كل منها تعد مناسبة لتمرٌن الكفاءة وفرصة لمستوى كاف من التعقٌد، ال ٌتجاوز ما هو 

".منتظر من التلمٌذ 
1
 

  ٌمكن تقوٌم الكفاءات فً المدرسة عن طرٌق وضعٌتٌن أو ثالث وضعٌات وحتى 

 . وضعٌة واحدة شرط أن تمثل هذه الوضعٌات الكفاءة

 : خصائص بٌداغوجٌة اإلدماج  -4

  مقارنة بوسائل أخرى لفهم المقاربة بالكفاءات ٌمكن تمٌٌز بٌداغوجٌة اإلدماج بالكٌفٌة 

 : التالٌة

، فإّن هذه البٌداغوجٌة تهدف إلى تحسٌن فعالة النظام التربوي من على أساس الغاٌات - أ

جهة وتمنح طرق عملٌة وواقعٌة لألنظمة التربوٌة التً تعطً لوظٌفة إدماج التلمٌذ فً 

 . المجتمع عن طرٌق التمدرس القاعدي الغاٌة األولى

فإن هذه البٌداغوجٌا تؤكد  " على أساس الملمح المنتظر للتلمٌذ فً نهاٌة التمدرس، - ب

على أهمٌة تعرٌف الملمح فً صٌغة عائلة وضعٌات بمعنى كفاءات موادٌة أو بٌموادٌة 

."متحكم فٌها من طرف كل تلمٌذ
2

 

 .   وعلٌه فإن بٌداغوجٌة اإلدماج تبحث باستمرار إلعطاء معنى للتعلمات

، بٌداغوجٌة اإلدماج تعترف بضرورة تطوٌر مختلف المضامٌن على أساس المضامٌن - ت

( Savoir être)إلى جنب المعارف األدائٌة، وتعتبر أنه من المهم تطوٌر معارف الكٌنونة 

والكفاءات العرضٌة، كما تعتبر أّن هذه المضامٌن لٌست هدفا فً حد ذاتها، بقدر ما هً 

 . موارد ٌدعً فٌها التلمٌذ إلعادة استثمارها فً وضعٌات مركبة

ٌّز مرحلتٌن: التعلمٌة- على أساس العملٌة التعلٌمٌة - د  : إن بٌداغوجٌة اإلدماج تم

  مرحلة التعلمات المنتظمة وتشمل المعارف ومعارف الكٌنونة، التً من خاللها ٌمكن 

.لكل الطرق التعلٌمٌة أن تستخدم شرط أن تسمح لكل تلمٌذ بالنجاح فً تعلماته
3

 

                                         
1
.  61، ص 2004التقوٌم من منظور بٌداغوجٌة اإلدماج، : كزافً روجرز-  

2
.  76التقوٌم من منظور بٌداغوجٌة اإلدماج، المرجع السابق، ص -  

3
  - Rogiers Xavier : l’école et l’évaluation, Bruxelles, De Boeck Université, 2004, P 109.  
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  مرحلة ٌطلق علٌها باإلدماج وٌخصص له زمن ٌستطٌع من خاللها التلمٌذ تعلم تجنٌد 

موارده المكتسبة فً وضعٌات ٌقوم من من خاللها وتعطى له فرصة معالجة صعوباته 

 . التعلمٌة

 : مبادئ العمل ببداغوجٌا اإلدماج  -5

 Objectif Terminal  فً كل مرحلة تعلٌمٌة ٌتم تحدٌد الهدف النهائً اإلدماجً 

d’Intégrationلكل مادة أو هدف نهائً إدماجً لكل مجموعة موادٌة  . 

  هذه األهداف النهائٌة اإلدماجٌة تحقق فً نهاٌة المرحلة عند التلمٌذ، ل هدف نهائً 

إدماجً ٌوضح فً المناهج التعلٌمٌة عن طرٌق بعض الوضعٌات المركبة كل وضعٌة منها 

 . هً انعكاس للهدف النهائً اإلدماجً بأكمله

نضع كفائتٌن أو ثالث كفاءات قاعدٌة  (مجموعة من المواد)  فً كل مادة أو مجموعة 

ألن كل "  وهو الحد األعلى من الكفاءات الذي ال ٌجب تجاوزه فً كل األحوال  (OTI)لكل 

ما كان العدد كبٌرا من الكفاءات القاعدٌة ٌكون من الصعب تسٌٌره والتعامل معه فً الحٌاة 

."الٌومٌة فً القسم
1
 

 كل كفاءة قاعدٌة مرتبطة بوضعٌات وكل وضعٌة هً انعكاس للكفاءة فً مجملها . 

  نسمً مجموعة وضعٌات مماثلة لنفس الكفاءة القاعدٌة بعائلة الوضعٌات للكفاءةFamille 

de situation de compétences.
2

 

  بعض الوضعٌات الهادفة تكون مقترحة للمعلمٌن على سبٌل االستئناس بها، إذ ٌجب على

 . المعلمٌن أن ٌخضعوا للتكوٌن حتى ٌكون قادر على بناء وضعٌات مركبة بأنفسهم

 

 

 

 

 

                                         
1
. مرجع سابقالتقوٌم من منظور بٌداغوجٌة اإلدماج، : كزافً روجرز-  

2
  -Abderrahim El Harroouchi : «  Pédagogie des compétences », éd le fennec, casa 2001, 

p14. 

OTI 
 هدف نهائً إدماجً

Objectif Terminal d’intégration 

CB2 CB1 CB3 
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مخطط توضٌحً للموارد وعالقتها بالكفاءات القاعدٌة والهدف النهائً : 02شكل رقم 

اإلدماجً
1
 

  تكتسب الموارد بشكل منفصل أو متصل ثم تدمج بعد ذلك مع بعضها البعض فً 

 . وسط الوضعٌات المركبة

  ال ٌمكن اعتبار التلمٌذ المتحكم فً كل الموارد التابعة لكفاءة قاعدٌة بالضرورة 

أن ٌتعلم كٌف ٌجّند كل موارده " متحكما فً الكفاءة القاعدٌة، وبالتالً لن ٌكون كفًء وعلٌه 

."فً وضعٌات مركبة، وهنا ٌمكن الفهم المنصف لبٌدغوجٌا اإلدماج
2

 

 :مراحل اإلدماج -6

إن عملٌة إدماج المعارف والمكتسبات الخاصة ال تتم هكذا دفعة واحدة حٌث ٌوجد 

 : هناك أنواع لإلدماج تتمثل فً مراحل ٌتبناها التلمٌذ وهً

 ٌرتبط اإلدماج الجزئً بأنشطة البناء والتدرٌب وتتٌح للمتعلم ربط :اإلدماج الجزئً - أ

تعلماته السابقة بالتعلمات الجدٌدة،
3

 وتمكنه من تعبئة جزء من موارده المرتبطة بالكفاءة 

 . األساسٌة واستثمارها فً وضعٌة مشكلة تتدرج من حٌث الصعوبة والمعنى

                                         
1
. 2005الجزائر العاصمة، مجموعة من الوثائق، : كزافً روجرز-  

2
 - Philip Perennound : Construire les compétences dés l’école. 

3
 .9منهاج اللغة العربٌة، السنة الرابعة، ص-  
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 . وٌمكن لهذه األنشطة أن تكون مناسبة لتعلم اإلدماج النهائً والتدرٌب علٌه

 : اإلدماج المرحلً  - ب

 أسابٌع، وتتٌح 4ٌرتبط بالكفاءات وتتكون من أربعة مراحل كل مرحلة تستغرق 

.للمتعلم تعبئة كل الموارد المرتبطة بالكفاءة المرحلٌة
1
  

 :وٌتجسد من خالل نوعٌن من األنشطة

 مواجهة وضعٌات إدماجٌة. 

 إنجاز مشارٌع مالئمة لمجال الوحدة . 

 : اإلدماج النهائً  - ج

وٌرتبط بالكفاءة النهائٌة المستهدفة خالل سنة دراسٌة، وتتٌح للمتعلم إدماج الكفاءات 

 . المرحلٌة فً وضعٌات مشكلة تتٌح كل التعلمات المكتسبة خالل السنة

وال ٌتم اإلدماج إال ضمن نشاطات تسمى بالنشاطات اإلدماجٌة فما هً هذه 

 . النشاطات

 :  النشاطات اإلدماجٌة -7

النشاط اإلدماجً هو نشاط دٌداكتٌكً ٌهدف إلى جعل التلمٌذ ٌحرك : " تعرٌف

مكتسباته التً كانت موضوع تعلمات منفصلة من أجل إعطاء داللة ومعنى لتلك المعارف 

. "والمكتسبات
2
 

وٌأتً النشاط اإلدماجً عند نهاٌة بعض التعلمات التً تشكل كال داال، أي عندما 

 . OTIنرٌد ترسٌخ كفاءة أو تحقٌق الهدف النهائً اإلدماجً 

 : خصائص النشاط اإلدماجً -8

ٌتمٌز النشاط اإلدماجً كممارؤسة تعلٌمٌة تعلمٌة وتقوٌمٌة فً نفس بخصائص ٌمكن 

 : إجمالها فٌما ٌلً

ٌكون فٌه التلمٌذ فاعال أي بمعنى أنه هو من ٌقوم بالنشاط  . 

 ًموجه نحو تحقٌق كفاءة أو هدف نهائ. 

                                         
1
 .10نفس المرجع، ص -  

2
 . 15دلٌلً بٌداغوجٌا اإلدماج،ص -  
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ذو طابع دال أي له معنى وفائدة فً حٌاة التلمٌذ  . 

ٌدور حول وضعٌة جدٌدة  . 

إن النشاط اإلدماجً هو أكثر من مجرد تطبٌق أو تمرٌن  . 

 الوضعٌات اإلدماجٌة ٌقترحها المعلم وال ٌدمجها هو، بل ٌطلب من التالمٌذ القٌام 

 . بإدماجها

 كٌف ٌقوم التالمٌذ بحل وضعٌات اإلدماج ؟ 

إن الوضعٌة اإلدماجٌة كما أسلفنا الذكر هً وضعٌة مشكلة مركبة ٌستطٌع من 

خاللها المتعلم تعبئة معارفهم، ومعارف العمل، ومعارف الكٌنونة قصد إٌجاد حلول لها 

 : وهناك صٌغتان ٌمكن عن طرٌقهما حل هذه الوضعٌات وهما. كتعبٌر عن كفاءتهم

ٌحل التلمٌذ الوضعٌات ضمن أفواج صغٌرة  . 

ٌقوم التلمٌذ بحل الوضعٌات بمفرده  . 

 :حل الوضعٌة ضمن أفواج صغٌرة - أ

 :على المعلم أن

 ٌشرك كل تلمٌذ طٌلة عمل المجموعات فً حل الوضعٌة. 

 ٌقوم مع التالمٌذ بتحدٌد المهام التً تستدعٌها حل الوضعٌة المشكلة مثل : 

 فهم مدلول الكلمات والعبارات الغامضة على التالمٌذ. 

 تحدٌد المطلوب. 

  رصد الموارد الالزم تجنٌدها من أجل حل الوضعٌة، وهذا ٌكون بالتفاعل مع

 .التالمٌذ

 بناء جماعً لخطط الحل. 

 حل الوضعٌة، والتعلٌق على إنتاج المجموعات. 

 وهذا بتحفٌز كل واحد . تحسٌن اإلنتاج تبعا لتعالٌق ومالحظات باقً القسم والمعلم

 . لٌزٌد من التقدم
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 وهذا باإلشراف على العرض الجماعً ألعمال المجموعات : تثمٌن جهد عمل الفوج

من أجل بعث نقاش بٌن التالمٌذ حول مختلف الطرق الممكن إتباعها، والتصحٌح 

 . الجماعً لألخطاء التً ارتكبتها بعض المجموعات

 : حل الوضعٌة بشكل فردي - ب

فً هذا النوع من الحل على المعلم أن ٌتخذ موقف المنظم والمتلطف من المتعلم 

 : وهذا

بتطمٌنه بأنه لٌس فً وضعٌة اختبار وأن المهام المطلوبة منه تتمثل فقط فً قدرته على  -

 . توظٌف مكتسابته من أجل حل الوضعٌة

 . مساندة التلمٌذ التلمٌذ فً امتالكه لخطط الحل من أجل مواجهة الوضعٌات المشكلة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشكلة / مواجهة وضعٌة   

 استغالل الموارد

 المتاحة باإلضافة 

 إلى الموارد القبلٌة 

 التصّرف -

 التفكٌر والتقوٌم -

 التنظٌم واإلدماج   -

 بناء المعنى

 

اإلعداد 

 للتحوٌل 

 نشـاطــات التعلــم
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 ٌوضح جوانب النشاطات التعلٌمٌة المساهمة فً بناء الكفاءة: 03شكل رقم 

 

 

 

 

III  -تكوٌن المعلمٌن فً بٌداغوجٌا اإلدماج  

فً إطار التطبٌق الحسن لبٌداغوجٌا اإلدماج، فإن الكفاءات المهنٌة األساسٌة  

 :القاعدٌة التً ٌمكن تطوٌرها عند المعلم ٌمكن إدراجها فً خمس كفاءات وهً

 : التخطٌط -1

تتمثل الكفاءة األولى فً تخطٌط التعلمات فً صٌغ إدماج وٌتضمن  هذا تنظٌم         

التعلمات من أجل ضمان النجاح وهذا ٌعنً التنظٌم الزمنً للتعلمات األساسٌة وتعلمات 

 .اإلدماج من أجل اكتساب سهل  للكفاءات القاعدٌة مرتبط بالتعلمات
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 :وٌمكن أن نمٌز التخطٌط على مستوٌٌن

 على المستوى المركزي:
1

 وقد ٌكون هنا إخباري بالنسبة للمعلمٌن أو وصفً أي 

تخطٌط ٌحترم من طرف جمٌع المعلمٌن وبالنسبة للمخطط فً التوقع، لمختلف النشاطات 

 . والموارد األساسٌة واستحقاقاتها

 على مستوى المعلم :
2

تخطٌط ) وٌظهر فً تنظٌم باقً التعلمات على مدار السنة 

التخطٌط )أو ما ٌطلق علٌه بالتوزٌع السنوي للنشاطات أو على مدار الثالثً  (سنوي

 .(الثالثً

وفً بٌداغوجٌا اإلدماج، ٌفضل التخطٌط السنوي الذي ٌسمح بتموقع باقً  التعلمات  

الخاصة على مدار السنة ومن أجل تحقٌق هذا التخطٌط السنوي، على المعلم بالمراحل  

 :التالٌة

 :التحدٌد الجٌد للكفاءات المستهدفة، وذلك  بتعرٌف  كل  من -أ 

 التعلٌمات  

   (الموارد ) مكوناتها 

  (وضعٌات اإلدماج النهائٌة للكفاءات )الظروف والحاالت الضرورٌة لتحقٌقها. 

 معاٌٌر الكفاءات . 

تحدٌد كل كفاءة فً مجموع التعلمات، ومعناه تحلٌل مساهمة الكفاءات فً  -ب 

لمرحلة وعالقاتها بكفاءات أخرى  (OTI)تطوٌر وتنمٌة الهدف الختامً اإلدماجً 

 .مستهدفة

غالبا ما تكون لدٌنا كفاءة إنتاج شفوي، وكفاءة إنتاج : اللغة فً التعلٌم االبتدائً: مثال

 ومن أجل الوصول فً نهاٌة المرحلة التعلٌمٌة إلى تحكم التلمٌذ فً كل وضعٌة ،كتابً

 .اتصال شفوٌا وكتابٌا فإّنه من المطلوب توازن التعلمات المناسبة للكفائتٌن وتمفصلهما

التأكد من أن كل كفاءة قد قطعت إلى أطوار، وٌهٌأ لكل طور ثالثة أو أربعة  -ج 

 .تمثل الطور المستهدف" أ هداف"وضعٌات 

                                         
1
 - Xavier Rogiers et autres : Former pour  changer  l’école, EDICEF 2008. 

2
 - O.P.C, P78. 
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ومن المهم أن ٌقوم المعلم ببناء هذه الوضعٌات فً بداٌة السنة ألن هذا ٌسمح له 

 . بتحضٌر  تقدم الدروس

 ٌعٌن الموارد األساسٌة والمهمة الذي ٌعتبر التحكم فٌها ضروري فً تطوٌر كل -د

 .طور من الكفاءة من جهة وتنمٌة الكفاءة القاعدٌة المستهدفة

ٌحدد الطرٌقة التً ٌبدأ بها السنة الدراسٌة بداللة ملمح التالمٌذ وهذا ٌتم عن - هـ

 .طرٌق اختٌار التحكم فً الهدف النهائً اإلدماجً  للسنة السابقة

بالنسبة للتخطٌط لفترة شهرٌن ومن أجل تحقٌق هذا التخطٌط ٌجب على المعلم أن 

 :ٌتصرف حسب المراحل اآلتٌة

 والمعارف المهارٌة التً تعود إلى التحكم فً الموضوع. ٌحدد المعارف. 

  ٌنظم هذه المعارف حسب الترتٌب الزمنً على أساس أن كل معرفة هً مكتسب

 .قبلً لما ٌلٌه

   ٌؤسس لزمن النشاطات التعلمٌة المختلفة التً ٌجب تحقٌقها بحٌث ال ٌنسى إدخال

 . وضعٌات لمشكالت تعلٌمٌة فً التعلمات

  كتب مدرسٌة، مناهج )ٌعٌن المعلم، لكل نشاط ، الموارد البٌداغوجٌة التً ٌمتلكها

أو موارد محلٌة مثال على مستوى المقاطعة أو بالتعاون مع باقً المعلمٌن فً  (الخ...دراسٌة

 . المدرسة إذا كان علٌه أن ٌبنً التعلم بنفسه

 :  بناء وضعٌة هدف -2

إن بٌداغوجٌا اإلدماج تطبق بانتظام على التالمٌذ وهذا باقتراح وضعٌات أهداف  

وكذلك بتقوٌمها عن طرٌق هذه . بمعنى وضعٌات مركبة تساعدهم على إدماج مكتسباتهم

 :الوضعٌات المركبة ومن بٌن الخصائص لوضعٌة  هدف جٌدة

  أنها وضعٌة إدماجٌة 

  وضعٌة جدٌدة 

   وضعٌة تنتهً  بإنتاج 

   وضعٌة ذات فائدة  للتعلمات 

 وضعٌة  دافع للعمل بمعنى  لها  معنى وداللة  ووضوح 
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  وضعٌة سهلة االستغالل بالنسبة للمعلم تأخذ بعٌن االعتبار الشروط المادٌة

 .المتوفرة محلٌا

 :تسٌٌر مقٌاس اإلدماج -3

مقٌاس اإلدماج هو مقٌاس ٌكون غالبا فً أسبوع أٌن تتوقف التعلمات المنتظمة 

(الموارد)
1

 : وٌتم التخطٌط  لمقٌاس اإلدماج عن طرٌق

 ثالث وضعٌات  : تحدٌد عدد الوضعٌات المقدمة للتالمٌذ لكل كفاءة ووظٌفتها مثال

 .أهداف لكل كفاءة، واحدة للتمرٌن على اإلدماج وثانٌة للتكوٌن التقوٌمً وثالثة للمعالجة

 : تصحٌح ورقة التلمٌذ -4

ٌجب تعلٌم المعلمٌن تصحٌح ورقة التلمٌذ بمساعدة المعاٌٌر والمؤشرات وهذا ٌعنً 

تعلم إعطاء نظرات مستقلة حسب عدة معاٌٌر إلنتاج التلمٌذ
2
. 

 :مثال على معاٌٌر مستعملة  فً اللغة  لتصحٌح إنتاج  تلمٌذ

 .(هل التلمٌذ أجاب على المطلوب)مالءمة اإلنتاج : 1معٌار

 (هل الجمل المكونة منظمة بشكل صحٌح) التصحٌح النحوي لإلنتاج :2معٌار

 (هل إنتاج التلمٌذ له معنى) التناسق الداللً لإلنتاج :3معٌار 

ٌجب أن تقوم هذه المعاٌٌر بطرٌقة مستقلة، فمثال ٌمكن فحص المعٌار الثانً فً 

هل الجمل المكونة من طرف التلمٌذ منظمة بشكل صحٌح حتى وإن كانت الجمل )اللغة 

 (.1المنتجة ال تتجاوب مع المعٌار رقم

وعلٌه فإن تعلم المعلمٌن تصحٌح أوراق التالمٌذ بالرجوع إلى المعاٌٌر هو تعلٌمهم 

 .النظرة إلى التقوٌم

 :بناء اختبار تقوٌمً -5

 من أجل بناء اختبار تقوٌمً، فإن من المهم للمعلم بناء شبكة تصحٌح، وهً شبكة تحتوي 

 .على معاٌٌر وأسئلة تزودنا بمؤشرات تسمح بمعرفة بمدى تحقٌق المعٌار أوال

                                         
1 
- Xavier Rogiers et autres : Former pour  changer  l’école, O.P.C, P85. 

2
 - Xavier Rogiers: l’école et l’évaluation, Bruxelles : De Book universitaire, P269. 
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شبكة التصحٌح تأخذ غالبا كل معٌار وتحدد لكل تلمٌذ تعطى له ثالث نقاط، " ففً اللغة مثال 

نقطتٌن، نقطة واحدة، أو صفر نقطة و تكون هذه هً الطرٌقة الصحٌحة ألنها تعطً 

."(مؤشرات)عالمات واقعٌة ومشاهدة 
1
 

 3معٌار  2معٌار  1معٌار  

  ن1 (ات)مؤشر  ن1 (ات)مؤشر  نقطة 1 (ات)مؤشر (1تعلٌمة ) 1سؤال 

  نقطة1 (ات)مؤشر  نقطة1 (ات)مؤشر  نقطة1 (ات)مؤشر (2تعلٌمة ) 2سؤال 

  نقطة1 (ات)مؤشر  نقطة1 (ات)مؤشر  نقطة1 (ات)مؤشر (3تعلٌمة ) 3سؤال 

  نقاط3  نقاط3  نقاط3 المجمـــوع

 

 ٌوضح المعاٌٌر والمؤشرات المستعملة فً عملٌة التقوٌم: 02جدول رقم

 

 :تشخٌص صعوبات التالمٌذ -6

ٌعتبر تشخٌص صعوبات التعلم عند التالمٌذ من الممارسات البٌداغوجٌة المهمة  فً 

 :العمل التربوي وهناك طرٌقتٌن لتشخٌص صعوبات التالمٌذ

 من خالل وقوع أخطاء. 

 من خالل معاٌٌر  التصحٌح. 

 :التشخٌص من خالل األخطاء  - أ

 :إن عملٌة تشخٌص صعوبات التالمٌذ على أساس أخطائهم تمر بعدة مراحل وهً

  كشف األخطاءLe repérage des erreurs:  

وهً المهمة األولى والتً تتضمن وضع الٌد على أخطاء التالمٌذ فً مجالها بوضع 

 .خط  تحتها أو تأطٌرها أو اإلشارة إلٌها بطرٌقة ما

  وصف األخطاءDescription des erreurs:  

                                         
1
- O.P.C. P 271.  
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فً هذه المرحلة ٌقوم المعلم بوصف األخطاء بدقة وٌجمع المتشابه منها وهً تختلف 

من مادة إلى أخرى، ففً اللغة ٌمكن إجرائها فً نواحً مختلفة أخطاء صرفٌة، نحوٌة، 

 .الخ...مفردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة الفصل

إن ما ٌمكن قوله فً إدراج المقاربة بالكفاءات كأساس فً بناء المناهج الدراسٌة وما 

ٌترتب عنها من ممارسات بٌداغوجٌة ممثلة فً بٌداغوجٌا اإلدماج إال عبارة عن محاولة 

إلنجاح منظومتنا التربوٌة من الفشل الذي تتخبط فٌه وقد جاءت هذه البٌداغوجٌا للدفع 

بالتلمٌذ والمعلم على السواء لتغٌٌر جو النشاط والعمل التربوي فً القسم وجعل هذا األخٌر 

وسٌلة إلحداث قفزة نوعٌة فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة كون تلمٌذ الٌوم هو مواطن الغد، 

.  وإذا لم نغٌر من ممارساتنا البٌداغوجٌة فسوف لن نذهب بعٌدا فً تكوٌننا لتالمٌذ الٌوم

وحتى ٌكون التطبٌق الجٌد فعاال لهذه البٌداغوجٌا علٌنا بفهمها وهذا باالرتكاز على 

 . الجانب النظري الذي سوف نعرضه فً الفصل الموالً
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تمهيد  

النظريات االجتماعية المعرفية : أوال

 النظريات البنائية المعرفية : ثانيا
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 : تمهيـد

تعتبر النظرٌات التربوٌة، مجموعة من التصورات واألفكار ٌكونها األشخاص حول 

نظام التربٌة الستخدامها فً تطوٌر هذا النظام، وهذا بالتحلٌل الجاد لمشكالت التربٌة وتقدٌم 

 . اقتراحات للتغٌٌر

وقد ركزت الكثٌر من النظرٌات التربوٌة اهتمامها على بناء المقاربات التعلٌمٌة 

 . وإدراج االستراتٌجٌات والممارسات البٌداغوجٌة المالئمة لها

وبما أن النظام التربوي الجزائري أسس المناهج الدراسٌة على غرار كثٌر من الدول 

على أساس المقاربة بالكفاءات وما ٌترتب عنها من تطبٌقات بٌداغوجٌة ممثلة فً عملٌة 

اإلدماج وهذه المقاربة قامت على أساس نظرٌات تربوٌة كبٌرة وتنحصر فً مجموعتٌن من 

 : النظرٌات وهً

 .النظرٌات االجتماعٌة المعرفٌة: أوال  

 . النظرٌات النفسٌة المعرفٌة: ثانيا   
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 النظريات االجتماعية المعرفية: أوال

  تركز هذه النظرٌات اهتمامها على األبعاد االجتماعٌة والثقافٌة للتعلم وتؤكد على 

 . المكانة الهامة التً ٌحتلها التفاعل االجتماعً الثقافً فً آلٌات التعلم

  وأّن التعلم فً نظرها هو باألساس عملٌة تهدف إلى إدماج الفرد ضمن جماعة ثقافٌة 

 . واجتماعٌة واالهتمام بالعوامل االجتماعٌة المؤثرة داخل الوسط المدرسً

 :   وسنقوم بتحلٌل أهم النظرٌات االجتماعٌة المعرفٌة ومنها

 .نظرٌة التنافر االجتماعً المعرفً - أ

 . Vigotskyنظرٌة اإلجتماعٌة التارٌخٌة  - ب

 . نظرٌة التعلم السٌاقً - ج

 . النظرٌة التعاونٌة للتعلٌم والتعلم - د
 

  Baye – Gilly:نظرية التنافر االجتماعي المعرفي - أ

 - Gilly – Doise)  تمثل هذه النظرٌة التٌار الفرانكفونً الذي ٌتزعمه كل من 

Clermont)
1

 وغٌرهم والذٌن ٌؤكدون على أنه لكً ٌحدث التعلم ال بد من حدوث تنافرات 

 . ُتَحفِز التفكٌر

  كما ٌشٌر هذا التٌار إلى دور التفاعالت اإلجتماعٌة فً النمو المعرفً للفرد، وهذه 

النظرة تنطبق مع الممارسات البٌداغوجٌة الحدٌثة القائمة على العمل الفوجً، والنقاش الحر 

 . بٌن التالمٌذ حول إشكالٌة ما، وطرٌقة حل المشكالت والمشارٌع

 :   وتتأسس هذا التٌار على بعض المبادئ الهامة نوجزها فٌما ٌلً

ونقصد أّن بناء المعارف ٌقوم على أساس مجموعة من : التفاعالت بين األشخاص 

 . التفاعالت بٌن األشخاص

وٌفٌد هذا المبدأ فً أن التعلم الجٌد والفعال ٌحدث نتٌجة : التنافر اإلجتماعي المعرفي 

 . صراع اجتماعً معرفً ٌدفع وٌحفز التفكٌر عند األفراد

                                         
1
.  131، ص 2001، قصر الكتاب، البلٌدة، النظريات التربوية المعاصرة: y. Bertrantترجمة محمد بوعالق، -  
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  كما ٌمكن لهذه النظرٌة ووفقا للمقاربة بالكفاءات أن تكون ذات فعالٌة فً التعلم وهذا 

 : فً الجوانب التالٌة

 ٌمكن للمتعلم التعرف على استجابات زمالئه وتسمح له بمقارنة وجهات نظر متنوعة . 

  ٌمكن أن تكون  (...هامة، معروفة، غٌر متوقعة)تمكن للمتعلم من اكتشاف معلومات

 . ذات منفعة فً بناء المعرفة

 ٌكون التلمٌذ فً وضعٌة تتطلب منه التعاون والتغٌر مع اآلخرٌن كحل المشكالت . 

  إضافة إلى كل هذه المبادئ ٌمكن االستفادة من هذه النظرٌة فً التطبٌقات التربوٌة 

 : فً القسم أي من حٌث الممارسات التربوٌة وهذا خالل

  إحداث مواجهات بٌن التالمٌذ حول موضوع أو مشكل ٌتمكن من خالله كل واحد من

 . التعرف على استجابات اآلخرٌن ومقارنتها، مما ٌجعله غٌر متشبث بإجابته

  تشجٌع المتعلم على الرفع من نشاطه المعرفً وهذا بإضافة تعدٌالت ذات طابع

ٌّن  . إجتماعً على الممارسات التً ٌتطلبها موقف مع

 ٌكون المتعلم فً وضعٌة تتطلب منه التغٌر والتعاون مع الغٌر لحل المشكالت . 

  قد ٌكون للمواجهات بٌن المتعلمٌن أثر نفعً فً بناء المعرفة حٌث ٌمكن للتلمٌذ اكتشاف

 . معلومات هامة وغٌر متوقعة
 

 : Vigotskyالنظرية االجتماعية التاريخية  - ب

 وهو مفكر روسً على النمو العقلً الذي Vigotsky  تؤكد هذه النظرٌة التً ٌتزعمها 

أن التفاعالت " ٌمثل جزء من السٌرورة اإلجتماعٌة الثقافٌة كما ٌركز هذا المفكر على 

."اإلجتماعٌة هً التً تسمح للعقل الفردي بالتطور
1
 

  كما ترى هذه النظرٌة أّن التعلم هو محصلة لما ٌقوم به المتعلم من أفعال وما ٌفعله 

اآلخرون معه وله، وأّن المتعلم ٌأتً إلى الموقف التعلمً وهو مزود بخبرات وأفكار 

 . ومفاهٌم تساعده على التعلم فً الموقف الجدٌد

 :   وقد تأسست هذه النظرٌة على جملة من المبادئ نوجزها فٌما ٌلً

                                         
1
. 140، ص 2001، قصر الكتاب، البلٌدة، النظريات التربوية المعاصرة: y. Bertrantمحمد بوعالق، -  



 الفصل الثالث                          النظريات المؤسسة وبيداغوجيا اإلدماج

46 

 

بالفارق بٌن مستوى : "  ركز فٌڤوتسكً على مفهوم منطقة النمو المحتمل التً ٌعرفها

النمو المالحظ، وٌقاس بمدى قدرة الطفل على حل المشكالت بمفرده، ومستوى النمو 

."المتوقع الذي ٌقاس بمدى قدرة الفرد على حل المشكالت عندما ٌساعد شخص آخر
1
 

ٌعتقد فٌڤوتسكً أن اإلنسان ابتكر أدوات نفسٌة للسٌطرة على سلوكه :  األدوات النفسية

ومثال ذلك الكالم الذي ٌمثل للطفل أهمٌة بالغة حٌث ٌمكنه من المشاركة بذكاء فً الحٌاة 

 . اإلجتماعٌة لجماعة ما

 :   وٌمكن االستفادة من هذه النظرٌة فً الجانب التعلٌمً حٌث ٌؤكد على

 تزوٌد األطفال بالجانب المفاهٌمً والمعلوماتً الذي ٌٌسر له التعامل المجدي مع البٌئة 

 . وعدم حشو أذهان التالمٌذ بمعارف ال ٌعرفون متى ٌستخدمونها

  Greadler:2( Plinscar - Brown)  كما أكد باحثون آخرون 

  فً نفس السٌاق على ضرورة تحدٌد المفاهٌم التً ٌجب تعلٌمها بحٌث تكون ممٌزة 

ثم صٌاغة نشاطات التعلم التً ٌبدأ المعلم  (االهتمام باإلعالم اآللً: مثال)لمحٌطها الطالب 

بتنفٌذها وتعدٌلها وفقا لمستوى الفهم المشترك لمجموعة القسم والضرورٌة لبداٌة التعلم مع 

 . تحدٌد التغذٌة الراجعة الواجب القٌام بها لتسهٌل التعلمات

  كما أشار هؤالء الباحثون إلى أهمٌة قٌام التالمٌذ بأعمال مستقلة فً نهاٌة الدرس 

 . كدلٌل على تغٌر تفكٌرهم ومهاراتهم التً ٌمكن أن تحول إلى وضعٌات أخرى

 : Théorie de l’apprentissage contextuel نظرية التعلم السياقي  - ج

  ترى هذه النظرٌة أن المعرفة ال ٌمكن استئصالها من المواقف والوضعٌات الٌومٌة 

وأن مشكلة المدرسة الٌوم هً نظرتها للمعرفة كشًء موجود لذاته، أي خارج . للحٌاة

 . السٌاق االجتماعً والثقافً، وال تهتم بتاتا بالسٌاق االجتماعً الذي ستستعمل فٌه المعرفة

"تحصٌل المعارف فً الوضعٌة "  للتعلم السٌاقً اسم Lave  كما ٌعطً 
3

 وتقوم هذه 

 : النظرٌة على مجموعة من المبادئ نجملها فٌما ٌلً

                                         
1
  - Schnenly B, et Bronckart J-P, Vigotsky aujourd’hui, Delà chaux et Niestlé, 1985, p89.  

2
  -Y. Bertrand144، مرجع سابق، ص لنظريات التربوية المعاصرةا:  ترجمة محمد بوعالق  .

3
  - Margueritte Altet, Les pédagogies de l’apprentissage, P.U.F, 1997, p68. 
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  تعتبر المعرفة نابعة فً أساسها للنشاط والثقافة، ألن األفراد ٌعالجون وٌتمثلون معارفهم

 . وفقا لما ٌطلبه الوسط االجتماعً ومن خالل عالقات بعضهم ببعض

  اكتساب المعارف ٌنتج عن المشاركة حٌث ٌؤكدLave  و Wengen أن المشاركة 

.الممارسات االجتماعٌة تعد العامل األساسً للتعلم
1

 

  السٌاق الثقافً ٌحدد وسط استعمال المعرفة حٌث ٌدل لفظ السٌاق الثقافً على مجموعة

خصائص الوسط الذي تستعمل فٌه المعرفة، فتعلم صٌانة جهاز إعالم آلً وتعلم حل 

مشكلة مع زبون جاء ٌعترض على طرٌقة صٌانة جهازه هما أمران مختلفان وهذا 

 . االختالف ٌكمن فً االستعمال الملموس للمعرفة

 : وٌمكن االستفادة تربوٌا من هذه النظرٌة وهذا بالتركٌز على ما ٌلً

  استعمال المعارف ضمن سٌاق واقعً، فالفرد ٌتعلم فً مواقف واقعٌة تشبه مواقف

 . حٌاته الٌومٌة

  ٌتعلم الشخص مع اآلخرٌن وٌتقاسم معهم معارفه ومشاكله فً سٌاق اجتماعً، وعلٌه

وحضور األولٌاء والشركاء االجتماعٌٌن . ٌجب االعتماد على التعلٌم المتبادل والحوار

 . اآلخرٌن بهدف خلق مواقف ٌتقاسم فٌها أفراد الجماعة المعرفة

  تعلم تجاوز المعوقات وهذا بالكشف المبكر عن المفاهٌم القبلٌة للتالمٌذ والتمكن من

تجاوز ما تمثله هذه المفاهٌم من صعوبات وتعوٌد التالمٌذ على معاٌشة الخطأ فً الوقت 

.الضائع وفً المواقف المتمٌزة بغموضها
2

 

 :النظرية التعاونية للتعليم والتعلم- د

 Le nouvelظهر االهتمام كثٌرا بهذه النظرٌة فً فرنسا وأمرٌكا من خالل المجلة 

éducation ومجلة coopérative leasingاألمرٌكٌة 
3

 وما كتب فٌها من مقاالت حول 

 .الواقع الٌومً للتعاون

                                         
1
 - Même référence, p71.  

2
  - Philippe Meirien, Apprendre… oui, mais comment, E.S.F, éd, 7eme édition, 1991, p 

101.  
3
 . 151، مرجع سابق، ص  النظريات التربوية:Y.Bertrandترجمة محمد بوعالق، -  
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 الذي أدخل ممارستها التربوٌة إلى Freinetوالبٌداغوجٌا التعاونٌة تعود إلى أعمال 

فرنسا فً بداٌة القرن العشرٌن وٌقوم التعلٌم التعاونً على مجموعة من المبادئ الهامة 

 :نذكرها فٌما ٌلً

 مبدأ الشراكة : 

إن تعلم التالمٌذ ٌكون أحسن كلما توفرت الفرصة للعمل الجمعً لتحقٌق مشروع 

مشترك بٌنهم، بحٌث تحل الشراكة محل التنافس، وٌعتبر تجمع الطلبة حول مشروع واحد 

 . من االستراتٌجٌة األكثر استعماال فً التعلٌم التعاونً

 مبدأ المرونة : 

تعترف هذه النظرٌة بأنه ال ٌوجد نموذج فرٌد من أسالٌب العمل فً التعلٌم التعاونً 

ٌّف مع الممٌزات العامة للجماعات ومع الثقافات . صالح لكل زمان ومكان والمهم هو التك

 .والمناطق الجغرافٌة

 مبدأ تشكيل المواقف االجتماعية : 

ٌهتم التعلٌم التعاونً بتحصٌل السلوكات االجتماعٌة األكثر أهمٌة مثل تقبل اآلخر 

ٌّن كل من  Augustine ،Gruber ،Hansen( 1990)فلقد ب
1

 أن التعلٌم التعاونً ٌترك 

تقاسم األفكار وتقبل اآلخرٌن : تحصٌل المهارات والسلوكات االجتماعٌة مثل: آثارا مثل

ٌّدة إلخ ...والصحة النفسٌة الج

 تقويم الذات : 

ٌّن لهم أن عملهم الجماعً أصبح  ٌكون مفهوم الذات عند التالمٌذ متطورا كلما تب

ملموسا فهم ٌشعرون بقٌمة أكبر وأنهم لٌسوا فً حالة من العزلة وأن التالمٌذ ٌحققون 

ٌّدة سواء أكانوا أقوٌاء أو ضعفاء عند تدرٌسهم وفق طرٌقة التعلٌم  نجاحات دراسٌة ج

 . التعاونً

 

 

 : المضامين التربوية للنظرية - أ

                                         
1
 .155، مرجع سابق، ص النظريات التربوية: Y.Bertrandترجمة محمد بوعالق، -  
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ٌمكن استنتاج مجموعة من االستراتٌجٌات البٌداغوجٌة التً تطرحها هذه النظرٌة 

 : فٌما ٌلً

 مسؤولية الفرد : 

ٌجب على التلمٌذ أن ٌشعر بأنه مسؤول على سٌر الجماعة فهو ٌشارك أكثر إذا ما 

 : عرف أنه سٌجازى على المجهود الفردي الذي ٌبذله فً التعلم ومن هنا ٌنبغً

 تقدٌم الجزاء المتمثل فً الكفاءة انطالقا من أداءات الجماعة. 

 التأكٌد على المسؤولٌات الفردٌة كلما كان أفراد الجماعة أكثر من ثالثة أفراد . 

 تقدٌر التالمٌذ تقدٌرا محكٌا بدال من التقدٌر المعٌاري. 

 برمجة النشاطات : 

ٌنبغً أن ٌكون التلمٌذ نشٌطا وفاهما لما ٌنتظرمنه وعلٌه فمن الواجب تجنٌب 

 : التالمٌذ اللوضعٌات التً تجعلهم مستقبلٌن للمعلومات فقط وعلٌه فإّن على المعلم أن

 ٌحدد بدقة األهداف والسٌرورات التً ٌجب اتباعها. 

  ٌنتقل من النشاطات البسٌطة إلى النشاطات األكثر تعقٌدا كلما تعلم التالمٌذ العمل

 . بفعالٌة مع زمالئهم

 تطوير المهارات االجتماعية : 

ٌتعلم التالمٌذ كٌف ٌساهموا فً أداء مهام مشتركة وهذا بعد تحصٌلهم للمهارات 

 : االجتماعٌة وعلٌه ٌنبغً على المعلم أن

 ًٌعود التالمٌذ على التفاعل فٌما بٌنهم بكل فعالٌة قبل بداٌة التعلم التعاون . 

 ٌحفز التالمٌذ على التفكٌر فً فعالٌة نشاطاتهم التعاونٌة . 

 ٌنظم الممارسات التعاونٌة . 

ومع كل هذا فإّن كل الباحثٌن غٌر مقتنعٌن بفعالٌة التعلٌم التعاونً فً جمٌع المواقف 

التعلمٌة وفً جمٌع أنواع التعلم، فهناك البعض ترى أن من الممكن تطبٌق استراتٌجٌاته 

بفعالٌة فً التعلٌم، بٌنما هناك آراء أخرى غٌر مقتنعة بفعالٌة هذا النوع من التعلٌم عندما 

 . ٌتعلق األمر بتعلم المهام الصعبة
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 النظريات النفسية المعرفية: ثانيا

  لقد أثرت الدراسات النفسٌة حول عملٌات التعلم والمعالجة المعرفٌة للمعلومات 

وخصائص المتعلم بشكل كبٌر فً البحوث التربوٌة، وتسمى النظرٌات النفسٌة المعرفٌة 

عادة بالنظرٌات البنائٌة التً تعتبر أن التعلم هو عملٌة بناء للمعرفة ومن بٌن هذه النظرٌات 

 : البنائٌة نجد

 .(جان بٌاجٌه)نظرٌة البنائٌة المعرفٌة  - أ

 . نظرٌة المالمح التربوٌة - ب
 

 (: Jean Piaget)النظرية البناية المعرفية  - أ

  ترى هذه النظرٌة أّن األطفال هم من ٌقومون ببناء البنى المعرفٌة من خالل نشاطهم 

وبرى بٌاجٌه أّن تعلم الطفل ٌمر بمراحل تبًعا . حٌث ٌبنو معارفهم بطرٌقة متزاٌدة التماٌز

لنموه المعرفً
1

 . وتتم عملٌة التعلم وفق آلٌة محددة أثناء مرور الطفل بهذه المراحل. 

 :   وتقوم هذه النظرٌة على مجموعة من المبادئ أهمها

  ٌّدا دون أن ٌجب أن ٌكون التعلم شٌقا ونشٌطا، وحٌث ال نستطٌع أن نمارس تعلٌما ج

نضع الطفل فً موقف تعلٌمً، حٌث ٌختبر بنفسه وٌشاهد ما ٌحصل وٌضع األسئلة بناء 

مفاهٌم العدد والزمن والحركة والسرعة والهندسة وغٌرها كان مرده ما كتبه بٌاجٌه عن 

 . كٌفٌة تعلم التالمٌذ

  كما عّرف بٌاجٌه المعلمٌن أن أخطاء التالمٌذ لٌست دائما نتٌجة عدم االهتمام الكافً 

أو الفشل فً أداء الواجبات المنزلٌة ولكن قد ترجع إلى كون المفاهٌم المتضمنة فً الدروس 

 . تتطلب معارف تفوق مرحلة نموهم وتطورهم الراهن

  تظهر نظرٌة بٌاجٌه القائمة على احترام مراحل نمو بشكل واضح فً كتب دلٌل 

" منهاج التربٌة العلمٌة ٌترج عبر مراحل التعلٌم االبتدائً من : المعلم، فعلى سبٌل المثال

                                         
1
 . 197، ص 2004، دار النهضة العربٌة، لبنان، علم النفس التربوي: مرٌم سلٌم. د-  
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المرحلة ما قبل اإلجرائٌة والمرحلة اإلجرائٌة المحسوسة والمرحلة اإلجرائٌة الشكلٌة وهً 

."مراحل بٌاجٌه الثالثة
1
 

 : نظرية المالمح البيداغوجية للمتعلم - ب

  إذا كانت البنائٌة المعرفٌة لبٌاجٌه تعتمد على بناء المعرفة أو المفاهٌم بشكل عام على 

المدركات القبلٌة على تطور العملٌات العقلٌة ونموها واستعمالها للمعارف، فإن نظرٌة 

المالمح البٌداغوجٌة ترى أنه ٌجب على المعلمٌن األخذ بعٌن االعتبار سٌرورة التعلم 

 ,Taurissonومعارف المتعلم وٌمثل هذه النظرٌة مجموعة من الباحثٌن فً التربٌة من بٌنهم 

de la garanderie . 

 :   حٌث تقوم مبادئها على ما ٌلً

  ،إن التالمٌذ ٌستطٌعون تحصٌل المكتسبات من خالل خبرات الحٌاة الٌومٌة، وقراءاتهم

 . وتفاعالتهم اإلجتماعٌة التً نعتبرها ملمحا بٌداغوجٌا

  ًٌمكن إرجاع األسالٌب الذهنٌة، والعادات االسترجاعٌة إلى نموذجٌن هما المرئ

 . والبصري

  تعطى هذه النظرٌة وصفا للخصائص المعرفٌة للمتعلمٌن وبطرق عمل التالمٌذ، وأن

 . عقول التالمٌذ لٌست عبارة عن صفحة بٌضاء

  كما ٌمكن إفادة المعلم والتلمٌذ من المالمح والتوجٌهات التً تحتوٌها هذه النظرٌة 

 : والمتمثلة فٌما ٌلً

ٌجب أن ٌتم الكشف عن المعارف التً ٌمتلكها المتعلم وعن أسالٌبه وتمثالته فً معالجة  -

المعلومات وعن مدركاته العفوٌة والساذجة وهذا ما نطلق علٌه فً التحضٌر الٌومً فً 

تقدٌم الدروس من طرف المعلم، بوضعٌة االنطالق حٌث ٌنطلق المعلم باسترجاع 

 . معارف المتعلم العفوٌة ومستخدما إٌاها كمرحلة انتقالٌة إلى مرحلة أكثر علمٌة

ٌجب على التعلٌم أن ٌمكن للمتعلم القدرة على إدراك الصور التً ال ٌستدعٌها، فالتلمٌذ  -

الذي ٌستعمل الصور البصرٌة ٌكون فً حاجة إلى تعلٌم ٌمنحه إدراكات سمعٌة والعكس 

 . صحٌح

                                         
1
.  7، ص2006، السنة الرابعة ابتدائٌة، وزارة التربٌة الوطنٌة، منهاج التربية-  
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 : الفصل خالصة

  إن ما ٌمكن استنتاجه من تحلٌلنا للنظرٌات االجتماعٌة المعرفٌة هو تأكٌدها على 

البعد االجتماعً للتعلم، ورفعها من شأن العوامل االجتماعٌة مثل تأثٌر المتعلمٌن 

 حول Bandureوإدراكاتهم والتمثالت والمفاهٌم الشخصٌة للتالمٌذ، فالبحوث التً قام بها 

دور التفاعالت فً عملٌة التعلم جّد مهمة وتلك التً أجرٌت حول موضوع التنافر 
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االجتماعً المعرفً تبٌن عن مظاهر ال تبعث على الشك فً مدى مالئمتها للتعلٌم والتعلم 

رغم ما ٌعاب علٌها من عجزها فً الخروج إلى أرض الواقع التربوي وبقائها فً مجال 

 . التنظٌر

 االجتماعٌة ورغم جاذبٌتها فهً تفتقر إلى كثٌر من مؤشرات Vigotsky  أما نظرٌة 

 . التنفٌذ لمضمونها

  فً حٌن أن التعلم السٌاقً ما زال ٌعد لم ٌجد التطبٌق الكامل فً أقسامنا الدراسٌة 

حٌث ما زال المعلم ٌعطى معلومات ومعارف بعٌدة عن سٌاقها االجتماعً والثقافً مما 

ٌّف وانسجام التالمٌذ مع المحتوى الدراسً قلٌل  . ٌجعل تك
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 تمهٌد 

 مفهوم التعلٌم االبتدائً : أوال

 مراحل تطور التعلٌم االبتدائً : ثانٌا

المقاربات التعلٌمٌة فً مرحلة التعلٌم : ثالثا

 االبتدائً 

 مشاكل التعلٌم االبتدائً فً الجزائر : رابعا

خالصة الفصل  
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 : تمهٌـد

تكتسً مرحلة التعلٌم االبتدائً أهمٌة كبرى لٌس فقط فً المنظومة التربوٌة 

الجزائرٌة، بل حتى على المستوى الدولً باعتبارها أول حلقة ٌتم من خاللها ولوج التلمٌذ 

إلى عالم المعرفة وأساس كل المراحل التً تلٌه من تعلٌم متوسط، فثانوي، فجامعً كما أنها 

مرحلة حساسة ٌمر بها التلمٌذ و تتمثل فً مرحلة الطفولة وما تتطلبه من عناٌة خاصة إذ 

أّن كل خطٍأ مهما كان نوعه ستكون له عواقب وخٌمة فً المراحل المستقبلٌة للتلمٌذ وعلٌه 

 . ففّن جمٌي الدول وخاصة المتقدمة منها تولً هذذ المرحلة التعلٌمٌة أهمٌة بالؽةًة 

ولهذا سنحاول من خالل هذا الفصل التطرق إلى مرحلة التعلٌم اإلبتدائً فً 

 . الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرٌف التعلٌم االبتدائً: أوال
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 : تعرٌف التعلٌم االبتدائً - أ

التعلٌم االبتدائً هو مرحلة قاعدٌة وأولٌة ؼاٌتها العلٌا التربٌة والتعلٌم حٌث ٌشكل 

فترة " الطور األول من هذذ المرحلة التعلٌمٌة فترة أساسٌة فً تمدرس التلمٌذ، إذ تعتبر 

معارؾ " التً تحدد بشكل كبٌر نجاح أو فشل المدرسة حٌث تبنى " اإلٌقاظ والتعلم األولى

أما الطور الثانً فٌمكن من تعمٌق التعلمات األساسٌة، وتعلٌم " القراءة والكتابة والحساب

 . أما الطور الثالث فٌمكن من التحكم فً اللؽات األساسٌة. اللؽة األجنبٌة األولى

 : وٌبٌن الجدول التالً أطوار التعلٌم االبتدائً

 (سنة واحدة) IIIالطور الثالث  (سنتان) IIالطور الثانً  (سنتان) Iالطور األول 

 التحكم فً اللؽات األساسٌة تعمٌق التعلمات األساسٌة اإلٌقاظ والتلقٌن األولً

 

ٌوضح مراحل التعلٌم االبتدائً وأهدافه: 03جدول رقم 
1
 

 : مفاهٌم مرتبطة بالتعلٌم االبتدائً- ب

هناك العدٌد من المفاهٌم المرتبطة بالتعلٌم االبتدائً، باعتبارذ أساس التعلٌم فً 

 : المراحل الموالٌة وسٌتم التطرق إلى أهم هذذ المفاهٌم

المعلم هو من ٌقوم بتربٌة وتعلٌم المتعلم وذلك بتوجٌه مجموعة الخبرات : المعلم -1

 . التً اكتسبها إلى المتعلم وذلك بطرق ووسائل تجعل المتعلم بتقبل ذلك بسهولة

المعلم أو المدرس أو األستاذ هو الذي ٌزاول مهنة التدرٌس داخل المؤسسات 

التعلٌمٌة بمختلؾ أطوارها وٌتم توظٌؾ هؤالء المعلمٌن واألساتذة بعد تكوٌنهم فً الجامعة 

لمدة أربي سنوات عن طرٌق المسابقة فً التعلٌم االبتدائً وٌحتل بعد ذلك منصب أستاذ 

 .التعلٌم االبتدائً

ٌقصد باصطالح التلمٌذ الفرد الذي ٌتابي دراسته فً المرحلة االبتدائٌة : التلمٌذ -2

أو المتوسطة أو الثانوٌة، وٌنظر علماء النفس والتربٌة إلى التلمٌذ على أنه الطرؾ األساسً 

                                         
1
 . 4، ص 2009، جوان الدلٌل المنهجً إلعداد المناهج: اللجنة الوطنٌة للمناهج-  
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فً العملٌة التعلٌمٌة، التً هً موجهة نحوذ وقائمة من أجله وبه
1

 وقد ٌكون التلمٌذ فً هذذ 

.العملٌة التعلٌمٌة أضعؾ أو أقوى األطراؾ تبعا لمدى نجاح أو فشل العملٌة التربوٌة
2

 

وقد ٌكون التلمٌذ متعدد األبعاد فشخصٌة التلمٌذ لها جوانب نفسٌة، اجتماعٌة 

.وبٌولوجٌة زٌادة على الظروؾ االقتصادٌة اإلٌدٌولوجٌة، والتربوٌة التً عٌش فٌها
3
 

ٌّر ثابت نسبٌا فً الجانب السلوكً للكائن الحً نتٌجة الممارسة، : التعلّـم -3 هو تؽ

وتمر عملٌة التعلّم فً ثالث مراحل هً االكتساب، االختزان، واالستعادة وهً متعلقة 

بالمتعلم نفسه وهً نتٌجة لعملٌة التعلٌم منها، خصائص المتعلم والمعلم، سلوك المعلم 

والمتعلم الصفات الطبٌعٌة للمدرسة، خصائص المادة التعلٌمٌة، وخصائص مجموعة 

.األقران، والقوى الخارجٌة التً تؤثر فً فاعلٌة التعلٌم
4

 

هو نشاط تواصلً ٌهدؾ إلى إثارة دافعٌة المتعلم وتسهٌل التعلّم : التعلٌم -4

وٌتضمن مجموعة من النشاطات والقرارات التً ٌتخذها المعلم فً الموقؾ التعلٌمً، بحٌث 

ٌؤدي ذلك إلى تعلم من خالل تنظٌم مواقؾ التعلّم التً ٌتفاعل معها التلمٌذ من أجل تحقٌق 

 .األهداؾ المنشودة

 أن المنهاج هو مجموعة من الخبرات التربوٌة Gharlesٌرى جارلس : المنهاج -5

والثقافٌة التً تهٌئها المدرسة لتالمٌذها داخل المدرسة وخارجها بهدؾ تحقٌق نموهم الشامل 

فً جمٌي النواحً، وتوجٌه نشاطاتهم طبقا لألهداؾ التربوٌة المطلوبة إلى أفضل ما تستطٌي 

.قدراتهم
5

 

وهً المقاربة الجدٌدة فً المدرسة الجزائرٌة والتً تهدؾ : المقاربة بالكفاءات -6

إلى التصرؾ المناسب الناتج عن تجنٌد واستؽالل المعارؾ، القدرات، المهارات بطرٌقة 

منسقة ومدمجة ألجل وضعٌة مركبة، وتسمح للتلمٌذ فً نهاٌة مرحلة التعلٌم االبتدائً 

                                         
1
 . 76، ص 1981، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، بٌروت، لبنان، علوم التربٌة: أحمد شبشوب-  

2
 .339-398، ص 1981أحمد شبشوب، نفس المرجي السابق، -  

3
 .28، ص 1981أحمد شبشوب، نفس المرجي السابق، -  

4
، دار المٌسرة للنشر والتوزٌي والطباعة، عمان، طرائق التدرٌس العامة: توفٌق أحمد مرعً، محمد محمود الحٌلة-  

 . 23-22، ص 2002، 1األردن، ط
5
، 1دار المناهج للنشر والتوزٌي عمان، األردن ط، فلسفة المنهج الدراسً، عصام حسن الدلٌمً، زٌنب حسن الشمري-  

  .331، ص 2003
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باالندماج بنجاح فً مرحلة التعلٌم المتوسط، والكفاءة هً القدرة على العمل باألدوار 

 . والمهام المتعلقة بوظٌفة عمل

هً من أهم عناصر العملٌة التعلٌمٌة وهذا الرتباطها باألهداؾ : طرائق التدرٌس -7

التعلٌمٌة والمحتوى التربوي ولها عالقة بٌن المعلم والمتعلم وهً وسٌلة إلٌصال المحتوى 

للتالمٌذ وهً وسٌلة إلٌصال المحتوى للتالمٌذ وتؤثر تأثٌرا مباشرا فً اختٌار األنشطة 

.والوسائل التنظٌمٌة
1

   

 وتوجد طرائق تدرٌسٌة متعددة سنكتفً بما له عالقة بالمقاربة الجدٌدة المطبقة فً 

 : المناهج الدراسٌة للتعلٌم االبتدائً وهً

 طرٌقة حل المشكالت : 

 تعتبر هذذ الطرٌقة أسلوبا تعلمٌا فّعاال، حٌث تعد مهارة مواجهة المشكالت ومحاولة 

ا من التلمٌذ  حلها من المهارات األساسٌة التً ٌنبؽً أن ٌتعلمها اإلنسان المعاصر بدءًة

المشكالت االجتماعٌة العالئقٌة، والمشكالت المعرفٌة، كما ٌمكن : وتتضمن هذذ الطرٌقة

تعرٌؾ المشكلة على أنها هدؾ ٌصعب تحقٌقه، أو وضي أو موقؾ له أهداؾ ولكن هناك ما 

.ٌعٌق تحقٌق هذذ األهداؾ أي أن المشكلة موقؾ ٌحتاج إلى حل
2
 

  طرٌقة المشروع :

 وهذذ الضرورة Martin Greyكتب مارتن قراي " ال ٌمكن العٌش دون مشروع  " 

نادى بها كارل روجٌرزو من قبله جان بٌاجٌه، حٌث عرفت هذذ الطرٌقة طرٌقها إلى 

المدارس فً أوروبا حٌث عرفه كلباترٌك بأنه طرٌقة علمٌة منظمة ترمً إلى ربط التعلٌم 

المدرسً بالحٌاة التً ٌحٌاها المتعلم خارج المدرسة وداخلها معا، أي أنها تهدؾ إلى ربط 

المحٌط المدرسً بالمحٌط االجتماعً
3

 .

 

 : مراحل تطور التعلم االبتدائً فً الجزائر: ثانٌا

                                         
1
 .147مرجي سابق، ص ، عصام حسن الدلٌمً، زٌنب حسن الشمري-  

2
 . 53توفٌق أحمد مرعً، محمد محمود الحٌلة، نفس المرجي السابق، ص -  

3
 -Margueritte Altet, les pédagogies de l’apprentissage, PUF, 1998, P 18.  
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ٌعتبر التعلٌم االبتدائً القاعدة التربوٌة والتعلٌمٌة اإلجبارٌة والضرورٌة لمتابعة 

الدراسة، إذ أن قوة أي نظام تربوي فً العالم تستمد من قاعدته التعلٌمٌة ولفهم خصائص 

 . وممٌزات المدرسة الجزائرٌة علنٌا التعرؾ على الواقي التربوي عند االستقالل

 : الواقع التربوي فً الجزائر عند االستقالل- أ

ال ٌمكن فصل الواقي التربوي الحالً عن الواقي االجتماعً والتربوي فً الجزائر 

عند االستقالل، حٌث كان المستفٌد األول من التربٌة هم المعمرٌن الفرنسٌٌن والمتعاملٌن 

 .معهم

وانحصر التعلٌم بٌن الجزائرٌٌن فً المستوى االبتدائً، كما كانت األهداؾ التربوٌة 

 . ال تنسجم وطموحات المجتمي الجزائري كونها منبثقة من المدرسة الفرنسٌة

ٌّز الواقي االجتماعً وإجمالل بعدة مظاهر ٌمكن اٌجازها فٌما ٌلً  : وتم

الذي أدى إلى انتشار الجهل مما كون رد فعل تمثل فً : انخفاض مستوى التمدرس -1

رؼبة توسٌي التربٌة لٌس فقط فً المدن وإنما بٌن الطبقات المحرومة فً الرٌؾ، 

 .والقرٌة

قامت السلطات بعد االستقالل مباشرة ببناء المدارس الستٌعاب العدد : انتشار المدارس -2

 فً التعلٌم 1963-1962الهائل من التالمٌذ حٌث بلػ عدد التالمٌذ فً العام الدراسً 

. ألؾ تلمٌذ777.636االبتدائً 
1

 

ترك االستعمار عند خروجه من الجزائر فراؼا كبٌرا فً : الحاجة إلى إطارات كفأة -3

تسٌٌر المصالح المختلفة، نظرا لقلة اإلطارات الكفأة، وكان على المدرسة سد هذا 

 . الفراغ

لقد ساعد اكتشاؾ البترول إلى زٌادة مداخٌل الدولة مما أثر : توفر االمكانٌات المادٌة -4

على نشر التعلٌم وتوسٌعه هذا فٌما ٌخص الواقي االجتماعً ؼداة االستقالل فً 

أما المراحل التً تطور فبها التعلٌم االبتدائً فً الجزائر فٌمكن أن نوجزها . الجزائر

 : فٌما ٌلً

                                         
1
دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ، (1980-1962)التنمٌة االجتماعٌة ونظام التعلٌم الرسمً فً الجزائر : مصطفى زاٌد-  

 . 185، ص 1986الجزائر 
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  1970-1962التعلٌم االبتدائً بٌن : 

قسم التعلٌم ؼداة االستقالل إلى مرحلتٌن هما التعلٌم االبتدائً، والتعلٌم العام أو ما 

 . أصبح ٌعرؾ بالتعلٌم المتوسط

بالنسبة للتعلٌم االبتدائً فقد كانت بدائٌة عن بلوغ التلمٌذ سن السادسة من العمر ومدة 

 سنوات، وقد تضاؾ سنة سابعة للتالمٌذ الذٌن ٌحضرون الشهادة االبتدائٌة6الدراسة 
1

 وأما 

 : السنوات فكانت

 .التحضٌري األول -

 .التحضٌري الثانً -

 . االبتدائً األول -

 . االبتدائً األول والثانً -

أما المقاربة التعلٌمٌة فً تلك الفترة فلم تركز على الكٌؾ بقدر تركٌزها على الكم 

وهذا بتعمٌم التمدرس لجمٌي أطفال الجزائر أنذاك فلم تنل البرامج التربوٌة واإلصالح 

 .التربوي النصٌب األوفر من جهود الدولة فً تلك المرحلة

 : 1980-1970إصالح التعلٌم - ب

فً هذذ الفترة وفً إطار المخططات التنموٌة الشاملة ففن قطاع التعلٌم عرؾ أعماال 

تحضٌرٌة لالصالح التربوي الشامل فً مجاالت عدة كمحتوٌات البرامج وطرائق 

التدرٌس، وتكوٌن اإلطارات التربوٌة، وتحسٌن مستوى اإلدارة المدرسٌة وترقٌةدور التنظٌم 

 : والمراقبة، وقد جاء هذا االصالح نتٌجة لبعض العٌوب نوزها فٌما ٌلً

اقصاء الكثٌر من التالمٌذ الضعاؾ لنتٌجة مسابقة الدخول إلى السنة األولى  -

 المتوسط فً سن مبكرة

 . نقص تكوٌن المعلمٌن سواء الجزائرٌٌن منهم أو األجانب -

عدم وجود سٌاسة واضحة للتكوٌن المهنً تتكفل بالتالمٌذ المطرودٌن من التعلٌم  -

 .االبتدائً

                                         
1
 . 39، مرجي سابق، ص التربٌة والتكوٌن: بوفلجة ؼٌاث-  
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تؽلب الطرٌقة االقائٌة والتمركز حول المعلم عوض المتعلم مما أثر سلبا على  -

 .نفسٌة المتعلّم ونجاعة التعلٌم

، التً مهدت لالصالح التربوي الشامل 76كما عرفت هذذ المرحلة صدور أمرٌة 

فً المجاالت السالفة الذكر والذي أدى بدورذ إلى ادماج كل من التعلٌم االبتدائً والمتوسط 

 . فً مرحلة واحدة متكاملة وهً التعلٌم األساسً

إحداث المعاهد )كما شهدت هذذ الفترة بناء العدٌد من مؤسسات تكوٌن األساتذة 

 . (التكنولوجٌة للتربٌة

 : 1990-1980مرحلة تطبٌق المدرسة األساسٌة - ج

 ونشأت نتٌجة 1981-1980وجدت المدرسة األساسٌة ابتداء من الدخول المدرسً 

أولهما التطور االقتصادي واالجتماعً، وثانٌهما عٌوب المدرسة : عاملٌن مرتبطٌن

 . التقلٌدٌة

فبالنسبة للتطور االجتماعً واالقتصادي فقد عرفت فن بالدنا تطورا نتٌجة الجهود 

المبذولة من أجل التنمٌة والرقً، فصار لزاما على المسؤولٌن مد قطاع التربٌة بمزٌد من 

 . االمكانٌات المادٌة والبشرٌة لتطوٌرذ حتى ٌتماشى مي متطلبات الصناعة والنمو بشكل عام

أما السبب الثانً فً ظهور المدرسة األساسٌة هو التناقضات والسلبٌات التً تتنافى 

مي الخٌارات السٌاسٌة للجزائر المستقلة كاللؽة، واالهتمام بالتكوٌن النظري والتطبٌقً، 

وتحصٌل المعارؾ العلمٌة والتقنٌة والتربٌة على العمل بالعمل وهكذا ظهرت المدرسة 

 : األساسٌة بخصائصها األساسٌة التالٌة

 حٌث أخذت اللؽة العربٌة مكانتها كلؽة التدرٌس األساسٌة لكل مواد :توجٌه لغة التعلٌم- 

 . هذذ المرحلة الدراسٌة ومي بقاء اللؽة الفرنسٌة لؽة أجنبٌة ثانٌة

 حٌث تضمن المدرسة األساسٌة تقدٌم المعارؾ :ترغٌب التالمٌذ على العمل الٌدوي- 

 . المهنٌة والتقنٌة لتمكٌنهم من التوافق والتكٌؾ مي الحٌاة العملٌة

حٌث أخذت المدرسة األساسٌة بتقسٌم : مراعاة قدرات الطفل الهائٌة عند وضع البرامج- 

مراحل التعلٌم إلى ثالث مراحل مناسبة لمختلؾ أطوار النمو عند الطفل حسب الجدول 

 . الموضح أدناذ
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 الخصائص النفسٌة للطفل سن الدراسة ونمط التكوٌن 

 الطور األول
 المرحلة القاعدٌة

  سنوات9 – 6

 نمو الجوانب النفسٌة الجمركٌة

 التحكم فً الحركات الجسمٌة- 

 نمو الذكاء، الحدس

 الفضول واالندماج فً المجتمي- 

 الطور الثانً
 مرحلة اإلٌقاظ

  سنة10-12

 فترة ما قبل المراهقة

 سرعة النمو- 

 نمو التفكٌر المجرد- 

 طهور القدرة اإلبداعٌة- 

 تطور الروح الجماعٌة- 

 الطور الثالث
 مرحلة التوجٌه

  سنة13-15

 فترة المراهقة

 القدرة على االستدالل- 

 نمو الشخصٌة وتكوٌن نظرة أخالقٌة- 

 الرؼبة فً التعبٌر والتحكم والتأثٌر- 

تٌقظ الحوافز المهنٌة والتفكٌر فً - 

 المستقبل

ٌوضح أطوار التعلٌم األساسً والخصائص النفسٌة للطفل :  04جدول رقم 

 

 

 (:2003-1990)المدرسة األساسٌة من - د

 عرؾ العالم فً هذذ المرحلة تؽٌرات سٌاسٌة واقتصادٌة واجتماعٌة تمثلت فً سقوط 

القطب الشٌوعً، وتهاوى الدول االشتراكٌة وتحولها إلى النظام الرأسمالً أما فً الجزائر 

فقد اعتمدت نظاما سٌاسٌا تعددٌا، ودخلت فً اقتصاد السوق وهو ما استدعى إجراءات 

 :إصالحٌة فً المنظومة التربوٌة الجزائرٌة كان أهمها ماٌلً 
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  الموالٌة المواكبة التؽٌرات76التعدٌل الذي مس أمرٌة . 

  1996إعادة صٌاؼة برامج المواد وهذا سنة. 

  اعتماد المقاربة باألهداؾ فً إعداد المناهج الدراسٌة التً ركزت على تحدٌد األهداؾ

التعلٌمٌة لكل مرحلة تعلٌمٌة ثم تشكٌل المضامٌن التعلٌمٌة لها عكس ما كان معتمدا فً 

السبعٌنات والثمانٌنات حٌث كان المشرفون على إعداد المناهج ٌعملون بمقارنة 

 .المضامٌن التً تحدد المحتوٌات ثم ٌوضي لكل مجال منها أهدافه الخاصة والعامة

كما أن هذذ الفترة فً الزمها وضي أمنً خطٌر أثر بشكل كبٌر على مستوٌات التكوٌن 

والنجاح فً االمتحانات الرسمٌة فقد وصلت نسبة النجاح فً شهادة البكالورٌا سنة 

 واستنتج مسؤولوا القطاع أن أحد أسباب الفشل، ضعؾ الطلبة %26 مثال إلى 1997

(1998وزارة التربٌة الوطنٌة )فً اللؽات والفلسفة 
1
 

  :عوائق المدرسة األساسٌة

 رؼم سمو األهداؾ التً تصبوا إلٌها المدرسة وهً نفسها األهداؾ التً نادى 

تحقٌقها المربون المعاصرون، إال أن الواقي ٌبٌن أنها الزالت تعانً من مشاكل لكونها 

تتطلب إمكانٌات مادٌة وبشرٌة هائلة وأمام أزمة اقتصادٌة وأمنٌة ونمو دٌمؽرافً سرٌي 

ونتٌجة للتعدٌالت المتكررة التً أدخلت على برامجها، وؼٌرها من العوامل التً وقفت فً 

. وجه تحقٌق المدرسة األساسٌة ألهدافها مما أدى إلى إحداث

 

 

  :( إلى ٌومنا هذا2003)المدرسة االبتدائٌة من - و

 بارد السٌد عبد العزٌز بوتفلٌقة، إثر تولٌه رئاسة الجمهورٌة إلى تنصٌب اللجنة 

 التً عكفت على إعداد 2000الوطنٌة إلصالح المنظومة التربوٌة فً شهر مارس سنة 

تقرٌر عام استعرضت فٌه النقاط التالٌة
2

:  

 جوانب تشخٌص المنظومة التربوٌة والتحدٌات التً ٌنبؽً مواجهتها. 

                                         
1
  61التربٌة والتكوٌن، مرجي سابق، ص : د بوفلجة ؼٌاث .أ-  

2
  108رهانات وانجاز دار القصبة، ص / إصالح التربٌة فً الجزائر: بوبكر بن بوزٌد -  
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  ًإرساء منظومة للتكوٌن لتحسٌن مستوى التأطٌر من جهة، وتجدٌد الفعل البٌداؼوج

 .ومجال المواد الدراسٌة من جهة أخرى

  إعادة التنظٌم الشامل للمنظومة التربوٌة ومنها التعمٌم التدرٌجً للتربٌة ما قبل المدرسٌة

 5 سنوات إلى 6 سنوات، وتخفٌض مدة التعلٌم االبتدائً من 5لفئة األطفال البالؽٌن 

 .سنوات

تدعى المقاربة : وتم فً هذا اإلطار إعداد البرامج الدراسٌة وفق مقاربة جدٌدة 

 .بالكفاءات وقد سبق توضٌحها فً الفصول السابقة

 تم االنتهاء من وضي المناهج 2007/2008وهكذا ومنذ بداٌة العام الدراسً 

 منهجا 185) أي ( مستوى12)الدراسٌة الجدٌدة حٌز التطبٌق لجمٌي المستوٌات الدراسٌة 

 وهذا إضافة إلى جملة من الوثائق 2003دراسٌا تم بناؤها منذ انطالق اإلصالح فً سنة 

 .البٌداؼوجٌة بؽرض تسهٌل قراءة وفهم المناهج الجدٌدة

 :التقوٌم البٌداغوجً وعالقته باإلصالح التربوي 

 فً إطار تطبٌق اإلصالح التربوي كان التقوٌم البٌداؼوجً من الركائز األساسٌة فً 

تحسٌن نوعٌة التعلٌم ومردود المنظومة وقد أولى اإلصالح للتقوٌم التكوٌنً بصورة أساسٌة 

األهمٌة البالؽة وهً نظرة جدٌدة تتجاوز التصور التقلٌدي الذي ٌحصر وظٌفة التقوٌم فً 

حدود استخدام كأداة للقٌاس والمعاٌنة
1
. 

ففٌما ٌخص التعلٌم االبتدائً تقرر تطبٌق نظام التقوٌم المستمر لمكتسبات التلمٌذ 

األساسٌة، وضبط إستراتٌجٌة جدٌدة فً موضوع مراقبة انجازات التالمٌذ ومدى تطابقها 

. مي أهداؾ اإلصالح التربوي

 التقوٌم البٌداغوجً فً المدرسة االبتدائٌة : ثالثا

ٌشكل التقوٌم البٌداؼوجً فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ضمن المنهاج الدراسً فً 

إطار الدٌداكتٌك العام محور اهتمامات الفكر التربوي المعاصر، ولقد أصبح فً السنوات 

األخٌرة ٌحتل مكانة بارزة فً دائرة علوم التربٌة ٌكاد ٌحتفل بجقل علمً به، ٌتمٌز 

                                         
1
  108نفس المرجي، ص -  
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بموضوعه وأدواته المنهجٌة وهذذ األهمٌة المتزاٌدة للتقوٌم فً عصرنا، ترجي إلى عوامل 

 : خاصة، نذكر منها

 . تطور األنظمة التربوٌة فً المجتمعات الحدٌثة والمعاصرة -1

 . االهتمام باقتصادٌات التربٌة وتنمٌة نتائجه فً المجال التعلٌمً -2

 . تقدم تقنٌات القٌاس وأسالٌب التقوٌم الكمً للظواهر التربوٌة -3

.ارتباط التقدم الحضاري فً المجتمعات المعاصرة بوظائؾ التقوٌم البٌداؼوجٌة -4
1

 

وقبل التطرق إلى مفهوم التقوٌم، وأنواعه، والمبادئ المؤسسة له نلقً نظرة سرٌعة 

 . على الممارسات الحالٌة للتقوٌم التربوي فً الجزائر

 : الممارسات الحالٌة للتقوٌم التربوي - أ

 : تتمٌز الممارسات التقوٌمٌة الحالٌة أساسا بما ٌلً

  اإلقصاء+ الترتٌب + استهداؾ عملٌة التقوٌم لثالثة عناصر وهً الجزاء . 

  تؽلٌب الوظٌفة الرقابٌة ألعمال التالمٌذ على حساب وظٌفة تعدٌل مسار عملٌة التعلٌم

 . والتعلم

  ؼٌاب مالحظات ذات طابي توجٌهً وعالجً تعّبر عن القدرات التحصٌلٌة الحقٌقٌة

 . للتالمٌذ ومدى بناءهم للكفاءات المستهدفة فً المناهج الدراسٌة المختلفة

  اعتماد مبدأ تحوٌل المهارات الذهنٌة إلى أرقام وقٌم مطلقة عوض االهتمام بتنمٌتها

 . وتوظٌفها فً الحٌاة

  تحوٌل التقوٌم إلى هاجس نفسً، واجتماعً واقتصادي حٌث أصبح التالمٌذ واألولٌاء

 . ٌعٌشون حالة نفسٌة واجتماعٌة كلما اقتربت االمتحانات أو االختبارات الفصلٌة

 : التقوٌم التربوي فً ظل إصالح المنظومة التربوٌة الوطنٌة - ب

من المهم جدا أن تكون الممارسات التقوٌمٌة وصلتها الوطٌدة بعملٌة التعلم متجانسة 

مي خصوصٌات المناهج الدراسٌة الجدٌدة القائمة على أساس المقاربة بالكفاءات التً ال 

تقترح نموذجا تعلمٌا تراكمٌا وإنما تعلما اندماجٌا وتعطى أهمٌة خاصة للتعلمات التً تحمل 

                                         
1
 03/05/2008، تارٌخ النشر إستراتٌجٌة التقوٌم والدعم فً المجال التربوي والتعلٌمً: بن عٌسى أحسٌنات-  

Hsinet@Hotmail.com  .

mailto:Hsinet@Hotmail.com
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معنى وداللة لدى المتعلمٌن كما سبق ذكرذ فً الفصول السابفة والتوجه البٌداؼوجً الجدٌد 

ٌتمٌز بتفاعل قوي بٌن العملٌات التعلٌمٌة التعلمٌة وفعل التقوٌم وعلٌه تكوٌن للتقوٌم وظٌفتٌن 

 : أساسٌتٌن

 . المساعدة على تعدٌل مسار التعلٌم والتعلم -

. اقرار كفاءات التلمٌذ -
1

 

I- معنى التقوٌم : 

 : مفهوم التقوٌم -1

 : مفهوم التقوٌم لغة - أ

التقوٌم من فعل قوم والذي ٌعنً إصالح االعوجاج، إصالح الشًء بعد اعوجاجه، 

 : فً منجد اللؽة واالعالم وفً باب فعل قوم جاء ما ٌلً

قومته فتقوم أي : عدله ومنه تقوٌم البلدان وتقوٌم الشًء ومضارع قوم ٌقال: قوم الشًء

هو أهله وقٌامهم أي : عدلته فتعدل، وقوامه األمر وقٌامه نظامه وعمادذ وما ٌقوم به، ٌقال

.، وقوم المتاع جعل له قٌمة معلومة...ٌقٌم شأنهم
2

 

 : مفهوم التقوٌم اصطالحا  - ب

الفعل الذي نقوم به للحكم على حدث أو " ٌشٌر لفظ التقوٌم إلى : فً مفهومه العام

."شخص أو موضوع بالرجوع إلى معٌار معٌن أو عدة معاٌٌر كٌفما كانت هذذ المعاٌٌر
3
 

فهو فحص المالئمة بٌن مجموعة من المعلومات ومجموعة : " وفً مفهومه الخاص

."من المعاٌٌر المالئمة للهدؾ المحدد من أجل اتخاذ قرار
4
 

هو األسلوب الذي ٌمكن من خالله تحدٌد المعلومات المفٌدة : " التقوٌم فً التربٌة

."للحصول علٌها ومنحها من أجل الحكم على قرارات ممكنة
5
 

 : التقوٌم والتقٌٌم -2

                                         
1
 بفصالح والمتعلق 2005-03-13، المؤرخ فً 2039، المنشور الوزاري رقم األمانة العامة: وزارة التربٌة الوطنٌة -  

.  نظام التقوٌم التربوي
2
، دار الخطابً للطباعة والنشر، الرباط معجم علوم التربٌة، مصطلحات بٌداغوجٌا ودٌداكتٌك: عبد اللطٌؾ الفارابً-  

 . 123، ص 1994
3
  - Noizet.G et Caverni SP, Psychologies de l’évation scolaire, ED Paris, 1978.  

4  - De Vettel, Docimologie, Introduction aux concepts et aux pratiques, ED De Boeck, 
Bruxelles, 1982. 
5
  - Stufflebeam. D, l’évation en éducation et la prise de décision, NHP, Québec, 1980, P48.  
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ٌّن، بأدوات  إن التقوٌم التربوي هو فن تقدٌر عملٌة التعلم والتعلٌم فً مستوى مع

معٌنة وفً مدة زمنٌة محددة نسبٌا، من أجل تعدٌل وتسوٌة مسار هذذ العملٌة التربوٌة، 

وإزالة االعوجاج الذي ٌعترٌها من فترة ألخرى أما التقٌٌم فهو جزء من التقوٌم وهو تقدٌر 

قٌمة عملٌة التعلٌم والتعلم فً مستوى معٌن بأدوات عملٌة وفً مدة زمنٌة محددة قصد قرار 

.عنها
1
 

II- أنواع التقوٌم : 

 : هناك عدة تصنٌفات ألنواع التقوٌم نذكر منها اثنٌن

 : هناك ثالثة مواضٌع للتقوٌم: Deland sheereحسب رأي  -1

 . تقوٌم تنبؤي - أ

 . تقوٌم لمراقبة مكتسابات التلمٌذ - ب

 . تقوٌم تشخٌصً - ت

 

 : التقوٌم التنبؤي- أ

هدؾ هذا النوع من التقوٌم توجٌهً بالدرجة األولى بحٌث أننا نحاول أن نعرؾ من 

خالله مدى قدرة التلمٌذ على استٌعاب مادة دراسٌة معٌنة، وكذا معرفة مٌله لمتابعة الدراسة 

 . فٌها فً المستقبل

فً هذا المجال ٌجب أن نذكر بأن نتائج االمتحانات : " De landsheereٌقول 

التحصٌلٌة وحدها ؼٌر كافٌة، لذلك ٌجب االستعانة بنتائج بعض االختبارات التً تساعد 

على الحكم على مٌل التلمٌذ لمادة معٌنة وقدرته على متابعة الدراسة فٌها، واعتمدنا على 

"مثل هذذ االختبارات ٌكون من أجل معرفة القدرات الحقٌقٌة والثابتة
2

 ومن بٌن هذذ 

 : االختبارات

 . اختبارات النضج العقلً -

 . اختبارات المعلومات المكتسبة مسبقا -

                                         
1
 . www.manhat.net منهل الثقافة التربوٌة: محمد مبخوت الجزائري-  

2
  -De landcheere.G, Evaluation continue et examens ED labov, Bruxelles, 1989, p66-67. 

http://www.manhat.net/
http://www.manhat.net/
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 . اختبارات المراقبة الدورٌة لردود أفعال التلمٌذ اتجاذ مادة معٌنة -

 : التقوٌم من أجل مراقبة مكتسبات التلمٌذ- ب

وٌهدؾ هذا النوع من التقوٌم إلى معرفة مكتسبات التلمٌذ خالل مدة زمنٌة طوٌلة أم 

متوسطة والمهم هنا هو معرفة الدرجة التً ٌتحصل علٌها التلمٌذ والتً ٌعبر عن مدى 

.  استحقاقه لالنتقال من مستوى إلى آخر واستحقاقه للحصول على شهادة معٌنة

 : التقوٌم التشخٌصً- ج

وٌقصد به اكتشاؾ الضعؾ عند التلمٌذ فً المادة الدراسٌة التً ٌدرسها وعلٌه ففنه 

ال ٌتهم بالدرجة النهائٌة التً تحصل علٌها التلمٌذ بقدر ما ٌهتم بجزٌئات وتفصٌل اإلجابة، 

. أي تحلٌل األخطاء بدقة ومنه اكتشاؾ الخلل لٌتم تداركه فً مرحلة الحقة
1
 

 :فإنه ٌمٌز بٌن ثالثة أنواع من التقوٌم: Bs/Bloomأما بالنسبة  -2

 (. évaluation diagnostic)تقوٌم تشخٌصً  - أ

 (. évaluation formative)تقوٌم تكوٌنً  - ب

 (. évaluation sommative)تقوٌم تحصٌلً  - ت

 : وله هدفان أساسٌان هما: التقوٌم التشخٌصً- أ

تمكٌن المعلمٌن واألساتذة من تحدٌد نقاط البداٌة المناسبة لالنطالق فً درس أو مادة 

 : معٌنة، بمعنى معرفة مكتسبات التالمٌذ القبلٌة وذلك لـ

 . تحدٌد ما إذا كان لدى التلمٌذ القدرات الالزمة لمتابعة تعلم معٌن -

التعرؾ على ما إذا كان التلمٌذ متمكنا من أهداؾ وحدة دراسٌة معٌنة بدرجة تسمح  -

 . له بمتابعة برنامج أكثر تعقٌدا

القدرات، : مثل (أفواج على أساس عدة صفات)تجمٌي التالمٌذ فً فئات  -

 . واالستعدادات

III- مبادئ التقوٌم : 

إن التقوٌم هو عملٌة تحدٌد مدى تحقٌق التالمٌذ لألهداؾ التربوٌة وهً عملٌة مثل 

عملٌات التدرٌس، أو االرشاد النفسً، أو اإلدارة المدرسٌة ال تكون ذات فعالٌة إال عندما 

                                         
1
 . 204-203، ص 1981، دار الفالح، الكوٌت، تخطٌط المناهج الدراسٌة وتطوٌرها: فكري حسن الرٌان -  
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تبنى على مبادئ إجرائٌة صحٌحة
1

 وتعتبر هذذ المبادئ المعاٌٌر التً توجه العملٌة ومن بٌن 

:  هذذ المبادئ نجد

 ٌُقّوم فً عملٌة التقوٌم  :تحدٌد أولوٌة ما 

ٌُقّوم، أي القدرة على تعرٌؾ مظاهر سلوك التلمٌذ  ونقصد بذلك الوصؾ الدقٌق لما 

 . تعرٌفا واضحا ودقٌقا وإجرائٌا وٌتم هذا عن طرٌق التحدٌد بعناٌة الؽرض من التقوٌم

 اختٌار وسٌلة التقوٌم فً ضوء األغراض التً تخدمها : 

فكل . وتعرٌؾ الكفاءة القاعدٌة التً نرٌد تقوٌمها، ٌجب اختٌار أنسب وسٌلة تقوٌم لها

. وسٌلة من وسائل التقوٌم مناسبة لؽرض أو آلخر وؼٌر مناسبة ألؼراض أخرى

.فاالختبارات الموضوعٌة أكثر فعالٌة فً قٌاس بعض أهداؾ أخرى
2
 

 

 التقوٌم الشامل ٌتطلب أسالٌب متنوعة : 

ال تكفً وسٌلة واحدة فً التقوٌم للحكم على تقدم التالمٌذ بالنسبة لكل مخرجات 

التدرٌس الهامة ألن كل وسٌلة من وسائل التقوٌم ال تقدم إال دلٌال محدودا على بعض 

ففننا نحتاج إلى : مظاهر سلوك الطالب، وللحصول على صورى كاملة لتحصٌل تلمٌذ مثال

 . تجمٌي بٌانات من مختلؾ الوسائل

 االستمرارٌة : 

تبدأ عملٌة التقوٌم مي عملٌة التعلم من أول الحصة حتى نهاٌتها،ٌتابي فٌها المعلم كل 

حركة وسؤال، أو حالة نفسٌة وٌنتقل بالتالمٌذ من حصة ألخرى ومن مجال إلى آخر، 

وٌجري المعلم امتحانات، وٌناقش ما فات، وٌستقصً خبرات التالمٌذ فٌما ٌتصل لما هو 

.آت
3

 .  ولذلك تستمر عملٌة التقوٌم من خالل االختبارات الٌومٌة والشهرٌة والنهائٌة

 التعاون : 

                                         
1
 .1997، دار المسٌرة، القاهرة، تقوٌم التعلم: األستاذ الدكتور رجاء محمود أبو عالم-  

2
 . 46، مرجي سابق، ص تقوٌم التعلم: األستاذ الدكتور رجاء محمود أبو عالم-  

3
الممارسات التقوٌمٌة ألساتذة التعلٌم المتوسط وعالقتها ببناء تصورات التالمٌذ مذكرة ماجستٌر، : حمزة عزوز-  

 . 2007/2008، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماجستٌر، قسم علم النفس، جامعة عنابة الجذع المشترك فً التعلٌم الثانوي
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إن عملٌة التقوٌم تتطلب عمل فرٌق متعاون ودعم من جهات عدة، وٌصبح الموقؾ 

التقوٌمً أكثر فعالٌة حٌن ٌشارك فٌه األولٌاء قٌتابعون نتائج أبناءهم ومدى التحسن أو 

التدهور الذي ٌطرأ علٌها، وٌعملون بالتنسٌق مي المعلمٌن فً التخطٌط للدراسة فً المنزل 

.كاستمرار للعمل فً المدرسة
1
 

هذا بالنسبة للمبادئ العامة التً ٌقوم علٌها التقوٌم التربوي أما فٌما ٌخص التقوٌم 

التربوي أما فٌما ٌخص التقوٌم التربوي القائم على المقاربة بالكفاءات والذي اتخذ من 

بٌداؼوجٌا اإلدماج وسٌلة لتقوٌم كفاءات المتعلمٌن انطالقا من وضعٌات، فهل ٌمكن تقوٌم 

 كفااتهم المدرسٌة والحٌاتٌة الحقٌقٌة ؟ 

والجواب قد ٌرد باالٌجاب ولكن فً ظل توفٌر شروط بٌداؼوجٌة موضوعٌة 

 : كالتالً

 االنطالق من : مثال ذلك: ٌجب أن ٌسطر المعلم كفاٌات واضحة وجلٌة وقابلٌة للتقوٌم

وضعٌة مشكل مركبة ، مرتبطة الحترام البٌئة مي مطالبة المتعلمٌن بتحلٌل أسباب ذلك 

ومطالتهم باقتراح حلول لمعالجتها، معتمدٌن على مفاهٌم ومعارؾ مقررة فً البرانامج 

.الدراسً
2
  

 اثنان أو ثالث كفاٌات على األكثر فً كل مادة : ٌجب أن ٌكون عدد الكفاٌات محدودا

سنوٌا ألن زٌادة عددا الكفاٌات تؤدي إلى اختصار التركٌب المستهدؾ وهذا بتقطٌي 

 . المحتٌات وتجزئتها

  ،احتواء اختبار التقوٌم على وضعٌات مشكل مركبة كدلٌل على الكفاءة التً تم تحدٌدها

إال أن ما نالحظه على المدرسٌن هو اعتمادهم على التقوٌمات التقلٌدٌة ذات الصبؽة 

االستظهارٌة، ألنهم ال ٌعرفون العمل بطرٌقة مؽاٌرة أثناء تقوٌم نتائج المتعلمٌن، مما 

 . ٌجعل الفائدة من التقوٌم محدودة بٌداؼوجٌا

  ٌجب أن ٌكون االختبار التقوٌمً الذي ٌمارس على كفاءة عادال ومنصفا لنتائج التالمٌذ

 .بمعنى أن تعطى فرصا للتحقق من تمكنه للكفاءة ودرجة اتقانه لها

                                         
1
 .40-39، ص1999، مجدالوي، الطبعة الرابعـة، عمان، فن القٌـاس والتقوٌـم: سامً عرٌفج، خالد حسٌن مصلح. د-  

2
 . 04، ص 2004، التقوٌم من منظور بٌداغوجٌا اإلدماج: كزافً روجٌرز-  



 الفصل الرابع                                      التعلٌم االبتدائً فً الجزائر

71 

 

 : المعٌار كحجر األساس فً تقوٌم الكفاءة

أن اإلنتاج المركب المقدم من طرؾ المتعلمٌن ٌتم تقدٌرذ عبر مجموعة من المعاٌٌر 

 تسمى بمعاٌٌر شبكة التصحٌح، فما هو مفهوم المعٌار؟ 

المعٌار هو جدودة منتظرة من منتوج متعلم- أ
1

 :

تأوٌل سلٌم، الدقة، التناسق، فهو وجهة نظر نلجأ إلٌها لتقدٌر إنتاج ما وهً : مثال

أشبه بالنظارات التً نضعها لفحص منتوج ما، ووجود المعاٌٌر مرتبط بقدر األزواج من 

.  النظارات التً نضعها

: المعٌار األدنى ومعٌار اإلتقان - ب

.  حتى نفهم جٌدا عمل تقوٌم الكفاءات، ٌجب التمٌٌز بٌن المعاٌٌر الدنٌا ومعٌار اإلتقان

 فالمعٌار األدنى هو معٌار ٌكون جزء ال ٌتجزأ من الكفاٌة، وٌحدد النجاح ودرجة 

. التحكم فً الكفاءة

تقدٌم ورقة ) أما معٌار اإلتقان فهو معٌار ٌمٌز بٌن منتوج مرض ومنتوج ممتاز 

. (االمتحان مثال

 هناك من المعلمٌن من اعتاد على اإلكثار من عدد المعاٌٌر، على اعتقاد منهم أن كل 

المعلومات والمعارؾ مهمة، وهذذ العادة ؼٌر صحٌحة بٌداؼوجٌا، كما ٌجب أٌضا تجنب 

. االطنان فً المعاٌٌر الدنٌا، حتى ال نكون أكثر صرامة فً عملٌة التصحٌح

هل تعتبر المتعلم الذي "وحتى نعرؾ ما إذا كان المعٌار أدنى نطرح السؤال التالً 

". أخفق فً هذا المعٌار كفئ؟

متعلم قدم منتوجا ممتاز فً مادة التربٌة العلمٌة، لكنه ارتكب عدة أخطاء :  مثال 

نحوٌة، هل ٌعتبر فاشال؟ 

: أهمٌة التصحٌح المعٌاري - ج

:  ٌشكل التركٌز على المعاٌٌر ثالث امتٌازات فً وضعٌات تقوٌم 

                                         
1
 .06، مرجي سابق، ص التقوٌم من منظور بٌداغوجٌا اإلدماج: كزافً روجٌرز-  
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 ٌسمح التصحٌح المعٌاري بنجاح نسبة كبٌرة من المتعلمٌن الذٌن  : نقطة تقدٌرٌة عادلة

ٌملكون مكتسبات النجاح، وبرسوب آخرٌن ٌستحقون الرسوب ألنهم ال ٌملكون تلك 

. المكتسبات التً تؤهلهم للمرور من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى

 تعٌٌن أفضل للمتعلمٌن المعرضٌن للخطر:  

إن استخدام المعاٌٌر أثناء التصحٌح ٌسهل عملٌة تمثٌل للمتعلمٌن الذٌن ٌوجدون فً 

وضعٌات تعلمٌة صعبة، ومثل هذذ الوضعٌات تسمح بتشخٌص فعال للتحدٌات التً ٌواجهها 

المتعلمون المعرضون للفشل الدراسً، وكذا تحدٌد معٌار عدم تحكمهم فً الكفاٌة المستهدفة 

" الشًء الذي ٌسهل علٌنا عملٌة المعالجة فً ما بعد وهذا عكس ما فً المقاربة التقلٌدٌة 

التً تأخذ عٌنات من المعارؾ واألهداؾ التعلٌمٌة المعروضة للتقوٌم، وإذا ما فشل المتعلم 

فً وضعٌة االنجاز أو التطبٌق ال تعطى له أٌة ضمانات لمعالجة نقط ضعفة والمرور إلى 

"مستوى آخر
1

 .

 تقوٌم النقط التقدٌرٌة الموجبة:  

ٌمكن االعتماد على المعاٌٌر عموما كعتبات لتقوٌم العناصر االٌجابٌة فً انتاجات 

المتعلمٌن 

 العدد األمثل للمعاٌٌر:  

لقد أثبتت الممارسة أنه كلما كان عدد المعاٌٌر قلٌال كلما توصلنا إلى نقطة أكثر عدال 

ذبك أن هناك أسبابا رئٌسٌة تدعونا إلى المطالبة بالتقلٌص من عدد المعاٌٌر داخل شبكة 

 :تصحٌح نلخصها فٌماٌلً 

الجهد المبذول فً عملٌة التصحٌح - أ
2

 :  

ذلك أنه كلما دعا نظام تربوي تكوٌنً ما إلى المطالبة بمضاعفة عدد المعاٌٌر، كلما   

أدى إلى احتمال عدم استخدامها من طرؾ المدرسٌن، وهذا بسبب وقت التصحٌح الذي 

ٌمكن أنه ٌدوم طوٌال وهذا قد ٌؤدي بنا إلى ممارسة سلوكات ال تنصؾ المتعلمٌن من 

. الناحٌة البداؼوجٌة

 : مراعاة المعاٌٌر أثناء التعلمات- ب

                                         
1
  09، ص 2004، عنوان المقاالت فً بٌداؼوجٌة االدماج، التقوٌم من منظور بٌداغوجٌا االدماج: كزافنً روجٌرز -  
  10نفس المرجي، ص- 2
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  إن اعتماد المدرسٌن وسهولة لبضي معاٌٌر، ومطالبته المتعلمٌن بتعبئتها تلقائٌا، لٌس 

فقط فً وضعٌة التصحٌح ولكن كذلك أثناء التعلمات اإلدماجٌة، ٌبقى مرهونا بمدى إمكانٌة 

المعلمٌن والمتعلمٌن فً نفس الوقت باألخذ بعٌن االعتبار وبشكل تلقائً وعفوي هذذ 

. المعاٌٌر أثناء التعلمات

 

 

 

 

 :  ارتباط المعاٌٌر فٌما بٌنها- ج

وهو السبب األكبر دقة، وٌرتبط بفشكالٌة االرتباط بٌن المعاٌٌر المعتمدة فً شبكة 

التصحٌح، فكلما كانت لدٌنا فرص أكبر الٌجاد معاٌٌر لٌست مستقلة، عن بعضها البعض، 

. فمن خالل زٌادة عدد المعاٌٌر تتضاعؾ فرص احتساب أخطاء المتعلمٌن

 مشاكل التعلٌم االبتدائً فً الجزائر: رابعا

 رؼم التقدم الذي أحرزذ التعلٌم االبتدائً من تحقٌق لبعض األهداؾ منذ االستقالل 

إلى ٌومنا هذا نتٌجة الجهود المبذولة من طرؾ المسؤولٌن وإطارات القطاع، إال أن مرحلة 

التعلٌم االبتدائً ما زالت تعانً من مشاكل كثٌرة شأنها شأن قطاع التربٌة بصفة عامة، 

وهذا ٌرجي باألساس إلى عدم توفٌر كل اإلمكانات التً تتطلبها المدرسة األساسٌة، 

واألزمات األمنٌة واالقتصادٌة التً عرفتها بالدنا خالل التسعٌنات، من ارتفاع فً مستوى 

التضخم، وضعؾ القدرة الشرائٌة للمعلمٌن، ونقص االهتمام بموضوع التربٌة بسبب 

 . التركٌز على الجانب األمنً

 كل هذذ العوامل أدت إلى استفحال المشاكل وانعكاسها سلبا على قطاع التربٌة، 

حٌث كانت من نتائجها ضعؾ المستوى الدراسً للتالمٌذ، وانخفاض نسب النجاح فً شهادة 
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البكالورٌا، وارتفاع نسب التسرب، وتعدد مظاهر العنؾ داخل المؤسسات التربوٌة وانزعاج 

.كل من التالمٌذ والمربٌن واألولٌاء وعدم رضاهم عن أداء قطاع التربٌة
1
 

 وسٌتم التطرق إلى بعض مظاهر صعوبات قطاع التربٌة بصفة عامة والتعلٌم 

االبتدائً بصفة عامة والتعلٌم االبتدائً بصفة خاصة مي ذكر أهم أسباب هذذ الصعوبات 

: فٌما ٌلً
2
 

 : مظاهر صعوبات قطاع التربٌة- أ

 بالرؼم من وجود فئة متمٌزة من التالمٌذ من حٌث المستوى الدراسً الجٌد فً 

العدٌد من المؤسسات التعلٌمٌة باختالؾ مستوٌاتها عبر التراب الوطنً، إال أن ضعؾ 

المستوى الدراسً للتالمٌذ من أهم مظاهر صعوبات التعلٌم فً الجزائر، حٌث تبقى الفئة 

المتمٌزة قلٌلة جدا مقارنة مي العدد الهائل للتالمٌذ، وٌبقى هذا الضعؾ مستمرا مي التالمٌذ 

إلى الجامعة من خالل سذاجة التفكٌر وارتكاب ألخطاء نحوٌة وإمالئٌة مما ٌبرهن على 

 :تدنً المستوى الدراسً فً المدرسة الجزائرٌة وهو ما ٌمكن مالحظة من خالل

 : انخفاض مستوى النجاح فً شهادة البكالورٌا -1

 بالرؼم من تحدٌد الوزارة لعتبة الدروس المقررة فً اجتٌاز امتحان البكالورٌا، 

ووجود طرٌقة اإلنقاذ فً السنوات القلٌلة الماضٌة إال أن عدد الراسبٌن ٌبقى مرتفعا مقارنة 

فنسب النجاح ما . بنسب النجاح فً الدول المتقدمة رؼم اإلصالحات فً النظام التربوي

زالت ضعٌفة مقارنة بطموحات الوزارة الوصٌة وٌجدر بالذكر أن هذذ األخٌرة ال تعتمد 

 . طرٌقة اإلنقاذ فً النظام التربوي الحالً

 : ارتفاع نسب التسرب المدرسً -2

 ٌترك عدد كبٌر من التالمٌذ مقاعد الدراسة، ذون الحصول على أٌة شهادة علمٌة أو 

 . تكوٌن مهنً مناسب، وللمدرسة فً هذا الجانب دور فً استفحال هذذ الظاهرة

 : نفور التالمٌذ من المدرسة  -3

                                         
1
 .67بوفلجة ؼٌاث، نفس المرجي، ص -  

2
 .74-68بوفلجة ؼٌاث، نفس المرجي، ص -  
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 نظرا للظروؾ المادٌة، والتربوٌة، والبٌداؼوجٌة للمدرسة التً أقل ما ٌمكن فٌها 

ٌّد، مما أدى بالتالمٌذ إلى النفور منها  . أّنها ال توفر الجو المناسب للتمدرس الج

فالحجم الساعً المكثؾ وكثرة المواد التً ٌدرسها التالمٌذ فً الٌوم الواحد، إضافة إلى 

إتباع المعلمٌن بعض الطرق واألسالٌب التدرٌسٌة الخاطئة مما ٌنفر التلمٌذ وٌدخلهم فً جو 

.  من اإلحباط والملل

 : إسناد تسٌٌر المدارس مادٌا للبلدٌات -4

 إّن عدم وجود مٌزانٌة مالٌة خاصة بالمدارس ومتابعة تسٌٌر مشاكلها المادٌة من 

طرؾ البلدٌة جعلها تفتقر فً كثٌر من األحٌان إلى الوسائل البٌداؼوجٌة إلنجاح التربٌة 

والمشارٌي البٌداؼوجٌة داخل القسم، مما جعل إدارة المدرسة تتخبط بٌن الوعود الكاذبة من 

طرؾ مدٌرٌة التربٌة وتماطل البلدٌة فً اإلسراع فً تنظٌم وترتٌب المدرسة لتكون قادرة 

على أداء المهام التربوٌة المنوطة بها، هذذ هً أهم المظاهر التً تحتاج إلى دراسة جدٌة 

.  وإلى وقفة هادئة للتعرؾ على أسبابها ومعالجتها

 : أسباب صعوبات قطاع التربٌة- ب

 تعٌش المؤسسات التربوٌة من مدارس، متوسطات وثانوٌات مشاكل متراكمة 

 : ومعقدة، ٌمكن إرجاع أهم أسبابها إلى ما ٌلً

 : المحٌط العام للمدرسة -1

 إن المدرسة بما تحتوٌه من عناصر هً انعكاس للواقي المتردي الذي ٌحٌط بها إذ 

ال ٌمكن الحصول على مدرسة سلٌمة ذات مستوى عال إذا كان المحٌط العام للمدرسة 

معتال، ملٌئا بالنقائص والصعوبات االجتماعٌة واالقتصادٌة، واألمنٌة، هناك إهمال 

 .لموضوع التربٌة ٌمكن مالحظته فً جانبٌن، األول مادي والثانً اجتماعً

 قلة االهتمام المادي بقطاع التربٌة : 

 ما زالت الدولة تنظر إلى قطاع التربٌة على أّنه قطاع مستهلك فرؼم االرتفاع 

الظاهري لمٌزانٌة قطاع التربٌة إال أنها موجهة فً مجملها إلى أجور المستخدمٌن فمٌزانٌة 

 ملٌار دٌنار وبتصرٌح من وزٌر التربٌة نفس الذي 124 المقدرة بـ 1998التسٌٌر لسنة 

٪ من المٌزانٌة مخصص للرواتب وٌبقى الشًء القلٌل فقط للتؽطٌة البٌداؼوجٌة 95ٌقرر أّن 
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للتلمٌذ والمعلم فً مجال التكوٌن والوسائل التعلٌمٌة والتوثٌق، وتسٌٌر وصٌانة المؤسسات 

 . التعلٌمٌة

 حٌث بقٌت تصرٌحات وزارة التربٌة ووزارة الرٌاضة بتطوٌر الرٌاضة المدرسٌة 

مثال حبر على ورق ألّن جل المدارس ال تملك من وسائل الرٌاضة إال أدوات بسٌطة ال 

 . تستطٌي من خاللها الذهاب بعٌدا فً تطوٌر الرٌاضة المدرسٌة

 ونتٌجة لهذا أصبح اإلهمال ٌسود العدٌد من المؤسسات التربوٌة فالساحات ؼٌر 

مهٌئة بطرٌقة سلٌمة ٌتمكن التالمٌذ من اللعب فٌها وٌمارسون الرٌاضة بأمان، نقص 

اإلمكانات داخل المؤسسات التربوٌة ٌزٌد من معاناة التالمٌذ واألساتذة واإلدارة، مما ٌؤثر 

.  على مستوى أدائهم وتحصٌلهم

 ًالمركز االجتماعً للمرّب : 

 ٌعانً المعلمون واألساتذة من نقائص نتٌجة ضعؾ المستوى التكوٌنً عند القدامى 

والجدد خاصة الجانب البٌداؼوجً، ونقص التأهٌل والتكوٌن خالل فترة عمله بسبب قلة 

التربصات والتكوٌن من طرؾ المفتشٌن، وكل هذا أدى إلى تقصٌر فً أداء مهام العدٌد من 

المربٌن، كما أن اإلعالم زاد من تشوٌه صورة المرّبً واألستاذ عند عامة الناس حٌث 

 .  اعتبرذ المجتمي واإلعالم على السواء مسؤوال مسؤولٌة كاملة على إخفاق التالمٌذ
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 : خالصة الفصل

وهكذا نستنتج أن قطاع التربٌة قطاع حساس جدا نظرا لما ورثه من تخلؾ وعدم 

االهتمام من طرؾ االستعمار ترك آثارذ بعد االستقالل مباشرة جلٌة وواضحة فً  نفوس 

الجزائرٌٌن ورؼم كل الجهود التً بذلها المسؤولون فً الدولة وفً القطاع طهرت من 

خالل تطور مراحل المنظورة التربوٌة فً الجزائر واستخدامها لمقاربات تعلٌمٌة مختلفة 

ففن مشاكل قطاع التربٌة الوطنٌة بشكل عام والتعلٌم االبتدائً بشكل خاص تظل معقدة 

ومتشابكة تحتاج إلى حلول سرٌعة وإلى تضحٌات جسٌمة، لكن رؼم هذذ المشاكل فقد حققت 

نتائج اٌجابٌة ال ٌنكرها إال جاحد، فهناك مجهودات تبذل هنا وهناك لبعض المعلمٌن، 

األساتذة، والمفتشٌن، والمدٌرٌن، أكفاء مخلصون ٌبذلون جهودا معتبرة، كما أن هناك عدد 

مهما من التالمٌذ النجباء تحصلوا على مستوى علمً رفي ونتائج ممتازة ٌدرسون فً هذا 

 .القطاع

وهذا ما وقفنا علٌه من خالل احتكاكنا الٌومً بأهل التربٌة، كما أن استقبال 

الجامعات الدولٌة لطلبة جزائرٌٌن قدموا بحوثا ذات جودة علمٌة وعالٌة كانوا ثمرة المدرسة 

 . الجزائرٌة التً درجوا فٌها بمختلؾ أطوارها، رؼم ما ٌوجد لها من انتقادات

وبعد أن أحطنا بالجانب النظري بشًء من التفضٌل سنحاول ربط ذلك بما هو موجود على 

أرض الواقي من خالل الجانب التطبٌقً الذٌن ٌشمل فصلٌن، بعرض وتحلٌل عبارات 
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المحاور الخاصة باستمارة الدراسة ومن ثم اختبار الفرضٌات، اإلجابة على التساؤالت 

ومناقشة نتائج الفرضٌات بالنظرٌات المقدمة ولنختمها ببعض التوصٌات واالقتراحات 

 .للباحثٌن والعاملٌن فً قطاع التربٌة
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 تمهٌد 

عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور البٌانات : أوال

 الشخصٌة للمعلمٌن

عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور الفهم : ثانٌا

د لبٌداغوجٌا اإلدماج ٌّ  والتطبٌق الج

عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور الصعوبات : ثالثا

 المؤثرة فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة

عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور الممارسات : رابعا

 البٌداغوجٌة

 خالصة الفصل
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 :تمهٌد

بعد أن تعرضنا فً فصول سابقة إلى الجانب النظري للدراسة من خالل اإلطار 

المفاهٌمً والمنهجً للدراسة، ثم محاولة اإلحاطة بمتؽٌرات الدراسة بداٌة بالتعرٌؾ 

بالمقاربة بالكفاءات وبٌداؼوجٌا اإلدماج ثم النظرٌات المإسسة لها مرورا بالتعلٌم االبتدائً 

وأهم المراحل التً مر بها ، وجب علٌنا اإلحاطة بالجانب التطبٌقً لهذا البحث وذلك من 

خالل عرض ةتحلٌل النتائج كخطوة أولى، حٌث سنحاول التطرق إلى عرض وتحلٌل 

عبارات محور الشخصٌة، الفهم والتطبٌق لبٌداؼوجٌا اإلدماج، الصعوبات المإثرة فً 

 . تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة، الممارسات البٌداؼوجٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس                                          عرض وتحلٌل النتائج 

81 

 

18.5%

81.5%

تهثٗل تٗاًٖ ّٗضح تّزٗع أفراد العًٗح حسب الجًس تالًستح الهئّٗح

ًعم

ال

 عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور البٌانات الشخصٌة للمعلمٌن: أوال

 : توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس - أ

 الفئات
 التكرارات

 (%) العدد

 18.5 37 نعم

 81.5 163 ال

 100 200 المجموع
 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس: 05الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

وزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس بالنسبة المئوٌة ت:  04شكل رقم

 : التعلٌق -1

من خالل قراءة بسٌطة للنسب المئوٌة المبٌنة فً الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصة 

بتوزٌع العٌنة حسب الجنس ٌتبٌن أن نسبة اإلناث أكبر بكثٌر من الذكور فً التمثٌل الكلً 

 .للعٌنة

 :التحلٌل -2

ٌمكن تفسٌر تفوق اإلناث على الذكور فً تمثٌل العٌنة الممثلة للمجتمع األصلً 

بتفوق اإلناث على الذكور من حٌث العدد اإلجمالً للمعلمٌن حٌث العدد اإلجمالً للمعلمٌن 
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13%

38.5%32%

16.5%

تهثٗل تٗاًٖ ّٗضح تّزٗع أفراد العًٗح لكال الجًسٗى حسب  تالًستح 
الهئّٗح الخترج الهًِٗح

سًّاخ5

سًّاخ10

سًح10-20

سًح20أكثر هى 

 من المجموع الكلً لمجتمع البحث 375 فً حٌن قدر عدد المعلمٌن الذكور 1900اإلناث 

 .، كما أن فئة اإلناث تمٌل إلى مهنة التعلٌم أكثر منها عند الذكور2275المقدر بـ 

ٌّنة حسب الخبرة المهنٌة- ب  :توزٌع أفراد الع

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 13 26 12.88 21 13.5 05  سنوات5

 38.5 77 38.03 62 40.5 15  سنوات10

 32 64 36.19 59 13.5 05  سنة10-20

 16.5 33 12.88 21 32.5 12  سنة20أكثر من 

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 توزٌع أفراد العٌنة حسب الخبرة المهنٌة :06الجدول رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 توزٌع أفراد العٌنة لكال الجنسٌن حسب الخبرة المهنٌة: 05شكل رقم

 

 :التعلٌق- 1
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ٌبٌن لنا الجدول والتمثٌلٌن البٌانٌن الخاصٌن بتوزٌع أفراد العٌنة حسب الخبرة 

٪ ثم تلٌها الفئة الثالثة 38,5حٌث سجلت  ( سنوات10)المهنٌة أن أكبر نسبة فً الفئة الثانٌة 

٪ وأخٌرا 16,5بنسبة  ( سنة20أكثر من )٪ ثم الفئة الرابعة 32بنسبة  ( سنة20-10)من 

ٌّز هذه الفئات هو تقاربها من حٌث نسبة 13بنسبة  ( سنوات5)الفئة األولى   ٪ وما ٌم

 .التمثٌل خاصة بٌن الفئة الثانٌة والثالثة

ٌّنة من حٌث الخبرة المهنٌة حسب الجنس فنالحظ  أما فٌما ٌخص تمثٌل أفراد الع

٪ 32,5٪ ثم الفئة الرابعة بـ 40,5وجود الفئة الثانٌة كؤكبر نسبة لدى الذكور حٌث قدرت بـ 

٪، أما جنس اإلناث فشهدت تفوق الفئة الثانٌة بـ 13,5فالفئة األولى والثالثة بالتساوي بنسبة 

٪ وثم تؤتً الفئة الرابعة واألولى على التوالً بنسبة 32٪ ثم تلٌها الفئة الثالثة بـ 38,5

ٌّن لنا أٌضا تفوق الذكور على اإلناث من حٌث نسبة التمثٌل فً الفئة 13٪ و16,5 ٪، كما ٌتب

الثانٌة والرابعة فً حٌن نالحظ تفوق اإلناث على الذكور فً الفئة الثالثة من حٌث نسبة 

نة ٌّ  . التمثٌل من مجموع أفراد الع

 :التحلٌل- 2

ٌمكن إرجاع هذا التفاوت النسبً بٌن الفئات األربعة الممثلة للعٌنة إلى طرٌقة اختٌار 

ٌّنة بطرٌقة السحب العشوائً البسٌط، والتً تكون فٌها حظوظ السحب ألي فرد من أفراد  الع

نة فٌما ٌخص الذكور أو اإلناث متساوٌة، ومع ذلك فقد كن هذا التفاوت أحٌانا كبٌر جدا  ٌّ الع

 .وأحٌانا أخرى متقارب

 

 

 

 

ٌّنة حسب المستوى العلمً- ج  :توزٌع أفراد الع

 التكرارات الفئات
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 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 09 18 9.20 15 8.10 03 متوسط

 11 22 6.74 11 27.02 10 ثانوي

 42 84 47.23 77 18.91 07 بكالورٌا

 38.5 77 36.80 60 45.94 17 جامعً

 100 200 100 163 100 37 المجموع
 

 توزٌع أفراد العٌنة حسب المستوى العلمً :07الجدول رقم 

 

 توزٌع أفراد العٌنة لكال الجنسٌن حسب المؤهل العلمً: 06شكل رقم

 :التعلٌق- 1

ما ٌمكن قراءته من خالل هذه النسب المئوٌة الموجودة فً الجدول والتمثٌلٌن 

ٌّنة حسب المستوى العلمً من حٌث الفئات والجنس نجد  البٌانٌٌن الخاصٌن بتوزٌع أفراد الع

ٌّنة هً من فئة البـاكالورٌا بـ  ٪ 38.5٪ ثم تؤتً فئة الجامعـً بـ 42أن أكبر نسبة ممثلة للع

٪، أما بالنسبة لتمثٌل 11٪ قبل فئة الثانوي بنسبة 09وتحتل فئة المتوسط المرتبة األخٌرة بـ 

أفراد العٌنة من حٌث المستوى العلمً حسب الجنس فنجد فئة الجامعً فً المرتبة األولى 

 وتلٌها 47.23٪ وفئة الباكالورٌا فً المرتبة األولى لدى اإلناث بنسبة 45.94لدى الذكور بـ 

٪ عند اإلناث، 36.80٪ والجامعً فً المرتبة الثـانٌة بـ 27.02الثانوي لدى الذكور بنسبة 
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تهثٗل تٗاًٖ ّٗضح تّزٗع أفراد العًٗح لكال الجًسٗى حسب الهؤُل العلهٖ 
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٪ 8.10أما المتوسط فكان فً المرتبة األخٌرة عند الجنسٌن حٌث مثلت عند الذكور بنسبة 

 . ٪9.20وبـ 

 :التحلٌل- 2

ٌمكن إرجاع تفوق فئة مستوى الباكالورٌا عند اإلناث والجامعً عند الذكور أن نسبة 

كبٌرة من اإلناث تخرجوا مباشرة من المعاهد التكنولوجٌة للتربٌة بعد نٌلهم لشهادة 

البكالورٌا أما نسبة الحاصلٌن على شهادة جامعٌة عند الذكور فترجع إلى التوظٌؾ المباشر 

ٌّن فٌها الذكور فً المناطق الشبه حضرٌة كدائرة الحجار  والمسابقات األخٌرة التً ع

 . والبونً

أما تفسٌر وجود نسبة ضئٌلة ذوي مستوى التعلٌم المتوسط فٌرجع أّن نسبة كبٌرة 

 .  منهم قد أحٌل إلى التقاعد ولم تبقى منهم إال نسبة قلٌلة جًدا فً التعلٌم اإلبتدائً

 عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور التكوٌن التطبٌقً: ثانٌا

 على 12 إلى 01 عبارة خاصة بنقص التكوٌن التطبٌقً من 12سٌتم عرض وتحلٌل 

 :النحو التالً

 التً توضح تلقً المعلمٌن تكوٌنا حول 01عرض وتحلٌل العبارة رقم - أ

 المقاربة بالكفاءات؟

 الفئات
 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 85.5 171 86.50 141 81.08 30 نعم

 14.5 29 13.49 22 18.91 07 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 .تلقى أفراد العٌنة تكوٌنا حول المقاربة بالكفاءات :08الجدول رقم 

 

 

85.5%

1 .5%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح تل ٖ الوعلو٘ي لل  ْٗي حْل الو ارتح 

تال  ا اخ

  ن
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 تلقً موضوع المقاربة بالكفاءات فً تكوٌنهم من قبل المعلمٌن: 07شكل رقم

 : التعلٌق -3

تبٌن لنا النسب المئوٌة الموجودة والتمثٌل البٌانً السابقٌن أن أؼلبٌة العٌنة تلقت 

 فقط أعربت عن عدم تلقٌها لهذا %14.5 مقابل %85.5تكوٌنا فً المقاربة بالكفاءات بنسبة 

الموضوع وال تختلؾ كثٌرا نسبة اإلجابة بنعم من حٌث الجنس عن المجموع العام حٌث 

 لدى اإلناث فً حٌن لم تتجاوز اإلجابة بـ ال %85.50 عند الذكور و %81.08نجد نسبة 

 . عند اإلناث%14.50 عند الذكور و %18.91عن 

 :التحلٌل -4

ٌمكن تفسٌر تلقً نسبة عالٌة جدا من المعلمٌن لموضوع المقاربة بالكفاءات نظرا لما 

ٌلعبه فهم هذه المقاربة من دور فهم وتطبٌق الممارسات البٌداؼوجٌة من جهة وكذلك تكلٌؾ 

جمٌع المفتشٌن فً جمٌع المقاطعات التربوٌة بتكوٌن معلمٌهم فً هذا المجال من خالل 

المناشٌر الوزارٌة الدورٌة التً تقر على أن المخطط التكوٌنً السنوي للمفتشٌن ٌجب أن 

 .تشمل توضٌح مفاهٌم هذه المقاربة

 

 

 والتً توضح أشكال التكوٌن الذي ٌتلقاه 02عرض وتحلٌل العبارة رقم - ب

 :المعلمون
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 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 72.50 145 73.61 120 67.56 25 ندوات

 12.50 25 12.26 20 13.50 05 ملتقٌات

 15 30 14.11 23 18.91 07 تربصات

 00 00 00 00 00 00 أشكال أخرى

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 أشكال التكوٌن الذي ٌتلقاه المعلمون :09الجدول رقم 

 

 أشكال التكوٌن الذي ٌتلقاه المعلمون: 08شكل رقم

 

 

 :التعلٌق- 1

72 50%

12 50%

15%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح أ  ال ال  ْٗي ال ٕ ٗ ل اٍ الوعلن

ً ّاخ

هل  ٘اخ

ت ت اخ
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من خالل هذه النسب الموجودة فً الجدول والتمثٌل البٌانً السابقٌن ٌظهر أن أؼلبٌة 

 وكانت %15 وبنسبة أقل عكس التربصات بـ %72.50العٌنة ركزت على الندوات بنسبة 

 .%12.50الملتقٌات الشكل الذي لم ٌنل إال نسبة 

 .وكانت النسب المئوٌة للجنسٌن متقاربة فً جمٌع أشكال التكوٌن

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر اعتبار أؼلبٌة المعلمٌن أن الندوات هً الشكل الؽالب فً التكوٌن 

والندوة أصبحت بمثابة ٌوم دراسً حٌث ٌعتمد علٌها مفتش التربٌة والتعلٌم االبتدائً علٌها 

فً التكوٌن بشكل كبٌر، حٌث ٌطلب منه التركٌز علٌها فً تكوٌن المعلمٌن وتبقى الملتقٌات 

والتربصات شكل آخر ؼٌر ؼالب فً التكوٌن كونه ٌتطلب إمكانٌات مادٌة وتؽطٌة مالٌة من 

 .حٌث التؤطٌر واإلطعام

التً توضح مدة التكوٌن الذي ٌتلقاه : 03عرض وتحلٌل العبارة رقم - ج

: المعلمون

الفئات 

التكرارات 

المجموع إناث ذكور 

( %)العدد ( %)العدد ( %)العدد 

 20 40 21.47 35 13.51 05كافٌة 

 74.50 149 74.84 122 72.97 27غٌر كافٌة 

 05.50 11 3.68 06 13.51 05ال أدري 

 100 200 100 163 100 37المجموع 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول مدة التكوٌن :10الجدول رقم 
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 ٌوضح آراء المعلمٌن حول مدة التكوٌن: 09الشكل رقم

: التعلٌق- 1

من خالل مالحظة النسب الموجودة فً الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بآراء مدة 

 رأت أن مدة التكوٌن %74.50التكوٌن ومدى كفاٌتها نجد أن أؼلبٌة أفراد العٌنة والمقدرة بـ 

ؼٌر كافٌة الستٌعاب وفهم مضامٌن المقاربة بالكفاءات أما بخصوص الجنسٌن فإن النتائج 

. %74.84، وعند اإلناث %72.97كانت متقاربة جدا عند الذكور 

 من المجموع العام ألفراد العٌنة أن مدة %20كما رأى بعض أفراد العٌنة ونسبتهم 

. التكوٌن كافٌة لفهم واستٌعاب هذه المقاربة

: التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر النسبة المنخفضة التً ترى أن مدة التكوٌن كافٌة بالمقارنة بالنسبة 

المرتفعة ألفراد العٌنة الذٌن رأوا بؤن مدة التكوٌن ؼٌر كافٌة إلى تباٌن المستوى بٌن أفراد 

العٌنة فالجامعٌٌن لهم قابلٌة واستعداد للتؤقلم والفهم السرٌع لمضامٌن التكوٌن بٌنما الذٌن لهم 

مستوى الثانوي ٌجدون صعوبة فً إدراك المفاهٌم الجدٌدة لهذه المقارنة فً التكوٌن، وقد 

أٌام ؼٌر 6نلومهم فً هذا ألن حقٌقة فترة التكوٌن التً ٌمر بها كل معلم سنوٌا والمقدرة بـ

 .كافٌة الستٌعاب الكم الهائل من المفاهٌم الجدٌدة

20%

74 5%

5 5%

تهثٗل تٗاًٖ ّٗضح تّزٗع أفراد العًٗح حّل هدج التكّٗى

كافٗح

غٗر كافٗح

ال أدرٕ
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 :حول مضمون التكوٌن: 04عرض وتحلٌل العبارة رقم - د

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 47.50 95 49.07 80 40.50 15 إجراء تطبٌق المقاربة بالكفاءات

 20.50 41 18.40 30 29.72 11 أسالٌب تقوٌم الكفاءات

 17.50 35 15.33 25 27.02 10 بٌداغوجٌة اإلدماج

 10.50 21 12.26 20 02.70 01 المعالجة التربوٌة

 4 08 04.90 08 00 00 األسالٌب البٌداغوجٌة للتدرٌس

 100 200 100 163 100 37 المجمــوع

 

 ٌبٌن مضمون التكوٌن :11الجدول رقم 

 

 ٌوضح مضمون التكوٌن حسب آراء أفراد العٌنة: 10الشكل رقم

 توضح مدى االستفادة المٌدانٌة من محتوى 05عرض وتحلٌل للعبارة رقم - و

 :التكوٌن
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 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 34 68 36.80 60 21.62 08 نعم

 66 132 63.19 103 78.37 29 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

  من محتوى التكوٌنيٌبٌن مدى استفادة هٌئة التعلٌم االبتدائ :12الجدول رقم 

 

 ٌوضح االستفادة من التكوٌن حسب آراء المعلمٌن: 11الشكل رقم

 :التعلٌق- 1

ٌبٌن لنا الجدول والتمثٌل البٌانً أعاله الخاصٌن بتوزٌع العٌنة حول مدى استفادتهم 

من محتوى التكوٌن نجد أن أكثر من نصؾ أفراد العٌنة أي األؼلبٌة أجابت بـ ال بنسبة 

 أي أنها لم تستفد من محتوى التكوٌن مٌدانٌا وبٌنما عبرت بقٌة أفراد العٌنة بنسبة 66%

 بنعم على استفادتها من محتوى التكوٌن مٌدانٌا وأما نسبة الذكور واإلناث حول 34%

 للذكور واإلناث %63.19 و %78.37مضمون العبارة فلم ٌختلؾ كثٌر حٌث كانت النتائج 

 .على التوالً
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 : التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر إجابات المعلمٌن بعدم االستفادة مٌدانٌا من محتوى التكوٌن إلى إلمام 

بعض المإطرٌن بالجانب النظري للموضوع ونقص تكوٌنهم هم كذلك فً الجانب التطبٌقً 

إذ كما ٌقول المثل فإن فاقد الشًء ال ٌعطٌه وهذا من جهة ومن جهة أخرى فإن أؼلبٌة 

مواضٌع أو محتوٌات التكوٌن لم تتطرق إلى الجانب المٌدانً والذي ٌحتاج إلٌه المعلم بشكل 

 .ملح

 التً توضح أسباب عدم االستفادة من 06: عرض وتحلٌل العبارة رقم- د

 :محتوى التكوٌن

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 42.50 85 43.55 71 37.83 14 مدة التكوٌن غٌر كافٌة

 44.50 89 46.01 75 37.83 14 افتقار المحتوى من التطبٌق

عدم تحكم المشرفٌن على 

 التكوٌن فً المقاربة بالكفاءات
06 16.21 15 09.20 21 10.50 

 02.11 03 01.22 02 08.10 03 رفضكم لهذه المقاربة

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 ٌبٌن أسباب عدم استفادة هٌئة التعلٌم االبتدائً من محتوى التكوٌن: 13الجدول رقم 
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 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب أسباب عدم االستفادة من محتوى التكوٌن: 12شكل رقم

 :التعلٌق- 1

من خالل النسب المئوٌة المبٌنة فً الجدول والتمثٌل البٌانً السابقٌن ٌتضح أن هذه 

 الفتقار %44.50التكوٌن وافتقار محتواه من التطبٌق نالت إجابات األكثر وهذا بنسبة 

 لمدة التكوٌن وكانت النسب المئوٌة متقاربة بٌن الجنسٌن %42.50المحتوى من التطبٌق و 

فً هاتٌن الفئتٌن أما الفئة الرابعة فلم تنل إال نسبة ضئٌلة جدا من كال الجنسٌن وهً 

02.11%. 

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر هذه النسبة إلى اعتبار أن من أهم أسباب عدم االستفادة من محتوى 

التكوٌن هو افتقار هذا المحتوى من التطبٌق وكلنا ٌعلم أن مطالب المعلم الحدٌث والقدٌم هً 

التعرؾ والتحكم فً اإلجراءات التطبٌقٌة لكل ما هو جدٌد كما أن أفراد العٌنة رأوا أن مدة 

 .التكوٌن ؼٌر كافٌة الستٌعاب هذا الكم الجدٌد والهائل من الممارسات البٌداؼوجٌة الجدٌدة

وأهم نقطة ٌمكن تفسٌرها هً عدم رفض المقاربة بالكفاءة كخٌار تعلٌمً 

 .وبٌداؼوجً جدٌد إنما التركٌز على كٌفٌة تطبٌقها فً الواقع

التً توضح تعرض المعلمٌن أثناء فترة التكوٌن : 07عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 :  إلى بٌداغوجٌا اإلدماج

  .5%

  .5%

1 .5%

 .11%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗ  أسثاب   م االس  ادج هي ه  ْٓ ال  ْٗي 

 ه ج ال  ْٗي غ٘  كاف٘ح

اف  ار الو  ْٓ هي ال  ث٘ 

 ٖ   م ت  ن الو  ف٘ي  لٔ ال  ْٗي ف
الو ارتح تال  ا اخ 

رف  ن لِ ٍ الو ارتح
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 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 91 182 88.95 145 83 37 نعم

 12 18 11.04 18 16.21 00 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 ٌوضح تعرض المعلمٌن أثناء فترة التكوٌن إلى بٌداغوجٌا اإلدماج: 14الجدول رقم

 

ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب تعرضهم لموضوع اإلدماج أثناء فترة : 13الشكل رقم

 التكوٌن

 :التعلٌق- 1

ٌبٌن لنا الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بتوزٌع أفراد العٌنة حسب تعرضها 

لموضوع بٌداؼوجٌا اإلدماج أثناء فترة التكوٌن أن أؼلبٌة أفراد العٌنة تعرض لهذا 

 أما نسبة الذٌن لم ٌتعرضوا له فهً نسبة ضئٌلة قدرت بـ %91الموضوع وهذا بنسبة 

12%. 

 .كما أن هناك إجماع كلً تقرٌبا لكال الجنسٌن بتعرضهم لهذا الموضوع
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 :التحلٌل- 2

ٌمكن إرجاع هذه النسبة الؽالبة فً هذه العبارة إلى إلزام هٌئة التكوٌن والتفتٌش 

بضرورة التعرض لهذا الموضوع نظرا ألهمٌته من الناحٌة التعلٌمٌة والتقوٌمٌة على السواء 

من جهة كما أنها ممارسة بٌداؼوجٌة لم ٌتعود المعلمون واألساتذة على التعامل بها من قبل 

 .ولهذا وجب تكوٌنهم فٌها

 :جالتً توضح نوع التكوٌن فً بٌداغوجٌا االندما: 08عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 66 132 65.64 107 67.56 25 نظري

 20 40 18.40 30 27.02 10 تطبٌقً

 14 28 15.95 26 05.40 02 نظري وتطبٌقً

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 نوع التكوٌن فً بٌداغوجٌا اإلدماج: 15جدول رقم 

 

 ٌوضح نوع التكوٌن فً بٌداغوجٌا اإلدماج حسب آراء المعلمٌن: 14شكل رقم
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 : التعلٌق- 1

من خالل النسب المسجلة فً الجدول والتمثٌل البٌانً السابقٌن ٌظهر أن نسبة كبٌرة 

من أفراد العٌنة رأت أن النوع الؽالب فً التكوٌن فً موضوع بٌداؼوجٌا هو الجانب 

 بٌنما جاءت الفئة الثانٌة المتمثلة فً الجانب التطبٌقً بنسبة %66النظري وهذا بنسبة 

 أن التكوٌن فً مجال بٌداؼوجٌا اإلدماج كان %14، أما النسبة الباقٌة المقدرة بـ 20%

 .%14مزٌجا بٌن النظري والتطبٌق وهذا بنسبة 

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر هذه النتائج المتحصل علٌها بعدم تكوٌن المإطرٌن فً الجانب التطبٌقً 

مما أثر سلبا على تكوٌن المعلمٌن فً هذا الجانب هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هٌئة 

التؤطٌر من المفتشٌن أؼلبهم ممن كانوا معلمٌن سابقٌن أي ال ٌملكون شهادات جامعٌة فً 

التخصص التربوي والبٌداؼوجً، حٌث اقتصر تكوٌنهم للمعلمٌن على الجانب النظري أي 

 .بعض المفاهٌم الخاصة بٌداؼوجٌة اإلدماج

 

 

 : التً توضح درجة فهم المعلمٌن ألنشطة اإلدماج09عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 31.50 63 31.28 51 32.43 12 كاف

 62 124 62.57 102 59.45 22 غٌر كاف

 06.50 13 06.13 10 08.10 03 ال أدري

 100 200 100 163 100 37 المجموع

  

 ٌوضح درجة فهم المعلمٌن ألنشطة اإلدماج: 16جدول رقم 
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 ٌوضح نوعٌة الفهم لتطبٌق أنشطة اإلدماج: 15شكل رقم

 :التعلٌق- 1

ٌتضح من خالل إلقاء نظرة على النسب المسجلة فً الجدول والتمثٌل البٌانً 

 ترى أن فهمها لتطبٌق أنشطة %62السابقٌن أن أكثر من نصؾ أفراد العٌنة أي نسبة 

 %59.45اإلدماج ؼٌر كاؾ وكانت النسب جد متقاربة بٌن الذكور واإلناث على التوالً 

 فهً ال تعلم إن كانت مدركة %06.50 وباقً النسبة التً كانت قلٌلة أي %62.57و

 .لتطبٌق أنشطة اإلدماج

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر هذه النتائج بشكل واضح إلى نوعٌة التكوٌن الذي تلقاه المعلمون حٌث 

كان ٌركز كما أسلفنا الذكر على الجانب النظري لبٌداؼوجٌا وأهمل التطبٌقات التً تسهل 

هذا الفهم هذا من جهة أما التفسٌر اآلخر فٌمكن إرجاعه إلى المستوى القاعدي والتعلٌمً 

لبعض أفراد العٌنة وخاصة القدامى منه الذٌن وإن كانوا ال ٌمكنهم الوصول الؽاٌة 

 .البٌداؼوجٌة للفهم الصحٌح مما ٌإثر على تحصٌل وتقوٌم التالمٌذ تقوٌما علمٌا وموضوعٌا

توضح إدراك هٌئة التعلٌم اإلبتدائً ألهداف تطبٌق : 10عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 :أنشطة اإلدماج
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59%

41%

تهثٗل تٗاًٖ ّٗضح تّزٗع أفراد العًٗح حسب إدراكِم ألُداف 
تطتٗق أً طح اإلدهاج

ًعم

ال

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 59 118 58.28 95 62.16 23 نعم

 41 82 41.71 68 37.83 14 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب إدراكهم ألهداف تطبٌق أنشطة اإلدماج: 17جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح إدراك أفراد العٌنة ألهداف تطبٌق أنشطة اإلدماج: 16شكل رقم

 :التعلٌق- 1
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64.58%

13.54%

32.29%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح تْزٗع أف اد العٌ٘ح ح ة ُأ اف ت ث٘  أً  ح اإلدهاج

د ن ه   ثاخ ال اله٘  ال علو٘ح

رت  ال علواخ لو  ل  الوْاد ّاألً  ح

تْ ٘  الوعارف ّفٖ ّضع٘اخ تعلو٘ح

حسب ما ٌظهر من نتائج فً الجدول والتمثٌل البٌانً أن أكثر من نصؾ أفراد العٌنة 

 %41 ٌرو أنهم ال ٌدركون أهداؾ تطبٌق أنشطة اإلدماج بشكل جٌد وأن %59بقلٌل أي 

منهم ٌدركون هذه األهداؾ، كما ٌظهر من خالل النتائج بٌن الجنسٌن أنها متقاربة حٌث 

 .%58.28 و%62.16كانت اإلجابة بـ ال عند الذكور واإلناث على التوالً 

 :التحلٌل- 2

ترجع ؼلبة نسبة الذٌن ٌروا أنهم ال ٌدركون أهداؾ تطبٌق أنشطة اإلدماج إلى حداثة 

عهدهم بالتعلٌم وعدم تعرضهم لمناقشة هذه األهداؾ أثناء التكوٌن كما أن المقابلة التً 

 اشتؽلوا فً مٌدان التعلٌم لمدة ست إلى عشر يأجرٌتها مع عٌنة كبٌرة من المعلمٌن الذ

سنوات فً إطار االستخالؾ أو العقود تبٌن أن كثٌرا منهم ال ٌدركون جٌدا أهداؾ تطبٌق 

 .النشاط اإلدماجً

 

 

 :التً توضح أهداف تطبٌق أنشطة اإلدماج: 11عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 64.58 62 51.12 42 71.42 10 دعم مكتسبات التالمٌذ التعلمٌة

 13.54 13 12.19 10 21.42 03 ربط التعلمات لمختلف المواد واألنشطة

 32.29 31 36.58 30 07.14 01 توظٌف المعارف وفً وضعٌات تعلمٌة

 100 96 100 82 100 14 المجمــوع
 

 ٌبٌن أفراد العٌنة حسب أهداف تطبٌق أنشطة اإلدماج: 18الجدول رقم 
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 ٌوضح أفراد العٌنة حسب أهداف تطبٌق أنشطة اإلدماج: 17شكل رقم

 :التعلٌق- 1

ٌبٌن الجدول والتمثٌل البٌانً السابقٌن أن أهداؾ تطبٌق أنشطة اإلدماج بالنسبة 

 منهم رأوا %64.58 أن %41ألفراد العٌنة الذي أدركوا هذه األهداؾ والتً كانت نسبتهم 

 من أفراد العٌنة %32.29أن من أهدافها دعم مكتسبات التالمٌذ المعرفٌة وكما ذهبت نسبة 

 من أهداؾ تطبٌق أنشطة اإلدماج ومن ةإلى اعتبار توظٌؾ المعارؾ فً وضعٌات تعلٌمً

المالحظ أن كال الجنسٌن حسب عدد أفرادها ركزت على دعم مكتسبات التالمٌذ المعرفٌة 

 .كهدؾ هام من أهداؾ أنشطة اإلدماج

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر بشكل واضح وجود إشكال فً إدراك األهداؾ األساسٌة للنشاط 

اإلدماجً فهذا األخٌر هدفه أساسه عند جل المختصٌن هو توظٌؾ المعارؾ والتعلمات فً 

وضعٌات ذات داللة ولكن أؼلبٌة أفراد العٌنة تعتقد أن الهدؾ ٌتمثل فً دعم مكتسبات 

التالمٌذ بٌنما النشاط اإلدماجً هو نشاط تعلمً وتقوٌمً فً نفس الوقت حٌث ٌكون التلمٌذ 

مطالبا بانتقاء مجموعة من المعارؾ والمعلومات وتوظٌفها فً وضعٌة معٌنة كدلٌل على 

 .أنه تعلم بالفعل

 التً توضح تعرض هٌئة التعلٌم االبتدائً إلى 12عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 :إجراءات تقوٌم الوضعٌة اإلدماجٌة

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 63.50 127 62.57 102 67.56 25 نعم
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 18.50 73 37.42 61 32.43 12 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

ٌوضح تعرض هٌئة التعلٌم االبتدائً إلى موضوع إجراءات تقوٌم : 19جدول رقم 

 الوضعٌة اإلدماجٌة أثناء فترة التكوٌن

ٌوضح تعرض أفراد العٌنة إلجراءات تقوٌم الوضعٌة اإلدماجٌة أثناء : 18شكل رقم 

 التكوٌن

 :التعلٌق- 1

من خالل إلقاء نظرة على النسب المسجلة بخصوص تعرض المعلمٌن لموضوع 

 عند الجنسٌن %63.50إجراءات تقوٌم الوضعٌة اإلدماجٌة ٌتبٌن أن التعبٌر بنعم سجل نسبة 

 لكال الجنسٌن كما ٌالحظ تقارب عند الذكور واإلناث فً %18.50وبـ ال كانت النسبة 

 فً حالة نعم وفً حالة ال %62.57 واإلناث %67.56استجابتهم بنعم أو ال عند الذكور 

 .%37.42 وعند اإلناث %32.43كانت عند الذكور 

 :التحلٌل- 2

عند تحلٌل هذه النتائج ٌمكن القول أن نسبة كبٌرة من أفراد العٌنة تعرض لموضوع 

اإلجراءات التقوٌمٌة للوضعٌة اإلدماجٌة كما كال الجنسٌن ٌظهر أن تعرضها للتكوٌن فً 

63 5%

18 5%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح تع   أف اد العٌ٘ح إلج ا اخ ت ْٗن الْضع٘ح 

أثٌا  ال  ْٗي

ًعن

ال



 الفصل الخامس                                          عرض وتحلٌل النتائج 

102 

 

73 5%

26 5%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح ه ٓ ا  ا  الو علو٘ي فٖ ت ْٗن ه   اتاتِن

ًعن

ال

 من أفراد العٌنة بدون تكوٌن إرجاعه لعدم وجود %18.50هذا الموضوع ومع بقاء نسبة 

مإطرٌن أكفاء تعودوا على التكوٌن وتمرسوا علٌه من جهة وعدم تعودهم لتكوٌن مثل هذه 

 . الموضوعات

عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور الصعوبات المؤثرة فً تطبٌق : ثالثا

 اإلجراءات التقوٌمٌة

 عبارة خاصة بالصعوبات التً تواجه هٌئة التعلٌم فً 15 ٌتسم عرض وتحلٌل 

 : على النحو التال32ً إلى 18تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة للنشاط اإلدماجً من البند 

التً توضح مدى إشراك المعلمٌن فً تقوم : 18عرض وتحلٌل العبارة رقم - أ

 :مكتسباتهم

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 73.50 147 73.61 120 72.97 27 نعم

 26.50 53 26.38 43 27.02 10 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول مدى إشراك المتعلمٌن فً تقوٌم : 20الجدول رقم 

 مكتسباتهم
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 إشراك المتعلمٌن فً تقوٌم مكتسباتهم: 19شكل رقم

 :التعلٌق- 1

تظهر النسب المئوٌة الموجودة والتمثٌل البٌانً السابقٌن أن إشراك المتعلمٌن فً 

 عند أؼلبٌة أفراد %73.50تقوٌم مكتسباتهم ممارسة بٌداؼوجٌة نالت اإلجابة بنعم بنسبة 

، وما ٌالحظ كذلك أن استجابات الذكور %26.50العٌنة من الجنسٌن وباإلجابة ال بنسبة 

 . والسلببواإلناث كانت متقاربة جدا فً هذه العبارة من حٌث اإلٌجا

 :التحلٌل- 2

ٌمكن القول أن كثٌر من المعلمٌن ٌقومون بإشراك التالمٌذ فً تقوٌم مكتسباتهم ولكن 

هذا الفعل البٌداؼوجً ٌنقصه التنوٌع وؼٌاب إستراتٌجٌة فعالة فً تقوٌم مكتسبات التالمٌذ 

فمازال المعلم ملتزم بكثٌر من الممارسات التقلٌدٌة للفعل التقوٌمً وعوض أن ٌعالج التالمٌذ 

أخطائهم ٌقع معظمهم فً مشكل المقارنة بٌنهم من حٌث العالمات فقط إذ مازالت النظرة 

 .إلى الخطؤ على أن فعل ٌجر وراءه التؤنٌب

 :التً توضح أشكال التقوٌم السائد: 19عرض وتحلٌل العبارة رقم - ب

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 47.50 95 47.85 78 45.94 17 تقوم ذاتً

 43.50 87 43.55 71 43.24 16 تقوٌم تبادلً

 09 18 08.58 14 10.81 04 تقوٌم تعاونً

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 ٌوضح أشكال التقوٌم السائدة عند المعلمٌن: 21الجدول رقم 
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 ٌمثل أشكال التقوٌم: 20شكل رقم

 :التعلٌق- 1

من خالل النسب المئوٌة المبٌنة فً الجدول والتمثٌل البٌانً أعاله ٌظهر أن الشكلٌن 

 والتقوٌم التبادلً بـ %47.50التقوٌمٌٌن األكثر شٌوعا عند المعلمٌن هما التقوٌم الذاتً بـ 

 فقط، كما أن استجابات الذكور واإلناث %09 بٌنما كان نصٌب التقوٌم التعاونً 43.50%

 .كانت متقاربة إن لم نقل متساوٌة خاصة فً التقوٌم التبادلً

 :التحلٌل- 2

عند تحلٌل هذه العبارة ٌتضح أن هناك شكالن من التقوٌم ٌركز علٌهما أؼلبٌة أفراد 

وهما الذاتً والتبادلً حٌث ٌقوم التالمٌذ عن طرٌق وشبكة تقوٌمٌة لتحلٌل نص أو وضعٌة 

إدماجٌة بتصحٌح أخطائه، أو ٌقوم التالمٌذ بتبادل أوراق اإلجابة على التمرٌن أو االختبار 

وٌكتشفون محاسن وأخطاء إجاباتهم، أما التقوٌم التعاونً فقد كان منعدما فً تطبٌقه من 

طرؾ هٌئة التعلٌم االبتدائً نظرا ألسباب عدة منها العدد الكبٌر للتالمٌذ، حٌث ٌصل فً 

 تلمٌذ بحٌث ٌتعذر على المعلم تقوٌمهم والقٌام بهذا التقوٌم، وكذلك 45 و44المدارس إلى 

 .عدم تكوٌن المعلم على هذا النمط من التكوٌن

 

5 7       ن     

5 3       ن       
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التً توضح تحدٌد معاٌٌر الكفاءات التً ٌقٌمها : 20عرض وتحلٌل العبارة - ج

 :المعلمون

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 49 98 49.69 81 45.94 17 نعم

 51 102 50.30 82 54.05 20 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حسب تحدٌدهم لمعاٌٌر الكفاءات التً ٌقٌمونها: 22الجدول رقم 

 ٌوضح تحدٌد معاٌٌر الكفاءات من طرف المعلمٌن: 21شكل رقم 

 :التعلٌق- 1

تظهر النسب المئوٌة المسجلة فً الجدول والتمثٌل البٌانً أعاله أن أفراد العٌنة ال 

تقوم بتحدٌد معاٌٌر الكفاءات بكاملها بل انقسمت بالتساوي تقرٌبا بٌن مجٌب بنعم لتحدٌد هذه 

 كما أن استجابات الجنسٌن من الذكور %51 وبـ ال بنسبة %49المعاٌٌر وهذا بنسبة 

49%

51%

تهثٗل تٗاًٖ ّٗضح تحدٗد ُٗئح التعلٗم االتتدائٖ لهعاٗٗر الك ا اخ

ًعم

ال
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81%

19%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح ك٘ ٘ح ت ٗ   هعاٗ٘  ال  ائح ال ٖ ٗ ن ت ْٗوِا

تو  دكن

ْٕ فٖ جل اخ ال  ٗ  ال  ت

هع الو ٗ 

 لإلناث %49.69 للذكور و%45.94واإلناث كانت متقاربة فنسبة اإلجابات بـ نعم كانت 

 . لإلناث%50.30 للذكور و%54.05ونسبة اإلجابات بـ ال كانت 

 :التحلٌل- 2

تفسر هذه النتائج المتحصل علٌها بؤن أفراد العٌنة ر ٌوجد فً أؼلبٌتها من ٌقوم 

بتحدٌد هذه المعاٌٌر فً تقوٌم كفاءات التالمٌذ، بل أبعد من هذا أن كثٌر من المعلمٌن ال 

ٌفرق بٌن مفهوم معٌار الكفاءة ومإشر الكفاءة، وعلٌه فانقسام أفراد العٌنة إلى فئة تحدد هذه 

 .المعاٌٌر وفئة أخرى ال تحددها ٌرجع إلى التكوٌن الذي تلقاه كل منهما

 :التً توضح كٌفٌة تحدٌد هذه المعاٌٌر: 21عرض وتحلٌل العبارة رقم - د

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 80.61 79 80.24 65 82.35 14 بمفردكم

 19.38 19 19.75 16 17.64 03 فً جلسات الفرٌق التربوي

 00 00 00 00 00 00 مع المدٌر

 100 98 100 81 100 17 المجموع

 ٌوضح كٌفٌة تحدٌد معاٌٌر الكفاءات التً تقٌم: 23الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح كٌفٌة تحدٌد معاٌٌر الكفاءة: 22شكل رقم

 :التعلٌق- 1
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من خالل األرقام المبٌنة فً الجدول ٌظهر جلٌا أن أفراد العٌنة الذٌن رأوا بؤنهم 

ٌقومون بتحدٌد معاٌٌر الكفاءة ٌفعلون ذلك بشكل فردي عن طرٌق التحضٌري الٌومً وهذا 

 بٌنما الذٌن ٌعتمدون على جلسات الفرٌق التربوي جاءت نسبتهم ضئٌلة %80.61بنسبة 

 وهناك تقارب بٌن الذكور واإلناث فً هاتٌن الفئتٌن أما تحدٌد هذه %19.38وهذا بـ 

 .المعاٌٌر مع المدٌر فلم ٌكن واردا فً استجابات المعلمٌن

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر النتائج المتحصل علٌها على أن هٌئة التعلٌم االبتدائً تعتمد على  

التحضٌري الٌومً أي بمفردها فً تحدٌد معاٌٌر الكفاءة المراد تقوٌمها وهذا بناء إما على 

المعلومات والمعارؾ الشخصٌة، أو على التكوٌن الذي تلقته فً المٌدان كما ٌمكن اعتبار 

جلسات الفرٌق التربوي فً معظم المدارس االبتدائٌة إجراء إداري أو تكمله للنصاب 

الساعً ولهذا فإن هٌئة التعلٌم االبتدائً ال تعتمد علٌه فً تحٌد هذه المعاٌٌر ومن التفسٌرات  

التً ٌمكن أن نعطٌها هو دور المدٌر الذي ٌكاد ٌكون منعدما فً المجال البٌداؼوجً ٌنتقى 

المدٌر فً المسابقات على أسس ؼٌر الكفاءة وعلٌه فإن الفائدة ٌمكن أن ٌقوم بتزوٌدها للمعلم 

 .ؼٌر مجدٌة وؼٌر مطروحة

 :التً توضح تحدٌد نوع المعاٌٌر: 22عرض وتحلٌل العبارة رقم- هـ

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 42.85 42 43.20 35 41.17 07 معاٌٌر الحد األدنى

 41.83 41 41.97 34 41.17 07 معاٌٌر اإلتقان

 15.30 15 14.81 12 17.64 03 كالهما

 100 98 100 81 100 17 المجموع

 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول تحدٌد نوع المعاٌٌر: 24الجدول رقم 
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 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول نوع المعاٌٌر التً ٌتم تحدٌدها: 22الشكل رقم

 :التعلٌق- 1

ٌمكن االستنتاج بؤن أفراد العٌنة التً تقوم بتحدٌد معاٌٌر الكفاءة انقسمت تقرٌبا 

 لكال الجنسٌن وبٌن من ٌحدد %42.85بالتساوي بٌن من ٌحدد المعٌار األدنى وهذا بنسبة 

 أما فئة المعٌارٌن معا فلم %41.83معاٌٌر اإلتقان للكفاءة المستهدفة من النشاط بنسبة 

 .%15.30النسبة قلٌلة وهذا بـ 

 :التحلٌل- 2

من المفروض للمعلم فً تقٌٌمه لكفاءات التالمٌذ تحدٌد معٌار الحد األدنى ومعٌار 

اإلتقان وهذا إلعطاء الفرصة للتالمٌذ فً تقوٌم جٌد ٌراعى تطورهم والرفع من مستواهم 

والنتٌجة الضئٌلة فً استخدام المعلمٌن كال من المعٌارٌن ٌجعل التقوٌم مبتورا فتحدٌد 

المعٌار األدنى دون تحدٌد المعٌار اإلتقان فً إجابات التالمٌذ ال ٌساعد على الرفع من 

مستوى الكفاءة عند التلمٌذ، فهذا األخٌر ٌحتاج أن ٌرقى بمستوى معارفه إلى اإلتقان وعدم 

 .االكتفاء بالمستوى األدنى

 

 

 :التً توضح إبالغ التالمٌذ بمعاٌٌر الكفاءة: 23عرض وتحلٌل العبارة رقم - و

42 85%

41 83%

15 30%

تو ٘  ت٘اًٖ ٗث٘ي ت  ٗ  ًْ  الوعاٗ٘  ح ة أف اد العٌ٘ح

هع٘ار ال   األدًٖ

هعاٗ٘  اإلت اى

كالُوا
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 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 27.55 27 25.92 21 35.29 06 نعم

 72.44 71 74.07 60 64.70 11 ال

 100 98 100 81 100 17 المجموع

 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول إبالغ التالمٌذ بمعاٌٌر الكفاءة: 24الجدول رقم 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول إبالغ التالمٌذ بمعاٌٌر الكفاءة: 23شكل رقم

 :التعلٌق- 1

ٌظهر جلٌا من خالل النسب المئوٌة فً الجدول أن أؼلبٌة أفراد ال تقوم بإبالغ 

 لكال الجنسٌن %72.44التالمٌذ بمعاٌٌر الكفاءة التً تتحقق لدٌهم بعد تقوٌمها وهذا بنسبة 

 .كما ٌالحظ تقارب فً استجابات أفراد العٌنة من كال الجنسٌن بإبالغ التالمٌذ معاٌٌر الكفاءة

 

 :التحلٌل- 2

27 55%

72 44%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح إتال  ال اله٘  توعاٗ٘  ال  ا ج 

ًعن

ال
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ٌمكن أن تفسر النتائج المتحصل علٌها أن هٌئة التعلٌم االبتدائً ال تعمل بالمعاٌٌر 

الدقٌقة لتقٌٌم الكفاءة ما بالك بإبالؼها للتالمٌذ ألن حسب آراء بعضهم أن حتى أبلؽنا التالمٌذ 

 .    بهذه المعاٌٌر فإنهم لن ٌكونوا قادرٌن على تقدٌر كفاءتهم العلمٌة فً نشاط ما

كما أن كثٌر من المعلمٌن ٌبتعد عن التبلٌػ حتى ال ٌقعون فً مشاكل تقٌٌمٌة مع 

 .األولٌاء الذٌن ٌملكون مستوى معرفً ٌإهلهم للحكم على مستوى أبنائهم

 :التً توضح أسباب عدم إبالغ المعاٌٌر للتالمٌذ: 24عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

عدم وجودها فً المناهج 

 وال فً الوثٌقة المرافقة له
05 45.45 32 53.33 37 52.11 

 29.57 21 33.33 20 09.09 01 صعبة التحدٌد

 18.30 13 13.33 08 45.45 05 صٌاغتها صعبة

 100 71 100 60 100 11 المجموع
 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول أسباب عدم إبالغ المعاٌٌر للتالمٌذ: 25الجدول رقم 

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حول أسباب عدم اإلبالغ: 24شكل رقم

 :التعلٌق- 1

52 11%

29 57%

18 30%

تهثٗل تٗاًٖ ٗتٗى تّزٗع أفراد العًٗح حّل أستاب  دم إتال  التالهٗذ الهعاٗٗر

 دم ّجّدُا فٖ الهًاُج ّال فٖ الّثٗ ح 
الهراف ح لَ

صعتح التحدٗد

صٗاغتِا صعتح
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تظهر النسب المبٌنة فً الجدول والتمثٌل البٌانً أعاله أنه الفئة األولى المتمثلة فً 

 %52.11عدم وجود هذه المعاٌٌر فً المناهج والوثٌقة المرافقة له نالت النسبة األولى 

 للفئة الثانٌة %29.57حسب استجابات الذكور واإلناث فً حٌن جاءت النسبة الثانٌة بـ 

المتمثلة فً صعوبة تحدٌد المعاٌٌر من خالل استجابات الذكور واإلناث فٌما رأى أفراد 

العٌنة الباقون الفئة الثالثة الممثلة بصعوبة الصٌاؼة كؤحد أسباب عدم إبالغ المعاٌٌر بـ 

18.30%. 

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر النتائج المتحصل علٌها والمعبرة عن أسباب عدم إبالغ التالمٌذ بمعاٌٌر 

التقوٌم بعدم وجودها فً المناهج وال فً الوثٌقة المرافقة بعدم إطالع المعلمٌن عن محتوى 

الوثٌقة والمناهج الخاصة بكل مستوى دراسً فهناك أمثلة على سبٌل االستئناس بها موجودة 

فً الوثٌقة المرافقة للمناهج وعلى المعلم اإلطالع علٌها والنسج على منوالها أما بخصوص 

صعوبة صٌاؼتها وتحدٌدها فٌمكن إرجاعه إلى عدم التطرق إلٌها فً التكوٌن المستمر من 

 .طرؾ هٌئات التفتٌش والتكوٌن

دون أن ننسى أن بعض المعلمٌن تعودوا على النمط القدٌم من التكوٌن وال ٌجدوا فً 

 .أنفسهم القدرة على االطالع واالجتهاد

 التً توضح المؤشرات الخاصة بكل معٌار؟: 25عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 30.50 61 31.28 51 27.02 10 نعم

 69.50 139 68.71 112 72.97 27 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب تحدٌدهم للمؤشرات الخاصة بكل معٌار: 26الجدول رقم 
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 ٌوضح تحدٌد المؤشرات الخاصة بكل معٌار: 25شكل رقم

 :التعلٌق- 1

تبٌن النسب المسجلة فً الجدول والتمثٌل البٌانً أن استجابات أفراد العٌنة بعدم 

 من كال الجنسٌن أما %69.50تحدٌد المإشرات الخاصة بكل معٌار فً التقوٌم نالت نسبة 

 من مجموعة أفراد العٌنة %30.50القٌام بتحدٌد هذه المإشرات فقد اقتصرت على نسبة 

 .  الذكور واإلناث فً الفئتٌن نعم والتذكورا وإناثا، كما أن هناك تقارب فً استجابا

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر عدم تحدٌد المإشرات الخاصة بكل معٌار عند تقوٌم نشاط ما إلى 

ارتباط عقلٌة المعلم التكوٌنٌة بالممارسة التقوٌمٌة القدٌمة، وكذلك عدم تهٌئة المعلم للعمل 

بهذه المفاهٌم من الناحٌة التكوٌنٌة، واعتماد هذا األخٌر على الكتاب المدرسً فقط دون 

اللجوء إلى باقً الوثائق التً من شؤنها مساعدته على تحدٌد هذه المإشرات وإدراك مدى 

 .أهمٌتها فً تقوٌم المتعلم تقوٌما موضوعٌا وفعاال

 

 

 

 :التً توضح كٌفٌة تحدٌد هذه المؤشرات: 26عرض وتحلٌل العبارة رقم 

30 50%

69 50%

تو ٘  ت٘اًٖ ٗث٘ي ت  ٗ  الو   اخ ال اصح ت   هع٘ار هي   ف أف اد 
العٌ٘ح

ًعن

ال
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تهثٗل تٗاًٖ ٗتٗى كٗ ٗح تحدٗد أفراد العًٗح للهؤ راخ

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 65.57 40 62.74 32 80 08 بمفردكم

 34.42 21 37 19 20 02 فً جلسات الفرٌق التربوي

 00 00 00 00 00 00 مع مفتش القاطعة

 100 61 100 51 100 10 المجموع
 

ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب كٌفٌة تحدٌدهم للمؤشرات الخاصة بكل : 27الجدول رقم 

 معٌار

 

 

 

 

 

 

 

 ٌوضح تحدٌد المؤشرات الخاصة بكل معٌار : 26الشكل رقم

 :التعلٌق- 1

عند إلقاء نظرة على النسب المئوٌة الموجودة فً الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن 

بكٌفٌة تحدٌد المإشرات نجد أن نسبة كبٌرة من أفراد العٌنة تحدد هذه المإشرات بمفردها 

 بٌنما جاءت الفئة الثانٌة المتمثلة فً جلسات الفرٌق التربوي فً %65.57وهذا بنسبة 
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 بٌنما لم توجد استجابات خاصة بالفئة الثالثة وممثلة بمفتش %34.42المرتبة الثانٌة بـ 

 .المقاطعة

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر اتجاه أؼلب أفراد العٌنة التً تحدد المإشرات بمفردها إلى ؼٌاب 

التنسٌق فً العمل التربوي والبٌداؼوجً فً المدرسة بٌن المعلمٌن من جهة وبٌن المعلمٌن 

ومدٌر المدرسة من جهة، كما أن جلسات الفرٌق التربوي فً معظم المدارس ال تقوم 

بدورها فً توجٌه المعلمٌن نحو أداء العمل التعلٌمً كما ٌنبؽً بل بقٌت عبارة عن حجم 

زمنً إجباري ال ٌحس فٌه المعلم بدافعٌة فً تؽٌٌر ممارساته البٌداؼوجٌة أما عن مفتش 

المقاطعة فقد ؼٌب عن العمل البٌداؼوجً وطؽى على عمله الجانب اإلداري فال ٌقوم به إال 

 .فً إطار الندوات التً استبدلت باألٌام التكوٌنٌة

 :التً توضح أسباب عدم تحدٌدكم لمؤشرات المعٌار: 27عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 17.26 24 18.75 21 11.11 03 صعوبة الصٌاغة

 11.51 16 12.50 14 07.40 02 غٌر ضرورٌة

 56.11 78 62.50 70 62.96 17 عدم التطرق لها أثناء التكوٌن

 08.63 12 06.25 07 18.51 05 عدم وضوحها فً الوثٌقة المرفقة

 100 139 100 112 100 27 المجموع

 

 ٌوضح أسباب عدم تحدٌد المعلمٌن لمؤشرات المعٌار: 28الجدول رقم 
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 ٌبٌن أسباب عدم تحدٌد مؤشرات المعاٌٌر من قبل المعلمٌن: 27شكل رقم 

 :التعلٌق- 1

من خالل ما سجل من بٌانات على الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بؤسباب عدم 

تحدٌد هٌئة التعلٌم االبتدائً للمإشرات الخاصة بالمعٌار ٌتبٌن أن أؼلبٌة أفراد العٌنة من 

الجنسٌة اتجهت نحو الفئة الثالثة المتمثلة فً عدم التطرق لهذا الموضوع أثناء فترة التكوٌن 

 مع تساوي الذكور واإلناث فً االستجابة لهذه الفئة على التوالً %56.11وهذا بنسبة 

 .  لإلناث%62.50 للذكور و62.96%

 :التحلٌل- 2

ما ٌمكن استنتاجه هو أن التكوٌن عامل مهم فً تهٌئة المعلمٌن فاختٌار أؼلبٌة أفراد 

 والمتمثلة فً عدم التعرض لموضوع المإشرات والمعٌار فً تقوٌم ةالعٌنة الفئة الثالث

الكفاءات عامل مساهم فً عملٌة التقوٌم الفعال للتالمٌذ وحتى الذٌن تكونوا فً هذا 

الموضوع فإن تكوٌنهم كان ٌؽلب علٌه الطابع النظري ولهذا وجدوا صعوبة فً صٌاؼة 

 .وتحدٌد هذه المإشرات

 

 :التً توضح اشتمال أسئلة االختبار على وضعٌة إدماجٌة: 28عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 التكرارات الفئات

     بة       ة
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تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح أسثاب   م ت  ٗ  ُ٘ ح ال عل٘ن االت  ائٖ لو   اخ 
الوع٘ار
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 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 90 180 92.02 150 81.08 30 نعم

 10 20 07.97 13 18.91 07 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 ٌوضح اشتمال أسئلة االختبار على وضعٌة إدماجٌة: 29الجدول رقم 

 

 ٌبٌن احتواء أسئلة االختبار على وضعٌة إدماجٌة: 28شكل رقم 

 :التعلٌق- 1

توضح البٌانات اإلحصائٌة على الجدول والتمثٌل البٌانً أن أؼلبٌة أفراد العٌنة من 

كال الجنسٌن أجابت بنعم على احتواء أسئلة االختبار على وضعٌة إدماجٌة وكانت نسبة 

 بٌنما %92.02 للذكور و%81.08الذكور واإلناث عالٌة جدا فً هذا المجال على التوالً 

 . فقط%10أجابت النسبة القلٌلة من أفراد العٌنة بـ ال والمقدرة بـ 

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر اإلجماع الكبٌر ألفراد العٌنة على احتواء أسئلة االمتحان على وضعٌات 

إدماجٌة إلى التطبٌق الصارم لهٌئة التعلٌم االبتدائً لما جاء من مناشٌر وزارٌة توجه جمٌع 
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24 5%

75 5%

تو ٘  ت٘اًٖ ٗث٘ي ًْ ٘ح  و  ص٘اغح الْضع٘ح اإلدهاج٘ح

سِ 

صعة

أسالك التعلٌم بالعمل بالوضعٌات اإلدماجٌة كممارسة تعلمٌة وتقوٌم فعال ٌضمن للمتعلم 

 .توظٌؾ معارفه

 :توضح نوعٌة صٌاغة الوضعٌة اإلدماجٌة: 29عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 24.50 49 25.15 41 21.62 08 سهل

 75.50 151 74.84 122 78.37 29 صعب

 100 200 100 163 100 37 المجموع
  

 .ٌوضح صٌاغة الوضعٌة اإلدماجٌة: 30الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن سهولة أو صعوبة صٌاغة الوضعٌة اإلدماجٌة: 29شكل رقم 

 :التعلٌق- 1

 %75.50تبٌن األرقام المسجلة فً الجدول والتمثٌل البٌانً أن نسبة كبٌرة تقدر بـ 

من مجموع أفراد العٌنة ترى أن صٌاؼة الوضعٌات اإلدماجٌة هو عمل صعب، وقد تقاربت 

 أما المجٌبون بـ ال %74.84 و%78.37آراء الذكور واإلناث فً هذا المجال على التوالً 
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 إجابات الذكور واإلناث متقاربة %23 فً المجموع وكانت %24.50فكانت النسبة تعادل 

 .جدا

 :التحلٌل- 2

ٌمكن شرح وتفسٌر إجابات أفراد العٌنة بؤؼلبٌتها بنعم لصعوبة صٌاؼة الوضعٌات 

اإلدماجٌة فً االختبار أو فً القسم كشكل من أشكال الوضعٌات التعلمٌة إلى قلة التكوٌن فً 

كٌفٌة صٌاؼتها كما أسلفنا الذكر فً العبارات الخاصة بالتكوٌن التطبٌقً إضافة إلى حداثة 

هذا األسلوب من الممارسات التقوٌمٌة والتعلمٌة التً لم تهٌؤ لها هٌئة التعلٌم االبتدائً فً 

 .الفهم والتطبٌق

التً توضح مدى ضرورة الوضعٌة اإلدماجٌة لتقوٌم : 30عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 :كفاءات التالمٌذ

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 71 142 67.48 110 86.48 32 نعم

 29 58 32.51 53 13.51 05 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع
 

ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول ضرورة الوضعٌة اإلدماجٌة لتقوٌم : 31الجدول رقم 

 .كفاءات التالمٌذ
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 ٌوضح ضرورة الوضعٌة اإلدماجٌة لتقوٌم كفاءات التالمٌذ: 30الشكل رقم

 :التعلٌق- 1

توضح البٌانات اإلحصائٌة المسجلة على الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بتوزٌع 

أفراد العٌنة حول ضرورة الوضعٌة اإلدماجٌة لتقوٌم الكفاءات التعلمٌة للتالمٌذ أن أؼلبٌة 

 فً %71أفراد العٌنة ترى أن الوضعٌة اإلدماجٌة ضرورٌة لتقوٌم كفاءات التالمٌذ بنسبة 

مجموع أفراد العٌنة بجنسٌها الذكور واإلناث كما لوحظ أن اإلجابات بنعم عند الذكور أكبر 

 أما إجابات النفً فكانت عند %67.48 والثانٌة %86.48نسبة منها عند اإلناث األولى 

 .%32.51اإلناث أعلى منها عند الذكور وهذا بنسبة 

 :التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر هذه النسب عند أفراد العٌنة أن رؼم قلة التكوٌن التطبٌقً فً هذا 

المجال واعتبار صٌاؼة الوضعٌة اإلدماجٌة أمر صعب فإن هناك شعور وإحساس تربوي 

سلٌم من طرؾ المعلمٌن على أن هذا األسلوب الجدٌد فً التقوٌم ٌعتبر ضروري فً تقوٌم 

 .كفاءات التالمٌذ القاعدٌة

 

التً توضح البدائل فً حالة عدم ضرورة الوضعٌة : 31عرض وتحلٌل العبارة رقم 

 :اإلدماجٌة لتقوٌم الكفاءة

71%

29%

تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح ض ّرج الْضع٘ح اإلدهاج٘ح ل  ْٗن ك ا اخ ال اله٘ 

ًعن

ال
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ّرج تو ٘  ت٘اًٖ ْٗضح الث ائ  فٖ حالح   م ض 
الْضع٘ح اإلدهاج٘ح ل  ْٗن ال  ا ج 

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

االكتفاء باالختبارات التقلٌدٌة 

 المعروفة
02 40 31 58.49 33 56.89 

 43.10 25 41.50 22 60 03 تنوٌع األسئلة حسب ضافة بلوم

 100 58 100 53 100 05 المجموع

 

 . لتقوٌم الكفاءةةٌوضح بدائل الوضعٌة االندماجً: 32الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌبٌن البدائل الضرورٌة فً حالة التخلً عن الوضعٌة اإلدماجٌة لتقوٌم : 31الشكل رقم

 الكفاءة

 :التعلٌق- 1

ما ٌمكن مالحظته من خالل الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بالبدائل التً ٌطرحها 

 من المجموع العام %29أفراد العٌنة التً ترى بعدم ضرورة الوضعٌة اإلدماجٌة ونسبتها 

 لكال %56.89للعٌنة ومن أهمها االكتفاء باالختبارات التقلٌدٌة المعروفة وهذا بنسبة مئوٌة 

 .الجنسٌن
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أما الفئة الثانٌة والمتمثلة فً تنوٌع األسئلة حسب ضافة بلوم فلم تكن النسبة سوى 

43.10%. 

 :التحلٌل- 2

إن بعض أفراد العٌنة مازال حبٌس الممارسات التقلٌدٌة للتعلٌم والتقوٌم، وحتى وإن 

كانت ضافة بلوم لألهداؾ مٌدانٌا صالحة للتطبٌق، إال أن ضرورة التعامل بالمقاربات 

الجدٌدة واجب على كل معلم، هذا من جهة ومن جهة أخرى تطرح مسؤلة تكوٌن المعلم 

 .  بحدة فً هذا الشؤن إذا أردنا القٌام بهذه النشاطات التعلٌمٌة والتقوٌمٌة على أحسن وجه

التً توضح أسباب عدم اقتراح وضعٌات إدماجٌة فً : 32عرض وتحلٌل العبارة رقم 

: االختبارات

الفئات 

التكرارات 

المجموع إناث ذكور 

( %)العدد ( %)العدد ( %)العدد 

 05 01 7.69 01 00 00عدم دقتها 

 65 13 61.53 08 71.42 05نقص التكوٌن فً منهجٌة صٌاغتها 

عدم وضوح منهجٌة لصٌاغتها فً 

الوثٌقة المرافقة للمناهج 
01 14.28 03 23.07 04 20 

 10 02 7.69 01 14.28 01ال تفٌد التلمٌذ فً شًء 

 100 20 100 13 100 07المجموع 
 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول أسباب عدم اقتراحات وضعٌات إدماجٌة :33الجدول رقم 

فً االختبارات 
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 ٌوضح أسباب عدم اقتراح وضعٌات إدماجٌة فً االختبارات: 32الشكل رقم

: التعلٌق- 1

تبٌن النسب المئوٌة المسجلة فً الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بؤسباب عدم 

اقتراح وضعٌات إدماجٌة أن الفئة الثانٌة والمتمثلة فً نقص التكوٌن فً منهجٌة صٌاؼة 

الوضعٌات هً أحد أسباب عدم اقتراح الوضعٌات اإلدماجٌة فً االختبارات عند أفراد 

 من أفراد تلٌها الفئة %65 حٌث نالت إجابات الفئة الثانٌة %10العٌنة المقدرة نسبتهم بـ 

 ونالت %20الثالثة والخاصة بعدم وضوح منهجٌة لصٌاؼتها فً الوثٌقة المرافقة للمناهج بـ 

. الفئة الرابعة واألولى على التوالً أقل اإلجابات أو االختٌارات

: التحلٌل- 2

ٌمكن تفسٌر أسباب عدم اقتراح وضعٌات إدماجٌة فً االختٌارات وإن كان أمر ؼٌر 

مقبول من طرؾ بعض أفراد عٌنة البحث لإلطار الرسمً ٌمثل هذه الممارسات 

البٌداؼوجٌة التً جاءت فً صددها مناشٌر وزارٌة ومناهج ووثائق مرفقة تركز على العمل 

بها إلى ؼٌاب التكوٌن فً منهجٌة صٌاؼتها وتقوٌمها كسبب أولً ثم إلى أن بعض المعلمٌن 

الذٌن لهم أقسام دراسٌة فً السنة األولى خاصة والذٌن ٌرون أن الطفل لٌس بحاجة إلى 

. وضعٌات إدماجٌة ألن معارفه بسٌطة وال ٌستطٌع القٌام بعملٌة اإلدماج

 عرض وتحلٌل نتائج عبارات محور الممارسات البٌداغوجٌة : رابعا

5%

65%

20%

10%

تو ٘  ت٘اًٖ ٗث٘ي أسثاب   م ا   ا  ّضع٘اخ إدهاج٘ح فٖ االخ ثاراخ

  م د  ِا

ِا ً   ال  ْٗي فٖ هٌِ ٘ح ص٘اغ 

 ٖ   م ّضْ  هٌِ ٘ح ل ٘اغ ِا ف
الْث٘ ح الو اف ح للوٌِاج

ال ت ٘  ال لو٘  فٖ  ٖ 
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72 5%

27 5%

تهثٗل تٗاًٖ ٗتٗى تعر  الهعلهٗى إلٔ الّضعٗاخ التعلهٗح كهّضّ  فٖ 
هحتّٓ التكّٗى

ًعم

ال

 .17 إلى 13 عبارات خاصة والممارسات البٌاؼوجٌة من 05ٌتكون عرض وتحلٌل 

التً توضح التعرض إلى موضوع الوضعٌات : 13عرض وتحلٌل العبارة رقم - أ

 :التعلمٌة فً محتوى التكوٌن

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 72.5 145 74.84 122 62.16 23 نعم

 27.5 55 25.15 41 37.83 14 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

ٌوضح تعرض المعلمٌن فً محتوى التكوٌن إلى موضوع الوضعٌات : 34الجدول رقم 

 التعلمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ٌوضح تعرض المعلمٌن فً محتوى التكوٌن إلى موضوع الوضعٌات  :33الشكل رقم

 التعلمٌة

 :التعلٌق- 1

من خالل النسبة المبٌنة فً الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بتعرض هٌئة التعلٌم 

االبتدائً لموضوع الوضعٌات التعلمٌة فً محتوى التكوٌن ٌظهر أن أؼلبٌة أفراد العٌنة 



 الفصل الخامس                                          عرض وتحلٌل النتائج 

124 

 

٪ من طرؾ الجنسٌن ذكور وإناث 72,5تناولت موضوع الوضعٌات التعلمٌة وهذا بنسبة 

 .  ٪ ممن لم ٌتعرضوا لموضوع الوضعٌات التعلمٌة27,5كما سجلنا نسبة 

 :التحلٌل- 2

ٌعتبر موضوع الوضعٌات التعلمٌة من المواضٌع التً تندرج ضمن الممارسات 

البٌداؼوجٌة الجدٌدة وهً عبارة عن إشكالٌة مقترحة على سبٌل المثال ٌنجزها المتعلم كؤداة 

محددة للتدرج والوصول إلى التحكم فً الكفاءة، ولهذا نجد أن إجابات المعلمٌن فً أؼلبها 

 . تدور حول تناول هذه الوضعٌات فً محتوى التكوٌن

 :التً أشكال الوضعٌات التعلمٌة: 14عرض وتحلٌل العبارة رقم - ب

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 15.86 23 17.21 21 8.69 02 الوضعٌة المشكلة

 78.52 98 66.39 81 73.91 17 الوضعٌة اإلدماجٌة

 16.55 24 16.39 20 17.39 04 مشارٌع بسٌطة

 100 145 100 122 100 23 المجموع

 

ٌوضح تعرض المعلمٌن فً محتوى التكوٌن إلى موضوع الوضعٌات : 35الجدول رقم 

 التعلمٌة
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ٌوضح تعرض المعلمٌن فً محتوى التكوٌن إلى موضوع الوضعٌات  :34الشكل رقم

 التعلمٌة

 :التعلٌق- 1

من خالل النسبة المبٌنة فً الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بؤشكال الوضعٌات 

التعلمٌة ٌظهر أن الشكل الؽالب عند أؼلبٌة أفراد العٌنة هو الشكل المتمثل فً الفئة الثانٌة 

٪ عند كال الجنسٌن ثم الفئة الثالثة الخاصة 78,52الخاص بالوضعٌات اإلدماجٌة بـ

٪ كما الفئة الثانٌة والثالثة متقاربة 15,86٪ والفئة األولى بـ 16,55بالمشارٌع البسٌطة بـ 

 .عند الذكور واإلناث

 :التحلٌل- 2

تبٌن لنا النتائج تفسٌرا واحدا ٌتمثل فً عزوؾ هٌئة التعلٌم اإلبتدائً عن الوضعٌات 

المشكلة كممارسة تعلٌمٌة تعلمٌة عن استخدامها فً التدرٌس وهذا ٌرجع إلى نقص وضعؾ 

التكوٌن فً هذا الجانب كما أن المعلمٌن ال ٌعملون بطرٌقة المشروع إال نادًرا نظرا لعدم 

توفر الوسائل التعلٌمٌة والمادٌة فً المدارس من جهة وعدم تحفٌز اإلدارة لهذا النوع من 

 .  الممارسات

 

15 86%

78 52%

16 55%

أ كال الّضعٗاخ الهتعلهح الهستعهلح هى طرف ُٗئح : تهثٗل تٗاًٖ ّٗضح
التعلٗم االتتدائٖ

الّضعٗح اله كلح

الّضعٗح اإلدهاجٗح

ه ارٗع تسٗطح
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التً توضح قٌام التالمٌذ بإنجاز مهمات فً : 15عرض وتحلٌل العبارة رقم - ج

 القسم

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 58 116 57.66 94 59.45 22 نعم

 42 84 42.33 69 40.54 15 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول قٌام التالمٌذ بإنجاز مهمات فً القسم: 36الجدول رقم 

 

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حول قٌام التالمٌذ بإنجاز مهمات فً القسم :35الشكل رقم

 :التعلٌق- 1

ٌتبٌن من خالل النسبة فً الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بقٌام التالمٌذ بإنجاز 

٪ 58مهمات فً القسم أن أفراد العٌنة توزعوا بشكل تقرٌبً بٌن قائل بنعم وهذا بنسبة 

58%

42%

تهثٗل تٗاًٖ ٗتٗى تّزٗع أفراد العًٗح حّل  ٗام التالهٗذ تإًجاز هِهاخ فٖ 
ال سم

ًعم

ال
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٪ مع ارتفاع طفٌؾ لمن ٌكلفون التالمٌذ بإنجاز مهمات فً القسم وٌالحظ 42وقائل بال بـ 

 .كذلك تقارب الذكور واإلناث فً النسب فً الفئتٌن نعم وال

 :التحلٌل- 2

ٌعتبر إنجاز المهمات من طرؾ التالمٌذ فً القسم وسٌلة من وسائل التحقق من 

التحكم فً الكفاءات القاعدٌة للتالمٌذ وٌظهر من خالل النسب المئوٌة أنه ال توجد أؼلبٌة 

مطلقة من أفراد العٌنة تقوم بهذا العمل نظًرا لتفضٌل المعلمٌن تكلٌؾ التالمٌذ بإنجاز 

التمارٌن أو المهمات بشكل عام فً المنزل ثم تقوٌمها فً القسم إال أن هناك نسبة معتبرة 

 .   من المعلمٌن تقوم بإعطاء تمارٌن لموضوع الدرس

التً توضح مناقشة نتائج أعمال التالمٌذ مع : 16عرض وتحلٌل العبارة رقم - د

 زمالئهم

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 41 82 41.71 68 37.83 14 نعم

 59 118 58.28 95 62.16 23 ال

 100 200 100 163 100 37 المجموع

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول مناقشة نتائج أعمال التالمٌذ مع زمالئهم: 37الجدول رقم 
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 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حول مناقشة نتائج أعمال التالمٌذ مع زمالئهم :36الشكل رقم

 :التعلٌق- 1

تظهر النسب المئوٌة المسجلة فً اجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بآراء المعلمٌن 

٪ 59حول مناقشة نتائج أعمال التالمٌذ مع زمالئهم أن اإلجابات بـ ال كانت الؽالبة وهذا بـ

من مجموع أفراد العٌنة من الجنسٌن ذكور وإناث واإلجابات بـ ال كانت أقل وهذا بنسبة 

٪ كما أن إجابات الذكور واإلناث على الفئتٌن كانت متقاربة فمن حٌث اإلٌجاب كانت 41

٪ 62.16٪ للذكور واإلناث على التوالً، وكذلك من حٌث السلب 41.71٪ و 37.83

 . ٪ لإلناث58.28للذكور و 

 :التحلٌل- 2

ٌعتبر أسلوب أو الممارسة البٌداؼوجٌة المتمثلة فً مناقشة نتائج أعمال التالمٌذ مع 

زمالئهم جد مهمة فً العمل التربوي للمعلم والتلمٌذ على السواء ومن خالل النتائج ٌظهر 

أن هٌئة التعلٌم االبتدائً الممثلة فً عٌنة البحث ال تقوم بهذه الممارسة نظرا لعدم تعود 

تدرٌب المعلم على مثل هذه الممارسات من جهة وعلى تبرٌر المعلمٌن بكثافة المواضٌع 

والدروس فً المناهج المقررة والزمن المخصص لهذه األعمال وكذا العدد األكبر للتالمٌذ 

 تلمٌذ وأكثر األمر الذي ٌسمح بتطبٌق مثل هذه 40حٌث ٌصل فً بعض األقسام إلى 

 .  الممارسات
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تهثٗل تٗاًٖ ٗتٗى تّزٗع أفراد العًٗح حّل هًا  ح ًتائج أ هال التالهٗذ هع 
زهالئِم 

ال

ًعم
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5 67  قل ال
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تهثٗل تٗاًٖ ٗتٗى تّزٗع أفراد العًٗح حّل ا تهادُم  لٔ العهل ال ّجٖ أّ الجها ٖ

التً توضح اعتماد هٌئة التعلٌم االبتدائً : 17عرض وتحلٌل العبارة رقم - هـ

 على العمل الفوجً أو الجماعً

 الفئات

 التكرارات

 المجموع إناث ذكور

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

 67.5 135 68.09 111 64.86 24 قلٌال

 18.5 37 18.40 30 18.91 07 أحٌانا

 14 28 13.49 22 16.21 6 ال أعتمد

 100 200 100 163 100 37 المجموع

ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حول اعتمادهم على العمل الفوجً أو : 38الجدول رقم 

 الجماعً

 

 

 

 

 

 

 ٌبٌن توزٌع أفراد العٌنة حول اعتمادهم على العمل الفوجً أو الجماعً :37الشكل رقم

 

 :التعلٌق- 1
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تظهر النسب على الجدول والتمثٌل البٌانً الخاصٌن بموضوع اعتماد المعلمٌن على 

العمل الفوجً أو الجماعً أن االعتماد على هذه الممارسة البٌداؼوجٌة التعلٌمٌة كانت قلٌلة 

 .٪ من مجموع أفراد العٌنة ذكورا وإناثا67.5وهذا بنسبة 

٪ 64.18كما نالحظ تقارب كبٌر فً الفئتٌن األولى والثانٌة لكال الجنسٌن بنسبة 

٪ للذكور ولإلناث 18.40٪ 18.91٪ للذكور واإلناث بالترتٌب للفئة األولى وبـ 68.09و

٪ لكال 14على التوالً للفئة الثانٌة وعدم االعتماد كلٌا على العمل الفوجً نالت نسبة 

 .  الجنسٌن

 :التحلٌل- 2

تظهر النتائج المبٌنة فً التعلٌق على البٌانات اعتماد هٌئة التعلٌم االبتدائً جزٌئا 

وبصفة قلٌلة جدا على العمل الفوجً أو الجماعً ونظرا لما لهذه الممارسة البٌداؼوجٌة من 

أهمٌة فً العمل التعلٌمً فإنها ستإثر ال محالة على بناء التعلمات ألنها تسمح بترسٌخ 

المعارؾ من جهة وتقوٌم أفكار التالمٌذ وتصوراتهم وتؽٌٌر نظرتهم لمعارفهم الخاطئة 

 .    بمعرفة الواقع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة الفصل
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ٌظهر من خالل عرض وتحلٌل النتائج الخاصة بعبارات المحاور الثالث الخاصة 

بموضوع الدراسة إضافة إلى محور البٌانات الشخصٌة أن الممارسات القدٌمة ما زالت 

تطؽى على العمل البٌداؼوجً للمعلمٌن وأنه ٌوجد إلحاح كبٌر على ضرورة التركٌز على 

التكوٌن التطبٌقً لبٌداؼوجٌا اإلدماج والتقوٌم التربوي بالمنظور اإلدماجً والتقوٌم التربوي 

بالمنظور اإلدماجً الجدٌد ألن مشكل التقوٌم ٌبقى العنصر المهم فً العملٌة التربوٌة ككل 

 . والتعلٌمة بشكل خاص وسٌظهر الفصل الموالً نتائج هذا التحلٌل بدقة



133 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

 

 اختبار الفرضيات: أوال

 

 اإلجابة على التساؤالت: ثانيا

 

  تالتوصيات واالقتراحا:  ثالثا

 

خالصة الفصل 
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 :تمهيـد 

 بعد أن تعرضنا فً الفصل السابق بشًء من التفصٌل إلى عرض أو تحلٌل نتابج 

الدراسة بكل محاورها بما فً ذلك محور البٌانات الشخصٌة، سنحاول فً هذا الفصل إلى 

استخالص النتابج العامة لهذه الدراسة من خالل اختبار الفرضٌات، واإلجابة على تساؤالت 

. تالدراسة وٌكون مختوما بتوصٌات واقتراحا
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 اختبار الفرضيات: أوال

 سنحاول فً هذا الجزء تأكٌد أو نفً الفرضٌات من خالل ما جاء فً الفصل السابق 

من عرض وتحلٌل لعبارات االستمارة الخاصة بدراسة واقع تطبٌق بٌداغوجٌة اإلدماج فً 

 :المدارس االبتدابٌة والذي تمحور حول فرضٌة عامة هً

ٌؤثر الفهم والتطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌا اإلدماج لهٌبة التعلٌم االبتدابً على بناء الكفاءات 

 .التعلمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدابً

 :وتم تقسٌمها إلى ثالثة فرضٌات فرعٌة هً

 جٌعتبر نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌبة التعلٌم االبتدابً فً مجال بٌداغوجٌة اإلدما -1

 .عامال مساهما فً البناء الجٌد لكفاءات التالمٌذ

تؤثر الصعوبات التً تواجهها هٌبة التعلٌم االبتدابً فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة  -2

 .على التحصٌل الدراسً

إن الممارسات البٌداغوجٌة لهٌبة التعلٌم االبتدابً ال تنبا بتحكم جٌد فً بٌداغوجٌة  -3

 .اإلدماج

 :اختبار الفرضية الفرعية األولى- أ

 ٌعتبر نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌبة التعلٌم االبتدابً فً مجال بٌداغوجٌة اإلدماج 

 . عامال مساهما فً البناء الجٌد لكفاءات التالمٌذ

 إلى 01 بندا من االستمارة من العبارة رقم 12لتأكٌد أو نفً هذه الفرضٌة تم االعتماد على 

 : وقد كانت نتابج استجابات أفراد العٌنة كالتال12ًالعبارة رقم 

 .%100لقد تلقى أفراد العٌنة تكوٌنا حول موضوع المقاربة بالكفاءات وهذا بنسبة  -1

اعتمد أفراد العٌنة أشكال مختلفة من التكوٌن وكان أكثرها ٌعتمد على الندوات بنسبة  -2

90%. 

 .%54اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن مدة التكوٌن غٌر كافٌة وهذا بنسبة  -3

اعتبرت أغلبٌة أفراد العٌنة أن مضمون التكوٌن ركز بشكل أكبر على إجراء تطبٌق  -4

، أما موضوع بٌداغوجٌا اإلدماج فلم ٌعطى التركٌز %31المقاربة بالكفاءات بنسبة 

 .%20الكافً علٌه وكانت نسبته 
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اعتبار نسبة معتبرة من أفراد العٌنة أنها لم تستفد مٌدانٌا من محتوى التكوٌن وهذا بنسبة  -5

65.50%. 

اعتبار أفراد العٌنة أن من أسباب عدم االستفادة من محتوى مدة التكوٌن غٌر كافٌة  -6

 .%45.80 وافتقار المحتوى من التطبٌق بنسبة %46.56بنسبة 

اعتبار أغلبٌة العٌنة من المعلمٌن تعرضهم أثناء فترة التكوٌن إلى بٌداغوجٌا اإلدماج  -7

 .%77وهذا بنسبة 

 .%70اعتبر أفراد العٌنة أن نوع التكوٌن فً بٌداغوجٌا اإلدماج كان نظرٌا بنسبة  -8

 .%78اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن فهمهم لتطبٌق أنشطة اإلدماج كان غٌر كاف بنسبة  -9

 اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن أهداف تطبٌق أنشطة اإلدماج لم ٌتم إدراكها بشكل جٌد  -10

 .%65.50بنسبة 

تركزت أغلبٌة أفراد العٌنة التً أدركت أهداف تطبٌق أنشطة اإلدماج حول ربط  -11

 .%50التعلمات لمختلف المواد واألنشطة بنسبة 

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن موضوع إجراءات تقوٌم الوضعٌة اإلدماجٌة لم ٌتعرض  -12

 .%59.50لها أثناء فترة التكوٌن بنسبة 

 :االستنتاج 

 من خالل عرض نسب استجابات أفراد العٌنة على عبارات المحور األول الخاص 

بالتكوٌن التطبٌقً لهٌبة التعلٌم االبتدابً فً مجال بٌداغوجٌا اإلدماج ومدى مساهمته فً 

البناء الجٌد لكفاءات التالمٌذ نستنتج أن هناك موافقة مرتفعة نسبٌا على كل هذه العبارات، 

وبالتالً فأغلبٌة أفراد العٌنة ٌعتبرون أن التكوٌن التطبٌقً فً بٌداغوجٌا اإلدماج غٌر كاف 

وهذا ٌؤثر بطرٌقة غٌر مباشرة على طرٌقة آدابهم التعلٌمً والبٌداغوجٌا فً بناء كفاءات 

التالمٌذ مما ٌجعلهم فً الكثٌر من األحٌان متعلقٌن بالممارسات التقلٌدٌة القدٌمة، وهذا ما 

ٌتفق مع الدراسة التً قام بها بولقمح محمد حٌث قدم مذكرة ماجستٌر للموسم الجامعً 

 هدفت إلى معرفة تطبٌق المقاربة بالكفاءات ألساتذة التعلٌم الثانوي ومن 2009/2010

 .ضمنها التطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌا اإلدماج
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وبالتالً ٌتم قبول وتأكٌد الفرضٌة األولى والتً نصها ٌعتبر نقص التكوٌن التطبٌقً 

لهٌبة التعلٌم االبتدابً فً مجال بٌداغوجٌا اإلدماج عامال مساهما فً البناء الجٌد لكفاءات 

 .التالمٌذ

 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية- ب

 صعوبات فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة للنشاط ي تواجه هٌبة التعلٌم االبتدائ

 . اإلدماجً

 32 إلى 18 بند من االستمارة من العبارة 15لتأكٌد أو نفً هذه الفرضٌة تم االعتماد على 

 :وقد كانت نتابج استجابات أفراد العٌنة كالتالً

 .%87.50اعتماد أغلبٌة أفراد العٌنة على إشراك المتعلمٌن فً تقوٌم مكتسباتهم بنسبة  -13

 .%57.11اعتماد نسبة كبٌرة من أفراد العٌنة على التقوٌم التبادلً بنسبة  -14

 .%67.50اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أنها ال تحدد معاٌٌر الكفاءات التً ٌقٌمونها بنسبة  -15

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة نسبٌا على تحدٌد معاٌٌر الكفاءات التً ٌقٌمونها بشكل فردي  -16

 .%61.53بنسبة 

اعتبار أفراد العٌنة ٌتوزعون فً تحدٌدهم لنوع المعاٌٌر بٌن معاٌٌر اإلتقان بنسبة  -17

 .%39 ومعٌار الحد األدنى بنسبة 50.50%

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة ال تعمل على إبالغ التالمٌذ بمعاٌٌر الكفاءة المستهدفة فً  -18

 .%69.50التقوٌم بنسبة 

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن من أسباب عدم إبالغ المعاٌٌر للتالمٌذ عدم وجودها فً  -19

 .%86.33المناهج والوثٌقة المرافقة له وهذا بنسبة 

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أنها العٌنة ال تقوم بتحدٌد المؤشرات الخاصة بكل معٌار وهذا  -20

 .%77.50بنسبة 

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أنها تحدد المؤشرات الخاصة بكل معٌار بمفردها بنسبة  -21

80%. 

اعتبار أسباب عدم تحدٌد مؤشرات المعٌار عند أغلبٌة أفراد العٌنة إلى عدم التطرق لها  -22

 .%79.35أثناء فترات التكوٌن بنسبة 



 الفصل السادس                                                                نتائح الدراسة 

138 

 

 . %85.50اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة على الوضعٌة اإلدماجٌة فً أسبلة االختبار بنسبة  -23

 .%61.98اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن صٌاغة الوضعٌة اإلدماجٌة عمل صعب بنسبة  -24

اعتبار أكثر من نصف أفراد العٌنة أن الوضعٌة اإلدماجٌة ضرورٌة لتقوٌم كفاءات  -25

 .%55.50التالمٌذ بنسبة 

اعتماد بقٌة أفراد العٌنة ممن رأوا أن الوضعٌة اإلدماجٌة غٌر ضرورٌة فً أسبلة  -26

 .%54االمتحانات على االختبارات الموضوعٌة كبدٌل بنسبة 

اعتبار أفراد العٌنة أنه من أسباب عدم اقتراح وضعٌات إدماجٌة فً االختبارات ٌرجع  -27

 .%70إلى صعوبة تصحٌحها بنسبة 

 :االستنتاج

 من خالل عرض نسب استجابات أفراد العٌنة على عبارات المحور الثانً الخاص 

بمواجهة هٌبة التعلٌم االبتدابً لصعوبات فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة للنشاط اإلدماجً 

، وبالتالً فأغلبٌة العٌنة 22أن هناك موافقة مرتفعة على كل العبارات ما عدا العبارة رقم 

ٌعتبرون أن هناك صعوبات تواجه هٌبة التعلٌم االبتدابً فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة 

للنشاط اإلدماجً ترجع أساسا إلى عدم التعرض لها أثناء التكوٌن بشًء من التعمق وهذا ما 

ٌؤثر بطرٌقة غٌر مباشرة فً التقوٌم الموضوعً والفعال للوضعٌات اإلدماجٌة من جهة 

 .وعزوف بعض المعلمٌن على تصحٌحها بطرٌقة مالبمة واعتمادهم على التصحٌح التقلٌدي

تواجه هٌبة التعلٌم االبتدابً :  وبالتالً ٌتم قبول وتأكٌد الفرضٌة الثانٌة والتً نصها 

 .صعوبات فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة للنشاط اإلدماجً

 :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة- ج

 إن الممارسات البٌداغوجٌة لهٌبة التعلٌم االبتدابً ال تنبا بتحكم جٌد فً بٌداغوجٌا 

 .اإلدماج

 إلى 13 بنود من االستمارة من العبارة رقم 5لتأكٌد أو نفً هذه الفرضٌة تم االعتماد على 

 : وقد كانت استجابات أفراد العٌنة كالتال17ًالعبارة رقم 

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة لتعرضهم فً محتوى التكوٌن إلى موضوع الوضعٌات  -28

 .%85التعلمٌة بنسبة 
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اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن الوضعٌة المشكلة هً من األشكال الغالبة فً محتوى  -29

 .%70.50التكوٌن بنسبة 

 أما %95اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة على قٌام التالمٌذ بانجاز مهمات فً القسم بنسبة  -30

 .%81نوع هذه المهمات فكان تناول الحصٌلة بنسبة 

 .%41اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أن مناقشة نتابج أعمالهم مع زمالبهم بنسبة  -31

اعتبار أغلبٌة أفراد العٌنة أنها تعتمد أحٌانا فقط على العمل الفوجً أو الجماعً وهذا  -32

 . %82بنسبة 

 : االستنتاج

من خالل عرض نسب استجابات أفراد العٌنة على عبارات المحور الثالث الخاص  

بالممارسات البٌداغوجٌة لمعلمً الطور االبتدابً وأنها ال تنبا بتحكم جٌد فً بٌداغوجٌا 

اإلدماج نستنتج أن هناك موافقة مرتفعة نسبٌا فً بعض العبارات، وبالتالً فإن الممارسات 

البٌداغوجٌة لهٌبة التعلٌم االبتدابً مازالت لم تتخلص بعد من الجوانب التقلٌدٌة لها والمتمثلة 

أساسا فً الجانب التعلٌمً وبعدها عن منطق التكوٌن الذي ٌقوم على العمل الجماعً 

والحوار والمناظرات داخل القسم، وهذا ما ٌتفق مع االستبٌان الذي قامت بها هٌبة التعلٌم 

االبتدابً فً المغرب األقصى حٌث وجدت أن كثٌر من المعلمٌن ال ٌحبذون التعلٌم 

 .بالمنظور اإلدماجً إما لعدم كفاٌته أو لجهلهم به أو إلدخال تعدٌالت تربوٌة علٌه

إن الممارسات البٌداغوجٌة :  والتً نصها ة وبالتالً ٌتم قبول وتأكٌد الفرضٌة الثالث

 .لهٌبة التعلٌم االبتدابً ال تنبا بتحكم جٌد فً بٌداغوجٌة اإلدماج

 اإلخابة عن التساؤالت: ثانيا

سٕحبٚي فٟ ٘زا اٌغضء اإلعبثخ ػٍٝ رسبؤالد اٌذساسخ ِٓ خالي ِب عبء فٟ اٌفظً 

اٌسبثك ِٓ ػشع ٚرح١ًٍ ٌؼجبساد االسزّبسح اٌخبطخ ثزطج١ك ث١ذاغٛع١ب اإلدِبط فٟ 

 : اٌّذاسط االثزذائ١خ ٚاٌزٞ رّحٛس حٛي اٌزسبؤي اٌشئ١سٟ

ً٘ ٠إصش اٌفُٙ ٚاٌزطج١ك اٌغ١ذ ٌج١ذاغٛع١ب اإلدِبط وّّبسسخ ث١ذاغٛع١خ رؼ١ّ١ٍخ رؼ١ٍّخ 

 ١ٌٙئخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ رأص١شا داال ػٍٝ ثٕبء اٌىفبءاد اٌزؼ١ٍّخ ٌزال١ِز اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ؟ 

 : ٌززفشع ػٕٗ صالس أسئٍخ ٟ٘



 الفصل السادس                                                                نتائح الدراسة 

140 

 

ً٘ ٔمض اٌزى٠ٛٓ اٌزطج١مٟ ١ٌٙئخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ فٟ ِغبي ث١ذاغٛع١ب اإلدِبط وّّبسسخ  -1

 رؼ١ّ١ٍخ رؼ١ٍّخ سبُ٘ فٟ ػذَ ر١ٙئزٙب ٌٍزطج١ك اٌغ١ذ؟ 

 ً٘ اٌّّبسسبد اٌج١ذاغٛع١خ ٌٍّؼٍُ فٟ اٌمسُ رٕجئ ثبٌزحىُ اٌغ١ذ فٟ ث١ذاغٛع١خ اإلدِبط؟  -2

ً٘ ١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ رّزٍه اٌمذساد اٌالصِخ ٌزطج١ك ئعشاءاد رم١ّ٠ٛخ رشرىض ػٍٝ  -3

 ػ١ٍّخ اإلدِبط؟ 

 : اإلخابة على السؤال الفرعي األول- أ

ً٘ ٔمض اٌزى٠ٛٓ اٌزطج١مٟ ١ٌٙئخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ فٟ ِغبي ث١ذاغٛع١ب اإلدِبط سبُ٘ 

 فٟ ػذَ ر١ٙئزٙب ٌٍزطج١ك اٌغ١ذ؟ 

 01 ثٕذا ِٓ االسزّبسح ِٓ اٌؼجبسح سلُ 12ٌإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌسإاي رُ االػزّبد ػٍٝ 

 :  ٚلذ وبٔذ ٔزبئظ اسزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ وبٌزب12ٌٟئٌٝ اٌؼجبسح سلُ 

 .% 100رٍمٝ ع١ّغ أفشاد اٌؼ١ٕخ رى٠ٕٛب حٛي ِٛػٛع اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٚ٘زا ثٕسجخ   -1

اػزّبد أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ أشىبي ِخزٍفخ ِٓ اٌزى٠ٛٓ ٚوبْ أوضش٘ب اػزّبدا إٌذٚاد  -2

 . % 90ثٕسجخ 

 .% 54اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ ِذح اٌزى٠ٛٓ غ١ش وبف١خ ٚ٘زا ٔسجخ  -3

اػزجشد أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ ِؼّْٛ اٌزى٠ٛٓ سوض ثشىً أوجش ػٍٝ ئعشاء رطج١ك  -4

 أِب ِٛػٛع ث١ذاغٛع١ب اإلدِبط فٍُ ٠ؼطٝ اٌزشو١ض % 20اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ٚ٘زا ثٕسجخ 

 .%20اٌىبف ٚوبٔذ ٔسجزٗ 

اػزجبس ٔسجخ ِؼزجشح ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ أٔٙب ٌُ رسزفذ ١ِذا١ٔب ِٓ ِحزٜٛ اٌزى٠ٛٓ ٚ٘زا ثٕسجخ  -5

65.5%. 

اػزجبس أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ ِٓ أسجبة ػذَ االسزفبدح ِٓ ِحزٜٛ ِذح اٌزى٠ٛٓ غ١ش وبف١خ،  -6

 . %71 ٚ %65ٚافزمبس اٌّحزٜٛ ِٓ اٌزطج١ك ثٕست ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 

اػزجبس أغٍج١خ اٌؼ١ٕخ ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ػذَ رؼشػُٙ أصٕبء فزشح اٌزى٠ٛٓ ئٌٝ ث١ذاغٛع١خ اإلدِبط  -7

 .%67ٚ٘زا ثٕسجخ 

 .%70اػزجشد غبٌج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ اٌزى٠ٛٓ فٟ ث١ذاغٛع١ب اإلدِبط وبْ ٔظش٠ب ثٕسجخ  -8

 . %78اػزجبس أغٍج١خ أفشد اٌؼ١ٕخ أْ فُّٙٙ ٌزطج١ك أٔشطخ اإلدِبط وبْ غ١ش وبف ثٕسجخ  -9
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اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ أ٘ذاف رطج١ك أٔشطخ اإلدِبط ٌُ ٠زُ ئدساوٙب ثشىً ع١ذ  -10

 . %65.5ثٕسجخ 

رشوضد أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌزٟ أدسوذ أ٘ذاف رطج١ك أٔشطخ اإلدِبط أْ اٌٙذف  -11

 . %50األسبسٟ ٘ٛ سثؾ اٌزؼٍّبد ٌّخزٍف اٌّٛاد ٚاألٔشطخ ثٕسجخ 

اػزجبس أغٍج١خ افشاد اٌؼ١ٕخ أْ ِٛػٛع ئعشاءاد رم٠ُٛ اٌٛػؼ١خ اإلدِبع١خ ٌُ ٠زؼشع  -12

 .%59.5ٌٙب أصٕبء فزشح اٌزى٠ٛٓ ثٕسجخ 

 : االستنتاج

ثبٌشغُ ِٓ إٌست اٌزٟ رج١ٓ رٍمٟ أغٍت أفشاد اٌؼ١ٕخ رى٠ٕٛب حٛي اٌّمبسثخ ثبٌىفبءاد ئال 

أْ ِذح اٌزى٠ٛٓ اػزجشد غ١ش وبف١خ، ٚأِب ِٛػٛع ث١ذاغٛع١ب اإلدِبط فٍُ ٠ًٕ اٌمسؾ األٚفش 

ِٓ اٌزشو١ض ئػبفخ ئٌٝ أْ ِب ٘ٛ أُ٘ ِٓ رٌه افزمبس اٌّحزٜٛ اٌزى٠ٕٟٛ ِٓ اٌزطج١ك ٚػ١ٍٗ 

فاْ ٔمض اٌزى٠ٛٓ اٌزطج١مٟ ١ٌٙئخ فٟ ث١ذاغٛع١ب اٌزؼ١ٍُ سبُ٘ فٟ ػذَ ر١ٙئزٙب ٌٍزطج١ك اٌغ١ذ 

 . ِٓ ؽشف اٌّؼ١ٍّٓ

 : اإلخابة على السؤال الفرعي الثاني- ب

ً٘ اٌّّبسسبد اٌج١ذاغٛع١خ ٌٍّؼٍُ فٟ اٌمسُ رٕجئ ثبٌزحىُ اٌغ١ذ فٟ ث١ذاغٛع١خ 

 اإلدِبط؟ 

 13 ثٕٛد ِٓ االسزّبسح ِٓ اٌؼجبسح سلُ 5ٌإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌسإاي رُ االػزّبد ػٍٝ 

 :  ٚلذ وبٔذ ٔزبئظ اسزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ وبٌزب17ٌٟئٌٝ اٌؼجبسح سلُ 

اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ رؼشػُٙ فٟ ِحزٜٛ اٌزى٠ٛٓ ئٌٝ ِٛػٛع اٌٛػؼ١بد  -13

 . %85اٌزؼ١ٍّخ ثٕسجخ 

اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ اٌٛػؼ١خ اٌّشىٍخ ٟ٘ األشىبي اٌغبٌجخ فٟ ِحزٜٛ  -14

 . %70.5اٌزى٠ٛٓ ثٕسجخ 

 %95اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ اٌزال١ِز ٠مِْٛٛ ثأغبص ِّٙبد فٟ اٌمسُ ثسٕجخ  -15

 . %81أِب ٔٛع ٘زٖ اٌّّٙبد فىبْ رٕبٚي اٌحظ١ٍخ ثٕسجخ 

اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ ِٕبلشخ ٔزبئظ أػّبي اٌزال١ِز ِغ صِالئُٙ ال رزُ ئال ثٕسخ  -16

41% . 
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اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أٔٙب رؼزّذ أح١بٔب فمؾ ػٍٝ اٌؼًّ اٌفٛعٟ أٚ اٌغّبػٟ ٚ٘زا  -17

 . %82ثٕسجخ 

 : االستنتاج

ِٓ خالي ػشع ٔست اسزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ػجبساد اٌّحٛس اٌضبٟٔ اٌخبص 

ثبٌّّبسسبد اٌج١ذاغٛع١خ ٌٍّؼٍُ فٟ اٌمسُ ًٚ٘ رٕجئٕب ثبٌزحىُ اٌغ١ذ فٟ ث١ذاغٛع١خ اإلدِبط، 

ٔسزٕزظ أْ ٕ٘بن ِٛافمخ ِشرفؼخ ٔسج١ب فٟ ثؼغ اٌؼجبساد اٌزٟ ٌٙب ػاللخ ِجبششح ثبٌّّبسسبد 

اٌج١ذاغٛع١خ ٌٍّؼٍُ فٟ اٌمسُ، ٚثبٌزبٌٟ ِٚٓ خالي اسزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ٠ّىٓ اػزجبس أْ 

اٌّّبسسبد اٌج١ذاغٛع١خ ٌٍّؼٍُ ال رٕجئ ثبٌزحىُ اٌغ١ذ فٟ ث١ذاغٛع١خ اإلدِبط، ٚثبٌزبٌٟ 

 : فبإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌسإاي ٟ٘ وّب ٠ٍٟ

أْ اٌّّبسسبد اٌج١ذاغٛع١خ اٌحب١ٌخ ٌٍّؼٍُ فٟ اٌمسُ ال رٕجئ ثبٌزحىُ فٟ ث١ذاغٛع١خ 

 .اإلدِبط

 : اإلخابة على السؤال الفرعي الثالث- ج

ً٘ ١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ رّزٍه اٌمذساد  اٌالصِخ ٌزطج١ك ئعشاءاد رم١ّ٠ٛخ رشرىض 

 ػٍٝ ػ١ٍّخ اإلدِبط؟ 

 18 ثٕذا ِٓ االسزّبسح ِٓ اٌؼجبسح سلُ 15ٌإلعبثخ ػٍٝ ٘زا اٌسإاي رُ االػزّبد ػٍٝ 

 :   ٚلذ وبٔذ ٔزبئظ اسزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ وبٌزب32ٌٟئٌٝ اٌؼجبسح سلُ 

 .%87.5اػزّبد أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ئششان اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ رم٠ُٛ ِىزسبثبرُٙ ثٕسجخ  -18

 %47.5اػزّبد ٔسجخ وج١شح ِٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ اٌزم٠ُٛ اٌزارٟ ٚاٌزجبدٌٟ ٚ٘زا ثٕسجخ  -19

 . ػٍٝ اٌزٛا43.5%ٌٟٚ 

ػذَ اػزّبد أوضش ِٓ ٔظف أفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ رم٠ُٛ اٌىفبءاد ػٍٝ رحذ٠ذ ِؼب١٠ش٘ب ٚ٘زا  -20

 . %51ثٕسجخ 

اػزّبد أغٍج١خ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رحذ٠ذ ِؼب١٠ش اٌىفبءاد ػٍٝ ِغٙٛدُ٘ اٌفشدٞ ٚ٘زا ثٕسجخ  -21

80.61% . 

اػزجبس اٌّؼ١بس األدٔٝ ِٚؼ١بس االرمبْ ّ٘ب اٌّؼ١بساْ اٌٍزاْ ٠حذدّ٘ب أفشاد اٌؼ١ٕخ  -22

 . ػٍٝ اٌزٛاٌٟ%41.83 ٚ %42.85ثبٌزسبٚٞ رمش٠جب ٚ٘زا ثٕسجخ 
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االػزجبس أْ أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثأٔٙب ال رجٍغ ِؼب١٠ش اٌىفبءاد ٌٍزال١ِز ٚ٘زا ثٕسجخ  -23

72.44% . 

اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ ِٓ أسجبة ػذَ اثالغٗ ثٙزٖ اٌّؼب١٠ش ٘ٛ ػذَ ٚعٛد٘ب ال  -24

 .%52.11فٟ إٌّٙبط ٚال فٟ اٌٛصم١خ اٌّشافمخ ٌٗ ٚ٘زا ثٕسجخ 

 . %69.50ػذَ أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ رحذ٠ذ اٌّإششاد اٌخبطخ ثىً ِؼ١بس ثٕسجخ  -25

اػزّبد أفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ أغٍج١زُٙ فٟ رحذ٠ذ اٌّإششاد اٌخبطخ ثبٌّؼب١٠ش ػٍٝ اٌّغٙٛد  -26

 . %65.57اٌفشدٞ ٚ٘زا ثٕسجخ 

اػزجبس ػذَ اٌزطشق ٌّٛػٛع رحذ٠ذ اٌّإششاد اٌخبطخ ثبٌّؼب١٠ش أصٕبء اٌزى٠ٛٓ ِٓ  -27

 .%56.11أُ٘ أسجبة ػذَ رحذ٠ذ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثٙب ٚ٘زا ثٕسجخ 

اػزّبد أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ط١بغخ اٌٛػؼ١بد اإلدِبع١خ ػّٓ أسئٍخ االخزجبس  -28

 . %90ٚ٘زا ثٕسجخ 

اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ ط١بغخ اٌٛػؼ١خ اإلدِبع١خ ػ١ٍّخ طؼجخ ٚ٘زا ثٕسجخ  -29

75.5% . 

اػزجبس أغٍج١خ أفشاد اٌؼ١ٕخ أْ اٌٛػؼ١خ اإلدِبع١خ ػشٚس٠خ ٌزم٠ُٛ وفبءاد اٌزال١ِز  -30

 . %71ثٕسجخ 

اػزّبد أفشاد اٌؼ١ٕخ اٌز٠ٓ اػزجشٚا اٌٛػؼ١خ اإلدِبع١خ غ١ش ػشٚس٠خ ٌزم٠ُٛ وفبءح  -31

 .%56.89االخز١بساد اٌزم١ٍذ٠خ ٚ٘زا ثٕسجخ 

اػزجبس ٔمض اٌزى٠ٛٓ فٟ ِٕٙغ١خ ط١بغخ اٌٛػؼ١خ اإلدِبع١خ أحذ األسجبة اٌٙبِخ فٟ  -32

 . %65ػذَ الزشاحٙب فٟ االخزجبساد ِٓ ؽشف ثؼغ أفشاد اٌؼ١ٕخ ثٕسجخ 

 :االستنتاج

ِٓ خالي ػشع ٔست اسزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ ػٍٝ ػجبساد اٌّحٛس اٌضبٌش اٌخبص 

ثبِزالن ١٘ئخ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ ٌٍمذساد اٌالصِخ ٌزطج١ك اإلعشاءاد اٌزم١ّ٠ٛخ اٌّشرىضح ػٍٝ 

ػ١ٍّخ اإلدِبط ٔسزٕزظ أْ ٕ٘بن ِشافمخ ِشرفؼخ ٔسج١ب ػٍٝ وً اٌؼجبساد ٚرج١ٓ ِٓ خالي 

اسزغبثبد أفشاد اٌؼ١ٕخ أٔٙب ِب صاٌذ ثؼذ ال رّزٍه اٌمذساد اٌالصِخ ٌزطج١ك ئعشاءاد رم١ّ٠ٛخ 

 . ػٍٝ ػ١ٍّخ اإلدِبط
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 تالتوصيات واالقتراحا: ثالثا 

 بعد أن تم التحقق من فرضٌات الدراسة واإلجابة على التساؤالت المطروحة، 

سنحاول اقتراح التوصٌات واالقتراحات التً رأٌناها ذات أهمٌة كبٌرة لتحسٌن تطبٌق 

 :بٌداغوجٌا اإلدماج فً مؤسسات التعلٌم االبتدابً، وذلك كما ٌلً

 :التوصيات- أ

 : بناء على ما تم التوصل إلٌه من نتابج فً هذه الدراسة ٌوصى الباحث بما ٌلً

 فً منظور التعلٌم اإلدماجً ٌجب أن ٌتم اإلدماج وفق مراحل بحٌث ٌستطٌع المتعلم أن -1

 .ٌدمج تعلمات بشكل سلس وغٌر صعب

 ٌجب أن تكون وثٌقة التدرج السنوي وثٌقة واضحة وغٌر متناقضة مع باقً الوثابق -2

 .المرافقة بحٌث ٌستطٌع المعلم تخطٌط الوضعٌات اإلدماجٌة بسهولة

 ٌجب أن تكون الممارسات التقوٌمٌة أثناء المسار التعلمً من خالل الوضعٌات اإلدماجٌة -3

 .مؤشر إلظهار نقاط القوة والضعف وتحدٌد العملٌات المالبمة للعالج

 ضرورة التكوٌن التطبٌقً الجٌد للمعلمٌن وخاصة الجدد منهم لكل مضامٌن المقاربة -4

 .بالكفاءة بشكل عام ولبٌداغوجٌة اإلدماج بصفة خاصة

 ضرورة المتابعة المستمرة للتلمٌذ ومحاولة تشخٌص العراقٌل وأهم األسباب المؤدٌة إلى -5

 .انخفاض مستوى حل الوضعٌات المركبة من طرفه

 ضرورة تغٌٌر الطرٌقة المنطقٌة لعملٌة التقوٌم إلى ما هو أحسن بهدف تطوٌر كفاءات -6

 .التالمٌذ العلمٌة

 االستخدام األمثل لكل من أنواع التقوٌم التربوي وعدم إهمال أي نوع ودوره فً فعالٌة -7

 .العملٌة واالستثمار الجٌد لنتابج كل نوع

 استغالل التقوٌم من خالل الوضعٌات اإلدماجٌة لتحسٌن المردود المعرفً للتلمٌذ -8

 .وتعوٌده التفكٌر الجٌد

 تشخٌص مختلف اآلثار النفسٌة المترتبة عن سوء استخدام عملٌة التقوٌم التربوي لدى -9

 .التلمٌذ
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 ٌجب تزوٌد المدارس االبتدابٌة بجمٌع شروط وأدوات االتصال البٌداغوجً حتى -10

 .ٌتسنى للمعلم القٌام بعمله التعلٌمً على أكمل وجه

 ضرورة تكوٌن واطالع المدٌرٌن على كل المستجدات التربوٌة والبٌداغوجٌة نظرا -11

 .لكونهم الحلقة المفقودة والمساهمة فً تطوٌر العمل التربوي داخل المدرسة

 :االقتراحات- ب

 بما أن لكل دراسة سلبٌات ونقابص، وباعتبار مٌدان التربٌة واسع ومتشعب ٌقترح 

 :الباحث من مشارٌع بحث ترجع بالفابدة على العاملٌن فً قطاع التربٌة ومنها ما ٌلً

 . إجراء بحوث مماثلة للدراسة حول التالمٌذ لكن فً األطوار التعلٌمٌة األخرى-1

 إجراء بحوث خاصة بعالقة العناصر األخرى المكونة للمنظومة التربوٌة بالممارسات -2

 .البٌداغوجٌة الحدٌثة

 إجراء بحوث خاصة بمدى إمكانٌة تطبٌق الممارسات البٌداغوجٌة الحدٌثة فً الجزابر -3

 .فً إطار ظل انعدام الوسابل المدعمة للعمل التربوي

 إجراء بحوث خاصة حول آراء المعلمٌن واألساتذة حول انسجام الوثابق التربوٌة مع -4

 .بعضها البعض وأثر ذلك على العمل والتحضٌر التربوي للدروس

 إجراء بحوث خاصة حول مدى تحكم المعلمٌن فً التوفٌق من بٌن المناهج والدلٌل -5

 .والكتاب المدرسً ووثٌقة التدرج وجعلهم وسابل للنهوض بالكفاءات التعلمٌة للتالمٌذ

 إجراء بحوث خاصة حول مدى القراءة والفهم وإدراك أبعاد المناهج الدراسً للطور -6

 .االبتدابً

 إجراء بحوث خاصة حول مدى فعالٌة الجامعة فً تكوٌن أساتذة التعلٌم االبتدابً معرفٌا -7

 .وبٌداغوجٌا لمواجهة تحدٌات المدرسة الحدٌثة

 إجراء دراسات تتناول مدى تقبل المعلمٌن للممارسات البٌداغوجٌة الحدٌثة المبنٌة على -8

 .المقاربة بالكفاءات وأثر فً تغٌٌر أجواء العمل التعلٌمً فً القسم

 إجراء بحوث خاصة حول مدى مساهمة التقوٌم الذاتً للتالمٌذ بزٌادة دافعٌتهم نحو -9

 .التحصٌل الدراسً
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 :خالصة الفصل 

 من خالل كل ما سبق نستنتج أن عملٌة تطبٌق بٌداغوجٌا اإلدماج كممارسة تعلٌمٌة 

تعلمٌة وتقوٌمٌة لها عالقة وثٌقة بتكوٌن الكفاءات القاعدٌة والنهابٌة فً مرحلة التعلٌم 

االبتدابً فكلما كان الفهم والتطبٌق الجٌد للنشاط اإلدماجً مع مراعاة وجود مناهج غٌر 

مكثف ومرتبط ومتسلسل مع باقً الوثابق التربوٌة كوثٌقة التدرج السنوي للمواد والوثٌقة 

المرافقة والكتاب المدرسً وواضح للمعلم والتلمٌذ، مع توفٌر حجم ساعً كاف لٌس بالقلٌل 

وال بالكثٌر، ومع استعمال وتحكم جٌدٌن فً الممارسات وطرق التدرٌس الحدٌثة، أدى كل 

ذلك بالضرورة إلى وجود تلمٌذ ذو كفاءة وتحصٌل جٌدٌن ومع ذلك فإن المعلم رغم احتاجه 

ومطالبته بتكوٌن بٌداغوجً فً هذا المجال فهو ٌبذل فً مجهود ٌحتاج إلى كثٌر من 

التشجٌع والتوجٌه بدال من اللوم ومطالبته بجهود وأعمال ال تتناسب وجو المدرسة والقسم 

من حٌث العدد الكبٌر للتالمٌذ فً األقسام والوسابل التربوٌة والبٌداغوجٌة الغٌر المتاحة له 

 .    والتً من شأنها الرفع من مستوى تحصٌله وربط أكثر بواقعه
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 الخــاتمــة

148 
 

 :خـــاتـمـة

من خالل هذه الدراسة التً هدفت إلى معرفة واقع تطبٌق بٌداغوجٌا اإلدماج 

كممارسة بٌداغوجٌة تعلٌمٌة تعلمٌة وتقوٌمٌة فً التعلٌم االبتدائً وعالقتها ببناء الكفاءات 

 : القاعدٌة األساسٌة معتمدٌن فً ذلك على فرضٌة عامة

ٌؤثر الفهم والتطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌا اإلدماج لهٌئة التعلٌم االبتدائً فً بناء 

 : الكفاءات التعلمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدائً، وتم تجزئتها إلى ثالث فرضٌات هً

 ٌعتبر نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌئة التعلٌم االبتدائً فً مجال بٌداغوجٌا اإلدماج عامال  -1

ٌّد لكفاءات التلمٌذ  . مساهما فً البناء الج

 تؤ ثر الصعوبات التً تواجهها هٌئة التعلٌم االبتدائً فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة  -2

 . على التحصٌل الدراسً

ٌّد  فً بٌداغوجٌا  -3  إّن الممارسات البٌداغوجٌة لهٌئة التعلٌم االبتدائً ال تنبئ بتحكم ج

 . اإلدماج

ٌّد لبٌداغوجٌا اإلدماج من طرف  وبعد تحلٌل النتائج وجدنا أن الفهم والتطبٌق الج

 .المعلمٌن ٌؤثر فً بناء الكفاءات التعلمٌة للتالمٌذ اٌجابا وسلبا إن كان العكس

وهذا ما أكدته الفرضٌات الجزئٌة حٌث ٌعتبر نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌئة التعلٌم 

 . االبتدائً فً مجال بٌداغوجٌا اإلدماج عامال مسامها فً البناء الجٌد لكفاءات التالمٌذ

كما أن هناك صعوبات تواجهها هٌئة التعلٌم االبتدائً تؤثر فً تطبٌق اإلجراءات 

التقوٌمٌة على التحصٌل الدراسً إضافة إلى هذا فإن الممارسات البٌداغوجٌة للمعلمٌن ال 

ٌّد فً بٌداغوجٌا اإلدماج  . تنبئ بتحكم ج

ولكن ٌبقى أن نقول رغم النقص الواضح فً التكوٌن التطبٌقً التً ٌعانً منه 

المعلمون فً تطبٌق الممارسات الجدٌدة المساهمة فً تعلم التالمٌذ بل وحتى فً فهم 

المصطلحات والتمٌٌز بٌن بعضها البعض ناهٌك عن وضعها فً المكان المخصص لها 

ضمن إطار العملٌة التربوٌة ككل إال أن هناك إرادة فً العمل وتغٌٌر الذهنٌات إزاء 

الممارسات التقلٌدٌة ما ٌظهر عند المعلمٌن أثناء التكوٌن من تعطش لمعرفة كٌفٌة تغٌٌر 

 .تصرفاتهم أو تكوٌن سلوكات جدٌدة فً التعامل مع المواقف التعلمٌة للتالمٌذ
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فقد أدرك كثٌر من المعلمٌن الجوانب النفسٌة والبٌداغوجٌة وعالقتها بتطوٌر قدرات 

المتعلم بدل التركٌز على العالمة التً ال تعطً فً كثٌر من األحٌان الصورة الحقٌقة 

 . لقدرات التالمٌذ

فعلى هٌئة التعلم االبتدائً التعرف أكثر على إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم الحدٌثة 

 : واالهتمام أكثر باألسئلة التالٌة

كٌف ٌتعلم التالمٌذ ؟ وكٌف ٌقّوم التلمٌذ ؟ عند اإلجابة على هذه األسئلة وغٌرها 

 . سٌكون هناك زٌادة فعلٌة فً التحصٌل الدراسً لدى التالمٌذ

هذا ما وقفنا علٌه من خالل هذه الدراسة التً رغم أهمٌة النتائج التً وصلت إلٌها 

فإنه ال ٌمكن تعمٌمها وتبقى فً حدود البحث الذي سحبت منه هذه العٌنة، وذلك لكونها 

نة البحث شملت معلمً والٌة  ٌّ افتقرت ألوات أكثر موضوعٌة من االستمارة، كما أّن ع

 .  والٌة أخرى على المستوى الوطن49ًعنابة فقط فً حٌن توجد 
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 تطبيق بيداغوجية اإلدماج في المدارس االبتدائية

  دراسة ميدانية بوالية عنابة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة واقع تطبٌق بٌداغوجٌة اإلدماج كممارسة بٌداغوجٌة 

وتقوٌمٌة فً ظل إصالح المنظومة التربوٌة فً الجزائر بشكل عام والتعلٌم االبتدائً بشكل 

 . خاص

إن حسن فهم وتطبٌق أي ممارسة بٌداغوجٌة جدٌدة سٌؤثر ال محالة على التحصٌل 

ٌّة القاعدٌة لدى تالمٌذ المدرسة االبتدائٌة  . الدراسً وبناء الكفاءات التعلم

هل ٌؤثر الفهم والتطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌة : وانطالقا من السؤال الرئٌسً التالً

ٌّة لهٌئة التعلٌم االبتدائً تأثٌرا داال على بناء  اإلدماج كممارسة بٌداغوجٌة تعلٌمٌة تعلم

 الكفاءات التعلمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدائً؟

 : لتتفرع عنه ثالث أسئلة فرعٌة هً

 هل نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌئة التعلٌم االبتدائب فً مجال بٌداغوجٌة اإلدماج  -1

ٌّة ساهم فً عدم تهٌئتها للتطبٌق الجٌد؟  كممارسة تعلٌمٌة تعلم

  هل الممارسات البٌداغوجٌة للمعلم فً القسم تنبئ بالتحكم الجٌد فً بٌداغوجٌة اإلدماج؟  -2

 هل هٌئة التعلٌم االبتدائً تمتلك القدرات الالزمة لتطبٌق إجراءات تقوٌمٌة ترتكز على  -3

 عملٌة اإلدماج؟ 

وإلنجاز هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفً وصممت استمارة موجهة لعٌنة 

.  عبارة مقسمة على ثالث محاور إضافة إلى البٌانات الشخصٌة32الدراسة تحتوي على 

 .كما تم االعتماد على المناشٌر والوثائق التربوٌة

وبعد جمع البٌانات وتحلٌلها واختبار الفرضٌات لتأكٌدها أو نفٌها واإلجابة على 

 : األسئلة المطروحة فً هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالٌة

 

 

 : تأكيد الفرضية األولى -1
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إن الفهم والتطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌا اإلدماج نقص لهٌئة التعلٌم االبتدائً أثر بشكل 

 .واضح على بناء الكفاءات التعلمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدائً

 : تأكيد الفرضية الثانية -2

هناك صعوبات تواجه هٌئة التعلٌم االبتدائً تؤثر فً تطبٌق اإلجراءات على 

 .التحصٌل الدراسً

 : تأكيد الفرضية الثالثة -3

إن الممارسات البٌداغوجٌة لهٌئة التعلٌم االبتدائً ال تنبئ بتحكم جٌد فً بٌداغوجٌة 

 . اإلدماج

 : ولإلجابة على هذه األسئلة تم صٌاغة الفرضٌة العامة التالٌة

ٌؤثر الفهم والتطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌا اإلدماج لهٌئة التعلٌم االبتدائً على بناء 

 . الكفاءات التعلمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدائً

 :  فرضٌات ه3ًوتم تجزئتها إلى 

 ٌعتبر نقص التكوٌن التطبٌقً لهٌئة التعلٌم االبتدائً فً مجال بٌداغوجٌا اإلدماج عامل  -1

 . مساهما فً البناء الجٌد لكفاءات التالمٌذ

 تؤثر الصعوبات التً تواجهها هٌئة التعلٌم االبتدائً فً تطبٌق اإلجراءات التقوٌمٌة  -2

 .على التحصٌل الدراسً

 إن الممارسات البٌداغوجٌة لهٌئة التعلٌم االبتدائً ال تنبئ بتحكم جٌد فً بٌداغوجٌة  -3

 . اإلدماج

 بمؤسسات التعلٌم  االبتدائً 2011-2010أجرٌت هذه الدراسة خالل السنة الدراسٌة 

 معلمة 163 معلم منهم 200على مستوى مدٌرٌة التربٌة لوالٌة عنابة وشملت عٌنة الدراسة 

 .  معلم تم اختٌارات لطرٌقة العٌنة العشوائٌة البسٌطة37و 

وبناء على تأكٌد كل الفرضٌات الجزئٌة السابقة توصلنا إلى تحقٌق وتأكٌد الفرضٌة 

العامة للدراسة، أي أّن هناك تأثٌر سلبً لفهم وتطبٌق بٌداغوجٌا اإلدماج لهٌئة التعلٌم 

 . االبتدائً على بناء الكفاءات التعلمٌة لتالمٌذ التعلٌم االبتدائً
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فكلما كان الفهم والتطبٌق الجٌد لبٌداغوجٌا اإلدماج من طرف معلمً التعلٌم االبتدائً 

كان ذلك عامال ٌؤثر تأثٌرا إٌجابٌا على التحصٌل المعرفً والدراسً للتالمٌذ وبناء كفاءاتهم 

بشكل جٌد وكلما كان الفهم والتطبٌق ضئٌال وغٌر كاٍف وهذا ما وجدناه عند جل المعلمون 

نة الدراسة أثر ذلك سلبا على بناء الكفاءات القاعدٌة التً ٌسعى النظام  ٌّ الذٌن مثلوا ع

 . التربوي تكوٌنها
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Résumé de l’étude: 

L’objectif de cette étude est de connaitre la réalité de l’application de la 

pédagogie d’intégration en tant que pratique pédagogique et d’évaluation dans le 

cadre de la réforme du système éducatif algérien de façon générale et dans 

l’enseignement primaire en particulier.  

Comprendre et bien mettre en œuvre une nouvelle pédagogie telle que la 

pédagogie d’intégration influes certainement sur les acquisitions scolaire et 

permettre d’assoir des compétences de bases chez les élèves de l’école primaire. 

A partir de la question centrale suivante :  

Une bonne compréhension et mise en œuvre de la pédagogie d’intégration 

en tant que pratique pédagogique a – telles une influence significative sur la 

construction des compétences chez les élèves de l’école primaire.  

De la question centrale nous déclinons les sous question suivantes :  

1- Le manque de formation pratique des enseignants du primaire dans le cadre 

de la pédagogie d’intégrations ne permet pas sa bonne application.  

2- Les pratiques pédagogues de l’enseignant redent – elles – compte d’une 

bonne maitrise de la pédagogie d’intégration ? 

3- Les enseignants du primaire possèdent – ils les capacités nécessaires pour en 

place des procédures d’évacuation propres à la  pédagogie d’intégration ?  

Dans le but de réaliser cette étude nous avons utilisé la méthode des 

criptive et pour cela, nous avons conçu un questionnaire composé de 3 items 

répartis sur trois chapitres.  

Après la collecte et l’analyse dés données, nous avons abouti aux résultats 

suivants :  

1- Confirmation de la première hypothèse :  

Le déficit en formation pratique des enseignants de l’école primaire dans 

le cadre de la pédagogie d’intégration influe négativement sur la mise en œuvre 

de celle – ci.  
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2- Confirmations de la deuxième hypothèse :  

Les difficultés que rencontrent les enseignants dans la mise en place des 

procédures d’évaluation hies à la pédagogie d’intégration influant négativement 

sur la construction des savoirs chez les élèves. 

3- Confirmations de la troisième hypothèse :  

Les pratiques pédagogiques des enseignants du primaire ne rendent pas 

compte d’une bonne maitrise de la pédagogie d’intégrations.  

Cette étude a été réalisée durant l’année scolaire 2010-2011 dans des 

établissements primaires de la wilaya de Annaba et l’échantillon global a verni 

200 enseignants dont 163 enseignante.  

L’échantillon a été choisi de façon aléatoire simple. La confirmation de 

l’hypothèse opérationnelle nous permet de confirmer l’hypothèse générale de 

l’étude et nous amène a affirmer que la non maitrise de la pédagogie 

d’intégration par les enseignants du primaire influe négativement sur la 

construction des compétences chez les élèves.  

Par contre, une bonne maitrise de celles – ci constituera un facteur 

d’influence positive sur la construction des savoirs.  
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وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

جامعة باجً مختار عنابة 

كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة واإلجتماعٌة 

قسم علم النفس 

 

 

 

 

 

 

 

فً إطار إعداد مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماجستٌر، وفً إطار إعداد دراسة مٌدانٌة لبحث 

فً تخصص علم النفس التربوي، والذي ٌحمل عنوان تقوٌم تطبٌق بٌداغوجٌا اإلدماج فً 

. المدارس االبتدائٌة

نرجو منكم التفضل باإلجابة على األسئلة التالٌة بكل موضوعٌة وصدق، ونحٌطكم علما 

. بأن إجابتكم لربما توظف إال فً إطار البحث العلمً،وال تستعمل إال فً حدود هذه الدراسة

.  أمام الخانة المناسبة والتً تعبر عن رأٌكم بصدق (x)تكون اإلجابة بوضع العالمة 

.  وفً األخٌر، شكرا على مساعدتكم وتقبلوا منا فائق االحترام والتقدٌر

 

د .أ: إعداد الطـالب                                                   إشراف
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