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 علينا نعمة أن منعلى  رضاه شكرا جميال حتى يبلغكونه، و ألمثل م حمدا كثيرا نحمد اهلل

 المتواضع.العمل  إلتمام هذا االجتهادوخيراته، وإلهمنا الصبر و

 :عليه وسلمقال رسول اهلل صلى اهلل 

 له(تستطيعوا فادعوا أهدى لكم معروفا فكافئوه فان لم من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل و )من

 

 كان مرشدالى من إاالمتنان شريف اتقدم باسمي عبارات الشكر والتقديم وال الحديثعمال بهذا 

سيدي موسى  الفاضلة:ستاذة األ ،نجاز هذا العملإلسار معنا في المشوار و معينا، وخير ناصح لنا،و

 ليلى.

 

 لو كان ذلك بالكلمةى من كانوا عونا في مشواري هذا ولإالعرفان تقدم بالشكر وخيرأوفي األ

 طيبة.
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 :لخص البحثم

ثر الطريقة التدريسية للمعلم على التحصيل الدراسي أهدفت هذه الدراسة الى التعرف على 

 للمتعلم في الطور االبتدائي 

 شكالية التالية :موضوع بحثنا اإل تبنى

  ماهي عالقة طرق التدريس والتحصيل الدراسي للتالميذ في المرحلة االبتدائية ؟ -

       تساؤالت تمثل في :عنه مجموعة من ال  نبثقإو

 مناقشة والتحصيل الدراسي لتالميذ ؟هل هناك عالقة بين طريقة ال -

 هل هناك عالقة بين طريقة حل المشكالت والتحصيل الدراسي لتالميذ؟ -

 هذه التساؤالت وضعت الفرضيات التالية :واالجابة عن 

 توجد عالقة بين طريقة التدريس والتحصيل الدراسي للتالميذ -

 طريقة المناقشة والتحصيل الدراسي للتالميذ عالقة بين  توجد -

 عالقة بين طريقة حل المشكالت والتحصيل الدراسي للتالميذ  توجد -

الذي يالزم طبيعة  تباع المنهج الوصفي ومن خالل الدراسة ومقتفية الحاجة العلمية إل

خدمت التقنيات لذلك است ة.االجتماعيخدمة في مجال العلوم االنسانية والمواضيع المست

جل جمع البيانات والمعطيات الخاصة أالساعدة على اثراء البحث العلمي ومن  البحثية

بالموضوع. حيث طبق الدراسة على عينة من االستاذات الطور االبتدائي الذي يبلغ عددهم  

 لى نتائج التالية :إبعد التحليل والمناقشة خلصت الدراسة  من ابتدائية. استاذ  12

 ن طرق التدريس لها عالقة بالتحصيل الدراسي .أولى بلفرضية األحققت ا -

 حققت الفرضية الثانية توجد عالقة بين طريقة المناقشة والتحصيل الدراسي للتالميذ. -

حققت الفرضية الثالثة توجد عالقة بين طريقة حل المشكالت والتحصيل الدراسي  -

 للتالميذ.
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 أ
 

 مقدمة

البد لنا من مواكبة هذا ال شك فيه أننا نعيش في عصر المعرفة والتقدم العلمي ومما 

لضروري االهتمام به، وهذا ما التطور، وما من سبيل الى ذلك غير التعلم، لذلك فانه من ا

تغير دور كل ، فقد ل فروعها، وخاصة المعلم والمتعلمعلى عاتق األسرة التربوية بكيقع 

ديثة اذ لم يعد المعلم مجرد ملقيا للمعلومات والمتعلم متلقيا سلبيا لها، منها في المدرسة الح

م أصبح مكلفا بالتخطيط بل أصبح لكل منها أدوار جديدة وأعباء أكبر من سابقتها فالمعل

سيير الحصة، أما المتعلم فقد أصبح توالتدريس وإدارة الصف والتقويم ووالتنظيم والتنسيق 

مشارك فعال له دور مهم فيها، ألنه الثمرة التي يسعى المعلم  محور عملية التعلمية فهو

جتمعه لالهتمام بها م كل جوانب شخصيته، ليصبح إنسانا واعيا قادرا على التقدم بم

عناصر التي يجب وتطويره، وهذا ليتم اال عن طريق نجاح العملية التعلمية ومن بين أهم ال

نها األداة التي تساعد المتعلم االهتمام بها في العملية التعلمية )طرق التدريس( باعتبارها أ

تعلمية ، لذا فان النجاح هذه العملية مرتبط بحسن اختيار طرق المادة ال واستيعابعلى فهم 

 التدريس المناسبة للمادة المقدمة والمستوى المتعلم.

تطورت هذه الطرق وفقا لمتطلبات الحياة للمعاصرة، فبعد أنا كانت تعتمد على وفد 

ومن الضروري أن للمتعلم، ت االدراكية والمعرفية اللفظ والتسميح اتسعت لتشمل المستويا

يكون المعلم مرنا ومبادرا للتغير ومطالعا على كل ما هو جديد في علم التربية، ليجد اختيار 

طرق التدريس تتفاوت في جودتها، ولكن سر نجاحها لقول بان الطريقة المناسبة فال يمكن ا

 .الوقت المناسب لهاهو استخدامها في 

يعتبر التحصيل الدراسي عنصر آخر له أهميته ومكانته في العملية التعلمية، فهو كما 

المتعلم والتي  مجهوداتثمرة نتاج لما يحدث عن عمليات تعلم المتنوعة، وهو بتعبير آخر 

أحسن العالمات، وهو كذلك معيار مهم لقياس نسبة نجاح شبعه على مواصلة االجتهاد بت

نا بموضوع أثر الطريقة المعلم في أداء دوره على أكمل وجه، ومن هنا جاء اهتمام

 سي للمتعلم.التدريسية للمعلم على تحصيل الدرا

 تطرقنا في دراستنا الى:حيث 

 التمهيدي: االطار العام للدراسة الفصل 
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 ب
 

 األول: طرائق التدريس.الفصل 

 دراسي.ال تحصيلالثاني: الالفصل 

 المنهجية لدراسة. اإلجراءاتالثالث: الفصل 

 .ابع: عرض وتحليل ومناقشة النتائجالرالفصل 
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 :اإلشكالية-1

 التربوية مية والتعلائية من المراحل الحساسة في الحياة العلمية وبتدتعتبر المرحلة اإل

يدي تكون قادرة أن يوضع هذا التلميذ في هذه السن في أذلك يجب لو ،بتدائيلتلميذ اإلل

المعلم هو المسؤول ، فباءعلى تحمل المسؤولية وتكون على قدر الثقة التي منحها لهم األ

التلميذ من تلقين علمي وتربوي فهو  ل ما يتحصل عليهول على التعليم التلميذ وعلى كاأل

دائه الذي يجعله أر عن بالتي تعلى شيء واحد هو طريقة التدريس كفاءاته وإراجع 

لى التحصيل إخرى يسعى أ جهة منفالتلميذ  مع ذلك و ،يوصل رسالته بأكمل وجه

فراد تهدف في أو أمية تقوم بها جماعة ي عملية تعلأو أو تعليم أكل تدريس العلمي ف

ن هناك تفاوت في النتائج ألى ضرورة التحصيل الجيد بغض النظر على إخير األ

لى عدة عوامل قد تكون إالتفاوت راجع  اهذ ألنميذ والدرجات التي يتحصلون عليها التال

خر العالقة بين طريقة التدريسية آو بمعني أحد هذه العوامل هي الطريقة التدريس المعلم أ

 الدراسي للتالميذ في مرحلة االبتدائية.والتحصيل 

اليه من الوقوف على هذه المظاهر والكشف عن  من خالل الدراسة الحالية وما تهدف 

 :ن نطرح التساؤل التاليأيمكن بينهما لذلك  العالقة القائمة

اسي للتلميذ في مرحلة ما هي عالقة بين طريقة التدريس والتحصيل الدر -

 ؟االبتدائية

القة بين طريقة المناقشة والتحصيل الدراسي للتالميذ في مرحلة هل هناك ع -

 االبتدائية؟

هل هناك عالقة بين طريقة حل المشكالت والتحصيل الدراسي للتالميذ في مرحلة  -

 االبتدائية؟

 :الفرضيات -2

تعتبر الفروض إجابات مؤقتة للتساؤالت الدراسة يضعها الباحث للكشف عن العوامل 

 رة المدروسة وفي هذه الدراسة قمنا بتحديد الفرضيات التالية:المسببة للظاه
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 الفرضية الرئيسية:

 توجد عالقة بين طريقة التدريس والتحصيل الدراسي للتالميذ  -

 الفرضية الجزئية:

 .التحصيل الدراسي للتالميذعالقة بين طريقة المناقشة و توجد -

  .للتالميذعالقة بين طريقة حل المشكالت والتحصيل الدراسي  توجد -

  :الموضوعسباب اختيار أ -3 -

ه وتدفعه االجتهاد والتفاني في ثهتم ببحيسباب تجعل الباحث أالبد لكل بحث علمي هناك 

 عمله.

 الذاتية:سباب األ 

 دراك مختلف جوانبه.إرغبتنا في دراسة هذ الموضوع و -

 حبنا لهذا الموضوع. -

 والمعرفي.رغبتنا في اثراء رصيدنا العلمي  -

ال أطار التعليم إن تخصصنا هو علم اجتماع التربية اهتممنا بدراية ضمن أبما  -

 ثر طريقة التدريسية على التحصيل الدراسي.أهو و

 الموضوعية:سباب األ 

 دراك المعلم ألسباب وطرق الفعالة في التعليم.إعدم  -

 ر طرق التدريس في التحصيل الدراسي بوجه عام.أث -

 مة والحديثة وعالقتها بالتحصيل الدراسي.االختالف بين طرق التدريس القدي -

 : هداف البحثأ -4

الدراسي للتالميذ  لى المعرفة عالقة طريقة التدريسية بالتحصيلإ ثيهدف هذا البح -

 بتدائية.في المرحلة اإل

بتدائي والتحصيل اإل الكشف عن العالقة بين طرائق التدريس المعتمدة في التعليم -

 الدراسي.
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 تحصيل الدراسي.الرة في المؤث معرفة مختلف العوامل -

 : همية البحثأ -5

صيل الدراسي ثر طريقة التدريسية للمعلم على التحأهمية بحثنا الذي يدور حول أتبرز 

ساليب التعليمة المتبعة من أهمية طرائق وأظهار مدى إبتدائية في للتالميذ المرحلة اإل

للمعلم فرصة لتخطيط  . حيث تتاحطرف المعلمين في رفع مردود التحصيل الدراسي

 بداع. حداث اإلإتنفيذ درسه وفق حاجات المتعلمين للتغير والتجديد وو

 بتدائي بالتحصيل الدراسي .تحديد مدي ارتباط طرق التدريس في التعليم اإل

نسب في التعليم هداف التعلمية ومساعدتهم البد من اختيار الطريقة األأردنا تحقيق أذا إف

يجابيات طرائق إبالكشف عن سلبيات و ،سمات المتعلمينمما يتفق مع خصائص و

 و الحد من سلبياتها مستقبال .أبتدائي والعمل على تطويرها التدريس المتبعة في التعليم اإل

 :البحث فاهيمم  -6

 : طريقة التدريسية 

هي المنهج أو أسلوب الذي يتبعه المعلم في نقل وتبسيط المعلومات من المقرارت 

 1أذهان المتعلمين.الدراسية إلى 

 االجرائي: المفهوم  

جموعة من الوسائل واألدوات التي يستخدمها المعلم في توصيل الدرس الى مهو  

هداف التربوية، اذ يتم المتعلمين أثناء عملية التعلمية ذلك لمساعدة التالميذ لتحقيق األ

 اختيار أسهل الطرق التي تساعد التالميذ وتدعمهم خالل مشوارهم الدراسي.

  الدراسي:التحصيل  

هو كل أداء يقوم به الطالب في الموضوعات المدرسية المختلفة والذي يمكن إخضاعه 

 . 1وتقديرات المدرسين أو كليهما اختبارللقياس عن طريق درجات 

                                                           
 .30ص  2013،عمان 1:محمد بن حمودة العبد هللا ،طرق التدريس األطفال،دار المنهج ط 1
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 االجرائي: المفهوم 

مجموعة الدرجات التي يحصل عليها التالميذ في جميع المواد الدراسية خالل هو 

 لدراسية.من السجالت والوثائق االفصول الدراسية التي يتم الحصول عليها 

 : المعلم 

ذ له إتربوي.  ماعي صالح اجتإدعامة كل يعد المعلم حجر الزاوي في العملية التربوية و

مة. فهو المسؤول في جيال المستقبل وتحديد نوعية حياة األأدور فعال ومتميز في بناء 

ن نجاح أستراتيجية للمواد الدراسية في مراحل الدراسة المختلفة. كما هداف اإلتحقيق األ

ا عداد متميز مسلمإمعد  ئتسيره يتوقف على معلم كفحداث التعلم وإعملية التدريس في 

 2تعلمية مختلفة.ات ايفلمعرفة وبالكوابالعلم 

 االجرائي: المفهوم 

وم بتربية ونقلها الى اآلخرين، ويق بإيصالهامن يملك قدر من العلم ومعرفة ويقوم هو 

وتعليم المتعلم وذلك بتوجيه مجموعة الخبرات التي اكتسبها الى المتعلم وذلك بطرق 

  علم يتقب ذلك بسهولة.ووسائل مبسطة تجعل المت

 :المتعلم 

هو المستهدف من وراء العملية التربوية والتعليمية حيث تسعى التربية بمختلف 

عداده للمشاركة في حياة إلى تربية المتعلم ونشئته. وتوجيه وإسائلها ومؤسساتها و

ئمة الدراسة وذلك بتجهيز جواء مالأالمجتمع بشكل منتج ومثمر وذلك بما توفره له من 

 3المؤسسات التربوية بكل ما تتطلبه من وسائل .

 

 
                                                                                                                                                                                

اعيل محمد العول ،المرشد التربوي ودوره في حل المشكالت الطالب ،دار عالم الثقافة :حمادي سعالن ربيع، اسم 1
 .84عمان،د ن ص

 .39ص  2003،عمان  1:سهيلة محمد ،كاظم الفتالوي ،المدخل إلى التدريس ،دار الشروق للنشر والتوزيع ط 2
 . 45: مرجع سابق ذكره ، ص  3
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 االجرائي: المفهوم 

 واألساس في العملية التعلمية.من لديه رغبة للتعلم هو  

 :السابقةالدراسات  -7

لمانية، دراسة أنجاز لدى المتعلمين في دراسة تأثر طرائق التدريس في القدرات اإل -1

 ":1989"لوثير عام 

مين في نجاز لدى المتعلقام لوثير بترجمة حول تأثير طرائق التدريس في قدرات اإل

ربع مجموعات، مجوعتان بمؤسسة التكوين المهني، أوقد تكونت عينة البحث من لمانيا أ

لى إوبعد التجربة توصل الباحث  ،ومجموعتين بالجامعة لطلبة تخصص البيولوجية

 النتائج التالية :

مجموعة التي درست بطريقة التدريس الحوارية نسبة النجاح لديها في قدرة  -

 مجموعة المتعلمين. / 40االنجاز كانت 

ة االنجاز لديها بعد قياس قدر التنشيطيةمجموعة التي درست بطريقة التدريس  -

 1./82ن قيمة نسبة اكتسابها لدى المتعلمين وصلت أوجد الباحث 

دراسة عالقة مستوى التحصيل الدراسي ببعض العوامل المدرسية دراسة والس  -2

WALAS  1985عام : 

نوع العالقة بين المستوى التحصيل الدراسي وبين  استقصاءلى إقد هدفت هذه الدراسة 

عداده لقياس مستوى التحصيل أربعة هي التمثيل اإليجابي مع المتعلمين من أالعوامل 

الدراسي قسم الباحث العينة الى مجموعتين مجموعة مرتفعة التحصيل ومجموعة 

 منخفضة التحصيل.

كثر تكيف وانسجاما مع أالمرتفع كانوا  وي التحصيلذن ألى إثارت نتائج الدراسة أ

التحصيل المرتفع  ن تقديم مجموعةأالمعلمين مقارنة بدوي التحصيل المنخفض كما 

                                                           
قة التدريس التنشطية وعالقتها بإنجاز لدى متربصي التكوين المهني :أنس عادل ،طريقة التدريس الحوراية وطري 1
 2005،جامعة الجزائر سنةمذكرة لنيل شهادة الماجستر في علم إجتماع التربوي،
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وي ذحصائية بإكثر ايجابية أتقديم المعلمين لهم في السلوك الصفي التكيفي وألنفسهم 

 1.التحصيل المنخفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
التكيف المدرسي عند المتأخرين المتفوقين تحصيال في مادة اللغة العربية وعالقتها بالتحصيل :فاطمة حوالبي ، 1

 2017سنة  03العدد 10،مجلد02ر العلوم اإلجتماعية ،جامعة محمد بن احمد وهران ،مجلة التطوي الدراسي



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ول:الفصل األ

 طرائق التدريس 
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 تمهيد :

ها سامية ومسؤولية ومكانت ،ليلة يتشرف بها كل معلم يعمل فيهاالتدريس مهنة انسانية ج

جيال بالمعلومات والمعارف والمهارات والقيم واالتجاهات االيجابية األالمعلم تزويد 

 . المرغوبة

 ريس التد

 : تعاريف التدريس .1

مكانيات التي يوفرها المعلم في موقف تدريسي نه هو كافة الظروف واإلأيعرف على  -

على تحقيق اهداف جراءات التي يتخذها في سبيل مساعدة المتعلمين إلا، ومعين

 المعدة لذلك الموقف.

مجموعة النشاطات التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي لمساعدة طالبه في  -

هداف تربوية  محددة. لكي تنجح عملية التدريس البد للمعلم من توفير ألى إالوصول 

هدافه، ويقصد ألى إساليب متبعة للوصول أبطرق و مكانيات والوسائل ويستخدمهااإل

ضاءة والتهوية فيه ومستوى االهتمام الذي : مكان الدراسة، ودرجة اإلباإلمكانيات

 1ي وسيلة تعليمية يستخدمها المعلم .أيتصل بالمتعلمين، الكتاب المدرسي، السبورة و

و أو قيمة أت معلومات يتم من خاللها نقل المادة التعلم سواء كانهو عملية اجتماعية  -

و خبرة من مرحل تطلق عليه عادة بالمعلم المستقبل هو التلميذ والتدريس أحركة 

و وظيفة بل عملية تصميم مشروع ضخم متشبع الجوانب له أليس مجرد عمل 

ولئك الذين تشجعهم على التعليم أمرتكزات واضحة التصاله بصورة مباشرة بمستقبل 

 وا شباب .وتربيتهم منذ الصغر ليصبح

لى تنظيم الخبرات التعليمية، فهو وسيلة اتصال تربوي هادف يقوم إيشير التدريس  -

حداث تقيم في إلى التالميذ بهدف إبيه المدرس لتوصيل المعلومات والقيم والمعماران 

                                                           
، دار المناهج للنشر  1خليل ابراهيم بشير ، عبد الرحمان جامل ، عبد الباقي ابوزية  ، اساسيات التدريس طبعة  1

 . 20-19ص  2005وتوزيع، عمان 
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المتعلم، وتحقيق مخرجات تربوية من خالل االنشطة والمهام الممارسة بين المدرس 

 1والتلميذ.

 :2 ئ التدريسسس ومبادأ .2

 سس والمبادئ التي يرتكز عليهما التدريس الجيد منها :هناك العديد من األ

 عندما يستخدم المعلم .فضل أن التعليم سيكون إ -أ

  جابة ومشاركة المتعلم .إطرق التدريس التي تعتمد على 

 . خبرات المعلم القديمة في تدريسه الخبرات الجديدة 

   عليم.ثناء عملية التأكثر من حاسة أ 

 فضل عندما تكون هناك حاجة للتعليم من جانب المتعلم.أن المتعلم سيكون إ -ب

و خبرة المقدمة للمتعلم في أفضل عندما تكون المادة المتعلمة أالمتعلم سيكون  نإ -ت

 مستوى قدراتهم وامكانياتهم وتشبع رغباتهم.

، ة بين المتعلمينعي الفروق الفردين تراأن يكون المتعلم هو محور العملية التربوية، وأ -ث

فيستخدم المعلم مع المختلفين طرق ومواد تختلف عن تلك التي يستخدمها بطيء التعلم 

 و ذم ذكاء المرتفع.أو االذكياء أو العادين أ

لى اكتساب المتعلم المعارف والمهارات والقيم التي تؤهلها للحاضر إن يهدف التدريس أ -ج

 والمستقبل.

نواعها بشكل مكثف في عملية أيا التعليم باختالف وتكنولوجن يتم استخدام وسائل أ -ح

 التدريس.

ن يتم االستفادة من نتائج الدراسات والبحوث العلمية في العملية التربوية بكامل أ -خ

 جوانبها.

يجب على المدرس معرفة قدرات التالميذ، ويتسنى هذا المدرس عن طريق سجل  -د

 ختبارات.المدرسي ومناقشة في الحجرات المدرسية، وعن طريق اال

                                                           
 .  2كلى عند اولحاج .بويرة . محاضرة مطبوعة لمقياس دراسي لألستاذ طراد توفيق  جامعة ال 1
ابراهيم  عصمت مطاوع، واصف عزيز واصف ، التربية العلمية و اسس طرق التدريس ،  ،دار النهضة العربية  : 2

 26-25ص  1986للنشر و التوزيع ، بيروت ، 
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ا يجب على المدرس معرفة الكثير عن التالميذ ذالتعليم عملية مستمرة، كعملية النمو، له -ذ

 وخبرات الماضية .

كبر عدد من حواس التلميذ وهذا يكون ألوانا من النشاط تشغل أن يتضمن التعليم أينبغي  -ر

 عن طريق الممارسة التطبيقية للدرس عدة مرات حتى يجيد التلميذ عمله.

 : 1ات عملية  التدريسخطو .3

 تتكون خطوات التدريس من ثالث مراحل :

 المرحلة التحضيرية )التخطيط( : -أ

جراءات اإلختبار الدقيق للمواد واإلعداد والتخطيط وتعتبر المرحلة التمهيدية التي يتم اإل

د ن يخرج بها المتعلم بعأالسلوكية التي ينتظر هداف التعليمية بحيث تصاغ في هذه الفترة األ

يضا تقييم ما قبل التدريس لكي يتسنى  للمعلم أنه في هذه المرحلة يتم أعملية التدريس، كما 

الوسائل عمل من التحقق من كفاية المواد وتحديد مستوى معرفة المتعلم ويتمكن المعلم بهذا ال

ملية نه في هذه المرحلة يقوم المعلم باقتراح خطة مبدئية لعألى إالتعليمية المتوفرة بإضافة 

 المرحلة بضبط البنية وبجعلها مناسبة ومشجعة للمتعلم والتعليم.التدريس وفي هذه 

 المرحلة التنفيذية : -ب

يتم من خالل هذه المرحلة للتالميذ تعلم المهارات والقدرات والمعارف والتي تنص عليها 

حلة ألهداف السلوك التدريس بشكل خاص والمنهج بشكل عام، يستعمل المعلم في هذه المر

 معظم المعلومات والوسائل التي اقترحها في المرحلة التحضيرية لتعلم التالميذ.

 

 

 

                                                           
 .40-39ابراهيم عصمت مخاوع ، واصف عزيز واصف ،مرجع سابق ص  1
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 مرحلة التغذية الراجعة )التقويم ( : -ت

والفائدة من هذا تقديم هي الكشف مدى تأثير تدريس المعلم على تعلم التالميذ، وتحديد نقاط 

كثر أ ليستجيب بدرجة فعالة لى تصحيحه وتوجيهه فيما بعدإالقوة والضعف فيه، مما يقود 

 لتعلم التالميذ ورغبتهم.

 ماهية العالقة بين المعلم والتدريس: -ث

خر و تصوره دون اآلأحدهم أنه ال يمكننا فهم أهناك عالقة بين المعلم والتدريس لدرجة 

ن هناك فرد نسميه المعلم قد يتحصل مسؤولية أيشير مفهوم التدريس من الناحية العلمية بو

خر نطلق عليه في التربية التلميذ، فالمعلم هو الفرع آو القيم لفرد أعلومات توصيل الم

ما وسيلة االتصال هي أو التلميذ، أخر مستقبل هو المتعلم المرسل لمادة منهجية، واآل

  1التدريس .

هو وسيلة اتصال تربوية هادفة تخطط وتوجه من المعلم لتحقيق التعلم لدى ذن إفالتدريس 

 ساس هو امتداد للمعلم ونتائج مباشرة لما يتصف بيه.التدريس على هذا األن إالتلميذ. ف

 : 2همية التدريس أ -4

 في الحياة التعليمية والتربوية، والتي تعتمد على النقاط التالية: كبيرة همية ألتدريس 

 ينتج عن التدريس العديد من النتائج اإليجابية في المجتمع. -

 )المتعلمين (.رات التالميذ ايساعد في تنمية مه -

 .الالمنهجيةيساهم في دعم مواهب، وهوايات المتعلمين في النشاطات  -

 اكتر تفاعال مع زمالئهم .يوفر تدريبا للمتعلم لجعلهم  -

                                                           
 .44ص  1993اليب تدريس العلوم ، طبعة االولى ، دار الشروق للنشر و التوزيع ، عمان ، عايش محمود زيتون ، اس 1
 1998، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع ، عمان  1خالد القضاة ، المدخل الى التربية و التعليم ، ط  2
 .204-201ص  
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 شخصيات في يؤثر الذيو ،ساسا من عناصر العملية التربويةأيعد التدريس عنها  -

 . يجابياإ تأثير  المتعلمين

 

  في : ما التدريس كمهنة تحسن أهميتهأ

ذ إ المعلم خاصة،تعتبر مهنة التدريس من اشرف المهن التي يؤديها االنسان عامة و

حة على المجتمع كله، وليس على ثار واضآان يتركون ن العاملين في هذا السيدأ

خرى، فالمعلم عندما يدرس صحاب المهن األأمع منه فحسب، كما هو الحال  درافأ

 .نما لعشرات الطالب بل المئاتإوفقط  واحدلب افي الفصل ال يدرس لط

سبق بين المهن االخرى. فالطبيب ساس واألوتعد عملية التدريس والتعليم األ

نهم من نتائج عمله معلم، أل تحث يدن يمروا أغيرهم البد والمحامي والمهندس و

ن المعلم يحاول ألى ما سبق إضف أ المختلفة،جهده وتدريبه في مراحل التعليم و

ويبتكر، وينير عقول المتعلمين، وبهذي دد ن يجأل مهنة التدريس دائما من خال

يربط بين الماضي و ن يوضح الغامض، ويكشف الستارعن الخفي،أطباعهمـ و

مل واليقين ويؤهلهم لبناء مجتمع جيال الناشئة األالحاضر، ويخلق في نفوس األو

 ناجح القائم على فهم الحياة ومتطلباتهما.

 طرق التدريس      

 :ريف طريقة التدريستع .1

 مجموعة منظمة من اإلجراءات الفنية لتحقيق هدف أو أكثر.

طريقـة التـدريس عبـارة عـن مجموعـة مـن الخطـوات والمهـارات المقصـودة التـي يؤديهـا 

المعلـم لتحقيـق أهداف تعليمية معينة بأيسر السبل وأقل الوقت والنفقات، وال توجد طريقـة 

ليـة مـن العيـوب لتدريس العلوم بل توجد طرائق مختلفة تصلح لمواقف تـدريس مثلـى وخا

 .معينة وال تصلح لمواقف أخرى

والطريقـة فـي التـدريس أهـم منهـا فـي كثيـر مـن األعمـال األخـرى ألنهـا تمـس اإلنسـان 

  مباشـرة )الفـرد والمجتمع( وآثارها االيجابية أو السلبية تظهر عاجال.
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لوب الـذي يسـتخدمه المعلـم فـي معالجـة النشـاط التعليمـي ليحقـق وصـول وهـي األسـ

 1المعارف إلى التالميذ بأيسر السبل.

 :2 اختيار طريقة التدريس

وهي  تجاهات الحديثة في التربية وطرق التدريس تقرر حقيقة علمية ينبغي مراعاتها،إن اإل

 ،يعد أمرا معيبا، وأسلوبا عقيما لعلوم أن االعتماد على طريقة واحدة في تدريس علم من ا

 .ل متكامالكالزء من الخبرة التعليمية بوصفها وما الطريقة إال ج

فمن الخطأ التحيز لطريقة بعينها  وال يمكن أن يلزم المعلم في تدريسه بإتباع طريقة معينة،

أن  المعلم ذلك راجع للمعلم، فعلىعلى أنها أصلح الطرق وأنسبها للمادة المدروسة، وإنما 

وتناسب التالميذ الذين يدرسهم  يختار الطريقة التي تناسب الموضوع الذي يقوم بتدريسه،

تختلف باختالف مرحلة النمو، والفروق الفردية بين التالميذ، كما  وينبغي أن تكون مرنة،

م أنها ينبغي أن تكون في حدود اإلمكانيات والوسائل المتاحة من الجانب المدرسة. إن المعل

هو صاحب القرار األول واألخير في اختيار الطريقة التي تناسب درسا معينا أو مجموعة 

فإنه بحاجة إلى معايير تضبط  من الدروس، ولكي يقرر المدرس مدى مناسبة طريقة ما

عملية االختيار، فعليه أن يأخذ في اعتباره الطالب والموقف التدريسي، وظروفه هو 

 طرق التدريس المختلفة، وقراره عبارة عن حكم يتوصل إليه شخصيا، معتمدا على فهمه ل

بعد وزن العوامل المختلفة المتضمنة في الموقف ككل، وبعبارة أخرى على المدرس أن 

: سياق الموقف التدريسي)الزمان يأخذ في اعتباره الجوانب التالية في الموقف التدريسي

الخبرات السابقة للطالب، وطبيعة المادة وعدد الطالب ،وقدراتهم واهتماماتهم، و المكان(،و

من  الدراسية،وقدرة المعلم نفسه، وعلى المدرس أن يأخذ في اعتباره كذلك متطلبات الطريقة

والمواد التي يلزم استخدامها في الطريقة المختارة، والنتائج التي  حيث توفر الوقت،

 3.ستوصل إليها

                                                           
 . 15ص 2008ار المناهج للنشر و التوزيع عمان ، د  1:سلمى زكي الناشف ،المفاهيم العلمية و طرائق التدريس ، ط  1
  20-18:نفس المرجع ص  2
  .40-38سلمى زكي الناشقة ، مرجع السابق ، ص : 3
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 :1مواصفات الطريقة الناجحة

كة الطالب في النشاط داخل الفصل وخارجه، وعلى ضرورة اهتمام التأكيد على مشار

 . المعلم باستجاباتهم وتشجيعهم على أن يكونوا إيجابيين فعاليين

راسية التي يقوم ومع أهداف المادة الد ،اف التربية التي ارتضاها المجتمعمراعاتها ألهد

رية األفراد وبضرورة ، فإنه في مجتمع يؤمن بحالمعلم بتدريسها، وعلى سبيل المثال

تنشئتهم لكي يكونوا أعضاء أحرارا في مجتمعهم، في مثل هذا المجتمع قد ال تصلح طريقة 

بينما تالميذه  "اإللقاء أو التلقين" تلك التي ال تخرج عن نشاط محدود جدا من جانب المعلم،

 .يستقبلون ويتلقون منه ما يقول، دون أن يسهموا في العملية التعليمية بشيء

 مراعاة نمو مستوى التالميذ وخصائصهم وقدراتهم، وأنواع الخبرات التعليمية .

والمعلم المتميز يستطيع أن يستخدم أكثر من طريقة  مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ،

وذلك دون تفريط  ،م كل طريقة مجموعة من التالميذئوأسلوب في الدرس الواحد، بحيث تال

أن يستخدم طريقة "اإللقاء أو المحاضرة" ثم ينتقل منها إلى طريقة أو إفراط، فهو يستطيع 

أو أكبر عدد منهم  أو" األسئلة"، بحيث يستفيد جميع التالميذ  من درسه،""الحوار والمناقشة 

 قل.على األ

تتناسب مع أعداد الطالب الذين يضمنهم الفصل الذي يدرس فيه، حيث أن التدريس لعدد 

 يتيح للمتعلم أن يستخدم أسلوب المناقشة والحوار دون عناء. محدود من التالميذ قد

 : طرق التدريس

 : 2 ) الحوار( طريقة المناقشة -1

حيث استخدمها  تعد المناقشة من الطرائق القديمة المستخدمة في التعليم منذ القدم،

كان في تعليم الفضيلة وتدعى بالطريقة السقراطية حيث ( سقراط)الفيلسوف اليوناني 

رج وعلى المعلم أن يتد من عقول المتعلمين، األفكار الستخراجيستخدم الحوار الجدلي 

   وتأخذ  .واستخراجها عن طريق السؤال والجواب في الحوار للكشف عن المعلومات

                                                           
  . 98ص   2007دار الجامعة الجديدة ، مصر 1عبد السالم مصطفى ، اساسيات التدريس و التطوير المهني  ، ط : 1
التربية العلمية و اسس طرف التدريس ، دار النهضة العربية  : ابراهيم عصمت مطلوع ، واصف عزيز واصف ، 2

  .29ص 1986للطباعة و نشر ، بيروت 
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متعددة كالندوات واللجان والجماعات الصغيرة، وتمثيل  الهذه الطريقة في أساليبها أشكا

 .جتماعيةالت االتلقائي للمشكوالتمثيل ال دوار ألا

 األفكارو لآلراءالفكري واللغوي والحوار الفعال  تصالاإلهي طريقة قائمة على 

ديدة الطرائق الج وتعد أيضا من المدرس وطلبته بهدف الكشف عن جوانب الموضوع،

ة يجابيا في العملية التعليمية ويمكننا القول بأن طريقإشتراك الطلبة اشتراكا أالتي تضمن 

ميذ الالمناقشة طريقة تقوم في جوهرها على الحوار وفيها يعتمد المعلم على معارف ت

 .سية يدرالتالسابقة وخبراتهم لتحقيق أهداف 

 .تختلف المناقشة تبعا الختالف أهدافها  نواع المناقشة:أ

 تدور حول موضوعات المقرر. مناقشة مفيدة:

داف ومخطط لهـا المتسلسـلة التـي هذه المناقشة بعكس المفتوحة تكون محددة األه

  .تقـود المتعلمـين نحـو أهداف معينة

يتم من خاللها إثارة مشكلة أو طرح قضية للحوار ذات صـلة  مناقشة حرة مفتوحة:

بموضـوع الـدرس أو ذات صـلة بقـيم الطلبـة واتجاهـاتهم نحـو قضـية محـددة، 

بـر منه المعلم لحث الطلبة علـى المطروحـة المـدخل الـذي يع وتكـون المشـكلة 

الحـوار والمناقشـة والتسلسـل فـي إجـراءات المناقشـة موصـال غلـى التعـرف على 

 آراء الطلبة واتجاهاتهم.

 :1شروط المناقشة

  .تأكد المدرس من صالحية الموضوع

  .بالموضوع ليبادروا إلى القراءة حوله استعدادا للمناقشة تالميذاختبار ال

  .مدرس بعرض موجز لموضوعها أو للمشكلة وأهميتها والهدف منهابدء ال

  .تهيئة المناخ المناسب للمناقشة

 .الحرص على مشاركة جميع التالميذ بالمناقشة

  .ضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع المحدد والزمن المؤقت

                                                           
  100عبد السالم مصطفى ، مرجع سابق ، ص  : 1
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تدخل المدرس لتصحيح  -

 تالميذ.بعض األخطاء العلمية من ال

سية كتابة العناصر األسا -

  .للمناقشة

تلخيص المدرس ما توصل  -

  .إليه المناقشون

ابتعاد المدرس عن   -

  .االنغماس في المناقشة والتوقف عند التوجيه والضبط

تقديم خالصة المناقشة  -

 .وربط عناصرها ببعض

 :تنفد بثالث خطوات هي :1خطوات المناقشة

 :اختيار  ما قبل المناقشة

عن موضـوع المناقشـة وتحديـد أهـداف عطاء خلفية عامة إموضوع المناقشة و

 .المناقشة وترتيبها وتحديد بنية االتصال

 :مثــل  أثنــاء المناقشــة

اشــتراك الطلبــة فــي تقريــر نوعيــة المشــكالت التــي ســتطرح والتأكــد أن 

التالميذ جمـيعهم قـد شـاركوا فـي القـرار، و أن وجـد مـن لـم يشـارك فعلـه أن 

لـب مـنهم إبـداء الـرأي بطريقة أو بأخرى، وطلـب المسـاعدة مـن بعـض التالميذ يط

مناقشـة بعـض جوانـب المشـكلة ومحاولـة تحليـل وتنظيرهـا يـدور فـي اجتمـاع 

المناقشـة وتعويـد التالميذ علـى تقـديم العرفـان بالجميـل لمـن يسـهر فـي إثـراء 

 .المناقشة بأي مستوى كان

 علـى  عـد المناقشـة:مـا ب

المعلـم بعـد المناقشـة أن يعمـل علـى تكـوين المالحظـات التـي تتعلـق بموضـوع 

                                                           
،دار المسير للنشر و التوزيع و الطباعة ،  1:توفيق احمد مرعي ، محمد محمود الحيلة ، طرائف تدريسية عامة  ، ط 1

 . 52ص  2002عمان 
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المناقشة وتوثيـق تلـك المالحظـات ومـن ثـم إجـراء عمليـة تقيـيم لمـا تـم عملـه فـي 

 .سـبيل تحقيـق األهـداف المبتغاة

  : 1مزايا طريقة المناقشة والحوار

ة تشجع المتعلمين على احترام بعضهم البعض وتنمي عند الفرد روح إن هذه الطريق

.الجماعة  

عرضــي مــن ـؤدي إلــى نمــوهم العقلــي والخلــق الدافعيــة عنــد المتعلمــين ممــا يـ

.خــالل القــراءة اســتعدادا للمناقشة  

وهـذا مـا يتفـق واالتجاهـات أنها تجعل المـتعلم مركـز العمليـة التعليميـة بـدال مـن المعلـم 

.التربويـة الحديثـة  

.تعين المدرس على معرفة مقدار المعلومات والحقائق عند الطالب  

.يتحقق بها المدرس من مدى فهم الطالب للدروس السابقة ويقظتهم  

 تعــين المــدرس علــى إثــارة مشــاركة التالميذ وانتبــاههم ويقظتهم

لمتعلم وعدم االقتصار على التلقيإبراز الدور االيجابي ل .  

تنمية ثقة المتعلمين بأنفسهم، ألنهم يسألون ويناقشون ويطرحون ما لديهم من أفكار وآراء 

 وأسئلة.

 :2عيوب طريقة المناقشة

 احتكار عدد قليل من المتعلمين للعمل كله.

ال ممـا يـؤدي عـدم االقتصـاد فـي الوقـت، ألنـه قـد تجـري المناقشـة بأسـلوب غيـر فعـ

  .إلـى هـدر الوقـت والجهد

م في المناقشة على فاعلية التدخل الزائد من المعلم في المناقشة وطغيان فاعلية المعل

  س.التدري

 احتمـال زوال أثـر المعلـم فـي هـذه الطريقـة كونـه سـيكون مراقبـا ومرشـدا فقـط. 

                                                           

 خليل ابراهيم شبرور اخرون ، اسيان التدريس ، ط1 ، دار المنهج للنشر و التوزيع ، عمان 2014 ص 1.181 
 . 97ص  2005دار المسيرة الرياض  1عبد اللطيف بن حسين بن فرج ، طرق تدريس في قرن واحد و عشرين ،ط   2
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لمـدرس والسـيما إذا كانـت األسـئلة قـد تكـون سـببا لنفـور التالميـذ مـن الـدرس وا

  .تسـبب لهـم السـخرية أو تكشف عجزهم

 قد تكون في ضياع الوقت لكثرة أسئلة التالميذ بقصد إشغال المدرس.

قد تكون سببا النعدام األهداف الخاصة للمدرس إما إلطالة اإلجابة عن األسـئلة أو 

 .اإلجابـة عـن أسـئلة بعيدة عن الموضوع المقرر

 طريقة حل المشكالت : -2

تعتبـر طريقـة حـل المشـكالت مـن الطـرق التـي يـتم التركيـز عليهـا فـي تـدريس العلوم 

وذلـك لمسـاعدة الطلبـة علـى إيجـاد الحلـول بأنفسـهم انطالقـا مـن مبـدأ هـذه الطريقـة التـي 

التجريـب الـذي يمثـل قمـة تهـدف إلـى تشـجيع الطلبـة علـى البحـث والتنقيـب والتسـاؤل و

النشـاط العلمـي الـذي يقـوم بـه العلمـاء وعليـه يصـح الغرض األساسي من طريقة حل 

المشكالت، هو مساعدة التالميذ على إيجاد األشياء بأنفسهم وألنفسـهم عـن طريـــق 

( والوصـــول القـــراءة العلميـــة، وتوجيـــه األســـئلة وعـــرض المواقـــف )المشـــكلة

إلـــى حلهـــا فالمختصـــون مقتنعـون بنجـاح الطلبـة فـي معالجـة القضـايا والمشـكالت 

 .1التـي تصـادفهم فـي حيـاتهم اليوميـة وسـوف تقتـرب إلى أدهانهم صفات العالم الحقيقية

رمي إلى المشكلة بشكل عام معناها حالة شك وحيرة وتردد تتطلب القيام بعمل بحث ي

لـى الوصـول إلـى شـعور باالرتيـاح ويـتم مـن خـالل هـذه الطريقـة إالتخلص منهـا و

 .2صـياغة المقـرر الدراسـي كلـه فـي صـورة  مشكالت يتم دراستها بخطوات معينة

كمــا أن طريقــة حــل المشــكالت تقــوم علــى أســاس أن المعلــم يختــار لتالميــذه 

ة ويقــوم بتحديـــــدها تحديـــــدا دقيقـــــا، ثـــــم يـــــوزع األدوار المشــكلة المناســب

علـــــى التالميـــــذ كـــــل يتحمـــــل مســـــؤوليته حســـــب ميولـــــه وقدراته، ويسـاعدهم 

 فـي الرجـوع إلـى الكتـب والمراجـع التـي توصـلهم إلـى المعلومـات المطلوبـة.

                                                           
  .125عبد اللطيف بن حسن بن فرج ،مرجع سابق ص   1
  .185و و اخرون ، مرجع سابق ص خليل ابراهيم شير 2
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ت طريقـة حـل المشـكالت باسـم العـالم "جـون ديـوي" الـذي وضـع أسـس وقـد ارتبطـ 

كيـف نفكـر؟ "وعـرف ديـوي المشـكلة بأنهـا: موقـف محيـر يثيـر "اسـتخدامها فـي كتابـه 

الشـك وعـدم اليقـين لـدى الفـرد )المـتعلم(واشترط ديوي وجود بعض المعايير للمشكالت 

 .التي تستحق الدراسة

 .وتتطلب البحث للوصول إلى حلول ممكنة لتالميذم مشكالت تثير الشك لدى ااستخدا

التركيز على العمليات العقلية التي يجريها المتعلم للوصول إلى المعرفة أكثر من المعرفة 

 ذاتها.

وصـول المـتعلم إلـى حـل للمشـكلة يعـين لـه تحقيـق هـدف يسـعى إليـه، فتزيـد مـن ثقتـه 

 .ره باإلنجازبنفسـه وشـعو

 1طرح مشكالت ذات أهمية للمتعلمين والمجتمع .

تعتمد طريقة حل المشكالت على المالحظة الواعية والتجريب وجمـع المعلومـات وتقييمهـا 

بحيـث يـتم االنتقال فيهـا مـن الجـزء إلـى الكـل)االسـتقراء( ومـن الكـل إلـى 

هـذه الطريقـة تشـجع المتعلمين  ل معقـول،الجـزء)االسـتنتاج( مـن أجـل الوصـول إلـى حـ

 .علـى التفكيـر التـأملي وعلـى الـتعلم التعـاوني

تتـداخل استراتيجية حـل المشـكالت وتتكامـل مـع االستقصـاء العلمـي، وفـي هـذا ترجـع 

استراتيجية حـل المشكالت ومعالجتها إلى نظريات التعلم المعرفـي وتنطلـق مـن فكـرة 

ذهنية يصحبها عمليات من التفكير تحدث داخل  (ـة كونهـا تتضـمن مشـكلة )مهمـةالبنائي

 2.عقل المتعلم

 

 

 

                                                           
،دار الثقافة للنشر   التوزيع ،  1عادل ابو سالمة و اخرون، طرائق  التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة ، ط   1

  160 -165-ض  2009عمان 
  332ص  2006، دار المسيرة ، عمان ،1فخري رشيد خضرة ،طرائق التدريس الدراسات االجتماعية ، ط 2
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 :تحديد خطة سير الدرس وفق طريقة حل المشكالت

يقتضي عند حل المشكلة تقسيمها إلى مشكالت فرعية يؤدي حلها إلى حل المشكلة 

أبعـاد المشـكلة ثـم وضـع األسـئلة  األساسـية، وهـذا يقتضي من المعلم أن يبدأ درسـه لتحديـد

التـي يتناولهـا بحـث هـذه المشـكلة ثم تنظيم خطوات الدرس، بحيث يتنـاول كـل خطـوة أحـد 

األسـئلة التـي تكـون مترابطـة فـي إطـار واحـد، وعلـى سـبيل المثـال لـو تنـاول الـدرس 

الهـدف مـن بحـث هـذه المشــكلة  مشـكلة التلـوث البيئـي البـد أن يضـع المعلـم أمامـه

ومعرفــة األنــواع المختلفــة مــن التلــوث فــي البيئــة، واختيــار األســاليب المناســبة 

 .للوقايــة مــن عمليــة التلوث

البد أن يحدد المعلم نوع النشاط التعليمي الذي يتبع في كـل خطـوة مـن خطـوات حـل 

طلبـة فرصـة السـير فـي حـل المشـكلة بأنفسـهم، أمـا إذا كـان المشـكلة والـذي يتـيح لل

المعلـم سـيقوم بتـدريس الـدرس بطريقـة جمالية فال بد أن يحدد نوع األسئلة والمناقشات 

 1وأنواع تجارب العرض بحيث ينضم كل هـذا فـي إطـار حـل المشكلة.

 :2مزايا طريقة حل المشكالت

 تحقيق مبدأ التعلم الذاتي .

 تدريب الطالب على بعض المهارات مثل مهارة القراءة، ومهارة جمع المعلومات. 

 الخبرة المباشرة . 

 تنمية لها التعاون عن طريق تقسيم. 

 .الفصل إلى مجموعات وتكليف كل مجموعة بحل مشكلة معينة

 3 :عيوب طريقة حل المشكالت

  .تكون المشكالت التي يحس بها المتعلم غير ذات قيمة

  .المحتمل أن ال يصل المتعلم إلى حل المشكالت بنفسه من

                                                           
  .168دل ابو سالمة و االخرون ،مرجع سابقة ص عا  1
  .234فخري رشيد خضير ،مرجع سابق ،ص   2
  .166عادل ابو سالمة ، مرجع سابق ـ ص  3
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وقت الدراسة ال يكفي لدراسة جميع أجزاء المحتـوى الدراسـي باسـتخدام طريقـة حـل 

 المشـكالت حيـث أن هذه الطريقة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين.

 طريقة التلقين )اإللقاء(: -3

، وكانـت مرتبطـة بعـدم وجـود كتـب طريقـة اإللقـاء هـي مـن أقـدم طـرق التـدريس

تعليميـة، والكبـار هـم الـذين يقومـون بـالتعليم للصـغار وهـي ال تـزال مـن أكثـر الطـرق 

 .شـيوعا حتـى اآلن

يقوم المدرس في الطريقة االتقائية بالدور الفعال مـن حيـث الشـرح واإللقـاء أمـا التالميـذ 

عون للمعلـم حيـث يسـود غرفـة الصـف سـكون مطبـق فيكـون دورهـم سـلبي فهـم يسـم

ويقـوم التالميـذ باالسـتعداد لالمتحـان وحفظ المعلومات وليس أمامهم هدف واضح سوى 

النجاح. هـذه الطريقـة تعتمـد اعتمـادا كليـا علـى المعلـم ألنـه يقـوم بتحضـير المـادة 

تصـلح مـع األطفـال أثنـاء تـدريس بعـض الدراسـية وتلقينهـا لألطفـال، وهـذه الطريقـة 

 المـواد مثـل حفـظ القـرآن الكـريم واألحاديـث النبويـة.

واإللقـــاء هـــو األســـلوب الســـائد فـــي التـــدريس إذ يلقـــي المـــدرس بالمعلومـــات الى 

 .1تالميذ وهـــم بـــدورهم يستوعبونها ويحفظونها

 :مزايا طريقة اإللقاء

أنها تعود التلميذ على االستماع الجيد الذي هو بداية المعرفة كما أنهـا تعـرض الـدرس 

 .بتسلسـل منطقـي فيكسب التفكير المنطقي

إن دروس بعـض المـواد يصـعب إعطاؤهـا بغيـر هـذه الطريقـة خاصـة تلـك الـدروس 

 .النظريـة كالتعريفـات والمقارنات ودروس التاريخ القديم

للمدرس عن هـذه الطريقـة كـذلك، عنـد توضـيح بعـض النقـاط الغامضـة والتـي ال غنى 

 .تحتـاج إلـى شـرح دقيق

تمتاز الطريقة اإللقائية بسهولة التطبيق وبموافقتها لمختلف مراحل التعلـيم بإنشـاء طريقـة 

 2.التحضـر التـي توافق خصيصا طالب الجامعة أو كبار السن بصفة عامة

                                                           

  سالم نادر عفية ابو زيد ، الوجيز في اساليب التدريس  ،ط 1 ، دار الجريد ، عمان 2012 ص 43- 1.20 
،دار النهضة العربية  1لعلوم المساعدة و صفات المدرس و الناجح ، ط حسان االحالق ، طرائق و مناهج التدريس و ا 2

  ،  58ص  2006،بيروت،
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 :1اإللقاء عيوب طريقة

  نه يلقى عليه العبء طوال أوارهاق المعلم حيث تسبب هذه الطريقة إجهاد

 .المحاضرة

  موقـف المـتعلم فـي هـذه الطريقـة موقـف سـلبي فـي عمليـة الـتعلم وتنمـي هـذه

  .الطريقـة عنـد المـتعلم صـفة االتكال واالعتماد على المعلم

 الملـل بـين المتعلمـين حيـث أنهـا تميـل  تـؤدي هـذه الطريقـة إلـى شـيوع روح

لالسـتماع طـوال المحاضـرة وتحرم المتعلم من االشتراك الفعلي في تحديد أهداف 

  .الدرس

  إن هذه الطريقـة تغفـل ميـول المتعلمـين ورغبـاتهم والفـروق الفرديـة بيـنهم إذ

 .الجديدة يعتبـر المعلمـين سواسـية فـي عقولهم التي تستقبل األفكار 

  يلجأ المدرس في أغلب األحيان لفرض عالقـة دكتاتوريـة فـي الصـف، وذلـك

  .للمحافظـة علـى جـو مالئـم للشرح

  إن التمسـك الزائـد بـروح هـذه الطريقـة تحصـر اهتمـام التالميـذ فـي الكتـب

 .قرراتالمقـررة ويصـبح باعتقـادهم أن النجاح في الحياة يكون خالل النجاح في الم

 التعلم التعاوني:  -4

هو إحـدى طـرق التـي جـاءت بهـا الحركـة التربويـة المعاصـرة والتـي أثبتـت البحـوث 

والدراسات أثرها االيجـابي فـي التحصـيل الدراسـي للطلبـة، وتقـوم علـى تقسـيم التالميذ 

ــــق هـــــدف أو أهـــــداف إلـى مجموعـات صـغيرة تعمـــــل معـــــا مـــــن أجـــــل تحقيـ

 تعلمهـــــم الصـــــفي.

وهو ايضا عبارة عن إحدى استراتجيات التدريس، ولها أساليب متنوعة، تقـوم علـى أسـاس 

تقسـيم الطـالب إلـى مجموعات صغيرة تضم كل مجموعة طالب من مستويات مختلفة 

هم أنشطة تعليم وتعلم متنوعة طـالب يمارسون فيما بين 6إلـى 4يتراوح عددهم عادة مـن 

                                                           
  .59-58حسان الحالق ،مرجع سابق ، ص  1
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لتحقيق هدف مشـترك يعـود علـيهم كمجموعـة وكـأفراد بفوائـد تعليمية واجتماعية تفوق 

 1مجموع أعمارهم الفردية.

 :2مبــادئ الــتعلم التعــاوني

 .حتـى يكـون الـتعلم التعـاوني فـاعال ويحقـق أهـداف يجـب أن يسـتند إلـى عـدد المبادئ

إن أول متطلــب لــدرس مــنظم علــى أســاس  اإليجــابي المتبــادل: االعتمــاد -1

تعــاون فعــال هــو أن يعتقــد المتعلمين بــأنهم يغرقــون معــا أو يســبحون معــا 

المادة  وللمتعلمين مســؤوليتان فــي المواقــف التعلميــة التعاونيــة :أن يتعلموا،

 .جميع أعضاء مجموعتهم يتعلمون هذه المادةالمخصصة، وأن يتأكدوا من أن 

فـالتعلم التعـاوني يتطلـب تفـاعال وجهـا لوجـه بـين  التفاعـل المباشـر المشـجع: -2

المتعلمين يعـززون مـن خاللـه تعلم بعضهم بعضا ونجاحهم، وذلك بدعم  كل عضو 

 في المجموعة لتعليم اآلخرين فيها.

مـــن الضـــروري أن يـــدرك  ية الشخصـــية:المســـاءلة الفرديـــة المســـؤول -3

طـــالب المجموعـــة الواحـــدة أن مـــا خلصــت إليــه مجمــوعتهم مــن نتــائج 

هــي مســؤوليتهم جميعــا، أي أن يــدرك كــل عضــو فــي المجموعــة الواحدة أنه 

 .مسؤول عما وصلت إليه مجموعته من نتائج

يتعلق هذا المبـدأ بالعالقـات والمهـارات االجتماعيـة التـي  المهارة االجتماعية: -4

 .يجـب أن يمتلكهـا الطـالب من أجل إنجاز عملهم في مجموعات العمل التعاوني

  :3ايجابيات التعلم التعاوني

  .أن يجعل الدرس أكثر متعة وحيوية -

  .ينمي مهارة العمل الجماعي لدى المتعلمين -

  ينمي مهارة الحوار. -

                                                           
دار السيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،  1توفيق احمد مرغي ، محمد محمود الحيلة ، طرائق تدريس العامة ، ط  1

  .،84ص  2002عمان
  .173مة و اخرون مرجع سابق ص عادل ابو سال2 
، دار الفرقان للنشر و 1محمود طاقش التغيرات ، استراتجيات التدريس و التقويم مقاالت في تطوير التعليم  ، ط  3

  163-162،   2009التوزيع عمان
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  .تفادة من األخطاء التي يقعون فيها عن طريق المحاولة والخطأاالس -

  .التدريب على التفكير المنطقي واثارة األسئلة الهادفة -

  .يحصلون على تغذية راجعة من النقد الذي يوجه ألعمالهم -

  .تدريب المتعلمين على تحمل المسؤولية -

  .تدريب المتعلمين على النظام واالنضباط -

  .على كيفية استخدام المكتبات ومراكز المعلومات تدريب المتعلمين -

-  العمل الجماعي ينمي لدى التلميذ القدرة على التعبير عن ذاته.  

 العمل الجماعي ينمي التالميذ عقليا ووجدانيا واجتماعيا. -

 :1سلبيات التعلم التعاوني

  .تحتاج إلى جهد ووقت إلعدادها وتنفيذها -

  .يطبقها تحتاج إلى معلم ماهر يستطيع أن -

 قد ال تالئم كل الموضوعات. -

 ميل بعض المجموعات وعدم جديتها في هذا النمط من التعلم.  -

 .عدم وضوح خطوات العمل التعاوني لبعض المجموعات بصورة كافية -

  .عدم اقتناع بعض المديرين والمعلمين والمتعلمين بحدود التعلم التعاوني  -

 .ميـزةتعات التي تنجـز أعمالهـا بصـورة معدم وجود حوافز مادية أو معنوية للمجمو -

 

 

 

 

 

 

                                                           

  عفاف عثمان عثمان مصطفى، استراتيجيات  التدريس الفعال ، ط1 دار الوفاء ، عمان2014 ص 201 ، 202. 1 



 الفصل األول                                                                           طرائق التدريس                 
 

28 
 

 

  :ملخص الفصل

تعـد طـرق التـدريس إحـدى عناصـر المـنهج المهمـة التـي يسـتعملها المعلـم لتحقيـق سـلوك 

ـا أنهـا تعتبـر عنصـرا متوقـع لـدى المتعلمين، وأسس اختيارها تختلف مـن معلـم آلخـر كم

ريس فـالمعلم هـو الـذي تقـع علـى عاتقـه اختيـار الطريقـة إجبـاري فـي التـدأساسـي و

المناسـبة مـن بـين مختلـف الطرائـق واالسـتراتجيات وهـذا يتطلب أن تكون لديه معرفة 

وخبرة بالمصادر وأساليب وطرق التدريس، وال تقل أهميـة طريقـة التـدريس عـن المادة 

 .العلمية أو المتعلم
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  :تمهيد

يعتبر التحصيل الدراسي من أهم الموضوعات التي شغلت العديد من األبحاث والدراسات. 

إن نجـاح الفرد من مسـتوى آلخـر مـرتبط بتحصـيله الدراسـي وهـو الـذي يؤهلـه للنجـاح 

ر لمـا لـه مـن أهميـة علـى الفـرد والمجتمـع ككـل إذ يحقـق النجـاح والتقـدم عبـ والتفـوق.

ان نتطـرق إلى اإللمام بمفهوم التحصيل  دنامختلـف المجـاالت. وفـي هـذا الفصـل ار

أهدافه، والعوامل المؤثرة فيه. وطـرق قياسـه بأسـاليب متعـددة وذلـك و الدراسي، أهميته

 .لتحقيـق أهـداف المنظومـة التربويـة والوصول ألعلى درجاتها

 :تعريف التحصيل الدراسي .1

واه وذهب ما س بقىو معنىصل محصوال، بمعنى حدث ووقع وثبت وبحصل يحلغة : 

 1حصل عليه وناله  و العلم،أحصل تحصيال الشيء،  حصل يحصل حصال، وجب و نال،

هو الحصول ، كلمة التحصيل بمعنى االكتساب ويضا في قاموس الجديد للطالبأكما جاء 

 المهارات.المعارف وعلى 

حصيل من قبل المهتمين بدراسته ومن خالل تنوع لقد تعددت تعريفات الت :اصطالحا

 وجهات نظر العلماء، ومن بين هذه التعريفات نذكر ما يلي:

حصـلها الفـرد المهارات ي وأ المعرفة نـه هـو مقـدارإ :يعرفـه عبـد الرحمـان العبيـوي -

شـير سـابقة وتسـتخدم كلمـة التحصـيل غالبـا لتالخبـرات النتيجـة التـدريب والمـرور ب

عامـل من الدراسات التدريبية الأو تحصـيل  يإلـى التحصـيل الدراسـي أو التعلـيم

 2التي يلتحق بها.

                                                           

  1 محمـد زياد حمدان، التحصيل الدراسي مفاهيم مشاكل و حلول ، ط1 ، دار التربية الحديثة ، دمشق1996 ص 8.
، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ،  1عبد الرحمان العيسوي ، القياس و التجريب في علم النفس و تربية ، ط  2

  .128بيروت ص 
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رات المعرفية والمهارات التي يستطيع هو مجموعة الخب:عرفه الطاهر سعد هللا  -

مستخدما في ذلك عوامل متعددة  تذكرها عند الحاجة،حفضها والطالب استيعابها و

 1زمنية معينة. موزعة على فترات

، مهاراتنه كل ما يكتسبه الطالب من معارف وأيعرف التحصيل الدراسي ب  -

قدرات على حل المشكالت، نتيجة لدراسة ما و تفكير، ساليب، أقيم، يولم، اتجاهات

 ستاذ.دهما األتمختبارات التي يعهو مقدر عليهم في الكتب المدرسية، فيكمن قياسه باإل

تعلموه في المادة دراسية مقررة استيعاب التالميذ لما  نه مدىأيضا على أيعرف   -

 2.ختبارات التحصيليةتقاس بالدرجات التي يحصل عليهما التلميذ في اإلو

  :3هداف التحصيل الدراسيأ .2

لــى اكتســاب المعــارف والمعلومــات إذ يعتبــر كمرجــع عيهــدف التحصــيل الدراســي 

أو كمعيــار يحــدد  لألستاذ مستوى الطالب وامكانيتهم، كما يهدف إلى تمكين المتعلم من 

ن الهـدف من معرفة تحصيل الطالب هو تربيتهم ومعرفة أمعرفة مستواه الشخصي و 

 .ةقدراتهم على استيعاب المعارف والمهارات المختلف

كمــا أن أهــداف التحصــيل الدراســي ال تنحصــر فــي هــذا الحــد، بــل يتجــاوزه إلــى 

فـي ، وإمكانياتهأهــداف أخــرى، إذ يزودنا ببطاقة فنية عن الطالب وقدراته ومعارفـه 

 ويمتـد إلـى محاولـة رسم صور فنية لقدرات المتعلمين .مختلـف المـواد الدراسـية 

علـى مكتسـبات التحصـيل الدراسـي مـن أجـل تشـخيص ومعرفـة مـواطن  الوقـوف -

 القـوة والضـعف لـدى المتعلم .

الكشــف عــن المســتويات التعليميــة المختلفــة مــن أجــل تصــنيف المتعلمين تبعــا  -

 لمســتوياتهم. 

                                                           

تفكير بالتحصيل الدراسي ، اطروحة مكملة لنيل شهادة ماجيستر ، ديوان المطبوعات طاهر سعد هللا ، عالقة القدر ال 
 الجزائرية 1996. 1 

 .100-8محمـد زياد حمدان ، مرجع سابق ص  2
 .14ص 2010، مكتبة االجلو، بيروت 1أحمد عبد الحميد ،التحصيل الدراسي وعالقته بالقيم اإلسالمية التربوية ط 3
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معنيـين مـن اتخـاذ تــوفير التغذيـة الراجعـة بعـد اكتشـاف الصـعوبات، ممـا يمكـن ال -

 القـرارات.

يهــدف التحصــيل الدراســي مــن خــالل تقييمــه إلــى تكــوين المعلمــين تكوينــا  -

مناســبا وذلــك مــن خــالل تدريبه على طرق التدريس الحديثة التي تساعد على 

 تنمية القـدرات االبتكاريـة لـدى التالميـذ.

وب والتــأخر الدراســي ودراســتهما وتحديــد أســبابها الكشــف عــن حــاالت الرســ -

 ووضــع طــرق العــالج الالزمة لها ومتابعتها.

 :أهمية التحصيل الدراسي .3

 يحتل التحصيل الدراسي مكانة بارزة في حياة الطلبة فمن خاللها يستطيع أن:

  .تقرير نتيجة المتعلم النتقاله من مرحلة تعليمية إلى أخرى تليها  -

  .معرفة القدرات الفردية والخاصة للمعلم وامكانيته -

 يعمل عل تحفيز المتعلمين على االستذكار وبذل جهد أكثر. -

 يساعد على تقويم التحصيل المعرفي، ومعرفة ما إذا وصل المتعلمين إلى المستوى   -

 المطلوب في التحصيل الدراسي.

دريب التي يستخدمها من الممكن أن تستخدم نتائج التحصيل في تقويم طرق الت  -

  .األساتذة، وطرق التدريس الجيد تؤدي إلى تحصيل جيد

وال أحد ينكر أهمية التحصيل الدراسي على الفرد واآلسرة وبالتالي على المجتمع وال  -

الكبرى للتحصيل العلمي في  األهميةيقدر  الأعتقد أن هناك مجتمعا واحدا في العالم 

  .تحقيق التقدم

ات الحديثة اليوم تستمد بناء قطاعاتها المختلفة من توفره لها إذا كانت المجتمع

مخرجات التعلم بأنواعها، فإن هذه المخرجات تقاس في إنجازها وكفاءتها بمقياس ما 

، األهليةلقياس الجدارة  واألداةيسمى التحصيل الدراسي الذي أصبح مفهوم العصر 

  .هءالذي قاد أبنا والمفتاح الذي بواسطته تنفتح أبواب التدرج العلمي
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وقد ذكرنا أن التحصيل الدراسي أحد الجوانب الهامة في النشاط العقلي الذي يقوم 

والذي يظهر فيه أثر التفوق الدراسي قد جاء في موسوعة علم النفس  لمتعلمبين ا

 إذا ما استخدمنا ويمكن لمعظم الطلبة أن ينظروا نظرة موضوعية إلى أنفسهم الشاملة

يل ألغراض شخصية، ومما يالحظ أنه عندما يحصل المتعلم على درجات التحص

 1درجات تحصيل غير مناسبة فإنه غالبا ما يحاول أن يبذل جهدا أكبر.

 :مبادئ التحصيل الدراسي .4

 :من بين المبادئ التي تتعلق بالتحصيل ما يلي              

 :مبدأ الحداثة والتجديد .1

روح االكتشـاف واالبـداع والتجديـد لـدى االنسـان  على ن الروتين والتكرار الممل يقتضيإ

ويمكـن تطبيـق ذلـك فـي النشاط التعليمي إذ البد على المعلمـين والمـربيين مـن إخضـاع 

التلميـذ مـرار وتكـرارا لمسـائل جديـدة يتعـرض لهــا ألول مــرة بحياتــه بحيــث يجــد 

المشـاكل، كانت الحل هذه ن واـاوالت حتــى نفســه مضــطرا لبــدل جهــد فكــري ومحـ

ويعتبـر التـدريب لـه ولجهـازه العصـبي علـى اسـتعمال ذاكرتـه فـي ذلـك إذا مـا تعـرض 

دورهـا علـى نفس المشاكل في كل مرة فالحداثة تخلق روح التحدي والعمل والتفكيـر 

 2.العلمـي والمنطقـي لـدى التلميـذ علـى التحصيل الحسن

 :أ المشاركةمبد .2

ئهم وتصـحيحها تعمـل المشـاركة علـى تنميـة التالميـذ التـي تمكـنهم مـن اكتشـاف أخطـا

تكتســبهم خبــرات ومهــارات دراســية تســاعدهم علــى رفــع وتنميـة رصـيدهم و

 .3المســتوى التعليمــي والمعرفــي

 

                                                           
، مكتبة االجلى بيروت ، لبنان  1،ط  2010التحصيل الدراسي و عالقة بالقيم االسالمية التربوية ،  احمد عبد الحميد،  1

 .14ص 
زرافة فيروز ، التوجيه المدرسي وعالقة بالتحصيل الدراسي لدى تالميذ، السنة اولى ثانوي ، رسالة ماجستر ، جامعة     2

 .75،جزائر ص  2000قسنطينة
  .76لمرجع ص زراقة فيروز ، نفس ا3  
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 :مبدأ الدافعية .3

في سلسلة معينة من  االستمراري تؤثر في استعداده أو انطالقا من الدافع أي حالة للكائن الح

 .السلوك

ويعـد فـن المبـدأ األهـم علـى اإلطـالق ألنـه ال نتـائج ترجـى مـن تلميـذ ليسـت لـه دافعيـة 

لمـادة يدرسـها والعكـس صـحيح حيـث أن التلميـذ الـذي ال يملـك دافعيـة لدراسـة مـادة 

ذ تهيئتـه نفسـيا وعقليـا لتقبـل المعلومـات الجديـدة، والدافعيـة معينـة يصـعب علـى األسـتا

يجـب أن تركـز علـى الكـم المعرفـي لألسـتاذ علـى أسـاس مستواه المعرفي ويرتبط بطريقة 

تدريس أي مادة واعطاء معلوماته وعليه يصبح إلهام األستاذ بالمادة عـامال مسـاعدا علـى 

 1ـذي يحـرك معـه كقـول تالميـذه بشـكل مطلـوب.تحسـين منهجيتـه بالشـكل ال

 :مبدأ الحفظ واالسترجاع .4

حيث أنه يرتبط التلميـذ بـالحفظ الـذي يشـير إلـى قـدرة التلميـذ علـى االسـترجاع لمـا تعلمـه 

مـن معـارف بعـد فتـرة زمنيـة معينـة وأنـه يقـاس بالدرجـة التـي حصـل عليهـا، فيسـاعد 

و تنميـة القدرات الخاصة وعلى تحصيل نتائج دراسية وتحصيل ذلمعـارف علـى تحصـيل ا

 .2دراسي جيد

 :مبدأ االستعدادات والميول .5

مــن بــين العوامــل التــي تســاعد التلميــذ علــى التحصــيل وزيــادة خبرتــه نجــد 

تحصيل االســتعدادات ونعنــي بهــا وصول الفرد إلى مستوى من النضج يمكنه من ال

 والخبرة والمهارة عن طريق عوامل التعلـيم المـؤثرة.

وعليـه فـإن االسـتعداد لـتعلم الشـيء، يعنـي القـدرة علـى تعلمـه أو القابليـة لتعلمـه وان 

قـدرة الفـرد علـى الـتعلم يحـددها عامـل النضـج والخبـرات السـابقة، فالتلميـذ الـذي يملـك 

                                                           
روابح غنية ،عزيزي فريحة ، التلفزيون و ثاثيره على التحصيل الدراسي للطفل ، مذكرة لنيل شهادة ليسانس ،في علم   1

 .28ص  2007اجتماع ، تخصص تربية ، جامعة محمـد الصديق بحي جيجل
 .51ص 1991، دار المعارف المغرب  1محمـد الدريج ، تحليل العملية التعليمية، ط   2
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أو مشـاركة فـي نشاط معين يجد سهولة في تعلمها وبالتالي يكون  اسـتعدادا لـتعلم مـادة

 .التحصيل فيها مرتفعا

ف إلـى ميـول التالميـذ لـه دالالت ذات قيمـة حقيقيـة سـواء مـن قبـل المعلـم أو ن التعرإ

المرشـد ألن النجـاح فـي المجـال التربـوي أو فـي أي عمـل آخـر ال يعتمـد فقـط علـى 

 1ادات والقـدرات وانمـا يعتمـد أيضا على الميل والدافعية لذلك العمل.االسـتعد

 :مبدأ الواقعية .6

يفتـرض أن تكـون المـادة الدراسـية المقدمـة للتالميـذ مرتبطـة بحيـاتهم االجتماعيـة حتـى 

يسـهل علـيهم تعلمهـا، وبالتـالي يحصـلون علـى المعلومـات وبالشـكل المطلـوب وأمـام هـذه 

ألهميـة فإنـه يفتـرض أن تـرتبط أي مادة ارتباطا وثيقا بالمجتمع حتى يستطيع التلميذ ا

إضفاء طابع الواقعية على المعلومات التـي يقـدمها لـه األستاذ في شكلها النظري وهذا مـن 

خـالل توظيفهـا أثنـاء مختلـف التفـاعالت االجتماعيـة ممـا يسـاعده علـى التكيـف المطلـوب 

 2القـا مـن الهـدف األساسـي الـذي ترمـي إليـه المـادة لتحقيقهـا.انط

 : طرق قياس التحصيل الدراسي .5

 ل في :و تضم عدد من االختبارات تتمث            

 :االختبارات الكتابية .1

 :وهـي أداة مـن أدوات القيـاس وتشـمل سـؤاال أو عـدة أسـئلة  االختبــارات المقاليــة

اســترجاع  المتعلمـن أجـل اإلجابــة عليهــا وهنــا يكــون علــى م متعلمتعطـي لل

 .المعلومــات التــي درســها ويأخــذ منهــا مــا يناســب الســؤال المطروح أمامه

                                                           
 .16محمـد الدريج ، مرجع سابق ، ص   1
راشد على الساهر ، تقويم اهداف االرشاد النقسي في المرحلة الثانوية ،مجلة تربوية ، جامعة الكويت ،كلية التربية   2

 .13،مجلة رقم 51، العدد 2001
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                                 المتعلمومـن خـالل هـذا النـوع مـن االختبـارات نسـتطيع الحكـم علـى مقـدرة         

 1المتعلمين.كفايتـه العلميـة وأفكـاره المنطقية وأسلوبه التعبيري والتوازن بينه وبين و

 :وهي االختبارات التي تتطلب مـن المـتعلم التعـرف علـى  االختبارات الموضوعية

 ايجابيـات معينـة ألسـئلتها وتسمي بالموضوعية ألن إجاباتها ال تتأثر بذاتية مصحح.

ي إنســان تصــحيحها إذا أعطــى لــه مفتــاح اإلجابــة وطريقــة  ويمكــن أل         

اإلجــراء ألن إجاباتهــا محــددة وبدقـة، بحيـث ال يختلـف فـي تصـحيحها اثنـان 

 2ا.فهـذه اإلجابـات تعكـس قـدرة الطالـب فـي تمثيلهـا تمثـيال دقيقـا وصحيح

شـفوية توجـه إلـى التلميـذ ويتلقاهـا  هـي عبـارة عـن أسـئلة :االختبارات الشفوية .2

مـن المـتعلم أو المـدرس وجهـا لوجـه لإلجابـة عليها وتهدف هذه االختبارات إلى 

 .3قياس مدى فهم التلميذ للحقائق والمفاهيم وقدرته على التعبير على نفسـه شفاهيا

ة لهـا صـفة وهو نوع مـن االختبـارات التعاونيـ :االختبارات األدائية أو العملية .3

عمليـة تقـوم علـى تقيـيم األداء باعتبارهـا لمحـك الحقيقـي لمعـارف الفـرد ويأخـذ 

 4هـذا النـوع مـن االختبـارات بعـين االعتبـار الكفايـة والدقـة فـي األداء.

 :العوامل المؤثرة على التحصيل الدراسي .6

نموه ودرجة وعيه وموقفه تختلف المشكالت الفردية من تلميذ إلي أخر، تبعا لمراحل 

 :منها، فقد تتدخل كل العوامل التي تؤثر في التحصيل المتعلم ونذكر منها ما يلي

 :الجو المدرسي -1

حاجاته وإشعاره بالتفوق  ال شباعيمنح الفرصة للتلميذ  مالئمإن توفر جو مدرسي 

التلميذ قة الما إذا اضطربت عأ مل.الوالنجاح، ويزيد فيه الثقة واليقظة والحماس وا

                                                           
 .189، ص 2007،دار الثقافة ،االردن 1سعيد حسن العزة ، االرشاد النفسي ،ط  1
ص  2006، دار الشروق ،االردن ، 1عبد الرحيم الزغلول ،االضطرابات االنفعالية و السلوكية لدى االطفال ،ط عماد  2

354. 
 .113سعيد حسن العزة ـمرجع سابق ،ص   3
 .114سعيد حسن العزة ، مرجع سابق ، ص   4
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ن ذلك يؤثر سلبا على تحصيله وبجملة واحدة نقول إف ،وتالميذمن مدرسين  باآلخرين

 .1وهذا سوف يؤثر على تحصيله أنه عجز عن التكيف مع عناصر المجال الدراسي،

 :مهارة المعلم -2

سوف  التالميذوتحصيل  يعتبر المدرس في المحيط المدرسي أول ملقن لجميع المهارات،

في ميدان التدريس بمهارته وكفاءته  األدائيخاصة من الجانب  خصيته،يتأثر حتما بش

قد يساهم في مساعدتهم على تحصيل  ،التالميذفاستخدام أسلوب جيد في التعامل مع 

وبهذا تظهر قدراتهما  اهتمامهم، قدراتهم العقلية وتثير تالئمالخبرات والحقائق التي 

 .2الحقيقية 

 :المناهج الدراسية -3

ختيار الباعتباره المحرك الرئيسي  هج عنصرا أساسيا في العملية التربوية،يمثل المن

بشكل يتماشى  تالميذها المدرسة للنتجالغايات والوسائل فهو يتضمن الخبرات التي ت

على أنها وحدات  إلى مناهج دراسية، "جون ديوي"وقد نظر  وقدرات وخصائص نموه،

لذلك كان للمناهج  جامد كما يراها البعض، وليست مجرد تنظيم معرفي ديناميكية هادفة،

بقدر مناسب من المواد  إللمامها ثر هام في تكوين الشخصية المتزنة أو المضطربة،أ

ووسائل  طريقة إيصال المحتوى، الدراسية تشمل المناهج ومستوى المادة الدراسية،

 3.المخصص للمادة يضاح ومقدار الزمن الا

 : الفروق الفردية -4

ستعداد والميول والخبرات الالتي تخص القدرات العقلية والجسمية، وا وقهي تلك الفر

  .والمعارف

                                                           
 .16محمـد زياد حمدان ، مرجع سابق ص   1
 .18 ، 17محمـد زياد حمدان ، مرجع سابق ص   2
 1996أحمد حسين اللقاني ، الجمل علي ،معجم المصطلحات التربوية في المناهج وطرق تدريس ، دار الكتاب القاهرة   3

  .144ص 
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حظ الفي حين ن قات التفاوت في القدرات العقلية الخاصة بالذكاء،ومن مظاهر هذه الفرو

وكلما  أحسن من غيره، واالستنتاج أن البعض منهم يتميز بالقدرة على الفهم والتفكير

ميذ صفة أو ميزة تميزه عن بقية كتشف لكل تلالميذ ايع تدقق المعلم النظر في جم

 1.هأفراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .145مرجع سايق ذكره ص   1
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 :ملخص الفصل

ن التحصيل الدراسي يسمح بمتابعة سيم المتعلم وتقدير  أمن خالل ما ذكرناه سابقا، نرى 

دراكها، وهذا إشياء التي استعملت والتي صعب عليه مور التي تكمن منها المتعلم، واألاأل

، عادة بناء خطة سير الدروسإدارة التربوية، وحتى التالميذ من اإلاعد المعلم ولتس

 مور التي عجز التالميذ عن ادراكها وفهمها . الوقوف عند األو

 .كما يساعد المؤسسات التعليمية في التخطيط والتقديم من خالل نتائج المتعلمين

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث: اإلجراءات 

 المنهجية للدراسة
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 :تمهيد

فهو  واضيع التي ينحصر عليها التعليم،دد دراسته من أهم الميعتبر الموضوع الذي نحن بص

طريقة من طرق التدريس التي تحقق األهداف المحددة من قبل المعلم والمنهاج في إيصال 

  .المعلومات أو المهارات للمتعلم في فترة وجيزة وبأسلوب ممتع وفعال

لسابقة حول الموضوع الذي واستنادا على الجانب النظري والقراءات المتعددة للدراسات ا

أثر الطريقة التدريسية للمعلم على التحصيل الدراسي لمتعلم الطور نحن بصدد دراسته "

 ".االبتدائي

إن كل بحث يتطلب دراسة ميدانية تضفي عليه الوزن العلمي والمنهجي، وقبل الشروع في  

صف األدوات ثم و وخطوات اختيارها، فإنه البد من وصف العينة، أي دراسة بحثية،

 .ساليب االحصائية المستعملة المستخدمة في هذه الدراسة ثم األ
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 : ستطالعيةالدراسة اإل -1

لى إولى التي يجب ان يقوم بها كل باحث عن وصوله تعد الدراسة االستطالعية الخطوة األ

لومات يستطيع الباحث تجميع المعداة البحث المعتمد عليها في دراسته، حيث من خاللها أ

الدراسة وبالتالي تعميق معرفته  المشاهدات عن مجموعة من الظواهر الخاصة بموضوع و

و التطبيقية مما يسهل عليه التخطيط والتصميم أللموضوع سواء من الناحية النظرية 

، فيكشف نقاط الضعف داة البحثأو اختيار أالمنهجي، ففي خطوة تساعد على تجريب 

 ليها في نهاية البحث .إن صدق النتائج المتوصل القوة فيها، هذا ما يتضمو

، تتكون من قصديةاما بالنسبة لدراسة، فقد قمت بإجراء الدراسة االستطالعية على عينة 

 ستاذة.أ 12

 :منهج الدراسة -2

تختلف المناهج باختالف األهداف التي يرمي إليها موضوع البحث فإن المنهج الوصفي 

كننا وصف أهـم طـرق التـدريس المسـتعملة فـي فيم المالئم لدراسةهـو المـنهج 

المؤسسـة التربويـة كمـا يمكننـا مـن معرفـة واقع التحصيل الدراسي في حين يتيح لنا 

معرفة العالقة بـين هـذه الطـرق والتحصيل من مجموعة من الوسائل التي تمكننا 

  .الدراسي

ظـاهرة المـراد دراسـتها عـن المـنهج الوصـفي يقـوم بالبحـث عـن أوصـاف دقيقـة لل

والكيفيـة عـن الظـاهرة المحـددة مـع محاولـة والبيانـات الكميـة طريـق جمـع الحقـائق 

تفسـير هـذه الحقـائق تفسـيرا كافيـا وال يقتصـر البحـث الوصـفي علـى جمـع البيانـات 

الكـافي الدقيق بل يتضمن والحقـائق وتصـنيفها وتبويبهـا باإلضـافة إلـى تحليلهـا التحليـل 

 1.أيضا قدرا من التفسير لهذه النتائج

                                                           
بوحوش عمار ، التيبات محمـد ، مناهج  البحث العلمي و طرق اعداد البحوث  ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بن   1

 .139، الجزائر ص 2007عكنون 
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هج عتماد على مند دراستها ظاهرة اجتماعية استلزم علينا اإلن الظاهرة التي بصدأوبما 

 وهذا بوصف الظاهرة وصفا دقيقا. الوصفي والتحليلي،

جل أن يعرف المنهج الوصفي :" طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم م

 1غراض محددة لوضعية ما "ألى إالوصول 

متاحة ممارسات قائمة وحداث وظواهر وأنه الطريقة في البحث تتناول أيضا :"أويعرف 

ن يتفاعل ألدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث في مجرياته ويستطيع الباحث 

 2معها فيصفها ويحللها".

 :الحدود الزمانية والمكانية للدراسة -3

 :دود الزمانيةالح -أ

المـدة التـي تـم فيهـا انجـاز هـذه الدراسـة بنوعيهـا النظـري والميـداني كانـت بدايـة مـن 

قبـول موضـوع البحث، شرعنا في إعداده فـي شـهر مارس ل وكـان البحـث فـي صـورته 

حيث كان هناك حضور  2021ماي  10لى غاية إ 2021ماي  02الميدانيـة فـي يوم 

 .ة التي دامت أسبوع ستاذمع األ بالتمقايومي لل

 الحدود المكانية: -ب

ذه قـد تــم اختيــار هــويلود .مستغانم متم إجراء الدراسة الميدانية في ابتدائية قندوز ال

المؤسسة ألني عملت بهذه المؤسسة لمدة معينة وكان لي احتكاك مع أستاذات مما سهل لي 

ثر الطـريقة التــدريسة أحثنـا الــذي يــدور حـول بإجراء المقابالت باإضافة إلى موضوع 

 وعالقتهــا بالتحصيل الدراسي للمتعلم.

 

 

                                                           
 .140بوحوش عمار ، التيبات محمـد ، مرجع سابق ص   1
 
 .84، ديوان المطبوعات المدرسية ، الجزائر ص  1احمد عياد ، مدخل المنهجية البحث االجتماعي ، ط  2
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 : عينة الدراسة -4

تكتسي العينة أهمية بالغة في نجاح البحث العلمي بجميع أنواعه النفسية واالجتماعية 

لذلك يجب أن يكون مجتمع الدراسة ممثال ومتجانس وذلك لغرض جزء من  وغيرها،

 : المجتمع األصلي مع مراعاة التباين في بعض الخصائص وتعرف العينة بأنها

جراء الدراسة إعبارة عن مجموعة جزئية لمجتمع الدراسة يتم اختيارها بطريقة معينة، و"

 1عليها ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعميمها على كل مجتمع الدراسة االصلي.

الباحث في اختياره لعينة البحث على أساس العلمية والعينة أيضا تعرف بأنها كلما استند 

السلمية في اختيار العينات كلما توصل النتائج موضوعية تعكس بصورة واقعية لمشكلة 

 2.بحيث يمكن تقديم الحلول المفيدة  البحث وتشخيص أبعادها تشخيصا دقيقا 

 العينة  لألفراد وحددت العينة باعتماد على العينة القصدية، وذلك لسبب العدد القليل

 :لدراسة، وتعرف العينة القصدية بأنها افي المجال 

التوفر بعض  ارمقصود من قبل الباحث نظالتي يتم انتقاء أفرادها بشكل هي العينة "

مور الهامة ألد دون غيرهم وتكون تلك الخصائص هي من اارفألالخصائص في أولئك ا

  "3بالنسبة للدراسة

، وقد شملت كل بتدائيةستاذ من اإلأ 12:حديد عينة البحث بـساس تم تحيث على هذا األ

 لم تقتصر على مستوى محدد.المستويات 

 

 

 

                                                           
 .88احمد عباد ، مرجع سابق ص   1
 .89احمد عياد ، مرجع سابق ص   2
 .96ص 1999، دار وائل للنشر و الطباعة  2البحث العلمي  ، ط محمـد عبيدات و اخرون ، منهجية   3
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 : دوات جمع البياناتأ -5

بلــة فهــو لدراســة ســتخدام المهــم للمقاتســتخدم المقابلــة كــأداة لجمــع الحقــائق أمــا اإل

تحويلها إلى مقـاييس للمتغيـرات ولـذا بلة ، أن النتائج المقاختبــار الفرضياتإوالعالقــة 

فهـي تخضـع لـنفس معـايير الثبـات والصـدق والموضـوعية المطلوبـة ألدوات القيـاس 

 .األخـرى المختلفـة

يعرفها موريس أنجرس أنها تلك التقنية المباشرة التي تستعمل لمسائلة أفراد على إنفراد 

 1جهة .وفي بعص الحاالت مجموعات بطريقة نص مو

إنصب اختيارنا على تقنية المقابة ألنها تناسب موضوع دراستنا حيث قمنا بإجراءها مع 

 أستاذة . 12ستاذة تكونت من أمجموعة من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .98ص 2012، 08نبيلة حميديشة ،المقابلة في البحث اإلجتماعي مجلة العلو اإلنسانية سكيكدة ،العدد1
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 :ملخص الفصل

تطرقنا في هذا الفصل إلى أهم الخطوات المنهجية في دراسة الموضوع، والتي تمثلت 

والتعرف على مجتمع البحث والعينته، وأشرنا اسة، لمستخدم، عرف فرضيات  الدرالمنهج ا

 كذلك إلى أدوات جمع البيانات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

الفصل الرابع: عرض 

 جيل ومناقشة النتائوتحل
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 :تمهيد

سنحاول  ،الوسائلض أهم رديد منهجية البحث وعتطرقنا في الجانب الميداني إلى تحبعد 

ل إليها المتواص نتائج خالل لمام بمعطيات موضوع البحث، وذلك من الفي هذا الفصل ا

 .بإتباع طريقة تحليل ومناقشة النتائج حتى نعرف مدى مصداقية الفرضيات المدروسة

 : تحليل النتائج النتائجوتحليل ومناقشة عرض  -1

 اتضح مع األستاذات أّن:

 عملية التدريس : الطرق المستعملة في  .1

لقاء الميدانية وجدنا أّن كل الطرق المستعملة في عملية إ للمقابالت اطالعنابعد 

:"  نستعمل كل ( 4رقم )لة بالتنويع كما تقول صاحبة المقاالدرس من أجل 

 الطرق، طريقة الحوار والمناقشة، طريقة اإللقاء وطريقة التلقين  "

"نستعمل كل الطرق، ليس لدي طريقة (: 1كما تقول صاحبة المقابلة رقم )

طريقة  محددة، نستعمل طريقة الحوار والمناقشة، طريقة حل المشكالت،

  اإللقاء"

 أحسن طريقة من بين هذه الطرق : .2

للمقابالت الميدانية  وجدنا أّن أحسن الطرق المستعملة في عملية  اطالعنابعد 

التدريس هي طريقة المناقشة وطريقة حل المشكالت، كما تقول صاحبة المقابلة  

ا صاحبة امّ ، التحاور مع التالميذ "طريقة المناقشة الحوار و نستعمل( " 3رقم )

"نستعمل طريقة حل المشكالت خاصة مع الكتب ( تقول: 7المقالة رقم )

كّل أستاذ يوظفها حسب المدرسية، أوظفها حسب المنهاج واألهداف التعليمية " 

  .األهداف التعليمية

 الطريقة األكثر فعالية: .3

كما الحوار هي األكثر فّعالية للمقابالت وجد أّن طريقة المناقشة و اطالعناد بع

يقة المناقشة كثر فعالية  هي طرالطريقة األ(:" 2تقول صاحبة المقالة رقم )

"، ألن الدرس حسب متطلبات الدرس ءالحيوية في إلقايكون فيها النشاط و
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أغلب التالميذ يحبون طريقة المناقشة وأّنهم يتفاعلون معها بشكل إيجابي 

فهي تزيد من  لمتفوقين فقطتستعمل هذه الطريقة مع جّل التالميذ ال تقتصر مع او

ذا أردا إدارج عامل الخبرة فتقول صاحبة إ، ورفع تحصيلهم ورفع المستوى

" بحكم خبرتي في الميدان أتعامل مع كل الطرق ليس لي (: 1المقالة رقم )

 طريقة محددة "

 الخطة التعليمية: .4

للمقابالت تمثلت الخطط التعليمية في حصص المعالجة وحصص  اطالعنابعد 

نعم أعددت خطة  (: "7دماج، إعداد المذكرات كما تقول صاحبة المقالة رقم )اإل

، أما لرعاية بطيئي التعلم تمثثلت في حصص الدعم، المعالجة، اإلدماج "

أعددت خطة أقيم فيها أدائي من خالل إعداد  (:"8صاحبة المقابلة رقم )

ة إلى المحافظة جيع التلميذ باإلضافشكل هذه الخطط تساهم في تالمذكرات "  

الطموح ومعالجة النقائص من خالل حصص ، ، المثابرةعلى المستوى الدراسي

الدعم والمعالجة خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات وبالتالي تحسين 

 المستوى .

أما إذا تكلمنا على إعداد خطط لرعاية المتفوقين فهناك فئة من المبحوثات أجابت 

محافظة على المستوى الدراسي والمثابرة والطموح، بنعم وذلك لتشجيع وال

باإلضافة إلى النتائج الممتازة والتحصيل الجيد وظهور مهارات جديدة فتقول 

"نعم أعددت خطط لرعاية المتفوقين فهي تزيد من (07صاحبة المقابلة رقم)

، أما الفئة األخرى من المبحوثات رفع المستوى وتشجع التلميذ على المثابرة"

بوا بال ألنهم ال يهتمون بهذه الخطط وبرعاية المتفوقين. أما تحدثنا على إعداد أجا

خطط لرعاية بطئي التعلم فجل المبحوثات أجابوا بنعم وخططهم تمثلت في 

حصص المعالجة والدمج والتالميذ بطئي التعلم مع المتفوقين فهناك إستعاب 

عربية ورياضيات للدروس الصعبة وعالج النقائص خاصة في مادتي اللغة 

وبالتالي تحسين المستوى وتحصيل الجيد كما تقول صاحبة المقابلة 

تمثلت هذه الخطط في حصص "نعم أعد خطط لرعاية بطئي التعلم (:12رقم)
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، أما الدعم، المعالجة، اإلدماج خاصة في مادتي اللغة عربية ورياضيات"

ة واإلدماج تمثلت الخطط في حصص المعالج(: "04صاحبة المقابلة رقم )

 المبرمجة في البرنامج الدراسي"

 الطريقة المثلى في العملية التعلمية: .5

المقابالت اتضح اّن الطريقة المثلى في العملية التعلمية هي  اإلطالع علىبعد 

" (:9ريقة المناقشة وطريقة حّل المشكالت، أما تقول صاحب المقابلة رقم )ط

:" 10أّما صاحبة المقابلة رقم قشة " الطريقة المثلي هي طريقة الحوار والمنا

ولهما نفس السبب الذي يتمثل في  الطريقة المثلى هي طريقة حل المشكالت "

كون التلميذ هو محور العملية التعلمية وهو العضو الفعال، والمعلم يكون موجه 

 فقط.

 أنواع اإلختبارات والغرض منها: .6

نوعان، شفوية وكتابية  للمقابالت تبين أّن اإلختبارات إطالعنامن خالل 

شهرية وفصلية، كما تقول ، ختبارات اليومية ) االستجوابات(باإلضافة إلى اال

، فصلية :" أنواع االختبارات هي االختبارات الكتابية( 12صاحبة المقابلة رقم )

أّما الغرض من هذه االختبارات هو تقييم  ستجوابات اليومية "اإلسنوية وو

وإحصاء  تالميذ والتعرف على مدى استعاب خالل الفصل،المكتسبات القبلية  لل

:" يكمن الغرض ( 11النسب ثم يتم معالجتها، كما تقول صاحبة المقابلة رقم )

من هذه اإلختبارات في تقويم التلميذ ومعرفة مستواه الدراسي، حتى يتّم 

 معالجة النقائص"

 العوامل المؤثرة في عملية التحصيل: .7

تضح أن العوامل اإلجتماعية والنفسية هي إالمقابالت  اإلطالع علىمن خالل 

األكثر تأثيرا فالمشاكل األسرية ما يكون التلميذ طرفا فيها، كالنزاع بين الوالدين 

، كذلك الطالق، كذلك الوسط اإلجتماعية مضطربةمما يجعله في حالة نفسية 

كتئاب اإلالذي تعيشه بعض األسر، كما هناك بعض الحاالت النفسية كالخجل و

، التحصيل الدراسي، قصر النظر كلها عوامل تؤثر بالسلب في ، التأتأةاإلنطواءو
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العوامل األكثر تأثيرا في التحصيل (: " 01كما تقول صاحبة المقابلة رقم )

، أما الدراسي هي العوامل اإلجتماعية كالطالق، العوامل النفسية، اإلنطواء"

عوامل األكثر تأثيرا هي العوامل " أّن ال :( ترى2صاحبة المقابلة رقم )

 اإلجتماعية، اإلكتئاب، الخجل، العوامل النفسية "

 التنويع في طرائق التدريس: .8

من خالل المقابالت التي أجريتها مع مبحوثات تبّين أّن التويع في طريقة 

التدريس ال يؤثر وال ينعكس سلبا على التحصيل الدراسي كما تقول صاحبة 

 ال تؤثر طريقة التدريس على التجصيل الدراسي للتلميذ " "(:06المقابلة رقم )

فكلما كان التنويع في طرق التدريس كان التحصيل جيد كما تقول صاحبة المقابلة 

"ال يؤثر التنويع في طرق التدريس على التحصيل الدراسي بل يزيد (:08رقم)

 من تحسين المستوى"

 تصميم برامج باستخدام التقنيات الحديثة:  -9

يات ويعتبرها كوسيلة قنمن خالل مقابالت مع المبحوثات فالبعض يستعمل هذه الت

مساعدة في إعداد الخطط والبرامج التعليمية المقدمة من خالل العام الدراسي، 

"نعم أستخدم التقنيات الحديثة خاصة في إعداد (:12كما تقول مقابلة رقم )

م أكتسب الخبرة الالزمة في الدروس والمذكرات بحكم أني جديدة في الميدان ل

أما البعض اآلخر من المبحوثات ال يستعملن هذه ."، إعداد الدروس والمذكرات

"هي وسيلة مساعدة في إعداد (: 01الطريقة كما تقول صاحبة المقابلة رقم )

برامج فأنا ال أستعملها بحكم خبرتي في الميدان تعودت على تحضير 

 الدروس."

 ل مجموعات:عمل التلميذ على شك -10

من خالل مقابالت مع المبحوثات كلهم أجابو بنعم بأن تلميذ يعمل على شكل  

، وإن كان هناك ينتج نوعا من النشاط مجموعات ألن اختالط التالميذ فيما بينهم

نوع من العيوب المتمثلة في اتكال الضعيف على الممتاز وخلق نوع من الفوضة 

يعمل التلميذ على شكل مجموعات فهي  "نعم(:12تقول صاحبة المقابلة رقم )



 

52 
 

أما صاحبة المقابلة رقم تساعده على الفهم واإلستعاب ونشاط فيما بينهم" 

"نعم يعمل التلميذ على شكل مجموعات لكن هذا العمل يخلق فوضى في (:03)

 القسم"

 استخدام ألفاظ التحفيز واألساليب التدريسية التي تشجع على التفكير: -11

بالت التي أجريت مع المبحوثات تبين أن كل متفقين على التحفيز من خالل المق

والتعزيز والتشجيع فكلها تساهم في تحسين المستوى كما تقول صاحبة المقابلة 

"نعم أستخدم ألفاظ التحفيز ألنها تشجع التلميذ مما يزيد تحصيله (:10رقم)

أكثر كما تقول ، فالتشجيع من طرف المعلم يدفع بالتالميذ لإلجتهاد الدراسي"

"نعم أستخدم ألفاظ التحفيز ألنها تزيد من تشجيع (:09صاحبة المقابلة رقم )

 التالميذ فتنمي فيهم حب الدراسة"

 دور المعلم نحو المتعلمين: -12

من خالل المقابالت فجل المبحوثات يرون أن لهم أثر عميق نحو المتعلمين فهم 

"يجب أن نكون قدوة (:01ابلة رقم)قدوة حسنة لتالميذهم كما تقول صاحبة المق

"يجب أن نكون قدوة لتالميذ من (:05أما صاحبة المقابلة رقم)وسند لتالميذ" 

 خالل المساندة والمساعدة"

 :مناقشة نتائج -2

مناقشة العامة للفرضيات وذلك بعد تحليلنا للمقابالت نصل إلى أهم خطوة متبقية وهي 

 رات الدراسة من خالل ايجاد العالقة القائمة بين متغي

 عرض نتائج الفرضية األولى:  -أ

  .توجد عالقة بين طريقة التدريس والتحصيل الدراسي لتالميذنص الفرضية : 

المبحوثات أن أسس اختيار الطريقة تدريسية تختلف من معلم آلخر كما أنها ترى جل 

اختيار تعتبر عنصر أساسي وايجابي في عملية تعلمية، والمعلم هو الذي تقع على عاتقه 

الطريقة المناسبة من بين مختلف الطرق، وهذا يتطلب أن تكون لديه معرفة وخبرة 

بالمصادر وطرق التدريس، فإختيار الطريقة المثلى في عملية التدريس يزيد من نسبة 
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تحصيل لدى التالميذ كما يساعد على اكتشاف القدرات العلمية ويزيد من رفع المستوى 

المتوصل إليها مع المبحوثات يتحقق نص الفرضية األولى  تحصيلي ومن خالل النتائج

 أي توجد عالقة بين طرق التدريس وتحصيل الدراسي للتالميذ.

 :عرض نتائج الفرضية الثانية -ب

 عالقة بين طريقة المناقشة والتحصيل الدراسي للتالميذ. توجدنص الفرضية :

ن طريقة المناقشة لما لها من أن أغلبهن يتبعلى إتوصلنا ات من خالل مقابلة مع المبحوث

أثر ايجابي في تسهيل عملية التدريس كذلك تمكن جميع التالميذ من استعاب األفكار كما 

أنها تخلق جو من النشاط والمنافسة داخل الصف وتعطي لجميع التالميذ الفرصة 

للمشاركة في الدرس رغم وجود فوارق فردية بينها كما تصنع جو حماسي يجعل من 

يحب المادة ويتعلق بها وبالتالي يبذل كل مجهوداته الفكرية ليصنع التحدي خالله 

ويحاول قدر المستطاع أن يكون متميزا وهذا ما يخلق التنافسي بين التالميذ بمختلف 

نسب ذكائهم مما يساهم بشكل كبير في التحصيل الدراسي الجيد، ألن هذه الطريقة 

اركة في العمل بجدية كما تساعد على تعطي الفرصة لكل تلميذ في الصف من المش

ترسيخ األفكار بطريقة بسيطة، ألنهم يرون أن التدريس المبني على المنافسة من أهم 

الطرق المستخدمة في عملية التدريس، وأن المعلمين الذين يستخدمون طريقة المناقشة 

ية الثانية تكون نسبة تفوق لديهم أكبر من خالل النتائج المتوصل إليها فإن نص الفرض

  .بين طريقة المناقشة والتحصيل الدراسيعالقة صحيح أي توجد 

 نتائج الفرضية الثالثة: عرض -ت

 عالقة بين طريقة حل المشكالت والتحصيل للتالميذ. توجد نص الفرضية :

من خالل المقابلة مع المبحوثات توصلنا أن البعض يستعمل طريقة المناقشة والبعض 

ت، فالغرض من هذه الطريقة هو ايجاد التالميذ الحلول اآلخر طريقة حل المشكال

بأنفسهم وألنفسهم عن طريق القراءة العلمية، وتوجيه األسئلة وعرض المواقف للوصول 

إلى حلها، كما تعتمد هذه الطريقة على جمع المعلومات وتقييمها حيث يتم اإلنتقال فيها 
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ء )اإلستنتاج( من أجل الوصول إلى من الجزء إلى الكل )اإلستقراء( ومن الكل إلى الجز

حل معقول، فهذه الطريقة تشجع التالميذ على التفكير التأملي مما يساعدهم في رفع 

 مستواهم التعليمي ويزيد من نسب نجاحهم. 

فأغلب المبحوثات يستعملون طريقة حل المشكالت في التدريس، بحيث المبحوثات يفوق 

خبرة في ميدان وبحكم هذه الخبرة رأينا أن  سنة وهدا ما يبين أنهم ذوات 35سنهم 

إيجابية وتزيد من تحصيل التالميذ، الطريقة المثلى في التدريس التي تعطي نتيجة 

فتستعمل خاصة في مادتي اللغة عربية والرياضيات، وجل المعلمين  يستعملون هذه 

اإللقاء الطريقة في إلقاء الدروس خاصة مع الدروس الصعبة مما يسهل عليهم عملية 

 وتزيد من تحسين المستوى بالنسبة للتالميذ.

من خالل تحليلنا للمقابالت توصلنا إلى أن نص الفرضية الثالثة تحقق أي توجد عالقة 

 بين طريقة حل المشكالت والتحصيل الدراسي.
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 : الخاتمة

والتـي تعـد إحـدى  التدريسيةطـرق  شـرنا مـن خاللهـا إلـى اثرأوفـي ختـام دراسـتنا التـي 

عناصـر المـنهج التربوي المهمة ومن مكوناته األساسية التي يستعملها المعلم لتحقيق 

وهو الذي يقع علـى عاتقـه اختيـار الطريقـة األفضـل مـن بـين .األهداف التربوية المنشودة

رفة بطرائق التدريس مختلـف الطرائـق المختلفـة وهـذا يتطلـب منه أن تكون لديه مع

وال تقل أهمية طريقـة التـدريس عـن المـادة العلميـة أو عـن المـتعلم بـل أنهـا  .المختلفة

جـزء متكامـل مـن الموقـف التعليمي الذي يشمل بوجه عام المتعلم وقدراته واألهداف التي 

 تحقق التحصيل الدراسي.ينشـدها المعلـم فـي المـادة العلميـة واألسـاليب التي يحققها المعلم 

والتحصيل الدراسي هو مستوى محدد من الكفـاءة واإلنجـاز فـي العمـل المدرسـي 

 واألكـاديمي وكـل مـا يحققه التالميذ خالل تعلمهم.

والـذي يعتبـر معيـار يمكـن فـي ضـوئه تحديـد المسـتوى التعليمـي للتالميـذ علـى اثـر 

خصـية المعلـم وطريقـة تـدريس التـي تعـد العامـل الـذي يـؤثر العمليـة التربويـة في بنـاء ش

د الذي يواجه فيه التلميذ الحياة بمتطلباتها ألنه يلعب ئعلـى التحصـيل. فالتحصـيل هـو الـزا

 . دورا فعاال في العلمية التربوية التعليمية

مـدة وعالقتهـا وقد مكنتها هـذه الدراسـة للوقـوف علـى واقـع طرائـق التـدريس المعت

د عالقة وطيدة بين طرق التدريس بالتحصـيل الدراسـي وفي األخير يمكننا القول بأنه توج

 .التحصيل الدراسي للتالميذو
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 :المالحق

 : سئلة المقابلةأ

 األول: البيانات الشخصية:  المحور 

 السّن . -

 الخبرة المهنية . -

 الحالة اإلجتماعية . -

  عدد األوالد . -

 المحور الثاني : أسئلة التي طرحت على األستاذات

 األسئلة :

 ما هي أفضل الطرق التي تستعملها في إلقاء الدرس ؟ أذكرها ؟ (1

 فها ؟ما هي أحسن طريق من بين هذه الطرق التي تستعملها ؟ كيف توظ (2

 ما هي الطريقة األكثر فعالية ؟  و مع من ؟  (3

 هل تصّمم برامج باستخدام التقنيات الحديثة ؟  (4

 هل أعددت خطة لرعاية المتفوقين ؟ (5

 هل أعددت خطة لرعاية بطيئي التعلم ؟ (6

 هل أعددت خطة تقيم فيها أداءك التعليمي؟ (7

 أكان لدورك هذا األثر نحو المتعلمين ؟ (8

 ت التي تستعملها ؟ما هي أنواع اإلحتبارا (9

 ما هو الغرض من هذه االختبارات؟ (10

 ما هي العوامل األكثر تأثيرا في تحصيل التلميذ ؟ (11

 ما هي الطريقة المثلى في العملية التعلمية ؟ (12

 هل يعمل التلميذ على شكل مجموعات ؟ (13

 هل تستخدم ألفاظ التحفيز وأساليب التدريس التي تشجع على التفكير؟ (14
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 التدريس يسبب ضعفا في تحصيل الدراسي ؟هل التنويع في طرائق  (15
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