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 خص:مل
 املنطلق هدفت هذا ومن ،التعلميةتتحّكم بقوة يف جناح العملية  التعليمية  واملادةواملتعّلم  املعلم بنيالعالقة الثالثية اليت جتمع ّن إ    

املستخدمة، معرفة االسرتاتيجيات   للمناهج واملقّررات التعليميةللعملية التعليمية من خالل تقييمه  املعلممعرفة تقييم  إىل هذه الدراسة
 التوصل مت اليت النتائج أهم ومن، حتقيقها، واليت من شأهنا تسيري املادة الدراسية تسيريا ناجحا إىل املعلم واخلطط املستقبلية اليت يطمح

يستسلم الستخدام الطرق التقليدية اليت تعرب عن  املعلمتتدخل يف جعل  أّن سلبيات املناهج والظروف احمليطة هبا :إليها هي كالتايل
أن عملية التدريس عملية متكاملة، وأّن جناح  املعلمإميان  نتاج.واالستهالك بدل التفاعل واإللقني املفهوم القدمي للتدريس القائم على الت

لعملية املناهج واملقررات الدراسية مرتبط بضرورة تفعيل العناصر وتوفري الوسائل اليت من شأهنا تعزيز وضعية التلميذ لتأدية دور الفاعل يف ا
 لوسائل التكنولوجية.التعليمية، على رأسها تشجيع استخدام ا

 ية التعليمية، املناهج الرتبوية، املقررات.التلميذ اجلزائري،  العمل اجلزائري، املعلم: الكلمات املفتاحية
Abstract : The relationship between teacher, learner and knowledge controls the succes of  the 

learning process. This study aimed to know teacher’s evalution of the learning process by 

evaluating using a curriculum and educational courses.  The negative results founded  : in 

curriculum and Circumstances   make teacher uses traditional methods.  Teacher’s convinced that 

teaching process is a combined one, the success the of curriculum  needs  both mental and modern 

materials  making learners play the role  in the learning process. 

Keywords : Algerian learner, Algerian teacher, Learning process, Curriculum, courses. 

 bouzidiradja@live.fr: رجاء بوزيدي د.: املؤلف املرسل
 مقدمة:

يعترب ميدان الرتبية والتعليم من أهم امليادين اليت تُعىن باالهتمام يف اجلزائر، حيظى بأطر قانونية وتعليمية وتربوية      
للمجتمع وتعبريا عن استقالليتنا ووعينا، فهو الذي يلعب دور الوصي حلماية خصوصياتنا الثقافية واجتماعية واقتصادية،  

كما له أمهية عظمى يف إرساء سفن التحدي  واحلافظ لقيمنا ومعتقداتنا العربية واإلسالمية على وجه التحديد، ،
ل الرتكيز على واملواجهة، حتدي املخرجات واملدخالت اليت دامهت السلطان والرقيب، ومواجهة التطور اهلائل من خال

الرأمسال البشري واستثماره، فاليوم أصبحت الدول تُقاس مبدى اهتمامها هبذا األخري وجعله صناعة هلا عوائد مثلها مثل 
الصناعات األخرى، واجملتمع إذا مل يقم بتجنيد وتدعيم املؤسسات التعليمية اليت تلعب دورا أساسيا يف ازدهار اجملتمع 

 االفرتاضي.ريه مستقبال يف ظل سيطرة العامل ن له سلطة على مصواحملافظة عليه، لن تكو 
نفاق استثماري حيث يصبح الشباب عن طريق املؤسسات التعليمية عضوا فّعاال داخل اجملتمع، وله دور إإّن التعليم    

د أسباب اجلزاء ويعترب نسق من أنساق اجملتمع، ، فاألمر حيتاج إىل حتديد احلقوق والواجبات، حتدي يف صنع القرار،
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شباع خمّططات التنمية إتبار أّن التعليم مصدر من مصادر والعقاب واملكافأة من أجل خلق الضبط واملراقبة واجلديّة، باع
 البشرية احلديثة من خالل تزويدها بالرأمسال املال البشري.

تفاد ميدان التعليم من عمليات شهد ميدان الرتبية والتعليم منذ االستقالل، حتوالت كبرية وخاصة، حيث اس      
صالحات اليت مست مناهج وطرق التدريس وانتقلت هبا ليت مست كل جوانبه، جند أمهها اإلصالحات الكربى ااإل

اجلزائر حاليا من التدريس باألهداف إىل التدريس بالكفاءات استجابة لتطورات العصر اليت بدأت تقيس تطور اجملتمع 
 ءة. مبدى امتالك أفراده للكفا

اجلزائري منها،  املعلماهج واملقررات الدراسية وموقف إّن أمهية البحث تكمن يف أمهية املوضوع الذي يتناوله وهو املن    
حناول  كما تعترب مهزة وصل بني املعلم و املتعلم واجملتمع .لالستثمار البشري،  واليت تشّكل حمور العملية التعليمية ومنبع ل

 تتبُّع جممل األبعاد واملتغريات اليت ترتبط بواقع املناهج واملقرارات الدراسية. وكيف تكون ناجحة ومثمرة.يف هذه الدراسة 
                               أمال أن تساهم هذه الدراسة يف تقييم املناهج الدراسية يف احمليط التعليمي.                                                      

 أوال: الدراسات السابقة:
 اجلزائر، يف الرتبوي صالحاإل، دراسة بعنوان: 6992قامت الباحثة اجلزائرية بوكرمة أغالل فاطمة الزهراء، سنة  -

 حل قصد واملنهجية املعرفية العلوم كفاءات املتعلم كسابإشأهنا  من الكفاءات بيداغوجياأّن من منطلق 
 " بديلة حديثة بيداغوجيا الطبيعية، العلوم مادة األخري هذا تعليم خالل من العلمية الطبيعة ذات املشاكل

 حىت وذلك الكفاءات، هلذه شامال تصورا الطبيعة العلوم مادة معلم من يستلزم مما ، "األهداف اغوجيادلبي
 للمستوى يف الطبيعة العلوم معلمي مستوى على الدراسة هذه نتائج ،أفادت للمتعلم إكساهبا من يتمكن

 الشامل للتصور يفتقرون (البحث عينة) الطبيعية العلوم معلمي أن بينت والثانوي، املتوسط االبتدائي، :التعليمي
 0".الرتبوية التعليمات حسب للمتعلم بإكساهبا مطالبنا هم الدين واملنهجية املعرفية العلوم لكفاءات

بعنوان البيئة االفرتاضية والتعليم،  6992مرمي"  سنة  "دراسة قام هبا الباحثان اجلزائريان" حممود قرزيز"، "حيياوي -
وقد مّت معاجلة العالقة بني املعلوماتية والتدريس يف ظل بيئة مهيأة لذلك وهي البيئة االفرتاضية، وتوصلت الدراسة 

 أّن ضمان جناح صناعة التعليم االفرتاضي مرتبط بتوفر التايل:
 لتفاعل مع هذا النوع من التعليم. التعبئة االجتماعية لدى أفراد اجملتمع ل -
 توفري البنية التحتية هلذا النوع من التعليم. -
 داريني. امج لتدريب الطالب واملعلمني واإلوضع بر  -
 ضرورة مسامهة الرتبويني يف صناعة هذا التعليم.  -
 ىل عوائق اليت حتول دون ذلك:إوتوصلت الدراسة  كذلك   -
 الزال الكثري من الطلبة يعانون من األمية  احلاسوبية.  -
 هناك متسك بالطرق التقليدية سواء املعلمني أو صانعي القرار. -
 6استرياد بيئات تعليم افرتاضية من اخلارج." -
دراسة "دراسة قام هبا الباحث املغريب "حممد الدريج" بعنوان الفشل الدراسي وأساليب الدعم الرتبوي وأشارت ال -
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سباب تعود إىل األسباب الذاتية اليت تتعلق بقدرات التالميذ واألسباب اخلارجية اليت تعود إىل احمليط ّن أهم األأ
 -سباب طبوع ميكن تلخيصها كما يلي: الطابع اهليكليتماعي. وما يزيد من خطورة تلك األالرتبوي واالج

 3للتدريس، الطابع االختباري" التتابعي، الطابع اجلمعي -التنظيمي للمدرسة، الطابع الفصويل
، بعنوان األساليب الرتبوية للمعّلم وتأثريها على 6906دراسة قام هبا الباحث اجلزائري "لزرق حرير" سنة  -

التحصيل القرائي لتلميذ السنة الثالثة ابتدائي، وانطلقت الدراسة امليدانية من التساؤل التايل: هل هناك فروق 
ملعلمني الذين يستخدمون أساليب تربوية حديثة، وتالميذ املعلمني الذين يستخدمون دالة إحصائيا بني تالميذ ا

أساليب تربوية تقليدية من حيث مستوى التحصيل يف مادة القراءة لدى مستوى السنة الثالثة. وافرتضنا بأّن 
هناك فروق دالة بني تالميذ  هناك فروق دالة إحصائيا بني تالميذ اجملموعتني والنتيجة اليت توصلنا إليها تبنّي بأنّ 

 4اجملموعتني."

نتيجة ألمهية هذا املوضوع  خاصة من الناحية التطبيقية يف اجملال التعليمي،  فقد نال اهتمام العديد من املختصني      
بواقع التعليم يف بعاد واملتغريات املرتبطة ور عدة أحباث حاولت رصد خمتلف األوالدارسني يف اجملال الرتبوي ممّا أدى إىل ظه

اجلزائر، حيث بّينت الدراسات السابقة أمهية وجود املناهج الدراسية الصحيحة، وحاولوا رصد أدوارها الفّعالة حني ترتبط 
حكمة واملتوافقة مع قدرات التلميذ واملؤسسة، كي يظهر الدور الفّعال الذي يؤديه املعّلم السيما 

ُ
باألساليب الدراسية امل

شل والنجاح فالدراسات على البحث يف أسباب ال اح ذلك مرتبط مبواكبة متطلبات العصر. ركزت هذهبعد أن أصبح جن
مكاناته، على غرار الدراسة احلالية اليت حتاول معرفة واقع املناهج الدراسية  انطالقا من إميدان الرتبية والتعليم، واقعه و يف 

باعتباره احملّرك  املعلمضوء كذلك عوامل التغيري والتطوير من وجهة نظر هلا، سلبياهتا واجيابياهتا، تسليط ال املعلمتقييم 
األساسي للعملية التعليمية. لذا حناول من خالل الدراسة احلالية الرتكيز على سلبيات واجيابيات املناهج الدراسية ومدى 

  هي املقرتحات الساعية للتغيري؟ تطبيقها وما
 ثانيا: الدراسة احلالية:

 البحث:مشكلة  -0

،  املعلميهدف هذا البحث إىل تسليط الضوء على سلبيات واجيابيات املناهج الدراسية، وسبل التغيري من وجهة نظر      
عدة عناصر، تلك العناصر تتفاعل فيما بينها يف العديد من االجتاهات  تضمكون أن العملية التعليمية معقدة ومتشابكة. 

يف تقدمي احملتوى  املعلمإلنتاج سلوك تعليمي ناجح، ومن بني هذه العناصر جند مناهج التدريس اليت يطّبقها ويستخدمها 
وتقدميها للتلميذ وفق ما يسمى هبضمها  املعلمفقري للعملية التعليمية، بقوم للتالميذ. يعد املنهج الدراسي العمود ال

ن منطلق ذلك حصرنا دراستنا يف بطريقة أو أسلوب التدريس هبدف بناء التفاعل وحتقيق النجاح املعريف للتلميذ، م
هي  ؟ ومااملعلمجابة على التساؤالت التالية: أين تتجلى سلبيات واجيابيات املناهج واملقّررات الدراسية من وجهة نظر اإل

 الداعمة إلجناح عملية الستثمار البشري يف العملية التعليمية؟االقرتاحات 
 

 فرضيات البحث: -9
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 سترياجتيات الناجحة للتدريس.حنو اال املعلمجح املناهج الدراسية يف توجيه تن -0

طول املنهاج وعدم توافقه مع الكتاب املدرسي يف معظم األحيان والتمسك بالطرق التقليدية من شأنه   -6
 كف يف العملية التعليمية.تغليب الكم على ال

احلرص على تأدية التلميذ دور الفاعل يف العملية التعليمية هو السبيل األمثل لتحقيق القفزة النوعية يف   -3
 ميدان الرتبية والتعليم. 

 جرائية:مفاهيم البحث اإل -3

 ابيه.جيإسواء قيمة سلبية أو ط الدائم به، ما تبعا لالحتكاك أو االرتبا ءهو عملية إعطاء قيمة معينة لشي التقييم: -

يطبق املنهاج املربمج ويستخدم هو عنصر من عناصر العملية الرتبوية ومهزة وصل بني التلميذ والدرس،  :املعلم -
 سلوب تربوي إما تقليديا أو حديثا لتوصيل املعلومة للتلميذ.أ

منه والطرق املستخدمة والزمن املستغرق، هداف املرجوة هي وثيقة توضح احملتوى واأل املناهج واملقّررات الدراسية: -
حيث تضم حتديد النشاطات الواجب تدريسها للتلميذ واملعارف الواجب استيعاهبا مع االستعانة بالكتاب 

 املدرسي يف زمن حمدد.

 منهجية البحث: -4
سية، وعن دعائم التغيري ار دّ السلبية يف املناهج واملقررات الإن موضوع الدراسة يتطلب الكشف عن النقاط اإلجيابية و     

 ، هلذا جلأ الباحث إىل املنهج الوصفي لتجسيد ذلك وتفصيله وشرح الواقع واملأمول.املعلممن وجهة نظر 
"يراد بالدراسات الوصفية ما يشمل مجيع الدراسات اليت هتتم جبمع وتلخيص احلقائق احلاضرة املرتبطة  :املنهج الوصفي

عدد من األشياء أو جمموعة من الظروف أو فصيلة من األحداث أو نظام فكري. أي  بطبيعة وبوضع مجاعة من الناس أو
نوع آخر من الظواهر اليت ميكن أن يرغب الشخص يف دراستها... ومن بني األمساء اليت تُعىن هبا الدراسات الوصفية 

وهو حبث ال يقتصر على مجع  5تسميتها "بدراسة الوضع" الهتمامها بدراسة الوضع احلاضر لألمر املراد دراسته."
املعطيات وتصنيفها وحتليلها، وإّّنا يتضمن تفسري النتائج وقياسها للحصول على استنتاجات ذات معىن من شأهنا أن 
تكون تعميمات للظاهرة املدروسة. وحبثنا هنا يتخذ ما يسمى "بدراسة الوضع" وهو دراسة واقع املناهج واملقررات 

 اح العملية التعليمية.الدراسية واملأمول إلجن
 عينة البحث : -5

 وكانت الشروط األساسية الستخراج وحدات املعاينة :
 .(سنوات95عن مخس ) املعلمن ال تقل خربة أ -
 لمواد املدروسة أدبية وعلمية.ل وافقة ساتذة ماأل تكون ختصصات أن يكون -
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ستويف الشروط السابقة ت -مؤسسة عريقة مبدينة تلمسان-ان أستاذا  من ثانوية يغمراسن بن زي 34كان عدد أفراد العينة 
واقع املناهج واملقررات الدراسية واملأمول إلجناح العملية التعليمية وكانت بذلك عيّنة التعرف على الذكر، كي يتسىن لنا 

 قصدية.
 داة مجع البيانات أ-6

اليت ختدم أهداف البحث واليت كشفت عنها الدراسات لقد قمنا بتصميم دليل املقابلة بعد النظر للمحاور األساسية     
السابقة والدراسات االستطالعية. وكانت مواجهة بني الباحث واملبحوث تتخللها مالحظات جادة تتضمن خمتلف 

 التعبريات )الوجه، العيون، السلوكيات(.
األسئلة املتعلقة  ىلإباإلضافة سؤاال،  06 يتضمن دليل املقابلة أسئلة قليلة مقارنة باالستبيان وكان عدد األسئلة      

 بالبيانات األولية: السن، مكان اإلقامة، املؤهالت العلمية، األقدمية.   واألسئلة تنتمي إىل ثالث حماور أساسية هي:
 أسئلة متعلقة بإجيابيات املناهج واملقررات الدراسية. -
 أسئلة متعلقة بسلبيات املناهج واملقررات الدراسية. - 
 أسئلة متعلقة بالعوامل املسامهة يف إجناح العملية التعليمية وتفعيلها.-

 ثالثا: عرض النتائج ومناقشتها
 .املعلمإجيابيات املناهج واملقررات الدراسية من وجهة نظر  النتائج املتعلقة باحملور األول:عرض ومناقشة  -0

دعم اجملتمع من خالل خمرجاته الفّعالة ويكون ذلك باالستعانة بالربامج واملناهج القادرة على  إىلالتعليم يسعى     
النهوض بالنظام الرتبوي، فقد أّكد أغلبية املبحوثني أّن املنهاج عندما يكون دقيقا ومتوافقا مع ما يراجعه التلميذ من 

بشكل كبري من منطلق أّن عملية التدريس كما اتفق أغلبية العلماء على  املعلمالكتاب املدرسي يساهم يف توجيه 
 النفس وعلم الرتبية جمال يف والبحوث والدراسات العلمية األسس من جمموعة ىعل قائم علم التدريس أنّ تعريفها: "

 .األخرى التعليمية التغريات بعض عن البحث إيل ذلك يتعدي إنه بل للتالميذ املعلومات إعطاء علي يقتصر ال وبذلك
 .: يبنّي  التدريس كنظام0(0الشكل)

 
 
 
 

                               
 

 : يبنّي  التدريس كنظام0(0الشكل)
ومساعدته،  املعلماتضح كذلك من خالل الشكل أّن عملية التدريس عملية معقدة ودقيقة واملناهج تساهم يف توجيه     

جناح التدريس بالكفاءات. إسلوب التدريس والبحث عن سبل أهلدف حمدد يبقى على عاتقه حتديد حني يكون احملتوى وا

 مدخالت
 بشرية 
 مادية 
 إدارية

 عمليات
جيةإسرتاتي  

 طرق
 أساليب

 خمرجات
 معرفية 
 مهارية
 وجدانية
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وذلك بفضل املناهج عندما تكون حمددة ومتوافقة   املطلوبة تاملخرجا حيقق ما وفق وتوجيهها باملدخالت التحكم حياول
 كميا وزمنيا.

توجيه التالميذ   عوامل أخرى بطبيعة احلال، مثلىلإاهج الصحيحة، باإلضافة من خالل أراء املبحوثني أّن املن     
 أهم من يتفرغ ملا يسمى بالتخطيط. والذي يعد املعلمحسب قدراهتم والتقليل من عددهم داخل القسم الواحد، جتعل 

 لتنفيذ عمل خمطط يقوم بصياغة الدرس، قاعة يف تالميذه مواجهة قبل املعلم به يقوم التدريس، عملية يف العمليات
 التدريس، يشمل حتديدا دقيقا لألهداف ويأخذ بعني االعتبار الزمن املستغرق.

 جند من فوائد التخطيط أنّه: 
 واضح. تطور وضع دون اليومي التدريس يف الدخول إىل ترجع اليت احملرجة، الطارئة املواقف من الكثري املعّلم جينب -" 
 القيام أثناء يف متنوعة خبربات ملروره وذلك ومستقرة، دورية بصفة واملهنية العملية املعلم خربات ّنو إىل ذلك يؤدي -

 .الدروس بتخطيط
 .احلالية التعليم أهداف و السابقة التالميذ خلربات دقيق حتديد على يساعد إذ املعلم، أمام الرؤية وضوح إىل يؤدي -
 أو التدريس، طرق أو احملتوى أو باألهداف يتعلق ما سواء املدرسي؛ املنهج عيوب اكتشاف على املعلم يساعد . -

 املقرتحات تقدمي طريق عن أو بنفسه املنهج حتسني على ويساعده تالفيها، على العمل من ميكنه مث ومن التقومي، أساليب
 2املعنية." للسلطات بذلك اخلاصة

قال من عناصر أساسية هي توجيه انتباه التالميذ حنو موضوع معني، تسهيل االنت ثةكما تتضمن عملية التخطيط ثال  
االستيعاب عن طريق ما يسمى عمق وهلا عالقة بالدرس أو النشاط املوايل، اختبار درجة أىل فكرة أخرى تكون إفكرة 

 بالتقومي.
فرغ وحتقيق جناحه يف التدريس عن طريق السماح له بالت املعلمىل أّن املناهج الصحيحة تعمل على توجيه إلقد توصلنا     

 جيابيا على املعلم والتلميذ واملؤسسة ككل.إللتخطيط البّناء الذي ينعكس 
 :املعلمالدراسية من وجهة نظر  سلبيات املناهج واملقررات الثاين:النتائج املتعلقة باحملور عرض ومناقشة _6 

 املؤثرة الظروف احمليطة كافة أيضا ويشمل التالميذ تعليم أجل من املعلم يبذله الذي اجلهد ذلك هو جند "أّن التدريس    
 واألجهزة والسبورة املدرسي والكتاب احلرارة ودرجة اإلضاءة ودرجة املتاحة والوسائل النشاطات نوع مثل ، اجلهد هذا يف

 اإلجرائية التنفيذ خطوات جمرد يعترب ال والتشتت، فالتدريس االنتباه جذب عوامل بني يوجد قد وما التقومي وأساليب
 اخلطوات هي كما ضابط إيل حتتاج اليت التدريس عملية من جزء اخلارجية املؤثرات كافة إن بل ، الصف غرفة داخل

، تتدخل وتتحّكم يف جناح املعلمأّن هناك عناصر أخرى غري أداء ومن خالل أراء أفراد العينة تأكد ذلك،   0.اإلجرائية"
 التدريس جند طول الربنامج وعدم توافقه مع حمتويات الكتاب املدرسي والزمن احملدد إلهناءه...اخل

يركز على الزمن احملّدد له بدل الرتكيز على سبل التواصل مع  املعلمالربنامج جيعل  ّكد أغلبية أفراد العينة أّن طوللقد أ    
 التلميذ إلجناح عملية التدريس وهذا بالضرورة ينعكس سلبيا على نسبة النجاح وتوافقا مع ذلك،

 مهارات إتقان إىل تعزى فقط منه % 15 و التواصل مهارات إىل يعزى النجاح من % 85 أن الدراسات أثبتت فقد
 للتواصل الرئيسي املكون ببناء والقيام التواصل، أساسيات إتقان من لنا البد برباعة اآلخرين مع تواصلن ولكي العمل،
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 أن ويعتقد به يثق مل إذا املتكلم مع أبًدا املستمع يتواصل لن إذ اآلخرين، لدى والثقة املصداقية كسب وهو الفعال،
  09"يقول. مبا واملصداقية الثقة بناء باستمرار يستطيع حىت حديثه يف ناجًحا الشخص يكون ولن مصداقية، لكالمه

كثر متسكا بالطرق التقليدية، أ املعلمكذلك هناك عنصر آخر ذكره أفراد العينة وهو االكتظاظ داخل القسم الذي جيعل 
تلميذ كيف سيواجههم وبأي أسلوب سيتعامل مع خصوصياهتم وفروقهم الفردية؟ يكون خطاب واحد  49أو  39أمام 

ظهارها بسبب إالنتظار التلميذ لبناء كفاءاته و فال يستطيع العمل باألفواج، كما ال تكون هناك فرصة يشكل مجاعي، و 
طول الربنامج وزمنه احملدد. وال نستطيع االعتماد على ما يقدمه التلميذ ألّن درجة االستيعاب تكون قليلة بسبب اكتظاظ 

 األقسام. 
يستسلم الستخدام الطرق التقليدية اليت  املعلملقد توصلنا إىل أّن سلبيات املناهج والظروف احمليطة هبا تتدخل يف جعل  

 نتاج. لقني واالستهالك بدل التفاعل واإلتعرب عن املفهوم القدمي للتدريس القائم على الت
 وتفعيلهامهة يف إجناح العملية التعليمية العوامل املسا النتائج املتعلقة باحملور الثالث:عرض ومناقشة -3
يؤكد أفراد العينة عدم استطاعتهم تطبيق التدريس بالكفاءات وسط الظروف احمليطة باملؤسسة التعليمية، وجيب توفري     

الوسائل املسامهة يف إجناحها، من منطلق أّن "املقاربة بالكفاءات هي طريقة إعداد الدروس والربامج التعليمية وتنص: على 
فيها املتعلمون أو اليت يتواجد فيها، وحتديد الكفاءات املطلوبة ألداء املهام وحتّمل  التحليل الدقيق للوضعيات اليت يتواجد

وبناءا على ذلك فقد أشار معظم أفراد  00املسؤوليات الناجتة عنها، وترمجة هذه الكفاءات إىل أهداف وأنشطة تعليمية."
 العينة إىل ضرورة العمل على تفعيل العناصر التالية: 

ىل أفواج قليلة العدد، بتم تعويدهم على العمل إقسام كي يتسىن تقسيمهم يذ يف األالتالم جيب تقليل عدد  -
 اجلماعي وترتفع نسبة جناحهم بسبب عامل املنافسة.

 حداث التناسق بني الربنامج و حمتوى الكتاب املدرسي يف كل املستويات.إجيب  -

ع من االستيعاب، حبيث يكون هناك مّتستقليص الربنامج من أجل تغليب الكيف على الكم وترتفع درجة  -
 براز قدراته وبناء كفاءاته.فرصة إل هعطاءإالوقت للتواصل مع التلميذ و 

توفري الوسائل احلديثة وتتمثل يف وسائل اإلعالم اليت أفرزها التطور التكنولوجي الذي عرفه العامل ومّس بدوره   -
قطاع الرتبية والتعليم الذي سعى الستخدام كل وسيلة إعالمية حسب اهلدف التعليمي املراد الوصول إليه 

توافق هذه االقرتاحات من الدراسة احلالية مع "ما  وحتقيقه جلذب اهتمام التالميذ الذين ميتلكون فروق فردية، ت
قراءة ّن الطالب يتعلمون بطرق خمتلفة ، فبعض الطالب يتعلمون  بالأعنه البحوث  واملالحظة الدقيقة  كشفت

مهم عن طريق القراءة واالستماع، إّن القراءة حتتاج إىل الكتب واملرئيات، وحتتاج ظوبعض اآلخر باالستماع، ومع
أن عملية  املعلماتضح من خالل هذه الدراسة إميان  06ارات السمع إىل الوسائل اإلعالمية السمعية."تنمية مه

التدريس عملية متكاملة، وأّن جناح املناهج واملقررات الدراسية مرتبط بضرورة تفعيل العناصر وتوفري الوسائل اليت 
 .التعليمية من شأهنا تعزيز وضعية التلميذ لتأدية دور الفاعل يف العملية
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  خامتة
سلوب أ، يبقى على عاتقه حتديد بشكل كبري املعلمة كميا وزمنيا تساهم يف توجيه أّن املناهج الدقيقة واملتوافق       

ىل إاملطلوبة، وأّن املناهج الصحيحة باإلضافة  املخرجات حيقق ما وفق وتوجيهها باملدخالت التحكم التدريس حماوال
 املعلمعوامل أخرى بطبيعة احلال، مثل  توجيه التالميذ حسب قدراهتم والتقليل من عددهم داخل القسم الواحد، جتعل 

التدريس. هذا من جهة ومن جهة أخرى حني  عملية يف العمليات أهم من يتفرغ ملا يسمى بالتخطيط. والذي يعد
التدريس، جند طول الربنامج وعدم توافقه مع حمتويات  نتحدث عن سلبيات املناهج اليت تتدخل وتتحّكم يف جناح

يركز على الزمن احملّدد  املعلمالربنامج جيعل  تظاظ األقسام...اخل، جند أّن طولالكتاب املدرسي والزمن احملدد إلهنائه، اك
نفسه جمربا على تلميذ سيجد  49أو  39له بدل الرتكيز على سبل التواصل مع التلميذ إلجناح عملية التدريس. وأمام 

ظهارها بسبب طول الربنامج وزمنه إكفاءاته و تمسك بالطرق التقليدية. فال تكون هناك فرصة النتظار التلميذ لبناء  ال
احملدد. وال نستطيع االعتماد على ما يقدمه التلميذ ألّن درجة االستيعاب تكون قليلة بسبب اكتظاظ األقسام. لذا يبقى 

تدريس عملية متكاملة، وأّن جناح املناهج واملقررات الدراسية مرتبط بضرورة تفعيل العناصر وتوفري أن عملية ال املعلمإميان 
 الوسائل اليت من شأهنا تعزيز وضعية التلميذ لتأدية دور الفاعل يف العملية التعليمية. 
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