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 الدراسة: ممخص

تعتبر  العممية التعميمية التعممية عممية اتصالية بامتياز فاألستاذ ىك المرسؿ الذم 
يقـك بإعداد الرسالة"الدرس" كتكفير بيئة اتصالية مناسبة كيأخذ في اعتباره استعدادات 

محتكل كأىداؼ  كأنشطة ىك الرسالة التي  مستقبؿ رسالتو،  كالمنياج كما يحتكيو مف
ينيؿ منيا األستاذ رسائمو كطرائؽ التدريس ىي القناة التي كجب عمى األستاذ 
استخداميا في نقؿ معارفو كخبراتو لممتعمميف اما بالنسبة لممستقبؿ فيك التمميذ 

زاء المستيدؼ مف رسائؿ المنياج،  كيمثؿ التقكيـ رجع الصدل الذم يبديو المتعمـ ا
رسائؿ األستاذ، كالعممية االتصالية ال تسير دائما كما يبتغييا معدم المناىج 
كالسياسات التعميمية فقد تعيقيا مجمكعة مف عكامؿ التشكيش عمى مستكل أم 
عنصر مف عناصرىا كتعمؿ عمى إعاقة انتقاؿ المعارؼ كالخبرات إلى المتمقي 

 كتحقيقيا األثر المطمكب 

ماىي معكقات العممية االتصالية الكاقعة  اؤؿ مركزم مفاده "كانطمؽ الباحث مف تس
 ؟بكصفو مرسال كبيف المتعمـ بكصفو مستقبال األستاذفي المؤسسة التربكية بيف 

 كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ اقترح الباحث أربعة فرضيات ىي كالتالي:

 الفرضية األولى:
االتصالية يعيؽ أدائيـ في  لدل األساتذة كمرسميف في العمميةالتبايف في التككيف 

 إحداث التفاعؿ الصفي.
 الفرضية الثانية:

كثافة البرامج كرسالة في العممية االتصالية يعيؽ المتعمميف في تحصيميـ داخؿ 
 المؤسسة التربكية.

 :لثةالفرضية الثا
التعمـ  تغمكض المقاربة بالكفاءات كقناة في العممية االتصالية تعيؽ تحقيؽ كفاءا

 لمؤسسة التربكية.داخؿ ا
 
 



 

 

 :رابعةالفرضية ال
 

لممتعمـ يعيقو كمستقبؿ عف اجتناب السمككات  ةالتدخؿ السمبي لمبيئة االجتماعي
 المنحرفة.

 فتمثمت في: أما أىداؼ الدراسة 
المؤسسات التربكية بمدينة الجمفة كتجعميا  في تحديد معكقات العممية االتصالية ـ

 غير فعالة.
 ة معكقات العممية االتصالية داخؿ المؤسسات التربكية.التعرؼ عمى سبؿ مكاجي ـ
الكقكؼ عند الصعكبات التي تكاجو أطراؼ العممية االتصالية في المؤسسة  .

 التربكية.
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باالستعانة باالستبياف كالمقابمة لجمع البيانات، 

استخدميا الباحث مع بعض حيث كاف االستبياف مكجو لألساتذة، أما المقابمة ف
عمى  فكبعض مستشارم التربية ، كقاـ الباحث بتكزيع االستبيا فالمشرفيف التربكيي
 شخص. 511عينة متككنة مف 

 إلىكما قاـ الباحث باالعتماد عمى المنيج الكصفي، كلقد تكصمت ىذه الدراسة 
 النتائج التالية:

االتصالية يعيؽ أدائيـ في إحداث تبايف تككيف األساتذة بكصفيـ مرسميف في العممية 
 التفاعؿ الصفي.

 ػػػػػ كثافة البرامج في العممية االتصالية تعيؽ المتعمميف في تحصياىـ الدراسي.
ػػػػػ غمكض المقاربة بالكفاءات في العممية االتصالية يعيؽ تحقيؽ كفاءات التعمـ داخؿ 

 المؤسسة التربكية.
ة يعيقو كمستقبؿ في العممية االتصالية عف اجتناب ػػػػػ التدخؿ السبي لمبيئة االجتماعي

 السمككات المنحرفة
 
 
 



 

 

 
Résumé  
l’opération d’apprentissage est un contact entre l’émetteur (le 
professeur) qui prépare le message (la leçon) et offre un 
atmosphère de liaison en prenant compte la compétence du 
récepteur. 
Le programme et ses contenus : les objectifs et les activités 
sont la source dont le professeur inspire ses besoins, les 
méthodes sont des canaux que le professeur doit utiliser, pour 
transmettre ses connaissances et ses expériences aux 
apprenants , en ce qui concerne le récepteur ; c’est 
l’apprenant visé par le message du programme. l’évaluation 
constitue le Feed Back qui intervient par l’apprenant vis-a - 
vis le message du professeur. l’opération communicative ne se 
déroule toujours pas  comme ils le désire : les responsables de 
la préparation du programme, et la politique d’apprentissage. 
plusieurs facteurs gênants surgissent au niveau de chacun de 
ces élément qui empêchent la transmission des connaissances 
et les expériences au récepteur.  
      -Le chercheur en premier lieu,  pose une question 
majeure qui est : Quelles sont les obstacles qui empêchent 
l’opération communicative dans l’établissement éducatif entre 
le prof étant émetteur et l’apprenant étant récepteur ? 
   - Pour réponde à cette question, le chercheur suggéré 
propose quater hypothèses : 



 

 

* 1ère hypothèse : les différences au niveau de la formation 
des professeur en tant que émetteurs dans l’opération 
communicative empêchent l’interactivité des apprenants.   
* 2eme hypothèse : le surcharge du programme comme un 
message dans l’opération communicative empêche 
l’apprentissage.   
* 3eme hypothèse : l’embiguité de l’approche par compétence 
comme canal de l’opération communicative empêche la 
réalisation des compétences de l’apprentissages dans les 
établissements éducatifs. 
* 4eme hypothèse : la société influe d’une manière négative 
ce qui empêche l’apprenant d’éviter les mauvaises conduites 
Les objectifs de l’étude sont :  

1) Préciser les obstacles de l’opération communicative dans 
les établissements éducatifs dans la ville de DJELFA et 
la rendre inefficace   

2) Cerner les différentes manières pour faire face aux 
obstacles de l’opération communicative dans les 
établissements éducatifs.  

* Pour réaliser les objectifs, le chercheur fait une démarche 
(un questionnaire) et des rencontres pour rassembler ces 
donner, le questionnaire est destiné aux prof, alors que les 
rencontres étaient aux inspecteur ainsi que les conseils 
d’éducation (400 professeurs sont vises dans l’opération ). 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقذمة
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 دمةمق
تشكؿ عممية االتصاؿ أىمية كبيرة في المؤسسات التربكية فعالقات الطاقـ التربكم           

ىي عالقات اتصالية بامتياز فاالتصاؿ  مكجكد في جميع مفاصؿ المؤسسة التربكية سكاء 
ما بيف  كاف اتصاؿ رسمي بيف الطاقـ اإلدارم كاألساتذة أك فيما بيف الطاقـ اإلدارم أك

التالميذ ك سكاء كاف اتصاؿ أفقي أـ عمكدم، نازؿ أـ صاعد، فنجاح المؤسسات  ك األساتذة
التربكية في تحقيؽ أىدافيا مرىكف بشكؿ كبير بنجاح عمميات االتصاؿ الكاقعة داخميا، 
فالكثير مف المظاىر السمبية التي تؤثر في السير الحسف لممدرسة يمكف إرجاعيا إلى عدـ 

ة بيف أطرافيا سكاء كانت ىتو العممية تتـ عمى مستكل اإلدارة أك عمى فعالية العممية االتصالي
مستكل اإلدارة كاألساتذة أك األساتذة كالمتعمميف أك اإلدارة كبيئتيا الخارجية، كبما أف دراستنا 

أم االتصاؿ البيداغكجي فسيتـ  ستاذ كالمتعمـتتناكؿ معكقات االتصاؿ الحاصؿ بيف األ
 ية االتصالية دكف سكاىا التركيز عمى ىذه العمم

 األستاذمعرفة معكقات العممية االتصالية عمى مستكل  إلىالدراسة الحالية تصبك ك        
بكصفو مرسال، كالمعكقات عمى مستكل البرامج الدراسية بكصفيا رسالة العممية االتصالية 

ة باعتبارىا قناة كالمتعمـ، كالمعكقات عمى مستكل المقاربة بالكفاءات المستعمم األستاذبيف 
إيصاؿ رسالتو عبرىا لممتعمـ ثـ معكقات االتصاؿ عمى  األستاذاالتصاؿ التي كجب عمى 

 مستكل المتعمـ " المستقبؿ" باعتباره المستيدؼ مف رسالة األستاذ 
قسميف قسـ نظرم  إلىفيما يخص المنيجية المتبعة في ىيكمة البحث فقد تـ تقسيـ الدراسة  ك

 فصكؿ كقسـ لمدراسة الميدانية يحتكم عمى أربعة 
حيث تـ عرض اإلشكالية كفرضياتيا  االقتراب النظرم كالمنيجيشمؿ الفصؿ األكؿ          

أسباب اختيار المكضكع كأىدافو، مع تحديد  ىباإلضافة إلكتحديد المفاىيـ األساسية لمدراسة، 
 ت السابقة كصعكبات الدراسة،المناسبة لمدراسة، باإلضافة إلى الدراساالمقاربة السكسيكلكجية 

بتكضيح حدكد الدراسة، ككؿ ما يتعمؽ بالعينة  الدراسة الميدانية تإجراءاتـ تحديد كما 
 كطريقة اختيارىا كمناىج البحث كالتقنيات كاألدكات التي استعممت في الدراسة



 مقذمة
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االتصاؿ  تطرقنا لمفيـك حيث العممية االتصالية كمعكقاتيا أما الفصؿ الثاني فقد حمؿ عنكاف
كعناصر العممية االتصالية ك أنماط االتصاؿ كأىداؼ كخصائص االتصاؿ  كما تناكلنا 
االتصاؿ التربكم ك أنكاعو ككسائمو ثـ ختمنا ىذا الفصؿ بالتطرؽ لمنماذج االتصالية 
كمعكقات العممية االتصالية التي قد تطرأ عمى مستكل أم عنصر مف عناصر العممية 

 االتصالية.
تناكلنا  حيث  خصائص العممية التربكية في المدرسة الفصؿ الثالث فقد حمؿ عنكاف             

المدرسة ككظائفيا  بكصفيا البيئة االتصالية التي تحدث فييا عممية االتصاؿ البيداغكجي ك 
تطرقنا لمشكالت التعميـ المتكسط التي قد تعيؽ  عمؿ المدرسة كمنو عمى العممية االتصالية 

تناكلنا األستاذ بكصفو المرسؿ كالمسؤكؿ عف إعداد الرسالة كتتبع أثرىا كشركط ككؿ، كما 
 األستاذإعداده كتككينو ثـ عرجنا عمى المتمقي في العممية االتصالية كالمستيدؼ مف رسائؿ 

ككاضعي المنياج، المتعمـ كما يتميز بو مف مظاىر في النمك في مرحمة التعميـ المتكسط، 
 ثيا كتعيؽ سير العممية التعممية التعميمية.  كالمشكالت التي يحد

الرسالة كالقناة كرجع الصدل في العممية التعميمية  أما الفصؿ الرابع فقد جاء بعنكاف          
التعممية كشمؿ ىذا الفصؿ أربعة عناصر أساسية، حيث تناكلنا تعريؼ المنياج كأسس بنائو 

منظكر االتصالي ىك الرسالة كما تتضمنو ال كخصائصو ثـ مككنات المنياج، فالمنياج مف
 إلىمف محتكل كأنشطة كأىداؼ يبتغي كاضعي المنياج تحقيقيا لدل المتعمـ ثـ تطرقنا 

كمعكقات التدريس  المقاربة بالكفاءات كخصائصيا كمستكياتيا كطرائؽ التدريس في ضكئيا
ؽ التدريس التي تتطمبيا ببداغكجيا المقاربة بالكفاءات، فبيداغكجيا المقاربة بالكفاءات كطر 

ىي القناة التي يسكتجب عمى القائـ باالتصاؿ العمؿ كفقيا في نقؿ المعارؼ كالخبرات 
كالميارات لممتعمـ، ثـ تناكلنا التفاعؿ الصفي كأىدافو كأنكاعو كمعكقات بكصفو المناخ الذم 

كطرؽ قياسو العممية االتصالية داخؿ القسـ، ثـ تناكلنا التحصيؿ الدراسي  كيميز يطبع 
كمعكقات التحصيؿ الجيد، فالتحصيؿ  ىك رجع الصدل الذم يبديو المتعمـ إزاء رسائؿ 

 .األستاذ
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الفصؿ الخامس ك قد تـ التعرض  أما الجانب الميداني مف الدراسة فيك مشكؿ مف         
ات فيو إلى تحميؿ معطيات الدراسة كبياناتيا المتعمقة بفرضيات الدراسة، بداية مف البيان

 كنتائجيا. المقابالت العامة لممبحكثيف كصكال إلى بيانات
ليختـ الفصؿ ك لينتيي الفصؿ بعرض أىـ النتائج حسب فرضيات الدراسة كالمقابالت، 

 بالنتائج العامة لمدراسة كبعض المقترحات كالتكصيات. 
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 تمييد:
طػػػار المنيجػػػي ليػػػذه الدراسػػػة مػػػف نتناكؿ فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ المعػػػالـ األساسػػػية لإلسػػػ         

كتحديػػد أىميػػة الدراسػػة كاألىػػداؼ التػػي خػػالؿ تحديػػد مشػػكمة الدراسػػة ككضػػع الفرضػػيات 
 يسعى الباحث إلى تحقيقيا.

كمػػػا سػػػيتـ التطػػػرؽ إلػػػى إجػػػراءات الدراسػػػة الميدانيػػػة مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد مجػػػاالت          
ىػا، كأدكات جمػع البيانػات ككيفيػة الدراسة كالمنيج المستخدـ كعينة الدراسة ككيفية اختيار 

 تطبيؽ أدكات الدراسة كالتقنيات اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ كتفسير النتائج
 الدراسة: إشكالية تحديد .1

تمثػػػػؿ عمميػػػػة الػػػػتعمـ عمميػػػػة اتصػػػػاؿ بيػػػػداغكجي كتفاعػػػػؿ  دائػػػػـ كمتبػػػػادؿ  بػػػػيف             
فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة  كتالمذتػػػػو ، فعناصػػػػر االتصػػػػاؿ عامػػػػة يمكػػػػف تكظيفيػػػػا األسػػػػتاذ

التعممية فالمعمـ كالمتعمـ كمادة التدريس كطرؽ التدريس كالتقكيـ ىي العناصػر األساسػية 
، أم المرسػػػػػؿ كالمسػػػػػتقبؿ كالرسػػػػػالة ك القنػػػػػاة كرجػػػػػع  البيػػػػػداغكجي ؿفػػػػػي عمميػػػػػة االتصػػػػػا

 .الصدل
بػػدء  االتصػػاؿ البيػػداغكجي الحاصػػؿ فػػي القسػػـ ىػػك المسػػؤكؿ عػػف يفاألسػػتاذ فػػ            

القنػاة المناسػبة  ليػا كالسػير عمػى  رالعممية االتصالية مف إعداد الرسالة كترميزىا كاختيا
  األسػػاتذةنجاحيػػا مػػف خػػالؿ تتبػػع أثرىػػا عمػػى مسػػتكل المتمقػػي" التغذيػػة الراجعػػة"، إال أف 

بكصػفيـ مرسػػميف يتمػايزكف فػػي تكػكينيـ األكلػػي، كالػذم انعكػػس فػي الميػػارات االتصػػالية 
ىػػا لػػدييـ مُمػػف أيعػػد خصيصػػا لمتػػدريس منػػذ تكجييػػو الجػػامعي، حيػػث تمقػػى الكاجػػب تكفر 

دركسا نظرية كتطبيقية لتسيير الحصة كتكجيػو المػتعمـ إلػى الكجيػة التػي يريػد، ك أسػاتذة 
نما حاجتيـ لمعمؿ في ظػؿ انعػداـ مناصػب لـ ييَعُدك آخريف  ا إعداد كافيا لمينة التدريس كا 

بية كحاجة القطاع الستخالؼ مف  تقاعػدكا مػف أخرل غير قطاع التر  تشغؿ في قطاعا
ػػا أكجػػد تمػػايز بيػػنيـ  فػػي األسػػاتذة ،  فرضػػت االلتجػػاء إلػػييـ دكف سػػابؽ إعػػداد كػػافي، ممن
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الميػػارات االتصػػالية  التػػي كجػػب أف يمتمككىػػا إلعػػداد الرسػػالة  "الػػدرس" كفػػؽ متطمبػػات 
حػػكؿ مػػدل إعاقػػة المنيػػاج كخصكصػػية المػػتعمـ "المسػػتقبؿ"، كىػػك مػػا يػػدعك إلػػى التسػػاؤؿ 

القسػـ   طضػب ىذا التبايف فػي التكػكيف بػيف األسػاتذة  أدائيػـ مػع المتعممػيف كانعكاسػو  فػي
كمػدل انعكػاس ىػذا التبػايف  كمػا ينبغػي تفي إدارة الكق ك كفي إحداث التفاعؿ المطمكب

 .عمى المتعمميف

متمثمػػػػة فػػػػي كمػػػػا مػػػػرت المنظكمػػػػة التربكيػػػػة  بمراحػػػػؿ لتغييػػػػر رسػػػػالتيا التربكيػػػػة ال         
رفيػة المػػراد إيصػػاليا البػرامج" المنػػاىج"  كمػا تحتكيػػو مػف معػػارؼ باعتبارىػا  الرسػػائؿ المع

العػالـ كيشػيده  ، فػالتطكر التػي شػيده ميػاديف المعرفػةالتقدـ الممحكظ فػي  رلتساي لممتعمـ
في جميػع الميػاديف أصػبح أكثػر إلحاحػا عمػى تجديػد المنػاىج كطرائػؽ التػدريس كالكسػائؿ 

زامػػا عمػػى المنػػاىج التعميميػػة مسػػايرة التقػػدـ العممػػي كتقػػديـ أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف فكػػاف ل
األمػس ال يمكػف المتعمـ خالؿ سنكات دراستو فمػا تعممػو تمميػذ  إلىالمعارؼ كالمعمكمات 

أف يبقى صالح لالستعماؿ اليـك " فالتزايد الدائـ لممعػارؼ كالتطػكر التكنكلػكجي المتسػارع  
ممػػػا يزيػػػد  ،(1)الماضػػػيالمفعػػػكؿ أكثػػػر ممػػػا كانػػػت عميػػػو فػػػي  جعػػػؿ ىػػػذه المعػػػارؼ باطمػػػة

 .أخرل إلىالحاجة إلى تغيير رسالة المدرسة مف فترة 

إال انو تحت ضغط المعارؼ المتسمة بالتغير مف يـك ألخػر كمػا تعرفػو البػرامج             
ظ ك اكتظػا مشكمة كثرة المػكاد الدراسػية كتنكعيػا كتشػعبيا، تمف تضخـ في المعارؼ طف

الكػراريس  أك يفػكؽ مػف والبرامج لممتعمميف لدرجة أف المتعمـ أصػبح يحمػؿ مػا يماثػؿ كزنػ
كالكتػػب، ككقتػػو مسػػتنفذ بالكامػػؿ فػػي المدرسػػة ، كجعمػػت المتعممػػيف "متػػكترم األعصػػػاب  

                                                           

، الديكاف الكطني كتابة المناىج، المجنة الوطنية لممناىج إلعادةالمرجعي  اإلطاركزارة التربية الكطنية،  1 
 02ص،  لممطبكعات المدرسية، الجزائر، 
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يعػػػد لممػػػتعمـ تقريبػػػا أم كقػػػت  ـكقمقػػػيف كحػػػائريف ال يعرفػػػكف عمػػػى أم المػػػكاد يؤكػػػدكف كلػػػ
 (1)عمى نفسو حلمتركي
ككثػػػػػػػػػػػػافتيا شتُتت انتباه المتعمـ كلػـ يعػد يػدرم أم الرسػائؿ يعيرىػا  فكثرة الرسػػػػػػػػػػػائؿ        

اسػػػتكجب التسػػػاؤؿ عمػػػى انعكػػػاس كثافػػػة المػػػكاد الدراسػػػية عمػػػى تحصػػػيؿ  امُمػػػ اىتمامػػػو
 المتعمميف.

خػػػرل المتمثمػػػة فػػػي اسػػػتراتيجيات التػػػدريس عرفػػػت ىػػػي األ  ةقنػػػكات إيصػػػاؿ الرسػػػال        
اسػػػتبداؿ مػػػف فتػػػرة ألخػػػرل لكجػػػكد قصػػػكر فييػػػا أك كجػػػكد ثغػػػرات معرفيػػػة ك أدائيػػػة  عمػػػى 
مسػػتكل المػػتعمـ بكصػػفو ىػػك المسػػتيدؼ مػػف الرسػػالة،  فبيػػداغكجيا التػػدريس بالمضػػاميف 
التي استعممت فتػرة مػف الػزمف كانػت تتطمػب مػف المرسػؿ" األسػتاذ" إعػداد الرسػالة كاممػة 

إال تمقػي المعمكمػات جػاىزة  ليقػـك بإرجاعيػا يػـك االمتحػاف، كما عمى المستقبؿ "المػتعمـ" 
رجػاع الرسػائؿ يػـك االمتحػاف  إلىفكاف ينظر  المتعمـ عمى انو متمقي سمبي عميػو حفػظ كا 

 دكف أف يفقو كنييا أك يشارؾ في بنائيا أك يعرؼ كيؼ يكظفيا في حياتو اليكمية.
ذم تجمػػت سػػمبياتو بعػػد مػػدة مػػف التػػدريس باألىػػداؼ الػػ  إلػػىثػػـ تػػـ تغييػػر قنػػاة التػػدريس 

التػػػدريس بيػػػا فػػػي تشػػػتت المعرفػػػة كحصػػػكؿ المػػػتعمـ عمػػػى رسػػػائؿ متفرقػػػة ال رابػػػط بينيػػػا، 
رسػػائؿ متفرقػػة حتػػى فػػي المػػادة الكاحػػدة  يعجػػز المػػتعمـ عػػف تكظيفيػػا فػػي حياتػػو العمميػػة 

 ك لتسػاير مػع التحػكالت الدكليػة اتماشػي مُما أكجب تغير قناة إيصاؿ المعػارؼ مػرة أخػرل
التقدـ العممي كاالنفجار المعرفػي الحاصػؿ ليػتـ تبنػي المقاربػة بالكفػاءات التػي  يسػتكجب 
العمؿ بيا عمى عدـ إعطػاء معػارؼ جػاىزة لممػتعمـ أك مجػزأة بػؿ كجػب أف يبنػي المػتعمـ 
معارفػػو بنفسػػو عػػف طريػػؽ االسػػتثارة العقميػػة،  إال انػػو نتيجػػة التسػػرع كعػػدـ التكػػكيف الجيػػد 

قيا كحداثػة نسػبة كبيػرة مػنيـ بػالتعميـ  أكجػدت  مشػاكؿ كغمػكض فػي لألساتذة عمى تطبي
" المفتشيف" أنفسيـ المعنييف بتبسػيطيا ففيميا لدل األساتذة بؿ كلدل  المشرفيف التربكيي

                                                           
 .166ص ، 2005، 1، ط، األردفئؿ لمنشرا، دار ك عمم االجتماع التربويمحمد الحسف،  إحساف 1
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المقاربػة بالتعريػؼ ف  أككمػت ليػـ ميمػة التربية ممن  إطاراتأحد فنجد كشرحيا لألساتذة ، 
" إف المقاربػػػػة بالكفػػػػاءات ظيػػػػرت فػػػػي  مفاىيميػػػػاحػػػػائرا مػػػػف يقػػػػؼ  لممعممػػػػيف  بالكفػػػػاءات

المناىج كمصطمح غامض كمبيـ كمجمؿ ككذلؾ الكثائؽ المرافقة ليا كانػت كالطمسػـ ال 
ممػػا أكجػػد صػػعكبة فػػي تحقيػػؽ   (1)تفيػػد أصػػحاب الميػػداف مػػف الناحيػػة العمميػػة فػػي شػػيء

ض عنيػػػػا كحػػػػذا بػػػػالكثير مػػػػف األسػػػػاتذة إلػػػػى اإلعػػػػراالكفػػػػاءات المنتظػػػػرة  مػػػػف المتعممػػػػيف 
كالتمسؾ بالقنكات التػي يفقيكنيػا كالتػي يػركف أنيػا انسػب لتحميػؿ محتػكل المنيػاج عبرىػا 
أم الطػػرؽ التقميديػػة  كالتػػي ال تتناسػػب مػػع التغيػػر الحاصػػؿ فػػي المعرفػػة ككاقػػع المػػتعمـ 

مػا ىػك أفضػؿ كمػا يتطمػع المجتمػع  إلػىالمتسـ بسيكلة الحصكؿ عمى المعرفػة ك تطمعػو 
عمى رفع التحديات كمسايرة مشػاكؿ عصػره، فالممارسػات القديمػة ال  إليو في متعمـ قادر

يمكػػػف أف تجػػػدم نفعػػػا فػػػي المكاقػػػؼ التربكيػػػة الجديػػػدة لجيػػػؿ تغيػػػرت ظركفػػػو االجتماعيػػػة 
 كالنفسية ك ميكالتو.

حتميػػػػة  ـأمػػػػا بالنسػػػػبة لممػػػػتعمـ فقػػػػد تغيػػػػرت ظركفػػػػو المعيشػػػػية  كاىتماماتػػػػو أمػػػػا         
طريػػػؽ القنػػػكات الفضػػػائية أك عػػػف طريػػػؽ االنترنيػػػت  فعػػػ االتصػػػاؿ مػػػع ثقافػػػات ا خػػػريف

ككسػػائؿ االتصػػاؿ االجتمػػاعي، كتنػػامي قػػدراتيا عمػػى التػػأثير عمػػى المػػراىقيف ، بػػؿ عمػػى 
التحكـ فيػو إذ أصػبح  المػتعمـ يتعػرض يكميػا لكػـ ىائػؿ مػف الرسػائؿ ك التػي  كثيػر منيػا 

ؿ مبطنػػة لغػػرس فػػي يتنػػافى مكضػػكعيا مػػع قػػيـ كعػػادات كتقاليػػد مجتمعػػو كتتضػػمف رسػػائ
الناشػػئة قػػيـ كعػػادت كأفكػػار ىدامػػة كػػالعنؼ كاالنبيػػار بػػاألخر كتبنػػي نمػػط معيشػػي معػػيف  

، كذلؾ ما أصبحت تحكيػو بيئػة المػتعمـ مػف آفػات اجتماعيػة بغية  تعميـ النمكذج الغربي
ك تخريػػب المنشػػلت العمكميػػة  أصػػبحت  تبأنكاعػػو كتعػػاطي التػػدخيف كالمخػػدرا ؼكػػالعن

                                                           
مقاؿ نشر بجريدة الشكؽ اليكمي بتاريخ  أكذوبة إصالح اإلصالحمفتش تعميـ ابتدائي،  ،أكحيدة عمي 1

 5078العدد  23/04/2016
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لة األسػتاذ ك تعيػؽ المػتعمـ عػف االبتعػاد عػف بعػض السػمككات السػمبية  عمى رسػا  شتشك 
 كمنو نطرح التساؤؿ العاـ :

بوصـفو  األسـتاذماىي معوقات العممية االتصالية الواقعة فـي المؤسسـة التربويـة بـين 
 ؟مرسال وبين المتعمم بوصفو مستقبال

 التساؤالت الفرعية:
 اسة نقترح التساؤالت الفرعية التالية:كحتى نتمكف مف تناكؿ مختمؼ متغيرات الدر 

 التساؤل األول:
_ىػػؿ التبػػايف فػػي التكػػكيف لػػدل األسػػاتذة كمرسػػميف فػػي العمميػػة االتصػػالية يعيػػؽ أدائيػػـ 1

 ؟ في إحداث التفاعؿ الصفي
 التساؤل الثاني:

_ىؿ كثافة البرامج كرسالة في العممية االتصالية تعيؽ المتعممػيف فػي تحصػيميـ داخػؿ 2
 ؟التربكية  المؤسسة

 التساؤل الثالث:
_ىػػؿ غمػػكض المقاربػػة بالكفػػاءات كقنػػاة فػػي العمميػػة االتصػػالية يعيػػؽ تحقيػػؽ كفػػاءات 4

 التعمـ داخؿ المؤسسة التربكية ؟
 التساؤل الرابع:

_ىؿ التدخؿ السمبي لمبيئة االجتماعيػة لممػتعمـ تعيقػو كمسػتقبؿ عػف اجتنػاب السػمككات 5
 ة؟المنحرفة داخؿ المؤسسة التربكي

 أىمية الدراسة: .2

ىػػػػػذه الدراسػػػػػة يعتبػػػػػر محاكلػػػػػة لتشػػػػػخيص معكقػػػػػات العمميػػػػػة االتصػػػػػالية داخػػػػػؿ  إعػػػػػداد .
  المؤسسة التربكية 
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يمكػػػػف ليػػػػذه الدراسػػػػة أف تسػػػػاىـ بتقػػػػديـ اقتراحػػػػات كتكصػػػػيات لمممارسػػػػيف فػػػػي الحقػػػػؿ   .
 التربكم مف أجؿ تحسيف أدائيـ كمردكدىـ التربكم.

 .العممية االتصالية داخؿ المؤسسة التربكية تمكف الباحث مف معرفة معكقات  .
 . أىداف الدراسة وفرضياتيا3

 الدراسة.أىداف 1.3
 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

تحديػػػد معكقػػػات العمميػػػة االتصػػػالية المؤسسػػػات التربكيػػػة بمدينػػػة الجمفػػػة كتجعميػػػا غيػػػر  .
 فعالة.

 تصالية داخؿ المؤسسات التربكية.التعرؼ عمى سبؿ مكاجية معكقات العممية اال .

 الكقكؼ عند الصعكبات التي تكاجو أطراؼ العممية االتصالية في المؤسسة التربكية. .

 .فرضيات الدراسة:2.3
 الفرضية األولى:

لػػػدل األسػػػاتذة كمرسػػػميف فػػػي العمميػػػة االتصػػػالية يعيػػػؽ أدائيػػػـ فػػػي التبػػػايف فػػػي التكػػػكيف 
 إحداث التفاعؿ الصفي.

 ية:الفرضية الثان
كثافػػػػة البػػػػرامج كرسػػػػالة فػػػػي العمميػػػػة االتصػػػػالية يعيػػػػؽ المتعممػػػػيف فػػػػي تحصػػػػيميـ داخػػػػؿ 

 المؤسسة التربكية.
 :لثةالفرضية الثا

الػػػتعمـ  تغمػػػكض المقاربػػػة بالكفػػػاءات كقنػػػاة فػػػي العمميػػػة االتصػػػالية تعيػػػؽ تحقيػػػؽ كفػػػاءا
 داخؿ المؤسسة التربكية.

 :رابعةالفرضية ال
لممػػػػػتعمـ يعيقػػػػػو كمسػػػػػتقبؿ عػػػػػف اجتنػػػػػاب السػػػػػمككات  ةعيػػػػػالتػػػػػدخؿ السػػػػػمبي لمبيئػػػػػة االجتما

 المنحرفة.
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 .أسباب اختيار الموضوع:4
تنػػػاكؿ ىػػػذه الدراسػػػة ألسػػػباب رئيسػػػية كجيػػػت اختيػػػارم ليػػػذا المكضػػػكع منيػػػا الذاتيػػػة  جػػاء

 كمنيا المكضكعية كنذكر منيا:
/انتمػػػػائي لقطػػػػاع التربيػػػػة مكننػػػػي مػػػػف مالحظػػػػة جممػػػػة مػػػػف العراقيػػػػؿ التػػػػي تحػػػػكؿ دكف 2
 صكؿ إلى األىداؼ المرجكة رغـ اإلمكانات المادية كالبشرية المتاحة.الك 
 /تحضير أطركحة لنيؿ شيادة دكتكرا عمـك تخصص عمـ اجتماع االتصاؿ.3
/ نػػػػػدرة الدراسػػػػػات السكسػػػػػيكلكجية التػػػػػي تناكلػػػػػت معكقػػػػػات العمميػػػػػة االتصػػػػػالية داخػػػػػؿ 4

 المؤسسات التربكية بيف األستاذ كالمتعمـ  حسب عمـ الطالب.
 /ارتباط مكضكع الدراسة باىتماماتي المينية كالعممية.5
/كاقػػع مؤسسػػاتنا التربكيػػة يػػنمـ عػػف ىػػدر تربػػكم مػػرتجـ فػػي نسػػب رسػػكب مرتفعػػة فػػي 6

بػػػػيف  ةاالمتحانػػػػات الكطنيػػػػة يينبػػػػأ عمػػػػى أف العمميػػػػة التعميميػػػػة التعممية/العمميػػػػة االتصػػػػالي
 بك إليو. األستاذ كالتمميذ تعيقيا عكامؿ تحكؿ دكف تحقيقيا لما تر 

 . صعوبات الدراسة 5
 ػػػػػ عدـ التزاـ بعض المبحكثيف بإرجاع االستمارات ما كمفنا المزيد مف الجيد كالقكت.

الذم كاجينا مف طرؼ بعض مديرم المتكسػطات حيػث لػـ يسػمح لنػا بتكزيػع  ؽػػػػػ التضيي
 استمارات البحث بحجة ضيؽ الكقت كعدـ إىدار كقت التالميذ.

 مأل االستبياف. األساتذة ػػػػػ  رفض بعض
 ػػػػػ نقص في المراجع المتعمقة باالتصاؿ البيداغكجي.

 . تحديد المفاىيم6
 األستاذ.6.1

األسػػتاذ عمػػى أنػػو "العامػػؿ الرئيسػػي فػػي تييئػػة الجػػك المناسػػب كفػػي تكجيػػو يعػػرؼ       
رشػادىـ فػػي المرافػؽ التعميميػة فيػػك لػيس مجػػرد ممقػف بػؿ يكجػػو كيرشػد كيف يػػـ المتعممػيف كا 
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خصائص متعمميو كحاجاتيـ كيساعدىـ عمى تنمية ما يمكف مف قػدرات لإلسػياـ النػاجح 
 (1)في الحياة
كمػػػا يعػػػرؼ عمػػػى انػػػو"  المسػػػؤكؿ األكؿ عػػػف تحقيػػػؽ األىػػػداؼ التربكيػػػة لألمػػػة           

كتنشئة األجياؿ ، مف خالؿ التػأثير المػنظـ كالمسػتمر فػي سػمكؾ المعممػيف، كػي يكتسػبكا 
فكريػػة كالعاطفيػػة كاالجتماعيػػة كالشخصػػية مػػا يسػػاعدىـ عمػػى التكافػػؽ مػػع مػػف العػػادات ال

 (2)أنفسيـ كعمى التكيؼ السميـ مع مجتمعيـ كعمى النيكض كالتقدـ بو
 التعريف اإلجرائي لألستاذ:

معػػػد إعػػػدادا  األسػػػتاذ ىػػػك ذلػػػؾ الشػػػخص الػػػذم لديػػػو مػػػؤىالت عمميػػػة كمينيػػػة ك          
ي مرحمػػة التعمػػيـ المتكسػػط بغػػرض إكسػػابيـ ميػػارات ألجؿ تػػدريس المتعممػػيف فػػبيػػداغكجيا

كقدرات كمعارؼ تساىـ في تككيف شخصيتيـ كتعينيـ عمػى مكاجيػة المشػكالت التػي قػد 
 تكاجييـ مستقبال ، كيتميز كؿ أستاذ عف ا خر بمؤسسة تككينو األكلي كسنكات خبرتو"

 :الكفاءة.2.6
، كافػأه، جػازاه، كقػكليـ مػالي بػو جاء في لساف العرب البف منظكر في الفعؿ كفػأ       

 قبؿ كال كفاء أم ما لي بو طاقة عمى أف أكافئو
 (3)كفي قامكس المنيؿ نجد أُف الكفاءة تعني الجدارة كاألىمية

 الكفاءة اصطالحا:
تعػػرؼ أيضػػا أنيػػا: "القػػدرة عمػػى تعبئػػة مجمكعػػة مػػف المػػكارد المعرفيػػة )معػػارؼ          

 (4)ية جممة مف الكضعيات بشكؿ مالئـ كفعاؿقدرات، معمكمات الخ( بغية مكاج
                                                           

 .45، ص1981، 1المممكة العربية السعكدية ، ط ،، دار الشركؽالكفاية اإلنتاجية لممدرسمصطفى زيداف،  1
،  كالثقافةبية لمتربية ، المنظمة العر سيكولوجية المعممعمي خضر،  2  .34، تكنس، ص1979كالعمـك
، دار ا داب، دار العمـ لممالييف بيركت، 24ط ،المنيل قاموس فرنسي عربي، جبكر عبد النكر، إدريسسييؿ  3

 .276، ص1999 لبناف،
عمارتي كالبشير ، ، ترجمة محمد الالكفايات في التدريس بين التنظير والممارسة، كال جكنتيؿ ك ركبيرتا بنتشينيبا 4

 .41ص، 2004، 1ط ،التعككبي، مطبعة أكداؿ، الرباط، المغرب
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أما محمد الدريج فعرفيا بأنيا:" مجمكعة مف القدرات كالميارات كالمعارؼ يتسػمح        
بيػػا التمميػػذ لمكاجيػػة مجمكعػػة مػػف الكضػػعيات كالعكائػػؽ كالمشػػاكؿ التػػي تسػػتكجب إيجػػاد 

 (1)الحمكؿ الناجعة ليا بشكؿ مالئـ كفعاؿ
اءة عمػى أنيػا " تكظيػؼ المعػارؼ المكتسػبة فػي العمميػة التعمميػة كما تعػرؼ الكفػ        

التعمميػػة قصػػد التعػػرؼ عمػػى مشػػكؿ كاتخػػاذ المكقػػؼ المناسػػب لحمػػو عقميػػا كمنطقيػػا فػػي 
 (2)مختمؼ مناحي الحياة

 التعريف اإلجرائي لمكفاءة:
الكفػػػاءة ىػػػي كػػػؿ نشػػػاط يقػػػـك بػػػو المػػػتعمـ مػػػف خػػػالؿ تكظيػػػؼ مكتسػػػباتو لحػػػؿ          
ؿ التي تعترضو داخؿ المؤسسة التربكية ثـ لحؿ المشاكؿ التي تكاجيو فػي الحيػاة المشاك

 االجتماعية بصفة عامة عف طريؽ تثميف المعارؼ المدرسية.
 المعوقات: .3.6

 التعريف المغوي:
في المغة" العكؽ ىك الحبس كالصرؼ كالتثبػيط كمػف يعػكؽ النػاس عػف الخيػر،  المعكقات

 .(3)أحداثوكعكائؽ الدىر الشكاغؿ عف 
 المعوقات في االصطالح:

المعكقات ىي الصعكبات كالعراقيؿ كالمكانع كالعقبات التي تكاجو تحقيؽ أىػداؼ         
 (4)مرسكمة أك تحكؿ دكف تحقيقيا عمى الصفة المرغكب فييا

                                                           
 .72ص 2000، اكتكبر16، المعرفة لمجميع، العددالكفايات في التعميم محمد الدريج، 1
الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية،  توسط،ملدليل التطبيقي لمنياج وكتاب السنة أولى كزارة التربية الكطنية، ا 2

 .82، ص2004زائر، الج
، 3114،   4ط ، بيركت،، دار إحياء التراث العربيالقاموس المحيطالفيركز آبادم مجد الديف حمد بف يعقكب،  3

 . :228ص 
 .683ت، ص  ، بالجزائر، المؤسسة الكطنية لمكتاب، القاموس الجديد لمطالب 4
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كمػػا يقصػػد بعكائػػؽ أك معكقػػات االتصػػاؿ " كافػػة المتغيػػرات التػػي تمنػػع أك تعيػػؽ          
المعمكمػػات أك األفكػػار أك المشػػاعر أك تػػؤخر إرسػػاليا كاسػػتقباليا أك تحػػرؼ عمميػػة تبػػادؿ 

 (1)أك تشكه معناىا كتؤدم إلى رفضيا مف قبؿ الجميكر المستيدؼ
 التعريف اإلجرائي:

" كػػؿ العقبػػات أك المكانػػع التػػي  دراسػػتنا ىػػذهػػػػػػػػ يقصػػد بالمعكقػػات العمميػػة االتصػػالية فػػي 
معمكمػات ك األفكػار أثنػاء عمميػة االتصػاؿ البيػداغكجي ال ؿأك تحرؼ أك تشػكه تبػاد ؽتعي

 بيف األستاذ بكصفو مرسال كالمتعمـ بكصفو مستقبال كىذا داخؿ القسـ" 
 :.االتصال6.4

 :االتصال في المغة
 التعبير كالتفاعؿ مف خالؿ الرمكز لتحقيؽ  communicationتعني كممة االتصاؿ 

ركة بمعنػػػػى المشػػػػػا communisي ، كىػػػػػي مشػػػػتقة مػػػػػف األصػػػػؿ الالتينػػػػػ(2)ىػػػػدؼ معػػػػيف
بمعنػى عػاـ أك   commonض ىػذه الكممػة إلػى األصػؿ كتككيف العالقة كمػا أرجػع الػبع

 (3)مشترؾ

 التعريف االصطالحي: 
"العممية التي يتفاعؿ بمقتضاىا متمقي كمرسػؿ الرسػالة فػي مضػاميف اجتماعيػة          

راد عػف قضػية أك معنػى أك كاقػع معينة كفييا يتـ نقؿ أفكار كمعمكمات)منبيات( بيف األفػ
 (4)عمى مشاركة المعمكمات كالصكر الذىنية كا راء ـمعيف فاالتصاؿ يقك 

                                                           
 عماف، ، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، ماعيودوره في التفاعل االجتاإلنساني االتصال أبك عرقكب،  إبراىيـ 1
 170ص  ،1993 ،1ط
، 1995، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعيةمحمد سيد فيمي،  2

 .26ص
 .23، ص1984، عالـ الكتب، القاىرة، اإلعالم واالتصال بالجماىير والرأي العامسمير محمد حسف، 3
 .53، ص 1978 ،، دار الفكر العربي، القاىرةاألسس العممية لنظريات االتصالرشتى، جيياف 4
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كما ىناؾ تعريؼ أخر لالتصاؿ يشير إلػى انػو " العمميػة أك الطريقػة التػي تنتقػؿ         
بيػػػا األفكػػػار كالمعمكمػػػات بػػػيف النػػػاس داخػػػؿ نسػػػؽ اجتمػػػاعي معػػػيف، يختمػػػؼ مػػػف حيػػػث 

ث العالقػػات المتضػػمنة فيػػو، بمعنػػى أف يكػػكف ىػػذا النسػػؽ مجػػرد عالقػػة الحجػػـ، كمػػف حيػػ
بػػػيف شخصػػػيف أك جماعػػػة صػػػغيرة أك مجتمػػػع محػػػؿ أك مجتمػػػع قػػػكمي أك  ةنمطيػػػ ثنائيػػػة

 (1)حتى المجتمع اإلنساني ككؿ

كمػػػػا يعػػػػػرؼ االتصػػػػػاؿ بأنػػػػػو" العمميػػػػػة االجتماعيػػػػػة التػػػػػي يػػػػػتـ بمقتضػػػػػاىا تبػػػػػادؿ         
فػػي رمػػكز دالػػة، بػػيف األفػػراد أك الجماعػػات داخػػؿ المجتمػػع،  المعمكمػػات كا راء كاألفكػػار

 (2)كبيف الثقافات المختمفة، لتحقيؽ أىداؼ معينة

نػايؼ  ويعرفػفبصفة عامة أما االتصػاؿ البيػداغكجي  ؿىذا فيما يخص االتصا          
 إلػػىالمعمػػـ مػػف سػػميماف بأنػػو عمميػػة يػػتـ عػػف طريقيػػا تكصػػيؿ فكػػرة، أك ميػػارة أك مفيػػـك 

 .(3)يذالتمم
التعميمػػي عمػػػى أنػػػو" تفاعػػػؿ لفظػػي أك غيػػػر لفظػػػي بػػػيف  ؿكمػػا يعػػػرؼ االتصػػػا           

معمنػػػـ ك مػػػتعمنـ، أك بػػػيف معمنػػػـ كمتعممػػػيف، أك بػػػيف مػػػتعمنـ كمػػػتعمنـ، أك بػػػيف مػػػتعمنـ ككسػػػيط 
، أك بػيف كسػيط تعميمػي يتعميمي مف كتاب مدرسي، أك آلة تعميميػة، أك ككمبيػكتر تعميمػ

ـ ككسػػيط تعميمػػي لنقػػؿ األفكػػار كالمعػػارؼ كالخبػػرات التعميميػػة عبػػر ك آخػػر، أك بػػيف معمػػ
   (4)قنكات معينة لمعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة

                                                           
 5، ص1971 ، دار المعارؼ، القاىرة،أساليب االتصال والتغير االجتماعي دة،ك ع محمكد 1
 21ص، 1997 ،1، عالـ الكتب، القاىرة، طنظريات اإلعالم واتجاىات التأثير عبد الحميد، محمد  2
نتاج الوسائل التعميمية،، نايؼ سميماف 3 ، ص 3114، 2دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط تصميم وا 

74 
، ص 7، القاىرة، ط، الدار المصرية المبنانيةالنشاط المدرسي مفيومو ووظائفو ومجاالت تطبيقوحسف،  شحاتو 4

18 
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كاالتصػػاؿ البيػػداغكجي كمػػا جػػاء فػػي معجػػـ عمػػـك التربيػػة "كػػؿ أشػػكاؿ كسػػيركرات  
يػر كمظاىر العالقة التكاصمية بيف المدرس كالتالميذ، كيتضمف نمط اإلرساؿ المفظػي كغ

المفظػػي بػػيف المػػدرس أك مػػف يقػػـك مقامػػو، كبػػيف التالميػػذ، أك بػػيف التالميػػذ أنفسػػيـ، كمػػا 
تبػػػػادؿ أك تبميػػػػ  كنقػػػػؿ  إلػػػػىيتضػػػػمف الكسػػػػائؿ التكاصػػػػمية كالمجػػػػاؿ الزمػػػػاني كىػػػػك ييػػػػدؼ 

 (1)المتمقيالتأثير عمى سمكؾ  إلىالخبرات كالمعارؼ كالتجارب كالمكاقؼ، مثمما ييدؼ 
 :ال البيداغوجيالتعريف اإلجرائي لالتص

كالمتعممػيف أك بػيف  األسػتاذالتػي تحػدث بػيف  ةاالتصاؿ البيداغكجي ىك العممية االتصالي
المتعممػػيف أنفسػػيـ كتحػػدث داخػػؿ القسػػـ كيكػػكف الغػػرض منيػػا احػػدث تغييػػر فػػي سػػمككات 

 المتعمميف ك إكسابيـ معمكمات تفيدىـ في حياتيـ العممية كالعممية 
 رسة":المد" المؤسسة التربوية.5.6

ىػي" شػبكة مػف المراكػز كاألدكار التػي تقػـك بػيف المعممػيف كالتالميػذ، حيػث يػتـ المدرسة  
اكتسػػاب المعػػايير التػػي تحػػددىا ليػػـ أدكارىػػـ فػػي الحيػػاة االجتماعيػػة، كتنبػػع ىػػذه األدكار 

 (2)مف البنية الشكمية لممدرسة كمف ثقافاتيا الفرعية المناسبة

 صغر لو ثقافتو كمناخو الخاص ك تتحدد ىذه الثقافةكما تعرؼ المدرسة بأنيا" مجتمع م
 
المدرسػػية بمركػػب متغػػاير مػػف الثقافػػات الفرعيػػة المممكسػػة كالتػػي تػػؤثر فػػي سػػمكؾ كعمػػؿ  

 (3)التالميذ بطرؽ مختمفة

                                                           
سمسمة عمـك التربية  1جا والديداكتيك.البيداغوجي تالتربية. مصطمحامعجم عموم كآخركف،  عبد المطيؼ الفاربي 1
 44، ص 1،1994ط ، دار الخطابي لمطباعة ، الرباط، المغرب،10ػػػ9

2 Van Zanten .A.Lécole.létat des savoir. Paris. La Découverte.200  
 ،تماعيةعمم االجتماع المدرسي، بنيوية الظاىرة المدرسية ووظيفتيا االجعمي اسعد كطفة، عمي جاسـ الشياب،  3

 .17، ص2004، 1ط مجد المؤسسة الجامعية لدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف،
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اجتماعيػة أنشػأىا المجتمػع لتقابػؿ  ةمؤسسػ»كيعرؼ محمد لبيػب النجيحػي المدرسػة بأنيػا 
يػػع أفػػراده تطبيعػػا اجتماعيػػا يجعػػؿ مػػنيـ أعضػػاء حاجػػة مػػف حاجاتػػو األساسػػية، كىػػي تطب

 (1)صالحيف

 التعريف اإلجرائي لممدرسة:
المدرسػػػة المقصػػػكدة فػػػي دراسػػػتنا ىػػػي المؤسسػػػة التربكيػػػة التػػػي تػػػأتي بعػػػد مرحمػػػة التعمػػػيـ 
االبتدائي أم المتكسطة كالتي تدـك الدراسػة فييػا أربػع سػنكات، كيكػكف سػف التالميػذ فييػا  

السػػادس عشػػر، كيػػتـ إعػػداد المتعممػػيف الجتيػػاز شػػيادة التعمػػيـ  مػػا بػػيف االثناعشػػر حتػػى
 المرحمة الثانكية. إلىالمتكسط لالنتقاؿ 

 التفاعل الصفي.6.6
التفاعػػؿ الصػػفي عمميػػة إنسػػانية طبيعيػػة تحػػدث بػػيف بنػػي اإلنسػػاف كمػػنيـ التالميػػذ الػػذيف 

 (2)يجتمعكف بيدؼ التكاصؿ كنقؿ األفكار كتبادليا مع أنفسيـ كمع مدرسييـ.
كما يعرؼ عمى أنو" دراسة السمكؾ التدريسي مف خػالؿ مػا يصػدر عػف المعمػـ كالتالميػذ 
مػػف كػػالـ كأفعػػاؿ أك حركػػات أك إشػػارات داخػػؿ الفصػػؿ الدراسػػي بقصػػد مسػػاعدتو عمػػى 

  (3)مراجعة أسمكبو في التدريس كضبطو كالتأثير عمى أداء التالميذ كتيسير حدكث التعمـ
 :لصفيالتعريف اإلجرائي لمتفاعل ا

لتفاعؿ الصفي ىك الكالـ المباشر كاإليماءات كالحركات كتعابير الكجو التي تجػرم فػي ا
غيػة نقػؿ األفكػار كتبادليػا القسـ بيف األستاذ كالمتعمميف أك فيمػا بػيف المتعممػيف  أنفسػيـ بي 

ـن تحقيؽ تعمـ أفضؿ.     كمف ث
 
 

                                                           
 .63، ص1998، 8ط بيركت، ، دار النيضة العربية،األسس االجتماعية لمتربية محمد لبيب النجيحي، 1
 100، ص 2009، 1، دار أسامة، األردف، طالمعمم الناجحعبد اهلل العامرم،  2
 .659، ص2ج عماف، األردف لتكزيع،ك ا، دار المسيرة لمنشر التفاعل الصفي وتحميموزيز، مجدم عبد الع 3
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 .التحصيل الدراسي6.1

 لغة:
 (1)مـ كالمعرفة أم اكتسبومف الفعؿ حصؿ بمعنى اكتسب، حصؿ الع

 اصطالحا:
 كيمكف إيجاز بعضيا فيما يمي: يددت تعاريؼ التحصيؿ الدراستع

ػميا الفػرد نتيجػة  يعرؼ التحصيؿ الدراسػي عمػى أنػو" مقػدار المعرفػة كالميػارات التػي حصن
 (2)التدريب كالمركر بخبرات سابقة

كاضػػيع المدرسػػية كتقػػاس يعػػرؼ عمػػى أنػػو "أنػػو المعمكمػػات أك الميػػارات المكتسػػبة فػػي الم
  (3)عادة باالىتمامات التي يضعيا المعممكف لمطمبة أك االثنيف معا

كمػػػا يعػػػرؼ " مقػػػدار اسػػػتيعاب التالميػػػذ لمػػػا تعممػػػكه مػػػف خبػػػرات معينػػػة فػػػي مػػػادة دراسػػػية 
 (4)مقررة كتقاس بالدرجات التي تحصؿ عمييا التالميذ في االختبارات التحصيمية

 الدراسي: التعريف اإلجرائي لمتحصيل
التحصػيؿ الدراسػي ىػك مجمػكع الخبػرات كالميػػارات كالمعرفػة التػي تحصػؿ عمييػا المػػتعمـ 
فػػػي المدرسػػػة فػػػي فتػػػرة تعمميػػػة معينػػػة" مرحمػػػة التعمػػػيـ المتكسػػػط" كالتػػػي تقػػػاس بالعالمػػػات 

 كتمنح لو خالؿ كؿ ثالثي مف السنة بعد اجتيازه االختبارات.
 .المنياج:8.6

مكعػة الخبػرات التربكيػة التػي تييؤىػا المدرسػة لمتالميػذ سػكاء مج يعرؼ المنياج عمى أنو"
داخميػػا أك خارجيػػا بقصػػد مسػػاعدتيـ عمػػى النمػػك الشػػامؿ المتكامػػؿ أم النمػػك فػػي كافػػػة 

                                                           
  294، ص 2000، 1ط لبناف، ، دار الشركؽ، بيركت،المنجد في المغة العربية المعاصرة، كآخركفنعمة  أنطكاف1
، ص 1974 ،بيركت ية،، دار النيضة العربالقياس والتجريب في عمم النفس والتربيةعبد الرحماف العيسكم،  2

124. 
 .24، ص2:71، دار الكتاب، لبناف، قاموس التربية وعمم النفسفريد جبريؿ نجار،  3
، دار المعرفة الجامعية، التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسيعباس محمد عكض،  ،صالح الدمنيكرم رشاد 4

 .23، ص 1995، اإلسكندرية
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الجكانب العقميػة كالثقافيػة كالدينيػة كتكفػؿ تفػاعميـ بنجػاح مػع بيئػتيـ كمجػتمعيـ كابتكػارىـ 
   (1)حمكال لما يكاجييـ مف مشكالت

   :لممنياج جرائياإلالتعريف 
التعريؼ اإلجرائػي الػذم اعتمػده الباحػث ىػك التعريػؼ المكجػكد فػي جػؿ الكثػائؽ الرسػمية 
لمنػػاىج المػػكاد الدراسػػية، فالمنيػػاج ىػػك" كػػؿ العمميػػات التككينيػػة التػػي يسػػاىـ فييػػا التمميػػذ 
تحت مسؤكلية المدرسة خالؿ فترة التعمـ، أم كؿ المػؤثرات التػي مػف شػأنيا إثػراء تجربػة 

 (2)المتعمـ خالؿ فترة معينة
 .المقاربة السوسيولوجية7

عمييػػا النظريػػة االجتماعيػػة  تعتبػػر التفاعميػػة الرمزيػػة مػػف النظريػػات األساسػػية التػػي تعتمػػد
منطمقػة ( micro)في تحميؿ األنساؽ االجتماعيػة كىػي تبػدأ بمسػتكل الكحػدات الصػغرل 

األفراد كسػػمككيـ كمػػدخؿ لفيػػـ (، بمعنػػى أنيػػا تبػػدأ بػػmacroمنيػػا لفيػػـ الكحػػدات الكبػػرل)
 (3)النسؽ االجتماعي.

ىػػذه األدكار مػػف  إلػػىفأفعػػاؿ األفػػراد تصػػبح ثابتػػة لتشػػكؿ بنيػػة مػػف األدكار كيمكػػف النظػػر 
حيػػػث تكقعػػػات البشػػػر بعضػػػيـ تجػػػاه بعػػػض مػػػف حيػػػث المعػػػاني كالرمػػػكز، كىنػػػا يصػػػبح 

 لفعؿ االجتماعيكا الدكر التركيز إما عمى األدكار كاألنساؽ االجتماعية أك عمى سمكؾ

                                                           
، دار الحامد ، تخطيطيا، تقويمياعناصرىاظرياتيا، مفيوميا، أسسيا، المناىج التربوية، نمحمد حسف حمدات،  1

 .33، ص2009، 1لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
،  مناىج السنة األولى من التعميم المتوسط، التربية الموسيقية والتشكيمية والتربية البدنيةكزارة التربية الكطنية،  2

 .6، ص3114الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية ، 
اإلسكندرية، ب ط، ، ، مطبعة اإلشعاع الفنيةعمم االجتماع التربويعمر الجكالني،  فاديةالسيد عمي الشتا ك  3

 .326، ص8::2
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كمػػػع أف التفاعميػػػة الرمزيػػػة تػػػرل البنػػػى االجتماعيػػػة ضػػػمنا باعتبارىػػػا بنػػػى لػػػألدكار بػػػنفس 
 (1)طريقة بارسكنز إال أنيا تشغؿ نفسيا بالتحميؿ عمى مستكل األنساؽ

كيعتبػػر مفيػػـك االتصػػاؿ كالتفاعػػؿ مػػف المفػػاىيـ األساسػػية التػػي تسػػتند إلييػػا التفاعميػػة فػػي 
 شريةدراستيا لمحياة الب

فػػػػركاد النظريػػػػة التفاعميػػػػة يبػػػػدؤكف دراسػػػػتيـ لمنظػػػػاـ التعميمػػػػي مػػػػف مكػػػػاف حػػػػدكث الفعػػػػؿ 
االجتمػػاعي )القسػػـ(، فالعالقػػة فػػي القسػػـ بػػيف األسػػتاذ كالتمميػػذ ىػػي عالقػػة حاسػػمة ألنػػو 
يمكنيـ المناقشة كالتفاكض حػكؿ الحقيقػة مػع بعػض حيػث يحققػكف فػي النيايػة نجاحػا أك 

 (2)فشال تعميميا
ىػػذه النظريػػة جػػكرج ىربػػرت ميػػد، إذ اسػػتطاع ميػػد أف يبمػػكر األفكػػار األساسػػية  ركاد كمػػف

صػػنفيف االتصػػاؿ الرمػػزم كاالتصػػاؿ غيػػر  إلػػىليػػذه النظريػػة، إذ يصػػؼ عمميػػة االتصػػاؿ 
الرمزم، فاالتصاؿ الرمزم يؤكػد بكضػكح عمػى اسػتخداـ األفكػار كالمفػاىيـ، كبػذلؾ تكػكف 

ؿ بػػػػػيف المتعممػػػػػيف فػػػػػي المكاقػػػػػؼ التعميميػػػػػة المغػػػػػة ذات أىميػػػػػة بالنسػػػػػبة لعمميػػػػػة االتصػػػػػا
المختمفػػة، كعميػػو فػػاف النظػػاـ االجتمػػاعي ىػػك نتػػاج األفعػػاؿ التػػي يصػػنعيا أفػػراد المجتمػػع 

نمػػا ىػػك مكضػػكع خاضػػع لمتفػػاكض  إلػػىكيشػػير ذلػػؾ  أف المعنػػى لػػيس مفركضػػا عمػػييـ، كا 
 (3)كالتداكؿ بيف األفراد داخؿ المدرسة

 .الدراسات السابقة:8
ييػػػػدؼ إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى األدبيػػػػات التػػػػي  رؽ الباحػػػػث لمدراسػػػػات السػػػػابقةإف تطػػػػ        

ستساعده عمى أف يستفيد ممػا قدمتػو تمػؾ الدراسػات فػي دراسػتو، إال أف مكضػكع دراسػتنا 
معكقػػػات االتصػػػاؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة التربكيػػػة قميمػػػة تمػػػؾ الدراسػػػات التػػػي تناكلتػػػو إذ نجػػػد 

                                                           
، عالـ المعرفة، ع)ىابرماس إلى النظرية االجتماعية من بارسونزأياف كريب،  1 (، 355،ت:محمد حسيف عمـك

 . 242-241، ص ص:::2الككيت،
 .291، ص3114اإلسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية، مقدمة في عمم اجتماع التربيةحمد، حمدم عمي أ 2
 .327، صمرجع سابقفادية عمر الجكالني، السيد عمي الشتا،  3



 االقتساة اننظسٌ وانًنهجٍ نهدزاسخ                               انفصم األول

 

 
32 

يػػة، لكػػف تػػـ تنػػاكؿ  العمميػػة االتصػػاؿ دراسػػات تناكلػػت االتصػػاؿ داخػػؿ المؤسسػػات التربك 
 مف عدة جكانب كبشكؿ شمكلي كتتصؿ بمشكمة الدراسة الحالية بشكؿ غير مباشر 

 .الدراسات العربية:1.8
 الدراسة األولى 

مػػػػف الجامعػػػػة اإلسػػػػالمية بغػػػػزة لمسػػػػنة الجامعيػػػػة  دراسػػػػة زيػػػػاد أحمػػػػد خميػػػػؿ الػػػػدعس        
 هلل الحكليتحت إشراؼ أ.د. عمياف عبد ا  :311/ 3119
: معكقػػات االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ التربػػكم بػػيف المػػديريف كالمعممػػيف بمػػدارس الدراسػػة عنػػكاف

 غزة كسبؿ مكاجيتيا في ضكء االتجاىات المعاصرة محافظة
 ممخص الدراسة:

ىدفت ىػذه الدراسػة إلػى الكشػؼ عػف معكقػات عمميػة االتصػاؿ كالتكاصػؿ التربػكم          
كجيػػػػة نظػػػػر المػػػػديريف كالمعممػػػػيف أنفسػػػػيـ فػػػػي المػػػػدارس بػػػػيف المػػػػديريف كالمعممػػػػيف مػػػػف 

 الحككمية، كطرح الباحث مجمكعة مف األسئمة ىي كالتالي:
ػػػػػػػ ما معكقات االتصاؿ كالتكاصؿ التربكم بيف المديريف كالمعمميف بمدارس محافظة غػزة 

 مف كجية نظر كؿ مف المديريف كالمعمميف؟
يف متكسػطات اسػتجابات بػ( α 1016 ≤سػتكل الداللػة)م دإحصائية عنػػػػػػػػ ىؿ تكجد داللة 

كػػػػؿ مػػػػف المػػػػديريف كالمعممػػػػيف تجػػػػاه معكقػػػػات االتصػػػػاؿ كالتكاصػػػػؿ التربػػػػكم تعػػػػزل إلػػػػى 
، نػػػػكع  ةالمرحمػػػػة التعميميػػػػمتغيػػػػر)الجنس، المؤىػػػػؿ العممػػػػي، عػػػػدد سػػػػنكات الخبػػػػرة، نػػػػكع 

 المينة)الكظيفة((؟
كم بيف المػديريف كالمعممػيف بمػدارس ػػػػػ ما سبؿ مكاجية معكقات االتصاؿ كالتكاصؿ الترب

 محافظة غزة في ضكء االتجاىات المعاصرة؟
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كلتحقيؽ أىػداؼ الدراسػة اتبػع الباحػث المػنيج الكصػفي التحميمػي ك قػد اسػتعمؿ الباحػث  
أداة االسػػتبياف ككسػػيمة لجمػػع البيانػػات إذ جػػاء بشػػكؿ صػػكرتيف بتعبيػػر الباحػػث أحػػدىما 

 لممديريف كا خر لممعمميف

 الدراسة إلى نتائج أىميا: كتكصمت 
/ إف معكقات االتصاؿ كالتكاصؿ التربكم التي تكاجو المديريف كالمعمميف حسػب كجيػة 2

 نظرىـ جاءت مرتبة كالتالي:
يمييػػا فػػي  ةػػػ المرتبػػة األكلػػى: المعكقػػات التػػي تتعمػػؽ بالبيئػػة المحيطػػة بالعمميػػة االتصػػالي

تصاؿ، يمييا في المرتبة الثالثػة المعكقػات المرتبة الثانية المعكقات التي تتعمؽ بكسيمة اال
التػػي تتعمػػؽ بالرسػػالة االتصػػالية، ثػػـ فػػي المرتبػػة الرابعػػة كاألخيػػرة المعكقػػات التػػي تتعمػػؽ 

 بالمديريف كالمعمميف.
/كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي اسػػتجابات مػػديرم المػػدارس فػػي محافظػػة غػػزة 3

 .ركمتغير المؤىؿ العممي لممدي لمعكقات االتصاؿ تعزل إلى متغير جنس المدير،
فػػي اسػػتجابات  (α 1016 ≤)/كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة4

المعمميف بمحافظة غزة لمعكقات االتصاؿ تعزل إلى متغيػر المؤىػؿ العممػي لممعمػـ كالػى 
 متغير عدد سنكات خدمة المعمـ في التعميـ.

 التعقيب عمى الدراسة:
خميؿ الدعس مف بػيف الدراسػات التػي اىتمػت بتقصػي معكقػات  دراسة زياتعتبر د          

الحاصمة في المؤسسػة التربكيػة  بػيف المػدراء مػف جيػة كالمعممػيف مػف  ةالعممية االتصالي
جيػػػة أخػػػرل كالسػػػبؿ الكفيمػػػة لمحػػػد منيػػػا، إال أنيػػػا  لػػػـ تشػػػر إلػػػى االتصػػػاؿ البيػػػداغكجي 

ابو بػػيف الدراسػػتيف ىػػك مجػػاؿ البحػػث فػػي كالمعكقػػات التػػي تحػػد مػػف فعاليتػػو، فأكجػػو التشػػ
 معكقات العممية االتصالية داخؿ المؤسسات التربكية، كأداة الدراسة الميدانية االستبياف.
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أمػػا أكجػػو االخػػتالؼ فتنػػاكؿ دراسػػة الباحػػث زيػػاد الػػدعس االتصػػاؿ التربػػكم ال االتصػػاؿ  
ة الدراسػػية التػػي البيػػداغكجي الحاصػػؿ فػػي غرفػػة الصػػؼ بػػيف األسػػتاذ كالمػػتعمـ، كالمرحمػػ
 تمت فييا الدراسة حيث تقتصر دراستنا عمى مرحمة التعميـ المتكسط.

 ةالدراسة الثاني
دراسػػػة عبػػػد المجيػػػد بػػػف عبػػػد المحسػػػف بػػػف محمػػػد آؿ الشػػػيخ مػػػف جامعػػػة نػػػايؼ           

تحػػػت إشػػػراؼ األسػػػتاذ الػػػدكتكر  3121/2011العربيػػػة لمعمػػػـك األمنيػػػة لممكسػػػـ الجػػػامعي 
 ف السيد عثما ؽفارك 

مميف فػي جػكازات مدينػة معكقات االتصاؿ اإلدارم المؤثرة عمى أداء العػاعنكاف الدراسة: 
 الرياض.

 ممخص الدراسة:
كانػػت الدراسػػة  تيػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى معكقػػات االتصػػاؿ )البشػػرية، الفنيػػة،             

سػة إلػى مميف فػي جػكازات منطقػة الريػاض، كمػا تيػدؼ الدراأداء العػاالمالية(المؤثرة عمى 
 التعرؼ عمى كسائؿ التغمب عمى ىذه المعكقات.  

ضػػػابطا كلتحقيػػػؽ  259ضػػػابطا، كبمغػػػت عينػػػة الدراسػػػة  347كقػػػد بمػػػ  مجتمػػػع الدراسػػػة 
 االسػتبانة، أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصػفي التحميمػي، كمػا اسػتعاف بػأداة

 كتبمكرت مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
 ا معكقات االتصاؿ اإلدارم عمى أداء العامميف في جكازات مدينة الرياض.ػػػػػػ م

 كقد تفرع عف ىذا التساؤؿ الرئيس أسئمة فرعية كىي:
 ػػػػػ ما معكقات االتصاؿ اإلدارية المؤثرة عمى أداء العامميف في جكازات منطقة الرياض؟

 في جكازات منطقة الرياض؟ػػػػ ػما معكقات االتصاؿ البشرية المؤثرة عمى أداء العامميف 
 ػػػػ ػما معكقات االتصاؿ الفنية المؤثرة عمى أداء العامميف في جكازات منطقة الرياض؟
 ػػػػ ػما معكقات االتصاؿ المالية المؤثرة عمى أداء العامميف في جكازات منطقة الرياض؟
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جػػػكازات  عمػػػى معكقػػػات االتصػػػاؿ المػػػؤثرة عمػػػى أداء العػػػامميف فػػػي كسػػػائؿ التغمػػػبػػػػػػػػ مػػػا 
 منطقة الرياض؟

ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػي رؤيػة المبحػكثيف لمعكقػات االتصػاؿ اإلدارم  -
المػػػػؤثرة عمػػػػى أداء العػػػػامميف فػػػػي جػػػػكازات مدينػػػػة الريػػػػاض كفقػػػػا لمتغيػػػػراتيـ الشخصػػػػية 

 كالكظيفية؟
 كمف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

تػؤثر بشػدة عمػى أداء العػامميف فػي جػكازات منطقػة  أف معكقات االتصاؿ اإلدارية التي -
الرياض ىي االفتقار إلى نظاـ اتصاؿ مناسب، كعػدـ تكضػيح الييكػؿ التنظيمػي لمراكػز 

 االتصاؿ كخطكط السمطة الرسمية.
أف المعكقات البشرية التي تؤثر بشدة عمػى أداء العػامميف فػي جػكازات منطقػة الريػاض  -

فػي الجػكازات كضػعؼ قػدرة الكػكادر البشػرية عمػى تحديػد  ىي: قمة التعػاكف بػيف العػامميف
 االحتياجات مف تقنيات االتصاؿ الحديثة كمف بيف ما أكصى بو الباحث ما يمي:

تقيػيـ نظػاـ االتصػاؿ المتػكافر فػي المديريػة العامػة لمجػكازات لتحديػد مػدل جػدكاه  إعادة -
 ك تأثيراتو ا نية كالمستقبمية عمى معدالت األداء.

 ب عمى الدراسة:التعقي
تنػاكؿ الباحػث  المعكقػات التػي تحػد مػف العمميػة االتصػالية إال أف ميػداف دراسػة            

كمختمػػؼ عػػف دراسػػتنا التػػي تتنػػاكؿ االتصػػاؿ البيػػداغكجي  إلدارماالباحػػث ىػػك االتصػػاؿ 
بػيف ىػذه الدراسػة كالدراسػة الحاليػة ىػك مجػاؿ البحػث فػي معكقػات العمميػة  أكجو التشابوف

 صالية عمى مستكل المرسؿ كالقناة كالمستقبؿ. االت
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 الدراسة الثالثة:
مػػػػف جامعػػػػة أـ القػػػػرل "المممكػػػػة العربيػػػػة زينػػػػي إسػػػػماعيؿ خيػػػػاط  ؼدراسػػػػة عكاطػػػػ         

محمػػد بػػف تحػػت إشػػراؼ األسػػتاذ الػػدكتكر  ق1415 /2525السػػعكدية" لممكسػػـ الجػػامعي
 محمكد محمد حسني

لرسػػمية لػػإلدارة المدرسػػية كدكرىػػا فػػي عمميػػة اتخػػاذ كاقػػع االتصػػاالت ا األطركحػػة: نعنػػكا
 القرار المدرسي في مدارس تعميـ البنات بمدينتي مكة كجدة

 ممخص الدراسة:
ىػػػدفت الدراسػػػة إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى كاقػػػع االتصػػػاالت الرسػػػمية لػػػإلدارة المدرسػػػية          

خػاذ القػرارات ككسائؿ االتصاالت المتاحة كالمفضمة، كدكر ىذه االتصاالت في عمميػة ات
 المدرسية كمحاكلة التغمب عمى المشكالت التي تكاجو عممية االتصاؿ المدرسي.

كتػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، كمػػا تػػـ إعػػداد اسػػتبانو كػػأداة لمدراسػػة الميدانيػػة، 
 كقد حددت الباحثة مشكمة الدراسة في تساؤليف رئيسييف ىما:

دارة المدرسػػية فػػي مػػدارس تعمػػيـ البنػػات فػػي مػػدينتي ػػػػػػػػ مػػا كاقػػع االتصػػاالت الرسػػمية لػػإل
 مكة المكرمة كجدة

ػػػػػػ ما دكر االتصاالت الرسمية في عممية اتخاذ القرار المدرسي في مدارس تعميـ البنػات 
 في مدينتي مكة المكرمة كجدة.

 كمف بيف ما تكصمت إليو الدراسة إلى النتائج التالية:
 صاؿ حديثة بيف اإلدارة المدرسية كاإلدارة التعميمية.كجكد قنكات ات ى/ االفتقار إل2
 داخؿ المدرسة كخارجيا.  ط/ اقتصار االتصاؿ المدرسي عمى االتصاؿ الرسمي فق3
 / النزكع إلى المركزية في عممية اتخاذ القرار المدرسي4
كالمعمكمػػػػػات الضػػػػػركرية مػػػػػف اإلدارة التعميميػػػػػة إلػػػػػى اإلدارة  تػػػػػأخر كصػػػػػكؿ البيانػػػػػات/ 5

 القرار المدرسي في الكقت المناسب. ذسية مما يؤثر عمى اتخاالمدر 
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 / ضعؼ االتصاؿ الذم يربط اإلدارة المدرسية كمؤسسات البيئة المحمية.6
 التعقيب عمى الدراسة:

تناكلػػػت الباحثػػػة عمميػػػة االتصػػػاؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة التربكيػػػة لكنيػػػا اقتصػػػرت عمػػػى          
ية بػػػيف قيػػػادات اإلدارة المدرسػػػية) المػػػدراء تسػػػميط الضػػػكء عمػػػى كاقػػػع االتصػػػاالت الرسػػػم

دارة تعمػػيـ البنػػات ( كلػػـ تتطػػرؽ إلػػى االتصػػاؿ الغيػػر  كالمعممػػات كبػػيف اإلدارة المدرسػػية كا 
االتصػػاؿ  مالرسػػمي كمػػا لػػـ تتنػػاكؿ الدراسػػة االتصػػاؿ الحاصػػؿ بػػيف األسػػتاذ كالمػػتعمـ أ

تصػاؿ داخػؿ المؤسسػات البيداغكجي كتتشابو دراسػتنا مػع دراسػة الباحثػة فػي تناكليمػا لال
التربكيػػػػػة إال أف دراسػػػػػتنا لػػػػػـ تكتفػػػػػي بتقصػػػػػي كاقػػػػػع االتصػػػػػاؿ فقػػػػػط  ككنػػػػػو حاصػػػػػؿ فػػػػػي 
المؤسسات التربكية بػؿ تطػرؽ إلػى معكقػات العمميػة االتصػاؿ البيػداغكجي الػذم لػـ تشػر 

 السابقة  ةإليو الدارس
 .الدراسات الجزائرية:2.8

 :لرابعةالدراسة ا
بجامعػػة منتػػكرم قسػػنطينة   3112/ 3111لمسػػنة الجامعيػػة  ةدراسػػة زيتػػكني صػػبير           
 االتصاؿ بيف الجماعات التربكية في مؤسسات التعميـ الثانكم. : كاقعالدراسة عنكاف

 ممخص الدراسة:
أجريػػػت ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي ثالثػػػة مؤسسػػػات لمتعمػػػيـ الثػػػانكم بمدينػػػة بػػػرج بػػػكعريريج          

يمػػي أمػػا العينػػة فقػػد حػػددتيا بثالثػػة ثانكيػػات مػػف اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج الكصػػفي التحم
مدينػػػػة بػػػػرج بػػػػكعريريج، كاعتمػػػػدت عمػػػػى العينػػػػة الطبقيػػػػة العشػػػػكائية ألف مجتمػػػػع الدراسػػػػة 

% مػػف كػػؿ سػػمؾ 30يتكػػكف مػػف نػػكعيف مػػف الميػػف، األسػػاتذة كاإلداريػػيف، ك أخػػذت نسػػبة
 أستاذ". 61" إداريا ك33

 ة:كطرحت الباحثة في إشكاليتيا التساؤالت التالي
 ػػػػػ ماىي طبيعة النظاـ السائد بيف اإلدارة كاألساتذة؟ 
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 ػػػػػ ماىي المعكقات التي تتحكـ في ىذا النمط؟ 
 الباحثة الفرضيات التالية: اقترحت كلإلجابة عف التساؤالت

 ػػػػػ إف أسمكب االتصاؿ المطبؽ في المؤسسة الثانكية بيف اإلدارة كاألساتذة غير فعاؿ.
التصاؿ السائد في المؤسسػة الثانكيػة بػيف اإلدارة كاألسػاتذة تكاجيػو مجمكعػة ػػػػػ إف نظاـ ا

 مف المعكقات تحد مف فعاليتو.
 كأسفرت ىذه الدراسة عمى النتائج التالية:

ػػػػػ االتصػػػػاؿ الػػػػذم يسػػػػكد فػػػػي المؤسسػػػػة التعميميػػػػة يسػػػػير فػػػػي اتجػػػػاه كاحػػػػد، فاألسػػػػاتذة ال 
كالمشػػاركة فػػي المجػػالس كاالجتماعػػات يشػػارككف فػػي اتخػػاذ القػػرارات إلػػى جانػػب اإلدارة، 

 تعد مفرغة مف محتكاىا.
 ػ نظاـ االتصاؿ الذم يسكد في المؤسسة التعميمية غير كاضح كصعب نكعا ما.

 عف االتصاؿ باإلدارة. يعرضػ ثقؿ األعماؿ المسندة لألستاذ كثيرا ما تجعمو 
 تعقيب عمى الدراسة:

 ي المؤسسة التربكية إال أف ىذه الدراسة حاكلت الباحثة  تشخيص االتصاؿ السائد ف     
 مالبيػػػداغكجي الحاصػػػؿ فػػػي غرفػػػة الصػػػؼ بػػػيف األسػػػتاذ كالمػػػتعمـ الػػػذ ؿأغفمػػػت االتصػػػا

تطرقت إليو ىػذه الدراسػة كالػذم يعتبػر محػكر العمميػة التربكيػة كاليػدؼ الػذم كجػدت مػف 
 اجمو المؤسسة التعميمية.

اصػػػػؿ فػػػػي العمميػػػػة االتصػػػػالية عمػػػػى لػػػػـ تتطػػػػرؽ ىػػػػذه الدراسػػػػة إلػػػػى  التشػػػػكيش الح        
 مستكل المرسؿ كالرسالة كالقناة كالمستقبؿ،  كاكتفت فقط بتتبع سير العممية االتصالية

تتشابو دراستنا مع ىذه الدراسػة فػي كػكف الدراسػتيف تبحثػاف فػي العمميػة االتصػالية داخػؿ 
 المؤسسة التربكية كؿ مف كجية نظره.
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 :الدراسة الخامسة
  3117/3118مػػف جامعػػة منتػػكرم قسػػنطينة  لمسػػنة الجامعيػػةدريػػكة فكزيػػة دراسػػة بك        

 تحت إشراؼ األستاذ الدكتكر صالح بف نكار
 كاقع االتصاؿ في المؤسسات التربكية الجزائرية :الدراسة عنكاف

 ممخص الدراسة:
معرفػة كاقػع االتصػاؿ التنظيمػي فػي المؤسسػات التربكيػة  إلػىكانت الدراسة تيػدؼ         

أىميػػة االتصػػاؿ التنظيمػػي فػػي تحسػػيف فعاليػػة  إلػػىى تنبيػػو العػػامميف بالقطػػاع التربػػكم كالػػ
مبحػػػكث، كأجريػػػت الدراسػػػة الميدانيػػػة 229مؤسسػػػاتيـ، كشػػػممت عينػػػة طبقيػػػة مككنػػػة مػػػف 

التحميمػي ك األسػاليب بثانكية بػف تيميػة بقسػنطينة، كاسػتخدمت الباحثػة  المػنيج الكصػفي 
 لنسب المئكية، كطرحت الباحثة السؤاؿ المحكرم التالي:حصائية التالية التكرارات كااإل

ػػػػػػػػػ مػػػا ىػػػك كاقػػػع االتصػػػاؿ التنظيمػػػي بالمؤسسػػػة التربكيػػػة الجزائريػػػة ؟ بمػػػا يتضػػػمنو مػػػف 
)اتصػػاؿ داخمػػي، خػػارجي، الكسػػائؿ أك األسػػاليب المعتمػػدة ىػػؿ ىػػي رسػػمية فقػػط أـ غيػػر 

 الرسمية أيضا( كطرحت الدراسة الفرضيات التالية:
ز االتصػػػاؿ الػػػػداخمي لممؤسسػػػة التربكيػػػػة الجزائريػػػة بأنػػػو أحػػػػادم الجانػػػب ) مػػػػف / يتميػػػ2

 األسفؿ(. إلىاألعمى 
 / تكلي المؤسسة التربكية الجزائرية أىمية كبرل لتكصيميا الخارجي.3
/ يتميػػز اسػػتعماؿ الجماعػػة التربكيػػة ألدكات االتصػػاؿ بتركيػػزه عمػػى األدكات كالكسػػائؿ 4

 تشريع المدرسي( الرسمية )التي ينص عمييا ال
 النتائج التالية: إلىكتكصمت الدراسة  
 / يسكد االتصاؿ المباشر في المؤسسة التربكية الجزائرية.2
/ يسػػػػتعمؿ أغمػػػػب أعضػػػػاء الجماعػػػػة التربكيػػػػة االنترنػػػػت فػػػػي أداء نشػػػػاطيـ بالمؤسسػػػػة 3

 التربكية.
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 التعقيب عمى الدراسة:
ات التربكيػػػة كخصػػػت الطػػػكر الثػػػانكم تصػػػاؿ فػػػي المؤسسػػػتناكلػػػت الباحثػػػة كاقػػػع اال        

االتصػػاؿ التنظيمػػي كحاكلػػت معرفػػة نػػكع االتصػػاؿ المسػػتعمؿ "  إلػػىبالدراسػػة إذ تطرقػػت 
االتصػػػػػاؿ اليػػػػػابط" ك تتشػػػػػابو مػػػػػع دراسػػػػػتنا فػػػػػي البحػػػػػث فػػػػػي العمميػػػػػة االتصػػػػػالية داخػػػػػؿ 

 ؿالدراسػة تختمػؼ مػع دراسػتنا فػي عػدـ تطرقيػا لالتصػا والمؤسسات التربكية، إال أف ىات
لبيػػػداغكجي كتجاىميػػػا لمعكقػػػات االتصػػػاؿ بػػػالرغـ مػػػف أنيػػػا كانػػػت تسػػػعى لدراسػػػة كاقػػػع ا

 االتصاؿ ككؿ، كما تختمؼ في الطكر التعميمي الذم جرت فيو الدراسة.
 :  الدراسة السادسة   

مػػف جامعػػة منتػػكرم بقسػػنطينة لممكسػػـ الجػػامعي  ةدراسػػة الباحثةػػػ رمػػاش صػػابرين            
 ألستاذ حميد خركؼتحت إشراؼ ا 3114/3115

االتصػػػاؿ بػػػيف إدارة المػػػكارد البشػػػرية كالعمػػػاؿ فػػػي المؤسسػػػة  تمعكقػػػا عنـــوان الدراســـة:
 العمكمية الجزائرية
 ممخص الدراسة:

تشػػخيص المعكقػػات كتأكيػػد مػػدل تأثيرىػػا سػػمبا عمػػى تحقيػػؽ  إلػػىىػػدفت الدراسػػة            
د الشػػركط المكضػػكعية تحديػػ إلػػىالفعاليػػة االتصػػالية داخػػؿ المؤسسػػة كمػػا ىػػدفت أيضػػا 

لكضع خطة اتصػالية تمكػف مػف القضػاء عمػى الفكضػى السػائدة فػي المؤسسػة، كمحاكلػة 
قيػػػاس مػػػدل تػػػأثير الفػػػركؽ الفرديػػػة كالتحيػػػػزات اإلدراكيػػػة عمػػػى فيػػػـ كاسػػػتيعاب الرسػػػػائؿ 

كمػا ىػدفت الدراسػة أيضػا  ،كتحديد مدل تػأثير الجانػب الفنػي عمييػا ككيفيػة نقميػا بفعاليػة
الية فػػػي التنظػػػيـ ك السػػػائدة عمػػػى الفعاليػػػة االتصػػػ ةثير المتغيػػػرات التنظيميػػػقيػػػاس تػػػأ إلػػػى

تحديػػػد مػػػدل تػػػأثير المتغيػػػرات البيئيػػػة عمػػػى تػػػدفؽ المعمكمػػػات، كلتحقيػػػؽ ىػػػذه األىػػػداؼ 
 كضعت الباحثة األسئمة التالية:
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ػػػػػ كيػؼ يمكػف تحقيػؽ فعاليػة اتصػالية بػيف إدارة المػكارد البشػرية كالعمػاؿ داخػؿ المؤسسػة 
 لعمكمية في ظؿ ىذه المعكقات.ا

ػػػػػػػ مػػػػا مػػػػدل تػػػػأثير الفػػػػركؽ الفرديػػػػة كالقيميػػػػة بػػػػيف اإلدارة كالعمػػػػاؿ عمػػػػى نكعيػػػػة الرسػػػػائؿ 
 االتصالية المتبادلة؟

ػػػػػػػ مػػػػا مػػػػدل تػػػػأثير العناصػػػػر الفنيػػػػة لمعمميػػػػة االتصػػػػالية عمػػػػى فعاليتيػػػػا داخػػػػؿ المؤسسػػػػة 
 العمكمية؟

عمميػػة االتصػػالية بػػيف إدارة المػػكارد البشػػرية ػػػػػ مػػا ىػػي أكثػػر المعكقػػات الفيزيقيػػة تعرضػػا لم
 كالعماؿ في المؤسسات العمكمية؟

 كلإلجابة عف األسئمة السابقة اقترحت الباحثة الفرضيات التالية:
ػػػػػػػ تػػػؤثر الفػػػركؽ االجتماعيػػػة الفرديػػػة كالتحيػػػزات اإلدراكيػػػة كالنفسػػػية لكػػػؿ مػػػف اإلداريػػػيف 

 نفس الشدة.كالعماؿ عمى استيعاب المعمكمات المتبادلة ب
أسػػاليب فنيػػة كاضػػحة  إلػػىػػػػػػ تفتقػػد العمميػػة االتصػػالية بػػيف إدارة المػػكارد البشػػرية كالعمػػاؿ 

 أثناء عرض المعمكمات كتدفقيا.
 المنجػػػػػزاتػػػػػػػػػػػ تػػػػػرتبط الفعاليػػػػػة االتصػػػػػالية بػػػػػيف إدارة المػػػػػكارد البشػػػػػرية كالعمػػػػػاؿ بطبيعػػػػػة 

 .التنظيمية السائدة في المؤسسة بصفة مطمقة
تكاجو العممية االتصالية بيف إدارة المكارد البشرية كالعمػاؿ عقبػات ماديػة كتقنيػة تعيػؽ  ػػػػػػػػ

 تبادؿ المعمكمات بينيما.
ك اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة المػػػػنيج الكصػػػػفي التحميمػػػػي كمػػػػا اسػػػػتخدمت أسػػػػمكب المسػػػػح        

جػو بالعينة، أما عف أدكات جمع البيانات فقد اعتمدت الباحثة عمى استمارتيف األكلػى مك 
ألفػػػراد إدارة المػػػكارد البشػػػرية كالثانيػػػة خصصػػػت لمعمػػػاؿ فػػػي جميػػػع المسػػػتكيات كالمراتػػػب 
التنظيميػػػة، كمػػػا اسػػػتعانت الباحثػػػة بالمالحظػػػة البسػػػيطة لجمػػػع البيانػػػات كالمقابمػػػة غيػػػر 

فػػردا كاسػػتخدمت  2148،  المجتمػػع األصػػمي ليػػذه الدراسػػة المسػػؤكليف المقننػػة مػػع بعػػض
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مػف المجتمػع األصػمي أم  % 21الطبقيػة كتػـ اختيػار مػا نسػبتو الباحثة العينة العشكائية 
 عامال  213مجمكع أفراد العينة 

تحقيػػػػؽ الفرضػػػية جزئيػػػا فقػػػط ألف تػػػػأثير  إلػػػىإمػػػا عػػػف نتػػػائج الدراسػػػػة فقػػػد تكصػػػمت      
 المعكقات اإلنسانية عمى فعالية العممية االتصالية لـ يكف بنفس الشدة

 :عمى الدراسة تعقيب
مػف حيػث دراسػة   أف ىنػاؾ تشػابوإالـ اختالؼ ميداف الدراسة بػيف الدراسػتيف رغ           

المعكقػػػات عمػػػى مسػػػتكل المرسػػػؿ كالمسػػػتقبؿ ك القنػػػاة ككجػػػكد تػػػأثير خػػػارجي " المتغيػػػرات 
 دالبيئيػػػة بتعبيػػػر الباحثػػػة"  غمػػػكض قنػػػاة االتصػػػاؿ بػػػيف طرفػػػي العمميػػػة االتصػػػالية "تفتقػػػ

 ألساليب فنية كاضحة"
 :السابعة الدراسة
الباحثػػػػػة دبػػػػػاب زىيػػػػػة  مػػػػػف جامعػػػػػة محمػػػػػد خيضػػػػػر بسػػػػػكرة لممكسػػػػػـ الجػػػػػامعي  دراسػػػػػة
 تحت اشراؼ االستاذ عبد العالي دبمة. 3125/3126

دكر المؤسسػػات التربكيػػة فػػي مكاجيػػة العنػػؼ المدرسػػي، دراسػػة ميدانيػػة  عنــوان الدراســة:
 بمدينة بسكرة.

 ممخص الدراسة:
المؤسسػػػات التربكيػػػػة فػػػي مكاجيػػػة العنػػػػؼ معرفػػػة دكر  إلػػػػىىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة           

المدرسػػي مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى مػػدل أداء كػػؿ فاعػػؿ فػػي المؤسسػػة التربكيػػة بػػدءا مػػف 
مساىمة األستاذ في مكاجية السمككات العدكانية لػدل التالميػذ ككػذا مستشػار التربيػة فػي 

مة ككػػذا التعػػرؼ عمػػى مػػدل مسػػاى ذرصػػد أشػػكاؿ كمظػػاىر العنػػؼ التػػي يقػػـك بيػػا التالميػػ
معرفػة  إلػىمستشار التكجيو في التخفيؼ مف السمككات العنيفة لدل التالميػذ، باإلضػافة 

مدل مسػاىمة البػرامج كاألنشػطة المدرسػية فػي مكاجيػة السػمككات العنيفػة لػدل التالميػذ، 
أما منيج الدراسة فقد اعتمػدت الباحثػة عمػى المػنيج الكصػفي عػف طريػؽ المسػح بالعينػة 
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انكيػات مػف مدينػة سػكرة بطريقػة قصػدية ) ثانكيػات تشػيد تنػامي حيػث تػـ اختيػار ثػالث ث
مػف المجمػكع األصػمي   %8لظػاىرة العنػؼ المدرسػي( كتػـ اختيػار عينػة عشػكائية بنسػبة 

تمميػػػذ كتمميػػػذة مػػػكزعيف عمػػػى  411تمميػػػذ كتمميػػػذة (كتتكػػػكف العينػػػة الفعميػػػة مػػػف  4:73)
كم( كقػد اسػتخدمت الباحثػة اسػتمارة المستكيات الثالثة)أكلى ثانكم، ثانية ثانكم، ثالثة ثان

كمسػػػػاعدم التربيػػػػة  األسػػػػاتذةمكجيػػػػة لمتالميػػػػذ ككػػػػذلؾ بعػػػػض المقػػػػابالت لمجمكعػػػػة مػػػػف 
ك حػددت الباحثػة مشػكمة الدراسػة فػي تسػاؤؿ ، ةكمديرم المؤسسػات ككػذا مستشػار التربيػ

 رئيسي يتمثؿ في:
 ئر؟ػػػػ ما دكر المؤسسات التربكية في مكاجية العنؼ المدرسي في الجزا
مػػف بينيػػا )حسػػب مػػا كلإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ كضػػعت الباحثػػة خمػػس فرضػػيات نػػذكر 

 يتقاطع مع دراستنا(:
 في مكاجية السمككات العدكانية لدل التالميذ.  األستاذػػػػػػ  يساىـ 

ػػػػػػػ  يساىـ مستشار التربية في رصد أشكاؿ كمظاىر العنؼ التػي يقػـك بيػا التالميػذ كيػتـ 
 لمؤشرات التالية:ذلؾ مف خالؿ ا

حرصػػػػو عمػػػػى التػػػػزاـ التالميػػػػذ ببنػػػػكد القػػػػانكف الػػػػداخمي لممؤسسػػػػة كمتابعػػػػة غيػػػػابيـ عػػػػف 
 الحصص الدراسية، كبرمجة لقاءات مع أكلياء أمكر التالميذ.

ػػػػػػ  يساىـ مستشار التكجيو في التخفيػؼ مػف السػمككات العنيفػة لػدل التالميػذ كيػتـ قيػاس 
شػػػعارىـ بػػػذلؾ، تعريػػػؼ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ االتصػػػاؿ بأكليػػػاء  التالميػػػذ الممارسػػػيف لمعنػػػؼ كا 

 التالميذ بحاجات كمخاطر المراىقة كما تحدثو مف تغيرات انفعالية   
دكر فػػي مكاجيػػة العنػػؼ المدرسػػي  مػػف  ممؤسسػػات التربكيػػةأف ل إلػػىك تكصػػمت الدراسػػة 

 خالؿ:
 ػػػػ مساىمة األستاذ في معالجة السمككيات العدكانية لدل التالميذ.

 ػ عمؿ مستشار التربية عمى رصد كؿ أشكاؿ كمظاىر العنؼ التي يقـك بيا التالميذ. ػػػ
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ػػػػػػػػ سػػعي مستشػػار التكجيػػو فػػي التحقيػػؽ مػػف السػػمككيات العنيفػػة لػػدل التالميػػذ مػػف خػػالؿ 
 تركيزه عمى عمميتي النصح كاإلرشاد.

 التعقيب عمى الدراسة: 
دراسة الباحثة دباب زىيػة  إال أف ىنػاؾ بالرغـ مف اختالؼ مكضكع دراستنا مع            

التػػػدخؿ  إلػػػىتقػػػاطع مػػػا بػػػيف الفرضػػػية الرابعػػػة لدراسػػػتنا كىتػػػو الدراسػػػة فدراسػػػتنا تطرقػػػت 
عمػى مسػتكل المتمقػي "المػتعمـ"  األسػتاذيشػكش كيعيػؽ  رسػالة الػذم السمبي لبيئة المػتعمـ 

ات سػػػمبية  انتيػػػاج تصػػػرفات ال تربكيػػػة ك ارتكػػػاب سػػػمكك إلػػػىكيػػػؤدم بػػػبعض المتعممػػػيف 
كالمنيػػػاج كالطػػػاقـ اإلدارم ككػػػؿ ممػػػثال فػػػي مستشػػػار التربيػػػة   األسػػػتاذمػػػف رسػػػائؿ بػػػالرغـ 

كىك ما تطرقت لو ىذه الدراسة التي تؤكد عمى مكاجية األسرة التربكية ممثمة في الطػاقـ 
التربكم كاإلدارم عمى التصدم  فػة مػف ا فػات االجتماعيػة التػي تحػيط بالمدرسػة كىػي 

 العنؼ   
 :لدراسة الثامنةا

مػػػػػػف جامعػػػػػػة منتػػػػػػكرم  3123دراسػػػػػػة عبػػػػػػد الباسػػػػػػط ىكيػػػػػػدم لممكسػػػػػػـ الجػػػػػػامعي           
 بقسنطينة تحت إشراؼ الدكتكر مراد زعيمي.

 ةاالجتماعيػػػػة فػػػػي اسػػػػتراتيجية التػػػػدريس عػػػػف طريػػػػؽ المقاربػػػػ دعنػػػػكاف األطركحػػػػة: األبعػػػػا
 بالكفاءات.

 ممخص الدراسة: 
تجربػػػػة التػػػػدريس عػػػػف طريػػػػؽ مقاربػػػػة الكفػػػػاءات فػػػػي فيػػػػـ  إلػػػػى ةىػػػػدفت الدارسػػػػ           

مناىجيػػا كمضػػاميف برامجيػػا كمػػا يميزىػػا عػػف بػػاقي التجػػارب كمػػا حاكلػػت التعػػرؼ عمػػى 
دكر الطرائػػػػػؽ كالمنيجيػػػػػات المسػػػػػتحدثة فػػػػػي ىػػػػػذه االسػػػػػتراتيجيات فػػػػػي ترسػػػػػيخ األبعػػػػػػاد 

ف تبيػػػاف دكر اسػػػتراتيجية التػػػدريس عػػػ إلػػػىاالجتماعيػػػة عنػػػد التالميػػػذ كمػػػا ىػػػدفت أيضػػػا 
 طريؽ المقاربة بالكفاءات في ترسيخ األبعاد االجتماعية.
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 كقد طرح الباحث السؤاؿ التالي:
ػػػػػػ ىؿ استراتيجية التدريس عف طريؽ مقاربػة الكفػاءات مػف خػالؿ محتػكل منيػاج التربيػة 
المدنيػػػػة الجديػػػػد كمػػػػف خػػػػالؿ طرائػػػػؽ كمنيجيػػػػات التػػػػدريس الجديػػػػدة المسػػػػتمدة مػػػػف ىػػػػذه 

مػػػى غػػػرس المفػػػاىيـ المكرسػػػة لتبنػػػي األبعػػػاد االجتماعيػػػة لممجتمػػػع االسػػػتراتيجية تعمػػػؿ ع
 الجزائرم عند التالميذ.

كلإلجابػػة عمػػى ىػػذا السػػؤاؿ اقتػػرح الباحػػث سػػت فرضػػيات نػػذكر مػػنيـ )حسػػب مػػا يتكافػػؽ 
 مع دراستنا(:

ترسػيخ الكفػاءات الشػاممة  إلػىػػػػ تيػدؼ اسػتراتيجية التػدريس عػف طريػؽ مقاربػة الكفػاءات 
 ذ.لدل التالمي

ػػػػػػػػػ تنػػػػكع الكضػػػػعيات التعميميػػػػة التعمميػػػػة مػػػػف أىػػػػـ المنيجيػػػػات المعتمػػػػدة فػػػػي اسػػػػتراتيجية 
التدريس عف طريؽ مقاربة الكفاءات، كاعتماد األستاذ عمييا يساعد التمميػذ فػي الكصػكؿ 

 الكفاءات االجتماعية المستيدفة.   إلى
ف اسػػتراتيجية التػػدريس عػػف المسػػتيدفة فػػا ةالكفػػاءات االجتماعيػػ إلػػىػػػػػػػ لمكصػػكؿ بالتمميػػذ 

طريػػؽ المقاربػػة بالكفػػاءات تعتمػػد عمػػى تقػػكيـ المكتسػػبات االجتماعيػػة لمتمميػػذ فػػي جميػػع 
 مراحؿ بناء الكفاءة المستيدفة.

كقد استخدـ الباحث منيجيف في بحثو، منيج تحميؿ محتكل كتب التربية المدنيػة لمرحمػة 
العينػػػػة لكصػػػػؼ جممػػػػة الطرائػػػػؽ التعمػػػػيـ المتكسػػػػط كالثػػػػاني اسػػػػتخدـ فيػػػػو مػػػػنيج المسػػػػح ب

كالكسػػػائؿ كاألسػػػػاليب كالكضػػػػعيات التعميميػػػة التعمميػػػػة التػػػػي يعتمػػػدىا األسػػػػاتذة لمكصػػػػكؿ 
 بالتالميذ لمكفاءات المستيدفة، كما استعاف الباحث بأداة المالحظة

 مجمكعة مف النتائج أىميا: إلىتكصؿ الباحث 
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ف عػػدـ امػػتالكيـ لممعمكمػػات التػػي ػػػػػػػ ىنػػاؾ مشػػكمة معرفيػػة يعػػاني منيػػا أغمػػب األسػػاتذة مػػ
تمكنيـ مف إتقاف إجراءات تطبيؽ اسػتراتيجية التػدريس كفػؽ المقاربػة بالكفػاءات، أك أنيػـ 

 يمتمككف معمكمات منقكصة أك خاطئة في بعض األحياف.
ال يػػػػركف جػػػػدكل مػػػػف ىػػػػذه  األسػػػػاتذةػػػػػػػػ أزمػػػػة كعػػػػي بتعبيػػػػر الباحػػػػث فنسػػػػبة كبيػػػػرة مػػػػف 

 األسػاتذةأنيا أفضؿ مف االستراتيجيات السابقة، كما أف غالبية االستراتيجية كال يعتقدكف 
 ال يممككف الدافعية لتطبيؽ ىذه االستراتيجية.

 التعقيب عمى الدراسة:
في المكضكع المتطرؽ لػو، إال أف دراسػتنا تتقػاطع  فبالرغـ مف اختالؼ الدراستي           

أف غمػكض  إلػىثػة حيػث اشػرنا مع دراسة الباحث عبد الباسط ىكيدم فػي الفرضػية الثال
كالمػتعمـ يعيػؽ تحقيػؽ  األسػتاذالمقاربة بالكفاءة  بكصفيا قناة في العمميػة االتصػالية بػيف 

كفاءات التعمـ كىك ما يتفؽ مػع دراسػة الباحػث ىكيػدم  فػي كجػكد  مشػاكؿ معرفيػة لػدل 
 تحيؿ دكف إتقانيـ إلجراءات تطبيؽ التدريس كفؽ المقاربة بالكفاءات  األساتذة

 التعقيب عمى الدراسات السابقة:
ػػػػؿ الدراسػػػػات السػػػػابقة العمميػػػػة االتصػػػػالية داخػػػػؿ المؤسسػػػػا            التربكيػػػػة  تتناكلػػػػت جي

كتنكعػػت فمنيػػا مػػف كػػاف مجػػاؿ دراسػػتو فػػي الطػػكر االبتػػدائي كمنيػػا مػػف كػػاف فػػي الطػػكر 
رة المتكسػػػط كمنيػػػا مػػػف كػػػاف فػػػي الطػػػكر الثػػػانكم، كمػػػا تناكلػػػت الدراسػػػة السػػػابقة المػػػذكك 

العمميػػػة االتصػػػالية داخػػػؿ المدرسػػػة مػػػف عػػػدة زكايػػػا فمػػػف الدراسػػػات مػػػف حػػػاكؿ أصػػػحابيا 
معرفة المعكقات العمميػة االتصػالية بػيف الفػاعميف التربػكييف كنعنػي بيػـ المػدير كاألسػاتذة 

 معرفة نكع االتصاؿ السائد في المدرسة  إلىكمف الدراسات مف كانت تيدؼ 
جي كمعكقاتػػػو كػػػاف ىػػػك الغائػػػب األكبػػػر كالػػػذم تتميػػػز إال أف التطػػػرؽ لالتصػػػاؿ البيػػػداغك 

التربكيػة ككجػكد االتصػاؿ  تدراستنا بتناكلو ككنو ىك لب العممية االتصػالية فػي المؤسسػا
ك المػػػتعمـ  األسػػػتاذإلنجػػػاح العمميػػػة االتصػػػالية القائمػػػة بػػػيف  كبػػػيف بقيػػػة الفػػػاعميف إنمػػػا ىػػػ

 كقعو.   كالذم تسعى كؿ األطراؼ لتكفير شركط  نجاحيا كؿ حسب م
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 . االقتراب المنيجي:9
إف تحديػػػػد اإلجػػػػراءات المنيجيػػػػة لمدراسػػػػة خصكصػػػػا فػػػػي الدراسػػػػات االجتماعيػػػػة            

تدعيـ لمربط بيف مختمؼ جكانب الدراسة مف اجؿ الكصكؿ إلػى نتػائج دقيقػة كمكضػكعية 
لإلجابة عمى التسػاؤؿ المطػركح فػي المشػكمة المدركسػة، فػدكر منيجيػة البحػث ىػك جمػع 

لمعمكمػػػات ثػػػـ العمػػػؿ عمػػػى تصػػػنيفيا كترتيبيػػػا كقياسػػػيا كتحميميػػػا مػػػف اجػػػؿ اسػػػتخالص ا
 .(1)نتائجيا كالكقكؼ عمى ثكابت الظاىرة االجتماعية المدركسة

 . مجاالت الدراسة1.9
 متوسطات مدينة الجمفة المجال المكاني:

إجػػراء الدراسػػة  كتػػـُ  (2)صػػد بالمجػػاؿ المكػػاني" النطػػاؽ المكػػاني إلجػػراء الدراسػػة،يق          
الميدانيػػة فػػي مدينػػة الجمفػػة، فبعػػد اسػػتطالع المجػػاؿ الجغرافػػي لممؤسسػػات التربكيػػة قصػػد 
تحديد أماكف تكاجدىا كالتعرؼ عمى عدد المؤسسات التربكيػة المتكاجػدة فػي المدينػة قمنػا 

متكسػػطة المكجػػكدة بمدينػػة الجمفػػة،  أم  36متكسػػطة عشػػكائيا مػػف مجمػػكع  31باختيػػار 
ـُ اختيارىػػػا بحيػػػث تشػػػمؿ كػػػؿ   مػػػف مجػػػكع المتكسػػػطات، 55.55 %بة مػػػا يمثػػػؿ نسػػػ كتػػػ

 زجيػػات المدينػػة كال تتمركػػز فػػي جيػػة كاحػػدة،  فالمتكسػػطات مػػف تتكاجػػد فػػي أحيػػاء يتميػػ
سػػاكنتيا بمسػػتكل مػػادم ك عممػػي مقبػػكؿ كتعػػرؼ حالػػة اسػػتقرار كمػػف المتكسػػطات ممػػف 

نتيا ممػػػف تكافػػػػدكا أثنػػػػاء تتكاجػػػد فػػػػي" أحيػػػػاء فقيػػػرة "مجػػػػاؿ شػػػػبو قػػػركم" إذ أف أكثػػػػر سػػػػاك
 العشرية السكداء أك نازحيف.

كحاكلنػػػا بػػػذلؾ قػػػدر المسػػػتطاع تغطيػػػة معظػػػـ أحيػػػاء المدينػػػة حتػػػى تكػػػكف لدراسػػػتنا بعػػػدا 
 كالمتكسطات التربكية التي جرت فييا الدراسة الميدانية ىي: شمكليا. 

 
 

 

                                                           
، دار ىكمة لمطباعة كالنشر منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية، أسس عممية وتدريبات، رشيد زركاتي 1

 . :22ص  ،3113، 2الجزائر، ط

 ،المكتبة الجامعية لمطباعة كالنشر ،البحوث االجتماعية إلعدادالبحث العممي الخطوات المنيجية  ،محمد شفيؽ 2
 .122 ص، 1002، اإلسكندرية
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 يبين المتوسطات المختارة في البحث  0جدول رقم
 عدد األفكاج التربكية ذةعدد األسات المتكسطة 

   جية الجنكب 

 17 32 اإلماـ البخارم 01

 18 34 حاشي بمقاسـ 02

 16 30 الشييد حمك 03

 16 32 الخنساء 04

   جية الشماؿ 

 10 21 ركيف لخضر 05

 14 29 بسطامي شكيحة 06

 18 37 مقكاس بمقاسـ 07

 17 33 ديسمبر 11 08

   جية الغرب 

 13 27 عمي الياقكت 09

 24 46 بكبكركم 10

 18 33 الفصحى 11

 25 43 بف عياد 12

   جية الشرؽ 

 16 32 سميماف عميرات 13

 15 30 الفتح 14

 18 37 المجاىد بف شيرة 15
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 18 35 دحماني دحماف 16

   كسط المدينة 

 18 35 األمير خالد 17

 15 30 األمير عبد القادر 18

 12 25 فضيمي محمد 19

 15 30 ايس محمدالر  20

 المجال الزمني:
بالمكضػػػػكع مػػػػف كػػػػؿ جكانبػػػػو اسػػػػتعاف الباحػػػػث بػػػػأداتي البحػػػػث االسػػػػتمارة ألجػػػػؿ اإللمػػػػاـ 

 كالمقابمة كقاـ باإلسقاط الميداني بالشكؿ التالي:
 3127االستمارة: االستمارة التجريبية خالؿ شير ديسمبر 

ارس إلػػػػػى شػػػػػير أفريػػػػػؿ مػػػػػف شػػػػػير مػػػػػ امتػػػػػدت دراسػػػػػتنا الميدانيػػػػػةاالسػػػػػتمارة النيائيػػػػػة:  
 ( كفؽ المراحؿ التالية:2017أفريؿ1حتى  2017مارس1)
 المرحمة األولى:ػ 

ـُ التعرؼ عمى المتكسطات ك تحديد الكاقعػة منيػا فػي  إلىالنزكؿ           الميداف، حيث ت
الشػػماؿ كفػػي الجنػػكب كفػػي الغػػرب كفػػي كسػػط المدينػػة، التػػي سػػتتـ فييػػا الدراسػػة، ككػػاف 

يػػع أحيػاء مدينػػة الجمفػة الفقيػرة كالغنيػػة كالحديثػة كالقديمػػة، ككػاف ذلػػؾ القصػد أف تمثػؿ جم
 2017مارس 15ىمارس إل 1طكاؿ الفترة الممتدة مف 

ـُ اختيػارىـ  12كتـُ تجريب االستبياف عمى أسػتاذ كأسػتاذة خػارجيف عمػى العينػة األصػمية تػ
مػػا  بصػػفة عشػػكائية، كاليػػدؼ مػػف ذلػػؾ اكتشػػاؼ مػػدل صػػالحية كسػػالمة األسػػئمة سػػكاء

 الغمكض الذم قد يعترييا.  أكتعمؽ منيا باألسمكب 
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 المرحمة الثانية:ػ 
، كالتػي تػـ فييػا النػزكؿ إلػى 2017أبريػؿ25 أبريؿ إلى غايػة  05كالتي امتدت مف         

 الميداف باالستبياف النيائي كتكزيعو عمى المبحكثيف.
بسػػبب صػػعكبة  3127/3128المقابمػػة: جػػرت معظػػـ المقػػابالت خػػالؿ المكسػػـ الدراسػػي 
 .3128مقابمة المفتشيف، أما المعالجة اإلحصائية فكانت في مام 

 المجال البشري:
الدراسػػة مػػف شػػممتيـ األشػػخاص الػػذيف  أكيتضػػمف المجػػاؿ البشػػرم عينػػة البحػػث          

 أساتذة كأستاذات المؤسسات السالفة الذكر.
تبياف، كتػـ اسػتبعاد األسػػاتذة المتكسػطات المعنيػة بتكزيػع االسػ أسػاتذةمجمػكع  كتػـ اختيػار

كجػػػػػػكدىـ  فأل المسػػػػػػتخمفيف فػػػػػػي مناصػػػػػػب شػػػػػػاغمة لػػػػػػدكاعي مرضػػػػػػية أك عطمػػػػػػة أمكمػػػػػػة
 .بالمؤسسة ظرفي

 . عينة الدراسة وكيفية اختيارىا2.9
تعتمػػد الدراسػػات الكصػػفية عمػػى تحديػػد العينػػة كفقػػا لضػػركرتيا البحثيػػة كلفائػػدتيا            

كالجيػػػد نحػػػك دراسػػػة المجتمػػػع  تفػػػي اقتصػػػاد الكقػػػالمنيجيػػة حيػػػث يعتمػػػد الباحػػػث عمييػػػا 
الكمػػي مػػػف خالليػػا . كتعػػػرؼ العينػػة عمػػػى أنيػػا " مجمكعػػػة جزئيػػة يقػػػـك الباحػػث بتطبيػػػؽ 

 .(1)دراستو عمييا، كيجب أف تككف ممثمة لخصائص مجتمع الدراسة الكمي 
مف الصعكبة بمكاف الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة كشػاممة كمحػددة مػف جميػع ك          

ىػػذا العامػػؿ  بحكػػـ كثرتيػػا ، اكىػػذ التػػي تشػػكؿ مكضػػكع الدراسػػةتكسػػطات مدينػػة الجمفػػة م
اسػػتخداـ لػػذا تػػـ ُ  ،الباحػػث إلجػػراء دراسػػة مسػػحية شػػاممةكبيػػرة كعائقػػا أمػػاـ شػػكؿ صػػعكبة 

العينػػػة حيػػػث تمثػػػؿ العينػػػة العشػػػكائية النمػػػكذج األمثػػػؿ الػػػذم يتماشػػػى كمكضػػػكع  أسػػػمكب
 تحقيقيا.الدراسة كاألىداؼ التي تتطمع إلى 

                                                           
 .3:، ص :::2، 2، طفالكندم، األرد ر، داالبحث التربوي جمني، حسف المنسي 1
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فالعينػػػة العشػػػكائية غالبػػػا مػػػا تكػػػكف ممثمػػػة لمجتمػػػع البحػػػث كعاكسػػػة لمحقػػػائؽ كالمعطيػػػات 
 (1)كتمعب الصدفة دكرا في االختيار.

لجمفػة كالمتكسػطات الكاقعػة فػي iفبعد تحديد المتكسطات الكاقعة جنكب مدينػة ا              
لمتمركػزة فػي كسػط المدينػػة، الشػماؿ كالكاقعػة فػي الغػرب كالمكجػكدة فػػي شػرؽ المدينػة ك ا

تمت كتابػة أسػماء كػؿ مؤسسػة عمػى كرقػة صػغيرة ككضػعت فػي مجمكعػات حسػب جيػة 
تكاجػػػػدىا حيػػػػث أصػػػػبح لػػػػدينا خمػػػػس مجمكعػػػػات، ثػػػػـ تػػػػـُ سػػػػحب أربعػػػػة  أكراؽ مػػػػف كػػػػؿ 

متكسػػطة سػػتمثؿ مكػػاف  31مجمكعػة بعػػد دمػػج كخمػػط األكراؽ جيػػدا، كمنػو تحصػػمنا عمػػى 
 دراستنا الميدانية.

تػػـ تكزيػػع االسػػػتمارة عمػػى جميػػع أسػػػاتذة المتكسػػطات المعنيػػة بالدراسػػػة، مػػا عػػػدا ك          
 األساتذة الذم يزاكلكف عمميـ ىذا بصكرة ظرفية "المستخمفيف".

أستاذ مف أساتذة التعمػيـ المتكسػط فػي مختمػؼ المػكاد فػي  511كلقد قاـ الباحث باختيار 
 مدينة الجمفة، حيث تـ االختيار بشكؿ عشكائي.

 العينة:خصائص 
بػالرغـ مػف أف العينػة الممثمػػة فػي دراسػتنا عشػكائية إال أف ىنػػاؾ بعػض الخصػائص لػػدل 

 أساتذة التعميـ المتكسط كىي:
 األفكاج التربكية. دأخرل حسب عد إلىيختمؼ مف مؤسسة  األساتذةػػػػ عدد 

ػػػػ تككيف األساتذة مختمؼ فمػف األسػاتذة مػف أعػد خصيصػا لمتػدريس كنعنػي بيػـ خريجػي 
كمػػنيـ مػػف كػػاف تكظيفػػو عػػف طريػػؽ المسػػابقة كلػػـ   ةلمػػدارس العميػػا كالمعاىػػد التكنكلكجيػػا

 يخضع ألم تككيف أكلي يستيدؼ تدريس التالميذ.
مف متحصؿ عمػى شػيادة  األساتذةإذ نجد مف  األساتذةػػػػػ المستكم التعميمي مختمؼ بيف 

جػػد مػػف يحمػػؿ الميسػػانس الكالسػػيكي فػػي االختصػػاص أك فػػي غيػػر االختصػػاص، كمػػا ن

                                                           
 .68ص ،3118، 2بيركت، ط ،الطميعة دار ،منيجية البحث في عمم االجتماع، عمادعبد الغني  1
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شػيادة الماجسػػتير كطالػب دكتػػكرا كمػف يحمػػؿ شػػيادة الماسػتر كمػػف مػازاؿ يتػػابع دراسػػات 
 جامعية.

مف ىك في عقده الخامس مقابػؿ فئػة  األساتذةمتفاكتكف في السف إذ نجد مف  األساتذةػػػػػػػ 
 يتراكح سنيا في حدكد العشرينات. األساتذةأخرل مف 

 سة: الدرا في. المنيج المستخدم 3.9 
يعبػػػػػػر المػػػػػػنيج عػػػػػػف الخطػػػػػػكات المنظمػػػػػػة التػػػػػػي يتبعيػػػػػػا الباحػػػػػػث فػػػػػػي معالجػػػػػػة           

كلمػػا كانػػت طبيعػػة (1)المكضػػكعات التػػي يقػػـك بدراسػػتيا إلػػى أف يصػػؿ إلػػى نتيجػػة معينػػة،
الدراسات ىي التػي تحػدد المػنيج المسػتخدـ، فانػو كتبعػا لمػا تػـ التطػرؽ إليػو فػاف المػنيج 

يج الكصػػػفي باعتبػػػاره يتماشػػػى كطبيعػػػة الدراسػػػة الكصػػػفية المعتمػػػد فػػػي الدراسػػػة ىػػػك المػػػن
 لمعكقات العممية االتصالية داخؿ المؤسسات التربكية.

"أسػػمكب مػػف أسػػاليب التحميػػؿ المركػػز عمػػى معمكمػػات كيعػػرؼ المػػنيج الكصػػفي عمػػى أنػػو 
كافيػػة كدقيقػػة عػػف ظػػاىرة أك مكضػػكع محػػدد أك فتػػرة أك فتػػرات زمنيػػة معمكمػػة، كذلػػؾ مػػف 

سػػػػجـ مػػػػع عمػػػػى نتػػػػائج عمميػػػػة ثػػػػـ تفسػػػػيرىا بطريقػػػػة مكضػػػػكعية، بمػػػػا ين أجػػػػؿ الحصػػػػكؿ
 (2)المعطيات الفعمية لمظاىرة

كيندرج ىذا البحث ضمف الدراسػات الكصػفية التػي تيػدؼ بشػكؿ عػاـ إلػى تحديػد           
خصػائص الظػاىرة كتفسػػيرىا السػتخالص مضػػمكنيا ثػـ الكصػػكؿ إلػى اقتػػراح حمػكؿ فيمػػا 

 يخص المكضكع.

                                                           

، ديكاف المطبكعات الجامعية، مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بكحكش، محمد الذنيبات، 1 
 .23، ص2:96الجزائر، 

لمنشر كالتكزيع، عماف، ، دار الثقافة البحث العممي أساسياتو النظرية وممارساتو العمميةرجاء كحيد دكيدرم،  2
 .244، ص3118األردف، 
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 جمع البيانات: . أدوات4.9
 االستبيان 

عبػػارة عػػف "مجمكعػػة مػػف األسػػئمة تعػػد إعػػدادا محػػددا كترسػػؿ بكاسػػطة  االسػػتبياف          
تسمـ إلى األشخاص المختاريف لتسجيؿ إجابػاتيـ عمػى صػحيفة األسػئمة الػكاردة  أكالبريد 

األسػئمة  فييا ثـ إعادتيا ثانيا، كيتـ ذلػؾ بػدكف معاكنػة مػف الباحػث لإلفػراد سػكاء فػي فيػـ
 .(1)تسجيؿ اإلجابات عمييا أك

كلمػػا كانػػت األداة تختمػػؼ بػػاختالؼ أىػػداؼ البحػػث كاألسػػئمة المطركحػػة كالمجتمػػع الػػذم 
 ستطبؽ عميو فاف االستمارة ىي المناسبة إلجراء ىذا البحث لعدد مف االعتبارات منيا:

جابػػة عمػػى أسػػئمة كػػؿ أفػػراد العينػػة متعممػػكف كذكم مسػػتكيات عمميػػة جيػػدة كيمكػػنيـ اإلػػػػػػػ 
 االستبياف.

ػػػػػػػػ التضػػػييؽ الػػػذم كاجينػػػا مػػػف طػػػرؼ بعػػػض المػػػدراء أثنػػػاء تكزيػػػع االسػػػتمارة التجريبيػػػة 
كاعتراضػػػيـ عمػػػى تكزيعيػػػا عمػػػى األسػػػاتذة بحجػػػة ىػػػدر كقػػػت التالميػػػذ كالتشػػػكيش عمػػػػى 
 ةاألسػػتاذ جعمنػػا نتمسػػؾ باالسػػتمارة، فيػػي ال تأخػػػذ الكثيػػر مػػف كقػػت المبحػػكث، كالمقابمػػػ

    مثال. 

يتكجػػػب عميػػػو المحافظػػػة عميػػػو بتنظػػػيـ عممػػػو،  ذػػػػػػػػ يعتبػػػر الكقػػػت ىػػػاجس لكػػػؿ باحػػػث، إ
ما ىك الحاؿ عميو في المقابمة كأكثر مما ىك عميو في حالة المالحظػة فػي عػيف  سكعك

 (2)مؿء االستمارة في كقت قصير نسبيا. فالمكاف، فيمك
حيػػث كضػػعت اسػػػتمارة كجػػاء االسػػتبياف الػػذم تػػـ كضػػعو بعػػد محػػاكالت عػػدة لصػػياغتو 

تجريبية أكؿ األمر ككانت مكجية لعدد محدكد مف األساتذة، كما قمنا بإعطاء االسػتمارة 
إجػػراء سمسػػمة مػػف التعػػديالت خاصػػة مػػف  إلػػى، لنعمػػد بعػػدىا (3)لجنػػة مػػف المحكمػػيف إلػػى

                                                           
 .226،  ص مرجع سابقمحمد شفيؽ،  1
 .318، ص 7::2، الجزائر، ر، دار القصبة لمنشمنيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية، مكريس أنجمس 2
 .المالحؽ مف فضمؾ إلىأنظر  3
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الناحية المغكية ، كبما يناسب معطيػات الدراسػة مػف حػذؼ لػبعض الجمػؿ كتغييػر لصػي  
ظيػػػار لمؤشػػػرات تكافػػػؽ الطػػػرح السكسػػػيكلكجي المبتغػػػى مػػػف األسػػئمة كال تراكيػػػب المغكيػػػة كا 

 الحؽ(مال إلىلتخرج االستمارة في صكرتيا النيائية )عد دكر االستبياف 
 فكلقد تضمنت االستمارة قسمي

القسػػػػـ األكؿ: كضػػػػعنا فيػػػػو أسػػػػئمة خاصػػػػة بالمعمكمػػػػات الشخصػػػػية لممبحػػػػكث، كػػػػالجنس 
 كالسف كعدد سنكات التدريس.

سػػؤاال، كىػػذا حتػػى ال يمػػؿ  43القسػػـ الثػػاني: فتضػػمف جممػػة مػػف األسػػئمة بمػػ  عػػددىا  أمػػا
أربعة محػاكر  حسػب عػدد الفرضػيات التػي  إلىالمبحكث مف كثرتيا، كقسمنا ىذا الجزء 

 تكضػػػػػعناىا سػػػػػابقا، إذ أدرجنػػػػػا لكػػػػػؿ محػػػػػكر جممػػػػػة مػػػػػف األسػػػػػئمة التػػػػػي تقػػػػػيس المؤشػػػػػرا
 ي: المكضكعة في الدراسة، كما ىك مكضح كالتال

 المحور األول:
ضـ المعمكمات العامة )الشخصية( الخاصة بالمبحكث ك شمؿ عمػى خمسػة أسػئمة )مػف 

 (.  5إلى السؤاؿ 1السؤاؿ 
 المحور الثاني:

إلػػى غايػػة  6كضػػـ أسػػئمة حػػكؿ الفرضػػية األكلػػى كشػػمؿ عمػػى سػػبعة أسػػئمة  )مػػف السػػؤاؿ 
 (.12السؤاؿ

 المحور الثالث:
إلػػػى  23كشػػػمؿ عمػػػى تسػػػعة  أسػػػئمة )مػػػف السػػػؤاؿ كضػػػـ أسػػػئمة حػػػكؿ الفرضػػػية الثانيػػػة 

 (.31السؤاؿ
 :المحور الثالث

إلػػػػى  32كضػػػػـ أسػػػػئمة حػػػػكؿ الفرضػػػػية الثالثػػػػة كشػػػػمؿ عمػػػػى ثمانيػػػػة أسػػػػئمة )مػػػػف السػػػػؤاؿ 
 (.39السؤاؿ
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 المحور الرابع:
إلػػػػى :3كضػػػػـ أسػػػػئمة حػػػػكؿ الفرضػػػػية الرابعػػػػة كشػػػػمؿ عمػػػػى ثمانيػػػػة أسػػػػئمة )مػػػػف السػػػػؤاؿ

 (.47السؤاؿ
اعتمػػػدنا عمػػػى التكزيػػػع المباشػػػػر  دسػػػػؤاؿ، كقػػػ 47فػػػي مجمميػػػا عمػػػى  كتحتػػػكم االسػػػتمارة

 االتصاؿ بالمبحكثيف أثناء فترات االستراحة. ملالستمارة، أ
   المقابمة:
مف األدكات األساسية األكثر اسػتعماال فػي البحػكث السكسػيكلكجية كىػي"  المقابمة       

لباحث كالمبحكث، تسػتخدـ إحدل أدكات جمع المعمكمات كالبيانات عف طريؽ لقاء بيف ا
في البحػكث الميدانيػة لجمػع المعطيػات المتعمقػة بمكضػكع البحػث كالتػي ال يمكػف جمعيػا 
عػػف طريػػؽ الدراسػػة النظريػػة أك المكتبيػػة، كمػػا تسػػتخدـ فػػي جمػػع البيانػػات التػػي ال يمكػػف 
جمعيػػػػا عػػػػف طريػػػػؽ االسػػػػتبياف أك المالحظػػػػة أك الكثػػػػائؽ كالسػػػػجالت اإلداريػػػػة، كتجػػػػرل 

فػػي شػػكؿ حػػكار مػػع المبحػػكث فػػي مكضػػكع البحػػث، كيشػػترط أف يكػػكف الحػػكار  المقابمػػة
مبكبػػا منظمػػا محػػددا لممحػػاكر كمسػػيرا مػػف طػػرؼ الباحػػث، كمػػا يفضػػؿ أف يقػػـك الباحػػث 

 (1)بتسجيؿ مالحظات المبحكث كأراءه حكؿ مكضكع البحث
كمػا تعػرؼ المقابمػة عمػى أنيػا " اتصػاؿ مػكاجيي بػيف شخصػيف ييػدؼ فيػو أحػداىما إلػػى 

 (2)التعرؼ عمى البيانات مف طرؼ األخر حكؿ مكضكع محدد، كأخذ رأيو فيو
المبحػػػكثيف بغػػػرض الحصػػػكؿ عمػػػى إجابػػػات عمػػػى  إلػػػىكتجػػػرل المقابمػػػة بتكجيػػػو األسػػػئمة 

عالقػػػة بفػػػركض البحػػػث، كمػػػف أنػػػكاع المقػػػابالت الشخصػػػية نجػػػد المقابمػػػة المنظمػػػة التػػػي 
 عددىا كصياغتيا بيا مماثمة لجميع المبحكثيف مف حيث ةتككف األسئم

                                                           
الجزائر، ، 2ط، ، دار اليدل لمطباعة كالنشر العموم االجتماعية يمناىج وأدوات البحث العممي فزركاتي رشيد،  1

 .359، ص3118

 .289، ص 1983، د،ـ،ج، الجزائر، البحث العممي ، مناىجو وتقنياتو عمر محمد، زياف 2
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 المفتشػيف(المشػرفيف التربػكييف ) ك مستشػارم التربيػةكلقد استخدـ الباحث ىػذه األداة مػع 
فػػي مرحمػػة التعمػػيـ المتكسػػط، نظػػرا ألنيػػـ يػػؤطركف النػػدكات ك الممتقيػػات المحميػػة كاأليػػاـ 
 الدراسية التي تجرم مع األساتذة  لتكضيح المفػاىيـ حػكؿ المقاربػة بالكفػاءات كيشػارككف
فػػػػي الممتقيػػػػات الجيكيػػػػة التػػػػي تػػػػنظـ بخصػػػػكص المقاربػػػػة بالكفػػػػاءات، كيتػػػػابعكف تكػػػػكيف 

 األساتذة الجدد.
 كلقد التقى الباحث بخمسة مفتشيف في مختمؼ المكاد الدراسية 

 ػػػػػ مفتش مادة عمـك الطبيعة كالحياة) المقاطعة الجنكبية(.
 ػػػػػػ مفتش مادة الفرنسية.
 لتكنكلكجية.ػػػػػ مفتش مادة التربية ا

 ػػػػ مفتش مادة الرياضيات.
 ػػػػػ مفتش مادة المغة العربية.

الفئة الثانية ىي مستشارم التربيػة كػكنيـ عمػى صػمة بالتالميػذ كىػـ مػف يتصػدكف لػبعض 
كلقد التقى الباحػث بأربعػة ػػػػػػ ’ ةالسمككات السمبية التي يظيرىا التعمـ في القسـ أك الساح

 ل معيـ  مقابمةػػػػػ مستشارم تربية كأجر 
 ػػػػػ مستشار التربية لمتكسطة الخنساء. 

 ػػػػػ مستشار التربية لمتكسطة رقاب قكيدر.
 ػػػػػ مستشار التربية لمتكسطة العربي بعرير.
 مستشار التربية لمتكسطة دحماني دحماف.

اسػػػػتعمؿ الباحػػػػث بطاقػػػػة مقابمػػػػة تحتػػػػكم عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف األسػػػػئمة التػػػػي ليػػػػا عالقػػػػة 
 اسة حسب المحاكر التاليةبمكضكع الدر 
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 18إلى 10ة موجية لُمستشاري التربية من أسئم
 السمككات المنحرفة التي يقـك بيا المتعمميف أسئمة تخصػػػػػػ 
 ىنداـ المتعمـ أسئمة تخصػػػػػ 

 ػػػػػػػ أسئمة تخص  تدخؿ أكلياء أمكر التالميذ في عمؿ اإلدارة كاألساتذة
 16إلى 10المفتشين( من ممشرفين التربويين)أسئمة موجية ل

 تككيف األساتذة. أسئمة تخصػػػػػ 
 أسئمة خاصة بكثافة محتكل المناىج " البرنامج".ػػػػػ 
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 خالصة الفصل
فػػي ىػػذا الفصػػؿ لػػذكر األسػػباب الذاتيػػة كالمكضػػكعية التػػي جعمػػت  لقػػد تػػـ التطػػرؽ         

يػػا، مشػػيرا إلػػى مجمكعػػة الباحػػث يتنػػاكؿ ىػػذا المكضػػكع كاألىػػداؼ التػػي يريػػد الكصػػكؿ إلي
 الفرضيات.مف 

جرائيػا متبنيػا مقاربػة نظريػة كما تـ           كمػا  تحديد المفاىيـ الخاصػة بالدراسػة نظريػا كا 
دعػـ الباحػث دراسػتو بػػبعض الدراسػات المشػابية لممكضػكع عنػػد تحميػؿ بيانػات االسػػتمارة 

 مع ذكر أىـ الصعكبات التي كاجيتنا خالؿ انجاز ىذا البحث.
ـُ تحديػػػد اإلجػػػراءات المنيجيػػػة لمدراسػػػة الميدانيػػػة، كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ            كمػػػا أيضػػػا تػػػ

تحديد مجاالت الدراسة مف مجاؿ مكاني كمجاؿ زماني  معتمديف فػي ذلػؾ عمػى المػنيج 
الكصػػػػفي كمػػػػا يتضػػػػمنو مػػػػف كصػػػػؼ كتحميػػػػؿ كتفسػػػػير لممشػػػػكمة المدركسػػػػة، كلقػػػػد تمػػػػت 

جمػػع المعمكمػػات، كىػػك األمػػر الػػذم نممػػس منػػو االسػػتعانة بالمقابمػػة ك باالسػػتمارة كػػأداة ل
 إمكانية التحميؿ المنطقي لمبيانات التي سنعرضيا في الفصؿ الميداني.
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 تًهُد:   

االجتماعية بأنيػا بيئػة ديناميكيػة تتطمػب التفاعػؿ الجػاد كاليػادؼ بػيف أفرادىػا،  تكصؼ البيئة

ييػػػػا ال غنػػػػى ألم كػػػػائف بشػػػػرم، فاإلنسػػػػاف مخمػػػػكؽ لػػػػذلؾ يشػػػػكؿ االتصػػػػاؿ ركنػػػػا أساسػػػػيا ف

اجتمػػػاعي بطبعػػػو كال يعقػػػؿ أف يعػػػيش دكف أف يقػػػـك باالتصػػػاؿ بغيػػػره مػػػف األفػػػراد لكػػػي يقػػػـك 

بعممية نقػؿ المعمكمػات كاألفكػار كالخبػرات الخاصػة المتػكافرة لديػو للخػريف، لػذا سنسػتعرض 

أنػػػكاع  و ةيػػػة االتصػػػاليالتعريػػػؼ المغػػػكم كاالصػػػطالحي لالتصػػػاؿ ثػػػـ نتنػػػاكؿ عناصػػػر العمم

  االتصاؿ كمعكقات العممية االتصالية.  إلى نماذجاالتصاؿ ، ثـ نتطرؽ 
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 . يفهىو االتصبل  1

 .  انتؼسَف انهغىٌ نالتصبل  1.  1

التعبيػػػر كالتفاعػػػؿ مػػػف خػػػالؿ بعػػػض  communication تعنػػػي كممػػػة اتصػػػاؿ          
ر القصػػد كالتػػدبير كىػػذه الكممػػة مشػػتقة مػػف الرمػػكز لتحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف كتنطػػكم عمػػى عنصػػ

بمعنػػػػى المشػػػػاركة كتكػػػػكيف العالقػػػػة أك بػػػػالمعنى الشػػػػائع أك  communisاألصػػػػؿ الالتينػػػػي 
 .  (1)بمعنى عاـ أك مشترؾ commonالبعض ىذه الكممة إلى األصؿ  المألكؼ ،كما ارجع

المعمكمػػػات  كيرجػػع أصػػؿ الكممػػة فػػػي المغػػة العربيػػة إلػػى الفعػػػؿ يتصػػؿ كاالسػػـ يعنػػي       
المبمغػػػة أك الرسػػػالة الشػػػفكية أك تبػػػادؿ األفكػػػار كا راء أك المعمكمػػػات عػػػف طريػػػؽ الكػػػالـ أك 

   (2).اإلشارات كما تعني الكممة أيضا شبكة الطرؽ أك شبكة االتصاالت

 . انتؼسَفبد االصطالحُخ نالتصبل  2.  1

اكلػػػػة جػػػػادة مػػػػنيـ تنػػػػاكؿ كثيػػػػر مػػػػف الكتػػػػاب مفيػػػػـك االتصػػػػاؿ فػػػػي كتابػػػػاتيـ فػػػػي مح        
، كل نظػرا الف االتصػاؿ يكػاد  ،تقتصر الكتابػات عمػى تخصػص معػيف ـلتكضيح ىذا المفيـك

يكػػكف عػػامال مشػػتركا بػػيف عػػدد كبيػػر مػػف العمػػـك المختمفػػة لػػذلؾ لػػـ تقتصػػر ىػػذه المحػػاكالت 
 عمى عمـ دكف أخر.

كف االجتمػػاع يعرفػػ ءكمنػػو سنسػػتعرض بعػػض تعريفػػات االتصػػاؿ مػػف كجيػػات مختمفػػة، فعممػػا
 (3)".االتصاؿ عمى انو " عممية اجتماعية تنتقؿ بيا األفكار كالمعمكمات بيف الناس

كما عرؼ بأنو "عممية تفاعؿ بيف طرفيف كضركرة مػف ضػركرات اسػتمرارية الحيػاة          
 (4).االجتماعية لتحقيؽ التكامؿ االجتماعي

                                                           
 34، ص 3117، 2ط لبناف، ،ةدار النيضة العربي ،االتصال نظريات، مي العبد اهلل 1
المكتب  ،الجتماعيةاالتصال االجتماعي وممارسة الخدمة ا السيد عبد الحميد عطية،محمد محمكد ميدلي، 2

 .:ص ،3115الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،بدكف طبعة، 
 .35، صمرجع سابق مي العبد اهلل، 3
 .41، ص3114 ،ة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرياالتصال بين النظرية والتطبيق، ىناء حافظ بدكم 4
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كالمعمكمػات بػالكالـ فكػار كيعرؼ قامكس أكسفكرد االتصاؿ بأنػو:"نقؿ كتكصػيؿ أك تبػادؿ األ
 .(1)أك األفكار بيف مرسؿ كمستقبؿ كيتـ تبادؿ المعمكمات ،كباإلشارات

االتصػػػاؿ بأنػػػو صػػػيركرة نقػػػؿ الرسػػػالة مػػػف المرسػػػؿ إلػػػى  Bergeron.Pierre. Gكعػػػرؼ 
 .(2)المستقبؿ بيدؼ إفيامو الرسالة كالتأثير عمى سمككو

كرة بػيف شخصػيف أك عػدة أشػخاص فقد عرؼ االتصاؿ بأنو صير  C .Bussenaitأما عند 
كممػػات تجعػػؿ المعمكمػػة المنقكلػػة مفيكمػػة مػػف  ،تعػػابير ،مػػزا مككنػػا مػػف حركػػاتمسػػتعمميف ر 

 .  (3)المرسؿ إلى المستقبؿ
كيعرؼ تكماس ركنالد االتصػاؿ بأنػو" عمميػة تبػادؿ المعمكمػات أك التبػادؿ المشػترؾ لمحقػائؽ 

 .(4)األمرف األطراؼ المعنية في كاألفكار كاالنفعاالت كتحقيؽ مفيكميو مشتركة بي
كيعرفػػو "محمػػكد عػػػكده "بأنػػو "العمميػػة أك الطريقػػػة التػػي تنتقػػؿ بيػػػا األفكػػار كالمعمكمػػات بػػػيف 

يػػث محتػػكل العالقػػات النػػاس داخػػؿ نسػػؽ اجتمػػاعي معػػيف يختمػػؼ مػػف حيػػث الحجػػـ كمػػف ح
 (5)المتضمنة فيو.

خصػيف أك أكثػر حتػى تعػـ كيرل جكف ديكم باف االتصاؿ "عممية مشػاركة فػي الخبػرة بػيف ش
، يترتػب عميػػو حتمػػا إعػػادة تشػكيؿ كتعػػديؿ المفػػاىيـ كالتصػػكرات يػػنيـالخبػرة كتصػػبح مشػػاعا ب

 .(6)السابقة لكؿ طرؼ مف األطراؼ المشاركة في ىذه العممية

                                                           
1Hoy,wk et miskel,educational administration, new york:random house. CG1978  
2 Pierre . G Bergeron ,la gestion moderne théories et cas Gaétan morin éditeur 
Québec, Canada ,  1989,p369. 
3 C Bussenailt et M pretet , organisation et gestion de L’ entreprise, édition paris, 
1990 , P190. 

، دار أبحاث اليرمكؾ، األردف، في المؤسسات الحكومية األردنيةاالتصاالت اإلدارية المكزم مكسى ، 4
 .134-133،ص1999

 .8، ص1992، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، أساليب االتصال والتغير االجتماعي محمكد عكدة، 5
 .11ص مرجع سابق، السيد عبد الحميد عطية،محمد محمكد ميدلي، 6
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ك يعرؼ القريكني االتصاؿ بأنػو "عمميػة التفاعػؿ التػي تحػدث عنػدما يحػكؿ شػخص أك جيػة 
 .(1)ليا طرؼ أخر )المستقبؿ( بشكؿ يرضي المرسؿ ما)المرسؿ( رسالة كيستجيب

كمنو فاالتصاؿ ىػك نقػؿ رسػالة بػأم كسػيمة كانػت مػف طػرؼ معنػي بيػا )مرسػؿ( إلػى طػرؼ 
 آخر )المستقبؿ ( بيدؼ إحداث سمكؾ معيف لدل المستقبؿ كبإمكاف المستقبؿ فيـ الرسالة.

 . ػنبصس االتصبل 2

فة فمف تتـ عممية االتصػاؿ إال إذا تػكفرت ليػا ميما تنكعت عمميات االتصاؿ المختم        
جميع العناصر ذلؾ إف كػؿ عنصػر مػف ىػذه المككنػات يػؤثر فػي ا خػر كيتػأثر بػو  كيعتبػر 
أرسػػػػطك أكؿ مػػػػف قػػػػاـ بتفسػػػػير طبيعػػػػة عمميػػػػة االتصػػػػاؿ ، حيػػػػث رأل إف عمميػػػػة االتصػػػػاؿ 

 نساني تتككف مف ثالثة عناصر ىي:اإل
كاف أرسطك يػرل أف اليػدؼ مػف االتصػاؿ ىػك محاكلػة المتحدث كالحديث نفسو كالمستمع، ك 

  (2).التأثير كاإلقناع كليس مجرد إرساؿ الرسائؿ

 كتتمخص عناصر االتصاؿ فيما يمي:
 أوال المرسل:

ك ىػػك مصػػدر الرسػػالة أك النقطػػة التػػي تبػػدأ منيػػا عمميػػة االتصػػاؿ عػػادة، كقػػد يكػػكف         
ؿ ىػذا المصػدر الرسػالة التػي يريػد ت، كيحػكُ ىذا المصدر ىك اإلنسػاف أك ا لػة أك المطبكعػا

 أف يبعثيا إلى رمكز تأخذ طريقيا مف خالؿ قنكات االتصاؿ المختمفة.
 
 
 
 

                                                           

 المختمفة، المنظمات في كالجماعي الفردم اإلنساني السمكؾ ،دراسةظيميالتن السموك قاسـ، محمد القريكني 1

 .3111 ،4ط كالتكزيع،عماف، لمنشر الشركؽ دار
 الحامد دار ،والتطبيق النظرية بين التربوي الفكر في المؤسسي االتصال العياصرة، عمي العناتي، خاتـ 2

 .66 ص ،3118 ،2ط األردف، كالتكزيع، لمنشر
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 كيعتبر المرسؿ ىك المسئكؿ عف إعداد كتكجيو المعمكمات ك المفاىيـ أك الميارات أك 

فػي مكقػؼ المبادئ أك االتجاىات التي يحتاجيا مف يتعامؿ معيـ مػف األفػراد أك الجماعػات 
 (1).معيف

كىػػذا يتطمػػب مػػف المرسػػؿ أف يحػػدد الفكػػرة أك الميػػارة التػػي يرغػػب فػػي تكصػػيميا لمػػف يتعامػػؿ 
 .(2)معيـ  ثـ يقـك بشرحيا كتكضيحيا لمف ىـ في حاجة إلييا

كتتأثر أفكار كمعمكمات المرسؿ بالمككنات ك الخصائص الشخصػية لديػو ،مػف حيػث ميكلػو 
حاجاتػػػػو الشخصػػػػية ،كمػػػػا تتػػػػأثر كػػػػذلؾ بتكقعاتػػػػو كطمكحاتػػػػو كاىتماماتػػػػو كقيمػػػػو كانفعاالتػػػػو ك 

 .(3)كأىدافو
 كيجب أف تتكافر مجمكعة مف العكامؿ في المرسؿ لنجاح عممية االتصاؿ كىي:

   معرفة ما يريد إيصالو، فاف كانت الرسالة غامضة في ذىف المرسؿ فسيككف-2
 عاجزا أك مقصرا في شرحيا أك إيصاليا ألم شخص.

المرسؿ عارفػا بخصػائص كاتجاىػات المسػتقبؿ، كأيضػا معرفػة خصػائص يجب أف يككف -3
كسػػائؿ االتصػػاؿ كفاعميػػة كػػؿ منيػػا حتػػى يػػتمكف مػػف اختيػػار كسػػيمة التعبيػػر المناسػػبة التػػي 

 تتناسب مع المستقبؿ كيقدر عمى فيميا. 
   يجب عمى المرسؿ اختيار كسيمة مناسبة لمتعبير.- 4
 يصاؿ الرسالة.اختيار المكاف كالزماف المناسبيف إل -5
أف يكػػكف المصػػدر أك المرسػػؿ مكضػػع ثقػػة عنػػد المسػػتقبؿ الف ىػػذه الثقػػة ىػػي األسػػاس  -6

 (4).الذم يبني عميو المستقبؿ تصديقو لمرسالة
                                                           

، بدكف دار نشر، االتصال ووسائمو في الخدمة االجتماعيةشؾ، سممى محمكد جمعة، محمد بيجت ك 1
 . 37، ص2:98اإلسكندرية، 

 .52،ص 2:98المكتب الجامعي الحديث،اإلسكندرية، ،العالقات العامة واإلعالم حسيف عبد الرحماف رشكاف، 2
  .67،ص مرجع سابق، خاتـ العناتي، عمي العياصرة 3
، دار المعرفة الجامعية، االتصال والخدمة االجتماعية، س الصديقي، أميرة منصكر يكسؼ عميسمكل عثماف عبا 4

 .  48اإلسكندرية، بدكف طبعة، ص
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 أككالمرسػػؿ فػػي االتصػػاؿ التربػػكم قػػد يكػػكف مػػدير المدرسػػة أك المشػػرؼ التربػػكم أك المعمػػـ، 
تػكافر فػي المرسػؿ صػفات معينػة، كالثقػة التمميذ، كلكػي يكػكف االتصػاؿ التربػكم فعػاؿ يجػب 

   كالتقدير كالقدرة عمى التأثير.... الخ.
 ثانيا الرسالة:

تعد الرسالة الركف الثاني في العممية االتصالية كىػي اليػدؼ التػي تصػبك عمميػة         
 .االتصاؿ إلى تحقيقو

 إلػػى المسػػتقبؿ،المضػػمكف الػػذم يريػػد المرسػػؿ أف ينقمػػو  كالمعنػػى أ فيػػي المحتػػكل          
كقد يككف مجمكعة األفكار أك المفاىيـ أك الميارات أك المبادئ أك القيـ أك االتجاىات التػي 
يرغػػب المرسػػؿ فػػي تكجيييػػا لمػػف ىػػـ فػػي حاجػػة إلييػػا مػػف األفػػراد أك الجماعػػات إلشػػراكيـ 

 (1).فييا
حينمػا فحينمػا نتحػدث يكػكف الحػديث ىػك الرسػالة، ك الرسالة أشكاال عديػدة، كتأخذ      

(2)نكتب فالكتابة ىي الرسالة، كحينما نمكح بأيدينا فحركة ذراعنا ىي الكسيمة 
. 

 كالرسالة في مجاؿ االتصاؿ التربكم قد تككف تكجييات معينػة مػف المػدير إلػى المدرسػيف أك
متعمقػة بسػير العمػؿ كالعمميػات أك مػذكرات  العكػس، أكالعكس، أكمف األساتذة إلػى التالميػذ 

 لتربكية ... الخ .التعميمية كا
رساليا.       (3)كمنو فالرسالة ليست الفكرة كال الطريقة كلكف الفكرة كطريقة صياغتيا كا 

كإلعػػداد الرسػػالة ىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف الشػػركط الكاجػػب مراعاتيػػا لضػػماف اسػػتجابة المسػػتقبؿ 
 ليذه الرسالة كمف ىذه الشركط:

 الة التي يجد فييا أف يتناسب مكضكع الرسالة مع حاجات المستقبؿ، فالرس  - أ

                                                           
 .59،صمرجع سابق محمد محمكد ميدلي، السيد عبد الحميد عطية، 1
 .59،صمرجع سابق ختاـ العناتي كعمي العياصرة، 2

3 Nancy,j,adler,comportement organisationne ,édition reynoldgoulet inc québec 
,canada, 1994p70, 
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 (1)المستقبؿ مصمحتو أك تحقؽ لو حاجات معينة ييتـ بيا، كتجد استجابة كبيرة مف ذاتو.

صػػياغة الرسػػالة بحيػػث تحتػػكم عمػػى مثيػػرات تضػػمف اسػػتمرار انتبػػاه المسػػتقبؿ كتشػػكقو  -ب 
 لمتابعة الرسالة.

 اختيار الكقت المناسب لتقديـ الرسالة. -ت

ة كاضػػػػحة المعػػػػاني سػػػػيمة الفيػػػػـ كمختصػػػػرة دكف اإلخػػػػالؿ يستحسػػػػف أف تكػػػػكف الرسػػػػال -ث
 بالمعنى أك اليدؼ بعيدة عف اإلطناب كاالسترساؿ شاممة كميذبة.

تماثػػؿ المعنػػػى لمرمػػز بػػػيف المرسػػؿ كالمسػػػتقبؿ، أم كجػػكد الخبػػػرات المشػػتركة بينيمػػػا أك  -ج
 اإلطار الداللي المشترؾ.

تصػػاؿ المتاحػػة لممرسػػؿ، فالرسػػالة ينبغػػي أف تصػػاغ الرسػػالة بمػػا يتناسػػب مػػع كسػػائؿ اال -ح
التػػػي تبػػػذؿ جيػػػكد مضػػػنية فػػػي إعػػػدادىا مػػػع عػػػدـ تػػػكفر الكسػػػيمة التػػػي تناسػػػبيا لنقميػػػا إلػػػى 

 (2)المستقبؿ تصبح عديمة الجدكل.
 أف تككف مناسبة لمستكل الفئات المستيدفة. -د

 ثالثا قناة االتصال: 
تمػػر مػػف خالليػػا الرسػػالة بػػيف  ك تسػػمى أيضػػا الكسػػيمة كىػػي القنػػاة أك القنػػكات التػػي        

 المرسؿ كالمستقبؿ فيي قنكات لالتصاؿ كلنقؿ المعرفة 
كالقناة ضركرية في عمميات االتصاؿ المختمفة فال يمكف أف تتـ في غيابيػا كبػذلؾ كػاف مػف 
كاجب المتصؿ أك القػائـ باالتصػاؿ عمػى عمميػة االتصػاؿ تحديػد نكعيػة الكسػيمة التػي سػكؼ 

 .تأثير عمى المستقبؿتحمؿ الرسالة لغرض ال
أف) الكسػيمة ىػي الرسػالة( كىناؾ مف العمماء كعمػى رأسػيـ مارشػاؿ ماكمكىػاف مػف اعتبػر    

أم أف اسػػتعماؿ كسػػيمة معينػػة فػػي عمميػػة االتصػػاؿ قػػد تحػػدث تغيػػرا جػػذريا فػػي األشػػخاص 

                                                           
 .42-41ص ،مرجع سابق محمد سيد فيمي، 1
 .55-54ص  ، مرجع سابق ة منصكر يكسؼ عمير أمي الصديقي، عباس سمكل عثماف 2
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فالكسػيمة ليسػت شػيئا جامػدا أك سػمبيا  ،يفكؽ بكثير التغيير الذم يحدثو المضمكف االتصػالي
  .(1)إنيا تفعؿ شيئا يترؾ أثرا متفاكتا لدل الناس

 ككمما تعددت ىذه ،عة كلكؿ كسيمة مزايا كنكاحي قصكرفكسائؿ االتصاؿ كثيرة كمتنك  
       الكسائؿ كتنكعت أتاح ذلؾ فرصة لممرسؿ باف يختار مف بينيا الكسيمة أك الكسائؿ التي 

أك مػػػػػع طبيعػػػػػة المسػػػػػتقبؿ  تتناسػػػػػب مػػػػػع اليػػػػػدؼ المقصػػػػػكد كتناسػػػػػب مػػػػػع صػػػػػيغة الرسػػػػػالة
 . (2)كخصائصو

كما أف الكسائؿ تتبايف فيما بينيا مف حيث قدرتيا عمى تحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ معينػة، كمػا 
تتبايف أيضا في مدل قدرتيا عمى نقؿ رسالة معينة فاألفراد المستقبميف قد يككنػكف أميػيف أك 

يجعػػؿ إمكانيػػة اسػػتخداـ كسػػيمة  بيػػنيـ التمػػايز متعممػػيف أك يقطنػػكف بػػالريؼ أك المدينػػة، كىػػذا
   .كاحدة تناسبيـ جميعا أمرا صعبا

لػػذا فػػاف التنكيػػع فػػي اسػػتخداـ الكسػػائؿ المختمفػػة يزيػػد مػػف فػػرص مقابمػػة الفػػركؽ الفرديػػة بػػيف 
 األفراد المستقبميف كىذا مف شانو أف يساعد عمى نجاح عممية االتصاؿ.

 (3)كمف أىـ كسائؿ االتصاؿ المستخدمة 

 كالكتب بأنكاعيا كتخصصاتيا المختمفة كالصحؼ كالمجالت  كبة:الكسائؿ المكت - أ

 كالكالـ كالحديث المباشر بيف المرسؿ كالمستقبؿ : الكسائؿ الشفكية المباشرة - ب

كالمحاضرة التػي يمقييػا المػدرس كيضػمنيا رسػالتو التدريسػية أك الحػديث المباشػر  - ت
 .بيف شخص كأخر

 سية المذياع ك التمفزيكف.كتشمؿ بصكرة رئي الكسائؿ المسمكعة المرئية: - ث

                                                           
، 1201، 1عماف، األردف، ،ط  ، دار أسامة لمنشر كالتكزيع،نظريات االتصال ،عبد الرحماف المشاقبة  بساـ 1

 134ص
مصر،  اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ،وسائل االتصال والخدمة االجتماعية، أحمد محمد عميؽ كآخركف 2

 59ص ،3115 بدكف طبعة،
 .74ص ،مرجع سابق عمي العياصرة، ختاـ العناتي، 3
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الكسػػػػػائؿ االلكتركنيػػػػػة الحديثػػػػػة: كتشػػػػػػمؿ الكسػػػػػائؿ كالقنػػػػػكات االلكتركنيػػػػػة الحديثػػػػػػة   - ج
 كاالنترنيت. 

 رابعا المستقبل:

ىػػك الجيػػة أك الشػػخص)أك مجمكعػػة األشػػخاص( الػػذم تكجػػو إليػػو الرسػػالة كيقػػـك           
ط كيػػنعكس ذلػػؾ فػػي أنمػػا ،اإلػػى تفسػػير محتكياتيػػا كفيػػـ معناىػػبحػػؿ رمكزىػػا ألجػػؿ التكصػػؿ 

كيجػػػب أف ال يقػػػاس نجػػػاح عمميػػػة االتصػػػاؿ بمػػػا يرسػػػمو  ،السػػػمكؾ المختمفػػػة التػػػي يقػػػـك بيػػػا
فالسػػػمكؾ ىػػػك المظيػػػر كالػػػدليؿ عمػػػى نجػػػاح  ،االمرسػػػؿ كلكػػػف بمػػػا يقػػػـك بػػػو المسػػػتقبؿ سػػػمككي

 (1).الرسالة كتحقيؽ اليدؼ 

األشػػػخاص كمػػػا ىػػػك كقػػػد يكػػػكف المسػػػتقبؿ شػػػخص كاحػػػد، كقػػػد يكػػػكف المسػػػتقبؿ جماعػػػة مػػػف 
الحػػاؿ حينمػػا تتمقػػى جماعػػة غيػػر محػػددة أك جميػػكر كبيػػر منتشػػر فػػي أمػػاكف متعػػددة خطابػػا 

 لرئيس الجميكرية.
التػػي تػػأثر فػػي فيػػـ أك اسػػتجابة الذاتيػػة كاالجتماعيػػة كالسياسػػية  كىنػػاؾ مجمكعػػة مػػف العكامػػؿ

 المستقبؿ لمرسالة كمف ىذه العكامؿ:
 لمرسؿ كالمستقبؿ.المغة المشتركة كالمفيكمة بيف ا-2
يػػؤثر اإلطػػار الػػػداللي لممسػػتقبؿ عمػػى اسػػػتجابتو لمرسػػالة فالرسػػالة تصػػػبح مجػػرد حػػػركؼ -3

معينػػػػة عمػػػػى الػػػػكرؽ كاألصػػػػكات تصػػػػبح ال معنػػػػى ليػػػػا حينمػػػػا تكػػػػكف الرمػػػػكز غيػػػػر مفيكمػػػػة 
لممستقبؿ فكؿ جماعة ككؿ فػرد لػو مجمكعػة التصػكرات كاالتجاىػات التػي تػتحكـ فػي سػمككو 

 .(2)اءكفي نظرتو لألشي

                                                           
 .43ص ،مرجع سابق مي العبد اهلل، 1
 .61-59، صمرجع سابق ،عمي أميرة منصكر يكسؼ سمكل عثماف عباس الصديقي ك 2
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فالمسػػتقبؿ قػػد يخمػػع عمػػى الرمػػكز معػػاني قػػد تتفػػؽ مػػع مػػا يقصػػده المرسػػؿ كقػػد تختمػػؼ معػػو 
فييػػا، فكممػػا كػػاف لممسػػتقبؿ إطػػار دالليػػا يتفػػؽ مػػع اإلطػػار الػػداللي لممرسػػؿ سػػاعد ذلػػؾ عمػػى 

 (1).فيـ ما تعنيو الرمكز ك منو نجاح عممية االتصاؿ
ر تأثيرا كبيػرا عمػى مػدل تقبمػو لمرسػالة الظركؼ المحيطة بالشخص المستقبؿ لمرسالة تؤث-4

 أك رفضيا .
فاإلنساف يدرؾ الرسالة التي تعرض عميو عػف طريػؽ  ،قصكر اإلدراؾ الحسي لممستقبؿ -5

فػاف كانػت ىػذه الحػكاس بيػا قصػكرا فانػو يمكػف  ،حكاسو مف سمع كبصػر كلمػس كشػـ كذكؽ
اره كفػػػػي إعػػػػداد أف تعرقػػػػؿ عمميػػػػة االتصػػػػاؿ ميمػػػػا بػػػػذؿ المرسػػػػؿ مػػػػف جيػػػػد فػػػػي تنظػػػػيـ أفكػػػػ

  .(2)رسالتو

    ":خامسا رجع الصدى "التغذية الراجعة

يقصػػػػد برجػػػػع الصػػػػدل جميػػػػع أنػػػػكاع ردكد األفعػػػػاؿ كاالسػػػػتجابات التػػػػي يقػػػػـك بيػػػػا          
 (3).المستقبؿ كالتي تمكف المرسؿ مف التعرؼ عمى درجة فعاليتو في عممية االتصاؿ

الرسػالة التػي يتمقاىػا مػف  يا المستقبؿ عمػىفرجع الصدل ىك اإلجابة التي يجيب ب         
كقػػد يأخػذ شػكال مختمفػػا  ،دل نفػس الشػػكؿ الػذم تأخػذه الرسػالة، كقػد يأخػذ رجػػع الصػالمرسػؿ

كعف طريؽ رجع الصدل يستطيع المصدر "المرسؿ"أف يعرؼ ما إذا كاف المستقبؿ قد تمقػى 
فيػػػػـ المسػػػػتقبؿ  كىػػػػؿ الرسػػػػالة أصػػػػال أـ ال كاف يفيػػػػـ الطريقػػػػة التػػػػي اسػػػػتقبمت بيػػػػا الرسػػػػالة،

 .(4)محتكاىا كيمكف أف يتنبأ باألثر الذم أحدثتو الرسالة في المستقبؿ
كيطمؽ عمػى رجػع الصػدل التغذيػة الراجعػة أك ترجيػع األثػر أك األصػداء أك التغذيػة الراجعػة 

كىي عبارة عف رد فعؿ المستقبؿ لرسالة المصدر نتيجة تػأثيره بالرسػالة، كقػد يكػكف  المرتدة،

                                                           
 .63ص ،مرجع سابق ،عميؽ كآخركف محمد أحمد 1
 .52، صمرجع سابق، عمي لصديقي، أميرة منصكر يكسؼسمكل عثماف ا 2
 .77ص ،، مرجع سابقعمي العياصرةالعناتي ك ختاـ  3
 .31، ص:2:9القاىرة،   ،االتصال في مجاالت الخدمة االجتماعية نبيؿ إبراىيـ أحمد، 4
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تحقيػػػؽ  فاإليجابيػػػة تؤكػػػد أنػػػو تػػػـ ،ك سػػػمبيا لمرسػػػالة المكجػػػو لممسػػػتقبؿدل ايجابيػػػا أرجػػػع الصػػػ
، أمػا السػمبية األىداؼ المستيدفة مف عممية االتصػاؿ ، كمنو تحقؽالكفاءة كالتأثير المقصكد

تبػػيف معمكمػػات حػػكؿ عناصػػر النظػػاـ االتصػػالي التػػي لػػـ تعمػػؿ بكفػػاءة ك  لممرسػػؿ تػػكفر فإنيػػا
كبػػػدكف عمميػػػة التغذيػػػة الراجعػػػة ال يتسػػػنى  ،عُمػػػا يقصػػػده المرسػػػؿ تػػػأثير االتصػػػاؿانحػػػراؼ 

ذا اسػػػتقبميا ىػػػؿ فيػػػـ محتكاىػػػا ؟   ،اسػػػتقباؿ المسػػػتقبؿ الرسػػػالة أـ ال لممرسػػػؿ معرفػػػة كىػػػؿ كا 
 أحدثت األثر المطمكب ؟

 :رجع الصدىأشكال 

حسػػب الكسػػيمة المناسػػبة لالتصػػاؿ  " رجػػع الصػػدل"أشػػكاؿ التغذيػػة الراجحػػةتتعػػدد          
 حسب درجة فيـ كاستيعاب المستقبؿ لمضمكف الرسالة كيمكف تحديدىا كاألتي:ك 
 فيـ الرسالة كمضمكنيا دكف أم رد فعؿ مف جية المستقبؿ. .2
        لرسػػػػػػالة كالتجػػػػػػاكب معيػػػػػػا كالعمػػػػػػؿ بمضػػػػػػمكنيا سػػػػػػكاء كػػػػػػاف تغيػػػػػػر فػػػػػػي السػػػػػػمكؾ فيػػػػػػـ ا .3

يصػبح  تقبؿ عمػى أفكفيػـ الرسػالة يشػجع المسػ كاالمتناع عف سمكؾ أك تحفيز لمقياـ بسمكؾ
ف دكر كػػػأكػػػاف يقػػػـك بإرسػػػاؿ الرسػػػالة إلػػػى مسػػػتقبميف آخػػػريف أك تغييػػػر الػػػ ،بػػػدكره مرسػػػال ليػػػا

 يصبح المستقبؿ مرسال كالمرسؿ مستقبال.

عػػػدـ فيػػػـ الرسػػػالة كاممػػػة، أك فيػػػـ جػػػزء مػػػف مضػػػمكنيا فيػػػي غامضػػػة بالنسػػػبة لممسػػػتقبؿ .4
ثػر كضػكحا أك اختيػار كسػيمة أك كتستكجب مف المرسؿ إمػا إعػادة صػياغة أفكارىػا بشػكؿ أك

 قناة أخرل لحدكث الفيـ.
ا ىػك الحػاؿ كمػ. قد يككف رجع الصدل فكريا كما ىك فػي االتصػاؿ الشخصػي، أك مػؤجال 5

 (1)في كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية

 

 

                                                           

، 3119، 8طالدار المصرية المبنانية،  االتصال ونظرياتو المعاصرة،اد مكاكم كليمى حسيف السيد، حساف عم 11
 .63ص
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 سادسا التشويش:
، كقػػػد ةالتشػػػكيش ىػػػك كػػػؿ مػػػا مػػػف شػػػأنو أف يعيػػػؽ كيقمػػػؿ مػػػف دقػػػة كفعاليػػػة العمميػػػة االتصػػػالي

د فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف مراحػػؿ االتصػػاؿ أك مػػف خػػالؿ أم عنصػػر مػػف عناصػػر العمميػػة يتكاجػػ
االتصػػالية ، كالتشػػكيش يكػػكف معنكيػػا إذا ارتػػبط بالجكانػػب اإلدراكيػػة لممرسػػؿ كالمسػػتقيؿ كقػػد 
يكػػكف مػػادم  إذا ارتػػبط بكسػػائؿ االتصػػاؿ الماديػػة كالمعنكيػػة ، كىػػذه المػػؤثرات سػػكاءا كانػػت 

   (1)ا ميما في التأثير سمبا عمى العممية االتصاليةمنفردة أك مجتمعة تمعب دكر 
 . أنىاع )أنًبط( االتصبالد: 3

تعػػددت أنػػكاع أك أنمػػاط االتصػػاالت كذلػػؾ بتعػػدد كجيػػات نظػػر البػػاحثيف كمدارسػػيـ الفكريػػة، 
 إال انو يمكف تصنيؼ أنماط االتصاؿ كفقا بما يمي: 

 . حست اتجبه االتصبل: 1. 

 االتصال اليابط )النازل(: - أ
كالمقترحات كاألكامر كالتعميمات مف الرؤساء إلػى يعني تدفؽ كانسياب المعمكمات كاألفكار ك 

ىػػداؼ ضػركرم لتكضػػيح أالنػػكع يعتبػػر  ، كىػذاكفقػػا ن لمييكػؿ التنظيمػػي لممؤسسػػة ،المرؤكسػيف
، كتنفيذ الخطط كالبرامج المكضكعة  كىػك أكثػر العممية التعميمية لممدرسيف، كتكجيو سمككيـ

  .(2)صاؿ انتشاراأنكاع االت
عمػى أنكاعيػا كأىميتيػا تنتقػؿ بيػا المعمكمػات العمميػة التػي فاالتصاؿ النازؿ ىػك             

جػة أك السػمطة الػدنيا إلػى مػف ىػـ اقػؿ مػنيـ در  المختمفة مػف السػمطة العميػا )رؤسػاء العمػؿ (
 كغالبا ما يككف محككما باالعتبارات الرسمية. ،)المرؤكسيف(

                                                           
 .  :7 ص مرجع سابق،العناتي كعمي العياصرة، ختام  1
 94، ص 3114، 2ط  القاىرة، ، عالـ الكتب،إدارة المؤسسات التربوية صبرم حافظ، دحافظ فرج أحمد، محم 2
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امػػر كالتعميمػػات كالتكجييػػات كأكثػػر ليػػابط يتضػػمف األفكػػار كالقػػرارات كاألك كاالتصػػاؿ ا      
أشكاؿ ىذا االتصاؿ حدكثا يظير في المذكرات الرسمية كالنشػرات المطبكعػة أك فػي إعطػاء 

   .المعمكمات المختمفة
كمػا تعػػد االجتماعػػات ك المقػػاءات كجيػػا لكجػو كالمكالمػػات الياتفيػػة كالمػػذكرات المكتكبػػة      
كالنشػػػػرات الدكريػػػػة التػػػػي تصػػػػدرىا المؤسسػػػػة، كالممصػػػػقات كلكحػػػػة اإلعالنػػػػات  جييػػػػاتكالتك 

 مف أكثر الكسائؿ استخداما في االتصاؿ النازؿ. الداخمية
 كمف أىـ مزايا االتصاؿ النازؿ نذكر ما يمي:

المكاقػػػػؼ المختمفػػػػة ليػػػػـ، كىػػػػذا مػػػػا يعمػػػػؿ عمػػػػى إزالػػػػة  تعمػػػػيـ األفػػػػراد كتػػػػكجيييـ كتكضػػػػيح-
 مخاكفيـ. 

 تصال الصاعد:اال -ب
يقصػػػػػػد بػػػػػػو العمميػػػػػػة التػػػػػػي تنتقػػػػػػؿ بيػػػػػػا المعمكمػػػػػػات مػػػػػػف المسػػػػػػتكيات الػػػػػػدنيا               

كعػػادة مػػا يكػػكف عبػػر  )المرؤكسػػيف( إلػػى المسػػتكيات العميا)رؤسػػاء العمػػؿ( فػػي ىػػـر السػػمطة،
   .التسمسؿ اليرمي

 كقد يتضمف االتصاؿ الصاعد:
 كطمبات المساعدة.تقارير عف األداء كالتكصيات كالمقترحات العامة   -

 ما يريد الشخص قكلو عف ا خريف كمشاكميـ. -

   (1).ما يريد الشخص قكلو عف نفسو كأدائو كمشاكمو -
كمف الكسائؿ المستخدمة في االتصاؿ الصاعد االجتماعات كالمقاءات كجيػا لكجػو كالتقػارير 

ر كمػػػف أمثمػػػة االتصػػػاالت الصػػػاعدة تقريػػػر عػػػف سػػػمكؾ غيػػػر أخالقػػػي لتمميػػػذ مكجػػػو لمػػػدي ك
كثػرة  أكاإلعالـ عف ظكاىر سمبية في ميػداف العمػؿ كظػاىرة العنػؼ المدرسػي  أكالمتكسطة 

 تغيب األساتذة.

                                                           
 .288ص ، مرجع سابق ،يد عطية ك محمد محمكد ميدليالحمالسيد عبد  1
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 :االتصال األفقي -ج
عني ذلػؾ االتصػاؿ الػذم يحػدث بػيف العػامميف فػي المسػتكل اإلدارم الكاحػد بيػدؼ تنػاكؿ كي 

دث ىػػػذا النػػػكع مػػػف المعمكمػػات كالتنسػػػيؽ بػػػيف الجيػػػكد كاألعمػػػاؿ التػػػي يقكمػػػكف بيػػػا، كقػػػد يحػػػ
 .االتصاؿ األفقي عمى شكؿ اجتماعات المجاف كالمجالس المختمفة كالنقاشات

كيعتبػػر ىػػػذا النػػكع مػػػف االتصػػػاالت ضػػركريا كعمػػػى درجػػة كبيػػػرة مػػػف األىميػػة فػػػي التنسػػػيؽ  
 كتبادؿ كجيات النظر كطرح األفكار كمناقشتيا بيف األفراد.

، المػػؤتمرات التػػي تػػنظـ جتماعػػات، الزيػػاراتنػػكات االتصػػاؿ األفقػػي )االكمػػف أبػػرز ق        
، إضػػافة إلػػى تبػػادؿ الرسػػائؿ التربكيػػة كالتعميميػػة كحميػػا، المجػػاف التربكيػػة لمعالجػػة المشػػكالت

 كالمذكرات كالتقارير كالمقاءات االجتماعية كاالتصاالت الياتفية ( .
لمفيػدة كاألفكػار كتكمف أىمية االتصاؿ األفقي في أنو يسيؿ إمكانية انتشػار المعمكمػات ا 

بػػػػيف األعضػػػػاء العػػػػامميف، كيسػػػػاعد عمػػػػى مػػػػػزجيـ جميعػػػػا ن فػػػػي مجمكعػػػػة مترابطػػػػة مينيػػػػػا ن 
   (1).كاجتماعيا

 االتصال في اتجاىين : -د
مػػف طػػرؼ المرسػػؿ كيتجػػو  تصػػاؿ باالتصػػاؿ المػػزدكج، حيػػث يبػػدأيػػدعى أيضػػا ىػػذا اال      

ثػػاني( بػػدكره مرسػػال لمرسػػالة إلػػى الطػػرؼ األخػػر )المسػػتقبؿ( ثػػـ يصػػبح المسػػتقبؿ )الطػػرؼ ال
 إلى المرسؿ )الطرؼ األكؿ( الذم يصبح بدكره مستقبال

كيقػػـك الطػػرؼ األكؿ فػػي العمميػػة االتصػػالية بإعطػػاء المعمكمػػات أك التعميمػػات التػػي يريػػد أف 
 يبمغيا لمطرؼ الثاني، كىذا األخير يستجيب ليا أك يقـك باالستفسار عف ىذه المعمكمات.

د تفاعؿ كتبادؿ في األفكار كالمعمكمات فيك اتصاؿ يحػدث فػي جميػع كفي ىذا االتصاؿ نج
 مجاالت الحياة.

                                                           
 .314منقحة، ص  ةالقاىرة، طبع ،، عالـ الكتباإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا محمد منير مرسي، 1
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 . حست أسهىة االتصبل 2.  3

 االتصال الكتابي: -ا
كىػػك االتصػػاؿ الػػذم يػػتـ بػػيف اإلدارات فيمػػا بينيػػا أك بينيػػا كبػػيف الجيػػات األخػػرل أك بينيػػا 

   .كبيف األفراد بشكؿ مكتكب
ب كاضػػحا كمختصػػرا كاف ينقػػؿ القػػارئ مباشػػرة إلػػى الفكػػرة كيجػػب أف يكػػكف االتصػػاؿ المكتػػك 

   .الرئيسية
كيساعد االتصاؿ المكتكب في تكحيد عممية التنفيذ في اإلدارات حيػث تصػبح عمميػة مكحػدة 

 كنمطية كمتفؽ عمييا بيف جميع مف ىـ معنييف بمضمكف االتصاؿ المكتكب.
د الغمػػػػكض كاالخػػػتالؼ بػػػػيف ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػػى أف الصػػػيغة المكتكبػػػة تسػػػػاعد فػػػي اسػػػتبعا

تػػكفر دلػػيال  كمػػا، كفػػي تفػػادم التحريػػؼ كالتشػػكيش الػػذم قػػد يطػػرأ عمػػى المعمكمػػات، األفػػراد
كيجػػب فػػي االتصػػاالت  ،مكثقػػا لطرفػػي االتصػػاؿ إذ يمكػػف اسػػتخداميا ككسػػيمة إثبػػات قانكنيػػة

 :  (1)ما يمي المكتكبة األخذ باالعتبار
 .مراعاة مستكل تعميـ كثقافة القارئ -2

   .كف بأسمكب جذاب كشيؽأف تك -3

 .أف تعتمد عمى االختصار كالتبسيط كتفادم الحشك -4

 أف تعتمد الدقة كعدـ التكرار. -5

 إال أف مف سمبيات ىذا النكع مف االتصاؿ:
 يحتاج إلى كقت أطكؿ مقارنة باالتصاالت الشفكية -2

 .بط ء الحصكؿ عمى الردكد "التغذية الراجعة" -3

 استغراؽ كقت أطكؿ في الصياغة. -4

 (2)المرسميف كافر ميارة صياغتيا مف قبؿعدـ ت -5

                                                           
 .88، صمرجع سابقختاـ العناتي كعمي العياصرة،  1
 . 423ص ،3111، 2اف، طلبن بيركت، ،دار النيضة العربية ،اإلدارة المدرسية عبد الصمد األغبرم، 2
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 كمف كسائؿ االتصاالت المكتكبة األكامر كالتعميمات كالشكاكل كالتقارير.
  االتصال الشفيي: -ب

يعد أكثر أشكاؿ االتصاؿ استخداما بػيف النػاس كىػك انتقػاؿ المعمكمػات مػف شػخص         
ألخػر أك مجمكعػة أشػخاص ألخر بكاسطة الكالـ المسمكع حيث تنتقؿ الرسػالة مػف شػخص 

بػػيف المرسػػؿ  عػػف طريػػؽ المناقشػػة، كاالتصػػاؿ الشػػفيي عػػادة مػػا يكػػكف اتصػػاال كجيػػا لكجػػو
 كالمستقبؿ  .

 كمف ايجابيات االتصاؿ الشفيي نذكر:
  .سرعة الحصكؿ عمى رجع الصدل  - 

اذ يسػػػيؿ  سػػػرعة تبػػػادؿ المعمكمػػػات كاألفكػػػار بأقصػػػر الطػػػرؽ ممػػػا يػػػكفر الكقػػػت كالجيػػػد  -
 كتعديميا.فيميا 

اسػػتخداـ ىػػذا النػػكع مػػف االتصػػاالت بشػػكؿ كبيػػر عنػػد األفػػراد الػػذيف ال يسػػتطيعكف القػػراءة -
بػداء الػرأم  كالكتابة  ككػذلؾ فػي مناقشػة المكاضػيع التػي تحتػاج إلػى اخػذ كرد بشػكؿ سػريع كا 

 حكؿ الرسالة االتصالية.

كالمحادثػػػػات  كمػػػػف أكثػػػػر كسػػػػائؿ االتصػػػػاؿ الشػػػػفيي اسػػػػتعماال المقػػػػابالت الشخصػػػػية      
الشػػػػػػػفكية )باسػػػػػػػتخداـ األجيػػػػػػػزة الخاصػػػػػػػة باالتصػػػػػػػاؿ( كالمقػػػػػػػابالت الجماعيػػػػػػػة )المػػػػػػػؤتمرات 

  .كاالجتماعات(، المحاضرات كالندكات
 االتصال غير المفظي: -ج

، كمف أشكالو لغة الجسـ ككضعو  كاإلشارات أك اإليمػاءات كنعني بو المغة الصامتة       
 كالخػػػرائط معػػػاني أك مفػػػاىيـ معينػػػة كإشػػػارات المػػػركر التػػػي يسػػػتخدميا اإلنسػػػاف ليػػػدؿ عمػػػى

كيمكػف أف ، كتعابير الكجو كحركات العيكف  كاليديف كالرأس كالمسافة بيف المرسؿ كالمستقبؿ
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تسػػتعمؿ الرسػػائؿ الغيػػر لفظيػػة مقركنػػة مػػع الرسػػائؿ المفظيػػة لمتأكيػػد عمػػى مكضػػكع الرسػػالة 
 (1)ي االتصاؿ.كىذا االستخداـ يعطي نكعا مف التعزيز كالتأكيد ف

  فالرسالة الغير لفظية قد تككف شارحة أك مدعمة أك معيقة لمرسالة المفظية.
 العممية االتصالية. زماف ك مكاف ،تصاؿ الغير المفظي استخداما المظيركأكثر كسائؿ اال

  .  حست قنبح االتصبل 3.  3

 االتصال الرسمي: - أ

مؤسسػػة مػػا، أم بمكجػػب المػػكائح  نيفكىػػك االتصػػاؿ الػػذم يحػػدث مػػف خػػالؿ قػػكا           
كالقرارات المكتكبػة التػي تػنظـ سػير المؤسسػة )فيػك مػرتبط بالبنػاء التنظيمػي لممؤسسػة(، كقػد 

   .يحدث االتصاؿ الرسمي داخؿ المؤسسة أك مع الجميكر أك مع أم مؤسسة أخرل
مػى باعتمػاده ع ك كيتميز االتصاؿ الرسمي بالدقة كبصحة المعمكمات التػي تنقػؿ عػف طريقػو

 .قدر كبير مف البيانات كالمعمكمات الدقيقة
انػػػو يسػػػتغرؽ كقتػػػا طكيػػػؿ لمقيػػػاـ بػػػو نتيجػػػة كجػػػكب  أمػػػا مػػػف سػػػمبيات االتصػػػاؿ الرسػػػمي فيػػػك

 احتراـ إجراءات معينة في عممية تكصيؿ المعمكمات كانتقاليا.
 االتصال غير الرسمي: - ب

جػػراءات أم ال ي ،رات )القنػػكات( االتصػػالية الرسػػميةيػػتـ خػػارج المسػػا       خضػػع لقكاعػػد كا 
 مثبتو مكتكبة كرسمية كما ىك الحاؿ في االتصاالت الرسمية.

كاالتصاؿ الغيػر الرسػمي يتكاجػد مػع االتصػاؿ الرسػمي داخػؿ تنظػيـ المؤسسػات كيقػـك عمػى 
أساس العالقات الشخصية كاالجتماعية بيف األفراد كالجماعات حيث تتصؼ العالقػات بػيف 

كقد يككف مكمؿ لالتصػاؿ الرسػمي أك  (2)،يفة كالسمطة الرسميةطرفيو باالستقاللية عف الكظ
 معيؽ لو.

                                                           
 .211، صمرجع سابق، ختاـ العناتي كعمي العياصرة 1
دارة الفاعمين حنفي عبد الغفار،2  .735، ص 2990، الدار الجامعية، مصر، السموك التنظيمي وا 
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كتنبػع االتصػاالت الغيػػر الرسػمية مػف طبيعػػة اإلنسػاف باعتبػاره اجتمػػاعي بطبيعتػو، إذ تتميػػز 
    (1).اغمب تصرفاتو بعالقاتو بالجماعة

 :(2)يمي كيتميز االتصاؿ الغير الرسمي بما 

عمكمػػػات كالبيانػػػات التػػػي يتعػػػذر أحيانػػػا عمػػػى االتصػػػاؿ يػػػدعك إلػػػى اسػػػتكماؿ كثيػػػر مػػػف الم -
 الرسمي استيفاؤىا.

 يستخدـ في إزالة عكامؿ االنفعاؿ كالتكتر كالقمؽ كالكبت النفسي. -

 يكمؿ مسيرة االتصاؿ الرسمي في كثير مف المكاقؼ كيزيد مف سرعة انتقاؿ المعمكمات  -

 رل.يساعد عمى تيسير عممية التفاكض مع التنظيمات األخ -

   الصعكبات التي تقؼ في طريؽ األداء كالتطكير. أك يميد الطريؽ إلى تذليؿ العراقيؿ -

 .  حست ػدد وطجُؼخ انًشتسكُن 4.  3

 ذاتي:الاالتصال 
التصػاؿ ال االتصالية التي تتفاعؿ ك تأخذ مكانيػا داخػؿ الفػرد، فيػذا النػكع مػف اكىـ العممية 

 االتصاؿ فالمرسؿ كالمتمقي شخص كاحد ي لكي تتـ عمميةيتطمب شخصيف مرسؿ كمتمق
كمػػا يعػػرؼ عمػػى أنػػو االتصػػاؿ الػػذم يحػػدث داخػػؿ الفػػرد حينمػػا يتحػػدث مػػع نفسػػو مػػف خػػالؿ 

 (3)إحساسو كتأثيره بمثيرات تحفزه إلى التخيؿ كالتصكر كالتأمؿ كالتفكر

   شخصي:الاالتصال 
كاالتجاىػػػػػات بػػػػػيف  تبػػػػػادؿ المعمكمػػػػػات كاألفكػػػػػاركىػػػػػك العمميػػػػػة التػػػػػي يػػػػػتـ بمقتضػػػػػاىا          

األشػػػخاص بطريقػػػة مباشػػػرة كجيػػػا لكجػػػو كفػػػي اتجػػػاىيف دكف قنػػػكات بسػػػيطة أك كسػػػائؿ نقػػػؿ 

                                                           

 .107ص سابق، مرجع العياصرة، ،عمي العناتي ختاـ 1

 148 ص ،مرجع سابقأحمد محمد عميؽ كآخركف،  2
 .22، ص3117، دار سالمة لمنشر كالتكزيع ،  المعجم اإلعالميفار، محمد جماؿ ال 3
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صػناعية، إذ يصػبح المرسػؿ كالمسػتقبؿ فػي ىػػذا النػكع مػف االتصػاؿ عمػى اتصػاؿ ببعضػػيما 
 .  (1)كجيا لكجو كفي مكاف محدد

راد رسػػائؿ شخصػػية يعػػرؼ أيضػػا عمػػى أنػػو العمميػػة التػػي مػػف خالليػػا يتبػػادؿ األفػػ اكمػػ       
كجسػػدية تسػػاىـ فػػي اسػػتحداث كبنػػاء عالقػػات بيػػنيـ سػػمبيا أك ايجابيػػا، كىػػك اتصػػاؿ يػػتـ بػػيف 

   (2)مرسؿ ك مستقبؿ كجيا لكجو دكف استخداـ كسائط االتصاؿ الجماىيرم
فأغمػب االتصػػاالت اليكميػػة ىػػي اتصػػاالت شخصػية قائمػػة عمػػى الكممػػة أك اإليمػػاء أك       

 بتسامة، أك نظرة العيف.تعبيرات الكجو أك اال
 :(3)أىمية االتصال الشخصي

ػػػػػػػػػ يحقػػؽ االتصػػاؿ الشخصػػي المباشػػر التفاعػػؿ بػػيف المرسػػؿ كالمسػػتقبؿ إذ أنػػو يػػتـ بطريقػػة 2
 مباشرة كيسير في اتجاىيف بينيما.

، فيػػك يتػػيح لممرسػػؿ الفرصػػة ػػػػػػػ يتػػكفر فػػي االتصػػاؿ الشخصػػي جميػػع عناصػػر االتصػػاؿ 3
صػػػكؿ رسػػػالتو كمػػػدل إدراؾ المسػػػتقبؿ ليػػػا، كبالتػػػالي إمكانيػػػة تعػػػديؿ ليتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدل ك 

 الرسالة أك استبداؿ القناة.
ػػػػػػػ عمػؽ التػأثير الػذم يحدثػو االتصػاؿ الشخصػي، كالػذم يػدـك فتػرة أطػكؿ ألنػو نػاتج عػف  4

  اإلقناع كاالقتناع. 
يتصػػػػؼ بالتفاعػػػػؿ ػػػػػػػػػػػػػ لػػػػو أىميػػػػة فػػػػي تكػػػػكيف أك تعػػػػديؿ االتجاىػػػػات لػػػػدل المسػػػػتقبؿ،فيـ  5

 االيجابي التاـ بيف المرسؿ كالمستقبؿ. 
 
 

                                                           
 .121صمرجع سابق، ،  أبك عرقكب إبراىيـ 1
، 2004لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف،   ، دار أسامةتكنولوجيا االتصال الجماىيريالياشمي،  ىاشـ مجد 2

 .37ص
 ،، المكتب الجامعي الحديث، القاىرة تصاليةأبعاد العممية اال سمكل عثماف الصديقى، كىناء حافظ بدكم،  3

 .128ص  ، 1999
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 :معياالتصال الج
المباشػػػػر بػػػػيف فػػػػرد كعػػػػدد مػػػػف األشػػػػخاص   يكػػػكف ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف االتصػػػػاؿ             

مكجػػػكديف فػػػي المكػػػاف نفسػػػو كعػػػادة مػػػا يكجػػػد تعػػػارؼ بػػػيف المرسػػػؿ كمجمكعػػػة المسػػػتقبميف، 
اتصػػػاؿ مػػػكاجيي مباشػػػر يػػػتـ فػػػي مكػػػاف  كالنػػػدكات كالمحاضػػػرات، كىػػػك ككمثػػػاؿ لػػػو الخطػػػب

معيف كزمف محدد ك يمكف لممرسؿ أف يتعرؼ إلى حد كبير عمى ردكد فعؿ رسػالتو" التغذيػة 
الراجعة" مف خالؿ ما تكحي بو عالمات كجكىيـ، كيتطمب االتصاؿ الجمعػي إعػدادا مسػبقا 

متجانسػة  مف حيث إعداد الرسالة كالمكاف بخالؼ االتصاؿ الشخصي، كيتـ بيف مجمكعات
 تجمعيا آراء أك رغبات محددة.

 كيحتؿ ىذا النكع مف االتصاؿ مكقفا كسطا ببف االتصاؿ الشخصي كاالتصاؿ الجماىيرم. 
   جماىيري:الاالتصال 
التي يتـ مف خالليػا نقػؿ المعمكمػات كاألفكػار كاالتجاىػات  كىك العممية االتصالية          

راد باسػػتخداـ كسػػيمة أك أكثػػر مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ "الرسػػائؿ" إلػػى عػػدد كبيػػر نسػػبيا مػػف األفػػ
الجماىيريػػة كىػػذا النػػػكع مػػف االتصػػػاؿ يػػتـ بطريقػػػة غيػػر مباشػػػرة ك يكػػكف مػػػف اتجػػاه كجانػػػب 

   .(1)كاحد
كيتميػػز االتصػػاؿ الجمػػاىيرم قػػي قدرتػػو عمػػى تكصػػيؿ الرسػػائؿ إلػػى جميػػكر عػػريض متبػػايف 

، كألفػػراد غيػػر معػػركفيف لمقػػائـ االتجاىػػات كالمسػػتكيات كينتشػػر فػػي منػػاطؽ جغرافيػػة متفرقػػة
 باالتصاؿ تصميـ الرسالة في نفس الكقت كبسرعة فائقة، مع مقدرة عمى صنع رأم عاـ

                                                           
 .129، ص مرجع سابق ،عثماف الصديقى، كىناء حافظ بدكمسمكل  1
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 . أهداف االتصبل 4

إف االتصػػاؿ يعػػد الكسػػيمة التػػي يسػػتخدميا اإلنسػػاف لتنظػػيـ كاسػػتقرار كتغييػػر حياتػػو          
أثير فػي المسػتقبؿ حتػى يحقػؽ كليذا فاف عممية االتصػاؿ تسػعى لتحقيػؽ ىػدؼ عػاـ كىػك التػ

 (1).المشاركة في الخبرة مع المرسؿ

 كيمكف إجماال ذكر أىداؼ االتصاؿ كا تي:
 ىدف توجييي:.  0

يتحقػػؽ اليػػدؼ التػػكجييي حينمػػا يتجػػو االتصػػاؿ إلػػى إكسػػاب المسػػتقبؿ اتجاىػػات جديػػدة، أك 
لشخصػػي اقػػدر تعػػديؿ اتجاىػػات قديمػػة، أك تثبيػػت اتجاىػػات قديمػػة مرغػػكب فييا.كاالتصػػاؿ ا

 (2).عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ مف االتصاؿ الجماىيرم
 ىدف تثقيفي:  . 8 

يتحقؽ عف طريؽ تكعية ا خريف بأمكر تيميـ بقصد مساعدتيـ كزيػادة معػارفيـ،           
 كاتساع أفقيـ كفيميـ لما يدكر حكليـ مف أحداث.

 ىدف تعميمي: .  0
كمػػػػات أك األفكػػػػار أك الميػػػػارات أك خبػػػػرات كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ إكسػػػػاب ك نقػػػػؿ المعم        
إلػػػى معمكمػػػات المسػػػتقبؿ كتسػػػاعده عمػػػى حػػػؿ المشػػػكالت كالقيػػػاـ باإلعمػػػاؿ  تضػػػاؼجديػػػدة 

 كاألدكار االجتماعية التي تتطمب كجكد مثؿ ىذه المعارؼ كالميارات المختمفة.
 ىدف اجتماعي:.   6

عضػػػيـ بػػػالبعض األخػػػر حيػػػث يتػػػيح االتصػػػاؿ الفرصػػػة لزيػػػادة احتكػػػاؾ الجمػػػاىير ب        
 .(3)كبذلؾ تقكل الصالت االجتماعية بيف األفراد ك تتحقؽ األىداؼ االجتماعية

 

                                                           
 .67ص ، مرجع سابق أحمد محمد عميؽ كآخركف، 1
 .31، ص، مرجع سابقسمكل عثماف ألصديقي، أميرة منصكر يكسؼ عمي 2
 .32ص ،مرجع سابق ي،سمكل عثماف ألصديقي، أميرة منصكر يكسؼ عم 3
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 ىدف إداري: .  5

يتحقػػػػؽ ىػػػػذا اليػػػػدؼ حينمػػػػا يتجػػػػو االتصػػػػاؿ نحػػػػك تحسػػػػيف سػػػػير العمػػػػؿ كتكزيػػػػع            
 المسؤكليات كدعـ التفاعؿ بيف العامميف في المؤسسة.

 ىدف ترفييي :.  4

اليدؼ حينما يتجو االتصاؿ نحك إدخاؿ البيجة كالسركر كاالستمتاع إلػى نفػس  كيتجسد ىذا
 .(1)المستقبؿ

 ىدف إقناعي :.  2

إف ىػػػدؼ االتصػػػاؿ ىػػػك محاكلػػػة التػػػأثير كاإلقنػػػاع كلػػػيس مجػػػرد إرسػػػاؿ الرسػػػائؿ باسػػػػتخداـ 
 الكسائؿ المختمفة 

لالتصػػػػاؿ  فػػػػال قيمػػػػة لالتصػػػػاؿ دكف تحقيػػػػؽ إحػػػػداث تػػػػأثير فػػػػالفرد يتصػػػػؿ ليػػػػؤثر كيتعػػػػرض
 .(2)يتأثرل

 . خصبئص االتصبل 5

 (3)االتصاؿ كاألتيخصائص يمكننا أف نمخص 

 االتصال عممية ديناميكية:
فاالتصػػاؿ عمميػػة تفاعػػؿ اجتمػػاعي يػػتـ فييػػا تبػػادؿ المعمكمػػات ك األفكػػار بػػيف النػػاس،فنحف 

ؿ نػؤثر فػػي نتػأثر بالرسػائؿ االتصػالية فنغيػر معمكماتنػا كاتجاىاتنػا كسػمككنا ككػذلؾ فػي المقابػ
 الناس باالستجابة ليـ كتبادؿ الرسائؿ .

 
 
 

                                                           
 .69،ص، مرجع سابقأحمد محمد عميؽ كآخركف 1
  .38،صمرجع سابقختاـ العناتي، عمي العياصرة،  2
، 2األردف، طعماف،  ، دار المناىج لمنشر كالتكزيع،االتصال التربوي وتكنولوجيا التعميم، د ىاشـ الياشميمج 3
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 االتصال عممية مستمرة:
 فاالتصاؿ مستمر باستمرار الحياة . ،رد دائـ االتصاؿ مع ذاتو كمجتمعوالف
 

 االتصال عممية ال تعاد:
تتغير الرسالة االتصالية بتغير األزماف كاألكقات كالجميكر المستقبؿ ككذلؾ معناىا فرسػائؿ 

 تصالية ليست كرسائؿ اليـك أك الغد.األمس اال
 عدم إمكانية إلغاء االتصال :

ليس مف السيؿ إلغاء التأثير الذم حصؿ مف الرسػالة كاف كػاف غيػر مقصػكد، كزلػة المسػاف 
 أك الخطأ في اختيار الزماف كالمكاف أك المكقؼ االجتماعي.

 االتصال عممية معقدة :
ال سيفشؿ االتصاؿ بما يحكيو مف أشكاؿ كعناصر كشركط يجب اخ  تيارىا بدقة كعناية كا 

 االتصال عممية ىادفة :
 فكراء كؿ عممية اتصاؿ ىدفا كغاية.

   :االتصال ظاىرة اجتماعية ليا صفة االنتشار

حيػث ال  ،رة عمػى مسػتكل األفػراد كالمجتمعػاتاؿ مف الظكاىر العامة كالمنتشػػػر االتصػػػيعتب 
 ،عػػف األحػػداث التػػي تػػدكر فػػي مجتمعػػو فػػرده بعيػػداصكر كجػػكد إنسػػاف يعػػيش بمػػػػػيمكػػف أف نت

 .(1)كما ال يستطيع الفرد إشباع حاجاتو إال مف خالؿ االتصاؿ باألفراد ا خريف
فاإلنسػػػاف ال يحتػػػاج إلػػػى االتصػػػاؿ فحسػػػب، كال يسػػػتخدمو فقػػػط، بػػػؿ انػػػو يجػػػده مػػػف         

مػو متحػدثا، حكلو في كؿ مكاف كفػي كػؿ لحظػة مػف لحظػات حياتػو اليكميػة، فيػك يمضػي يك 
 (2) كمتحدثا إليو.

 

                                                           
 .64ص مرجع سابق،مي العبد اهلل،  1
 . 63، صمرجع سابقسيد عبد الحميد عطية، محمد محمكد ميدلي، ال 2
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 يعمل عمى ترابط المجتمع: لاالتصا
االتصػاؿ عمػى بػث كنقػؿ القػيـ كالعػادات كالتقاليػد ككػؿ مػا ىػك ذات قيمػة فػي ثقافػة أك  يعمػؿ

عمػى السػمكؾ الجيػد كالحػرص عميػو كدعػكة المجتمػع  ةحضارة البمد، ثـ العمؿ عمػى المحافظػ
 .(1)المجتمع كتحقيؽ الترابط بيف أفراده التمسؾ بو بما يحافظ عمى ىكية إلى

 .  االتصـــبل انتسثى6ٌ

االتصاؿ التربكم حسب كجية كؿ مؤلؼ كباحث ، كنظرتو إلى  ؼتعددت تعاري          
التربكم في  ؿأطراؼ العالقة االتصالية داخؿ المدرسة فيناؾ مف يحصر معنى االتصا

المؤسسة التعميمية كىناؾ مف  أكمي حدكد النشاط اإلعالمي الذم يختص بالكسط التعمي
ليتسع لكؿ نشاط اتصالي مف شانو دعـ النشاط التربكم أينما كاف  ـيطمؽ حدكد المفيك 

   (2)سكاء كاف ذلؾ داخؿ المؤسسة التعميمية أـ خارجيا
 كمف أىـ تعريفات االتصاؿ التربكم ما يمي : 

تحدد كليس اعتباطيا، " االتصاؿ التربكم ىك نشاط مقصكد عبكد: ثتعريؼ حار      
 أككالعاممكف في إطارىا مف معمميف  ،التربكية كالمؤسسات المساندة ليامعالمو المؤسسة 

رؾ معيا  في األىداؼ ػػػػػػـ كالتي تشتػػػغيرى أككر ػػػػػػػػإدارييف أك باحثيف أك أكلياء أم
 . (3)التربكية
قػؿ األفكػػار كالمعمكمػػات التربكيػػة أمػا إميػػؿ فيمػػي فيعػرؼ االتصػػاؿ التربػػكم بأنػػو  " ن        

مػػف مجمكعػػة مػػف المعممػػيف إلػػى مجمكعػػة  أكالعكػػس  أكمػػف مػػدير المدرسػػة إلػػى المعممػػيف 
الشػػػفيي ممػػػا يػػػؤدم فػػػي النيايػػػة إلػػػى كحػػػدة  أكأخػػػرل كذاؾ عػػػف طريػػػؽ األسػػػمكب الكتػػػابي 

 .(4)كتحقيؽ أىداؼ المدرسة كفمسفتيا  الجيكد

                                                           
 .65، صمرجع سابق مي العبد اهلل، 1
 .66، ص2009، 1، دار كائؿ لمنشر، األردف، طاالتصال التربويحارث عبكد،  2
 .67ص  ،، مرجع سابقحارث عبكد 3
 .81، صمرجع سابق صبرم حافظ، دحافظ فرج أحمد، محم 4
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ؿ المعرفػػػػػة بأنكاعيػػػػػا كالمعمكمػػػػػات كاألفكػػػػػار التربػػػػػكم ىػػػػػك عمميػػػػػة نقػػػػػؿ كتبػػػػػادفاالتصػػػػػاؿ  
كالقػػرارات التربكيػػة بػػيف العناصػػر المدرسػػية: مػػدير، أسػػاتذة، إداريػػيف، تالميػػذ، المجتمػػع مػػف 
أجػػػػػؿ إيجػػػػػاد فيػػػػػـ مشػػػػػترؾ كثقػػػػػة لتحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ التربكيػػػػػة كالتعميميػػػػػة، أم تحقيػػػػػؽ األداء 

 التعميمي بأعمى مستكيات الجكدة.
 ىما: نمطيف، بكمكما نستنتج أف لالتصاؿ التر 

 . اتصبل إدازٌ تسثىٌ: 1.  6

 ، المػػػدير، األسػػػاتذة المػػػكظفيفكىػػػك الػػػذم يػػػتـ بػػػيف األطػػػراؼ المكػػػكنيف لمجماعػػػة التربكيػػػة 
داخػؿ المدرسػة مػف  حيث يتـ فيو نقؿ المعمكمات كالبيانات كاألفكار كاإلرشادات كالمقترحات

حػػاطتيـ عممػػا ن با كتبادليػػا بيػػنيـ بكسػػيمة أك أكثػػر  يػػالمػػدير إلػػى العػػامميف معػػو أك العكػػس، كا 
   أىداؼ المدرسة مف جميع جكانبيا. مف الكسائؿ الممكنة قصد تحقيؽ

 .اتصبل ثُداغىجٍ" تؼهًٍُ" :266612 

كىك االتصاؿ الذم يحدث بيف المعمػـ كالمػتعمـ داخػؿ القسػـ باسػتعماؿ الرسػائؿ التعميميػة  
ؼ بأنػػػػو" كػػػػؿ أشػػػػكاؿ ك سػػػػيركرات حقيػػػػؽ األىػػػػداؼ التربكيػػػػة المسػػػػُطرة، كيعػػػػر كافػػػػة  قصػػػػد ت

كمظاىر العالقة التكاصمية بيف المدرس كتالمذتػو فيػك يتضػمف نمػط اإلرسػاؿ المفظػي كغيػر 
تبػػادؿ كتبميػػ  كنقػػؿ  إلػىالمفظػي بػػيف المػػدرس كالتالميػذ أك بػػيف التالميػػذ أنفسػيـ، كىػػك ييػػدؼ 

 (1)المتمقيالتأثير عمى سمكؾ  إلىالخبرات كالمعارؼ كالتجارب كالمكاقؼ مثمما ييدؼ 
كمػػا يعػػرؼ بأنػػو" االتصػػاؿ المتعمػػؽ بالعمميػػة التعميميػػة التعمميػػة، كيخػػتص بتفعيػػؿ النشػػاط  

االتصػػالي لغػػرض انجػػاز مكقػػؼ تعميمػػي تعممػػي يتسػػـ بقػػدر عػػاؿ مػػف التفاعػػؿ بػػيف الطالػػب 
 (2)كمعممو أك بيف الطالب كزمالئو لتحقيؽ أىداؼ التعمـ حصرا

                                                           
، الدار البيضاء، دار الخطاني لمطباعة كالنشر، الدار البيضاء المغرب معجم عموم التربية الفرصاكم كآخركف،  1

 .43، ص 1994
 .68ص ،مرجع سابق، حارث عبكد 2
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كجػػب أف  تتػػكفر فيػػو مجمكعػػة مػػف الميػػارات االتصػػالية فاألسػتاذ ىػػك القػػائـ باالتصػػاؿ الػػذم 
نجػاح العمميػة االتصػالية، أمػا التمميػذ  إلىكالذم يسعى  تكفير بيئة اتصالية مالئمػة إلجػراء كا 

كالمنيػاج، أمػا الػدركس فتمثػؿ الرسػائؿ التػي اختيػرت  األسػتاذفيك المستقبؿ كالمعني برسػائؿ 
مػتعمـ سػكاء كانػت ىػذه األىػداؼ تحقيػؽ ككيضعت  لتحقيؽ أىػداؼ عمػى مسػتكل ال كصيممت

تقانيا أك اكتساب معارؼ أك أداء ميػارات أمػا السػبكرة كالكسػائؿ التعميميػة كالكتػب  كفاءات كا 
المدرسػػية  كطػػرؽ التػػدريس فتمثػػؿ القنػػاة التػػي يػػتـ عػػف طريقيػػا صػػياغة كتمريػػر الرسػػالة، أمػػا 

 لعممية االتصالية أك أثناءىا. التقكيـ بأنكاعو فيمثؿ رجع الصدل الذم يبديو المتعمـ بعد ا
  . وسبئم االتصبل انتسثىٌ 7

تعػػػرؼ كسػػػائؿ االتصػػػاؿ عمػػػى أنيػػػا أدكات كطػػػرؽ تسػػػتخدـ مػػػف طػػػرؼ العػػػامميف فػػػي       
 .تحقيؽ أىداؼ المدرسة دالمدرسة " مدير، أساتذة، إدارييف "، قص

ا عػدة أشػكاؿ االتصػاؿ التربػكم بحسػب االسػتعماؿ، كمسػتكياتو، كليػ كتتعدد كتتنػكع  كسػائؿ 
، كىناؾ كسائؿ تستعمميا اإلدارة قصد تسػيير المدرسػة ككحػدة إداريػة  ككسػائؿ إداريػة كأنماط

داخػػؿ القسػػـ فػػي  ، ككسػػائؿ بيداغكجيػػة يسػػتعمميا األسػػاتذةربكيػػة يسػػتعمميا األسػػاتذة كالمػػديرت
ؿ ، كمػػف أىػػـ كسػػائجػػة األكلػػى عمػػى الكسػػائؿ التعميميػػة، كىػػي تعتمػػد بالدر االتصػػاؿ بالتمميػػذ

 االتصاؿ التربكم شيكعا ما يمي: 

 . وسبئم االتصبل ثُن اإلدازح واألسبترح 1.  7

 األوامـر الشفييـة والمكتـوبة:  أوال:
فػػي اإلدارة المدرسػػية الحديثػػة ، حيػػث  اسػػتعماالن كىػػي مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ األكثػػر        

 األكامػػر الشػػفيية مػػكظفيف بعػػضكػػانكا  أك  يمجػػأ إلييػػا المػػدير فػػي إعطػػاء العػػامميف مدرسػػيف
، كحتػػى ال يتعمػػؿ ائؿ اليامػػة، أمػػا بالنسػػبة لألمػػكر كالمسػػفػػي األمػػكر ذات األىميػػة المحػػدكدة

اإلخطػػار كالف اإلدارة ال  العػػامميف " المدرسػػيف ، المػػكظفيف " بعػػدـ تنفيػػذ األمػػر نتيجػػة لعػػدـ
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قيػػع عميػػو ، فػػإف األمػػر المكتػػكب فػػي ىػػذه الحالػػة يكػػكف ممزمػػا كيطمػػب مػػف العػػامميف التك تػػتكمـ
 . (1)بالعمـ كما في حالة االمتحانات أك منع الضرب

، كتتمثػػؿ ىاتػػو الشػػركط ، حسػػب ط الكاجػػب تكافرىػػا فػػي األمػػر الجيػػدكىنػػاؾ بعػػض الشػػرك  
 فيما يمي :   (2)األستاذيف حافظ فرج احمد، كمحمد صبرم حافظ

التربيػػة، أك  / أال تتعػػارض األكامػػر الصػػادرة مػػف طػػرؼ المػػدير مػػع السياسػػة العامػػة لػػكزارة2
 التقاليد كالعرؼ السائد في المجتمع.

/ أف يكػػػكف األمػػػر قػػػابال ن لمتنفيػػػذ مػػػف جانػػػب العػػػامميف " المدرسػػػيف، المػػػكظفيف " حتػػػى ال 3
 .يتحممكف ما ال يطيقكف

/ أال تعرض األكامػر العػامميف " المدرسػيف ، المػكظفيف" لممخػاطر النفسػية أك البدنيػة أثنػاء 4
   .تنفيذه

 فيـ مف جانب العامميف " المدرسيف، المكظفيف".ف في األكامر لبسا ن أك سكء يكك / أف ال 5
 .  "المنفذيف " المدرسيف، المكظفيف كراء ىذا األمر لمعامميف / إيضاح اليدؼ مف6

 التـقاريـر  ثانيا:
فػػي فعػػاؿ ، كتقػػـك بػػدكر ف كسػػائؿ االتصػػاؿ التربػػكم المكتػػكبالتقػػارير تعتبػػر كسػػيمة ىامػػة مػػ

 أك ةتكسػػػطاإلداريػػػة العميػػػا " مػػػدير الم ت كالمعػػػارؼ كالحقػػػائؽ إلػػػى المسػػػتكياتنقػػػؿ المعمكمػػػا
 مدير التربية " كلمتقرير عدة تعار يؼ منيا :

"التقريػػػر ىػػػك عػػػرض لمحقػػػائؽ الخاصػػػة بمكضػػػكع معػػػيف أك مشػػػكمة عرضػػػا تحميميػػػا بطريقػػػة 
 (3)"يامسمسمة مبسطة مع ذكر االقتراحات التي تتماشى مع النتائج التي تـ التكصؿ إلي

                                                           
 . 1:، صمرجع سابق، صبرم حافظ دحافظ فرج أحمد، محم 1
 .90، صسابق عمرجصبرم حافظ،  دحافظ فرج أحمد، محم 2
، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ب طبعة، ئمو في المجتمع الحديثووسا لاالتصا، خيرم خميؿ ألجميمي3

 .143، ص1997
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شػػيرية مثػػؿ التقريػػر اليػػكمي لممستشػػار التربػػكم   تقػػاريريكميػػة أك  تقػػاريركالتقػػارير نكعػػاف إمػػا 
   .ةاألساتذ التالميذ ك ابحكؿ حضكر أك غي

 المجالس التربوية واإلدارية  ثالثا:
تكتسػػػي المجػػػالس التربكيػػػة كاإلداريػػػة فػػػي المؤسسػػػة التعميميػػػة أىميػػػة بالغػػػة باعتبارىػػػا مجػػػاال 

تصاؿ بيف مختمؼ الفاعميف مف أساتذة كمدير كمستشار تربكم كمسير مالي فيػي خصبا لال
قنػػػكات لالتصػػػاؿ لتمقػػػي كتبميػػػ  مختمػػػؼ المعمكمػػػات كاالقتراحػػػات التػػػي تسػػػاعد عمػػػى تػػػكفير 

دارم منسػػجـ متناسػػؽ المنػػاخ المناسػػب كمػػا تعػػد المجػػالس المجػػاؿ المفضػػؿ  ,لعمػػؿ تربػػكم كا 
لتحميػػػؿ كتػػػدني مسػػػتكل التالميػػػذ أك المشػػػاكؿ السػػػمككية لتنػػػاكؿ مختمػػػؼ القضػػػايا بالمناقشػػػة كا

، نقسـ المجالس المدرسػية إلػى قسػميفكت،  لمتالميذ أك احتياجات كمتطمبات تدريس كؿ مادة
مجػػالس ذات طبيعػػة تربكيػػة كمجػػالس ذات طبيعػػة إداريػػة كسػػنتناكؿ  تعريػػؼ كأنػػكاع كأىػػداؼ 

   التربكية كىي:المجالس 
 ة والتربوية المجـالس البيداغوجيـرابعا: 
كىػػػي ىيئػػػات تنفيذيػػػة أك استشػػػارية تسػػػاعد المػػػدير فػػػي دراسػػػة كػػػؿ المسػػػائؿ ذات الطػػػابع  

كالتكصػػػيات لتحسػػيف األداء التربػػػكم، كمػػف ثػػػـ البيػػداغكجي كالتربػػػكم كفػػي تقيػػػيـ االقتراحػػات 
، إذف فيػي ىيئػػات أساسػػية تعتمػد أسػػمكب التشػػاكر كالتنسػيؽ مػػف أجػػؿ رفػع المػػردكد المدرسػػي

، كىػػػي تسػػػتدعي عنايػػػة خاصػػػة مػػػف ة المدرسػػػة التربكيػػػة كالبيداغكجيػػػةلمسػػػتمر لسػػػير التقػػػكيـ ا
 طرؼ مدير المدرسة  لما ليا مف انعكاسات مباشرة عمى النتائج المدرسية ، كىي :

 أ / مجمـــس التعميم:
المجمػػس مػػف األسػػاتذة الػػذيف يدرُسػػكف نفػػس المػػادة الدراسػػية أك المػػكاد  ىػػذا يتكػػكف           
األسػػػػاتذة لػػػػنفس المػػػػادة الخمسػػػػة  دعػػػػد يزيػػػػة" عنػػػػدما ال يتجػػػػاكز"كالفرنسػػػػية كاالنجم المجػػػػاكرة

أك لدراسػػة المنيػػاج كالتكزيػػع السػػنكم كاألسػػبكعي حيػػث يػػتـ التطػػرؽ إلػػى الحػػذؼ أك التعػػديؿ 
 كما يتناكؿ مكاضيع االختبار لكؿ مستكل. ،إضافة منيجية "طريقة التدريس"
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نيايػػػة السػػػنة الدراسػػػية كتعقبػػػو جمسػػػات كػػػؿ شػػػير ينعقػػػد ىػػػذا المجمػػػس فػػػي بدايػػػة ك         
إال أف مػػػا يالحػػػظ فػػػي الميػػػداف ىػػػك غيػػػاب تػػػاـ   (1).يشػػػرؼ عمييػػػا رئػػػيس المػػػادة ك كنصػػػؼ

غيػػاب االتصػػاؿ الرسػػمي بػػيف أسػػاتذة المػػادة الكاحػػدة الػػذم  إلػػىالنعقػػاد ىػػذا المجمػػس كمنػػو 
   لمينة حديثا.يمكف لك تـ أف يساعد في تخطي الكثير مف الصعاب خاصة لمممتحقيف با

 ب / مجــمس األقســام : 
العمميػػػة التربكيػػػة ، كأحػػػد  جػػػالس التربكيػػػة الػػػذم يػػػتـ فيػػػو تقػػػكيـ سػػػيركىػػػك مػػػف أىػػػـ الم  

المؤشرات األساسية الذم يعكس مدل التقدـ الذم يحققو األساتذة في تبمي  محتػكل المنػاىج 
ؿ الذم يػتـ فيػو تقػكيـ النتػائج  ، كيكتسب أىمية بالغة باعتباره المجاالميارات كالقدراتكتنمية 

   .كمراقبة العممية التربكية كمتابعة تطكيرىا خالؿ كؿ فصؿ مف الفصكؿ الثالثة
 (2)فػي بدايػة السػنةلسػنة الدراسػية إحػداىا اسػتثنائية يجتمع ىذا المجمس أربعة مرات فػي ا 

ث المتبقيػػة تػػدرس التماسػػات اإلعػػادة كالطعػػكف المقدمػػة مػػف أكليػػاء األمػػكر أمػػا الػػدكرات الػػثال
حيػث  (3)فتككف لتناكؿ نتائج التالميذ الفصمية كالكيفيات التي يعتمدكنيا لتقيػيـ عمػؿ التالميػذ

يكػػػػكف اتصػػػػاؿ جميػػػػع أسػػػػاتذة القسػػػػـ فيمػػػػا بيػػػػنيـ لتبيػػػػاف المشػػػػاكؿ كالصػػػػعكبات التػػػػي تكاجػػػػو 
 كينعقد ىذا المجمس نياية كػؿ فصػؿ دراسػي، كتطبػؽ، التالميذ داخؿ القسـ ككيفية معالجتيا

   التكصيات بداية مف الفصؿ الذم يمي تاريخ انعقاد المجمس.
أف مجػالس األقسػاـ أصػبحت مجػالس شػكمية ال تعطػى ليػا األىميػة  الحػاؿ يبػيف اقػعك  أفإال 

الخاصػػػة بيػػػا ك ال تفعػػػؿ قراراتيػػػا يػػػتـ تصػػػفح معػػػدالت التالميػػػذ فقػػػط دكف اتخػػػاذ إجػػػراءات 
 عالجية لممتعثريف أك ممف يبدكف سمككات فكضكية.

 

                                                           
 ، 5::2، 3، مطابع عمار قرني، الجزائر، طالمرجع في التشريع المدرسي الجزائري عبد الرحماف بف سالـ، 1

 .341ص
 .39ص ،:::2، 2مكتبة األصالة، الجزائر، ط ،التشريع المدرسي الجزائري، عمر سميماف بيكض 2
 .443ص   ،مرجع سابق عبد الرحمف بف سالـ، 3
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 ج /مجمس التربية والتسيير:
يتكػػكف ىػػذا المجمػػس مػػف مػػدير المتكسػػطة كالمستشػػار فػػي التربيػػة كالمسػػير المػػالي كأعضػػاء 
شرعييف كثالثة أساتذة منتخبكف كممثؿ عف العماؿ كممثؿ عف المساعديف التربػكييف كرئػيس 

 جمعية أكلياء التالميذ ك يدرس ىذا المجمس:
 تقييـ النتائج المدرسية. -

 مى تنفيذ التعميمات كالتكجييات الصادرة مف السمطة الكصية.السير ع -

 تقديـ اقتراحات في كؿ مسألة ذات صمة بالتربية كالتعميـ. -

 ضبط األنشطة التككينية عمى مستكل المتكسطة. -

 دراسة الميزانية كتنفيذىا، أم فيما نفذت السنة الماضية كفيما ستنفذ العاـ المقبؿ. -
 كدراسة اليبات التي تعطى لممؤسسة.دراسة المكافئات التربكية  -

 د /مجمس التأديب التربوي:
أعضػػاء ىػػذا المجمػػس ىػػـ أنفسػػيـ أعضػػاء مجمػػس التربيػػة كالتسػػيير باإلضػػافة إلػػى األسػػتاذ   

رئػػػيس القسػػػـ، كيسػػػتدعى ىػػػذا المجمػػػس عنػػػدما تسػػػتدعي الضػػػركرة، كانتيػػػاج التمميػػػذ لسػػػمكؾ 
 حالة عمى المجمس.يستكجب عقكبة مف الدرجة الثالثة التي تستدعي اإل

 مجمس التربية والتوجيوخامسا: 
يتككف ىذا المجمس مف جميع أساتذة مستكل الرابعػة المتكسػط كاألعضػاء الشػرعييف "المػدير 

تكجيػػو  سبحضػػكر مستشػػار التكجيػػو، كيػػدر  اكالمستشػػار فػػي التربيػػة كالمسػػير المػػالي "، كىػػذ
لتحػػػػاؽ بشػػػػعبة معينػػػػة فػػػػي التالميػػػػذ المحصػػػػميف عمػػػػى معػػػػدؿ عشػػػػرة فمػػػػا فػػػػكؽ كرغبػػػػاتيـ لال

 الثانكية. 
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 مجمس التنسيق اإلداري سادسا: 
تضػافر الجيػكد بػيف األعضػاء المسػيريف)المدير كالمستشػار التربػكم  إلػىا المجمػس يرمي ىذ
 (1)كالمقتصد(

 االجتمـاعات المدرسيـة   سابعا:
تتػػػػيح  تعتبػػػر االجتماعػػػات كسػػػيمة ىامػػػة مػػػف كسػػػائؿ االتصػػػاؿ التربػػػكم ، حيػػػث         

فرصػػة التفاعػػؿ االجتمػػاعي كالػػكظيفي كتبػػادؿ األفكػػار كا راء كاالتجاىػػات ككجيػػات النظػػػر 
كبػػػػػػػيف اإلدارة " مػػػػػػػدير المدرسػػػػػػػة كتعػػػػػػػرؼ  كالمعمكمػػػػػػػات بػػػػػػػيف المعممػػػػػػػيف أنفسػػػػػػػيـ أك بيػػػػػػػنيـ

االجتماع عبارة عػف إشػراؾ عػدد كبيػر نسػبيا ن مػف األفػراد فػي لقػاء  »االجتماعات عمى أنيا 
   «(2).ىداؼ معينةلتحقيؽ ىدؼ أك أ

 المجــان التربويـــةثامنا: 
مجمكعػة مػف األفػراد المتخصصػيف تكمػؼ بعمػؿ معػيف   »يعرفيا محمػد منيػر مرسػي بأنيػا : 

أك يككؿ إلييا القياـ بمسؤكلية محػددة ، كتمػارس نشػاطيا عػادة فػي صػكرة اجتماعػات دكريػة 
.(3)»   

كالميػػػػػاـ الخػػػػتالؼ الغػػػػػرض كتختمػػػػؼ المجػػػػاف التربكيػػػػػة فػػػػي تشػػػػػكيميا مػػػػف حيػػػػػث العػػػػدد  
كالمسؤكلية ، فقد تككف استشارية أك تنفيذية كدائمة لمتابعة النظر فػي مكضػكع مػا أك مؤقتػة 

   .لدراسة مشكمة معينة ذات طابع كقتي

 الندوات المدرسيـة   تاسعا:
 لمندكات عدة تعاريؼ مف بينيا : 

ذة المتخصصػيف فػي مػادة "الندكات عبارة عف مناقشة حرة متكاممػة بػيف مجمكعػة مػف األسػات
كاحػػػدة ، كالمشػػػرؼ التربػػػكم حػػػكؿ مكضػػػكع معػػػيف ييػػػـ العمميػػػات التربكيػػػة التعميميػػػة  حيػػػث 

                                                           
 ::2، ص مرجع سابق عبد الرحماف بف سالـ، 1
 .:29، ص مرجع سابق محمد سيد فيمي،  2
 .319، ص مرجع سابق، محمد منير مرسي 3
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يتنػػاكؿ أطػػراؼ النػػدكة المكضػػكع مػػف جكانبػػو المتعػػددة كػػؿ مػػف زاكيػػة معينػػة ، ليػػذا فيػػي تعػػد 
 . (1)المرسؿ كالمستقبؿ حكؿ مكضكع معيفمف كسائؿ االتصاؿ التي تتيح التفاعؿ بيف 

 را : المقابالتعاش
تعػػد المقػػابالت مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ اليامػػة التػػي ال تسػػتغني عنيػػا أيػػة منظمػػة أك مؤسسػػة  

ؿ االتصػاؿ ، باعتبارىػا أكثػر كسػائت بكجػو خػاص فػي اإلدارة المدرسػيةكتبرز أىمية المقابال
كاسػػتعماال ن  بػػاء ، حيػػث تػػتـ ىاتػػو األخيػػرة بػػيف المػػدير كالمدرسػػيف أك التالميػػذ أك ا اسػػتخداما ن

، كيمجػػأ إلييػػا ألجػػؿ ب األخػػذ كالػػرد كالتعميػػؿ كالتفػػاىـ، كتمتػػاز بجانػػيػػة أك جماعيػػةبصػػكرة فرد
 مناقشة المكاضيع كالخطط كاألمكر الغامضة . 

كتعػػػرؼ المقابمػػػة بأنيػػػا "التفاعػػػؿ المفظػػػي الػػػذم يػػػتـ بػػػيف فػػػرديف فػػػي مكقػػػؼ مكاجيػػػة، بحيػػػث 
دكر لتعبيػرات لػدل ا خػر، كالتػي تػيحاكؿ كؿ كاحػد منيمػا أف يسػتثير بعػض المعمكمػات أك ا

 (2)حكؿ خبراتو كآرائو كمعتقداتو.
 إحدى عشر: الزيــارات الصفيـــة 

الكقػكؼ  ، تيػدؼ إلػىاتصػاؿ ىامػة بػيف المػدير كالمدرسػيفتعتبر الزيارات الصفية كسيمة  
، كمتابعػة جيػكدىـ فػي العمميػة التربكيػة قػدراتيـ، كلمتعػرؼ عمػى عمى مستكل أداء المدرسػيف

ي تساعد المدير عمى االطالع عمى عممية التعمـ كالتعميـ كما تسػير بصػكرتيا الفعميػة كال في
 تتكقؼ عند حدكث الحديث عنيا .

كتعطػػي الزيػػارة الصػػفية فرصػػة لممػػدير لالطػػالع عمػػى عمػػؿ األسػػتاذ كعمػػؿ التالميػػذ كالبيئػػة 
زيػػػارات ، أشػػػكاؿ، كىػػػي تأخػػػذ ثالثػػػة التػػػي يعممػػػكف فييػػػا كاألدكات التػػػي تسػػػتخدـ فػػػي التعمػػػيـ 

 ، زيارات متفؽ عمييا أك مخطط ليا كزيارات قائمة عمى دعكة المعمـ لممدير. مفاجئة
 
 

                                                           
  .196ص ،مرجع سابقمحمد سيد فيمي،  1
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 اإلذاعــة المدرسيـة  إثنا عشر: 
كتسػتخدـ اإلذاعػة  ،ة ىامػة مػف كسػائؿ االتصػاؿ المدرسػيتعتبر  اإلذاعة المدرسية كسيم 

فػػػػي احتفاليػػػػة رفػػػػع العمػػػػـ  المدرسػػػػية بخاصػػػػة فػػػػي المناسػػػػبات التػػػػي تحتفػػػػؿ بيػػػػا المدرسػػػػة أك
الصباحية أك في أية مناسبة كطنية أك اجتماعيػة ، كىػي ضػركرة فرضػتيا متطمبػات التطػكر 

 السريع في كسائؿ االتصاؿ الحديثة .
حػػدل  كتُعػػد اإلذاعػػة المدرسػػية كسػػيمة مػػف كسػػائؿ االتصػػاؿ المدرسػػي ذات االتجػػاه الكاحػػد، كا 

مػػػػػف خالليػػػػػا تبميػػػػػ  كنقػػػػػؿ التعميمػػػػػات  كسػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ الشػػػػػفيي غيػػػػػر المباشػػػػػر التػػػػػي يػػػػػتـ
 كالمعمكمات دكف تشكيو، كما تقـك بدكر تربكم تعميمي في البيئة المدرسية.

 لوحة اإلعالنات ثالثة عشر:
تسػػػػػػتخدـ المػػػػػػدارس لكحػػػػػػة اإلعالنػػػػػػات ككسػػػػػػيمة لتكصػػػػػػيؿ المعمكمػػػػػػات كالبيانػػػػػػات          

ربكيػػػة "سػػػكاء داخػػػؿ قاعػػػة كالتعميمػػػات إلػػػى العػػػامميف بيػػػا، كتعمػػػؽ عػػػادة داخػػػؿ المؤسسػػػة الت
األساتذة أك داخؿ ركاؽ مبنى اإلدارة المدرسػية " كتعتبػر مػف أكثػر كسػائؿ الجػذب كالتكاصػؿ 

 (1).بيف العامميف داخؿ المؤسسة التربكية
يجػػب  كيجػػب أف تكضػػع لكحػػة اإلعالنػػات فػػي مكػػاف بػػارز لمجميػػع كتكػػكف أخبارىػػا متجػػددة،

 ىذه المكحة.اخذ مكافقة المدير قبؿ نشر أم إعالف عمى 
 لدفاتر أربعة عشر:ا

تذة  بػيف األسػا اتصػاؿ ةكمنيػا دفتػر النصػكص الػذم يعتبػر قنػاكسػيمة اتصػاؿ ىامػة,  تعتبر  
ف فيو كؿ أسػتاذ عنػاكيف الػدركس كالكاجبػات  التػي تطػرؽ ليػا  كاإلدارة كىيئة التفتيش، إذ يدكن

المراسػمة الػذم يعتبػر حمقػة مع التالميذ كما تـ تحقيقو في تناكؿ المنياج، كمنيػا كػذلؾ دفتػر 
 كصؿ بيف اإلدارة كاألستاذة كأكلياء األمكر.
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 خمسة عشر : المراسالت اإلدارية
كالمحػػػيط الخػػػارجي، كمػػػف أنكاعيػػػا  المؤسسػػػة التركيػػػة ا بػػػيفتعتبػػػر مػػػف أكثػػػر الكسػػػائؿ انتشػػػار 

 التعميمة، طمب استشارة، رسالة تذكير.
 ستة عشر: السجالت 
الميػػذ كيػػدكف فيػػو أسػػماء التالميػػذ الكافػػديف إلػػى المؤسسػػة أك أىميػػا سػػجؿ دخػػكؿ كخػػركج الت 

 المغادريف، كسجؿ مجمس التربية كالتسيير كسجؿ التنسيؽ اإلدارم.

 . أنًبط االتصبل ثُن األستبذ وانتهًُر 2.  7

لمعمكمػػػػات بػػػػيف المعمػػػػـ يعبػػػػر االتصػػػػاؿ عمػػػػى  مسػػػػتكل القسػػػػـ عػػػػف كيفيػػػػة تبػػػػادؿ األفكػػػػار كا
سائدة في غرفة الصؼ بيف األستاذ كالتالميػذ تعكػس بصػكرة كاضػحة فالعالقات ال كالتالميذ،

نمط  االتصاؿ المباشر ، كاف ىذا النمط ىػك الشػكؿ  السػائد فػي غرفػة الصػؼ حيػث يكاجػو 
 .كؿ مف المدرس كتالميذه بعضيما البعض كيتفاعمكف مباشرة معا

صػػفة عامػػة عمػػى كيسػػكد االتصػػاؿ أحػػادم االتجػػاه فػػي نطػػاؽ الػػنظـ التعميميػػة التػػي تؤكػػد ب 
حيػث يكػكف األسػتاذ ىػك  ،يعتمػد عمييػا فػي تكصػيؿ المعمكمػات طريقة التمقيف ككسيمة تربكية

 المتحدث )الممقف( كالتمميذ ىك المستمع )المتمقي( لممعمكمات التي يطرحيا عميو األستاذ.
الخاصػػػػة بحػػػػؿ الحديثػػػػة كػػػػالطرؽ  التػػػػدريسطػػػػرؽ  أمػػػػا بالنسػػػػبة لػػػػنظـ التعمػػػػيـ التػػػػي تطبػػػػؽ

تصػػاؿ ثنػػائي االتجػػاه فإنيػػا تبػػرز ك تحػػاكؿ تطبيػػؽ نظػػاـ اال انجػػاز  المشػػاريع  ت كالمشػػكال
حيث يكػكف التفاعػؿ كجيػا لكجػو بػيف المػدرس كالتمميػذ مػع إتاحػة الفرصػة  ،في غرفة الصؼ

كبػػذلؾ ال يكػػكف ىنػػاؾ متحػػدث  ،األسػػتاذ كمػػع زمالئػػو فػػي غرفػػة الصػػؼلمتمميػػذ لمتفاعػػؿ مػػع 
نما يككف االتصاؿ قا  .(1)ئما عمى أساس األخذ كالعطاءكمتمقي  كا 

كتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف االتصػػػاؿ عمػػػى المسػػػتكل الصػػػفي يتػػػأثر بكثافػػػة التالميػػػذ فػػػي القسػػػـ 
م األسػػػتاذ سػػػكاء كػػػاف ذكػػػرا أك أنثػػػى، كحالتػػػو النفسػػػية كبجػػػنس القػػػائـ بالعمميػػػة االتصػػػالية أ

                                                           
 .200-201ص مرجع سابق، ،فادية عمر الجكالني السيد عمي شتا ك 1
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عداده الميني مػزكد بػذخيرة مػف  ففػي االتصػاؿ بػيف األسػتاذ كالتمميػذ يػأتي كػؿ منيمػا كىػك ،كا 
الخبرة السابقة كالخصائص الطبيعية كالنفسية كاالجتماعية التػي تػؤثر عمػى الرسػالة كبالتػالي 

تـ تعػػديؿ السػػمكؾ تػػؤثر عمػػى المكقػػؼ التعميمػػي بأكممػػو كتتػػأثر بػػو ، كنتيجػػة ليػػذا التفاعػػؿ يػػ
 .(1)كيحدث التقدـ

تاذ كالتمميػػذ، أك بػػػيف كيكجػػد فػػي القسػػـ عػػػدة أنمػػاط مػػف االتصػػػاؿ التػػي قػػد تحػػدث بػػػيف األسػػ
 التالميذ بعضيـ ببعض كىي:

 :اتصال رأسي ىابط. 0
يعتبر ىذا النمط اقؿ أنماط االتصاؿ فعالية، فالمعمـ دكما ىك سيد المكقؼ كىك المرسػؿ   

رسػالة مػف األسػتاذ نحػك  باستمرار، أما التمميػذ فيػك المسػتقبؿ كالمتمقػي، كيتضػمف ىػذا الػنمط
 حسب الشكؿ التالي: فكرة أك معمكمةأك  االتمميذ قد تككف أمر 

 

 

 

 
 

 ( َجُن االتصبل اننبشل ين االستبذ إنً انًتؼهى21انشكم زقى )

 .:42المصدر: عبد الصمد األغبرم،  مرجع سابؽ، ص
كاألخذ بيذا النمط بصػكرة مسػتمرة يعػرض العمميػة التربكيػة لمفشػؿ فتصػبح قميمػة الفعاليػة     

لمػػتعمـ كيجعػػؿ منػػو كعػػاء يسػػتقبؿ كال يرسػػؿ كال يتػػيح لمتالميػػذ كاإلنتاجيػػة، كيعػػزز مػػف سػػمبية ا
 .(2)فرص االتصاؿ ببعضيـ بعضا في المكقؼ التعميمي

 
 

                                                           
 .42، صمرجع سابقاهلل،  مي العبد 1
 . 429، ص2000، مرجع سابق ،ألغبرمعبد الصمد ا 2

 االستاذ

 

 تمميذ                      مميذت                    تمميذ
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 سي مزدوج:. اتصال رأ8
االتصاؿ رأسيا ىابطػا مػف المعمػـ إلػى التمميػذ، حيػث يقػـك المعمػـ بطػرح األسػئمة  يككف      

 لمتالميذ، أك باستعراض دركس جديدة.
االتصػػػاؿ صػػػاعدا أم مػػػف التالميػػػذ لممعمػػػـ فػػػي شػػػكؿ مناقشػػػة أك طػػػرح رأم كمػػػا قػػػد يكػػػكف 

 كما في الشكؿ التالي: (1)سؤاؿ ما. كمعيف، أ

 

 

 

 
 

 ( يبيف االتصاؿ المزدكج بيف االستاذ كالمتعمـ13الشكؿ رقـ )
 :42عبد الصمد األغبرم، مرجع سابؽ، ص المصدر:

 اتصال أفقي: .0

كقػػػد يكػػػكف ىػػػادؼ يخػػػدـ العمميػػػة  ،تمميػػػذيف أك أكثػػػر بػػػيف يكػػػكف ىػػػذا الػػػنمط مػػػف االتصػػػاؿ 
كاالتصػػاؿ الػػذم يحػػدث بػػيف أفػػراد مجمكعػػات العمػػؿ التػػي يشػػكميا األسػػتاذ كتتطمبيػػا  التربكيػػة

كقػػد يكػػكف اتصػػاؿ  طرائػػؽ التػػدريس الحديثػػة مػػف مناقشػػة كتبػػادؿ لػػلراء لكضػػعية مشػػكمة مػػا 
مكاضػػػػيع جانبيػػػػة ال عالقػػػػة ليػػػػا كػػػػالثرثرة أك تنػػػػاكؿ  غيػػػػر ىػػػػادؼ ال يخػػػػدـ العمميػػػػة التربكيػػػػة

بالػػػدرس، كاتصػػػاؿ التالميػػػذ ببعضػػػيـ الػػػبعض يػػػنعكس فػػػي تفػػػاعميـ فػػػي األنشػػػطة التعميميػػػة 
المختمفػػػػة سػػػػكاء كانػػػػت داخػػػػؿ القسػػػػـ أك خارجػػػػو ، كمػػػػا يحػػػػدد اتصػػػػاؿ "المتعممػػػػيف ببعضػػػػيـ 

 (2)البعض أعمارىـ كمراحؿ نمكىـ كحاجاتيـ العقمية كالنفسية كاالجتماعية كالجسمية

 

                                                           
 431ص مرجع سابق،ألغبرم، عبد الصمد ا 1
 .201، ص 2003، 4ناف، ط، دار النيضة، لبفي اجتماعيات التربيةمنير المرسي سرحاف،  2

 األستاذ

  

 تمميذ           تمميذ         تمميذ              
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 يبيف االتصاؿ األفقي بيف المتعمميف (14الشكؿ رقـ )

 .431المصدر:عبد الصمد األغبرم، مرجع سابؽ، ص

 اتصال متعدد القنوات:  .6

نمػػػاتتػػػتـ بػػػيف األسػػػتاذ كالمػػػ االتصػػػاالت ال اتصػػػاؿ المػػػتعمـ  عمـ فقػػػط أك بػػػيف مػػػتعمـ كآخػػػر كا 
 بغيرىـ مف المتعمميف           

 

 

 

 

يبيف االتصاؿ متعدد االتجاىات بيف االستاذ كالمتعمميف كالمتعمميف   (15رقـ )الشكؿ 
 أنفسيـ

 .432المصدر:عبد الصمد األغبرم، مرجع سابؽ، ص

 . وسبئم االتصبل ثُن األستبذ وانًتؼهى"انىسبئم انتؼهًُُخ":367

طيع مػػف مؿ كسػػائؿ االتصػػاؿ بػػيف األسػػتاذ ك التمميػػذ كػػؿ أنػػكاع القنػػكات التػػي يسػػتتشػػ       
المػػتعمـ،  كمػػف أمثمػػة ىػػذه  إلػػىخالليػػا األسػػتاذ نقػػؿ المعػػارؼ كالخبػػرات كالمكاقػػؼ كالميػػارات 

 األستاذ

 

 تمميذ                    تمميذ                    تمميذ

 األستاذ

 

 تمميذ                                               تمميذ

 تمميذ                            تمميذ                           تمميذ 
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، كالنمػػػػاذج المصػػػػنعة طبقػػػػا (1)الكسػػػػائؿ النمػػػػاذج الطبيعيػػػػة التػػػػي تختػػػػار مػػػػف مفػػػػردات البيئػػػػة
الحتياجػػات المكقػػؼ التعميمػػي، كالخػػرائط كالكسػػائؿ التعميميػػة األخػػرل كمػػف أمثمتيػػا المكحػػات 

كرات بمختمؼ أنكاعيا، الشػفافيات، كأجيػزة العػرض الصػكرم، المغػة المنطكقػة، الرمػكز كالسب
كاإلشػارات كاإليمػاءات، المطبكعػات، الممصػقات، الحاسػكب، إال أف مػا يالحػظ فػي مدارسػػنا 

ما زاؿ يستعمؿ السبكرة ككسيمة لنقؿ المعمكمات كما تغير سكل لكف السػبكرة مػف  األستاذأف 
 كحؿ القمـ محؿ الطبشكر. األبيض  إلىاألسكد 
 :ُخذج االتصبنباننً. 8

 :مفهوم النموذج االتصالي

التعريػػؼ  إلػػىسػػاىـ عػػدد كبيػػر مػػف الخبػػراء كالبػػاحثيف بعػػدد مػػف النمػػاذج التػػي تيػػدؼ       
بعمميػػػػة االتصػػػػاؿ فػػػػي مسػػػػتكياتيا كأشػػػػكاليا المختمفػػػػة، إال أف نمػػػػاذج االتصػػػػاؿ المكضػػػػكعة 

لخمفيػة المعرفيػة كالتككينيػة كالبيئيػة التػي صػممكا فييػا تختمؼ باختالؼ مصممييا مف حيث ا
 نماذجيـ. 
فػػالنمكذج ىػػك عبػػارة عػػف بنػػاء تصػػكرم أك رياضػػي لمعالقػػة بػػيف العناصػػر كالتغيػػرات        

التػػػي نقػػػـك بدراسػػػتيا كذلػػػؾ لإلسػػػياـ فػػػي تبسػػػيط المعرفػػػة كتنظيميػػػا كشػػػرح الظػػػكاىر العمميػػػة 
 (2)كمساعدة الباحثيف عمى التفسير كالتكقع

أف النمػكذج عبػػارة عػػف  إلػػى( denis et windahlكيشػير كػػؿ مػف ديػػنس ككينػداؿ)       
كصػػؼ مبسػػط فػػي شػػكؿ تخطيطػػي لجػػزء مػػف الحقيقػػة بيػػدؼ بيػػاف العناصػػر األساسػػية ألم 

 (3)تركيب في العممية االتصالية.

                                                           
 .101 صمرجع سابق،  ،حارث عبكد 1
 75ص، مدخل إلى عمم االتصالمحمكد،  مناؿ طمعت 2

3  Denis  mc quailand steven windahl .communication models.N.y. longman. 
1981.pp4-5. 
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كيرل محمد عبد الحميد أف النمكذج عبارة عف بناء شكمي أك صػكرم أك رياضػي           
لمعالقػػة بػػيف العناصػػر كالمتغيػػرات التػػي نقػػـك بدراسػػتيا، كذلػػؾ لإلسػػياـ فػػي تبسػػيط المعرفػػة 

 (1)كتنظيميا كمساعدة الباحثيف عمى التفسير
 : (2)نكعيف إلىكتصنؼ النماذج حسب المنيج العممي 

 ػ النماذج البنائية التي تظير مككنات الشيء.  2
يف لنػػا كيػػؼ تعمػػؿ الظػػاىرة كتشػػرح طبيعػػة ػ النمػػاذج الكظيفيػػة كىػػي التػػي تحػػاكؿ أف تبػػ 3

 المؤثرات عمييا. 

 نموذج أرسطوـــــ  0
لػػـ يكػػف أرسػػطك ميتمػػا بعمػػـ االتصػػاؿ فػػي شػػكمو الحػػديث لكػػف عممػػاء االتصػػاؿ المعاصػػريف 
اعتبركا رؤية أرسطك لعممية التفاعؿ القائمة بيف الخطيب ك الجميكر نمكذجػا يمكػف اإلشػارة 

 :(3)مف ثالث مراحؿ أساسية إليو كدراستو، كيتككف نمكذجو
 . المرسؿ أك المتحدث أك المصدر2
 . المضمكف أك النص أك الرسالة.3
 .المتمقي أك المستقبؿ.4
 

 
                 

 

 
 

 ( نمكذج أرسطك لمعممية  االتصالية16شكؿ رقـ)

                                                           
 .25، ص1993 ،القاىرة ، عالـ الكتب،االتصال في مجاالت اإلبداع الفني الجماىيريمحمد عبد الحميد، 1
 .49، صمرجع سابقسمكل عثماف الصديقي، ىناء حافظ بدكم،  2
 .21ص تكنولوجيا االتصال الجماىيري، مرجع سابقمجد ىاشـ الياشمي،  3

 

 

 

 

 مصدر             مضمون             متلقي     

 النص

 لجمهورا المتحدث



 الفصل الثاني                                                   االتصال أهذافه وخصائصه

 

 
98 

 المصدر: بساـ عمي المشاقبة، نظريات االتصاؿ
 ما الكسيمة" القناة" كرجع الصدلإال أف نمكذج أرسطك ينقصو عنصريف ى

 : lasswellنموذج السويلـــــ  8 
 السكيؿ عناصر العممية االتصالية مف خالؿ اإلجابة عف خمسة أسئمة كىي: كيحدد

 ؟ (1)مف يقكؿ؟  ماذا يقكؿ؟  لمف يقكؿ؟  كبأم كسيمة يقكؿ؟  ما التأثير
تكجيػو  إلػىأك أم شػخص يسػعى  كيقصد السكيؿ بػػػ " مف يقكؿ" المرسؿ أك القائـ باالتصاؿ

رسػالة، أمػػا مػػاذا يقػػكؿ فالمقصػػكد بيػػا "الرسػػالة" أك المضػػمكف أك مجمكعػػة األفكػػار كالمعػػاني 
جميكر معيف، كالرسالة قد تككف مطبكعة أك مسػمكعة أك مرئيػة، ك"بػأم  إلىالمراد إيصاليا 

لخػػػرائط، أمػػػا كسػػػيمة " تعنػػػي القنػػػاة التػػػي تحمػػػؿ مضػػػمكف الرسػػػالة كالكتػػػاب أك الصػػػبكرة أك ا
"لمف" فيعني المتمقي أك المرسػؿ إليػو سػكاء كػاف فػردا أك أكثػر،  أمػا "التػأثير" فالمقصػكد بيػا 
األثػػر الػػذم أحدثتػػو الرسػػالة عمػػى مسػػتكل المتمقػػي سػػكاء كػػاف ىػػذا األثػػر زيػػادة معمكمػػات أك 

 تدعيـ أك تغير اتجاىات.
عمػى  ؿو الزائػد بالقػائـ باالتصػاإال أف ابرز االنتقادات التي كجيت ليذا النمكذج ىػي اىتمامػ

اعتبار أف لػو القػدرة عمػى إقنػاع المتمقػي كيجعػؿ مػف ىػذا األخيػر سػمبيا،  فاالتصػاؿ  حسػب 
السكيؿ عممية ذات اتجػاه كاحػد يػؤثر فييػا الفػرد عمػى غيػره عػف طريػؽ الرسػائؿ التػي يبثيػا، 

 العاـ الذم يتـ االتصاؿ في إطاره،   ؽكما أنو تجاىؿ السيا
 
 
 
 

                                                           
1 J.L.Missika. L’impact des medias :les modèles :Théoriques, In La communication, 
Paris 1998 ,p ,40. 
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 ( نمكذج السكيؿ االتصالي17الشكؿ رقـ )
 .92المصدر: مي العبد اهلل، نظريات االتصاؿ، ص

جميع عمميات االتصاؿ عمى أنيا تسير في اتجػاه كاحػد مػف المرسػؿ  إلىكما ينظر السكيؿ 
ألبعػػػاد المسػػػتقبؿ "دكف اعتبػػػار لمعناصػػػر الكسػػػيطة كايجابيػػػة المسػػػتقبؿ المتكقفػػػة عمػػػى ا إلػػػى

األصػداء الراجعػة مػف المسػتقبؿ  إلػىالنفسية كاالجتماعية، ك ال يشػير السػكيؿ  فػي نمكذجػو 
كال يػػػذكر مكضػػػكع الخبػػػرة المشػػػتركة "اإلطػػػار الػػػداللي المشػػػترؾ" بػػػيف المرسػػػؿ  المرسػػػؿ إلػػػى

    (1)كالمستقبؿ
 نموذج "شانون" و "ويفر":ـــــ  0

لمنمػاذج النمػاذج شػيرة حيػث اعتبػر أساسػا يعتبر نمػكذج " شػانكف ككيفػر مػف أكثػر          
أم تشػػكيش يتػػداخؿ مػػع  إلػػىالالحقػة، كقػػد أدخػػال شػػانكف ككيفػػر مصػػطمح الضكضػاء ليرمػػز 

فالتشػػكيش يظيػػر حينمػػا تتضػػمف الرسػػالة التػػي تػػـ  ىػػدفيا، إلػػىإرسػػاؿ اإلشػػارة مػػف مصػػدرىا 
   استقباليا بعض األخطاء

اح عمميػػػػة االتصػػػػاؿ أك عػػػػدـ تحقيػػػػؽ فالبيئػػػػة االتصػػػػالية تتػػػػدخؿ بشػػػػكؿ مػػػػا فػػػػي نجػػػػ        
أىػػػدافيا باعتبارىػػػػا مناخػػػا يحػػػػيط بػػػػأطراؼ عمميػػػة االتصػػػػاؿ يسػػػػاعد أك يعرقػػػؿ قيػػػػاميـ بيػػػػذه 

مفيػػػـك التشػػػكيش قػػػدـ ىػػػذا النمػػػكذج مفيػػػـك الفقػػػد أك الطاقػػػة غيػػػر  إلػػػىالعمميػػػة ، كباإلضػػػافة 
ر بػػػػو المسػػػػتفاد منيػػػػا كيعنػػػػى فػػػػي االتصػػػػاؿ اإلنسػػػػاني عػػػػدـ اليقػػػػيف أك الغمػػػػكض الػػػػذم يشػػػػع

القصػػػػكر فػػػػي التنبػػػػؤ  إلػػػػىاليػػػػدؼ، "المسػػػػتقبؿ" نتيجػػػػة عػػػػدـ كفػػػػرة المعمكمػػػػات التػػػػي تػػػػؤدم 

                                                           
 .281ص  مرجع سابق،كآخركف، أحمد محمد عميؽ  1
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بالمعمكمات ، ككفػرة المعمكمػات يػرتبط أساسػا بكفػاءة الكسػيمة فػي اإلرسػاؿ أك نقػؿ كميػة مػف 
   (1)المعمكمات دكف فقد فييا

 الي:كقد جاءت مككنات االتصاؿ األساسية حسب نمكذج شانكف ككيفر عمى النحك الت
 
 
 الرسالة                                                   الرسالة  
 
 

 ( نمكذج شانكف ك كيفر االتصالي18الشكؿ رقـ )
 .62ص ىناء حافظ بدكم، مرجع سابؽ، سمكل عثماف الصديقي، المصدر:

يػاز االسػتقباؿ مػف ج جاالختالؼ بيف الرسػالة التػي تػدخؿ جيػاز اإلرسػاؿ كتمػؾ التػي تخػر  ك
التشػكيش ، كىػػك الػذم يعنػي االخػػتالؼ بػيف اإلشػارات المرسػػمة كاألخػرل التػي بػػتـ  إلػىيعػكد 

 (2)استقباليا كىك ما يسبب فشؿ االتصاؿ

 : Schrammذج شرامـــــ نمو  5
نمكذجػػػو عمػػػى أفكػػػار البػػػاحثيف "شػػػانكف" ككيفػػػر"، مػػػع إضػػػافة عنصػػػريف  اعتمػػػد شػػػراـ فػػػي 

برة المشتركة، فالرسالة حسب شراـ ىػي "عبػارة عػف إشػارات جديديف ىما: رجع الصدل كالخ
ذات معنػػى مشػػترؾ لكػػؿ مػػف المرسػػؿ كالمتمقػػي، ككممػػا تشػػابو إطارىػػا الػػداللي زاد احتمػػاؿ أف 

   (3)تعني الرسالة نفس الشيء لدل كؿ منيما
 
 

                                                           

 6:-4:صمرجع سابق، مي العبد اهلل،  1

 6:، صمرجع سابقمي البد اهلل،  2
 .53ص  مرجع سابق،  حسف عماد مكاكم، ليمى حسيف السيد، 3

 المرسل القناة المستقبل الهدف المعلومة مصدر

 مصدر الضوضاء
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  مجال الخبرة

 
 

 
 

 
 لمخبرة المشتركة ( نمكذج شراـ االتصالي19شكؿ رقـ )

   65ص  ىناء حافظ بدكم، مرجع سابؽ، ،يالمصدر: سمكل الصديق  
فالمرسؿ قد يككف فردا أك ىيئة، كالقناة قػد تكػكف فػي شػكؿ مكجػات صػكتية  أك إشػارة يػد أك 
أم إشارة أخرل يمكف شرحيا إلعطاء معنى، كالمسػتقبؿ قػد يكػكف شخصػا يسػتمع أك يشػاىد 

 أك يقرأ ، كاالتصاؿ عنده مجيكد ىادؼ 
عنصػر ضػركرم لكػؿ مػف المرسػؿ كالمسػتقبؿ ألنػو يزكدنػا كذلؾ يرل شراـ أف رجػع الصػدل 

مجػاؿ الخبػرة المشػتركة فبدكنػو ال  أمػاعف كيفية تفسير رسائمنا ككيؼ يستجيب ليا المتمقػي، 
يػػتـ االتصػػاؿ، فالتنػػاغـ كالتكافػػؽ بػػيف المرسػػؿ كالمتمقػػي يتكقػػؼ بدرجػػة كبيػػرة عميػػو، فكممػػا زاد 

اد االتصػاؿ الفعػاؿ بينيمػا كالعكػس صػحيح، حيز النطاؽ المشػترؾ بػيف المرسػؿ كالمسػتقبؿ ز 
إعػداده لرسػالتو ربطيػا بجكانػب تشػابو إلػى  أثناءكلذا كاف لزاما أف يضع المرسؿ في اعتباره 

      (1)حد كبير خبرة المتمقي لتتمكف أم الرسالة مف تحقيؽ  التناغـ كالتكافؽ مع المتمقي
االتجػػػاه الكاحػػػد فالمسػػػتقبؿ  مؼ عػػػف االتصػػػاؿ القػػػديـ ذدائػػػرم يختمػػػ كاالتصػػػاؿ حسػػػب شػػػراـ

ا يصػػػدر التغذيػػػة الراجعػػػة يصػػػبح مرسػػػال  كيمغػػػي بػػػذلؾ ضػػػركرة التفرقػػػة بػػػيف المرسػػػؿ عنػػػدم
   (2)كالمستقبؿ
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 66ص ،، مرجع سابقيقي كىناء حافظ بدكمسمكل عثماف الصد 2
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 ( نمكذج شراـ الدائرم لالتصاؿ:1الشكؿ رقـ )
   66ص  ىناء حافظ بدكم، مرجع سابؽ، ،المصدر: سمكل الصديقي  
 "katz and lazarsfeld والزار سمفد نموذج "كاتز" ـــــ  4

  ،افمػػػػف خػػػػالؿ دراسػػػػتيمتػػػػدفؽ االتصػػػػاؿ عمػػػػى مػػػػرحمتيف ،  تمػػػػد نمكذجيمػػػػا عمػػػػىيع         
كجػػػدا أف المعمكمػػػات المقدمػػػة مػػػف كسػػػائؿ االتصػػػاؿ الجماىيريػػػة ال تصػػػؿ كمػػػا يػػػراد ليػػػا كال 

كجػكد ىػذا عمى مستكل المستقبميف، كنتيجة البحث عف سبب عدـ  بيككف ليا األثر المطمك 
األثر كجدا أف الناخبيف المتردديف في اختيار مرشح يتأثركف عادة بمف حكليـ " قػادة الػرأم" 

   (1)أكثر مف تأثرىـ بالمعمكمات التي تقدميا كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية
كبمػػا أف بعػػض الجمػػاىير فػػي كػػؿ فئػػة مػػف فئػػات المجتمػػع تمػػارس دكرا أساسػػيا فػػي         

كاء بالتػػػأثير أك الدعايػػػة أك اإلعػػػالـ كاالتصػػػاؿ،  كإلحػػػداث اتصػػػاؿ االتصػػػاؿ الجمػػػاىيرم سػػػ
أصػػبح مػػف الضػػركرم أف تسػػتيدؼ عمميػػة االتصػػاؿ التػػأثير فػػي ىػػؤالء األفػػراد مػػف  دفعػػاؿ فقػػ

    (2)ناحية كاستخداميـ في عممية االتصاؿ الكاسعة مف ناحية أخرل
 
 

                                                           

 .56ص مرجع سابق،اء حافظ بدكم، سمكل عثماف الصديقى، كىن 1
 .90ص  ،مرجع سابقمي العبد اهلل،  2

 محول للرموز

 

 مفسر

 

 مفسر للرموز

 محول للرموز

 

 مفسر
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  االتصاؿ عمى مرحمتيفكاتز كالزار سمفد تدفؽ نمكذج  ( 21الشكؿ رقـ )

 .67المصدر: سمكل عثماف الصديقى، ىناء حافظ بدكم، مرجع سابؽ، ص
   " :Berloنموذج "بيرلو ـــــ  2   

اىػػتـ بيرلػػك بتحديػػد مقكمػػات نجػػاح عمميػػة االتصػػاؿ إذ اىػػتـ بالعكامػػؿ التػػي تػػؤثر      
لكػػػؿ فػػػي نجاحيػػػا أك فشػػػميا كعالقتيػػػا بكػػػؿ عنصػػػر مػػػف عناصػػػر عمميػػػة االتصػػػاؿ ككضػػػع 

عنصػػر مجمكعػػة مػػف االعتبػػارات يتكقػػؼ كجكدىػػا عمػػى نجػػاح العمميػػة االتصػػالية كمػػف ىػػذه 
 :(1)يمي ااالعتبارات م

 ػػػػ االعتبارات الخاصة بالمرسؿ كالمتمقي: 2
يتكقؼ نجاح المكقؼ االتصالي عمى مجمكعػة مػف االعتبػارات الخاصػة بالمرسػؿ           

يػػا كتتجمػػى فػػي ميػػارات الترميػػز أم ميػػارة المرسػػؿ كالمسػػتقبؿ فالميػػارات االتصػػالية لكػػؿ من
معػػاف، كػػذلؾ اتجاىػػات  إلػػىعمػػى اختيػػار الرمػػكز المناسػػبة كميػػارة المسػػتقبؿ عمػػى تحكيميػػا 

المصػػدر تػػؤثر  عمػػى المكقػػؼ االتصػػالي فاتجػػاه الفػػرد نحػػك نفسػػو كحػػكؿ مكضػػكع االتصػػاؿ 
عرفػػػة عنػػػد كػػػؿ مػػػف شػػػأنو أف يسػػػيـ فػػػي اسػػػتكماؿ المكقػػػؼ االتصػػػالي كنجاحػػػو كمسػػػتكل الم

 منيما، كذلؾ لـ يغفؿ بيرلك   
 السياؽ االجتماعي كالثقافي .
 االعتبارات الخاصة بالرسالة:

تتػأثر الرسػالة فػػي القيػاـ بػدكرىا عمػػى مػدل الكضػكح كالتبسػػيط الػذم تتميػز بػػو،  كعمػى مػػدل 
 اإلطالة  كالتقميؿ.
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 االعتبارات الخاصة بالكسيمة:
 لممكقؼ االتصالي تتمثؿ في اختيار الكسيمة المناسبة

كركػػز "بيرلػػك" عمػػى أف تفسػػير الرسػػالة يعتمػػد عمػػى المرسػػؿ كالمسػػتقبؿ كمػػا تعنيػػو الكممػػات  
إال أف نمػكذج دافيػد بيرلػك أغفػؿ   (1)ليمػا أكثػر مػف اعتمادىمػا عمػى عناصػر الرسػالة نفسػيا

 رجع الصدل. 
 المستقبؿ          المصدر                        الرسالة                         قناة

                    
 
 
 
 
 

 بيرلك اإلتصالي ( نمكذج 22الشكؿ رقـ )
 .69المصدر: سمكل عثماف الصديقى، كىناء حافظ بدكم، مرجع سابؽ، ص

 : Defleurنموذج ميميفين دوفمورــــــ  2
ى أسػػػاس بنػػػاء العالقػػػة بػػػيف معػػػاني الرسػػػائؿ المرسػػػمة كالمسػػػتقبمة طػػػكر نمكذجػػػو عمػػػ        

كالتشػكيش فػي ىػذا النمػكذج يعنػػي عػدـ االتفػاؽ فػي المعنػػى بػيف الرسػالة المرسػمة كالمسػػتقبمة 
 (2)الرسالة المعبرة عف رجع الصدل بتأثير كؿ العناصر أك بعضيا ؾككذل

االتصالية مػف شػأنو أف مف عناصر العممية  فتجنب مصادر التشكيش في عمؿ كؿ عنصر
 نجاحيا.  إلىيؤدم 

                                                           
 .58، ص مرجع سابقبدكم، سمكل عثماف الصديقي، كىناء حافظ  1

2  M.Z.Defleur,Understanding Mass Communication,Mefflin Company, Boston 
1981,p,66. 
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كػؿ صػكر  إلػىكلـ يقتصر نمكذج ميمػيفف عمػى التشػكيش الميكػانيكي فقػط كلكنػو امتػد       
 (1)حدة  ىمتعددة خاصة بكؿ عنصر عم بعدـ كضكح المعنى ألسبا إلىتؤدم  يالت

بب مشػػكالت كالتشػػكيش قػػد يحػػدث نتيجػػة العكامػػؿ البيئيػػة أك اإلعاقػػة الحسػػية أك بسػػ       
الداللػػػػة أك بسػػػػبب اإلربػػػػاؾ فػػػػي تنظػػػػيـ األفكػػػػار كعػػػػرض المعمكمػػػػات أك بسػػػػبب المشػػػػكالت 
النفسػػػػية التػػػػي تسػػػػبب ضػػػػغطا أك قمقػػػػا يػػػػؤثر عمػػػػى إرسػػػػاؿ أك اسػػػػتقباؿ الرسػػػػائؿ االتصػػػػالية، 

 (2)التشػػكيش االجتمػػاعي الػػذم يػػؤثر فػػي قبػػكؿ الرسػػالة أك رفضػػيا أك تفسػػيرىا إلػػىباإلضػػافة 
 يحدث في أية مرحمة مف مراحؿ عممية االتصاؿ. فالتشكيش يمكف أف 

 
 
 
 
 
 
 

 ميميفيف دكفمكر االتصالي( نمكذج 23الشكؿ رقـ )
 .  8:المصدر: مي العبد اهلل، مرجع سابؽ، ص

 
 
 
 

                                                           

 .97، ص ع سابقمرجمي العبد اهلل،  1
3Berko R.M  and al, Communicating; a social and career focus, Houghton Mifflin 
Company, Boston 1985,p,31-35   
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 المصدر

 الهدف

 جهاز االرسال الوسيلة جهاز االستقبال الهدف

 رجع الصدى

 التشويش

 المصدر الوسيلة جهاز االرسال جهاز االستقبال



 الفصل الثاني                                                   االتصال أهذافه وخصائصه

 

 
:6 

 :Berkoبركو نموذج ــــ  9
اؿ حيػػػث يػػػرل أف األفػػػراد ىػػػـ نتػػػاج التػػػأثيرات البيئيػػػة فػػػي عمميػػػات االتصػػػ إلػػػىبركػػػك يشػػػير "

فبيئة األفراد ىي التي تفرض عمييـ نمط االتصاؿ كىػي التػي تقػـك  ،خبراتيـ كتأثيرات بيئتيـ
 .(1)بتشكيؿ االتجاىات كالقيـ ك المعتقدات، فالفرد يتأثر بمف حكلو
ؿ يتجمػى فػي صػياغة الرسػائ ؿفتأثير البيئة االجتماعية  كالظركؼ المحيطة  بعمميػة االتصػا
أف العمميػات االتصػالية ىػي  إلػىاالتصالية كفي استجابات كردكد أفعاؿ المتمقػي، باإلضػافة 

، كيظيػػر ذلػػؾ عمػػى النحػػك (2)عمميػػات اجتماعيػػة تتػػأثر ببػػاقي العمميػػات االجتماعيػػة األخػػرل
 التالي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمكذج بركك االتصالي( 24الشكؿ رقـ )
اإلعػػالـ كاتجاىػػػات التػػأثير، عػػػالـ الكتػػب، القػػػاىرة، المصػػدر: محمػػد عبػػػد الحميػػد، نظريػػػات 

 .9-8، ص3111

                                                           
 .113، ص مرجع سابقمي العبد اهلل،   1
 .114، ص مرجع سابقمي العبد اهلل،  2
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 ثبنًدزسخ خ. ػىائق انؼًهُخ االتصبن9ُ

 إالبػػالرغـ مػػف حػػرص القػػائميف عمػػى تػػكفير كػػؿ الكسػػائؿ إلنجػػاح العمميػػة االتصػػالية         
تكل أحػػد عمػػى مسػػتظيػػر  يػػة االتصػػالية كقػػات كصػػعكبات تحػػد مػػف فعاليػػة العممأف ىنػػاؾ مع

   كمف بيف ىذه العكائؽ نذكر: أك عمى مستكل بيئة إجرائيا ىا،عناصر 

 . انؼىائق انًستجطخ ثبنًسسم169 

بكصػػفو مرسػػال فػػي العمميػػة االتصػػالية  األسػػتاذتتجمػػى بعػػض العكائػػؽ عمػػى مسػػتكل        
تشػػػكيييا كال تحقػػػؽ  العمميػػػة نتػػػائج كمػػػا كػػػاف  إلػػػىتعيػػػؽ حػػػدكث العمميػػػة بأكمميػػػا أك تػػػؤدم 

 بيف ىذه العكائؽ الخاصة بالمرسؿ نذكر: مخطط ليا  كمف
ػػػػػػػػ المغػػػػة المسػػػػتعممة مػػػػف طػػػػرؼ األسػػػػتاذ قػػػػد  ال يفيميػػػػا التالميػػػػذ بػػػػنفس الدرجػػػػة لصػػػػعكبة 
مفرداتيا، كما يمكف أف تطغى التفاصيؿ الثانكية عمى التفاصيؿ األساسية، كىػذا حػيف يحيػد 

 سيا المكضكع األكؿ.فيو نا ؿاألستاذ عف الدرس، كأف يبرز مثاؿ لمتكضيح لكنو يسترس

المرسؿ في التعرؼ عمى المسػتقبؿ كرغباتػو كاتجاىاتػو  كجكد نقص أك كجكد تقصير لدل  ػػػػػ
 ينقصيـ اإلعداد الجيد" كسمككياتو "حالة األساتذة الجدد الذم

 ػػػػػ عدـ كفاءة المرسؿ كافتقاره لميارات االتصاؿ 
ة المسػػػندة لألسػػػتاذ كسػػػكء تكزيػػػع التكقيػػػت ػػػػػػػػ الحالػػػة النفسػػػية لممرسػػػؿ فكثػػػرة األقسػػػاـ المكتظػػػ

 اليكمي كالعمؿ بطريقة آلية طكاؿ اليـك تجعمو في حالة مزاجية سيئة. 
االفتراضػػػات كاألحكػػاـ الخاطئػػػة المسػػػبقة لػػدل المرسػػػؿ اتجػػػاه المسػػتقبؿ، كػػػالحكـ المسػػػبؽ ػػػػػػػ 

التحيػزات  ككانػو ال جػدكل مػف التػدريس أك الحكػـ عمػى تػدني مسػتكاىـ أ بعدـ كفاءة التالميػذ
 .(1)القبمية أك المذىبية أك العقائدية

                                                           

 .24، ص2004، 1عرفة الجامعية، مصر، ط، دار المسيكولوجية االتصال واإلعالمعبد الفتاح محمد دكيدار،  1
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نفػػكر ىػػذا  إلػػى، كتػػؤدم (1)ػػػػػػػ عػػدـ الػػتمكف مػػف تصػػميـ الرسػػالة بطريقػػة تجػػذب انتبػػاه المػػتعمـ
عمػػى اإللقػػاء فقػػط دكف اسػػتعماؿ كسػػائؿ  األسػػتاذاألخيػػر كعػػدـ اكتراثػػو بالمػػادة، كػػأف يعتمػػد 

 تكضيحية.  
 غير مناسبة لطبيعة المستقبؿ كىدؼ الرسالة  ػػػػػ اختيار المرسؿ لكسيمة اتصاؿ

فيكػػكف تػػأثير الرسػػالة ضػػعيفا أك ػػػػػػػ عػػدـ اختيػػار الكقػػت كالمكػػاف المناسػػبيف إلرسػػاؿ الرسػػالة، 
 (2)معدكما كفي حاالت كثيرة يككف التأثير سمبيا

ػػػػػػػػ رداءة النبػػػرة الصػػػكتية لػػػدل المرسػػػؿ كػػػالتمعثـ أك اإلسػػػراع فػػػي الكػػػالـ أك الػػػتكمـ بصػػػكت 
 خافت.

  ػػػػػ  التفاكت كاالختالؼ الثقافي  بيف المرسؿ كالمستقبؿ.
اعتقػػػاد المرسػػػؿ أف المعػػػاني كالمقاصػػػد المكجػػػكدة فػػػي ذىنػػػو لمجمػػػؿ كالكممػػػات كاألشػػػكاؿ  ػػػػػػػػ

عػدـ  إلػىكالرمكز ىي نفسيا المكجكدة لدل ا خريف، كىذا االعتقاد يدفع بالمرسػؿ "األسػتاذ" 
 حات الكافية.تقديـ الشركح الكافية كاإليضا

 . انؼىائق انًستجطخ ثبنقنبح:269

تفشػؿ كقػد   القنػاة ىػي الرمػز أك الشػكؿ أك المغػة المفظيػة التػي تسػتعمؿ فػي إيصػاؿ الرسػالة،
غير مالئمة لمرسالة المػراد إرسػاليا مػف بػيف عممية االتصاؿ برمتيا عند اختيار قناة اتصاؿ 

 مي:العكائؽ التي يمكف أف تحدث عمى مستكل القناة ماي
الشػػػرح دكف  إلػػػىػػػػػػػػ اقتصػػػار المرسػػػؿ عمػػػى قنػػػاة كاحػػػدة تكػػػكف غيػػػر كافيػػػة، كمجػػػكء األسػػػتاذ 

إذ يمجػػأ  ةتػػدعيميا بالرسػػكمات التكضػػيحية أك التجػػارب فػػي حالػػة العمػػـك أك العمػػـك الفيزيائيػػ
الكثير مف األساتذة مثال عف الحديث عف القدـ القنكية دكف أف يراىػا التمميػذ أك يممسػيا، أك 

                                                           
 .23، صمرجع سابق، عبد الفتاح محمد دكيدار 1

، 2007، 1دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، ط اإلدارة التربوية،حساف، محمد حسنيف العجمي، ، حسف محمد 2
 .302ص 
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مـ عف التفاعالت الكيميائيػة بػيف المػكاد كنكاتجيػا نظريػا فقػط دكف إجػراء أم تجربػة تبػيف التك
 ذلؾ. 

ػػػػػػػ عػػدـ فاعميػػة كسػػيمة االتصػػاؿ المسػػتخدمة فػػي نقػػؿ الرسػػالة بمعنػػى أنيػػا ال تتفػػؽ كالظػػركؼ 
، فاختيػػػػار األسػػػػتاذ االعتمػػػػاد عمػػػػى (1)المحيطػػػػة كال تراعػػػػي عكامػػػػؿ كظػػػػركؼ المكقػػػػؼ القػػػػائـ

 .لتمقينية قد يؤدم بدكره إلى ممؿ المتعمـ كعزكفو مف متابعة الحصةالطريقة ا
ػػػػػػػ القنػػاة قػػد تكػػكف مشكشػػة جػػدا كحشػػك األفكػػار بالجمػػؿ االعتراضػػية كاالسػػتطرادات كبالتػػالي 

 تضيع المعمكمات األساسية كمنو االتصاؿ في خضـ التفاصيؿ الثانكية أك الجانبية.

 . انؼىائق انًستجطخ ثبنسسبنخ:369

د تكػػكف الرسػػالة ىػػي أحػػد مسػػببات عػػدـ نجػػاح العمميػػة االتصػػالية بمػػا يطػػرأ مػػف معكقػػات قػػ 
 عمى مستكاىا كمف ىذه المعكقات ما يمي:

لمػػا ييػػدؼ إليػػو المرسػػؿ، كػػاإلفراط فػػي مقػػدار  نتيجػػة معاكسػػة إلػػىػػػػػػ كثافػػة الرسػػالة قػػد تػػؤدم 
 يا أك تجاىميا.  إعراض المتمقي عن إلىالمعمكمات بغية ترسيخ المعمكمة الذم يؤدم 

ػػػػػ تحريؼ محتػكل الرسػالة فقػد تكػكف لمكممػة معػاف متعػددة بحيػث تحمػؿ تفسػيرات مختمفػة أك 
 تككف المغة خاصة بمجمكعة فنية مف الصعب فيميا خارج ىذه المجمكعة.

 ػػػػػػ عدـ كضكح الرسالة
 ؿ.ػػػػػ سكء اختيار الكممات، كاستخداـ مفردات صعبة كغير مألكفة لدل المستقب

 . انؼىائق انًستجطخ ثبنًستقجم:469

ىنػػػاؾ معكقػػػات كثيػػػرة تحػػػكؿ دكف نجػػػاح االتصػػػاؿ ك يكػػػكف مصػػػدرىا المسػػػتقبؿ نػػػذكر منيػػػا 
 مايمي:

 (2)"الرسالة" ػػػػػ سكء التقاط الرسائؿ لتسرعو في تأكيؿ المقصكد بالحديث

                                                           

 .74ص ،مرجع سابقمي العبد اهلل،  1
 .24، ص مرجع سابق، ردكيدا محمد  عبد الفتاح 2
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منتقػاة مػف حػديث  ػػػػػ اإلدراؾ االنتقػائي المفػرط الػذم يقػـك بػو المتمقػي بػالتركيز عمػى عناصػر
، كىػػذا مػػا نالحظػو لػػدل بعػػض التالميػذ بتجػػاىميـ لػػبعض المػكاد، كالمغػػة األجنبيػػة (1)المرسػؿ

األكلػػى ذلػػؾ أنػػو لطبيعػػة المػػادة التراكميػػة كنظػػرا لمضػػعؼ المسػػجؿ خػػالؿ المرحمػػة االبتدائيػػة  
 تجاىؿ ىذه المادة.  إلىيضطر بعض" المستقبميف" التالميذ 

 المسبقة تجاه المرسؿ.ػػػػػ التحيز كاألحكاـ 
ىمػػاؿ  إلػػىػػػػػػ كصػػكؿ رسػػائؿ عديػػدة لممتمقػػي فػػي نفػػس الكقػت ممػػا يػػدعكه  االىتمػػاـ ببعضػػيا كا 

بعضػػػػيا ا خػػػػر، فكثػػػػرة المػػػػكاد ككثافػػػػة الػػػػدركس تجعػػػػؿ المػػػػتعمـ ييػػػػتـ بػػػػالمكاد ذات المعامػػػػؿ 
 األكبر.   

تقبؿ مػف الصػمـ أك مػرض ػػػػػػ عدـ القدرة عمى اإلصغاء كاالنتباه لكؿ ما يقػاؿ، كمعانػاة المسػ
 ما يؤثر عمى استقبالو لمرسائؿ  

    (2)ػػػػػ عائؽ الحالة النفسية لمستقبؿ الرسالة كمدل استعداده لتقبميا
صػػياغة الرسػػالة أك فيػػـ مضػػمكنيا ألم  حينمػػا يسػػ  كيحػػدث داخػػؿ المسػػتقيؿ خمػػؿ داللػػيػػػػػػػ 

نػػى بػػيف الرسػػالة كمػػا حػػدكث اخػػتالؼ فػػي المع إلػػىسػػبب مػػف األسػػباب، األمػػر الػػذم يػػؤدم 
أرادىا المرسؿ كبيف الرسالة كما تمقاىا المستقبؿ، كأف تعطى الكممات معاني مختمفػة بحيػث 

 يتـ فيميا بصكرة مختمفة فالمرسؿ يقصد شيء كالمستقبؿ يفيـ شيء أخر. 

 . انؼىائق اننبشئخ ػن تنظُى انقسى569

سػػػاعو" الحجػػػـ"  كضػػػيقو عػػػامال أساسػػػيا فػػػي االتصػػػاؿ مػػػف حيػػػث ات يعتبػػػر الفصػػػؿ الدراسػػػي
كطريقػػػة تنظيمػػػو، كعػػػدد التالميػػػذ المكجػػػكديف فيػػػو كىػػػي عناصػػػر جكىريػػػة تػػػؤثر فػػػي حػػػدكث 

تعيػػؽ ترتيػػب ىػػذا الفضػػاء بمػػا يسػػمح  قسػػـالعمميػػة االتصػػالية بالشػػكؿ المطمػػكب ، فكثافػػة ال
بمسػػػايرة التطػػػكرات التربكيػػػة الحاصػػػمة فػػػي المجػػػاؿ التربػػػكم بػػػؿ أنيػػػا ال تسػػػاير حتػػػى طرائػػػؽ 

                                                           

 .24ص  ،مرجع سابق، ردكيدا عبد الفتاح محمد   1

 .85، صمرجع سابق مي العبد اهلل،  2
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فػػي مجمكعػػات كانجػػاز المشػػاريع  ؿيس الحديثػػة المنصػػكص عمييػػا فػػي المنيػػاج كالعمػػالتػػدر 
فاألسػػػتاذ ال يسػػػتطيع فػػػي الكثيػػػر مػػػف الحػػػاالت أف يمػػػر بػػػيف الصػػػفكؼ، فكممػػػا زادت كثافػػػة 

احتمػػػػاؿ تحريػػػػؼ المحتػػػػكل " الرسػػػػالة" بسػػػػبب الفكضػػػػى التػػػػي يحػػػػدثيا الفصػػػػؿ الدراسػػػػي زاد 
    .ورسائم عف تتبع أثر البعض كعدـ مقدرة األستاذ

 خالصخ انفصم:

لقػػد تػػـ عػػرض دراسػػة مكضػػكع االتصػػاؿ كالػػذم ىػػك عبػػارة عػػف تبػػادؿ لممعػػاني بػػػيف        

معرفة أنكاع االتصاؿ بمختمؼ أشػكالو  امرسؿ كمستقبؿ عبر قناة مع كجكد رد الفعؿ، كأيض

 كالنازؿ. دالرسمي كالغير الرسمي، كالصاع

كسػػػػائؿ اؿ كخصػػػػائص االتصػػػػاؿ الجيػػػػد، ك التطػػػػرؽ أيضػػػػا إلػػػػى أىػػػػداؼ االتصػػػػ كتػػػػـُ        

االتصػػػاؿ سػػػكاء كانػػػت مػػػف قبػػػؿ  ؽعكائػػػ إلػػػىباإلضػػػافة  االتصػػػاؿ داخػػػؿ المؤسسػػػة التربكيػػػة،

الرسػػالة فػػي حػػد ذاتيػػا كالتػػي  كالرسػػالة، أالقنػػاة المسػػتعممة فػػي نقػػؿ  أكالمسػػتقبؿ  أكالمرسػػؿ 

      تعيؽ حدكث العممية االتصالية عمى أكمؿ كجو.
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 يد:تمي
اتصػالية مناسػبة بػيف األسػتاذ كمرسػؿ كالمػتعمـ كمسػتقبؿ بيئة تسعى المدرسة إلى إيجاد        

  قصػد التػأثير فػي المسػتقبؿ كذلػؾ بتعػديؿ سػمككو أك تشػكيؿ اتجاىػات كقػيـ يرتضػييا المجتمػع
بكصػػػفيا البيئػػػة لػػػذا سػػػنتطرؽ إلػػػى المدرسػػػة ككظائفيػػػا  كنخػػػص بالػػػذكر المتكسػػػطة كمشػػػكالتيا 

التػػػي تحتضػػػف حػػػدكث العمميػػػة االتصػػػالية بػػػيف المرسػػػؿ كالمسػػػتقبؿ تػػػـ نتطػػػرؽ إلػػػى  ةاالتصػػػالي
المستقبؿ" المتعمـ" كما يتميز بو فػي مرحمػة المراىقػة  مػف مظػاىر متعػددة فػي النمػك  كمشػاكؿ 

" كالشركط الكاجب تكافرىػا فػي المرسػؿ كطػرؽ ذتربكية قد يحدثيا، ثـ نستعرض المرسؿ "األستا
 ميارات االتصالية الالزمة لعممو.إعداده كتزكيدىـ بال

 تعريف المدرسة: .1

تنكعػػػت كتعػػػددت متطمبػػػات الحيػػػاة لألسػػػرة فمعظػػػـ كقػػػت األكليػػػاء يسػػػتنفذ فػػػي العمػػػؿ          
شباع متطمبات األبناء مف ممبس كمأكؿ كرعاية صحية, كمػا كثػرت المعػارؼ كتفرعػت  لتمبية كا 

ادرة عمػى تربيػة الطفػؿ دكف غيػر قػفأصػبحت األسػرة  ،حيػث أصػبحت أكثػر غػزارة مػف ذم قبػؿ
مما استكجب كجكد مؤسسات أخرل تعاكف األسػرة عمػى نقػؿ التػراث الثقػافي كتكييػؼ  ػ،مساعدة

الطفػػؿ مػػع الحيػػاة حكلػػو كتعميمػػو القػػيـ كالعػػادات كالمعتقػػدات كالسػػمكؾ اإلنسػػاني الػػذم ارتضػػاه 
 المجتمع. 

مية ذات كيػاف مسػتقؿ كأىػداؼ كمف ىنا ظيرت المدرسػة كمؤسسػة اجتماعيػة تربكيػة رسػ      
كمسػػؤكليات محػػددة تيػػدؼ إلػػى إعػػداد أفػػراد المجتمػػع لمحيػػاة االجتماعيػػة كاإلسػػياـ فػػي تطػػكير 

 مجتمعيـ.
لػػذا عرفػػػت المدرسػػػة بأنيػػػا " مؤسسػػة اجتماعيػػػة أنشػػػئيا المجتمػػػع عػػف قصػػػد, لتتػػػكلى تنشػػػئة    

كمػا تعمػؿ عمػى  ،لػو األجياؿ الجديػدة بمػا يجعميػـ أعضػاء صػالحيف فػي المجتمػع الػذم تعػدىـ
 (1)تنمية شخصيات األفراد تنمية متكاممة ليصبحكا أعضاء ايجابييف في المجتمع".

                                                           
 .282، ص3111، 6ط عماف، دار عمار لمنشر كالتكزيع، ،أسس التربية ،إبراىيـ ناصر 1
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كمػػا عرفػػت بأنيػػا :"المؤسسػػة المتخصصػػة التػػي أنشػػئيا المجتمػػع لتربيػػة كتعمػػيـ صػػغاره  نيابػػة 
 . (1)عف الكبار الذيف منعتيـ مشاغؿ الحياة كحالت دكف تفرغيـ لمقياـ بتربية صغارىـ"

لمدرسة حسب ىذا التعريؼ حمت محؿ األسرة، كما نجد لممدرسػة تعريػؼ آخػر حيػث عرفػت فا
تربكية كجدت أساسا لتكمػؿ دكر المنػزؿ بعػد تطػكر الحيػاة كتػراكـ الخبػرات  ةأنيا: "مؤسسعمى 

 (2)."بكية لـ يستطع المنزؿ استكماليااإلنسانية، لذا فقد كجدت بالضركرة لمقياـ بكظائؼ تر 
 تكػػػػر بمفردىػػػػا الػػػػدكر التربػػػػكم بػػػػؿ ىنػػػػاؾ مؤسسػػػػات ليػػػػا نفػػػػس الػػػػدكر )األسػػػػرةكالمدرسػػػػة ال تح

المسػػجد( فالتربيػػة التػػي تقػػدـ لمطفػػؿ فػػػي األسػػرة تشػػاركيا المدرسػػة فييػػا فػػي معظػػػـ  التمفزيػػكف،
الحاالت، لكف المدرسة تزيد عنيا باالنتقاء الذم تفرضو عمػى المعػارؼ كالخبػرات بمػا يتماشػى 

 التربية المدرسية عممية مكممة كمتممة لمتربية األسرية.مع المجتمع كحاجات الفرد، ف
كما أف المدرسة مػف خػالؿ قياميػا بنشػر ثقافػة المجتمػع كتنشػئة األفػراد تتػأثر بػالمجتمع بجميػع 
مؤسساتو فيي تعتبر جزءا مف النسؽ االجتمػاعي كانعكػاس لحيػاة المجتمػع لػذا فػأم تغييػر فػي 

 النظـ االجتماعية ينعكس عمى المدرسة.
تشػػػترؾ المؤسسػػػات التربكيػػػة فػػػي كجػػػكد كسػػػائؿ اتصػػػاؿ مشػػػتركة بػػػيف أفرادىػػػا لتحقيػػػؽ التفػػػاىـ ك 

المشترؾ ك تختمؼ فػي نػكع العالقػات )مباشػرة كغيػر مباشػرة /أكليػة ثانكيػة عميقػة سػطحية(كما 
تختمؼ مف حيث السيطرة عمػى أفرادىػا فينػاؾ مؤسسػات تقيػد حريػة األفػراد" التالميػذ كاألسػاتذة 

يػػث يعمػػؿ مػػديرىا عمػػى تسػػييرىا بطػػرؽ قانكنيػػة صػػارمة كىنػػاؾ مػػف تمػػنح لمفػػرد عمػػى السػػكاء ح
 فييا قدر كبير مف الحرية    

 .وظائف المدرسة:2

تظيػػر ميمػػة المدرسػػة فػػي التػػأثير عمػػى سػػمكؾ األفػػراد تػػأثيرا منظمػػا يرسػػمو ليػػا المجتمػػع، فيػػي 
لمحيػاة االجتماعيػة كلػذا تضع ىدفيا األكؿ سمكؾ الناشئة   فإنشاء المدرسػة كػاف إلعػداد الفػرد 

 فكظائفيا محددة كمستكحاة مف مجتمعيا المحمي.

                                                           
 .2:6ص ، مرجع سابقمنير المرسي سرحاف،  1

 .84،  ص3112، 2لنيضة العربية، بيركت، طدار ا ،عوامل التربيةرشراش أنس عبد الخالؽ، أبك طالب سعيد، 2
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كتتعػدد كظػائؼ المدرسػة بتعػػدد أىػداؼ الكػائف البشػػرم فمنيػا مػا ىػك تربػػكم كتعميمػي كمنيػا مػػا 
 ىك اجتماعي، كيمكف اإلشارة إلى ابرز كظائؼ المدرسة كاألتي:

 .الوظيفةالتعميمية:1.2
القػػراءة كالكتابػة كالحسػاب مػػع إكسػابيـ كتمقيػػنيـ المعػارؼ الدينيػػة تقػـك المدرسػة بتعمػػيـ التالميػذ 

كالتاريخيػػػػة كاألدبيػػػػة عبػػػػػر منػػػػاىج محػػػػػددة حسػػػػب مختمػػػػػؼ المػػػػكاد المخصصػػػػػة لكػػػػؿ مسػػػػػتكل 
فالمدرسة تزكد التالميذ بمعمكمات حكؿ الكسط الطبيعي كالظكاىر الطبيعية كمػا تعمميػـ عمػـك 

ف، كمػػا يتعػػرؼ التالميػػذ عمػػى تػػاريخ كطػػنيـ كحػػدكد الحيػػاة سػػكاء المتعمقػػة باإلنسػػاف أك بػػالحيكا
بالدىػػػـ كثركاتػػػو كتعػػػرفيـ بػػػالمجتمع الػػػذم يعيشػػػكف فيػػػو تعريفػػػا كػػػامال، باإلضػػػافة إلػػػى إكسػػػاب 

 . (1)التالميذ األسمكب العممي في التفكير كالبحث كالدراسة

 . الوظيفة التربوية:2.2
عػػادة تػػكجيييـ كتشػػكيؿ ا تجاىػػاتيـ كغػػرس القػػيـ كالتػػأثير فػػي تقػػـك المدرسػػة بتكجيػػو التالميػػذ كا 

سػػػمككيـ بطريقػػػة مدركسػػػة كعمػػػى أسػػػس منيجيػػػة، كتمثػػػؿ المدرسػػػة انتقػػػاؿ التمميػػػذ مػػػف مجتمعػػػو 
األسرم إلى مجتمع أكثر تعقيدا، فيي مجتمع كاسع بعالقاتو كصالتو كقكانينو يطالػب التالميػذ 

 (2)يتمتع بو في أسرتو.داخميا بالتخمي عف كثير مف العادات كالممارسات كالسمكؾ الذم كاف 
فالمدرسػػة تسػػتطيع أف تػػدعـ كثيػػرا مػػف المعتقػػدات كاالتجاىػػات كالقػػيـ الحميػػدة التػػي تػػـ تككينيػػا 
فػػي األسػػرة، كمػػا يمكنيػػا أف تزيػػؿ بعػػض أثػػار العػػادات كالقػػيـ غيػػر السػػميمة التػػي اكتسػػبت فػػي 

 األسرة أك في المجتمع.
مالئػػػـ إلبػػػراز المكاىػػػب كالكشػػػؼ عػػػف فكظيفػػػة المدرسػػػة فػػػي ىػػػذا اإلطػػػار ىػػػي تييئػػػة الكسػػػط ال
 .واستعدادات التالميذ كتنميتيا إلى أقصى حد يمكف أف تبمغ

 

                                                           
 .238، ص3118، 2، دار قرطبة لمنشر،الجزائر، طمؤسسة التنشئة االجتماعية، مراد زعيمي 1

 .241ص سابق، عمرج مراد زعيمي، 2
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 الوظيفة االجتماعية: .2.3
تتمثػػؿ فػػي العمػػؿ عمػػى تعريػػؼ التمميػػذ بػػالمجتمع تعريفػػا كاضػػحا يشػػمؿ تككينػػو كنظمػػو كقكانينػػو 

ميػػػذىا عمػػػى الحيػػػاة كالمشػػػاكؿ كالعكامػػػؿ التػػػي تػػػؤثر فيػػػو، كمػػػا تعمػػػؿ المدرسػػػة عمػػػى تػػػدريب تال
 االجتماعية كذاؾ بالممارسة كالمكاجية لجميع المشاكؿ التي تحيط بيـ.

 كيمكف حصر ىذه الكظيفة في عدة أكجو تظير لنا مدل قكة كفاعمية المدرسة كىي:
تعمؿ المدرسة عمى نقؿ التراث الثقافي كالمحافظة عميو فيي تنقػؿ تػراث الجيػؿ الماضػي  -/1

ا تػػػكفره مػػػف منػػػاىج تربكيػػػة غنيػػػة بػػػالتراث الثقػػػافي ك بمػػػا تحممػػػو مػػػف قػػػيـ إلػػػى الجيػػػؿ التػػػالي بمػػػ
 (1)كمعاني كمفاىيـ، فتنقؿ بفعالية الخبرة اإلنسانية المتراكمة.

تبسيط التراث الثقافي كجعمو سيال أماـ التالميذ حتى يستطيعكا اإللماـ بو كىي ىنا تقػـك  -/2
 (2)األصؿ.بحفظ كاستمرار التراث الثقافي دكف انكفاء عمى 

فكظيفػػػة المدرسػػػة إذا ىػػػي تػػػكفير بيئػػػة مبسػػػطة تناسػػػب أعمػػػار التالميػػػذ كاسػػػتعداداتيـ كمراحػػػؿ 
 النمك المختمفة التي يمركف بيا.

تطيير كتنقية التراث كاستبعاد الفاسد منو، حيػث تعمػؿ المدرسػة عمػى تمكػيف التالميػذ مػف -/3
 ياتيـ كتخطي سمبياتيـ.الكصكؿ إلى نتائج األجياؿ السابقة كاالستفادة مف ايجاب

المدرسػػػة أداة اسػػػػتكماؿ إذ تقػػػػـك باسػػػػتكماؿ مػػػػا بدأتػػػو المؤسسػػػػات األخػػػػرل مػػػػف اإلعمػػػػاؿ  -/4
 التربكية األخرل كعمى رأسيا البيت.

كلما كانت المدرسة ىي أداة المجتمع في تنمية اتجاىات كقػيـ مرغػكب فييػا كػاف مػف كظيفتيػا 
  بيػا ليكػُكف مناعػة ضػد كػؿ غػزك ثقػافي يتنػافى تدعيـ الجيد مف القػيـ كتطعػيـ الصػغار الناشػ

 مع اتجاىات كقيـ كعادات مجتمعو.
 ذلػػػؾمػػػف خػػػالؿ الجػػػك الػػػذم تتيحػػػو المدرسػػػة لنمػػػك قػػػدرات التمميػػػذ يػػػتـ االبتكػػػار الثقػػػافي ك  -/5

باالعتمػػػاد الكسػػػائؿ التربكيػػػة المختمفػػػة التػػػي تعمػػػؿ عمػػػى أف يككنػػػكا مبػػػدعيف كمجػػػدديف  لمثقافػػػة 
                                                           

 :23، صمرجع سابقمراد زعيمي،  1

 .58، ص3115، 2قافة، األردف، ط، دار الثتطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلداريةعبد الحفيظ محمد الخكاجا،  2
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ياة ال أف يككنػكا نسػخ طبػؽ األصػؿ ألسػالفيـ دكف مراعػاة العصػر الػذم كلمختمؼ أساليب الح
 يعيشكف فيو.

فالمدرسة معنية بإكساب التمميذ قيما كاتجاىات تساعده في بنػاء شخصػية ديناميكيػة متطػكرة   
 . (1)كبناء عقمو المبدع لمكاجية التحديات التي تفرضيا العكلمة كالثكرة المعمكماتية المعاصرة

المدرسػة عمػى التماسػؾ االجتمػاعي كالتقريػب بػيف الفئػات االجتماعيػة التػي تتفػاكت تعمؿ  -/6
في العادات كالتقاليد كا ماؿ مف خالؿ إتاحة الفرص المتكافئة لمتالميػذ كفسػح المجػاؿ أمػاميـ 

 (2)لمكاصمة التعميـ في كسط اجتماعي مشترؾ.
أف تخمػػػػػؽ االتػػػػػزاف بيػػػػػنيـ  فالتالميػػػػػذ يػػػػػأتكف مػػػػػف بيئػػػػػات اجتماعيػػػػػة مختمفػػػػػة ككظيفػػػػػة المدرسػػػػػة

عطائيـ تربية مكحدة.  كا 
لمدرسػػة أداة تصػػحيح، فيػػي تصػػحح األخطػػاء التػػي قػػد ترتكبيػػا مؤسسػػات التنشػػئة اتعػػد  /7

االجتماعيػػػػة األخػػػػرل، فيػػػػي تقػػػػـك بإحاطػػػػة التمميػػػػذ ببيئػػػػة نظيفػػػػة خاليػػػػة مػػػػف عيػػػػكب المجتمػػػػع 
 كنقائصو كمفاسده.  

م كالعممػػي لمنػػا شػػط الحيػػاة المختمفػػة كالتكيػػؼ مػػع تقػػـك المدرسػػة باإلعػػداد كالتأىيػػؿ التربػػك  /8
 (3)المجتمع كاإلعداد لمميف المختمفة في المجتمع.

 (4)تقـك المدرسة بتكفير الظركؼ المناسبة لنمك األطفاؿ جسميا كعقميا كانفعاليا كاجتماعيا./ 9

 .التعميم المتوسط ومشكالتو3

 . التعميم المتوسط 1.3
لمرحمػػػة التعميميػػػة التػػػي تمػػػي مباشػػػرة التعمػػػيـ االبتػػػدائي كتسػػػتقبؿ ا يالتعمػػػيـ المتكسػػػط ىػػػمرحمػػػة 
شػكؿ ت"ك تالميذ التعميـ االبتدائي كتدـك مرحمة التعميـ المتكسط أربع سنكات مف  %98حكالي 

غاياتػػػو الخاصػػػة، كييػػػدؼ إلػػػى جعػػػؿ كػػػؿ تمميػػػذ  الػػػذمالمرحمػػػة األخيػػػرة مػػػف التعمػػػيـ اإللزامػػػي، 
                                                           

 .379، ص:311، 2، دار كائؿ لمنشر، األردف، طعمم اجتماع التربية المعاصر بين النظرية والتطبيقنعيـ حبيب جعنيني،  1

 .241، صمرجع سابقمراد زعيمي،  2

 .378ص ،مرجع سابق، حبيب جعنينينعيـ  3

 .2:8، ص3117، 2ر الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف، ط، داالمدخل إلى عمم االجتماع معف خميؿ عمر كآخركف، 4
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كية كالثقافية التي تمكنو مف مكاصػمة الدراسػة كالتكػكيف بعػد يتحكـ في قاعدة مف الكفاءات الترب
كيػتـ ىػذا التعمػيـ فػي مؤسسػة التعمػيـ المتكسػط  ، التعميـ اإللزامي أك االندماج في الحياة العمميػة

 (1)المتكسطة""
سػػػنكات(  5مدتػػػو تسػػػع سػػػنكات كيتكػػػكف مػػػف التعمػػػيـ االبتػػػدائي) التعمػػػيـ األساسػػػي "اإللزامػػػي"ك 

سػػػػنكات(، كيػػػػتـ التعمػػػػيـ االبتػػػػدائي فػػػػي المؤسسػػػػة االبتدائيػػػػة التػػػػي تعتبػػػػر  4سػػػػط)كالتعمػػػػيـ المتك 
، أمػا التعمػيـ المتكسػط فيػتـ فػي المتكسػطة (2)المؤسسة القاعدية لكؿ المنظكمة التربكية الكطنيػة

 أك ما كانت تسمى اإلكمالية. 
، نجػػد الفرنسػػية لمغػػة العربيػػة كآخػػر لمغػػةالتػػي نجػػد فييػػا معمػػـ يػػدرس افعكػػس المرحمػػة االبتدائيػػة 

في مرحمة التعميـ التكسط أستاذ خػاص بكػؿ مػادة، كتتفػاكت أىميػة المػكاد مػف مػادة إلػى أخػرل 
كىػػػك مػػػا يتػػػرجـ فػػػي معامػػػؿ كػػػؿ مػػػادة، كمػػػا يقػػػـك بتنظػػػيـ الحيػػػاة المدرسػػػية داخػػػؿ المتكسػػػطة 

 ـتيمستشار التربية كمساعديو التربكييف إذ يتكفػؿ بتنظػيـ دخػكؿ كخػركج المتعممػيف كتتبػع غيابػا
 كحاالت الفكضى التي يحدثكنيا أك السمككات التي تتنافى كالقانكف الداخمي.  

   :(3)تتكزع سنكات التعميـ المتكسط األربع إلى ثالثة أطكار تتميز بأىداؼ محددة كىي
مدتػػو سػػنة كاحػػدة كيشػػمؿ السػػنة األكلػػى مػػف التعمػػيـ الطــور األول) طــور التجــانس والتكيــف(: 

 خ المكتسبات، كما يتـ فيو إدراج المغة األجنبية الثانيةالمتكسط كيتـ فيو ترسي
ـــدعم والتعمـــق(: ـــاني )طـــور ال كيشػػػمؿ السػػػنتيف الثانيػػػة كالثالثػػػة كيخصػػػص لػػػدعـ  الطـــور الث

 الكفاءات كرفع المستكل الثقافي كالعممي كالتكنكلكجي.
متكسػط،  يستغرؽ سنة كاحدة كيشػمؿ السػنة الرابعػة  الطور الثالث ) طور التعميق والتوجيو(:

فباإلضػػػافة إلػػػى تنميػػػة كتعميػػػؽ التعممػػػات فػػػي مختمػػػؼ المػػػكاد، كتخػػػتـ بامتحػػػاف شػػػيادة التعمػػػيـ 

                                                           
 47، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائر، ص المرجعية العامة لممناىجكزارة التربية الكطنية،  1

 28ص  مرجع سابق،، المرجعية العامة لممناىجكزارة التربية الكطنية،  2

 .79ص  الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، ، السنة الثالثة،موم الطبيعة والحياة العموم الفيزيائيةالرياضيات، ع مناىج، كزارة التربية الكطنية3
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المتكسػػط أيػػف  يػػتـ فييػػا تحضػػير التالميػػذ نحػػك شػػعب التعمػػيـ الثػػانكم أك إلػػى التكػػكيف المينػػي 
 كالتمييف.

 . مشكالت التعميم المتوسط2.3
   بكية  كمنيا:التي تعيؽ السير الحسف لممؤسسة التر  تتعدد مشاكؿ

 التسرب: ـــ مشكمة

يعرؼ التسرب بأنو انقطاع المتعمـ عف المدرسة انقطاع كميا قبػؿ أف يػتـ المرحمػة المتكسػطة،  
كيشكؿ التسرب عائقا أماـ التقػدـ الػذم تبتغيػو المدرسػة كالمجتمػع ككػؿ  كلمتسػرب عػدة عكامػؿ 

 تؤدم إليو كىي:

 ـ ػػػػػ الكضع االقتصادم الصعب ألسرة المتعم 
 ػػػػػ المادة الدراسية كطريقة تعمميا.

 ػػػػػ عدـ اىتماـ أسرة المتعمـ بالتعميـ.
 ػػػػػ المشاكؿ األسرية كالخالفات المتكررة بيف الزكجيف.

ػػػػػػػ ضػػعؼ القػػدرات العقميػػة لممػػتعمـ كيػػنعكس ىػػذا الضػػعؼ فػػي صػػعكبات فػػي الػػتعمـ ثػػـ رسػػكب 
صػػػغركنو سػػػنا ممػػػا يشػػػعره  بػػػالحرج كعػػػدـ متكػػػرر، إذ يجػػػد المػػػتعمـ نفسػػػو يػػػدرس مػػػع تالميػػػذ ي

 التكيؼ مع المكقؼ الجديد.
 رفقػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػكء فمرافقػػػػػػػػػة التالميػػػػػػػػػذ الفاشػػػػػػػػػميف يجػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػتعمـ إلػػػػػػػػػى االنسػػػػػػػػػياؽ كرائيػػػػػػػػػـ.  -

 :  الرسوب ـــ مشكمة
كيتجمػى ىػذا  .يقصد بو تكػرار بقػاء المػتعمـ فػي الصػؼ الكاحػد لعػدـ اجتيػاز االختبػار بنجػاحك 

تعجز مؤسسات كثيػرة عػف تحقيػؽ نسػبة  إذشيادة التعميـ المتكسط  المشكؿ خاصة في امتحاف
، كيككف مصير التمميػذ إمػا الطػرد فػي حالػة تجػاكزه السادسػة نجاح معتبرة تحفظ ليا ماء الكجو

عشػػر مػػف عمػػره أك إعػػادة السػػنة كحػػدكث اكتظػػاظ فػػي أقسػػاـ االمتحػػاف يػػؤثر عمػػى المترشػػحيف 
  الجدد الجتياز شيادة التعميـ المتكسط. 
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 : ساتذةة بعض األءضعف مستوى كفاـــ مشكمة 
 ك أسػتاذأم عدـ تمكف األسػتاذ مػف المػادة العمميػة كالميػارات التدريسػية الالزمػة ألم          

يتجمػػػى الضػػػعؼ" العممػػػي لممدرسػػػيف فػػػي عػػػدة مظػػػاىر تربكيػػػة كعمميػػػة تميػػػزىـ أىميػػػا تقيػػػدىـ 
لقائيػا عمػى الطمبػة  بالمادة المنيجية في الكتاب كعدـ الخركج عنيػا كحفظيػا حفظػا ميكانيكيػا كا 

كعػػػدـ تعمػػػؽ معظػػػـ المدرسػػػيف بالمػػػادة العمميػػػة كعػػػدـ إعطػػػاء األمثمػػػة الكاقعيػػػة عنيػػػا  كمػػػا ىػػػي
 "(1)بحيث ال يفيما الطمبة كال يستكعبكا مضامينيا كدالالتيا

 :اكتظاظ األقسام ـــ مشكمة
األىػػػداؼ المرجػػػكة عمػػػى  مػػػف المشػػػاكؿ التػػػي تعيػػػؽ سػػػير المؤسسػػػات التربكيػػػة كتحقيػػػؽ        

كيطػػػػرأ ىػػػػذا المشػػػػكؿ بسػػػػب التزايػػػػد الػػػػديمكغرافي كمحدكديػػػػة المؤسسػػػػات التربكيػػػػة أكمػػػػؿ كجػػػػو 
السػػتقباؿ جميػػع الكافػػديف إلييػػا أك عنػػدما تتكاجػػد متكسػػطة كاحػػدة فػػي منطقػػة سػػكانية كثيفػػة ممػػا 

تظػػػاظ يجبرىػػػا عمػػػى اسػػػتقباؿ جميػػػع المتمدرسػػػيف، ك رغػػػـ التراجػػػع الػػػذم تعرفػػػو مدارسػػػنا فػػػي اك
التالميذ إال أنيا تبقى مرتفعو، فاكتظػاظ القسػـ النػاتج عػف زيػادة المتعممػيف كمحدكديػة القاعػات 

 كاألبنية يؤدم إلى: 
نسػػػانية بينػػو ك ببػػػيف متعمميػػو، فػػػاف كػػػاف  ػػػػػػػ ال يسػػػمح لألسػػتاذ بتكػػػكيف عالقػػة تربكيػػػة كعمميػػة كا 

التفاعػػػؿ  إحػػػداث يع   "عػػػدد طمبػػػة الصػػػؼ يزيػػػد عمػػػى الخمسػػػيف طالبػػػا فػػػاف المػػػدرس ال يسػػػتط
العممي كاالجتماعي مع طمبتو كال يستطيع التعػرؼ عمػى نقػاط القػكة ك الضػعؼ عنػد طمبتػو كال 

 "(2)يتمكف مف بذؿ الجيكد كالمساعي العممية الحثيثة مع الطمبة الضعفاء
 ػػػػػ يحد االكتظاظ مف استعماؿ األستاذ لطرؽ تدريس مختمفة.

، مطالػب ببػذؿ مجيػكدات مضػاعفة ظة عممية مرىقة لألسػتاذ فيػكػػػػػ التدريس في األقساـ المكت
لعػػػدـ تجػػػانس المتعممػػػيف ككجػػػكد فػػػركؽ فرديػػػة بيػػػنيـ، كمػػػا انػػػو يحػػػد مػػػف االسػػػتفادة مػػػف قػػػدرات 

 األستاذ كاممة.
                                                           

 .165، صمرجع سابقإحساف محمد الحسف،  1

 .168ص ، مرجع سابق إحساف محمد الحسف، 2
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ػػػػػػػ يصػػػعب إشػػػراؾ جميػػػع التالميػػػذ فػػػي النقػػاش كالحػػػكار، كمػػػا أف األسػػػتاذ ال يػػػتمكف مػػػف رصػػػد  
 كتتبع التالميذ المتعثريف.
دارتو ػػػػػ صعكبة ضبط القسـ خاصة بالنسبة لمف ىـ حديثي عيػد بالتػدريس ممػا يجبػرىـ إلػى  كا 

 التغيب  كالى استعماؿ أساليب ال تربكية لضبط القسـ.
 ػػػػػ ضعؼ التفاعؿ بيف األستاذ كالمتعمميف.

يمتػػؼ ػػػػػػ اسػػتفادة أقػػؿ مػػف الكسػػائؿ التعميميػػة، كيالحػػظ ىػػذا بكثػػرة فػػي حصػػة اإلعػػالـ ا لػػي إذ 
عدد كبيػرة مػف التالميػذ حػكؿ الحاسػكب السػتعمالو بينمػا فػي المعػايير التربكيػة كجػب أف يكػكف 

 حاسكب لكؿ تمميذ.
مكاناتو.  ػػػػػ ال يسمح لممتعمـ مف التعبير عف قدراتو كا 

 :كثرة تغيب األساتذة ـــ مشكمة
ال يسػػػػمح  فكثػػػػرة غيػػػػاب المدرسػػػػيفكيقصػػػػد بيػػػػا تغيػػػػب األسػػػػاتذة عػػػػف الحػػػػد المعقػػػػكؿ،        

لممتعممػػيف بإكمػػاؿ المنػػاىج الدراسػػية المقػػررة كتػػدفع باألسػػاتذة إلػػى اإلسػػراع فػػي تقػػديـ الػػدركس 
 خاصة لمتالميذ المقبميف عمى اجتياز امتحانات الرسمية مما ينعكس سمبا عمى تحصيميـ.

أك عنػػدما يكػػػكف معظػػػـ أعضػػػاء  حػػيف تكػػػكف إدارة المؤسسػػػة متسػػػيبةيطػػرأ كػػػذاؾ ىػػػذا المشػػػكؿ 
ف مػػػف النسػػػاء أيػػػف  تضػػػطر  بعػػػض العػػػامالت إلػػػى الخػػػركج إلػػػى عطمػػػة  الطػػػاقـ التربػػػكم مكػػػكن
 مما يجعؿ المؤسسة تسيير بأستاذة مستخمفيف. ، األمكمة

 .المتعمم 4
المتعمـ ىك المتمقي أك المرسؿ إليو، الذم يعمؿ كؿ مف األستاذ ككاضع المنياج عمػى         

دد كبطػػػػػرؽ مختمفػػػػػة  بغيػػػػػة تحقيػػػػػؽ أىػػػػػداؼ مخاطبتػػػػػو كالتػػػػػأثير فيػػػػػو باتجػػػػػاه معػػػػػيف كزمػػػػػف محػػػػػ
، إذ تغيػػػرت النظػػػرة إلػػػى المػػػتعمـ كأصػػػبح ينظػػػر إليػػػو عمػػػى أنػػػو ىػػػك أسػػػاس العمميػػػة (1)مقصػػػكدة

التعميمية التعمميػة، فالغايػة مػف ىػذه العمميػة ىػي بنػاء شخصػية المػتعمـ لتكػكف شخصػية منتجػة 
المنتسػػب إلػػى طػػكر مرحمػػة  مبدعػػة لممعرفػػة ال مسػػتيمكة ليػػا، كالمػػتعمـ فػػي دراسػػتنا ىػػك التمميػػذ
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(، حيػػػث تتػػػكج ىػػػذه  سػػػنة 51إلػػػى  11التعمػػػيـ المتكسػػػط حيػػػث يكػػػكف عمػػػره يتػػػراكح مػػػا بػػػيف )
 .المرحمة بانتقاؿ المتعمـ إلى المرحمة الثانكية بعد أربع سنكات مف الدراسة كالمثابرة

يػػث كالمتعممػػيف رغػػـ انػػو متجانسػػيف ظاىريػػا مػػف حيػػث السػػف إال أنيػػـ مختمفػػيف مػػف ح        
الحجـ كالػكزف كسػالمة األعضػاء كالصػحة العامػة كمػا ىنػاؾ فػركؽ عقميػة كىػي اختالفػات فػي 
، نسػػبة الػػذكاء كاإلدراؾ كالتفكيػػر ككػػذلؾ اختالفػػات فػػي الميػػكؿ كاالتجاىػػات كاالنطػػكاء كالخجػػؿ

الثقافيػة كاالجتماعيػة كاالقتصػػادية التػي يعيشػػكف  كمػا أف المتعممػيف يتمػػايزكف مػف حيػث  البيئػػة
ككػػذا تجػػاربيـ اليكميػػة كخبػػراتيـ كذكػػائيـ ممػػا يتطمػػب مػػف األسػػتاذ التعامػػؿ معيػػـ حسػػب فييػػا 

 خصكصيتيـ.
ك تعػػد مرحمػػة التعمػػيـ المتكسػػط مرحمػػة جػػد حساسػػة فػػي بنػػاء شخصػػية المػػتعمـ كتنميػػة          

قدراتو كمياراتو، فيي تعتبر أىـ كأعقد المراحؿ العمرية لممتعمـ نظرا لمخصكصػيات البيكلكجيػة 
 لحاجات النفسية لممتعمـ الذم يتزامف عنده الزمف التعميمي بمرحمة المراىقةكا

 . المتعمم في مرحمة المراىقة:1.4.
مرحمػػػة المراىقػػػة مػػػف المراحػػػؿ العمريػػػة الحرجػػػة كالحساسػػػة كالتػػػي تكثػػػر فييػػػا المشػػػاكؿ         

اىػػؽ كسػػمككاتو المر  كالصػػراعات الداخميػػة ىػػذه المشػػاكؿ كالصػػراعات فػػد تترجميػػا أفعػػاؿ المػػتعمـ
كتتضػػح مػػف خػػالؿ قمقػػو المسػػتمر كمػػا يصػػاحبيا مػػف اىتمػػاـ بالػػذات، كالكاقػػع المعيشػػي لممػػتعمـ 

 المميء بمختمؼ أشكاؿ اإلثارة كاإللياء.
ينظػػر عمػػـ لػػنفس إلػػى مشػػكالت المراىقػػة عمػػى أنيػػا مظػػاىر عارضػػة تنشػػأ مػػف جيػػؿ ك         

الفيػػـ أك اإلدراؾ السػػميـ لخصػػائص ىػػذه ا بػػاء كالمػػربييف باألسػػاليب الصػػحيحة لمتربيػػة كعػػدـ 
المرحمة فا باء كالمربكف يفرضكف عمى المراىؽ القيكد التي تحػكؿ دكف تطمعػو إلػى االسػتقالؿ 
كالرشد كىي مطالب جديدة تتطمبيا ىذه المرحمة، كتتخذ مظاىر متعددة منيػا ثػكرة المراىػؽ إذا 

ؤكنو الخاصػة أك فػي دراسػتو، أك فػي لـ يجد الطعاـ المناسب أك ثكرتو لتدخؿ أبيو كأمػو فػي شػ
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إظيػػار سػػمطانو عمػػى إخكتػػو الصػػغار، كثػػكرة كتمػػرد المراىػػؽ قػػد يكػػكف ايجابيػػة صػػريحة يجيػػر 
 بيا أك قد تككف سمبية تظير في أحالـ اليقظة.  

بمرحمة المراىقة، التي عرؼ تحديدىا اختالفػات عديػدة  فالتمميذ في ىذه المرحمة يمر         
سػػنة فػػي  21الػػى 10ثيف، حيػػث يػػرل الػػبعض بػػأف المراىقػػة ىػػي الفتػػرة مػػف بػػيف أكسػػاط البػػاح

سػنة إال انػو فػي العمػـك  تقسػـ إلػى ثالثػة  21الػى 12حيف يحصػر الػبعض األخػر فترتيػا بػيف 
 كىي:  (1)مراحؿ

 سنة أم تتزامف مع طكر التعميـ المتكسط. 15إلى12: كتمتد مفمرحمة المراىقة المبكرة-أ 
سػنة،  كالتػي تتػزامف مػع كجػكد التمميػذ  18إلػى  15: تمتػد مػفمتوسطةمرحمة المراىقة ال -ب

 في الطكر الثانكم.
سػػنة كتتػػزامف مػػع التحػػاؽ الطالػػب  21إلػػى 18: كالتػػي تمتػػد مػػفمرحمــة المراىقــة المتــأخرة -ج

 بالتعميـ الجامعي.
بال كباعتبػار أف الدراسػة الحاليػػة تتطػرؽ إلػػى المػتعمـ فػي مرحمػػة التعمػيـ المتكسػػط بكصػفو مسػػتق
مػػػف كمرسػػػال فػػػي العمميػػػة االتصػػػالية ، كىػػػذا مػػػا يقابػػػؿ مرحمػػػة المراىقػػػة المبكػػػرة كمػػػا تتميػػػز بػػػو 

 كىي كالتالي: خصائص نمك جسدم كعقمي كانفعالي

 الجسمي)الجسدي(: النمو-أ
ك تبػدأ مظػاىر النمػك الجسػمي فػي يعتبر النمك الجسمي مػف أىػـ مظػاىر نمػك المراىػؽ        

" كالخارجيػػػػػة "الجسػػػػػمية ة"الفيزيكلكجيػػػػػ الداخميػػػػػةفػػػػػي نمػػػػػك األعضػػػػػاء ، ك لمغػػػػػدد النمػػػػػك الػػػػػكظيفي
كالعضػػػكية" كنمػػػك الجيػػػاز العظمػػػي كأثػػػر كػػػؿ ذلػػػؾ عمػػػى النمػػػك الطػػػكلي كالػػػكزني، كلمػػػا كانػػػت 
مرحمػػة المراىقػػة مرحمػػة نمائيػػة سػػريعة فيػػي تشػػمؿ جكانػػب نمػػك المراىػػؽ الداخميػػة كالخارجيػػة ، 

ت الحيكيػػػة التػػػي ال تخضػػػع لممشػػػاىدة البصػػػرية فػػػالنمك الػػػداخمي يتمثػػػؿ فػػػي  مجمكعػػػة العمميػػػا
كالتي تحدث داخؿ جسـ المراىؽ ك تنعكس عمى المظيػر الخػارجي إذ تبػدأ الغػدد الصػماء فػي 
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، إفػػػراز بعػػػض اليرمكنػػػات التػػػي تسػػػاعد عمػػػى انتقػػػاؿ الفػػػرد مػػػف فتػػػرة الصػػػبا إلػػػى مرحمػػػة البمػػػكغ
 فتظير الصفات الجنسية الثانكية بشكؿ كاضح.

اضح في النمػك بػيف اإلنػاث كالػذككر، حيػث ينمػك الػبعض بشػكؿ سػريع جػدا كما يحدث تبايف ك 
 . (1)في السنة الكاحدةكم  12 بحيث تبم  الزيادة أحيانا 

 كأىـ التغيرات الفيزيكلكجية التي تطرأ عمى المراىؽ ما يمي: 
 نمو المعدة:

عمػػى ذه الزيػػادة تنمػػك المعػػدة كتػػزداد سػػعتيا خػػالؿ المراىقػػة زيػػادة كبيػػرة كتػػنعكس آثػػار ىػػ      
رغبػػة المراىػػؽ الممحػػة إلػػى الطعػػاـ، كتظػػؿ ىػػذه الحاجػػة الممحػػة مييمنػػة عمػػى حياتػػو مػػا يقػػرب 

 (2)الثالث أك األربع سنكات.
 نمو الغدد الجنسية:ـ

تنمػػػك الغػػػدد الجنسػػػية ذات التػػػأثير عمػػػى العمميػػػات المتصػػػمة بالنضػػػج الجنسػػػي كيحػػػدث        
كلكجية أكلية متعددة، ذلؾ أف الصبياف قبػؿ أف يبمغػكا البمكغ كنضج جنسي كىك ثمرة تغيرات بي

مبمػػ  الحمػػـ تحػػدث  ليػػـ ىػػذه التغيػػرات فػػي الجسػػـ  حيػػث تصػػب الغػػدة النخاميػػة إفرازاتيػػا فػػي 
 (3)مجرل الدـ فتثار الغدد التناسمية ، كبذلؾ تنضج الغدد التناسمية.

النمو العقمي  واالنفعالي: - ب  
لمرحمػػة المفػػاىيـ المجػػردة بدرجػػة كبيػػرة، إذ ينتقػػؿ تفكيػػره مػػف يػػدرؾ التالميػػذ فػػي ىػػذه ا         

المحسكسات إلى المجردات فيـ قادركف عمى إدراؾ المفػاىيـ األخالقيػة، كمػا يتجػو تفكيػره إلػى 
 .(4)ما كراء الطبيعة مف خالؽ مدبر، كجنة كنار، كبعث كحساب

مكؾ األطفػػاؿ كتصػػرفات الكبػػار الثبػػات مػػا بػػيف سػػ ـعػػد االنفعػػالي كنمػػػػػػلا ظاىرػػػػممػػف ك         
دـ الثقػػػػة بػػػػالنفس، كاالسػػػػتغراؽ فػػػػي أحػػػػالـ اليقظػػػػة ػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػكالميػػػؿ إلػػػػى العزلػػػػة كاالنطػػػػكاء بسب

                                                           
 . 275،  ص:311، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عف بعد، الجزائر، ب ط، تربية وعمم النفس، دخيرم كناس ك بكصنبكرة عبد الحمي1

 .388، ص 3111، 6دار الفكر العربي، القاىرة، ط ،الذكاء السيد فؤاد البيي، 2

 .96دار النيضة العربية، بيركت، بدكف تاريخ، ص، عمم النفس ودراسة التوافقكماؿ الدسكقي ، 3

 .354، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، بدكف سنة نشر، صأصول التربية والتعميمتركي رابح،  4
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كالخيػػػاؿ الخصػػػب، باإلضػػػافة إلػػػى خػػػكؼ المراىػػػؽ مػػػف العالقػػػات االجتماعيػػػة، كػػػالخكؼ مػػػف 
فػي القسػـ، كتبػدك أيضػا مقابمة الناس كالتكاجد معيـ كالخكؼ مف إلقاء الخطابػات أمػاـ زمالئػو 

ي خجؿ المراىؽ حيث" يبػدك خجػكال فػي مرافقػة الجميػع مػا عػدا ػػػػػػخاكؼ االجتماعية فػػػػػػػػىذه الم
ك يريػػػد أف يتػػػرؾ انطباعػػػا حسػػػنا فػػػي نفػػػكس الكبػػػار كاألغػػػراب كأفػػػراد ػػػػػػػػػػػأصػػػدقائو الحميمػػػيف، في

عمػػى أف يحقػػؽ ذلػػؾ فيػػؤدم بػػو الخػػكؼ حينئػػذ  وػػػػػػػػػػػػة بمقدرتػػػػػػػػػػػػالجػػنس ا خػػر، ممػػا تنقصػػو الثق
 (1)لمتييب أك االستحياء" 

 النمو االجتماعي:  -ج
يغمػػػػػب عمػػػػػى سػػػػػمكؾ التمميػػػػػذ المراىػػػػػؽ فػػػػػي ىػػػػػذه المرحمػػػػػة طػػػػػابع التػػػػػأثر بالجماعػػػػػة           

كاإلعجاب بالبارزيف فييا كتقميدىـ، إذ تصبح جماعة األصدقاء ىي مصػدر القػكانيف السػمككية 
شػػيع بػػيف المػػراىقيف فػػي ىػػذه المرحمػػة لغػػة خاصػػة بأعضػػاء جماعػػة األصػػدقاء العامػػة، كمػػا ت

كيحػػػػرص المراىقػػػػكف عمػػػػى أف ال يعػػػػرؼ غيػػػػرىـ مفاتيحيػػػػا، كيشػػػػكؿ ىػػػػذا جػػػػزءا مػػػػف االعتػػػػزاز 
 (2)بالجماعة، كحرصيـ عمى االستقالؿ النفسي عف الكبار.

أعمالػػو عػػف األسػػرة "كفػي ىػػذه المرحمػػة يشػػعر المراىػػؽ برغبػػة قكيػػة فػػي االسػػتقالؿ فػػي تفكيػػره، ك 
كمػػف كػػاف يخضػػػع ليػػـ مػػػف الكبػػار كىػػك يحػػػاكؿ أف يتخػػذ مػػػثال خاصػػا بػػو كلػػػذلؾ سػػميت ىػػػذه 

 .(3)المرحمة بمرحمة عبادة األبطاؿ"
 . المسارات  المدرسية لممتعمم2.4

يختمػػؼ كػػؿ االخػػتالؼ  ينتقػػؿ المػػتعمـ مػػف الطػػكر االبتػػدائي إلػػى الطػػكر المتكسػػط الػػذم        
فبعدما تعكد التمميذ عمى معمميف فقط احدىما لمغة الفرنسية كآخػر يػدرس  عف الطكر االبتدائي

المغة العربيػة ك بقيػة المػكاد، كحجػـ سػاعي قميػؿ  ينتقػؿ إلػى الطػكر المتكسػط دكف سػابؽ تييئػة 
عمػا كػاف فػي االبتػدائي  كميػايختمػؼ فػالحجـ الزمنػي ، ليجد تغير جذرم في ىيكمػة ىػذا المرفػؽ

                                                           
 .296، ص مرجع سابقكماؿ الدسكقي،  1

 .166، ص ، مرجع سابقبكصنبكرة عبد الحميد ،خيرم كناس 2

 .244، صمرجع سابقتركي رابح،  3
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 مػف حيػث ؾ، كػذلإذ يصبح  المتعمـ يدرس  سبع ساعات يكميا حيث يتضاعؼ الحجـ الزمني
زمني معيف كمتطمبات معينة كأىميػة خاصػة بيػا فػي المسػار  ـفمكؿ مادة حج المكاد المدركسة

أسػػػتاذ خػػػاص بيػػػا يدرسػػػيا، كتختمػػػؼ كتتنػػػكع طػػػرؽ تعامػػػؿ األسػػػاتذة مػػػع  لممػػػتعمـ كالتعميمػػػي 
ـ المتسػػاىؿ المػػتفيـ كمػػنيـ المتشػػدد كمػػنيـ المتعممػػيف تبعػػا لتكػػكينيـ كخبػػرتيـ كطبػػاعيـ  فمػػني

 المرح كمنيـ العادم.

كالمتعممػػكف عنػػد انتسػػابيـ لممتكسػػطة فػػإنيـ يخضػػعكف لمجمكعػػة مػػف األنظمػػة كالقػػرارات        
عمػػػى األقسػػػاـ حسػػػب قػػػدراتيـ كىػػػذا بنػػػاء عمػػػى  التػػػي تػػػنظـ الحيػػػاة المدرسػػػية إذ  يػػػتـ تػػػكزيعيـ
يػتـ مراعػاة جػنس المتعممػيف أثنػاء التكزيػع  حتػى ال معدالت االنتقاؿ جيد متكسط ضعيؼ كما 

،  ليصػػبح القسػػـ مؤلػػؼ مػػف تالميػػذ متجانسػػكف يحتػكم القسػػـ فقػػط عمػػى اإلنػػاث أك الػػذككر فقػػط
كمتكاجػػدكف فػػي حيػػز زمػػاني كاحػػد،  لكػػنيـ مختمفػػكف فػػي نػػكاح كثيػػرة فيػػـ مختمفػػكف فػػي عمريػػا 

كظػػػػػركفيـ االقتصػػػػػادية  ـافعيػػػػػقػػػػػدرتيـ العقميػػػػػة عمػػػػػى الفيػػػػػـ كالتفكيػػػػػر كىػػػػػـ مختمفػػػػػكف فػػػػػي دك 
، كمختمفيف في مستكاىـ الدراسي بيف مف انتقؿ بجدارة خالؿ السػنة كبػيف كاالجتماعية كالثقافية

كىػي أمػكر كميػا كجػب عمػى القػائـ  المنتقميف باإلنقػاذ خػالؿ الػدكرة االسػتدراكية كبػيف المعيػديف،
كفػي  ىـ كقػدراتيـ كاسػتعداداتيـ،تعميمػا  يناسػب أعمػار  اكيتمقػك باالتصاؿ أخذىا بعيف االعتبػار، 

القسـ يصبح التمميذ عضكا في جماعة متناظرة كمساكية لػو ينبغػي عميػو بقػكة القػانكف أف يبقػى 
عضكا فييا لمدة أربع سنكات عمى األقػؿ ك تعتبػر ىػذه الجماعػة الصػفية مػف أىػـ المجمكعػات 

نمػػاذج سػػمككية كيصػػبح فيػػي تقػػدـ لػػو  (1)فػػي حيػػاة المػػتعمـ الف العديػػد مػػف حاجاتػػو تمبػػى فييػػا
 .المتعمـ ممزما بالتقيد بيا كضركرة لمتكيؼ مع زمالئو في القسـ

كيتػػدرج المػػتعمـ مػػف مسػػتكل درسػػي إلػػى آخػػر إذا تحصػػؿ عمػػى معػػدؿ يسػػاكم أك يفػػكؽ        
االسػػتدراكي فػػي نيايػػة حصػػكلو عمػػى المعػػدؿ يجتػػاز االمتحػػاف العشػػرة ا كفػػي حالػػة تعثػػره كعػػدـ 
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المرحمػػة فيجتػاز التمميػذ شػيادة التعمػيـ المتكسػػط التػي سػتحدد مصػيره إمػػا السػنة، أمػا فػي نيايػة 
   .أك التكجيو إلى الحياة العممية أك إعادة السنة  االنتقاؿ إلى الطكر الثانكم

 .المشاكل التربوية التي تواجو المتعمم في طور التعميم المتوسط3.4
كيػػػػػة عمػػػػػى تػػػػػكفير كتييئػػػػػة المنػػػػػاخ يحػػػػػرص األسػػػػػتاذ كالطػػػػػاقـ اإلدارم لممؤسسػػػػػة الترب         

زالػػػػة العكائػػػػؽ كتحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ  المناسػػػػب لسػػػػير العمميػػػػة التربكيػػػػة كالتعميميػػػػة فػػػػي المدرسػػػػة كا 
المتكخاة إال أف  مرحمة المراىقة المبكرة التي يمر بيا المػتعمـ تظيػر عمػى مسػتكاىا العديػد مػف 

ميػػػذ يعػػػانكف مػػػف مشػػػاكؿ المشػػػاكؿ كالميػػػكؿ كاالتجاىػػػات كالرغبػػػات لػػػدل المػػػتعمـ، فػػػبعض التال
تربكيػػة كالتغيػػب المتكػػرر أك تػػدني التحصػػيؿ المدرسػػي أك الشػػجار مػػع زمالئيػػـ أك غيرىػػا مػػف 
المشػػاكؿ الغيػػر مرغػػكب فييػػا، كيتطمػػع األسػػتاذ إلػػى حػػؿ ليػػذه المشػػاكؿ التػػي قػػد يعيػػؽ الػػبعض 

ممػػػيف، منيػػػا سػػػير العمميػػػة االتصػػػالية كيقمػػػؿ الػػػبعض األخػػػر منيػػػا العائػػػد التربػػػكم لػػػبعض المتع
كتجدر اإلشػارة إلػى "عػدـ اعتبػار كػؿ مشػكمة تسػتكجب التشػخيص كالمتابعػة كىػذا بسػبب تػدني 

 "(1)درجة حدتيا أك استثنائية حدكثيا
فيناؾ العديد مف األنماط السػمككية السػمبية التػي يمارسػيا المػتعمـ داخػؿ القسػـ  لكػف ال        

ية  بػؿ كجػب االحتكػاـ إلػى بعػض  يجب أف يتعامؿ معيا عمى أساس أنيا جميعيا مشاكؿ صف
 : (2)المعايير كىي

 درجة حدة السموك:
كيتمثػػػؿ فػػػي مػػػا إذا كػػػاف السػػػمكؾ المنػػػتيج مػػػف قبػػػؿ المػػػتعمـ ينطػػػكم عمػػػى خطػػػر ييػػػدد        

صػػاحب السػػمكؾ أك زمالئػػو أك األسػػتاذ كإحضػػار أدكات حػػادة لمقسػػـ، أك يعرقػػؿ السػػير الحسػػف 
 لمعممية التعممية التعميمية.

 
 

                                                           
 101ص  ، مرجع سابق،ماجد الخطايبة كاخركف 1
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 رار السموك:مدى تك
 بعض المشاكؿ التي يرتكبيا المتعممكف تظيػر بشػكؿ اسػتثنائي لػذا كجػب عػدـ اعتبارىػا        
إال إذا كانػػت درجػػة حػػدتيا تسػػتكجب ذلػػؾ، أمػػا التػػي تكػػرر كثيػػرا فيػػي  التربكيػػة  كؿامشػػمػػف ال

 التي تتطمب تدخؿ لتشخيصيا كعالجيا.
 كمف بيف المشاكؿ التي يرتكبيا المتعمميف نذكر:

 ـ العنف ضد األساتذة:1

العنؼ ضد المعمميف ظاىرة انتشرت فػي السػنكات األخيػرة خاصػة فػي مرحمتػي التعمػيـ         
المتكسط كالثانكم الف المتعمـ في ىذا الطكريف يمر بمرحمة المراىقة كما تتميػز بػو مػف صػراع 

مػػػة كالمجتمػػػع تػػػأثير العائ ىباإلضػػػافة إلػػػكتمػػػرد عمػػػى أسػػػمكب الحيػػػاة كرغبػػػة فػػػي إثبػػػات الػػػذات، 
كاإلعػػالـ المرئػػي كمػػا يبثػػو مػػف أفػػالـ عنػػؼ تػػؤدم بػػالمتعمـ إلػػى الرغبػػة بالتقميػػد كيغذيػػو بطػػرؽ 

كيتمثؿ العنؼ ضد األساتذة في تيديد األستاذ أك التعدم عميػو  داخػؿ ، جديدة لممارسة العنؼ
القسػػػػـ أك عنػػػػد خركجػػػػو مػػػػف المؤسسػػػػة كقػػػػد يسػػػػتعيف المتمػػػػدرس بػػػػبعض رفقائػػػػو لمتعػػػػدم عمػػػػى 

 ساتذة. األ

 ـ إتالف ممتمكات المؤسسة:2

عبػػث بعػػض التالميػػذ بممتمكػػات المتكسػػطة كتخريبيػػا كتكسػػير الكراسػػي كزجػػاج النكافػػذ        
ككضع الشػمع فػي السػبكرة أك تخريبيػا مػف أجػؿ عػدـ الدراسػة ك تضػييع الكقػت، كنػزع مأخػذ ك 

ر النصػػكص، كتخريػػب أزرار الكيربػػاء ككضػػع المبػػاف فػػي أقفػػاؿ أبػػكاب األقسػػاـ أك تمزيػػؽ دفػػات
األثاث ال يجب النظر إليو عمى انػو دائمػا عمػؿ تخريبػي، فقػد يقػـك المػتعمـ بفعػؿ تخريبػي دكف 
 قصد كتكسير زجاج النكافذ، إنما المقصكد ىك الذم يرتكبو المتعمـ عف قصد كمكر كدىاء. 
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 ـ المشاجرات:3

أذل بػدني، كقػد يقػع ىػذا  إتباع بعض التالميذ سمكؾ عدكاني نحػك زمالئيػـ فػي شػكؿ         
السمكؾ داخؿ القسـ أثناء غياب األستاذ أك عند تأخره في االلتحاؽ بالقسـ أكفػي السػاحة أثنػاء 
اسػػتراحة التالميػػذ، أك فػػي دكرة الميػػاه، أك عنػػد الخػػركج مباشػػرة مػػف المؤسسػػة التربكيػػة كىػػذا مػػا 

 أصبح يالحظ  بكثرة عند مداخؿ المؤسسات التربكية.
 درسي:ـ الغياب الم4

مف المشاكؿ التي تعترض تمدرس التمميذ عمػى أكمػؿ كجػو كتسػتدعي إبػالغ كلػي أمػر         
التمميػػذ بػػذلؾ،  كالغيػػاب المدرسػػي ىػػك انقطػػاع التمميػػذ عػػف المدرسػػة أك بعػػض المػػكاد الدراسػػية 
لفتػػرات زمنيػػة متقطعػػة، كىػػك مػػا يػػؤدم إلػػى ضػػعؼ التمميػػذ الدراسػػي كالػػى حرمانػػو مػػف فػػرص 

فػػة  كقػد يرجػػع تغيػب التمميػػذ إلػػى مشػاكؿ عائميػػة تػأثر عمػػى تمدرسػو أك  عػػدـ قيػػاـ النمػك المختم
أكليػػػاء األمػػػكر بػػػدكرىـ فػػػي متابعػػػة أبنػػػائيـ أك عػػػدـ  مناسػػػبة بعػػػض المػػػكاد الدراسػػػية  لقػػػدرات 

 التمميذ. 
 ـ الكتابة عمى الجدران:5

لمراقبة الميدانيػة سمكؾ لمتعبير عف الرأم كيتخذ كسيمة غير حضارية كتتـ مالحظتو با        
عمى الجدراف في القسـ أكفي دكرات المياه أك عمى الطاكالت أك عمى جدراف الحائط الخػارجي 

كػػػػالـ فػػػػاحش أك اإلسػػػػاءة إلػػػػى شػػػػخص احػػػػد األسػػػػاتذة أك  ـىػػػػذا الكػػػػالكقػػػػد يكػػػػكف  لممؤسسػػػػة،
 أك المستشار في التربية أك ألحد الزمالء. المساعديف التربكييف )المراقبيف(

مظير المناسب لمقسـ كالمدرسة بصكرة عامة لو أثػر سػمبي عمػى نفسػيات المتعممػيف إف عدـ ال
عػف المدرسػة  إلػى إعطػاء صػكرة سػمبية لممجتمػع الخػارجييؤدم ك (1)في تقبميـ لعممية التعميـ،

 لمؤسسة. امما يؤدم إلى إحجاـ ا باء عف تسجيؿ أبناءىـ في ىذه  كطاقميا التربكم،
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 ـ اليروب من المؤسسة: 6

خركج التمميذ مف المدرسة بصكرة غير نظامية أثناء سػير اليػـك الدراسػي أم دكف أف          
يؤذف لفكجو التربػكم بػالخركج كيكػكف إمػا بػالقفز مػف فػكؽ أسػكار المؤسسػة أك مػف الخػركج مػف 

 الباب الرئيسي مع األفكاج األخرل في ظؿ ضعؼ المتابعة اإلدارية.
أسػػػبابيا، فقػػػد تكػػػكف الكاجبػػػات المدرسػػػية التػػػي ال تراعػػػي  كتتكجػػػب ىػػػذه الظػػػاىرة تتبػػػع       

ػػا يضػػطر  الفػػركؽ الفرديػػة احػػد أسػػبابيا أك الخػػكؼ مػػف بعػػض األسػػاتذة ككػػره بعػػض المػػكاد ممن
التمميذ لميركب أك نتيجة تشجيع المتعمميف لبعضيـ البعض كخضػكعيـ إلغػراءات أك لضػعؼ 

 المتابعة األسرية لالبف المتمدرس.
 كؿ إشعار كلي أمر التمميذ لمتعاكف عمى معالجة ىذا المشكؿ التربكم.كيستمـز ىذا المش

 ـ عدم احترام األستاذ:7
سػػػمكؾ أك تصػػػرؼ غيػػػر مقبػػػكؿ يحػػػدث مػػػف التمميػػػذ تجػػػاه احػػػد أسػػػاتذتو كالتصػػػفير أك         

الضحؾ أثناء شرح الدرس أك حركات تدؿ عمى عدـ احتراـ األستاذ أك عدـ االنصياع ألكامره 
 كالتالميذ ككؿ. التعممية التعميمية ةسير العمميش عمى  بغرض التشكي

 الغير تربوي: المظير ـ8
يتمثػػػػؿ ىػػػػذا المشػػػػكؿ فػػػػي ارتػػػػداء بعػػػػض المتعممػػػػيف أللبسػػػػة تتنػػػػافى كالحشػػػػمة كالكقػػػػار         

تنػػكرات قصػػيرة  قصػػد جػػذب انتبػػاه  كارتػػداء بعػػض المتعممػػات لمالبػػس ضػػيقة تبػػرز مفاتنيػػا أك
اء سراكيؿ ممزقة أك المتراخيػة عمػى األرداؼ  أك تمزيػؽ المػلزر ككتابػة زمالئيا الذككر أك ارتد

عبػػػػػارات مخمػػػػػة بالحيػػػػػاء عمييػػػػػا أك تصػػػػػفيؼ كصػػػػػب  الشػػػػػعر تقميػػػػػدا لػػػػػبعض الالعبػػػػػيف كضػػػػػع 
 المساحيؽ كالماكياج بالنسبة لإلناث.
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 ـ السرقة: 9

" فػػالمتعمـ عرفيػػا بػػديكم بأنيػػا:" امػػتالؾ الطفػػؿ شػػيئا لػػيس مػػف حقػػو بعيػػدا عػػف أصػػحابو      
ييدؼ إلػى الحصػكؿ عمػى مػا يمتمكػو ا خػريف بطػرؽ ممتكيػة كبػدكف كجػو حػؽ ك السػرقة غالبػا 

 ما تككف صفة مكتسبة يتعمميا األطفاؿ
 :(1)كمف أىـ أسباب السرقة 

. عدـ تعميـ الطفؿ التمييز بيف الممكية الشخصية كممكية الغير في المنزؿ كتستمر مػع الطفػؿ 
 في المدرسة 
 المتعمـ بسبب خمفية اقتصادية اجتماعية متدنية. . قد يسرؽ

 . قد تككف السرقة مف أجؿ الحصكؿ عمى رضا جماعة الرفاؽ
 . بعض المتعمميف يسرقكف مف اجؿ تدعيـ احتراـ الذات.

. تككف السرقة عالمة عمى التكتر الداخمي عنػد الكلػد مثػؿ االكتئػاب أك الغيػرة مػف طفػؿ جديػد 
 كلد لألسرة.

تضػػػافر الجيػػػكد عمػػػى معالجػػػة مشػػػكمة السػػػرقة حتػػػى ال تتجػػػذر فػػػي سػػػمككات ككجػػػب العمػػػؿ ك 
 المتعمميف 

 ـ االنحرافات الجنسية:10

يظيػػر ىػػذا المشػػكؿ فػػي عػػدة صػػكر منيػػا إطػػالؽ المتعممػػيف عبػػارات لفظيػػة أك إيمػػاءات       
تجػػاه زمالئيػػـ أك زمػػيالتيـ، أك فػػي شػػكؿ رسػػكمات تحمػػؿ معنػػى جنسػػي  تكتػػب عمػػى جػػدراف 

عمى الصبكرة أك تحميؿ ىكاتفيـ النقالة بصكر خميعة يػتـ ضػبطيا لػدل التالميػذ كىػـ القسـ أك 
يتصػػفحكنيا داخػػؿ القسػػـ أك فػػي سػػاحة المؤسسػػة، كيظيػػر ىػػذا المشػػكؿ التربػػكم لػػدل األبنػػاء 

 نتيجة ضعؼ المراقبة كالمتابعة لدل بعض األسر.

 
                                                           

 .71، ص 2009، 2، دار الثقافة، األردف، طمشكالت تربوية معاصرةاهلل الجغيماف، عبد العزيز المعايطة، محمد عبد  1
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 ـ تعاطي التبغ أو المخدرات:11

ج التػػػدخيف أك المخػػػدرات داخػػػؿ القسػػػـ أك داخػػػؿ المؤسسػػػة كيقصػػػد بػػػو تعػػػاطي أك تػػػركي       
عمكمػػػا كقػػػد تسػػػترعي اىتمػػػاـ األسػػػتاذ مػػػف خػػػالؿ مالحظتػػػو المسػػػتمرة لتغيػػػر سػػػمكؾ التمميػػػذ أك 
التالميذ كأكضاعيـ المدرسػية كالغيػاب كتراجػع المسػتكل التحصػيمي ككثػرة طمػب الخػركج لػدكرة 

كأسػػباب تعػػاطي التبػػ   سػػاعديف التربػػكييف،الميػػاه لتعػػاطي التبػػ  كاإلفػػالت عػػف أعػػيف رقابػػة الم
كجػػد أف أبنػػاء المػػدخنيف أكثػػر احتمػػاال مػػف غيػػرىـ عديػػدة مػػف بينيػػا تعػػاطي األب لمتػػدخيف فقػػد" 

ألف يصػػػبحكا مػػػف المػػػدخنيف، فقػػػد يػػػؤثر تػػػدخيف األب تػػػأثيرا مباشػػػرا مػػػف خػػػالؿ ككنػػػو تػػػدعيما 
" ، كقػػد يميػػؿ المراىػػؽ إلػػى مسػػايرة (1)ايجابيػػا ألبنػػائيـ، فيػػك يقػػدـ نمكذجػػا أدائيػػا لكيفيػػة التػػدخيف

 .ف يفعؿ مثميـأقرانو في سمككيـ كىذا عندما يصاحب أقراف لو يدخنكف فيعمؿ أ
 ـ ضعف الدافعية لمتعمم:12

تعتبر مشػكمة ضػعؼ دافعيػة األبنػاء لمدراسػة مػف أبػرز المشػكالت التعميميػة التػي تػزعج        
دراسػػة حالػػة تنتػػاب التمميػػذ أثنػػاء الدراسػػة أك األسػػاتذة كأكليػػاء أمػػكرىـ، كضػػعؼ اإلقبػػاؿ عمػػى ال

قبميػػا أك بعػػدىا تػػؤدم بػػو إلػػى التكاسػػؿ كعػػدـ بػػذؿ جيػػد ممػػا يفقػػده الحمػػاس كااليجابيػػة الالزمػػة 
لمعمػػؿ كيحػػاكؿ معظػػـ األسػػتاذة أف يقفػػكا عمػػى أسػػباب ضػػعؼ الدافعيػػة لػػدل المػػتعمـ، فػػرغـ مػػا 

لمدرسػػية كرغبتػػو فػي الدراسػػة ال تعكػػس يممسػكنو  مػػف ذكػػاء كفطنػة لػػدل التمميػػذ إال أف نتائجػو ا
ىػػػػذا الػػػػذكاء كتتعػػػػدد أسػػػػباب ضػػػػعؼ إقبػػػػاؿ التالميػػػػذ عمػػػػى الدراسػػػػة كعػػػػدـ اىتمػػػػاـ األكليػػػػاء أك 

 .الصراعات األسرية أك الحماية الزائدة أك النقد المتكرر
 . الغش في االمتحانات وأداء الواجبات:13

مػكب مػف زميمػو أك مصػدر آخػر دكف ك يتمثؿ في حصكؿ التمميذ عمى اإلجابة أك المط       
، كيتجمػػى الغػش فػي نسػػخ (2)اعتبػار لػتعمـ المػػادة أك شػعكر شخصػي بأىميتيػػا لحياتػو كمسػتقبمو

                                                           
 206ص، 2002دار الزىراء لمنشر كالتكزيع، السعكدية،  اإلرشاد النفسي المدرسي،إيياب الببالكم كأشرؼ محمد عبد الحميد،  1

 63، صرجع سابقمعبد العزيز المعايطة، محمد عبد اهلل الجغيماف،  2
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التمميذ لمكاجب المنزلػي مػف كػراس زميمػو دكف معرفتػو لمخطػأ مػف الصػكاب أك محاكلػة تعمػـ مػا 
ى كريقػػات صػػغيرة يجػده مػػف مفػاىيـ كمبػػادئ كحمػػكؿ، أك فػي كتابػػة بعػض األسػػئمة المتكقعػػة عمػ

أك عمى راحة يده أك عمػى الحػائط الػذم بجنبػو أك عمػى الطاكلػة، أك اسػتعماؿ أخػر مػا ابتكرتػو 
 تكنكلكجيا االتصاؿ في الغش  

 كتتعدد أسباب لجكء المتعمـ لمغش إال انو يمكف ذكر أبرزىا:
 . ضغط أسرة المتعمـ عميو لمزيد مف التحصيؿ دكف مراعاة لقدراتو.

 ـ بأقرانو.. تأثر المتعم
. صػػػعكبة المػػػادة الدراسػػػية، كتعػػػدد متطمبػػػات المػػػادة أك المػػػكاد الدراسػػػية مجتمعػػػة مُمػػػا يشػػػجع 

 .(1)التمميذ عمى المجكء إلى أساليب غير تربكية النجازىا
. انتشػػار عػػػدد المؤيػػديف لمغػػػش مػػف خػػػارج المتعممػػيف مثػػػؿ أكليػػاء التالميػػػذ كالمدرسػػيف كمػػػدراء 

      (2)المدارس
 يل:ضعف التحص 14

يتمثؿ في حصكؿ عمى التالميذ عمى درجات أك عالمػات متدنيػة فػي مػكادىـ الدراسػية كتتػرجـ 
فػي نتػػائج ضػػعيفة لممتعممػيف كىػػك مػػا يالحػػظ فػي نسػػب النجػػاح  المتدنيػة المتحصػػؿ عمييػػا فػػي 
شيادة التعميـ المتكسط كشيادة البكالكريا فرغـ ما تكفره الكزارة إال أف النتائج ما زالت لـ تصؿ 

 لى الحد المأمكؿ.إ
 . األستاذ5

 .األستاذ كقائم باالتصال1.5.
األسػػتاذ ىػػػك مػػػف يقػػػـك مقػػاـ القػػػائـ باالتصػػػاؿ، فيػػػك المسػػػئكؿ عػػف تنفيػػػذ المنيػػػاج كعمػػػى إعػػػادة 

 .تنظيمو كعرضو، بما يتناسب مع قدرات التالميذ كالكسائؿ المتاحة لديو

                                                           
 .64ص  مرجع سابق،لعزيز المعايطة، محمد عبد اهلل الجغيماف، عبد ا 1

 .95، ص2002، 1، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت، لبناف، طالتغير في أنساق القيم ووسائل تحقيق األىدافمصطفى عمر التير، عثماف عمي أميمف،  2
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كاسػتخداـ  يفيػة عػرض محتكاىػا،كمف الضركرة بمكػاف أف يػتمكف مػف ميػارات بنػاء الرسػالة، كك
 .(1)الكسائؿ التي تتكفر في البيئة المحمية

يعػػرؼ كيػػؼ يخفػػؼ مػػف تػػأثيرات مصػػادر التشػػكيش عنػػد كصػػكؿ رسػػائمو  كجػػب أف كمػػا       
إلى المتمقي، أم التالميذ ىذا فضال عف الميارات التػي تعينػو فػي فحػص ردكد أفعػاؿ تالمذتػو 

 يؿ رسائمو، أك تغيير كسائمو حسب مقتضيات الحاؿ.كتحديد اتجاىاتيا أكال بأكؿ كتعد
كاختيػػػػار الكسػػػػيمة التعميميػػػػة أك الرسػػػػالة فاألسػػػػتاذ مطالػػػػب باإلحاطػػػػة الشػػػػاممة بكيفيػػػػة تصػػػػميـ 

مجمكعة الكسائؿ المناسبة التي يسعى مف خالؿ استعماليا إلى الكصكؿ إلػى المتمقػي كالتػأثير 
كمػػػا كجػػػب أف يسػػػعي إلػػػى تػػػكفير بيئػػػة ة، فيػػػو، طبقػػػا لمتطمبػػػات األىػػػداؼ التعميميػػػة المكضػػػكع

لػػػذا اىتمػػػت كػػػؿ الػػػدكؿ بإعػػػداد كانتقػػػاء المعمػػػـ ألنػػػو ينقػػػؿ خبراتػػػو كعممػػػو إلػػػى تعمميػػػة مناسػػػبة، 
تالمذتو كما تؤثر شخصيتو كطباعػو عمػييـ، فػأثر المعمػـ يمتػد كراء النػكاحي المعرفيػة كالثقافيػة 

اة عػػالكة عمػػى مػػا يحػػدث مػػف تكجيػػو إلػػى مػػا ينقػػؿ منػػو إلػػى التالميػػذ عػػف طريػػؽ التقميػػد كالمحاكػػ
ميػكؿ التمميػػذ كاتجاىاتػػو العقميػػة نحػك األمػػكر المختمفػػة مػػف ىكايػات كفنػػكف كآداب مُمػػا يكػػكف لػػو 

 (2)اثر كبير في تكجيو حياتو المستقبمية
كمف ىنا ينظػر إلػى المػدرس باعتبػاره قائػد جماعتػو فيػك الشخصػية المركزيػة فػي حجػرة        

تو عمػػى المكقػػؼ عمػػى قػػدر اسػػتجابة التالميػػذ لػػو، كالمػػدرس بالنسػػبة الدراسػػة كعمػػى قػػدر سػػيطر 
 (3)لمتالميذ ناقؿ لممعرفة كمكجو كحكـ، كبديؿ لمكانة األب.

 شروط األستاذ الجيد: -2.5
إف الكاقػػػػع الػػػػذم يعػػػػيش فيػػػػو اإلنسػػػػاف المعاصػػػػر يختمػػػػؼ كثيػػػػرا عُمػػػػا كػػػػاف عميػػػػو فػػػػي         

يػػػة فػػػي إعػػػداد ىػػػذا اإلنسػػػاف ليػػػذه النكعيػػػة مػػػف الماضػػػي، كيترتػػػب عػػػف ذلػػػؾ زيػػػادة أعبػػػاء الترب
 الحياة، مُما ضاعؼ مف مسؤكلية مف يتكلى ىذا اإلعداد كىك المعمـ أك األستاذ.

                                                           
 .:32ص ،مرجع سابق حارث عبكد، 1

 . 96، صمرجع سابق، خيرم كناس ك بكصنبكرة عبد الحميد 2

 .83، ص 3113اإلسكندرية، بدكف طبعة،، المكتب العربي الحديث ،التربية والمجتمعحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف،  3
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فمألسػػػتاذ دكر أساسػػػي فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة فيػػػك الػػػذم يبػػػدأ العمػػػؿ كينقػػػؿ إلػػػى المتعممػػػيف   
العنصػر األساسػي فػي المكقػؼ رسائمو التربكية باعتباره األداة الميمػة إلنجاحيػا ك"األسػتاذ ىػك 

التعميمػػػي كىػػػك الميػػػػيمف عمػػػى منػػػػاخ الفصػػػؿ الدراسػػػي كمػػػػا يحػػػدث بداخمػػػػو، كالمحػػػرؾ لػػػػدكافع 
 .  (1)التالميذ كالمشُكؿ التجاىاتيـ عف طريؽ أساليب التدريس المتنكعة"

                      كتتجمػػى أىميػػػة المعمػػػـ باعتبػػػاره الخبيػػػر الػػػذم كظفػػػو المجتمػػػع لتحقيػػػؽ أغراضػػػو التربكيػػػة فيػػػك        
مػف جيػة القػيـ األمػيف عمػى تراثػو الثقػافي، كمػف جيػة أخػرل يعتبػر العامػؿ األكبػر عمػى تجديػد 

 .(2)ىذا التراث كتعزيزه
 كمنو يمكف إيجاز ما يحتاجو المجتمع مف المعمـ ليكاكب ىذا العصر كاألتي: 

-
كخصائصػو النفسػية، كالػربط االىتماـ بالنمك المتكامؿ لشخصية المتعمـ كمراعاة استعداداتو  

 بيف النظرية كالتطبيؽ.

أف يككف قادرا عمى استيعاب اكبر قدر مػف المعرفػة فػي تخصصػو، كالتخصصػات األخػرل  -
 كاف يككف قادرا عمى استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية التعميمية الحديثة.

ىـ عمػػى أف يكػػكف قػػادرا عمػػى تنميػػة خبػػرات المتعممػػيف، كقػػادرا عمػػى تغييػػر سػػمككيـ كتعكيػػد -
 التعمـ الذاتي المستمر.

اإللمػػاـ بطػػرؽ التػػدريس إذ يجػػب أف يكػػكف األسػػتاذ عمػػى عمػػـ بأحػػدث النظريػػات فػػي التربيػػة  -
كعمـ النفس كتقنيات عمـ التدريس الحديثة التي تمكنو مف التطبيؽ الفعمي لألسػس التػي يرتكػز 

 عمييا المنياج
ميػػة، كعمػػى درايػػة بكػػؿ القضػػايا التػػي أف يكػػكف كاعيػػا بػػالمتغيرات كالمشػػكالت المحميػػة كالعال -

 (3)تشكؿ الرأم العاـ.
 

                                                           
 75ص ،مرجع سابق، التعميم وتكنولوجيااالتصال التربوي مجد الياشـ الياشمي،  1

 .75، صجع سابقمر  ،التعميم وتكنولوجيااالتصال التربوي مجد الياشـ الياشمي،  2

 . 95ص مرجع سابق،خيرم كناس ك بكصنبكرة عبد الحميد،  3
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 :(1)كيضيؼ حسف شحاتو شركط أخرل يجب تكافرىا في األستاذ كىي  
 مراعاة ميكؿ التالميذ، كرغباتيـ كاستعداداتيـ لكي يستفيدكا مف الدراسة. -
 استغالؿ النشاط الذاتي لمتالميذ. -
 تشكيؽ التالميذ إلى العمؿ كترغيبيـ فيو.  -
مػػػع تنػػػكع ىػػػذه األدكار أصػػػبحت ميمػػػة المعمػػػـ صػػػعبة كشػػػائكة ممػػػا يسػػػتمـز تنميتػػػو باسػػػتمرار ك 

 كتزكيده بالميارات كالمعارؼ المتجددة
 .إعداد األستاذ:3.5

إف بداية إعداد المتعمـ إعػدادا صػحيحا تظيػر أكال فػي حسػف اختيػار األسػتاذ، كانطالقػا        
مت قضية إعداد األساتذة أكلكية خاصة ألنيا قضػية مف الدكر الميـ الذم يقـك بو األستاذ احت

التربيػػة نفسػػيا، ككػػذلؾ الف "كظيفػػة المعمػػـ فػػي عالمنػػا المعاصػػر لػػـ تعػػد مجػػرد نقػػؿ المعمكمػػات 
 .(2)بؿ أصبحت تتطمب منو قدرات كميارات في اإلرشادات كالتكجيو كفف التدريس"

ز العمميػػة التربكيػػة الصػػحيحة فاألسػػتاذ ىػػك العمػػكد الفقػػرم الػػذم ال غنػػى عنػػو فػػي انجػػا      
"إف خػػػالص التربيػػػة مػػػف  كيقػػػكؿ "ككنجريػػػؼ" فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ فػػػي كتابػػػو المػػػدرس كالمدرسػػػة:

مفاسػػدىا ال يكػػكف إال بتػػأثير المثقفػػيف الخبػػراء مػػف المدرسػػيف كالمدرسػػات عمػػى التالميػػذ الػػذيف 
 ".(3)تحت رعايتيـ

كمػات كاالتصػاالت يتكقػؼ بالدرجػة كما أف نجاح المؤسسة التربكية فػي عصػر تكنكلكجيػا المعم
عػادة تأىيمػو، "فأفضػؿ المنػاىج  األكلى عمى نجاحيا في إحداث نقمة نكعية فػي إعػداد المعمػـ كا 
ك أحسػػف األنشػػطة كالطرائػػؽ كأشػػكاؿ التقػػكيـ ال تحقػػؽ أىػػدافيا دكف كجػػكد المعمػػـ الفعػػاؿ المعػػد 

 "(4)إعدادا جيدا كالذم يمتمؾ الكفايات التعميمية الجيدة

                                                           
 . ::-9:،ص 9::2،2مكتبة الدار العربية لمكتاب ،القاىرة،ط، المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيقحسف شحاتة،  1

عداده ودليل التربية العممية راختباعمي راشد،  2  . :4، ص7::2، نصر ةالفكر العربي، مدين ردا ،المعمم وا 

 .39، صمرجع سابقعمي راشد، 3

  .141 ص، ، 2009، 1، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عُماف، األردف، ططرائق التدريس العامةعادؿ أبك العز كآخركف،   4
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 غي أف يتصؼ المعمـ بعدة خصائص كىي كالتالي:كينب
 العقمي والمعرفي: بأوال: الجان

، كاف يكػػكف مسػػتكعبا لمػػادة تخصصػػو ؼ األسػػتاذ  مػػا يعممػػو أتػػـ المعرفػػةيجػػب أف يعػػر        
أفضػػؿ اسػػتيعاب مُمػػا يػػؤثر ايجابيػػا عمػػى المػػتعمـ، كيظيػػر ذلػػؾ فػػي ثقػػة األسػػتاذ فػػي نفسػػو كفػػي 

و  مػف خػالؿ تنػاكؿ أساسػيات كحقػائؽ مادتػو أثنػاء الشػرح كالمناقشػة عممو كفي ثقػة التالميػذ فيػ
بكؿ كضكح كيسر، كما يستكجب مف األستاذ التمتع بالقدرة عمػى التعػرؼ عمػى طبػاع األطفػاؿ 

 .   (1)كاحتياجاتيـ كالقدرة عمى التكيؼ مع األكضاع الجديدة
 الثقافي: دثانيا: اإلعدا

مناسبا مف المعرفة كالػكعي بػأمكر عمميػة عامػة تتعمػؽ يجب عمى األستاذ امتالؾ حدا         
 بشتى مجاالت الحياة، كيستمـز اإلعداد الثقافي مف األستاذ نكعاف مف الثقافة:

 : كتتمثؿ في فيـ جكانب عممية، كاجتماعية، كدينية، كصحية، كاقتصادية.ثقافة عامة
 ادة الدراسية.في بعض الجكانب المعرفية التي تتصؿ بالم ؿ: كتتمثتخصصيةثقافة 

 الشخصي: دثالثا: اإلعدا

تعتبػػر مينػػة التعمػػيـ أكثػػر الميػػف طمبػػا عمػػى السػػمات كالخصػػائص الشخصػػية السػػكية،         
فاألستاذ قدكة لتالميذه، كتنعكس شخصيتو شعكريا أك ال شعكريا عمييـ، لذلؾ فال بػد أف يكػكف 

يستدعي االختيػار الػدقيؽ ما  كالمميزات كىذاالشخص الذم يمارسيا متصؼ بأفضؿ الصفات 
عػػداده مػػف النػػكاحي األكاديميػػة كالمينيػػة كالثقافيػػة داخػػؿ  لمػػف يريػػد االلتحػػاؽ بمينػػة التػػدريس كا 

كمػػػف أىػػػـ ىػػػذه السػػػمات كالخصػػػائص  كبعػػػد قبكلػػػو،مؤسسػػػات التكػػػكيف قبػػػؿ التحاقػػػو بالتػػػدريس 
 نذكر:

                                                           
 .95ص ،مرجع سابقخيرم كناس، بكصنبكرة عبد الحميد،  1
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فاألسػتاذ محػط و ات كالتقاليػد السػائدة فػي مجتمعػأف يتمتع بحسف المظير كينسجـ مػع العػاد -
 أنظار التالميذ فيك قدكة لكثير منيـ،  فيـ يقمدكنو في مظيره كتصرفاتو.     

سالمة الصحة الجسمية كالعقمية، فاألستاذ يجب أف يخمك مف األمػراض المزمنػة التػي تػؤثر  -
عمػػى حيكيتػػو كنشػػاطو كتجعمػػو عرضػػة لمغيابػػات المتكػػررة أثنػػاء أداء ميامػػو،  فمينػػة التػػدريس 

 يدا فكريا كبدنيا . تتطمب ج
النطػػؽ السػػميـ كالخمػػك مػػف العيػػكب الخمقيػػة كػػالعيكب الخاصػػة بحاسػػتي السػػمع كالبصػػر، أك  -

العاىات التي مف شأنيا أف تعرض األستاذ لسػخرية متعمميػو، خاصػة إذا لمسػكا لديػو حساسػية 
تػػو تجػػاه ىػػذه العاىػػة، فمينػػة التػػدريس تعتمػػد بشػػكؿ أساسػػي عمػػى التفاعػػؿ بػػيف األسػػتاذ كتالمذ

 (1)كىك ما يتطمب سالمة ىذه الحكاس.
 الذكاء كالمستكل الثقافي المناسب. -
الرغبة القكية في االشتغاؿ بمينة التعميـ، بحيث يككف ذك شخصػية قكيػة تمكنػو مػف الػتحكـ  -

فػػي قسػػمو كتحمػػؿ تالميػػذه عمػػى أف يقبمػػكا عميػػو كيسػػتجيبكا لػػو، كطبيعػػي أف ىػػذه الشخصػػية ال 
إال أف مػا يالحػظ فػي كاقعنػا (2)أك جيامة الكجو أك غمظ الصػكت،ترتبط دائما بضخامة الجسـ 

أف الػػراغبيف فػػي االلتحػػاؽ بػػالتعمـ مجبػػريف ال مخيػػريف فخريجػػي الجامعػػات لػػـ يجػػدكا قطاعػػات 
ػػا حػػذا بػػالكثير مػنيـ إلػػى االلتحػػاؽ بمينػػة التعمػػيـ ىربػػا مػػف شػػبح  تػكظفيـ غيػػر قطػػاع التربيػػة ممن

 البطالة ال رغبة في مينة التعميـ. 
 (3)الكياسة كالمطؼ كالحـز كالمباقة حتى ال يككف محؿ استيزاء أك سخرية مف قبؿ تالميذه. -
 الشخصية المتعاكنة المساعدة في حؿ مشكالت التالميذ االجتماعية كالنفسية. -

إال أف ىذه القدرات تختمؼ مف أستاذ ألخر في ضكء ما تمقػاه مػف تعمػيـ كتػدريب، كمػا اكتسػبو 
 .(4)مف خبرات كميارات

                                                           
 44، صمرجع سابقعادؿ أبك العز سالمة كآخركف،  1

  :2ص ،مرجع سابق العامرم، عبد اهلل 2

 . 251،  ص3118، 2دار األمة، الجزائر، ط، التنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتمميذ المدرسة الثانويةعامر مصباح،  3

 .77ص مرجع سابق،حسيف عبد الحميد رشكاف،  4
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األسػػػاتذة ىػػػي برنػػػامج تػػػدريبي عممػػػي  كالمعممػػػيف أكممػػػا سػػػبؽ نجػػػد أف عمميػػػة إعػػػداد كاختيػػػار 
مسػتمر يبػدأ مػف التحػػاؽ المعمػـ بمعاىػد تكػػكيف األسػاتذة كالمعممػيف كيمتػػد طيمػة مشػكاره العممػػي  

تحػػت إشػػراؼ أسػػاتذة مختصػػيف مػػف اجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى  ،يشػػمؿ المعػػارؼ النظريػػة كالتطبيقيػػةك 
إال أف مػػا  النػػاجح القػػادر عمػػى تطبيػػؽ مػػا تعممػػو مػػف ىػػذا اإلعػػداد عمػػى تالميػػذه،بنػػاء األسػػتاذ 

نالحظػػو لػػدل فئػػة غيػػر قميمػػة مػػف األسػػاتذة المنتميػػيف إلػػى سػػمؾ التعمػػيـ أف غػػالبيتيـ لػػـ يتمقػػكا 
 فحالػػة المعممػػيتككينػا بػػؿ أف مػػنيـ مػف تخصصػػو األصػػمي ىػػك بعيػد كػػؿ البعػػد عػف التػػدريس " 

 حقكؽ". الحامميف لشيادة ليسانس
 .وظائف األستاذ:4.5

يعتبػػػػػر األسػػػػػتاذ مػػػػػف مقكمػػػػػات المؤسسػػػػػة التربكيػػػػػة كالتعميميػػػػػة ألنػػػػػو مكمػػػػػؼ بإيصػػػػػاؿ          
 المعمكمات كالخبرات لمتالميذ، كعميو أف يبذؿ جيده إلشباع حاجاتيـ التعميمية ك الترفييية.

يػذ، كلػـ يكػف لممػتعمـ كلقد كاف دكر المعمـ قديما يركز عمى تمقػيف المعمكمػات كحشػك ذىػف التمم
أم دكر فػػي العمميػػة التعميميػػة باسػػتثناء تمقيػػو ليػػذه المعمكمػػات كعمػػى التمميػػذ فػػي نيايػػة األمػػر 

المعمـ تنكعت إذ أصبحت مزيجػا مػف ميػاـ  ـا ف فمياحفظيا كاسترجاعيا كقت االمتحاف أما 
رؽ التػػػدريس، فعمػػػى المربػػػي، كالقائػػػد، كالمػػػدير، كالناقػػػد، كالمرشػػػد ، تبعػػػا لمتغيػػػر كالتنػػػكع فػػػي طػػػ

المعمػػػـ أف يعػػػي دكره المختمػػػؼ حسػػػب مقتضػػػيات كػػػؿ طريقػػػة "فػػػاف كانػػػت األىػػػداؼ المطمػػػكب 
تحقيقيػػا تيػػتـ بتعمػػيـ مفػػاىيـ معينػػة كالقػػدرة عمػػى االسػػتقالؿ فػػي الدراسػػة، كالقػػدرة عمػػى العمػػؿ 

ذ أف المنتج مع ا خريف فاف عمى المدرس ىنا أف يخطط لممكاقػؼ التعميميػة التػي تتػيح لمتالميػ
يعممػػكا باسػػتقالؿ كاف ينشػػدكا المعرفػػة بأنفسػػيـ، فالمػػدرس ىنػػا لػػيس ىػػك محػػكر االرتكػػاز كلػػيس 

 .(1)كاسطة بيف التالميذ كالمكاد التعميمية أك مفسرا أك متسمطا، بؿ ىك ىنا مستشار أك ناصح"
 كما أف مف كظائؼ المعمـ تدريب التالميذ عمى طرؽ الحصكؿ عمى المعرفة، ال تمقيػنيـ إياىػا
كذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى جيػػدىـ الػػذاتي كباالسػػتعانة بمختمػػؼ الكسػػائؿ الضػػركرية لػػذلؾ، فػػالمعمـ 

 ىنا ىك المرشد إلى مصادر المعرفة كطرؽ التعمـ الذاتي.   
                                                           

 . 342-341، ص.ص3112، 2، طالعربي، القاىرة ردار الفك، مناىج التربية أسسيا وتطبيقاتياعمى احمد مدككر،  1
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 التربكيػػة حسػػبماكيمكػف أف نصػػنؼ كظػػائؼ األسػتاذ مػػف جانػػب أخػر ينػػدرج مػػف جػكىر العمميػػة 
 (1)أكردىا "منير مرسي سرحاف" كىي:

ح األسػػػتاذ لمتالميػػػذ فػػػرص المشػػػاركة الفعالػػة فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ كالمناقشػػػة المنظمػػػة فيػػػك ػػػػػػ يتػػػي
 يحفز عمى بذؿ الجيد كاالبتكار.

 ػػػػػ يعمؿ عمى تنشيط عممية التكجيو االجتماعي كالنفسي.
ػػػػػ يعمؿ عمى تكييؼ أسمكبو كمكاقفو التعميمية مع المعطيات االجتماعيػة كالثقافيػة كاالقتصػادية 

 مجتمع، كتكثيؽ الصمة بيف المدرسة كباقي المؤسسات االجتماعية األخرل.لم

 .أنواع األساتذة:5.5
 :األستاذ الميمل

تتميػػػػز عالقتػػػػو بمينػػػػة التعمػػػػيـ بأنيػػػػا شػػػػكمية كسػػػػطحية ال يعيػػػػر اىتمػػػػاـ بالثقافػػػػة أك التعمػػػػيـ أك 
دكات تالمذتػو راقبتػو لكػراريس ك أتطمعات متعمميو، يظيػر إىمالػو فػي تحضػيره لدركسػو كفػي م

 كتصحيحو لكاجباتيـ تنتيي عالقتيـ بالمينة عند خركجو مف المؤسسة.
 األستاذ المستبد)التسمطي(:

دكف أف يعيػػػر اىتمػػػاـ  ةالشػػػديد باألنظمػػػيغمػػػب عمػػػى ىػػػذا النػػػكع مػػػف األسػػػاتذة التمسػػػؾ         
ـ إنسػانيتيـ  بالظركؼ الخاصة التي يمر بيا بالتالميذ كال يكترث بمشػكالت المتعممػيف أك احتػرا

مػػالء سػػمطتو عمػػى التالميػػذ حيػػث  ،(2)ىمػػو إنيػػاء المنيػػاج يقػػـك األسػػتاذ المسػػتبد بفػػرض آرائػػو كا 
يعتبػػػر نفسػػػو المصػػػدر الكحيػػػد لممعمكمػػػات كأف المػػػتعمـ عميػػػو انجػػػاز متطمبػػػات المػػػادة دكف أف 
يراعػػػي أف التمميػػػذ يػػػدرس عػػػدة مػػػكاد ليػػػا ىػػػي أيضػػػا متطمبػػػات ككاجبػػػات، يتبػػػع أسػػػمكب القمػػػع 

لعقاب كالتيديد كمحاكلة ضبط المجمكعة الصفية مف خالؿ الصػراخ كالصػكت المرتفػع، ممػا كا

                                                           
 . 319ص  ،مرجع سابق، منير المرسي سرحاف 1

 55ص ، مرجع سابق، عبد اهلل العامرم 2
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كبمكػف تحديػد العالقػات (1)يدفع التالميذ إلى محاكلة البحث عف منافذ أخرل لطاقاتيـ المكبكتػة
 :(2)التسمطية بيف األستاذ كالمتعمـ في المحاكر التالية

فتنفيػػذ األكامػػر يكػػكف مػػف خػػالؿ ، المختمفػػةديػػة كالرمزيػػة ػػػػػػػ يػػتـ المجػػكء إلػػى العنػػؼ بأشػػكالو الما
   .التخكيؼ بإنقاص عالمات أك استدعاء أكلياء األمكرك  التيديد كالكعيد

آرائيػػػػػـ كال يحػػػػػاكؿ معرفػػػػػة ػػػػػػػػػػ ال تؤخػػػػػذ آراء المتعممػػػػػيف بعػػػػػيف األىميػػػػػة كال يسػػػػػمح ليػػػػػـ بإبػػػػػداء 
 .  فالمتعمـ مجرد متمقي مشكالتيـ،

 كانعداـ الثقة بيف األساتذة كالمتعمميف.ػػػػ كجكد أجكاء الخكؼ 
 .ػػػػػػ السػػخرية ك الػػتيكـ ك إصػػدار األحكػػاـ الدكنيػػة كاالزدراء التػػي يبػػدييا األسػػتاذ إزاء المتعممػػيف

 كىك ما قد يجر بعض المتعمميف إلى الثكراف ك اليياج ضده.
 يستحضر كقائع قمعية مرت مع متمدرسيف سابقيف لغرض تخكيؼ التالميذػػػػػ 

تثكر ثائرتػو عنػد مقاطعتػو أك سػؤالو كذلػؾ بتحميػؿ المػتعمـ مسػؤكلية عػدـ االنتبػاه ممػا يجعػؿ ػػػ ػػػ
 المتعمميف يحجمكف عف سؤالو.

 .ػػػػػ حرماف المتعمميف الرافضيف لطريقتو مف الحصة بطردىـ خارج القسـ
 األستاذ الفوضوي:

إعطػاء حريػة ب إذ يقػـك و كىك أستاذ لػيس لػو القػدرة عمػى ممارسػة سػمطتو كفػرض ىيبتػ        
مطمقة لممتعمميف، يمتاز التالميذ فػي ىػذا النػكع بالالمبػاالة، فغالبػا مػا يخرجػكف أك ينتقمػكف مػف 

 مكاف إلى مكاف داخؿ القسـ دكف إذف مف األستاذ 
ال يأبػػػػو بتكجييػػػػات اإلدارة كال ييػػػػتـ بإنيػػػػاء المنيػػػػاج، تسػػػػيطر عميػػػػو العالقػػػػات اإلنسػػػػانية مػػػػع 

 ت األستاذ الفكضكم ما يمي:كمف صفا التالميذ
 .(3)ػػػػػ ضعيؼ الشخصية كغير قادر عمى تكجبو التالميذ كجذب انتباىيـ

                                                           
 .103 ، صمرجع سابقماجد الخطايبة كآخركف،  1

 . 103ص ،مرجع سابقعمي أسعد كطفة، عمي جاسـ الشياب،  2

 .67، ص 2007، 2، طدفاألر دار المسيرة، عماف،  المشكالت الصفية،محمد حسف العمايرة،  3



 خصائص العملية التربوية في المدرسية                                       الفصل الثالث

 

 

241 

 تسكد الفكضى داخؿ القسـ فال يستطيع ضبط القسـ كال إيصاؿ المعمكمات إلى المتعمميف.  ػػػػػ 
 .ػػػػػػ محاكلة استرضاء تالمذتو بمنحيـ نقاط

عكس عمػػى تحصػػيؿ يػػنعمػػى القسػػـ بخمػػؽ منػػاخ فكضػػكم ممػػا  ػػػػػػػػػ   سػػيطرة التالميػػذ المشػػاغبيف
 .ذلؾ أف الصؼ الفكضكم ال يسمح بتقديـ التعمـ المطمكبالمتعمميف النجباء 

 تسػػاىؿ مػػع المتعممػػيف إلػػى حػػد االنفػػالت تغييػػر أمػػاكف جمكسػػيـ أك خػػركجيـ دكف اسػػتئذانوػػػػػػ 
 .كامرهألالحديث فيما بينيـ دكف االكتراث االنشغاؿ بك 
  تحكيؿ المتعمميف إلى مستشار التربية دكف محاكلة معالجة المشكؿ عمى مستكاه ػػػػػ 

 األستاذ العادي:
يحرص عمػى إنيػاء المنيػاج كمػا يعمػؿ عمػى تنفيػذ التعميمػات العميػا ك يتػيح نكعػا مػف          

المشػػػاركة، معرفتػػػو بمػػػادة تدريسػػػو عاديػػػة المناقشػػػة بيػػػدكء كعقالنيػػػة يػػػتمكف مػػػف زرع الثقػػػة فػػػي 
، يتميػػػػز كػػػػذلؾ بالمكضػػػػكعية كالعػػػػدؿ فػػػػي الحكػػػػـ كمعاممػػػػة التالميػػػػذ كالبعػػػػد عػػػػف المػػػػتعمـ نفػػػػس

لممتعممػيف لتكضػيح مػػكقفيـ  كييػتـ كيصػغي يسػاكم بػيف الجنسػيف فػػي المعاممػة،  االنحيػاز فيػك
 أكيمجػأ إليػو المتعممػيف لحػؿ مشػاكميـ  ،كتساؤالتيـ مف خالؿ الشرح فػي جػك يسػكده االطمئنػاف

 .ؿ معرفة ظركؼ المتعمميف الذيف يعانكف مف صعكبات دراسيةالتكسط لحميا يحاك 
 األساتذة: .تكوين6.5

تكلي األنظمة التربكية أىميػة كبيػرة لتكػكيف األسػاتذة كالمعممػيف لمػا لتككينيمػا مػف تػأثير        
عمػػػى نكعيػػػة التعمػػػيـ،  كبمػػػا أف األسػػػتاذ يعتبػػػر حجػػػر الزاكيػػػة فػػػي العمميػػػة التعمميػػػة كمػػػف أىػػػـ 

اف إعػػػػداده عمميػػػػة بالغػػػػة األىميػػػػة إذ يتكقػػػػؼ عمييػػػػا نجاحػػػػو فػػػػي القيػػػػاـ بكاجباتػػػػو عناصػػػػرىا  فػػػػ
 كبمسؤكلياتو عمى أكمؿ كجو.
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كيعػػرؼ التكػػكيف بأنػػو" عمميػػة يػػراد بيػػا إحػػداث أثػػار معينػػة فػػي مجمكعػػة العمػػاؿ تجعميػػـ أكثػػر 
قػػػػدرة عمػػػػى أداء أعمػػػػاليـ الحاليػػػػة كالمسػػػػتقبمية كػػػػذلؾ باكتسػػػػاب ميػػػػارات كمعػػػػارؼ كاتجاىػػػػات 

 "  (1)ديدةج
 أىمية التكوين:

األسػػتاذ ركيػػزة أساسػػية فػػي بنػػاء التعمػػيـ كتطػػكيره فميمػػا كفرنػػا مػػف عكامػػؿ تبقػػى ناقصػػة        
مػػف دكف أسػػتاذ كفػػ  لػػذا كبكعييػػا بالػػدكر الجػػكىرم الػػذم يقػػـك بػػو األسػػتاذ كنتيجػػة المسػػتجدات 

ذة العػامميف كىػذا لمسػايرة في ميػداف التربيػة  قامػت الػكزارة بإعػداد برنػامج تكػكيني لفائػدة األسػات
 التطكرات المعرفية، كيمكف أف نكضح أىمية تككيف األساتذة كالمعمميف كالتالي: 

 ػػػػػ يمنح التككيف لألستاذ المتككف فرصة لمترقية إلى درجة كظيفية أعمى. 
ػػػػػػػػػ يسػػػػمح  بزيػػػػادة معػػػػارؼ األسػػػػتاذ فػػػػي مجػػػػاؿ تخصصػػػػو كاالطػػػػالع عمػػػػى أىػػػػـ المسػػػػتجدات 

 التربكية. 
 ػػػػػ يعمؿ التككيف عمى إزالة جكانب القصكر كالضعؼ في أداء األستاذ كذلؾ بتحسيف أدائو.ػ

 ػػػػػػ نتيجة التغيرات المتالحقة في مجاالت الحياة أصبح تككيف األساتذة ضركرة ال بد منيا.
 ىدف التكوين:

 تيدؼ عمميات التككيف إلى:
ف تػـ تػكظيفيـ مباشػرة دكف أم تكػكيف بيػداغكجي ػػػػػػػ تأىيؿ المدرسػيف غيػر المػؤىميف تربكيػا الػذي

 خاص.
عمػى التكيػػؼ مػع منصػػب العمػؿ كالػػى تحسػيف تأىيػػؿ المػػكظفيف  األسػاتذة المبتػػدئيفػػػػػػػ مسػػاعدة 

 كترقيتيـ مينيا كالى رفع المردكد المدرسي كنكعية التعميـ. 
 ػػػػػ تحديث كتعميؽ المعارؼ األكاديمية لألساتذة 

 التككيف األكلي مف ناحية التحصيؿ المعرفي كاألكاديمي. ػػػػػ تعكيض النقص في

                                                           
 10، ص1991، 1دار ثقيؼ لمنشر ك التأليؼ، الرياض، السعكدية،  ط، أسس التصميم وتنفيذ البرامج التدريبيةعبد الرحماف الشاعر، 1
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كتكػػكيف األسػػاتذة عمػػى نػػكعيف تكػػكيف أكلػػي أك قبمػػي يسػػبؽ االلتحػػاؽ األسػػتاذ بالمينػػة كتكػػكيف 
 بعدم أك ما يسمى بالتككيف أثناء الخدمة كىما: 

 أوال: التكوين األولي

ف الطػالب لمقيػاـ باألعمػاؿ التػي سػكؼ تأىيؿ األساتذة كالمعممييقصد بالتككيف األكلي         
تككػػؿ إلػػييـ عنػػد التحػػاقيـ بكظػػائفيـ، كيعػػرؼ بأنػػو " نظػػاـ تعميمػػي يسػػعى إلػػى تكػػكيف الطالػػب 

"، كييػػدؼ التكػكيف األكلػي إلػى تنميػة المعػارؼ األساسػػية (1)المعمػـ ليصػبح معممػا فػي المسػتقبؿ
ف كباألسػػػػاليب كالطػػػػرؽ المتصػػػػمة بمضػػػػمكف مػػػػادة التػػػػدريس التػػػػي سػػػػيعمميا األسػػػػتاذ لممتعممػػػػي

التعميميػػة، كبخصػػائص المتمقػػي" المعمػػـ"  كاحتياجاتػػو كاىتماماتػػو ليكػػكف أسػػتاذا مسػػتكعبا لمػػادة 
تدريسو متفيما لتالمذتو، كما ييدؼ التككيف األكلي إلى التعرؼ عمى القكانيف كالمكائح المسػيرة 

 اليب التقكيـ.لممينة ككاجبات األستاذ كحقكقو، باإلضافة إلى اإلحاطة بمختمؼ أس
كتشػػػمؿ محتكيػػػات التكػػػكيف عمػػػى عػػػدة معػػػارؼ  مكممػػػة لبعضػػػيا الػػػبعض أكاديميػػػة بيداغكجيػػػة 
تعميمية تطبيقية، كما يقـك األستاذ الطالب بػأداء تربصػات خػالؿ السػنة يػتـ مػف خالليػا صػير 
كؿ المعارؼ التي تمقاىػا سػكاءا كانػت مرتبطػة بالتخصػص أك بػالنكاحي المينيػة كالتربػكم التػي 

 .كيتـ التككيف األكلي عمى مستكل المعاىد التكنكلكجية  كالمدارس العميا لألساتذة كتسبيا،ا
لغػػػػػرض إعػػػػػداد أسػػػػػاتذة التعمػػػػػيـ المتكسػػػػػط " األساسػػػػػي"   كػػػػػاف المعاىػػػػػد التكنكلكجيػػػػػةفػػػػػالتككيف ب

كالمعمميف كتككينيـ تككينا أكليا يسمح ليـ بااللتحاؽ بمينة التعميـ كىـ عمػى درايػة كافيػة بمػادة 
حاطة شاممة بالمتعمميف الذيف سيدرسكنيـ مف اىتماماتيـ كبطبيعة المرحمػة العمريػة  تدريسيـ كا 

   .التي يمركف بيا كنعني بيا فترة المراىقة

التحػػػؽ بالمعاىػػػد التكنكلكجيػػػة فػػػي بداياتػػػو األكلػػػى الطمبػػػة  المتحصػػػميف عمػػػى  مسػػػتكل         
مى رفع مسػتكل األسػاتذة الطػالب كتماشػيا مػع السنة الثالثة ثانكم، ثـ لمسعي الكزارة الكصية ع

المعػػػايير الدكليػػػة فػػػي انتقػػػاء األسػػػاتذة تػػػـ اشػػػتراط الحصػػػكؿ عمػػػى شػػػيادة البكالكريػػػا ك قػػػد كػػػاف 
                                                           

 .278، ص2005، 1، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، طتكوين المعممين من اإلعداد إلى التدريسخالد طو ،  1
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تكػػػكيف المعممػػػيف الطػػػالب يػػػدـك سػػػنة كاحػػػدة ك األسػػػاتذة الطػػػالب يػػػدـك سػػػنتيف يتمقػػػى خالليػػػا 
ادة التػػي سيدرسػػيا األسػػتاذ عمػػـ الػػنفس التربػػكم كدركس خاصػػة بالمػػفػػي الطمبػػة دركس نظريػػة 

الطالػػب كمػػا يتمقػػى الطػػالب دركس  تطبيقيػػة أك مػػا يسػػمى بػػالتربص المغمػػؽ حيػػث يػػتـ تػػدريب 
 األساتذة عمى التدريس كىذا لتعميؽ تككينيـ البيداغكجي كالعممي.

كىػػػدفت المعاىػػػد البيداغكجيػػػة إلػػػى تكػػػكيف أسػػػاتذة ذكم تكػػػكيف بيػػػداغكجي كمينػػػي،            
شػرؼ حيػث أصػبحت  المػدارس العميػا  لألسػاتذة فيمػا بعػد تي  1997عة إلى سػنة كتعكد آخر دف

عمػػى تكػػكيف أسػػاتذة التعمػػيـ المتكسػػط ك المعممػػيف أمػػا أسػػاتذة التعمػػيـ الثػػانكم فقػػد كػػاف كال يػػزاؿ 
 تككينيـ يتـ عمى مستكل المدارس العميا لألساتذة.

يف أكلػي ألسػاتذة التعمػيـ المتكسػط إلػى إعطػاء تكػك فييػدؼ مػدارس العميػا أما التكػكيف بال       
كالتعميـ الثانكم كالمعمميف قبؿ مزاكلتيـ كظائفيـ، كيتضمف ىذا التككيف تزكيػد الطمبػة األسػاتذة 
بالميارات الالزمة كالمعارؼ النظرية كالتطبيقية  كىذا بتعميػؽ المعػارؼ التخصصػية األساسػية 

تاذ الطالػػػػػب بخصػػػػػائص المػػػػػتعمـ لممتكػػػػػكف ، كمػػػػػا تعمػػػػػؿ المدرسػػػػػة العميػػػػػا  عمػػػػػى إمػػػػػداد األسػػػػػ
االجتماعيػػػػة كالنفسػػػػية كالطبيعيػػػػة فػػػػي كػػػػؿ مراحػػػػؿ نمػػػػكه المختمفػػػػة ليكػػػػكف قػػػػادرا عمػػػػى إيصػػػػاؿ 

المنتسػبيف إلػى المػدارس يػتـ تػكظيفيـ مباشػرة  المعمكمة بالطريقة التي تناسػب المػتعمـ، كبمػا أف
معػػػايير صػػػارمة بعػػػد تخػػػرجيـ، نجػػػد اإلقبػػػاؿ عمييػػػا  يكػػػكف مرتفػػػع كىػػػذا مػػػا اسػػػتكجب  اعتمػػػاد 

لاللتحػػاؽ بالمػػدارس العميػػا لألسػػاتذة، إذ تركػػز عمػػى انتقػػاء أحسػػف الطمبػػة لاللتحػػاؽ بػػالتككيف، 
حسػػب مػػا تسػػمح بػػو المقاعػػد البيداغكجيػػة المتػػكفرة التػػي تسػػتطيع المدرسػػة التكفػػؿ بيػػـ كىػػذا مػػا 

ذة مقابمػػػػػة  مػػػػػع  أسػػػػػاتتترجمػػػػػو معػػػػػدالت الممتحقػػػػػيف الجػػػػػدد  المرتفعػػػػػة باإلضػػػػػافة إلػػػػػى إجػػػػػراء 
تحديػػػػد الصػػػػفات ىمػػػػا"  فلتحديػػػػد أمػػػػريمتخصصػػػػيف ذكم خبػػػػرة طكيمػػػػة كتيػػػػدؼ ىػػػػذه المقابمػػػػة 

الظاىرية لمتأكد مف خمك الطالب المترشح مف العيكب، كالتعرؼ عمى سػماتو الشخصػية لمتأكػد 
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مارس المينة مستقبال يتكفر عمى معػارؼ قبميػة ، مما يعني أف مي (1)مف خمكه مف االضطرابات"
 مارسة عممو بجدارة.كبعدية تؤىمو لم

كفيما يخص مدة التككيف في المػدارس العميػا فػتـ تكييػؼ مػدة التكػكيف كفػؽ مقتضػيات         
 كؿ مستكل تعميمي ك يككف عمى النحك التالي:
 مدرس ابتدائي يتمقى تككينا يدـك ثالث سنكات.

 أستاذ تعميـ متكسط يتمقى تككينا يدـك أربع سنكات
 تككينا يدـك خمس سنكات أستاذ تعميـ ثانكم يتمقى 

دراج البعػػد  كيػػتـ التػػأطير مػػف طػػرؼ مػػؤطريف جػػامعييف مػػؤىميف لمتكفػػؿ بػػالتككيف األكػػاديمي كا 
 التطبيقي كالتربصات التطبيقية في برامج التككيف

 . التكوين أثناء الخدمة7.5
ـن تبنػػي إسػػتراتيجية التأىيػػؿ           مػػف  فػػي ظػػؿ اإلصػػالح التربػػكم الػػذم باشػػرتو الجزائػػر  تػػ

خػػالؿ مخططػػات التكػػكيف أثنػػاء الخدمػػة ألجػػؿ تػػكفير أسػػاتذة كمعممػػيف قػػادريف عمػػى تطبيػػؽ مػػا 
جاء في اإلصالح، أم المقاربة بالكفاءات، فالتككيف أثنػاء الخدمػة أك ممارسػة النشػاط المينػي 
يعػػد أحػػد إشػػكاؿ التكػػكيف الضػػركرية المسػػايرة لتأديػػة العامػػؿ لعممػػو كالتػػي تيػػدؼ إلػػى تحػػديث 

لمعمكماتو كتنمية قدراتو الشخصية لذا يعرؼ التككيف أثناء الخدمػة عمػى أنػو" مجمكعػة  األستاذ
بػػػرامج مخططػػػػة كمصػػػػممة ألجػػػػؿ رفػػػػع أداء العمػػػػاؿ أك الجماعػػػػات أك المسػػػػتكيات التنظيميػػػػة، 

 (2)حيث ينمي قدرات كمعارؼ كميارات كاتجاىات كسمكؾ العماؿ كفقا لنظاـ تقكية األداء"
ىك عممية ضػركرية ك مالزمػة لممعممػيف كاألسػاتذة فػي مختمػؼ األطػكار  كالتككيف أثناء الخدمة

لمسػػػػايرة التطػػػػكرات كالمسػػػػتجدات الحاصػػػػمة فػػػػي المجػػػػاالت العمميػػػػة كالمعرفيػػػػة كالمينيػػػػة كألف 
التككيف األكلي ميما كانت جكدتو ال يمكػف أف يغطػي كػؿ الصػعكبات التػي يمكػف أف يكاجييػا 

                                                           
 .355، ص2، مركز الكتاب لمنشر، مصر، طفمسفة إعداد المعمم في ضوء التحديات المعاصرةد لنش، محم 1

2Wayne.f.casio ,’’management  human  resourtes’’ me  hill,me fourth ed,America 1995,p245. 
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األسػػاتذة عمميػػة تػػدـك كتسػػتمر طيمػػة حيػػاتيـ المينيػػة كذلػػؾ األسػػتاذ أثنػػاء تأديػػة ميامػػو، فتكػػكيف 
تقػػػاف مػػػا تبتكػػػره تكنكلكجيػػػا التعمػػػيـ مػػػف مػػػكاد تعميميػػػة كطػػػرؽ تػػػدريس  مػػػف اجػػػؿ إلمػػػاـ كتبنػػػي كا 

أف التكػػػكيف أثنػػػاء الخدمػػػة لػػػيس مكجيػػػا فقػػػط لمػػػف تمقػػػكا تككينػػػا أكليػػػا كيػػػراد تحػػػديث  جديػػػدة، إال
 تذة الذيف لـ يتمقكا تككينا أكليا كيمارسكف عمميـ معمكماتيـ بؿ ىك مكجو أيضا إلى فئة األسا

 األولية التكوين أثناء الخدمة لغرض تجديد المعارفأوال: 
جػاء ىػػذا النػػكع مػػف التكػػكيف ألجػػؿ إعػػادة تكػػكيف األسػػاتذة العػػامميف فػػي الميػػداف  إذ تػػـ          

الذم باشرتو كزارة التربية  ككزارة التعميـ العالي قصد مسايرة اإلصالح لتربيةا االتفاؽ بيف كزارة
لدكلية كلتمكيف األساتذة مف القيػاـ بػدكرىـ التتماشى كالتغيرات المحمية ك  لتجديد منظكمة التربية

 التككيني عمى أحسف كجو.
فاألساتذة الذيف خضعكا لمتككيف األكلي قبؿ التحاقيـ بالتدريس ك نتيجة التقدـ العممػي         

ات تػػدريس جديػدة تطمػػب إعػادة تحػػديث معمكمػاتيـ مػػع مػا يتكافػػؽ كتجديػد المنػاىج كتبنػػي مقاربػ
 .كاألسباب السالفة الذكر لمسايرة التغيرات التي تطرأ عمى المنياج كطرائؽ التدريس

فػػالكزارة عممػػت إلػػى إعػػادة تكػػكيف لكػػؿ األسػػاتذة المكجػػكديف فػػي الخدمػػة كاف اختمفػػت مػػدة ىػػذا 
كنكلكجيػػػة لمتربيػػػة سػػػابقا  كالػػػذيف يعممػػػكف تحػػػت التكػػػكيف مػػػا بػػػيف األسػػػاتذة خريجػػػي المعاىػػػد الت

تسمية أساتذة التعميـ األساسي حيث ككنكا لمدة تتراكح مػا بػيف األربػع سػنكات  كالسػنة الكاحػدة" 
أسػػاتذة التربيػػة البدنيػػة كالتربيػػة الفنيػػة كالتربيػػة المكسػػيقية"،   ليػػتـ تػػرقيتيـ بعػػد ىػػذا التكػػكيف إلػػى 

 ساتذة رئيسييف أك مككنيف حسب أقدمية كؿ األستاذ.أساتذة التعميـ المتكسط ثـ إلى أ
 تزويد بالمعارف األوليةالالتكوين أثناء الخدمة لغرض ثانيا: 

نمػػػط تكػػػكيني  مخصػػػص ألسػػػاتذة جػػػدد يمارسػػػكف ميػػػاميـ بصػػػفة عاديػػػة ك لػػػـ يتمقػػػكا         
عجؿ تككينػػػا أكليػػػا لغػػػرض التػػػدريس فػػػالتككيف أثنػػػاء الخدمػػػة لألسػػػاتذة الجػػػدد جػػػاء بشػػػكؿ مسػػػت

في تكػكينيـ، ذلػؾ أف خػركج األسػاتذة لمتقاعػد المسػبؽ دكف شػرط  كارتجالي لسد النقص الشديد
  السف كمسارعة ا الؼ منيـ إليو قبؿ إلغاء قانكف التقاعد المسبؽ 
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أكضع الكزارة في سباؽ مع الزمف لتعكيض األساتذة المتقاعديف كمنو تكفير أساتذة لكؿ 
كبما أف خريجي المدارس العميا غير كافييف  مباشرة عمميـ،المتعمميف كالثانية تأىيميـ ل

 سد ىذا العجزل، فقد تـ  االلتجاء إلى خريجي الجامعات رىذا العجز في التأطي لتغطية
أستكجب الشركع في تكظيؼ ا الؼ مف األساتذة الجدد  العمؿ عمى استكماؿ النقص ك 

ارة الكصية لذلؾ عمى إعداد برنامج كعممت الكز  الحاصؿ في تككينيـ ) الجانب البيداغكجي(
يخضع األساتذة إذ  تككيني لصالحيـ، تككيف يراعي التكفيؽ بيف التزاماتيـ المينية كتككينيـ،

الجدد إلى برنامج تككيني ييدؼ إلى تحضير كتككيف المقبميف عمى مينة التدريس مف 
الميني كيتـ ذلؾ عف طريؽ الناحية البيداغكجية كالمينية كمف ثـ ترقية مستكاىـ البيداغكجي ك 

تزكيدىـ بحقائؽ تربكية بيداغكجية ككذا عممية كتشريعية تؤىميـ لمقياـ بمياميـ بطريقة 
تتناسب كمختمؼ الكضعيات التعميمية التعممية التي تكاجييـ أثناء مسيرتيـ المينية حتى 

اإلعالـ  كتكنكلكجيات لحاصمة في فضاء التربية كالتعميـتتماشى كالتطكرات المعرفية ا
   .كاالتصاؿ
ؿ تجمعات كيتكلى مشرفك التربية كالتككيف اإلشراؼ عمى التككيف أثناء الخدمة في شك       

األسبكع األكؿ مف العطمة الشتكية كالربيعية في ك  خالؿ عطمة الصيؼ تككينية ميدانية تقاـ
 يالتربص التجريبة األساتذة المتربصكف في التككيف البيداغكجي التحضيرم أثناء فتر  ـيمز  كما

بإعداد تقرير نياية التككيف، كيخضعكف إلى تقييـ عف طريؽ المراقبة البيداغكجية المستمرة 
 .كعند نياية التككيف ينظـ امتحاف نيائي يتضمف اختبارات كتابية مستمدة مف برامج التككيف

وانعـدام المتناكلػة  إال أف ما يعاب عمى ىذا النمط التككيني قصر مدة التككيف كبالتالي المكاد 
كعػػدـ الػػتمكف مػػف تقػػكيـ بػػرامج التكػػكيف كمعرفػػة مػػدل تحقيػػؽ األىػػداؼ التػػي  الجانــب التطبيقــي

كضػػػع مػػػف أجميػػػا البرنػػػامج التكػػػكيني أم كفػػػاءة األسػػػاتذة الجػػػدد إال بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف التكػػػكيف 
إعػػداده قبػػؿ  كتػػزامف التكػػكيف مػػع مباشػػرة األسػػاتذة الجػػدد لميػػاميـ، فػػإذا كػػاف" المعمػػـ الػػذم تػػـ
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مباشرتو لمينة التعميـ في حاجة إلى متابعة إعداده كىك في المينة، فما بالػؾ بػالمعمـ الػذم لػـ 
 ."(1)يستكمؿ ىذا اإلعداد قبؿ مباشرتو لمينة التعميـ أك لـ يتمؽ أم إعداد بالمرة

 دواعي التكوين أثناء الخدمةثالثا: 
ممػيف أثنػاء الخدمػة أمػر ضػركرم كتتمثػؿ ىناؾ جممة مػف األسػباب التػي تجعػؿ مػف تأىيػؿ المع

 ىذه األسباب في:
ػػػػػػ نظريات التربية فػي تقػدـ سػريع كألننػا نعػيش عصػر انفجػار المعرفػة كػاف لزامػا عمػى األسػتاذ 

 أف ال يبقى في منأل عف ىذا التقدـ  كأف يسايره قدر المستطاع.
داد جيػػػد كتحضػػػير مالئمػػػا ػػػػػػػ " إف تطبيػػػؽ المنػػػاىج الجديػػػدة بصػػػفة فعالػػػة كناجعػػػة يتطمػػػب إعػػػ

 "(2)لألساتذة بتككينيـ عمى المستجدات في المناىج كما تتطمبو مف تكييؼ لممارستيـ كأدكارىـ
ػػػػػػ ألجػػػؿ نجػػػاح اإلصػػػالح التربػػػكم مػػػف جيػػػة  كتمكػػػيف األسػػػاتذة مػػػف القيػػػاـ بػػػدكرىـ التكػػػكيني 

 (3)كالقيادم عمى أكمؿ كجو مف جية أخرل
ألعػداد كبيػرة مػف األسػاتذة الػذيف كظفػكا لتمبيػة الحاجػة المتزايػدة  ػػػػػػػػ نقػص فػي التكػكيف المعرفػي

إلػػػػييـ نتيجػػػػة خػػػػركج آالؼ األسػػػػاتذة إلػػػػى التقاعػػػػد كالػػػػذيف لػػػػـ يسػػػػتفيدكا مػػػػف التكػػػػكيف األكلػػػػي 
 الضركرم.

 
 
 
 
 

                                                           
 .425ص مرجع سابق، تركي رابح،  1

 28، ص2005، مام 489، العدد وطنيةالنشرة الرسمية لمتربية الكزارة التربية الكطنية، 2

 .12، ص2003الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائر،  ،مناىج السنة األولى من التعميم المتوسط، التربية الموسيقية والتربية الفنية والتربية البدنيةكزارة التربية الكطنية،  3
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 خالصخ:

التطرؽ خالؿ ىذا الفصؿ إلى تعريؼ المدرسة ككظائفيا كما تـ التطرؽ إلػى مرحمػة التعمػيـ  تـ
 المتكسط كأىـ المشاكؿ التي تعيؽ أدائو عمى أكمؿ كجو.

تطرقنػا كػذلؾ إلػى المتمقػي أك التمميػذ كمػا يثيػره مػف مشػاكؿ تربكيػة فػي مرحمػة التعمػيـ المتكسػػط 
 كالتي تتزامف مع مرحمة المراىقة كما ليا مف خصكصية .

بينو كبيف المػتعمـ أيػف تـ تناكلنا األستاذ بكصفو مرسال كقائما باالتصاؿ في العممية االتصالية 
عرجنا عمى شركط األستاذ كمناحي إعداده ثـ الكظػائؼ التػي يقػـك بيػا األسػتاذ كالتػي ىػي فػي 
تغير مسػتمر مػف محػكر أساسػي فػي العمميػة التعميميػة التعمميػة إلػى مكجػو كقائػد، كفػي األخيػر 

 تكممنا عف تككيف األساتذة القبمي كالبعدم. 
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 يدتمي
 تحقيقوكما يراد  عمى التربية  رسالة القائميف بكصفو  إلى المنياج في ىذا الفصؿ  سنتطرؽ

المصدر الذم ينيؿ منو  ىك   فالمنياج ،مف خاللو كغايات لدل المتعمميف مف أىداؼ
مف المنياج إلى المتعمـ  األستاذ أصبح كسيط  في نقؿ المعرفة أفد رسائمو كىنا نج األساس

محددة  اةقن رعب ميو التقيد بما فيو مف حقائؽ معرفية كأنشطة تعممية  كىذا كالذم يجب ع
كما تتضمنو مف  المقاربة بالكفاءاتبيداغكجيا  مف قبؿ كاضعي المنياج كنعني بيا ألستاذل

تـ التطرؽ ليا في ىذا الفصؿ كما يتداكؿ حكليا مف مفاىيـ مف سيالتي ك  طرائؽ لمتدريس
إلى  تطرؽسن ـث كصعكبات تعترض تطبيقيا عمى أكمؿ كجو، الكفاءة كمستكياتمبادئ 

"األستاذ"  العممية االتصالية بيف المرسؿ ك يصب ؿ الصفي بكصفو المناخ الذم يميز لتفاعا
ثـ تناكلنا نتائج العممية االتصالية ممثمة في التحصيؿ الدراسي الذم  المتعمـ" "المستقبؿ  ك

الحكـ عمى العممية االتصالية  ومف خالليتـ  كالذم يمثؿ رجع الصدل الالحؽ لرسائؿ األستاذ
، كتناكلنا كيفية قياسو كالمعكقات التي تعترضو سكاء عمى مستكل المرسؿ أك المستقبؿ ؿكك

  أك الرسالة أك بيئة إجراء العممية االتصالية" المدرسة"
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 المنياج .1
اصرىا المختمفة، المغة، كاألسمكب كاألىداؼ، بعن المنياج مف الزاكية االتصالية، ىك الرسالة

  .أم المتعمـ (1)المتمقي إلىكالمحتكل، كالتي يسعى القائـ بعممية االتصاؿ "األستاذ" تكجيييا 
كثيقة رسمية تصدرىا كزارة التربية كتكجييا لألساتذة في جميع مراحؿ  المدرسي كالمنياج

يات في شكؿ كتيبات تتضمف الكفاءات التعميـ كلجميع المكاد الدراسية كلجميع المستك 
  .المستيدفة كالمفاىيـ كعناكيف الدركس كالنشاطات كطرائؽ التدريس

يتعمؽ بالمناىج التقميدية كمنيا ما يتعمؽ بالمناىج  اكثيرة كمتنكعة منيا م ؼكلممنياج تعاري
 الحديثة

 المفيوم الحديث لممنياج .1.1
ت التربكية كاالجتماعية كالثقافية كالرياضية المنياج حسب المفيكـ الحديث ىك" مجمكع الخبرا

كالفنية كالعممية ....الخ التي تخططيا المدرسة كتييئيا لطمبتيا ليقكمكا بتعمميا داخؿ المدرسة 
أك خارجيا بيدؼ إكسابيـ أنماطا مف السمكؾ، أك تعديؿ أك تغيير أنماط أخرل مف السمكؾ 

ع األنشطة الالزمة كالمصاحبة لتعمـ تمؾ نحك االتجاه المرغكب، كمف خالؿ ممارستيـ لجمي
 "(2)الخبرات لتساعدىـ عمى إتماـ نمكىـ 

مجمكعة مف العمميات المخططة مف أجؿ تحديد األىداؼ كالمضاميف  كما يعرؼ بأنو "
كالطرائؽ كاستراتيجيات التعميـ كتقييمو، كالكسائؿ المعتمدة لمقياـ بو مثؿ الكتب المدرسية 

 ".(3)صريةكالكسائؿ السمعية الب
فالمنياج ال يقتصر عمى المضاميف كالمعارؼ بؿ ىناؾ استراتيجيات لتعميـ المضاميف 

 كترجمتيا إلى ميارات تكتسب.
                                                           

 .222، صمرجع سابقعبكد،  حارث 1
مف التعميـ األساسي )المؤتمر العممي الرابع لمجمعية ع...ح لتطكير منيج التاريخ بالصؼ السابسعيد نافع: نمكذج مقتر  2

 08ص المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، نحك تعميـ أفضؿ
 ، 3115، سند تككيني، الحراش، الجزائر،وحدة النظام التربويىيئة التأطير بمعيد مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ،  3

 37ص
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 المفيوم التقميدي لممنياج: 2.1 .

يعني المنياج في المفيـك التقميدم مجمكعة المعمكمات كالحقائؽ كالمفاىيـ التي يدرسيا 
 (1)صطمح عمى تسميتيا بالمقررات الدراسية.التالميذ في صكرة مكاد دراسية ا

كما يسمى كذلؾ بمنيج المكاد الدراسية المنفصمة، فيك يتضمف تنظيما لممعرفة يتميز بالرتابة 
 (2)كالثبات مف حيث المعمكمات كالتسمسؿ المنطقي لممادة كطريقة التدريس كطريقة التقكيـ.

مف عيكب المنيج فة عمى المتعمـ سيئ أثار كلقد ترتب عمى ىذا المفيـك الضيؽ لممنيج
 :(3)التقميدم ما يمي

غفاؿ نكاحي النمك األخرل  تبحشك عقكؿ التالميذ فقط بالمعمكما ـػ االىتما لمتذكر كالحفظ، كا 
الجسمية كاالجتماعية كاالنفعالية ىك ما يتعارض مع التصكر السميـ لشخصية المتعمـ التي 

 يراد ليا النماء المتكامؿ.
نشاط يقكـ بو المتعمـ خارج نطاؽ المنيج، أك ىكاية يمارسيا بقصد إشباع ػ اعتبار كؿ 

 حاجاتو أك تنمية ميكلو نشاطا ال يستحؽ االىتماـ.
ػ انعزاؿ المدرسة في المنيج التقميدم عف المجتمع كضعؼ ارتباط الدراسة بمشكالت البيئة 

 المحمية.
تقييد المعمـ مينيا إذ  إلىرتابة فيو أدل . التنظيـ المنطقي لممادة العممية في المنيج كنظاـ ال

انو يعمؿ بطريقة آلية طكاؿ السنة الدراسية كال يسمح كقتو بممارسة ألكاف النشاط مع 
 تالمذتو. 

يذ، فمحتكياتو غاية في حد ذاتيا ػ كتاب التمميذ ىك المرجع الكحيد لكؿ مف المعمـ كالتمم
ىماؿ المصادر األخرل.  كا 

                                                           
ص ، 3111، 2طاألردف، عُماف، دار المسيرة،  ،المناىج التربوية الحديثةأحمد مرعي، كمحمد محمكد الحيمة،  تكفيؽ 1

2:. 
، :311، 2، دار الفؾ، عماف، ط، األسس التربوية والنفسيةإعداد وتأىيل المعممينزكريا إسماعيؿ أبك الضبعات،  2

 1:ص
 .7ص 1999تمكز  39جمد م 4 ػػػػػػػ3العدد  ةالمعمـ األردنيرسالة  مجمة 3
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  لفردية، فاألستاذ يشرح بأسمكب كطريقة كاحدة لجميع المتعمميف.. عدـ مراعاة الفركؽ ا
كيمكف إرجاع الفرؽ "، نجد في الميداف التربكم تمييز بيف مصطمحي " برنامج"  "كمنياجو 

 بينيما إلى عامميف اثنيف ىما:
أكال: االختالؼ في التسمية كاالستعماؿ مف طرؼ المدارس الغربية نفسيا فالمدرسة الفرنسية 

بمعنى الداؿ عمى المنياج بينما المدرسة االنجميزية  programmeتعمؿ مصطمح تس
 .curuculurتستعمؿ مصطمح 

االختالؼ في المضمكف فالمنياج أشمؿ مف البرنامج حيث أف المنياج المدرسي  ثانيا:
يتضمف أىدافا عامة كطرائؽ شاممة كتكزيعا لمكقت، إال أف الكثائؽ التربكية تستعمؿ 

دكف تمييز بينيما كىذا لمداللة عمى المنياج كلشيكع استعماؿ عبارة البرنامج في  المصطمحيف
 (1)األكساط التربكية

كالمضاميف  كالساعات المخصصة لذلؾ  عبارة عف تحديد المكاد المراد تعميميا"البرنامج ىك ف
 ."(2)ؼالتي تقدـ في مرحمة مف مراحؿ التعميـ بمفيـك المعار 

 ".(3)ى انو " المعمكمات التي يجب تمقينيا لمطفؿ خالؿ فترة معينةكما يعرؼ البرنامج عم
تعمـ ىذه  ةبينما المنياج ال يقتصر عمى المضاميف كالمعارؼ بؿ يتعداىا إلى إستراتيجي

 ميارات إلىالمضاميف كترجمتيا 

  أسس بناء المنياج:3.1.
اتو مف أىداؼ لكؿ منياج أسس كجب أف يعتمد عمييا في بنائو  كتنظيمو كتحديد مككن

 كمحتكل  معرفي كأنشطة، كمف ىذه األسس:
 

                                                           
 03ص ، 2004ديكاف المطبكعات المدرسية، يكليك  ،التربية الموسيقية والتشكيمية والبدنية جمناىالتربية الكطنية،  كزارة 1
، دار األمؿ 2، المعالـ النظرية لممقاربة، جنحو إستراتيجية التعمم بمقاربة الكفاءاتك محمد حسكنات،  رمضاف أرزيؿ 2

 .119، ص 2004، 2ر كالتكزيع، تيزم كز، الجزائر، طلمطباعة كالنش
، 2005 الجزائر،  ، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية،مناىج السنة رابعة من التعميم االبتدائيكزارة التربية الكطنية، 3

 .4ص 
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 األسس الفمسفية: أــــ 
 كؿ منيج يرتكز عمى فمسفة تربكية تنبثؽ مف فمسفة المجتمع كتتصؿ بو اتصاال كثيقا 

 :ألسس االجتماعيةب ـــــ ا
تنطمؽ مف حاجات المجتمع كتطمعاتو كمجمكعة المعايير كالقكاعد التي تكجو السمكؾ 

، كيجب أف يكضع في المنياج خصائص المجتمع الذم يعيش فيو 1تماعي المرغكب فيواالج
المتعمـ كمتطمباتو لكي يسيؿ عميو االنخراط في عضكية ىذا المجتمع كيسيـ في تقدمو  
كذلؾ مف أجؿ إنشاء ك تككيف فرد  عمى المقكمات اإليديكلكجية ك الركحية لمجتمعو في 

 اعتباره خصائص.
 :س النفسيةاألسج ـــــ  
المتعمـ ىك محكر العممية التعميمية التعممية الذم نسعى إلى تنميتو كتربيتو عف طريؽ   

كمف مجمكعة المناىج مف حاجات المتعمـ كميكلو كقدراتو  تنطمؽتعديؿ سمككو، لذا كجب أف 
ـ الحقائؽ كالمفاىيـ كالمبادئ العممية كالفركؽ القائمة بيف المتعمميف في قدراتيـ كسماتي

  .الشخصية
 األسس المعرفية:د ـــــ 

كتتمثؿ في طبيعة المعرفة التي يشتمؿ عمييا المنياج كمصادر الحصكؿ عمييا ككيفية تقديـ 
 ىذه المعرفة.

 :(2)كنجد ثالث اتجاىات رئيسية تبنى عمييا األسس التي يقـك عمييا بناء المنيج كىي
منيج لذا يجعؿ مف المتعمـ كقدراتو كميكلو يعتبر أف المتعمـ ىك محكر بناء ال االتجاه األول:

 كخبراتو السابقة أساسا الختبار المنيج كتنظيمو.

                                                           
 91ص مرجع سابق،ىاشـ الياشمي،مجد 1

2 Hass .Glen.Carriculamu planning. Anew Apprach(Boston.Alan and Bacon) Inc 1986.p.4. 
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يعتبر أف المعرفة ىي محكر بناء المنيج فالمعرفة غاية في حد ذاتيا فميمة  :االتجاه الثاني
األستاذ تقتصر عمى نقؿ المعرفة إلى المتعمميف دكف اعتبار إلمكاناتيـ أك خبراتيـ أك 

 ـ.  ميكلي
 يعتبر أف المجتمع ىك محكر بناء المنيج، فيك يركز عمى ما يريده المجتمع  االتجاه الثالث:

 . خصائص المنياج:4.1
 (1)بمجمكعة مف الخصائص األساسية ىي تميز المناىجت

 كليس العكس.. المحكر الذم يدكر حكلو المنياج ىك التمميذ نفسو 
 مكب تعممو.. يشمؿ المنيج عمى أكثر مف المحتكل المط

 . يتجسد المنياج في خبرات التالميذ كليس في الكتب.
. بفرض المنياج عمى األستاذ استخداـ األساليب كالطرائؽ المتنكعة الفردية كالجماعية 

 لمساعدة التالميذ عمى االكتشاؼ كاكتساب الميارات كالخبرات كتحكيميا إلى كفاءات.
 بأنفسيـ مف مصادر مختمفة.. يعتبر المعمـ مكجيا لمتالميذ ليتعممكا 

 .مكونات المناىج الدراسية:5.1
 مككنات المناىج الدراسية ىي:

  األىداؼ: .1.5.1
األىداؼ ىي نتاجات تعميمية مخططة عمى المتعمـ أف يكتسبيا بأقصى ما تستطيع قدراتو 

 (2)كبشكؿ يمبي احتياجاتو
معرفة ما يجب أف يتعممو فترؾ المعمـ دكف خطة يسير عمي ىدييا كترؾ المتعمـ دكنما "

ضرب مف ضركب العشكائية، لذا يجب أف تبنى المناىج عمى أساس أىداؼ كاضحة 

                                                           
لفائدة مديرم  ، سند تككيني النظام التربوي والمناىج التربوية، ىيئة التأطير بالمعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية 1

 .132، ص2004المؤسسات ، الحراش، الجزائر، 

 .127، ص2009، 1ط دار الحامد، األردف، المناىج التربوية،محمد حسف حمادات،  2
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، فالرسائؿ " تحدد غاياتنا مف العممية التربكية كرؤيتنا لمكاصفات اإلنساف المستيدؼ(1)محددة
 كجب اف تككف لدييا أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا 

 (2)كتشتؽ األىداؼ مف
 مسفتو التربكية كاحتياجاتو.ػػػػػ المجتمع كف

 ػػػػػ خصائص المتعمميف كاحتياجاتيـ كميكليـ كمشكالتيـ كمستكل نضجيـ كقدراتيـ العقمية.
ػػػػ أشكاؿ المعرفة كمتطمباتيا ك ما يكاجو المجتمع مف مشكالت نتيجة التطكر العممي 

 كالتكنكلكجي.
 .    ػػػػ كجيات نظر المختصيف في التربية كالتعميـ كعمـ النفس

 (3)كتقسـ األىداؼ إلى نكعيف رئيسييف
أىداؼ عامة كىي التي تبنى عمى أساسيا المناىج كالمحتكل كيمكف تحقيقيا عمى المدل  ـ

 البعيد. 
أىداؼ سمككية كىي التي تتعمؽ بالتالميذ كتستخرج مف األىداؼ العامة لممادة كمحتكل  ـ 

 المنيج.
 لفمسفية لكاضعي المنياجكتتأثر أىداؼ المنيج غالبا بالمعتقدات ا

 الدراسي: المحتكل .2.5.1
كىك "مجمكع الخبرات التربكية كالحقائؽ كالمعمكمات التي يرجى تزكيد الطالب بيا ككذلؾ 

 االتجاىات كالقيـ التي يراد تنميتيا عندىـ، كالميارات الحركية التي يراد إكسابيـ إياىا 
 "(4)األىداؼ المقررة في المنيج بيدؼ تحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ ليـ في ضكء

                                                           
 .92ص  مرجع سابق،زكريا إسماعيؿ أبك الضبعات،  1
 128ص ،مرجع سابق حمادات،محمد حسف  2

 
 .5:، صمرجع سابقأبو الضبعات،  إسماعٌلزكرٌا  3
 31، ص 2000، 2، دار الفكر العربي، القاىرة، طاألسس العامة لمناىج تعميم المغة العربيةرشدم أحمد طعيمة،  4
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كما يعرؼ بأنو "نكعية المعارؼ كالمعمكمات التي يقع عمييا االختيار كالتي يتـ تنظيميا عمى 
 "(1)نحك معيف، سكاء أكانت ىذه المعارؼ مفاىميا أـ حقائؽ أـ أفكار أساسية

مات كمعارؼ تجد األىداؼ مف خاللو سبؿ التنفيذ كتترجـ سكاء في معمك  مىك الذ لفالمحتك 
 (2)أك في قيـ كاتجاىات أك في ممارسات كأداء

 معايير اختيار المحتوى:.1.2.5.1
يجب أف يككف المحتكل ترجمة صادقة لألىداؼ فارتباط المحتكل باألىداؼ مف أىـ معايير 

، كما يجب أف يراعي المحتكل ميكؿ كحاجات التالميذ بحيث يككف مالئما (3)االختيار
لمقدرات العقمية كالجسمية لمرحمة النمك التي يمركف بيا، كما يجب أف يبنى لمستكل التالميذ ك 

 التعميـ الالحؽ عمى التعمـ السابؽ. 
كيشمؿ محتكل المنيج الدراسي عمى الخبرات كاألساليب كالتقكيـ التي يختارىا المختصكف 

الشركط  كيتـ تنظيـ ىذه الخبرات في صكرة محتكل دراسي كيجب أف يتضمف اختيار الخبرات
 :(4)لتالية

 أف تككف مناسبة لمستكل التمميذ العقمي كالنفسي كاالجتماعي.    ـ
 أف تككف مترابطة مع بعضيا البعض  ـ
 يجب أف تساير قيـ المجتمع كثقافتو كعاداتو كتقاليده. ـ
كمراعية لمفركؽ  كحاجاتو يجب أف تككف ذات قيمة في حياة المتعمـ كمتماشية مع اىتماماتوـ 

 دية.الفر 
 أف تككف قابمة لمتعمـ كمتماشية مع مراحؿ نمك المتعمـ المختمفة.  ـ

                                                           
دار المسيرة  ،المناىج التربوية الحديثة، مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا ،ةيمد الحك محمتكفيؽ أحمد مرعي،  1

 .79، ص2000، 1لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط
 .152ص ،2009، 2عُماف، األردف،ط ،دار المسيرة ،المنيج المدرسي المعاصررشدم أحمد طعيمو كآخركف،  2
 .145ص مرجع سابق،محمد حسف حمادات،  3
 97، صمرجع سابقكريا إسماعيؿ أبك الضبعات، ز  4
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كتنظيـ محتكل المناىج مف األمكر اليامة في عممية بناء المناىج إذ كجب أف تتناسب كنمك 
المتعمميف كتثير اىتماماتيـ كتتماشى مع قدراتيـ، ك لقد حدد تايمر ثالثة معايير أساسية 

  :(1)المحتكل كىي لتنظيم
 كيقصد بيا ترابط الخبرات رأسيا. االستمرارية:* 
: أم تكامؿ المكضكعات بعضيا بالبعض ا خر أفقيا، كربط الرياضيات بالعمـك التكامل *

 في صؼ ما.
المفاىيـ كالقكانيف لدل المتعمميف بالتدرج عاما بعد  ك : كيقصد بو تعمؽ المعمكماتالتتابع

 كالنفسية كاالجتماعية. عاـ، كفؽ قدراتيـ العقمية كالجسمية 
 األنشطة التعميمية:. 8.8.5.0
النشاط ىك جيد عقمي أك بدني يبذلو المتعمـ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ما، كالنشاط قد         

يككف تعمميا إذا قاـ بو المتعمـ كقد يككف تعميميا إذا قاـ بو المعمـ، كيتـ اختيار األنشطة في 
اط ىـ تنمية المتعمـ عمى التفكير الناقد فال بد مف ضكء األىداؼ فإذا كاف اليدؼ مف النش

ؾ مجمكعة مف المعايير التي يتـ عمى أساسيا اختيار اكىن(2)تصميـ أنشطة لتحقيؽ ذلؾ
 األنشطة منيا:

 مدل كعي مخططي المناىج بالعالقة بيف األنشطة كعناصر المناىج األخرل.. 
 اإلمكانات المادية أك البشرية المتاحة.  .
 فمسفة المنياج لألنشطة مف حيث كميا كنكعيا.تصكر  .

 . طبيعة المتعمـ كاىتماماتو كميكلو كمدل ارتباط األنشطة بحاجاتو.  
 . كفايات المعمـ التدريسية كمدل قدرتو عمى التخطيط الناجح لألنشطة. 

                                                           
 .147، ص مرجع سابقحمادات، محمد حسف  1
 .155، صمرجع سابق حسف حمادات،محمد  2
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 .طرائق التدريس:3.5.1
 األستاذتي يتبعيا يعتمد مفيـك الطريقة عمى مجمكعة مف القكاعد كالخطكات المنيجية ال

الكفاءات المحددة ك طريقة التدريس تعني" ما  إلىلتسييؿ عممية التعمـ مف أجؿ الكصكؿ 
يتبعو المعمـ مف خطكات متسمسمة كمتتالية كمترابطة لتحقيؽ ىدؼ أك مجمكعة أىداؼ 

 " (1)تعميمية محددة
س بغية مساعدة طمبتو كما تعرؼ كذلؾ بأنيا" جميع أكجو النشاط المكجو، التي يقـك بو المدر 

عمى تحقيؽ التغير المنشكد في سمككيـ، كبالتالي مساعدتيـ عمى اكتساب المعمكمات 
 " (2)كالمعارؼ كالميارات كالعادات كاالتجاىات كالميكؿ كالقيـ المرغكبة

التي يستخدميا  تىناؾ تعريؼ آخر لطريقة التدريس يشير إلى " بأنيا مجمكعة اإلجراءا
ة المكاقؼ كاألنشطة التعميمية التعممية لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المنشكدة، المعمـ في معالج

 "(3)بأيسر السبؿ كاقصر كقت كاقؿ النفقات
 تصنيف طرائق التدريس:.1.3.5.1

األستاذ ال يستطيع أف يستخدـ طريقة كاحدة مف طرائؽ التدريس لكافة الدركس كلجميع 
عند اختياره لطريقة ما عدة عكامؿ كإمكانيات  المتعمميف بؿ كجب أف يأخذ بعيف االعتبار

الكسائؿ" ككثافة القسـ كالمرحمة الدراسية كطبيعة المتعمميف كالفركؽ  رالمدرسة المادية "تكف
كيمكف تصنيؼ ، الفردية بينيـ، كطبيعة المادة الدراسية كاألىداؼ المنشكدة  كالمرحمة الدراسية

اذ كالمتعمـ في عممية التعميـ كالتعمـ إلى ثالثة طرائؽ التدريس عمى أساس دكر كؿ مف األست
 :(4)مجمكعات كىي

ػػػػػ الطرائؽ اإللقائية: حث يككف األستاذ ىك المسيطر عمى العممية التعميمية التعممية كيقع 
 عميو الجيد األكبر، تستخدـ ىذه الطريقة عندما يككف عدد التالميذ في القسـ كبير نسبيا

                                                           
 .96، ص 2002، 1، دار كنكز المعرفة العممية، عماف، األردف، ططرق تدريس التربية اإلسالميةمحمكد السمخي،  1
 .405، ص6الدار العربية، طرابمس، ط، فمسفة التربية اإلسالميةعمر الشيباني،  2
 141 صمرجع سابق،  ،كآخركف العز سالمة أبكعادؿ  3

 142ص ،مرجع سابق، كآخركف العز سالمة أبكعادؿ  4
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ة: كفييا تككف العممية التعميمية التعممية عممية تشاركيو بيف األستاذ ػػػػػػ الطرائؽ التفاعمي
 كالمتعمميف مثؿ طريقة حؿ المشكالت كطريقة التعمـ التعاكني.......الخ.

ػػػػػػػ طرائؽ التعمـ الذاتي: كفييا يككف الدكر الرئيس لممتعمـ كيقع عميو الجيد األكبر في عممية 
 لمراسمة...الخ.  التعمـ مثؿ التعميـ المبرمج كا

 أوال: طرائق التدريس القائمة عمى اإللقاء
 المحاضرة:

تعتبر طريقة المحاضرة مف أقدـ طرائؽ التدريس القائمة عمى اإللقاء فيي مازالت منتشرة في 
"  (1)الجامعات بنطاؽ كاسع كتسمى ىذه الطريقة " بصفة عامة بالطريقة التقميدية في التدريس

ما سيقكلو إعدادا جيدا كما يأخذ في اعتباره الكقت المخصص لإللقاء  كيقـك األستاذ بإعداد
كتعتبر طريقة المحاضرة اقتصادية في الكقت، كما يمكف كضع اكبر عدد مف التالميذ داخؿ 
القسـ، كما تسمح بعرض المعمكمات عرضا مفصال كمنظما، لكف بالرغـ مف ما ليا مف 

 ميزات فميا سمبيات:
كء طريقة المحاضرة سمبي كدكره يتمثؿ في تمقي المعمكمات فقط مما يجعمو ػػػػػ فالمتعمـ في ض

 عرضة لمممؿ كالخمكؿ
ػػػػػػ تركز المحاضرة عمى الجانب المعرفي يجعميا ضعيفة الجدكل في تعميـ الطالب الميارات 

 .(2)كحؿ المشكالت كيجعميا تشجع عمى حفظ المعمكمات باعتبارىا ىدفا محدد بذاتو
 كـ ىائؿ مف المعمكمات في كقت قصير. بمقدرة المتعمميف عمى استيعا ػػػػػػػ عدـ

 ػػػػػػػ ال تراعي الفركؽ الفردية لممتعمميف.
 
 
 

                                                           
 .144، صمرجع سابقعادؿ أبك العز سالمة كآخركف،  1
 .146، صمرجع سابقعادؿ أبك العز سالمة كآخركف،  2
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 ثانيا: طرائق التدريس التفاعمية
 طريقة المناقشة والحوار:

تعتبر طريقة الحكار كالمناقشة أسمكب معدؿ عف طريقة المحاضرة، فيي تعتمد عمى الحكار 
ألستاذ كتالمذتو أثناء عرضو لممادة فيي تنقؿ المتعمـ مف الدكر السمبي  الشفكم بيف ا

بداء الرأم، إال انو  المتمثؿ في تمقي المعمكمات إلى الدكر االيجابي المتمثؿ في المشاركة كا 
 :(1)بالرغـ ما لطريقة الحكار كالمناقشة مف ايجابيات فميا نكاحي قصكر تتمثؿ في ما يمي

 الشفكم يعؽ تحقيؽ أىداؼ تعميمية أخرل كالميارات الحركية. االقتصار عمى الحكار
 قد يحيد المتعمميف عف المكضكع العممي المراد تعميمو بسبب كثرة أسئمة المتعمـ.

قد تكثر فييا اإلجابات كعمميات مقاطعة الحديث كبالتالي حدكث فكضى كالخركج عف 
 النظاـ.

 ر كالمناقشةليست كؿ المكضكعات يمكف تدريسيا بطريقة الحكا
 يصعب استخداـ ىذه لطريقة في تدريس المرحمة األساسية الدنيا.

دارة المناقشة.  يعتمد نجاح ىذه الطريقة كفعاليتيا عمى ميارة المعمـ في تنظيـ كا 
 ءطريقة االستقصا

مف االستراتيجيات القائمة عمى جيد كنشاط المتعمـ كالتي تيدؼ إلى  ءتعتبر طريقة االستقصا
 ميذ المنيج العممي في التفكير القائـ عمى البحث كاالستدالؿ إكساب التال

ك طريقة االستقصاء ىي" إثارة تفكير الطمبة لمكاجية مكاقؼ جديدة مف خالؿ إعادة تنظيـ 
المعرفة المخزكنة لديو بإتباع المنيج العممي لتكليد األفكار كتحميميا لمكصكؿ إلى استنتاجات 

 " (2)كحمكؿ لممكاقؼ الجديدة
 
 

                                                           
 .150، ص سابق مرجع، كآخركف عادؿ أبك العز سالمة  1
 .229ص  ، 2008، 1المعتز لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط ،استراتيجيات التدريسشريخ،  أبكشاىر ذيب  2
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 ثالثا: طرائق التعمم الذاتي)الفردي(
التعميـ المبرمج ىك طريقة تفريد في التعميـ تسمح لممتعمـ التعمـ مف خالؿ ذاتو ككفقا لقدراتو، 
كتقكـ عمى تقسيـ المكضكع الدراسي أك الميمة المراد تعمميا إلى مجمكعة  مف الخطكات 

قيؽ أىداؼ تعميمة محددة كتعرض المرتبة ترتيبا منطقيا متسمسال تيدؼ في مجمميا إلى تح
 عف طريؽ كتاب أك آلة أك جياز معيف كينتقؿ الطالب في 

كيتطمب التعميـ المبرمج مف المتعمـ التفاعؿ مع المكقؼ (1)تعممو مف خطكة إلى أخرل.
ال فمف ينتقؿ إلى السؤاؿ  التعميمي الذم يحيط بو، ك أف يتأكد مف إجابتو عف كؿ سؤاؿ كا 

 الذم يميو.  

 التقكيػػػـ: .4.5.1
مع اإلصالح الذم عرفو نظاـ التقكيـ البيداغكجي الذم جاء ليساير المقاربة المعتمدة في 
بناء المناىج)المقاربة بالكفاءات( تـ تغيير النظرة إلى التقكيـ بصفة عامة مف حيث المبادئ 

يد معكقات كاألىداؼ ك الغايات، فمـ يعد التقكيـ  غاية في حد ذاتو،  بؿ أصبح كسيمة لتحد
التعمـ قصد تصحيحيا كتدارؾ ما شابيا مف غمكض كنقائص، إذ ىك ال يعتبر عممية ختامية 

فجميع النشاطات التي يقـك بيا األستاذ إزاء المتعمميف   بؿ انو مالـز لجميع مراحؿ التعميـ
 مبنية عمى التقكيـ سكاءا كانت في بداية الدرس أك في أثناء الدرس أك في ختاـ الدرس، "
فالتقكيـ جزء مف عممية التعميـ كالتعمـ فيك مدمج فييا كليس خارجا عنيا، كما أنو كاشؼ 
لمنقائص كمساعد عمى تشخيص اإلختالالت كالتذبذبات التي يمكف أف تحصؿ  خالؿ عممية 

 "(2)التعمـ كيساعد عمى استدراكيا بصفة عادية كمنتظمة

                                                           
 30ص  ،2008، 1عالـ الكتب الحديث، اربد،األردف، ط ،استراتجيات التعمم والتعميمفراس السميتي،  1
  5ص ،لديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائرا ،متوسط 3منياج المغة العربية  ،كزارة التربية الكطنية 2
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العممية التربكية في تحقيؽ  مدل نجاحمى يعرؼ التقكيـ بأنو " العممية التي يحكـ بيا عك 
 "(1)األىداؼ المنشكدة

كما يعرؼ التقكيـ بأنو التصحيح كالتصكيب كالقصد منو معرفة مدل تحقؽ التغيرات المرجكة 
لدل المتعمميف، كيتناكؿ التقكيـ أبعاد تقكيمية منيا تقكيـ األىداؼ، تقكيـ المحتكل، تقكيـ 

 (2)تقكيـ تنفيذ المنياج، تقكيـ آثار المنياج كنتائجواألنشطة، تقكيـ التقكيـ نفسو، 
التقكيـ عمى أنو" مجمكعة مف العمميات المنظمة التي تبيف إذا ما B Bloom يعرؼ بمـك  و

 "(3)حدث بالفعؿ تغيرات عمى مجمكعة المتعمميف مع تحديد القرارات كدرجة ذلؾ التغير
ة فالتقكيـ التربكم ىك عممية تربكية شاممة بينما في المناىج المعتمدة مف طرؼ كزارة التربي 

التعميمية سكاء ما تعمؽ منيا اـ عمى مككنات العممية التعممية مجاليا الرئيسي ىك إصدار أحك
، أم الكقكؼ عمى مدل تحقؽ (4)التمميذ باألىداؼ كالغايات كالكفاءات المستيدفة، أك أداء
 تـ التقكيـ باستخداـ األدكات التالية:األىداؼ كالكفاءات المسطرة عند تنفيذ المنياج، كي

 ػ المالحظة البسيطة كالعممية
 ػ المقابمة مع بعض التالميذ الذيف يعانكف مف صعكبة في التحصيؿ.

 ػ االختبارات التحصيمية
 أىمية التقويم: 0.6.5.0

 يساعد التقكيـ في:
 معرفة حالة مكتسبات المتعمـ.ـ
 ممارستو الشخصية "التغذية الراجعة". إمداد األستاذ بالمعمكمات الالزمة عف ـ

                                                           
 ،2002، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، طرائق التدريس العامة الحيمة،محمكد مرعى ك تكفيؽ أحمد  1

 .15ص
 160، صمرجع سابقمحمد حسف حمادات،  2
 .7، ص2012، الجزائر، 3عدد، الموعدك التربويالمركز الكطني لمكثائؽ التربكية،  3
 .73،ص3116 الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائر، مناىج السنة الرابعة ابتدائي،كزارة التربية الكطنية،4
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اعتبار التقكيـ جزءا مف الفعؿ التربكم كمرتبطا بو ككاشفا لممسار التعميمي كالتعممي الفعمي  ـ
 كأداة لممعالجة كاالستدراؾ كالتككيف

مو المتعمـ مف  . التقكيـ يشمؿ جميع أبعاد شخصية المتعمـ فيك ال يقتصر عمى ما حصن
ا جكانب أخرل مف شخصية المتعمـ،  كقياس سمكؾ المتعمـ كمدل معمكمات بؿ يقيس أيض

 :(1)التعديؿ الذم طرأ عميو فالتقكيـ يشمؿ كؿ أبعاد شخصية المتعمـ
 ففي البعد المعرفي يتطمب قياس المعمكمات كالمفاىيـ.ـ 
 كفي البعد النفس حركي يتطمب قياس الميارات كاألدكات كالعادات. ـ
 طمب قياس المكاقؼ مف حيث الميكؿ كاالتجاىات.كفي البعد الكجداني يت ـ

ما زالكا يستخدمكف األدكات التقميدية في تقكيـ تالمذتيـ  األساتذةإال أف ما يالحظ ىك أف 
 فاالختبارات ال زالت تركز عمى الجانب المعرفي فقط.

  أنواع التقويم: 2.4.5.1
 تعميمية أك الفترة التككينيةتختمؼ أشكاؿ التقكيـ باختالؼ الغرض مف الدرس أك الكحدة ال

 حيث ينقسـ التقكيـ حسب كقت إجرائو إلى ثالثة أنكاع ىي:
 التعمم": لالتقويم التشخيصي "قبأ ـــــ 

 مف قدرة التمميذ عمى استغالؿ متأكدكىك التقكيـ الذم يباشره األستاذ قبؿ الشركع في التعمـ  ل
، فالتقكيـ التشخيصي المعارؼ الجديدة والقبمية قصد تحديد استراتيجيات إلكساب مكتسباتو 

كف األستاذ مف معرفة  كضعية االنطالؽ بناء عمى المعرفة الدقيقة لمستكل المتعمميف يمن 
فيك يشخص القدرات كالميارات لدل المتعمميف (2)كالحصيمة النيائية لما تمقكه مف تعمـ سابؽ.

 المعارؼ الجديدة. معرفة مدل استعداد التالميذ الستقباؿ  فكيمنكف األستاذ م
 

                                                           
 .279ص ،، مرجع سابقسنة الرابعة ابتدائيمناىج الكزارة التربية الكطنية،  1
 ،3115، عيف مميمة، الجزائر، 3كالنشر، طدار اليدل لمطباعة ،تالتدريس بالكفاءا إلىالمدخل كبي، ر محمد الصالح حث 2

 .236ص، 
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 ":أثناء التعمم مالتكويني "التقوي التقويمب ـــــ 
ىك إجراء يقـك بو األستاذ أثناء الدرس عند انتقالو مف فكرة إلى أخرل كىذا ألجؿ اكتشاؼ 

التعرؼ عمى مدل مسايرة  إلىييدؼ مكقع ككقت الصعكبات التي تعترض المتعمميف فيك 
لمسار( كالى معرفة ما إذا كاف التعمـ يسير كفؽ بناء التالميذ لمدرس )تعديؿ كتصحيح ا

 الكفاءات المستيدفة.
نتاجو أثناء سير األنشطة، كىك ال يسمح بتحديد أخطاء  يتـ بمالحظة تصرفات المتعمـ كا 
التالميذ فقط بؿ بتفسيرىا كفيـ أسبابيا كما يمنكف األستاذ مف جمع معمكمات حكؿ تطكر 

أنو يمكنو مف تمييز الفركؽ الفردية بيف المتعمميف ك معرفة درجة باإلضافة  (1)كفاءة تالمذتو،
 صعكبة المحتكل ك فعالية األدكات كالكسائؿ المستعممة.

 ما بعد التعمم":  مالتقويم التحصيمي "التقويج ـــــ 
يأتي ىذا النكع مف التقكيـ في نياية كؿ كحدة دراسية أك مشركع أك فصؿ دراسي أك مرحمة 

جراءاتيـ شامؿتقكيـ ىك ك دراسية،  درجة اكتساب أيضا، أم مراقبة  ييتـ بنتائج التالميذ كا 
  دفة.الكفاءات المستي

 .  دواعي إعادة النظر في المناىج:5.1
يعتبر المنيج الدراسي كسيمة لتحقيؽ أىداؼ التربية كالتعميـ كلما كاف المنيج يتأثر  .2

المجتمع  عة كخصائصالتمميذ كخصائصو كطبيعة البيئة، كطبيي بعدة عكامؿ ى
كحاجاتو كمشكالتو االجتماعية كاالقتصادية كالتطكرات العممية كالتربكية كالتكنكلكجية، 
فاف عممية تطكير المنيج مف كقت ألخر تصبح أمرا ضركريا كمف األسباب 

 :(2)كالمبررات التي تستدعي إعادة النظر في المنياج المدرسي مايمي
 المية.األحداث كالمشكالت العتطكر   ػ2

                                                           
 226ص، ابتدائي، مرجع سابقمناىج السنة الرابعة كزارة التربية الكطنية،  1
المؤتمر  ،تطوير مناىج التعميم لتمبية متطمبات التنمية ومواجية تحديات العولمةأ.د. عبد السالـ مصطفى عبد السالـ،  2

 3117أفريؿ  24ػ  23نكعية، جامعة المنصكرة العممي األكؿ لكمية التربية ال
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 تحديات العكلمة. 3
ػ التطكرات في المعرفة العممية كالتربكية كالتكنكلكجية، لذا كاف لزاما عمى المناىج التعميمية  4

المحاؽ بركب التقدـ العممي كتقديـ أكبر قدر مف المعارؼ كالمعمكمات إلى المتعمـ خالؿ 
افيا كتحديد محتكياتيا إلى سنكات دراستو " فالبرامج المطبقة في مؤسساتنا يعكد تصميـ أىد

 " (1)عقكد خمت، كىي بذلؾ ال تكاكب التقدـ العممي كالمعرفي

، "فالمجتمع الجزائرم عرؼ تغيرات سياسية ػ تطكر األحداث كالمشكالت الداخمية كالمحمية5
كثقافية غيرت فمسفتو االجتماعية كفتحت أماه طمكحات مشركعة التقدـ كالرقي  ةكاجتماعي

 " (2)الجتماعيةظؿ العدالة ا
 ػ نتائج تقكيـ المناىج كالعممية التعميمية.6

كالتطكر الحاصؿ في  التقدـ التكنكلكجي لذا فالقائميف عمى شؤكف التربية تحت كقع مكاكبة
ليذا التقدـ،  إال أف ما يالحظ ىك اكتظاظ في المناىج الدراسية العمـك عممكا عمى مسايرة 

المكدسة، حيث تعددت  الكثير مف الحشك كالمعمكماتالمناىج المدرسية "كاحتكائيا عمى 
" لدرجة (3)المكاد المدرسة كالكراريس المستعممة ككثرت الكتب المدرسية التي يستعمميا التالميذ

 أف أكجدت مشاكؿ صحية لممتعمميف بسبب الحمؿ الزائد
ءات التي ىي كالمناىج الجديدة المطبقة في المدارس الجزائرية  اعتمدت عمى المقاربة بالكفا

إال   يكلكف لياكانكا ال  األساتذةامتداد لممقاربة باألىداؼ التي بينت المعاينة الميدانية أف 
التككيف ك التأطير كالبعض ا خر  إلىأىمية نسبية ألسباب مكضكعية عدة يعكد بعضيا 

 لظركؼ العمؿ  

                                                           
، 2004 الجزائر،  ،الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، مناىج الرياضيات لمسنة الثالثة متوسطكزارة التربية الكطنية ،1

 .03ص
كطني   لممطبكعات ، الديكاف المناىج التربية الموسيقية والتشكيمية والتربية البدنية والرياضيةالتربية الكطنية، كزارة  2

 .02، ص2004المدرسية، 
 .73، ص2002، 2ط الجزائر، ، مخبر البحث في عمـ النفس كعمـك التربية،التربية والتكوين بالجزائربكفمجة غيات،  3
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 :(1)ئمة التاليةكتتمخص المقاربة المعتمدة في المناىج الجديدة في اإلجابة عمى األس
 تػػػ ما الذم يتحصؿ عميو التمميذ في نياية كؿ مرحمة، مف معارؼ كسمككات كقدرا2

 ككفاءات؟
ػػػػػ ما ىي الكضعيات التعميمية التعممية األكثر داللة كنجاعة إلكسابو ىذه الكفاءات كجعمو 3

 يتمثؿ المكتسبات الجديدة ؟
ى استغالؿ ىذه الكضعيات كالمحفزة لمشاركة ػػػػػػػ ما ىي الكسائؿ كالطرؽ المساعدة عم 4

 المتعُمـ في تككيف ذاتو مشاركة مسؤكلة؟
ػػػػػ   كيؼ يمكف أف يقُكـ مستكل أداء المتعُمـ لمتأكد مف أنو قد تمكف فعال مف الكفاءات  5

 .المستيدفة
 المقاربة بالكفاءات .2

 مفيوم المقاربة بالكفاءات:. 1.2
جي يرمي إلى جعؿ المتعمـ قادرا عمى مجابية مشاكؿ الحياة المقاربة بالكفاءات منيج بيداغك 

االجتماعية عف طريؽ تثميف المعارؼ المدرسية كجعميا صالحة لالستعماؿ كالممارسة في 
 (2)مختمؼ مكاقؼ الحياة اليكمية

االنطالؽ في مشركع ما أك حؿ مشكمة أك بمكغ غاية معينة كفي التعميـ " كما تعرؼ عمى أنيا
ة النظرية التي تتككف مف مجمكعة مف المبادئ التي يقـك عمييا إعداد برنامج تعني القاعد

 (3)دراسي ككذا اختيار استراتيجيات التعميـ كالتقكيـ"

                                                           
سية، ، العمـك الفيزيائية، الديكاف الكطني لممطبكعات المدر مناىج الرياضيات، عموم الطبيعة والحياةالتربية الكطنية، كزارة  1

 . 3الجزائر ص
 أعماؿ، مركز البحث العممي كالتقني لترقية المغة العربية، جيا تعمم القواعدو وبيداغالعمكم شفيقة، المقاربة بالكفاءات  2

-64، ص 2007، الجزائر، نكفمبر كآفاؽالممتقى الكطني حكؿ الكتاب المدرسي في المنظكمة التربكية الجزائرية، كاقع 
70. 

 .258، ص3114 د،ط،، دار ريحانة لمنشر كالتكزيع،مفاىيم تربوية بمنظور سيكولوجي حديث ،الـعزيزم عبد الس 3
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رغـ تعدد كاختالؼ التعاريؼ السابقة إال أنيا تشترؾ في فكرة أف الكفاءة ىي القدرة عمى 
 ت لمكاجية مشاكؿ جديدة  االستخداـ الناجح لمجمكعة مف القدرات كالمعارؼ كالخبرا

 خصائص المقاربة بالكفاءات: . 2.2
 تتميز الكفاءة بمجمكعة مف الخصائص األساسية ىي:

 . جعؿ المتعمـ محكرا أساسيا كتعمؿ عمى إشراكو في تنفيذ عممية التعمـ.
. تكظيؼ مجمكعة مف اإلمكانات كالمكارد المختمفة ) المعارؼ العممية، كالقدرات، معمكمات 

ت( حيث يتـ تكظيفيا كتنظيميا بشكؿ مجمكعة مدمجة يستثمرىا المتعمـ في سياؽ ذم خبرا
 داللة كفائدة بالنسبة لو.

 . تحقيؽ الكفاءات ال يحصؿ إال ضمف الكضعيات التي تمارس فييا الكفاءة.
. تتعمؽ الكفاءة بمجاالت ككضعيات تخص المادة أك النشاط الكاحد سكاء كاف ذلؾ عمى 

 أك األداءات. مستكل المعارؼ
 أنواع الكفاءة. 3.2

 :(1)تضمف أنكاع الكفاءة ما يميي
 :ـــــ الكفاءات المعرفية0

المعمكمات كالمعارؼ  كالقدرات العقمية كالميارات الفكرية الضركرية ألداء الفرد  إلىتشير 
 المياـ هميمة معينة في شتى المجاالت كاألنشطة المرتبطة بيذ

 ـــــ الكفاءات الوجدانية: 8
كميكلو كاتجاىاتو كقيمو كمعتقداتو كسمككو الكجداني كتغطي  وأراء الفرد كاستعدادات إلىتشير 

جكانب كثيرة منيا اتجاىاتو نحك الميمة أك الميارة التي عميو إتقانيا كميكلو نحك المادة 
 .التعميمية

 
                                                           

، دار المناىج لمنشر الكفايات التعميمية في القياس والتقويم واكتسابو بالتعمم الذاتي، جامؿ عبد السالـ  عبد الرحماف 1
  15-14، ص 2001، 2كالتكزيع، عماف، األردف، ط
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 ـــــ الكفاءات األدائية: 0
خاصة في حقؿ  ةداء التي يظيرىا الفرد كتتضمف الميارات النفس حركيكفاءات األ إلىتشير 

المكاد التكنكلكجية كالمكاد المتصمة بالتككيف البدني كالحركي كأداء ىذه الميارات يعتمد عمى 
 ما حصمو الفرد مف كفاءات معرفية

 ـــــ الكفاءات اإلنتاجية: 6
 الميداف. أثر أداء المتعمـ لمكفاءات السابقة في  إلىتشير 

 مستويات الكفاءة . 4.2
 :(1)يمكف إجماؿ مستكيات الكفاءة كما يمي

 :األساسية / الكفاءة القاعدية0
كىي المستكل األكؿ مف الكفاءات تتصؿ مباشرة بالكحدة التعميمية، كىي الكفاءة التي مف 

ى عميو فيي األساس الذم تبنالضركرم أف يتحكـ فييا المتعمـ الكتساب الكفاءة الالحقة، 
 بقية الكفاءات، كتككف في نياية الكحدة التعميمية 

 الكفاءة المرحمية:/ 8
كىي الكفاءة التي تتكسط الكفاءات القاعدية كالكفاءات الختامية، فيي ذات مستكل أعمى  

مف القدرات كالميارات كاألداءات التي تشكؿ المككنات األساسية لمكفاءة كفي نفس الكقت ال 
نيائية، تضـ مجمكعة مف الكفاءات القاعدية ك يتحقؽ ىذا النكع مف الكفاءات تمثؿ الكفاءة ال

 عبر مرحمة زمنية،  فيي قد تككف في نياية الشير أك الثالثي
 / الكفاءة الختامية:0
كتضـ مجمكعة مف الكفاءات المرحمية ،كتمثؿ اليدؼ العاـ مف الكفاءة التي يمكف أف   

 يا في نياية المسار الدراسي، أك طكر تعميمي.يككف المتعمـ قادرا عمى القياـ ب
 
 

                                                           
 77ػػػػػػ 76ص ،2005الجزائر،  مطبعة.ع/ بف، ،قاربة التدريس بالكفاءاتم خير الديف ىني، 1
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 / الكفاءة العرضية) األفقية(:5
كىي مجمكع المكاقؼ كالخطكات الفكرية كالمنيجية المشتركة بيف مختمؼ المكاد التي تتقاطع 

 (1)فييا المعارؼ كتندمج فييا المجاالت المرتبطة بمادة دراسية كاحدة أك أكثر

 بالكفاءات: مبادئ تطبيق المقاربة. 5.2
 :(2)تقـك بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات عمى مجمكعة مف المبادئ نذكر منيا

 : (la construction)مبدأ البناء
كيعني استرجاع التمميذ لمعمكماتو السابقة قصد ربطيا بمكتسباتو الجديدة ألجؿ بناء مكتسبات 

 جديدة.
 : (L’application)مبدأ التطبيق

 رض التحكـ فييا حيث يككف المتعمـ نشطا في تعممو.أم ممارسة الكفاءة بغ
 :(L’itération)مبدأ التكرار

االكتساب  إلىأم تكميؼ المتعمـ بنفس المياـ اإلدماجية عدة مرات قصد الكصكؿ بو 
 المعمؽ لمكفاءات كالمحتكيات.

 :(L’intégration مبدأ اإلدماج

نماء الكفاءة يككف بتكظيؼ مككناتيا يسمح اإلدماج بممارسة الكفاءة عندما تقرف بأخرل، فإ 
 بشكؿ إدماجي 
 مبدأ الترابط:

يسمح لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ بالربط بيف أنشطة التعميـ كأنشطة التعمـ كأنشطة التقكيـ التي 
 تنمية الكفاءة.   إلىترمي كميا 

 
 

                                                           
 .56ص ، مرجع سابق، حثركبي محمد الصالح 1
 .9ػػػ8، ص2001، ديكاف المطبكعات المدرسية، الجزائر، ؟ لماذا المقاربة بالكفاءاتكزارة التربية الكطنية، 2
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 : (L’alternance)التناوب
 .عكدة إلييااالنتقاؿ مف الكفاءة إلى مككناتيا )األجزاء( ثـ ال أم

 أىداف المقاربة بالكفاءات:. 6.2
 :(1)كمنياتعمؿ المقاربة بالكفاءات عمى تحقيؽ جممة مف األىداؼ 

 . إفساح المجاؿ أماـ المتعمـ إلظيار طاقاتو الكامنة كقدراتو لتتفتح كتعبر عف ذاتيا.
كاالشتقاؽ مف . تدريب لمتعمـ عمى كفاءات التفكير ، كالربط بيف المعارؼ في المجاؿ الكاحد 

 الحقكؿ المعرفية المختمفة
 . تجسيد الكفاءات المتنكعة التي يكتسبيا المتعمـ مف تعُممو في سياقات كاقعية.

 حُجة االستنتاج.ك . سبر الحقائؽ كدُقة التحقيؽ كجكدة البحث 
 . استخداـ أدكات منيجية كمصادر تعميمية مناسبة لممعرفة التي يدرسيا كشركط اكتسابيا.

 مؿ عمى تحكيؿ المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية.. الع
 صعوبات تطبيق المقاربة بالكفاءات:. 2.8

تكاجو األساتذة صعكبات أثناء تطبيؽ المقاربة بالكفاءات، كمف أبز الصعكبات التي يكاجييا 
 :(2)في تطبيؽ المقاربة نذكر ما يمي ةاألساتذ

 ، لخمفية النظرية لممقاربة الجديدةػػػػ عدـ فيـ ا
 ػػػػػ عدـ تمييز المقاربة بالكفاءات عف المقاربة باألىداؼ.

ػػػػػ الصعكبات الكبيرة في تطبيؽ األساليب التقكيمية، خاصة ما تعمؽ بالكضعية المشكمة 
 كالكضعية اإلدماجية.

 ػػػػػ عدـ التحكـ في تطبيؽ تكجييات الكثائؽ المرافقة لممنياج.

                                                           
 .22، ص 2005 دار الخمدكنية، الجزائر ،د والمتطمباتالتدريس بالكفاءات، األبعابيداغكجيا، حاجي فريد  1
، مقدـ في ممتقى التككيف المقاربة بالكفاءات، الجذور والتطبيقلخضر لكحؿ، مجمة العمـك اإلنسانية، مقاؿ بعنكاف :  2

، منشكر في مكقع األرشيؼ االلكتركني لجامعة قاصدم مرباح، 98، ص 3124أفريؿ :بالكفايات في التربية،
 manifest.univ-ouargla0dz/documents/…/semt.كرقمة
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 دية القائمة عمى المذكرات كالمكاضيع الجاىزة.ػػػػػ عدـ التخمص مف األنماط التقمي
 ػػػ عدـ فيـ المصطمحات األساسية في التقكيـ كفؽ المقاربة بالكفاءات.

 ػػػ صعكبة بناء االمتحاف كتقنينو كفؽ متطمبات المقاربة بالكفاءات.
 ػػػػ صعكبة استخراج المعايير كالمؤشرات كالتفريؽ بينيما

بيت كالمدرسة حيث ال ينجز التمميذ كاجباتو المنزلية أك حتى ػػػػػػ انحالؿ الرابطة بيف ال
 (1)مشركعاتو

 :(2) كمنيـ مف يضيؼ
 بالتالميذ يعيؽ التعامؿ مع الفركؽ الفردية ـاكتظاظ األقسا

ي فنقص الكسائؿ البيداغكجية المساعدة عمى العمؿ، فما زاؿ المتعمميف يدرسكف نظريا فقط ف
كجب التطرؽ  بالرغـ مف ما يحتكيو المنياج مف تجارب مثال اءمادتي العمـك الطبيعية كالفيزي

 إال أف كاقع الحاؿ ىك عممية سرد فقط دكف تجارب أك مالحظة ميدانية تذكر. ليا 
 ػػػػػ ضعؼ الكقت المخصص لمبرنامج نظرا لكثافتو.

خالؿ  ػػػػػ ضعؼ المكتسبات القبمية لمتالميذ حيث أف امتحاف االستدراؾ الذم يجرم لممتعثريف
نياية السنة الدراسية يسمح ليـ جميعا بالصعكد لمقسـ األعمى كىذا نظرا  لمتساىؿ الذم 
يطبع العممية ككؿ كالمتحاف المتعمـ في بعض المكاد فقط كلضغكط األكلياء كالتدخالت التي 

  لألسؼ في كثير مف األحياف تأتي أكميا.
بيف المتعمميف  ـ الكاحد، كىك الحاصؿ ماػػػػ كجكد فكارؽ كثيرة في المستكل بيف تالميذ القس

الذيف صعدكا لمقسـ األعمى بجدارة كاستحقاؽ كبيف المتعمميف  الذيف أيسعفكا باالمتحاف 
 االستدراكي. 

 ػػػػ عدـ تمكف نسبة كبيرة مف المتعمميف مف انجاز الكضعيات اإلدماجية كدمج مكتسباتيـ
                                                           

إلجراءات التدريسية المتخذة لتقويم وتحسين تعمم التالميذ  المتأخرين دراسيا ربيعة جعفػكر، . تازركلت عمركني حكرية، 1
 6:9"، ممتقى التككيف بالكفايات في التربية ، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة صوفق بيداغوجيا التدريس بالكفايات

، مجمة العمـك اإلنسانية، ومعوقاتو  المقاربة بالكفاءات الممارسات التقويمية في ظل منيجيةمراد،  معرؼ  2
 . 9، ص2016/سبتمبر 26العدد
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كؿ أساليب التقكيـ التي تتماشى كطريقة التدريس ػػػػ نقص التككيف التطبيقي الكافي لألساتذة ح
ػػػػ ارتفاع عدد التالميذ في القسـ ال يسمح بإدراج عدد كافي مف  بالمقاربة بالكفاءات.

 العمميات التقكيمية كتقكيـ كؿ تمميذ في جميع النشاطات.
 . ػػػػ غياب التالميذ المتكرر يؤثر عمى عممية تقكيـ أعماليـ كأنشطتيـ

 صار كظيفة التقكيـ عمى الجانب المعرفي.ػػػػػ اقت
  عدـ  اطالع األساتذة عمى المستجدات أكال بأكؿ. ػػػػػ

  طرائق التدريس في ضوء المقاربة بالكفاءات .0

ككيف عمى مجمكعة مف الطرؽ كاالستراتيجيات المتبعة في ت تيعتمد التدريس بالكفاءا 
 :كفاءات المتعمـ مف بينيا

 شكالتاستراتيجيات حل الم .1.3
طريقة حؿ المشكالت ىي " طريقة بيداغكجية تسمح لممتعمـ بتكظيؼ معارفو كتجاربو كقدراتو 

حؿ مرتقب تتطمبو كضعية جديدة أك مألكفة ،يشعر المتعمـ بميؿ  إلىالمكتسبة سابقا لمتكصؿ 
حقيقي لبحثيا كحميا حسب قدراتو، كتكجيو مف المدرس كذلؾ اعتمادا عمى ممارسة أنشطة 

"، فيي تشجع المتعمميف عمى البحث كاكتشاؼ المعرفة بأنفسيـ مف خالؿ (1)عددةتعمـ مت
 حميـ لممشكالت المطركحة عمييـ. 

مربكا، سؤاال محيرا يكاجو الفرد كيجعمو يشعر بالحاجة إلى  ا"مكقفكما تعرؼ عمى أنيا 
بؿ عميو التعامؿ مع ىذا المكقؼ  أك حؿ لذلؾ السؤاؿ... كقد ال يصؿ لمحؿ بسرعة كبسيكلة 

 (2)بذؿ جيد معرفي أك ميارم لبمكغ اليدؼ

                                                           
 83ص ،مرجع سابقمحمد الصالح حثركبي، 1
الجيكم لمكثائؽ المركز  05، العدد 2006حسف حسيف زيتكف، نقال عف المربي، مجمة جزائرية لمتربية ، ينايرػػػ فبراير 2

 التربكية 
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كقد ارتبطت طريقة حؿ المشكالت باسـ العالـ جكف ديكم الذم كضع أسس استخداميا. 
كىناؾ ثالثة منو حميا،  يطمب  مشكمة كضع المتعمـ أماـ  فمعالجة الكضعية المشكمة يطمب

 :(1)أنكاع مف المشكالت
 ة جديدة.ػ مشكالت لالستكشاؼ أك إلدخاؿ معرف

 ػ مشكالت بسيطة أك مركبة لمتدريب كاالستثمار.
 ػ مشكالت لمبحث ترمي إلى تعمـ البحث كاالىتماـ بسيركرة حؿ المشكالت

 خصائص الوضعية المشكمة:/ 0
 كتكصؼ الكضعية المشكمة بالخصائص التالية:

 يجب أف تككف الكضعية عبارة عف مشكمة حقيقية كليست تمريف ينجزه المتعمـ.ػػػ 
ػػػ البد أف يجند المتعمـ المكارد الشخصية)معمكمات قبمية( كمكارد المجمكعة)معمكمات الفكج 

 .(2)أك القسـ( مكارد المعمـ)كثائؽ صكر تكجييات....(

 أف تشمؿ عمى معمكمات مرتبطة مباشرة بالكفاءة المستيدفة. جبػػػ ي

 محمية، مناسبة لسنو كاىتماماتو. يجب أف تككف الكضعية المشكمة منتقاة مف بيئة المتعمـ الػػػ 
 عيوب طريقة حل المشكالت:/ 8
 (3)مف بيف معيقات تطبيؽ طريقة حؿ لمشكالت نذكر 

 حؿ المشكالت بنفسو. إلىػػػػػػ مف المحتمؿ أف ال يصؿ المتعمـ 
ػػػػػػػ كقت الدراسة ال يكفي لدراسة جميع أجزاء المحتكل الدراسي باستخداـ طريقة حؿ 

 كقت كجيد كبيريف. إلىث أف ىذه الطريقة تحتاج المشكالت، حي
 ػػػػػػػػ تككف المشكالت التي يحس بيا الطالب غير ذات قيمة.

                                                           
 ، الدٌوان الوطنً للمطبوعات المدرسٌة، الجزائر،مناهج السنة الرابعة من التعليم االبتدائيوزارة التربٌة الوطنٌة، 1

 .8:، ص3116
لمدرسة، ، الديكاف الكطني لممطبكعات الوثيقة المرافقة لمناىج السنة الرابعة من التعميم االبتدائيكزارة التربية الكطنية، ا2

 42، ص2005الجزائر، 
 .165، ص مرجع سابق، كآخركف عادؿ أبك العز سالمة 3
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 إستراتيجية المشروع. 2.3
يعتبر المشركع "نشاط تربكم يخطط لو الطالب في تعمميـ لتحقيؽ ىدؼ منشكد عف طريؽ 

بية كالخبرات الفنية كالمعمكمات قياميـ بأنشطة متنكعة يكتسبكف مف خالليا االتجاىات االيجا
 . (1)كالحقائؽ"

فبيداغكجيا المشركع طريقة مف طرائؽ التعمـ تقـك عمى فكرة انجاز المتعمميف  لبعض 
، فالمشركع األنشطة التي تساىـ في تنمية قدراتيـ كمياراتيـ كركح اإلبداع كاالبتكار لدييـ

خراجيا في إنتاج كتابي، ككؿ مشركع يتـ تنفيذه  مناسبة لممارسة إدماج مكتسبات المتعمـ كا 
بعيدا عف عناصر التشكيؽ ليس مشركعا حقيقيا، ككؿ مشركع ال يتصؿ بالبيئة الحياتية 

 .(2)لممتعمـ ال يعد مشركعا ميما
كينجز المشركع جماعيا كقد يتـ بطريقة فردية حسبما تتطمبو طبيعة المكضكع، كيتطمب  

ئؿ كالكقت، كما يحدد نصيب كؿ عضك مف األعباء، تحديد مراحؿ االنجاز كاألعماؿ كالكسا
 :(3)كمف أىداؼ المشركع ما يمي

 تدرب المتعمـ عمى العمؿ الجماعي. -

 تحسيس المتعمميف بأىمية تبادؿ الخبرات في انجاز األعماؿ. -

 تنمية ركح التعاكف بيف التالميذ كتفعيؿ قدراتيـ العقمية. -

كاحد، تنعكس فيو إمكانات المتعمميف  إدماج مكتسبات المتعمـ كاستغالليا في إنتاج -
 كمعارفيـ الفعمية ك السمككية.  

 التدريب عمى مجمكعة مف المياـ حيث كؿ تمميذ يسيـ في انجاز ميمة.  -

 التقييـ الذاتي. -

                                                           
 .60، ص2006، عالـ الكتاب الحديث، األردف، طرائق وأساليب التدريس المعاصرةمحمكد داكد سميماف الربيعي،  1
 272 ، ص2008، 1لبناف، ط ،المؤسسة الحديثة لمكتاب، طرابمس،طرائق التعميم بين النظرية والممارسةيكسؼ ماركف،  2

الديكاف الكطني ، ي، السنة الثانية من التعميم العام والتكنولوجةالمنياج والوثائق المرافق، كزارة التربية الكطنية 3
 .53، ص 2006 لممطبكعات المدرسية، الجزائر،
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التمرف عمى تسخير المعارؼ الفعمية المكتسبة كبناء الكفاءات كتحصيؿ تعممات  -
 جديدة. 

 أنواع المشاريع:/ 0
 مشاريع إلى قسميف:تقسـ طريقة ال

 مشركعات فردية كمشركعات جماعية
 أ/ المشروعات الفردية:

تستند ىذه المشركعات عمى العمؿ الفردم كىي عمى نكعيف: إما أف يقـك األستاذ بتحضير 
ر مجمكعة مف المشاريع يكزعيا عمى  مشركع كاحد يكزعو عمى جميع التالميذ، أك يحضن

 المتعمميف.
 ب/المشروعات الجماعية:

تقـك عمى العمؿ الجماعي حيث يعمؿ المتعممكف جميعيـ في معالجة مشركع كاحد، كيتكلى 
 كؿ فريؽ القياـ بميمة أك عمؿ لتنفيذ المشركع المشترؾ.

 طريقة المشروع:تطبيق معوقات / 0
 لطريقة التدريس بالمشركع عدة نقائص منيا
ألف ميكؿ  ؾالمشركع كذل ناء تنفيذالصؼ في أثػػػػػ قد تكاجو األستاذ مسألة االنضباط كقيادة 

 التالميذ كأفكارىـ قد تتضارب كيضيع الكقت كيصرؼ الجيد لمتكصؿ إلى التنفيذ
 ػػػػ صعكبة اختيار مشركع 

ػػػػ صعكبة تكجيو المتعمميف كمناقشتيـ في حالة تكاثرت المشاريع الفردية كىك ما يتطمب جيدا 
 تنظيميا جديدا لمعمؿ المدرسي.

تنفيذ المشركع كتأميف االرتباط كالتسمسؿ بالمنياج فاألستاذ كجب عميو الحذر مف  ػػػػػػ صعكبة
 اختيار خبرات متناثرة ال يجمع بينيا رابطة 

 ػػػ عدـ تغطيتيا لممنيج الدراسي بالكامؿ.
 ػػػػػ استغراؽ المشاريع كقت طكيؿ لتنفيذىا.
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تطيع المدرس غير المدرب تطبيؽ ػػػػػػ تحتاج إلى طكاقـ فنية مدربة تدريبا خاصا بحيث ال يس
  (1)ىذه الطريقة مع طمبتو كاالستفادة منيا

 التعمم التعاوني)طريقة المجموعات( . 3.3
يعد مف األساليب الحديثة المستمدة مف التربية الحديثة، فيك " نمكذج تعميمي يتطمب مف 

ىداؼ الطالب العمؿ مع بعضيـ في مجمكعات صغيرة ليعمـ بعضيـ بعضا لتحقيؽ األ
"،  فيك (2)التعميمية المنشكدة، كأثناء ىذا التفاعؿ تنمك لدييـ ميارات شخصية كاجتماعية

يراعي الفركؽ الفردية بيف التالميذ كيكسبيـ الثقة بأنفسيـ كيساعدىـ عمى معرفة ذكاتيـ 
يتـ تكزيع تالميذ القسـ في كاالستفادة مف قدراتيـ ضمف أطر الجماعة التي ينتمكف إلييا، ك 

مكعات صغيرة كتكميفيـ بنشاط تعممي يقكمكف بو مجتمعيف متعاكنيف ألجؿ تحقيؽ ىدؼ مج
 كيمكف لمتالميذ ممارسة نكعيف مف النشاطات: تعميمي منشكد 

ػ نشاطات ابتكاريو: ميمتيا إثارة دكافع التفاعؿ عند التالميذ، حيث يمارسكف ضمف ىذه 2
 الطريقة أعماال يدكية. 

 اب المعارؼ لمطالب كتدريسيـ الحقائؽ كالقكانيف.ػ نشاطات معرفية: إكس 3
 دور األستاذ في طريقة المجموعات:/ 0
 .ييي  بيئة تربكية لنمك المتعمميف تثير دافعيتيـ لمعمؿ الجماعي 

  يعطي األستاذ نشاطا جماعيا يزكد بو التالميذ بالتكجييات المناسبة قبؿ بدء العمؿ
 ضمف المجمكعات الخاصة بيـ

 القسـ إلى عدة مجمكعات متساكية العدد مع مراعاة الفركؽ الفردية  تقسيـ تالميذ
 بحيث يككف التالميذ األذكياء كالمتكسطيف كالمتخمفيف ضمف المجمكعة الكاحدة

  .(3)يقسـ العمؿ ضمف المجمكعة الكاحدة 

                                                           
 76ص ،مرجع سابقتكفيؽ أحمد مرعي، محمكد الحيمة،   1

 .169ص  ،جع سابقمر ، كآخركفعادؿ أبك العز سالمة 2
 65، صمرجع سابق ،فراس السيمتي 3
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 عوائق التعمم التعاوني:/ 2
 مف بيف محدادت التعمـ التعاكني نذكر:

ف عمى التدريب الكافي الستخداـ التعمـ التعاكني حيث يفضؿ ػػػػػػ عدـ حصكؿ المعممي1
جكنسكف ك ىكلبؾ فترة ثالث سنكات لتدريب المعمـ عمى كيفية استخداـ التعمـ التعاكني 

 (1)بشكؿ فاعؿ.
 ػػػػ ضيؽ مساحة األقساـ مع كثرة أعداد التالميذ في القسـ الكاحد. 2
 ؿ المطمكب.ػػػػ عدـ استجابة بعض أفراد المجمكعة بالشك 3
 (2)ػػػػػ إمكانية فرض أحد أفراد المجمكعة رأيو أك إرادتو عمى المجمكعة 4
 التفاعل الصفي .4

يحتؿ مكضكع التفاعؿ الصفي مركزا ميما في مجاالت الدراسات المتعددة كالبحث التربكم، 
بكصفو مرسال في العممية  كقد أكدت نتائج الكثير مف الدراسات عمى ضركرة إتقاف األستاذ

حداث بيئة اتصالية تساعد عمى حدكث االتصاؿ بينو  لميارات االتصاؿ التعميمية التعممية كا 
، فالمعمـ الذم ال يتقف ىذه الميارات يصعب عميو  كبيف التالميذ كبيف التالميذ أنفسيـ

 النجاح في ميماتو التعميمية

عممية التعميمية ك يعرؼ التفاعؿ الصفي بأنو" ىك حدكث اقتناع كتجاكب نفسي بيف طرفي ال
 (3)التعممية الستجابة الطرؼ الثاني المعرفية السمككية لمطرؼ األكؿ كالتأثر بو."

 ةكعرفو نشكاني بأنو "عبارة عف ا راء كاألنشطة كالحكارات التي تدكر في الصؼ بصكر 
 "(4)منظمة كىادفة لزيادة دافعية المتعمـ كتطكير رغبتو الحقيقية لمتعمـ

                                                           
دار  التعمم الًنشط،عف" كريماف بدر،  نقالديفيد كجكنسكف، ركجرت.جكنسكف، أديث جكنسكف ىكلبؾ، التعمـ التعاكني،  1

 .158، ص2008، 1المسيرة، األردف، ط
 .158، ص مرجع سابقكريماف بدر،  2
،  منشكرات المعيد الكطني لتككيف مستخدمي التربية لوسط المدرسي:سند تكوينيالتواصل والتفاعل في ا، تاعكينات عمي 3

 .95ص، 2009كتحسيف مستكاىـ ، الحراش، الجزائر 
 .75، ص1985كف الشباب، عماف، ، كزارة التربية كالتعميـ كشؤ عمم النفس التربويالنشكاني عبد المجيد كآخركف، 4
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الصفي"كؿ أشكاؿ كمظاىر العالقات التكاصمية بيف المعمـ كتالميذه  كما يقصد بالتفاعؿ
تبادؿ الخبرات كالمعارؼ  ىكيتضمف نمط اإلرساؿ المفظي كغير المفظي، كىك ييدؼ إل

 "(1)التأثير في سمكؾ المتمقي إلىكالتجارب كالمكاقؼ أك تبميغيا كنقميا مثمما ييدؼ 
كالمتعمـ كليذا نجد "  األستاذنمط التفاعؿ بيف يؤثر الجك االجتماعي السائد في القسـ عمى 

أف التالميذ الذيف يتعممكف في جك اجتماعي كنفسي ايجابي كبتفاعؿ صفي جيد كبدافعية 
 "(2)عالية ىـ األكثر قدرة عمى التعمـ

 أنواع التفاعل الصفي. 1.4
تالميذه يتـ تفاعؿ بينو كبينيـ، كيككف ىذا التفاعؿ مف  األستاذ ةعند مكاجي 

يحاءات كتساؤالت ، كيعتمد نمط التفاعؿ  خالؿ ما يدكر مف أحاديث كتساؤالت كمناقشات كا 
مف الحرية كالتفكير  األستاذالسائد داخؿ القسـ بالدرجة األكلى عمى القدر الذم يسمح بو 

، كيضـ التفاعؿ الصفي نمطيف مف التفاعؿ ىما التفاعؿ الصفي المفظي (3)كالبعد عف الذات
 في غير المفظيكالتفاعؿ الص

 التفاعل المفظي:/ 0

كيقصد بو أنكاع الكالـ الشائعة االستخداـ داخؿ القسـ كإبداء االستحساف كالتشجيع  كما 
مجمؿ الكالـ كاألقكاؿ المتتابعة التي  إلىيشير التفاعؿ الصفي المفظي في غرفة الصؼ 

ع ىذه األقكاؿ ك ما كالمتعمميف فيما بينيـ في غرفة الصؼ، كتككف جمي األستاذيتبادليا 
 (4)يرافقيا مف أفعاؿ قابمة لممالحظة كالتقكيـ.

                                                           
 .44ص ،رجع سابقم، عبد المطيؼ كآخركف الفارابي 1

 .2، ص1978، عالـ الكتب، القاىرة،  تحميل التفاعل المفظي في تدريس المواد االجتماعيةأحمد حسيف،  المقاني2 
 .153صمرجع سابؽ،  كآخركف، الخطايبة ماجد3 
 .374، ص2005، 5، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، األردف، طعمم النفس التربوي، عمي أبك جادك صالح محمد 4
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اإلقباؿ عمى التعمـ ك تتيح لممعمـ  إلىك يعرؼ بأنو" عممية ديناميكية متحركة تدفع بالتالميذ 
 "(1)فرصا كثيرة لمعطاء كاإلبداع

 التفاعل الصفي الغير المفظي/ 8
 إلىعمؿ فقط نسقا لغكيا منطكقا بؿ انو يتعداه كالمتعمميف ال يست األستاذالتفاعؿ الصفي بيف 

يماءات ، فما يدكر داخؿ القسـ مف سمككيات غير لفظية بيف (2)استعماؿ إشارات كحركات كا 
كالمتعمميف يعبر عف جكانب انفعالية ككجدانية، كالتفاعؿ  الصفي الغير المفظي  األستاذ

إال أف ما يالحظ ىك ركات. طريؽ تدعيميا بالح فيساعدنا في تعزيز رسالة األستاذ ع
لبعض الحركات كاإلشارات كتعبيرات الكجو بطريقة غير مقصكدة ك  األساتذةاستعماؿ جؿ 

كعجزىـ  انتيجة ما  كاف معركؼ كمتداكؿ في المجتمع  كجيؿ األساتذة لمنافعيا كضركرياتي
 ي   عف  استغالليا في تكفير المعمكمات التي تفيده في تعزيز كتعميؽ التفاعؿ الصف

 يأىمية التفاعل الصف. 2.4
يعتبر كثير مف التربكييف مكضكع التفاعؿ الصفي في العممية التربكية مف أىـ المكضكعات 

 كذلؾ لألسباب التالية:
ػػػػ لمتفاعؿ الصفي أىمية في عمؿ األستاذ فبعد أف كاف ممقنا يحتكر المعرفة أصبح مكجيا 

 أف كاف متمقيا فقط.كمنظما، أما المتعمـ فقد أصبح مشاركا بعد 
 (3)ػػػػػ يتيح التفاعؿ الصفي فرصا أماـ التالميذ لمتعبير عف أبنيتيـ المعرفية كعرض أفكارىـ

 مف خالؿ اإلدالء بلرائيـ كعرض أفكار حكؿ أم مكضكع أك قضية صفية.
 ػػػػػ يتيح لممتعمـ فرصا لمتدريب عمى االنتقاؿ كالتخمص تدريجيا مف تمركزه  حكؿ ذاتو كالسير

 (4)نحك عضكيتو االجتماعية مما يساعده عمى تطكير شخصيتو كتكامميا. 

                                                           

 101ص، مرجع سابق ت عمي،تاعكينا1 
 106ص  ،مرجع سابقعمي،  تاعكينات2
 .150ص  ،مرجع السابقماجد الخطايبة كآخركف،  3
 .99، ص  مرجع سابقعمي،  تاعكينات 4
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 ػػػػػػ يمنح المتعمـ الثقة بنفسو.
مكاناتيـ الذىنية ليمارسكا التفكير المستقؿ في ظؿ  ػػػػػ يقدـ فرصا مناسبة لقدرات التالميذ كا 

الحياة  ظركؼ قريبة مف الظركؼ الطبيعية، إذ تتاح ليـ فرص مناسبة كما ىك الحاؿ في
 .(1)الكاقعية

 .ـػػػػػػ ضماف استمرارية االتصاؿ كالتفاعؿ بيف األستاذ كالمعم

 عممية التفاعؿ الصفي تتمثؿ في أىمية فاف(2)كحسب عبد اهلل العامرم
 ايجابية التفاعؿ كالمشاركة المثمرة. إلىػػػػػ ينقؿ المتعمـ مف سمبية الصمت 

عمميف في المكقؼ التعميمي، إذ يعمؿ عمى تحريرىـ ػػػػػػ يزيد التفاعؿ الصفي مف حيكية المت
كالسمبية إلى حالة البحث كالمناقشة كتبادؿ كجيات النظر في القضايا  ةمف حالة  االنسحابي

 التي تيميـ كتمبي حاجاتيـ. 
 ػػػػػ يشجع المتعمـ عمى التفكير الناقد.

 ػػػػػ االستماع للخر كاحتراـ الرأم ا خر
 تصاؿ كتبادؿ ا راء كنقؿ األفكارػػػػػ يساعد عمى اال

ػػػػػ يربط بيف النظرية كالتطبيؽ في مجاالت الدراسات كالبحث كالتعمـ الصفي في غرفة 
 .(3)الصؼ

 التفاعل الصفي . معوقات 3.4
بالرغـ مف ما لمتفاعؿ الصفي مف أىمية إال أف ىناؾ معكقات تحكؿ دكف حدكثو عمى أكمؿ  

بالبيئة الصفية كعدد كاتساع الصؼ كاإلمكانات  المتكفرة، إال يتأثر التفاعؿ الصفي كجو، إذ 
أف العكامؿ المتصمة بالمعمـ كالمتعمميف تعتبر مف أبرز العكامؿ التي تشكؿ كتحدد  مناخ 

                                                           
 99ص ،مرجع سابقتاعكينات عمي،  1
 100، صمرجع سابقعبد اهلل العامرم،  2
 .374ص، مرجع سابقصالح محمد عمي أبك جادك،  3
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حجرة الدراسة االجتماعي كاالنفعالي كأنماط التفاعؿ الشائعة فييا، كيمكف إجماؿ العكامؿ 
 : (1)مجمكعتيف رئيسيتيف ىما إلىقسـ التفاعؿ الصفي داخؿ ال التي تحد مف

 لالمرس / العوامل الخاصة باألستاذ:0
لألستاذ المرسؿ، فكمما كاف لديو خبرة كممارسة ميدانية يستطيع فتح مدة الخبرة التدريسية  ــــــ 

قنكات اتصالية بينو كبيف المتعمميف دكف الخكؼ مف انفالت األكضاع أك أف ينحرؼ 
 المثار لممناقشة كاإلثراء بعكس مف ليس لديو خبرة في إدارة الصؼ. المتعمميف عف المكضكع

عمى استخداـ أساليب  األستاذأسمكب اإلعداد كالتدريب الميني كاألكاديمي كمدل تدرب  ــــــ
 األستاذ، فالتككيف كالتدريب مف شأنو إكساب تحميؿ التفاعؿ الصفي في تقكيـ أدائو التعميمي

 بتفعيؿ كتحميؿ التفاعؿ الصفي الكاقع  في قسمو. ميارات اتصالية تسمح لو 
، فكمما كاف اتجاىات األستاذ نحك المادة التي يقـك بتدريسيا كاتجاىاتو نحك تالمذتو ــــــ 

راغب في مينة التدريس كفي مادة تدريسو كاف عطاءه أكثر لممادة كلممتعمميف كزادت  األستاذ
اقو بالمينة ىربا مف البطالة، فما ىك حاصؿ التح إلىحماستو لمعمؿ بعكس مف تـ تكجييو 

في االلتحاؽ بالمدارس العميا أف   معدؿ شيادة البكالكريا  فا ف في التكجيو الجامعي لمراغبي
اختصاصات دكف غيرىا إذ غالبا ما يرغب  إلىيمعب دكرا كبيرا في تكجيو المتعمميف 

كم أك التعميـ المتكسط أما معمـ الطكر الناجحيف الجدد في االلتحاؽ بسمؾ أساتذة التعميـ الثان
االبتدائي فيدرج فقط في الرغبات كاختيار احتياطي إف لـ يسمح معدؿ المترشح لاللتحاؽ 
بيما،  كيكمف عزكؼ المترشحيف عف االلتحاؽ بمعمـ ابتدائي في أف الطكر الثانكم ك الطكر 

االبتدائي ييدرس جميع  المتكسط  أقؿ حجـ ساعي مف الطكر االبتدائي كأقؿ أعباء فمعمـ
المكاد ثـ العامؿ المادم حيث يتقاضى راتب شيرم أقؿ مف أستاذ المتكسط كالثانكم   كىك 

 ما ينعكس فيما بعد في أداء كالتفاعؿ مع المتعمميف. 

استراتيجيات التدريس التي يستخدميا في التدريس، تمعب إستراتيجية التدريس المستعممة  ــــ
ا في تحقيؽ التفاعؿ الصفي المرتفع، إال انو مف خالؿ مالحظة دكر  األستاذمف طرؼ 

                                                           
  105 ص ،مرجع سابقي، تاعكينات عم 1
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يستعممكف الطرؽ التمقينية، فيـ يزكدكف المتعمميف بالمعمكمات  األساتذةالباحث فمازاؿ 
رجاعيا يكـ  االمتحانات ك ىك ما يعني ضيؽ ىامش  اكيطالبكنيـ باستيعابي كحفظيا  كا 

 .التفاعؿ الصفي بيف المتعمميف
تمعب دكرا كبيرا في  األستاذ، فشخصية جتماعية لممعمـ كالتسامح كالمركنةالخصائص اال .

األستاذ كاكتظاظ األقساـ ينعكس سمبا عمى  إلىحدكث التفاعؿ، إال ارتفاع األقساـ المسندة 
يتسـ بالتسامح كيالحظ ىذا في  األستاذكالمتعمميف حتى كاف كاف  األستاذالتفاعؿ بيف 

حيث يككف منيؾ القكل قد استنفذ جميع طاقتو مع أقساـ  األستاذالفترات المسائية مف عمؿ 
 الفترة الصباحية.   

الميذه كقدراتيـ قبؿ بدء التدريس، فاألستاذ الذم يحكـ مستكل تكقعات األستاذ عف أداء ت .
مسبقا عمى مستكل مجمكعة مف المتعمميف أك عمى قسـ ما بعدـ الجدكل مف دراستو ال شؾ 

 القسـ سيككف ضعيؼ. مع ىذا وأف تفاعم
 لالمستقب بالمتعمم: / العوامل الخاصة8
كمدل عدالتو في التعامؿ معيـ، حيث يتناقؿ المتعمميف  األستاذأراء المتعمميف عف سمكؾ  .

 كحاالتيـ المزاجية  مما ينعكس عمى التفاعؿ الصفي. األساتذةعف بعضيـ البعض صفات 
 اختالؼ جنس المعمـ عف المتعمميف..
 ذكاء المتعمميف كقدراتيـ التحصيمية. مستكل .
 " التغذية الراجعة"التحصيل الدراسي ـــ 5

 أكثالثي  كؿ  خالؿ ة نحك المتعمميف التحصيؿ الدراسي ىك التغذية الراجعة لرسائؿ األستاذ
التالميذ لما تعممكه مف خبرات  بالتحصيؿ الدراسي عمى أنو" مدل استيعا ؼك يعري  شير

ية مقررة تقاس بالدرجات التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبارات معينة في مادة دراس
 " (1)التحصيمية

                                                           
 .104، ص 2002دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  ،التنشئة االجتماعيةمايسة أحمد النياؿ،  1
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كما يعرؼ بأنو "مدل اكتساب الطالب لما اكتسبكه مف خبرات مف خالؿ مقررات دراسية 
معينة كيقاس بالدرجة التي يحصؿ عميو الطالب في االختبارات التحصيمية المعدة ليذا 

 " (1)الغرض
عمى أنو" كؿ أداء يقـك بو الطالب في المكضكعات المدرسية المختمفة كمنيـ مف يعرفو 

 "(2)كالذم يمكف إخضاعو لمقياس عف طريؽ درجات اختبار كتقديرات المدرسيف أك كمييما
 ثانيا: أبعاده:
: حصيمة المعارؼ المكتسبة، أك مجمكعة الميارات المكتسبة،  مف خالؿ عممية البعد الكمي

 ي يمكف قياسيا عف طريؽ االختبارات المختارة مف البرنامج المقرر.تعميمية معينة، كالت
خبرات يقدميا األستاذ  إلى: يمثؿ قدرة المتعمـ عمى ترجمة تمؾ المعارؼ البعد الكيفي

 كيساعده في أدائيا ضمف نشاط تربكم معيف لتساعده عمى التكيؼ مع العمؿ المدرسي 
سي الذم أحرزه المتعمـ كىك ما يجعؿ ا باء مؤشر لمتقدـ الدرا التحصيؿ الدراسي يعتبرك 

  .عمى حد سكاء ييتمكف بو يفكالمتعمم
 أساليب تقويم التحصيل الدراسي. 1.5

تختمؼ أساليب قياس التحصيؿ الدراسي أك الحصكؿ عمى التغذية الراجعة  تبعا لممادة  
ثالثة أقساـ  إلىـ تقسالدراسية ك لحجـ المعارؼ المراد معرفة حدكث انتقاليا لممتعمـ كالتي 

 كىي:
 ـــــ االختبارات الشفيية: 0
كاسع في المؤسسات التعميمية مف قبؿ األساتذة كتتمثؿ في قياـ األستاذ  نطاؽتستخدـ عمى   

بتكجيو أسئمة معينة إلى المتعمميف،  إذ يقكـ  األستاذ بطرح سؤاؿ أك أكثر عمى كؿ تمميذ 
، كيمكف لألستاذ استعماؿ ىذا النكع  مف ذكتككف اإلجابة عميو شفييا مف قبؿ التممي

                                                           
، عالـ الكتب، القاىرة، سمعجم المصطمحات التربوية المعرفة في المنياج وطرق التدريالجمؿ،  يأحمد المقاني كعم 1
  47، ص1999، 2ط
 .83ص،، عماف، الثقافة، دار بوي ودوره في حل مشاكل الطمبةر المرشد التمحمد الغكؿ،  إسماعيؿىادم شعالف ربيع،  2
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االختبارات  في التقكيـ التشخيصي لمحصكؿ عمى تغذية راجعة شفكية فكرية لمعرفة مدل 
 األستاذتممؾ المتعمميف لممكتسبات السابقة كما يمكف استعمالو في التقكيـ التككيني ليككف 

 عمى بينة مف أف المتعمـ يسايره .
 ء:ـــــ اختبارات األدا 8
يقـك التمميذ في اختبارات األداء بأداء مجمكعة عمميات جسمية يمكف لألستاذ تقكيمو   

عمييا، كيستخدـ ىذا النكع مف االختبارات في المكاد التطبيقية كالفنية كالرياضية ذلؾ أف 
 جكانب أخرل. إلىتحصيؿ المتعمـ ال يتكقؼ عند تذكره لممعمكمات كالحقائؽ بؿ يتعداه 

 تبارات الموضوعية:ــــ االخ 0
تعني المكضكعية اإلتقاف التاـ في األحكاـ، كتتميز اختبارات التحصيؿ المكضكعية بأنيا 

أجزاء المحتكل الدراسي، كليذه االختبارات عدد كبير مف األسئمة تغطي معظـ  تشمؿ عمى
 أنكاع عديدة منيا:

 ـــ أسئمة االختيار المتعددة:ا 
عية مف حيث مالئمتيا لقياس عدد كبير مف األىداؼ تعد مف أفضؿ االختبارات المكضك 

التعميمية كالسمككية كتتككف مف جممة تصاغ في صكرة سؤاؿ مباشر أك عبارة ناقصة تسمى 
أصؿ السؤاؿ كمجمكعة مف الحمكؿ المقترحة ليا تسمى البدائؿ االختيارية كيككف أحدىا 

 كتسمى الممكىات. صحيح كباقي الحمكؿ المقدمة تتضمف إجابات ناقصة أك خاطئة
 ــــــ أسئمة التكممة ومأل الفراغات: ب

يطمب مف الممتحف في ىذا النكع مف األسئمة إكماؿ ما ىك ناقص بكممة صحيحة أك عبارة 
 مناسبة يختارىا مف الفقرات أك الجمؿ الصحيحة المقدمة لو
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 والخطأ: بــــ أسئمة الصوا ج
مية حيث  تعرض عمى التمميذ عبارة أك جممة تعبر تعتبر أكثر انتشارا في المؤسسات التعمي

عف حقيقة عممية أك تاريخية أك فكرية كيطمب منو أف يذكر فيما إذا كانت العبارة صحيحة أـ 
 .(1)خاطئة

 ـــــ أسئمة المزاوجة: د
يتككف سؤاؿ اختيار المزاكجة مف  قائمتيف أحداىما تمثؿ الميثيرات كاألخرل تمثؿ االستجابات 

    (2)دد االستجابات عمى عدد المثيرات كعمى التمميذ أف يربط بسيـ بيف القائمتيفكتزيد ع
 ختبارات التقميدية أو )اختبارات المقال(االـــــ  6

بتكزيع األسئمة عمى جميع التالميذ  األستاذتعتبر مف بيف أىـ طرؽ قياس التعميـ حيث قكـ 
 يع التالميذ االطالع عمى نتائج االمتحاف،كتككف اإلجابة تحريرية خالؿ مدة معينة كلذا يستط

 كمعرفة مكاطف الضعؼ 

 الجيد التحصيل الدراسي . معوقات2.5
جيد، فمف العكامؿ  راسيتتدخؿ عدة عكامؿ كتتشابؾ في  حصكؿ المتعمـ عمى تحصيؿ د

الذم نشأ  ألسرة المتعمـ ما يتعمؽ بالمستكل االقتصادم ك االجتماعي كالثقافي المعيقة 
 كمف العكامؿ المعيقة أيضا ما يتعمؽ بالمدرسة بالمتعمـ نفسو كمنيا ما يتعمؽ افييكترعرع 

 كمف ىتو العكامؿ نذكر:
 :"المتعممالمستقبل "ـــــ العوامل المتعمقة ب 0

 العوامل الجسدية:أ ـــــ 
كتتضمف العكامؿ الخاصة بالمتعمـ كالمتعمقة بالنكاحي الجسمية كبحالة نمك المتعمـ ذلؾ أف 

" وانخفاض مستكم استيعاب إلىابة المتعمـ ببعض األمراض كاألنيميا كالسكرم يؤدم إص
فضعؼ بينية الطالب كتدىكر صحتو يحكؿ ديكف قدرتو عمى االنتباه كالتركيز ك المتابعة 

                                                           
 .258 ص مرجع سابق،، كآخركفرشدم أحمد طعيمة 1
 .258نفس المرجع ص  2
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عطمو بحيث يصبح الطالب أكثر قابمية لمتعب كالى التعرض لإلصابة بأمراض مختمفة التي تي 
ؼ البصر كضعؼ السمع كالنطؽ كالعاىات الحركية تؤثر تأثيرا عف الدراسة، كما أف ضع

 "(1)كبيرا عمى تحصيمو
 العوامل العقمية:ب ـــــ 

يقصد بيا كؿ العكامؿ المرتبطة بالقدرات العقمية كالذكاء كاالنتباه كالتركيز كاستعدادات 
التأخر المتعمـ ككذا حالتو المزاجية، فانخفاض الذكاء عف الحد العادم ىك أحد أسبب 

الضعؼ في بعض القدرات الخاصة كالقدرة عمى االنتباه كالتركيز  إلىالدراسي، باإلضافة 
 كالقدرة عمى الفيـ كالتذكر.

 العوامل النفسية:ج ـــــ 
تعتبر العكامؿ النفسية مف أىـ العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي فالعكامؿ االنفعالية 

 إلىتكتر شديد لدل التالميذ كىذا يؤدم  إلىتؤدم  كالقمؽ كالخكؼ كضعؼ الثقة في النفس
  .الدراسي ـضعؼ التركيز كقمة االنتباه ك المتابعة لمدركس مُما يؤثر سمبا عمى تحصيمي

كىك ما يالحظ مف تكتر لدل تالميذ األقساـ المقبمة عمى اجتياز شيادة التعميـ المتكسط   
ة، كما يمثمو ىذا االمتحاف بالنسبة لممتعمـ بسبب االىتماـ الزائد مف طرؼ األكلياء كاألساتذ

 الطكر الثانكم. إلىككنو تأشيرة االنتقاؿ 
 العادات الدراسية غير المناسبة:د ــــ 

إذ غالبا ما يبدأ المتعمميف االستعداد كالمراجعة لالمتحانات أسبكع قبؿ انطالؽ االمتحانات أك 
الدركس قد تراكمت عمييـ، مما يزيد مف  أثناء االمتحانات فقط أك ليمة االمتحاف، حيث تككف

 تكترىـ كقمقيـ خاصة مع ضغط األكلياء كيؤدم بيـ إلى انتياج طرؽ ال تربكية كالغش
 
 
 

                                                           
 .401، ص 1، دار الشركؽ، السعكدية، طالنفسي والتوجيو التربوي اإلرشاديكسؼ القاضي،  1
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 ضعف الدافعية:ــــ ذ 
في كضع األىداؼ كفي مدل الجيكد التي يبذلكنيا  ـرغباتي يختمؼ التالميذ مف حيث قكة

 قدراتيـ  بالرغـال يبذلكف جيكدا تتناسب مع  لتحقيؽ ىذه األىداؼ، إذ نجد مف المتعمميف مف
مف ما لدييـ مف ذكاء كاستعدادات كصحة جيدة فيأتي تحصيميـ متدنيا كبمستكل أقؿ بكثير 
مما تسمح بو قدراتيـ  كتتعدد عكامؿ ضعؼ دافعية التالميذ لمدراسة منيا الخالفات األسرية 

 كأسمكب نبذ الطفؿ كنقده المتكرر مف طرؼ ا باء. 
 ــــــ العوامل المدرسية: 8

البيئة تعتبر العكامؿ التربكية المتمثمة في الطاقـ التربكم مف معمـ كمتعمـ  كطرؽ التدريس ك 
كثافة فالتجييزات التربكية في المؤسسة التربكية ذات أىمية  في تحصيؿ التمميذ،  الصفية ك
االمتحانات المرتكزة عمى  كقمة الكسائؿ التعميمية كنكعية  كصعكبتيا المكادكثرة البرامج ك 

ثر عمى المردكد التحصيمي لمتمميذ، كما يؤثر عمى التحصيؿ الحفظ  كاسترجاع المعمكمات تؤ 
كثافة الحجـ الساعي لميـك الدراسي كالتكزيع السي  لمحصص  الجيد أيضا اكتظاظ األقساـ ك

رغ ألعماؿ الدراسية الذم أصبح في كثير مف المؤسسات يكزع حسب مصمحة األستاذ  لمتف
 أخرل كليس حسب قدرات المتعمميف كمتطمباتيـ.

  شخصية األستاذ:
كبطرؽ اإلدارة  يؤثر عدـ التككيف الجيد لألستاذ كعدـ درايتو بطرؽ التدريس المختمفة  

كنقص الميارات االتصالية كاستخداـ طرؽ تسمطية مع المتعمميف إلى جعؿ   الصفية
تجاىات سمبية نحك المادة مما يجعميـ يحجمكف عف المتعمميف يكرىكف األستاذ ك تككيف ا

 مذاكرتيـ 
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 ــــ العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية0
 الوضعية االجتماعية ألسرة المتعمم:

تعتبر العكامؿ االجتماعية مف أىـ العكامؿ التي مف شأنيا عرقمة تحصيؿ المتعمـ، فالخالفات 
أك  فقداف احدىما أك إىماؿ ا باء ألبنائيـ كانشغاليـ عنيـ   المتكررة  لمكالديف أك انفصاليما

كتعكس آثارىا عمى  فقداف العطؼ كاالىتماـ الضركرييف لمنمك النفسي لممتعمـ إلىتؤدم 
سمكؾ التمميذ كمكاقفو اتجاه التعميـ، فبعض المتعمميف الذيف يبذؿ األساتذة جيدا في تعميميـ 

 داما.    يجدكف في حياتيـ األسرية عامال ى
 الوضعية االقتصادية ألسرة المتعمم:

تعد العكامؿ االقتصادية مف أىـ العكامؿ ارتباطا بالتحصيؿ الدراسي، فاألسرة التي تفتقر 
  مستمزمات دراسيةك لإلمكانيات المادية تعجز عف تكفير ما يحتاجو المتعمـ مف ممبس كمأكؿ 

 الوضعية الثقافية ألسرة المتعمم:
الثقافي لألسرة عامال ميما في التحصيؿ الدراسي فالمستكل التعميمي للباء يعتبر المستكل 

التعمـ  إلىيعمؿ عمى تحسيف مستكل المتعمميف كدفعيـ  كما يقدمكنو ألبنائيـ مف خبرات
بشغؼ، فأمية األبكيف ال تساعد في ترقية المناحي التعميمية في ظؿ االنفجار المعرفي،  

 لألسرة في الرصيد المغكم لألبناء كسمككيـ.  كيتجمى أثر المستكل الثقافي
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 خالصة: 
تـ تناكؿ الرسالة االتصالية  ممثمة في المناىج كما تحتكيو مف أىداؼ تـ عمى ضكئيا 

كاألسس التي تـ عمى أساسيا بناء الرسالة" المنيج" ،  ،اختيار المحتكل لتعكس ىذه األىداؼ
القناة" التي كضعت بناء عمى األىداؼ المبتغاة في طرؽ التدريس " إلىكذلؾ تـ التطرؽ  

 الرسالة " المنياج"، إذ   تناكلنا المقاربة بالكفاءات كما تضمنتو مف طرؽ تدريس كالصعكبات
التغذية الراجعة "التحصيؿ الدراسي" التي تعتبر عف  إلىيا ثـ تطرقنا التي تعترض التدريس ب

 استجابة المتعمميف لرسائؿ األساتذة. 
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 ذكر

 أنثى

 .  تحميل بيانات االستبيان واستخالص نتائجو. 1
  تحميل بيانات االستبيان1.1.

 تحميل البيانات العامة.   1.1.1.

 يبين توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس  01الجدول رقم 

 النسبة المئكية % التكرارات الجنس

 45.5 182 ذكر

 54.5 218 أنثى

 100 400 لمجمكعا

 

 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  01الشكل رقم 

 
 

 

 

 

اف أكبر نسبة لدل أفراد المكافؽ ليا  يالتمثيؿ البيانحسب معطيات الجدكؿ ك تشير البيانات 
 %45.5، تمييا نسبة األساتذة الذككر بنسبة قدرىا %ػ54.5العينة  ىي لإلناث إذ قدرت بػػػػ 
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اإلحصائية التي يمكف أف نستخمصيا مف ىذه النسب تعكس كاقع مؤسساتنا  الدالالت 
التربكية حيث نجد أف أكثر مف نصؼ األساتذة مف جنس اإلناث، فإقباؿ فئة اإلناث عمى 

إلى أف مينة التعميـ كخاصة في الطكر المتكسط ال  عالذككر راجمينة التعميـ أكثر منو لدل 
ة فالنصاب القانكني الرسمي  لألستاذ مف الساعات يقدر بػ تأخذ حيز زماني مف كقت األستاذ

ساعة باإلضافة إلى كجكد عطؿ فصمية، ممنا يسمح لألستاذة العاممة بالتكفيؽ بيف  22
متطمبات المينة كالتزاماتيا األسرية عكس العمؿ في اإلدارة الذم يستمـز المككث في مكاف 

 العمؿ فترتي الصباح ك المساء.
دالالتو في تفسير النسب حيث أف المالحظة العامة تبيف أف  يالديمكغراف كما أف لمعامؿ

العنصر النسكم ىك الغالب عمى العمكـ في قطاع التربية سكاء بالنسبة لألساتذة أك 
 لممتمدرسيف.
 بين توزيع أفراد العينة حسب متغير السني 02الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات سف المبحكث

 29 116 سنة 30أقؿ مف 

 35 140 سنة 40ك 30بيف 

 36 144 سنة 40أكثر مف

 100 400 المجمكع
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 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير السن 02الشكل رقم 

 
أكبر نسبة لسف  فأعاله أتشير معطيات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا 

 فاألساتذة المذيتمييا نسبة ، % 36ػػػػػسنة ب 40 ـيتجاكز سنيالمبحكثيف ىي لألساتذة الذيف 
كىي % 29ثـ تأتي أضعؼ نسبة بػػػػ  % 35ة بنسبة سن 40ك 30يتراكح سنيـ ما بيف 

 سنة. 30لألساتذة الديف يقؿ سنيـ عف 

الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستخمصيا مف النسب السابقة تشير إلى أف  
سنة فما فكؽ بنسبة  40ك  30العمرية  ما بيف  غالبية سف أفراد العينة يتكاجد في  الفئة

ا يؤثر ايجابيا عمى المردكد  كالعطاء ةالقك  مرحمةكىي  مرحمة ىامة تمثؿ  % 71تقدر بػػ  ممن
 الفردم لألستاذ.

كما أف ىذه النسبة تبيف لنا انعكاسات إلغاء التقاعد النسبي دكف شرط السف الذم أجبر 
لمسبؽ لعـز الحككمة عمى إلغائو كأنتج حالة تشبيب في الكثير مف األساتذة عمى التقاعد ا

 القطاع.
 
 
 
 

 سنة 30أقل من 

 سنة 40و 30بٌن 

 سنة 40أكثر من
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 التكرارات

 الثالثة ثانوي

 لٌسانس

 ماستر

 ماجستٌر

 يبين توزيع أفراد العينة حسب مؤىميم العممي 03الجدول رقم

 % النسبة المئكية التكرارات المؤىؿ العممي
 2 8 الثالثة ثانكم
 64 258 ليسانس
 30 122 ماستر
 3 12 ماجستير
 100 400 المجمكع

 

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي يبين 03الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 

تشير المعطيات الممثمة في الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أكبر نسبة 
الحاصميف  تمييا نسبة األساتذة  %64.5ب سشيادة الميسانىي لألساتذة الحاصميف عمى 

سنة الثالثة الثانكم كشيادة ثـ أقؿ نسبة لمحامميف لمستكل ال %30.5ماستر بنسبة   ىعم
 الماجستير 
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الدالالت اإلحصائية التي يمكف استنتاجيا مف ىذه النسب ىي أف جميع أساتذة 
التعميـ المتكسط أصبح لدييـ مستكل جامعي مقبكؿ كىذا ما فتأت الكزارة الكصية تعمؿ مف 

عممي مقبكؿ  أجؿ تحقيقو الف تطبيؽ اإلصالح المنشكد يتطمب أساتذة أكفاء ذكم مستكل
 يسمح ليـ بمسايرة التغيرات العممية الحاصمة في النظاـ التربكم.

كالذم داـ أربعة سنكات في إطار االتفاقية المبرمة   ةلغالبية األساتذالخدمة  ءفالتككيف أثنا
بيف كزارة التربية  كجامعة التككيف المتكاصؿ تكج بشيادة ليسانس كالذم سمح لألساتذة 

نؼ باإلضافة إلى الممتحقيف الجدد بمينة التدريس كالمنتميف إلى النظاـ بالترقية في الص
الكالسيكي مف التعميـ الجامعي، ك خريجي المدارس العميا لألساتذة المتحصميف عمى 

فمردىا إلى  %30.5ليسانس في نياية الدراسة كىذا ما  يفسر ىذه النسبة، أما نسبة 
ثـ ماستر "، أما  lmdكالذيف درسكا في النظاـ الجديد األساتذة الجدد الذيف التحقكا بالمينة 

فبالرغـ أنيا نسبة ضعيفة إال أف ىذا  %3نسبة المذيف لدييـ شيادة الماجستير فقدرت بػ 
 يعني رغبة األساتذة في التعمـ الذاتي ك في تغيير المينة.

ساتذة كذلؾ  الدالالت التي يمكف استنتاجيا مف ىذه النسب أف المستكل التعميمي أل
التعميـ المتكسط قد تطكر بصكرة ايجابية عُما كاف عميو في السابؽ، حيث كاف يمتحؽ 
بالمينة المتحصميف عمى مستكل السنة الثالثة ثانكم مف الذيف رسبكا في امتحاف شيادة 

 البكالكريا.
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 خرٌج معهد تكنولوجً

خرٌج المدرسة العلٌا 
 لألساتذة

 لٌس ما سبق

 طريقة التوظيف في قطاع التربية 04لجدول رقم ا

 % النسبة المئكية تكراراتال طريقة التكظيؼ في قطاع التربية
 32.75 131 خريج معيد تكنكلكجي

 24.25 97 خريج المدرسة العميا لألساتذة
 43 172 ليس ما سبؽ
 100 400 المجمكع

 

 يبين توزيع عينة الدراسة حسب طريقة التوظيف في قطاع التربية 04الشكل رقم 
 

 
 

 

 
 

أف أكبر نسبة ىي  ىليا إلؿ تشير نتائج الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممث
لممبحكثيف الذيف أجابكا بأف طريقة تكظيفيـ كانت بطريقة أخرل غير المعيد التكنكلكجي 

سكاء مف األساتذة الذيف شغمكا مناصب شاغرة ثـ ادمجكا   %43كالمدرسة العميا بنسبة قدرىا 
ثـ مقابمة انتقاء مع فييا، أك مف أجركا مسابقة كتابية فقط ، أك ممنف أجركا مسابقة كتابية 

كالذيف اضطرت الكزارة إلى تكظيفيـ نظرا لمنقص الفادح في األساتذة نتيجة لخركج  المجنة،
ا الؼ مف األساتذة إلى التقاعد "التقاعد النسبي دكف شرط السف خاصة" كالى زيادة النمك 
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ممف %24.25مف خريجي المعيد كالتكنكلكجي، ثـ نسبة32.75% نسبة ثـ تميو الديمغرافي،
 .أجابكا أف تكظيفيـ بالتعميـ كاف  لككنيـ خريجي المدارس العميا لألساتذة

تغير الدالالت اإلحصائية التي نستنتجيا مف ىذه النسب أف قطاع التربية يشيد  
في مكارده البشرية فالتركيبة البشرية ألساتذة التعميـ المتكسط تحكم نكعيف مف  دكتجدي

تككيف األكلي كنعني بيـ األساتذة الذيف انضمكا إلى القطاع عف األساتذة، أساتذة خضعكا لم
ـن انتقاءىـ مف  طريؽ االنتساب إلى المعيد التكنكلكجي أك المدارس العميا لألساتذة كالذيف ت

ينة التعميـ منذ بداية بيف الحاصميف عمى أحسف المعدالت في البكالكريا ك إعدادىـ لم
الجامعي لغرض االلتحاؽ بمينة التدريس إنما حاجة القطاع كأساتذة لـ يكف تككينيـ تككينيـ، 

إلييـ الماسة ىي مف دعت الكزارة الكصية إلى تكظيفيـ، كاألساتذة الذيف شغمكا مناصب في 
أماكف نائية لعدة سنكات ثـ اضطرت الكزارة إلى إدماجيـ " حالة حممة ليسانس عمـك قانكنية 

دارية"، أك لسد العجز عمى مستكل التأ طير الذم أحدثو خركج ا الؼ مف األساتذة إلى كا 
ا أكجد فجكة في مممح األساتذة العامميف في قطاع التربية راجع إلى   عدـ كجكد  التقاعد، ممن
انسجاـ في طريقة التككيف  لدييـ ما بيف مف أيعد خصيصا لمتعميـ كمف فرضت الحاجة 

 االستنجاد بو.
ي تناقص نتيجة خركج ا الؼ مف منتسبيو كبما أف خريجي المعاىد التكنكلكجي ىـ ف

عمى تككيف عدد  العميا المدارس إلى التقاعد كخريجي المدارس العميا قالئؿ نتيجة عدـ قدرة
 ىائؿ مف األساتذة الطالب كالتكفؿ بيـ كىذا ما يفسر نسبتيـ القميمة.
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 اقل من خمس سنوات

 سنوات10و 06ما بٌن 

 سنة 16و 11ما بٌن 

 سنة 17أكثر من 

 األقدمية في العمل 05الجدول رقم

      %ية لنسبة المئك ا   التكرارات األقدمية في التدريس 
 32 128 اقؿ مف خمس سنكات

 27.5 110 سنكات10ك 06ما بيف 
 6 24 سنة 16ك 11ما بيف 

 34.5 138 سنة 17أكثر مف 
 100 400 المجمكع

 

 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير األقدمية  05الشكل رقم 

 

 

 

 

 

راد العينة كفؽ متغير األقدمية  تبيف النتائج التي يعبر عنيا الجدكؿ الخاص بتكزيع أف
 %34.5سنة فما فكؽ بػػػػػ 17أعمى نسبة لألساتذة الذيف لدييـ أف  كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا

ثـ األساتذة الذيف  %32نكات عمؿ بنسبة س 5تمييا نسبة األساتذة الذيف لدييـ أقدمية اقؿ مف
  % 27.5سنكات بنسبة  10ك 6لدييـ أقدمية ما بيف 

األساتذة الذيف ىـ  اإلحصائية التي يمكف استخالصيا مف ىذه النسب  أف التالدال
في الخدمة يكجد تبايف في أقدميتيـ فأكثر مف نصؼ عينة األساتذة المستجكبيف  لدييـ 
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كىذا راجع إلى باب  (27.5+32)% 59.5أقدمية عمؿ أقؿ مف عشرة سنكات بنسبة 
لجامعات نتيجة خركج ا الؼ مف األساتذة التكظيؼ الذم فتح عمى مصرعيو أماـ خريجي ا

 .إلى التقاعد كخاصة التقاعد النسبي قبؿ إلغاء القانكف
 (6+34.5)% 40.5الدالالت اإلحصائية التي يمكف استخالصيا كذلؾ أف نسبة

كالتي تمثؿ نسبة األساتذة الذيف لييـ أقدمية إحدل عشر سنة  فما فكؽ مف األساتذة  قد 
ا  يا تطبيؽ بيداغكجيا األىداؼ ثـ بيداغكجيا المقاربة بالكفاءاتعايشت أثناء مدة عمم ممن

أكجد لدييـ اطالع كاسع بالمقاربتيف نتيجة  الممارسة الميدانية كالدكرات التككينية التي 
مف األساتذة كالتي تمثؿ أقدميتيا في التعميـ بأقؿ % 59.5خضعكا ليا، في حيف نجد نسبة 
، كىك ما تكظيفيا  المقاربة بالكفاءات مطبقة في المدارسمف عشر سنكات قد كجدت أثناء 

 يعني تبايف في المعارؼ المكتسبة ألفراد عينة الدراسة. 

 . تحميل بيانات الفرضية األولى2. 1.  1
 :األولىالتذكير بالفرضية 

الفرضية األولى: التباين في التكوين لدى األساتذة كمرسمين في العممية االتصالية يعيق 
 التفاعل الصفي داخل المؤسسة التربوية  إحداث

 يبين خضوع المبحوث لمتكوين 06قم الجدول ر 

 النسبة المئكية % التكرارات نكع التككيف الذم تمقاه األستاذ
 20 80 رسكمة
 80 320 تككيف
 100 400 المجمكع
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 يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير خضوع المبحوث لمتكوين 06الشكل رقم 

 
 

ير النسب الممثمة في الجدكؿ أعاله كما يكافقيا في التمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف تش
مف  % 20تمييا نسبة  %80أعمى  نسبة كانت لألساتذة المذيف تمقكا تككيف بنسبة قدرت ب 

 أفراد العينة صرحكا أنيـ تمقكا رسكمة.

صرحكا أنيـ تمقكا الدالالت التي تعكسيا النسب السابقة تبيف أف جميع أفراد العينة 
 فالكزارة الكصية عممت عمى تككيف األساتذة المكجكديف في الخدمة، ،تككينا كاف اختمفت مدتو

إذ تـ إبراـ اتفاقية بيف كزارة التربية كالتعميـ العالي تقضي بتسطير برنامج لتككيف األساتذة 
ية، كما عممت الكزارة العائم عف بعد يراعي التكفيؽ بيف العمؿ كالتككيف كالتزامات األساتذة

مف حممة  المعمميف الكصية عمى إخضاع المنتسبيف الجدد إلى القطاع مف األساتذة ك
إلى التككيف  الجامعية سكاء الذيف ادمجكا أك الذيف نجحكا في مسابقات التكظيؼ الشيادات

ة حيث كضعت برنامجا تككينيا ليـ  لمتكفيؽ بيف متطمبات عمميـ كتككينيـ، فعممت الكزار 
عمى تككينيـ أثناء العطمة الصيفية لمدة عشرة أياـ قبؿ مباشرة عمميـ، ثـ تـ تخصيص يكـ 

األكؿ مف العطمة الشتكية كالعطمة الربيعية لتككيف األساتذة الجدد عمى أف  السبت كاألسبكع
 .(1)يتكج ىذا التككيف بإجراء امتحانات حسب ما أدلى بو بعض المفتشيف ممف استجكبناىـ

                                                           
 .مف فضمؾنتائج المقابمة  عد إلى1

 رسكلة

 تكوٌن
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الميني إلى عممية   فتبيف أف بعض األساتذة خضعكا خالؿ مسارىـ خضع لمرسكمةأما مف 
إعادة تككيف لتجديد معارفيـ، فالمعرفة في تطكر كتجدد دائـ لذا كاف لزاما عمى مف يمارسكف 

كمسايرة المستجدات التربكية لرفع مستكاىـ كتجديد خبراتيـ  االطالع الدائـ مينة التعميـ
 كمعمكماتيـ.

 يبين مدة التكوين الذي كان يستغرقو التكوين أثناء الخدمة  7ل رقم الجدو 

 % النسبة المئكية التكرارات مدة التككيف التي تمقاىا األستاذ
 13.75 55 أسبكع
 19.5 78 شير
 32.75 131 سنة

 34 136 أكثر مف سنة
 100 400 المجمكع

 
 استغراق التكوين يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير مدة 07 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

المبيف لمدة التككيف التي خضع ليا األساتذة أف كالتمثيؿ البياني  تشير نتائج الجدكؿ
تمي ىذه  % 34أكبر نسبة ىي لألساتذة الذيف تقمك تككينا تزيد مدتو عف السنة بنسبة تقدر بػ

 أسبوع

 شهر

 سنة

 أكثر من سنة
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  نسبة  ثـ تأتي  %32.75تمقك تككينا مدتو سنة كتقدر بػ  األساتذة الذيفنسبة النسبة 
كأضعؼ نسبة لمذيف تمقك تككينا  % 19.5ك تقدر بػػػ  الذيف تمقك تككينا مدتو شير األساتذة

 .% 13.75مدتو أسبكع كتقدر بػػ 
الدالالت اإلحصائية التي تبينيا ىذه النسب ىي كجكد تبايف كعدـ تجانس في مدة 

عممت في بادئ األمر عمى إعطاء التككيف بيف األساتذة كىذا راجع إلى أف  الكزارة الكصية 
لجميع أساتذة  المكاد دكف سف األربعيف سنة  أثناء الخدمة عف بعد مدتو أربع سنكات تككيف
ليدمج مف  أساتذة مكاد التربية الفنية كالمكسيقية كالبدنية  كممنف تجاكزكا األربعيف سنة، ماعدا

أستاذ رئيسي أك أستاذ  إلى ألستاذتمقى تككينا في رتبة أستاذ تعميـ متكسط ثـ حسب أقدمية ا
ف، ثـ قامت الكزارة الكصية لسعييا في القضاء عمى مف أطمقت عمييـ تسمية األساتذة  مككن

لمزكاؿ  بتككيف أساتذة مكاد اإليقاظ  كممنف لـ يمتحقكا بالتككيف األكؿ مف بقية أساتذة  يمكفاال
 لتفاكت في المدة بيف األساتذة.المكاد األخرل في تككيف مدتو عاـ ، كىذا ما يفسر ىذا ا

أما مف تمقى مف األساتذة  تككيف  مدتو أسبكع كشير فيـ أساتذة المدارس العميا لألساتذة 
عدادىـ  األكلي في المدارس العميا  أصال لغرض التدريس، أم أف  الذيف كاف تككينيـ كا 

 م متجدد، خضكعيـ لمتككيف كاف ألجؿ تدارؾ النقائص كلمسايرة  مستجدات قطاع حيك 
أك مف الممتحقيف الجدد بالمينة التي عممت الكزارة عمى تككينيـ إثناء الخدمة يـك السبت 

 كأسبكع مف عطمة الشتكية كالربيعية.
ال يتحقؽ  فالكزارة عممت عمى تككيف لمجميع يضمف ليا نجاح اإلصالح المنشكد فاإلصالح  

ج عنيا  تبايف كاختالؼ لدل األساتذة  في نت هىذ تككيف األساتذة مدةإال أف  إال بتككيف جيد،
 المكاد العممية المدركسة ألجؿ اإلعداد لمباشرة مينة التعميـ.  نكعية كحجـك مدة 
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 يبين مساىمة األساتذة في توزيع أماكن جموس التالميذ 8الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات مساىمة األستاذ في أماكف جمكس المتعمميف
 55 220 ي جمكس التالميذيساىـ ف

 45 180 ال يساىـ في جمكس التالميذ
 100 400 المجمكع

يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير المساىمة في توزيع أماكن جموس   08الشكل رقم
 التالميذ

 
تشير بيانات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أكبر نسبة ىي ألفراد 

بينما  %55أماكف جمكس التالميذ بنسبة قدرت  أنيـ يساىمكف في اختيار العينة الذيف صحكا
 مف األساتذة أنيـ ال يساىمكف في اختيار  أماكف جمكس التالميذ.  %45صرح نسبة 

الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستنتجيا مف المعطيات ىي أف أكثر مف نصؼ 
فئة  ،ميذ فاألساتذة منقسمكف إلى فئتيفأفراد العينة يساىمكف في اختيار أماكف جمكس التال
عمى التكجيو فقط " فالمعمـ  يقتصر دكرىامف األساتذة  تفتح باب الحكار ما بيف المتعمميف ك 

 ٌساهم فً جلوس التالمٌذ

 ال ٌساهم فً جلوس التالمٌذ
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فاألستاذ كلككنو يقضي معظـ يكمو مع المتعمميف يدرؾ جيدا  "(1)منشط كمنظـ كليس ممقنا
 التي كجب عمى كؿ أستاذ التربكية مف يجب أف يقدـ كيؤخر فتنظيـ الصؼ مف األساليب

كإبعاد المتعمميف المشكشيف عف بعضيـ البعض كمحاكلة إقحاـ الخجكؿ كالمنطكم  اإللماـ بو
في سير الدرس كليككف أماـ مرأل األستاذ خاصة مع قسـ تعداده يتجاكز األربعيف تمميذ،  

 الجماعي، كالعمؿ عمى إثارة التنافس ك التسابؽ بيف المتعمميف كتشجيع التعاكف كالعمؿ
 عمى السمات الفردية كاحتياجاتفاألستاذ بصفتو مرسؿ ممـز عند صياغتو لمرسالة أف يتعرؼ 

التغذية الراجعة"  " كذلؾ األستاذ في حاجة دائمة لمراقبة انفعاالت تالمذتومستقبؿ رسالتو، 
أثناء سير الدرس كمتابعة تحركاتيـ أثناء العمؿ في مجمكعات ليكجييـ ك ينظميـ في 

  .اإلمكاف مكعات ك ليككنكا متجانسيف معرفيا قدرمج
ك ال ييميا أماكف جمكس  مف األساتذة  تقـك بعرض الدركس ثانية فئةبينما نجد 

حصر دكره في تقديـ المتمدرسيف، فاألستاذ  مييمف عمى القسـ كىك ا مر الناىي ك ين
قة تعامميـ مع في طري اختالالت كاضحة بيف المدرسييفكىك ما يبيف كجكد المعرفة، 

 المتعمميف فيما يخص تجميس المتعمميف.
 يبين األوقات التي يسمح بيا األستاذ لممتعممين لالتصال فيما بينيم 9الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات أكقات اتصاؿ المتعمميف فيما بينيـ
 50.75 203 أثناء الدرس

 41 164 خارج أكقات الدرس
 8.25 33 ال أسمح

 100 400 جمكعالم

 

 
                                                           

 4زارة التربية الكطنية ، مناىج التعميـ المتكسط، مرجع سابؽ ، ص ك 1
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 يبين توزيع عينة الدراسة حسب  أوقات اتصال المتعممين فيما بينيم 09الشكل رقم 

 
 

تشير بيانات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أكبر نسبة تقدر بػػػػػ 
الدرس تمييا  كتمثؿ  األساتذة الذيف يسمحكف لممتعمميف لالتصاؿ فيما بينيـ أثناء 50.75%
المبحكثيف تسمح لمتالميذ لالتصاؿ خارج أكقات الدرس أضعؼ نسبة بػػػػػ  مف  %41نسبة 
 ال تسمح أصال لممتعمميف باالتصاؿ فيما بينيـ.  % 8.25

التي يمكف أف نستخمصيا مف البيانات أف نصؼ عينة البحث  الدالالت اإلحصائية
، فاألستاذ بما اكتسبو مف خبرة درسمف األساتذة تسمح لممتعمميف االتصاؿ فيما بينيـ أثناء ال

كحنكة كما تحصؿ عميو مف معارؼ أثناء تككينو األكلي، يستطيع فتح قنكات اتصاؿ بيف 
الطرؽ كىك ما يتكافؽ مع  ،المتعمميف كالسيطرة عمى مجرياتيا كتكجيييا الكجية التي يريد

 قائدا مرشدا لممعرفة، الحديثة في التربية تستكجب مف األستاذ أف يككف مكجيا فقط لممتعمميف
مساعدا لممتمقيف عمى إيجاد حمكؿ لمكضعية المشكمة ككيفية تكظيؼ مكتسباتيـ في كضعيات 
حياتية مختمفة، فاألستاذ يعمؿ عمى تكفير بيئة منفتحة تساعد عمى تكليد األفكار كمناقشتيا 

نجد فئة   في حيف ،كتجعؿ المتعمميف ايجابييف في المكقؼ التعميمي  كتقديميا دكف خكؼ
( ال تسمح 8.25+41)% 49.25المبحكثيف حكالي نصؼ عينة البحث  معتبرة مف األساتذة

كىك ما يفسر لممتعمميف باالتصاؿ فيما بينيـ إال خارج أكقات الدرس أك ال تسمح بو  مطمقا 

 أثناء الدرس

 خارج أوقات الدرس

 ال أسمح
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مف عدـ السيطرة عمى القسـ  كحدكث فكضى بيف المتعمميف كضياع الكقت فيـ  بخشيتيـ
يعتبركف أنفسيـ المالؾ الكحيد لممعرفة كأف عمى المتعمـ  "المتمقي"  كالتقميدية  ؽالطر ب يعممكف

الخضكع كاإلنصات الجيد لما يتفكه بو األستاذ مف معارؼ جاىزة أعدىا سمفا، ألنو سيسأؿ 
كرغـ أف المنياج يشير إلى أف المتعمـ ىك محكر العممية التربكية كيدعك  عنيا يكـ االمتحاف،

إال أف  مف أخطائوكره مف خالؿ إتاحة الفرصة لو داخؿ القسـ ليبني تعمماتو إلى تفعيؿ د
نصؼ عينة الدراسة تعمؿ عكس ذلؾ فاألستاذ ما زاؿ مييمف عمى النشاطات التي تحصؿ 

 فاألساتذة يسمككف مسمكيف مغايريف في طريقة تعامميما مع المتعمميف. داخؿ القسـ،

 فيما بينيميبين اتصال األساتذة   10الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات اتصاؿ األساتذة فيما بينيـ

 67.5 270 الذيف ليـ نفس أقدميتي

 27.25 109 ليس لدم فرؽ

 5.25 21 ال أتكاصؿ مع أحد

 100 400 المجمكع
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 اتصال األساتذة فيما بينيم بين توزيع عينة الدراسة حسبي  10الشكل رقم 

 
 % 67.5ؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أكبر نسبة بػػػتشير معطيات الجدك 

ممف صرحكا أنيـ   %25.25تمثؿ اتصاؿ األساتذة مع الذيف ليـ نفس أقدميتيـ تمييا نسبة 
رحت  أنيـ ال يتكاصمكف ص %5.25ليس لدييـ أم فرؽ، ثـ أضعؼ نسبة مف المبحكثيف بػػػ 

 .مع أحد

ف نستخمصيا مف ىذه النسب تبيف  أف األساتذة الدالالت اإلحصائية التي يمكف أ
يتكتمكف فيما بينيـ حسب أقدميتيـ فاألساتذة عادة ما يككنكف  متقاربيف في السف إذ أنيـ 

مع  سكادرُ ك المعاىد أك مدارس تككيف األساتذة   انتسبكا إلى أحد خضعكا لنفس لتككيف أك
عمى مف يقاسمكنيـ نفس  قتصربعضيـ البعض لسنكات كىذا ما جعؿ اتصاليـ كتفاعميـ  ي

أقدميتيـ كيشكمكف جماعات تدلي رأييا في المسائؿ التي تعترض سير المؤسسات التربكية  
 (1)كىذا ما عبر عنو مستشارم التربية الذيف استجكبناىـ"

الدالالت التي يمكف استخالصيا كذلؾ ىي أف تقكقع األساتذة في جماعات حسب  
ساتذة الجدد الذيف ىـ حديثي عيد بالتعميـ إذ ىـ في حاجة إلى أقدميتيـ ينعكس سمبا عمى األ

تبادؿ الخبرات كبمف يرشدىـ في عمميـ، فاالتصاؿ األفقي كالغير الرسمي الذم يحدث بيف 
                                                           

 إلى نتائج المقابمة مف فضمؾ. عد 1

 الذٌن لهم نفس أقدمٌتً

 لٌس لدي فرق

 ال أتواصل مع أحد
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األساتذة ضركرم لتذليؿ المفاىيـ الصعبة كتبسيطيا ، كخاصة مف طرؼ مف عايشكا تطبيؽ 
 .بالكفاءاتـ بيداغكجيا المقاربة بيداغكجيا األىداؼ ث

يبين استخدام المشاريع الالصفية المنجزة من طرف التالميذ في التقويم  11الجدول رقم
 المستمر.

 % النسبة المئكية التكرارات استخداـ المشاريع الالصفية في التقكيـ

 42.75 171 دائما

 39.25 157 أبدا

 18 80 أحيانا

 100 400 المجمكع

الدراسة حسب متغير استخدام المشاريع الالصفية في بين توزيع عينة ي 11الشكل رقم
 التقويم المستمر

 
 % 42.75كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أكبر نسبة مقدرة بػػػ  تبيف معطيات الجدكؿ

سجمت لدل األساتذة الذيف يستخدمكف المشاريع الالصفية  في التقكيـ المستمر دائما تمييا 

 دائما

 أبدا

 أحٌانا
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كانت  %18طات الالصفية في التقكيـ ثـ أضعؼ نسبة بػػ ال تستخدـ النشا % 39.25نسبة 
 .ألفراد العينة الذيف يستخدمكف المشاريع الالصفية أحيانا أم متذبذبيف بيف ذاؾ كذاؾ

الدالالت اإلحصائية التي تشير ليا ىذه النسب ىي أف األساتذة يختمفكف إزاء 
( 18+42.75) % 60.75 األساتذةأكثر مف نصؼ عينة الدراسة مف ف النشاطات الالصفية

يعممكف عمى تثميف كؿ  يستخدمكف النشاطات الالصفية أك ىـ متذبذبكف في تطبيقيا فيـ
غير مقيديف بالجانب المعرفي كالتحصيمي لمدركس بؿ يتعدكه إلى  كجيد يقـك بو المتعمـ 

كر لما لألنشطة الالصفية مف د جكانب أخرل مف جكانب شخصية المتعمـ كالتنظيـ كالمبادرة،
كفي تكثيؽ الصمة بيف تنمية شخصيات المتعمميف كتربيتيـ التربية الخمقية كاالجتماعية، في 

التالميذ ببعضيـ البعض مف جية  كبيف أساتذتيـ مف جية أخرل، كتحطيـ الحكاجز بيف 
  األستاذ كالتمميذ

ـ مف كنجد فئة ثانية مف أفراد عينة الدراسة ال تستخدـ النشاطات الالصفية أبدا بالرغ
فيي تبيف تمسكيا  كعدـ رغبتيا في التخمي عف المناخ الرسمي الذم يطبع  ،ما ليا مف مزايا

"القسـ" الذم تجرل في ظمو العممية  يعالقتيا بالمتعمميف كيميز البيئة الفضاء االتصال
االتصالية،  فعالقة األستاذ بالمتعمـ عالقة  تضبطيا الرسمية كالتمسؾ الشديد بالقكانيف 

 كتر.  كالت
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العالقة بين طريقة التوظيف والمساىمة في توزيع جموس التالميذ. يمثل 12الجدول رقم 
  

 

 طريقة تكظيؼ المبحكث
خريج معيد  المجمكع

 تكنكلكجي
خريج المدرسة 

 ليس ما سبؽ العميا

 % التكرار % التكرار % التكرار
مجمكع 
 % التكرارات

المساىمة في 
تكزيع جمكس 

 يذالتالم

 55 220 23.18 51 31.36 69 45.45 100 نعـ

 45 180 67.22 121 15.55 28 17.22 31 ال

 100 400 43 172 24.25 97 32.75 131 المجمكع
 

ىـ مف  % 55أف  أكثر مف نصؼ المبحكثيف  بنسبة  12تشير بيانات الجدكؿ رقـ 
تكنكلكجي بأكبر نسبة بػ في تكزيع جمكس التالميذ ممثمة بخريجي المعيد ال يساىمونالذيف 

أما أضعؼ نسبة كالتي   %31.36خريجي المدرسة العميا لألساتذة بنسبة  ثـ 45.45%
فيي تمثؿ األساتذة الذيف تـ تكظيفيـ عبر قنكات غير المعيد التكنكلكجي  %23.18تقدر بػػػ

فقدرت بػػ  في تكزيع جمكس التالميذ ال يساىمونأك المدارس العميا .أما نسبة األساتذة الذيف 
ممثمة باألساتذة الذيف ال ينتسبكف في تكظيفيـ إلى المعيد التكنكلكجي أك المدرسة   45%

 %67.22العميا بنسبة قدرىا 

تبايف كاضح بيف  الدالالت اإلحصائية أف نستخرجيا مف ىذه النسب  تشير إلى 
يد التكنكلكجي األساتذة في المساىمة في تكزيع جمكس التالميذ بيف األساتذة خريجي المع

كالمدارس العميا  كزمالئيـ األستاذة ممف ينتسبكف إلى مؤسسات أخرل، فالمنتميف في تككينيـ 
مف خالؿ  التككيف إلى المدارس كالمعاىد التكنكلكجية  يساىمكف بقكة في تكزيع المتعمميف، 

اكتسبكىا خالؿ الخبرة التي لذم تمقكه في المعاىد التكنكلكجية أك المدارس العميا ك ااألكلي 
اكتساب ميارات اتصالية  مشكارىـ العممي  كالدكرات التككينية التي انضمكا إلييا استطاعكا
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 بكصفيـ مرسميف مكنتيـ مف التعامؿ مع المتعمميف كفؽ نقائصيـ كنقاط ضعفيـ التي
ف خالؿ رصيد األستاذ فم ،تستكجب التقكية كنقاط قكتيـ التي تتطمب المحافظة عمييا

استطاع اكتساب ميارات ضبط كتفعيؿ الصؼ كإبعاد  الفكضكييف عف  كالعممي التككيني
شراؾ المتعمـ المنطكم كالخجكؿ كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ فالتالميذ ال ينتبيكف  بعضيـ كا 

بنفس الدرجة كىك ما استكجب مف األستاذ بكصفو مرسال أف يتدخؿ في تنظيـ البيئة 
في أماكنيـ  تكزيعا يرل األستاذ  انو يزيد  جمكس المتعمميف االتصالية كالمساىمة في تكزيع

    مف فرص تفاعؿ المتعمـ مع رسائمو كمع زمالئو 

في حيف نجد نصؼ عينة البحث تقريبا ال يعنييا مكاف جمكس المتعمـ سكاء كاف في 
 ك سكاء كاف المتعمـ يعاني مف نقص في السمع أك في النظر أك فكضكم، الخمؼ أك اإلماـ

تدعميا أكبر نسبة لمف كظفكا في قطاع التربية عف طريؽ قنكات أخرل غير ك انطكائي أ
المعاىد التكنكلكجية كالمدارس العميا فاألستاذ ىنا ال يراعي البيئة االتصالية التي تحدث فييا 

شركط  لتمقى رسالتو القبكؿ كاالستجابة  لدل الر يعمؿ عمى تكفيالعممية االتصالية  كال 
   ، االتصاؿ بالمتعمميف حسبو ىك اتصاؿ نازؿ لذا فيك ال يتتبع اثر رسائمو.  المستقبؿ

 يمثل عالقة توظيف المبحوث بمشاريع النشاطات الالصفية 13الجدول رقم 
 

 

 طريقة تكظيؼ المبحكث
خريج معيد  المجمكع

 تكنكلكجي
خريج المدرسة 

 العميا
 ليس ما سبؽ

 % التكرار % التكرار % التكرار
كع مجم

 التكرارات
% 

تكظيؼ 
مشاريع 
النشاطات 
 الالصفية

 42.75 171 10.52 18 39.76 68 49.7 85 دائما
 39.25 157 78.98 124 13.37 21 7.64 12 أبدا

 18 72 41.66 30 11.11 8 47.22 34 أحيانا

 100 400 43 172 24.25 97 32.75 131 المجمكع



 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج                                               الفصل الخامس  

 

 

314 

 
ة حكؿ تكظيؼ  مشاريع النشاطات إجابات أفراد العين 13يظير الجدكؿ رقـ 

مشاريع  دائماكىي تمثؿ األساتذة الذيف يكظفكف   %42.75الالصفية أف أعمى نسبة ىي 
ك تدعـ ىذه النسبة نسبة خريجي المعيد التكنكلكجي التي تقدر بػػػػػ  النشاطات الالصفية

نسبة كانت  ، بينما أضعؼ %39.76ثـ  نسبة خريجي المدرسة العميا المقدرة بػػػ  49.7%
  %.10.52لمف انتسب لممينة بقنكات أخرل كقدرت بػػػ

المشاريع الالصفية  يوظفون الالذيف  كتمثؿ نسبة األساتذة%39.25تمييا نسبة 
 %78.98كتدعـ ىذه النتيجة نسبة مف ال ينتسبكف لممدارس العميا كال لممعاىد التكنكلكجية بػػ 

 %7.64كأضعؼ نسبة لخريجي المعيد التكنكلكجي بػ 
أما مف يكظؼ مشاريع النشاطات الالصفية في التقكيـ المستمر أحيانا مف أفراد العينة  

ممف ينتسبكف في تكظيفيـ  لممعيد  % 47.22تدعميا نسبة  %18فكانت نسبتيـ تقدر بػ 
 التكنكلكجي

الدالالت اإلحصائية ليذه النسب تشير إلى أف األساتذة متمايزيف تجاه تكظيؼ مشاريع   
شاطات الالصفية في التقكيـ المستمر فخريجي المعاىد التكنكلكجية كالمدارس العميا الن

يعممكف عمى تكظيؼ نشاطات المتعمـ الالصفية بخالؼ مف ال ينتمكف إلى ىاتيف المؤسستيف 
ألساتذة أك المعيد لالمدارس العميا ، فاألساتذة المنتمييف في تككينيـ إلى في تككينيـ
التطبيقية التي  النظرية كا اكتساب ميارات اتصالية مف خالؿ الدركس استطاعك  التكنكلكجي

كالقائميف  ىاتيف المؤسستيفإلى  ـمنذ انتسابيكانت تقاـ عمى مستكل ىاتيف المؤسستيف، ف
تمكينيـ مف خالؿ التربصات الميدانية عمى التطرؽ  ؤسستيف يعممكف عمىعمى ىاتيف الم

في   ىاكدكر  تيابنظرة التربية الحديثة ألىمي ـيتيتكعك  ـتزكيدى لمنشاطات الالصفية ك 
كالتي سمحت ،  جزء أساسي مف المنيج الدراسيالمطمكب باعتبارىا  ث التفاعؿ الصفيإحدا

لألساتذة مف التطرؽ إلى النشاطات الالصفية دكف الخكؼ مف عدـ تكجيييا الكجية التي ال 
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ي تناكؿ النشاطات الالصفية، نشاطات تتكافؽ كاألىداؼ المبتغاة أك الكقكع في العشكائية ف
النشاطات كالمبادرات التي يقـك بيا  تخدـ  العممية التعميمية التعممية،  ك يتـ  تثميف جميع 

 المتعمـ ك ىك ما مف شأنو زيادة التفاعؿ بيف األستاذ كالمتعمميف 

نتسبكف الفئة الثانية  ال تتطرؽ لمنشاطات الالصفية أبدا تدعميا أعمى نسبة لمف ال ي
  معرفتيـكىذا راجع لقصكر في  تكظيفيـ يلممعيد التكنكلكجي أك المدارس العميا ف

عدـ بالمكاضيع التي تطرح كنشاطات الصفية كبطرؽ تناكليا ككيفية تحفيز المتعمميف ليا كب
لتكفير بيئة اتصالية مناسبة  كىك ما  يؤدم إلى انعداـ األخذ كالعطاء بيف األستاذ  سعييـ
 تفاعؿ الحاصؿ بينيما. لكفي نقص ا  كالمتعمـ

عالقة طريقة توظيف المبحوث بأوقات اتصال التالميذ  فيما بينيم  يمثل 14الجدول رقم 
  أثناء سير الدرس

 

 طريقة تكظيؼ المبحكث
خريج معيد  المجمكع

 تكنكلكجي
خريج المدرسة 

 العميا
 ليس ما سبؽ

 % التكرار % التكرار % التكرار
مجمكع 

 راتالتكرا
% 

أكقات 
اتصاؿ 
التالميذ 
 فيما بينيـ

أثناء 
 الدرس

108 53.20 69 33.99 26 12.8 203 50.75 

خارج 
أكقات 
 الدرس

17 10.36 12 7.31 135 82.31 164 41 

ال 
 أسمح

6 18.18 16 48.48 11 33.33 33 8.25 

 100 400 43 172 24.25 97 32.75 131 المجمكع
 

أف أكبر نسبة تمثؿ األساتذة الذيف يسمحكف لمتالميذ  عاله تشير بيانات الجدكؿ أ
، ك تدعـ  ىذه النسبة نسبة  %50.75كىذا بنسبة تقدر بػػ بينيم  أثناء الدرسلالتصاؿ فيما 



 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج                                               الفصل الخامس  

 

 

316 

تمييا نسبة خريجي المدرسة العميا لألساتذة بػػ  %53.20خريجي المعيد التكنكلكجي بػػػػ 
يف يسمحكف لمتالميذ االتصاؿ فيما بينيـ . تمي ىذه النسبة نسبة األساتذة الذ 33.99%
لدل أفراد العينة الذيف ال   %82.31حيث سجمت نسبة  % 41أكقات الدرس بػػػ خارج

ينتسبكف في تككينيـ إلى المدرسة العميا كال إلى المعيد التكنكلكجي، بينما سجمت نسبة 
 مف أفراد العينة ال تسمح لممتعمميف باالتصاؿ فيما بينيـ.% 8.25

تبايف التي يمكف استخالصيا مف النسب السابقة تبيف كجكد الت اإلحصائية دالال
"األساتذة" في أكقات السماح لممتعمميف في االتصاؿ فيما بينيـ، بيف  لمرسميفكاضح بيف ا

خريجي المعاىد التكنكلكجية كالمدارس العميا مف جية، كمُمف ال ينتسبكف في تككينيـ 
أخرل، فخريجي المعاىد التكنكلكجية كالمدارس العميا بما تمقكه  لممؤسستيف السابقتيف مف جية

ليـ باكتساب ميارات اتصالية  لتسيير الحصة  كالسيطرة مف تككيف ميداني كتدريب سمح 
 عمى مجرياتيا كذلؾ  بفتح قنكات اتصاؿ بينيـ كبيف المتعمميف  كبيف المتعمميف أنفسيـ دكف

، ففتح قنكات اتصالية بيف المتعمميف مف مسمؾىذا ال كاإف سمك خشية انفالت األمكر
كىك ما ال يتأتي إال إذا قاـ األستاذ بإفساح  اإلجراءات التربكية التي تنادم بيا التربية الحديثة

الفعمي عمى الكضعيات التعممية  فالمجاؿ لممتعمميف لمتعبير عف أبنيتيـ المعرفية كالتمر 
 الكتساب المعرفة  

ة ال تسمح لممتعمميف لالتصاؿ فيما بينيـ إال خارج أكقات الدرس فئة لثانية مف األساتذ
تدعميا أعمى نسبة مف المبحكثيف  مُمف كاف تكظيفيـ بطرؽ غير المدارس العميا كالمعاىد 
التكنكلكجية فالمتعمميف مطالبيف باإلنصات أثناء الدرس فالمتكمـ الكحيد كالمحتكر الكممة 

كىك ما يتعارض كالبيداغكجيا المتبناة في المدارس  كالمسيطر أثناء الحصة ىك األستاذ
إذ يؤدم بالمتعمـ إلى السمبية في المكقؼ التعميمي التعممي كباإلحساس بالضجر   الجزائرية

كىك ما  كبسيادة ركح االتكالية عمى األستاذ في استنتاج الخالصات كصياغة الدركس،
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األستاذ كتالمذتو، فاألساتذة متمايزكف بيف المتعمميف كبيف  عمى التفاعؿ الصفي سمبا ينعكس
 في  زمف السماح لممتعمميف في االتصاؿ بينيـ. 

 . تحميل بيانات الفرضية الثانية 3. 1. 1
 الفرضية الثانيةالتذكير ب

كثافة البرامج كرسالة  في العممية االتصالية تعيق المتعممين في تحصيميم الدراسي داخل  
 المؤسسة التربوية. 

 (12يبين استخدام عمل المجموعات في بناء الدرس )السؤال 15م الجدول رق

 % النسبة المئكية التكرارات استخداـ المجمكعات في بناء الدركس

 32.25 129 دائما

 60 240 أبدا

 7.75 31 أحيانا

 100 400 المجمكع
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في بناء استخدام عمل المجموعات يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير  12الشكل رقم
 األقدميةالدرس 

 
 

تشير النسب الكاردة في الجدكؿ الخاص باستخداـ المجمكعات في بناء الدرس 
كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أعالىا كاف ممثال في األساتذة الذيف ال يكظفكف المجمكعات 

دائما عمؿ المجمكعات ثـ  تستخدـ%  32.25تمييا نسبة  % 60في بناء الدرس بنسبة 
 عمؿ المجمكعات أحيانا. تستخدـ % 7.75ضعؼ نسبة تقدر بػػػػػ أ

أف أكثر مف نصؼ عينة  الدالالت اإلحصائية التي يمكف استخالصيا مف ىذه النسب
البحث مف األستاذة المبحكثيف ال يستخدمكف المجمكعات في بناء الدرس كالتي تتطمبيا 

قساـ بالمتعمميف كزيادة عددىـ عف المعدؿ المقاربة المتبناة في المدارس الجزائرية فاكتظاظ األ
المتعارؼ عميو ك كثافة البرنامج الدراسية المطالب األستاذ بإنيائيا يجبر األساتذة عف 
االستغناء عف العمؿ بالمجمكعات في بناء الدرس  كال يترؾ ليـ أم كقت لتنظيـ القسـ 

 مى التمقيفكتقسيمو إلى مجمكعات متجانسة  غير إتباع الطريقة المبنية ع

في حيف نجد كذلؾ  ثمث عينة الدراسة تستخدـ المجمكعات في بناء الدركس  فبعض 
المكاد ال يتـ تدريس تالميذ القسـ بأكمميـ بؿ يتـ تقسيميـ إلى فكجيف كيحدث ىذا في الغالب 

 دائما

 أبدا

 أحٌانا
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 ٌكفً

 ال ٌكفً

في مادتي عمـك الطبيعة كالحياة كالعمـك الفيزيائية حيت يتـ تدريس التالميذ في المخابر 
سبة لألكلى كالكرشة بالنسبة لممادة لمثانية، ككذا مادتي اإلعالـ ا لي كالتربية الفنية  كىك بالن

 ما يفسر لجكئيا إلى عمؿ المجمكعات في بناء الدركس.

المتعمق الحجم الساعي إلتمام جميع النشطات المطموبة في الحصة 16الجدول رقم 
 (13)السؤال 

كفاية  زمف الحصة إلتماـ األنشطة 
 مطمكبة فيياال

 % النسبة المئكية التكرارات

 37.5 150 يكفي

 62.5 250 ال يكفي

 100 400 المجمكع

 
الدراسة حسب متغير توافق زمن الحصة مع النشاطات يبين توزيع عينة   13الجدول رقم

 المطموبة فييا
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ساتذة الذيف أكبر نسبة كانت لألأف  تبيف معطيات الجدكؿ كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا
عبركا أف الحجـ الزمني المخصص لمحصة ال يتناسب مع متطمبات المادة بنسبة تقدر بػ 

أفراد العينة أف زمف الحصة كاؼ لتطبيؽ  مف%  37.25في حيف ترل نسبة   62.75%
 جميع متطمبات الحصة مف األنشطة.

األساتذة  غمبالتي يمكف استخراجيا مف النسب السابقة ىي أف أ الدالالت اإلحصائية
ا يعني أف كنيا مف أنشطةال يجدكف كقتا لتجسيد جميع متطمبات المادة التي ييدِرسي  ، ممن

األساتذة ال يتطرقكف لجميع األنشطة المنصكص عمييا في كتاب المادة  المدرسي كالتي 
، فاألساتذة يجتيدكف إلكماؿ أك يسرعكف في تناكليا  ألقساـ االمتحاف ينص عمييا المنياج

أخرل، كيتـ أنيا أنسب مف ف طرؽ لبعض األنشطة فقط  كالتي يرك تكيات المنياج بالتمح
األخرل كالتي تـ إدراجيا في المنياج لزيادة ترسيخ المعارؼ لدل  أنشطة الدركس قيةحذؼ ب
، ففعالية العممية االتصالية تتكقؼ نعكس عمى المتعمـ كتحصيمو العمميما سي ككىالتمميذ  

لي لممعمكمات المتضمنة في الرسالة كمستكل ىذه المعمكمات مف حيث عمى الحجـ اإلجما
كال يقدر جيازؾ  االبساطة كالتعقيد فاف كانت كثيرة فقد يصعب عمى المتمقي استيعابي

 اإلدراكي عمى الربط بينيا األمر الذم يجعؿ الرسالة عرضة لمتشكيش.

لمطمكبة فيـ انشطة أف الحصة تكفي إلتماـ جميع األ مف األساتذة  أما مف يرل 
أساتذة بعض المكاد الذيف ال تتطمب مادة دراستيـ أنشطة كثيرة نظرا لقمة الحجـ الساعي في 

كالتربية الفنية  األسبكع " ساعة كاحدة خالؿ األسبكع"  كمادة التربية المدنية كالتربية اإلسالمية
 كالمكسيقية.
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 استخدام العالمات

 التوجٌه إلى مستشار التربٌة

 االتصال بولً األمر

ال ٌتسع الوقت إلعطاء واجبات 
 منزلٌة

ي يستخدميا األستاذ أثناء مراقبة الثواب والعقاب الت أساليبيبين  17الجدول رقم 
 (14الواجبات )السؤال رقم 

 
 % النسبة المئكية التكرارات أساليب الثكاب كالعقاب المستخدمة

 21.75 87 استخداـ العالمات

 5.25 21 التكجيو إلى مستشار التربية

 13 52 االتصاؿ بكلي األمر

 60 240 ال يتسع الكقت إلعطاء كاجبات منزلية

 100 400 عالمجمك 

 
 أساليب الثواب والعقابيبين توزيع عينة الدراسة حسب  14الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 تمثؿ  %60تشير بيانات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أعمى نسبة بػػػػ
األساتذة الذيف صرحكا أنيـ ال يجدكف الكقت أصال إلعطاء كاجبات منزلية تمييا نسبة 

كا أنيـ يستخدمكف العالمات أم الحسـ أك الزيادة في النقاط  كأسمكب ممف أجاب 21.75%
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ممف صرحكا بااللتجاء إلى الكلي  %13لمراقبة مدل قياـ المتعمـ بكاجباتو المنزلية، ثـ نسبة 
كانت لألساتذة الذيف   %  5.25إلعالمو بعدـ قياـ كلده بالكاجبات ثـ أضعؼ نسبة بػػ 

 التربية في حالة عدـ القياـ بالكاجبات.  يكجيكف المتعمميف إلى مستشار

الدالالت اإلحصائية التي نستخمصيا مف ىذه النسب أف نشاطات الدرس كمتطمباتو 
،  فتنكيع المرسؿ" اال تترؾ لألستاذ أم فراغ إلعطاء كاجبات منزلية  بالرغـ مف أىميتي

ف شأنو أف يرسخ األستاذ" لرسائمو سكاء كانت بشكؿ دركس أك عمى شكؿ كاجبات منزلية م
كبيرة مف  ةنسب أف إالالرسالة لدل المستقبؿ  كذلؾ ما يقـك بيا المتعمـ خارج أصكار المدرسة 

المدرسيف ال تقـك بيذا اإلجراء التربكم نظرا لضيؽ الكقت كعدـ الجدكل منو، ألف جؿ 
عف  المتعمميف إما يمجئكف إلى االنترنت لنقؿ اإلجابة أك يقكمكف بعممية نسخ لمكاجبات

بعضيـ البعض مما حدا بفئة معتبرة مف األساتذة إلى عدـ إعطاء الكاجبات كاستغالؿ الكقت 
 في إكماؿ الدركس
مف األساتذة تقـك بإعطاء الكاجبات المنزلية كىـ كما أسمفنا القكؿ  %40بينما نسبة 

يف مف األساتذة الذيف يكمفكف المتعممأك سابقا المكاد التي ال تتطمب حجـ ساعي كثير 
يا كتثمينيا ال يككف، إذ إال أف تقكيمكإجراء شكمي  بالكاجبات المنزلية  المقررة في المنياج 

الذاتي ك المتعمـ عمى البحث ك العمؿ  تعكيدرض ىك محاكلة كالغ تتـ مراقبتيا مراقبة شكمية، 
ربح بعض الكقت لمحصة، كتجنب عدـ إلغاء أػي نشاط  مقرر في المنياج، مُما يفقد 

بات المنزلية  معناىا ألف األستاذ ال يممؾ متسعا مف الكقت لتقكيـ العمؿ المنجز كالتأكد الكاج
الكجبات ف مف أف المتعمـ ىك مف قاـ بحؿ الكاجب كليس صديقو أك احد أفراد عائمتو  لذا

، ذلؾ " أف ما يجرم في الكاقع ة في الميدافغائبتربكم يككف حاصؿ لكف فكائده   كإجراء
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المستكل الذم يعكس تمؾ  إلىأف الممارسة لـ ترؽ بعد  إلىالتربكية يشير  كفي المؤسسات
 "(1)األىمية كيجسد التكجييات المقدمة

يبين تناسب أسابيع الدراسة الفعمية  مع الدروس ألجل إنياء جميع  18الجدول رقم 
 (15الوحدات المقررة )السؤال رقم 

 % النسبة المئكية راتالتكرا تناسب أسابيع الدراسة الفعمية مع الدركس

 17.5 70 كاؼ

 82.5 330 غير كاؼ

 100 400 المجمكع

 
تناسب أسابيع الدراسة مع يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير  15قم الشكل ر 

 الدروس

 

تبيف معطيات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أغمب أفراد العينة بنسبة 
إلنياء جميع  الفعمية مقارنة بعدد الدركس غير كاؼ د األسابيعيركا أف عد % 82.5تقدر بػ

                                                           
عدد خاص مارس  ،التقويم والقبول والتوجيو في النظام التربوي) الجزء الثاني(،  النشرة الرسميةكزارة التربية الكطنية،   1

 10ص  2010

 كاف

 غٌر كاف
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المبحكثيف أف عدد األسابيع  %17.5الكحدات المقررة في المنياج، في حيف ترل نسبة 
 جميع الكحدات المقررة. ءكيمكف إنياالفعمية يتناسب مع الدركس 

الدركس ال  الدالالت اإلحصائية التي نستخمصيا مف النسب السابقة تبيف أف كثافة
 اإلسراع تتكافؽ كالمدة الزمنية الالزمة  لتناكليا جميعا،  حيث تفكؽ مما يجبر األساتذة إلى

في تطبيؽ الدركس كعدـ إعطائيا حقيا ربحا لبعض الحصص كالتخمي عمى بعض 
، أك 16المشاريع التي يتطمبيا المنياج كىذا ما يتكافؽ مع نتائج الجدكؿ رقـ  النشاطات أك

الدركس التي يغمب الظف أنيا ال تككف مف ضمف أسئمة االمتحانات  السطحي لبعضالتناكؿ 
ا ينعكس سمبا عمى تحصيؿ المتعمـ ذلؾ أف دركس السنكات المقبمة تأخذ في  الرسمية ممن
الحسباف أف المتمقي " المتعمـ" قد تطرؽ ليذه الدركس كحقؽ الكفاءات المسطرة ليا أم يممؾ 

  .كحدات دراسية جديدةبمية لمتابعة مؤىالت كقا
ا يجبر المتعمميف عمى المجكء إلى الدركس الخصكصية بغية ترسيخ بعض  ممن

الدركس، فالرسالة المراد إيصاليا لممتمقي كجب أف تككف متكافقة مع الزمف المستغرؽ 
ييرغـ األساتذة عمى تحديد الدركس أك ما  إال أف كاقع الحاؿ يبيف عكس ذلؾ ممناإليصاليا 
الكزارة الكصية ليذا اإلجراء التربكم خاصة  في امتحاف  عتبة إذ كثيرا ما لجأتيسمى بال

 شيادة البكالكريا عند عدـ إتماـ الدركس المقرر التطرؽ ليا  خالؿ سنة دراسية 
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 أغلب التالمٌذ

 نصف التالمٌذ

 المتفوقون فقط

 التشخيصي و يبين عدد المجيبين إجابة صحيحة أثناء التقويم 19الجدول رقم 
 (.16التكويني)السؤال رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات يبيف إجابة صحيحة أثناء التقكيـعدد المج

 10 40 أغمب التالميذ

 57.5 230 نصؼ التالميذ

 32.5 130 المتفكقكف فقط

 100 400 المجمكع

عدد المجيبين إجابة صحيحة أثناء يبين توزيع عينة الدراسة حسب  16 الشكل رقم
 التكوينيالتشخيصي و التقويم 

 

 

 

 

 
 

تمثؿ   %57.5بيانات الجدكؿ رقـ كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أكبر نسبة بػػػػ تشير 
 التككينيمف يرل مف المبحكثيف أف نصؼ القسـ فقط مف يجيبكا إجابة صحيحة أثناء التقكيـ 

ترل أف المتفكقيف فقط ىـ مف يجيبكا إجابة   %32.5تمييا نسبة التشخيصي  ك التقكيـ
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التشخيصي ل أف أغمب التالميذ يجيبكا إجابة صحيحة في التقكيـ تر  %10صحيحة ثـ نسبة 
 .التككينيك 

مف ىذه النسب ىي أف رسالة األساتذة  أف نستشفياالدالالت اإلحصائية التي يمكف 
كف فقط متفكقالأك  تالميذنفس الكضكح فنصؼ ال"المرسميف" التصؿ إلى جميع مستيدفييا ب

ىـ مف يجيبكف إجابة صحيحة  متابعة رسالة األستاذ تمكنيـ مفذىنية ممنف يممككف قدرات 
في حيف نجد أف أكثر مف النصؼ غائب فكريا كحاضر  أثناء التقكيـ التشخيصي كالتككيني،

جسديا كالدليؿ ىك انو لـ يستطيع اإلجابة عف التقكيـ التككيني الذم يككف مصاحب لسير 
ذم يميد كيشخص مدل تمكف المتعمـ مف كال لمتقكيـ التشخيصي ال التعممية العممية التعميمية

، فكثافة البرنامج بعض الكفاءات السابقة لمباشرة تعمـ معارؼ أخرل تبنى عمى سابقاتيا
تجعؿ األستاذ يمضي قدما دكف االلتفاؼ لممتعثريف مف المتعمميف مف  متكسطي الفيـ أك 

 يتيح الفرصة ىذا  مُمف يعانكف مشاكؿ صحية أك عائمية  كىك ما يعني  أف األستاذ بعممو
 ما كالمدرسي كىالفشؿ  ملليـيككف ف بينما مف  ال يستطيعكف مسايرة النجباء لممتفكقيف  فقط

يتعارض مع المقاربة بالكفاءات التي تعمؿ عمى تفريد التعميـ أم التركيز عمى أداء كؿ 
 . طالب كما أنجزه عكض العمؿ مع نخبة مف القسـ فقط 
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 (17ين عمى ماذا يعتمد األستاذ في تحضيره لمدروس )السؤال رقميب 20الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات الدركس اعتماد األستاذ  في تحضير

عمى مكتسبات السنكات الماضية دكف 
 مراجعتيا

234 58.5 

عمى مكتسبات السنكات الماضية بعد 
 مراجعتيا مع التالميذ

166 41.5 

 100 400 المجمكع

بين توزيع عينة الدراسة حسب مرجعية اعتماد األستاذ في تحضير ي 17 رقمالجدول 
 الدروس.

 

تشير بيانات الجدكؿ رقـ كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أكبر نسبة كانت لألساتذة 
تمييا نسبة   %58.5الذيف يعتمدكف عمى مكتسبات السنة الماضية دكف مراجعتيا كتقدر بػػػػ 

 ينة تعتمد عمى مكتسبات السنكات الماضية بعد مراجعتيا مع التالميذ  مف أفراد الع  41.5%

نستشفيا مف النسب السابقة تبيف أف األساتذة  الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف
يعتمدكف عمى مكتسبات السنة القبمية دكف مراجعتيا مع التالميذ " التقكيـ التشخيصي"، ىذا 

على مكتسبات السنوات 
 الماضٌة دون مراجعتها

على مكتسبات السنوات 
الماضٌة بعد مراجعتها مع 

 التالمٌذ
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كل المتعمـ لمعرفة مدل اكتسابو لخبرات كمعمكمات األخير الذم ييدؼ إلى ىك تحديد مست
سابقة  تمكف األستاذ مف البناء عمييا كتكييؼ أنشطة التدريس بحيث يأخذ األستاذ  في 
الحسباف مدل استعداد كؿ متعمـ، إال أف ثيمثي  أفراد العينة يعتمدكف عمى مكتسبات السنة 

نقص ك اإلختالالت التي يعاني منيا الماضية دكف مراجعتيا مع التالميذ كدكف معالجة  ال
المتعمميف في ىذه المكتسبات كيتطرقكف مباشرة إلى الدركس الجديدة بناء عمى  الدركس 

"البرامج" ال تتيح لألستاذ مراجعة الدركس الماضية  الرسالة ك كثافة السابقة فضيؽ الكقت
 فاألستاذ في سباؽ مع الزمف ألجؿ إنياء المقرر. 

الرسائؿ السابقة قبؿ البدء في إرساؿ رسائؿ  أثر المرسؿ معرفة فمف الضركرم عمى
أخرل ألف المتمقي" المتعمـ" قد ال يتذكر بعض مف الرسالة  أك أف ىناؾ تشكيش أصال في 
فيما كمع الزمف يبدأ في نسيانيا لذا كجب  تكرار الرسالة كالتدقيؽ في التغذية الراجعة لمعرفة 

حسب السؤاؿ رقـ  الكقت ك ضيؽ كثافة الرسالةأف  إال ة. مدل تمكف كفيـ المتمقي لمرسال
الرسائؿ  أثر يضطراف المرسؿ إلى مباشرة الرسائؿ األخرل  دكف التأكد مف تحقيؽ 15

 عمى مستكل المتمقي.  السابقة 
 (18يبين المقدمة خالل الفصل في الفروض واالختبارات )السؤال رقم  21الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات ة في االمتحاناتاستخداـ الدركس المتناكل

 29 116 استخدميا جميعا

 71 284 ال استخدميا جميعا

 100 400 المجمكع
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في الفروض  الدروس استخداميبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير  18 الشكل رقم
 واالختبارات

 
نسبة كانت لألساتذة  تشير بيانات الجدكؿ رقـ كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أكبر
ثـ أضؼ نسبة بػػػ  %71الذيف ال يستخدمكف جميع الدركس في الفركض كاالختبارات بنسبة 

 كتمثؿ األساتذة الذيف يستخدمكف جميع الدركس في االختبارات كالفركض .%  29

الدالالت اإلحصائية التي نستخمصيا مف ىذه النسب تبيف أف اغمب األساتذة ال 
المقدمة خالؿ الفصؿ، فالمتعمـ ليس مطالب باالمتحاف في جميع  يستخدمكف الدركس

الدركس المقدمة لو كىذا ما ييعرؼ عند األساتذة بتحديد الدركس التي سيمتحف فييا 
المتمدرس فمكثافة الدركس المقدمة التي ال يستطيع المتعمـ اإللماـ بيا كميا ك إلحراز نتائج 

كالتي  ض الدركس فقط التي سيمتحف فييا التالميذ،فصمية ميرضية يقـك األساتذة بتعيف بع
ستنعكس سمبا عمى المتمقيف إذ سيتـ االىتماـ  برسائؿ بعينيا دكف سكاىا كتجاىؿ رسائؿ  
أخرل أك سييتـ بجزء فقط مف الرسالة، بينما الرسائؿ "الدركس" الالحقة التي سيتعرض ليا 

تمقي قد تطرؽ كامتحف في جميع المتمقي" المتعمـ" كضع معدكىا  في الحسباف أف الم
الدركس، كىذا ما سينعكس سمبا عمى تحصيؿ المتعمميف فاف تأخذ جزء مف الرسالة ال يعني 

 انؾ أخذتيا كميا.

 استخدمها جمٌعا

 ال استخدمها جمٌعا



 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج                                               الفصل الخامس  

 

 

32: 

أثناء تصحيح  ةالتالميذ الكتابياىتمامو ألخطاء  ذإعارة األستايبين  22لجدول رقم ا
 (.19كراريس وأوراق المتعممين )السؤال رقم

 % النسبة المئكية التكرارات خطاء الكتابيةاالىتماـ باأل

 47.25 189 أركز عمى اإلجابة المطمكبة

 31.5 126 أصححيا ضمنيا

 21.25 85 ال أنتبو ليا

 100 400 المجمكع

اىتمام األستاذ بأخطاء المتعمم يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير  19 الشكل رقم
 الكتابية

 
كؿ الخاص بتكزيع عينة الدراسة كفؽ متغير اىتماـ األستاذ تبيف النسب الممثمة في الجد

ألخطاء التمميذ الكتابية أثناء تصحيح كراريس كأكراؽ التالميذ ك التمثيؿ البياني الممثؿ ليا  
أف أعمى نسبة مسجمة لدل األساتذة الذيف أجابكا أنيـ يركزكف عمى اإلجابة المطمكبة بػػػ 

رحت ص %21.25يا ضمنيا ثـ أضعؼ نسبة بػػػصححكني %31.5تمييا نسبة % 47.25
 الكتابية. تنتبو ألخطاء التالميذ أنيا ال

 أركز على اإلجابة المطلوبة

 أصححها ضمنٌا

 ال أنتبه لها
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بنسبة أفراد العينة   الدالالت اإلحصائية التي تشير إلييا النسب تبيف أف اغمب
إما يركزكف عمى اإلجابة المطمكبة فقط رغـ إدراكيـ  ألخطاء (47.25+21.25) 68.5%
فاألساتذة ييتمكف فقط بما ىك مطمكب مف المتعمـ  ،كف لياميذ الكتابية أك ال ينتبيالتال

 ،كالتي نتجت عف عدـ تحقيؽ كفاءات سابقة كيتغاضكف عف األخطاء الكتابية التي يرتكبيا
فاألساتذة مطالبيف بإتماـ المنياج ك  ـ المتعمـ،في تعم ثغرات معرفية  ىنا ليس إلثارة فالمجاؿ

ت الماضية فيـ  مقيدكف بدركس السنة التي يدرسكنيا ال يسعيـ الكقت لتدارؾ نقائص السنكا
الذيف  1المشرفيف التربكييف يا كالتقيد بيا، حسب ما أدلى لنا لالتطرؽ  كالتي كجب عمييـ

 استجكبناىـ.

 تواصل األستاذ مع تالمذتو بالمغة الفصحى أو العامية )يمثل السؤال يبين 23الجدول رقم 
 (.20رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .مف فضمؾ إلى نتائج المقابمةعد 1

 % النسبة المئكية التكرارات ك العاميةأ ىاستعماؿ المغة الفصح

 22.25 89 الفصحى

 13.25 53 العامية

 64.5 258 كالىما

 100 400 المجمكع
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 الفصحى

 العامٌة

 كالهما

 لغة اتصال األستاذ بتالمذتو  يبين توزيع عينة الدراسة حسب 20 الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

ألستاذ تكضح النسب المسجمة في الجدكؿ الخاص بتكزيع أفراد عينة كفؽ تكاصؿ ا
أف أعمى نسبة تمثؿ  كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا  مع تالمذتو بالمغة الفصحى أك العامية

تمييا نسبة  % 64.5األساتذة الذيف يتكاصمكف مع تالمذتيـ بالمغة الفصحى كالعامية بػػػػػػػػػ 
تتكاصؿ بالغة الفصحى ثـ أضعؼ نسبة كانت لألساتذة الذيف يتكاصمكف بالمغة  % 22.5

 .% 13.25عامية بنسبة ال

نقص في  الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستشفيا مف النسب السابقة تبيف
 % 77.75كفاءات المتعمـ التي مف المفركض انو اكتسبيا في سنكات سابقة فحكالي 

( مف المبحكثيف تستعمؿ في تكاصميا مع المتعمميف الفصحى كالعامية أك  64.5+13.25)
لنتائج السابقة تبيف  كجكد نقص في استيعاب الرسائؿ السابقة أم تحصيؿ العامية فقط ، فا

المتعمميف فبدؿ أف تتضح جميا مكتسباتيـ السابقة  في أقكاليـ ك سمككاتيـ كمياراتيـ  نراىـ 
ال زالكا يتكممكف بالعامية أك مزيج بيف المغة الفصحى كالعامية مما ينعكس عمييـ سمبا في 

 مستقبال   دراستيـ كفي تحصيميـ 
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فتحدث المتعمـ بالعامية يبيف انو لـ يتحصؿ عمى مكارد لغكية سميمة ككافية تمكنو مف 
ا يجبره باالستعانة بالعامية لصياغة رسائمو.   التخاطب  بيا بسالسة ممن

يبين إجابة المتعممون الصحيحة أثناء التقويم التشخيصي و التكويني و  24الجدول رقم 
 لحصة لمدرسعالقتو بمدى مناسبة ا

 

 

 المجمكع مدل مناسبة الحصة لمدرس

مجمكع  ال يكفي يكفي
 التكرارات 

% 
 % التكرار % التكرار

التالميذ المجيبكف 
 إجابة صحيحة

 

 10 40 65 26 35 14 أغمب التالميذ
نصؼ تالميذ 

 القسـ
80 34.78 150 65.21 230 57.5 

 32.5 130 56.92 74 43.07 56 لمتفكقكف فقطا
 100 400 62.50 250 37.5 150 المجمكع

قد  % 57.5أف أعمى نسبة مف المبحكثيف بنسبة قدرىا  ات الجدكؿ أعاله تشير بيان 
ف ممُ   %65صرحكا أف نصؼ القسـ فقط يجيبكف إجابة صحيحة كتدعـ ىذه النسبة نسبة 

 يركف أف الحجـ الساعي لمحصة ال يتناسب مع الدرس.
حكا أف المتفكقكف ىـ فقط مف يجيبكف إجابة صحيحة كتدعـ ممف صر % 32.5نسبة  تمييا

 غير مناسب لمدرس. ممنف يركف أف زمف الحصة % 56.92ىذه النسبة نسبة 
 %90غالبية األساتذة  إلحصائية التي يمكف استخالصيا أفا الدالالت      

ف ( ترل أف نصؼ تالميذ القسـ فقط أك نجباء القسـ عمى قمتيـ يستطيعك 57.5+32.5)
 التالميذ بسبب كثافتيا  جميعة األساتذة  ال يستكعبيا  سالاإلدالء بتغذية راجعة صحيحة فر 

فأغمب األساتذة يركا أف مضمكف الدرس ال يناسب  زمف الحصة المخصص لتناكؿ الدرس 
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مثال  (1)فالنشاطات المقترحة في الكتاب المدرسي كثيرة ففي مادة العمـك الطبيعيةفيك أكثر، 
بعض تركيز عمى الك  التطرؽ السريع لمدركس ا يحتـ عمى األستاذاألنشطة كثير  ممُ نجد عدد 

انعكس عمى التالميذ  كىك ما األنشطة حسب أىميتيا كيتـ التغافؿ عف بقية األنشطة األخرل
ذكم القدرات العقمية المتكسطة أك الضعيفة في عدـ مقدرتيـ عمى مسايرة األستاذ،  فميس كؿ 

 يـ الدراسي. نعكس سمبا عمى تحصيمك ا مف أكؿ كىمة، المتعمميف يفيمكف

بمدى مناسبة الحصة يبين مرجعية تحضير األستاذ لدروسو وعالقتيا  25رقم لجدولا
 لمدرس

 

 المجمكع الحصة لمدرس ةمدل مناسب

مجمكع  ال يكفي يكفي
 التكرارات

% 
 % التكرار % التكرار

مرجعية تحضير 
 الدركس
 

عمى مكتسبات 
ات السنك 

الماضية دكف 
 مراجعتيا

80 34.18 154 65.81 234 58.5 

عمى مكتسبات 
السنكات 

الماضية بعد 
 مراجعتيا

70 42.16 96 57.83 166 41.5 

 100 400 62.5 250 37.5 150 المجمكع
  

تعتمد في تحضير الدركس  أف أكبر نسبة مف أفراد العينة  تشير بيانات الجدكؿ أعاله 
 % 58.5ات السنكات الماضية دكف مراجعتيا كىذا بنسبة تقدر بػػ لمتالميذ عمى مكتسب

مف أفراد العينة الذيف صرحكا بأف الحجـ الساعي غير كاؼ   %65.81بنسبة  مةمدع

                                                           
 نشاطات في الحصة في أغمب المستكيات 4لنشاطات في كؿ درس تتجاكز ا  1
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أفراد  إلى  %41.5تشير نسبة  بينماإلتماـ جميع النشاطات المطمكبة في الحصة الكاحدة. 
مدعمة ماضية بعد مراجعتيا مع التالميذ العينة الذيف يعتمدكف عمى مكتسبات السنكات ال

 ممف يركا أف الحجـ الساعي غير كاؼ إلتماـ  جميع لنشاطات المطمكبة. %57.83بنسبة 

أف معظـ األفراد المستجكبيف يعتمدكف عمى  الداللة اإلحصائية ليذه النسب تشير إلى
مف اإلجراءات  يمكتسبات السنة الماضية دكف مراجعتيا مع المتعمميف فالتقكيـ التشخيص

البيداغكجية التي  كجب أف  يتطرؽ ليا كؿ أستاذ لما لو مف أىمية في تشخيص نقائص 
المتعمميف كتحديد الصعكبات التي يعانكف منيا ألجؿ محاكلة تصحيحيا أك بناء الدركس 
المكالية عمى ضكء ىذا التشخيص ، إال أف كثافة الدركس ك عدـ تناسب الزمف المستغرؽ 

 عف التقكيـ التشخيصي  ربحا لمكقت. يلنشاطات المطمكبة فييا يتـ التغاضلمحصة مع ا

الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستنتجيا كذلؾ مف ىذه  النسب تبيف  أف 
  "األستاذ" ؿفالقائـ باالتصا األساتذة يبنكف رسائميـ الجديدة دكف تتبع ألثر الرسائؿ السابقة

رساؿ رسائؿ لدل المتمقي معرفة ما أحدثتو رسائمو السابقة  جديدة كجب عميو  قبؿ بناء كا 
عمى تصحيح الخاط  منيا كتكضيح المبيـ منيا أك تعزيزىا برسائؿ أخرل إف  بعد ذلؾ ليعمد

لكف كاقع الحاؿ في  ،كانت عمى درجة كبيرة مف األىمية ليضمف ديمكمتيا عند المتمقي
كيرجع ذلؾ  ،رؽ البيداغكجية الحديثةالنسب السابقة تبيف عكس ذلؾ  كىك ما يتنافى مع الط

ا حذا باألساتذة إلى االستغناء عف إلى ضيؽ الكقت المخصص إلعداد الرسائؿ الالحقة ممُ 
   .ينعكس عمى تحصيؿ المتعمميفما  ىذا اإلجراء التربكم كىك
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بمدى يبين مراعاة األستاذ ألخطاء المتعممين الكتابية وعالقتيا  26الجدول رقم 
 لمدرس لحصةمناسبة ا

 

 المجمكع مدل مناسبة الحصة لمدرس

مجمكع  ال يكفي يكفي
 التكرارات

% 
 % التكرار % التكرار

 األخطاء مراعاة

أركز عمى 
اإلجابة المطمكبة 

 فقط
58 30.68 131 69.31 189 47.25 

 31.50 126 58.73 74 41.26 52 أصححيا ضمنيا
 21.25 85 52.94 45 47.05 40 ال أنتبو ليا

 100 400 62.50 250 37.50 150 المجمكع
 

أف أكبر نسبة ىي لألساتذة الذيف يركزكف عمى اإلجابة  عاله تشير بيانات الجدكؿ أ
المطمكبة فقط دكف األخذ في االعتبار األخطاء الكتابية التي يرتكبيا المتمدرسيف كىذا بنسبة 

أف الحجـ الساعي  اة الذيف يرك مف أفراد العين  % 69.31نسبة  تدعميا  % 47.25قدرىا 
 ال يكفي إلتماـ جميع النشاطات المطمكبة في الحصة الكاحدة.

نسبة  تدعمياممف صرحكا أنيـ يصححكف الخطأ ضمنيا   %31.50نسبة  تمييا
 ممف صرحكا أف الحجـ الساعي غير كاؼ إلتماـ جميع األنشطة  % 58.73

ـ ال ينتبيكف ألخطاء المتعمـ بنسبة ثـ أضعؼ نسبة كانت لألساتذة الذيف أجابكا أني
ممف صرحكا أف الحجـ الساعي ال يكفي إلتماـ جميع  %52.94تدعميا نسبة  % 21.25
 األنشطة 

مف النسب السابقة تبيف أف  أغمبية  الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستخمصيا 
بية التي (  ال يعيركف األخطاء الكتا21.25+47.25) % 68.5األساتذة المستجكبيف 

بالرغـ مف أنيا مؤشرات عمى كجكد نقص كعدـ تحقيؽ كفاءات  ةيرتكبيا المتعممكف  أية أىمي
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ييتمكف بما ىك مطمكب  لرسالة "الدركس" جعمت األساتذةلدل المتعمـ،  فكثافة ا معرفية سابقة
فقط مف المتعمـ  كيتغاضكف عف األخطاء الكتابية التي يرتكبيا، فمضيؽ الكقت المخصص 

األستاذ  مثال األجنبية ففي المغات ير الحصة ال يستطيع األستاذ تقكيـ اثر رسائؿ سابقة لس
ييتـ فقط بالجكاب دكف مراعاة أخطاء التمميذ المغكية كدكف تقكيميا ألف لديو كفاءات كجب 
عميو االنتياء منيا سكاء كانت كفاءات مرحمية أك ختامية كألف األخطاء ىي دركس لـ يمـ 

 مـ في مراحؿ دراسية سابقة كنظرا لضيؽ الكقت كضغط البرنامج المسطر يضطربيا المتع
ألستاذ إلغفاؿ األخطاء اإلمالئية التي يرتكبيا المتعمميف كىذا ما يالحظ بكثرة في مادة المغة ا

التي يرتكبيا المتعمميف  الكتابية الفرنسية إذ يضطر أساتذة المادة إلى التغافؿ عف األخطاء
كىذا ما صرح بو مشرفي التربية ، مـ قد اكتسبيا في  سنكات ماضيةأف المتعكالتي يفترض 

 ينعكس سمبا عمى تحصيؿ المتعمميف. كىك ما  ، (1)الذيف استجكبناىـ
 تحميل بيانات الفرضية الثالثة . 4.1.1

 التذكير بالفرضية:
تعمم داخل غموض المقاربة بالكفاءات كقناة في العممية االتصالية يعيق تحقيق كفاءات ال

 المؤسسة التربوية.
 (21فيم األستاذ لمكفاءة )يمثل السؤال رقم  يبين 27الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات مفيـك الكفاءة 

 2514. 57 مجمكعة أىداؼ يرجى تحقيقيا لدل المتعمـ

 61 244 المتعمـ لدلمجمكعة ميارات يرجى تحقيقيا 

يرجى مجمكعة مكارد كمكتسبات كميارات 
 المتعمـ لدل تحقيقيا

99 24.75 

 100 400 المجمكع

                                                           
 أنظر نتائج المقابمة مف فضمؾ  1
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مجموعة أهداف ٌرجى تحقٌقها 
 لدى المتعلم

مجموعة مهارات ٌرجى 
 تحقٌقها فً المتعلم

مجموعة موارد ومكتسبات 
ومهارات ٌرجى تحقٌقها فً 

 المتعلم

 فيم األساتذة لمكفاءة يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير 21الشكل رقم

 

 

 

 

 
 

تشير بيانات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أغمب أفراد العينة  
المتعمـ تمييا  لدلى تحقيقيا ترل أف الكفاءة ىي مجمكعة ميارات يرج  61%بنسبة تقدر بػػػ

ترل أف الكفاءة ىي مجمكعة مكارد كمكتسبات كميارات يرجى تحقيقيا   %24.75نسبة 
يرجى  الكفاءة ىي مجمكعة أىداؼ  ترل أف % 14.25المتعمـ ثـ أضعؼ نسبة بػػػػػ  لدل

 تحقيقيا لدل المتعمـ

راد العينة  الدالالت اإلحصائية التي نستخمصيا مف ىذه النسب أف معظـ أف 
بيف مف يرل أنيا ميارات كجب عمى ، الكفاءة ال يعرفكف( 14.25+61)   75.25%

المتعمـ تحقيقيا كبيف مف يرل أنيا مجمكعة مف األىداؼ ينبغي العمؿ عمى تحقيقيا لدل 
حيث تكصؿ إلى أف ىناؾ المتعمـ  كىذا ما يتكافؽ مع دراسة الباحث ىكيدم عبد الباسط 

لدل األساتذة في طرائؽ تدريسيـ كتفاعميـ مع المقاربة الجديدة تتمثؿ  مجمكعة مف المشاكؿ
 ـفي غمكض مفيك  فالتربكييكىذا ما عبر عنو المشرفيف  (1)في كجكد مشاكؿ معرفية لممقاربة

                                                           
 الباحث عبد الباسط ىكيدم.سة دراأنظر إلى الدراسات السابقة مف فضمؾ.  1
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كىك ما يطرح التساؤؿ لكيفية تحقيؽ الكفاءات .(1)المقاربة لدل نسبة  كبيرة مف األساتذة
 ف طرفيـالمنصكص عمييا في المنياج م

 نتيجة  انسبة قميمة مف األساتذة نجدىا عمى دراية بمفيكـ المقاربة بالكفاءات كىك ما يبيف أني
مف المبحكثيف تحمؿ شيادة ماستر كشيادة الماجستير )حسب %33التعمـ الذاتي فنسبة 

 (03الجدكؿ رقـ 

 (22م بين تمييز األستاذ بين الكفاءة واألىداف )يمثل السؤال رقي 28الجدول رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات تميز األستاذ بيف الكفاءة كاألىداؼ

 33 132 ىي أصال أىداؼ ةالكفاء

تختمؼ في المفيـك  ةالكفاء
 كالمستكل

180 45 

 22 88 ال فرؽ بينيما

 100 400 المجمكع

 

 

 

 

 

                                                           
 .نتائج المقابمة مف فضمؾ إلىأنظر  1
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 الكفاءات هً أصال أهداف

 الكفاءات تختلف فً المفهوم والمستوى

 ال فرق بٌنهما

 فواألىداءة تمييز األستاذ بين الكفايبين توزيع عينة الدراسة حسب  22الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 تكضح النسب المسجمة في الجدكؿ الخاص بتمييز األستاذ بيف الكفاءة كاألىداؼ 

كتمثؿ األساتذة الذيف يركا أف  %45كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا، أف أعمى نسبة تقدر بػػػػ 
األساتذة الذيف يرك أف الكفاءة كتمثؿ  % 33الكفاءة تختمؼ في المفيـك كالمستكل تمييا نسبة 

كتمثؿ األساتذة الذيف صرحكا أف ال فرؽ بيف  %22ال أىداؼ ثـ أضعؼ نسبة بػػػ ىي أص
 الكفاءة كاألىداؼ.

عجز فئة الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستخمصيا مف النسب السابقة تبيف 
( مف أفراد العينة عمى التمييز بيف الكفاءة ك  22+  33)   %ػ55كبيرة مف األساتذة تقدر بػػػػػػ

كجيا األىداؼ فحداثة نصؼ عينة الدراسة بالتعميـ كنقص التككيف لدل نسبة كبيرة مف بيداغ
األساتذة كخاصة الجدد كعدـ خضكعيـ لتككيف أكلي  جعميـ ال يفرقكف بيف األىداؼ 

ما يتكافؽ مع دراسة الباحث عبد الباسط ىكيدم أف األساتذة ما زالكا يدرُسكف  ككالكفاءة كى
، بؿ مف (1)التدريس باألىداؼ كليس عف طريؽ المقاربة بالكفاءاتباستخداـ إستراتيجية 

األساتذة ممف استجكبناىـ مف ىـ يباشركف عمميـ كيتمقكف في نفس الكقت تككينا مف 
 المتحصميف عمى شيادات جامعية في غير االختصاص. 

                                                           
 يدم.دراسة  الباحث عبد الباسط ىك مف فضمؾ.إلى الدراسات السابقة  عد 1
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الدالالت اإلحصائية كذلؾ التي يمكننا استنتاجيا تبيف نقص االتصاؿ بيف األساتذة 
المقاربة  ـكالمشرفيف التربكييف فالدكرات التككينية التي تقاـ عادة لتكضيح بعض مفاىي

بالكفاءات يغمب عمييا الشكمية كتككف مدتيا قميمة كيميزىا قصكر القائميف عمى الدكرات 
التككينية أنفسيـ في تبسيط بعض مفاىيـ ك إعطاء تصكرات نظرية فقط ال تطبيقية مما يبقي 

 قائما. دائما ضالغمك 

أفراد العينة لموضعية المشكمة بالنسبة لممتعمم ) يمثل السؤال  ميبين في 29جدول رقم ال
 (23رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات تصكر األستاذ لمكضعية المشكمة

 15 60 التدريب عمى حؿ التمرينات الصعبة

 49.5 198 التدريب عمى اكتساب معارؼ صعبة

مكتسبات في التدريب عمى استخداـ ال
 35.5 142 حؿ المشكالت الصعبة

 100 400 المجمكع

 لوضعية المشكمةا فيم بين توزيع عينة الدراسة حسبي 23الشكل رقم
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تبيف معطيات  الجدكؿ كما يكافقيا في التمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف اكبر نسبة 

ريب عمى اكتساب سجمت لدل أفراد العينة الذيف يعتبركف أف الكضعية المشكمة ىي التد
رل أف الكضعية المشكمة ىي ت % 35.5تمييا نسبة %  49.5معارؼ صعبة كقدرت بػػػ 

ترل أف  % 15التدريب عمى استخداـ المكتسبات في حؿ المشكالت الصعبة ثـ نسبة  
 الكضعية المشكمة ىي التدريب عمى حؿ التمرينات  الصعبة.

عمى غمكض الكضعية  حتدؿ بكضك قة التي تعكسيا النسب الساب ةالدالالت اإلحصائي
)               % 64.5المبحكثيف ثيمثي األساتذة يفحكالالمشكمة لدل غالبية المبحكثيف 

ف يعتبركنيا تدريب عمى ال يعرفكف الغرض مف استخداـ الكضعية المشكمة ممُ (   15+49.5
بيقيا بالمفيكـ ك ىك ما يؤدم إلى عدـ تط حؿ التمرينات الصعبة أك اكتساب معارؼ صعبة،

المنصكص عميو في المنياج كالذم تتطمبو المقاربة بالكفاءات، كالى تعطيؿ أم نكع مف 
 الكفاءات. 

عداد المشاريع أم إنماء قدرات  يف ىيبن فالتعمـ بيداغكجيا الكفاءات عمى الكضعية المشكمة كا 
فيـ كمعمكماتيـ المتعمميف كمما كاجيكا كضعيات صعبة كمتنكعة تدفعيـ إلى تجنيد كؿ معار 

كخبراتيـ ، لكف مف األساتذة مف ال يعرؼ تصكر الكضعية المشكمة فما بالؾ بالتطبيؽ فمنيـ 

التدرٌب على حل التمرٌنات 
 الصعبة

التدرٌب على اكتساب معارف 
 صعبة

التدرٌب على استخدام المكتسبات 
 فً حل المشكالت الصعبة
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في حؿ تمرينات صعبة  كيكررىا   االمعمكمات كتطبيقيمف ينظر إلييا عمى أنيا استرجاع 
 اتو اليكمية المتعمـ آليا بكثرة التماريف دكف أف تككف ليا معنى بالنسبة لمساره التعميمي أك لحي

الدالالت اإلحصائية التي نستخمصيا كذلؾ مف النسب تبيف أف أغمب األساتذة ال زالكا 
فال استثارة لممتعمـ في عمميـ كال حث  أك الطريقة التي ألفكا العمؿ بيا التمقيفمتبعيف لطريقة 

تاذ لو إليجاد حمكؿ المشكمة، فاالتصاؿ المسيطر ىنا ىك االتصاؿ النازؿ فعالقة األس
 بالمتعمـ ال زالت ترتكز عمى إعطاء األكامر.  

افرد العينة لطرائق التدريس المقترحة في المنياج )يمثل   ميبين استخدا 30الجدول رقم 
 (24السؤال رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات استخداـ طرائؽ التدريس

 36.75 147 أستخدميا جميعا

 55.25 221 ال أستخدميا جميعا

 8 32 فياال أعر 

 100 400 المجمكع

المقترحة التدريس  قاستخدام طرائ يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير 24الشكل رقم 
 المنياج يف
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 أستخدمها جمٌعا

 ال أستخدمها جمٌعا

 ال أعرفها

 

  

 

 

 
 

 %55.25تشير بيانات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أكبر نسبة ىي      
لتدريس المقترحة في المنياج تمييا كتمثؿ نسبة األساتذة الذيف ال يستخدمكف جميع طرائؽ ا

ك تمثؿ نسبة األساتذة الذيف يستخدمكف جميع طرائؽ التدريس ثـ أضعؼ  %36.75نسبة 
 ممنف صرحكا أنيـ ال يعرفكف طرائؽ المنياج المقترحة في المنياج. % 8نسبة بػػػػػ 

الدالالت اإلحصائية التي يمكف استخالصيا مف النسب السابقة تبيف أف نسبة  
بيرة مف األساتذة ال تستعمؿ طرائؽ التدريس المنصكص عمييا في المنياج رغـ أف المقاربة ك

بالكفاءات تستكجب مف األساتذة استخداـ عدد مف طرائؽ التدريس فمف أىـ الطرائؽ التي 
يمكف إتباعيا في التدريس الطريقة التجريبية كطريقة النشأة التاريخية ،طريقة حؿ المشكالت، 

  .(1)األدكار" طريقة لعب
فالطرائؽ تعددت في المنياج الرتباطيا بيدؼ الدرس كبقدرات التمميذ كاستعداداتو كخبراتو 

ـ ذلؾ أف كؿ مادة تممؾ صفات معينة تستدعي كالرتباط الطريقة بمحتكل التعم  السابقة
، إال أف غالبية األساتذة معرضكف طريقة أك مجمكعة مف الطرائؽ المناسبة ليدؼ الدرس

ى استخداـ طرائؽ التدريس المقترحة في المنياج أك ال يعرفكنيا كىك ما يتكافؽ مع دراسة عم
                                                           

، ديكاف المطبكعات المدرسية، الجزائر، منياج العموم الفيزيائية والتكنولوجيا لمسنة الثانية متوسطكزارة التربية الكطنية،  1
 .85ص، 2005
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 ٌتم أثناء التقوٌم

 ٌتم أثناء نشاطات الدرس

 كل ما سبق

الباحث عبد الباسط ىكيدم حيث تكصؿ إلى أف ىناؾ صعكبة يعاني منيا اغمب األساتذة 
 . (1)في استخداـ طرائؽ استراتيجيات المقاربة بالكفاءات

غياب االتصاؿ بيف  ؾ ىيالدالالت اإلحصائية التي يمكننا استنتاجيا كذل 
أف تنعقد كؿ شير بيف أساتذة المادة  إذ  ضاألساتذة في الندكات الداخمية التي مف المفرك 

مف أىدافيا تذليؿ الصعكبات التي تعترض تدريس المادة أك تعترض احد األساتذة مف خالؿ 
 تبادؿ الخبرات كالمعمكمات.  

 (.25إلدماج )يمثل السؤال رقم يبين زمن تطبيق المبحوثين ل 31لجدول رقم ا
 % النسبة المئكية التكرارات زمف تطبيؽ التقكيـ

 53.25 213 يتـ أثناء التقكيـ

 26.75 107 يتـ أثناء نشاطات الدرس

 20 80 كؿ ما سبؽ

 100 400 المجمكع

 دماجاإلزمن تطبيق يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير  25رقمالشكل 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، دراسة عبد الباسط ىكيدم.الدراسات السابقة مف فضمؾ عد إلى 1
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 % 53.25  جدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أكبر نسبة بػػػػتشير بيانات ال
األساتذة  مف %26.75تمثؿ األساتذة الذيف يقكمكف باإلدماج أثناء التقكيـ ، تمييا نسبة 

ترل  % 19ثـ أضعؼ نسبة بػػػػ  أثناء نشاطات الدرس، الذيف صرحكا أنيـ يقكمكف باإلدماج
 كأثناء نشطات الدرس. كيـأف اإلدماج يتـ أثناء التق

األساتذة أف  الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستشفيا مف النسب السابقة تبيف
، فنصؼ عينة البحث مف األساتذة يقكمكف بتكظيؼ مختمفيف في تكقيت الذم يتـ فيو اإلدماج

المعمكمات  اإلدماج أثناء التقكيـ كال يقكمكف بو أثناء المرحمة التعممية األكلى أم عند بناء
 طكربع العينة تقـك بو إثناء نشاطات التعمـ كال تستخدمو أثناء التقكيـ مما يدؿ عمى كجكد خم

كالتباس لدل األستاذة في زمف تطبيؽ اإلدماج فمفيـك اإلدماج ما زاؿ غامض كغير متحكـ 
كات " فالمناىج تعمؿ عمى تشجيع اندماج المفاىيـ كاألدفيو لدل فئة كثيرة مف األساتذة ،

 "(1)المعرفية الجديدة بدؿ اعتماد األسمكب التراكمي لممعارؼ

إال  أف السبب يرجع دائما إلى غياب االتصاؿ بيف المفتشيف كاألساتذة في التككيف 
عمى مستجدات المقاربة بالكفاءات كالتي تعتبر نكع مف أنكاع القنكات االتصالية ، فقصر مدة 

ماـ بجميع مقتضيات لكات أك ممتقيات ال يكفي باإلكاف التككيف في شكؿ ند التككيف سكاء
 المقاربة بالكفاءات. 

 

 

 

 

                                                           
 5، مرجع سابؽ، صمناىج التعميم المتوسط، كزارة التربية الكطنية 1
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 (26يبين اعتماد المبحوث في بناء الدرس ) يمثل السؤال رقم  32رقم الجدول 

 % النسبة المئكية التكرارات مرجعية تحضير الدركس 

 26.75 107 التالميذ الممتازيف فقط لضيؽ الكقت

 62.5 250 لمذكراتطريقتي المحضرة مسبقا في ا

 10.75 43 نشاطات التالميذ في المجمكعات

 100 400 المجمكع

 

 اعتماد بناء الدرسبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير ي  26الشكل رقم

 
 %62.5تبيف معطيات الجدكؿ كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف اكبر نسبة تقدر بػػػػ 

ي بناء دركسيـ عمى طريقتيـ المحضرة مسبقا في تمثؿ نسبة األساتذة الذيف يعتمدكف ف
مذيف يعتمدكف عمى التالميذ الممتازيف فقط لضيؽ الكقت، ل  %26.75المذكرات تمييا نسبة 

التالمٌذ الممتازٌن فقط لضٌق 
 الوقت

طرٌقتً المحضرة مسبقا فً 
 المذكرات

نشاطات التالمٌذ فً 
 المجموعات
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ثـ أضعؼ نسبة  كانت لألساتذة الذيف يعتمدكف عمى نشاطات التالميذ في المجمكعات كالتي 
 . %10.75قدرت بػػػ

أنو كبالرغـ مف تركيز تبيف  مف ىذه النسب  الدالالت اإلحصائية التي نستخمصيا 
غائب تماما في الميداف،  اإلجراء أف ىذا المقاربة بالكفاءات عمى العمؿ كفؽ مجمكعات إال

فالمقاربة بالكفاءات تعمؿ عمى إقحاـ المتعمـ في أنشطة ذات معنى بالنسبة لو سكاء كاف 
صكرة مجمكعات منسجمة مف  ذلؾ بشكؿ فردم أك جماعي، فيي تتطمب تكزيع التالميذ في

أجؿ الكصكؿ إلى عدة حمكؿ كاختيار أفضميا، فالطرائؽ النشطة التي تحث عمييا المقاربة 
بالكفاءات تستمـز مف األستاذ تكجيو المتعمميف نحك الكصكؿ إلى استنتاج الخالصات بمفرده  

مكينيـ مف بناء ك أف يككف فاعؿ في إحداث بيئة اتصالية  مناسبة بيف مجمكعات التالميذ لت
  .الدرس

إال أف النسب السابقة تبيف عكس ذلؾ فاألستاذ مازاؿ يمارس الطرؽ التقميدية كبعيد 
 كؿ البعد عف المقاربة بالكفاءات التي تجعؿ مف المتعمـ محكر العممية التعميمة التعممية، 
ماط فغياب تفعيؿ مجمكعات التالميذ يفسر استمرار ىيمنة األستاذ كالبقاء في األن

األستاذ ىك الناقؿ الكحيد القديمة القائمة عمى تحضير المذكرات كالمكاضيع الجاىزة، ف
، كىك ما يتنافى كالعمؿ كفؽ المقاربة بالكفاءات التي ، كالمتعمـ ىك المتمقي السمبيلممعمكمات

  تقتضي أف يشارؾ التمميذ بفعالية فرديا أك ضمف أفكاج في أنشطة. 

ؾ التي نستشفيا مف النسب السابقة أف اعتماد األساتذة عمى الدالالت اإلحصائية كذل
التالميذ الممتازيف فقط يفسح المجاؿ لييمنة المتعمميف المتفكقيف عمى باقي التالميذ كيعمؿ 

 عمى انسحاب ك إزاحة المتعمميف ذكم المستكل المتكسط أك الضعيؼ إلى اليامش.
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ع التقويم الثالثة)التشخيصي التكويني، تطبيق المبحوثين ألنوا ىبين مدي 33الجدول رقم 
 (27التحصيمي( )يمثل السؤال رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات تطبيؽ التقكيـ بأنكاعو الثالثة

 39 156 نعـ أطبقيا

 50.5 202 ال أطبقيا

 10.5 42 ال أعرفيا

 100 400 المجمكع

 

 أنواع التقويم الثالثة تطبيق يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير 27 الشكل رقم

 
  % 50.5أكبر  نسبة بػػػػ  تشير بيانات الجدكؿ رقـ كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف

مف أفراد العينة  تطبؽ أنكاع  %39مف أفراد العينة ال تطبؽ أنكاع التقكيـ الثالثة تمييا نسبة 
جيؿ التقكيـ التشخيصي مف أفراد العينة ت %10.5التقكيـ الثالثة، بينما أضعؼ نسبة بػػػػػػ

 كالتككيني ك التحصيمي.

 نعم أطبقها

 ال أطبقها

 ال أعرفها
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الدالالت اإلحصائية التي يمكننا أف نستخمصيا مف ىذه النسب أف أكثر مف نصؼ 
 % 61عينة األساتذة المبحكثيف ال تطبؽ كال تعرؼ أنكاع التقكيـ الثالثة بنسبة 

عمى الحكـ عمى بالعمؿ بالطريقة التقميدية القائمة  تقـك الزالت، أم أنيا ( 50.5+10.5)
كىك ما يتكافؽ مع دراسة الباحث عبد الباسط ىكيدم  المعارؼ عكض الحكـ عمى الكفاءات،

في أف إعراض األساتذة عف استخداـ أنكاع التقكيـ الثالثة ترجع إلى جممة مف العكامؿ منيا 
فمف  .(1)عدـ معرفة بعض األساتذة أصال ألنكاع التقكيـ أك عدـ معرفتيـ إلجراءات تطبيقيا

خالؿ التقكيـ يستطيع األستاذ تتبع المسيرة الدراسية لممتعمـ كالحصكؿ عمى تغذية راجعة 
كالقياـ بالعمميات التصحيحية كفقا ليا أم مساعدة المتعمـ عؿ تجاكز تعثره كتجاكز نقائصو، 
إال أنو حسب النسب السابقة  فاألساتذة مازالكا ينظركف إلى التقكيـ أنو يقتصر عمى قياس 

 تحصيؿ الدراسي لممكاد المختمفة "المعارؼ" في نياية كؿ فصؿ.     ال
فالتقكيـ حسب المقاربة بالكفاءات ليس ىك تصيد أخطاء التالميذ بؿ ىك رصد لمكاطف 

لغرض تداركيا إال أف الضعؼ لدل المتعمميف أثناء جميع مراحؿ العممية التعميمية التعممية 
ألساتذة عمى التقكيـ التقميدم )النيائي( فقط، كىك ما ىك حاصؿ بيف عكس ذلؾ أم اعتماد ا
 ما يعيؽ تحقؽ أم كفاءة لدل المتعمميف.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 دراسة الباحث عبد الباسط ىكيدم.، الدراسات السابقة مف فضمؾ عد إلى 1
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تاذ في التقويم المستمر)يمثل ــــــــــعتمد األســـــــــــى ماذا يـــــين عمــــــــــيب 34م ــــــدول رقـــــــــالج
 (.28السؤال رقم 

المعيار المعتمد في التقكيـ 
 المستمر

 % النسبة المئكية كراراتالت

 20.5 82 مشاركة التالميذ في القسـ

 27.25 109 تصحيح كراريس التالميذ

 32 128 أخالؽ التالميذ

 20.25 81 )جميع ما سبؽ ( أخرل

 100 400 المجمكع

 

التي يعتمدىا األستاذ في التقويم  المعاييربين توزيع عينة الدراسة حسب ي  28 الشكل رقم
 ر المستم

 
 % 32تبيف معطيات الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أعمى نسبة ىي 

 % 27.25كتمثؿ األساتذة الذم يعتمدكف عمى أخالؽ التمميذ في التقكيـ المستمر تمييا نسبة 

 مشاركة التالمٌذ فً القسم

 تصحٌح كرارٌس التالمٌذ

 أخالق التالمٌذ
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تمثؿ مف يعتمدكف مف األساتذة عمى تصحيح كراريس التالميذ كأضعؼ نسبة كانت لمذيف 
كف في التقكيـ المستمر عمى كؿ ما سبؽ أم مشاركة كالتالميذ كتصحيح أجابكا أنيـ يعتمد

 كراريسيـ كأخالقيـ  

الدالالت اإلحصائية التي يمكف استخالصيا مف النتائج  تبيف أف نسبة األساتذة الذيف 
يعتمدكف في التقكيـ المستمر عمى مشاركة التالميذ فقط في القسـ أك تصحيح كراريسيـ فقط 

قط تبيف كجكد غمكض كانعداـ أساليب مكحدة بيف المدرسيف لتبياف المعايير أك أخالقيـ ف
تقكيـ مكتسبات التالميذ التي يمكف استعماليا لدل منح عالمات التقكيـ المستمر لممتعمميف ف

لذا  ،ال ينبغي أف يككف تقكيما لبعض العناصر المككنة لمكفاءة بؿ يجب أف يككف تقكيما ليا
 ة معايير كمؤشرات لمعرفة كالحكـ عمى امتالؾ المتعمـ لمكفاءة.كجب االعتماد عمى عد

يمتد إلى جميع أكجو النشاط المختمفة في أعماؿ المتمدرس كجب أف  كما أف التقكيـ  
كيستمر مف بداية التعمـ إلى نيايتو إال أف ما يالحظ في النسب السابقة  أف األستاذ ال زاؿ 

فاءات، فيك ال زاؿ  ينظر إلى جانب كاحد مف جكانب عمنا تصبك إليو المقاربة بالك ابعيد
شخصية المتعمـ، نظرة غير شاممة تيتـ بالجانب المعرفي فقط بينما كجب أف يقكـ التقكيـ 

 عمى جميع جكانب التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية لدل المتعمـ.

 الكفاءةتصور المبحوث لموضعية المشكمة وعالقتيا بمفيوم يبين  35لجدول رقما
 

 

 مفيـك الكفاءة بالنسبة لممبحكث

مجمكعة أىداؼ  المجمكع
يرجى تحقيقيا 
 لدل المتعمـ

مجمكعة ميارات 
كقدرات  يرجى 
تحقيقيا لدل 

 المتعمـ

مجمكعة مكارد ك 
متكسبات ك 

ميارات  يرجى 
تحقيقيا لدل 

 المتعمـ

 % التكرار % التكرار % التكرار
مجمكع 
 التكرارات

% 

 15 60 16.66 10 73.33 44 10.52 6التدريب عمى حؿ تصكر 
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ث المبحك 
لمكضعية 
 المشكمة

 التمرينات الصعبة
التدريب عمى اكتساب 

 المعارؼ الصعبة
48 24.24 125 63.13 25 12.62 198 49.5 

التدريب عمى 
استخداـ المكتسبات 
في حؿ المشكالت 

 الصعبة

3 2.11 75 52.81 64 45.07 142 35.5 

 100 400 24.75 99 61 244 14.25 57 المجمكع
 

أف أكبر نسبة سجمت لدل أفراد العينة الذيف يركا أف أعاله تشير بيانات الجدكؿ  
 % 49.5الكضعية المشكمة ىي التدريب عمى اكتساب المعارؼ الصعبة بنسبة قدرت بػػػ 

لدل يرجى تحقيقيا ميارات كقدرات مف يركا أف الكفاءة ىي مجمكعة %63.13تدعميا نسبة 
أىداؼ يرجى تحقيقيا  مجمكعة يركا أف الكفاءة ىي ممف %24.24تمييا نسبة  ـالمتعمـ ث

 لدل المتعمـ.
المبحكثيف ترل أف الكضعية المشكمة ىي التدريب عمى استخداـ  مف% 35.5نسبة تمييا 

مف الذيف يركا أف الكفاءة ىي %52.81المكتسبات في حؿ المشكالت الصعبة تدعميا نسبة 
 ميارات كقدرات  يرجى تحقيقيا لدل المتعمـمجمكعة 

التدريب عمى حؿ التمرينات أف الكضعية المشكمة ىي ترل  % 15نسبة بػػػػػػ  اضعفثـ 
مجمكعة ميارات كقدرات  يرجى ىي ممف يركا أف الكفاءة  %73.33تدعميا نسبة  الصعبة

 تحقيقيا لدل المتعمـ
النسب السابقة تبيف أف أغمبية  استنتاجيا مف اإلحصائية التي يمكف لدالالتا  

( ال يعرفكف الكضعية المشكمة التي تعتبر نقطة 15+49.5) % 64.5األساتذة المستجكبيف 
. فمفيكـ المقاربة بالكفاءات الكفاءة ك الغاية المرجكة منيا فيـكمال ك  االنطالؽ لبناء التعمـ 

يا فيي تبدك كرسائؿ غير بالنسبة لألساتذة بعد مركر أكثر مف عقد عمى تبني مازاؿ غامض
كاضحة مف طرؼ المخططيف لمسياسة التربكية اتجاه الفاعميف المباشريف لمعمؿ التربكم. 

 فاالتصاؿ اليابط في ىذا الشأف يشكبو الكثير مف  الغمكض، 
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فما زالت  اإلصالحات بعيدة كؿ البعد عف الفاعميف الحقيقييف إذ لـ يتـ  إشراؾ أصحاب 
 2017/2018ت  فكتب الجيؿ الثاني التي تـ إقرارىا لمسنة الدراسية الميداف في اإلصالحا

بيف   ما لمطكر المتكسط كاف األستاذة أخر مف اطمع عمييا ، كما زالت كذلؾ اإلصالحات
كجمعيات  مد كجزر بيف أطياؼ المجتمع المختمفة مف جامعييف كسياسييف كتربكييف كمثقفيف

   .يككف ىذا الغمكضلذا فال غرابة أف  أكلياء التالميذ، 
 كيفية بناء الدرس وعالقتيا بمفيوم الكفاءة لدى المبحوث يبين 36الجدول رقم 

 

 

 مفيـك الكفاءة بالنسبة لممبحكث

مجمكعة أىداؼ  المجمكع
يرجى تحقيقيا 
 لدل المتعمـ

مجمكعة ميارات 
كقدرات  يرجى 
تحقيقيا لدل 

 المتعمـ

مجمكعة مكارد ك 
متكسبات ك 

يرجى  ميارات 
تحقيقيا لدل 

 المتعمـ

مجمكع  % التكرار % التكرار % التكرار
 التكرارات

% 

كيفية بناء 
 الدركس

التالميذ 
الممتازيف فقط 
 لضيؽ الكقت

17 15.88 52 48.59 38 35.51 107 26.75 

طريقتي المحضرة 
مسبقا في 
 المذكرات

37 14.8 158 63.2 55 22 250 62.5 

نشاطات التالميذ 
 جمكعاتفي م

3 6.97 34 79.06 6 13.95 43 10.75 

 100 400 24.75 99 61 244 14.25 57 المجمكع

أف أكبر نسبة سجمت لدل األساتذة الذيف يعتمدكف عمى ؿ أعاله تشير بيانات الجدك 
تدعميا  % 62.5طريقتيـ المحضرة مسبقا في المذكرات في بنائيـ لمدركس كىذا بنسبة 

 مجمكعة أىداؼ يرجى تحقيقيا لدل المتعمـ. الكفاءة ىي ف يركف أفمُ م %63.2نسبة 
ممف يعتمدكف في بناء دركسيـ عمى التالميذ الممتازيف فقط كتدعـ  %26.75نسبة  تمييا

مجمكعة ميارات كقدرات  يرجى ىذه النسبة نسبة المبحكثيف الذيف يركا أف الكفاءة ىي 
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تعتمد في   %10.75 نسبة بػػػ  عفاض، في حيف نجد أف % 48.59بػػ  تحقيقيا لدل المتعمـ
 بناء الدرس عمى نشاطات التالميذ في مجمكعات. 

في  أف األساتذة تبيف الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستخرجيا مف ىذه النسب
المقاربة بالكفاءات فنسبة  تطبيؽ عفبعد الئيـ لمدركس بعيديف كؿ كيفية بنا
ت تنتيج القنكات التقميدية" التمقينية" في الال ز مف األساتذة  ( % (89.2562.5+26.75

بناء الدركس، كىذا باالعتماد فقط عمى نخبة مف المتعمميف أك االعتماد عمى االستنتاجات 
كالممخصات المعدة سمفا إللقائيا عمى المتعمميف، كيؤكد ىذا فيميا الخاط  لمفيـك المقاربة 

 عمى كجكد غمكض في فيـمصطفى  تكصمت إليو دراسة الباحث ىكيدمبالكفاءات كىك ما 
  (1)كبيرة مف األساتذةلدل نسبة  ربة بالكفاءاتالمقا

الدالالت اإلحصائية التي يمكف استنتاجيا كذلؾ  غياب بيئة اتصالية بيف الفاعميف 
في الحقؿ التربكم بيف األستاذة كالمتعمميف بفعؿ اكتظاظ القسـ كتعذر تغيير القنكات 

يف الفاعميف في الحقؿ التربكم  أنفسيـ كغياب مجمس التنسيؽ الشيرم االتصالية التقميدية ك ب
بيف أساتذة المادة الكاحدة لتدارس المعكقات التي تعترض تدريس المادة كتعيؽ فيميا لدل 

 ؽكالشركاء مف أكلياء التالميذ كغيرىـ مما يساعد عمى التطبي فالمتعمميف،  كبيف المستخدمي
 .  المناسب لممقاربة بالكفاءات

 
 
 
 
 
 

                                                           
 دراسة الباحث عبد الباسط ىكيدم. ،د إلى الدراسات السابقة مف فضمؾع 1
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استخدام طرق التدريس المقترحة وعالقتيا بمفيوم الكفاءة بالنسبة  يبين 37لجدول رقم ا
 لممبحوث

 

 

 مفيـك الكفاءة بالنسبة لممبحكث

مجمكعة أىداؼ  المجمكع
يرجى تحقيقيا 
 لدل المتعمـ

مجمكعة ميارات 
كقدرات يرجى 
تحقيقيا لدل 

 المتعمـ

مجمكعة مكارد ك 
متكسبات ك 

ات  يرجى ميار 
تحقيقيا لدل 

 المتعمـ

 % التكرار % التكرار % التكرار
مجمكع 
 % التكرارات

استخداـ طرؽ 
التدريس 
 المقترحة

 36.75 147 20.40 30 61.22 90 18.36 27 نعـ
 55.25 221 22.62 50 66.96 148 10.40 23 ال
ال 
 8 32 59.37 19 18.75 6 21.87 7 أعرفيا

 100 400 24.75 99 61 244 14.25 57 المجمكع
 

مف المبحكثيف  ال  % 55.25أف أكبر نسبة كالمقدرة بػػػػ  أعاله تشير بيانات الجدكؿ 
مف  % 60.25تستخدـ طرؽ التدريس المقترحة في التدريس كتدعـ ىذه النسبة نسبة 

ل مجمكعة ميارات كقدرات  يرجى تحقيقيا لداألساتذة المبحكثيف الذيف يركف أف الكفاءة ىي 
 المتعمـ .

 47.36مف المبحكثيف تستخدـ طرؽ التدريس المقترحة تدعميا نسبة % 36.75نسبة  تمييا
بينما  مجمكعة أىداؼ يرجى تحقيقيا لدل المتعمـالمبحكثيف ممف يركف أف الكفاءة ىي  مف%

 مف المبحكثيف أنيـ ال يعرفكف طرؽ التدريس المقترحة في المنياج% 8صرحت نسبة 

نسبة  أف صائية التي يمكف استخالصيا مف ىذه النسب تشير إلىالدالالت اإلح
التي تتطمبيا بيداغكجيا المقاربة  ال تستعمؿ طرائؽ التدريس( 55.25+8)% 63.25
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 ،التعمـ التعاكني أك ال تعرفيا كأالمشاريع  كأكإستراتيجية حؿ المشكالت بالكفاءات  
 كبيا العمؿ  لفكاأخرل أ ممكف قنكاتفإعراض األساتذة عف طرائؽ التدريس يبيف أنيـ يستع

يتقنكف استعماليا فمفيـك المقاربة ما زاؿ غامض لدل المبحكث فكيؼ لو إسقاط طرائؽ 
 المقترحة لتدريسياالتدريس 

نسبة معتبرة مف األساتذة اإلحصائية التي يمكننا استنتاجيا كذلؾ تبيف أف الدالالت 
فعدـ  صعكبة تطبيقيا،عف استخداميا ليا ل تعرؼ طرائؽ التدريس لكنيا معرضة فالمستجكبي

تكافر بيئة مناسبة لتطبيقيا جعميـ يعرضكف عنيا  فأقساـ يتجاكز عدد تالميذىا األربعيف 
تمميذا  ال يمكف ألستاذ إثارة مشكمة معرفية كانتظار إجابة التالميذ أك تقسيـ القسـ إلى 

كىك يف الصفكؼ يككف بصعكبة ، مجمكعات فإسكاتيـ فقط يتطمب جيدا،  أك تنقؿ األستاذ ب
 .يتمكف منيا المتعمـل كس عمى كفاءات التعمـ المقترحة ما سينع
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 تحميل بيانات الفرضية الرابعة. 5.1.1
التدخل السمبي لمبيئة االجتماعية لممتعمم يعيقو كمستقبل عن اجتناب السموكات المنحرفة 

 داخل المؤسسة التربوية.
بين تصرف أفراد العينة  عند مالحظتيم تمميذ بمباس غير الئق )يمثل ي 38الجدول رقم 

 (.29السؤال رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات تعديؿ سمكؾ المتعمميفطريقة  

 2.8 15 معاقبتو

 79.5 318 نصيحتو

 16.8 67 ال أتدخؿ فيو

 100 400 المجمكع

ستاذ عند مالحظتو المتعمم بين توزيع عينة الدراسة حسب تصرف األي  29الشكل رقم 
 بمباس غير الئق

 
ه كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا  أف أغمب أفراد العينة أك تشير بيانات الجدكؿ أعال

بمباس غير الئؽ، في حيف  ينصحكف المتعمـ عند مالحظتو إياه  %79.5ثالثة أرباع بنسبة 

 معاقبته

 نصٌحته

 ال أتدخل فٌه
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إلى  ساتذة الذيف يمجئكفعدـ التدخؿ فيو كأضعؼ نسبة سجمت عند األ% 16.8ترل نسبة 
 عقابو

الدالالت التي نستخرجيا مف ىذه النسب أف أغمب أفراد العينة  مف األساتذة ال يقفكف مكقؼ 
ا يحدث لممتعمـ مف تغير في مظيره أك سمككو ككضع الذككر لألقراط أك كشـ ممُ  المتفرج

لتي تركج لألفكار الثقافة االلكتركنية اب رسكمات  تشبيا ببعض الالعبيف نتيجة تأثرىـ 
بادركف بؿ ي مفة التي تبثيا القنكات الفضائية،الغربية كالثقافة األجنبية كبإفرازات البرامج المخت

ىي المحيط الذم يتربى فيو  بؿفالمدرسة ليست مركزا لتمقيف العمـ فقط  ،إلى نصح المتعمـ
يعمؿ عمى تيذيب  تاذ، فاألسالسائدة في المجتمع  الطفؿ كيتمقى فيو قكاعد السمكؾ كا داب

فرسالتو تعكس في مضامينيا تراث األمة كفكر المجتمع، فاألستاذ بكصفو  ،أخالؽ المتعمميف
  القائـ باالتصاؿ يمجأ إلى المحافظة عمى قيـ المجتمع كتقاليده.

مف األساتذة مسمؾ مغاير فيي ال تتدخؿ في المتعمـ كعالقتيا  قميمة  بينما تسمؾ فئة
 كلعؿ ىذا مف إفرازات قانكف منع العقاب بأف ينأل ،فقطالمعمكمة ك  اؿبالمتمدرس ىي إيص

 ؿ.األستاذ بنفسو عف كؿ مشك
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و الفنانين  العبينال  تقميدتصرف أفراد العينة لردع المتعممين عن  يبين  39الجدول رقم 
 (30مظيرىم )يمثل السؤال رقم  في سموكيم أو

طريقة ردع المتعمميف عف التشبو 
 يف كالفنانيفبالالعب

 % النسبة المئكية التكرارات

 81.5 326 نصح التمميذ

 5.25 21 عقابو

 13.25 53 عدـ التدخؿ

 100 400 المجمكع

 عن التشبو المتعممين طريقة ردع يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير 30الشكل رقم 
 مظيرىم الفنانين في سموكيم أو لالعبينبا

 
 81.5ه كالتمثيؿ البياني الممثؿ لو أف أكبر نسبة تقدر بػػػ تبيف بيانات الجدكؿ أعال

التالميذ الذيف يقمدكف الالعبيف أك الفنانيف في  كانت لألساتذة الذيف أجابكا أنيـ ينصحكف %

 نصح التلمٌذ

 عقابه

 عدم التدخل
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أجابكا أنيـ ال يتدخمكف في سمكؾ % 13.25مظيرىـ أك سمككيـ لتعديؿ سمككيـ، تمييا نسبة 
 .صرحت أنيا تعاقب المتعمـ % 5.25ػػػ أك مظير المتعمـ ثـ أضعؼ نسبة ب

الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستخمصيا مف النسب السابقة تبيف أف األساتذة ال 
يقفكف مكقؼ سمبي مما يحدث لممتعمميف مف تغير في سمككيـ كمظيرىـ بؿ إنيـ يبادركف 

ف أك الفنانيف ينتمكف إلى  نصح المتعمميف  كذلؾ بتبياف لممتعمميف أف غالبية ىؤالء الالعبي
  بيئة غير بيئتنا كقيميـ غير قيمنا. إلى

كبما أف األستاذ يعمؿ عمى إكساب المتعمـ التراث الثقافي كالحضارم لألمة الجزائرية فانو 
يعمؿ عمى نصح التمميذ كحثو عمى التمسؾ بتعاليـ اإلسالـ كقيمو كتنمية الكازع الديني لدل 

فظ التراث الثقافي كاالجتماعي لنقمو إلى األجياؿ حتى يرسخكا فاألستاذ يقـك بح"المتعمميف، 
 .(1)القيـ كالعادات كالتقاليد كالنظاـ

كما أف الكزارة الكصية عممت إلى مراسمة مديريات التربية لحث المتعمميف عمى ضركرة  
المساحيؽ ك  الماكياج كضعارتداء التنكرات القصيرة ك ارتداء لباس الحشمة كالكقار كمنع 

النسبة لممتمدرسات كمنع ارتداء بعض السراكيؿ الممزقة كبعض تسريحات الشعر بالنسبة ب
 (2).لمذككر

 

 

 

 

 

                                                           

 .132، صمرجع سابقناصر،  إبراىيـ 1

 المالحؽ مف فضمؾ. عد إلى 2
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أسموب الثواب والعقاب مع وجود قانون منع العقوبة )يمثل السؤال  يبين  40الجدول رقم 
 (31رقم

تصرؼ األستاذ في كجكد قانكف 
 منع اإلساءة البدنية كالمعنكية 

 % المئكيةالنسبة  التكرارات

 61.5 246 احتراـ القانكف حرفيا

 11.25 45 ال تعير القانكف اىتماما

 27.25 109 أحيانا

 100 400 المجمكع

أسموب الثواب والعقاب مع يبين توزيع عينة الدراسة حسب  متغير   31الشكل رقم
 وجود قانون منع العقوبة

 

 
مثؿ لو أف أكبر نسبة ىي لألساتذة بيانات الجدكؿ الممثؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الم

تمييا نسبة األساتذة  % 61.5الذيف صرحكا بأنيـ يحترمكف القانكف حرفيا كىذا بنسبة قدرىا 

 احترام القانون حرفٌا

 ال تعٌر القانون اهتماما

 أحٌانا
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مف المبحكثيف ال %  11.25ثـ نسبة  % 27.25ىا ترمكف القانكف أحيانا بنسبة قدر الذيف يح
  تعير القانكف اىتماما كىي ماضية في ما اعتادت عميو.

أف األساتذة في معاممتيـ مع  اإلحصائية التي نستنتجيا مف ىذه النسب ىي الدالالت
المتعمميف أصبحكا يخافكف مف تبعات قانكف منع اإلساءة البدنية ك المعنكية عمى مصيرىـ 
الميني في حالة ما إذا ارتكبكا عقاب بدني أك معنكم كىذا بعد أف دخؿ بعض زمالئيـ 

منيـ  إلى االكتفاء بإلقاء  رـ داخؿ القسـ، إذ حذا بالكثيالسجف  كىذا ما انعكس عمى أدائي
بداء بعض النصائح التربكية عمى أكثر  تقدير إف الحظكا سمكؾ غير تربكم أك  الدرس فقط كا 
المجكء إلى حسـ النقاط إف بدر مف المتعمـ ما يعرقؿ سير الحصة أك ترحيؿ المشكؿ 

كما تراجع تعامؿ  ا بأنفسيـ عف كؿ مشكؿ،لمستشار التربية ليعالج عمى مستكاه، كىذا  نأي
  .األساتذة مع المتعمـ مف الشدة إلى الميف خشية تعرضيـ لمعقاب القانكني

الدالالت اإلحصائية كذلؾ التي يمكف استنتاجيا ىي زكاؿ الحرص الزائد عمى   
القسكة مصمحة المتعمـ الذم كاف  يطبع عالقة األستاذ بالمتعمـ كالذم كاف يترجـ أحيانا في 

عمى المتعمـ  لحممو عمى أداء كاجباتو أك مراجعة دركسو أك االىتماـ بكراريسو كأدكاتو، كما 
رساليا في الحيف إلى  تحرر التالميذ الذيف بات بإمكانيـ تصكير أم كاقعة تحدث في القسـ كا 

مكاقع االتصاؿ، أيف تجد بعض القنكات ضالتيا إلحداث السبؽ الصحفي كتضخيـ المشكؿ 
 بح األستاذ فيما ال يحمد عقباه. كيص
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إعاقة بعض التالميذ المدلمين ألداء األستاذ لدروسو ) يمثل السؤال  يبين 41جدول رقم
 (32رقم 

 % النسبة المئكية التكرارات لألستاذ المدلؿ إعاقة التمميذ

 62.3 249 نعـ

 36.8 151 ال

 100 400 المجمكع

إعاقة بعض التالميذ المدلمين ألداء راسة حسب متغير يبين توزيع عينة الد 32الشكل رقم
 األستاذ لدروسو

 
 

تشير بيانات الجدكؿ الممثؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أكبر نسبة مف 
في  % 62.3األساتذة المبحكثيف تقر بإعاقة التالميذ المدلميف ليـ في دركسيـ كىذا بنسبة 

 يذ المدلميف ال يشكمكف ليـ أم إعاقة في سير الدركس.بأف التالم%  36.8حيف ترل نسبة 

الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستخمصيا مف ىذه النسب  تشير إلى أف 
األساتذة  يتضايقكف مف سمكؾ بعض المتعمميف المدلميف مف طرؼ أكليائيـ كرغبة البعض   

 نعم

 ال
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رعاية خاصة  باإلضافة إلى أف يستأثركا باىتماـ األستاذ كبالجمكس باألماكف األمامية كفي 
الغيرة مف المتعمميف ا خريف ممنف لدييـ نفس الكضعية االجتماعية أك الشككل  كالتذمر 

 المراجعة الدائمة لنقاط األستاذ. مف زمالئيـ المتعمميف، أك الدائـ
إذ نجد ك ال يقتصر األمر عمى المتعمـ فقط بؿ يمتد حتى إلى تدخؿ األكلياء كطرؼ 

مف يصغي لكؿ صغيرة ككبيرة ألبنائيـ كيتدخؿ في كؿ شاردة ككاردة تخص  مف األكلياء
عمؿ اإلدارة أك األساتذة كتعارض ك جيات النظر في األمكر التعميمية بيف األكلياء كاألساتذة 

، أك مُمف  ال يركف مشكال في إحضار أبنائيـ أك ممنف يريدكف أف يتمقى أبنائيـ عناية خاصة
كية  أك في ارتداء لباس معيف بالرغـ مف التعميمة الكزارية التي تمنع ذلؾ  ليكاتفيـ النقالة الذ

 (1)كيحتجكف  كىذا ما صرح بو مستشارم التربية الذيف استجكبناىـ
خاصة في قسـ يزيد عف األربعيف تمميذ إال أف انشغاؿ األساتذة بمياميـ التدريسية  

 دكر األخصائي االجتماعي.  يتيح ليـ القياـ ب كارتفاع األقساـ المسندة ليـ ال

 (33السرقة في المدارس ) يمثل السؤال رقم  منشأ يبين 42لجدول رقم ا  

 % النسبة المئكية التكرارات منشأ السرقة

 16 64 داخؿ المدرسة

 84 336 خارج المدرسة

 100 400 المجمكع

 

 

 
                                                           

 مف فضمؾعد إلى نتائج المقابمة  1
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 داخل المدرسة

 خارج المدرسة

 لمدارسالسرقة في ا منشأ يبين توزيع عينة الدراسة حسب متغير  33الشكل رقم

 

  

 

 

 

 كانت لألساتذة الذيف  يركاتبيف معطيات الجدكؿ كالتمثيؿ البياني المكافؽ ليا أف أكبر نسبة 
أف السرقات التي تحدث داخؿ المؤسسة مف طرؼ المتعمميف يتـ تعمميا خارج المدرسة، بػػ 

 ترل أف السرقات يتـ تعمميا داخؿ المدرسة. % 16، تمييا نسبة  % 84

حصائية التي تعكسيا النسب السابقة تدؿ عمى األساتذة ينظركف إلى ىذا الدالالت اإل 
السمكؾ عمى أنو دخيؿ عمى المدرسة فما يتـ تقديمو لممتعمميف بعيد كؿ البعد عف ىذا 
المسمؾ الذم يسمكو بعض المتعمميف  إذ نجد في كتاب التربية اإلسالمية  لمسنة الثانية 

فاألساتذة كالطاقـ التربكم  (1)الثة متكسط ما يشير إلى ذلؾمتكسط ككتاب المغة العربية سنة ث
يعممكف عمى تكفير بيئة حاضنة خالية مف ا فات كالمشاكؿ فرسالة األساتذة تحض عمى 
احتراـ ممكية الغير كعدـ اخذ شيء بدكف إذف صاحبو كزرع القيـ كالمعايير األخالقية في 

كحسب المقابمة  التي أجريناىا مع ذلؾ،  إال أف سمكؾ بعض المتعمميف غير نفس المتعمـ،
بعض مستشارم التربية فاف لجكء بعض المتعمميف ممف ضبطكا  يسرقكف كاف بسبب رغبة 
في شراء بعض الحاجيات كاقتناء بعض األلبسة التي درج أقرانو عمى ارتدائيا  أك تقميد ألحد 

ر كالتفاخر بامتالؾ أخر حبا في الظيك  أفراد  أسرتو في السرقة أك بسبب حرماف عاطفي أك

                                                           
 المالحؽ مف فضمؾ.عد إلى  1
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ما أنتجتو التكنكلكجيا مف اليكاتؼ النقالة أك ألف التمميذ السارؽ نشأ في بيئة إجرامية أك 
  .دكافع عدكانية تجاه بعض أقرانيـ تككف نتيجة

 (34العنف الجسدي أو المفظي )يمثل السؤال رقم  مالحظة يبين 43الجدول رقم 

مالحظة العنؼ الجسدم أك 
 المفظي

 % النسبة المئكية كراراتالت

 46.25 185 أالحظ كثيرا

 30 120 قميال

 23.75 95 نادرا

 100 400 المجمكع

 معنف الجسدي أو المفظيل مالحظتيميبين توزيع عينة الدراسة حسب   34م الشكل رق

 
تشير النسب الكاردة في الجدكؿ أعاله كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أكبر نسبة تقدر 

مثؿ األساتذة الذيف يالحظكف بكثرة مظاىر العنؼ الجسدم كالمفظي داخؿ ت 46.25%
مف األساتذة المبحكثيف صرحت أنيا تالحظ العنؼ في المدارس  %30المدرسة تمييا نسبة 

 أالحظ كثٌرا

 قلٌال

 نادرا
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كانت لألساتذة الذيف نادرا ما يالحظكف العنؼ  % 23.75قميال كاضعؼ نسبة تقدر بػػػػػ 
 الجسدم أك المفظي في المدرسة.

الدالالت اإلحصائية التي يمكننا استخالصيا مف ىذه النسب تبيف أف العنؼ بأنكاعو 
 % 76.25أصبح كاقعا مممكسا في مدارسنا سكاء كانت نسبتو قميمة أك كثيرة 

فالمدرسة بيئة تعمؿ عمى ترسيخ  األساتذة، بحسب آراء مف استجكبناىـ مف (46.25+30)
كساب المتعمـ مختمؼ الكفاءات كالمعارؼ  كالمثؿ ا  كغرس  قيـ التسامح كاإلخاء لعميا كا 

كالميارات كما تعمؿ عمى تجنيب المتعمـ لبعض السمككات الذميمة السيئة  كجعمو متخمقا 
احتراـ القانكف كالتكاصؿ مع "ك بأخالؽ الرسكؿ "صمى اهلل عميو كسمـ" في احتراـ الغير
القدرات كالكفاءات مف خالؿ تنمية ا خريف كالتعايش السممي ك إكساب المتعمـ مجمكعة مف 

احتراـ ك ك عادات سمككية فردية كجماعية ايجابية كفؽ القيـ اإلسالمية كاحتراـ الذات 
أف " المدرسة مؤسسة منفتحة عمى المجتمع الذم تكجد بو نماذج مف العنؼ  إال"(1)ا خريف

 إذما أصبح يالحظ   كىك، "(2)التي يتقمصيا التالميذ كبالتالي يمارسكنيا داخؿ المدرسة
مسرحا لمعنؼ كما تطالعنا بو الصحؼ كالقنكات الفضائية عف جرائـ قتؿ  ت مدارسناأصبح

شيدتيا ساحات مدارسنا لخير دليؿ كاقع أرىؽ القائميف عمى القطاع مع تزايد حدتو، كشغؿ 
ريناىا في المقابمة التي أج  (3)باؿ أكلياء أمكر المتعمميف، كما صرح المستشاريف التربكييف

معيـ أف العنؼ أصبح في تزايد مستمر في المدارس مما فرض عمييـ حالة تأىب قصكل 
في عمميـ  كمزيدا مف اليقظة ألف أم تياكف يؤدم إلى نتائج ال تحمد عقباىا،  كحذا 

إلييا مؤسساتنا كالتي  آلت بالبعض منيـ إلى اإلسراع  إلى التقاعد متذمريف مف الحالة التي
 ميـ.أتعبتيـ في عم

                                                           
 .13، ص2008 ، الجزائر، الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية ،ابتدائيالثالثة مناىج السنة التربية الكطنية،  كزارة  1
بالكسط المدرسي، مجمة البحكث  فالمراىقيأكباجي يمينة ، عكامؿ الخطر كمساىمتيا في ظيكر سمكؾ العنؼ لدل  2

  257ص  14العدد  اإلنسانيةكالدراسات 
  مقابمة مف فضمؾال نتائج عد إلى 3
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 (35) يمثل السؤال رقم  التخريبية تالسموكا يبين منشأ 44 الجدول رقم

 % النسبة المئكية التكرارات منشأ السمككات التخريبية

 19.5 78 مجرد عادات سيئة

 80.5 322 التأثر بالبيئة االجتماعية

 100 400 المجمكع

 لتخريبيةا تمنشأ السموكايبين توزيع عينة الدراسة حسب   35الشكل رقم

 
كالتمثيؿ البياني الممثؿ ليا أف أغمب أفراد العينة بنسبة  35يشير الجدكؿ رقـ 

أف السمككات التخريبية التي يقـك بيا المتعمميف ناتجة عف التأثر بالبيئة  ترل  80.5%
 أنيا مجرد عادات سيئة .  %19.5االجتماعية في حيف ترل نسبة 

األستاذ يرل أف  رجيا مف ىذه النسب تبيف أفالدالالت اإلحصائية التي يمكف نستخ
المدرسة في تأثر دائـ مع محيطيا ك ال يمكف أف تعيش بمعزؿ عنيا،  فالمتعمـ ال يترؾ ما 
تعممو مف محيطو عمى عتبة أبكاب المدرسة بؿ يتعداه إلى داخميا فالمتعمـ إذا نشأ في بيئة 

عمى  المنشئات العمكمية كرمي سيالحظ كيعايش يكميا  مف بيئتو عدـ الحفاظ  تخريبية

 مجرد عادات سٌئة

 التأثر بالبٌئة االجتماعٌة
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كسينقؿ  معو  كسالت الميمالت  العمكمية إتالؼ مصابيح اإلنارة ك النفايات في أم مكاف 
 .كىذا  ما ىك كاقع في بيئة المتعمـىذا إلى مدرستو 

ما صرح بو  كى ككتتفاكت حدة تخريب ممتمكات المدرسة مف مؤسسة إلى أخرل  
إذ ترتفع نسبتيا في المؤسسات التي تتكاجد في أحياء  ،ىـمستشارم التربية الذيف استجكبنا

 1قصديرية كحديثة النشأة كسكانيا ممف نزحكا إلى المدينة خالؿ العشرية السكداء

الميذ )يمثل ــــــــساط التـــــي أوـــــــين فــــــــالتدخ  مكــــــــــان تعـــــــمم  ينـــــــيب 45دول رقم ــــالج
 (36 السؤال رقم

 % النسبة المئكية التكرارات مكاف تعمـ التدخيف

 13.25 53 داخؿ المؤسسة

 86.75 347 خارج المؤسسة

 100 400 المجمكع

 

 

 

 

 

 

                                                           
 عد إلى نتائج المقابمة مف فضمؾ. 1
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 داخل المؤسسة

 خارج المؤسسة

التدخين في أوساط   مكان تعممل نظرتيم حسبيبين توزيع عينة الدراسة   36الشكل رقم
 التالميذ

 

 
 
 
 
 
 

التمثيؿ البياني الممثؿ ليا  أف   يف افقيايك تبيف النسب الكاردة في الجدكؿ أعاله كما 
معظـ أفراد العينة يركا أف المتعمميف يتعممكف التدخيف خارج المؤسسة التربكية بنسبة قدرىا 

مف األساتذة المبحكثيف أف التالميذ يتعممكف التدخيف  %13.25بينما ترل نسبة   86.75%
 داخؿ المؤسسة.

خمصيا مف ىذه النسب أف األساتذة بما الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نست
يقدمكنو مف دركس ليست فقط عممية بؿ أخالقية كذلؾ يجدكف عند بعض المتعمميف أخالقا 
مغايرة  لما تـ تعميميـ إياه،  كنقصد بو ىنا تعاطي التب  فرسالة األستاذ سكاء المبرمجة في 

تدعك المتعمميف إلى  ف معمـالمنياج أك التي يدلي بيا لممتعمميف بصفتو مربي قبؿ أف يكك 
تجنب التدخيف ككؿ ما مف شأنو أف يضر بالصحة كالمخدرات كتبيف ليـ تأثيرىا السمبي 

ففي كتاب المغة العربية لمسنة الثانية  تدعكىـ إلى التحمي بمكاـر األخالؽ، اصحتيـ كمعمى 
و بالرغـ مف لكن "،(1)متكسط تـ إدراج درس تكعكم بعنكاف " ماىي أسباب تعاطي المخدرات

                                                           
، 2016الديكاف الكطني لممطبكعات المدرسية، الجزائر،  كتاب المغة العربية لمسنة الثانية متوسط،كزارة التربية الكطنية،  1

 160ص 
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ببعض السمككيات لدل المتعمـ  ةيصطدـ األساتذكؿ ىذا الكـ اليائؿ مف المكاعظ كالدركس 
 تبقى خارج أسكار المدرسة كمنيا تعاطي التب   التي يفترض أف

تكفير بيئة   تعمؿ عمى كمستشار التربية كمساعديو التربكييف فالمدرسة  بمكظفييا مف أساتذة
االجتماعية كالتدخيف، كخاصة في كقتنا ىذا ألف المسؤكلية الممقاة  مناسبة خالية مف ا فات

العمؿ عمى مراقبة  منيـ  تستكجب ى المساعديف مثال فالمياـ المسندة إل عمى عاتقيـ ثقيمة،
كتشديد الرقابة   التب دكرات مياه  التالميذ أثناء االستراحة لكي ال يترؾ أم مجاؿ لتعاطي 

كالعمؿ عمى تفتيش مفاج  لبعض المتعمميف ممف يشككف في  عمى دخكؿ كخركج التالميذ
، إال أف ما يتمقاه المتعمـ مف رسائؿ مضادة لرسائؿ األستاذ كالطاقـ اإلدارم قد يككف أخالقيـ

ليا كقع عمى المتعمـ اشد فكسائؿ اإلعالـ مثال تمعب دكرا خطيرا في تربية النشء كىذا بما 
المدخف بالقكة كالشجاعة ممنا يرسخ في أذىاف  ترسمو لمرجؿ المدخف، إذ تقرف صكرة

 . (1)المراىقيف االتجاىات المحبذة لمتدخيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .207إيياب الببالكم كأشرؼ محمد عبد الحميد، مرجع سابؽ،  1
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 لتصرف المناسب لتعديلبا وعالقتيا تعمم التمميذ لمسرقة منشأ يبين 46جدول رقم ال
 .  وسموك

 

 التصرؼ المناسب لتعديؿ السمكؾ
 المجمكع

 عدـ التدخؿ عقابو نصح التمميذ

مجمكع  % التكرار % التكرار % ارالتكر 
 التكرارات

% 

محيط تعمـ 
التمميذ 
 لمسرقة

داخؿ 
 المدرسة

21 32.81 10 15.62 33 51.56 64 16 

خارج 
 المدرسة

305 90.77 11 03.27 20 5.95 336 84 

 100 400 13.25 53 5.25 21 81.5 326 المجمكع
 

ترل أف معظـ   %84بػػػ  أف أكبر نسبة لممبحكثيف كتقدرلجدكؿ تشير معطيات ا
السرقات التي يرتكبيا المتعمـ داخؿ المؤسسة يتـ  تعمميا مف خارج المؤسسة تدعميا نسبة 

 %16 ةنسب تمييامف يركا أف التصرؼ المناسب لتعدؿ سمكؾ المتعمـ ىك نصحو.90.77%
يا نسبة المبحكثيف ترل أف السرقات التي يرتكبيا المتعمـ يتـ تعمميا داخؿ المؤسسة تدعم مف

 مف ييؤثركف عدـ التدخؿ لتعديؿ أم سمكؾ شائف يرتكبو المتعمـ. 51.56%

الدالالت اإلحصائية التي يمكف أف نستخرجيا مف ىذه النسب تبيف أف رسالة األساتذة 
ا يؤدم ببعض المتعمميف إلى ارتكاب بعض  يتـ التأثير عمييا مف خارج أسكار المؤسسة ممن

ال يدخركف جيدا في نصح التالميذ عند في غالبيتيـ ساتذة التصرفات المنيي عنيا، فاأل
رؤيتيـ لتصرفات تتنافى مع األخالؽ كما يتـ تعميمو لممتعمميف ككذا محتكيات مناىج بعض 

 (1)كتستدؿ ببعض ا يات القرآنية كمنيا السرقة ا فاتمكاد التي تكعي كتبيف أضرار بعض ال
فمظاىر االنحراؼ المحيطة بالمتعمـ  مف  ـ السرقةفالمتعمـ يتعمه الرسائؿ، رغـ ىذ إال أنو

                                                           
 أنظر المالحؽ مف فضمؾ. 1
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فعكض أف يككف تناغـ  خارج المدرسة تعد عامؿ تشكيش عما يتمقاه المتعمـ داخؿ المؤسسة،
المؤسسة نجد أف المحيط أصبح يشكش عمى ما يتـ تزكيد  ؿتعممو داخكتناسؽ لما يتـ 

إلى صفو مرسال ال يدعك فاألستاذ بك  مكاـر األخالؽالنشء بو مف قيـ كمثؿ تدعك إلى 
إال أف ىذا ال يحكؿ دكف  األخالؽبتمؾ كرسالتو  ىي االقتداء بسيد الخمؽ كبالتمسؾ  ةالسرق

لمقابمة التي تـ إجرائيا مع بعض ا ابينتيكىذا ما كقكع السرقة داخؿ المؤسسات التربكية 
 .(1)ستشارم التربية مي 

 لمناسب لتعديموعالقة وجود العنف بالتصرف ا يبين 47الجدول رقم  
 

 

 التصرؼ المناسب لتعديؿ السمكؾ
 المجمكع

 عدـ التدخؿ عقابو نصح التمميذ

 % التكرار % التكرار % التكرار
مجمكع 
 % التكرارات

مظاىر 
العنؼ داخؿ 

 القسـ

أالحظ 
 46.25 185 8.64 16 03.78 7 87.56 162 كثيرا

 30 120 17.50 21 02.50 3 80 96 قميال
 23.75 95 16.84 16 11.57 11 71.57 68 نادرا

           100 400 13.25 53 5.25 21 81.5 326 المجمكع

كانت لمذيف  % 46.25أف أكبر نسبة تقدر بػػػػ  أعاله تبيف معطيات الجدكؿ الكارد        
مف األساتذة الذيف  %87.56أجابكا أنيـ يالحظكف العنؼ كثيرا داخؿ المدرسة تدعميا نسبة 

مف األساتذة الذيف يالحظكف  % 30نسبة  تمييابكا أنيـ ينصحكف المتعمـ لتعديؿ سمككو. أجا
المتعمـ لتعديؿ سمككو ثـ  فالذيف ينصحك مف األساتذة   %80العنؼ قميال تدعميا نسبة 

لمذيف أجابكا أنيـ نادرا ما يالحظكف مظاىر لمعنؼ داخؿ  % 23.75أضعؼ نسبة بػػػتمييا 
 مف األساتذة الذيف ينصحكف المتعمـ لتعديؿ سمككو.  %71.57ة المدرسة تدعميا نسب

                                                           
   .فضمؾ لى نتائج المقابمة مفعد إ 1
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في  كاقعا معاش حأف العنؼ أصب الدالالت اإلحصائية التي نستخمصيا مف ىذه النسب تبيف
بالرغـ مف ما ( 30+46.25)   % 76.25مدارسنا سكاءا كانت نسبتو قميمة أك كثيرة بػػػػػ 
كىك ما يتكافؽ مع  نتائج  ذة لتجنب العنؼ،يتمقاه المتعمـ مف دركس كمكاعظ مف األسات

دراسة الباحثة دباب زىية في "مساىمة األساتذة في معالجة السمككيات العدكانية لدل 
لكف بالرغـ مف النصائح تبقى فئة مف  "، كعدـ اكتفائيـ فقط بمياميـ التدريسية1التالميذ

كحسب  (2)الذيف استجكبناىـ "المستقبميف"  تمارس العنؼ حسب ما أدلى بو مستشارم التربية
كما  محيطويعيشيا  في  ما بينتو آراء المستجكبيف، فالمتعمـ مف خالؿ مظاىر العنؼ التي 

اإلعالـ المختمفة كاالنترنيت كالقنكات  كسائؿخالؿ رسائؿ مف   ه كيتعرض لو مفاقيتم
كتدعك  لمعنؼد أفالما ك رسكما متحركة تتضمف مشاى كتركج   التمفزيكنية المتعددة التي تبث

فالمكاد الترفييية كالفنية التي تقدميا ىذه القنكات تؤثر عمى سمككات المراىقيف كتفتح  ،لو
ة، في ظؿ انسحاب أذىانيـ عمى قيـ كأفكار جديدة يحاكلكف تقميدىا كتمثميا في حياتيـ اليكمي

مكانيةك  األبكيف ا ممن  ،قنكاتمف عشرات الالبرامج المتضمنة عمى العنؼ نتقاء ال المتعمـ ا 
 .العنؼ ةمارسم أدل بالمتعمـ إلى اكىك م القنكاتيعني ازدياد التعرض لبرامج ىذه 

مف النسب السابقة تبيف بكضكح  أف  كذلؾ ت اإلحصائية التي يمكننا استنتاجياالدالال
أصبحت أكبر مف أف  االتصاؿ الحديثة كسائؿتشكيش كخاصة منيا التي تأتي مف عكامؿ ال

، كلعؿ ييا مف حياة المتعمـ فيك ينقميا معو إلى داخؿ المدرسة بأشكاؿ مختمفة نبعدىا أك نمغ
لعبة الحكت األزرؽ لخير دليؿ عمى التشكيش الذم أصبحت تحدثو ىذه الكسائؿ التكنكلكجية 

األساتذة بؿ كاألسرة المتمثمة في  فرسالة لدل المتعمميف إذ كصؿ األمر إلى درجة االنتحار،
 .مما يفقدىا لفعاليتيا "المتعمـ" عرض لمتشكيش لدل المستقبؿتت النصح كالتكجيو

 

                                                           
 .ثة دباب زىيةدراسة الباح ،عد إلى الدراسات السابقة مف فضمؾ 1

 .مف فضمؾ عد إلى نتائج المقابمة 2
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عالقة منشأ السموكات التخريبية بالتصرف المناسب لتعديل سموك  يبين 48الجدول رقم 
 المتعمم

 

 التصرؼ المناسب لتعديؿ السمكؾ
 المجمكع

 عدـ التدخؿ عقابو نصح التمميذ

مجموع  % التكرار % التكرار % التكرار
 % اراتالتكر 

منشأ 
السمككات 
 التخريبية

مجرد 
عادات 
 سيئة

51 65.38 

 

7 
 

08.97 20 25.64 78 19.5 

التأثر 
بالبيئة 
 االجتماعية

275 85.40 

 

14 
 

04.34 33 10.24 322 80.5 

 100 400 13.25 53 5.25 21 81.5 326 المجمكع

 
اتذة الذيف يركا أف منشأ كتمثؿ األس % 80.5أف أكبر نسبة تمثؿ  عاله تبيف نتائج الجدكؿ أ

مف   %85.40السمككات التخريبية ىك التأثر بالبيئة االجتماعية ك تدعـ ىذه النسبة نسبة 
 األساتذة الذيف ينصحكف المتعمميف لتعديؿ سمككيـ.

مف المبحكثيف ترل أف منشأ السمككات التخريبية ىك مجرد  % 19.5النسبة نسبة  هىذ تمي
المتعمميف لتعديؿ  فالمبحكثيف ينصحك مف  %65.38سبة عادات سيئة كتدعـ ىذه الن

 سمككيـ.

أف الدالالت اإلحصائية التي يمكننا استخالصيا مف ىذه النسب تشير بكضكح إلى 
األساتذة المبحكثيف يركا أف منشأ العادات التخريبية التي يقكـ بيا المتعمـ داخؿ  أغمب

بالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا  المؤسسة التربكية مصدرىا خارج المؤسسة أم التأثر
المتعمـ فالصكرة الذىنية التي يحمميا المتعمـ مف البيئة االجتماعية التي يسكد فييا تخريب 
لممرافؽ العمكمية  تنتقؿ معو إلى المدرسة كتككف عامؿ تشكيش  عمى رسالة األساتذة لدل 
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مف عادات كتقاليد كتييئيـ تتمقى التالميذ مف المجتمع كما يحكيو فالمدرسة  ،المتمقي
يقكمكف بنصح كتيذيب سمكؾ  ليصبحكا أفراد صالحيف مف خالؿ عمؿ المدرسيف الذيف 

فالتخريب ما زاؿ مكجكد أم  مف رسائؿ األساتذة المتعددة كالطاقـ اإلدارم،المتعمـ لكف بالرغـ 
التي ترل  أف الرسالة كجدت تشكيش عمى مستكل المتمقي حاؿ دكف تحقيؽ مبتغاىا. فالبيئة

ال شؾ  يمكف أف نتصرؼ فييا كيؼ نشاء، " ممؾ البايمؾ"أف األمالؾ العمكمية ىي مشاع 
 أف أبنائيا سيحممكف معيـ بعض مف أفكارىا إلى داخؿ المدرسة.

 . استخالص نتائج االستبيان2.1
 استخالص نتائج البيانات العامة. 1.2.1

في  قطاع التربيةاث عمى الذككر في يتميز جنس أفرد عينة البحث  بتفكؽ نسبة  اإلن .
 مدينة الجمفة، كما أف لمعامؿ الديمغرافي دالالتو في تفسير النسب.

سنة كقد أعزاه الباحث إلى  إفرازات إلغاء قانكف  51معظـ  أفراد العينة يقؿ سنيـ عف  .
التقاعد النسبي  إلىخركج ا الؼ مف األساتذة  إلىالتقاعد دكف شرط السف الذم أدل 

 أحدث حالة تشبيب في القطاع.ك 
 غالبية عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط  مف حممة الشيادات الجامعية. .

نصؼ عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط  تـ تكظيفيا عف طريؽ المعيد التكنكلكجي  .
كينا ليذا الغرض،  أك المدارس العميا لألساتذة مما يعني أنيـ أعدكا خصيصا لمتعميـ ك تمقك تك

مف بيف خريجي الجامعات كالذيف اضطرت الكزارة  لتكظيفيـ  األساتذةكالنصؼ األخر مف 
التكظيؼ  إلىالتقاعد كحاجة القطاع المتزايدة  إلى األساتذةلسد العجز الذم أحدثو خركج 

 مف حيث تككينيـ األكلي.    األساتذةنتيجة النمك الديمغرافي مُما أكجد تمايز بيف 
باب  إلىسنكات ك أعزاه الباحث  21معظـ أفراد عينة الدراسة تقؿ أقدميتيـ في العمؿ عف  .

 التكظيؼ الذم فتح عمى مصرعيو أماـ حاممي الشيادات الجامعية
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 استخالص نتائج الفرضيات. 2.2.1
 أوال: استخالص نتائج الفرضية األولى.

ساتذة كمرسميف في العممية االتصالية التبايف في التككيف لدل األ التذكير بالفرضية األكلى:
 يعيؽ أدائيـ في إحداث التفاعؿ الصفي داخؿ المؤسسة التربكية. 

تباين تكوين األساتذة بوصفيم مرسمين في العممية االتصالية يعيق أدائيم في إحداث 
 لألسباب التالية: التفاعل الصفي

الخدمة متفاكت المدة  أثناءمقكا تككينا معظـ أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ت .
 ببيف األسبكع كالسنة . 

أساتذة التعميـ المتكسط مف أفراد عينة الدراسة متمايزكف إزاء المساىمة في اختيار أماكف  .
جمكس المتعمميف فنصؼ عينة الدراسة تقريبا تسمح لممتعمميف لالتصاؿ بينيـ بينما الفئة 

 أكقات الدرس أك ال تسمح بو مطمقا   المتبقية ال تسمح بو إال خارج
يتكاصمكف مع الذيف ليـ نفس  معظـ أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط .

أقدميتيـ كيشكمكف جماعات خاصة بيـ، إال أف تقكقع األساتذة القدماء خاصة فيما بينيـ 
 ميـ. ينعكس سمبا عمى األساتذة الجدد إذ ىـ في حاجة إلى مف يرشدىـ في عم

أساتذة التعميـ المتكسط مف أفراد عينة الدراسة منقسمكف حياؿ استخداـ النشاطات . 
الالصفية ففئة مف األساتذة تطبؽ النشاطات الالصفية كترل بكجكب استخداميا كفئة مف 

 األساتذة ال تستخدـ النشطات الالصفية.
عميا تسبيف إلى المدارس الالمنأساتذة التعميـ المتكسط مف أفراد عينة الدراسة غالبية  .

بخالؼ مف ال  كالمعاىد التكنكلكجية في تككينيـ األكلي يساىمكف في تكزيع جمكس التالميذ
 .ينتسبكف في تككينيـ إلى ىاتيف المؤسستيف التربكيتيف

معظـ أساتذة التعميـ المتكسط مف أفراد عينة الدراسة مف خريجي المدارس العميا ك المعاىد  .
 مما يساىـ في إحداث التفاعؿ الصفي بيف يكظفكف النشاطات الالصفيةالتكنكلكجية 
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بينما مف ال ينتسب إلييما  ال يكظفكف النشاطات الصفية مما ينعكس سمبا  عمى  المتعمميف،
 التفاعؿ بيف المتعمميف  

أساتذة التعميـ المتكسط مف أفراد عينة الدراسة ممف كاف تككنيـ األكلي في المعاىد  غالبية .
التكنكلكجية كالمدارس العميا يسمحكف لممتعمميف  باالتصاؿ بينيـ أثناء الدرس مما يزيد مف 

، كعمى إبداء آرائيـ بكؿ حرية  ركح المبادرةفرص التفاعؿ بيف لممتعمميف كيشجعيـ عمى 
بينما مف كاف تككينيـ األكلي في الجامعات ال يسمحكف لممتعمميف في االتصاؿ بينيـ إال 

  الدرس أك ال يسمحكف أبدا. خارج أكقات
 ثانيا: استخالص نتائج الفرضية الثانية.  

كثافة البرامج في العممية االتصالية تعيؽ المتعمميف في تحصيميـ  التذكير بالفرضية الثانية: 
 الدراسي داخؿ المؤسسة التربكية.

اخل كثافة البرامج في العممية االتصالية تعيق المتعممين في تحصيميم الدراسي د
 ويظير ذلك: المؤسسة التربوية

غالبية أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال يستخدمكف عمؿ المجمكعات في  .
كثافة البرامج كالنشاطات المرافقة ليا ككثرة التالميذ  ال يسمحاف لألستاذ ف  بناء الدرس

مما  ،جاز الدركسالتأخر في انباستخداـ عمؿ المجمكعات في بناء الدرس خكفا مف 
كالتركيز عمى إيصاؿ المعكمات فقط  اإلعراض عف العمؿ بالمجمكعات، يضطرىـ إلى

لممتعمميف خاصة في أقساـ االمتحاف كىذا ا ربحا لمكقت  كىك ما يتنافى كبناء التعمـ كفؽ 
 مُما يؤثر عمى تحصيؿ المتعمميف.  المقاربة بالكفاءات

ال يكفييا الحجـ الساعي إلتماـ جميع ة التعميـ المتكسط أفراد عينة الدراسة مف أساتذ أغمب .
النشاطات المطمكبة في الحصة الكاحدة بسبب احتكاء المناىج عمى نشاطات كثيرة  ال 
يستكعبيا الحجـ الساعي لمحصة كيحكؿ دكف تطبيقيا جميعا، ممنا يفرض عمى األستاذ عدـ 
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 ك ىك ما يؤثر عمى ب كأفيد لممتعمـالتطرؽ ليا كاممة  كالتقميؿ منيا كاخذ ما يراه انس
 تحصيؿ المتعمميف.    

 أفراد العينة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال يسعيا الكقت إلعطاء كاجبات منزلية  معظـ .
بسبب كثافة الدركس كعدـ جدكل الكاجبات  ألف المتعمميف يقكمكف بنسخ الكاجبات عف 

 أك  ألحد أفراد عائمتيـ . بعضيـ أك يمتجئكف إلى االنترنت لحؿ الكاجبات 
غالبية أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال تكفييا أسابيع الدراسة الفعمية  .

مقارنة بعدد الدركس إلنياء جميع الكحدات المقررة ممنا يفرض عمى األساتذة عدـ التطرؽ 
الدركس  خاصة لألقساـ لجميع الدركس المطمكبة خالؿ السنة الدراسية أك اإلسراع في تناكؿ 

 التعميـ المتكسط كىك ما ينعكس سمبا عمى تحصيؿ المتعمميف. ةالمقبمة عمى امتحاف شياد
عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط  ال تتمقى تغذية راجعة صحيحة أثناء  دأفرام معظ .

عني أف  رسالة التككيني  إال مف نصؼ القسـ أك المتفكقيف فقط مُما يالتشخيصي ك  ـالتقكي
األساتذة الكثيفة ال يفيميا جميع المتعمميف إال مف ليـ قدرات ذىنية تمكنيـ مف مسايرة 

    .األستاذة
عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط  يعتمدكف في تحضيرىـ لمدركس عمى  دأفرا أغمب. 

عمى التقكيـ  مكتسبات المتعمميف الماضية دكف مراجعتيا مع التالميذ أم ال يعتمدكف
كاعتماد  مكاطف الضعؼ لدل التالميذالتشخيصي لمتأكد مف المكتسيات القبمية ك معرفة 

إستراتيجية لمعالجة مشكالت التعمـ التي يعاني منيا المتعممكف ليسيؿ عمييـ بناء تعممات 
أخرل، غير انو لكثافة البرنامج كلضيؽ الكقت يضطر األستاذ إلى اإلعراض عف ىذا 

 التربكم.اإلجراء 
عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط تعتمد في إعدادىا لمفركض  دأغمب أفرا .

عمى تحديد الدركس لممتعمميف بسبب كثرة الدركس، كىك ما يؤدم بالمتعمـ إلى  تكاالختبارا
 االىتماـ بدركس دكف غيرىا مُما سينعكس عمى تحصيمو مستقبال. 
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ك ال اتذة التعميـ المتكسط تركز عمى اإلجابة المطمكبة فقط عينة الدراسة مف أس دأغمب أفرا .
فكثافة البرنامج ككثرة المتعمميف في  أك تصححيا ضمنيا، ةتنتبو ألخطاء المتعمميف الكتابي

الصؼ الكاحد تجعؿ األستاذ يعرض عف تتبع أخطاء المتعمميف الكتابية التي ترتبت عف  
   .مكتسبات قبمية سابقة

نة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال يستعممكف المغة السميمة في عي دأغمب أفرا .
االتصاؿ بينيـ  "كمرسميف" كبيف المتعمـ "المتمقي" بشكؿ كبير سكاء في المغة العربية 
الفصحى أك في المغة األجنبية، كىك ما يؤدم إلى ضعؼ الرصيد المغكم كالمعرفي لدل 

ف أفكارىـ بكضكح، ك ينعكس سمبا عمى المردكد المتعمميف كعدـ قدرتيـ عف التعبير ع
 التحصيمي لمتالميذ. 

نصؼ التالميذ فقط يجيبكف إجابة صحيحة، فرسالة األستاذ ال يستكعبيا جميع المتعمميف  .
 بسبب كثافتيا كعدـ تناسبيا مع كقت الحصة مُما انعكس عمى تحصيا المتعمميف. 

بسبب  لماضية دكف مراجعتيا مع المتعمميفاغمب األساتذة يعتمدكف  عمى دركس السنة ا .
عدـ تناسب الزمف المستغرؽ لمحصة مع الدرس الكثيؼ"الرسالة" مما ينعكس عمى تحصيؿ 

   المتعمميف
التي يقكـ بيا المتعمـ بسبب كثافة الدركس  المالئيةأغمبية األساتذة ال يراعكف األخطاء ا.  

 مكبة في الحصة الكاحدة.المط تكعدـ كفاية الحجـ الساعي إلتماـ جميع النشاطا
 .  ثالثا: استخالص نتائج الفرضية الثالثة

غمكض المقاربة بالكفاءات كقناة في العممية االتصالية يعيؽ التذكير بالفرضية الثالثة: 
 تحقيؽ كفاءات التعمـ داخؿ المؤسسة التربكية 

كفاءات التعمم  غموض المقاربة بالكفاءات كقناة في العممية االتصالية يعيق تحقيق
 ، ويظير ذلك في:داخل المؤسسة التربوية
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غالبية أفراد الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ، كىك ما  غمكض مفيـك الكفاءة لدل .
كبالتالي  بالشكؿ المطمكب في المنياج كبناء التعمـ ينعكس عمى قدرتيـ بالتدريس بالكفاءات

 .تحقيؽ كفاءات التعمـ
 ؼ.كاألىدا ميـ المتكسط مف أفراد عينة الدراسة ال يميزكف بيف الكفاءةأغمب أساتذة التع .
معظـ أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال يفرقكف بيف الكضعية المشكمة عمى  .

اعتبار أنيا تدريب عمى استخداـ المكتسبات في حؿ المشكالت الصعبة كبيف التدريب عمى 
أفراد  اب معارؼ صعبة فمفيكـ الكضعية المشكمة غامض لدلحؿ التمرينات الصعبة كاكتس

عينة الدراسة  كالتي تتعمؽ بكضع المتعمـ في كضعية مشكؿ لتمكينو مف استخداـ جميع 
كىك ما يتعارض كتحقيؽ كفاءات التعمـ كبناء التعمـ  قدراتو المعرفية كخبراتو المكتسبة لحميا،

 لمنياج.كفؽ ما جاءت بو المقاربة بالكفاءات حسب ا
معظـ أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال تستخدـ طرائؽ التدريس المقترحة  .

 في المنياج إما لجيميـ بيا أك لعد ـ كجكد بيئة تسمح ليـ بتطبيقيا.
غمكض  في تطبيؽ اإلدماج لدل  معظـ عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط  ممف  .

 .نشاطات التعمـ أثناءالتقكيـ فقط كمف يظف انو يتـ  أثناءيعتقد انو يتـ 
مف أساتذة التعميـ المتكسط يعتمدكف في بناء الدركس عمى  معظـ أفراد عينة البحث .

في المذكرات كال يعتمدكف عمى نشاطات التالميذ في المجمكعات   طريقتيـ المحضرة مسبقا
 ت.كىك ما يتنافى مع بناء التعمـ كفؽ المقاربة بالكفاءا

غالبية أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال تطبؽ أنكاع التقكيـ الثالثة  .
ا يعني أف  )تشخيصي تككيني التحصيمي( بالرغـ أىميتيا في بناء كفاءات المتعمميف، ممن

أم تقكيـ تحصيمي" االمتحانات  يتـ بشكؿ تقميدمالتقكيـ المستعمؿ لدل األساتذة ال زاؿ 
ال يقتصر عمى رصد الذم  كيتنافى مع مفيـك التقكيـ حسب المقاربة بالكفاءات  الفصمية"،
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التعمـ لدل  مسارلتعديؿ  العممية التربكية تكجييا سميما بؿ ىك كسيمة لتكجيو فقط النتائج
  المتعمميف قبؿ بداية التعمـ كأثناء التعمـ كفي نياية التعمـ  حسب قدراتيـ.

غالبية  في التقكيـ المستمر لممتعمميف لدل  األساتذةعمميا في المعايير التي يست غمكض .
أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط، فاألساتذة الزالكا يستخدمكف األساليب التقميدية 
في تثميف عمؿ المتعمميف، فعممية التقكيـ المستمر لدييـ عممية غير شاممة لجكانب نمك 

 المتعمـ معرفيا.
ال يستعممكف طرائؽ التدريس التي تتطمبيا بيداغكجيا المقاربة  اد عينة الدراسة غالبية أفر  .

يعيؽ تحقيؽ كفاءات التعمـ  امم يابالكفاءات ك يستخدمكف الطرؽ التقميدية التي تتنافى مع
 .المطمكبة في المنياج

مسبقا كىك ما  الخالصات المعدة ك الدركس ال زاؿ يتـ مف خالؿ االستنتاجات بناء .
 تعارض مع بناء الدركس كفؽ المقاربة بالكفاءات  كيعيؽ تحقيؽ كفاءات التعمـ.ي
تصكر المبحكث لمكضعية المشكمة خاط  كيتعارض مع مفيكميا في المقاربة بالكفاءات   .

كىك ما يعيؽ تحقيؽ الكفاءات المطمكبة فالكضعية المشكمة تعتبر حجز الزاكية في المقاربة 
  بالكفاءات.
 .  الص نتائج الفرضية الرابعةرابعا: استخ
التدخؿ السمبي لمبيئة االجتماعية لممتعمـ يعيقو كمستقبؿ في العممية  :ضية الرابعةالتذكير بالفر 

 االتصالية عف اجتناب السمككات المنحرفة داخؿ المؤسسة التربكية. 
ة التدخل السمبي لمبيئة االجتماعية لممتعمم يعيقو كمستقبل في العممية االتصالي 

 :عن اجتناب السموكات المنحرفة داخل المؤسسة التربوية، ويظير ذلك في مايمي
أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط تنصح المتعمـ عند مالحظتو بمباس غالبية   .

غير الئؽ فعالقة األستاذ بالمتعمـ ال تقتصر عمى مادتو العممية التي يدرسيا إياه  بؿ تتعداه 
 .جاىاتو كسمككو لقيمو كات



 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج                                               الفصل الخامس  

 

 

384 

معظـ أفراد عينة الدراسة مف أساتذة التعميـ المتكسط تسمؾ طريقة النصح لتعديؿ سمكؾ   .
في  األساتذةالمتعمميف الذيف يقمدكف الالعبيف كالفنانيف في سمككيـ كمظيرىـ، كىذا في سعي 

 المحافظة عمى ثكابت كقيـ األمة.  
 اإلساءة المعنكيةالمتكسط يحترمكف حرفيا قانكف منع غالبية أفراد العينة مف أساتذة التعميـ  .

، نتيجة ما عاينكه مف متابعات قضائية تعرض ليا زمالئيـ استخدمكا العنؼ ضد كالبدنية 
كىك ما أدل إلى  جعؿ المتعمـ المتعمميف، كتشيير بأساتذة آخريف تناكلتو بعض القنكات، 

 .سمطة األستاذأكثر تمردا عمى األستاذ كاإلدارة كتراجعت ىيبة ك 
كجكد بعض التالميذ المدلميف مف أكليائيـ يعيؽ كثير مف أفراد عينة الدراسة مف أساتذة   .

  .التعميـ المتكسط أداء دركسيـ
أفراد العينة مف أساتذة التعميـ المتكسط يعتبركف أف السرقات التي يرتكبيا التالميذ  اغمب. 

ة، كىك سمكؾ دخيؿ عنيا، فالمدرسة مؤسسة كتحدث داخؿ المدرسة يتـ تعمميا خارج المدرس
 تربكية ال تعمـ السرقة.   

أفراد العينة مف أساتذة التعميـ المتكسط  يؤكدكف عمى كجكد العنؼ داخؿ المؤسسة  غالبية .
 التربكية  قؿ أك كثر كىك سمكؾ دخيؿ عمى المدرسة. 

ات التخريبية التي يقـك بيا أساتذة التعميـ المتكسط يعتبركف السمككمعظـ أفراد العينة مف  .
المتعمـ داخؿ المدرسة نتيجة التأثر بالبيئة االجتماعية، فالمتعمـ ال يترؾ ما تعممو خارج 

 المدرسة عمى أبكابيا.
غالبية أفراد العينة مف أساتذة التعميـ المتكسط  تؤكد أف التالميذ يتعممكف تعاطي التب   .

   خارج المدرسة. 
، بوة خارج المدرسة مف خالؿ عكامؿ االنحراؼ" التشكيش" التي تحيط تعمـ التمميذ السرق .

 .كالطاقـ التربكم باجتنابيا األساتذةكىذا بالرغـ مف نصائح 
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داخؿ المدرسة أيف  إلىمظاىر العنؼ أصبحت محيطة بالمتعمـ كتقمصيا كانتقمت معو  .
 عف االبتعاد عنيا.   األساتذةأصبح يمارسيا بالرغـ مف نصائح 

التخريبية التي يالحظيا المتعمـ في بيئتو  السمككاتمتفقكف عمى أف  األساتذةمعظـ   .
الخارجية انتقمت معو كجسدىا في أشكاؿ متعددة داخؿ المدرسة بالرغـ مف نصائح الطاقـ 

 التربكم لو
 . تحميل واستخالص نتائج المقابمة.2

 .تحميل بيانات المقابمة1.2
 مة الموجية لمستشاري التربيةأوال: البيانات التي تخص األسئ

جميع مستشارم التربية عمى كجكد لبعض  ا فات اجتماعية داخؿ المؤسسة التربكية   يتفؽ
كالتي أصبحت في تزايد مف سنة  كتعاطي التب  كالعنؼ كتؤثر عمى السير الحسف لممدرسة،

سمبية  ككاتألنيا سم اك تعيؽ  تمدرس المتعمميف بشكؿ أفضؿ لذا ك جب محاربتيإلى أخرل 
   المؤسسة دخيمة عمى

 البيانات التي تخص أسئمة التدخين .1
تعاطي التب  مف ا فات المنتشرة في محيط المدرسة بكثرة   أف يتفؽ أغمب ميستشارم التربية

المشاكؿ  أف بيةالتر  مستشار يرل مي ك  كحتى انو ضبط بعض المتعمميف يتعاطكف المخدرات
كاإلعالـ   ك إدماف األب أك احد أفراد العائمة عمى التدخيف األسرية ك ضعؼ رقابة الكالديف

مف األسباب التي تدفع بالتالميذ إلى التدخيف، كلمكاجية آفة التدخيف يتـ تسميـ قانكف داخمي  
 مطمع كؿ سنة إلى األكلياء لممصادقة عميو في البمدية لمعرفة ما ىك المسمكح بو لممتعمميف

اإلضافة إلى تشديد الرقابة عمى التالميذ داخؿ المؤسسة كما ىك ممنكع داخؿ المؤسسة ب
 المكاف الذم يمكف أف يستغمو المتعمـ لتعاطي التب  في دكرات المياه التربكية خاصة
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باإلضافة إلى الدركس التحسيسية التي ىي مبرمجة مف طرؼ الكزارة الكصية لمتكعية مف 
المتعمميف ، كما يتـ برمجة لقاءات  مخاطر التدخيف كالمخدرات كتأثيرىما السمبي عمى صحة

 مع أكلياء األمكر التالميذ الديف ضبطكا يدخنكف لممشاركة في إيجاد الحمكؿ. 
كيؤكد مستشارم التربية عمى انو بالرغـ مف تشديد الرقابة داخؿ المؤسسة كالدركس التكعية 

دخكؿ إلى خاصة قبؿ ال لدل بعض المتعمميف تعاطييـ لمتب   يالحظ زاؿ  ما  وإال أن
 .منيا مباشرة جالمؤسسة أك عند الخرك 

 البيانات التي تخص أسئمة العنف 2
تبيف مف خالؿ إجابات جميع ميستشارم التربية  دكف استثناء عمى تنامي كتيرة العنؼ     

مختمفة كشجارات   أشكاال مظاىر مقمقة لدرجة اإلجراـ ك كتغمغمو في الكسط التعميمي كاتخاذه
عضيـ البعض أك التي يحدثكنيا مع الغرباء كتمتد حتى داخؿ المدرسة أك المتعمميف مع ب

عند مدخميا، ك ألجؿ الحد مف الظاىرة يقـك مستشارم التربية كمساعدييـ التربكييف باتخاذ 
المتابعة لحاالت كإحضار األدكات الحادة كالخطيرة، ك لمنع دخكؿ الممنكعات تدابير كقائية 

اصة لمتعرؼ عمى مف يسمؾ ىذا المسمؾ كمف يكرر الفعؿ في سجالت خالعنؼ كتسجيميا 
كاالجتياد لمعرفة أسبابيا كدكافعيا ك إبالغ كلي أمر التمميذ بالحادثة لمناقشة المشكمة، ألف 

 أم فتكر قد يؤدم إلى ما ال تحمد عقباه
الشارع يظؿ يهصدر آفات اجتماعية لممؤسسات  كما يؤكد جميع مستشار التربية  أف       

،  فسمطة مستشار التربية تزكؿ أماـ المؤسسة التربكية أك بالقرب منيا حيث ييقدـ تربكيةال
التالميذ المطركديف أك المتسربيف كحتى الغرباء إلى االختالط بالمتمدرسيف بغية تكريطيـ في 

 أفعاؿ مشبكىة كتناكؿ المخدرات أك التركيج لو داخؿ المؤسسة ما بيف التالميذ. 
 ي تخص أسئمة  السرقةالبيانات الت 3

 دـيؤكد مستشارم التربية عمى أف السرقة منتشرة في المؤسسات التربكية حيث يق
كالكتب  قة لكاـز مدرسية تخص زمالئيـسر  ىعم بعض المتعمميف منف ضبطكا كىـ يسرقكف

ضبطكا فقد   فلجكء بعض المتعمميف لمسرقة ممُ أسباب كحكؿ كالكراريس كاليكاتؼ النقالة، 
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شارم التربية  باف إقداـ المتعمـ عمى السرقة يعكد لمرغبة في شراء بعض صرح مست
بعض األلبسة التي درج أقرانو عمى ارتدائيا  أك تقميد ألحد أفراد  أسرتو  ءالحاجيات كاقتنا

أخر ما أنتجتو  ؾفي السرقة أك بسبب حرماف عاطفي أك حبا في الظيكر كالتفاخر بامتال
نقالة أك ألف التمميذ السارؽ نشأ في بيئة إجرامية أك تككف نتيجة مف اليكاتؼ ال االتكنكلكجي

 دكافع عدكانية تجاه بعض أقرانيـ.
مازالت  ةسرقة األدكات المدرسي مف طرؼ األساتذة كالنصائح  إال أف ةكرغـ الدركس المقدم

منتشرة مُما حذا باإلدارة إلى انتياج إجراءات احترازية لمحد مف الظاىرة إذ يطمب مف 
 المتعمميف عدـ البقاء في األقساـ أثناء االستراحة كعدـ إحضار األشياء الثمينة. 

 البيانات التي تخص أسئمة تدخل أولياء األمور في عمل األساتذة واإلدارة. 4
أكلياء أمكر التالميذ أجرينا معيـ المقابمة مف ميستشارم التربية أف  أكد جميع مف

إال أف حيف ألخر لالستفسار عف تمدرس أبنائيـ،   ـ مفكمرحب بزيارتي فشركاء ضركريي
التي يتدخؿ فييا األكلياء سكاء في عمؿ األستاذ أك عمؿ اإلدارة  كالتي  ؿالمسائ ىناؾ بعض

 مستشارم التربية  تعيؽ عمميما كمف بيف النقاط التي تطرؽ ليا
التالميذ ممفات ترتيب القكائـ ك  ضبطيؿ المتعمـ مف قسـ إلى قسـ كخاصة بعض ك طمب تح

باألمكر اإلدارية في كقت يككف  االنشغاؿيعني  ألخر القسـ التالميذ مف ألف السماح بتحكيؿ
كألف تكزيع المتعمميف عمى األقساـ يراعي مسألة  ، عادة مكتظ أم بداية استئناؼ الدراسة

في قسـ كاحد،  كىك  فك حتى التالميذ الفكضكيي عدـ تمركز النجباء فقط أك الضعفاء فقط
ا ال يتفيمو بعض األكلياء باإلضافة لعدـ احتراـ أياـ االستقباؿ المخصصة لكؿ أستاذ إذ م

 أف بعض األكلياء يطمبكف مالقاة األستاذ  حيف  يككف  مشغكؿ بالتدريس. كال يتفيمكف ذلؾ. 
كمف بيف  ما صرح بو مستشارم التربية االنشغاالت التي يطرحيا دائما عمييـ بعض 

الطمب  األماكف األمامية أكب كاستئثارىـ مب تغيير مكاف جمكس أبنائيـأكلياء األمكر كط
المتكرر لمقاء األساتذة لمراجعة نقاط ابنو أك لقاء األستاذ ألنو دائما ال يتيح فرصة لمشاركة 

 .يفضؿ عميو بعض المتعمميف ا خريفابنو في الدرس كانو 
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بيف بعض  عارض كجيات النظرتكما يتفؽ أغمب مستشارم التربية عمى كجكد اختالؼ ك  
ا باء يدعمكف أبناءىـ بشكؿ مباشر فبعض   األكلياء كاإلدارة كاألساتذة حكؿ ىنداـ أبنائيـ، 

كارتداء لباس معيف ال يعني بالضركرة  في نكعية الينداـ كيركا أف ىذه حرية  شخصية،
 لمياتؼ النقاؿ عدـ إحضار أبنائيـ تصكر ال أخالقي لمرتديو كما ال يتقبؿ بعض األكلياء

التي  متعارض مع القانكف الداخمي لممؤسسة كبالتعميمة الكزارية أف إحضارهبالرغـ  لممدرسة
  .الكزيرة شخصيا شددت عمييا

 البيانات التي تخص أسئمة  المباس 5 
مككات دخيمة عمى المؤسسة  منتشرة في كجكد سي يؤكد جؿ  ميستشارم التربية عمى 

 كالممثميف كفرؽ الغناء فبعض فبالالعبي وات التربكية كالتشبالقسـ أك في محيط المؤسس
المتعمميف يرتدكف بعض األلبسة التي تتنافى مع لباس الحشمة كالكقار كتتعارض كالقانكف 
الداخمي لممؤسسة فما يالحظ بالنسبة لفئة معتبرة مف لمذككر ارتدائيـ لسراكيؿ متراخية ك 

ر ك كتابة كممات ال أخالقية باإلضافة إلى اىتماـ زائد ممزقة كما يقكمكا بتمزيؽ أكماـ الملز 
إذ مف بيف المتعمميف مف يقـك بصب   بنفس طريقة بعض الالعبيف تصفيؼ الشعر بطريقة

 شعره تشبيا ببعض الالعبيف. 
ببعض األفالـ   يفتأثر بعض أما بالنسبة لمفتيات فيؤكد مستشارم التربية  باف 

المقطعة كالضيقة     ؿفاضحة كمثيرة كالسراكيرتداء ألبسة اكاضح إذ يعمدف عمى  بمجةالمد
بكضح مساحيؽ التجميؿ كالماكياج كىك ما يتنافى مع  التي تبيف مفاتف جسميف كما يقمف 

 الصكرة التي يجب أف تككف عمييا طالبة العمـ. 
 لممؤسسة عمى التالميذ يكرغـ التكجييات الكثيرة لألساتذة كما يفرضو القانكف الداخم 

بالتحمي بالسمكؾ الحسف كاالمتثاؿ لقكاعد االنضباط المعمكؿ بيا إال أف المتعمميف ما يفتئكف 
يعكدكف إلى سابؽ عيدىـ كخاصة في  أثناء االمتحانات الفصمية كالرسمية يؤكد مستشارم 

 التربية.
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  السموكات التخريبية: 6
مدرسة بيف المتعمميف  يشير أغمب مستشار التربية عف كجكد ظاىرة تخريب ممتمكات ال  

 إال أف حدتو تتفاكت مف مؤسسة إلى أخرل.
المخابر ك زجاج النكافذ كاألبكاب  ك الكيرباء ذمؤاخ ك الصبكرات فالتخريب يطاؿ

،  كالطاكالت حتى انو في بعض الحاالت يضيع المتعمـ كقتا مف الحصة متنقال مف الكراسيك 
بفعؿ الطاكالت  دد الكراسي  ك قسـ  خر بحثا عف كرسي يجمس عميو نتيجة نقص ع

، كما أف التخريب انتقؿ حتى إلى سيارات بؿ طاؿ حتى دكرات المياه التخريب الذم طاليا، 
في انتشار  كلمحد مف الظاىرة تتخذ اإلدارة إجراءات كقائية تتمثؿ األساتذة كالطاقـ اإلدارم ،

عدـ ترؾ المتعمميف بمفردىـ  الركاؽ كفي ك  التربكية في الساحة أثناء االستراحة  المساعديف
تنظيـ الخركج إلى دكرات المياه خارج أكقات االستراحة إال لمحاالت ك أثناء غياب األستاذ 

نذار في ممؼ المتعمـ،  إال انو بالرغـ  ك المرضية إلزاـ كلي المتعمـ عف تعكيض ما أتمفو كا 
يؤكد مستشارم ة مف ىذه اإلجراءات فأم ىفكة تعني تخريب يطاؿ احد ممتمكات المدرس

  التربية.
كحسب مستشارم التربية دائما  فاف التخريب متفاكت مف مؤسسة إلى أخرل فالمتكسطات  

التي تتكاجد بالقرب مف األحياء الفكضكية أك األحياء التي نشأت خالؿ العشرية السكداء 
 يكثر فييا التخريب.  

 التربويين )المفتشين(. ثانيا: البيانات التي تخص األسئمة الموجية  لممشرفين  
  البيانات التي تخص أسئمة التجمعات التكوينية المقامة لألساتذة الجدد أثناء العطل 7

يتفؽ جميع المشرفيف التربكييف عمى أف ضيؽ الكقت المخصص لتككيف األساتذة          
سبكع الجدد  مف الصعكبات التي تطرح بقكة، ففترات راحة األساتذة مف يكـ السبت أك األ

األكؿ مف العطمة الشتكية أك الربيعية أك بعض األسابيع مف العطمة الصيفية   يتـ استغالليا 
كحصص تككينية مُما يشكؿ عب  كبير عمى األساتذة خاصة الذيف يعممكف في أماكف نائية 
فالحضكر ضركرم، كنجـ عف قصر مدة تككيف األساتذة الجدد  تناكؿ مكاضيع التككيف 



 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج                                               الفصل الخامس  

 

 

38: 

أف انعداـ الجانب التطبيقي مف أبرز النقائص التي تعترض تككيف األساتذة،  بسطحية ، كما
 إذ ييقحـ األساتذة مباشرة في الميداف دكف سابؽ إعداد ميداني. 

كبحضكر يطبعو نكع مف  عدـ تحمس األساتذة لمتككيفكذلؾ يتفؽ المشرفيف التربكييف عمى 
كييف أنفسيـ لمتككيف لتزامف التككيف مع الفتكر، إال أننا لمسنا عدـ تحمس  المشرفيف الترب

العطؿ كانعداـ المحفزات المالية بدعكل أنيـ يؤدكف في مياميـ  كانعداـ اإلطعاـ أياـ بدعكل 
 التقشؼ.

 البيانات التي تخص تطبيق األساتذة لممقاربة بالكفاءات ومدى تمكنيم من مفاىيميا 8
ناء شرح مفاىيـ كتطبيقات المقاربة يؤكد جميع المشرفيف عمى كجكد صعكبة أث          

بالكفاءات في الندكات التي يسيركف عمى تنظيميا، فيي تتضمف غمكضا كبيرا في مفاىيميا 
العجز الذم يبديو البيداغكجية كتطبيقاتيا عمى الكاقع المدرسي، كىك ما يظير جميا في 

مازالكا مرتبطيف بطرقيـ الكثير مف األساتذة في فيـ المقاربة بالكفاءات،  فأغمب األساتذة  
خاصة التي تعكدكا عمييا خالؿ سنكات عمميـ الماضية عمى الرغـ مف محاكلة البعض ال

خاصة ما تعمؽ بالتقكيـ بأنكاعو الثالثة أك  تمنيـ تطبيؽ بعض جكانب المقاربة بالكفاءا
 التطرؽ لبعض المشاريع.  

 البيانات التي تخص كثافة البرنامج 9
يف التربكييف عمى كثافة البرامج كالنشاطات المتعمقة بالدركس كلك أننا يتفؽ جميع المشرف 

يكيؼ بعض  أفلمسنا لدل البعض  نكع مف التحفظ  بالقكؿ أنو يمكف لألستاذ الكؼء 
الدركس لسيكلة تناكليا ك ألنيا ال تتطمب حجـ زمني كثير، كىك ما يعني في كؿ األحكاؿ 

 . د األستاذ المتمرس كلتعمؽ األمر ببعض الدركساإلقرار بكجكد كثافة في حالة عدـ كجك 
 البيانات التي تخص تدارك األستاذ لنقائص المتعمم الراجعة إلى سنوات ماضية 10

 عمى كجكب تقيد األستاذ بما ىك محدد لو خالؿ السنة  التربكييف  يؤكد أغمب المشرفيف
إلى سنكات ماضية لما أمكف  الدراسية كيؤكدكف بأنو لك تـ تتبع نقائص المتعمميف التي تعكد
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عدد كبير مف المتعمميف عرؼ تمدرسيـ اختالالت  االنتياء مف برنامج المطمكب  لكجكد 
كثيرة  كشغكر المنصب ك تعاقب عدة أساتذة مستخمفيف عمييـ أك تأخر تعييف أستاذ ليـ، أك 

ية فاألستاذ عدـ التطرؽ لبعض الدركس مميا ينتج عنو كجكد  نقص فادح في مكتسباتيـ القبم
نما يحاكؿ   ال يمكف لو تعقب جميع نقائص المتعمميف التي تعكد إلى سنكات مضت كا 

معالجة اإلختالالت في حصص المعالجة البيداغكجية إف أمكف ألف  ىتو الحصص 
 مخصصة لمعالجة  اختالالت  تعثر المتعمميف في دركس السنة الحالية ال السنكات القبمية.

 المقابمة:. استخالص نتائج 2.2
العنؼ المادم المفظي ك انتشاره بيف المتعمميف  اغمب مستشارم التربية يجمعكف عمى كجكد 

كانتشار التدخيف بيف المتعمميف ك تكسير ممتمكات المؤسسة كارتداء مالبس غير محتشمة   
كعف االستفسار عف أسباب ىذه الممارسات أجمع أغمب مستشارم التربية الذيف استجكبناىـ 

السمبية ىي نتيجة ممارسات خارجة عف المدرسة فبيئة المتعمـ أف ىذه الممارسات  عمى
كتدعك إليو  الخارجية أصبحت عنيفة ككسائؿ اإلعالـ كما تتضمنو برامجيا تكرس لمعنؼ

 ضمنيا
كما أف األسرة تراجع دكرىا التربكم، فمع أف العصر يشيد انفتحا عمى ثقافات ا خريف لـ 

م كاف مف المفركض أف يرافقو كعي اكبر لألكلياء بدكرىـ إال أف ما يشيد لو مثيؿ كالذ
 يالحظ لدل جميـ ىك اقتصار دكرىـ عمى الرعاية كليس عمى التربية.

أما فيما يخص المشرفيف التربكييف فيتفقكف أف ضيؽ الكقت المخصص لتككيف األساتذة 
ات الصمة بالتدريس الجدد  يعد عامؿ محدد في التطرؽ لبعض المكاضيع الميمة فقط ذ

كيحتـ كذلؾ " ضيؽ الكقت" إلى التطرؽ السطحي لممكاضيع المقترحة كالى إلغاء الجانب 
التطبيقي، كذلؾ يجمع المشرفيف التربكييف عمى كجكد صعكبة لدل األساتذة عامة القدماء 
 كالجدد عمى حد سكاء في فيـ المقاربة بالكفاءات ك في التحمس لتطبيقيا عمى أرض الكاقع
  .كىك ما يحكؿ دكف تحقيؽ الكفاءات المبرمجة لممتعمميف، كما يتفقكف عمى أف البرنامج كثيفة
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 استخالص النتائج العامة: -3

 . استخالص نتائج الفرضية األولى:1.3
لدل األساتذة كمرسميف في العممية االتصالية يعيؽ التبايف في التككيف  التذكير بالفرضية:

 الصفي. أدائيـ في إحداث التفاعؿ

يتبيف مف خالؿ نتائج أداتي البحث المستعممة أف تبايف تككيف أفراد عينة الدراسة مف 
غالبية األساتذة مف أفراد عينة فأساتذة التعميـ يعيؽ إحداث التفاعؿ الصفي بيف المتعمميف، 

نيـ الدراسة مف خريجي المعاىد التكنكلكجية كالمدارس العميا تسمح لممتعمميف االتصاؿ فيما بي
 المؤسستيف السابقتيف في تككينيـ.  إلىال ينتسبكف  خالؿ الدرس بخالؼ مف

كما أف األساتذة متمايزكف في اختيار أماكف جمكس المتعمميف مُمف يحاكلكف إيجاد بيئة 
نتسبي المعاىد التكنكلكجية كالمدارس العميا تسمح لجميع مستقبمي اتصالية مناسبة أم مي 
لتعاطي معيا بشكؿ ايجابي كيزيد مف فرص تفاعميـ مع الرسالة كمع رسائميـ باستقباليا ك با

بعضيـ البعض كمع المرسؿ" األستاذ" كبيف مف ىـ منسحبكف كال يعنييـ تكزيع أماكف جمكس 
 المتعمميف  مف الذيف ال ينتسبكف في تككينيـ إلى المعيد التكنكلكجي كالمدارس العميا.

ة مف أساتذة التعميـ المتكسط ممف ينتمكف في نسجؿ كذلؾ أف معظـ أفراد عينة الدراس
تككينيـ لممعاىد التكنكلكجية أك المدارس العميا يستخدمكف ك يثمنكف  النشاطات الالصفية 
مما ينعكس ايجابيا عمى المتعمـ ك يحرره مف الرسمية في المكقؼ التربكم بخالؼ  مف ال 

 ينتمكف في تككينيـ لياتيف المؤسستيف  
ث أسباب ىذه النتائج إلى نقص التككيف لدل فئة مف أفراد عينة الدراسة مف كقد أعزل الباح

ظفكا في ظركؼ مستعجمة كتحت ضغط الحاجة مُما انجر عنو عدـ التعميـ المتكسط الذيف كي 
امتالكيـ لمميارات االتصالية ك لألساليب الالزمة إليجاد بيئة اتصالية مناسبة، فالدكرات 

ماـ بجميع المعارؼ البيداغكجية باإلضافة إلى عدـ تحمس األساتذة التككينية غير كافية لإلل
 أنفسيـ لمتككيف.
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 . استخالص نتائج الفرضية الثانية2.3
كثافة البرامج كرسالة في العممية االتصالية تعيؽ المتعمميف في تحصيميـ  التذكير بالفرضية:

 داخؿ المؤسسة التربكية.

ي البحث المستعممة أف كثافة البرامج في العممية يتبيف مف خالؿ نتائج أدات           
فراد العينة مف االتصالية تعيؽ المتعمميف في تحصيميـ داخؿ المؤسسة التربكية فغالبية أ

ال يستخدمكف عمؿ المجمكعات في بناء الدركس ك ال يكفييـ الحجـ   أساتذة التعميـ المتكسط
باإلضافة إلى عدـ  تطرقيـ لجميع  الساعي إلتماـ جميع النشاطات المطمكبة في الحصة

الدركس في االختبارات كالفركض  كاعتمادىـ عمى مكتسبات المتعمميف السابقة دكف 
 تمحيصيا كاستدراؾ الناقص منيا. 

إلى احتكاء المنياج" الرسالة" عمى كفاءات كثيرة ال  كقد أعزل الباحث ىذه النتائج        
ى األستاذ اإلسراع في تقديـ رسائمو أك اختصارىا أك يستكعبيا الحجـ الساعي مُما يفرض عم
كىك ما يعني اإلعراض عف الطرؽ النشطة كاستخداـ   اختزاليا بعدـ التطرؽ لبعض الدركس

 الطرؽ التمقينية مما يعيؽ تحصيؿ المتعمميف
أعزل الباحث تمؾ النتائج أيضا إلى إعراض المرسؿ عف تتبع رسائمو السابقة 

يتكاصمكف بالمغة  االالحقة فيمو ىك إنياء المنياج،  فالمتعمميف ما زالك كانشغالو بالرسائؿ 
 العامية كيرتكبكف األخطاء الكتابية مما يعني كجكد نقص معرفي في تككينيـ.   

 . استخالص نتائج الفرضية الثالثة3.3
 غمكض المقاربة بالكفاءات كقناة في العممية االتصالية  يعيؽ تحقيؽ التذكير بالفرضية:

 التعمـ داخؿ المؤسسة التربكية. تكفاءا
أف غمكض المقاربة كقناة في العممية  يتبيف مف خالؿ نتائج أداتي البحث المستعممة

التعمـ داخؿ المؤسسة التربكية، فغالبية أفراد عينة الدراسة مف  تكفاءااالتصالية يعيؽ تحقيؽ 
كليس ليـ تصكر كاضح لمكفاءة  أساتذة التعميـ المتكسط ال يفرقكف بيف الكفاءات كاألىداؼ
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كمعظميـ ال يعرفكف الكضعية المشكمة بالنسبة لممتعمـ ك ال يستخدمكف جميع طرائؽ التدريس 
 المنصكص عمييا في المنياج.

يضاؼ أيضا  أف غالبية أفراد العينة مف أساتذة التعميـ المتكسط ال يستخدمكف أنكاع 
قكيـ التقميدية التي تيتـ بالجانب المعرفي كبعيدة التقكيـ الثالثة كيقتصركف عمى األساليب الت

مييمنيف عمى  األساتذةكؿ البعد عف تقكيـ مختمؼ جكانب شخصية المتعمـ، كما أف معظـ 
الفعؿ التربكم باعتمادىـ عمى طريقتيـ المحضرة مسبقا، كال يعتمدكف إال عمى عدد قميؿ مف 

 المسطرة في المنياج. التالميذ، كىك ما ينعكس عمى تحقيؽ كفاءات التعمـ 
الباحث أغمب ىذه النتائج إلى الفيـ الخاط  لممقاربة بالكفاءات "القناة" مف  أعزل

طرؼ أفراد عينة الدراسة كعدـ قدرتيـ عمى تطبيقيا عمى ارض الكاقع بسبب تككينيـ 
ضعؼ المككنيف كالمشرفيف في إيصاؿ مفاىيـ المقاربة بالكفاءات  الضعيؼ الذم مرده

 عف البحث مف طرفيـ. كاإلعراض
كما أعزل الباحث ىذه النتائج إلى قصر مدة التربصات كالممتقيات ك األياـ التككينية 

 كبتشبث أساتذة التعميـ المتكسط مف أفراد عينة الدراسة بالطرؽ التقميدية في التربية

 . استخالص نتائج الفرضية الرابعة4.3
لممتعمـ يعيقو كمستقبؿ عف اجتناب  ةجتماعيالتدخؿ السمبي لمبيئة االالتذكير بالفرضية: 
 السمككات المنحرفة.

، أف التدخؿ السمبي لمبيئة االجتماعية يتبيف مف خالؿ نتائج أداتي البحث المستعممة       
لممتعمـ يعيقو عف اجتناب بعض السمككات المنحرفة، فأغمب أساتذة التعميـ المتكسط مف أفراد 

ي نصح المتعمـ عند مالحظتو بمباس غير الئؽ أك بانتياجو عينة الدراسة ال تدخر جيدا ف
 لتصرؼ خاط .
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تقر بأف معظـ السمككات السمبية التي يحدثيا المتعمـ  األساتذةذلؾ أف غالبية  إلىيضاؼ 
داخؿ المدرسة مف عنؼ كسرقة كتخريب لمنشلت المدرسة  كتعاطي محذرات كتب  ىي نتاج 

 التدخؿ السمبي لبيئة المتعمـ     
أعزل الباحث ىذه النتائج  إلى تأثير المجتمع عمى المدرسة كانتشار االنحراؼ فيو كقد 

كانتقالو إلى داخؿ المدرسة مُما أثر عمى رسائؿ األساتذة عمى مستكل المتعمـ الذم يتمقى كـ 
ىائؿ مف الرسائؿ المضادة التي  إعاقتو عف  االبتعاد عف بعض السمككات السمبية التي 

 اذ إلى االبتعاد عنيا.يدعكه األست
منع العقاب المدني  في استخدمتالقكانيف التي  إلىأعزل الباحث تمؾ النتائج أيضا        

تمرد المتعمميف عمى النظاـ كالقكانيف المسيرة  إلى كأدتظفت بشكؿ سمبي التي كي كالمعنكم ك 
تركنية التي تتزايد ، كالى التأثير السمبي لكسائؿ االتصاؿ كاأللعاب االلكلممؤسسة التربكية

   أثارىا السمبية يكما بعد يكما.
 التوصيات 

تعمؿ المدرسة عمى إيجاد جك مناسب لنمك قدرات المتعمميف مف جميع النكاحي لكي يككنكا 
مبدعيف كمجدديف لمثقافة ك قادريف عمى مكاجية التحديات التي تكاجو األمة ك االلتحاؽ 

عكقات عمى مستكل كؿ عنصر مف عناصر العممية بركب الدكؿ المتقدمة،  إال أف ىناؾ م
االتصالية بيف األستاذ كالمتعمـ تعمؿ عمى عدـ تحقيقيا ألىدافيا المرجكة كلفعاليتيا المأمكلة 
ك يطرح الباحث بعض التكصيات التي يرل أنيا تعمؿ عمى تفادم التشكيش عمى أداء كؿ 

 عنصر حسب مستكاه كىي: 
 عمى مستوى المرسل " األساتذة"

، كاقتصار اختيار مف لديو الرغبة كالمقدرة لاللتحاؽ  بالمدارس العميا لتككيف األساتذةـــــ 
  التكظيؼ في قطاع التربية عمى خريجييـ. 
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ػػػػػ تمديد فترة التككيف بالنسبة لألساتذة الجدد إلى سنتيف عمى األقؿ مع إحداث تحفيزات مادية 
ألساتذة عمى عممية التككيف كاألخذ في االعتبار الحالة ك ربط التككيف بالترقية لزيادة إقباؿ ا

 العائمية لممتككف
ػػػػػ تفعيؿ مجالس التنسيؽ بيف أساتذة المادة لتشجيع اتصاؿ األساتذة فيما بينيـ كخاصة 
االتصاؿ الذم يحدث بيف األساتذة القدامى كاألساتذة الجدد لتجاكز الصعكبات التي تكاجو 

 الخبرات كالمعمكمات كالتي تككف مفيدة لألساتذة الجدد. ؿتباد األساتذة الجدد مف خالؿ

 البرامج"الرسالة" المناىج "
 ػػػػػػ مراعاة الحجـ الساعي المخصص لتحقيؽ الكفاءات المرجكة.

 ػػػػػػ إعادة النظر في عدد النشاطات كالدركس المستيدفة في كؿ المكاد الدراسية 
العالمية كإدخاؿ الحاسكب في العممية التعميمية التعممية ػػػػػػ مكاكبة التطكرات التكنكلكجية 

الدراسة ك إلبعاد الممؿ  كاستعماؿ الكسائؿ السمعية البصرية بما تتيحو مف جاذبية كمتعة أثناء
كالضجر عف المتعمـ كالتقميؿ مف التعمـ المفظي ك االستنتاجات المطكلة ، فما زاؿ األستاذ 

 غير سكاد الصبكرة إلى األبيض كايستبدؿ الطبشكر بالقمـ. يستعمؿ الكسائؿ التقميدية كاف ت
ػػػػػػ تفعيؿ التجارب العممية  كتزكيد  األساتذة بالكسائؿ التعميمية التي مازالت غائبة بالرغـ ما 

 رصد مف ميزانيات لقطاع التربية. 
 قناة االتصال المستعممة لنقل المعرفة 

ح بتطبيؽ كبنجاح المقاربة المتبناة كىذا بخفض عدد  تسم ةػػػػػػ العمؿ عمى تكفير بيئة اتصالي
 التالميذ في القسـ ليتماشى مع متطمبات المقاربة بالكفاءات.

ػػػػػػ إعادة تككيف األساتذة كالمفتشيف عمى المقاربة بالكفاءات تككينا مكضكعيا ال شكميا كمتابعة 
 تككينيـ متابعة عممية.  

 اتذة. ػػػػػػ تبسيط مفاىيـ المقاربة لألس



 تحلٌل البٌانات واستخالص النتائج                                               الفصل الخامس  

 

 

397 

ػػػػػػ تقديـ نماذج ميدانية لألساتذة لممسار الذم تتحقؽ بو مختمؼ الكضعيات يغنييـ عف 
 التأكيالت كاالجتيادات كيتحقؽ بو كحدة العمؿ في جميع المؤسسات التربكية 

 .عمى مستوى المتمقي" التمميذ"
كسائؿ االتصاؿ فير بيئة آمنة خالية مف ا فات كالمخاطر التي أصبحت تتكلد عف تك ػػػػػػ 

الحديثة، لذا فال بد مف أف يككف أكلياء التالميذ كاعيف بأىمية دكرىما التربكم ك ال مناص 
ليـ مف أخذ زماـ المبادرة كتحمؿ مسؤكلياتيـ كاممة كمشاركة المدرسة في عمميا التربكم 
ة فالمتعمـ تتربص بو مجمكعة مف المخاطر الداخمية كانتشار المخدرات كالعنؼ ك السرق

الضارة مثؿ المكاقع  عكمخاطر خارجية  التي باتت تشكميا كسائؿ االتصاالت الحديثة كالمكاق
 اإلباحية كالمكاقع المتطرفة كمكاقع السحر 

رجاع ىيبة األستاذ مف خالؿ تفعيؿ دكر  ػػػػػػ التعامؿ بصرامة مع المتعمميف المستيتريف كا 
 في اتخاذ قراراتيا.كجعؿ المجالس التربكية سيدة  ةالمجالس التأديبي
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 ةـــمــاتـــــــخ

لقد حاكلنا مف خالؿ ىذه الدراسة   التطرؽ إلى إحدل  المشاكؿ التي تعاني منيا           
مؤسساتنا التربكية ك المتمثمة  في معكقات العممية االتصالية  التي تحدث داخؿ المؤسسات 

رسال ك المتعمـ بكصفو مستقبال، حيث حاكلنا تقصي بعض التربكية بيف األستاذ بكصفو م
المعكقات التي تحكؿ دكف أداء كؿ عنصر مف عناصر العممية االتصالية  دكره عمى أكمؿ 
كجو، فتناكلنا المرسميف أم األساتذة كالتبايف الحاصؿ بينيـ مف حيث إعدادىـ القبمي لمباشرة 

تفاعؿ الصفي بيف المتعمميف، ثـ تناكلنا المينة كمدل إعاقة ىذا التبايف في  حدكث ال
معكقات القناة المتمثمة في غمكض بيداغكجيا المقاربة بالكفاءات لدل األساتذة ك التي كجب 
كساب الخبرات كالميارات لممتعمميف كانعكاس ىذه  عمييـ  استخداميا في نقؿ العارؼ كا 

ا لمرسالة المتمثمة في البرامج المعكقات عمى تحقيؽ الكفاءات المسطرة في المنياج، ثـ تطرقن
كما تشيده مف كثافة في المعارؼ تعيؽ تحصيؿ جيد لمتالميذ، تـ تناكلنا المعكقات عمى 
مستكل المستقبؿ أم المتعمـ كالمتمثمة في التدخؿ السمبي لمبيئة الذم يحكؿ دكف تحقيؽ 

ياج المتعمـ ألثرىا عمى مستكل المستقبؿ ك تعمؿ ىذه المعكقات عمى انت ذرسائؿ األستا
 لسككات تتعارض مع رسائؿ األساتذة كاألثر المراد إحداثو لديو.

معكقات العممية االتصالية بيف األستاذ كالمتعمـ  في نسب نجاح  تكتتجمى ارتدادا         
التالميذ في االمتحانات الرسمية التي مازالت متدنية، فالمدينة التي أجريت فييا الدراسة ما 

اتب األخيرة في االمتحانات الرسمية كما تتجمى في نسبة التسرب المدرسي زالت تحتؿ المر 
 كالعنؼ الذم بات يكتسح مدارسنا.

كلقد حاكؿ الباحث مف خالؿ الفصكؿ النظرية كالفصؿ الميداني ليذه الدراسة الكشؼ  عف 
النكاة  معكقات العممية االتصالية داخؿ المؤسسات التربكية بيف األستاذ كالمتعمـ باعتبارىما

 التي تقكـ المؤسسة التربكية بأكمميا عمييما 
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يمكف اف تساىـ في افساح المجاؿ لدراسات اخرل الحقة يمكف اف تتناكؿ عناصر التي ك 
ا في حد ذاتو تحتاج كالتي يرل الباحث اني كالتفصيؿ بالمزيد مف الدراسةالعممية االتصالية 

 الى المزيد مف التكضيح 
 الشيءمستقبمية اف تخصو بمزيد مف التفصيؿ  كنفس  تدراسالبكصفو مرسال يمكف  فاألستاذ

تي يمثميا المستقبؿ" المتعمـ" كالرسالة كال كر ذنعني بال ك الخرلصر ااى بقية العنينطبؽ عم
كالقناة التي  ،اكتسابياالمنياج كما يحتكيو مف معارؼ كميارات ككفاءات كجب عمى المتعمـ 

 ماعية بر البيئة االجتتثمة في المقاربة بالكفاءات ثـ تعيتـ تحميؿ المعارؼ مف خالليا كالمتم
   .كيشممتعمـ كالتي تمثؿ التشل
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 .2002، 2الجزائر، ط

،  منشػػكرات ســند تكــويني التواصــل والتفاعــل فــي الوســط المدرســي:تاعكينػػات عمػػي،   .31
 .2009لتككيف مستخدمي التربية كتحسيف مستكاىـ ، الحراش، الجزائر  المعيد الكطني

 .د.ط الجزائر، الجامعية، المطبكعات ديكاف كالتعميـ، التربية أصكؿ رابح، تركي  .32

، دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر طرائــــق التــــدريس العامــــةتكفيػػػػؽ أحمػػػػد مرعػػػػى كمحمػػػػكد الحيمػػػػة،   .33
 .2002كالتكزيع، عماف، األردف، 

المنــــاىج التربويــــة الحديثــــة، مفاىيميــــا  محمػػػػكد الحيمػػػػة،محمػػػػد ، تكفيػػػػؽ أحمػػػػد مرعػػػػي  .34
، 1دار المسػػػيرة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، عمػػػاف، األردف، ط ،وعناصـــرىا وأسســـيا وعممياتيـــا

2000 

 .1978 ،، دار الفكر العربي، القاىرةاألسس العممية لنظريات االتصالجيياف رشتى،   .35

، دار الخمدكنيػػػػة، عــــاد والمتطمبــــاتالتــــدريس بالكفــــاءات، األبحػػػػاجي فريػػػػد بيػػػػداغكجيا،   .36
 .2005الجزائر 

 .2009، 1، دار كائؿ لمنشر، األردف، طاالتصال التربويحارث عبكد،   .37
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، عػالـ الكتػب، القػاىرة، إدارة المؤسسات التربويةصبرم حػافظ،  دحافظ فرج أحمد، محم  .38
 .2003، 1ط 

الػدار المصػرية  ة،االتصـال ونظرياتـو المعاصـر حساف عماد مكاكم كليمػى حسػيف السػيد،   .39
 .2008، 7المبنانية، البمد، ط

 .:::2، 2، طفالكندم، األرد ر، داالبحث التربوي جمنيحسف المنسي،   .:3

العربيػػة لمكتػػاب  مكتبػػة الػػدار، المنــاىج الدراســية بــين النظريــة والتطبيــقحسػػف شػػحاتة،   .41
 .1998. 1.القاىرة،ط

دار المسػػػػيرة لمنشػػػػر  ة،اإلدارة التربويــــحسػػػػاف، محمػػػػد حسػػػػنيف العجمػػػػي، ، حسػػػػف محمػػػػد  .42
 .2007، 1كالتكزيع، عماف، ط

ـــــة والمجتمـــــعحسػػػػػيف عبػػػػػد الحميػػػػػد أحمػػػػػد رشػػػػػكاف،   .43 المكتػػػػػب العربػػػػػي الحػػػػػديث،  ،التربي
 .2002اإلسكندرية، بدكف طبعة،

، المكتػػػػػػػب الجػػػػػػػامعي العالقـــــــات العامـــــــة واإلعـــــــالمحسػػػػػػػيف عبػػػػػػػد الرحمػػػػػػػاف رشػػػػػػػكاف،   .44
 . 1987الحديث،اإلسكندرية،

، دار المعرفػة الجامعيػة، اإلسػكندرية، في عمم اجتماع التربية مقدمةحمدم عمي أحمد،   .45
3114. 

دارة الفاعمين حنفي عبد الغفار،  .46  .1990، الدار الجامعية، مصر، السموك التنظيمي وا 

االتصال المؤسسي في الفكر التربوي بين النظرية خاتـ العناتي، عمي العياصرة،  .36
 .2007، 1دف، ط، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األر والتطبيق

، دار الكتػاب الجػامعي، اإلمػارات تكوين المعممين من اإلعداد إلى التـدريسخالد طو ،   .48
 .2005، 1العربية المتحدة، ط

 2005.77ع/ بف، الجزائر،  ، مطبعة.مقاربة التدريس بالكفاءاتخير الديف ىني،   .49

لجػػػامعي ، المكتػػػب اووســـائمو فـــي المجتمـــع الحـــديث لاالتصـــا، لجميمػػػيخيػػػرم خميػػػؿ ا  .:4
 .1997الحديث، اإلسكندرية، ب طبعة، 
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، الػػػديكاف الػػػكطني لمتعمػػػيـ تربيـــة وعمـــم الـــنفس، دخيػػػرم كنػػػاس ك بكصػػػنبكرة عبػػػد الحميػػػ  .51
 .2009كالتككيف عف بعد، الجزائر، ب ط، 

عػػف"  نقــالديفيػػد كجكنسػػكف، ركجرت.جكنسػػكف، أديػػث جكنسػػكف ىكلبػػؾ، الػػتعمـ التعػػاكني،   .52
 .2008، 1ار المسيرة، األردف، طد التعمم الًنشط،كريماف بدر، 

، دار الثقافػة البحث العممي أساسـياتو النظريـة وممارسـاتو العمميـةرجاء كحيد دكيدرم،   .53
 .3118لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 

، التنشـئة االجتماعيـة والتـأخر الدراسـيعبػاس محمػد عػكض،  ،رشاد صالح الػدمنيكرم  .54
 .1995، اإلسكندريةدار المعرفة الجامعية، 

، دار الفكػػر العربػػي، األســس العامــة لمنــاىج تعمــيم المغــة العربيــةرشػػدم أحمػػد طعيمػػة،   .55
 2000، 2القاىرة، ط

، دار المسػػػػيرة، عُمػػػػاف، المــــنيج المدرســــي المعاصــــررشػػػػدم أحمػػػػد طعيمػػػػو كآخػػػػركف،   .56
 .2009، 2األردف،ط

ىكمػة ، دار تدريبات عمى منيجية البحث العممي فـي العمـوم االجتماعيـة، رشيد زركاتي  .57
 .3113، 2لمطباعة كالنشر الجزائر، ط

، المعػػالـ نحــو إســتراتيجية الــتعمم بمقاربــة الكفــاءاترمضػػاف أرزيػػؿ ك محمػػد حسػػكنات،   .58
، 2، دار األمػػػؿ لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، تيػػػزم كز، الجزائػػػر، ط2النظريػػػة لممقاربػػػة، ج

2004. 

، التربويــة والنفســية إعــداد وتأىيــل المعممــين، األســسزكريػػا إسػػماعيؿ أبػػك الضػػبعات،   .59
 .2009، 1دار الفؾ، عماف، ط

 .1983، د،ـ،ج، الجزائر، البحث العممي ، مناىجو وتقنياتو زياف عمر محمد،  .:5

، المكتػب الجػامعي أبعاد العمميـة االتصـاليةسمكل عثماف الصديقى، كىناء حافظ بػدكم،   .61
 1999الحديث، القاىرة ، 
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االتصـــــال والخدمـــــة ، كسػػػػػؼ عمػػػػػيسػػػػػمكل عثمػػػػػاف عبػػػػػاس الصػػػػػديقي، أميػػػػػرة منصػػػػػكر ي  .62
 .، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، بدكف طبعةاالجتماعية

، عػػالـ الكتػػب، القػػاىرة، اإلعــالم واالتصــال بالجمــاىير والــرأي العــامسػػمير محمػػد حسػػف،   .63
1984. 

االتصال االجتمـاعي وممارسـة الخدمـة  محمد محمكد ميػدلي، السيد عبد الحميد عطية،  .64
 .2004كتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،بدكف طبعة، ، الماالجتماعية

، مطبعػػػة اإلشػػػعاع عمـــم االجتمـــاع التربـــويالسػػػيد عمػػػي الشػػػتا ك فاديػػػة عمػػػر الجػػػكالني،   .65
 .8::2الفنية، اإلسكندرية، ب ط، 

 .2000، 5دار الفكر العربي، القاىرة، ط ،الذكاء السيد فؤاد البيي،  .66

، المعتػز لمنشػر كالتكزيػع، عمػاف، األردف، يساسـتراتيجيات التـدر شاىر ذيب أبك شػريخ،   .67
 .2008، 1ط

، الػػدار المصػػرية النشــاط المدرســي مفيومــو ووظائفــو ومجــاالت تطبيقــوشػػحاتو حسػػف،   .68
 .7المبنانية، القاىرة، ط

، دار المسيرة لمنشر كالتكزيػع، األردف، عمم النفس التربويصالح محمد عمي أبك جادك،   .69
 .2005، 5ط

، دار الثقافػػة لمنشػػر كالتكزيػػع، عُمػػاف، طرائــق التــدريس العامــةكف، عػػادؿ أبػػك العػػز كآخػػر   .:6
 .2009، 1األردف، ط

دار ، التنشئة االجتماعية والسـموك االنحرافـي لتمميـذ المدرسـة الثانويـةعامر مصػباح،   .71
 .2007، 1األمة، الجزائر، ط

الثقافػػػة، ، دار تطـــوير اإلدارة المدرســـية والقيـــادة اإلداريـــةعبػػػد الحفػػػيظ محمػػػد الخكاجػػػا،   .72
 .2004، 1األردف، ط

دار ثقيػػؼ لمنشػػر ك ، أســس التصــميم وتنفيــذ البــرامج التدريبيــةعبػػد الرحمػػاف الشػػاعر،   .73
 .1991، 1التأليؼ، الرياض، السعكدية،  ط
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ـــنفس والتربيـــةعبػػػد الرحمػػػاف العيسػػػكم،   .74 ـــم ال ، دار النيضػػػة القيـــاس والتجريـــب فـــي عم
 .1974، بيركت العربية،

، مطػابع عمػػار قرنػػي، المرجـع فــي التشــريع المدرســي الجزائــري عبػد الرحمػػاف بػف سػػالـ،  .75
 .1994، 2الجزائر، ط

 واكتســابو والتقــويم القيــاس فــي التعميميــة الكفايــات جامػػؿ،  السػػالـ عبػػد الرحمػػاف عبػػد  .76
 .2001 ،2ط األردف، عماف، كالتكزيع، لمنشر المناىج دار ،الذاتي بالتعمم

 1دار النيضػػػػة العربيػػػػة، بيػػػػركت، لبنػػػػاف، ط ،اإلدارة المدرســــية عبػػػػد الصػػػػمد األغبػػػػرم،  .77
2000. 

، دار الثقافػة، مشـكالت تربويـة معاصـرةعبد العزيز المعايطة، محمد عبد اهلل الجغيماف،   .78
 .2009، 2األردف، ط

، 2دار الطميعػػػة، بيػػػركت، ط، منيجيـــة البحـــث فـــي عمـــم االجتمـــاع، عبػػػد الغنػػػي عمػػػاد  .79
3118. 

، دار المعرفػػػػة الجامعيػػػػة، التصــــال واإلعــــالمســــيكولوجية اعبػػػػد الفتػػػػاح محمػػػػد دكيػػػػدار،   .:7
 .2004، 1مصر، ط

 .2009، 1، دار أسامة، األردف، طالمعمم الناجحعبد اهلل العامرم،  .70
، منشػكرات جامعػة ويبـعمم االجتمـاع التر مد، محمد الميدم الشافعي، حأ إبراىيـعدناف   .82

 .2001، 1، طليبياسبيا، 

، دار ريحانػػػة لمنشػػػر ســـيكولوجي حــديث مفـــاىيم تربويـــة بمنظـــور ،عزيػػزم عبػػػد السػػالـ  .83
 .2003د،ط،  كالتكزيع،

، 1العربي، القػاىرة، ط ردار الفك، مناىج التربية أسسيا وتطبيقاتياعمى احمد مدككر،   .84
2001. 
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عمـــم االجتمـــاع المدرســـي، بنيويـــة الظـــاىرة عمػػػي اسػػػعد كطفػػػة، عمػػػي جاسػػػـ الشػػػياب،   .85
معيػػػة لدراسػػػات كالنشػػػر كالتكزيػػػع، مجػػػد المؤسسػػػة الجا ،المدرســـية ووظيفتيـــا االجتماعيـــة

 .2004، 1ط بيركت، لبناف،

، كالثقافػػػػة، المنظمػػػػة العربيػػػػة لمتربيػػػػة ســــيكولوجية المعمــــمعمػػػػي خضػػػػر،   .86 تػػػػكنس  كالعمػػػػـك
1979. 

عـداده ودليـل التربيـة العمميـة راختبـاعمي راشػد،   .87 الفكػر العربػي، القػاىرة،  ردا ،المعمـم وا 
 .1،1996ط.

، ديػػكاف منــاىج البحــث العممــي وطــرق إعــداد البحــوثعمػػار بكحػػكش، محمػػد الػػذنيبات،   .88
 .2:96المطبكعات الجامعية، الجزائر، 

 .6، الدار العربية، طرابمس، طفمسفة التربية اإلسالميةعمر الشيباني،   .89

 ،1ط الجزائػػػػر، األصػػػػالة، مكتبػػػػة الجزائػػػػرم، المدرسػػػػي التشػػػػريع بيػػػػكض، سػػػػميماف عمػػػػر  .:8
1999 

، 1األردف، ط ، عػػالـ الكتػػب الحػػديث، اربػػد،والتعمــيماســتراتجيات الــتعمم فػػراس السػػميتي،   .91
2008. 

دراسة السمكؾ اإلنساني الفػردم كالجمػاعي فػي  ،السموك التنظيميالقريكني محمد قاسـ،   .92
 .2000، 3عماف، ط المنظمات المختمفة، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع،

 .ب.ت يركت،ب العربية، النيضة دار التكافؽ، كدراسة النفس ،عمـ الدسكقي كماؿ  .93

ــدريس المــواد االجتماعيــةالمقػػاني أحمػػد حسػػيف،   .94 ــي ت ــل التفاعــل المفظــي ف ، عػػالـ  تحمي
 .1978الكتب، القاىرة، 

ــة األردنيــةالمػػكزم مكسػػى ،  .95 ، دار أبحػػاث االتصــاالت اإلداريــة فــي المؤسســات الحكومي
 .1999اليرمكؾ، األردف، 

 .2002الجامعية، اإلسكندرية،  دار المعرفة ،التنشئة االجتماعيةمايسة أحمد النياؿ،   .96
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ــــيم، مجػػػػد ىاشػػػػـ الياشػػػػمي  .97 ــــا التعم ــــوي وتكنولوجي ، دار المنػػػػاىج لمنشػػػػر االتصــــال الترب
 .2001، 1كالتكزيع، عماف، األردف، ط

، دار أسػػػامة لمنشػػػر كالتكزيػػػع، تكنولوجيـــا االتصـــال الجمـــاىيريالياشػػػمي،  ىاشػػػـ مجػػػد  .98
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دكر المؤسسػػػات التربكيػػػة فػػػي مكاجيػػػة العنػػػؼ المدرسػػػي، دراسػػػة ميدانيػػػة دبػػػاب زىيػػػة،   .273
جامعػػػػػة محمػػػػػد خيضػػػػػر بسػػػػػكرة، المكسػػػػػـ الجػػػػػامعي   بمدينػػػػػة بسػػػػػكرة، أطركحػػػػػة دكتػػػػػكراه،

3125/3126. 

إدارة المػكارد البشػرية كالعمػاؿ فػي المؤسسػة  االتصػاؿ بػيف ت، معكقػاةرمػاش صػابرين   .274
العمكميػػػػػة الجزائريػػػػػة، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير، جامعػػػػػة منتػػػػػكرم قسػػػػػنطينة، المكسػػػػػـ الجػػػػػامعي 

3114/3115 



 قائمة المصادر والمراجع   
 

 

41: 

معكقات االتصاؿ كالتكاصػؿ التربػكم بػيف المػديريف كالمعممػيف ، زياد أحمد خميؿ الدعس .275
رة، رسػػالة ماجسػػتير غػػزة كسػػبؿ مكاجيتيػػا فػػي ضػػكء االتجاىػػات المعاصػػ بمػدارس محافظػػة

 :311/ 3119الجامعة اإلسالمية بغزة، المكسـ الجامعي 

 االتصػػاؿ بػػيف الجماعػػات التربكيػػة فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ الثػػانكم كاقػػع ،زيتػػكني صػػبيرة .276
 .3112/ 3111رسالة ماجستير جامعة منتكرم قسنطينة، السنة الجامعية 

 ةالتػػدريس عػػف طريػػؽ المقاربػػ االجتماعيػػة فػػي إسػػتراتيجية دعبػػد الباسػػط ىكيػػدم، األبعػػا .277
 . 3123لممكسـ الجامعي ، بالكفاءات، أطركحة دكتكراه، جامعة منتكرم قسنطينة

معكقػػات االتصػػاؿ اإلدارم المػػؤثرة ، عبػػد المجيػػد بػػف عبػػد المحسػػف بػػف محمػػد آؿ الشػػيخ .278
جامعػػة نػػايؼ العربيػػة  مميف فػػي جػػكازات مدينػػة الريػػاض، رسػػالة ماجسػػتير،عمػػى أداء العػػا

 3121/3122 منية لممكسـ الجامعيلمعمـك األ

كاقػع االتصػاالت الرسػمية لػإلدارة المدرسػية كدكرىػا فػي  ،زيني إسماعيؿ خيػاط ؼعكاط .279
عممية اتخاذ القرار المدرسي في مدارس تعميـ البنات بمدينتي مكة كجدة، أطركحػة دكتػكرا 

 .ق1415 /2525أـ القرل "المممكة العربية السعكدية" لممكسـ الجامعي جامعة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التعميم العالي والبحث العممي وزارة
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم العموم االجتماعية

 

 استمارة استطالع الرأي 
 حول أداة االستمارة 

 
 

 لمشرف:إعداد الطالب:                                                            ا
 بن زيان                                                    أ. د. قاسمي شوقيلباز 

 السالـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو..
معوقات العممية االتصالية داخل إعداد أطركحة دكتكراه العمـك المكسكمة بػػػػ"  في إطار

مدينة الجمفة تخصص عمـ اجتماع "  لعينة مف أساتذة التعميـ المتكسط بالمؤسسة التربوية
االتصاؿ ، نضع بيف أيديكـ ىتو األداة " االستمارة" المقترح تطبيقيا عمى عينة البحث 
المتمثمة في أساتذة التعميـ المتكسط مرفكقة باستمارة استطالع الرأم التي نتشرؼ بتقديـ 

 مالحظاتكـ حكليا.
 
 

 الموسم الجامعي
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 ياستمارة استطالع الرأ



 

 

 عت عميو مناسب مف الناحية المنيجية؟ ىؿ تقسيـ األسئمة بالشكؿ الذم كضــــ 1

 ال                                                            نعـ   
 فما ىك  السبب حسب رأيكـ كما ىي اقتراحاتكـ؟ "ال"ػػػػػإذا كانت اإلجابة بـــ  2

........................................................................................
........................................................................................  

 جد أسئمة غامضة بالنسبة لألفراد المبحكثيف؟ىؿ يك ـــ  3
 ال           نعـ                                                     

إذا كانت اإلجابة بػػػ " نعـ" فما ىي ىتو األسئمة؟ كماذا تقترحكف إلزالة المبس عنيا؟  ـــػ 4
........................................................................................

........................................................................................ 
المستجكبيف مناسبة لمعرفة معكقات العممية  ىؿ تعتقدكف أف األسئمة المكجية لألساتذةـــ  5

 االتصالية داخؿ المؤسسة التربكية؟
 ال                                      نعـ                    

 ماذا تقترحكف مف فضمكـ؟ك  ، فما ىك السبب في رأيكـ؟كاف كذلؾ لـ إذا ــــــ 6
........................................................................................
........................................................................................ 

 

 

 

 

 



 

 

 التعميم العالي والبحث العممي وزارة
 ر بسكرةجامعة محمد خيض

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم العموم االجتماعية
          

 
 

 استمارة بحث بعنوان :
 التربوية  العممية االتصالية داخل المؤسسة معوقات

 أساتذة التعميم المتوسط بمدينة الجمفةلعينة من راسة ميدانية د
 
 جتماع االتصالعمم االعموم في  هموضوع مقترح لتحضير أطروحة دكتورا

 المشرف: األستاذإعداد الطالب:                                                 
 بن زيان                                                    أ. د. قاسمي شوقيلباز 

بو نرجك مف سيادتكـ اإلجابة عمى األسئمة في إطار البحث العممي الذم نحف بصدد القياـ 
( في الخانة التي تراىا مناسبة، كنعممكـ أف Xمكجكدة في االستمارة كذلؾ بكضع عالمة )ال

ىذه المعمكمات ال تستخدـ إال في حدكد الدراسة األكاديمية فقط، كستبقى سرية، ك شكرا 
 جزيال عمى جميؿ تعاكنكـ معنا.

 
 الموسم الجامعي
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 بيانات عامة:
 ذكر                      أنثى   :        الجنس -1
 سنة51أكثر مف              سنة    30 – 40 بيف                  سنة 41السف أقؿ مف -2
 ماجستير               ماستر           ثانكم               ليسانس  3المؤىؿ العممي -3
 تكظيفؾ في قطاع التربية كاف بناء عمى )عف طريؽ(:  -4

              خريج المدرسة العميا لألساتذة                   ج المعيد التكنكلكجيخري

 ……………………………………………………………………………طريقة أخرل حددىا
 أقدميتؾ في العمؿ  -5

  سنة  27الى 22ما بيف                   سنكات21الى 6ما بيف           سنكات     6أقؿ مف 

  سنة فما فكؽ أكثر28
 ىؿ خضعت خالؿ مسارؾ الميني إلى: -6 

 لـ أخضع                      تككيف                            رسكمة
 ما ىي مدة التككيف التي كاف يستغرقيا تككينؾ أثناء الخدمة؟ -7
 أسبكع                 شير                    سنة                أكثر مف سنة 
 تشارؾ في اختيار أماكف جمكس التالميذػ ىؿ  8

 نعـ                                              ال
 ماىي األكقات التي تسمح فييا لمتالميذ لالتصاؿ فيما بينيـ: -9
 أثناء الدرس                  خارج أكقات الدرس                     ال أسمح   
 حصص مف ىـ األساتذة الذيف تتكاصؿ معيـ بكثرة في فترات الراحة كبيف ال-10

 ال أتكاصؿ مع أحد       المذيف ليـ نفس أقدميتي                ليس لدم فرؽ    
ىؿ تستخدـ المشاريع الخاصة بالنشاطات الالصفية المنجزة مف طرؼ التالميذ في  -11

 التقكيـ المستمر:
 ا                               أحيانا دائما                            أبد



 

 

 تستخدـ عمؿ المجمكعات في بناء الدرس؟ىؿ  -12
 نعـ                   ال 

 المطمكبة في الحصة الكاحدة؟ النشاطات ىؿ يكفيؾ الحجـ الساعي إلتماـ جميع-13
 ال يكفي يكفي 

التي تقدميا  مراقبة الكاجباتما ىي األساليب )الثكاب كالعقاب( التي تستخدميا أثناء  -14
 لمتالميذ؟

 االتصاؿ بكلي األمر           مستشار التربية   إلىالتكجيو            استخداـ العالمات    
 ال يتسع الكقت إلعطاء كاجبات منزلية

 الفعمية مقارنة بعدد الدركس كاؼ إلنياء جميع الكحدات المقررة؟ األسابيع ىؿ عدد -15
 غير كاؼ                       كاؼ      

 إجابة صحيحة؟ فأثناء التقكيـ التشخيصي كالتككيني كـ يككف عدد المجيبي 16-
 المتفكقكف فقط             نصؼ تالميذ القسـ               أغمب تالميذ القسـ      

 عمى ماذا تعتمد في تحضيرؾ لمدركس؟ -17
 ات الماضية دكف مراجعتيا مع التالميذعمى مكتسبات السنك                
 عمى مكتسبات السنكات الماضية بعد مراجعتيا مع التالميذ                

 ىؿ تتناكؿ في الفركض كاالختبارات جميع الدركس المقدمة خالؿ الفصؿ؟ 18-
 استخدميا جميعا                    ال أستخدميا جميعا

 الميذ كأكراؽ إجاباتيـ ىؿ تعير اىتماـ ألخطائيـ الكتابية؟أثناء تصحيحؾ لكراريس الت 19-
 أركز عمى اإلجابة المطمكبة فقط     أصححيا ضمنيا                  ال أنتبو ليا

 ىؿ تتكاصؿ مع التالميذ باستخداـ المغة الفصحى أـ العامية -20
 كالىما الفصحى                     العامية                         

 

 
 الكفاءة ىي:  -21



 

 

 ػ مجمكعة أىداؼ يرجى تحقيقيا في المتعمـ                       
 ػ مجمكعة ميارات كقدرات يرجى تحقيقيا في المتعمـ                      
 ػ مجمكعة مكارد كمكتسبات كميارات يرجى تحقيقيا في المتعمـ                     

 فاءة كاألىداؼ ىك:  الكفاءات ىي أصال أىداؼالفرؽ بيف الك -22
 ػ الكفاءات تختمؼ عف األىداؼ في المفيكـ كالمستكل                             
 ػ ال فرؽ بينيما                             

 الكضعية المشكمة بالنسبة لممتعمـ ىي: ػ التدريب عمى حؿ التمرينات الصعبة - 23
 ػ التدريب عمى اكتساب معارؼ صعبة                                             

 التدريب عمى استخداـ المكتسبات في حؿ المشكالت الصعبة.                     
 ىؿ تستخدـ طرائؽ التدريس المقترحة في المنياج؟ -24

 ال أعرفيا           ال أستخدميا جميعا                 نعـ أستخدـ جميعيا     
 ىؿ تطبيؽ اإلدماج يتـ أثناء:  -25
 التقكيـ                 نشاطات الدرس              كؿ ما سبؽ 

 اعتمد في بناء الدركس عمى:  التالميذ الممتازيف فقط لضيؽ الكقت        - 26
                                                    المذكرات     مسبقا فيطريقتي المحضرة                                     

 نشاطات التالميذ في المجمكعات                                       
 التككيني كالتحصيمي(؟ ىؿ تطبؽ أنكاع التقكيـ الثالثة)التشخيصي، -27

 نعـ أطبقيا                   ال أطبقيا                  ال أعرفيا
 ؟عمى ماذا تعتمد في التقكيـ المستمر لمتالميذ -28

                                 أخالؽ التالميذ               قسـ          تصحيح كراريس التالميذمشاركة التالميذ في ال
 …………………………………………………………………………………أخرل. أذكرىا

 
 ئؽ ما ىك التصرؼ الذم تقـك بو؟عند مالحظتؾ لتمميذ أك تمميذة بمباس غير ال29-

 معاقبتو                          نصيحتو                   ال أتدخؿ فيو



 

 

يف يقمدكف الالعبيف أك ذما ىك التصرؼ الذم تراه الئقا لتعديؿ سمكؾ التالميذ ال – 30
  الفنانيف في سمككيـ أك مظيرىـ؟

 عدـ التدخؿ             عقابو            نصح التمميذ                           
 طريقتؾ في أسمكب الثكاب كالعقاب مع كجكد قانكف منع العقكبة تستدعي منؾ: -31

 احتراـ القانكف حرفيا              ال تعير القانكف اىتماما            أحيانا              
 يـ في أدائؾ لدركسؾ؟ىؿ يعيقؾ كجكد بعض التالميذ المدلميف مف أكليائ -32

 نعـ                         ال
 معظـ السرقات التي تحدث داخؿ المؤسسة مف طرؼ التالميذ يتـ تعمميا: -33

 داخؿ المدرسة                           خارج المدرسة
 ىؿ تالحظ مظاىر لمعنؼ)جسدم/لفظي( داخؿ القسـ ؟ -34

 نادرا         قميال                    أالحظ كثيرا                  
 السمككات التخريبية التي يقـك بيا التالميذ داخؿ المدرسة ناتجة عف: 35-

 مجرد عادات سيئة                        التأثر بالبيئة االجتماعية
 أكثر التالميذ المدخنكف يتعممكف التدخيف: ـــ 36 

 خارج المؤسسة           داخؿ المؤسسة                  
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحسف تعاممؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ شكرا جزيال عمى 

 
 



 

 

 التعميم العالي والبحث العممي وزارة
 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية 
 قسم العموم االجتماعية
          
 بطاقة مقابمة بعنوان:

 

 

 

 داخل المؤسسة التربوية 
 دراسة ميدانية لعينة من أساتذة التعميم المتوسط لمدينة الجمفة

  االتصال عموضوع مقترح لتحضير أطروحة دكتوراه العموم في عمم اجتما
 

 األستاذ المشرف: د. قاسمي شوقي                            بن زيان   لباز إعداد الطالب:  
                                                
 
 
 8100/8106بداية المشروع:

ة في ىذه المقابمة التي أحتاج فييا إلى بعض التكضيحات يشرفني المقاء بحضرتكـ المحترم
 تذة الجدد.اكاالستفسارات المتعمقة بمحتكل المنياج كالمقاربة بالكفاءات كبتككيف األس

 
 
 

 معوقات العممية االتصــاليـــــــــة 
 



 

 

 بطاقة المقابمة:
 

   02إلى  01)المراقب العام( من  أسئمة لمستشاري التربية

 ين داخل المدرسة أسئمة تخص السموكات المنحرفة التي يقوم بيا المتعمم .1
 ماىي اآلفات التي ينتيجيا بعض المتعممين داخل المؤسسات التربوية؟ .

........................................................................................
...................................................................................... .. 

   ؟مميذ إلى تعاطي التبغفي اعتقادك ما ىي األسباب التي تؤدي بالت .

........................................................................................  

........................................................................................
جراءات التي تقومون بيا لمحد من انتشار ظاىرة التدخين في أوساط ماىي اإل .

 ؟المتعممين
........................................................................................
........................................................................................ 

 الحظون مظاىر لمعنف) جسدي/لفظي( داخل المتوسطة؟ىل ت .
........................................................................................
........................................................................................ 

 محد من ظاىرة العنف ؟ما ىي اإلجراءات التي تتخذونيا ل .
........................................................................................
 ........................................................................................ 

........................................................................................ 



 

 

ماىي دوافع ارتكاب السرقة من طرف المتعممين حسب خبرتكم في الميدان وما الحظتموه  .
 خالل مشواركم الميني؟

........................................................................................
....................................   .................................................... 

 .ىل بقوم المتعممين بسموكات تخريبية عمى مستوى مؤسستكم؟ 
........................................................................................

......................................................... ............................... 
  األولياء أسئمة تخص.2
 ؟التي يمجأ إليكم فييا أولياء األمور وتزعجكم واالنشغاالت ما ىي المشاكل  .

........................................................................................
........................................ ................................................  

 ىل يتم السماح لممتعممين بارتداء ما يشاءون من ألبسة أم أن ىناك ضوابط ؟ .
........................................................................................

........................................................................................ 
  04إلى 03رفين التربويين )المفتشين( من أسئمة لممش

 أسئمة تخص  تكوين األساتذة .03 
ماىي الصعوبات التي تواجيكم أثناء تأطيركم لألساتذة الجدد ممن وظفوا عن طريق . 

 المسابقة؟
........................................................................................

........................................................................................ 
 

. ىل ترى أن األساتذة متحكمين  في مفاىيم المقاربة بالكفاءات ويطبقونيا عمى أرض 
 الواقع مع متعممييم؟



 

 

........................................................................................
........................................................................................ 

 .أسئمة خاصة بكثافة محتوى المناىج " البرنامج"04
 ىل ترى أن برامج المادة التي تشرفون عمى تأطيرىا  مكتظة؟. 
........................................................................................

........................................................................................ 
 ىل األستاذ مطالب بتدارك نقائص المتعمم المتعمقة بالسنوات الماضية أم ىو مطالب فقط .

 بإنياء ما ىو مطموب منو في البرنامج ؟
........................................................................................
........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة األساتذة  المحكمين
 الجامعة الدرجة العممية األستاذ إسـ

 جامعة محمد خيضر ػػػ بسكرة ػػػ أستاذ محاضر ػػ أ ػػػ تركي أسماء
 جامعة محمد خيضر ػػػ بسكرة ػػػ أستاذ محاضر ػػ أ ػػػ سميماني صباح

 جامعة زياف عاشكر  الجمفة أستاذ دكتكر في عمـ االجتماع عز الديف بككربكط
 جامعة زياف عاشكر الجمفة محاضر ػػ أ ػػػ أستاذ بشيرم زيف العابديف



 

 

                                                           

 


