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 ورمش الجفون …إلى نور العيون

 و البلسم الدافي و الحنان الكافي . 

 ق ال هللا تعالى

 "  إحسانا  وبالوالدين  إياه  إال  تعبدوا  أال  ربك  وقضى"  

 [ 23: اآلية  اإلسراء]                                                                              

 اؤه في دنيايالذي جف فخبا ض  القنديل أهدي ثمرة جهدي هذه إلى  

   يتيحيئ نفسي ما  ظالوجود لكنه سيظل ي  

 و بنور هللا إلى أبي رحمه هللا برحمته و أسكنه فسيح جنانه .

 أمي التي كانت و ستضل مالك روحي  إلى

 هللا .  هاوخزان عزيمتي و بسمة ق لبي وقوة لنجاحي رحم 

 إلى إخواتي األعزاء

 " وردة ، ف اطمة ، وفتحي ومحمد "

 إلى جميع األهل و األصدق اء .

 

 -حفظهم هللا- 

 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1578&idto=1578&bk_no=46&ID=1574#docu


 

 

 عرف ان  و  شكر
 هلل عز وجل  االمتنانأتقدم بجزيل الشكر و  

 أشكر من يقدم نفسه  وهو خير الشاكرين بين و
 متبعين    التبجيل  في سبيل األجيال أال يستحق منا أعظم 

 كاد المعلم أن يكون رسوال  *****    يالجقول الشاعر قم للمعلم ووفه التب
 وعلمنيقصد  الذي أعانني على ال

 ما لم أكن أعلمه فهو األول و األخر 
 و أمدني باإلرادة و الغريمة إلنجاز هذا العمل المتواضع 
 إنه ولي ذلك و الق ادر على ذلك أتقدم بالشكر    

 إلى الذي مد لي يد العون بكل سخاء أن يبخل علي بما كان
 قديمه فكانت نعم المرشد  ت  في وسعها 

 الف اضلة " بجوص نوال "   األستاذةو الموجه ،  
 أدبها.و    يةإلى جميع أساتذة قسم اللغة العرب

 ي خيرة "جيالللو شكر خاص لألستاذة و الصديقة "ب
 (-هشام –وشكر جزيل لصديق اتي ) أميرة  

 والشكر لمن ساهم في طبع هذا العمل بن عيسى
 وشكر كثير لكل من ساهم ولو بالقدر الق ليل في دعمي و تشجيعي

 إلنجاز هذا البحث من عائلتي و أحبائي   

  كحيلي فتيحة 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة

  

 



 مقدمة

هلل رب العاملي و الصالة و السالم على أشرف املرسلني حممد بن عبد  بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد

 هللا و على آله و صحبه ومن وااله ، و بعد .

عرف التعليم يف هذا العصر حتوالت عميقة على أكثر من صعيد يف الطرائق والسبل والوسائل، وعرف 

والعملية احلديثة و لذلك كان من الطبيعي أن  ملختلف املعارف  والنظرايت التعليمية استثماراجتديدا منهجيا ، و 

بدوره الرتبوي املهين يف تنسيق األنشطة املهنية ، وغري الصيفية املختلفة جملموعة الطالب من  اهتماميهتم املعلم أميا 

 خالل ممارسة التدريس.

ة املكربة يف تطفولمرحلة بعد البيت،بعد قضائه فالطفل  إليه ويإذا تعترب املدرسة امللجأ الثاين الذي أي

لعالقات فالتلميذ يندمج يف حميط جديد وابلتايل يستطيع لضاء فأييت دور املؤسسة الرتبوية ك حيث هتأسر أحضان 

أن ينتمي أنشطة الفكرية و العلمية فاملدرسة تعترب شبكة من العالقات كالعالقة بني املعلم و التلميذ و اليت يعرف 

 ابلعالقة الرتبوية .

م  فهو املرشد الذي يعمل جاهدا على إيصال املعلومات بشىت الطرق و هدفه إيصال املعرفة إىل أّما املعل

 املتعلم الذي يعترب أساس العملية التعليمية و حمور جناحها .

ويف ظل العملية الرتبوية تقوم عالقات تفاعلية بني كل من املعلم و املتعلم واملعرفة اليت تعد من أهم 

وجاء  .املتعلم ليكون عضوا صاحلا يف جمتمعه تكوينة يف حياة اجملتمعات ملا هلا من أمهية ابلغة يف العناصر التعليمي

ومن بني  عناصر العملية التعليمية ودورها يف نقل املعرفة الصحيحة التعليم الثانوي أمنودجاعنوان حبثا املوسم 

 فة و إمنا كان بعد جهد كبري ودراسة .هذا املوضوع أنه مل يكن مبجرد الصد الختيار عتناأسباب اليت دف

 

 الرغبة يف املعرفة العالقة القائمة بني املعلم و املتعلم . -



 اإلطالع على طرق التدريس -

 تساؤالت : ما مفهوم العملية الرتبوية ؟ وماهية عناصرها وهل هناك عالقة قائمة فيما بينها ؟  نطرحوهنا 

 أهداف البحث :

 اعليتها .املوجودة بني عناصر العملية التعليمة ، ومدى فمعرفة العالقة  -

رة اعبكانت يف دراستنا على خطة واضحة كانت   لتزامناإ فقدمعرفة خصائص املعلم و املتعلم يف العملية الرتبوية  -

 عن مدخل و ثالث فصول .

فيه تعريف عرضنا  ايظر ال نص" و الذي كان ف مكوانت املنهاج الرتبويتطرقنا يف الفصل األول املوسوم "  

من املنهاج القدمي إىل املنهاج احلديث إبضافة إىل األسس اليت يقوم  الربانمج،الفرق بينه و بني  الرتبوي،املنهاج 

 التعلم.وعناصر املنهاج و أهم نظرايت  عليها،

 :جزأينىل معنون" خبصائص املعلم و املتعلم " قسمناه إجاء أّما الفصل الثاين فكان أيضا فضال نظراي 

دوره كوسيط يف  صفاته،ما هي خصائصه و  -فيه عن املعلم من يكون  حتدثنا من الفصل الثاين اجلزء األول 

 .واملعلم املدرسة التكوين األويل للمعلم و جانب إىلأمهية املعلم ودوره الرتبوي –العملية التعليمية 

من تعريفه خصائصه إبضافة إىل التواصل و أهم  ملتعلم:حتدتنا عن االثاين فقد  يف القسم الثاين من الفصلأما 

 عناصره.

أوكراف  الثانوايت ىفيما يتعلق ابلفصل الثالث فقط خرجنا إىل اجلانب التطبيقي فكان الدراسة ميدانية يف إحد

 حممد .

 



 الدراسات السابقة : 

لعبد الرمحن اهلامشي وطه  إسرتاتيجيات حديثة يف فن التدريس كمن بعض الدراسات السابقة   استفدانوقد 

 علي احلسني 

 مدخل إىل علم التدريس حتليل العملية التعليمية التعلمية، حممد الدريج

 منهج البحث:

يف هذا املوضوع  ارحبلإلي التحليلي الذي أاتح لنا الفرصة أكرب صفيف البحث على املنهج الو  اعتمدان

 العلمي و الغوص فيه .

 ما توصلنا إليه يف هذا املوضوع . دهبز و أهنينا حبثا هذا خبامتة تضمنت جمموعة من نتائج كانت 

 حبثا هي صعوبة الدراسة امليدانية املتمثلة يف اإلستبانة . اعرتضتومن الصعوابت اليت 

 و يف اخلتام أشكر هللا عز وجل لتوفيقه لنا وحنمده و نتوب إليه

 

 

 



 

 

 المدخل

 

 
 



 المصطلحات األساسية مدخل:
 مفهوم التعليمية  -1

 العملية التعليمية -2

 أقسام العملية التعليمية -3

 عناصر العملية التعليمية -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متهيد :

من عدة عناصر أمهها املتعلم واملعلم واملادة  التعلميةالعلم هو املبدأ املعرفة ، وتتكون العملية التعليمية 

التعليمية ، وذلك لتحقيق ما يسمى ابألهداف الرتبوية ، وحتمل العملية التعليمية عدة مصطلحات : فبعض 

ومنهم من يستعمل مصطلح علم التدريس و آخر  Didactiqueالباحثني يستعمل مصطلح الديداكتيك 

ضوع و ريسية ، ومنه سأطرق إىل مفهوم التعليمية وكل ما يتعلق تبعا للميستعمل مصطلح تعليمات أو مصطلح  تد

 املختار .

 مفهوم التعليمة ) الديداكتيك ( :  -1

و اليت كانت تطلق  ةاليوانني didactikos( اليت اشتقت من كلمة Didactiqueالتعليمية هي ترمجة لكلمة )

 .1 تقنية على ضرب من الشعر الذي يتناول ابلشرح معارف علمية أو

مادة علم يف لسان العرب البن منظور هي : " العلم: نقيض  جندإن كلمة التعليمية تنم عن التعليم ، ومنه 

اجلهل ، علم علما وعلم هو نفسه ، ورجل عامل وعليم من قوم علماء فيهما مجيعا ، وعلمت الشيء أعلمه علما : 

 .2عرفته " 

حسني الدليمي ) التعليم قائال : " هو التصميم املنظم املقصود للخربة أو ويعرف عبد الرمحن  اهلامشي و طه على 

املرغوب فيه يف األداء ، وهو أيضا  العملية اليت ميد فيها املعلم الطالب  اخلربات اليت تساعد املعلم على إجناز التغيري

 .3ابلتوجهات ، و حتمله مسؤولية إجناز الطالب لتحقيق األهداف التعليمية 

 انطالقا من التعاريف السابقة نالحظ أن مفهوم التعليمية يتبلور حول نقاط التالية : و  -

 أن التعليمة من إحدى املواضيع أكثر تداوال و استعماال يف توصيل املعلومات من املدرس إىل املتعلم . -

 .كفاءة املدرس  املعرفية علميا و تربواي من معلومات و خربات جتعله قادرا على عمله  -
                                                           

 .  56وفق ا لنصوص و املناهج الرمسية دار اهلدى للطباعة و النشر و التوزيع ، ص  بتدائيحممد الصاحل حرتوين الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم اإل - 1
 . 264، ص  10ابن منظور ، لسان العرب ، مادة علم ، ج  - 2
 . 20عبد الرمحن اهلامشي و طه حسني الدليمي ، " اسرتاتيجيات احلديثة يف فن التدريس ، ص  - 3



 مية : يالعملية التعل -2

 تعددت التعريفات حول هذا املصطلح إال أهنا تصب يف حقل  ومن بني هذه التعاريف خنتار:

العملية التعليمية )الرتبوية ( هي العالقة التفاعلية بني املعلم و املتعلم و املنهاج ) الربانمج ( الذي حيتوي 

 .4على جمموعة من األهداف الرتبوية احملددة " 

ة و هدف  قوامها املعلم و التلميذ، وهي عملية طكما يعرفها آخرون على أهنا : " عملية مقصودة ومنظمة وفق خ

 أتثري و أتثر".وتفاعل 

ترتكز العملية التعليمية بطريقة حمكمة و هادفة و شاملة من خالل تكوين املعلم وقدراته الذي يعترب احملرك 

 و املوجه و املرشد، معناه:

 التلميذ بني املعلم و التلميذ . تفاعل -

 أتثري التلميذ ابملعلم . -

 أتثري املعلم يف التلميذ . -

. و 5وهدفها األمسى يتجلى يف حتقيق التعلم لدى تلميذ ليصبح معلما غدا، و تعليمه ليصبح معلما يف املستقبل -

م يف احلياة وبذلك يسامهون يف بناء بذلك تتم عملية ربط األجيال املتالحقة ببعضها البعض ليكونوا قدوة لغريه

جمتمع صاحل لتنشئة الفرد حيث يؤثر و يتأثر و يكون التأثري إجيابيا  ومتبادل من الطرفني املعلم و املتعلم ابعتبارمها 

 حمور العملية التعليمية التعلمية اليت تنم عن هذه العناصر األساسية وهذا نظرا ألمهيتها البالغة و حتقيق 

 

 العملية التعليمية : أقسام -3

تنقسم العملية التعليمية إىل قسمني اثنني مها التعلم و التعليم، إذا يعدان الركيزة األساسية يف حمور العملية 

 ومها وجهان للعملية التعليمية.

                                                           
 . 22م ، ص 1998،  01رة الرتبوية ، دار النهضة العربية  للطباعة و النشر ، بريوت ، طحممد كربيت ، منهاج املعلم و اإلدا -4
 . 43حممد الدريج ، مدخل إىل علم التدريس ، حتليل العملية التعليمية ، قصر الكتاب البليدة ، ص  -5



 التعلم :  3-1

تغيري السلوك تغريا يعرف التعلم أبنه :  1964ة جند جون ديوي ايعترب التعلم من أهم األسس اليت تقوم عليها احلي

صف جهة أخرى جبهود مكررة يبدهلا الفرد لالستجابة تتقدميا يتصف من جهة و بتمثل مستمر للوضع ، و  ي

 ، وهذا يعين أن التعلم حتقيق للغاايت .6هلذا الوضع استجابة مثمرة "

أيضا  وكثريا ما نتخذ التعلم شكل حل للمشاكل ، ومواجهة الصعوابت ، و التغلب عليها و يرى 

"على أنه التعلم تغيري يف السلوك نتيجة لشكل من أشكال اخلربة  khausmeir 1961كالوزومايرو 

" فيعرفه على أنه تغيري يف السلوك و اإلدراك و الدافعية أو جمموعة منها biggeأما بيجي  7والنشاط و التدريب "

 .8نتيجة ملمارسة و اخلربة " للفرد بىن املعرفيةالوهناك من يعرفه على أنه التغيري يف اخلربة  و 

ونستنتج من هذه التعاريف الثالثة أن التعلم يتميز ابلشمولية ، كما أنه عملية مستمرة للنمو الشامل عند  -

 الكائن احلي جيعل املتعلم مهيأ للحياة ابنسجام يف بيئة معينة .

إىل التقدم و حتقيق رغباته و اإلبداع  التعلم خاصة من خصائص اإلنسان ، يتميز ابلعقل املفكر و احلاجة -

والتطلع إىل املستقبل برسم خطط مستقبلية جتعله يسعى إىل أفضل و أجنح ما يف هذه احلياة فنظرا أن حياة 

اإلنسان مبنية كلها على التعلم فلواله ملا استطاع حتقيق كل ما يطمع إليه فهو خاص ابلتلميذ وهو السعي حنو 

 املعرفة .

 

 

 

 

 

                                                           
 .08-07ص ،  1998،  01حممد عبد الرحيم عدس ، فن التدريس ، دار الفكر للنشر و التوزيع ، ط  - 6
 .  12م ، ص  2006بسمة كمال ، أساليب التعليم احلديثة ن  - 7
 . 13املرجع نفسه ، ص  - 8



 لتعليم :ا  3-2

وهو خاص ابملعلم، و يتمثل فيما يقوم به من نشاط لتحقيق هدفه و تقدمي املعرفة، كما يتطلب حسن إعداده 

 املعلم لتالميذه من خالل األساليب املتجددة و تقدمي املعرفة املستمرة.

املشرق وبذلك يف إجياد أجيال قادرة على بناء اجملتمع السليم و املستقبل و يتمثل اهلدف من التعليم،  

حيقق التغيري و مزيد من األداء و الطموح و تزويد اإلنسان ابملعرفة لتحقيق رغباته يف املركز املهين أو املركز 

التعليم عنصران ضروراين يف العملية التعليمية، إذا ال ميكن و وعليه فالتعلم   9االجتماعي )املكانة االجتماعية(.

ختالف مدرك التعلم و اب هبقان و خيتلف معىن التعليم وتباين طرقتصور أحد دون أحد فهما وجهان متطا

 لتعلم و التعليم مها أساس العملية التعليمية التعليمة و حمور دعائمها.فااألهداف الرتبوية 

 عناصر العملية التعليمية :  -4

فقد  ا،هدافهة من عدة عناصر تعترب أساسا لنجاحها، و يف حتقيق أيتتكون العملية التعليمية التعلم

 اختلفوا يف ماهية العناصر ووظائفها إذا أهنا تتكون من ثالثة عناصر رئيسية هي:

 الطالب ) املتعلم (:

فهو يعد الركيزة األساسية يف العملية التعليمية التعلمية و ذلك ملا ميتلكه من خصائص عقلية وخلقية ، و 

إىل التعلم و ال حيدث تعلم بدون رغبة من  هو الذي يسعىما لديه من رغبة يف التعلم و دافع يف احلياة فالطالب 

الطالب الذي يعمل جبد ومثابرة لتحقيق رغباته فالدافع إىل التعلم هو حمور جناح العملية التعلمية و العمود الفقري 

مستقبل و  ،ف املقدمة  اهلدف من التعليم هو إجياد أجيال صاحلة لبناء اجملتمع سليميهلا ، و انطالقا من التعار 

 املشرق و املتعلم هو العمود الفقري للعملية التعليمة وحمور بناءها .

 

 

                                                           
 . 24حممد الدريج ، مدخل إىل علم التدريس ، حتليل العملية التعليمية ، مرج سابق ، ص  - 9



 املعلم :

وذج املتبع للتالميذ يف املثال املهتدى واألمنة الصاحلة و هو العنصر الثاين يف العملية التعليمية، وهو القد

فإنه يستطيع أن يوجه الطالب  ،عليمحياهتم جبوانبها املتعددة و ذلك ملا لديه من قدرات و مؤهالت ورغبة يف الت

 ويساعده على حتقيق أهدافه ورغباته بنجاح .

 املنهاج التعليمي :

الدراسية و أوجه النشاط و اخلربات اليت توضع ملستوى دراسي معني، حبيث  قرراتوهو ميثل مجيع امل

تشكل عادات الطلبة و اجتاهاهتم و تدرب دوقهم و حكمهم يف يتمكنوا من التكيف مع املواقف اجلديدة أو 

 املتغرية .

ربوية غايتها تقدمي املنهاج أوسع من املوضوعات  الدراسية ألنه يتضمن إىل اجلانب هذه املوضوعات توجيهات ت -

 له ألوان نشاط اإلخباري و االختياري ومنها يعين ما جيب أن يبنياملساعدة للمعلم على أهنا أداء مهنته بنجاح ف

يقوم به التلميذ داخل القسم ) املدرسة ( وما جيب أن يفقر به خارجه كما تشري هذه التوجيهات إىل الطرق 

 .10ل حتقيق األهداف الرتبوية ، املنشودة الرتبوية اليت يستحسن استخدامها من أج

 البيئة :

و اإلنسان ابعتباره أرقى الكائنات احلية وما لديه من  ،تعد البيئة من العوامل االجتماعية املؤثرة يف املنهاج

قدرات عقلية ومواهب و تفاعالت مع البيئة احمليطة ابجتاهني فهو يؤثر و يتأثر عكس احليوان ، الذي يتأثر 

 ف وال يكاد ال يؤثر إال بتأثريات  طفيفة.ابلظرو 

نستخلص من هذه التعاريف وهو حمور العملية التعليمية التعليمة فهو مرشد وموجه للمتعلم وهو املنظم واملريب  -

 وذلك ملا ميتلك من معارف وقدرات تساعد املتعلم على املعرفة و حتقيق هدفه .
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قررة و األدوات املساعدة و الوسائل التعليمية و خمتلف املصادر و املنهاج مبايتضمنه من الكتب املدرسية امل -

بدون املنهاج تبقى العملية التعليمية انقصة و ال قيمة هلا ألن املنهاج هو الذي حيدد و يرسم طريقها إىل اجلانب 

جتماعي و يف البيئة اليت  تعد مصدر أساسي للمتعلم و املعلم ألن اإلنسان يؤثر و يتأثر كما قلنا مبحيطه اإل

 عالقتها املختلفة مع أفراده .

 الوسائل التعليمية :

تعترب الوسائل التعليمية مهمة جدا يف تدريس املوارد حتقيق فاعلية التعليم و التعلم عن طريق تقدمي احلقائق 

مما يؤكد أن العناية  االستمرارم يتصف ابلعمق  و يل أثر التعلعو املعلومات بطريقة تناسب إدراك التالميذ مما جي

ضرورة تدخل يف العمل  وعلى املعلم أن يعمل على توفري الوسائل التعليمية يف  ،ابلوسائل التعليمية و إنتاجها

من العينات )  االستفادةع وسائل جديدة و العمل على تطويرها و صنالوقت املناسب و أن يشرك مع املعلمني يف 

 :11شروط جناحها نذكر ما يلي م ـ اخلرائط ـ املتاحف ( ومن و الرس

 املدرسي.وجد يف املادة الكتاب  توضيح وتكمل النقص الذيأن تكون الوسيلة مناسبة متاما للدرس و  -

 ميذ .الوسيلة التعليمية قبل عرضها على التال استخدامأن يتدرب املعلم على  -

 الوسيلة التعليمية يف الوقت املناسب . استخدام -

 خالية من األخطاء . أن تكون جذابة و -

 

 

 مصادر املعرفة :

من مصادر معرفة اإلنسان كثرية ومتنوعة فاإلنسان يستقي يف معلوماته من عدة مصادر كالكتب مثال و 

املذكرات و اجملاالت و املعاهد و املدارس و البيئة الصيفية احمليطة و اجملتمع الذي يعيش فيه تبادل اخلربات و 
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التأثري و التأثر فالكتب هي من إحدى أبرز مصادر املعرفة للطالب الذي يسعى إىل البحث املعلومات عن طريق 

 . و التقصي عن احلقائق

التعليمة املعروفة كاملدراس و  . 12فالوسائل التعليمية هلا دور كبري يف عمليات التعليم و التعلم تنم يف املؤسسات  -

 فرد مسؤوليته ابملعرفة و العلم .املعاهد و اجلامعات و خارج املؤسسات ميارس ال
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 مكوانت املنهاج الرتبوي  : األول الفصل
 مفهوم املنهاج الرتبوي .1

 بني املنهاج والربانمج .2
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 احلديث املنهج مسات .5

 األسس اليت يقوم عليها املنهاج الرتبوي .6

 املنهاج الرتبويمكوانت  .7

 نظرايت التعلم. .8

 :التعليمية والعملية التقومي عملية بني التفاعل .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 متهيد :

هج عنصرا مهما من عناصر العملية التعليمية، و هذا نظرا ألمهيتها، فقد أولت اهتمام الباحثني ااملنتعد 

من أجل التخطيط  لتكنولوجي اهلائلاملعريف و التطور االرتبويني يف جماالت املعرفة إىل جانب ذلك وافقها اإلجناز 

 العلمي للمنهج الدراسي املتبع يف الدراسة .

 ج الرتبوي : ا مفهوم املنه  -1

بني واضح ، وهو النهج  بن منظور مبعىن : " هنج : طريق ، هنجلقد وردت كلمة منهاج يف لسان العرب إل لغة :

وجاء يف التنزيل قوله تعاىل :  . 13طريق الواضحال و املنهاجج كاملنهج ،املنها  . و وهنوج و اجلمع هنجات و هنج

: " مل ميت الرسول هللا صلى هللا عليه و سلم ، حىت حديث العباسو يف  14"لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"

الواضحة فكل من اآلية واحلديث يبينان على أن املنهاج هو الطريق " .انهجة  أي واضحة بينةترككم على طريق 

 البينة اليت ال لبس فيه.

يف املناهج و طرق  املتخصصنيفنجد أن معظم فلقد تعددت التعاريف حول املناهج الرتبوي ، اصطالحا : 

قصد بلتالميذ لالتدريس أمجعوا على أنه : " عبارة عن جمموع اخلربات اليت تقدمها املدرسة حتت إشرافها 

يؤدي و  نتائج هذا االحتكاك والتفاعل حيدث تعلم أو تعديل يف سلوكهم،ومن  ا و تفاعلهم  معها ، هباحتكاكهم 

 .15"للرتبية   األمسى دفهو اهل إىل حتقيق النمو الشامل الذي 

وبعبارة أخرى يقصد به:" جمموع من اخلربات املربية اليت هتدف املدرسية للطالبة فقد مساعدهتم على حتقيق 
 .16يق طموحاهتم و مزيد من األهداف الرتبوية "األهداف املرجوة و تعديل سلوكهم و حتق

 ومن خالل هذه التعاريف املقدمة عن املنهاج الرتبوي . -

 املنهاج هو األساس الذي تقوم عليه العملية الرتبوية . -
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 املنهاج احلجر األساس يف دور املدرسة و مسؤوليتها و رسالتها . -

 جناحاهتا .حمور عمل املدير و اهليئة التدريسية و حمرك  -

وجود املدرسة اليت تعترب املخترب الذي تتفاعل فيه املنهاج مع عناصرها الرئيسية و املعلمون لبلوغ األهداف  -

 املنشودة .

 بني املنهاج و الربانمج : -2

و ال يزال اجلدال قائماً يف مسألة  .ين املصطلحني ذهمفهوم  بني (  ) املختصون  يف الرتبيةلقد اختلف 

 بني كل من املنهاج و الربانمج . التفريق

 ويعود االختالف بينهما إىل سببني اثنني مها:

اإلجباري لتعليم مادة دراسية  املنهاج وثيقة بيداغوجية رمسية تصدر عن وزارة الرتبية الوطنية لتحديد اإلطار: أوال

الوضعيات و املواقف التعليمية  -،و يفرتض أن يشمل على :األهداف و الكفاءات جبميع مستوايهتا احملتوايت ما

 و أدوات و التقومي أبساليبه .

يف مصطلح الرتبية اإلجنليزية برانمج  17فقد ظهر يف القرن  «curriculm»مصطلح املنهاج يف اللغة الفرنسية 

 دراسات املنظومة الرتبوية.

 املدرسة خالل فرتة التعلم ؤوليةاملنهاج يشمل كل املعطيات  التكوينية اليت تساهم فيها التلميذ حتت مس -

، و طرائق شاملة يف حني أن الربانمج )املقرر اأهدافيتضمن  حيث أنه من  أن املنهاج أمشل من الربانمج،  اثنيا:

الرئيسي( فقد يكتفي بتجديد احملتوى، ويلتقي مع املنهاج يف مبادئ مثل: األهداف و الطرائق و أساليب 

 .17التقومي

كل من املنهاج والربانمج كان    ه تبعا للمفهوم القدمي للمنهاج الدراسي،أنيتبني  و نستنتج مما سبق ذكره 

أن لكل من املنهاج وال برانمج جديد  ال بد أن يطرح للمناقشة و إبداء الرأي من طرف كل من يعترب الربانمج 
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قدمي االقرتاحات و قبل أن يصبح قيدا التنفيذ ن و أييت املعلمون يف مقدمة من يهمهم  ذلك و مساحمتهم و ت

 املالحظات أمر ابلغ األمهية ألهنم على اتصال مباشر ابلعمل امليداين .

ومن خالل األحباث املتواصلة يف جمال الرتبية و التعليمّ ن فقد أولت اهتماما هبذين املصطلحني و هذان نظرا 

 ألمهيتهما يف الدراسة و املعرفة الشاملة. 

 هاج احلديث : من املنهاج القدمي إىل املن -3

احلجز األساس للعملية يعترب ل الرتبية إذ قيعد موضوع املنهاج من املوضوعات املهمة البالغة يف ح 

 تقوم عليه. ذيالتعليمية و أساسها ال

املنهاج مبفهوميه التقليدي و احلديث فاملنهاج التقليدي هو : " هو جمموع علم ،و فالعملية التعليمية قوامها امل

احلقائق و املفاهيم و األفكار اليت يدرسها الطلبة يف صورة مواد دراسية ن إصالح على تسميتها  املعلومات و

نه جاء نتيجة طبيعة لنظرة املدرسة التقليدية غلى وظيفة املدرسة إذا كانت ترى أن هذه أاملقررات املدرسية كما 

عن طريق اإلختبارات و السيما التسميع من وان من املعرفة إىل الطلبة ، مث التأكد لأ تطلع الوظيفة تنحصر يف 

 .18ستعاهبم هلا ، وقد جرت العادة على تنظيم املادة الدراسية "احسن  

انطالقا من هذا التعريف يتضح أو نستخلص أن املنهاج التقليدي كان يقصد به اخلربات املخططة اليت  

 هبا املعلم.من خالل عملية التدريس اليت يقوم للمتعلمني  تقدمها املدرسة 

 و املتعلم خصوصام عموما للمعلفاملنهج التقليدي كان سلبا على العملية التعليمية التعليمة ابلنسبة 

هر نظام جديد  انتهجته وزارة الرتبية التعليم عرف ابملقاربة ابلكفاءات جة البحوث و الدراسات املتطورة ظونتي

 .19مات جديدة والتفاعل إبجيابية مع حميطهمسبون معلو توهي بيداغوجية جديدة جتعل املتعلمني يك

الذي واكب  ملنهج احلديث فهومفقد غذت العملية التعليمية التعلمية مركزها أساسي للمتعلم ، إال أن جاء امل -

ورات احلاصلة على أنه : " جمموع اخلربات الرتبوية االجتماعية والثقافية والرايضية و العلمية ، اليت ختططها طالت
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بتها ليقوموا بتعلمها داخل املدرسة و خارجها هبدف اكتساهبم أمناط من السلوك ، كما أن لوهتيئها لط املدرسة

 .20املنهاج احلديث خيتلف عن سابقه

شامل فقد واكب التطورات احلاصلة يف ميدان الرتبية والتعليم و املنهاج نستخلص أن املنهاج احلديث هو 

 التعليمية وهو املعلم الذي لديه قدرات ومؤهالت .كز على العنصر أساسي يف العملية ر 

ن ميزة املنهاج احلديثة :" ركزت اهتماماهتا ابلدرجة األوىل على املتعلم قدر اإلمكان ومساعدته فإوعليه 

 واحلديث. على حتقيق منوه الشامل يف مجيع جوانبه فاجلدول املوايل يتضمن مقاربة بني املنهجني القدمي

 21املنهج احلديث   قدمي املنهج ال اجملال

 

 حمتوى املنهج 

 املقرر الدراسي . -

 اثبت ال يتغري بسهولة .  -

 يركز على الكم على الكيف  -

 يتعلم منه الطالب. -

 يركز على اجلانب املعريف الشامل. -

 يهتم ابلنمو العقلي لطلبة . -

 نهج ميكيف املتعلم لل  -

 املنهاج  نجزأ متاملقرر الدراسي ال ي -

 يعدل . -

 يهتم بشؤون الطلب و إحتياجاهتم. -

يعدل على توجيه الطالب حنو األحسن  -

 وأفضل. 

 يكيف املنهاج للمعلم واملعلم معا . -

 

 

 تنفيذ املنهاج

 عده املتخصصون يف املادة الدراسية.ي -

 خيتار مادة دراسية مناسبة . -

 تعد املادة الدراسية حمور املنهاج وبناءه  -

 

يشارك يف إعداده مجيع األفراد املأثرة  -

 به.واملتأثرة 

حيتوي على عناصر املنهاج األربعة  -

 األساسية و اليت ال بد منها . 
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 املعلم هو حمور املنهاج -

 التنظيم املنطقي للمادة  - 

 املواد فيه منفصلة  -

 مصدر أساسي الكتاب املدرسي -

يبين املقرر الدراسي على أحدث   -

 النفسية للتالميذ.النظرية 

املواد الدراسية مرتابطة ومصادرها  -

 خمتلفة

 تقوم على التعليم و التلقني   طريقة التدريس 

 تسيري على إجتاه واحد . -

 ة.يستخدام الوسائل التعليمية التعليمال غفت -

 توفري الظروف املالئمة للتعلم. -

 هتتم بكل النشاطات وخمتلف أنواعها. -

 تلفة هلا إجتاهات خم -

 تستخدم الوسائل التعليمية خمتلفة  -

 غري مشارك .  - املتعلم 

 حيكم عليه مبدى جناحه يف اإلمتحاانت  -

 مشارك . -

حيكم عليه مبدى تقدمه حنو حتقيق  -

 األهداف املرجوة .



 ة مع الطلبة .نعالقة حس - املعلم 

 حيكم عليه مبدى جناحه يف اإلمتحاانت . -

 الفردية املوجودة بني الطلبة .ال يراعي الفروق  -

 دور فعال و ضروري  -

 ال يستعمل أساليب التخويف و التهديد .  -

ة مع الطلبة تقوم على أساس اإلحرتام تعال -

 والتواضع والثقة .

 حيكم عليه مبدى مساعدة الطلبة  -

 وتوجيههم على حتقيق أهدافهم .

 يراعي  الفروق الفردية بينهم . -

 يوجه ويرىب. -

 دو املعلم متغري . -

 يعلم ويرشد -

عالمة املدرسية  -

ابألسرة  و البيئة 

 املعرفية 

بعالقة املدرسة ابألسرة  ليغايعطي إهتماما ب - يعطي أمهية بعالقة املدرسة ابألسرة ال -

 و البيئة .

 جدول يبني  املوازنة بني املنهجني املنهج القدمي واملنهج احلديث

 :22للمنهاج القدميلنقد املوجه ا -4

جاء  صحتوى على مجلة من النقائتبني أنه ا يف اجلدول ، (  ضيحهتو )ج القدمي ، وما اشران يف ا إن املنه

 نذكر مايلي :  االنتقاداتاملنهج احلديث ليغطيها و يبني إمهال جوانب العملية الرتبوية و أهم هذه 

 نفعالية .جتماعية واالالو أغفلت نواحي النمو اجلسمية وا هتماماهتا على الناحية العقليةاركزت الدراسة فيه  4-1

 

 ابلنسبة للمتعلم : 
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 إمهال توجيه السلوك . -

 عدم مراعاة الفروق الفردية .   -

 إغفال دور العادات اإلجيابية . -

 ابلنسبة للمواد الدراسية : 2 -4

 فال اجلانب العلمي .غإ  -

 ابلنسبة للبيئة : 3 -4

 مع البيئة . عدم توافق املنهج

 ابلنسبة للمعلم : 4-4

 التقليل من أمهية املعلم و عدم إاتحة الفرصة له القيام بدوره على أكمل وجه ممكن . -

 مصدر املعرفة . -

 يسعى إىل البحث عن املعلومات و احلقائق . -

 تفاعل مع معلمه . -

الدراسية و اجلو املدرسي العام  واملعلم نستخلص النقاط ومن بني هذه اإلنتقادات ابلنسبة ملا يتعلق املتعلم و املواد 

 التالية :

 فال .غابلنسبة للمتعلم إ -

 التقليل من قيمة املتعلم و حتقريه و عدم توجيهه توجيها صحيحا . -

تعويده على السلبية و تركه بعتاد عليها و يعمل هبا ومن واجب تشجيعه و تعليمه أفضل من إجيابيات لتحقيق  -

 طموحاته.

 وفيما يتعلق ابملواد الدراسية 

 إمهال اجلانب العلمي الذي هو جانب مهم يف العملية التعليمية التعليمة . -



خوف التالميذ وهروهبم من املدرسة بدال من تشجيعهم و حبتهم هلا فاملدرسة هي اليت خيرج منها التلميذ  -

 مبؤهالت و رتب عالية كمعلم مثال .

 به و ذلك بتفاعله مع جمتمعه بتأثري و أتثر متبادل . البيئة احمليطة -

ال دوره املهم يف التدريس فهو يعمل جاهدا التقدمي غفتقليل من شان املعلم الذي هو حمور العملية التعليمة و إ  -

 ما هو أفضل لتالميذه .

 وذلك ملا ميتلكه من قدرات و معارف .

 مسات املنهج احلديث : -5

اجلهود املبذولة يف الرتبية و التعليم أدت إىل ظهور منهج حديث  ،كانت ج القدميا جهة للمنهاملو  االنتقاداتل ج

 على العملية التعليمية نوعا من اجلدة و التطور يف عملية التدريس . يليعطي هذه العيوب و يطف

شراف املدرسة إعلى أنه :" كل دراسة أو نشاط و خربة يكتسبها و يقوم هبا املتعلم حتت   Barthجند كل من 

 .23و توجيهها داخل غرفة الصف و خارجه "

اذا ملاخلمس بذكر من بينها ما يلي  على املشاركة اإلجيابية و السماتو املنهج احلديث يهتم ابملتعلم و بقدرته 

 تريب ؟  مباذاتريب؟ 

 وماهية نتائج الرتبية ؟  ؟.ريبنمن  ؟كيف 

 

 

 

 

 

 ج( 1و نوضح ذلك فيما يلي : )
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كما أن هذه األسئلة اخلمسة ضرورية و اليت ال بد منها فهي اليت يقوم عليها املنهاج احلديث الذي 

تصب فيه حمور العملية الرتبوية و قوامها املعلم  الذي هو العنصر األول و أساسي فيها إىل جانب املتعلم ودوره 

 فيها .

 الرتبوي :األسس اليت يقوم عليها املنهاج 6-

نقصد ابألساس هناء كافة املؤثرات و العوامل اليت تعد املصادر الرئيسية لألفكار اليت تصلح لبناء املنهاج 

 و تعميمه و جتريبه و تطبيقه  وهذا األسس هي :

 األسس الفلسفية : 6-1

يرتكز كل منهاج على فلسفة تربوية واضحة و حمددة تعكس يف املقام األول فلسفة اجملتمع )املبادئ  

 أو تركز األسس الفلسفية على ما يلي : (الدستور )وحمل إنفاق أفراده من خالل  والقيم( اليت حتكم مساره ،

 هتمام بذكاء املتعلم و فكره .اال -

 دوره يف اجملتمع . أمهيةاملتعلم و حرتام شخصية هتمام املنهج ابالا -

 لماذا

 نربي؟ 
 بماذا

 نربي؟ 
 

 كيف

 نربي؟ 
 

 من

 نربي؟ 
 

 ما نتائج

 التربية ؟

 تقومي
 العملية 
 التعليمية

 و التعليمة 
 امل كيف ضوء ت 

عناصرها و ال 
 ينقص عنصر منها

مراعاة الظروف 
احمليطة ابلفرد 

نفسية إجتماعية 
ختص املتعاملني 
 واملعلمني عموما

 ختيارا
 الطريقة املناسبة 

 للتعليم  
 و الكفيلة بتحقيق 

 أهداف 
 التعليم املنشودة

مضمون التعليم 
 البد 

 منه ضوء
 نوع 
 الفرد  

 املتميز بقدراته
 ته املعرفيةءاو كفا 

حتديد نوع من 
الفرد املتميز الذي 

يفيد جمتمعه 
 وغريه و يستفيد

و منه العصر 
 البيئة وفق مطالب 
و أهداف مسطرة 

 هلا 



 هتمام بقدرة املتعلم على التفكري النافذ .اال -

 اخلربات املدرسية  انتقاءختيار العمل املناسب من خالل اهتمام حبرية اال  -

 األسس اإلجتماعية :  6-2

املتعملون من إدراك و ممارسته مبادئ اجملتمع و عادته  حىت يتمكن مراعاة مشكالت اجملتمع وتطلعاته

 24وابلتايل ضمان اإلستمرارية و التواصل وروابط مشرتكة ، وكلها روابط متاسك ومن بني هذه الروابط مثال :

اإلسالم ، فعلى املنهاج الذي يقدم للطلبة ، سواء املنهاج اإلسالمي أو املنهاج اللغة العربية أن يسعى بشكل أو 

 خر إىل رفع الروابط اإلجتماعية .أب

 األسس النفسية : 6-3

املنهاج اجليد هو الذي يراعي خصائص النفسية و خصائص النمو يف كل مرحلة  من مراحل احلياة املتعلم  

 و كذلك املشكالت املتعلقة هبذه املراحل عند التخطيط أو البناء أو التنفيذ ألي منهاج .

 األسس الثقافية :  6-4

لثقافة احمللي للمجتمع هلا دور كبري يف بناء أي منهاج إلحتواءها على معارف و خربات مقبولة إن ا

 .25أخرى غري مرغوبة أو مرفوضة سواء أكانت متخصصة   أو عامة  جتنب وكذلك

ومن خالل هذه األسس األربعة املكونة للمنهاج و اليت يقوم عليها كل أسس ختتلف عن أخرى وال ميكن 

 املنهج بدون هذه األسس اليت تعد عامة يف قيامه .قيام 

 . االستمراريةيؤكد على التطلعات اجملتمع و مشكالته و صفات و ضمان  -

 مراعاة اخلصائص النفسية يف مراحل احلياة املختلفة للمتعلم . -

 وجود عنصر الثقافة ومعرفة املعارف . -

 تعلم معرفة القدرات اجملودة عند كل من املعلم و امل  -
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 املنهاج يراعي هذه األسس لكي يستطيع بذلك أن يكون متنوع و شامل .  -

 املنهاج الرتبوي : مكوانت

يتكون املنهاج الرتبوي من أربعة عناصر أساسية و تعترب مبثابة العمود الفقري  وهذه العناصر هي كاأليت : 

و لتوضيح أكثر نستعمل املخطط األيت و نتطرق  األهداف و احملتوى و الطريقة و الوسيلة التعليمية و التقومي

 .26إىل عنصر من هذه العناصر على حدى و مكوانته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( .01الشكل يوضح مكوانت املنهاج )

 األهداف الرتبوية  -1

ومن التغريات اليت يراد  التعلماد إحداثه يف سلوك املتعاملني كنتيجة لعملية ير اهلدف الرتبوي تغيري   

مالديهم من معلومات أو إكساهبم مهارات معينة  إحداثها يف سلوك املتعلمني ، مثال إضافة معلومات جديدة إىل

 .27أو تقدير أو حنو ذلك ؟ استبصار ت أو تنمية مفاهيم معينة لديهم أو ا، يف جمال من اجملر 
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 األهداف

 

 المحتوى
 

 التقويم  

 

 المنهج

 

 الطريقة



ومن خالل هذا التعريف البسيط يتضح لنا أن األهداف الرتبوية تعد حجر الزاوية للمنهاج الدراسي وما يتعلق  -

 مية.يابلعملية التعليمية التعل

 

 أمهية األهداف الرتبوية : 1-2

 تعود  أمهية األهداف الرتبوية إىل األمور اآلتية:

 املدرس و املتعلم .أهنا تعترب املوجه الرئيسي لفعاليات ونشاطات  -

 تعترب املعيار الرئيسي لعملية التقومي . -

 ختيار طرائق التدريب و األساليب املتتالية. امتكن املدرس من  -

 األساسية اليت تدور حوهلا مجيع األنشطة و الفعاليات املتعلقة هبا و بعملية التعلم . االرتكازمتثل نقطة  -

 املتصلة ابملنهج.ختاذ القرارات اتساعد على  -

ومن خالل هذه النقاط األساسية نستنتج أن أمهية األهداف الرتبوية متكن يف بناء املناهج وتطوير العملية الرتبوي 

 جاته .اتساعد على حتقيق األهداف املنشودة للمتعلم وبلوغ ح

 :  28األهداف اشتقاقمصادر  1-3

ق منها و إن هذه املصادر ختتلف شتقإمنا تستند إىل مصادر ت إعتباطاالشك أن األهداف الرتبوية ال توضع 

الفلسفة الرتبوية ، و اليت يتبناها املنهج فاملنهج الذي يتبىن الفلسفة التقدمية ختتلف  هذه مصادر  ابختالف

اق األهداف الرتبوية و على الرغم من تباين إلشتقاألهداف عن مصادرها وتعدد املصادر األساس  اققشتا

 نظر الفلسفيات الرتبوية ميكن إمجاهلا كما ترى اغلب الفلسفات كاأليت : وجهات

اليت يعرب عنها يف عامل فلسفة الدولة و حاجياهتا ألن الفلسفة اليت يتبنها اجملتمع وحاجياته :   1-3-1 

تمع، األهداف حتدد يف ضوء ما تربيه تلك الفلسفة من الفرد وعلى هذا األساس ينبغي أن يتجسد فلسفة اجمل
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اليت األهداف الرتبوية  استفاقاجملتمع و فلسفة من مصادر  يف األهداف الرتبوية لذلك عدّ  ثراتهة و اتو عاد هوقيم

 ها املنهج.انيتب

هو املستفيد يف العملية  ،ألن املتعلم  اهتماماتو ما يتصل من ميول و  املتعلم وخصائصه و حاجته : 1-3-2

 منها يف العملية التعليمية لتنمية شاملة. انطلقالرتبوية فالبد أن تتأسس األهداف على تلك امليول واليت 

يف العملية  االعتبارل يف العامل الذي جيب أن يؤخذ بعني صاحلا التطور العلمي و التكنولوجي : -1-3-3

ي ضعك جيب على والما حيصل  يف عامل من تطور علمي و تكنولوجي لذتكون بعيدة ع التعليمية واليت ينبغي أن 

 ل .ااملناهج تقصي ما وصل إليه العلم يف هنا اجمل

األهداف  استفاقإن طبقة املادة و خصائصها ال ميكن أن تستبعد عند طبيعة املادة و معطياهتا :  1-3-4

منها عند وضع هذه األهداف ألن لكل مادة معطياهتا و مبادئها  االستفادة، و  استحضارهاالرتبوية  بل جيب 

 اليت متيزها عن غريها .

األهداف الرتبوية و ذلك من املهم  استفاقتعد مصدرا مهما من مصادر الرتبوية احلديثة :  االجتاهات 1-3-5

 الرتبوية احلديثة اليت تواكب التقدم . االجتاهاتربط بني أهداف املنهج و 

تعرضت الكثريون لتصنيف األهداف الرتبوية و حتديد مستوايهتا إال أن أكثر  األهداف ومستوايهتا:جماالت 

الذي اعتمد جماالت الشخصية اإلنسانية  ، أساسا لتصنيفه إذا   Bloomبلوم تصنيف التصنيفات شيوعا هو 

ضها ، وهذه اجملاالت يف إن لشخصية اإلنسانية تتكون من ثالث جماالت مرتابطة متكاملة غري منفصلة عن بع

أو النفس حركي و على هذا األساس صنف بلوم األهداف إىل ما  رياجملال املعريف و اجملال الوحداين و اجملال املها

 :  29أييت

  the cognitne Domainاجملال املعريف أو الذهين  -1

  the effective Domainاالنفعايلاجملال الوحداين أو  -2
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  the paychomotor Domain يحركي أو املهار اجملال النفس  -3

 مت تصنيف يف هذه اجملاالت إىل املستوايت كما أييت : 

سرتجاع املعلومات اليت مت إمهاهلا و يتضمن من ذلك او تعين التذكر أو احلفظ و  :kmowlageاملعرفة   -1

، و القوانني و ميثل هذا املستوى أدىن  النظرايتستدعاء عدد كبري من املعلومات كاحلقائق البسيطة و املبادئ و ا

 مستوايت اإلدراك العقلي ومن أمثلة أن بعدد الطالب اخللفاء الراشدين .

املادة وتقدميها من املتعلم أبسلوبه اخلاص، أو  ستيعاباويعين القدرة على  : comprehensionالفهم -2

التعريف أبسلوب خمتلف و تفكري الكلمات ، احلقائق و املعلومات و القدرة على  ستيعابايوجزها فهو يعين 

 وترمجة لغة إىل أخرى ومن أمثلة ذلك أن يعرف الطالب مفهوم الرمزية يف األدب العريب .

: مستوى التطبيق أعلى من مستوى الفهم والتذكري و اكثر تعقيدا  يتطلب Applicationالتطبيق  -3

من املستوى النظري اجملرد إىل املستوى العلمي احملسوس فهو  االنتقالعمليات عقلية أكثر من الفهم و فيه يتم 

يعين تطبيق احلقائق و املفاهيم و النظرايت اليت درسها الطالب وفهمها يف مواقف تعليمية جديدة داخل غرفة 

 الصف أو خارجه ، و من أمثلة ذلك أن حيسب الطالب مساحة مربع .

لعليا يف اجملال املعريف يف تصنيف بلوم ا الثالث ن مستوايتيعد مستوى التحليل م: analysaisالتحليل  -4

و يعين أن يقوم املتعلم بتجزئة املادة إىل أجزاء أو عناصر يف عينة ، و إدراك ما ينتهي من عالقات إن بلوغ املتعلم 

ذلك أن يعرف  ها ومن أسئلةتالقدرة على حتليل املادة إىل مكوانهتا من أجل فهم بني امتالكههذا املستوى و يعين 

 الطالب يبني اإلحتالل و التحرير. 

ويعين إمتالك  القدرة على تركيب العناصر و األجزاء و تكوين و تركيبات جديدة :  Synthèsesالرتكيب -5

منها أي تكوين كل جديد منن عناصرها التعليمية املتعلم ومن أمثلة ذلك أن يكتب الطالب مقالة يبني فيها 

 ق .ا و العر فلسطني احتاللأسباب 



و يعين القدرة على إصدار أحطام صالحية األشياء كما يف ضوء معايري حمددة :évaluationالتقومي  -6

تعلمها الطالب ، و هنا يعين أن هذا املستوى أعلى مستوايت التفكري اإلنساين لذلك جاء يف قمة الرتتيب اهلرمي 

 احتاللمن أمثلة ذلك أن ينتقد الطالب درائع  أمريكا يف  يف تصنيف بلوم املرتب على أساس الصعوبة و التنفيذ و

 العراق. 

عنها فكل عنصر  االستغناءإذن من خالل هذه جماالت السنة يف تصنيف األهداف الرتبوية عند بلوم ال ميكن  -

من يكمل أخر و هي مرتابطة و متناسبة فيما بينها فبدوهنا تبقى املعرفة انقصة و ال قيمة هلا و لكل عنصر 

 عناصرها ضروري و ال نستطيع تصور كل عنصر بدون أخر.

 ابملنهاج : وصلتهااألهداف 

تعد األهداف مبثابة حجر الزاوية و اليت يعتمد عليها املنهاج الرتبوي و أهم مكوانته األساسية ،املتمثلة يف 

املستوى طرائق التدريس و التقومي و تعترب األهداف املرشد احلقيق و العلمي لكل العاملني يف حقل املنهاج 

التالميذ الذين يدرسوهنا فالذين حيقون املنهاج تمكن حىت ين املنهاج و يقيموهنا ضعو من الذين ي ابتداءالدراسية 

ة هلا ، و الدين يقيمون نتائجها خططحتقق األهداف الرتبوية املاملناهج و ينظموهنا حىت  حمتوى هذه إمنا خيتارون 

، يدقق أهداف مسبقة حتدد مسارها بشكل 30و مدى حتقيقها عند التالميذ فال ميكن أن متتد املنهاج الرتبوية 

 م.عا

فاألهداف وثيقة الصلة ابملنهاج فهي عنصر أساسي و وأهم مكوانته إىل جانب مكوانت أخرى وكما قلنا فاملنهاج 

طريقة التدريس التقومي ولكل عنصر من هذه  توىهداف الرتبوية احملالرتبوي يتكون من أربعة عناصر رئيسية فهي األ

 العناصر أمهية ابلغة و عالقة وطيدة ابملنهاج .

 ميثل احملتوى املكون الثاين من مكوانت املنهج،أييت بعد األهداف ليكون ترمجة صادقة هلا احملتوى : -2

 و ميكن تعريف احملتوى أبنه :  2-1

                                                           
 .  38م ،ص  2007،  01رية ،مصر ،ط وطرق التدريس ، جامعة اإلسكند هجاحممد جنار ، املن -30



 واالجتاهاتجمموعة التعريفات و املفاهيم و العالقات و احلقائق و القوانني و النظرايت و املهارات والقيم 

 .31لكتب الدراسية املقررة على الطالب أبي من املراحل الدراسية اليت تشكل مادة التعلم يف أحد ا

 للمتعلمني.فاحملتوى إذن هو املادة املعرفية املقرر تدريسها 

 احملتوى : اختيارمعايري  2-2

السياسية  و ابجلوانبذات صلة ختيار احملتوى يف ضوء معايري أساسية الذا جيب أن تتم العملية  

 . الدقةمن هذه املعايري بشيء  نتناول والتكنولوجية و العملية و الرتبوية و سوف

 أن يكون احملتوى مرتبطا ابألهداف . -

 قا  وذا داللة .دأن يكون صا  -

 أن يراعي حاجات و ميول التالميذ . -

 مراعاة احملتوى للفروق الفردية .   -

 الثقايف للتلميذ . و االجتماعيربط احملتوى ابلواقع  -

 مول و العمق .شالتوازن بني ال -

 ظروف تطبيقه . -

 .32مراعاة احملتوى للتعلم السابق و التأسيس عليه لتنظيم البيئية املعرفية للمتعلم  -

 وهذا بكل أمهية احملتوى يف التعلم .

 ختيار احملتوى:اطرائق  2-3

إمنا ختياره و ال يكون مبجرد الصدفة و افقد ذكران مما سبق أن احملتوى هو الدعامة األساسية للمنهج ومن مت  

 مراحل رئيسية وهي كاأليت :  ةبني على ثالثيبنى
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 املرحلة األوىل: 3-2-1

بناء تعتمد على حاجات املتعلمني ومشكالهتم و املعارف و املهارات اليت حيتاجون إليها يف حياهتم و  

على ذلك خيتار احملتوى الذي حيقق هذه احلاجات للمتعلمني و يساعدهم على حتقيق ذواهتم وفق فطرة هللا فيهم 

 ذكرا و إاناث .

 املرحلة الثانية: 2-3-2

هتماماهتم حباجات املتعلمني ، اهتتم بتحديد مطالب املادة التعليمية ) وهنا اللغة العربية ( أكثر من  

للمواد الدراسية و كل املعارف و املعلومات و التطورات اليت حدثت للمادة الدراسية جيب أن  فالرتتيب املنطقي

يكون متضمنا يف حمتوى املنهج  وهذه الطريقة غالبا ما ترفع قيمة املادة الدراسية و املعرفة و املعلومات على قيمة 

 اإلنسان و حاجاته و مشكالته ومطالبته .

 املرحلة الثالثة : 2-3-3

ختيار املنهج عن طريق اخلرباء يف كل جمال من جماالت املعرفة ، فهؤالء ال يستخدمون اهي الطريقة 

 .33ختيار حمتوى املنهج كل يف جمال ختصصهاخرباهتم الطويلة يف 

 وعليه فإن حمتوى املنهج تتشارك فيه ثالثة أطراف رئيسية هي :

 رباء و املتخصصني وتنتج ما يسمى مبحتوى املنهج .حاجات التالميذ و مشكالهتم املادة الدراسية ، و اخل

طريق إال وقد ختتلف عن أخرى و ختالفها يف   على ثالثة طرائق رئيسية فكلبىنختيار احملتوى ياوعليه فإن  -

 احملتوى .

 معايري تنظيم احملتوى : 2-4

                                                           
 .50هج وفق منهج التفريد و التعلم الذايت ، مرجع سابق ، ص اكايد إبراهيم عبد احلق ختطيط املن  -33



تنظيم احملتوى ، و هي عملية ختيار وفق املعايري األساسية و ابلوسائل اليت حتدثنا عنها أتيت عملية ابعد 

تستند إىل نظرايت عملية و ليست عملية عشوائية ، و سوف حناول ألن نستعرض تلك املعايري و بعض مداخل 

 التعلم . نظرايتيف ضوء  ىو تتنظيم احمل

يعين إاتحة الفرصة أمام املتعلم ملمارسة املختلفة من مفاهيم و حقائق و تعميمات   :االستمرار 2-4-1

يف مراحل خمتلفة، يف مراحل خمتلفة سواء على مستوى الصف أو على مستوى  اجتاهاتهارات و قيم و مو 

الرأسي  أو التكرار الرأسي أي إاتحة فرص عديدة ومتكررة  ابالستمرارالسنوات الدراسية ككل وهو ما يسمى 

خالل الرتابط بني املواد الدراسية  األفقي فيتحقق من االستمرارللممارسة هذه اجلوانب حىت يتقنها التالميذ أما 

 اليت يدرسها التالميذ .

اليت جيب يكتبها التالميذ ، من خالل دراسة احملتوى  اآلليةابع أن تبىن اخلربات ت: ويقصد ابلتابع تالت 2-4-2

تبني تدرجة مابع يف تنظيم احملتوى يتطلب أن تقدم اخلريات للتالميذ بصورة تعلى اخلربات السابقة و حتقيق مبدأ الت

بع من شأنه يزيد دافعية املتعلم لدراسة احملتوى تاو إتساعا و عمقا و هذا الت تعقيدا من السهل مث تزداد

 .والتفاعل معه مما يسهم يف حتقيق نتائج نعلم أفضل .34

 ويعين ابلتكامل هو أن يقدم املعرفة يف صورة مرتابطة غري جمرّأة حبيث يشعر  التالميذالتكامل :  2-4-3

ة أو بني احدابلوحدة املعرفة وتكاملها سواء كان ذلك على مستوى املوضوعات اليت يعاجلها احملتوى يف املادة الو 

املادة و املواد  الدراسية األخرى كالتكامل بني الفروع املعرفة العلمية : كمياء بيولوجي التكامل بني العلوم 

يبدي فيه التالميذ العالقات بني اجملاالت  أكثر فعالية حنيوالرايضيات وهذا التكامل من شأنه أن جيعل التعلم 

 املختلفة اليت يتضمنها املنهج .
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تعد الطريقة التدريس العنصر الثالث لبناء املنهج واليت ال تقل أمهية عن عنصري األهداف الرتبوية  الطريقة : -3

و احملتوى ، إن العملية الرتبوية هلا عناصر متشابكة تؤثر فيها مثل اخلربة نفسها ن املتعلم و حاالته اجلسمية و 

 عني هبا .ستسائل و األدوات اليت يالعقلية و النفسية و املعلم و شخصية  و طريقة التدريس و الو 

بتداع طرق جديدة لتدريس أكثر فاعلية و أكثر جناحا و امنذ زمن بعيد أمهية الطريقة يف الرتبية ربون لقد أدرك امل

ل جزءا هاما من و الطريقة جليدة كإنه من يرجع إىل اتريخ الرتبية يالحظ أن هذه احملاوالت  يف طرق التدريس تش

عليها من روحه  أسبعهي طريقة الشخصية ال للفعلية مبعىن أهنا الطريقة اليت كوهنا املعلم لنفسه و للتدريس هي: " 

 كما أهنا : " نظام من األفعال الواعية و اهلادفة من أجل تنظيم النشاط املعريف  للتعلم ،  و أتمني   35وشخصيته " ،

 .36الذايت للمحتوى التعليمي "  اكتسابه

هتمام املتعلمني والبد  أن تكون واضحة ا ثريمهية الطريقة يف التدريس  و اليت تأ ندرك  ويف ظل هذين  التعرفني

 أمام التلميذ .

 مبادئ التدريس اجليد :  3-1

مثلى  انجحة ، بل  هناك طرق متعددة بتعدد و تنوع أغراض التعلم  أنه ليست طريقة واحدةمسلم به  من 

 دات املتعلمني و تعدد مستوايهتم و أهم هذه املبادئ هي : اعدستوحمتوايته ، وا

 املختلفة مبادة التعلم وجعلها متصلة حباجات .  بواعثهاملتعلم و  اهتمامإاثرة  -

  واستقراءهااملواقف وحتليل الظواهر وجتميع الوقائع  تنمية الرتعة يف املتعلم إىل مواجهة املشكالت، و تشخيص -

 عنها  تكمن فيها حلول تلك املشكالت . استنتاجاتوصوال إىل 

 التدريس اجليد يقوم على أساس فهم طبيعة املتعلم و عملية التعلم و سرقة .  -

 ختبار  الطريقة :امعايري و شروط  3-2

                                                           
 . 108سبق ذكره ، ص  يونس ، حممود الناقة و أخرون ، مرجعفتحي يونس  - 35
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ختيار الطريقة املناسبة كي حتقيق اهلدف منها من بني اهناك عدة معايري و شروط ينبغي أن تراعي عند 

 هذه املعايري و الشروط هي : 

ختيار الطريقة جيب أن يكون يف ضوء األهداف ا، إن معني مالئمة الطريقة األهداف التعليمية اخلاصة مبوضوع  -

 .37ة من  أهداف املنهج شتقالتعليمية للموقف التعليمي و امل

و أن صديقة التدريس جيب  املنهج،هداف أل ةراد تدريسه، حيث أن احملتوى ترمجتوى املطريقة للمحالمالئمة  -

 املراد حتقيقها.أن تكون مرتبطة ابألمان 

مالئمة طريقة املستوى التالميذ : لكي حيقق املعلم أهدافه جيب  أن تالئم الطريقة املستوى الفرصة للمتعلمني  -

 إاثرة املتعلم و تشويقه .إىل املتعلم ، أي تعمل  الطريقة على 

 للمتعلمني ملمارسة السلوك املراد تعلمه أي تكون املتعلم إجيابيا . ةإاتحة الفرص -

 التعلم.إشعار املتعلمني إبشباع دوافعهم و اليت دفعتهم إىل  -

 أنواع طرق التدريس : 3-3

د كثريا على املتعلم مثل طريقة ختالف الدور الذي  يقوم به املعلم أو التالميذ ، فهناك طرق تعتمختتلف اب

اإللقاء املباشر ، توجد طرق أخرى تعتمد على التلميذ مع درجات متفاوتة من توصية و إرشاد املعلم مثل طريقة 

 وحل املشكالت و التعليم الفردي  و سنتعرض أهم هذه الطرق : االكتشاف

 

  املباشر:اء قطريقة اإلل 3-4

و الذي يهتم املعلومات ويعرض  الدرس،فهو الذي يهيمن على سري  املعلم،تعتمد هذه الطريقة على  

حلول املشكالت وهو الذي يلقى و حياضر دون تفاعل مع التالميذ كما أنه ال يهتم بردود أفعاهلم وال يسمح 

 ابملناقشة.
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واحد من  جتاهاتتم يف  االتصالوذلك يشري إىل أن عملية  عليه،يف هذه الطريقة يسمع و يسجل ما يلقى  فالتلميذ

 التلميذ.املعلم إىل 

  االكتشاف:طريقة  3-5

سواء ابلتوجيه أو ابإلرشادات  من جانب املعلم بنفسه فيقوم التلميذ  االكتشافيقوم التلميذ ابلبحث و 

مبعاجلة املعلومات عن طريق حتليلها و تركيبها ليصل إىل كل متكامل جديد ابلنسبة له  ، ويكون دور املعلم هنا هو 

املعلم و إن الطريقة  تبعا لدرجة  االكتشافالتوجه و إعداد املواقف  التعليمية املناسبة اليت هتيئ للتالميذ جو 

مصادر التعلم متنوعة جلمع املعلومات ، و  استخدامو  االكتشافتدرب التالميذ على طرق البحث و  االكتشاف

 .38إن هذه الطريقة ختلق يف التالميذ حب املعرفة و اإلقبال عليها ، وتنمي قدراهتم العقلية 

 طريقة حل املشكالت :  3-6

يستخدم املعلم طريقة حل املشكالت عندما يهدف إىل التنمية قدرات حل املشكالت عند تالميذه 

فيها ،فتهدف إىل التنمية  لتحقيقها،وتعد تنمية مهارات هذه الطريقة من األهداف التعليمية اهلامة اليت تسعى 

خطوات  polyaقد حدد " بوليا يف مع اجملتمع بذكاء معريف و كمهارات التفكري العلمي لدى التالميذ و الت

 حل املشكالت كما يلي : 

 فهم املشكلة . -

 وضع خطة املشكلة .  - 

 تنفيذ اخلطة . -

 تفهم احلل مت التوصل إليه . -

 فهم املشكلة عن طريقة وضعها يف صورة قابلة للحل . -

 رسم خمططات عن طريق العمل مناذج حملاولة حلل املشكلة . -
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 احللول اليت مت التوصل إليها .التأكد من حل أو  -

ة، يخيتلف التالميذ يف مراحل  منوهم املختلفة سواء املعرفية  أو الوجدانية أو املهار طريقة التعليم الفردي:  3-7

وذلك خيلق الفروق  الفردية بينهم ، ملواجهة هذه الفروق بني التالميذ على املعلم أن يستخدم طريقة معينة تقدم 

 فردية .مناشط تعليمية 

 مواد التعلم الذايت . استخدام -

 .39املواد التعليمية املربجمة  استخدام -

 العالقة الوسائل التعليمية أبهداف املنهج : -7

وثيقا  ارتباطاالتعليمية و املنهج و ترتبط أساليب التدريس ووسائله  من الوسائلهناك العالقة وطيدة بني كل 

ملناهج لذا تستخدم الوسائل التعليمية إال يف ضوء عالقاهتا الوطيدة بعمليات ابملناهج الدراسية كل هي جزء من ا

 .40عمليات متكاملة ابعتبارمهاالتعلم و التعليم 

 األساليب و الوسائل  و األنشطة و التقومي. -األهداف  -احملتوى  عناصر:و املنهج كنظام يتكون من عدة 

الوسائل التعليمية بعناصر املنهج و اليت ترتبط ابألنشطة املدرسية املصاحبة للمعلم يف تنفيذه للمنهج إذا  ارتباط -

ميارس  األنشطة داخل املدرسة ، و خارجها و يف احلالتني فإنه يستند  غلى القاعدة حيدد يف إطار تكامل مع 

لية اليت يعيش فيها املتعلم ، فينقل أن هناك عالقة وطيدة طرق التدريس و الوسائل لتعليمية و املتوفرة يف البيئة احمل

املعلم يف تنظيم املادة التعليمية ومراعاهتا  إعانةالصلة بني كل من  الوسائل التعليمية و املنهج إذ تعمل على 

 ات .   الت والزاير رحألهداف املنهج املساعدة  على تنمية امليول و القدرات اإلجيابية لدى املتعلم من خالل ال

ويف ضوء هذا فإن الوسائل التعليمية ال تتخرج عن نطاق املنهج و مكوانته  فهي عنصر أساسي ال ميكن  -

 عنه و هذا للعالقة املوجودة بني كل من املنهج و الوسائل التعليمية. االستغناء

 التقومي : -4
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تتأسس املعرفة بني املعلم املتعلم و يعد التقومي العنصر الرابع من عناصر املنهاج ومكوانته إذا على ضوئه  

 أهداف املنهج  .

 تعريف التقومي الرتبوي : 4-1

الرتبوية يف حتقيق  يعرف التقومي يف جمال الرتبية أبنه : " العملية اليت حيكم هبا على مدى جناح العملية

لى ضوئه  يتم . و يقصد به: " قياس مدى حتقيق األهداف يف كل حصة دراسية ، وع41ة "دو شاألهداف املن

 .42حتديد مدى جناح أو فاعلية حصة التدريس املطبقة "

 ومن خالل هذا التعريف يتضح أن التقومي ميثل جزءا ال يتجزأ من عملية التعلم و مقوما أساسيا من مقوماهتا .

 

 أمهية التقومي : 4-2

يعايشون اجملال الرتبوي و حيسون يعترب القومي مهما للقائمني على العملية التعليمية و املهتمني هبا الذين 

وري املناهج كما انه طمبشكالته و يهتمون ابلوصل إىل احللول فيها و خباصة التالميذ ، و املعلمون و اآلابء وم

 كبريا و ميكن توضيح أمهية فيما يلي :   اهتمامايويل 

ة التعليمة للحكم على مدى عالقتها أنه الطريقة اليت يلجأ إليها املربون و كل ماله عالقة  ابلعملية التعليمي -

 وجدواها .

 مالحظة التقدم املعاصر يف الرتبية . -

 واكتماال.ة قدازدادت ي و اليت متطور أساليب القياس الك -

 واهله و خاصة عند املربيني فقد أولعلم و املتعلم و ال ميكن جتاامل كل مننستنتج أبن التقومي أمهية ابلغة عند   -

 به . بليغا  اهتماما
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 وظائف التقومي : 4-3

لقد تطور التقومي بتطور الفلسفة الرتبوية و تنوعت أساليبه و تعددت وظائفه حبيث متثلت كثريا من 

 احلياة. لكل جماالتاجلوانب النفسية و الرتبوية 

 العمل:الدراسة و  يف جمال

فإنه يعد من وجهة  األعمالللتقومي قوة حافزة  طاغية وهو وسيلة من أجل إصدار األحكام على الناس و 

كبريا ابلتقومي و أن العدد األكرب   اهتمامانظر الدراسيني مفتاح النجاح يف احلياة و لذلك يهتم الطلبة يف املدارس 

و التقومي  فإن اجملاالت اليت ال تدخل يف حساب تقومي  االمتحاانتمنهم يركز طاقته و مييل جهده لدى إجراء 

 ها حىت ولو كانت من  اهلواايت و األعمال احملببة  هلم .عن ابتعدالطلب تراه وقد 

 

 يف جمال الوظائف اإلدارية :

 للتقومي وظائف إدارية هامة : فالتقومي الرتبوي ضروري 

 ألخرى.العمليات الرتفيهية من فصل دراسي ألخر ومن مرحلة  أوضاعهم فيهاقبول التالميذ يف املدارس وحتديد  -

 .  43دراسيا ومهنيالتوجيه التالميذ   -

 

 

 

 يساعد التقومي على :  يف جمال التشخيص و العالج و الوقاية : 

حتديد نواحي القوة فالضعف لكل من جماالت منو التلميذ وجماالت املنهج الدراسي مادة وكتابة وطريقة 

 ووسيلة نشاط و خطة حياة مدرسية .

 .حتديد  العوامل املؤثرة على سري العملية التعليمية  -
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 و األخطاء قبل وقوعها . االحنرافاتالوقاية من   -

 تطوير املناهج الدراسية :  4 -4

والسيكولوجية  االجتماعيةإن تطوير املناهج املدرسية يعين وحتديث هذه املناهج وفقا للتغريات 

اليت مير هبا اجملتمع ، و هذا يتطلب املناهج و حتليلها بشكل مستمر و هناك العديد من املربرات اليت  واالقتصادية

 فيما يلي :    نوجزهااهج تستدعي تطوير تلك املن

 خطوات تطوير املناهج  الدراسية :

 متر العملية تطوير املناهج املدرسية العديد من اخلطوات نفرضها فيما يلي : 

 بضرورة املناهج املدرسية :اإلحساس  -

دراسة  حتليلية  مسحية لواقع املناهج املدرسية هبدف التعرف اليت مستواها ، والفلسفة اليت تستند إليها وسالمة 

 وضعها لتكون األساس يف توجيه عمليات التطوير .يف ها نقاط ضعفها و دقة حمتواها و نقاط قوهتا و أهداف

املتمثلة يف األهداف و احملتوى و اساليب كل من التدريس والتقومي وكذلك حتديد حتديد  عناصر  املنهج الرئيسية 

 نوع التنظيم املناسب هلذه املناهج .

تنفيذ املناهج الدراسية اجلديدة و الطلب إىل املعلمني أن يقوموا بكتابة التقارير التقوميية عن املراحل التنفيذ 

 والصعوابت اليت توجه هذه املناهج .

 وم املناهج الدراسية ؟ كيف تق

 :44تقوم املناهج الدراسية على مخسة أسئلة و هي كاأليت

قوم يمىت  

 املنهاج ؟

كيف يقوم 

 املنهاج ؟

تقوم  من

 املنهاج ؟

ملاذا يقوم املنهاج 

 ؟

ماذا يقوم 

 املنهاج ؟
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      تقومي املناهج

  تقوم املناهج الدراسية يف ثالثة مراحل و هي : -1

 تطبيق املنهاج .تقومي قبل   -

 تقومي أثناء تطبيق املنهاج  . -

 تقومي بعد تطبيق املنهاج .  -

  ماذا يقوم يف املنهاج الدراسي ؟ -2

 إن عملية تقومي املنهاج املدرسية تتخذا أشكاال متععدة توضعها يف ما يلي : 

 تقومي و تنظيم املناهج املدرسية .

 تطوير نظام الدراسة .

 الشاملة . الرتكيز على املدارس

 ملاذا يقوم املنهاج ؟  -3

 و هي :  انتقاداتيقوم املنهاج على اجملموعة من 

  احلاجات اجملتمع عامة أو فئة منه.يبيل املنهاج  ال

  .45إىل مستوايت عليا  ابالرتقاءاليسمح للمتعاملني 

 كيف يقوم املنهج ؟  -4

 اخلمسة .يعترب تقومي املنهاج الدراسي أهم عناصر من هذه األسئلة 

 معرفة أسباب ختصيص اليت أدت تقومي املنهج 

 مرحلة مجع املعلومات .

 من يقوم املنهج الدراسي ؟ -5
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عن ذلك فهم هلم كل  املسئولونليس كل شخص عادي يقوم املنهج الدراسي و إمنا املختصون يف بناء املناهج هم 

 سلطة على فعل ذلك .

 أنواع التقومي الرتبوي : 

و يسميه بعض الباحثني ابلتقومي التمهيدي )   évaluation Diagnosticالتقومي الشخصي :  4-1

introductif  أو ابلتنبئ وهو عملية ميكن بواسطتها احلكم على الوضع  األيت عند املتعلم و مدى )

جراء عملي نقوم بت للتعليم اجلديد بناءا على حتديد مستواه فيما قبل ، وهذا فإن التقومي التشخيصي إ استعداده

يف بداية سنة دراسية أو دورة أو جمموعة دروس أو درس ، أو جزء من درس أو حىت نتمكن من احلصول على 

بياانت و معلومات تبني لنا حتكم التلميذ يف املكتسبات القبلية لقدرات ومعارف مهارات و اليت يستند عليها 

اإلجراء العالجي الالزم لتصبح أو إزالة  اختاذيف ميكن  رتتدريس معطيات جديدة كما ميكن حتديد أساليب التع

 هذه العوائق قدر اإلمكان وميكننا حتديد أهداف التقومي التشخيصي و كيفية إجنازه .

إذا كان التقومي التشخيصي يتطلب إجراء يف بداية  évaluation formative:  التقومي التكويين 4-2

قومي التكويين على شكل مراحل متناسقة وفق األهداف اليت حددها فإن الدرس أو بداية مقرر دراسي فإن الت

تعريفا للتقومي التكويين يف قوله "  نملها  حيدديت تضبط هذه املقاطع و تصححها و التقومي التكويين هو األداة ال

معاجلة هذا أن يقيم بسرعة للمتعلم معلومات عن تطوره وهو وسيلة  46يكون التقومي تكوينا إذا كان هدفه 

 .1 "الضعف

يقال له يف الكثري من املراد التقومي النهائي أو  évaluation somative:  التقومي التحصيلي 4-3

تسمياته فإنه تلك املمارسة  الرتبوية اليت يقم بتا املدرس و جهاز حاضر  اختلفعي أو اإلمجايل و أن يالتجم

 مكلف على التالميذ يف هناية تعليم قصد احلكم على فعالية العملية التعليمية .

 نظرايت التعلم : -8
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إن العملية التعليمية تستدعي هتيئة املواقف و مشاريع العمل كما تستدعي العمل على تزويد الطالب 

ابملهارات العلمية و املهنية ، و العمل على خلق الشخصية املفكرة للتعبري عن نفسها ، و هذا تنتظره منا األلفية 

القادمة ، فيجب أن حتقق املنظومة الرتبوية ما توجه به إسرتاتيجيات اإلدراك البعدية و خزن املعلومات ، و هذا لن 

، مثل 47ى فعالية املنظومة الرتبوية وهذا ما فعلته الدول املتقدمةيكون إال ابلتحول الذي جيب أن حتدثه على مستو 

الصناعي يف أوائل الستينات مجع رئيس الوالايت هيئة التعليم العليا و  قمرهاأمريكا ، فعندما أرسلت روسيا بنجاح 

 النمط اجلديد يف املنظومة الرتبوية و الذي يتماشى و التغري احلصري. ابستحداثأمرهم 

ن السياسة الرتبوية يف بالدان حتتاج إىل مراجعة و إصالح لتفادي اخللل و النقائص ، و إن نظرة إقرار أب

و الثقايف قبل من  االقتصاديو  االجتماعيالبعض مما هو معمول به اليوم ، وهنا يصبوا إىل حتقيقه احمليط 

رفة فيها توسعا مدهشا و لن الضروري صوغ و أهداف وغاايت جديدة ملرحلة القادمة اليت تشهد جماالت املع

 بطرائق تقدمي الدروس اليت جيب أن يعمل هبا طريقة نفعية و ال  ابهتمامتكون اجلدية فيها إال 

مانع من اإلستهذاب ابلطرائق القدمية اليت ينسب بعضها من النجاح يف امليدان ، وكذلك من األخذ 

للغوية و الليسانية و احمليط اللغوي الذي تطبق فيه ببعض املبادئ من تلك النظرايت و تكييفها حسب املعطيات ا

 النظرية .

 

 

 النظرية السلوكية : /1-8

الناجتة عن مرياث احمليط  االستجاابتيف هذه النظرية يدور حول جمموعة من  behavoirكان مفهوم السلوك   

ومن هنا نفرق السلوكية أبهنا : " نظرية نفسية أثرت بشكل حاسم يف  اجتماعيااخلارجيي طبيعيا أو كان 
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اإلجرائي  االشرتاطأي هناك ما يسمى ابإلجراء و  اتر تعثالسيكولوجية املعاصرة  حيث هناك السلوك ديين على 

 .48مستقيمان من الفيزيولوجيا " االستجابةاملثري و التعزيز و العقاب علما أن 

( أن املتعلم يف هذه النظرية يكون عن طريق إنشاء روابط أو عالقات يف thorndike)  ك يو قد رأى ثورند

و األعصاب احلركية اليت تنتبه العضالت ، فتعطي بذلك  املنبهريها ثخلية اليت يداعصاب الاجلهاز العصيب بني األ

" لقد  1912زعيم هذه النظرية سنة  واطسونقانون املران و قانون األثر ومن ذلك أعلن  ابعتمادللحركة  استجابة

الغامضة ، وقد صمموا : إّما أن  األشياءكيون  إىل أنه ال ميكن أن يقتنعوا ابلعمل يف الالحمسوسات و و السل انتهى

 .49عن علم النفس أو جبد وله علما طبيعيا "  لوايتخ

 أهم مبادئها :

 منافية للعلم يتبعه التعزيز و أساس أي معرفة .  استجابةو  مثرين التعليم هو أ  -

لكنه ال يهتم  يقدمها املعلم له مكانة ابرزة يف العملية التعليمية التعليمة خيطط للعملية و يتابعها و ينفذها  و   -

ا يقع مبا جيري يف ذاكرة املتعلم من العمليات عقلية ألهنا داخلية وال ميكن مالحظتها أو قياسها مباشرة و كل م

 املتعلم املثريات . استجابةعليه هو  االهتمام

كما أن   شخصياهتم،وبناءا عليه فالنظرية السلوكية هي اليت تدرس سلوك اإلنسان و حتدد أنشطته التالميذ و  -

 تعلمها.واجب املعلم جيعل نفسه قدوة حسنة للتالميذ ففي سلوكه و على املعلم حتديد أنواع السلوك الواجب 

 : 50رية املعرفية النظ 2-8

الكالم اإلنسان نشاط حركي واعي  أن اعتبارسلوك اإلنسان مييله العقل ميلك التوجه العام لإلنسان على 

 العلمي.القيم ليست أوهام بقدرها هي نتاج التطور احلاصل يف السلوك القيم الناتج التطور 

                                                           
 143نفس املرجع ص  - 48
،  01عبد اجمليد عيساين حممد كمال نظرايت التعلم و تطبيقاهتا يف علوم إكتساب املهارات اللغوية األساسية ، دار الكتاب احلديث ، ط  - 49

 .26، ص  2012 – 1433
 .26-25نفس املرجع سابق ، ص  - 50



التعليم عندها ال يكون شامال إال بتغيري اإلنسان لطريقة تفكريه و بناءه املعريف و العمليات العقلية اليت يوظفها  -

 املشريات اخلارجيية . اهتماماو ليس مبا يقوم به سلوك ظاهر ، حيث تويل 

عل الطالب ابحثا حمصال املعلم يعمل على إعطاء و شرح املناقشة الدروس و يعمل على هتيئة العملية اليت جت -

ألكرب املعلومات ، كما حيتل الطالب مركزها التعليمي ، يساهم يف التخطيط ألهداف العملية التعليمية ويشارك 

املتعلم املعلم يف نشاطه عن طريق شرحه لبعض أجزاء الدرس و يقوم ابلبحوث النظرية ، كما انه فرد يسعى إىل 

 ملعلومات و تنسيقها .تلق اذاكرته من  املعرفة عن طريق ما تقوم به اكتساب

 أدوات.نوع من املصادر و يستخدم وعات و ليس على الدروس فردية و يترابط املوض يقوم علىهاج نامل -

 .االستجاابتالطالب ال على كمية  حيصلهاالتقومي عنها على قياس كمية املعرفة اليت  يقوم -

 أهم مبادئها : 

 عي.االجتماالتلميذ  إظهار دور -

 املشكالت.إظهار أمهية التنظيم و التفكري يف مواجهة  -

 ابلتخطيط  االهتمام -

 األنشطة املناسبة لنمو التلميذ املعريف . -

و أهم ما ميكن قوله عن النظرية املعرفية تسعى إىل التعليم الذي يكون مصحواب ابملتطلبات الضرورية و جتعل من  -

 . 51ومات و يطورها يف احلياةالطالب ابحثا يسعى إىل تلقي املعل

ومن خالل هذه الفقرة نالحظ ان العملية التقومي هي أساس العمل الرتبوي و يتجسد ذلك من خالل عالقة  -

التأثري بني التقومي و عملية التعليم حبيث أن كالمها يسعى إىل تطوير الطالب و حتديد مستواه و األخذ بيده 

والكشف عن مواطن ضعف حىت يستطيع أن يعدل مساره تعلمه خصوصا بعد إطالعه على نتائج تقوميه و لذا  

كان البد من جعل النتائج املرتتبة عن العملية التقوميية  متاحة لكل من الطالب و اإلدارة التعليمية و خمططي  
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أسباب موضوعية هلذا الضعف وحماولة  جاستخرا الربامج وال بد أن ختضع هذه النتائج للدراسة و التحليل و 

 تصويبه.

 التفاعل بني عملية التقومي والعملية التعليمية:-9

"تكشف لنا عملية التقومي عن نواحي القصور أو الغموض أو الضعف يف املناهج وطرق التدريس والوسائل املعينة 

 .52ذاته"ودور اإلدارة ابإلضافة لكوهنا تساهم يف حتديد مواطن ضعف الطالب 

من خالل هذه الفقرة نالحظ أن عملية تقومي هي أساس العمل الرتبوي ويتجسد ذلك من خالل عالقة التأثري 

بني التقومي وعملية التعليم حبي أن كالمها يسعى إىل تطوير الطالب، وحتديد مستواه واألخذ بيده والكشف عن 

إطالعه على نتائج تقوميه ولذا كان البد من جعل مواطن ضعفه حىت يستطيع أن يعدل مسار تعلمه خصوصا بعد 

هذه النتائج مرتتبة عن العملية التقوميية متاحة لكل الطالب واإلدارة التعليمية وخمططي الربامج، والبد أن ختضع 

 هذه األخرية للدراسة والتحليل استخراج أسباب موضوعية هلذا الضعف وحماوله تصويبه.

 

 

 

 

 

 

 

 خامتة الفصل :
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عليم هو عملية تربوية توجه الفكر و العاطفة و تطور أجيال األمة لتصبح مؤهلة للقيام مبهامها املتنوعة يف إن الت

احلياة ، و إن املنهاج الرتبوي مبا حيتوي من عناصر مهمة يف عملية التعليم و يشمل من أسس و مكوانت تعدد 

 عامة األساسية يف بناءه .

هاج املهمة اليت يستخدمها املعلم لتنفيذ املنهاج و حتقيق أهدافه ، و لقد وتعد طريقة التدريس من عناصر املن

تعددت هذه أساليب وذلك لبلوغ الغاية من التعليم وهي  تكوين طالب ، متعلم و مثقف يستطيع مواجها 

 مشاكل احلياة ومعامل معها بقفل  واع و تفكري سليم ميكنه من التغلب على املعامالت وفك أصعب للعقد يف

 احلياة . 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 

 

 



 

 : خصائص املعلم واملتعلم. الفصل الثاين
 القسم األول: املعلم:

 .من هو املعلم -1

 .دور املعلم كعامل وسيط يف العملية التعليمية التعلمية -2

 .املدرسة واملعلم -3

 .اخلصائص اجلوهرية للمعلم -4

 .أمهية املعلم ودوره الرتبوي -5

 .صفات املعلم وواجهاته -6

 .املعلم يف اإلسرتاتيجيةدور  -7

 .أهم الصفات احملبوبة يف املعلم -8

 .أمهيه تكوين املعلم -9

 القسم الثاين: املتعلم:

 .من هو املتعلم -1

 .خصائص املتعلم -2

 .التواصل -3

 .أهم عناصره -4

 التوجيه الرتبوي للمتعلم. -5

    



فقد تناولنا املنهاج الرتبوي سبق أن أشران سابقا أّن العملية التعليمية تعتمد على ثالثة عناصر أساسية        

مبختلف مكوانته الذي يعد دعامة فاعلة فيها ، لكن  ال ميكننا إغفال دور العنصرين مهمني أالّ ومها املعّلم واملتعلم 

ألن جناح العملية الرتبوية قائم بتطبيق هذه العناصر أساسية فيها لكن السؤال الذي يبقى مطروحًا من هو املعلم 

 هو املتعلم . وما هي خصائصه ؟ ومن يكون ؟ ومن

 املعلم:-1

 املعلم: -1-1

هو الشخص  الذي خيضع لتكوين مهين و تربوي يف إطار النموذج وهو كذلك املّريب الذي حياول ابلقدرة        

و املثال إكساب التالميذ العادات و القيم  و السلوك املنشود ويتفق مجيع املربني على أنه شخصية املعلم من أهم 

عوامل جناحه يف مهنته  حيث يقول أحد مفكري الرتبية " القيمة  العظمى  للمعلم ال تكمن يف الطريقة العادية 

لتأدية واجبة و لكّنها كامنة يف قدرته على القيادة عن طريق أتثري شخصية العقلية و اخللقية وعن طريق قدوته 

تقع على عاتقهم مسؤولية أدبية ومعنوية وحىت  مادية،  وهو " أحد العاملني يف مهنة التعليم  ، الذين 53احلسنة "

فمستقبل اجملتمع واألمة متوقف دوًما على هذه املهنة ومدى عطاء العاملني هبا وإخالصهم  و جديتهم  يف حتّمل  

 .54رسالته السامية" 

ا جناح التعليم وتطوير هب ومنه فاملعلم هو حجر األساس يف العملية التعليمية و إنّه أحد أهم العناصر اليت يستند

 مستوى التالميذ.

" وهو املريب و املعلم والدان و والد أبنائنا الروحي و زراع العلم و األخالق والفضيلة واملثل العليا ، ولوال هذا 

 .55اإلنسان  الفاضل املكافح ملا كنا أطباء ومهندسني و مدرسني و مسؤولني يف كافة املواقع "
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يف البسيطة نستنتج أّن املعلم هو املّريب ألبنائنا و املرشد يف العملية التعليمية فهو ومن خالل  هذه التعار  -

 يتحمل بصرب و قلب رحيم ضجيج تالميذه.

 دور املعلم كعامل وسيط يف العملية التعليمية التعلمية : 1-2

ا هلا خمططًا ملترياهتا ويتطّلب إن دور املعلم يف عملية التعلم ينحصر يف قيامه بدور العامل املساعد ، موجهً         

املعلم  أن يلم  بنمط التغري أو التعديل  الذي يتعني إحداثه سواء أكان هذا التعديل يف صورة  من هذا الدور

 اكتساب للمعرفة أو تنمية املفاهيم أو تعلم 

لتعليمية فحسب بل مهارات أو تكوين  اجتاهات ودور املعلم ينحصر يف هذه اجملاالت فهو ليس موجه العملية ا

هو عامل مساعد ال يتدخل فيما جيري داخل الفرد ، وحىّت يقوم بدوره كعامل وسيط يف العملية التعليمية يساعد 

 تالميذه على تعلم أشياء مناسبة بطريقة فّعالة ينبغي على املعلم القيام ابألمور التالية : 

 اليت ميّر هبا تالميذه.العملية التعليمة و تفهم خصائص مرحلة املراهقة  مفه -

اإلمام ابملادة الدراسية ، و جزئياهتا و تتابعها وتنظيم معدالهتا و أهدافها و املستوايت اليت ينبغي على املتعلم  -

 الوصول إليها .

 . 56و ذكائهم وكذلك مشاكل التكيف مع اجملتمع  مدراسة التالميذ يف إطار خلفياهتم، و أهدافهم و استعداداهت -

يف العملية الرتبوية ينحصر يف كونه املوجه و املرشد للتالميذ فهو القدوة الصاحلة  سيطو  عاملدور املعلم كإذن  -

 هلم و املثال الذي يهتدي به التالميذ يف مشوارهم الدراسي.

 / املدرسة و املعلم :  3 -1

خرى املرتبطة به داخل ال يقف دور املعلم يف عصران هذا عند القيام ابلتدريس و األعمال التعليمية األ

 حدود فصله ومدرسته ، بل يتعّدى مهمته ذلك إىل قيام مبسؤولية أخرى حنو جمتمعه و أمته على نطاق  يتجاوز

ل صاحل مؤمن يقّيم جمتمعه و جيحدود املدرسة  الضّيق فما هو نراه مطالب من قبل الرتبويني أن يساهم يف بناء 
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 ، وينظر للمعلم اآلن على اعتبار أنه الوسط 57و القومية املستقبلية بفاعليةأمة وقادر على حتمل قضاايه الوطنية 

صاعدة ، و العمل على تنمية و تطوير و جتديد هذا الرتاث مة إىل أجيال تراث اجملتمع و األّ و لنقل مبادئ   الصاحل

 ، و املسامهة بقدر اإلمكان يف حل مشكالت جمتمعه و نشر الوعي بني أبنائه.

لزايدة يف مهام مسؤوليات املعلم االجتماعية ، وليدة التطورات اليت حديث يف امليدان الرتبوي وقد كانت ا

و محّلت املدرسة احلديثة وظائف جديدة ، فلم يعد دور املدرسة يف اجملال مقتصرا على نقل تراث ومعارف  اجملتمع 

 نفصل عن حياة اجملتمع الذي توجد فيه .إىل أجياله الناشئة ، ومل يعد مقبوالً منها أن تتوقع على نفسها و ت

ل لألجيال القادمة إالّ املدرسة من سبيلقد تبلورت يف عصران احلايل املدرسة كضرورة من الضرورايت احلياة و أنّه ال 

أجل إعدادهم و أتهيلهم ،وكذلك احلال ابلنسبة للمعلم الذي ترتقي أمهيته أعلى الوسائل واملناهج و استخدامها 

الرتبية و التعليم لن تكون أبّي حال من األحوال وحتت أي ظرف بدياًل عن املعلم ودوره فيها، ألنه يف جمال 

ولسبب بسيط هو الذي يدير و يّوجه املوقف الرتبوي التعليمي ، إذا " أنّه هو الذي ينظّم اخلربات و يديرها 

ف عملية االتصال البشري اليت تفتقدها وينفذها يف اجتاه األهداف احملدّدة لكّل منها ، و هو أيضا أحد أطرا

 .58الوسائل اآللية املستخدمة يف العملية التعليمية "

قوم به من أجل توفري الظروف املناسبة للتعّلم من تال أحد يستطيع إنكار مدى أمهّية املدرسة والدور الّفعال الذي 

 جهة ودور املعلم من جهة أخرى .

 

 

 

 / اخلصائص اجلوهرية للمعلم :  1-4

 / اخلصائص اجلسمية النفسية : 1 - 1-4
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وتتضمن أن يكون ساملا من األمراض و سليم احلواس و حسن النطق و يتمتع ابلقدرة على حتمل التعب 

، ومن هنا فإن سالمة جسمه جتعل منه مزاج اثبت و غري متقلب يف ضبطه لنفسه و احتفاظه ابهلدوء ) منضبط 

 هادئ (.و 

 اخلصائص املعرفية : ) العقلية و الثقافية (. /2 -4 -1

التمكن من مادة التدريس: أن يكون ذات مستوى ميكنه من متابعة التكوين بنجاح ومن القيام ابلتبليغ          

 .59والتوجيه على الوجه املطلوب

ته حبماسة و ينكب عليها جيب أن يكون اإلملام بطرق التدريس : املعلم هو أشبه ما يكون بصانع فين يتعلق مبهن

على علم أبحداث النظرايت يف الرتبية و علم النفس و تقنيات التدريس احلديثة ،اليت متكنه من التطبيق الفعلي 

 لألسس اليت يرتكز عليها املنهاج .

 / اخلصائص النفسية : 3 -4 -1

 االستعداد النفسي . -

 امليل على املهن .  -

 املعلومات .قادر على ختطي  -

 / اخلصائص اخللقية : 5 -2

املثابرة يف  -حبه األطفال و شعوره برباءهتم ، كما جيب أن تتوفر الصفات مثل الصرب و البشاشة اإلنظباط  -

 ، وكلها الصفات جيب التحلي هبا .60العمل 

 الشعور  ابلرسالة الرتبوية و دورها يف حياة األمة  -

 معتقداته .اإلملام بقيم اجملتمع و  -
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الناجح يف عمله هو الذي يعرف كيف املعلم املتميز و  يف ضوء هذه اخلصائص اجلوهرية  للمعلم نستخلص أبن -

يتعامل مع تالميذه حبسن طيبة و تبسم يف وجههم فهو القدوة الصاحلة و النموذج الذي يقتدي به التالميذ عن 

 دي إىل تفوقه يف مهنته .طريق إقامة عالقة حسنة بينه و بني التالميذ وهذا يؤ 

 / صفات املعلم و خصائصه االتصالية :  5 -4 -1

ليس كل املعلمني يتقنون التواصل مع تالميذهم، فمنهم من ينجح و منهم من يفشل و السبب يف ذلك            

 دا إىل:يعود إىل عدم اتصافه ببعض التقنيات و املهارات يف التعامل " فاملعلم الناجح هو الذي يسعى جاه

واجب املعلم أن يفهم ما يطرحه التالميذ عليه من مشاكل حتدث إما يف املدرسة أو يف البيت أو اجملتمع،  -

 ابعتباره قدوهتم الصاحلة، ومثاهلم األعلى الذي يعتمدون عليه يف حلها و ذلك ابللجوء إىل: 

  اإلنصات اجليد دون االنشغال أبي أمر آخر أثناء عرض املشاكل عليه. -

 معرفة ما يشغل ابل املتعلمني ، فيوجد صلة بني اهتمام املتعلمني وما يشغل ابهلم . حماولته -

 61.معرفة املعلم ألداء املتعلمني يف دراستهم وما يرونه من صعوابت فيها مما يدفع به إىل إجياد احللول املناسبة هلا -

 ملية الرتبوية.ومنه فاالتصال اجليد بني املعلم و املتعلم هو سر جناح الع

 / صفات املعلم و خصائصه القيادية : 6 -4 -1

 املوجه و املريب و القائد يف نفس الوقت إذا إبمكانه أن يقوم مبا يلي :  املعلم  هو

القدرة على قيادة الصف وفقا خلططه ، وبراجمه وتوجيهاته ، وهذا يتطلب الذكاء و احلس التنظيمي والتحضري  -

 دد و العجز عن إحتاد القرارات فهذا دليل على فشله .للمستجدات ، أما الرت 

مناسبة،  استشارة انتباه التالميذ جلذهبم  إليه أبساليبه املتنوعة يف التعليم ، مثال البدء بقراءة قصة ، مسرحية ،  -

 التمثيل ابلتالميذ .
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سواء كانت اإلتصالية  أو القيادية أو املعرفية  حىت فإنه ال بد  ةيف ظل هذه الصفات  املتميزة للمعلم و املختلف -

 يستطيع القيام بدوره على أكمل وجه ممكن . حىت على املعلم أن يستخدم طريقة تكون انجحة 

 / أمهية املعلم ودوره الرتبوي : 6 -1

لكي يكون التعليم عامال من عوامل يف اجملتمع وتقدمه ، فال بدله من عدد من العوامل اجليدة املتنوعة :           

حاجات اجملتمع ، واملناهج املرتبطة مبشكالت التالميذ واجملتمع، ابإلضافة إىل و منها األهداف الرتبوية اليت تتفق 

لتعليمية و األجهزة و املعامل إن كل هذه العوامل مساعدة إلدارة املدرسية الصاحلة و املبىن املناسب و الوسائل ا

على التعليم اجليد و الرتبية احلسنة و على الرغم من أمهيتها إال أهنا مقتصرة على حتقيق  الغاية التعليمية املنشودة ، 

 معها املعلم كفئ الذي يقود و يوجه العملية الرتبوية . افرإذا مل يتو 

لية التعليمية يف عصران احلايل أصبحت من احلقائق املسلم هبا من قبل خرباء الرتبية، وهذا إن أمهية املعلم يف العم

الشيء ميكن التأكد منه من خالل التوصيات اليت قدمها الباحثون الرتبويون من خالل دراستهم وأحباثهم  ، فعلى 

( : " إن خالص الرتبية و ( يف كتابه )املدرس املدرسة  colgrave -1980سبيل املثال يقول كولوجريف )

إنقاذها من مفاسدها ال يكون إال بتأثري املثقفني اخلرباء من املدرسني و املدرسات على التالميذ الذين حتت 

 وعلى ذلك فاملعلم  ميتل مركز أتثري فعال يف العملية التعليمية  62رعايتهم ،

وهو ينقل هذا  التأثري عدد كبري من التالميذ بشكل  يصعب معه إنكار ذلك ، وهذا ما دعا أحد الباحثني إىل 

التأثري القوي له يف العملية التعليمية ، ذلك ألن التفاعل  القول :" إنه مهما كان املعلم قواي أو ضعيفا فهذا ال مينع 

 إغفاله ". احلي بني املعلم و التلميذ أمر وارد و ال ميكن

وبناءا على هذا وجود املعلم القدير املخلص يف املدرسة كثريا ما يعري بنيتها و ينهض هبا إىل األحسن، وإن مهنة  -

تربوي على مستوى معني و خربة مهين وعلمي و عداد التعليم تتطلب قدرة و كفاءة عاليتني ال ميكن حتقيقها إال إب

 يف جمال العمل.
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 اته:صفات املعلم وواجب 2-6

التعليم ، ال بد أن تتوافر فيه  مجلة من الصفات الشخصية و العقلية واألخالقية ،  نةلكي يقوم املعلم مبه

ختيار العناصر املناسبة  للقيام هبذه املهمة ويف هذا جند او أن يلتزم بواجبات  مهنية معينة ، وذلك من  أجل 

سائقو كثرية يتعرض   مني حني يقول : " يف أماكن( مؤكدا ضرورة انتقاء املعل1980جيلريت  الند شرب ) 

الختبار أكرت صرامة من إجراءات اختيار املعلمني  ، ومع ذلك فبينهما األولون ميكن لإىل إجراءات السيارات 

بكل أتكيد أن يعرضوا حياة  بعض عشرات من الركاب للخطر ميكن لآلخرين أن يقفوا عقبة يف منو عقول 

 .63اآلالف من األطفال "

 أوال صفات املعلم :

ة يف أداءه تإن املعلم كصاحب مهنة مهمة ، جيب أن تتوافر فيه مجلة من الصفات العامة اليت تشكل ركيز 

متفق عليها من قبل الباحثني يف اجملال الرتبوي ،ترسم صورة املعلم  صفاتعمله ن و بشكل عام هناك مجلة من ال

 الناجح و املرغوب فيه ، من هذه الصفات ما يلي : 

السالمة من العيوب اجلسمية و سالمة احلواس ، وممارسة العادات الصحية السليمة يف امللبس واملأكل  -1

 واملشرب .

 اء و االجتاهات، و التنظيم و الدقة و األمانة يف السلوك.االنضباط يف املسلك و االلتزام يف اآلر  -2

 أن يتصف جباذبية جتعله حسن املنظر مقبول اهليئة، ومن غري مبالغة. -3

 أن تكون لديه الرغبة الصادقة يف عمله . -4

 

 أن يكون متفهما ومتمكنا من املادة اليت ألقيت على عاتقه. -6
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على املعلم ابعتباره املريب و املرشد يف العملية التعليمية و ال ميكن إغفال إذن فكل هذه الصفات املميزة تؤكد  -5

 دوره هذا ألمهية الفاعلة . 

 اثنيا: واجبات املعلم :

واجب املعلم حنو مهنتة هو تلك املسؤولية امللقاة على عاتقه ، اليت كانت  نتاجا للعديد من الدراسات و 

مسؤولية املعلم و الوصول إىل عدد من املهارات الرئيسية للتعليم اليت األحباث يف ميدان الرتبية حول واجبات 

تساعد املعلم على ممارسة مهنته بنجاح و أداء رسالته الرتبوية وهي جزء هام من واجباته اليت سوف نعرض هلا 

 : 64بشيء من اإلجياز و هي

 أن جيعل فرد يشعر أبمهيته حىت يستمر النمو اإلجيايب للتالميذ . -1

 أن ال يظهر تفضيال لطالب على آخر . -2

من واجبات املعلم حتديد حاجات تالميذه األساسية و إشباعها وكل تلميذ على التوافق مع اجلماعة والشعور  -3

 . ممبكانته فيها،وتزويد التالميذ ابملعلومات الرتبوبة واملهنية ، عن كل تساؤالهتم يف نواحي مشكالهتم وصعوابهت

 حتفيز التلميذ ، مما يدفعه برغبة إىل التعلم و املشاركة يف الصف .تشجيع و  -4

املعلم عن سوء   بنيةيرى ) الغزايل ( أن من أهم واجبات املعلم : الشفقة على املتعلمني و أن جيريهم جمرى   -5

ى قدر فهمه ، فال األخالق ابلرمحة ال ابلتوبيخ يهتك اهليبة  و يورث اجلرأة على اهلموم و أن يقتصر ابملتعلم عل

 يلقي إليه ما ال يبلغه عقله فينفره أو خيبط عليه عقله .

إذن فواجب املعلم أن يشعر املسؤولية احململة عليه و يعرف قيمتها جيدا حىت جيعل تالميذه حيبونه ويقتدو به   -

 يف احلياة كما جيب عليه أال يفضل أحدا عن آخر فكلهم سواسية .

 

 

 اإلسرتاتيجية :دور املعلم يف  /7 -1
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املعلم هو احملرك العملية التعليمية ، فهو الذي يعهد إليه اجملتمع حتقيق األهداف الرتبوية  لذلك ينبغي 

و تربواي قبل اخلدمة و توفري اخلربات و الدورات التدريبية أثناء اخلدمة لتنمية مهاراته  ااالهتمام به و إعداده أكادميي

 ه يف التدريس .،  وصقل سلوكه ، وتنمية كفاءت

فعلى املعلم ، وخاصة معلم اللغة العربية أن يتمتع مبجموعة من اخلصائص اليت تغنيه على القيام بعمله ،  

ومن أبرزها أن يكون واعيا ومثقفا ثقافة لغوية خاصة ، متكنه من معاونة تالميذه يف شىت فنون اللغة )االستماع ، 

بذلك أن يساهم مسامهة كبرية يف عملية التوجيه، عندما يناقش التلميذ احلديث و القراءة و الكتابة ( و يستطيع 

يف الطرائق اليت ميكن استخدامها ، ويساعده يف اكتشاف أخطائه ، و تقومي هذه األخطاء لتحديد مستوى تعلمه 

انقال هلا ، فهو  ويف إسرتاتيجية التعلم التعاوين يكون املعلم مرشدا و مسريا للعملية التعلم ومصدر للمعرفة ، وليس

يؤدي دورا حساسا يف مساعدة الفريق على وضع األهداف وتقدمي املصادر للفريق، وإعطاء التغذية البناءة ألدائهم 

،كما حيتاج املعلمون إىل أن حيسنوا   65همئوتعديل سلوكاهتم املرغوبة،وإرساء نظام املكافئة للفصل ، والفرق، وأعضا

ق اإلعداد اجليد للدرس و حتديد نقاط القوة ، ونقاط الضعف ،والرتكيز على كفاءات التعليم التعاوين عن طري

 الكيفية حتسني الدرس.

من خالل دور املعلم يف اإلسرتاتيجية فهو املوجه يف العملية الرتبوية و داعم هلا ويف ظل التعلم التعاوين الذي   -

 ع اجلماعة يف حتقيق أهدافهم .حيقق فيه الطلبة أهدافهم الفردية من خالل العمل بشكل مشرتك م

 

 

 

 

 

 :أهم الصفات احملبوبة يف املعلم 2-7
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إن التنويع يف الطرائق التدريس من العوامل اليت ميكن للمعلم من حتقيق أهدافه و هتيئ له ، أسباب 

من النجاح يف عمله و ذلك ، ألنه حتقيق األهداف املختلفة يتطلب طرائق متباينة و أساليب متنوعة وكل فئة 

التالميذ تستوجب طريقة تالئم مستواها و قدراهتا بقدر ما يكون املعلم عارفا حباجات تالميذه وخبرباهتم السابقة 

املالئمة هلذه املتطلبات و اخلربات اليت ترضي طموحاهتم و ميوهلم، فالتعليم   الطريقةجناحه يف اختيار  ضمني

ب اليت تستهوي التلميذ كما أن األسلوب الغري املباشر يف ابالكتشاف و التعلم  اإلبتكاري مثال ومن األسالي

التعليم أفضل لديهم  من األسلوب املباشر إن معرفة املعلم املتخصصة أبساليب التدريس والتقنيات احلديثة املتطورة 

 جتعل حصته أكرت تشويقا و ابلتايل  جتعله حمبواب من تالميذه .

ن يكون حمبا هلم والذي ال يتمتع هبذه اخلاصية ال يصلح أن يكون معلما ، إن املعلم احملبوب من تالميذه، البد أ

 ألن القناعة الوجدانية و القبول املتبادل من أهم شروط جناح العمل الرتبوي .

أن يتمتع قبل أي اعتبار آخر إبحساسه كإنسان  جيب أبن املعلم احملبوب هو: ذلك الشخص الذي كومربى ير 

م خبصائص شخصيته ككائن حي واع جيعله أقدر على فهم األطفال وحسن التعامل معهم ...... إن إحساس املعل

و تسخريا إمكانيته ومواجهة و الظروف من حوله بطريقة ختدم تالميذه وختدمه وتصل ابجلميع إىل مرحلة الرضا " 

66 

غريه معشري يقدر لمورس فريى أن املعلم احملبوب هو الذي يتصف ابلدفء و املعاملة الشخصية متفهم "أما 

  67"تع بقدر طيب من املبادرة واإلبداعاملسؤولية منظم يف سلوكه و عمله له القدرة على استشارة غريه و يتم

أن هناك ثالث جمموعات من األسباب تؤدي  دامجو أخرى  هارتكما أظهرت دراسة قام هبا األمريكي   3-7

 :68إىل إعجاب التالميذ مبعلمهم و هي 

 : اجملموعة األوىل
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 متعاون إىل أقصى حد ؛ -

 يشرح درسه جيدا ؛ -

 يستخدم األمثلة يف الشرح . -

 اجملموعة الثانية :

 حسن اخللق ؛ -

 حاضر البديهة ؛ -

 يشيع جوا من املرح . -

 اجملموعة الثالثة:

 رؤوف حليم ؛  -

 يشعر شعور التالميذ ؛ -

 حتس أبنه صديقك . -

ون أجانب حتت ثالتعليم و التعلم خالصات لعدة دراسات قام هبا ابح، يف كتابه كمال دسوقي   أورد الدكتور

 عنوان ، من هو املعلم احملبوب يف نظر التالميذ؟ ومن الدراسات اليت وردت بذلك .

 دراسة روبن : 

 املعلم احملبوب هو الذي جيعل التدريس شيقا ؛ -

 يعرف مادة ختصصه ؛  -

 يشجع مشاركة التالميذ ؛ -

 ريا من احلماسة .يبدي قدرا كب -

إذن هذه كانت أهم الصفات احملبوبة يف املعلم و الذي هو العنصر الفعال يف العملية التعليمية إىل جانب  -

 صفات أخرى كما أنه املوجه املريب و املرشد.



 أمهية تكوين املعلم : /8 -1

ول األول عن ؤ ملدرسي واملسيعترب املعلم  ركنا أساسيا يف العملية التعليمية و أهم عنصر يف التنظيم ا 

التالميذ داخل الصف الدراسي، وهلذا فإن عدم االهتمام هبذا  العنصر الفعال  من انحية إعداد  الرعاية ابجلانب 
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ة صإن العملية تكوين املعلمني عملية ختتلف كثريا عن تكوين عادي يتم يف أي مؤسسة سواء كانت خا

 69أو عامة فتكوين املعلمني يتمثل يف: 

 التكوين األويل : -أ
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التكوين األكادميي يركز على اإلعداد العلمي التخصصي ملادة الدراسة كاللغة مثال ، وهذا اإلعداد  جيب أن 

أن ميثل اجلانب املعريف  يضمن للمعلم مستوى علمي قوي ودقيق وعميق لكل ما يتعلق مبادة ختصصه ،وهلذا جيب

 اجلزء األكرب يف تكوينه.

إن جانب اإلعداد العلمي جيب أن يكون هناك إعداد تربوي عن طريق املواد التعليمية النفسية واالجتماعية، مثل 

 دفاليت هتإىل جانب طرق أخرى ومبادئ علم النفس، و  ،أصول الرتبية واملناهج والوسائل التعليمية وطرق التدريس

 فهم مشكالت التالميذ فهّما واقعيا و تشخيصا وعالجيا. إىل

غري أن اإلعداد األويل للمعلم يف معاهد التكوين ال ميكن أن يفي ابلغرض ألن التكوين الكامل للمعلم قبل اخلدمة 

 يكاد يكون مستحيال نظرا لتغري نظرايت الرتبية والتكوين ، وعليه فهو مطالب ابإلملام بكل املستجدات اخلاصة

 بطرق التعليم و املعارف اجلديدة ، حىت ال يصاب ابجلمود و الركود العقلي .

 ومن هنا فإن تكوين املعلم جيب أن يستمر أثناء اخلدمة:

                                                           
سوقي نعيمة ، اإلسرتاتيجيات املعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف و دورها يف تنمية القدرة على التحكم يف حل املشكالت الرايضية لدى  -69

جامعة   التعلمالتالميذ ، الطور املتوسط ، مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت، يف علم النفس املدرسي كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، ختصص، صعوابت 
 . 83م،ص  2010مستوري قسنطينة ، 



" وهو التكوين الذي يتلقاه املعلمون من اتريخ ترمسهم إىل التقاعد فهو يدوم طيلة التكوين أثناء اخلدمة: -ب

 . 70لتحسني و اإلتقان "مباشرهتم ملهنتهم، وذلك من أجل ا

 وهناك نوعان من التكوين للمعلمني أثناء اخلدمة مها: 

 تكوين الستكمال التأهل :   - 

يقصد به استكمال أتهيل املعلم من حيث ينبغي على املعلم أن ينخرط يف هذا التكوين فور خترجه واستالمه 

ا تعلق ابستكمال التكوين الثقايف واستكمال العمل و ال يرسم يف وظيفة إال بعد اجتياز هذا التكوين سواء م

 ه النظري و التطبيقي .يالتكوين املهين جبانب

 تكوين جتديدي :   -

يهدف إىل جتديدي اخلربات للمعلمني و تزويدهم بكل جديد ، سواء يف ميدان الرتبية والفنون املهنة ، إذ يف 

ابملواد اليت يتعلموهنا أو بتطوير العامل الذي حيدث يف ميادين  ميدان املعارف العلمية أو التقنية أو األدبية اليت تتعلق

 العلوم و الفنون و التكنولوجيا أو يف  جماالت النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت تتبعها البالد .

 ومن هنا نستخلص النقاط التالية :

  أن للمعلم دور فعال التالميذ يف العملية التعليمية التعليمة -

 .ويل الذي يتعلق ابلتوظيف األول للمعلم إىل جانب التكوين املعريف والعلمي األتكوين ال -

 تكوين أثناء اخلدمة و تكوين جتديدي الذي يتعلق خبربة املعلم ومعرفته بكل جديد يطرأ يف العملية الرتبوية  -

 أهم التفاعالت بني كل من املعلم و املتعلم يف العملية الرتبوية.وإبمكان نستعمل هذا املخطط لتوضيح أكثر 
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 تفاعل املتعلم مع املعلم تفاعل املعلم مع احملتوى

 املعلم

 



 

 

 

 يوضح أهم التفاعالت بني املعلم واملتعلم يف العملية الرتبوية.(71)شكل                     

 املتعلم : -2

 من هو املتعلم ؟ 

هو الركن األساسي يف العملية التعليمية الذي تدور حوله السياسات والتوجيهات التعليمية الرتبوية ، وتفتح املدرسة 

ظر إليه املدرسة كطاقة إنسانية هلا احتياجاهتا وإن العمليات الرتبية والتعليم ال تنأبواهبا من أجله ولذلك جيب أن 

ميكن أن تصبح  مؤثرة ، ما مل يقابل متطلبات التلميذ ومشكالته يف كل مرحلة من مراحل التعليم ، و إن تكون 

 ه وميوله .مع  رغباتاألهداف الرتبوية منسجمة 

ى املعلم إىل تعديل سلوكه وتغيريه هبدف حتقيق أهداف الرتبوية وهذا عن فاملتعلم ماهو إال وحدة متكاملة يسع

اته وله تصوراته ملا قطريق التعلم ، وهو أيضا :" كائن حي انم ، متفاعل مع حميطه ، وله موقفه بنجاحاته وإخفا

وبناءا على  72ذايت"يتعلمه وله ما حيفزه و ما مينعه عن اإلقبال عن التعلم  فهو الذي يبين معرفته على نشاطه ال

 هذا كله فاملتعلم هو الشخص الذي خيضع لعملية التعلم بتوجيه من أفراد ذو خربة ويف سلوكه من أجل االندماج .

 خصائص املتعلم : -3

 النضج :  -1

يقصد ابلنضج التغيريات الداخلية يف الكائن احلي و اليت ترجع إىل تكوينه الفزيولوجي و العضوي ،   

العصيب ، فالتغريات اليت ترجع إىل النضج هي التغريات سابقة على اخلربة و التعلم ، هي نتيجة  وخاصة اجلهاز

 ج .ضالتكوين الداخلي يف الفرد و ال تلعب العوامل البيئية أو اخلارجية دورا يف تنمية الن
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 تفاعل املتعلم مع املشرف تفاعل املعلم مع نفسه 



 : 73أنواع النضج 

خدمه من الوجهة النفسية العقلية و علوم النفس حني استعارت مفهوم النضج من العلوم احليوية استعارته لتست

 االنفعالية و االجتماعية.

 النضج البيولوجي :  -أ

سئولة عن مجيع موهي  القشرة و القشرة املخية هي اجلزء اخلارجي و احمليط ابملخ و حتتها توجد األنوية. حتت

عن الكالم ومعروف علميا العمليات اإلدارية يف اجلسم فهناك مناطق مسئولة عن التحكم يف سلوك املشي وأخرى 

 ، أماكن هذه املناطق و السن املناسب لنمو كل جزء مث ميكن اعتباره النضج البيولوجي فطراي يف الكائنات احلية .

 النضج العقلي :  -ب

معناه " أن يصل عقل املتعلم إىل املستوى الذي ميكنه من أداء املهام املطلوبة منه " و نقصد ابلنمو العقلي درجة 

مو العامة يف الوظائف العقلية ، املختلفة املتعلقة ابألمر الذي يتعلمه الطفل مع اعتبار خمتلف ظروف الفروق الن

 الفردية املمكنة بني املتعلمني ومن القدرات العقلية ابلنسبة للمتعلمني . 

 النضج االنفعايل :   -ج

بة و الكراهية والغرية إىل مستوى املناسب ضب واحملغصل منظومة انفعاالت الفرد املتعلم)كل اخلوف و التهو أن 

لعمر الفرد و تعليمه و ثقافة يف بيئة معينة فطفل الثانية الذي يغضب و يصرخ إذا ما سحب منه  أخاه لعبته ال 

 نوي إذا حدث معه مثل هذا واستجاب ابلصراخ يعترب غري انضج.تلميذ اثيعترب غري انضج انفعاليا و لكن 

هو إن يصل املتعلم إىل مستوى من املهارات االجتماعية املستوى املناسب لعمره وتعليمه : النضج االجتماعي -د

معينة و يف ظل ثقافة جمتمعه " أي تتوافق املمارسات مع املعايري االجتماعية فطفل الرابعة الذي  ةو ثقافته يف بيئ

اجتماعيا ولكن إدا قام و يلعب أثناء مصاحبته لوالديه أو والده يف ما مت ال ينظر إليه ابعتباره غري انضج  ،يصرخ
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وهناك مقاييس للنضج يف كل صورة من الصور قد ختتلف من يهدا العمل تلميذ يف الثانوي فإنه، يعترب غري انضج 

 جمتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى .

ليت يتعلق ابملتعلم و اليت ذكرانها و هي النضج اليت يتعلق ابلكائن احلي وتكوينه إذن يف ضوء هذه اخلصائص ا -

 أن النضج البيولوجي و العقلي و االنفعايل واالجتماعي.  74وخمتلف التغريات اليت ترجع إليه ابإلضافة إىل

 التواصل : -4

واألفكار واآلراء واملشاعر بني األفراد، بنظام من شروط جناح العملية التعليمية التواصل الذي هو العملية تبادل 

 مشرتك و متعارف عليه من العادات و التقاليد و الرموز اللغوية .

وعالقة االجتماعية بني األفراد تستخدم فيه اللغة يف إطار جمموعة من املعايري و القواعد إلجناز أهداف وأنشطة 

 -السنن  -القناة  -املرسل إليه  –الرسالة   -يف:  املرسل  مقصودة وجود عناصر اليت يتم التواصل هبا و تتمثل

 يلي : املرجع ، وسنتطرق إىل كل واحد من هذه العناصر فيما –الشفرة 

 75(  Distinateurاملرسل :) /4-1

املتكلم احلاضر و يعترب العنصر األهم يف العملية التواصلية فمنه ينطلق اخلطاب و يبدأ التواصل، واملتكلم  هونقصد ب

من وقع الكالم قصده و إرادته و اعتقاده.... والذي بدل على ذلك أن أهل اللغة مىت علموا واعتقدوا وقوع 

هو  ك أو يستفيدوه مل يصفوه املقصود ابملتكلم ،أبنه متكلم،ومىت مل يعلموا ذلالكالم حبسب أحوال أحدان وصفوه

املرسل ، ابعتباره الذات احملورية يف إنتاج اخلطاب ألنه هو الذي يتلفظ به من أجل التعبري عن مقاصد معينة و 

م إذا يعترب ركنا حيواي يف ديفرض حتقيق هدف فيه ويعترب املرسل هو احملرك للمرسل إليه ، ألنه مصدر اخلطاب املق

  ئرة  التواصلية وهو الباعث األول على إنشاء خطاب يوجه إىل املرسل إليه  يف شكل رسالة .الدا

 ( .Destinataireاملرسل إليه : )  /4-2
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 . 49، ص  2009اخلطاب ، كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية ، العربية و آداهبا ،جامعة  حاج خلضر ابتنة ، 



يوجه املرسل رسالة إىل املرسل إليه الذي يقابله داخل دائرة التواصلية أثناء التخاطب و يقوم املرسل إليه بعملية 

لكل إجراء الرسالة ، ومن ذلك فاملرسل إليه عنصر مهم كذلك يف الدائرة التواصلية ، إذ  Déexlageالتفكيك 

  يكون هو الطرف األخر الذي يوجه إليه املرسل خطابه عمدا .

فهو مكون أساسي يف العمليات التخاطبية و التواصلية ومن جانب آخر فإن املرسل إليه املتلقي ، عند البالغني 

أمهية املرسل ، الذي لوال وجود وجهة خلطابه ما كان ليكون ، ففي النموذج البالغي للتواصل ذو أمهية قد تفوق 

حيث أن قيام التواصل املرتبط أصال بوجود خماطب يتفاعل  76حيتل امللتقي اخلطاب املقام م األول بدون منازع ." 

 جية املناسبة له. يسرتاتاإل رمعه املرسل، ومن خالل معرفته للمرسل إليه تكون طريقة اخلطاب، وخيتا

 

 

 Message/ الرسالة :  4-3

وهبذا يتحقق التواصل إذ تعترب مثرة العملية التواصلية من الطرفني اجلانب امللموس يف العملية التواصلية 

،حيث تتجسد عندها أفكار املرسل يف صورة مسعية ، ملا يكون التخاطب  ومن هنا تبدوا أشكال الرسالة متعددة 

 كالما شفاهيا أو إحياليا عن طريق اإلشارة و غريها .إّما  

وقد تكون كتابة، فالرسالة إذن هي " النص الكالمي أو الشفوي أو اإلحيائي أو أي شكل كان فهو ميثل 

 .77الذي يكون منها ملثل هذه احلركات أو األفعال اخلطابية  رسالة موجبة تتحرك لتصل إىل الطريق اآلخر

 ( .contexteالسياق  : ) 4-4

 لكل رسالة...سياق معني مضبوط قيلت فيه، وال وعنه من موضوعات يف سياق معني،  ثحتد ماوهو وضع 

قصد إدراك  .جنزت فيها الرسالةاتفهم مكوانهتا اجلزئية أو تفك الرموز السلبية إال ابإلحاطة على املالبسات اليت 

ابعتباره العامل املفضل للرسالة. فبدونه قد يتغري  سون على السياقبالقيمة اإلخبارية للخطاب، وهلذا أحل جاك
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املعىن بني املرسل و املرسل إليه ، إذا مل تظهر الرسالة داخل سياق معني من خالله يتوصل امللتقي إىل قصد امللقي 

 ، لتستمر عملية التواصل بينهما .

 ( . canalالقناة : )  4-5

هي اليت تسمح بقيام التواصل بني املرسل و  "ء للعمل التخاطيب ،وهنا نتحدث يف) القناة (عن اللغة العربية وعا

 املرسل إليه ، وعربها تصل الرسالة من نقطة معينة .

 

 

 

 

 

 (.codeالسنن) 4-6

أو ما يسمى ) ابلشفرة ( ألنه عبارة عن مواضعة بني شخصني أو أكثر من أجل إقامة التواصل ، وهو " نسق 

املتلقي ، و الذي بدونه ال ميكن للرسالة أن تفهم أو تؤول " فوجود السنن املشرتك القواعد املشرتكة بني البات و 

 بني املتخاطبني يبني قصدية املتكلم ، و يعني السامع على الفهم ،ومن مث تستمر العملية التواصلية .

و يعترب السنن " القانون املتعلم للقيم اإلخبارية و اهلرم التسلسلي الذي ينظم عرب نقاطه التقليدية املشرتكة بني 

. 78املرسل و املرسل إليه كل منط تركييب ، فمنه ينطلق البات عندما يرسل رسالة معينة ، حيث يعمل على الرتميز 

، وحىت يعمل العمل بطريقة منظمة ال بد أن يكون هناك سنن  ومن هنا يبدأ عمل املرسل  إليه بفك ذلك الرتميز

من نوادر العرب ، حيث " وقع عيسى بن محري النحوي عن محاره فاجتمع  ىأو اتفاق مسبق ودليل ذلك ما يرو 

الناس عليه فقال هلم : مالكم تكاكأمن علّي، تكأكؤكم على ذي جنة؟  افرنقعوا دعوه فإن شيطانه يتكلم ابهلندية 
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كذا فنجاح التواصل يتمثل يف اشرتاك البات و امللتقي يف البيان نفسه ، و احرتامها له ، و ألن عملية التواصل و ه

 تتمثل يف اشرتاك البات و املتلقي يف السنن نفسه وتقديرمها له .

 ويف ظل هذه العناصر الستة األساسية للتواصل نستنتج النقاط اآلتية : -

جناح العملية الرتبوية فمن شروط النجاح العملية التعليمية التواصل ألنه عملية أن التواصل ضروري ومهم إل -

 تبادل األفكار بني األفراد و اجلماعات .

 

 

 

 

 

 

 

Distinateur                                         املرسلemetteur املرسل إليه                               

                                          Message 
 الرسالة                                            

 contexte                         canal                                  code  
 السياق                                 القناة                                    السنن       

 الفاعلة يف التواصل شكل يوضح العناصر

 

به نستطيع التجاوب مع اآلخرين   ، فهو الذيتربويةكبري يف عملية   و انطالقا من الشكل  نستنتج أن للتواصل أثر

ذه العناصر الستة و اليت ال بد منها فكل عنصر يكمل آخر و ال يتم التواصل إال عن كما أنه يتحقق عن طريق ه

طريقها فإن غياب أي واحد منها يؤدي إىل خلل يف العملية التواصلية لذا البد من توافر هذه املكوانت حىت يتم 



لعملية التعليمية تواصل بشكل صحيح ابلتوجيه الرتبوي فعال و حيقق األهداف املنشودة فمن شروط جناح ا

 .79ة التواصل ألنه عنصر مهم و ال ميكن جتاهله نظرا لقيمتهميالتعل

 ( التوجيه الرتبوي للمتعلم :5

التوجيه هو عملية مرتبطة بعمليات الرتبوية و هتدف إىل تبصري الفرد مبا حوله ليصبح قادرا على إسعاد 

غريه ، فإذا كانت العملية الرتبية و التعليم حتقق للفرد منوا متكامال من النواحي اجلسيمة والعقلية والعاطفية و 

على التكيف مع البيئة اليت يعيش فيها ، ويعرف التوجيه  االجتماعية ، فالتوجيه الرتبوي يعترب وسيلة تساعد الفرد 

الرتبوي للمتعلم على أنه : " عملية هتدف إىل مساعدة الفرد يف رسم اخلطط الرتبوية اليت تتالئم مع قدراته وميوله 

مساعدة  و أهدافه و أن خيتار نوع  الدراسة و املناهج املناسبة اليت تساعد يف النجاح برانجمه الرتبوي ، وكذلك

 . 80الفرد يف تشخيص و عالج املشكالت الرتبوية مبا حيقق توافقه الرتبوي بصفة عامة 

ومن خالل هذه الفقرة نستنتج أبن  التوجيه ضروري للمتعلم و ال بد منه فكيف يستطيع الفرد توفري اجلو 

د على  النفس و  ميكن أن  املناسب للتعلم و يشجع التالميذ على طلب املعونة لعالج مشكالهتم وذلك ابالعتما

 ه البالغة يف حياة املتعلم بصفة عامة .تنغفل دور التوجيه ابلنسبة للفرد و أيضا أمهي
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 خالصة الفصل:

اليت حتمل كمال األفراد و اجلماعات واجلسر الذي ميرر احلكمة و  املطية يذلممتثل العالقة بني املعلم و الت

ضارات وأن التلميذ  هو احللقة احملورية يف العملية الرتبوية يكون من الضروري واحلاألمم أهم عناصر بناء و تطوير 

يتقلب فيها  معرفة بكل وضوح ماذا يؤثر فيه من خصائص بشرية وكيفية اليت يتجاوب هبا مع خمتلف األحوال اليت

املعلم بصفة خاصة،ومعرفة األوضاع و الظروف تكون أكثر استقرار يف نقله إىل مستوى التكيف األمثل و 

 . مشلعاب األيالتجارب األحسن و االست

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث

  

 
 

 اجلانب التطبيقي :الفصل الثالث
 دراسة ميدانية 



 حتليل عملية اإلستبيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة فنية للمؤسسة الرتبص :

 اسم اثنوية : أوكراف حممد 

 : مستغامن  والية: مستغامن                         بلدية : مستغامن                          دائرة

 تعريف ابلثانوية :

 . 2007:  سبتمرب اتريخ اإلنشاء



 طري اإلداري :أتال

 ة حممد .ت: بوس اسم ولقب املدير

 . 04/09/2014:  ابلثانوية تعيينهاتريخ 

 الفريق اإلداري :

 : نعم . التوجيهار تشمس

 املرافق الدراسة :

 عب .ش  05عدد الشعب فيها :  -

 عدد قاعات اإلعالم اآليل : قاعتني . -

 خمابر . 04عدد املخابر : -

 قاعة  19عدد حجرات الدراسة :  -

 عدد قاعات الرايضة : قاعة واحدة . -

 قاعة الرسم : ورشة واحدة . -

 

 

 

 ناسبة :ظروف التمدرس فيها مناسبة أم غري م

 املاء : نعم . -

 الكهرابء : نعم . -

 النظافة : نعم . -

 أستاذ. 41عدد األساتذة:  -

 سنة . 15معدل نسبة أقدميه األساتذة  -



 %2016/67 - %2014/62.18سنوات املاضية جوان للنسبة جناح يف البكالوراي  -

دراسة ميدانية واستبيان الذي كان موجه  نتطرق إىل اجلانب التطبيقي متثل يفالنظري بعد أن تناولنا اجلانب 

 تية: ستبيان وفق عناصر اآللألستاذة يف الطور الثانوي و سنقوم بدراسة هلذا اال

 اجلانب التطبيقي :

 حتليل االستبيان املوجه لألستاذة : -1

زرعت هذه األسئلة على عشرين  دال، وقاعشر سؤ  18حتوى االستبيان املوجه لألستاذة على على ا

( أستاذا و أساتذة ، و قد تطرقت إىل عنصر األقدمية يف التعليم حيث قدر عدد األساتذة اللذين جتاوزا  20)

 .% 80أستاذ أي ما ميثل نسبة  16( يف امليدان بـ 15مخس عشر )

 حتليل نتائج االستبيان املوجه لألساتذة و تفسريها: -أ

  خصص لدراسة روافد اللغة العربية كايف أم غري كايف ؟هل التوقيت امل:  01س

 النسبة التكرار اإلجاابت

 كايف

 غري كايف

07 
13 

35  % 
65 % 

  01:  رقم اجلدول

رجع إىل كثرة األسئلة املندرجة ضمن اخلطوات وتكرارها وهنا ما يؤدي إىل إهدار يأفسر رأي األغلبية أبنه 

 املخصص لدراسة روافد اللغة العربية .الوقت وابلتايل عدم كفاية الوقت 

ج التعليمة تبدو لك انجحة يف العملية التعليم ؟ واليت تضمن من حتقيق لغاية املنشودة من اه: أي املن 02س 

 وراء العملية التعليم ؟

 النسبة التكرار اإلجاابت



 الكالسيكية 

 احلديثة 

05 
15 

25  % 
  75% 

 . 02اجلدول رقم : 

ون أن املناهج الكالسكية ير من األستاذة  % 25فإن املتحصل عليها أالحظ أن نسبة  اجلدولمن خالل نتائج  

قالت عكس ذلك مبعىن أن هذه الفئة  %75هي األكثر فعالية التعليم ، و ابلتايل و ابقي النسبة اليت قدرت بـ 

من العملية التعلمية  نرى أن املناهج احلديثة هي اليت متنح للمتعلم الفرصة اإلجيابية يف حتقيق الغرض املنشود

  .، فقط بل تعتربه حمور العملية التعليمة فاملناهج احلديثة مل تعد تعترب التلميذ خزاان للمعرفة

  يس وفق املقاربة ابلكفاءات مناسبة أم غري مناسبة ؟ هل تعترب طريقة التدر  : 03س 

 النسبة  التكرار  اإلجاابت 

 % 55 11 مناسبة 

 % 45 09 غري مناسبة 

 .03اجلدول رقم :

من األساتذة يرون أن طريقة  %55حسب النسب اليت حتصلت يف اجلدول فإنين أالحظ أن نسبة   

قالت عكس ذلك  % 45التدريس وفق املقاربة الكفاءات هي مناسبة يف امليدان  و ابقي النسبة اليت قدرت بـ 

 سبتها .اأي عدم من

سنة يرون أن هذه  15. يف التعليم مبن أقدميتهمل أبن األساتذة الدين جتاوزت مدة و ولتفسري ذلك أق

ة واملختصة على تكوينهم وعقد  دورات جتمع عنيئمة يف امليدان إذا ماعلمت اجلهات املالبيداغوجية اجلديدة مال

 مع املفتشني .

 : هل املناهج احلديثة تراعي قدرات كل تلميذ ؟  04س

 النسبة  التكرار  اإلجاابت 



 % 90 18 نعم 

 % 10 02 ال

 . 04اجلدول رقم :

من األساتذة يرون أن املناهج احلديثة تراعي قدرات التلميذ، بينما النسبة  % 90بعد مالحظة اجلدول تبني أن 

 رأت أن هذه املناهج ال تراعي قدرات التلميذ .  % 10القليلة و اليت تقدر بـ 

إن ميل األستاذة إىل املناهج احلديثة إمنا راجع إىل كوهنا ركزت على املتعلم ابلدرجة األوىل و إىل دوره  

 عملية التعلم .إجيايب يف 

 فهذه املناهج تقدم املعرفة للمتعلم توافق مع مهاراته وقدراته .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أي الطرائق أجنع يف عملية التعليم ؟ 5س

 النسبة  التكرار  اإلجاابت 

 % 30 06 القدمية  

 % 70 14 احلديثة 

 .05اجلدول رقم : 



 70أغلبية األستاذة ترى أن الطريقة احلديثة يف تعليمة اللغة العربية هي األفضل و قد قدرت نسبتهم بـ 

وهي الطريقة اليت تقوم على اإللقاء و التلقني و  % 30ختيار الطريقة التقليدية كانت بنسبة بـ اأن النسبة  %

 احلفظ .

 : هل حتب حصة روافد  اللغة العربية ؟ 06س 

 النسبة التكرار اإلجاابت

 يف الفرتة الصباحية

 يف الفرتة املسائية

49 
01 

98  % 
02 % 

 .06اجلدول رقم :

روافد اللغة العربية يف الفرتة  من التالميذ يفضلون حصة % 98أالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

من التالميذ يفضلون هذه احلصة يف الفرتة املسائية وأفسر رأي األغلبية أبن الفرتة  % 02الصباحية، ونسبة 

الصباحية هي الفرتة األنسب هلذا النشاط ألن املتعلم يكون خايل الذهن وهذا ما جيعله يستوجب هذه الروافد 

 على الرتكيز . عكس الفرتة  املسائية اليت  تعترب فرتة ينتهي فيها اليوم، وابلتايل تنتهي القدرة 

 قراءة نتائج اإلستبيان املوجه لألستاذة : -أ 

 توصلت بعد مسائلة األساتذة إىل جمموعة من النتائج وهي كالتايل :

فتفصل املنهاج  % 25أما  %75املناهج التعليمية احلديثة يف عملية التعليم وهذا بنسبة تقرتب  ةجناع -

   القدمية يف التعليم .

ترى عكس ذلك أي عدم  % 10أما ابلنسبة  % 90احلديثة لقدرات التالميذ وهذا ابلنسبة مراعاة املناهج  -

 مراعاهتا .

 30 أما القدمية فقد قدرت النسبة ب ،من األساتذة  % 70بنسبة  يف عملية التعليم أفضلية الطرائق احلديثة -

%. 



من  %45من األساتذة، ونسبة  %55 املقاربة البيداغوجية اجلديدة مناسبة للتدريس، وهذا بنسبة تقدر ب -

 األساتذة ترى عكس ذلك.

 98الفرتة الصباحية هي أفضل فرتة لتدريس نشاط روافد اللغة العربية و تقدر نسبة التالميذ الذين قالوا بذالك  -

 . % 02و ابلباقي قالوا العكس ذلك وكان هذا بنسبة  %

 : يتكون عينة البحث من جمموعة واحدة : عينة البحث

 (  أستاذا .20جمموعة من األساتذة يعترب عددهم بعشرين ) -

 و هي : اثنوايت مت التطبيق هذا اإلستبيان يف مخس اجملال املكاين : -2

 اثنوية أوكراف حممد )صالمندر(. -

 اثنوية حممد مخيسيت . -

 اثنوية إدريس سنوسي . -

 متقنة أول نوفمرب . -

 اثنوية و لد قابلية صليحة . -

 . 16/05/2016إىل غاية  5/3/2016متدت الدراسة من ا:  ال الزمايناجمل -3

 

 أدوات املعاجلة اإلحصائية :

 التالية: عتمدت يف حتليل النتائج املتحصل عليها النسب املؤوية اليت حتسب ابلطريقةا

  x100النسب املؤوية = التكرار 

 اجملموع الكلي للعينة                  

 التدريس أتفضل الكتاب اجلديد أم القدمي؟.أتناء عملية :7س 

 النسبة التكرار اإلجاابت



 الكتاب اجلديد

 الكتاب القدمي

4 

16 

20% 

%80 

 07اجلدول رقم:

تفسري ميل أغلبية األساتذة للكتاب القدمي ألنه يرجع أللفة األساتذة للكتب القدمية،وطريقة حل نصوصها وهذا 

 أقدميتهم يف امليدان.شيء طبيعي إذا مارجعنا إىل مدة 

 النصوص األدبية املقررة لتالميذ السنة األوىل من تعليم الثانوي.:8س 

 النسبة التكرار اإلجاابت   

 مناسبة 

 غري مناسبة

17 

3 

85% 

15% 

 08اجلدول رقم :

من األساتذة يرون أن النصوص األدبية املقررة لتالميذ السنة األوىل   85اجلدول أن نسبة  أالحظ من خالل نتائج

 15الثانوي هي مناسبة للعلم،بينما ترى البقية أهنا غري مناسبة وهذا بنسبة 

 ما رأيك يف اخلطوات املتبعة يف تدريس النص األديب؟.: 9س 

 النسبة التكرار اإلجاابت

 مالئمة

 غري مالئمة

11 

9 

55% 

45% 

 09اجلدول رقم:



من األساتذة يرون أن اخلطوات املتبعة يف تدريس النص األديب هي  %55أالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 

 من نسبة األساتذة. %45مالئمة، بينما قدرت النسبة اليت ترفض هذه اخلطوات وترى بعدم مالئمتها ب 

 :هل  يستوعب املتعلم مضامني النصوص األدبية ؟10س 

 النسبة التكرار اإلجاابت

 نعم

 ال

45 

5 

90% 

10% 

 10اجلدول رقم:

من املتعلمني تستوعب مضامني النصوص األدبية وتفهمها،  %90أالحظ من خالل نتائج اجلدول أن نسبة 

 من املتعلمني ال يستوعبون مضامني النصوص . %10وابقي العدد والذي يقدر بنسبة 

 النصوص املقررة هي مالئمة ملستوى الفكري والعقلي للمتعلمني.وتفسري ذلك هو أن مضامني هذه 

 

 فهمك لنصوص األدبية يكون من خالل::11س

 النسبة التكرار اإلجاابت

 القراءة األوىل

 قراءة متعددة

 شرح األستاذ

01 

10 

39 

02% 

20% 

78% 

 11اجلدول رقم:



املقررة عليهم إال بعد شرح األستاذ هلا وذلك مبا حتتويه تعترب هذه النتائج أبن أغلبية التالميذ ال يفهمون النصوص 

 هذه النصوص من مفردات صعبة تستدعي شرحا هلا.

 ب_ قراءة يف نتائج اإلستبيان املوجه لألساتذة:

 بعد مالحظيت وتفسريي للنتائج املتحصل عليها من اإلستبيان املوجه لألساتذة استخلصت وخرجت ابلنتائج

 التالية:

 من األساتذة.% 20من األساتذة، وكتاب اجلديد بنسبة % 80اب القدمي على اجلديد وهذا بنسبة أفضلية الكت

من األساتذة، أما  %15_ عدم مالئمة النصوص املقررة لتالميذ السنة األوىل من التعليم الثانوي وذلك بنسبة 

  %85ابقي األساتذة فريون عكس ذلك وهذا بنسبة 

قالت  %15من األساتذة، ونسبة  %85املقررة لتالميذ مع مضموهنا وهذا بنسبة _ مالئمة عناوين النصوص 

 عكس ذلك

 %78_ فهم النصوص األدبية يكون من خالل شرح األستاذ للنص، وتقدر نسبة املتعلمني الذين قالوا بذلك 

  %2والباقي قالوا عكس ذلك وكان بنسبة 

 ال يستوعبون مضامني النصوص. %10ونسبة % 90_استعاب املتعلمني ملضامني النصوص وهذا بنسبة 

 

    املستوى : السنة األوىل اثنوي                                                            النص األديب      

 علوم جتريبية                                                                             

 . 108لإلمام أفلح بن عبد الوهاب ( ص املوضوع : ) العلم 

 بكاراً أيريك أشخاصهم َروحا و         ***          العلم أبقى ألهل العلم آاثراً  -1



 ما مات عبٌد قضى من ذاك أوطارا       ***    حٌي وإن مات ذو علم وذو َورَِع  -2

 ي لذاك الدر مقدارادر يف الناس ي        ***            ٌر له فضل وال أحد ذالعلم  -3

 عن النيب ُروينا فيه أخبارا       ***       للعلم فضل على األعمال قاطبًة  -4

 يف العلم أعظم عند هللا أخطارا        ***            يقول طالب علم ابت ليلته -5

 اصام النهار وأحىي الليل أسهار         ***              من عابٍد سنة هلل جمتهدا  -6

 وِصل إىل العلم يف اآلفاق أسفارا       ***   أُشدد إىل العلم َرحاًل فوق راحلٍة  -7

 مهامه األرض أحزاان وأقطارا       ***    واصرب على َدجِل األغساق معتسفاً  -8

  فأكرم أبهل العلم ُزُواَرافضالٌ         ***         حىت تزور رجاال يف رحاهلم  -9

 حضاراأ به بدوا و اينوال تر        ***         واجعله هلل ال جتعله مفخرًة  -10

 وقد تقلد آاثما وأوزارا        ***      َتعساً لكل مراٍء غري مقتصد  -11

 ايصطاد مقتنص ابلباز أطيارً        ***   يصطاد ابلعلم أموال العباد كما  -12

 أثري رصيد اللغوي : -1

 بتعد عن اإلمث وكف عن الشبهات و املعاصي .ا:  َوْرعاً، و َوَروعاً  ،يـَرَعُ ورع : 

 نتقلوا عنه الذر : الالئى امن البلد :   وتـَْرحاالً  َرحيالً و  ، رحالً  رَحلَ :  َحاَل ر 

 أكتشف معطيات النص : -2

 مبا شيد الشاعر يف قصيدته . -

 ما قيمة العلم يف رأي الشاعر؟  -



 مم حيذر طالب العلم ؟ -

 ما ثر العلم على اإلنسان ؟ -

 من مير الشاعر يف البيتني األخريين ؟ و ملاذا ؟ .

 أانقش املعطيات : -3

 مبا شبه الشاعر العلم   -

 على نوعني هللا يف العلم . تدلحدد األبيات اليت  -

 و إقتباس من احلديث الشريف أذكر ذلك ؟  06و 05يف البيتني  -

 يف طلب العلم ما الدافع إىل ذلك ؟. ترغيبيف القصيدة  -

  أحدد بناء النص : -4

 حدد مزااي العلم من خالل النص . -

 ما مدلول العبارة ) واجعله هلل ( ؟. -

 ما النمط السائد يف النص ؟. -

 يف طلب العلم ؟. لريغبما احلجج اليت قدمها الشاعر  -

النص و نصت اإلجابة عنها من قبل التلميذ و السؤال  عفقط طرحت األستاذة جمموعة  من األسئلة حول املوضو 

 املطروح املطروح كان من يكون صاحب النص ؟ 

إجاابت التالميذ صحيحة و متفاوتة فيما بينهم وذلك بتفاعل  معظمو أسئلة أخرى حول مضمون النص فكانت 

 التالميذ مع األستاذة بعدها نسجل اإلجابة النموذجية على السبورة مباشرة . 

 :  التعريف بصاحب النص

احته ، ومتكنه من انصية صهو اإلملام أفلح عبد الوهاب بن عبد الرمحن بن رستم ، عرف بغزارة علمه وف

 هـ بعد أن دامت خالفة مخسني سنة . 258اللغة العربية ، تويف سنة 



 أكتشف معطيات النص : 

طلبه و االحتكاك بكبار العلماء  ال يفالرتحيشيد الشاعر يف قصيدته : بضرورة طلب العلم و السعي و  -

 دائد وعدم استغالل النفوذ و السلطة يف بيع العلم .شوضرورة إكرامهم و الصرب على ال

قيمة العلم يف رأي الشاعر هي مكانة عالية رفيعة حيث شبه اإلنسان العامل كأنه ذُرٌر وجنوم تزيني السماء وحىت  -

 يف أذهان أجيال عرب عصور و أزمة متعاقبة .إن مات طالب العلم يبقى علمه راسخا 

 حذر الشاعر طالب العلم: من عدم الغرور التباهي واستغالل العلم يف تقلد املناصب.

 أانقش معطيات:

  وجنوم تزيني السماء ، وتسهيل على الناس دروب احلياة . حدد الشاعر العلم : ابلذُررٌ  -1

هي البيت اخلامس و البيت السادس ، حيث أن هللا يف العلم ف ترغيباألبيات اليت تدل على   -2

 قوية على أمهية العلم يف بناء اجملتمعات و إزدهار صرح احلضارة العربية . داللةالقصيدة أبكملها هي 

 

يف البيتني اخلامس و السادس إقتباس من احلديث النبوي الشريف عن أيب هريرة رضي هللا عنه  قال   -3

 ، اجلنة إىل طريقا به له هللا سهل علما فيه يلتمس طريقا سلك من"  الرسول صلى هللا عليه و سلم 

 السماوات يف من له ليستغفر العامل وإن ، يصنع مبا رضا العلم لطالب أجنحتها لتضع املالئكة وإن

 ، الكواكب سائر على القمر كفضل  العابد على العامل وفضل املاء، يف احليتان حىت األرض يف ومن

 ".األنبياء ورثة العلماء وإن

 أحدد بناء النص :

النمط الغالب على القصيدة  : هو النمط اإلعازي  أألمري  وذلك أن القصيدة وردت على شاكلة وصااي و 

 خاصة بطلب العلم ومن مؤشراته : نصائح و توجيهات
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 أسلوب التقرير  املباشر كقوله : : حي و إن مات . -2

ه النمط احلجاجي لكثرة احلجج و األدلة و الرباهني و االقتباس من القرآن الكرمي و احلديث النبوي لكما يتخل  -3

 اخلامس و السادس .الشريف يف البيتني 

مدلول عبارة ) واجعله هلل ( ؟ أي أننا نبادر يف طلب العلم لنيل رضى هللا عز وجل وليس للتفاخر و للتباهي  -4

 وسط أفراد اجملتمع .

 فقد كانت الطريقة اليت اتبعها األستاذة يف تقدمي نشاط رافد لغوي يف دراستنا )صيغ تعجب القياسية( كاأليت:

سرتجعت تلمسان بعد ذلك تقوم األستاذة بتذكري ابلدرس السابق و ان النص األديب لعنوان :  وذلك انطالقا م

 على السبورة مباشرة . تدوينهاستخراج األمثلة من النص و ا

 

 

 يقول الشاعر أبو العتاهية : 

  .لَرُجلِ َواإِلفالَس ابِ  َوأَقَبَح الُكفرَ *****      َوالُدنيا ِإذا ِاجَتَمعا  ما َأحَسَن الدينَ 

َيعُ  األْهَواءُ  اجتمعت إذاقائدهم        *****    رسوُل هللِا  أكرْم بقومٍ   والشِّ

 رح عليهم جمموعة من األسئلة        طيقوم التلميذ بقراءة األمثلة بطلب من األستاذة اليت ت

 ما نوع العبارة يف البيتني الشعريني بتا يقوم الكتابة القاعدة على السبورة . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة الفصل:

حلياة الناس كما أن التدريس موفق يتميز ابلتفاعل بني الطرفني تعليم عملية متواصلة تظل مالزمة إن ال

ميارسها من أجل حتقيق أهداف معينة و للتدريس طرقة اليت  ، لكل منهما أدوار ميارسها من أجل حتقيق معينة

يتوىل تنظيم وموازنة كافة املعطيات العملية  الرتبوية من معلم و تالميذ ومنهج ذلك لتحقيق األهداف التعليمية 

 ومنه بلوغ اهلدف العام وهو التعليم اهلادف و الفعال للتالميذ.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خامتة
 

 

 

 

 

اشكالية البحث اليت تتمحور حول عناصر العملية التعليمية ودورها يف نقل املعرفة الصحيحة  من خالل

 ا"ج"التعليم الثانوي أمنوذ

وانطالقا من الفصول الثالثة هلذه املذكرة حاولنا ابراز أمهية الكبرية اليت تكسبها العملية الرتبوية يف خمتلف 

 األطوار الثالث.

 النتائج التالية: وبناءا على ما سبق نستخلص



التعليمة فرع من فروع الليسانسيات التطبيقية اليت هتدف إىل اكتساب املفاهيم واملواقف اجتاه الذات و 

 احمليط .

 ضرورة التخطيط إلسرتاتيجيات التدريس وبناء املناهج التعليمية اليت تصاحب املعلم داخل الصف الدراسي.

الرتبوي والشعور ابملسؤولية امللقاة على عاتق املعلم فهو املفتاح الرئيسي لنجاح حتقيق األهداف املنشودة يف العمل 

 العملية التعليمية ألنه هو الذي يهيئ املناخ ويعزز ثقة املتعلم بنفسه ويقوي روح اإلبداع.

نطقية، وهي إن العملية التعليمية هي جمموعة من املواقف واألنشطة الصادرة عن املدرس والتالميذ ترتبط بكيفية م

 تتألف من ثالث عناصر )املعلم واملتعلم واملعرفة( اليت تعد أساسا لنجاحها.

 التنويع يف طرائق التدريس و استخدام الوسائل التعليمية اليت ختلق احليوية داخل غرفة الدراسة . 

و مناسبة تساهم بشكل فعال أدى إىل اهتمام الرتبويون املستمر بعملية الرتبية و التعليم إىل إجياد أساليب مساعدة 

 يف إجناح العملية التعليمية و حتقيق األهداف الرتبوية.

 تقوم العالقة بني العناصر يف العملية التعليمة على أساس التفاعل القائم بني املعرفة و املعلم و املتعلم. 

لذي كان سائدا ، ظهر عنه وجود جمموعة من النقائص يف العملية الرتبوية العتمادها على التدريس ابألهداف ا 

 تطوير يف أساليب التدريس ابنتهاج مقاربة جديدة مسيت ابملقاربة ابلكفاءات .

بعد دراستنا هلذا املوضوع، يبني أنه ميكن فتح الباب لعدة إشكاليات وحبوث مستقبلية تستحق الدراسة وذلك 

 اؤل التايل.ابلتطرق للمواضيع املتعلقة أبمهية التعليم وسبل جناحه ونطرح التس



 ما مدى جناح العملية التعليمية وكيف ميكن جتسيدها على أرض الواقع؟.

 وصلى هللا على سيدان و حبيبنا حممد وعلى آله و صحبه وسلم .

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



املصادر قائمة 

 واملراجع :

 
 



 رواية ورش عن انفع، دار املعرفة، دمشق، سوراي.القرآن الكرمي 

 املصادر و املراجع : 

التطوير ، دار املسرية للنشر والطباعة -التنظيماتسس األ -إبراهيم بن عبد العزيز الدعليج ، املناهج املكوانت -1

 .2007هـ 1430 01و التوزيع ط

 م . 1990هـ ،  1410،  1بريوت ، لبنان  ط  ،ادرص دار،لسان العرب  ،بن منظورا -2

"حقل تعليمية اللغات"،ديوان املطبوعات اجلامعية، بن سانسيات التطبيقية لأمحد حساين ، دراسات يف ال -3

 . 2009،  02عكنون اجلزائر ، ط 

 م . 2006بسمة كمال " أساليب التعليم احلديثة "  -4

هـ  1423، 01محد مرعي ، حممد حممود احليلة ،طرائق التدريس العامة، دار املسرية للنشر والتوزيع طأتوفيق  -5

 م. 2002،

أسسها عملياهتا  ،  -عي ، حممد حممود احليلة املناهج الرتبوية احلديثة ، مفاهيمها عناصرها توفيق امحد مر  -6

 . 2011هـ ،  1432  1دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ، ط

 م.2006 ،1طة ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ، تكفاي  ةمجانة حممد عبيد ، املعلم إعداده تدريبي -7

عمان، بناء املناهج وتنظيماهتا دار املسرية للنشروالتوزيع ، الوكيل،حممد امني املفيت ،أسسحلمي أمحد  -8

 .هـ 1426 -م  2005،  10ط األردن،

حسن أبو رايش ، وزهرية عبد احلق ، علم النفس الرتبوي للطالب اجلامعي واملعلم املمارس، دار املسرية  -9

 . 2007هـ،  1427 01للنشرو التوزيع ، ط

أساليبه تطبيقاته العلمية ، دار  سعيد عبد العزيز ،جودت عزت عطوي،التوجيه املدرسي مفاهيمه،النظرية -10

 . 2004،  01الثقافة للنشر والتوزيع ، ط 

 



 مسري حممد كربيت، منهاج املعلم واإلدارة الرتبوية ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بريوت ، -11

 م . 1998،  01ط

 الدين عزف حممود ، تعليمية و تعلم مهارات التدريس ، دار الكتاب .صالح  -12

 م. 2000 01سالمة الوسائل التعليمية واملنهج، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط افظعبد احل -13

عبد  الرمحن اهلامشي و طه حسني الدليمي"إسرتاتيجيات حديثة يف فن التدريس "دار الشروق عمان، ط  -14

 م . 2008، 01

، 01في عن مهمة التعليم ، مكتب العريب احلديث، طظيعبد الناصر مشاطة ، أوضاع املعلم ورضاه الو  -15

 م. 2011

 م. 2001 01عبد اللطيف حسني فرج، ختطيط املناهج وصياغتها، دار حامد للنشر و التوزيع ط -16

 م.2001هـ 01،1432والتوزيع،طعبد الرحيم عدس، هنج يف التعلم والتعليم ، دار الفكر للنشر -17

هـ  1432،   01علي راشد ، اختيار  املعلم و إعداده ، دليل الرتبية العلمية ، دار الفكر العريب ط  -18

 م . 2001

 طويرالت-التنظيمات -املكوانت -فتحي يونس ، حسن شحاتة ، سعيد السعيد ، املناهج األسس -19

 م . 2000هـ،  1425، 01دار الفكر ، ط  

-هـ 1430)  01الذايت،دارالفكرعمان،ط كايد إبراهيم عبد احلق ،ختطيط املناهج وفق منهج التفريد  -20

 م ( . 2009

 . 2008،  01ط ، دار املسرية للنشر و التوزيع ، ط شدير،التعلم النابكرميان    -21

هـ   1430،  01ط، يدي ، علم النفس الرتبوي و تطبيقاته ، دار الثقافة ، عمان عبحممد جاسم ال -22

 م . 2009



القضاة ، املعلم اجلديد )دليل املعلم يف اإلدارة الصفية الفعالة ،دار  ت، حممد فرحاتوريالرت  ضحممد عو  -23

 م .  2006-هـ 1426، 01احلامد  للنشر والتوزيع ، طبعة

)  01زيع و الطباعة  ط حممد طوالبة، تطبيقات  عملية  يف الرتبية  العلمية ، دار  املسرية للنشر و التو  -24

 هـ ( .1430 - 2009

 م . 2007  01ج و طرق التدريس،جامعة اإلسكندرية ، مصر، ط اهحممد جنار ، املن -25

املرجعية واملناهج الرمسية ،  حممد الصاحل حرتوين ، الدليل البيداغوجي ملرحلة التعليم االبتدائي وفق النصوص -26

 التوزيع .دار  اهلدى للطباعة والنشر و 

، 01حممد علي السيد ، الوسائل التعليمية و املنهج ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  عمان ، ط -27

 م . 2000هـ ،  1420

 م.1998هـ  1432، 01حممد عبد الرحيم عدس، فن التدريس، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط -28

 عملية التعليمية قصر الكتاب البليدة.  حممد الدريج ، مدخل إىل علم التدريس حتليل ال -29

 . 20،ص،1وليم عبيد إسرتاجتيات التعليم والتعلم، دار املسرية لنشر والتوزيع،ط -30

م  2007حيىي علوان،التقومي والقياس ودوره يف إجناح العملية التعليمية،دار املسرية للنشر والتوزيع  وللطباعة -31

. 

 

 

 

 

 

 

 



 املذكرات :

نعيمة، اإلسرتاتيجيات املعتمدة من طرف األستاذ داخل الصف ودورها يف التنمية القدرة على سوقي  -32

التحكم يف حل املشكالت الرايضية لدى التالميذ ، الطور املتوسط أمنوذجا : مذكرة لنيل شهادة املاجستري، يف 

 م . 2010علم النفس جامعة  قسنطينة ، 

مذكرة لنيل  :ات التداوليةيسانيرتاث البالغي العريب"،دراسة يف ضوء اللسليم محدان "أشكال التواصل يف ال -33

شهادة ماجستري يف ليسانيات اخلطاب ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،العربية وآداهبا،جامعة خلضر بباتنة ، 

2009. 

خترج لنيل شهادة القسم النهائي أمنودجا أداب وفلسفة،مذكرة  عدالة منال،األخطاء اللغوية عند تالميذ -34

 .2016-2015املاسرت ،جامعة عبد احلميد ابن ابديس،مستغامن،كلية األداب والفنون،قسم األدب العريب،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 املالحق
 

 

 



 



 



 



 



 
 الفهرس
 
 



 البسملة

 إهداء

 ت-أ..........................................................................مقدمة  ..................

 3..............................................................................مدخل.................

 مكونات المنهاج التربوي : األول اجلانب النظري: الفصل

 12..........................................................................ج الرتبوي : ا مفهوم املنه 

 13.....................................................................بني املنهاج و الربانمج :الفرق  

 14............................................................من املنهاج القدمي إىل املنهاج احلديث :  

 16..............................................جدول للموازنة بني املنهاج القدمي واملنهاج احلديث....

 18...............................................النقد املوجه للمنهاج القدمي.........................

 19............................................................................مسات املنهج احلديث :

 21...........................................................األسس اليت يقوم عليها املنهاج الرتبوي :

 21.......................................................................األسس الفلسفية :  ▪

 21.....................................................................:  االجتماعيةاألسس  ▪

 21.........................................................................األسس النفسية : ▪

 22........................................................................األسس الثقافية :  ▪

 22..........................................................................املنهاج الرتبوي :مكوانت 

 23.......................................................................................األهداف -

 23.......................................ة................................تعريف األهداف الرتبوي -

 24...................................................................أمهية األهداف الرتبوية : 1-2



 24................................................................اق األهداف : شتقمصادر إ 3-1

 25.....................................................................جماالت األهداف ومستوايهتا

 27.................................................................... ابملنهاج : وصلتهااألهداف 

 28.......................................................................................احملتوى : -

 28.......................................................................تعريف احملتوى............-

 29.................................................................طرائق اختيار احملتوى.............

 30...........................................................................احملتوى : تنظيم معايري 

 31...........................................................الطريقة..............................

 31..........................................تعريف طريقة التدريس................................

 31................................مبادئ التدريس اجليد...........................................

 32...............................معايري وشروط اختيار الطريقة....................................

 33....................................................التدريس..........................أنواع طرق 

 34.............................................عالقة الوسائل التعليمية أبهداف املنهج...............

 35........................................................................التقومي.....................

 36..............................................................مفهوم التقومي الرتبوي...............

 36.........................................................أمهية التقومي الرتبوي.....................

 36..............................................................................وظائف التقومي.....

 37......................................................وظائف تطوير املناهج الدراسية.............

 40.................................................................أنواع التقومي الرتبوي..............

 40............................................................................التقومي التشخيصي......



 40.....................................................................التقومي التكويين................

 40...................................................................التحصيلي................التقومي 

 41.........................................................................نظرايت التعلم.............

 41.........................................................................النظرية السلوكية...........

 42....................................................................النظرية املعرفية.................

 44...........................................التفاعل بني التقومي والعملية التعليمية التعلمية...........

 الثاين: الفصل

 48........................................................................القسم األول: املعلم........

 48......................................................................من هو املعلم -10

 49..............................دور املعلم كعامل وسيط يف العملية التعليمية التعلمية -11

 50....................................................................املدرسة واملعلم -12

 51.......................................................اخلصائص اجلوهرية للمعلم -13

 53............................................م ودوره الرتبوي...........أمهية املعل -14

 54..........................................................صفات املعلم وواجهاته -15

 56......................................................دور املعلم يف اإلسرتاتيجية -16

 57....................................................أهم الصفات احملبوبة يف املعلم -17

 59...............................................................أمهيه تكوين املعلم -18

 61..............................................................القسم الثاين: املتعلم:...............

 .61..................................................................من هو املتعلم.......... -6

 62..........................................................................خصائص املتعلم -7



 63..............................................................................التواصل -8

 64..........................................................................عناصرهأهم  -9

 67.....................................................التوجيه الرتبوي للمتعلم. -10

 الفصل الثالث: اجلانب التطبيقي

 72..........................................................بطاقة فنية ملؤسسة الرتبص............

 73...........................................................دراسة ميدانية.......................

 74.............................................................حتليل عملية اإلستبيان..............

  82................................... ظل املقاربة ابلكفاءات.......خطوات اجناز درس القواعد يف

 89..............................................................................خامتة.............

 92..............................................................قائمة املصادر واملراجع............

 97……………………………………………………………املالحق

 102...........……………………………………………فهرس املوضوعات

 

 

 

 

 


	مذكرة

