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 �_7��> A7B�7]�6ا���� � : ا0
In this studay, we have turned to highight the pedagogical 
factors and thier  impact an academic achievement wicht are 
complex and that interfere In its success by several factors 
including (profiency of the professor, education programs and 
teaching aids). To underst and this process, we touched an the 
theoretical heritage in order to better under stand the 
pedagogical factors that effect me the process of acodimic 
achievement among students and given my complexity and  the 
overlop of several sciences it and despite the importance of the 
ausciliary ferctors in the effective achievement process these 
factors in the effective achievement process these factors are 
not all available in algerian educational institutions, there are 
other factors that hnder this, suche as the personal aspects of 
the theucher and the student and the lak of educational means 
in the organization and othrts.   
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   �+د�

إميانــــــــا بأمهيــــــــة اســــــــتثمار الطاقــــــــات البشــــــــرية اجلزائريــــــــة املتمثلــــــــة يف عقــــــــول وأدمغــــــــة أبنائهــــــــا مــــــــن العلمــــــــاء 

واملتخصصـــــني مـــــن أجـــــل يئـــــة ملســـــتقبل واعـــــد، وحـــــىت ال تكـــــون البيئـــــة الصـــــافية بيئـــــة طـــــاردة ألهـــــم مكوناـــــا مـــــن 

ــــــراهن عليهــــــا األمــــــم بتقــــــدمها واســــــتمرار ضــــــتها  ــــــيت ت العصــــــر االقتصــــــادي املعــــــريف  يفعناصــــــر البشــــــرية اخلالقــــــة ال

والرقمي،كـــــــان البـــــــد مـــــــن تســـــــليط الضـــــــوءعلى املمارســـــــات البيداغوجيـــــــة باعتبارهـــــــا حجـــــــر الزاويـــــــة يف جنـــــــاح كـــــــل 

ـــــا يســـــهم بقـــــوة  يف حتضـــــري مكـــــان  ـــــا موجب ـــــذ أي برنـــــامج تعليمـــــي ،وايضـــــا باعتبارهـــــا قطب ـــــد واصـــــالح ويف تنفي جتدي

  .ت املستقبل مما خيدم نفسه وجمتمعهالتفوق واالبداع لدى املتعلم وتاهيله ملواجهة أزما

ــــــة الــــــيت يقــــــوم ــــــا االســــــتاذ داخــــــل  ــــــاحثيني علــــــى ان للعوامــــــل البيداغوجي ــــــري مــــــن املــــــربيني والب ويتغــــــق الكث

ــــــوي ســــــواء ان كــــــان أطفــــــال  ــــــة يف اي برنــــــامج ترب ــــــة الرتبوي ــــــاح الرئيســــــي لنجــــــاح العملي الفصــــــل الدراســــــي هــــــي املفت

ان يهـــــــئ الفـــــــرص الـــــــيت تقـــــــوي ثقتـــــــه بنفســـــــه او تـــــــدمرها،تقوي عـــــــاديني او معـــــــوقني او ناجحني،حيـــــــث بامكانـــــــه 

ـــــــى القصـــــــور او الضـــــــعف يف  ـــــــيت تقضـــــــي عل ـــــــيت تفـــــــتح اـــــــال للنجـــــــاح وهـــــــي ال ـــــــداع او تقتلهـــــــا، وهـــــــي ال روح االب

ـــــــدى الطلبة،لـــــــذا عرضـــــــت أدوار )الـــــــربامج او الوســـــــائل(املنـــــــاهج ـــــــداغوجي كمـــــــا تعـــــــاجل الضـــــــعف ل او يف تنظـــــــيم البي

ـــــــداغوجي احلـــــــديث ت ـــــــة املمـــــــارس البي ـــــــى املمارســـــــات الفعلي ـــــــة ســـــــواء علـــــــى تكـــــــوين االكـــــــادميي او عل غـــــــريات جذري

حتقـــــــق املنظومـــــــة الرتبويـــــــة منتوجـــــــا علـــــــى اجلـــــــودة ونســـــــبة مهمـــــــة مـــــــن الكفـــــــاءات لــــــــدى  للعمليـــــــة التعلميـــــــة،ولكي

ـــــــاء واقـــــــع تربـــــــوي بيـــــــداغوجي يســـــــاعد يف حتقيـــــــق النمـــــــو الفـــــــردي  ـــــــذنا يف املؤسســـــــات التعليميـــــــة بأننـــــــا إىل بن تالمي

للمتعلمــــــني، ولكــــــي تصــــــل إىل النجــــــاح فإننــــــا حباجــــــة إىل ممارســــــالنا بيداغوجيــــــة حتقــــــق قفــــــزة يف جمــــــال  واإلجتمــــــاعي

  .التدريس بالكفاءات وترفع من وترية التحصيل الدراسي

  :اشتملت الدراسة على جانب نظري الذي ضم الفصول التالية

الدراســـــــــــــة امهيـــــــــــــة  وتنـــــــــــــاول اإلشـــــــــــــكالية، الفرضيات،أســـــــــــــباب: اإلطـــــــــــــار العـــــــــــــام للدراســـــــــــــة: الفصـــــــــــــل األول - 

التحصــــــــــــيل -الــــــــــــتعلم(الدراســــــــــــة،اهدافها،حتديد املفــــــــــــاهيم االساســــــــــــية للدراسة،الدراســــــــــــات السابقة،النضــــــــــــريات 

 ).الدراسي

،وتنـــــــــــــاول يف البدايـــــــــــــة مفهـــــــــــــوم )التكوين،الربامج،الوســـــــــــــائل(العوامـــــــــــــل البيداغوجيـــــــــــــة:أمـــــــــــــا  الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاين - 

ــــــــار وكــــــــذلك مفهــــــــ.التكوين،اســــــــبابه،انواعه،مظاهره وامهيتــــــــه واهدافــــــــه ــــــــربامج التعلميــــــــةواملبادئ الرئيســــــــية الختب وم ال
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ويف االخــــــــــــري حتــــــــــــدث عــــــــــــن مفهــــــــــــوم الوســــــــــــائل .الــــــــــــربامج واهدافــــــــــــه ومراحــــــــــــل التــــــــــــدريب الربنــــــــــــامج الدراســــــــــــي

 .التعلميةوامهيتها ومصادرها وخصائصها

التحصـــــــيل الدراســـــــي،وتناولنا يف البدايـــــــة ماهيـــــــة التحصـــــــيل الدراســـــــي وانواعـــــــه واعوامـــــــل :أمـــــــا الفصـــــــل الثالـــــــث - 

  .ؤثرة فيهامل
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  :الفصل األول

  اإلطار المنهجي للدراسة

  البحث إشكالية-1

لكوا تسعى لتمرير املعارف  ألهدافهاتعكس املنظومة الرتبوية مقياس صادق مدى تطور الدولة وحتقيقها 

  . والقيم التعليمية واالجتماعية والدينية للجيل القادم

دى ذلك وان منر من خالل عنصر مهم بل يتع إالومن خالل حديثنا من السلك الرتبوي ال شك لنا والبد 

البد وقد تبني  ،ذات كفاءة علمية مصحوبة بشحنة تربوية عالية أجيالالضرورة من خالل ضمان صعود  األمهيةإىل

دفعات ذات قيمة معرفية وتربوية،   إنتاجالذي يلعب دورا جد مهم يف  األستاذاملقصود هو  أنعن سياق حديثي 

  . ق البيداغوجيةإىل بناء وحتليل املوافكما يسعى 

وال ميكن التحصل على هذا املردود  ،الصاعدة على يده األجيالصلحت  األستاذصلح  إذاوميكن القول 

 تربز لناهنا ومن  ،تذةااألسهناك تباين متمايز بني  أنالواقع جند  إل�أمروحينما ننظر  ،لألستاذعرب تكوين جيد  إال

باملعارف والكفاءات  األستاذةتزويد  إىلجمموعة من النشاطات اليت تستهدف  مشكلة التكوين والذي هو عبارة عن

 إىلحيث اهلدف منه هو نقل تلك املعارف والقيم ، ف البيداغوجيةبناء وحتليل املواق إىلكما يسعى   ،املهنية املناسبة

 األستاذحد النقطة مل يكتمل جتسيد التكوين الذي تلقاه  إىل،وذلك من خالل طرحها يف الفصل الدراسي ،املتعلم

 حنن نتحدث أييل وهي مرتبطة بشكل كبري بامللتقي،وبعد املرور عن فكرة التحص إالبل ميكن احلديث عن ذلك 

لضمان حتصيل جيد فهنا تكمل  باألساتذةتكون له عالقة جد متينة  األخريأنعن التلميذ والذي جيب على هذا 

  .وتلميذه األستاذالعالقة املزدوجة بني 

من نقل تلك املعارف وترسيخها للمتعلم ال بد من خالل استعماله لوسائل خمتلفة  األستاذوحىت يتمكن   

 إيصاالألفكاروضمان حسن  األستاذوقدرة لتحقيق مراد  تأثريلكل وسيلة مدى من  أنحيث  ،النوع والطبع

  .وبالتايل اكتمال العالقة بيم املعلم واملتعلم

لذلك سعى حلادث، دائم بالتقدم العلمي والتقين ا ثروتأاال الرتبوي والتعليمي يف تأثري  أنوالكل يعلم 

بل للتدريس وتنمية ج الرتبوية والتعليمية وخمتلف السوير املناهج والربامتط إىلاملختصون والباحثون يف هذا اال 

قدرات املعلمني من خالل املدارس العليا املتخصصة واملعاهد التكنولوجية واالهتمام بالعمليات التكوينية ودراسة 

  .مية البيداغوجيةيكما حرصوا على توفري الوسائل التعل  ،املتعلمني أحوال

  .هلا دور كبري يف عملية التحصيل الدراسي أعالهل املذكورة وكل هذه العوام

العامل البيداغوجي ومدى فاعليته يف ضمان عملية التحصيل  أمهيةالدراسة هو بيان  هذه رض منفالغ  

  . جمموعة من التساؤالت إىلوعلى ضوء ماتقدم ميكن صياغة مشكلة الدراسة  .للتلميذ الدراسي

  :وهو كما يلي فان السؤال الرئيسي هلذه الدراسة وعليه

  ؟وامل البيداغوجية عالقة بالتحصيل الدراسيهل للع - 
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  ندرج ضمن هذا السؤال الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية وي

 ؟عالقة بالتحصيل الدراسي لدى التلميذ ألستاذاهل للتكوين  - 1

 ؟التلميذهل للربامج الدراسية عالقة بالتحصيل الدارسي لدى  - 2

 ؟هل للوسائل التعليمية عالقة بالتحصيل الدراسي لدى التلميذ - 3

  :فرضيات البحث - 2

 :الفرضية العامة -

o قة بالتحصيل الدراسي لدى التلميذللعوامل البيداغوجية عال. 

 :الفرضيات الفرعية -

 :األوىلالفرضية  -

o  عالقة بالتحصيل الدراسي لدى التلميذ األستاذللتكوين. 

 :الفرضية الثانية -

o  عالقة بالتحصيل الدراسي لدى التلميذ الدراسيةللربامج. 

 :الفرضية الثالثة -

o للوسائل التعليمية عالقة بالتحصيل الدراسي لدى التلميذ. 

  :الدراسة أسباب -3

 .حماولة معرفة العالقة بني العوامل البيداغوجية والتحصيل الدراسي -

 .يف عملية التحصيل الدراسي تأثريهطور الثانوي وما مدى  األستاذالتعرف على التكوين الذي يتلقاه  -

 .توضيح الصورة احلقيقية للربامج التدريسية املعتمدة من طرف مديرية الرتبية -

 .املعلومة لألستاذإليصالاستعمال خمتلف الوسائل وتوفريها  أمهيةتبيني  -

 .االهتمام الشخصي باملوضوع -

 .حداته املوضوع يف حد ذاته -

  :الدراسة أهمية -4

ومعرفة ما ) تطبيقي - نظري( يف املرحلة الثانوية األستاذيف معرفة نوع التكوين الذي يتلقاه  لألمهيةتكمن  -

 .العلمية وانعكاسه على التلميذ وكفائتهاألستاذالتدريس وتطوير مستوى  كفاياتمدى مسامهته يف تنمية  

اطار بناء عملية التدريس نتيجة كثافة الربامج  يف األستاذاليت يتعرض هلا  لاملشاك إىلحماولة االلتفات  -

 .التعليم

 .معرفة مدى تأثري استخدام الوسائل التعليم على التحصيل الدراسي للتلميذ -

 . الوصول إىل نتائج ختدم موضوع البحث -
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  : أهداف الدراسية -5

كان اهلدف من اختيار للموضوع هو معرفة أمهية التكوين الذي يتلقاه األستاذ الثانوي، وما مدى تأخريه   

على التحصيل الدراسي للتلميذ، وحماولة معرفة ما مدى مسامهته يف تنمية كفايات التدريس من خالل تعريفه وأمهيته 

  . وأهدافه

  .على أداء األستاذ الثانوي الكشف عن ما مدى تأثري كثافة الربامج التعليمية  

معرفة قوة التأثري بني الوسائل التعليمية املستخدمة من قبل األستاذ التعليم الثانوي والتحصيل الدراسي لدى   

  .التلميذ

الكشف عن ما مدى استخدام أساتذة التعليم الثانوي الوسائل التعليمة يف تدريس الربامج   

  .التعليمية

  : فاهيمتحديد م -6

  : مفهوم البيداغوجية �

وقد تعين الذي يرافق املتعلم  .ذيب الطفل وتأديبه وتأطريه وتكوينه وتربيتهنعين يف دالالا اللغوية  :لغة  

، أو نظرية الرتبية اليت تنصب على مجيع عليم أو فن التأديبالتفن  أوعلى الرتبية العامة،  يضااملدرسة، وتدأل إىل

  . اليت متارس داخل املؤسسة التعليمية الطرق والتطبيقات الرتبوية

وقد يكون املقصود ا أيضا ذلك العلم الذي يتناول الرتبية يف أبعادها الفيزيائية والثقافية واألخالقية، أو 

الرتبوي  االجتماع، علم االقتصادالرتبوي وعلم  النفسيدل على جمموعة من العلوم الرتبوية والنظرية والتطبيقية، كعلم 

  ... إلحصاء الرتبويوعلم ا

 ريقية األصل وكانت تدل على العبد الذي يرافق الطفل يف تنقالته منإغ" االبيداغوجي"ومن هنا فكلمة 

  .املدرسة إىلالبيت

  .يدل على املريب وأصبحولقد تطور استعمال الكلمة، 

  .1من قبل املعلمني واملتعلمنيالتعلمية اليت تتم ممارستها - التعليمية األنشطةوالبيداغوجية هي مجلة من :اصطالحا

واألسرة واحمليط اخلارجي الذي يؤثر يف  اإلدارةفالبيداغوجيا هلا عالقة وثيقة باملدرس واملتعلم، بل تنفتح على 

  . املدرسة

 مية يعلم يف خمتلف جوانبه السلوكية والتعلتتم باملو قد تعين البيداغوجيا تلك النظرية الرتبوية اليت

ومن مث فالبيداغوجيا متعددة  .وتقدم جمموعة من النظريات اليت تعسف املتعلم يف تعلمه وتكونيه وتأطريهقيفية، لتثوا

                                                           

  .150،ص1،2006، دار النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، طسوعي لعلوم التربيةالمعجم المو األمحد أزوي،   -1
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 ينب، وتن...االختصاصات كما تنفتح على علوم عدة مثل علم النفس،اإلحصاء، الدميغرافيا، علم اإلعالم

أن املعلم هل الذي ينقل املعرفة إىل املتعلم  ، أياملعلم، املتعلم، املعرفة: البيداغوجيا على ثالثة عناصر رئيسية هي

  ...والطرائق البيداغوجية والوسائل الديداكتيكية  عرب املضامني احملتويات

  .ويعين هذا مثة مرتكزات تربوية ثالثة املعلم واملتعلم واملعرفة

ر معارف وأفكا فاملعلم هو الذي يقوم مبهمة تكوين املتعلم، ضمن عالقة بيداغوجية وما يعلمه املعلم من

  .،يدخل ذلك ضمن عالقة ديداكتيكيةوحمتويات ومضامني وخربات وجتارب

  .1أما ماحيصله املتعلم من معارف ومعلومات يدخل ضمن عالقات التعليم

  : التعريف اإلجرائي

إىل ظهرها املعلم أو األستاذ للوصول لطرائق والتقنيات واألقوال اليت يالبيداغوجية هي القدرة على ممارسة ا

  .فكريا إىل إجتاه معني إعدادهمفكرة التفاعل مع الطلبة وحتفيزهم وذلك من أجل 

  : التربية  �

  : لغة

  : تعود كلمة الرتبية يف اللغة العربية إىل ثالثة أصول لغوية  

  .ربا، يربو، مبعىن منا: األصل األول

  .رىب، يرىب، مبعىن نشأ وترعرع: األصل الثاين

  .مبعىن أصلحه، وتوىل أمره،وساسه وقام عليه ورعاهرب، يرب، : األصل الثالث

  :اصطالحا

ة والرعاية والتنشئة واإلصالح والتنمية يف دالالا اللغوية احلفظ والعناي  « Education» تعرف الرتبية 

كمات يل، فهي عبارة من ترا والتهذيب الطفل وتأدبيه وتأطريه وتكوينه وترتبيه وأكثر من هذا فالرتبية هلا تاريخ طو 

لها الكبار ونقوهلا للصغار، وهي بالتايل سلوكات رضى عنها اجلماعة ورضيت ا أسلوبا حلياا من اخلربات، مح

وتفاعلها مع بعضها البعض، ومع ذلك فهي ليست حكرا على أحد، وال هي مهمة إنسان دون آخر، فقد يقوم ا 

كما عرف   ،هل لذلك فعرف قيم جمتمعه ونظمه وتقاليدهماألب واألم واملعلم والبائع والسائق، أو أي خملوق قد تأ

  . ما يصلح ألمته وينهض ا

البشرية وأمهيتها،  تكمن يف كوا الطريق املنظم لنقل  العملية الرتبوية عملية هامة لبىنيتضح مما تقدم أن 

ة متجددة ومثارها مستمرة، إن جذور الرتبية القدمية عتيقة وفروعها مستحدث. ممالرتاث واستمرار بقائه لكل األ

  .الطول جذورها يف أعماق األرضصاعدة دائما يف أعايل السماءباسقة وبالتايل شجرة 

                                                           

  .9، ص2017 ،1، حقوقالطبع حمفوظة للمؤلف،طالمعاصرة االبيداغوجيمجيل محداوي،  1
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الرتبية عملية إنسانية قدمية ظهرت مع ظهور اإلنسان الذي كان يريب نفسه على العمل أن ويعين هذا 

  .لة وعبادة اهللا وحدهضواألخالق الفا

ه وأفراد أسرته رعاية حسنة ومتكاملة، عالوة على ذلك فالرتبية عملية ومن ناحيةأخرى كان يرعى أبناء 

ويتأقلموا مع ضرورية لتنشئة األبناء وتعليمهم وتأهيلهم وتكوينهم من أجل أن  يتكيفوا مع الواقع من جهة 

ريها والتحكم وكذلك من أجل أن يواجهوا الطبيعة بتسخريها وتغيوضعيام الصعبة واملعقدة واملركبة من جهة ثانية، 

  .  1فيها وكذلك من أجل احلصول على املكانة الالئقة م ونيل الفالح يف الدنيا واآلخرة

معني،  األفراد للحياة واملشاركة يف جمتمع إعدادويعرفها عبد اهللا زاهي الراشد بأا هي العلمية اليت يتم ا  

 تشكيال يتيح لإلنسان أقصى للنمو الذايت يتيحثقايف واجتماعي معني، نطاق  أو هي تشكيل لإلنسان يف إطار

  .)48، ص2005عبد اهللا زاهي الرشدان (أقصى للمشاركة يف حياة اجلماعة ومتثل منط الثقافة السائدة 

، إلحداث النمو لواعية املقصودة والغري املقصودةأما أمحد علي احلاج حممد يعرف الرتبية على أا العملية ا

 ن زوايا ومكونات اتمع، وإطارمر للفرد من مجيع جوانبه اجلسمية والعقلية والوجدانية موالتغري، وتكييف املست

كل من خربات املاضي   أساسواالقتصادية والسياسية والثقافية والعملية، على  االجتماعيةثقافته وأنشطته املختلفة 

  .2وخصائص احلاضر واحتماالت املستقبل

  : اإلجرائيالتعريف 

، والوجدانية والعقليةالرتبية هي عملية تعمل على تنمية قدرات الفرد من مجيع جوانبه من جوانبه اجلسمية، 

  . وذلك من أجل إحداث تغيري أو منو من أجل مساندته على التكيف والتفاعل مع أفراد حميطه وجمتمعه

  : مفهوم التكوين �

، اليت تعين عادة أنشأ، صنع شكل واملكون للشيء مشتق من فعل كون اسمالتكوين كمفردة لغوية عامة  :لغة

  .الينتهي ذلك إال بعد إحداث تغريات ومعاجلة مادته األولية

اإلنسان معارف  إكسابالتكوين اللغوي والتعديل والتعبري املعنوي، بأما فيما خيص اإلنسان فاملقصود عادة 

من القيام ا م بنشاطات ومهام مل يكن بقدوره عله قادرا على القياجيومهارات واجتاهات وأساليب جديدة، مما 

  .3قبل

  : اصطالحا

                                                           
1 ،�I�� Hا�����ع ا�����يإ<�اھ� �
  . 50-32ص. ، دار ا� �,، �&��� ا��ا[
 ا�����7، <��وت، ����ن، د ت�
2

، �-�Eة ���, �=�دة ا�������D، "-�0و�� �
!را�� ��. ا���ا-, ا�"�!ا ���� وا��*� ا�������" ط��'  -ا�%$�ل ا�"�!ا ��� أ���ذ�&�, وھ���،  
� ���Bر، ���<�، صD�> ����D16 .  

  .12، ص1املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، ط أصول التربية والتعليم،تركي رابح،  3
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هو كل ما جيري من عمليات لإلعداد قبل اخلدمة والتدريب أثناءها من منو ملعارف املعلم وقدراته وحتسني 

رة عن أن التكوين هو عبا" جيل فريي"ملهاراا أدائه الرتبوي مبا يتالءم بالتطور املتعدد اجلوانب للمجتمع ويرى 

  .1وكنتسريورة لتنمية الفرد هادفا إىل متليك أو تطوير قدرات عند امل

  : التعريف اإلجرائي

، املنظمة اليت تستخدم لتنمية ...التكوين هو جمموعة من اخلربات واملهارات والتقنيات واملعارف واملعلومات

أداء عمله وتطوير مالديه، وذلك من أجل  وتعديل املعارف واملعلومات دف تزويدها للمعلم واليت تكسبه مهارة يف

  .رفع املستوى التعليمي للتلميذ

  : تعريف البرامج التعليمية -

يعد الربنامج من أكثر عناصر املنهاج التعليمي ارتباطا باألهداف الرتبوية العامة، حيث يتم اختياره من   

  .2من بينها فلسفة اتمعجماالت املعرفة الكربى يف ضوء هذه األهداف املرتبطة بعدة معايري 

  

كما يعرف بأنه عبارة عن قائمة من املعارف واملواضيع املراد تعليمها وفق منطق خاص مبجال أو مادة   

  .3دراسية معينة ويف فرتة من فرتات التعليم

  :التعريف اإلجرائي -

ل وزارة الواردة من قب نها للتالميذتعرف على أا جمموعة من املقررات الدراسية أو الدروس الواجب تلقي  

الرتبية والتعليم موجهة للتالميذ عن طريق املعلم، وهي دف إىل تنميتهم وتوعيتهم من مجيع اجلوانب النفسية 

  . واألخالقية والعقلية وغريها

  : مفهوم الوسائل التعليمية -

الوسائل التعليمية على أا جمموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها  محمد سالمة عبد الحافظويعرف   

  . 4ضيح املعاين وشرح األفكار وإيصاهلااملعلم لتحسني عملية التعليم والتعلم، دف تو 

وهذا ما يؤكد عالونه شفيق، حيث عرف الوسائل التعليمية على أا مجيع الوسائط اليت يستخدمها املعلم 

ي لتوصيل احلقائق واألفكار واملعاين للتالميذ جلعل درسه أكثر إثارة وتشويقا وجلعل اخلربة الرتبوية يف املوقف التعليم

  . 1حية هادفة ومباشرة يف نفس الوقت

                                                           

  .138،ص2014 ،1، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، طالتكامل في التعليم المدرسيعبد اللهنب محيد بن سامل اخلروصي،  1

  . 26، عني ميلة، اجلزائر، صالتعليم اإلبتدائيالدليل البيداغوجي في مرحلة حثرويب حممد الصاحل،  2

  .82، ص2005، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الفاعل المنهاج التعليمي والتدريسحمسن كاظم الفسالوي سهيلة،  3

  . 25، ص1998دار الفكر، عمان،  وسائل اإلتصال والتكنولوجيا في التعليم،عبد احلافظ حممد سالمة،  4
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قائال بأا أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم  محمد محمود الحيلةويضيف   

ين وشرح األفكار، وتدريس التالميذ، وغرس العادات احلسنة يف نفوسهم وتنمية والتعلم وتقصري مدا، وتوضيح املعا

  .االجتاهات وعرض القيم

يته الرتبوية، مردودهي كل ما يعني به املدرس على تطوير منهجية عمله وزيادة يف  :الوسائل التعليمية إذن  

  .2وكل ما يعني املعلمني على إثراء خربام وعقلنة أساليب تعلمهم

  : تعريف التحصيل الدراسي -

من حصل واحلاصل من كل شيء وبقى وثبت وذهب ماسواه وهو ما يكون من احلساب واألعمال  :لغة  

  .3وحنوها االسم احلاصل واحلصائل وتعين البقايا ومفرده حصيلة

 ة اليت حصلها الفرد نتيجة التدريبعلى أنه مقدار املعرف "عبد الرحمان العيسوييعرفه  :اصطالحا  

  .4واملرور

  

كما يعرف على أنه جهد علمي يتحقق للفرد من خالل املمارسات التعليمية والدراسية والتدريبية يف نطاق   

جمال تعليمي مما حيقق مدى اإلستفادة اليت جناها املتعلم عن الدروس والتوجيهات التعليمية والرتبوية املعطاة أواملقررة 

  . 5عليه

  : التعريف اإلجرائي

للمعارف  الكتسابها حتصل عليه الطالب أو أحرزه من معلومات خالل مشواره الدراسي نسبة كل م  وه  

  . واملعلومات يف املواد الدراسية ويقاس بالدرجة الكلية اليت حتصل عليها التلميذ خالل العام الدراسي

  : الدراسات السابقة -7

يولوجية ال تنتج من العدم، وقد اعتمدنا يف حبثنا على منهجية القراءة من املتعارف عليه أن البحوث السو   

من أجل معرفة اخللفية النظرية لبحثنا، وإثراء اجلانب النظري لبحثنا، فهي تنفي بالغرض يف فهم الوقائع االجتماعية 

                                                                                                                                                                                        

  . 35،ص2004، 2، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، طالدافعية لتعلمق عالونة، شفي 1

  . 32، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان، دت، صمهارات التدريس الصفيحممد حممود احليلة،  2

، مذكرة لنيل شهادة لتحصيل الدراسيالنفسي واإلجتماعي وفق نظرية اركسون وعالقته بالتوافق واالنمو جنمة بنت عبد اهللا حممد الزهراين،  3

  . 53القرى، ص ، جامعة أم2005ملاجيستري ا

  .120، ص1974، دار النهضة العربية، القياس والتجريب في علم النفس والتربيةعبد الرمحان العيسوي،  4

  . 13، دار الوفاء لدنيا، الطباعة والنشر، صمعجم مصطلحات التربية لفظا واصطالحافاروق عبد وفلية وأمحد عبد الفتاح الزكي،  5
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الباحث، فقد اعتمدنا  فهي تساعدنا يف توضيح أبعاد املشكلة حمل الدراسة وتعد مبثابة القاعدة اليت ينطلق منها

  :على الدراسات بدت لنا قريبة من موضوع البحث، ومن بني هذه الدراسات نذكر ما يلي

  ).التكوين، الربامج، الوسائل(جية الدراسات السابقة اخلاصة بالعوامل البيداغو  :أوال

  : الدراسات العربية  

  : الدراسات السابقة المتعلقة بالتكوين -1

 .  التكوين أثناء اخلدمة من منظور التعليم االبتدائي "محمد الصغير خنجر" دراسة  :الدراسة األولى - 

  : قام الباحث بدراسة حتليلية متكن مشكلتها يف

قرن،هل جنح أم فشل؟ ما هي مواطن الضعف حالة  راهنة اليت حققها التعليم بعد مسرية نصفبالنتائج ال اإلملام

  .ةج املرجو حتقيق النتائ دون

لت ي والتكوين أثناء اخلدمة، وقد مشالدراسة يف حماولة توضيح العالقة بني التعليم االبتدائ مهيةأوتكمن 

مجع البيانات يف استبيان،  أداةمائة وعشرون معلما ومعلمة يف مرحلة تعليم االبتدائي، ومتثلت  120عينة الدراسة 

  : مظاهر اخللل يف بعدين أساسيني مها أهمجوة، ما دام سيوضح ر اليت حالت دون حتقيق النتائج امل

  . ومة الرتبويةبعد املنظ )1

  .بعد البنية البشرية )2

  : فروض الدراسة

  . ختالالت قاهرة يف منظومة التعليم االبتدائيهنا مواطن ضعف وا -

  .حتديث الربامج واملناهج كاف لتصحيح مسار النظام التعليمي - 

  : فرز جمموعة من االختالالت منهاأاألساسيّ التعليم  أنمث بني الباحث  - 

 ارتفاع نسب التسرب املدرسي  -

 .يف تعميم التعليمالفشل الذريع  -

 . تدين املستوى التعليمي للمتعلمني -

الشاملة بطبيعة التدريس وماهو مطلوب من املعلم من تدريس، تنشيط، تقومي، مراقبة،  اإلحاطةنه جيب إو 

مقتضيات  ةكنه من تلبيكفاءة متجددة مت  إكسابهجل أمهما من  أمررار ، الذي جيعل تكوينه باستماألمرتوجيه، 

كافة   إجيادالشروط اليت تسهم يف  ألهمحمركا وفضاءا يستجيب  إطارارة املستجدات، بل وجتعله ايمهنته ومس

  .اليت تتيح له القدرة على تفعيل املدرسة االبتدائية وحتقيق كفايات الرتبوية والثقافية واالجتماعية األدوات

ملحة لرؤية النسف الرتبوي بشكل فاعل قصد تكيفيه مع املتطلبات  أصبحتاحلاجة  إل�أنخلص الباحث 

على احمليط واستقبال  واالنفتاحيش الواحد والعشرين حىت متتد اجلسور بني الواقع املع نالقر  إطاللةاجلديدة مع 

حتسني وضع املعلم واملتعلم على حد سواء إىلالباحث دراسته مبجموعة من التنبيهات ترمي  ىعناصر، وا .  
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  "2009دراسة نويوة صالح : "الدراسة الثانية

 أثناءالتعليم الثانوي حول برامج التكوين  أراءاألساتذةفحص االختالفات يف  إىلهدفت هذه الدراسة 

من  األساتذةدف استنتاج احلاجات اليت يتطلبها هؤالء  اآلراءاخلدمة واليت شاركوا فيها بغية حتديد االختالفات يف 

  . اعتمد فيها على املنهج الوصفيالتكوين، ولقد 

أستاذاوأستاذة مائة وعشرة ) 110(ل يف استبيان مكون عن عينة حجمها مثمجع البيانات تت أداةوكانت 

  : زال وكانت نتائج الدراسة كما يليمن ثانويات دائرة عني آ

يف حتسني  األساسيمقتنعون بدوره  أما م، كأثناء اخلدمة املستجوبون اهتماما مميزا بالتكوين أبدËاألساتذةلقد  - 

  . األداء

  .التعليم الثانوي أساتذةالتكوين من طرف  هناك طلب متزايد على - 

الذي  ،األمربيداغوجية التلقني اإلجراءاتاخلدمة ال تزال تعتمد على  أثناءالتقومي احلالية املرتبطة بالتكوين  أنشطة - 

  .األساتذةيشجع اعتقاد الباحث على تنمية التفكري لدى 

 : األجنبيةالدراسات 

الخدمة على اتجاهات المعلمين  أثناءثر التكوين أ" بعنوان  :Rodolph) 2002(دراسة رودلف 

  : "وكفاءتهم وفعاليتهم المهنية

اخلدمة على اجتاهات املعلمني وكفاءم وفعاليتهم املهنية، تكونت  أثناءمعرفة اثر التكوين  إىلهدفت الدراسة 

سؤال  أربعون) 40(تبانة مكونة منسامخسة وثالثون معلما ومعلمة، حيث طبقت الباحثة ) 35(عينة الدراسة من 

  :  ما يلي أمههانتائج عديد  إىلوزعت على معلمي املرحلة االبتدائية، وتوصلت الدراسة 

 . ترتبط الدورات التكوينية بزيادة فعالية العملية التدريسية -

اخلدمة ملصلحة  إثناءالتكوين  إىليف اجتاهات املعلمني حنو مهنة التدريس تعزى  ةتوجد فروق جوهري -

 .من غريهم  أكثراملعلمني الذين التحقوا بدورات تكوينية 

 : تعليق على الدراسات السابقة

 :   تبني ما يلي وأجنبيةعربية  بيئاتيف  إجراؤهابعد استعراض خمتلف الدراسات السابق اليت مت  -

تاثيرها على التحصيل و ) الوسائل -البرامج -التكوين(العوامل البيداغوجية "احلالية  ةالدراس إن -

تتفق مع الدراسات اليت مت عرضها من حيث تناوهلا موضوع التكوين  األخريهذه  أن، حيث "الدراسي

 . ا اختلفوا من حيث العالقةمحيث يعترب متغري من متغريات الدراسة احلالية، لكنه



20 

 

مجع البيانات واليت متثل يف  أداةاتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابق من حيث طبيعة استخدام  -

ن الدراسات اليت مت عرضها سابقا اعتمدت على ،ألاختلفوا من طبيعة اختيار املنهج استبيان، لكنهما

 .حيالدراسة احلالية فلقد اعتمدنا على املنهج الوصفي املس أمااملنهج الوصفي التحليلي، 

  

  

  : الدراسات السابقة المتعلق بالبرامج التعليمية: ثانيا

 :"التعليم االبتدائي أداءأساتذةعلى  وأثرهاكثافة البرامج التعليمية :"الدراسة األولى -

دراسة ميدانية ببلدية النخلة بوالية الوادي جبامعة خلضر، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة املاستري 

وقد متحور  .محد أم اخلري بن علي وزينب بوغزالةالطالبتني  إعدادمن  2015-2014يف علم االجتماع 

 التعليم االبتدائي؟  أداءأساتذةهل تؤثر كثافة الربامج التعليمة على  :السؤال الرئيسي يف

 . التعرف عن مدى كثافة الربامج التعليمية املرحلة االبتدائية إىلوهدفت هذه الدراسة  -

 .يالتعليم االبتدائ أداءأستاذةكثافة الربامج التعليمية على   تأثريالكشف عن مدى  -

 . اجلهة املتخصة يف رسم هذه الربامج يف هذه املرحلة إىلتوجيه رسالة توعية  -

دراسة شاملة  أي، ومت اختيار العني بطريق مسحية، اعتمدت الطالبتني على املنهج الوصفي التحليلي -

 .معلم ومعلمة) 75(ومستغرقة، حبيث تكونت العينة من 

 : وتلخصت نتائج الدراسة يف 

 .على دمج املواضيع الدراسة األستاذن كثافة الربامج التعليمية ال جترب أ -

 .نفسيا وجسديا داخل القسم قاألستاذكثافة الربامج التعليمية تره -

 .لبعض الضغوط على تالميذه األستاذممارسة  إىلكثافة الربامج التعليمية تؤدي  -

  

  

 : الدراسة الثانية

الغرب، الوسط، (، بكل من )1997(سنة "علي تعوينات"و  "انبركأروزقي أمحمد "قام ا الباحثني  -

، حول العالقة املوجودة بني املقرارات الدراسية والزمن املدرسي املخصص له، فتبني هلما )الشرق، اجلنوب

املتعلمني يف التعليم الثانوي، وكذا بعض  األساتذةنه فعال هناك عوامل تفضل بينهما، وذلك من خالل أ

املقررات الدراسية السنوية  أيسية اية والتكوين، وانطلقوا من فريضة مفادها كثافة الربامج الدر مفتشني الرتب

الربامج يف الزمن املخصص له ومن بني  إاءبالشكل الذي توصف به، وان هناك عوامل تتدخل يف عرقلة 

 : هذه العوامل
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ينظم بصفة  ،الزمن حبيث وعدم استغالل األساتذةالرتبوي التعليمي عامة، وخاصة  نقص تكوين اإلطار -

على  اإلداريةالوظيفة  ةتكرار تعطيل التدريس من خالل كثرة املواسم والعطل، وهيمن إضافةإىلصارمة، 

 .الوظيفة الرتبوية للمدرس

صة ن العينة اخلا، فإونظرا لكون لدراسة تتناول العالقة بني الزمن املدرسي واملقرارات اخلاصة باملواد الدراسية -

تم بنوع املستوى الذي يكون عليه كل واحد منهم، وال ينصب االهتمام على الكم  أنبالتالميذ ينبغي 

تلميذ وتلميذة يف كل قسم ) 69( أوتلميذ وتلميذة  12لذلك اعتمد على توزيع استمارة االستبيان على 

 .الثانية والثالثة ثانوي علمي دون الشعب التقنية أقساممن 

 أجريتاملالحظة واالستبيان، ولقد  أدوات، باستعمال دراسة املنهج التحليلي الوصفياتبعت هذه ال -

 ، غرداية ، درارأ، بسكرة(واجلنوب )قسنطينة(والشرق ) العاصمة(، الوسط)وهران(الدراسة يف الثانويات 

 650األساتذةتلميذ وتلميذة، وكذلك عينة  2500متكونة  3ثانوية و 20العينة متكونة من ) غواطاأل

 .مفتش 76، وعينة املفتشني أستاذ

الربامج الدراسية للتعليم الثانوي مل تعتمد على منهجية واضحة املعامل من حيث  أنالدراسة  أظهرتوقد  -

ارف، كما استخرجت مضامينها من الكتب طقي لرتتيب املعاألسلوب املناتبعت  إمناالبناء،  إسرتاتيجية

نوع الرتتيب إدراك األسباب اليت أدت مبؤلفي إىل وضع مضامينها والاملدرسية األجنبية دون التمكن من 

 . الذي خصصت له

يف املواد املختلفة والبيداغوجيني  املتخصصنين ذلك يستدعي فريق من كما بينت الدراسة وهي معمقة أل -

تدريس  إاءواملدة الطويلة بان هناك عوامل كبرية ومتشعبة تتدخل بشكل مباشر وغري مباشر يف عرقلة 

 : هم هذه العوامل تذكرالربامج الدراسية وأ

 .البداية السنة الدراسية ذعدم الشروع املبكر يف التدريس من -

 . ينتهي من تدريسها سابقامل مشكل املقررات اليت  -

ص يف املستويات العليا وقد تطول مدة املراجعة يف املستوى التعليمي الضعيف، ائضرورة مراجعة النق -

 .آخر بأستاذاملريض  األستاذاملقررات، وعدم تعويض  إاءها عدم عدة من ألسباب

 .لألساتذةالكفاءة العلمية والبيداغوجية الناقصة  -

غرات ا ما حيدث بالضرورة نقائص وثالربامج قبل اية السنة، وهذ إاءمن يعمل على  هناك من األساتذة -

 .فيما بعد األعلىاملستوى  األستاذيف مستوى الفهم للتلميذ مما يكون مشكل 

 .والعلمية األساسيةغياب الوسائل التعليمية خاصة يف املواد  أونقص الفادح  -

 .الربامج كماهي جمردة يف الكتاب املدرسي لألساتذةتقدمي  -

  : الدراسات السابقة المتعلقة بالوسائل التعليمية: ثالثا
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مية عند يبعنوان الوسائل التعليمية ودورها يف حتسني العملية التعل "دراسة نهاد عشاش":األوىلالدراسة  -

على شهادة كرة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول بتدائية السنة الرابعة منوذجا مذ املرحلة اال ذتالمي

ومتحور السؤال 2019- 2018 بويرة -حلاجأو حممد  أكلياملاسرت ختصص لسانيات تطبيقية جامعة 

  :الرئيسي يف

  يمية؟الوسائل التعليمية يف حتسني العملية التعل إسهاممدى  -

مية املستخدمة يف املدارس االبتدائية والكشف يتعرف  على خمتلف الوسائل التعل إىلوهدفت هذه الدراسة  -

وسائل التعليمية يف تفسيح ال إسهامالدرس وبيان  أثناءعن قدرة املعلم على توظيف الوسائل التعليمية 

  .خلربات واكتسابهوتنمية قدراته  أفكارهعلم للتعبري عن املت ااألمام

 ،معلم ومعلمة24ولقد تكونت عينة الدراسة من ،التحليليولقد اعتمدت الطالبة على املنهج الوصفي 

 :االستمارة وتلخصت نتائج الدراسة كمايلي أداةواعتمدت على 

صور، خرائط، : حلضرية أو غري احلضريةمستعملةبكثرة يف املؤسسات يف املناطق ا سائل التعليميةو ال أن -

 ... املادة املطبوعة، السبورات

 .استعمال الوسائل التعليمية يؤدي إىل الفهم الكلي للدرس -

املادة املعرفية للمتعلمني  إيصاليف العملية التعليمية من حيث سهولة  تعترب الوسائل التعليمية  أدوات فاعلة -

 .عن طريق مشاركتهم يف تكوينها

مية على تحصيل التالميذ في يثر استخدام الوسائل التعلأ: "بعنوان" أيمن أحمد أحمد"دراسة  :الدراسة الثانية

  .2008- 2007مذكرة لنيل درجة إجازة يف الرتبية جبامعة حلي  "مرحلة التعليم األساسي

الطالب املنهج املتوفرة حاليا يف املؤسسة التعليمية؟ اتبع ما هي الوسائل التعليمية : ومتحور السؤال الرئيسي

معلم، وهدفت هذه  50ا وطالب 50الوصفي التحليلي، واعتمد على االستمارة يف دراسته، وتكونت العينة من 

  .ة يف توسيع خربات املتعلميالدراسة إىل التعرف على الدور الذي تعلبه الوسائل التعليم

 :سة يفوتلخصت هذه نتائج الدرا 

 . أن الوسيلة تكون السند املعني للمعلم والطالب -

 . تساعد الطالب على التعلم بدون وجود املعلم ، ألاأمهية وأهداف الوسائل التعليميةتؤكد على  -

 . ة أخرىيف تعليماهدكاإلثارة وأ: أن الوسيلة هلا عدة أهداف تقوم ا مثال -

 . أا ذات فائدة مرتفعة وليست مضيعة للوقتو يدة إىل الوسائل أن املعلم ينظر نظرة ج -

واقع استخدام الوسائل التعليمية وأهميتها " بدراسة ميدانية حول  "الطيب إبراهيمنجود "قام : الدراسة الثالثة

، مقرر العلم يف حياتنا للصف األساسي يف السودان وجهة نظر املعلمني يف والية اخلرطوم ومتحور "في تدريس

مواقع استخدام الوسائل التعليمية وأمهيتها يف تدريس مقرر العلم يف حياتنا للصف السابع يف : يالسؤال الرئيس

  التعليم من وجهة النظر املعلمني يف والية اخلرطوم؟ 
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وهدفت  ،معلما ومعلمة 82اتبع الباحث املنهج الوصفي يف دراسته، واعتمد على أداة االستمارة، وتكون العينة من 

 : هذه الدراسة إىل

التعرف على األمهية املعطاة للوسائل التعليمية يف التدريس مقرر العلم يف حياتنا للصف السابع يف التعليم  -

 .األساسي بوالية اخلرطوم من وجهة نظر املعلمني

املعلمني للوسائل التعليمية املنتجة حمليا يف تدريس مقرر العلمي يف حياتنا  استخدامالكشف عن مدى  -

 .لتعليم األساسيللصف سابع يف ا

التعرف على الصعوبات ومعوقات اليت حتول دون استخدام األمثل للوسائل التعليمية يف تدريس مقرر العلم  -

يف حياتنا للصف السابع يف التعليم األساسي، بالوسائل التعليمية للتدريس مقرر العلم يف حياتنا للصف 

 . السابع

 .واستخدام الوسائل التعليمية إنتاجهم يف جمال لاألساسي وتأهيبالتدريب املعلمني مرحلة التعليم  االهتمام -

 .ر البيئة احمللية إلنتاج أو تصميم الوسائل التعليميةيبأمهية تطو  املعلمنيحتسيس  -

  :تعليق على الدراسات السابقة

  : بعد استعراض خمتلف الدراسات السابقة اليت مت إجراؤها تبني ما يلي

اتفقت الدراسة احلالية مع خمتلف الدراسات اليت مت عرضها سابقا من حيث تناوهلا موضوع الوسائل  -

 . التعليمية، حبيث تعترب هذه األخرية متغري من متغريات الدراسة احلالية لكن اختلف من حيث العالقة

  : الدراسات السابقة المتعلقة بالتحصيل الدراسي: رابعا

دراسة " أثر معاملة املدرس لتالميذه على التحصيل الدراسي"جاءت بعنوان " دراسة أحمد بن دانية:"دراسة األولى

ه على حتصيلهم الدراسي، لقد اعتمد ميدانية يهدف الباحث من وراءها ملعرفة وحتليل أثر معاملة املدرس لتالميذ

لة يف دراسات العلم النفس االجتماعي، إضافة إىل تقنية الباحث على تقنية محدان التفاعل اللفظي الشامل املستعم

مدرسني، كانوا يزاولون تدريسهم لفصلني دراسيني ميضان اثنني وسبعني طالبا  5املالحظة على عينة مقدرة من 

وطالبة يف املرحلة اإلعدادية، ومت اختيار وعينة بطريقة عشوائية، وقد صنف املعلمني على صنفني معلم دميوقراطي 

معلم غري دميوقراطي، وهذا باالعتماد على تكرارات التفاعل اللفظي املباشر وغري مباشر ولذلك درس الفروق بني و 

  : اموعتني وعالقته بالتحصيل الدراسي وكانت النتائج كالتايل

ى وجود فروق يف السلوك البناء وغري البناء للتالميذ تبعا لنوعية املعلمني، يف حني وجد أن التحصيل لد -

غري الدميوقراطي أفضل من التحصيل عند املعلم الدميوقراطي، وكما بينت النتائج أن هناك فروقا التالميذ 

  .دالة بني متوسطات درجات حتصيل التالميذ يف اموعتني، مما يؤكد أثر العمالة على التحصيل الدراسي

ربط اإلعداد املهين للطالب املعلمني باحملتوى  دراسة جتريبية ملعرفة أثر" خليل إبراهيم شبر"أجرى: دراسة الثانية

  . العلمي للمناهج املدرسية على حتصيل تالميذه
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لقد انطلق الباحث من فرض مفاده أنه ال أثر لربط اإلعداد املهين للطالب املعلمني باحملتوى العلمي   

د جمموعتني ضابطة وجتريبية، وبعد باعتماللمناهج الدراسية على حتصيل تالميذه، وبعد تنفيذ اإلجراءات التجريبية 

أن األثر موجود وهو اجيايب، أي أن ألن استكمال املعاجلات اإلحصائية الالزمة توصل الباحث إىل نفي الفرض وهو 

ربط اإلعداد املهين للمعلمني باحملتوى العلمي للمناهج الدراسية ذو أثر فعال يف زيادة حتصيل تالميذهم، وعليه أكد 

  . باحملتوى العلمي باملناهج الدراسيةورة ربط اإلعداد املهين للطلبة املعلمني الباحث على ضر 

ولقد جاءت هذه الدراسة بالدليل التجرييب لتنبني اإلعداد املهين لألساتذة جيب أن يبدأ من املراحل األوىل   

  . قيق الفاعلية يف امليدان الرتبويوذلك لربط تالميذ مبيدان عملهم لتح

  : تعليق الدراسات السابقة

مبا أن لألستاذ مكانة هامة يف جمال الرتبوي فهو الذي يصنع تالميذه، كان االهتمام بإعداد لتكونه يف كل 

حيثخلص بالدليل "خليل شبر" مؤسسات أمرا ال بد منه وهذا ما أكدت عليه عدة دراسات كدراسة أكدت 

  . التعليمي للمناهج الدراسية أثر فعال على حتصيل تالميذه التجرييب وربط اإلعداد املهين للطالب باحملتوي

إن الدراسة احلالية تتفق مع الدراسات السابقة اليت مت عرضها من حيث تناوهلا موضوع حتصيل الدراسي لكنهما  - 

 . اختلفوا من حيث العالقة

  

  : نظريات التعلم -8

أواخر القرن التاسع عشر، وبداية العقد األول  behaviorismظهرت املدرسة السلوكية   :النظرية السلوكية:أوال

من القرن العشرين، كرد فعل لعلماء النفس الذين حاولوا أن يفسروا سلوك اإلنسان من خالل اإلشارة والرجوع إىل 

كما سامهت أحباث ثورندايك، .ارتبطت باسم إيفان بافلوفالغرائز والقوى الالشعورية بداخل اإلنسان، وقد 

السلوكي أن  االجتاهاتسون الذي ساهم يف إنشاء املدرسة السلوكية إضافة إىل سنكر، إذ يفرتض أصحاب هذا وو 

التعلم هو تغريات يف السلوك بشكل عام، ومن يهتمون بنواتج عملية التعلم، فالسلوك الظاهري القابل للمالحظة 

فة إىل تأثري احلوادث واملنريات اخلارجية والبيئية على والقياس يعد احملور الرئيسي اليت تركز عليه هذه املقاربة، إضا

أن التفكري والبنية  االجتاهالتعلم،ويعترب أصحاب هذا  عمليةالفرد، وتقلل من شأن العوامل الفطرية والوراثية يف 

لية واحلوادث العقليةالداخلية ال ميكن مالحظتها أو دراستها بشكل علمي، لذا يتوجب عدم تضمينها يف تفسري عم

عليه املدرسة السلوكية، يعين الربط واملزاوجة بني متغريين أحدمها  ارتكزتاملبدأ الرئيسي اليت االقرتانالتعلم، ويعد مبدأ 

حمايد واآلخر طبيعي، حبيث يكتسب املثري احملايد صفة املثري الطبيعي، ويصبح مثريا شريطا لدى الكائن احلي وفق 

  .  1االقرتانهلذا 

                                                           
، 2014، 1، دار ا
���رة 
���ر وا
�وز�A وا
ط���، ���ن، طا	�)��ل �� ا	����م ا	�در����د D �ن 	��د �ن ��
م ا
*رو;"،  -1

  . 18ص
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  : أهم مبادئها

 . بالسلوك املالحظ دون البحث عن األسباب والدوافع اليت تقف وراءه االهتمام -

ن يعتقدون و السلوك يتعلم ويكتسب نتيجة تفاعل الفرد مع بيئته وال دور للوراثة يف ذلك، فعلماء النفس السلوكي -

 . لوك ال يزال ناجتا عن التعلمنالسكلأن الرتكيب الوراثي يضع احلدود اليت ميكن أن يصل إليها الفرد، 

دل على التعلم من التغري احلادث يف سلوك املتعلم، فالتعلم عبارة عن ستالتعلم تغيري ملحوظ يف السلوك، فن -

تغريات حتدث لدى املتعلم، يتم قياسها بقياسات بارامرتية، يتم فيها حتديد خط البداية ومرحلة السلوك النهائي، لذا 

 . قابلة للقياس واملالحظة) إجرائية(سلوكية  أهدافلتعليمية على شكل جيب صياغة النواتج ا

 . التعزيز الذي يقوى التعلم من خالل املعززات احملسوسة والتغذية الراجعة املستمرة والنهائية استخدام -

وضبط مارسة يتأثر التعلم خبصائص املتعلم البيئة ومتغرياا وشروطها، التعلم تغيري ظاهر ناتج عن اخلربة أو امل -

اسب والذي يزيد ر معا وتسهم يف استثارة استجابة يئ املتعلم  للحصول على التعزيز املناملثريات البيئية اليت تتضاف

 .من احتمال ظهورها

 .مييل املتعلم إىل تذكر اخلربات اليت القت تعزيزا كافيا، يف حيث يرادف النسيان اخلربات متدنية التعزيز -

 .يف التعلم اجلديد) االستعداد املفاهيمي( اخلربات السابقة التأكيد على أمهية  -

املعززة ويقويها ويزيد من احتمال  االستجاباتمعرفة النتائج مما يعزز  ملتعلم أمناط السلوك اليت تؤدي إىلإتباع ا -

 . 1ظهورها

  :النظرية المعرفية: ثانيا

 واالسرتجاعالذي يقوم على اإلكساب والتخزين  Hidل العقل ميد متعترب املعرفة هي األساس يف ع

للمعلومات، مث استخدام هذه املعرفة وتوظفها بالصورة اليت تساعد على حسن توافق الفرد مع بيئته اليت يعيش 

فيها، واملعرفة نتاج ملدى واسع من العمليات العقلية هي املعقدة مثل اإلنتباه واإلدراك والذاكرة والتخيل، 

يف ميزة متيز اإلنسان عن غريه من الكائنات ذ القرارات، ويعترب النشاط املعر لغة وحل املشكالت واختاوالتفكري وال

  .2احلية واليت خلقها اهللا بقدرات عقلية حمدودة

  : أهم مبادئها

ا ال يكون شامال إال بتغيري اإلنسان لطريقة تفكريه وبناءه املعريف والعمليات العقلية اليت يوظفها، التعليم عنده -

 . وليس مبا يقوم به سلوك الظاهر، حيث تويل اهتماما للمثريات اخلارجية

الب املعلم يعمل على إعطاء وشرح واملناقشة الدروس ويعمل على يئة العملية التعليمية اليت جتعل من الط -

باحثا، حمصال ألكرب املعلومات، حبيث يساهم يف ختطيط األهداف العملية التعليمية ويشارك املعلم يف نشاطه عن 
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طريق شرحه لبعض أجزاء الدرس، ويقوم بالبحوث النظرية، كما أن الفرد يسعى إىل اكتساب املعرفة عن طريق شرحه 

عن طريق ما تقوم به ذاكرته من تلقي املعلومات  لبعضه أجزاء الدرس،كما أنه يسعى إىل اكتساب املعرفة

 .1وتنسيقها

  : المقاربات النظرية التي مرت بها المنظومة التربوية الجزائرية:ثالثا

  .عرفت املنظومة الرتبوية اجلزائرية بعد االستقالل ثالث مقاربات أساسية للمنهاج

 :المقاربة التقليدية والمقاربة بالمضامين  -  أ

املقاربة على أساس احملتويات، فالنمط البيداغوجي ا تقليدي، حيث أن املدرس يشرح الدرس وينجز تقوم هذه   

املذكرات ويكون الطلب متلقي، يستمتع، حيفظ، يتدرب، ويعيد ما حفظه، فاملتلقي هنا يقوم بعمليتني األوىل 

  .ملساءلةاكتساب املعرفة اجلاهزة كما ونوعا، واملرحلة الثانية استحضار هذه حال ا

 :)األهداف بيداغوجية(المقاربة باألهداف   -  ب

وفيها يصبح املعلم مصدرا للتعليم بني املصادر األخرى، يقوم بتشخيص الوضيعات واحلاجات وختطيط التعليم   

 .ىل مساهم فعال ونشيطإي من مستهلك ما تتغري وظيفة املتلقاملرجوة، كوالتأكد من حتقيق النتائج 

 :المقاربة بالكفاءات   -  ج

: وهي إسرتاتيجية أكثر تطورا ألا تعلم املتعلم كيف يتلقى العلم وتوجيههم حنو تنمية القدرات العقلية السامية  

التحليل الرتكيب، حل املشكالت، أي أا إسرتاتيجية تسعى إىل اكتساب الكفاءات وليس تراكم املعارف، ويف 

 .الكفاءة بدال من اهلدف اخلاص ومصطلح القدرة بدال من اهلدف العام هذه املقاربة يتم استخدام مصطلح

 للمعارف الدراسية واكتساب كفاءات ا اندماجيا غري جمزأ، مع إعطاء معىنواملقاربة بالكفاءات تقرتح تعلم  

ى لة لفحو حيث يوضع إما يف وضيعات ومواقف مماثمستدمية تضمن للمتعلم من منطق التعليم وتلقي املعارف، 

 . 2التعليم بنفسه، مما يدفع به التكيف وتوظيف املعارف قصد إجياد حل هلذه اإلشكالية

  : النظريات المفسرة لعملية التحصيل الدراسي: رابعا

 :االتجاه الوظيفي  -  أ

على أمهية عامل الذكاء لدى الطالب يف التحصيل  "دوكايم وبارسونز"يركز إتباع هذا االجتاه الذي أسسه    

الدراسي، والذي بدوره يتأثر بعدة عوامل خلفية مثل قصور منو بعض األجهزة أو ضعف الصحة عموما، وبذلك 

فإن أصحاب هذا االجتاه ال يولون أمهية للتأثري العوامل االجتماعية، الثقافية، واقتصادية، وإن كان أنصار هذا 

هملون دور املدرسة يف عملية التحصيل الدراسي، إال أميحصرون تأثريها بعدد الطالب يف الصف االجتاه ال ي

                                                           

  .  32-31، ص، �ر�+ ا	���ق"��د D �ن 	��د �ن ��
م ا
*رو; -1

2-    WWW.ALGEEDUCATION.DZ، �وAB ا
�زا7ر �ر�� أ���ب ا	�/ل: إ;>ح ا
��ظو� ا
�ر�و�
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الدراسي ومؤهالت املدرسني وخربام الرتبوية، وال يولون أمهية للعوامل املدرسية األخرى املؤثرة يف التحصيل الدراسي 

 .1أمناط التفاعل داخل الصف الدراسي: مثل

 :االتجاه الصراعي  -  ب

يرى أنصار هذا االجتاه الذي أسسه باولز أن التحصيل الدراسي يتأثر بالتفاعل الذي يتم يف الفصل الدراسي   

والذي حيدث على أساس اخللفيات االجتماعية واالقتصادية املتباينة بني الطالب واليت تؤثر على توقعات املدرسني، 

ية الراقية، وهذا التوقع يؤثر يف تصحيح املدرسني مما وتصب يف صاحل الطالب الذين ينتمون إىل الطبقات االجتماع

 .2جيعل طالب املنتمني إىل الطبقات الفقرية دائما يف مستوى حتصيل منخفض مهما بذلوا من جهد

 :االتجاه االجتماعي النفسي  -  ج

وله ما بني يرى روكان أن االرتباط بني العوامل االجتماعية واالقتصادية ومنو الطفل قائم وظاهر انطالقا من ح  

شهرا، مما يؤدي إىل ظهور اختالفات بني األطفال يف جمال التعليم املعريف، ويفسر أصحاب هذا االجتاه  18-24

واألسرة ) السكن واملوصالتموقع، (العوامل اخلارجية كالبيئة  اختالف التحصيل الدراسي بني األفراد يرجع إىل

للوالدين واجتاهام حنو التعليم، واليت تعترب من العوامل املؤثرة على االجتاه العالقات بني أفرادها، املستوى التعليمي (

حنو العمل املدرسي، فاملعانات من بعض املشاكل قد تعيق التلميذ على تنظيم أفكاره، وقد تصل به إىل حد 

  .  3)الالتوافق املدرسي، مما يدفعه إىل كثرة التغيب ونبذ املدرسي
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  :الثانيالفصل 

  )التكوين، البرامج،  الوسائل(العوامل البيداغوجية 

  التكوين:   أوال

  متهيد

 التطور  التارخيي للتكوين  .1

 مفهوم التكوين   �

 يف اجلزائر   األستاذتكوين  �

 التكوين  أسباب �

 التكوين    أنواع �

 لألستاذالتكوين   البيداغوجي   أمهية �

 لألستاذالتكوين  البيداغوجي   أهداف �

  خالصة   �
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  :  متهيد

من اكرب انشغاالت املسؤولني على الرتبية عرب  أفضلمردودية  إىلتعد مسالة الوصول  باملنظومة الرتبوية   

العامل بصفة عامة واجلزائر بصفة خاصة، وألجل ذلك قامت املنظومة الرتبوية اجلزائرية إىل إحداث إصالحات عديدة 

تكوين املعلمني اجلدد قبل االلتحاق  إىلمشلت كل عناصر العملية التعليمية، وألجل ذلك جلأت املنظومة الرتبوية 

صب العمل علما بان اهلدف احلقيقي من العملية التكوينة أن تصبح جزءا مكمال للعملية الرتبوية، وملهمة كل مبنا

 .مدرب سواءا كان مدرسا أو موظفا باإلدارة املدرسة

 : التطور التاريخي للتكوين -1

كن تقسيما مرحلة املعروفة حاليا، حبيث مي ىلإليص أنلقد عرف التكوين كبريا، حيث مر بعدة مراحل قبل 

  : كاآليتمراحل   إل�أربعة

 : منذ فترة التجمعات حتى بداية العشرينات: األولىالمرحلة   - أ

يف القدمي كان التكوين حمصورا  يف  مكان العمل، حيث  يتلقى  العامل  تعليما  بسيطا حول  العمل 

العمل يقولون على املستخدمني التعلم  أرباباملكلف  به، وقد استمرت  هذه  الطريقة منتصف العشرينات، وكان 

  .فالطرد من عملهم وإالوبسرعة  بأنفسهم

تقوم بتقدمي دروس تكوينية مرتبطة مبجال  القانون   ملالحقا إلنشاءيف فرنسا فقد جلأت املعاهد  أما

  . التجاري  والصناعي

 : منذ بداية العشرينات حتى نهاية الخمسينات: المرحلة  الثانية   - ب

وين بعد احلرب العاملية الثانية حقيقة واقعية، فهي اية هذه الفرتة مت االعتماد على الربنامج أصبح التك

  .معارف الدول األوروبية، أين أصبح الفرد خيتار املهنة اليت تناسبه وذلك ملا ميلكه من من قبل  األمريكيالتكويين 

  : خالل الستينات: الثالثة ةالمرحل  - ج

املنظمات ضرورة  إىلمتيزت هذه املرحلة بالتطور التكنولوجي السريع، مما جعل التكوين املستخدمني بالنسبة 

  .حيدة ملواكبة هذا التطور السريع يف التكنولوجياو ملحة والطريقة ال

  :  يومنا هذا إلىمن السبعينات : المرحلة الرابعة  - د

 أنميكن القول حاليا  إذتكوين يف معظم املنظمات، سامهت هذه السنوات يف تعزيز ضرورة احلصول على ال

برامج  إىلء آخر اجلز وقت  أيمن الضروري قبل  فأصبح، إل�أخرىتتناقص من سنة  األفرادنوعية املعرفة واخلربة لدى 

  .1رة التطورسايالتكوين مل

 : مفهوم التكوين -2

                                                           

اديس جامعة عبد احلميد بن ب. 2019رة لنيل شهادة ماسرت، ، مذكالتكوين أثناء الخدمة وأثره في تنمية الكفاية التدريسيةبغدادي حنان،  -1

  . 10-09ص . مستغامن
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اليت يكون هدفها  والوسائل الديداكتيكية والوضعيات البيداغوجية األنشطةيعرف التكوين على انه جمموعة 

مهمة ما وتزويده  إعدادألداءعمل، ومنه فان التكوين يعين  أوجل ممارسة مهنة وتنمية املعارف من أ إكساب

يسية بطرائق ناجحة انبها النظرية والتطبيقية والتدر ها يف جو الوظيفة اليت سيشتغ أومبعطيات خاصة حول املهمة 

 . 1تقنيات التدريس والتخطيط والتقومي  إكسابهلة وكذا وفعا متنوعةووسائل 

تطوير قدرات عند املتكون  أومتليك  إىلبان التكوين هو عبارة سريورة لتنمية الفرد هادفا  جيل فيريىوير 

  . 2كار والفهم والتعلمتبوالفعل والتخيل، واال اإلحساسمثل قدرات 

الفرد واجلماعات املعارف واملهارات  إكسابويعرف على انه جمموعة من النشاطات التعلم املربجمة دف 

حتقيق فعالية التنظيم الذي  أوواالجتاهات اليت تساعدهم على التكيف مع احمليط االجتماعي واملهين من جهة 

  .3أخرىمن جهة  إليهينتمون 

نتج بأن التكوين جمموعة من برامج واألنشطة التدريبية خمططة هلا ومن خالل التعاريف السابقة للتكوين نست

لبناء وحتليل املواقف البيداغوجية، وذلك من أجل بناء احتياجات أساتذة ومعلمي التعليم، وفق أهداف واضحة 

يت وبأساليب خمتلفة تثري جانبهم املعريف، ما ينعكس على زيادة فاعليتهم التعليمية، ويقاس ذلك بالدرجة ال

 .  يتحصل عليها التلميذ خالل العام الدراسي

 :في الجزائر األستاذن يتكو  -3

املدرسني للمرحلة االبتدائية وحدها وبني لتكوين  سمدار  6مل يرتك النظام الفرنسي سوى 962يف سنة 

    :أنشأت اجلزائرمؤسستني تكوينيتني وتتمثل يف 1967 - 1962

 .دور املعلمني بالعاصمة وإدارةفتشني للتعليم االبتدائي واملتوسط املركز الوطين لتكوين امل •

 .املدرسة الوطنية للتعليم التقين باحلراش العاصمة •

غاية  إىلتطبيقها دام  إالأنهذه املعاهد جاءت حال استثنائيا للوضع اليت كانت فيه البالد  أنورغم 

 :وزارة الرتبية الوطنية عن مشروعني مها  أعلنتنأي،1998

  03/2002غاية  إىل 02/1999اخلدمة والذي دام من  أثناءللتكوين  :الجهاز الدائم  -  أ

) 4(وعددها  ENSعلمي املدارس الوطنية العليا جاء دف يف حتسني املستوى امل :الجهاز المؤقت  -  ب

 22/10/2000ة وجاء يف املنشور الوزاري رقم يالبديل املعاهد التكنولوجية للرتب املدارسهذه  وأصبحت،أربعة

                                                           

ة دارهومة، دت، ، مطبعللمعلمين واألساتذة ومديري المدارس وكل المستغلين بقطاع التربةالفعل التربوي ومقاربات الكفاءات تقنياتخلضر زوق،  -1

  . 82-81ص 

  .138ص.2014). 1(عمان ط .دار المسيرة للنشر والتوزيع. لتكامل في التعليم المدرسيي عبد اهللا بن محيد بن السامل، ااخلورزص -2
جامعة . 2015. مذكرة لنيل شهادة املاجستري ين أثناء الخدمة وعالقته بكفايتهم التدريسة،اتجاهات، المعلمين نحو التكو ، بوحفص بن كرمية  -3

  .37ص. ورقلة. قاصدي مرياح
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، وكذلك فيما يتعلق خطة تكوين للسنة الدراسية اليت حددت كيفيات تنظيم وتنفيذ العمليات املختلفة للتكوين

 :من بينها أنواعستقلة للمتكونني وحيدد هذا املنشور ثالث باملؤسسة امل

 .لألساتذةاملدارس العليا  �

  .املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم �

  .1معاهد تكوين اثناء اخلدمة  �

 :التكوين أسباب -4

  :متخصص ونذكر منها أوالتكوين يف جمال عام  إىلعدة جتعل املكون حباجة  أسبابيوجد للتكوين 

 .الرغبة الشخصية يف التكوين وحتديد املعارف �

 .ومتغري ين املسايرة التطور والبقاء يف املنافسة والتمكن يف االندماج يف اتمع معقدو ضرورة التك �

نسب الرسوب يف املؤسسات التعليميةالشيء الذي جيعل التكوين يساعد املتكون على استدراك الوقت  �

 .الضائع

 .2ضعف املردودية داخل املؤسسات نتيجة لعدم التحكم يف املهارات الضرورية �

 :البيداغوجي لألستاذ التكوين أنواع -5

 :األوليالتكوين   - أ

 وإعدادهحتسني وتطوير املوظف ونوعيته  إىليتم هذا التكوين يف املعاهد ومراكز التكوين ويف اجلامعات يهدف 

ضبط مناهج التكوين يستدعي وهو ما  األصنافيشمل خمتلف  إذملمارسة الوظيفة وقد يتحقق اهلدف يف املراحل 

 .)63ص.1994.بو عبد اهللا(لذلك  املرتشحنيأو ومستويات التوظيف 

حبيث وضعت لذلك   األويلكبرية للتكوين   إعطاءأمهيةعلى  األخريةحبيث حرصت الدولة اجلزائرية يف السنوات 

 أواملادية واملالية الجناح العملية فقامت بعداد الربامج تكوين متنوعة سواء ما تعلق بالتكوين املغلق  اإلمكانياتكل 

يف العملية ومازالت تسعى للبحث عن التطوير مناهج التكوين  يبواهتمت باجلانب التطبيقي والتدريالتكوين التناويب 

سواء كان بالنسبة  األويلويبقى من الضروري املتابعة التقوميية هلذه العملية يف اية كل سنة التكوين  وأساليبه

نويوة (يم وهذا بدوره يعمل على رفع مستوى التعل ،املسري هو حتسني مستوى ويئته للقيام بالوظيفة أوللمدرس 

  .)80ص.2009.

تعويض النقص احلامل املتعلق بامليدان الثقايف ومن  أهدافهيعترب هذا التكوين مستمر  :الخدمة أثناءالتكوين  -ب

تنعكس اجيابيته على التكوين مما جيعل من  وأساساخالله ميكن تكوين املريب وتدريبه حىت موظف يعترب مهم 

مهما كان مستواه وقيمته فهو ال يستطيع تنمية قدرات املدرس ومواكبة التطور وذلك الن املدرس  األويلالتكوين 

                                                           

  .221.220ص ) 2(ط.اجلزائر. وهران.دار العرب للنشر والتوزيع. مبادئ في البحث النفسي والتربوي،حممد مزيان -1
  .123ص .دت.اجلزائر. دار األطعمة للنشر و التوزيع. االلكترونيالمكتبات الرقمية والنشر ،احلمزة منري2
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التحديث عن طريق  إىلحاجة ماسة  إىلاالقتصادية والثقافية وغريها فهو جيد نفسه  اتمعيواجه مطالب متغريات 

املستجدات بل  آخرعلى  لإلطالعس فقط اخلدمة لي أثناءاخلدمة وقد يكون هذا التكوين  أثناءالتكوين املستمر 

 ).241ص.2011خريف (األويلالتكوين  أثناءاليت تكون قدتسريت  إلصالح

  :أثناء واخلدمة بنوعني مهاويتميز التكوين 

 : التكوين النظري -1

لكي يتحقق هذا التكوين هدفه ويكون اجيابيا فال بد أن ينطلق من الواقع والتجربة احلية اليت يعشيها 

للموظف، فيجب أن نطبق كل املواضيع النظرية الواقع التطبيقي املادي منه والبشري، وتنبيه املرتبص واملكلفني بتسيري 

 .املؤسسات التعليمية على العمل بالتنسيق فيما بينهما

 :التكوين التطبيقي -2

دائما من التكوين  االنطالقيتمثل يف رفع مستوى النوعية اليت حتصل عليها املرتبص أثناء التكوين، وينبغي دائما 

 . 1النظري إىل التكوين التطبيقي

 : التكوين الذاتي -ج

يعترب صيغة جديدة تساهم بشكل كبري يف التكوين املستمر، وقد يشمل التكوين الذايت مفاهيم عديدة 

ساعدة الكومبيوتر وأخريا الثقافة الذاتية عن طريق املطالعة التعليم الذايت، الدراسة املستقلة، التعلم مب :تقرتب منه

بالغري، ويرى البعض أن التكوين الذايت هو التكوين الذي يتلقاه كل فرد على حنو جدي مساعدة  واالحتكاك

النظام الذي يعمل فيه املوظف مثلما هو احلال يف  اآلخرين له، وعليه فإن التكوين الذايت هو تكوين اخلارج اإلطار

املعاهد واملراكز املتخصصة  لذلك فاملتكون ذاتيا يف الكتب وااالت والطرائق وغريها، وعليه فالتكوين الذايت هو 

جمهود فردي دائم يعتمد على القدرات الذهنية للفرد من اجل حتديث معلوماته باألشكال على نفسه من أجل 

  . 2معلوماته وحتسني مستواهجتديد 

  : الرتبوية ومن بني هذه األهداف نذكر مايلي ماألعمال واملها  

 .هداف اخلاصة املباشرة للدروس على شكل نتاجات سلوكيةتنمية قدرة املتدربني على حتديد األ �

 .تنمية مهارات توظيف التكنولوجيا الرتبوية وصنع الوسائل التعليمية �

 .خربات ومهارات جديدة علميا إلكسام همتدريب �

 . تنمية قدرام الذاتية لتشخيص املشكالت واملعوقات اليت يواجهوا وإجياد احللول هلا �

 .  3املدرسية املشكالتجل ممارسة البحوث اإلجرائية ملعاجلة بعض أتنمية قدرام الذاتية من  �

                                                           

  .  467، ص)1(، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طأصول التربية والتعليمتركي رابح،  -1
  .280/283، اجلزائر، دت، ص ، التسيير البيداغوجي في مؤسسات التعليم، قصر الكتابأورسالن رشيد -2
، قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة ويم البرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في التعليم األساسيتقغادة رفيق محيدي،  -3

  .18.17.ص.2013املاجسرت يف الرتبية، ختصص أصول الرتبية، كلية الرتبية، جامعة األزهر، غزة، 
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 :لألستاذ أهمية التكوين البيداغوجي -6

  : تربز أمهية التكوين للفرد يف املؤسسة يف العديد من العناصر أمهها

  .تنمية املهارات األفراد وقدرام ويساهم يف بناء الكفاءات -

 . يساعد على حتسني املستوى املعريف لألستاذ وبالتايل يعود باإلجياب على التحصيل الدراسي للتلميذ -

 .يصي الذي يقوم بتدريسهيساعد على جتديد املعلومات يف اال التخص -

 . التمكن من مهارات التدريس، اليت تسهم بشكل أساسي يف تعلم التالميذ  -

 .اإلقتناع برسالة التعليم وقيمها واجتاهاا واحلرص على اإلقبال عليها -

 .ورفع سقف الطموحات البة حنو التجديد يف املهنة وتطويرها وبناء إجتاهات موجبة تغري اإلجتاهات الس -

ثل أمهية التكوين لألستاذ للمعارف واملعلومات واملعارف واملبادئ واحلقائق العلمية املتصلة مبجال وتتم -

 .ختصصه

  .1اإلقبال برسالة التعليم وقيمها و اجتاهاا واحلرص على االنتماءات إليها واإلقبال عليها -

 : التكوين البيداغوجي لألستاذ أهداف -7

  : سأتناول هنا بعض األهداف من وجهة نظر بعض املفكرين الرتبويني

  : أهداف التدريب أثناء اخلدمة بأا) 1985 -الفرا(فقد حدد 

النمو املهين والتعليم املستمر وتزويد املعلمني باخلربات واملعارف واملهارات العلمية اليت تساعدهم على توسيع  - 

  .مستويات إعدادهممعلومام زمواجهة التفاوت يف 

 . مواجهة األدوار املتغرية للمعلمني والناجتة عن التغريات االجتماعية واالقتصادية والثقافية - 

تطبيق منهجية منظمة يف تأهيل املعلمني وتدريبهم من حيث حتديد األهداف وحمتوى قياس السلوك العقلي  - 

واختيار اإلسرتاتيجية التعليمية واملصادر التعليمية املناسبة وتقومي األداء وحتليل التقنية والعمل على حتقيق التكامل 

 . والرتابط بني مجيع هذه اخلطوات

 .2امليدانية يف تواجه املعلمني يف املدارس عرض بعض املشكالت - 

  : حول أهداف التكوين وقال بأنه)  1996اخلطيب (وقد أضاف 

  . إعداد معلم الكفء الذي يؤدي عمله يف سرعة وإتقان وهدوء وارتياح - 1

زيادة قدرة املعلم على التفكري النافذة لصورة متكنه يف تكيف يف عمليه من ناحية ومواجهة املشاكل اليت  - 2

 .تواجهه من ناحية أخرى

 . وامليدانية املستحدثة يف العملية الرتبويةفيةاء عن طريق إملامه مبهارات املعر حتسني أد - 3

                                                           
1-  ،W6ر
 ا0�
اد إ�@ ا��� 6 ا�����7+&� ،
��Lا Cط 
��Jط ،  . 26-25، ص 2005، )1(دار ا�&��ب ا� ���� ا���


، ��D( ا���<t، ص  -2��Lا Cط 
��J38 .  



34 

 

مرونة إلعداد للموصفات للمعلم، حبيث بسهل توجيهه وتدريبه على ما سيحدث من أعباء جديدة يف كل  - 4

 . جمال

  . 1وحتسني أدائهترغيب املعلم يف العمل الذي أسند له ليزيد من كفاءته  - 5

  

  :خالصة

وكمنبع استخالص ملا ذكرنا مسبقا ميكن القول أن لتكوين األستاذ أمهية كبرية وضرورة لبناء وجتديد وتطوير اخلريات   

النجاح والتفوق، اذ يهدف إىل جتديد املكتسبات املعرفية ورفع األداء الرتبوي والذي بدوره ينعكس باإلجياب على 

 . يداملستوى التعلمي للتلميذ وبالتايل حيصل دراسي ج

  :البرامج التعليمية: ثانيا

  :ج التعليمينامالبر  تعريف .1

اخلربات التعليمية املخططة يف اليت تنظم داخل املدرسة وخارجها ألحداث تغريات مرغوبة يف "ويقصد به مجيع   

  . 2"سلوك املتعلم

تنظيم أنشطة التعلم يف جمال م بنائي لألنشطة الرتبوية، أي أن الربنامج التعليمي هو يتنظ"ويقصد به يف أبسط صورة   

ما يقوم على أهداف حمدد سلفا يف إطار كيان كبري هو املنهج، فالربنامج التعليمي كيان من كيانات املنهج، فاملنهج 

ومكون من مكوناته، فالعالقة بينهما هي أيضا عالقة عموم وخصوص، فاملنهج املدرسي قد حيتوي على العديد من 

  .  3"الربامج

امج التعليمية، بأا عبارة عن قائمة من املعارف واملواضيع املواد تعليمها وفق منطق خاص مبجال أو مادة وتعرف الرب 

  .دراسية معينة ويف فرتة من فرتات التعليم

باألهداف الرتبوية العامة،حيث يتم اختياره من  ارتباطاوبعد الربنامج من أكثر عناصر املنهاج التعليمي     

  .4"ربى يف ضوء هذه األهداف املرتبطة بعدة معايري من بينها فلسفة اتمعجماالت املعرفة الك

  :البرامج الختيارالمبادئ الرئيسية  .2

يتم اختبار هذا الربنامج أو ما يسمى باحملتوى الدراسي يف ضوء األهداف العامة للرتبية واألهداف اخلاصة     

  .ةللميدان الذي تنتمي إليه املاد

                                                           

، قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على درجة تقويم البرامج تدريب المعلمين أثناء الخدمة في التعليم األساسيغادة رفيق محيدي،  - 1

  .18-17.ص.2013الرتبية، كلية الرتبية، جامعة االزهر، غزة، املاجسرت يف الرتبية، ختصص اصول 
  . 22، ص1992، )1(، دار الفرقان للنشر والتوزيع، أردن، عمان، طالمنهج التربوي من منظور إسالمييعقوب حسني نشوان،  -2
  .40، ص 2010األردن، ، ويرهاا، تطتنفيذها، تقويمه، المناهج التعليمية تصميمهاوليد يزيد، هاين حتمل عبيدات، . د -3
  .26، دار اهلدى للطباعة والنشر، اجلزائر، صالدليل البيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائيحثرويب حممد الصاحل،  -4
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وجيب أن يكون ممثال اله صادقا، أي مبعىن أن يشمل الربنامج على املفاهيم واألفكار  أن خيتار الربنامج،    

  .1"واملهارات الرئيسية اليت متثل امليدان ككل

  : أهداف البرنامج الدراسي .3

  : ميكن إمجاهلا فيما يلي  

  .وتعليمهم نفس املواضيعحتقيق الدميقراطية التعليم من خالل إعطاء فرصة التعليم لكل التالميذ وتدريبهم  �

 ...). ، الوجدانيةاالنفعالية، املعرفيةالعقلية، (تنمية شخصية املتعلم يف خمتلف اجلوانب �

 . 2مع البيئة الطبيعية والتعاملزيادة قدرة التالميذ على املالحظة والفهم  �

  

  : مج الدراسيامراحل تدريس البرن .4

التخطيط والتنفيذ : الربنامج الدراسي، وتتمثل هذه املراحلاقرتح خمططي الربامج ثالث مراحل لتدريس   

  .والتقومي

وهذه املراحل متتابعة ومتداخلة يف آن واحد، وبعبارة أخرى فإن على املعلم خالل تطوير أية خربة تعليمية 

حمددة عليه أن يضع خطط أوال ومن مث يعمل على تطبيقها ثانيا، مث يتحقق ما مدى النجاح الذي وصل إليه 

  : لى النحو التايلعن طريق التقومي ثالثا، ومن هنا ميكن توضيح هلذه املراحل الثالث ع

  : مرحلة التخطيط -1

يبدأ التدريس الفعلي للربنامج يف العادة النوع من التخطيط ويف هذه املرحلة حياول املعلم جاهدا أن يسأل نفسه 

ماذا أريد من طاليب أن يعرفوه؟ وماذا جيب أن يفهموه؟ وأن يعمل على تقييمهم، وتعترب اإلجابة عن : األسئلة اآلتية

  .مبثابة اهلدف الرئيسي للمعلم هذه األسئلة

التدريس املناسبة، ومجع املواد التعليمية ذات  إسرتاتيجيةأما اخلطوة الثانية ملرحلة التخطيط فتتمثل يف اختيار 

  .عالقة بالدرس

  :مرحلة التنفيذ أو تطبيق -2

حىت يصبح من بعدما أن يتم حتديد اهلدف العام لتدريس الربنامج واختيار الوسائل املناسبة لتحقيقه 

بان عملية تقدمي أو تنفيذ اإلسرتاتيجية للتدريس، ويعترب النشاط التدريسي يف لواجب على املعلم أن يأخذ يف احلسا

  .3املعلم الناجحة مرحلة التنفيذ أو التطبيق اإلجناز احلقيقي إلسرتاتيجية

  :مرحلة التقويم -3

  ).التقومي والتقييم(فويق مابني املفهومني قبل اخلوض يف التفصيل معين التقومي، جيب علينا أوال الت

                                                           

  . 154، ص2008للنشر والتوزيع، األردن،، دار احلامد تخطيط المناهج وصباغتهاحسني فرج، عبد اللطيف،  -1
  .52.51 ، صمرجع سابقيعقوب حسني نشوان،  -2
  . 313ص.2004، 4، دار الفكر، مصر، طالمنهج المدرسي المعاصرجودت أمحد سعادة، ود عبد اهللا حممد إبراهيم،  -3
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معناه إعطاء قيمة لشيء ما، يقال قيمت الشيء تقيما مبعىن حددت قيمته وقدرته، وترتجم كلمة التقييم ال  :التقييم

، وهكذا فالتقييم ال يتجاوز حتقيق القيمة للشيء  volorisationية بـ ر حتقيق القيمة، أما يف اللغة الفرنسيتجاو 

  . املراد قياسه قصد أحكام كمية

فمعناه لغة بيان قيمة الشيء وتعداده إىل حماولة إصالحه وتعديله بعد إصدار احلكم عليه، فكلمة  :أما التقويم

 .التقومي أمشل وأوضح وأدق من كلمة التقييم

حنكم على شيء أو موضوع أو فكرة أو شخص يف ضوء األهداف إن عملية التقومي عموما، خالصتها أننا 

، ويشرتك يف عملية التقومي كل ...املنشودة اليت نريد الوصول إليها، أو القيمة هذا الشيء، أو موضوع أو فكرة

  .   1األفراد الذين يهمهم األمر وتكون وسائلها اليت حنكم ا متفق عليها

لفعال يف هذه املرحلة مجع املعلومات اليت ميكن استخدامها لتحديد ما إذا كان ففي مرحلة التقومي حياول املعلم ا

  …االختبارات: تدرسه ناجحا أم ال، وقد يتم حتديد ذلك بعدة وسائل منها

التقومي، أا تتماشى ي واملتمثلة يف التخطيط والتنفيذو ونستنتج من خالل هذه املراحل تدريس الربنامج التدراس

راحل كل من ختطيط للربنامج وتطويره، مما يدل على الصلة الوثيقة بني ختطيط للربنامج الدراسي بشكل كبري مع م

  . 2وتدريسه وتطويره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .20، ص 2012منشورات أنوار املعرفة، مستغامن، اجلزائر، دت ،  التقويم التربوي وعالقته بالتحصيل الدراسي،رفيق ميلود،  -1
  . 315، صمرجع سابقدت أمحد سعادة، ود عبد اهللا حممد إبراهيم، و ج -2



37 

 

  

  :الوسائل التعليمية :ثالثا
اليت تنقل بواسطتها املعرفة إىل الدراسني، االتصال تعترب الوسائل التعليمية من األدوات واألجهزة، أو قنوات    

ويعرفها آخرون بأا التقنيات الرتبوية السمعية والبصرية اليت تعدها مؤسسات التعليم عن بعد بغرض إثراء املناهج 

  . واملقررات الدراسية بالوسائط املساندة ملساعدة الدراس على ربط املقروء باملسموع واملرئي

 : يةمفهوم الوسائل التعليم .1

تعين األجهزة واألدوات أو الوسائل املستعملة أثناء العملية التعليمية بتحقيق اهلدف التعليمي، وقد يتوهم 

ن عملية التعليم  اليت جيب أن تشرتك مالبعض بأنه شيئا إضافيا يساعد على الشرح والتوضيح بل هو جزء ال يتجزأ 

  . 1فيها األيدي واحلواس لتكون ناجحة ومالئمة للمبتدأ

 : هااتأنواع الوسائل التعليمية وتصنيف .2

هناك تصنيفات عديدة الوسائل التعليمية، ختتلف باختالف األسس اليت اعتمد عليها املؤلفون، حيث 

تشمل هذه الوسائل أنواعا خمتلفة منها اللغة اللفظية املكتوبة واملسموعة واخلرائط والرسوم البيانية والتسجيالت 

  : واألجهزة التعليمية، واللوحات التعليمية وغريها من التصنيفات جند وغرافيةالفوتالصوتية، والصور 

 : تصنيف الوسائل التعليمية على أساس الحواس  - أ

  : عة أنواع وهيبيقسم هذا التصنيف إىل أر 

عد األساس يف استالم املثريات، وتتمثل يف مجيع يف هذه الوسيلة يإن عنصر حاسة البصرية  :الوسائل البصرية �

الصور، اللوحات، الرسوم، اخلرائط، : الوسائل اليت يعتمد اإلنسان يف التعامل معها على حاسة البصر، ومنها

أكثر تركيزا وانتباها، ويكسب من خالهلا  املتمدرسحيث تساهم هذه الوسائل يف جعل . امللصقات، والرسوم البيانية

  . عن طريق املشاهدة واملالحظةمعلومات 

صر تضم الوسائل اليت تعتمد على حاسة السمع يف عملية التعلم وإكساب اخلربات كعن :الوسائل السمعية �

أن " وترجع هذه التسمية إىل ، وهي ما يسمع يف الراديو واملسجل، ومكربات الصوت وكل ما يسمع، أساسي

 . عليميةني أدركوا أمهية السمع يف العملية التاملربي

التلفاز التعليمي، : تشمل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف استقباهلا معا وهي تشمل :الوسائل السمعية البصرية �

األفالم التعليمية الناطقة واملتحركة، مما جتعل املتمدرس يعتمد علي حاستني معا، حبيث يصبح جيمع بني رؤية 

 .  2ا يقصده املعلم ويكتسب خربات جديدةاملعلومات واالستماع إليها، وذا يتمكن من فهم م

                                                           

  . 38، ص2008، 7، العدد جملة علوم الرتبية والرياضةخالد عبد ايد اخلطيب، وعدنان هادي موسى،  -1
ة مقدمة لنيل شهادة املاسرت، ختصص ، مذكر الوسائل التعليمية ودورها في تحسين العملية التعليمية عند التالميذ المرحلة اإلبتدائيةاد عشاش،  -2

  .9، ص2019لسانيات تطبيقية،
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 :التقسيم على أساس الخبرة  -  ب

، حيث يتمثل يف التفسري يف خمروط اخلربات، وقسم هذه "إدجاردير"أساس هذا التقسيم فيلسوف الرتبية األمريكي  

  : الوسائل إىل ثالث جمموعات

 :المجموعة األولى �

ميارس اإلنسان اخلربة بنفسه ويشارك فيه مشاركة إجيابية، ولو ية والعمل املباشر، حيث لمتثل املمارسة العم    

تكون لديه جمموعة من املفاهيم هنا يتعلم كثريا من املهارات، وت طبقنا ذلك على العملية الرتبوية لوجدنا أن املتعلم

ون مفاهيم جديدة ية، وهذا ال يقتصر على املفاهيم اليت تعلمها بالعمل املباشر أساسا لتكلعن طريق املمارسة العم

  . 1بواسطة خربات شبه حسية أو جمردة

 :المجموعة الثانية �

تعتمد على املالحظة احملسوسة، وتشمل وسائل العروض التوضيحية اليت يقوم ا املعلم داخل حجرة     

املعارض الصناعية  الدرس، والرحالت التعليمية امليدانية اليت خيطط هلا املعلم مع طالبه مثل زيارة مصنع أو آثار أو 

 . 2كانت أم زراعية أم علمية، إضافة إىل مجيع الوسائل السمعية والبصرية كالسينما والنماذج

 :المجموعة الثالثة �

متثل هذه اموعة كل  اخلربات اليت حيصل عليها التالميذ بواسطة البصرية اردة،مبعىن تعتمد على اخليال     

أا معروضة للتشويق ،وتتميز هذه اخلربات بصورة الذهنية اليت كوا باملاضياملتعلم بالواخلربات السابقة اليت يقارا 

على املعلم استخدام بعض  تكوين مفاهيم غري صحيحة أو غري متكاملة،لذلك جيب إىل، مما يؤدي حوعدم الوضو 

 .،اليت تساعد املتعلم يف تكوين مفاهيم صحيحةالوسائل

احلواس اخلمس  ،مساعدةحملسوسة أو امللموسة ومن طبيعتهالوسائل ااوتدعى ب :البصرية اإليضاحيةالوسائل   -  ج

وحات لوتتضمن الصور الفوتوغرافية وغريها واخلرائط والرسوم وال.،وجعل التعلم أكثر اتقانايف تقوية املدركات

 . 3وغريها...والنماذج

  : أهمية الوسائل التعليمية .3

مية للمتعلم، وتزوده باخلربة املباشرة اليت يتسهل عملية نقل املادة التعلتعد الوسائل التعليمية من األدوات اليت 

تساعده يف تنمية قدراته، إذ أن هذه الوسائل تولد لدى املتعلم امليل القوي، والرغبة للتعلم وبالتايل تسريع عملية 

ر التعب وتزيد من قوة التحمل مية تشعر املتعلم بالثقة بالنفس وتؤخر ظهو يالتعلم، وإن استخدام هذه الوسائل التعل

                                                           

  .  84، ص2007، دار اليازوري، التصميم وإنتاج الوسائل التعليمية للمكتبات وتكنولوجية التعليمة، عبد احلافظ السالم -1
  .69،ص1988،)8(مكتبة املنار،عمان،ط الوسائل التعليمية وتكنولوجية التعلم، حممدعلي السيد، -2

  
، ،دراسة ميدانية في والية تيزي وزوالنفسي لدى معلمي التربية الخاصةالوسائل التعليمية وطرق التدريس وعالقتها بالضغط أونسي قاسي،  -3

  . 51،ص2013مذكرة لنيل شهادة املاجسرت يف علوم الرتبية، كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ، جامعة مولود معمري،تيزي وزو، اجلزائر، 
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للمتعلم يف استمرار على أداء، فضال عن أا جتعل الدرس أكثر فاعلية واجيابية، إذ يصبح املتعلم مسؤوال ومشاركا 

واجيابيا إىل حد كبري، بعد أن كان مستقال ومقلدا، جبانب تبسيط عملية توصيل املعلومات، إذ أن االستعانة بتلك 

فوائد استعمال الوسائل التعليمية يف الرتبية املدرسية  إمجالوميكن . فع عملية التعلم إىل األحسناألدوات يؤدي إيل د

  : يف ما يلي

  .تساعد على تقوية العالقة بني املعلم واملتعلم �

 . ملوضوع التعلم املتعلمنيتثري اهتمام  �

 .تنمي قدرات التفكري العلمي لدى املتعلمني �

 .تساعد على دميومة التعلم �

 .   تتغلب على عامل الزمان واملكان �

 . تساعد على منو املفاهيم  وتكوينها �

 .   1حترير املعلم من دوره التقليدي، وتقوية شعور املتعلم بأمهية املعلومات �

  : أهداف استخدام الوسائل التعليمية في مجال التعليم .4

  : لم منهاالستخدام الوسائل املتعددة أهداف تتصل باملتع :أهداف تتصل بالمتعلم  -  أ

وامليول العلمية بني التالميذ واالهتمام بالتطور العلمي والتقين، وأمهية ذلك لبناء اتمع  االجتاهاتتنمية  �

  .العريب على أسس علمية

التأكيد على أمهية التفكري العلمي كأسلوب عصري يف مواجهة املشكالت يف مجع املعلومات وحرية  �

 .التفكري وقبول رأي اآلخر

دأ تكامل املعرفة بني فروع العلم املختلفة، وربط العلم باحلياة يف سبيل توفري سعادة الفرد توضيح مب �

 .ورفاهيته

 .توسيع آفاق املتعلم ومساعدته على اختيار املهنة املناسبة وتقديس قيمة العمل �

وتنمية الوعي البيئي لدى تنمية قدرة املتعلم على حتليل عناصر البيئة البشرية واملادية وبيان العالقة بينهما،  �

 .املتعلم مما جيعله أكثر حتسسا للمشكالت البيئية ومسامها يف حلها

 .تأكيد على عملية التعلم الذايت ومواصلة التعلم خارج للمدرسة �

 : الستخدام الوسائل التعليمية أهداف تتصل باملعلم نذكر من أمهها ما يلي :أهداف تتعلق بالمعلم  -  ب

لومات اليت تتصل بكل جديد يف جمال ختصصهم حىت يواكب املعلم العريب  عجلة تزويد املعلمني باملع �

 . التطور يف جمال العلم

                                                           

  48/50، ص2000دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  الوسائل التعليمية في التربية الخاصة،ماجدة عبيد السيد،  -1
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مية اليت تتوافر للمعلم يف مدرسته، مثل إجراء بعض التجارب العلمية اليت تتوفر هلا يتقدمي املواد التعل �

 .األجهزة أو املختربات

علم واملتعلم على السواء واليت يقدمها اخلرباء الذين ال تقدمي الربامج اليت تساعد على إثراء خربات امل �

 . يتوافرون يف املدارس، وذلك لقلة عددهم وعدم إمكانية تزويد مجيع املدارس م

ية إلكساب األساليب احلديثة يف تدريس ويف استخدام لم عن طريق تقدمي الربامج التدريبترفع كفاءة املع �

متعلقة باملنهاج واملواد التعليمية املختلفة وأهداف أخرى متعلقة مبعاجلة  التقنيات التعليمية، وهناك أهداف

 .1مشكلة التعليم

 

 :مصادر الوسائل التعليمية .5

تتعدد مصادر الوسائل التعليمية تعددا كبريا، حبيث يتاح للمعلم الكفء اختيار ما يناسبه من هذه الوسائل     

  :املصادر نذكر ما يليلتحقيق أهداف التعليمية للدرس، وأهم هذه 

هي أهم مصدر يستفيد منه املعلم أثناء قيامه بالعملية التعليمية، حبيث ميكنه احلصول على : مصادر البيئة  -  أ

  . الكثري من األشياء والعينات املرتبطة باملوضوع التعلم

من خامات حيث ميكن إنتاج العديد من الوسائل من قبل املعلم بالتعاون مع طالبه : المجتمع المدرسي   -  ب

 .البيئة احمللية

التابع ملديرية الرتبية والتعليم، والذي ميكن من خالله تدريب املعلمني على كيفية  :مركز التطوير التكنولوجي   -  ج

إنتاج الوسائل التعليمية من خامات املتوفرة يف البيئة، فضال عن تدريبهم على استخدام وصيانة األجهزة واآلالت 

 .التعليمية

حيث ميكن من خالله تزويد املعلمني بالوسائل اجلاهزة يف  :قسم الوسائل التعليمية لمديرية التربية والتعليم   - د

 . ااالت الدراسية املختلفة

وذلك عن طريق الشراء من املؤسسات إنتاج الوسائل التعليمية أو مؤسسات  :األسواق المحلية والخارجية   -  ه

 .  2ثل الشركات التصنيع واإلنتاج الوسائل التعليمية العاليةتسويق الوسائل التعليمية اليت مت

 

  :خصائص الوسائل التعليمية .6

يعد توفري عنصر التشويق يف الوسيلة عامال هاما من عوامل جناحها يف الرتبية املدرسية، فاهلدف من : التشويق  -  أ

لعنصر يف الوسيلة يقع على الوسيلة هو تسهيل عملية بشكل عام وليس أفضل من عنصر التشويق، وتوفري هذا ا

                                                           

  . 73/74، ص2003، املكتب اجلامعي احلديث، مصر، معلم والوسائل التعليمية، حممد عبد الباقي أمحد -1
  . 53، ص2005، مكتب بستان املعرفة، مصر، الوسائل التعليميةأمل كرم خليفة،  -2
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مسؤولية املصمم أو املنتج، فمثال ميكن أن تكون األلوان كعنصر تشويق إذ كانت الوسيلة لوحة تعليمية أو إذ كانت 

  . الوسيلة فيلما سينمائيا، وقد يكون جودة اإللقاء ووضوح الصوت إذ كانت الوسيلة تسجيال صوتيا

 : ا يليويقصد ا مناسبة الوسيلة مل :المالئمة  -  ب

املستوى اللغوي والثقايف للمتعلم، حجم الفئة املستهدفة من املتعلمني، الوقت املخصص لعرض الوسيلة،  �

توقيت العرض، البيئة االجتماعية، البيئة املدرسية، حمتوى املنهج، أهداف الدرس، اجتاهات املتعلم وميوله 

  . ومهاراته يف استخدام الوسيلة

فال جيوز أن تعرض الوسيلة احملتوى الدرس بشكل فوضوي، ألن ذلك يودي إىل تشتيت انتباه  :التنظيم  -  ج

املتعلمني، ويدخل ضمن التنظيم البعد عن التعقيد، والوضوح الصويت أو الكتايب أو األلوان الصور حسب نوع 

  .الوسيلة

ة دافع للمتعلم إىل الثقة ا، فال فصدق يف املعلومات املتضمنة يف الوسيل :الصدق والدقة والتناسق واآلمان  - د

جيوز عرض معلومات خطأ، أما التناسق ففيه صقل لذوق املتعلم، إضافة إىل شدة االنتباه الذي مرده التشويق، مثال 

ذلك التناسق يف األلوان، التناسق بني حجم حروف الكتابة، التناسق يف األصوات، التناسق بني الصوت 

عرض بعض الوسائل اليت تتصف باخلطورة : األمان عدم إحداث أخطار للمتعلم مثلوغريها، ويقصد ب... والصورة

 . على املتعلم

إنتاج الوسيلة وتوافر موادها يف البيئة، مبعىن هل تتوفر اإلمكانيات املادية  إمكانيةويقصد ا مدى  :الواقعية   -  ه

 .  1لشراء املواد األولية؟، وهل تتوفر يف املدرسة اإلمكانيات الفنية إلنتاج هذه الوسيلة؟

 

  : خالصة

تعلم واملعلم ما ميكن استخالصه من خالل ما أشرنا إليه أن الوسائل التعليمية هلا عدة جوانب تعود على امل  

بالنفع، وهي تعترب وسيلة تعليمية مت استغالهلا يف جمال التعليم من خالل الربامج التعليمية، فهي تسهل للمعلم نقل 

  .   املادة التعليمية للمتعلم

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 67ص المرجع السابقحممد عبد الباقي أمحد،  -1
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 تعريف التحصيل الدراسي - 1
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  :متهيد

درجة التحصيل ليست بنفس املستوى لدى مجيع التالميذ، نظرا لوجود عدة عوامل  أنمما ال خيتلف فيه اثنان 

كان ال بد على   إذتتحكم يف حتديد هذه الدرجة، وكذا تبقى لتأثريات هذه العوامل على عملية التحصيل العلمي، 

ق مستوى علم النفس وعلم الرتبية وعلم االجتماع وغريها من اخلوض هذه العوامل قصد حتقي: العديد من الفروع

  .وىل واتمع من اجلهة الثانيةالتكويين خيدم التلميذ من ناحية، األ األداءن حتسني أفضل للتعليم والتكوين أل

  .التحصيل الدراسي: األولالمطلب 

  تعريف التحصيل الدراسي : أوال

  .حصل الشيء، حيصل حصوال، وقد حصلت الشيء حتصيال أي جتمع وثبت بأنهيعرف : لغة

حتصيل دراسي للمادة، ويعين بلوغ مستوى معني من  أواجناز تعليمي  بأنهتربويا يعرف التحصيل الدراسي  - 

االثنني  أوتقارير املعلمني  ةأواجلامعة، وحيدد ذلك اختبارات مقنن أوكان يف املدرسة   إنالكفاية يف الدراسة  سواء 

هارات وحيدد باللغة اكتساب وهو احلصول على املعارف وامل" نه كلمة التحصيل أ  "الدكتور فافر عاقل"معا ويعرف 

 .Acquisition1واللغة االجنليزية Attaittment الفرنسية   

  :التحصيل الدراسي أنواع: ثانيا

التحصيلي للفرد للمستوى املتوقع يف ضوء قدراته  األداءوهو سلوك يعرب عن جتاوز : التحصيل الجيد  -  أ

ومدرسية جتاوزت ة حيقق مستويات حتصيلي أنالفرد املفرط يف التحصيل يستطيع  أنواستعداداته اخلاصة، أي 

  .من نفس العمر العقلي ويتجاوزهم بشكل غري متوقع أداءاقرانهمتوسطات 

ارتفاع التحصيل واخنفاضه، استخدام قياسات موضوعية الشخصية،  أبعادحول  "1964فنك وكوف:"ـلراسة ويف د

الشخص الذي يستطيع بسرعة ثبوت املعلومات، أي جيعلها خمتصر منظم يسهل عليه  بأنهويصنفان مرتفع املتحصل 

 2ني املعلومات فهو شخص كفءتذكره، وهو الشخص الذي لديه دافع التنظيم عامله والربط باستمرار فيما ب

  

 ):التخلف المدرسي(التحصيل الدراسي الضعيف  -  ب

موضوع التخلف من املوضوعات اليت يوليها علماء النفس اهتماما زائدا، لذلك كان التأخر  أصبحلقد   

 األهدافاملدرسي من املشكالت اليت يواجهها العاملون يف امليدان الرتبوي التعليمي واليت تقف عائقا دون حتقيق 

  .3املدرسية

                                                           

  . 106، ص1971، 2بريوت، ط، دار املاليني، )عريب -فرنسي -اجنليزي( فاخر عاقل، معجم علم النفس 1
علم عمور حكيم بونغمة، سفيان، املنهاج الرتبوي واثره على التحصيل الدراسي لتالميذ السنة الوىل ابتدائي، مذكرة لنيل شهادة ليسانس ختصص    - 2

   82 - 81، ص 2010االجتماع الرتبوي، 
  .187ص 1979، 5، مطبعة ابن خلدون، بريوت، طالصحة النفسيةنعيم الرفاعي،  -3
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الذي ينسبه ملن يبلغ مستوى  "الرفاعي نعيم"هنا فيما خيص التخلف تعريف  اإلشارةإليهوما جتدر   

  .التحصيل الذي تعمل من اجله املدرسة ونعين باملدرسة مناهج البيداغوجية للمعلم

عدم اكتمال منو التحصيل نتيجة  أونقص  أواملدرسي هو حالة ضعف  أنالتأخر"وير عبد السالم زهران"    

  . 1اجتماعية حبيث تنخفض درجة الذكاء دون املستوى العادي أوجسمية  أوالعمل عقلية 

  :مل المؤثرة في التحصيل الدراسياالعو : المطلب الثاني

  : العوامل التربوية: األولالمبحث 

يف النظام الرتبوي حلقة وصل بني التلميذ والتحصل املنشود، حيث  األستاذيعترب : المعلم إلىعوامل تنسب :أوال

، كما قد حيدث العكس يف حالة إليهيلعب دورا هاما يف عملية التحصيل وترغيب التلميذ يف التعلم، وحتبيب املادة 

ويكون على العلم ، األكادمييةالتمتع باملؤهالت  باإلضافةإىلغري متمكن يف مادته،  أوكان املعلم غري مبال   إذاما 

عنصر اليت  األستاذأهميعترب  إذبالنظريات وممارسات التعليم والتعلم، ويكون ماهرا يف استخدام تكنولوجيا التعلم، 

، فهو يستطيع مبهاراته وكفايته العلمية استغالل كل الوسائل يف خدمة أهدافهاتعتمد عليه العملية الرتبوية يف حتقيق 

  .وتطوير عملية التعلم

املعلم هو الذي يؤثر يف تالميذه عن طريق القدوة من حسن املعاملة والتفهم الواعي  أنألهم من ذلك وا  

درجة كبرية واليت تساعدهم على تقبل املادة  إىليف حياة التالميذ وتكوين شخصيام  التأثريلظروفهم، وميتد هذا 

م العقلية واملعرفية والنفسية ورغبتهم يف الدراسة املعاملة مع التالميذ وفق خصائصه أسلوباليت يدرسوا من خالل 

  .2أخرىمن جهة ومستوى التحصيل من جهة 

خيلق لديه جوا مناسبا  ألنهضروري البد منه،  أمراملعاملة اجليدة للتلميذ  أنومن خالل ما ذكرناه ميكن القول 

  .للدراسة، وبالتايل التحصيل اجليد يعود باإلجياب على املتعلمني

جل تكوين املعلم ويتضمن أاملخططة من  أنشطةاملنهاج هو عبارة عن جمموعة  :مناهج والبرامج الدراسيةال:ثانيا

  .واالستعدادات املتعلقة بالتكوين املالئم للمدرسني األهدافواألدوات

كان هناك   فإذاالعالقة املوجودة بني حمتوى املناهج  التعليمية قدرات التلميذ يف حتديد درجة التحصيل،  إن

املنهج التعليمي وعدم تالئمه مع قدراته العقلية وميوالته ومساته الشخصية، فان  استيعابعدم متكن التلميذ من 

  .اخنفاض مستوى التحصيل والعكس صحيح إىلذلك سوف يؤدي 

: ويتأثر التحصيل مبدى توفر املؤسسة الرتبوية من وسائل تساعد على تزويد التالميذ باملعارف من بينها

العوامل  أناخل، واجلديرة بالذكر .. كتب، املراجع، واملختربات والورشة واألجهزة التقنية والوسائل السمعية والبصرية

ط الدراسي الداخلي وننعين بذلك العوامل الفيزيقية اإلنارة، احملي أوالبيداغوجية التؤثر لوحدها دون ارتباط باجلو 

                                                           

  .15، ص1994دار النشر، دمشق  ،)يم، مشاكل، حلولهمفا(التحصيل الدراسيحممد زيدان محدان،   -1
  .504، ص 1982، دار املاليني، بريوت، دت، علم النفس التربويماهر عاقل،  -2
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اخنفاض املستوى التحصيلي  إىلالتدفئة والتهوية وعوامل تثبيت االنتباه، فعدم توفر هذه العوامل سوف يؤدي 

  1للتلميذ ولو كان بشكل غري مباشر

  :المعلم أداءالعوامل المؤثرة على :المبحث الثاني

  :وميكن تناول الصعوبات على النحو التايل 

املعيقات املعلم اليت متنعه على  أهموالوسائل التعليمية من  األدواتنقص  أنمما ال شك  :المادية إمكانيات: أوال

حيتم  على  األمرتنفيذ مهامه التعليمية، تتسم الدول اخلاصة بنقص الوسائل التعليمية املناسبة للتدريس، فهذا 

نه أيقوم بتوضيح الشفوي والشرح واملناقشة وهنا املعلم جيد صعوبات يف إيصال، املعلومة للتلميذ، برغم  أناألستاذ

مسعية  أجهزةمن توافر  أيضااالعتماد عليه ال يكفي بفعالية عملية التدريس بل ال بد  إالأناجيايب يف عملية التدريس 

  .2ة فاعلية التدريس، وبالتايل حتقيق مستوى اجيايب للمتعلمجل زيادأتساعد من  األجهزةوبصرية وغريها، فكل هذه 

يف العديد من الدول املتقدمة يتوفر عدد كبري من املواد البشرية قادرة على تقدمي خدمات  :اإلمكانياتالبشرية: ثانيا

، وذلك من خمتصون يف استعمال الوسائل السمعية البصرية أخصائيونالتعليمية يف جماالت عديدة وخمتلفة، فهناك 

عمله، يف حني جند العكس يف الدول النامية، يف حني جند املعلم فيها مطالب بكل  أداءجل تسهيل مهام املعلم يف أ

الطرق التعليمية اليت  باالكتفاءبأبسطالذي جيعله  واألمر، بأرحييةكبرية ال تسمح له بالعمل   أعباءهشيء، حبيث جند 

  . 3تتمثل يف الشرح والتوضيح الشفوي

  :العوامل الذاتية: المبحث الثالث

  :السلب نذكر منها إماباإلجيابأوهي جمموعة من العوامل الداخلية اليت تربط بتحصيل التالميذ وتؤثر فيهم 

هو قدرة : االجنليزي "سيرمان"العوامل املؤثرة يف حتصيل الدراسي حيث عرفه  أكثريعترب الذكاء من  :الذكاء  -  أ

 .4العقلية مهما اختلف موضوع هذا النشاط العقلي األنشطةمجيع  عامل يؤثر يف أوة عامة، يفطر 

ثباتا وداللة على  أوأكثراملقاييس صدقا  أكثراء تبقى رغم قصورها وما تتميز به من عيوب كفنسبة الذ 

هذه القدرة على التحصيل  تأثريق الوحيد الذي ميكننا من خالله معرفة مدى األداء الفكري احلايل، وهو يعترب الطري

  . 5الدراسي

                                                           

  .505ماهر عاقل، نفس املرجع، ص  -1

  
  . 333، ص2الفرقان للطباعة النشر والتوزيع، عمان، األردن، ط، دار الجديد في التعليم العلومحسني نشوان يعقوب،  -2
  . 334، صالمرجع نفسهحسني نشوان،  -3
  . 117، داراملسرية ، عمان، األردن، صمدخل التربيةحممد الطيعلي،منريعفرجيوآخرون،  -4
  . 331/336، ص2004، املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، ديوان نطق التحفيز  المختلفة وعالقتهما بالتحصيل الدراسيموالي بودخيلي حممد، -5
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اعترب املتعلم نفسه قادرا على  فإذااليت يطلقها الفرد عن نفسه،  األحكامهي تلك : ثقة التلميذ بنفسه  -  ب

انعدام هذه الثقة جيعل املتعلم  أنحتقيق ذلك يف حني  إىلالتحصيل والنجاح فان هذه النظرة تصبح قوة نشطة تدفعه 

  . 1وهذا ما يعود سلبا على تعلمهواالضطراب  قحيس بالقل

والقلق كما عرفه علماء النفس هو حالة من التوتر الشامل الذي ينشأ خالل حماوالت : القلق في االمتحان  -  ج

  .والصراع واإلحباطالكبت : الفرد لتحقيق التوافق نتيجة عوامل 

الفرد لعوائق غري مرضية يرتتب عليها اخلوف من عدم  إدراكاستجابة انفعالية ترتتب عن  بأنهويعرفه البعض 

والقلق هو شعور بقلة الراحة وقد يتضمن االهتمام  أمل تتعلق باملستقبلخيبة  أودافع ملح  إشباعالقدرة على 

قل ذكاءا، أجناز التالميذ، ويصبحون إوالتفكري وعدم الراحة وبالتايل فهو يؤثر سلبا على  بالتأملمستقبلية  بأحداث

من التفكري يف  األطفالاجليد وكذلك القلق مينع  أداءن القلق يضعف من قدرم على وتكون عالمام متدنية أل

  . 2البدائل واختيار احللول املناسبة

 األصواتانه هناك بعض املخاوف الغريزية مثل اخلوف من  إذخطر ما،  إل�إدراكيرجع سبب اخلوف  :الخوف -د  

متحانات والنقد فيخافون من الظالم والعزلة، وكذلك خياف املتعلمني اال أمااألطفالوازن، من فقدان الت أوالعالية 

غري ذلك، كل هذا يؤثر على التحصيل  إىلعدم حصوله على نقطة جيدة يف االمتحانات أو وتدين مستواه الدراسي، 

  . 3الدراسي للمتعلم 

هي احد العوامل املسؤولة عن اختالف املستويات الطلبة من حيث النشاط والتحصيل الدراسي،  :فعيةاالد -هـ   

العوامل املؤثرة، وكلما كان الدرس مشبعا حلاجات املتعلم ودوافعه، كلما كانت عملية التعلم  أهموتعد الدوافع من 

احلاجة  إذأن، إليهويا الجناز ما يردون الوصول الذين ميلكون دافعا ق أناألفرادالدراسات  أثبتتحيوية، لقد  اقويوأكثر

  . 4القوية الجناز جتل الفرد يطور قدرات معينة متكنه من مواجهة وحتدي املهمات الصعبة

  :العوامل المدرسية: المبحث الرابع

عميقا، فهي تعترب احملطة الثانية يف حياة الطفل  تأثرياالعوامل اليت توثر يف املتعلم  أهميئة املدرسية من بال إن

وهاما يف تكوين شخصية التلميذ وتطويرها تطويرا مناسبا وهي حتدد ما سيكون عليه  أساسيابعد بيته، وتلعب دورا 

                                                           

  .  101، ص2010، 1، دار احلسني العصرية، بريوت، لبنان، طالتحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالميةعلي عبد احلميد امحد، -1
  .20، ص2003، 1رة، طدار النهضة العربية، القاه اسبابها وعالجها، –، المشكالت النفسية لألطفال نبيلة عباس الشوخيي -2
، 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، التوجيه المدرسي مفاهيمه النظرية وأساليبه الفنية وتطبيقاته العلمية،سعد عبد العزيز، جودت عطوي،  -3

  .180ص 

  
  .34،ص2015، حبث مقدم لنيل شهادة املاسرت، االنضباط المدرسي وتأثيره على التحصيل الدراسيويس فضيلة، -4
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املدرسة مبا حتتويه من عناصر وخصائص متمثلة يف املعلم والدروس وطرائق ووسائل التعليم  أنأي  .1يف املستقبل

  .اخلفض من مستواه التحصيلي أوواجلو املدرسي، كلها هلا دور يف بناء شخصية املتعلم والرفع  اإلداريالطاقم  وحىت

، فاملدرسة 2ة خمتلفةينتائج حتصيل إىلن اخلصائص الدراسية املختلفة تؤدي أبعض الدراسات ب أكدتحيث 

قد تكون  توفر من ظروف مناسبة للدراسة، يف حنيا باملكتسبات أو تعديلها مب تعترب هي املسؤولة عن تزويد املتعلم

املدرسة هي السبب يف فشل املتعلمني، ألن املدرسة اليت ال توفر للمتعلم كل متطلباته ورغباته اليت ختلق فيه الرغبة 

  .3يف التعلم قد تكون سبب يف فشله وضعف حتصيله

تكون مناسبة ملستوى التالميذ وهذا ما الربامج الدراسية للمرحلة الثانوية وما حتتويه من موضوعات قد 

  .املتعلم اهتماميساعد على سرعة تعلمه، يف حيث تكون املناهج جامدة وغري قادرة على جذب 

  

  

  

  

  : العوامل المحيطة: المبحث الخامس

  : ويقصد ا العوامل املختلفة املتعلقة بالبيئة اليت يعيش فيها التلميذ واملتمثلة يف

ويقصد به العالقات السائدة بني أفراد األسرة اليت تسودها عالقات التماسك والرتابط، فإا  :العامل األسري �

تعمل على زيادة مستوى التحصيل التلميذ، يف حيث أن األسرة اليت تعيش يف أوضاع تسودها املشاكل، كتدهور 

الوالدين باألبناء، وعلى عالقة األبناء العالقة بني الوالدين أو الوفاة أو الطالق، فإن هذا سينعكس سلبا على عالقة 

فيما بينهم، مما سينعكس بالسلب على درجة التحصيل العلم للتنمية، من خالل عدم استقرار االجتماعي هلم 

  . واملناسب ملراجعة يف املنزل

من مي للوالدين واجتاهات اآلباء حنو الدراسة يلعب دورا هاما يف الواقع احلد يكما أن املستوى التعل    

من أن جهة تعلم الوالدين يكون له أثر على املستوى  "سناء الخولي" مستوى املتعلمني وهذا ما أكدت عليه 

 .الدراسي لألبناء

اليت توفرها قصد التعليم، وكذلك  اإلمكانيةأما املستوى االقتصادي لألسرة أي احلاجة املادية وحجم     

وضعفها السكين، كلها تؤثر على إقبال التلميذ على الدراسة، وبالتايل يؤثر ذلك على املستوى التحصيلي 

 .   4للتالميذ

                                                           

  .490، ص2004، 1دار وائل للنشر والتوزيع،عمان، االردن، ط ،)أسبابه وعالجه(، تدني مستوى التحصيل واالنجازعمر عبد احلميد نصر اهللا -1
  .384، ص2004جلامعية،اجلزائر، د ت،ديوان املطبوعات ا نطق التحفيز المختلفة وعالقاتها بالتحصيل الدراسي،موالي بودحيلي،  -2
  .  490عمر عبد احلميد نصر اهللا، املرجع السابق، ص -3
  . 28، ص1984، 3مكتبة أجنلو، مصر، ط العائلية، ةاألسرة والحياسناء اخلويل،  -4
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  : اكتظاظ الصفوف: المبحث السادس

وعي، وهلذا جند من املعلوم أن مسة التعليم الرئيسية يف الدول النامية التوسع الكمي على حساب التوسع الن

الصفوف الدراسية مكتظة جدا، حبيث ال تتسع غرفة للتالميذ، فاألعداد الكبرية للتالميذ على أنفسهم للوصول   

التدريب على استخدام األجهزة  صالعلمية باستخدام أساليب االكتشاف العلمي، وهنا جند تكاد تنعدم فر 

  . والوسائل يف العملية التعليمية

من ذ بالتوجيه واإلرشاد واملساعدة، و الصفوف يقلل من إمكانية وصول املعلم إىل كل التالميفاالكتظاظ 

بالتايل يؤثر على التحصيل الدراسي للتلميذ بالسلب، و هنا جند العدد الكبري من املتعلمني يقلل من فاعلية املعلم، 

مع التالميذ بطريقة متمايزة، فمن املعروف عليه وكذلك كثرة التالميذ يف املؤسسة الرتبوية يدفع األستاذ إىل التعامل 

ل معهم، بالتايل يصعب د عدد التالميذ، كلما صعب التعامقوانني النفسية واالجتماعية للتعلم أنه كلما زاليف ا

ك معاجلة املشاكل اليت يواجهوا ومعاجلة هذه املشاكل ال تكون إال بتقليل من عدد التالميذ فقط، بل جيب كذل

يد ألنه سوف يؤثر على التحصيل العلمي للمتعلم عن طريق ما يقدمه من مستوى العلمي لألستاذ ج أن يكون

معارف ومعلومات وحقائق علمية اليت يعمل التلميذ على اكتساا وتطويرها باالعتماد على املراجع والكتب، فكلما 

التالميذ، كلما ازداد أدائهم البيداغوجي،  ن عددهم متفوقا مع عددوى التعليمي األساتذة املكونني وكاارتفع املست

  . 1لي للتالميذ والعكس صحيحيوبالتايل ينعكس باإلجياب على املستوى التحص

  : خالصة

بالرغم أن عملية التعليم والتعلم من أولويات الكثري من الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة، فهي ال ختلو من   

م مالءمتها مع احلجم الزمين املخصص هلا، وكذلك عدم توفري املؤسسة مشاكل وذلك من خالل كثرة الربامج وعد

الرتبوية الوسائل املادية الالزمة اليت حيتاجها املعلم يف عملية التدريس، ومن هنا جيد املعلم نفسه جمرب على حتسني 

على النمو الشامل  العملية التعليمية، وحتقيق األهداف املرجوة ومساعدة التالميذ زأدائه حىت يتمكن من اجنا

  .  اجلديد للنشءاملتكامل، وبالتايل حتصيل جيد 

 :اخلامتة

من خالل هذه الدراسة يف جانبها النظري تبني أن للعوامل البيداغوجية هلا تأثري على عملية التحصيل 

الدراسي للتالميذ،لذا جيب توفري وترشيد للممارسات البيداغوجية اليت هي مفتاح استمرار 

  .واالجتماعياألمنوذلك بتوفري املناخ النفسي  وإمكانامقدرام  اإل�أقصىالنجاح،ولكييصلو 

يستفيد  أنمبجموعة من املقرتحات عسى  أتقدمالبيئة صفية ناجحة يف املؤسسات التعليمية  إىلوللوصول 

القطاع،فيوحي برتشيد  ومفتشون،مستشارون ومسؤولون على خمتلف رتبهم يف أساتذةمنها املهتمون ذا اجلانب 

  :املمارسات البداغوجية السائدة ومساعدة املمارسني البيداغوجيني على حتقيق ذلك من خالل

                                                           

  . 65، ص2000دار الكتاب احلديث، أردن، د ت ،  علم النفس العام،صاحل الداهري، وهيب جميد الكيسي،  -1
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ميةبشكل كاف ومتنوع مما يتيح للتالميذمن التجريب واالكتساب الكثري من يتوفري الوسائل التعل_

  .اخلريات

اترفع من الدافعيةللتعلم لدى أليت من شتوفري الفضاءات يف املؤسسات التعليمية من خمابر ونوادي ا_

  .التالميذ

  .مراجعة التنظيم البيداغوجي الزمين،مما يسمج بوجود فراغات يرتاح فيها التالميذ من ضغط الدرس_

  .كثافتيهاختفيض من املناهج والتقليل من  _ 

  . األقساميف  اكتظاظمعاجلة مشكل _

  . نستطيع االنتظار أفضل أداء منهماالهتمام بتكوين األساتذة يف هذا اال حىت - 

الركن الرئيسي  األخري،حبيث يعترب هذا األستاذيف عمل  األمهيةوهذا ملا يكتسب املوضوع من قدرة بالغة  

 .يف املدرسة،ألن دوره أصبح أكرب من أي وقت مضى
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