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  ةــــــــدمــــــقـم       

وإنما ، فقط لم تعد المدرسة مؤسسة تعلیمیة یقتصر دورھا على إنماء الفكر وأخذ العلوم        

تھدف إلى نمو متعلمین في جوانبھم الجسمیة  أفراد متوازنین، فھيأصبحت تعنى بإعداد 

التعبیر عن أنفسھم، وتھیئ والعقلیة والوجدانیة وتراعي میولھم وحاجاتھم، وتتیح لھم فرص 

فق األنشطة والفعالیات التي تمكنھم من التفاعل الصحیح مع بیئاتھم وتجعلھم قادرین على التوا

على التكیف  العیش في مجتمع متطور ومتجدد، إعدادا یقومو النفسي واالجتماعي مع محیطھم،

مع دون الذوبان فیھا،  واالنسجام مع المستجدات المتسارعة، وتنشئتھم على مواكبة العصرنة

فھي تتحول إلى وسط اجتماعي منظم یشكل  المتزمت بالثقافة التقلیدیة، االبتعاد على التمسك

   .ھویة المتعلم وفق قیم ومعاییر وسلوكیات وأفكار مشتركة

وإذا كان دورھا یتجلى في الدفع بالمتعلمین إلى االنتماء االجتماعي إلى المجتمع العام       

المتجانس، فإن تحولھا إلى مكان تنفصل فیھ التنشئات المختلفة واالنتماءات الثقافیة والشامل و

المتعددة یجعل المؤسسة المدرسیة في مأزق خطیر یشكل أھم مفارقات النظام التربوي، فأھم 

مطمح یحاول أن یحققھ النظام التربوي في النشئ ھو تزوید رواده المتعلمین بثقافة متعالیة 

لیة عن جمیع االختالفات الجزئیة للثقافات الفرعیة وشاملة لكل الدارسین متجاوزة وشاملة متعا

   .بذلك كل االنتماءات الثقافیة واالجتماعیة الخاصة ألي فئة من فئات المجتمع

نجاعة المدرسة من أھم الحیثیات التي یمكن أن یستشف منھا مقدار والتفاعل المدرسي          

المتوخاة من التربیة  مكن اعتباره منھجا خفیا لتمریر االتجاھات و القیمفي تحقیق أھدافھا، فی

، تأدیة األنشطة التعلیمیة شھ كل من المعلم والمتعلمین أثناء، فالتفاھم واالنسجام الذي یعیالرسمیة

شخصھ فیما یستقبل من وإنما ھو طریقة وأسلوب تعامل یتطبع بھ  إتمامھارفیا ینتھي مع لیس ظ

، ي المراحل المبكرة ھي األكثر رسوخا في شخصیتھمتعلم فھا الاألسالیب التي یتلق، واتعاملھ

التفتح تكوین تعلیمي قاعدي، ومرحلة تعلیم االبتدائي التي تعتبر مرحلة مرحلة الكما ھو الشأن ب

 تفاعل الصفي المضمن في األنشطة التعلیمیة، ومن ھذا المنطلق یكون العلى المحیط االجتماعي

مدى  اخترنا أن ندرس  ، ووانعكاسھ عل التكوین االجتماعي للفرد موضوعا یستدعي الدراسة

، ألن االندماج یتمظھر فیھ نتاج للفرد االندماج االجتماعيفي یجیات التعلیم استراتمساھمة 



  ب
 

بأن ینعكس في التكیف التوافق مع البیئة وتقبل التباین واالختالف من غیر التفاعل التربوي 

  .أو انحالل تعصب

  شملت على مقدمة وسبع دراسة من خالل خطة بحثھذا الموضوع بالولقد تناولنا        

  .فصول وخاتمة، وجاءت مقسمة إلى قسمین األول نظري واآلخر میداني 

دنا من خاللھا عرض التراث النظري فأما الجانب النظري اشتمل على أربع فصول، أر

وفروض الدراسة  اإلشكالیةفالفصل األول تم فیھ ضبط الموضوع بتحدید . المعالج للموضوع

التي تم الوصول  السابقة الدراساتوعرض ألھم  ي المتبنىالمدخل المنھجوتحدید  وأھدافھا

 . الدراسة موضوع في الرئیسیة المفاھیم ضبط اإلضافة إلىب، إلیھا

حیث قسم إلى قسمین تطرق  الجزائرالتعلیم االبتدائي وتطوره في فصل الثاني عنون بال -

سمات ، واإلشارة إلى نشأة التعلیم االبتدائي، وتعریف المدرسة االبتدائیةب لتعلیم االبتدائيل األول

 متعلمحاجات نمو وخصائص وكذا ھ، وظائف، وأھداف التعلیم االبتدائيو ،المدرسة االبتدائیة

 درسةالمیمكن أن تحدث في ي الصفیة التاكل مشال، كما تمت اإلشارة إلى أھم المرحلة االبتدائیة

مرحلة : تطور التعلیم االبتدائي في الجزائرعرضت فیھ مراحل بة للقسم الثاني بالنس. االبتدائیة

  .إلى یومنا ھذا االستقالل وبعد مرحلة االحتاللو ما قبل االحتالل الفرنسي

استراتیجیات األنشطة التعلیمیة  إلىمنھ نسبة للفصل الثالث فتطرق الجزء األول بال -

تصنیف استراتیجیات ل المؤثرة في اختیارھا، وكذا العوامھا، ومكونات، بعرض المدرسیة

ھا، مجاالتباإلشارة أھمیتھا، و األنشطة التعلیمیة المدرسیةفعني ب ، أما القسم الثانيالتدریس

القسم  ھ، وجاءتخطیطھ، وتطبیقعوائق ، وتطور النشاط المدرسي، والسرد التاریخي لھامقوماتو

وختم بأمثلة عن بعض  لطرق التعلیمیة  لتنفیذ األنشطة التعلیمیةلث من ھذا الفصل مفصال لالثا

  .األنشطة المطبقة في المدرسة االبتدائیة الجزائریة

-المدرسي االندماج االجتماعي- الثاني لموضوع الدراسة المتغیر  الفصل الرابعوعالج -

، ، وبعدیھ العالئقي والماديھطامأن، وأھمیتھ، و، وعواملھلمناخ المدرسيمفھوم احیث ضم 

  .وختم بالنظریات المفسرة للمناخ المدرسي



  ت
 

، فالفصل الخامس حددت فیھ اإلجراءات قیةباالثالث ال فصولالالمیداني فضم  بأما الجان

  ،أدوات جمع البیاناتو ،مجاالت الدراسةالمنھجیة للدراسة، من 

  .وتفسیر نتائجھا والتعلیق علیھا إحصائیةفي جداول  البیاناتعرض تم  السادسالفصل وفي  -

أوال في ضوء الفرضیات، ثم في ضوء  الدراسات  لدراسةنتائج اوجاء الفصل السابع بعرض  -

وحاولنا تثمینھا بتوصیات حول  بخاتمة الدراسة  وختمنا ،السابقة، ثم ضوء المدخل الوظیفي

   .تفعیل دور األنشطة التعلیمیة في دمج المتعلمین



  

  

  :األول لـالفص

  

  للدراسة المفھومي اإلطار

  

   الدراسة إشكالیة :أوال

  الدراسة فروض:ثانیا

  أھداف الدراسة :ثالثا

  أسباب اختیار الموضوع :رابعا

  أھمیة الدراسة : خامسا

  المتبنى المدخل النظري:سادسا

  الدراسة في الرئیسیة المفاھیم ضبط :سابعا

 السابقة الدراسات :ثامنا
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 :إشكالیة الدراسة:أوال

یرى ابن خلدون أنھ  یمكننا الحصول والظفر بالحضارة أو باالنسجام ولكن ال یمكننا  

الحصول على االثنین في نفس الوقت، فالحضارة من صنع سكان المدینة، أما االنسجام   فھو 

مبني على لتحام سمة البدو، فھو في األمصار وإن كان اإل″القبائل أو الجماعة،  من صنع

 ″ ثم إن بھا من العداوة ما یكون بین القبائل ، وإذا نزل الھرم بالدولة، افترقوا وتناحروا ،الصھر

وإذا ما أسقطنا ھذه الصورة النظریة على واقع  الدولة الجزائریة وجدنا تناظرا تاما بینھما  )1(

المحلیة نحو العالمیة، لكن ما فمع سیاسة االنفتاح على العالم  بدأ المجتمع بالخروج من حقل 

مطبات أمنیة، تنافس : تنفك تظھر بعض الصراعات القبلیة من حین آلخر  في صور مختلفة

التظاھرات الثقافیة؛ أین یتحول التنافس في بعض  ، وتظھر حتى فيبین األحزاب سیاسي

بأعراقھ  األحیان إلى صراع مع اآلخر،  ومع أن ثورة التحریر استطاعت أن توحد كل الشعب

أكثر من نصف قرن من قیام دولة دیمقراطیة شعبیة، وبعد  وبعد لتحریر البالد،المختلفة 

  .االستقالل، لم یختفي ذلك التمایز العرقي في الشعب الجزائري

وھو ما نجده متجلیا في مختلف مؤسسات الدولة، حتى في مؤسسات التعلیم التي من 

في اختیار : حدة، یتمظھر ذلك في معظم المراحلالمفروض أن تكون وسیلة تكوین شخصیة مو

المعامالت الیومیة، وفي التقویم أیضا، ألن في المؤسسة عند التسجیل، في المحاباة الظاھرة 

العصبیة متأصلة في العقلیة الجزائریة، إما بشكل مقصود یصرح  بھا األفراد ویجعلون منھا 

، ولقد تم تكریس عضاء الفئة الواحدةأوسیلة وغایة، أو بصفة ال شعوریة تلمس في مشاعر 

، من خالل تقویة الوعي الفردي والجماعي بالھویة الوطنیة، التعلیم الرسمي لترسیخ ھذا الوحدة

   )2( .بالتعریف بالسمات والخصائص المشتركة للمجتمع الجزائري، وبتأصیل االعتزاز باالنتماء

المدرسیة، وتھدف إلى تعمیقھا، بحیث تصبح  فھي من أھم القیم التي تحملھا المضامین التعلیمیة

مشتركة بین معظم المتعلمین على اختالف أصولھم وقدراتھم ومیولھم، ولحدوث ذلك یلزم تھیئة 

مجموع العوامل المادیة واالجتماعیة والنفسیة، بحیث تقوم على خاصیة المواجھة المباشرة، 

                                                           

م كاترمایر، المجلد .عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، الجزء األول من كتاب  العبر ودیوان المبتدأ والخبر،بتحقیق أ) 1(
  .267ص.1858ط، مكتبة لبنان علي موال، باریس. الثاني،ب

جانفي، - 28مؤرخ في ال 04- 08وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للتربیة، القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة،رقم  )2(
 .60، المدیریة الفرعیة للتوثیق التربوي،مكتب النشر ص 2008عدد خاص،فیفر،
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بھا األنشطة التعلیمیة، كونھا  لتكون مصدرا خصبا الكتساب الخبرات، وھي خاصیة تتمیز

تكسر الروتین التقلیدي لسیر الدروس، بحیث تقوم على االحتكاك المباشر بمصادر  التعلم 

واالستعاضة بھ عن الطرح النظري، ویعطى جانب أوفر من الحریة في االختیار، وكذا في 

  .تراعى فیھ میول ورغبات المتعلمینالتفاعل مع المعلم وبین المتعلمین، و

وأكثر من یحتاج األنشطة في التعلیم، متعلمو المرحلة االبتدائیة، كونھم مازالوا لم 

یكتسبوا التفكیر المجرد، ویتطلب تعلیمھم الخبرات العملیة كمدخل  لتنمیة مداركھم، وتحصیل 

والمرحلة االبتدائیة تؤثر بشكل فعال في تحدید مالمح شخصیة الفرد، في .المبادئ للمعرفة

مھارات والعادات والقیم، وتكمن أھمیة المدرسة االبتدائیة كونھا تشكل البیئة التي اكتساب ال

یكتشف األطفال أنفسھم من خاللھا ، ویحیطون بما یجري حولھم، ویطلون من خاللھا على 

  .  المجتمع الكبیر

وانطالقا من ھذا اإلشكال جاءت ھذه الدراسة كمحاولة للبحث في استراتیجیات األنشطة 

. لیمیة في المرحلة االبتدائیة وعن مدى أدائھا لدورھا التربوي في إدماج المتعلمین اجتماعیاالتع

  : ھوجيء محاولة اإلجابة عن سؤال عام وھو القصد العام لھذه الدراسة، ففي سیاقھ ت

كیف تساعد إستراتیجیات األنشطة التعلیمیة في المرحلة االبتدائیة على االندماج 

  للمتعلم؟االجتماعي 

  :طرح األسئلة الفرعیة التالیة السؤال تم وانطالقا من ھذا

التفاعل االیجابي بین كیف تساھم إدارة سلوك المتعلمین المتبعة في األنشطة التعلیمیة في  - 

 ؟ ینلمتعلما

تعریف المتعلمین ببیئتھم في  ةیالمدرسة كیف تساھم مضامین األنشطة التعلیمی -

 ؟االجتماعیة

 تنظیم البیئة التعلیمیة أثناء تأدیة األنشطة على التفاعل بین المتعلمین؟كیف یساعد  -

  للمتعلم؟   یم األنشطة على التفاعل االیجابيتقو كیف یشجع -

 فروض الدراسة : ثانیا

أثناء تنفیذ األنشطة في إدارة سلوك المتعلمین تساھم أسالیب المعلمین : 1الفرضیة -

 :من خالل بتفاعلھم بشكل ایجابيالتعلیمیة 
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  . تشجیع المتعلمین على التفاعل االیجابي -

 .تشجیع المتعلمین على المشاركة في األنشطة التعلیمیة -

 .تقبل المتعلمین الختالف بعضھمتشجیع   -

 .بوجھ عادل المتعلمینمعاملة المعلم لكل  -

تعریف المتعلمین تساھم مضامین األنشطة التعلیمیة المطبقة بالمدرسة : 2الفرضیة  -

 :ببیئتھم االجتماعیة من خالل

  .توضح مضامین األنشطة التعلیمیة أنماط التفاعل االیجابي -

   .تتضمن األنشطة التعلیمیة شخصیات كنماذج للتفاعل االیجابي -

  . الكتشاف المحیط االجتماعي  األنشطة التعلیمیة تكرس -

  .یام بأنشطة میدانیةتقرب األنشطة التعلیمیة المتعلمین من بیئتھم االجتماعیة، بالق-

بین  ة أثناء تأدیة األنشطة على التفاعل االیجابيالبیئة الفیزیقی تنظیم ساعدی: 3الفرضیة -  

  :خالل لمتعلمین منا

  .توفیر فرص تفاعل بین المعلم والمتعلمین -

  .توفیر فرص تفاعل بین المتعلمین -

  .تعریف المتعلمین ببعض بعكس ھویتھم في تنظیم غرفة الصف -

  :یساھم تقویم األنشطة في االندماج االجتماعي للمتعلم من خالل:4الفرضیة

  .اعلیة وإنجاز المتعلم ضمن جماعة النشاطمراعاة ف -

  .تنظیم المتعلم وحفظھ للنظاممراعاة  -

  . عدم مراعاة مكانة المتعلم االجتماعیةالعدالة بین المتعلمین و -

  :أھداف الدراسة:ثالثا

  :لیة إلى تحقیق جملة من األھداف یمكن إیجازھا فیم یليتسعى الدراسة الحا 
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المتعلم اجتماعیا  دور األنشطة التعلیمیة في إدماج الھدف العام لھذه الدراسة ھو معرفة - 

 .في مرحلة التعلیم االبتدائي

  .معرفة مدى مالئمة المناخ المدرسي بأبعاده المختلفة لالندماج االجتماعي للمتعلم  -

العالقات االجتماعیة دعم في  الصفیة اإلدارةمعرفة مدى مساھمة أسالیب المعلمین في  - 

 .  في الوسط المدرسي

وما تحملھ من  تحلیل مضامین األنشطة التعلیمیة والوقوف على أبعادھا االجتماعیة - 

 .    ،   اجتماعیة قیمیة تاتجاھا

لفرص التفاعل االجتماعي،  إتاحتھاومدى یة للمدرسة التعرف على واقع البیئة الفیزیائ - 

، واألسباب التي تھیئ لھ االندماج الطفل في ھذه المرحلة العمریةمن منطلق حاجات 

 .االجتماعي في الوسط المدرسي بشكل آني، وفي المجتمع على المدى البعید

  :أسباب اختیار الموضوع: رابعا

إن اختیار أي موضوع دراسة ال یمكن أن یكون اعتباطیا، بل یكون مبنیا على مبررات 

  :   موضوعیة وذاتیة، وتتجسد أسباب اختیار موضوع ھذه الدراسة فیما یلي

عدم استغالل األنشطة التعلیمیة  لدعم العالقات االجتماعیة  بین المتعلمین وتعزیز سلوكھم  -

فأمام االكتظاظ الحظتھ أثناء العمل بإحدى المؤسسات التربویة، وھو األمر الذي االجتماعي، 

الصفي یجد المعلم نفسھ یركز أكثر على نقل الخبرات المستھدفة، وضبط سلوك المتعلمین، في 

حین أنھ یمكن تنظیم عالقات المتعلمین بطریقة تمكن من اكتساب الخبرات بطریقة أحسن من 

  .التعلم الفردي

االندماج االجتماعي بالدراسة عند فئة األسویاء، والغیر المغتربین، فما قلة تناول موضوع  -

وجدتھ  الباحثة أثناء البحث المكتبي أن الشائع في دراسة االندماج االجتماعي عند ذوي 

االحتیاجات الخاصة، و عند األقلیات العنصریة، في حین أنھ توجد في المؤسسات التعلیمیة 

ن عدم التوافق والتكیف  في المدارس تعیق عملیة التعلیم، وتؤثر في حاالت تعاني مالكثیر من ال

  . تكوین الفرد النفسي واالجتماعي واألكادیمي

  :أھمیة الدراسة:خامسا
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  :یكتسي موضوع الدراسة أھمیة بالغة، تستمد من أھمیة متغیرات الدراسة

نھ الشعور فاندماج المتعلم ضمن الوسط المدرسي وتفاعلھ بشكل إیجابي، سیترتب ع 

وسالسة في التعامل مع الزمالء والمعلمین، ما یكون عنده  باألمان والثقة بالنفس وباآلخرین

ویشجعھ على التفاعل مع المحیط الخارجي للمدرسة،  ت  ایجابیة نحو المدرسة والتعلیماتجاھا

مسبق فاالندماج االجتماعي في المدرسة یسھل من عملیة التعلیم، وفي نفس الوقت ھو إعداد 

  . للحیاة االجتماعیة والعملیة للفرد

المرحلة االبتدائیة ھي مرحلة تعلیمیة قاعدیة، فالوصول إلى المراحل الموالیة والنجاح 

فیھا یعتمد بشكل آلي على الخبرات المكتسبة فیھا، ومن ناحیة النمو االجتماعي  تقابل ما یعرف 

تعرف على بیئتھ االجتماعیة، ویبدأ باكتساب بمرحلة التفتح االجتماعي، ففیھا یبدأ الطفل في ال

  .المعاییر والقیم االجتماعیة، التي تكون المعالم البارزة لشخصیتھ

  : بالنسبة لمتغیر النشاط التعلیمي فالحدیث عنھ ذو شعب

فمن الجانب التعلیمي فھو یزود المتعلمین بالمھارت والخبرات التعلیمیة ومجال لكشف 

  .المواھب

النفسي ھي وسیلة للقضاء على المشاكل النفسیة كاالنطواء والخجل والتمرد ومن الجانب 

  .والعنف

 أما من الجانب االجتماعي فاألنشطة تساعد المتعلمین على اكتساب المھارات والقیم

، كما أنھا مجال لتوثیق العالقات بین كل ...وتحمل المسؤولیة االجتماعیة كالتعاون والقیادة

  .ن واإلدارةالمعلمین والمتعلمی

    

  

  :المتبنى  النظري المدخل: سادسا

تم تبني المدخل البنائي الوظیفي وھو مدخل ماكرو سوسیولوجي  یھتم بدراسة عمل 

من عناصر مختلفة ومتماسكة مع بعضھا  وحدة تتكون المجتمع ككل، حیث یؤكد أن المجتمع

البعض ومترابطة ترابطا وظیفیا، ویركز اھتمامھ على دراسة العالقة البنائیة بین النظم 
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المجتمع، و العالقة التكاملیة  بین النظم بعضھا البعض، وفي ھذا السیاق ظھر مفھوم الوظیفة و

  .الكلیة أو البناء الشامل للمجتمع الذي یشیر إلى الدور الذي یلعبھ العنصر بالنسبة  للوحدة

رغم اختالف العلماء حول مفھوم الوظیفیة إال أنھم یتفقون حول أھم القضایا التي 

تعالجھا، ففان دن برج حدد سبع قضایا أساسیة للوظیفیة في طرح  توافقي مع  القضایا الجدلیة 

  .لعلم االجتماع ظھر التآلف بینھا في أربع قضایا

للمجتمع باعتباره نسقا یحتوي على مجموعة من األجزاء المتكاملة بنائیا  النظرة الكلیة-1

 والمتساندة وظیفیا لبلوغ النسق ألھدافھ 

  .استناد العملیة االجتماعیة لتعدد العوامل االجتماعیة، وتبادل التأثیر فیما بین تلك العوامل -2

من التوازن الدینامي، والذي  رغم أن التكامل ال یكون تاما  إال أن األنساق تخضع لحالة -3

یشیر لقیام حالة االستجابة التالؤمیة للتغیر الخارجي، والتي تعززھا آلیات التالؤم والضبط 

  .االجتماعي

غیر أنھا تحل  إن التوترات واالنحرافات والقصور الوظیفي، یمكن أن تكون داخل النسق -4

  .نفسھا بنفسھا وصوال للتكامل والتوازن

  .ر بصفة تدریجیة تالؤمیة أكثر مما یحدث بصفة فجائیةیحدث التغی -5

یأتي التغیر بصفة من مصادر ثالث رئیسیة تتمثل في تالؤم النسق وتكیفھ مع التغیرات  -6

  .الخارجیة، والنمو الناتج من االختالف الوظیفي والثقافي والتجدید واإلبداع، من جانب أفراد

  )1( .التكامل االجتماعي یتمثل في االتفاق العام على القیمإن العامل األساسي والھام في خلق 

المدرسة مؤسسة تربویة  مخصصة للتعلیم وتنھض بدور  وانطالقا من ھذا الطرح  

اجتماعي مھم، فھي بیئة صاھرة، تعمل على توحید میول واتجاھات التالمیذ ودمجھا وتوجیھھا 

جیال الجدیدة معارف وتجارب اآلخرین وجھة واحدة بما یتماشى وفلسفة المجتمع،  وتنقل لأل

وتسعى المدرسة من خالل ذلك إلى تأسیس . والمعاییر والقیم  التي تبنوھا وأقامو علیھا مجتمعھم

متى انصھر المواطنون وھم على م على أساس الوحدة والتعاون، إذ واقع اجتماعي متماسك یقو

  .ج إلى الواقع المعاش ومیادین العملھذه الصورة داخل المدرسة سھل علیھم التعاون بعد الخرو

 أدوار لتأدیة وتدریبھم األفراد بتھیئة تقوم لمدرسةا أن بارسونز  تالكوتوفي ھذا السیاق یرى 

   :ھما عملیتین خالل من تتم إنما لھ بالنسبة والتھیئة الراشدین،

                                                           

  .304ص. 1993ط مؤسسة شباب الجامعة،.السید علي شتا، نظریة علم االجتماع، ب)  1(
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  .البشري السلوك وتنظیم تقنین بھا یتم التي الطریقة بھ ویقصد االنتظام -

 المجتمعت توقعا خاللھا من األفراد ویتعلم یتفھم التي الطریقة أو التشرب أو االستیعاب -

  )1(. المختلفة االجتماعیة باألدوار المتعلقة

  :ھي وظائف أربعة العامة للمدارس أن یرى ماك

 .األسرة من األطفال تحریر -

 .األسرة لدى متاح ھو مما أعلى مستوى على االجتماعیة والقیم المعاییر تعلیم -

 .التحصیل ھذا وتقویم الفعلي تحصیلھم أساس على التالمیذ تمییز -

 .المجتمع في المختلفة األدوار على البشریة المصادر وتوزیع اختیار -

 على األفراد من لمجموعةتفریق  من علیھا یترتب لما الوظائف أھم ھي التمییز وظیفةو 

 یقوم بما یتوازن التوتر ھذا ولكن النظام، في توتر إلى یؤدي ما النظام، نفس في أخرى مجموعة

  )2( .بینھم مشتركة لقیم تشربھم خالل من األفراد بین بالتكامل أخرى ناحیة من النظام بھ

أما دوركایم فیرى أن المدرسة تقوم بدورین متعارضین جوھریا متكاملین وظیفیا، فھي 

المراحل التعلیمیة األولى، وفي المقابل تعمل على تحقیق الوحدة والتجانس، بین منتسبیھا في 

  .تعمل على تولید التباین واالختالف بینھم في المراحل العلیا والجامعیة من جھة أخرى

فالوظیفة األولى تھدف إلى تحقیق التجانس الفكري واإلیدیولوجي المشترك بین أفراد  

المجتمع، لتحقیق وحدة المجتمع وتكاملھ، أما الوظیفة الثانیة فھي وظیفة اصطفائیة تعمل على 

، وھي اعتبارات ةتولید التنوع واالختالف والتباین بین روادھا العتبارات طبقیة وإیدیولوجی

لوظائف اجتماعیة مختلفة ناجمة عن تقسیم العمل االجتماعي، وعن تنوع سلم الطبقات تستجیب 

 )3(. االجتماعیة

 المدرسة شرح كارل مانھایم دینامیكیة التكامل بتمحیص دور المدرسة،أین قارن بین و

 تدریبال بمھام القیام في أدوارھا حدد، التقلیدیة للمدرسة فبالنسبة المعاصرة، والمدرسة التقلیدیة

 للتفاعل مدخال تكون أن فیجب الحدیثة المدرسة أدوار أما القائم، المنظم المجتمع مع للتكیف

 سوء من شيء فسیحدث المعاصر المجتمع واجھت ما إذا التقلیدیة المدرسة وأن الدینامي،

                                                           

  .94ص 199،4علم االجتماع التربوي، مكتبة االشعاع الفنیة، االسكندریة، الجوالني، عمر فادیة شتا، ليع)1(

  .149،  148،صص ،2001القاھرة، الكتب، عالم التربیة، أصول :مرسي منیر محمد) 2(

  182ص، 2004، المؤسسة الجامعیة للدراسات، والنشر والتوزیع، بیروت 1وطفة علي أسعد، علم االجتماع المدرسي،ط) 3(
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 المدرسة ألن .الدراسیة المناھج ضمن تدرج أن یجب الجدیدة المعرفة أن ذلك للمجتمع، التكامل

 خالل من والشخصي والوظیفي والمعیاري والثقافي االجتماعي التكامل تحقیق في بفعالیة تسھم

 ضمن الجدیدة المعارف وإدراج بتنمیة الثقافي التكامل تحقق حیث بھا، تقوم التي الوظائف

 ال التي المستحدثة القیم وإكسابھم أفراده لدى للمجتمع القیمي النسق ودعم الدراسیة، البرامج

 وتحقق العلمیة، والمستجدات التكنولوجیة األوضاع تناسب كما المجتمع قیم مع تتعارض

 ،القائم االجتماعي للنظام انتمائھم ورفع األفراد، لدى المجتمع أھداف بتنمیة االجتماعي التكامل

 من یتحققف المعیاري التكامل أما وأعضائھ، للمجتمع السیاسیة الصفوة بین العام االتفاق وتحقیق

 الوظیفي للتكامل ویتم.فاألھدا لتحقیق ونظمھ المجتمع ثقافة تجیزھا التي الوسائل تقریر خالل

 مفھوم بتنمیة الشخصي التكامل أن حین في الفنیة، المھارات وتوفیر المھنیة المتطلبات بتلبیة

)1(.المحیط والعالم مجتمعھ وعن نفسھ عن الفرد
  

 مع تتكامل  ألساسیةعناصر اال من مجموعة تضم اجتماعیا نسقا باعتبارھا والمدرسة

 القواعد ومجموعة المتعلمینن،یوالمدرس المدرسیة، اإلدارة:  وظیفیا وتتساند بنائیا بعضھا

  . الدراسیة المناھج إلى إضافة ،معلمین والمتعلمینوال اإلدارة بین واالتصال للعالقات المنظمة

من شبكة منظمة من الجماعات المتآلفة كما یعتبر االتجاه الوظیفي المجتمع یتكون   

والمدرسة ھي مؤسسة قادرة  )2(.والمستقرة،  باتفاق حول القیم المتعلقة باألھداف وطرق تحقیقھا

أكثر من غیرھا على صھر تلك الخلفیات العرقیة والعنصریة وحتى الدینیة واالجتماعیة، لكون 

ییر و االختالف عن ما ھو موجود في المتعلم ما  زال في طور النشوء وقادر على تقبل التغ

فالمدرسة مجال واسع للتنشئة االجتماعیة یستوعب أطفال من كل الفئات، وھي  محیطھ القریب،

في نفس الوقت منبع إلنتاج القیم وتجسیدھا  بتضمینھا في المنھاج  وباإلشراف وتنظیم مواقف 

یرسم صورة مصغرة عن المجتمع كما أنھا میدان للتفاعل الحي المتنوع   تفاعل المتعلمین ،

  .بفئاتھ، وطبقاتھ المختلفة، وأداة  للتقریب بینھا، ولصھر الفروق

المتعلمین  إمداد وإذا ما اعتبرنا التعلیم استثمارا اجتماعیا وھو كذلك فال بد من 

وتعلیمھم  كیف  .المختلفة باألدوار للقیام التصرف حسن ملھ تتیح التي والمعارف بالمعلومات

                                                           

  .227، 226،ص ص سابق، مرجع الجوالني، عمر فادیة شتا، علي)1(

االتجاھات األساسیة في علم االجتماع، ب ط، مخبر بحث علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري ،قسنطینة،   كعباش رابح، ) 2(
  .88، ص2007الجزائر،
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یعیشون في المجتمع  ویتوافقون فیھ بعد تركھم البیئة المدرسیة وثقافتھا وتلك  ھي أھم الطرق 

التي تجعل ذلك االستثمار مجدیا وھذا لن یتحقق إال من خالل منھجیة في تطویر صف یشجع 

التفاعل االیجابي بین المتعلمین ومع المحیط الخارجي للمدرسة، وترسیخ قیم اجتماعیة إیجابیة 

   .لتعاون، وتقبل االختالف ، واحترام اآلخركا

  

  . ضبط مفاھیم الدراسة: بعاسا 

  :مفھوم إستراتیجیة التعلیم 1      

  :اإلستراتیجیة1-1       

  :لغة -أ     

وھي مشتقة من الكلمة الیونانیة  إلى اللغة الالتینیة strategyیعود أصل كلمة إستراتیجیة       

بمعنى فن استخدام اإلمكانات والموارد الحربیة المتوفرة بطریقة مثلى )1(التي تعني فن الحرب

توسع . وأقحم ھذا المصطلح في اللغة العربیة واستخدم بنفس الداللة) 2(تحقق األھداف المرجوة

استخدام مصطلح اإلستراتیجیة لیشمل مجاالت عدة كاالقتصاد والسیاسة والتربیة، ودخل مجال 

  .التعلیم أیضا

تعرف اإلستراتیجیة على أنھا فن یتناول الوسائل التي یجب األخذ بھا في :إصطالحا-ب      

أي إتباع الطرق  \قیادة أي عمل، وكذلك ھي فن استخدام اإلمكانات المتاحة بطریقة مثلى 

  .  المناسبة واختیار األسالیب المثالیة ، الستغالل الموارد الموجودة ببراعة ونجاح

  :لیم مفھوم التع2- 1      

یطلق على العملیة التي یجعل فیھا اآلخر یتعلم ویطلق على تعلیم العلم المعارف والخبرات        

  .وإیصالھا إلى المتعلمین
                                                           

النظریة والتطبیق،  –شریف سلیم محمد، الصافي عبدالحكیم، أصول إستراتجیات التعلم والتعلیم ,أبو ریاش حسین محمد ).1(
  .18، ص 2009دار الثقافة، عمان،

النظریة  –الصرایرة باسم ، الفلیح خالد عبد العزیز، الصمادي یحیى، السلیتي فراس، إستراتجیات التعلم والتعلیم، ).2(
  .10، ص 2009والتطبیق، عالم الكتب الحدیث للتشر والتوزیع، عمان،
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ویشیر علي راشد إلى أن التعلیم ھو توفیر الشروط المادیة والنفسیة التي تساعد المتعلم        

الموقف التعلیمي وإكساب الخبرات على التفاعل النشط مع عناصر البیئة التعلیمیة في 

أي أن ) 1( .والمعارف واإلتجاھات والقیم التي یحتاجھا وتناسبھ وذلك بأبسط الطرق الممكنة

التعلیم یقوم على تھیئة ظروف البیئة التعلیمیة من الجانب المادي بتجھیز البیئة الفیزیائیة 

وتشجیع المتعلمین وتنظیم  للمدرسة وتوفیر متطلبات األنشطة، ومن الجانب النفسي بدعم

   . تفاعلھم، لالنكباب على التعلم، واكتساب الخبرات المعرفیة والنفسیة والمھارات االجتماعیة

أما حسن شحاتھ فیعرفھ بأنھ االندماج الحقیقي للطالب في أنشطة تعلیمیة مخطط لھا مسبقا        

أي أن التعلیم ھو انھماك ) 2(.و یضیف بأن التعلیم ھو عملیة تنفیذ خطة المنھج المقترحة

المتعلمین في أنشطة مدروسة مسبقا، حددت أھدافھا، ومتطلباتھا، وطرق تنفیذھا ونتائجھا، وھذا 

  .        سیرا وفقا للمنھج الشامل المعد مسبقا

فالتعلیم ھو العملیة التي یتم فیھا نقل المعلومات والخبرات والمھارات المعرفیة، في إطار        

التخطیط التحضیر المسبق لشروط نفسیة واجتماعیة ومادیة معینة تمكن الطالب من من 

  .االستیعاب والتحصیل

   

  

  :مفھوم اإلستراتیجیة التعلیمیة      

یعرفھا عبد الرحمن الھاشمي وزمیلھ بأنھا مجموع األفكار والمبادئ التي تتناول مجاالت         

المعرفة اإلنسانیة بصورة شاملة ومتكاملة ینطلق نحو تحقیق أھداف ثم تضع المناھج ثم تضع 

بمعنى أن اإلستراتیجیة ھي مجموعة من   )3(أسالیب التقویم المناسبة لتعرف مدى نجاحھا 

منظمة التي تبنى على أفكار ومبادئ تعلیمیة لھا أھداف محددة، وانطالقا منھا توضع الخطوات ال
                                                           

  . 63ص ،  1999، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، القاھرة،1علي راشدـ مفاھیم ومبادئ تربویة، ط)1(

،   2008، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، عمان،1حسن شحاتة، تصمیم المناھج وقیم التفدم في الوطن العربي، ط)2(
  . 63ص

، دار الشروق للنشر والتوزیع، 1عبد الرحمن الھاشمي، الدلیمي علي الحسین، إستراتیجیات حدیثة في فن التدریس، ط) 3(
  . 19، ص  2008عمان،
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الواضح أن اإلستراتیجیة التعلیمیة تشمل كل التفاصیل بدأً بما . المناھج ثم توضع أسالیب التقویم

  )    األسالیب، والتقنیات( وصوال إلى ما ھو مفصل ودقیق ) المبادئ العامة(ھو عام 

باسم الصرایرة وزمالؤه فیعرفونھا بأنھا كل ما یتعلق بأسلوب توصیل المادة للطلبة من  أما       

قبل المعلم لتحقیق ھدف ما، ویشمل ذلك كل الوسائل التي یتخذھا لضبط المعلم الصف 

یعیشھ المتعلمین والترتیبات الفیزیقیة التي تسھم في  وإدارتھ،ھذا باإلضافة إلى الجو العام الذي

  )1( .األفكار والمفاھیم التعلیمیة للطالبتقریب 

فھذا التعریف یشیر إلى عناصر اإلستراتیجیة التعلیمیة والتي ھي أسلوب شرح المعلم،  

 والوسائل التعلیمیة التي یستخدمھا في ذلك، وأسلوب إدارتھ للصف، و البیئة الفیزیقیة التعلیمیة،

  .طالبوتتساند ھذه العناصر بھدف نقل المعلومات إلى ال

في ضوء ما تقدم یمكن تعریف اإلستراتیجیة : التعریف اإلجرائي اإلستراتیجیة التعلیمیة         

اختیار : التعلیمیة على أنھا عملیة تخطیط مدروسة، تھدف إلى نقل المعلومات للتالمیذ، وتضم

نظیم واستغالل أسلوب توصیل المادة التعلیمیة، والوسائل التعلیمیة، وإدارة سلوك المتعلمین، وت

   .البیئة الفیزیقیة للمدرسة

   :مفھوم االندماج االجتماعي-2                

 :لغة- أ                

  .اإلدماج من الفعل دمج دموجا دخل في الشيء واستحكم               

على وزن انفعل، یفید قیام الفاعل بالفعل لنفسھ، أي أن عملیة  واالندماج من فعل اندمج،

  )2(االندماج لم تكن بفعل دافع خارجي

  : إصطالحا- ب                 

االندماج ھو السیرورة االثنولوجیة التي تمكن شخصا أو مجموعة من األشخاص                  

من التقارب والتحول إلى أعضاء في مجموعة أكبر وأوسع، عبر تبني قیم نظامھا االجتماعي 
                                                           

  .8الصرایرة وزمالؤه، مرجع سابق،ص ) 1(

  .561، ص 1986، 9سھیل ادریس، المنھل، ط )2(
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لتحقیق االندماج شرطین أساسیین،ھما إرادة اإلنسان وسعیھ لالندماج لذلك یستلزم . وقواعده

  ) 1.( والتكیف، ثم القدرة االندماجیة للمجتمع عبر اختالف األشخاص وتمایزھم

یشیر مصطلح السیرورة إلى أن االندماج عملیة طویلة المدى،أما مصطلح االثنولوجیة فیعني 

فالفرد ینتمي من مجموعة صغیرة، إلى أخرى ...  دینالتمایز على اساس العرق، أو اللغة، أو ال

باستقطاب  جأكبر، وصوال إلى المجتمع، بتبني القیم والمبادئ التي تقوم علیھا، ویتم االندما

األفراد إلى المجتمع الذي ھو حقل یضم مجموع نظم تسیر وفق معاییر م   حددة، یتوقف حدوث 

  . م والمعاییراالندماج  على التزام ھؤالء األفراد بالقی

ویعرف االندماج بأنھ العملیة التي یستطیع الفرد من خاللھا  أن یتكیف مع بیئتھ          

االجتماعیة التي یعیش فیھا، وذلك بااللتزام بقواعدھا ونظمھا، وھذا بتعلم واستدخال كل أشكال 

فاالندماج  )2(السلوك، وطرق التفكیر واستیعاب ثقافة المجتمع لتصبح جزءا من شخصیتھ، 

االجتماعي ھو مظھر من مظاھر التنشئة االجتماعیة أین یتطبع الفرد بسمات ثقافة المجتمع 

ویتكیف معھا لیتوافق مع أفرادھا ویتفاعل معھم بانسجام یشعر باالنتماء الحقیقي إلیھم، على أن 

  .د ضمنھایكون ذلك في إطار من االعتراف االجتماعي، بحیث تشھد الجماعة بفاعلیة دور الفر

تعسفیة یؤدي إلى نوع من االنعزال ال إلى المشاركة االیجابیة، وبالتالي ال یجد الطالب توافقھ    

  )3(داخل جماعتھ وال یشعر بالتكیف

 لىإوتجدر االشارة إلى أن ھناك من یرى أن االندماج یكون عندما یكون الشخص ال ینتمي 

الثقافة المحلیة، كما ھو الشأن بالنسبة للمھاجرین، وھو ما یراه غاستون میاالري أین یعرف 

االندماج بأنھ السیرورة التي تكمن في الرغبة في تزوید الشخص الغریب عن الثقافة، التي ھو 

، التي ..)المعارف والمواقف وطرق التفكیر(مدعو إلى العیش في كنفھا، بالعناصر األساسیة 

شأنھا أن تجعلھ یبدو بمثابة شخص سوي، من منطلق قواعد السلوك، والعادات في المجتمع  من
                                                           

مارس  30 - امحمد مالكي، المركز العربي ألبحاث ودراسات السیاسات،المؤتمر الثاني للعلوم االجتماعیة واالنسانیة )1(
  .5،االندماج االجتماعي وبناء مجتمع المواطنة في المغرب العربي الكبیر، ص2013

)2 (paris,1972,p 100 ERIKSON (E) , Adelescence et crise, la quete de l edentité ,flmarion, 

 

. 1996دار المعرفة الجامعیة، األزاریطة ،  ،جمال أبو شنب، بناء الشخصیة والتفاعل في الجماعة التعلیمیة ، ب ط)  3(
  .236ص
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في  انذوبالب بالتخلي عن ثقافتھ األصلیة والأین یكون الشخص مط)  1( .المضیف والمستقبل

الثقافة األصلیة، لكن ھذا األمر لیس بالمطلق، فال خالف أنھ توجد ثقافات فرعیة في أي مجتمع، 

تباین بینھا، یحتاج إلى صھر االختالف بالتركیز على القیم المشتركة، وتقبل االختالف، ویوجد 

  .  وربما عد تنوعا ثقافیا

  

ونورد في ھذا المجال مجموعة من المفاھیم التي رأینا أنھا تقارب مفھوم االندماج         

  .االجتماعي

  : التوافق-        

بأنھ عملیة اكتساب وتبني أنماط من السلوك، مالئمة للبیئة وتغیراتھا،  Goodیعرفھ جود        

   )2(.أو تكوین عالقة نفسیة طبیعیة، بین الفرد وبیئتھ

فالتوافق یقتضي أن یتصرف الفرد بالشكل الشائع في محیطھ، ویجاري التغیرات التي       

  . تطرأ علیھ

قامة عالقات اجتماعیة، ممتعة ومثمرة تتسم بقدرة یعرفھ محمود الزیادي بأنھ القدرة على إ       

الفرد على الحب والعطاء، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، القدرة على العمل المنتج الفعال، 

الذي یجعل من الفرد شخصا نافعا في محیطھ االجتماعي، فالتوافق مفھوم شامل یرمز إلى حالة 

  )3(. معینة من النضج یصل إلیھا الفرد

أي أن التوافق لیس عملیة آلیة نمطیة، بل یشترط أن یكون الفرد راضیا عن عالقتھ باآلخرین، 

  .    متقبال لعادات وتقالید مجتمعھ مستمتعا، بحیاة خالیة من التوترات والصراعات

                                                           

محمد بن الشیخ، نقال عن  :ي القرن الحادي والعشرین، ترجمةغاستون میاالري، التعددیة الثقافیة والتربیة ف)1(
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n12_10benchekh.htm  2016،18:30- 05-06فحص في.   

ص . 2004،ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع،القاھرة، 1واالرشاد النفسي، طنبیل صالح سفیان، المختصر في الشخصیة )  2(
155.  

، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، 1حشمت حسین أحمد، باھي مصطفى حسن،التوافق النفسي والتوازن الوظیفي،ط)  3(
  .44، ص 2011االسكندریة ،
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  : التماثل-

 التصرف طبقا لمعاییر الجماعة وأرائھا وتوقعاتھا، أو ھي أیضا تغیر في سلوك الفرد       

  )1(.واتجاھاتھ، نتیجة لضغظ الجماعة، الحقیقي أو المتخیل

    :االنسجام-

ھو ذلك الشعور باالنتماء واالشتراك في ھویة واحدة، وتتمیز المجموعة المنسجمة 

بالتفاعل المتبادل بین كل األعضاء، وعدم االقتصار على تفاعل ضیق بین أعضاء محددین 

المجموعة األكبر، ویشعر جمیع المتعلمین في ینتمون إلى مجموعات صغیرة  داخل 

المجموعات المنسجمة باالنتماء واألمن، كما یدركون أنفسھم كأشخاص محبوبین ومقبولین من 

  )2( .اآلخرین، ما یكون عندھم اتجاھات ایجابیة عن المدرسة وتطویر تحصیلھم األكادیمي

  التكامل

   :التكیف-         

سلوك الفرد لكي یتفق مع غیره من األفراد وخاصة باتباع التقالید یشیر إلى تغییر          

  .بیئتھتعدیل الفرد لسلوكھ استجابة لظروف ، فالتكیف ھو )3( .والخضوع لاللتزامات االجتماعیة

مع زمالئھ أثناء أداء  ھو أن یتفاعل المتعلم: التعریف اإلجرائي لالندماج االجتماعي        

بتوافق وانسجام، وأن یتقبل ویتكیف مع االختالف الموجود بینھم، ویكون األنشطة التعلیمیة، 

المحلي ومقتضیات  ھذا التفاعل مبني على مبادئ العالقات اإلنسانیة، وقیم ومعاییر المجتمع

   .، ویتم ذلك بدعم وتحفیز المعلم، من دون قسر أو إجبار، وبكامل حریةالعصر

           : مفھوم النشاط المدرسي-3       

النشاط المدرسي بأنھ البرامج التي تنفذ تحت  ةو تعرف دائرة المعارف األمریكی           

إشراف وتوجیھ المدرسة، والتي تتناول كل ما یتصل بالحیاة المدرسیة، وأنشطتھا المختلفة ذات 

                                                           

  .2000فة الجامعیة للطباعة والنشروالتوزیع، االسكندریة،، دار المعر3أحمد محمد عبد  الخالق، أسس علم النفس ط )  1(

  .2003ط، دار وائل للطباعة والنشر،عمان، .ھارون رمزي فتحي ، اإلدارة الصفیة، ب)2(

  .8ص 1986،بیروت  ،مكتبة لبنان، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة،، أحمد زكي بدوي)  3(
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االھتمامات الخاصة الصلة بالمواد الدراسیة، أو الجوانب االجتماعیة والبیئیة، أو األندیة ذات 

ھذا  )1(بالنواحي العلمیة، أو الریاضیة، أو الموسیقیة أو المسرحیة أو المطبوعات المدرسیة

، االجتماعیة ،التعریف یعطي صورة شاملة عن النشاط بشكل عام كما یعرض مجاالتھ المختلفة

  .     الموسیقیة والمسرحیة ،الریاضیة ،العلمیة ،والبیئیة

یعرف النشاط في الدلیل التطبیقي لمنھاج التربیة التحضیریة بأنھ مجموعة من األفعال         

یقوم بھا المتعلم في وضعیة تعلیمیة لتحقیق تعلم محدد، بعبارة أخرى ھو وضعیة إشكالیة یقدمھا 

لي أي أن النشاط ھو فعل تعلمي، وھذا الفعل قد یكون عم) 2(. المنھاج لتحقیق كفاءة مقصودة

وھذه ، كالنشاط الریاضي أو فكري كالشطرنج،  یقوم بھ المتعلم بھدف إثراء تحصیلھ العلمي

  .الجزئیة التعلیمیة متضمنة ومحددة في المنھاج لتساند تحقیق الكفاءات التعلیمیة المطلوبة

ت تح المتعلمینیعرف النشاط المدرسي بأنھ نمط من أنماط التفاعل التي یشارك فیھا            

إشراف فني ویتاح للطالب المشاركة بحریة في الجماعات المختلفة وفقا لمیولھم وقدراتھم، 

بحیث تكون وحدة متكاملة مع البرامج التعلیمیة ومتممة لھا وتمتد األنشطة المدرسیة من مرحلة 

ا بما ما قبل التعلیم االبتدائي إلى مرحلة التعلیم الثانوي، وتختلف باختالف األھداف المنوطة بھ

فالنشاط ھو العمل الذي یھدف إلى إكساب مجموعة الخبرات  )3(یتالئم وكل مرحلة تعلیمیة،

والمھارات عن طریق تفاعل التالمیذ المباشر مع بعضھم البعض، ومع مواد النشاط، ما یھیئ 

  .مواقف وفرص تعلیمیة ال تتوفر في ظروف الصف العادیة 

المدرسي وسیلة وحافز إلثراء المنھج وإضفاء الحیویة  ویرى الفھیدي أن النشاط             

علیھ، من خالل تعامل المتعلمین مع البیئة وإدارتھم لمكوناتھا المختلفة من موارد طبیعة، 

ومصادر إنسانیة ومادیة بھدف إكسابھم الخبرات األولیة التي تنمي معارفھم واتجاھاتھم وقیمھم 

                                                           

، 2009،مؤسسة حورس الدولي، االسكندریة، 1الحرة بین الواقع والمأمول، ط أمر هللا طھ سھام محمد، األنشطة المدرسیة) 1(
  . 20ص

، 2004ط، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،.اللجنة الوطنیة للمناھج، الدلیل التطبیقي لمنھاج التربیة التحضیریة،ب)  2(
  .80ص الجزائر،

، ص 2008، طیبة للنشر والتوزیع، القاھرة ،1والمدرسیة، ط رفعت عزوز، طارق عبد الرؤوف عامر، األنشطة التربویة) 3(
109.  



20 
 

ھج بشكل عملي یمكن المتعلمین من ممارسة ھوایاتھم فالنشاط یكمل المن )1(بطریقة مباشرة 

  .      وتنمیة، قدراتھم العلمیة واالجتماعیة

األنشطة المصاحبة، واألنشطة : أطلقت على النشاط المدرسي والتربوي عدة مسمیات منھا       

یة، التكاملیة، واألنشطة الزائدة عن المنھج والمحیطة بھ والمعاونة لھ، واألنشطة الترویح

وسنعرض في ھذا المقام لتعریف، األنشطة الصفیة واألنشطة الالصفیة وھما ) 2(. والتلقائیة

 .  مصطلحان األكثر تداوال في المدرسة الجزائریة

 ھو جزء مكمل للمنھج لھ دور إثرائي للتعلیم وتجویده، یجعل من المتعلم :لنشاط الصفيا -

بما یوافق میولھ واھتماماتھ في، وتتغیر  إیجابیا في التفاعل مع الدرس أین ینفذ النشاط

 مواضیع النشاط بما یتفق والوحدات المدرسة أي أن لھا صفة التجدید ال االستمراریة
)3(    

وھو ما یطلق على النشاط المدرسي الحر الذي یختاره المتعلمبرغبة : النشاط الالصفي -

 الجة،وھوایة، وما یمیزه االتساع والمرونة والتنوع في الطرح والمع
وأن ھناك  )4(

ضروب متعددة من األنشطة، وامكانیة االختیار مع مطلق الحریة، یتوافق مع میولھ 

كما ینضم إلى المجموعة التي یرغب ... سواء النشاط الریاضي، أو الثقافي، أو العلمي

    )5( .بمحض إرادتھ دون قسر

  : التعریف اإلجرائي للنشاط المدرسي           

ھو أحد أنماط التعلم  یھدف إلى إكساب متعلمي المرحلة االبتدائیة  الخبرات التعلیمیة،           

من خالل االحتكاك المباشر بمصادر التعلم المختلفة، تحت إشراف المعلم، لكن باالعتماد على 

  . المبادرة الذاتیة للطالب، ومع مراعاة میولھ، بعیدا عن اإللقاء والتلقین والسرد

                                                           

  .25، ص 2009، عمان، 1الفھیدي رشید راشد علي، دلیل األنشطة الطالبیة، ط)  1(

  .  24، ص2009، دار الفكر  للنشر والتوزیع، عمان،1رجاء محمود عثمان، عصام توفیق عمر، النشاط الطالبي، ط)  2(

، 63،ص ص1998، مكتبة العلم واإلیمان،مصر،1ھیم، كیف تكون معلما ناجحا للدراسات االجتماعیة،طالمنوفي زكي ابرا) 3(
54.  

حسب التنظیم الجدید للزمن الدراسي بمرحلة التعلیم –وزارة التربیة الوطنیة، دلیل منھجي للنشاطات الالصفیة ) 4(
  .2012، 2011ط، ب السنة الدراسیة .االبتدائي،ب

  .54ابراھیم مرجع سابق، صالمنوفي زكي ) 5(
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  الدراسات السابقة :ثامنا       

  :الدراسات المتعلقة بمتغیر استراتیجیات التعلیم: 1        

  ):2006(دراسة السیف  بالسعودیة: الدراسة األولى

ھدفت إلى معرفة مدى ممارسة المعلمین لمھام اإلدارة الصفیة داخل الصفوف األولیة،  

الحكومیة في مدینة الریاض، ومعرفة المعوقات من وجھة نظر المعلمین والمدراء في المدارس 

التي تحول دون ممارسة معلمي الصفوف األولیة لمھام اإلدارة الصفیة داخل الصف، والتعرف 

على اختالف وجھات النظر بین المعلمین والمدراء حول ممارسات مھام اإلدارة الصفیة من 

مدیرا، أظھرت 225معلما، و 355وزعت على عینة الدراسة المكونة من  خالل توظیف استبانھ

تدریب المعلم على التعامل الجید مع التالمیذ، وإتباع الوسائل التي  ئج الدراسة الحاجة إلىنتا

تجذبھم للدرس، واستخدام التعزیز، وبالنسبة لممارسة المعلمین لمھام اإلدارة الصفیة، فقد 

العدل والحكمة والمساواة بتعاد عن التھكم واالستخفاف، واالتصاف باال أظھرت النتائج

لعطف، ومن المعوقات التي أظھرت النتائج أنھا تعیق المعلمین عن أداء مھامھم، كثرة المھام او

البرامج  سة، واألسلوب النظري الذي تتم بھوالواجبات المطلوبة من المعلمین داخل المدر

ائیة بین متوسط التدریبیة، وقد أشارت نتائج البحث إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحص

تعزى  التي استجابات المدیرین والمعلمین إزاء مدى ممارسة المعلمین لمھام اإلدارة الصفیة

للوظیفة، وخلصت الدراسة إلى ضرورة االھتمام بالبرامج التدریبیة، في مجال اإلدارة 

  )1(.الصفیة

  : بمكة  - "مشروع استراتیجیات التدریس"فریق دراسة  :الدراسة الثانیة        

أین أجریت الدراسة  المتعلمینفاعلیة تطبیق استراتیجیات التدریس من وجھة نظر  حول

، حیث وزعت طالباً من بعض مدارس التعلیم العام في المراحل الثالث في مدینة مكة 995 على 

  .علیھم استمارة  بحث

                                                           

في االدارة الصفیة من وجھة نظر معلمي الدراسات ) تكریت وموس(أبو سنینة عودة، عیاش أحمد ، درجة توظیف أبعاد )1(
االجتماعیة ومدیري المدارس األساسیة العلیا في األردن، المجلة االسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة، المجلد العشرون، العدد 

 / http :iugaza .edu.ps/ar /periodical :نقال عن. 456، 455،  ص، ص 2012ینایر  األول،
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التدریس ساھم في تنمیة أن استخدام المعلمین الستراتیجیات  :وأھم النتائج المتوصل إلیھا  

 المتعلمینتنمیة المھارات االجتماعیة، تفاعل : التالیة مرتبة ترتیبا تنازلیا وزیادة فاعلیة األبعاد

داخل الصف، االھتمام بالجانب االنفعالي للطالب، إدارة الصف بطریقة مناسبة، رفع مستوى 

 )1(.ئة الصفیةتحصیل الطالب، تنمیة مھارات التفكیر عند الطالب، تحسین البی

  :)م1999( سبتي عباسفریق دراسة : الدراسة الثالثة

 أنواع التفاعل بین المعلم وتالمیذهة إلى التعرف على الدراست ھدف

المقارنة بین المدارس الحكومیة والمدارس األجنبیة ، والكشف عن العوامل المؤثرة في التفاعلو

مدارس التعلیم العام والتعلیم الخاص ، حیث أجریت على عدد من الخاصة في المرحلة االبتدائیة

بطاقة مالحظة لقیاس التفاعل بین المعلم : األجنبیة للمرحلة االبتدائیة وقد صمم الباحثون أداتین

  بطاقة مالحظة لرصد العوامل المؤثرة في عملیة التفاعلو ،والتلمیذ

الحكومة والمدارس األجنبیة  وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك تفاعالً في مدارس

أكثر من الخاصة إال أن ھذا التفاعل بأنواعھ یوجد بشكل واضح في المدارس الحكومیة 

 ، لذا توجد فروق ذات داللة لصالح التعلیم الحكوميالمدارس األجنبیة

وجود مختبرات وأندیة للمواد : وأما العوامل المؤثرة في التفاعل في مدارس الحكومة فھي

، استخدام جھاز ضبط الصوت ، استخدام األلعاب التربویة ، إجراء المسابقات العلمیة ،  العلمیة

توجد أركان تعلیمیة في الفصل استخدام أسلوب القصة والتمثیل والحوار والمناقشة وحسن 

  )2( .تنظیم وإدارة الفصل

  :جوانب االستفادة من ھذه الدراسة

التعلیمیة،  وتنظیم األنشطة لمدرسةتھیئة بیئة ا أكدت ھذه الدراسة على االرتباط بین

بالمستلزمات التعلیمیة والتربویة، وتنظیم وإدارة  وتفاعل المعلم والمتعلمین، من خالل التزود

وھو األمر اعتمد علیھ في . یة التفاعل المدرسيالتعلیماألنشطة المتعلمین والصفوف، وتنظیم 

  .تدالل على نتائج الدراسةاالس

  : الدراسات المتعلقة بمتغیر االندماج االجتماعي -2
                                                           

)1( http://www.ed-uni.net/ed/showthread.php?t=156192  في  فحصO15- 06- 2930: 5،على الساعة. 

،نقال م1999 دراسة میدانیة مقارنة عواملھ –أنواعھ : عباس سبتي التفاعل في حجرة الدراسة :الباحث  فریق بحثي برئاسة - )2(
  htm2666-id-show-action-http://www.faifaonline.net/faifa/articles  :00 10- 2014-09-Le20.عن
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  :دراسة فریق اإلدارة العامة للتخطیط التربويال : الرابعة الدراسة

 -في المرحلة األساسیة والثانویة -درجة انخراط المتعلمین النشط في العملیة التعلمیة التعلیمیة 

  .بالضفة الغربیة بفلسطین

 - قبل فریق بحث مكلف من اإلدارة العامة للتخطیط التربويمن أنجزت ھذه الدراسة           

في العالقة بین تحصیل المتعلمین وتفاعلھم الصفي مع  كان ھدف الدراسة ھو البحث.الفلسطینیة

واستعمل لبلوغ ذلك مقیاس فالندرز لقیاس التفاعل اللفظي،  أین   . المعلم غیر المباشرسلوك 

موزعة على مقاطعات  الضفة الغربیة في فلسطین،  مدرسة حكومیة 82أجریت الدراسة على 

  .أختیرت بطریقة عشوائیة

  :وبینت النتائج أن درجة انخراط المتعلمین النشط في العملیة التعلمیة التعلیمیة  كان كالتالي

أعلى من اإلناث  %12.98نسبة مبادرة الطالب باألفكار واألسئلة من مجمل حدیثھ للذكور  -

11.43%.  

عام بشكل  %29.91بة سلوكیات المعلم المشجعة من مجمل ما یقوم بھ في الصفبلغت نس -

أي أن نسبة سلوك  دال إحصائیاً، لكنھ غیر %30.71ولإلناث  %28.97وبلغت للذكور 

المعلمات كان أعلى وربما یعود ذلك إلى تشجیع المعلمات لمشاركة المتعلمین في الحصة أكثر 

حظات بأن نتائج التحصیل لمدارس اإلناث في االمتحانات من المعلمین ویتفق ذلك مع المال

  . العامة أفضل من نتائج مدارس الذكور

بشكل عام؛ حیث بلغت نسبة   %11.5بلغت نسبة األسئلة التي تقیس مھارات التفكیر العلیا  -  

 .وھي األعلى 13.0%ونسبة اإلناث  %9.4الذكور 

أن الطالب یقضي معظم وقتھ كرد فعل بنسبة كبیرة لتنفیذ لما یطلبھ المعلم  كما بینت النتائج  -  

للحدیث الغیر المباشر عن المحتوى للطلبة  % 43.72من مجمل ما یقوم بھ، وھناك نسبة 

لإلناث؛ كطلب تأجیل االختبار واألمور الثانویة التي یطلبھا الطالب  % 50.32الذكور ونسبة 

 % 48.25ولإلناث  % 48.88لصف الذكور بلغت  ة الطالبادرمبمن المعلم، في حین أن 

 عن المحتوى مباشرالغیر المتعلم حدیث ، في حین كانت نسبة % 2.86وللصف المختلط



24 
 

؛ إضافة إلى مواقف السكوت 5% 2.18وللمختلط  % 43.57ولإلناث  % 54.25للذكور

لإلناث و % 7.4للذكور و% 5.7من الحصة للذكور % 6.9والحیرة ونسبتھا العامة بلغت 

  .للمختلط، وھذا یتناسب مع اختیار حجم العینة نسبة للمجتمع األصلي% 10.9

) الذكور(أن أغلب وقت المعلم یمضي في طرح األسئلة إذ بلغت نسبة كالم المعلمین  -

  .ما یشیر لتكافؤ النسبة بین الذكور واإلناث ،%62.44ونسبة كالم المعلمات % 62.57

یعتقد فریق البحث أن ھذه النتائج ربما تعود إلى األسالیب واألنشطة التي یستخدمھا و          

المعلمون الذكور تتیح الفرصة للمتعلمین لالنخراط  بصورة أكبر، أو أن نشاط الذكور أكثر من 

  .اإلناث بسبب التنشئة االجتماعیة مما یتیح لھم درجة انخراط أكثر

بشكل أكبر من ) 6-1(ثر على طلبة المرحلة األساسیة األولى ن سلوك المعلمین المشجعة تؤأ -  

باقي المراحل وخاصة أن المادة التعلیمیة تعتمد على أسلوب المعلم وطریقة تعاملھ مما یؤدي 

   .  إلى زیادة درجة انخراطھم في العملیة التعلیمیة

النظر عن المرحلة  ن ھذه النتائج تؤكد أن المعلم یقوم بنفس الدور في الحصة الصفیة بغضأ -

  .  الدراسیة التي یتعامل معھا

ھذه الدراسة دراسة مشابھة تشترك مع البحث في متغیر : جوانب االستفادة من ھذه الدراسة

الذي ھو جانب ھام من االندماج   - االندماج االجتماعي في أحد جزئیاتھ وھو االندماج األكادیمي

لمعلم والتالمیذ وأثر النوع االجتماعي لكلیھما في أین درست التفاعل بین ا- االجتماعي للتلمیذ

  .ذلك التفاعل

قلق المستقبل وعالقتھ بكل من  :الجبوري الھادي عبد محمد : سةالخام دراسةال

 -  المفتوح التعلیم لطلبة االجتماعي لالندماج واالتجاه كادیميفاعلیة الذات والطموح األ

  -2013،، غیر منشورة أطروحة دكتوراه - .نموذجا بالدنمارك العربیة المفتوحة األكادیمیة

دافعیة  تأثیرالمغتربین، و التعلیم المفتوح   عند طلبة قلق المستقبلتناولت ھذه الدراسة 

xq لمتعلمین؟ وعلیھ ل الندماج االجتماعياألكادیمي وعالقة ذلك باالذات ومستوى الطموح

 :مجموعة من األسئلة من بینھامن  الدراسة انطلقت
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العربیة المفتوحة  األكادیمیةما طبیعة االتجاه االجتماعي لدى طلبة التعلیم المفتوح في  -

  بالدنمارك؟

كادیمي واالندماج ما العالقة القائمة بین كل من قلق المستقبل وفاعلیة الذات والطموح األ -

  عینة البحث ؟ أفراداالجتماعي لدى 

في قلق المستقبل وفاعلیة )  0,05(  عند مستوى داللة  إحصائیةھل ھناك فروق ذات داللة  -

  )  إناث  - ذكور (جتماعي على وفق متغیرات النوع واالندماج اال األكادیميالذات والطموح 

  .واالندماج االجتماعي بقلق المستقبل  األكادیميمدى تنبؤ فاعلیة الذات والطموح  -

، مقیاس فاعلیة الذات ،مقیاس قلق المستقبل ،مقاییسمن مجموعة ال الباحث مداستخ

الوصفي في المنھج  تبعو ا ،ومقیاس االندماج االجتماعي األكادیمي،مقیاس مستوى الطموح 

العربیة المفتوحة  األكادیمیةطالب وطالبھ من طلبة ) 120( منلدراسة عینة ا تكونتو. بحثھ ھذا

  :یلي نتائج البحث ما أظھرتقد و.2012/2013ارسین للسنھ الدراسیة في الدنمارك للد

 ةوذلك لشعورھم بأن المسؤولی ندماج في مجتمعاتھم الجدیدةتمتع أفراد العینة بنظرة ایجابیة لال -

االجتماعیة والعلمیة تفرض علیھم مواصلة االندماج في المجتمعات الجدیدة لتعریف المجتمع، 

بأنھم أفراد ایجابیون في المجتمع ومنتجون وأنھم یتمتعون بنظرة ایجابیة لتحقیق طموحھم سواء 

  .العلمي أو العملي إذا ما سنحت لھم الفرصة  لتحقیقھا في المجتمع

 األكادیميومستوى الطموح  ین كل من قلق المستقبل وفاعلیة الذاتة بیرتباطاال ةالعالق -

والعالقة الوحیدة التي كانت قریبة  إحصائیةداللة  اتواالندماج االجتماعي  ضعیفة و لیست بذ

  . من الداللة ھي العالقة بین درجات مقیاس فاعلیة الذات ودرجات مستوى الطموح 

الحالي  اإلقامةمتغیر بلد ب یتأثر  طلبة األكادیمیة المفتوحةى مستوى االندماج االجتماعي لد إن -

من خالل التغلب على معوقات االندماج في ھذه  یأتيان االندماج في مجتمعاتھم الجدیدة   و

فراد العینة أالمجتمعات المتباینة من خالل اللغة والثقافة والتقالید وكل ھذه العوامل جعلت من 

  . في حالة تعایش مع المجتمع
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من وجھة نظر  ذلكیعود واالندماج االجتماعي وبین المستویات الدراسیة  لم تظھر عالقة -

 األكادیميعینة البحث،  في سعیھم للتحصیل  أفردالباحث لطبیعة األھداف التي یسعى إلیھا 

  .والمعرفي

  :جوانب االستفادة من ھذه الدراسة  

: بالنسبة للجانب النظري. المیدانيشقیھا النظري وتمت االستفادة من ھذه الدراسة ب

أستغلت كمرجع إلثراء الموضوع،  فیما تعلق بالجزء المتعلق باالندماج االجتماعي، أما الجانب 

المیداني فقد أستعین بھا لبناء االستمارة، باقتباس محاور قیاس االندماج االجتماعي، ثم بلورة 

  . بعاد االندماج االجتماعيأسئلة تخص الطرق واألسالیب التي من شأنھا تنمیة أ

 : Auvlesky wilioomp دراسة ألسكاي ولیام :ةالسادسالدراسة  

: قام الباحث بمقارنة العالقة بین التعلیم واالندماج االجتماعي، في أربع مجتمعات ھي

التعلیم في  بھ الدور الذي یقومكشف الوالیات المتحدة،انجلترا،البرازیل، وأسترالیا استھدفت 

كما  ،ات تمثل أربع إیدیولوجیات مختلفةتحقیق المكانة االجتماعیة واالقتصادیة في أربع مجتمع

طبق البحث على عینة  استھدف البحث التعرف على التركیب  الطبقي في المجتمعات األربعة،

تمثل المجتمعات األربع، واستخدم الباحث مقیاس المستوى ) 45-20(تتراوح أعمارھم 

الجتماعي االقتصادي لتحدید الوضع االجتماعي للفرد، مؤشرا على حراكھ االجتماعي، نظرا ا

ألن المھنة أحد المقومات األساسیة للمكانة االجتماعیة للفرد داخل البناء االجتماعي، وتوصل 

البحث إلى أن أعلى نسبة للحراك االجتماعي الھابط كانت في أسترالیا، یلیھا انجلترا، ثم 

  )1( .زیل ،ثم الوالیات المتحدة األمریكیةالبرا

ما تؤكده ھذه الدراسة وجود عالقة بین التعلیم واالندماج االجتماعي، باعتبار التعلیم 

من خالل تعلیمھ، علیھا عامل مؤثر على االندماج االجتماعي، وأن المكانة التي یحصل الفرد 

وعلى ذلك فھناك وجھ تقارب مع   ،في البناء االجتماعي مكانتھو وظیفتھھي التي تحدد 

في مرحلة عمریة  ،موضوع البحث الحالي، بتناول التعلیم كآلیة لدعم االندماج االجتماعي

 .باكرة، في حیثیات الحیاة المدرسیة االبتدائیة

                                                           

)1(Le 05-04-2014.5 :30-1 - http://www.qou.edu/home/sciResearch/researchers 
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  :التعلیم االبتدائي: أوال

   :تعریف المدرسة االبتدائیة-1

لتربی��ة والتعل��ـیم تمّك��ن التالمی��ذ م��ن ا ف��ي مختص��ة ،ؤسس��ة عمومی��ةماالبتدائی��ة  لمدرس��ةا

الوظیفی�ة الوح�دة وتش�كل   .والم�دنيالفكــ�ـري واألخالق�ي  لمج�االاكتساب كفاءات قاعدیــ�ـة ف�ي 

 ،للبلدی�ة األم�الك العمومی�ة التابع�ةضـمن وتندرج  اإللزامي،وللتعلیم التربویة القاعدیة للمنظومة 

)1( .بالتربیة الوطنیة مكلفال لوزیرا مصـالح إلى صـالحیات  ھاتسییر یخضعو
  

  :أن وبتحلیل ھذا التعریف نجد

األخالقی�ة  بالمعلوم�ات األساس�یة، والمھ�ارات مھمة المدرسة االبتدائیة ھي تزوی�د الم�تعلم -

  .، التي یحتاجھا لمواصلة  تعلیمھ، والتكیف مع مجتمعھاألولیة  واالجتماعیة

بغ�ض النظ�ر  أنھ یتعین على ك�ل ف�رد أن یحظ�ى ب�ھإلزامي وعام، بمعنى  االبتدائي تعلیمال -

 .عن مستواه االجتماعي واالقتصادي

 .التي یضمن النجاح فیھا االستمرار في الدراسة ،ھو الحلقة األولى من التعلیم اإللزامي -

جی�ة ف�ي التس�ییر، حیث الھیئة التي تنتمي إلیھا المدرسة االبتدائیة، فھي تخضع الزدوا من -

ل�وزارة ث التس�ییر الترب�وي التقن�ي فتخض�ع ، ومن حی�ھو موكل للبلدیة فمن حیث التمویل

 .التربیة

تعلیم االبتدائي ھو ذلك النوع من التعلیم النظامي ال�ذي ویشیر شبل بدران وزمالؤه بأن ال 

، وال��ذي یلتح��ق ب��ھ الص��غار م��ن طف��ولتھم كان��ھ بص��فة أص��لیة ف��ي أول الس��لم التعلیم��يیأخ��ذ م

ساس��یة والعل��وم المتوس��طة إل��ى س��ن المراھق��ة، بقص��د تحص��یل بع��ض المع��ارف المھ��ارات األ

: ، االھتم��ام بتحص��یل الم��واد األساس��یة ال��ثالث، وق��د ش��اع عل��ى المس��توى الع��الميالض��روریة

                                                           

، المدیری��ة الفرعی��ة للتوثی��ق التربوي،مكت��ب 2016أوت  588وزارة التربی��ة الوطنی��ة، النش��رة الرس��میة للتربی��ة، ، الع��دد  )1(

 .8،9النشرص، ص
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)1( الحس��اب،الق��راءة والكتاب��ة ومب��ادئ 
، ھ��ي  أول مراح��ل التعل��یم النظ��اميت��دائي بف��التعلیم اال 

  .بمعنى أنھ جزء من كل ولیس منفصال بذاتھ، وكونھ بدایة التعلیم یجعلھ أھم ھذه المراحل

المعروف عنھا بأنھا مرحل�ة  ،الطفولة المتوسطة مرحلةیرتاد المدرسة االبتدائیة األطفال في -    

  .واتساع األفاق العقلیة والمعرفیة التفتح االجتماعي،

، الت��ي تع��د مف��اتیح العل��وم المع��ارف والمھ��ارات األساس��یة إكس��ابھ��دف التعل��یم االبت��دائي ھ��و -

   . العامة وفي نفس الوقت ھي ضروریة لتسییر شؤون الحیاةاألخرى، 

   :نشأة التعلیم االبتدائي-2

األم�ة،  أبن�اءال�ذي یھ�دف إل�ى ت�وفیر الح�د األدن�ى م�ن التربی�ة والتعل�یم لجمی�ع -التعلیم األولي 

ق�دیم وال نس�تطیع تحدی�د  -الشخصیة واالجتماعی�ة بمسؤولیاتھمالذي  یساعدھم على االضطالع و

رم��وز ط بابت��داع ذا الن��وع، والظ��اھر أن مول��دھا ارت��بنش��أ فی��ھ أول مدرس��ة م��ن ھ��الت��اریخ ال��ذي أ

، فاستحداث الكتابة أدى إلى قیام مھنة تدور حول تعلیم الناشئة قراءة رموزھا، لیس�تطیعوا تابةالك

اھتم��ام التعل��یم االبت��دائي تعل��یم الم��وارد ل��ذلك نج��د أن مح��ور  االس��تفادة م��ن المختزن��ات الثقافی��ة،

المتع�ارف  لمدرسة االبتدائیة بالشكل الح�دیثوظھور ا القراءة والكتابة ومبادئ الحساب،: الثالث

جتمع��ات الص��ناعیة م��ع ص��عود الرأس��مالیة، وتك��وین الم علی��ھ اآلن ت��زامن م��ع ب��وادر النھض��ة

إنجلت�را، وبع�د أن ك�ان التعل�یم مقتص�را عل�ى فئ�ة الن�بالء،  فف�ي )2( .في أورب�ا تحدی�دا والرأسمالیة

استدعى تطور اإلنتاج أن یك�ون الع�املین عل�ى ق�در م�ن التعل�یم لتدریب�ھ عل�ى الوظ�ائف الحدیث�ة، 

ونتیجة للطلب االجتماعي من قب�ل المجتم�ع، واألف�راد، تول�ت الدول�ة التعل�یم الش�عبي، إل�ى جان�ب 

لوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة ك��ان األم��ر م��وكال إل��ى الطوائ��ف ف��ي او .الجھ��ود الش��عبیة والطائفی��ة

الدینیة، ما نتج عنھ عدم تكافؤ الفرص التعلیمیة، وھو أمر یتنافى مع فلسفة المجتم�ع ال�دیمقراطي 

                                                           

  . 77،ص،ص2003فاروق شوقي، بیومي محمد غازي، فلسفة التعلیم االبتدائي،االسكندریة،  شبل بدران، البوھي )1(

  .77،79ص،ص نفس المرجع،  )2(
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س�یما ف�ي مراحل�ھ األول�ى، الاألمریكي، لذلك سعت األقس�ام اإلداری�ة إل�ى اإلش�راف عل�ى التعل�یم 

  )1( .ة قومیة مشتركةوھدفھا من ذلك ھو تكوین ثقاف

  :المدرسة االبتدائیةسمات -3

ا مختلف�ا درسة االبتدائیة في السن، وبذلك ھي تمثل لھم مجتمعالماألطفال الذین یرتادون یتماثل  -

   .تفكیرالطریقة وت االحتیاجاوفي  عمرباین أعضاؤھا في التتي یال عن ما ألفوه في العائلة

بیئة صحیة، تساعدھم على النمو السلیم المتكامل، بمعزل ع�ن  لألطفال المدرسة االبتدائیةتھیئ  -

تعوض�ھم  روف�اارج مجتم�ع المدرس�ة، م�ا یت�یح لھ�م ظ، خ�أي تفاوت أو تمایز اجتم�اعي أو طبق�ي

  .بیئتھم العائلیةعن 

 وتت�یح ل�ھ ف�رص إثب�ات ذات�ھ، وھ�ذه الس�مة عل�ى. التفكی�ر النق�ديو ،تشجع على العمل اإلبداعي -

كحری��ة الف��رد،  یحاءاتھ��ا الت��ي تتص��ل بمج��االت أخ��رىلھ��ا إ ال��رغم م��ن البس��اطة الت��ي تب��دو بھ��ا

بقیم��ة ال��ذكاء اإلب��داع واالبتك��ار، وھ��و ك��ذلك یت��درب عل��ى المس��ئولیة وعل��ى تقب��ل نت��ائج  واإلیم�ان

  .سلوكھ

ك م�ن ل�ذل ،في قال�ب یأخ�ذ ف�ي االعتب�ار می�ول واتجاھ�ات األطف�ال واھتمام�اتھمالمعرفة یتم نقل  -

ال���ذي یع���د م���دخال تعلیمی���ا ف���ي الفك���ر الترب���وي  )2(یعتم���د عل���ى أس���لوب اللع���ب، المف���روض أن

   .الحدیث الدیمقراطي

خصائص المتعلمین في ھ�ذه المرحل�ة كون�ھ ھي انعكاس عن االبتدائیة إن سمات المدرسة    

ھ�ي انعك�اس  و، التعلیمی�ةم�ن الناحی�ة  قاعدی�ةمرحلة  و التفتح من الناحیة االجتماعیة، في مرحلة

كمؤسسة تربویة وتعلیمی�ة ف�ي مس�اندة  منھا ألھداف المتوخاةلفلسفة المجتمع في التربیة، ول أیضا

   .نمو المتعلمین، وتھیئتھم للمراحل العمریة الالحقة

  

                                                           

  .83،84شبل بدران، زومالؤه ، مرجع سابق، ص،ص  )1(

  .80.83،ص،صنفس المرجع)2(
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  :أھداف التعلیم االبتدائي-4

ف�ي  وجدھا المجتمع م�ن أج�ل تحقی�ق غایات�ھأالتي  ،لمدرسةسنتاول األھداف العامة لبدایة    

تك��وین الناش��ئة بتنمی��تھم م��ن الناحی��ة الس��لوكیة والمعرفی��ة، وھ��ي المت��رجم لفلس��فة المجتم��ع ف��ي 

   )1( :مراد أھداف المدرسة إلى ثالثة أصنافزعیمي ف نصفي ھذا المجال ی التربیة،

بتعریف�ھ بالقواع�د الص�حیة من عوائق النمو،  المتعلمین وقایةوتتمثل في  :أھداف وقائیة-أ

االنفع�االت والتعبی�ر  وض�بطالبدنیة والنفس�یة الص�حیحة، كالنظاف�ة والتغذی�ة الس�لیمة والریاض�ة، 

  .عنھا، واألھم أن یدرك قدراتھ ویتصرف وفقا لھا

 الم�تعلم بتزوی�د وتمثل الجزء األكب�ر م�ن انش�غاالت المدرس�ة، وتعن�ى :أھداف إنشائیة-ب

ھ للقی�ام ت�، وتھیئم�ن مختل�ف الن�واحي كی�ة واالجتماعی�ة الت�ي تس�اند نم�وهبالخبرات اللفظیة والحر

عل�ى  بأدواره المس�تقبلیة، ك�التمكن م�ن الق�راءة والكتاب�ة والمب�ادئ األولی�ة للحس�اب، وأن یتع�رف

  .وقواعد السلوك الصحیحةبیئتھ المحلیة 

 وھي األھداف التي تعمل على تصحیح وتقویم الخلل ال�ذي ق�د اكتس�بھ :أھداف عالجیة-ج

ف��ي مرحل��ة م��ا قب��ل المدرس��ة، أو ق��د یكتس��بھ أثن��اء التم��درس م��ن األوس��اط االجتماعی��ة  الم��تعلم

   .األخرى

 ف المدرس�ة الجزائری�ة،ھ�داأل مقارنة بین الجانب النظري المطروح والواقع العمل�يوفي   

مكانیات إلى عدة أسباب منھا عدم تكریس اإلأن ھناك فجوة كبیرة مردھا  فضیل عبد القادر یورد

    )2(.والكادر المؤھل لرعایة مشاریع االصالح المادیة الكافیة

  :أھداف التعلیم االبتدائيعن  عمر حسن عبد الباريویورد 

ف��رص التعل��یم لك�ل الص��غار ف��ي مجتمع��اتھم مم�ن ھ��م ف��ي س�ن المدرس��ة االبتدائی��ة تأكی��دا  إتاح�ة -

  .وعمومھ ومجانیتھ وإلزامیتھالتعلیم  ودیمقراطیةلحقوق الطفل 

                                                           

  .127زعیمي مراد، مؤسسات التنشئة االجتماعیة، ص )1(

، ص، ص 2009، جس��ور للنش��ر والتوزی��ع، الجزائ��ر، 1ش��كالت، طف��ي الجزائ��ر، حق��ائق وإ، المدرس��ة  عب��د الق��ادر فض��یل )2(

145 ،146.  
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إكساب األطفال في المدرسة االبتدائیة خالصة التجارب اإلنسانیة الماض�یة، ومع�ارف العص�ر  -

والق�یم  ي التفكی�ر والعم�ل والتكی�ف وأھمھ�ا اللغ�ة األمیحیون فیھ والمھ�ارات الت�ي تل�زمھم ف�الذي 

  .الدینیة اإلسالمیة

نم�و الص�غار عل�ى نح�و س�لیم ل الممكنةة، بخبرتھا الوفیرة المعین توفیر البیئة المدرسیة المناسبة -

  .متوازن وشامال الخبرات

)1(الصلة بین المدرسة االبتدائی�ة، وطبیع�ة الطف�ل وس�مات البیئ�ة والمجتم�ع، دكیأت -
فعل�ى الم�نھج  

فتكتس�ب ھ�ذه  تعلیمی�ة بحی�اة الف�رد،ربط المواق�ف الالبیئة المحلیة ب�یقوم على استغالل موارد، أن 

     )2( .ثري خبراتھ السابقةتو بكسب الخبرات المباشرة، المواقف حیویة، وتصبح جزءا من حیاتھ،

األطف���ال لیكون���وا ق���وى بش���ریة نافع���ة نفس���ھا ومفی���دة لمجتمعھ���ا بمعارفھ���ا وق���دراتھا،  إع���داد -

وی�ل التعل�یم اس�تثمارا قومی�ا، ا، فالعالقة بین التربیة والتقدم صارت أكیدة، حتى صار تمومھاراتھ

  .واع رأس المالى أبلغ أنو

لص��غار اللغوی��ة، واالس��تیعاب وإطال��ة م��داھما، حرص��ا عل��ى مح��و أمی��ة ا اإلل��زامتوس��یع  رقع��ة  -

منابعھا فض�ال ع�ن محارب�ة الرس�وب، والتس�رب ف�ي والثقافیة، و بذلك   تغلق مصادر األمیة من 

  .ھذه المرحلة المھمة من حیاة الطفل

بت��وفیر  واإلف��ادة م��ن ق��دراتھم واس��تعداداتھم، ، تحقی��ق نم��و األطف��ال ع��ن طری��ق تحقی��ق می��ولھم -

  .، ومواد التعلیم المناسبة البیئة المدرسیة الغنیة بالمواقف والسیاقات

مھ��ارات  ھوإكس��ابالتفكی��ر المنطق��ي الم��نظم ومحارب��ة التفكی��ر الخراف��ي،  عل��ى تعوی��د الطف��ل -

  .التواصل والتفاھم

  .منتجةبطریقة إكساب األطفال االتجاھات السلیمة نحو القیم الدینیة واستثمار أوقات الفراغ  -

                                                           

  .79ص ، 1998عمر حسن عبد الباري، تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة، االسكندریة، )1(

، دار الفك��ر العرب��ي 1ھ، طعب��د الغن��ي عبود،حس��ن عب��د الع��ال،علي خلی��ل، ش��وقي ضیف،فلس��فة التعل��یم االبت��دائي وتطبیقات�� )2(

  .66، ص1982للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 
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بممكنات البیئة والمجتمع ومشكالتھما، وتعویدھم المس�اھمة ف�ي ح�ل تل�ك  المتعلمین زیادة وعي -

  .المشكالت، واتخاذ تلك األدوار الموجبة الفاعلة في خدمھ البیئة والمجتمع

  .وتعبدا ونفسا وصحة الطفل العادات الصحیحة لغة وفكرا، وسلوكا إكساب -

وواجبات�ھ  ام بحقوقھ، والحرص على حقوق غیره عن نفسھ وااللتز تعوید الطفل التعبیر الصحیح

)1( .نحوھم
    

للتربی�ة  الت�ي  الواضح أن ھذه األھداف ھي أھ�داف عام�ة وأساس�یة تمث�ل المب�ادئ األولی�ة

، ألن الطفل في ھذه المرحلة لھ من القابلیة للتشكل ما یمكنھ من تبني ك�ل كما أنھا مثالیة یحتاجھا 

   .قیمما یقدم لھ من 

  :وظائف التعلیم االبتدائي-5    

التعلیم االبتدائي ھو وحدة من النظام التعلیمي ال یمكن دراستھ بمعزل ع�ن مراح�ل التعل�یم 

نتیج�ة یمكن دراسة التعلیم بعیدا عن المؤثرات  التربوی�ة واالجتماعی�ة األخ�رى،  األخرى، كما ال

العامة للتعل�یم، إل�ى جان�ب الوظ�ائف الت�ي م�ن  فوظائاللذلك كان على التعلیم االبتدائي اإلحاطة ب

المتوسطة والمت�أخرة، وتتمث�ل وظ�ائف التعل�یم االبت�دائي الطفولة مرحلة النمو في شأنھا أن تساند 

  :في

  : نقل التراث االجتماعي -5-1

، بس�بب ال�زخم الثق�افي ال�ذي یعیش�ھ الع�الم لم تعد األسرة قادرة على تنشئة األطفال وحدھا

رس�ة الفعلی�ة ف�ي الحی�اة بالخبرات ع�ن طری�ق الممالمام اإل قادرا على كما لم یعد الفرد، المعاصر

  .وتنظیم انتقاءذلك یحتاج إلى الیومیة، ألن 

  

  

  
                                                           

  .80، 79عمر حسن عبد الباري،مرجع سابق،ص، ص)1(
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  :التبسیط -5-2

أن یس�توعبھا إال إذا ق�دمت  المتعلم التعقید یستحیل علىالتركیب وة الحضارة الحدیثة كثیر

ع�ى ف�ي المن�اھج یرا یتوافق م�ع میول�ھ، كم�ا یج�ب أن جذب انتباھھ، وبشكل یبشكل مجزأ ومبسط

  .بأن تتناول مقدمات العلوم بالقدر الذي تسمح بھ قدراتھ التدرج في الصعوبة،

  :طھیرالت-5-3

ناقض��ات والرذائ��ل الموج��ودة خارجھ��ا، بعی��دا ع��ن الت المتعلم��ین بإنش��اءتعن��ى المدرس��ة 

 وتعل�یمھم ط�رقم�ن الخراف�ات، والع�ادات البالی�ة،  یئة نظیفة راقیة، وتص�فیة الت�راثوإحاطتھم بب

   .ین مع محیطھم متكیف اذه األخیرة، حتى ینشئوالتعامل مع ھ

   :ین عناصر البیئة االجتماعیةإقرار التوازن -5-4

والع��ادات  وال��دینئ��ات تتب��این ف��ي المس��توى االقتص��ادي والثق��افي م��ن بین ی��أتي المتعلم��و

 وتك�وین م��واطنین ف��ات وإزال�ة الف��روقالمدرس�ة ص��ھر ھ�ذه االختالوالتقالی�د، وی��أتي عل�ى ع��اتق 

  )1( .ومنسجمین متقاربین

ك یتع��ین تحقی��ق تم ذل��ی��لك��ي رد وف��ي شخص��یة الف�� :العم��ل عل��ى ت��وفیر الت��وازن واالنس��جام -5-5

  :عة من المتطلباتمجمو

اإلرشادات الص�حیة،  ، وتقدیمالقواعد الصحیة في بناء المدرسة تباعبإ المتعلمین العنایة بصحة -

  .بصورة دوریة المتعلمین واأللعاب الریاضیة، وتوفیر العالج والفحص الطبي لجمیع

وھ�و م�ا  ف�ي تق�دیم ال�دروس المتعلم�ین واالنط�الق م�ن خص�ائص المتعلم�ین ع�ن می�ول الكشف -

  .علیمیةتیسھل ویفعل من العملیة ال

  .حل المشكالت بتعلیم طرق التفكیر الصحیحة فيمساعدة النمو العقلي  -

  )1( .إتاحة فرص النمو األخالقي واالجتماعي بأن تكون صورة صغیرة من المجتمع -

                                                           

، 4االبتدائی�ة، ط جمال محمد الصالح، بلقیس عوض، عبد هللا تاج الدین، شیس أدیب یوسف، كیف یتعلم أطفالنا ف�ي المدرس�ة)1(

  .8،9دار الشعب بیروت، ص،ص 
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المدرسة ھي وسیلة المجتمع األولى في وقتنا الح�الي للتنش�ئة االجتماعی�ة والسیاس�یة، بع�د 

یع�ول علیھ�ا ف�ي نق�ل الت�راث االجتم�اعي، وتش�كیل و التنش�ئة األخ�رى،أدوار مؤسسات  تتراجع

إل�ى ، ، وتعریفھم بالحی�اة االجتماعی�ة وط�رق المش�اركة فیھ�ا، والت�أقلم معھ�االمواطنین شخصیات

     .األسس المعرفیةتزویدھم بجانب 

  :ةاالبتدائیالمرحلة  تلمیذنمو خصائص -6

تمت�د م�ن ومرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة  قابلحلة االبتدائیة ھي المرحلة التي تالمر

 ك�ل الج�وارح ، ألنالف�رد حی�اة مھمة ف�يحساسة وھذه المرحلة و، عشرسن السادسة حتى الثانیة 

 .تشكل القاعدة التعلیمیة واالجتماعیة لحیاتھة للنمو فھي مرحلة حرجة وحة ومھیأتعنده متف

  :طىسخصائص النمو في مرحلة الطفولة الو6-1

 ھ ف�ي قوقع�تیتخلص من فیھا فمرحلة التفتح في حیاة الطفل  تعتبر مرحلة الطفولة الوسطى

زداد نم��وه وی��غی��ر األس��رة  باالحتك��اك ب��أفراد آخ��رین بالب��دءأوس��ع،  مح��یطالمن��زل ویك��ون لنفس��ھ 

  .ا واستقراراھدوءأكثر  یصبحو العضوي،

 5بنس��بة  الط��ول النم��و الجس��مي ف��ي ھ��ذه الفت��رة ویزی��د ؤیبط�� :النم��و الجس��مي6-1-1

وتتس��اقط األس��نان  ،ال��ذكور، وتظھ��ر الف��روق الجس��میة ب��ین الجنس��ین لص��الح 1وال��وزن بنس��بة

   )1(.الدائمة األسنانلتحل محلھا  اللبنیة

فی��زداد ض��غط ال��دم  ،ت��زداد الوظ��ائف الفیزیولجی��ة حیوی��ة :النم��و الفیزیول��وجي 6-1-2

العص��بیة وع��دد الوص��الت العص��بیة وی��زداد وزن  األلی��افویتن��اقص ن��بض القل��ب وی��زداد ط��ول 

                                                                                                                                                                                           

  .175،178تركي رابح، أصول التربیة والتعلیم، مرجع سابق،ص، ص )1(

، عم�ان ص 2010، دار الفك�ر للنش�ر والتوزی�ع  1ذیب عبد هللا محمد عایدة، االنتماء وتقدیر ال�ذات ف�ي مرحل�ة الطفول�ة؛ ط )1(

26. 
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وزن مخ الراش�د، ویحت�اج الطف�ل إل�ى مزی�د م�ن الغ�ذاء ، وتق�ل  من 95المخ إلى أن یصل إلى 

   )2(.ساعة 11ساعات نومھ إلى

یزداد نشاط الطفل في ھذه المرحلة نتیجة نم�و عض�التھ وس�یطرتھ :النمو الحركي 6-1-3

 يلأللع�اب فی�زداد الت�أزر الحرك� على العضالت،ویكتسب العدید من المھ�ارات الحركی�ة الالزم�ة

بب م��یلھم س��ج��د ال��ذكور أكث��ر عدوانی��ة بنویالح��ظ وج��ود ف��روق ب��ین الجنس��ین ف ب��ین یدی��ھ وعینی��ھ

  أقل كما وكیفا اإلناثللنشاط الزائد، بینما یكون نشاط 

لك�ن  ،والت�ذكر واالنتب�اه،تزداد قدرة طفل ھذه المرحلة ع�ل التركی�ز  :النمو العقلي6-1-4

ادة الص�ور الحس�یة للموض�وع یبق�ى حس�یا بعی�دا ع�ن التجری�د، ویعتم�د التخی�ل عل�ى اس�تع هفكیرت

  )3(.للقراءة والكتابة والحساب األساسیةمحل التفكیر، لیتعلم المھارات 

، ویس��تطیع ف��ي ھ��ذه 50ت��زداد حص��یلة مف��ردات الطف��ل بح��والي  :اللغ��وي النم��و6-1-5

الس��ن أن یعب��ر ع��ن نفس��ھ بجم��ل مركب��ة وطویل��ة وتنم��و قدرت��ھ ع��ل الق��راءة بع��د أن یتع��رف عل��ى 

ویربط بین مدلوالتھا بأش�كالھا، ویتحس�ن نط�ق الطف�ل ف�ي ھ�ذه المرحل�ة إل�ى أن  الكلمات والجمل

أم�ا بالنس�بة للف�روق ب�ین الجنس�ین ف�یالحظ  ،وی�درك المترادف�ات واألض�داد یقارب نط�ق الراش�د،

   )4(.تفوق اإلناث على الذكور

رة انفعالی�ا ف�ي ھ�ذه المرحل�ة وتلع�ب األس� یع�رف الطف�ل اس�تقرار :االنفعالي النمو6-1-6

اس��تجابات الطف��ل  أقران��ھ ومعلمی��ھ، وتب��دأ باإلض��افة إل��ى  ،ي تعل��یم س��لوك االنفع��الدورا ب��ارزا ف��

یش�عر  یبق�ىبب تن�وع عالقات�ھ وف�ي نف�س الوق�ت االنفعالیة بالنضج فت�زداد جرأت�ھ االجتماعی�ة بس�

المستویین الدراسي واالجتم�اعي مث�ل الخ�وف م�ن  ىتتصف بالواقعیة عل بالخوف ولكن مخاوفھ 

   )1(.، والمكانة االجتماعیة بالنسبة لألقرانالدراسي واإلحباطالفشل 

                                                           

 .328، ص2002ط، بیروت، . ، دار النھظة العربیة،ب1مریم سلیم ،علم نفس النمو،ط) 2(

 .300، ص1997مضان محمد القذافي، علم نفس النمو الطفولة والمراھقة،ب ط ،المكتب الجامعي الحدیث، االسكندریة،ر) 3(

 .29ذیب عبد هللا محمد عایدة،المرجع السابق، ص) 4(

 .344مریم سلیم ،مرجع سابق،ص ) 1(
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على أفراد األسرة تتس�ع دائ�رة  صرفل یقتطبعد أن كان تعامل ال: النمو االجتماعي6-1-7

أنماط��ا جدی��دة م��ن علم تتفاعل��ھ إل��ى ع��دد كبی��ر م��ن األق��ران والب��الغین م��ن مدرس��ین وعم��ال أی��ن ی��

، رس�ة اللع�ب الجم�اعي م�ع أقران�ھ كم�ا تظھ�ر لدی�ھ أس�الیب جدی�دة للتواف�قاف�ي مم یبدأو ،علالتفا

   .المدرسة إلىوبانتقالھ  األسرةعلى أسالیب التنشئة التي تلقاھا في  باالعتماد

  :یلي أھم سمات النمو االجتماعي التي یمكن مالحظتھا في سلوك الطفل ماو

  .باالستقراروضوح الشعور -

  .جدیدة وأسالیبمواجھة المواقف االجتماعیة بطرق -

  .تعدد أنماط السلوك تبعا للمعاییر والقیم المجتمعیة-

  .اتساع دائرة المیول واالھتمامات-

  .االجتماعيالوعي  ىزیادة المھارات االجتماعیة ومستو-

ألع��ابھم ونش��اطاتھم واھتمام��اتھم  واإلن��اثیص��بح لك��ل م��ن ال��ذكور و ،وض��وح األدوار الجنس��یة-

   )2(.الخاصة

عل���ى أس���اس الث���واب  أحك���امیص���در الطف���ل ف���ي ھ���ذه المرحل���ة  :األخالق���ي النم���و6-1-8

ص�واب لل لیح�ل بع�دھا المفھ�وم الع�ام ،الكب�ار لتجن�ب عق�ابھم إلرض�اءلذلك نراه یس�عى  ،والعقاب

م یوی��تم التع��رف عل��ى الق���لألوام��ر الخارجی���ة  مع��اییر الداخلی���ة مح��ل الطاع��ةلأ وتح��ل اط��خالو

  )3(.األخالقیة

  :خصائص النمو في مرحلة الطفولة المتأخرة-6-2

مور ض� فیھ�ا ل المراھقة وعلى ذلك یب�دأبق وتقع بین الطفولة الوسطى  انتقالیة ھي مرحلة

  :ة ومن أھم مظاھر نمو ھذه المرحلةالمراھقمرحلة صفات الطفولة وتتجلى مالمح من 

                                                           

 .300القذافي رمضان محمد، مرجع سابق،ص) 2(

 .350-349،صسلیم مریم ،المرجع نفسھ ) 3(
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 ،، وتظھ��ر األس��نان الدائم��ة العظ��اموتق��وى  یزی��د النم��و العض��لي، :س��ميجالنم��و ال6-2-1

الفتی�ان ف�ي الط�ول  وتسبق الفتی�ات ،في السنة 10ـب وزنفي السنة وال 5ویزید الطول بنسبة 

ما ت�زداد كویتحسن البصر فیزول طول النظر، وتقوى حاسة السمع خاصة عند الفتیات،  والوزن

   .شكل ملحوظب واإلرھاق تحمل التعبمناعة الطفل ضد المرض و

تزداد الوظائف الفیزیولوجیة نشاطا بما فیھ�ا وظ�ائف الجھ�از  :الفیزیولوجي النمو6-2-2

العصبیة وی�زداد وزن الم�خ، ویس�تقر الجھ�از ال�دوري  األلیافالعصبي أین تزداد الوصالت بین 

  )2(.فیزداد ضغط الدم ویتناقص معدل النبض وتنشط الغدد التناسلیة وتھیأ للقیام بوظائفھا

م��ا یمكن��ھ م��ن القی��ام بیتحس��ن النم��و الحرك��ي ف��ي ھ��ذه المرحل��ة  :النم��و الحرك��ي6-2-3

ل��ب المھ��ارة والج��رأة والق��وة مث��ل الت��ي تتط باأللع��ابویق��وم ال��ذكور  ومعق��دة،بنش��اطات متنوع��ة 

باللع���ب ال���ذي یحت���اج التنظ���یم الحرك���ات مث���ل ال���نط  اإلن���اثالج���ري ولع���ب الك���رة بینم���ا تق���وم 

  )3(.والرقص

نص�ف  إل�ى العقلیة في ھذه المرحل�ةالقدرات تصل القدرات حصیلة  :النمو العقلي6-2-4

داد فیص�بح ق�ادرا عل�ى اس�تخدام المف�اھیم وت��ز دالق�درة عل�ى التفكی�ر المج�ر ق�درات الب�الغ فتظھ�ر

وتزداد الق�درة عل�ى  اإلبداعيویبرز التخیل الواقعي  وتقوى ذاكرتھ  قدرتھ على التركیز واالنتباه

من الس�ابعة إل�ى الحادی�ة  مضطردذه المرحلة في نمو م المفاھیم، أما ذاكرة الطفل فتكون في ھتعل

إل��ى الحف��ظ اآلل��ي أم��ا بع��د التاس��عة یب��دأ بالت��ذكر ع��ن عش�ر كم��ا نج��د أن الطف��ل ف��ي التاس��عة یمی��ل 

   )4(.طریق الفھم

رى ث�الطفل ف�ي ھ�ذه الس�ن فت تتطور لغةنتیجة توسع عالقات الطفل : النمو اللغوي6-2-5

الع�دل  -األمان�ة –الص�دق  -الك�ذب(المع�اني المج�ردة مث�ل  إدراكاتھ ویعمق فھمھا ویتض�ح دمفر

ویط�ور مھارات�ھ  طول الجمل عن�ده وتق�ل أخط�اء النط�ق عن�ده،، ویزداد )الموت–الحیاة  -ریةحال

                                                           

  .312القذافي رمضان محمد، مرجع سابق،ص) 2(

 .34صذیب عبد هللا محمد عایدة مرجع سابق، ) 3(

 .42،ص  مرجع سابق عبد الطیف حسین فرج ،) 4(
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، ویص��بح حدیث��ھ أق��ل تركی��زا ع��ن نفس��ھ، وینتق��ل إل��ى الح��دیث ع��ن الص��الت والج��دل التعبیری��ة

، الفص�حى لغ�ةخاص�ة ف�ي اكتس�اب ال نم�وه اللغ�ويوتلعب القصص دورا كبیرا ف�ي  . االجتماعیة

   .صیلة اللغویةالح في زیادةالمستوى االقتصادي الجید  ویظھر أثر

، فیطل�ق علیھ�ا الطفول�ة وتتمی�ز ھ�ذه المرحل�ة باالس�تقرار النس�بي :نفع�اليالنمو اال6-2-6

،وتنمو لدی�ھ مخ�اوف مرتبط�ة بالفش�ل بم�ا یق�وم ب�ھ تھیستطیع الطفل أن یضبط انفعاالأین  الھادئة 

و حاجت��ھ  م��ن أعم��ال، خاص��ة م��ا یتعل��ق بالدراس��ة، وف��ي نف��س الوق��ت یس��یطر علی��ھ میل��ھ للم��رح،

   )1(.واألمنحب وال واالنتماء ،لتقدیروا لنجاحل

ی��زداد احتك��اك الطف��ل بع��الم الكب��ار ویكتس��ب كثی��ر م��ن مع��اییر  :النم��و االجتم��اعي6-2-7

ن اق ویب�رز ذل�ك عن�د ال�ذكور أكث��ر، ألوق�یم الراش�دین كم�ا یس�تمر ت�أثیر جماع��ة الرف� واتجاھ�ات

ویحق�ق جان�ب م�ن  األس�رةوی�نقص االعتم�اد عل�ى  ،ف�ي ال�تحفظ عل�ى ح�ریتھن األھ�لیبدأ  اإلناث

ة األق��ران، ویس��اعد یة ، واالش��تراك ف��ي أنش��طة جماع��االعتم��اد عل��ى ال��نفس وتحم��ل المس��ئول

  .القیادة والتعاون والتنافسك مات االجتماعیةسعلى اكتساب ال االختالط

ة أن�ھ طف�ل ش�دید الحساس�یة، یت�أثر بك�ل االبتدائی�المدرس�ة  م�تعلم ما یمكن قولھ عن  

د موض�وعیا وش�دیك�ان  المثیرات المحیطة بھ، االیجابیة والس�لبیة، فیت�أثر بالنق�د الموج�ھ إلی�ھ ول�و

  .       الحساسیة بما یسمع من مواعظ دینیة أو خلقیة أو قصص تاریخیة أو آثار أدبیة

  :ةاالبتدائیالمرحلة  متعلمحاجات -7

فتقار إلیھ�ا یح�دث خل�ال واالالحیاة مستقیمة عضویاً ونفسیاً، اتكون بھ ضرورةھي  ةلحاجا

  .واالجتماعي والنفسيفسیولوجي ال منھاف ،حاجاتال في تمایز في نمو اإلنسان، وھناك

 :ةالحاجة المادیة أو الجسمی7-1

یر شامل في المالمح العامة لجسم اإلنس�ان كما یصاحبھا تغ سریعنمو  تتمیز بأنھا مرحلة الطفولة

وتشمل ھذه الحاجات المادیة والجسمیة للطفولة الحاج�ة إل�ى التغذی�ة الس�لیمة وك�ذلك الحاج�ة إل�ى 

                                                           

 33ص,ذیب عبد هللا محمد عایدة، المرجع نفسھ ) 1(
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الرعایة الصحیة وأیض�اً الحاج�ة إل�ى المل�بس المناس�ب وأخی�راً تش�مل الحاج�ة إل�ى س�كن مناس�ب 

  )1( .ي وفعالیستریح فیھ الطفل حتى یساعده على النمو بشكل إیجاب

حسب فاخر عاقل فإنھ باإلضافة إلى الحاجات الجسمیة الفیزیولوجیة كالطعام والشراب،  

لكل طفل حاجات اجتماعیة وشخصیة، وھي حاجات قویة وھامة ومتعلق�ة ببعض�ھا ال�بعض، وم�ا 

من طف�ل یس�تطیع النم�و نم�وا س�لیما دون تلبی�ة ھ�ذه الحاج�ات، وم�ن واج�ب المعل�م أن ی�تفھم ھ�ذه 

  :ومن بین حاجات الطفل نجد. اجات، وأن یعمل على إرضائھا عند طالبھالح

ب��ھ  إن ك��ل طف��ل یری��د أن یعت��رف :الحاج��ة إل��ى تأكی��د ال��ذات أو الحاج��ة إل��ى المكان��ة7-2

  .تقدیر أھلھ ومعلمیھ ورفاقھنھ یطالب بأ ، إذانتھ وأن ینتبھ إلیھوبمك

، إن ع��دم منض��مة ومس��تقرةن حیات��ھ یرغ��ب ك��ل طف��ل أن تك��و :الحاج��ة إل��ى األم��ان7-3  

   .االطمئنان والقلق یتركان أثارا سیئة في صحة الطفل النفسیة

ال�ذي  كل إنسان یت�وق إل�ى أن یك�ون محبوب�ا، والمعل�م الجی�د ھ�و :الحاجة إلى المحبة7-4

  .یحب طالبھ، والطفل یشعر بالقلق إذا أحس أن معلمھ ال یحبھ

یرغ�ب األطف�ال ف�ي االس�تقالل وأخ�ذ المس�ؤلیة عل�ى ع�اتقھم، : الحاجة إلى االستقالل7-5

والمعل��م الحك��یم ھ��و ال��ذي یت��یح لطالب��ھ تحقی��ق ھ��ذه الرغب��ة م��ا أمك��ن وف��ي ح��دود ع��دم اإلض��رار 

   )2(.بمصلحتھم

ی�رتبط بإرض�اء الكب�ار ذل�ك  فی�رى أن أم�ا مص�طفى خ�اطر:الحاجة إلى تقبل السلطة7-6

بخض��وع الطف��ل إل��ى الس��لطة الزائ��دة ف��ي األس��رة كونھ��ا ض��رورة اجتماعی��ة، وی��تم ذل��ك بإش��باع 

   )3(.علیھ ولمصلحتھ االجتماعیة اإلشرافالحاجة إلى تقبل السلطة من أجل حسن 

                                                           

  .65ص ،1999ریة للنشر، االسكندریة، ن النظریة والتطبیق،مكتبة االسكندسالیب تربیة الطفل بیأحمد سھیر كامل،أ )1(

  . 101ص,،  1985، دار العلم للمالیین، بیروت، 1فاخر عاقل،علم النفس التربوي، ط )2(

  .  308،ص 2004ي الحدیث، األزاریطة،الخدمة االجتماعیة، المكتب الجامعمصطفى خاطر، )3(
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والتنفیس عن مكنونات ال�نفس فھ�و یس�تخدم  ،للعب دور في التعلیم :الحاجة إلى اللعب7-7

واختی��ار اللعب��ة المش��وقة  المج��ال وإفس��احتش��بع الطف��ل باللع��ب، م��ن  ص والع��الج، فالب��د للتش��خی

  )1(.والمربیة في آن واحد

الطف��ل ف��ي حاج��ة لتحقی��ق ذات��ھ وإثب��ات وج��وده وال  :الحاج��ة إل��ى التحص��یل والنج��اح7-8

ویش�بع  لالنجاز،یتحقق ذلك إال بالتحصیل والنجاح في الدراسة، ونجاح الطفل یشبع دافعھ الذاتي 

دواف��ع والدی��ھ الت�ي ت��دور ح��ول نج��اح طفلھم��ا، وم�ن ث��م عل��ى الكب��ار أن ییس��روا  ف�ي نف��س الوق��ت

  ) 2(. واإلنتاجفرصة التعلیم لیحصل على المعرفة، وفرصة العمل لیمارس االنجاز 

 فإش��باعحاجات��ھ المختلف��ة خاص�ة القاعدی��ة منھ��ا  إش��باعس��مات الطف��ل بم�دى  معظ��مبط تت�ر

واالنتم�اء ف�الحجم الص�غیر  ب�األمن تحق�ق الش�عورعلیھ  الفیزیولوجیة والبیولوجیة یعتمدالحاجات 

عج�زه ع�ن مج�اراتھم  نتیج�ة اآلخرین األطفالیعرضھ للعنف ویجعلھ في معزل عن  أن ھنمن شأ

الكثی��ر م��ن  ل��ى تعل��مإ یس��عى الطف��ل ف��ي ھ��ذه الس��ن .ءة الزدراظ��وعر ف��ي النش��اط ویبقی��ھ منب��وذا

 شیئا فشیئا إلى عالم الكبار أن تساعده على االنضمام القدرات التي من شأنھا المھارات واكتساب

 ھ ف�ي ذل�ك  یول�د ل�ھفش�لو ب�ین أقران�ھ وعن�د الب�الغین، مرموق�ة ونجاحھ في ذل�ك یض�من ل�ھ مكان�ة

  .كثیرة تتجلى في سلوكھ واضطراباتوانعدام الثقة بالنفس  واإلحباط عجزالشعور بال

  :ةاالبتدائیالمرحلة  الصفیة فيمشاكل ال-8

النس��ق المدرس��ي واألس��ري  وظ��ائفف��ي  قص��ورٍ وخل��ل المش��كالت الص��فیة ھ��ي نتیج��ة 

  :ذاتیا ، كما یمكن أن تكون متعلقة بھللمتعلم

ع���دة مش���اكل نتیج���ة خص���ائص تكوین���ھ  الم���تعلم تلح���ق :المش���كالت المتعلق���ة ب���المتعلم-أ

  :الجسمیة النفسیة واالجتماعیة

                                                           

  . 298، ص2001ة،عالم الكتب القاھرة،والمراھقعلم نفس النمو في الطفولة ) : م2005(حامد عبد السالم زھران ، )1(

  .  309مصطفى خاطر،مرجع سابق، ص ) .2(
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، الم�ادة التعلیمی�ةع�ن مس�توى  منخفض�ا المتعلم ذكاء ىإذا كان مستو:مستوى القدرات العقلیة-ب

إنج��از األنش��طة ، وض��عیف اإلرادة والمث�ابرة ف��ي قلی��ل االنتب��اه نج�ده ش��ارد ال��ذھن مش��تت التفكی�ر

ال�ذكاء مرتفع�ا أكث�ر  أما إذا ك�ان مس�توىمھامھ، ل ھوھو ما یحول دون إتمام والوظائف المدرسیة

  .المدرسة والتعلیم یبخس من شأن وقد والضجر،الملل  المتعلم عندیتولد من مستوى الدروس، 

كانت لدیھ مشاكل ف�ي  ذاوأداء واجباتھ إبعة الدروس متا المتعلم ال یستطیع : العوامل الصحیة-جـ

المعلم لیس على درای�ة ب�ذلك  خاصة إذا كان السمع والرؤیة، وإذا كان ضعیف البنیة منھك القوى

  .العنایة الالزمةا یحول دون إعطائھ م

فس��ھ ن اعتم��اده عل��ى ویتعل��ق األم��ر بس��ماتھ النفس��یة واالجتماعی��ة، كم��دى :الم��تعلم شخص��یة-د

  .واستقاللیتھ وتحملھ للمسؤولیة وثقتھ بنفسھ

  : المشكالت التي تنجم عن سلوك المعلم8-1

، فالقی�ادة المتس�لطة تخل�ف وضبطھ لسلوك المتعلم�ینویتعلق األمر بطریقة إدارتھ للصف 

تھ��اء لاإلدم االلت��زام بخط��ة س��یر ال��دروس ووف��ي نف��س الوق��ت ع�� كب��ت دواف��ع العم��ل والنش��اط ،

كلھ�ا  ،التھ�اون ف�ي تنظ�یم الط�البو المتعلم�ینباألحادیث الجانبیة،وعدم الثبات في عقاب وث�واب 

  المشكالت المتعلقة باإلدارة الصفیة  .أسباب تحدث مشاكل في الصف

   :یةالمدرسالمشكالت المتعلقة باإلدارة 8-2

تنظ��یم الط��الب،  تعس��فیة غی��ر واقعی��ة ف��ي مج��ال ق��وانینف��ي س��ن تب��الغ بع��ض الم��دارس  

، ومنع الكالم في الص�ف والمم�رات، وھ�و م�ا ی�دفع اللباس وقصة الشعر من كإجبارھم على نوع

 تس��یبام بھ��ا، بینم��ا م��دارس أخ��رى معروف��ة بالإل��ى تح��دي ھ��ذه الق��وانین وع��دم االلت��ز الط��الب

  .وتصیر بؤرة للمشاكل فتسود فیھا الفوضى ،والالمباالة

  :المشكالت المتعلقة بتركیب الجماعة الصفیة8-3

بش��كل زمالئ��ھ ب یت��أثرحی��ث ، الم��تعلم س��لوك الكتس��اب رئیس��ي مص��در الجماع��ة الص��فیة

مت��أثرا  ، وإم��ا مقل��دا ل��ھ، أوللعن��فمباش��رة ض��حیة  یك��ون إم��اف س��لوك الع��دواني،س��لبي، خاص��ة بال

 المتعلم���ین تس���لط بع���ض ةج���ینتال���دكتاتوري  والج���و ،المفتق���ر إل���ى األم���ن والطمأنین���ة ض���عوبال
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 لتن��افس الح��اد ال��ذي یتط��ور لیص��یر ص��راعاكم��ا أن ا، قراطی��ةالدیموغی��اب الح��وار و ،المس��تبدین

          .لشعور باإلحباطمصدر للنزاعات ول یعتبر

  :مشكالت تنجم عن الجو العائلي 8-4

أسرتھ وعائلتھ فھو یتبنى قیمھم واتجاھاتھم، ع�ن المدرس�ة  الطفل ھو صورة مصغرة عن

، وااللت�زام بالنظ�ام جتم�ع، وھ�و م�ا یع�زز عن�ده الرغب�ة ف�ي التعل�یم موالتعلیم ومكانة المعلم في ال

ة ج�وال یختلف اثنان في أن سلوك الطفل ھ�و نتی واحتقار، نظرة ازدراء أو یكون عندهالمدرسي، 

م�ع معلم�ھ  الم�تعلم وأسالیب الضبط الغیر سویة تتجلى في تعامل ھلالتنشئة األسریة فخالفات األ

      )1( .وزمالئھ

  :الصـفــــیة التـــم المشكــــأھ8-5

یطل��ق عل��ى الطف��ل ص��فة المنع��زل عن��دما ینس��حب م��ن الموق��ف :الس�لوك االنعزال��ي8-5-1

. م الوق�تمعظ�جماعي، ویبقى وحی�دا ویتحاشى االختالط مع بقیة األطفال وال یشاركھم أي نشاط 

أو الش��عور ب��النقص أو  الخوف م��ن اآلخ��رین،اإلحس��اس ب��ویك��ون ذل��ك بش��كل مقص��ود بس��بب 

وق�د  .، لیجد نفسھ غارقا في عزلة كبیرةم الطفل لألفكار السلبیةالستسمق الھوة باعتتو باالختالف

رائھ�م زدالأو إلحساس�ھم ب�التمیز ألن اھتماماتھم مختلفة  مون البقاء وحدھتفوقمال المتعلمین یختار

مھم م��ن ف��رص ال��تعلم االجتم��اعي، ف��ي بع��ض الح��االت تك��ون التنش��ئة ، وھ��و م��ا یح��رلآلخ��رین

، أو نتیج��ة وال��دیناة  المحاك��لھ��ي س��بب انس��حاب الطف��ل، فق��د تك��ون ص��ورة منعكس��ة األس��ریة 

   )2(.اإلھمالأو  أو القسوة غداقھ بالحمایة الزائدةإل

  :الفروق الفردیة8-5-2 

لیس��وا ف��ي مس��توى واح��د، فھن��اك تم��ایز ف��ي المس��توى العلم��ي، حی��ث تختل��ف  نولمتعلم��ا

ي لألس��رة، والحال��ة ق��درات االس��تیعاب م��ن تلمی��ذ إل��ى آخ��ر فالمس��توى االجتم��اعي والثق��اف

                                                           

، دار 3عالجھ��ا، ط–أس��بابھا  –مظاھرھ��ا –األكادیمی��ة –التعلیمی��ة –الس��لوكیة –العم��ایرة محم��د حس��ن، المش��كالت الص��فیة ) 1(

  .2010،59،62المسیرة للنشر والتتوزیع، والطباعة، عمان، ص،ص 

  .128، 125، ص،ص، المرجع نفس)2(
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                                             )1(. فش��لھ حكم ف��ي تحص��یلھ الدراس��ي، وف��ي نجاح��ھ أوھ��ي عوام��ل ت��ت الص��حیة للم��تعلم

  :التأخر الدراسي8-5-3

یحكم على الطفل بأنھ متأخر دراس�یا إذا ق�ل تحص�یلھ ع�ن مع�دل مجموعت�ھ، وع�ن م�ا ھ�و 

خاص�ة  الحالة الص�حیة للم�تعلم متوقع منھ، ویعزى التأخر الدراسي إلى عوامل عدة، منھا تدھور

س�توى االقتص�ادي لألس�رة إل�ى وانخف�اض الم والتخلف العقلي، اضطراب حواس السمع والبصر

قت�ھ ف�ي القی�ام بأح�د و الم�تعلم یص�رف أو عن�دمال مستلزمات الدراس�ة، عجز عن توفیر كدرجة ال

األسباب التي تح�ول دون المتابع�ة الجی�دة للدراس�ة، أی�ن  وسوء التغذیة من توفیر المال،األعمال ل

ویك�ون الوال�دان . الوظ�ائفز اجزا عن التركیز في دروسھ وإنجنفسھ منھك القوى عا المتعلم یجد

نت�ائج تف�وق مس�توى قدرات�ھ،  إلح�رازوراء الت�أخر الدراس�ي عن�دما یض�غطان عل�ى الطف�ل بش�دة 

. بالفش�ل، وھ�و األم�ر ال�ذي یح�د م�ن متابع�ة الدراس�ة حس�اساإلعلی�ھ ویس�یطر  باإلحب�اطفیصاب 

ه الدراس��ة م��ن اه می��ول اتج��عن��دما ال تك��ون عن��د الم��تعلم وف��ي بع��ض الح��االت یك��ون الس��بب م��ن

    )2( .ذوي الذكاء العملي المتعلمین و أمر شائع عندوھ ،األساس

  : التسرب الدراسي8-5-4

كل�ي عن�دما  ، وتسرببشكل متكرر درسةمعن ال المتعلم ھناك تسرب جزئي عندما یتغیب

واجتم��اعي  ونفس��ي ترب��ويرة كثی��رة منھ��ا م��ا ھ��و قط��ع نھائی��ا ع��ن الدراس��ة، وأس��باب الظ��اھین

   المتعلم واقتصادي وما یتعلق بصحة

أو ألن أو ألنھا فوق ق�دراتھم  ألنھا ال تتوافق مع میولھم من الدروسینفرون  كثیر من المتعلمین-

  . ةمشوقو رین بما یمكنھم من تقدیمھا بأسالیب مبِسطةطَ المعلمین غیر مؤ

  .ألبنائھم، وضعف عالقتھم مع المدرسة ولیاءعدم متابعة األ-
                                                           

، دار النھظ��ة العربی��ة للنش��ر 1حس��ان ح��الق، طرائ��ق ومن��اھج الت��دریس والعل��وم المس��اعدة وص��فات الم��درس الن��اجح، ط) 1(

  .58، ص 2006والتوزیع، بیروت، 

ص  ،ص،2001، المكتب�ة الجامعی�ة، األزاریط�ة، 1عبد الحمی�د محم�د ش�اذلي، الص�حة النفس�یة وس�یكولوجیة الشخص�یة،ط) .2(

249 ،250.  
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  .تعرض الطفل للعنفو ،أو أثناء ذھابھ إلیھا ،عدم توفر األمن في المدرسة -

  .داخل الصف أو خارجھبالكبت نتیجة أسالیب الضبط المبالغ فیھا سواء  المتعلم شعور -

األس�رة مفكك�ة  تكان�ویتفاقم الوض�ع إذا  ،اإلخوةالوالدین وتوتر العالقات وكثرة النزاعات بین  -

     .أو العمل بسبب الطالق

الص�حي  المس�توىت�دھور  عن المدرس�ة، وك�ذلك المتعلم تؤدي إلى غیاب المتعلم صحة ضعف -

ف��ي  وق��تھمرعای��ة الكامل��ة وینفق��ون عل��ى ال ونیحص��ل حی��ث الی��ؤثر عل��ى دراس��ة األبن��اء لألولی��اء 

   .العنایة بأھلھم

أو االنقط�اع ع�ن الدراس�ة لعج�زھم  ،األبناء للعم�ل یضطر لألسرة المستوى االقتصادي ضعف -

  .عن توفیر النفقات

  .باتجاھات والدیھ ورفاقھ السلبیة عن المدرسة والتعلیم تأثر المتعلم -

   :الكذب8-5-5

ام ق�من العق�اب فینف�ي أن�ھ م�ن  ولإلفالتكذب لتغذیة أخطائھ الیبدأ الطفل في ھذه المرحلة 

لصق التھمة بغیره لیعاقب عوضا عنھ أو بدافع االنتقام من ش�خص ، ویالمخالفة للقواعد األعمالب

لھ بأحد المشاكل ولم یستطع الثأر منھ بطریقة مباشرة وفي بعض الح�االت یس�تخدم الطف�ل  تسبب

  )1(.تشویھھا تزویر الحقیقة أوإلى  ذلكبیھدف  الضروب اللعب و ھو  نمالكذب كضرب 

  :السلوك العدواني8-5-6 

أنھ كل تصرف ینتج عنھ إیذاء اآلخرین، أو إت�الف األش�یاء بھ�دف الس�یطرة م�ن  ویعرف 

أو  الذي یواجھھ الطف�ل ف�ي المدرس�ة وھو استجابة عامة لإلحباط. خالل القوة الجسدیة أو اللفظیة

توجی�ھ النق�د : ھ�امن ویأخذ الس�لوك الع�دواني ع�دة أش�كال ف�ي غرف�ة الص�ف .أوفي الحي البیت في

 أم�ا ع�ن.واالعتداء البدني علیھم، تخریب أث�اث غرف�ة الص�ف وأدوات زمالئ�ھ ،ءوالشتائم للزمال

وك�ل واح�د توج�د فی�ھ طاق�ة تخریبی�ة تنف�ذ  األسباب ، فھناك من یرى العدوان غریزة في اإلنس�ان

                                                           

  .325القذافي رمضان محمد، مرجع سابق،ص)1(
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من خالل النماذج التي یالحظھا الطف�ل، واألس�الیب حسب توجیھھا، كما أن العدوان سلوك متعلم 

وف�ي الس�لوك التص�رفات العدوانی�ة وال تعاق�ب علیھ�ا،  إذا كان�ت تك�افئعلیھ�ا  التربویة التي ینش�أ

حب�اط  واإل. خالف�اتذه األسالیب تركز على العقاب في جو أسري تسوده النفس الوقت إذا كانت ھ

وتكم��ن وراء . عن��دما یج��د الطف��ل نفس��ھ ع��اجزا ع��ن تحقی��ق غایات��ھم��ن األس��باب القوی��ة للع��دوان 

           )1(. السلوك العدواني عوامل فسیولوجیة أیضا كقلة النوم والجوع وتقیید النشاط البدني للطفل

  :الخوف8-5-7

ألس��تاذ مش��اكل ایش��عرون ب��الخوف م��ن األس��اتذة وتش��كل لھ��م فوبی��ا  المتعلم��ین لكثی��ر م��نا

عل�ى مكان�ة ھ�ؤالء الطلب�ة ل عام، وھ�و م�ا ی�نعكس االستیعاب والتحصیل الدراسي بشككثیرة في 

مم��ن ھ��م أكب��ر م��نھم بنی��ة جس��دیة س��واء ف��ي فص��لھم أو ف��ي  المتعلم��ین وق��د یخ��اف. ب��ین زمالئھ��م

 .    الصفوف األعلى إذا كانوا یمارسون العنف علیھم

  :النشاط الزائد8 -8-5

نم�و طبیع�ة ة بالمیل إلى الحركة والمشاكسة نتیج�ة یاالبتدائالمرحلة متعلمي یتصف معظم 

یولوجي والحركي م�ن جھ�ة وتم�ردا عل�ى ال�روتین ال�ذي تول�ده ط�رق الت�دریس التقلیدی�ة م�ن سالف

ذلك إلى شغب ومشاجرات مع الزمالء، والمعلم الدبلوماسي المحنك ھ�و  جھة أخرى، وقد یتطور

ف�ي األنش�طة التعلیمی�ة  ومھ�ام  بتس�خیر  ط�اقتھم المتعلم�ین ھذا النوع من یضبطالذي یستطیع أن 

  )2(.لیةوفي إدارة وضبط الصف لتحسیسھم بالمسؤ

  :السرقة 8-5-9

المدرس�یة والم�ال والطع�ام، وم�ن  ، كس�رقة األدواتالمتعلم�ین تنتشر حاالت الس�رقة ب�ین 

مع عدم القدرة على تلبیتھا، والسرقة بدافع االنتق�ام  ،أسباب ذلك الشعور بالحاجة إلى تلك األشیاء

بحرم��ان المال��ك م��ن التمت��ع بأغراض��ھ، وق��د تك��ون بھ��دف جل��ب انتب��اه واھتم��ام س��واء المعل��م أو 

                                                           

  .120، 116العمایرة محمد حسن، المشكالت الصفیة ، مرجع سابق، ص،،ص) 1(

  .59حسان حالق، مرجع سابق، ص ) 2(
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ع��دم ل وق��د تك��ون الس��رقة البة وإثب��ات الوج��ود والكف��اءة،أو كن��وع م��ن إظھ��ار  الص�� )1( ،الوال��دین

ن غیره، كما ق�د یح�دث لل�بعض ل�بس ب�ین االس�تعارة من أشیاء دو استیعاب الطفل المدلل حرمانھ

    )2( .والسرقة

  : الغیرة8-5-10

عمی��ق بالخیب��ة والحس��رة ق��د یتط��ور إل��ى الك��ره،  ھ��ي أن ی��نقم طف��ل عل��ى آخ��ر م��ع ش��عور

الم�ال وم�ا  نت�ائج دراس�یة جی�دة، أو حی�ازة إح�رازبسبب یفتقده األول، قد یكون  لحیازة الثاني أمر

ف�ي المعلم أسلوب  یلیھ، أو بالتمكن من توطید عالقة بشخص مرغوب، وفي بعض األحیان یكون

الغی��رة إل��ى التن��افس و  وتتط��ور. المتعلم��ین س��ببا للغی��رة عن��دما یج��ري المقارن��ة ب��ینالمعالم��ة 

  )3.(االجتھاد إلى أن یزید على الحد المألوف

    :أسالیب معالجة المشكالت الصفیة 8-6

ال بد للمعلم أن یعالج مشاكل صفھ  في آنھا حتى ال تتف�اقم وتتط�ور وتتوال�د المش�اكل ع�ن بعض�ھا 

عالج�ة المش�اكل البعض، وأن یتعامل مع كل مشكلة باألس�لوب المناس�ب لھ�ا، وم�ن أھ�م أس�الیب م

  :الصفیة

  :أسالیب الوقایة1 -8-6

 ، وجع��للمتعلم��ینا قواع��د مرن��ة للنظ��ام الص��في وص��یاغة تعلیم��ات یس��یر علیھ��ابوض��ع  

باس�تخدام تقنی�ات  مندمجین بأعمال في خضم المنھاج تتواف�ق ومی�ولھم ف�ي نف�س الوق�ت المتعلمین

ع�ن المل�ل ویبع�دھم م�ن ال�دروس  المتعلم�ین وھو ما سیقرب وتوزیعھا في أوقات مناسبة ،مختلفة

ف�رص  التطبیق�ات الص�عبة والطویل�ة، بتجزئتھ�ا وم�نح  والضجر، ویقل�ل م�ن اإلحب�اط الن�اتج ع�ن

  .للراحة

                                                           

  .326القذافي رمضان محمد، مرجع سابق،ص) 1(

  .236،ص2007وزیع، عمان، الثقافة للنشر والت، دار 1عربیات بشیر محمد، إدارة الصفوف وتنظیم بیئة التعلیم،ط) 2(

  237عبد الحمید محمد شاذلي، مرجع سابق ، ص ) 3(
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و أالمتس�بب ف�ي الفوض�ى،  الم�تعلم ب�النظر إل�ى :استخدام التلمیحات الغی�ر لفظی�ة 8-6-2

الس�لوكیة البس�یطة، دون ، ھذا األسلوب فعال م�ع المش�اكل ، أو التربیت على الكتفالتحرك نحوه

   .اآلخرین المتعلمین مقاطعة الدرس،ومن غیر لفت انتباه

 الجی�د، الم�تعلم تعزی�ز س�لوكیقوم المعلم ب :السیئمدح السلوك غیر المنسجم مع  8-6-3

إل�ى إیق�اف  ن ذل�ك ی�دفع ب�المتعلمھ، بغض النظر ع�ن أخطائ�ھ الس�ابقة، م�ن ش�أمدحالتركیز على ب

  .التي ال تنسجم مع الجیدة منھا السلوكیات

ال��ذي ی��أتي بالس��لوك المرغ��وب   الم��تعلم یخ��صحی��ث  : اآلخ��رین المتعلم��ین م��دح 8-6-4

  . متمیز

لع�دم  للحد من السلوك الغی�ر مرغ�وب ینفع التلمیح البسیط :البسیطالتذكیر اللفظي 8-6-5

یس��تعمل المعل��م الت��ذكیر اللفظ��ي مباش��رة بع��د ح��دوث أو التجاھ��ل،  لفھ��مأو ع��دم ا الم��تعلم انتب��اه

  .السلوك، بعرض السلوك المفترض القیام بھ

أن یعید المعلم  یقتضي ھذا األسلوب الذي یسمى بالنظام التأكیدي :التذكیر المتكرر8-6-6

، ألن�ھ الم�تعلم ع�ذار الت�ي یق�دمھااألالمناقش�ة ومتج�اھال  الم�تعلم اإلجراءات المطلوبة منب التذكیر

  .یھدف إلى التھرب من العمل

س�یئ، الس�لوك الع�ن  ة ف�ي ك�ف م�تعلمس�ابقإذا ل�م تنف�ع األس�الیب ال :تطبیق النتائج8-6-7

ب�االلتزام ب�األوامر أو تحم�ل النت�ائج، كإخراج�ھ  الم�تعلم تطبق إجراءات عقابی�ة بحق�ھ، بع�د تخیی�ر

. عل�ى أن ی�تم ذل�ك مباش�رة بع�د رفض�ھ لتنفی�ذ األم�رفي الصف،  من الصف أو إبقائھ فترة الراحة

)1(          

    

                                                           

  .76، 74العمایرة محمد حسن، المشكالت الصفیة ، مرجع سابق، ص، ص ) 1(
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  :تطور التعلیم االبتدائي في الجزائر :ثانیا

، عب��ر المراح��ل ة یس��تدعي ع��رض تط��ورهالحالی�� ع��ن التعل��یم االبت��دائي بص��ورتھ لح��دیثا

حینا، وبمشاریع التنمی�ة بالوضع السیاسي للبالد  مراحلالالتي مر بھا، وقد تم ربط ھذه  التاریخیة

    .واإلصالح حینا آخر

    : مرحلة ما قبل االحتالل -1

فالكتاتیب كانت تمث�ل  ،الحدیثكان التعلیم قبل االحتالل یختلف كل االختالف عن العصر 

ن التعل�یم آن�ذاك تح�ت س�لطة فل�م یك�. والزوای�ا تمث�ل التعل�یم الث�انوي والع�الي المدارس االبتدائیة ،

بل كان تحت وص�ایة األوق�اف وكان�ت الكتاتی�ب واس�عة االنتش�ار نظ�را لقل�ة تكلفتھ�ا فل�م  ،سیاسیة

المفروش�ة بحص�ر ومعل�م واح�د ی�درس تكن تتطلب إمكانیات مادیة إلقامتھا، عدا حج�رة الدراس�ة 

قص�د م�ن وعل�ى العك�س م�ن ذل�ك كان�ت الزوای�ا أق�ل ع�ددا حی�ث كان�ت ت. عدد كبی�ر م�ن الط�الب

العل�م الغزی�ر ماع�دا إمام�ة  ي ال�دین فل�م تك�ن مھ�ن كثی�رة تتطل�بھ ف�طرف فئة قلیلة بغ�رض التفق�

  .المساجد 

رن الث�امن عش�ر باس�تثناء تل�ك أما المدارس المعروفة بشكلھا الحالي فلم تنتش�ر إال ف�ي الق�

الت��ي أسس��ھا محم��د الش��ریف لب��داوي ب��الغرب الجزائ��ري أواخ��ر الق��رن العاش��ر كمدرس��ة مازون��ة 

   .)1(قبل دخول العثمانیین اشتھرتوبعض مدارس تلمسان التي 

التعل��یم ف��ي الجزائ��ر إب��ان الحك��م العثم��اني ف��ي جمی��ع األوس��اط م��ن م��دن   انتش��ارواس��تمر 

ع�ن التعل�یم العم�ومي ف�ي الجزائ�ر ف�ي قول�ھ كان�ت  المس�ئول" دیشي"یؤكده وقرى وریف ھذا ما 

ة بش�كل جی�د وزاخ�رة حتى في أوساط القبائل كثی�رة ومجھ�زالمدارس بالجزائر والمدن الداخلیة و

فیھ�ا التعل�یم مجانی�ا ویتقاض�ى  ائ�ر ھن�اك مدرس�ة بك�ل مس�جد یق�دمبالمخطوط�ات فف�ي مدین�ة الجز

تنج��ذب إل��ى  أس��اتذة المع��ینوك��ان م��ن ب��ین مدرس��یھا  ،عائ��دات المس��جدذتھا وإراداتھ��ا م��ن أس��ات

  )2(.دروسھم عرب القبائل
                                                           

ظ�ل ر المس�ألة التربوی�ة ف�ي ، مخب�1990إل�ى 1830 ،محي الدین عبد العزیز، تطور حركی�ة التعل�یم ف�ي الجزائ�ر، م�ن ع�ام) 1(

  .27،.26، ص 2011، فیفري، 7ت الراھنة، جامعة محمد خیضر بسكرة، عددالتحدیا

  .121، ص 2007عبد اللطیف حسین فرج، نظم التربیة والتعلیم في العالم العربي، دار حامد، عمان،) 2(
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ر التعل�یم المتواص�لة ، وبالرغم من تطوعلى الرغم من مرور ما یقارب قرنیین من الزمن

اتی�ب و الم�دارس تما زالت  مالمح النظام التربوي العتیق بادی�ة ف�ي العص�ر الح�دیث، فھ�اھي الك

تظھ�ر فاعلی�ة  ة ھام�ة ف�ي النظ�ام الترب�وي الح�دیث،الزوایا ما زالت تح�افظ عل�ى مكان�القرآنیة و 

  .بشكل خاص في الوالیات الداخلیة، ویبرز دورھا في التعلیم الدیني، والتعلیم قبل المدرسي

  ):1961-1830(اإلحتالل الفرنسي  مرحلة-2

 ،اإلس��الم والعروب��ةي مقوم��ات الشخص�یة الجزائری��ة والمتمثل��ة ف��ھ�دفت فرنس��ا إل��ى مح��و 

للقض��اء عل��ى ھ��ذه  فكرس��ت سیاس��تھا ،ی��ة تمھی��دا إللح��اق الجزائ��ر بفرنس��اوالوطنی��ة الجزائر

المقومات وغراس الدیانة المسیحیة واللغة الفرنسیة ودمج الشعب الجزائري في الكی�ان الفرنس�ي 

  . نفسھ االحتاللوالواقع أن السیاسات التعلیمیة تطورت بحسب المراحل التي مر بھا 

    ):1880-1830(الفترة األولى 2-1        

مرحل��ة كرس��ت فیھ��ا الجھ��ود عل��ى الغ��زو )1880-1830(كان��ت الفت��رة الممت��دة م��ابین 

لتعلیمی��ة قس��طا واف��را م��ن ل��م تع��ر السیاس��ات ا ،العس��كري أم��ام المقاوم��ات الش��عبیة العدی��دة ل��ذلك

 ،2000ـ ب� 1871ولم تعارض بشكل قطعي نشاط الزوایا والكتاتیب، الت�ي ق�درت س�نة  ،االھتمام

إضافة إلى ذلك نشطت المدارس الدینیة المسیحیة حی�ث تأسس�ت س�نة  طالبا 28000قامت بتعلیم 

 1039مدرس�ة درس فیھ�ا  21وفتحت في بعض األماكن م�ن ال�بالد كالقبائ�ل أی�ن أسس�ت  1878

  .شجعتھا الحكومة الفرنسیة  بل أن تكون اجتماعیة، لذلكة  سیاسیة قتلمیذ وكانت غایتھا تبشیری

لتنش�أ الق�وة الحاكم�ة أع�وان م�والین لھ�ا یقوم�ون عل�ى خ�دمتھا دون : المدارس الحكومی�ة ال�ثالث

المدارس بك�ل م�ن م شیدت ھذه  18-09-30في  سیاستھا أنشأت ثالث مدارس حكومیةمعارضة 

  .وتلمسان قسنطینة، والمدیة،

م أربع��ون  1850-07-14خ ف��ي أسس��ت بموج��ب المرس��وم الم��ؤر:الم��دارس العربی��ة الفرنس��یة 

مقوم�اتھم م�ن جھ�ة وم�ن  بتدائیة كانت ھذه الخطوة محاولة لتنشئة الجزائریین بعی�دا ع�نمدرسة ا

 .لك�ن ھ�ذه النت�ائج المرج�وة ل�م تحق�قجھ�ة أخ�رى إلنش�اء فئ�ة عمیل�ة وموالی�ة للمص�الح الفرنس�یة 

 1850-07-14مدرس�ة بموج�ب المرس�وم الم�ؤرخ ف�ي  40أنش�ئت  :العربیة الفرنس�یةالمدارس 
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والت�ي ك��ان ی�درس فیھ��ا ) 1850-1836(بع�د فش�ل الم��دارس المغربی�ة الفرنس��یة الت�ي دام�ت م��ن 

لق���راءة بالعربی���ة وال���دین ان األول فرنس���ي للم���واد الفرنس���یة والث���اني جزائ��ري للكتاب���ة واس��مدر

م أی��ن أغل��ق 1873ربی��ة الفرنس��یة ت��زاول نش��اطھا إل��ى غای��ة س��نة بقی��ت الم��دارس الع .اإلس��المي

ث��ورة المقران��ي (وم��ات الش��عبیة المتوالی��ة االمق م��ن الش��عب الجزائ��ري عل��ى دع��م قام��اانتمعظمھ��ا 

م أي الس��نة الت��ي 1883م ،وبع��دھا وف��ي س��نة 1881وبوعمام��ة ) 1876م واألوراس س��نة1871

دد المسجلین في ذل�ك الح�ین ك�ان ض�ئیال حی�ث ل�م غیر أن عإجباریة التعلیم أصدرت فیھا قوانین 

  .تلمیذا 4095یتعدى 

    ):1892-1882(الفترة مابین 2-2

شكلت لجنة من مجلس الشیوخ الفرنسي  ترأسھا جول فیري بالمعروف بأفكاره التوس�عیة 

م بدراس��ة القض��ایا 1891كل��ف س��نة  ،ومؤس��س المدرس��ة الفرنس��یة العلمانی��ة الالدینی��ة المجانی��ة

  .الجزائریة السیاسیة والتعلیمیة

م    1883س�نة ن فل�م یتع�د ع�دد الدارس�ین بھ�ا یارس إقب�اال م�ن الجزائ�ریلم تعرف ھذه  المد

األطفال المسجلین في ھ�ذه الم�دارس 3%وبلغت نسبة  12263إلى 1892تلمیذا لیزید سنة 4095

ف��ي ھ��ذه الم��دارس كان��ت بعی��دة ع��ن الق��یم العربی��ة وھ��ذا راج��ع إل��ى أن ال��دروس الت��ي ت��درس 

تلمی�ذا م�ا  78531اإلسالمیة ،ونجد األمر عكس ذلك بالنسبة للتالمی�ذ الفرنس�یین أی�ن بل�غ ع�ددھم 

  :ومرد ذلك إلى أسباب جمة نذكر أبرزھا .من األطفال الذین ھم في سن الدراسة  %84مقداره 

  .ـ قلة المعلمین سواء الجزائرین أو الفرنسیین

  .ل الوضیعة وإبقاء األعمال المرموقة للفرنسیینفي األعمااشتغال األھالي -

ـ��  إتب��اع الس��لطات الفرنس��یة سیاس��ة التجھی��ل لتس��خیرھم لخ��دمتھا إض��افة إل��ى حال��ة الفق��ر الم��دقع 

واألم��راض والمجاع��ة الت��ي ك��ان یعیش��ھا الجزائری��ون جعل��تھم ینص��رفون ع��ن التعل��یم وینش��غلون 

  .األعمال الوضیعة وإبقاء األعمال المرموقة للفرنسیین  بتوفیر لقمة العیش في

ـ سیاسة التقشف في اإلنفاق على تعلیم األھالي الجزائریین وك�ان التعل�یم المخص�ص للجزائ�ریین 

 .زراعي یتضمن طابع سیاسي یعود على الخوف والخضوع للمعمر ذو طابع عملي أو
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ة خاصة بعد ص�دور ق�وانین إجباری�ة التعل�یم ـ رفض الجزائریین إلحاق أبنائھم بالمدارس الفرنسی

  )1( . 1883العلماني في سنة

  :1930-1900الفترة مابین 2-3

عرف��ت الجزائ��ر ف��ي ھ��ذه الفت��رة حرك��ات نھض��ة وإص��الح وسیاس��یة ش��أنھا ش��أن ال��دول العربی��ة 

رغ�م م�ا ق�دم م�ن  ش�عب غ�داة  الح�رب العالمی�ة األول�ىخاصة بعد خیب�ة اآلم�ال الت�ي من�ي بھ�ا  ال

تضحیات في الدفاع عن فرنسا وفي تشیدھا إبان الحرب وغدوھا، لذلك أجریت بعض التع�دیالت 

ي التطبیق��ي وحول��ت الم��دارس إل��ى م��دارس مل��الواھی��ة عل��ى إث��ر االحتجاج��ات فاس��تمر التعل��یم الع

ط فق�  %6وصلت نسبة التمدرس فیھا   Ecoles auxilliairsوملحقات   Ecoles courbisخیام 

  .تلمیذ في سن التمدرس 900,000تلمیذ من أصل 60644ما مقداره   1929في سنة 

  .1914تلمیذا جزائریا قبل سنة  84أما التعلیم الثانوي فكان ال یقبل إال 

  ): 1954-1930(بوادر النھضة 2-4

  برزت في ھذه الفترة جمعیة العلماء المس�لمین عل�ى س�احة التعل�یم الت�ي تأسس�ت ف�ي م�اي

عاتقھ��ا تعل��یم األطف��ال  حمل��ت عل��ى ،نش��رت م��دارس كثی��رة عب��ر رب��وع ال��وطن،حی��ث  1931

اعتم��دت الجمعی��ة منھجی��ة  )2(.عل��ى تربی��ة الناش��ئة عل��ى العروب��ة و اإلس��الم معتم��دة ،والب��الغین

 ،ثم إلى الم�دارس م�ع تح�دیث مناھجھ�انطلقت من المساجد وتوسعت إلى الكتاتیب اتربویة علمیة 

وك��ان  )3(،أل��ف طال��ب وطالب��ة 50ھ��ا أكث��ر م��ن یت��ردد علی 150أكث��ر م��ن 1954ة وبل��غ ع��ددھا س��ن

لم��دارس الجمعی��ة ال��دور األكب��ر ف��ي تعل��یم وتوعی��ة فئ��ات المجتم��ع المختلف��ة والمحافظ��ة عل��ى 

  .الشخصیة الجزائریة وكان لھا دور كبیر في غرس الفكر التحرري في نفوس الناشئة آنذاك

  

                                                           

  .121، ص عبد اللطیف حسین فرج، نفس المرجع ) 1(

  .28الطاھر زرھوني، مرجع سابق، ص ) 2(

  .28محي الدین عبد العزیز، مرجع سابق، ص ) 3(
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  :المزامنة لثورة التحریر)1962-1954(الفترة مابین 2-5

ب الجزائ�ري الش�ع باض�طھادقام�ت الس�لطات الفرنس�یة  1954بعد قیام ثورة التحریر في 

وش�رد معلموھ�ا بع�د ع�دم قت المدارس الحرة وتوبع ده وتھجیره فأغلأكثر من أي وقت أخر وحش

ت�واء حم ال1958جدوى سیاسة القھر واإلس�تبداد  ف�ي إخم�اد الث�ورة ج�اء مش�روع قس�نطینة س�نة 

لتعلیم غض�ب الش��عب وم��ن الب��رامج اإلجتماعی��ة الت��ي ق��دمت ف��ي ھ��ذا المش��روع برن��امج یتعل��ق ب��ا

ومع ذلك بقیت نسبة األطفال  المسجلین ف�ي ھ�ذه الم�دارس ض�ئیلة   ،حیث فرضت إجباریة التعلیم

بمعن���ى أن ع���دد  ،اإلحص���ائیات الدیمغرافی���ة الرس���میة وھ���ذا حس���ب %23ج���دا إذ ل���م یتع���دى 

  . الفعلیین أقل بكثیر من تلك اإلحصائیات  المتمدرسین

  :االستقالل بعد التعلیم االبتدائي في الجزائر -3

    : 1969-1962المرحلة األولى 3-1

الش��ك ف��ي أن الوض��ع االجتم��اعي ف��ي الجزائ��ر عل��ى رأس��ھ التعل��یم  ك��ان مزری��ا فترك��ة 

مى واألرام��ل وانتش��ار االس��تعمار كان��ت ثقیل��ة م��ع ت��دني الحال��ة االقتص��ادیة وع��دد ھائ��ل م��ن الیت��ا

  )1( .وإن توفروا فھم نتاج التعلیم الكلونیالي میة وقلة المعلمین، األ

في ظل ھذه الظروف لم یكن من المتاح وضع خطة إس�تراتیجیة دقیق�ة، ف�دعت الض�رورة 

تلمی�ذ،  80800ال�ذي وص�ل إل�ى  المتعلم�ین إلى اتخ�اذ ت�دابیر ارتجالی�ة الس�تیعاب أكب�ر ع�دد م�ن

معل�م، وإج�راء بع�ض التع�دیالت  23600وتوفیر المعلمین حیث بلغ عددھم. أغلبھم مسجلین جدد

المحتشمة على المناھج كمحاول�ة لتطویعھ�ا م�ع االختی�ارات الثوری�ة المنص�وص علیھ�ا ف�ي بی�ان 

افي إلى التعریب الذي م�س الم�واد ذات البع�د الثق� المواثیق التي جاءت بعده الداعیةأول نوفمبر و

، كم��ا دع��ت )الت��اریخ، التربی��ة المدنی��ة واألخالقی��ة والدینی��ة والفلس��فة والجغرافی��ا( واإلی��دیولوجي 

  .أیضا إلى تطبیق الدیمقراطیة والتوجھ العلمي التقني

، وات تنتھ�ي بامتح�ان الس�نة السادس�ةاالبت�دائي الت�ي ت�دوم س�ت س�ن: قسم التعلیم إلى أربع مراح�ل

  )1( .والمتوسط، والثانوي

                                                           

  .42،46الطاھر زرھوني، مرجع سابق، ص، ص ) 1(
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  :  1970- 1980المرحلة الثانیة3-2

  شھدت ھده المرحلة تطورا وحزما ملحوظین في السیاسة التعلیمیة وتجلى ذلك في 

س�نوات و أن یش�مل التعل�یم 8فرض إجباریة التعلیم على كل األطفال الذین تزی�د أعم�ارھم عل�ى -

  . %66سنة وصلت نسبة التمدرس إلى 15-10من ھم في سن بین 

المناصب التي یشغلھا المعلمون األجانب وتكوینھم في المعاھد التكنولوجی�ة للتربی�ة ب�دل  ـ جزأرة

 )2(. %92دور المعلمین حیث بلغت 

بالتعری�ب الكل�ي للس�نة الثالث�ة  ،ـ مواصلة التعریب والتقلیص م�ن اإلزدواجی�ة اللغوی�ة ف�ي التعل�یم

  .والرابعة مع إبقاء تدریس اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة 

مواص�لة تطبی��ق مب�دأ الدیمقراطی��ة المجانی�ة والعدال�ة االجتماعی��ة والمس�اواة ف��ي تك�افؤ الف��رص  ـ�

  )3(  .التعلیمیة

عقدت اللجنة المركزیة للحزب لتقی�یم إنج�ازات القط�اع التعلیم�ي، فتق�رر  1979دیسمبر 26وفي 

المرس�ومة  واألھ�دافأن التقدیرات لم تك�ن مض�بوطة ب�ین اإلمكانی�ات والنت�ائج المتحص�ل علیھ�ا 

  :اإلجراءاتللتنمیة وتبع ذلك مجموعة من 

   . أدى إلى إتباع نظام الدوامین لتغطیة نقص المؤسسات ما -

  .شروع التعریب بتعریب مادة الحسابمواصلة م -

واالنتق��ال ) امتح��ان الس��نة السادس��ة (عل��ى امتح��ان ال��دخول إل��ى للمرحل��ة المتوس��طة  االس��تغناء -

 )1(.%80بقرار لجنة خاصة تشكل في كل دائرة على أن ال تقل نسبة االنتقال عن 

                                                                                                                                                                                           

س����ند تك����ویني لفائ����دة م����دیري الم����دارس االبتدائی����ة، –المعھ���د ال����وطني لتك����وین مس����تخدمي التربی����ة وتحس����ین مس���تواھم ) 1(

   leà04/09/2014 http://www.infpe.eud.dz، 23:15نقالعن 8    ، ص 2004الجزائر،

  . 231، ص2007سھیل أحمد عبیدات، السیاسات التربویة في الوطن العربي، ب ط، عام الكتب الحدیث، عمان، ) 2(

  .232، ص، نفس المرجع )3(
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  .ـ اھتم المشروع بمرحلة ما قبل المدرسة وأسند الوصایة التربویة علیھا لوزارة التعلیم

 الم��تعلم لمحیط االجتم��اعي والثق��افي واالقتص��ادي بص��ورة یص��بحالتأكی��د عل��ى رب��ط التعل��یم ب��ا ـ��

  .مندمجا في الحیاة العامة 

وتھیئ�ة المراف�ق وت�وفیر  المتعلم�ین الجھود المكرسة الستیعاب الكم الھائل م�نبالرغم من 

نس�بة التم�درس ف�ي التعل�یم  تبلغ�ل�م تحق�ق النت�ائج المتوقع�ة، حی�ث  التجھیزات وتك�وین المعلم�ین

ف�ي االبت�دائي لكنھ�ا ظل�ت أدن�ى بكثی�ر ف�ي  %92، بلغت نس�بة الج�زأرة % 66بدل%86 االبتدائي

 %24المتوسط والثانوي، كما بقي ضعف مستوى تأھیل المعلمین مشكلة مطروحة إذ لم تتج�اوز 

االنتس�اب إل�ى حتى في المراحل الالحقة و ظھرت مشكلة االكتظاظ ، في الفصول، وك�ذا ض�عف 

  )2( .المدرسة عند البنات

تكون��ت لجن��ة م��ن  1972كم��ا تمی��زت ھ��ذه المرحل��ة بب��دء مس��اعي اإلص��الح فف��ي س��نة 

 اإلص��الحمختص��ین ف��ي اإلحص��اء والتخط��یط والتربی��ة ومج��االت أخ��رى، خرج��ت بتص��ور ع��ن 

-35ث��م تبن��ى مش��روعھ بموج��ب األم��ر  ،"م��دخل إلص��الح التعل��یم"ب بعن��وان بلورت��ھ ف��ي كتی��

   )3(التربیة والتكوین وإنشاء المدرسة األساسیة، والمتعلق بتنظیم 16-04-1976المؤرخ في 76

  1981- 1990: المرحلة الثالثة3-3

إلزامی�ة للتعل�یم ف�ي  األمر الذي میز ھذه المرحل�ة، ھ�و اعتم�اد المدرس�ة األساس�یة كقاع�دة

  16-04-1976ورس���مت أمری���ة. 1980-1981ب���دأ التطبی���ق الفعل���ي لھ���ا ف���ي موس���م  الجزائ���ر،

مالم��ح النظ��ام الترب��وي الجدی��د المتطل��ع إلقامت��ھ، بإع��داد جی��ل معت��ز بتاریخ��ھ واع بحاض��ره، 

والسبیل إلى ذلك ھو توحید المناھج وتأصیل مصادرھا بحیث تكون جزائری�ة عربی�ة، وال�تخلص 

  .من مخلفات االستعمار

                                                                                                                                                                                           

  .53،54الطاھر زرھوني، مرجع سابق، ص، ص ) 1(

  .232،233سھیل أحمد عبیدات،  مرجع سابق، ص، )2(

  .262األصالة واالستئصال، منشورات دار تورید، الجزائر، ص علي دیدونة المنظومة التربویة في الجزائر بین)3(
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  . 16-04-1976حددت أھم المبادئ األساسیة للنظام التربوي في المادة الثانیة من األمریة 

  .تنمیة شخصیة األطفال والمواطنین وإعدادھم للعمل والحیاة -

  .اكتساب المعارف العامة والعلمیة والتكنولوجیة -

  .االستجابة للتطلعات الشعبیة للعدالة والتقدم -

  )1( .تنشئة األجیال على حب الوطن -

الجھ�ود مكرس�ة للتنمی�ة والس�عي وھي مبادئ نابعة من األھداف الوطنیة آنذاك، أین كانت 

للحاق برك�ب التط�ور والتق�دم الع�المي، م�ع المحافظ�ة عل�ى الس�یادة الوطنی�ة، وال�نھج االش�تراكي 

  . للسیاسة الوطنیة

دعمت األمریة بجملة من المراس�یم ح�ددت الق�وانین الت�ي یج�ب أن یس�یر علیھ�ا النظ�ام الترب�وي، 

  :نذكر أھمھا

  )16المادة (اعتبار التربیة مصلحة علیا من مصالح األمة  -

ضمان التعلیم في المدرسة لكل جزائري لمدة تسع سنوات أي لبلوغ�ھ س�تة عش�ر عام�ا ف�التعلیم  -

حی�ث ت�م تع�ویض مس�ابقة االلتح�اق بالس�نة ) 24و 5و 4(إلزامي ومجاني، وھذا ما حددتھ الم�واد 

  .% 90سبة النجاح إلىحان، وھو ما رفع ناألولى متوسط بامت

  )08المادة (التعلیم باللغة العربیة وفي جمیع مستویات التربیة والتكوین وفي جمیع المواد  -

  ). 10المادة(النظام التربوي الوطني من اختصاص الدولة وعلیھ فال وجود للمدارس الخاصة -

ین التربی����ة رب����ط النظ����ام الترب����وي ب����المخطط الش����امل للتنمی����ة، نظ����را الرتب����اط الوثی����ق ب���� -

  ). 11المادة(والتنمیة

                                                           

  .49، ص16-04-1976، 185وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للتربیة الوطنیة، العدد رقم)1(
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عل�ى البعد العلمي والتكنولوجي حیث تحث األمریة على ربط النظام بالحی�اة العلمی�ة م�ع التف�تح  -

تخص��یص ج��زء م��ن المن��اھج للت��دریب عل��ى األعم��ال المنتج��ة والمفی��دة ع��الم العل��وم والتقنی��ات، و

  ).12المادة.(اجتماعیا واقتصادیا

  ).24المادة.(خاصة في العلوم االجتماعیة واإلسالمیةقیم العربیة بالالمناھج محتوى ربط  -

  ). 59،60، 58المادة.(االھتمام بالبحث التربوي نظرا ألھمیتھ على كافة المستویات -

ومتطلبات التخطیط المدرسي وحاجات النشاط  المتعلم االھتمام بالتوجیھ المدرسي وفقا لقدرات -

  ).66، 65، 62،63،64، 59،60،61المواد (الوطني 

وین الذي ح�ددتھا أحك�ام األم�ر كاستحداث مجالس للتربیة للمساھمة في تنفیذ سیاسة التربیة والت -

  . المتعلق بتنظیم التربیة والتكوین

الخدمة االجتماعیة في الوسط المدرسي لمن ھم ف�ي حاج�ة لھ�ا بتق�دیم الم�نح الدراس�یة ومجانی�ة  -

  ). 68،69  ،67المواد (إلخ ...لصحةالكتاب المدرسي، النقل، التغذیة، ا

  )1( ).13المادة(تفعیل دور األسرة من خالل توطید العالقة بینھا وبین المدرسة -

  2002- 1990: المرحلة الرابعة3-4

عرف��ت ال��بالد .الوق��ت ال��ذي ك��ان م��ن المف��روض أن تظھ��ر نت��ائج المدرس��ة األساس��یة ف��ي

تحوالت عمیقة من الناحیة السیاسیة واالقتصادیة ، فالجزائر اتبعت التعددیة الحزبی�ة بع�د دس�تور 

، وسمحت بتك�وین األح�زاب والجمعی�ات السیاس�یة، أم�ا م�ن الناحی�ة االقتص�ادیة 1989فیفري23

أسعار البترول، ثم دخول الس�وق الع�المي، وانعك�س ذل�ك  تقتصادیة، وتقھقرعرف العالم أزمة ا

النتق�اد لغی�اب االنس�جام ی�بن أطوارھ�ا ة بما فیھا المدرس�ة، الت�ي تعرض�ت لعلى الحیاة االجتماعی

خاصة بین المرحلة األساسیة والثانویة، والفعالیة إذ لم تعد الشھادة من المدرس�ة الجزائری�ة تلق�ى 

دولیا، لقد كان اتفاق شبھ تام بأن المدرسة ل�م تحق�ق األھ�داف المنش�ودة، واختل�ف  نفس االعتراف

ت�وفیر الوس�ائل التعلیمی�ة الالزم�ة  ى أن نق�ص التموی�ل ح�ال دونفي تحدید األس�باب ف�البعض ی�ر

                                                           

  .16-04-1976مؤرخ في76،68،مرسوم  33 الجریدة الرسمیة العدد)1(
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والبعض رأى رب�ط فش�ل المدرس�ة األساس�یة م�ا ھ�و إال . لتطبیق المناھج بطرق التدریس الحدیثة

فش�ل السیاس�ة االش�تراكیة، كم�ا أن�ھ م�ن غی�ر المنطق�ي اعتم�اد مدرس�ة قائم�ة  وجھ آخر من وجوه

عل��ى أس��س اش��تراكیة ف��ي دول��ة تخل��ت ع��ن ھ��ذه السیاس��ة، أم��ا دع��اة التغری��ب أك��دوا أن الثقاف��ة 

حض�اریا م�ن الثقاف�ة العربی�ة اإلس�المیة الت�ي اعتب�رت مھ�دا لإلرھ�اب والفرانكفونیة أنسب علمیا 

  . والتطرف

النق���ائص الت���ي عقب���ت تنص���یب المدرس���ة األساس���یة، ال یمك���ن إنك���ار أنھ���ا ب���الرغم م���ن 

  : األھداف الھامة وھي جملة من استطاعت أن تحقق

   2000ع�ام  تبلغ�(المتدفق�ة عام�ا بع�د ع�ام  المتعلم�ین أظھ�رت ق�درة ھائل�ة الس�تیعاب أع�داد -

   ، خاصة وأن التعلیم مجاني)اتلمیذ4843313

  .بین التالمیذ من خالل تطبیق مبدأ تكافؤ الفرص قراطیة التعلیمدیم - 

جزأرة كاملة للكادر الترب�وي الق�ائم عل�ى المدرس�ة م�ن معلم�ین وإداری�ین  ومخطط�ین، ف�ي ك�ل -

  .المراحل

مھی�أة، بل�وازم التعل�یم ) حجرة 117000مدرسة تحوي 15200( نیة قاعدیة كبیرة من مدارسب -

  ). مستفید 561000(والصحة والتغذیة

كف��ل بب���رامج الت��دریس والكت���اب المدرس��ي ف���ي ك���ل المراح��ل م���ن تخط��یط وت���ألیف وطب���ع الت -

   )1(.وتوزیع

مع االنتقادات السابقة أجریت  محاوالت لإلصالح، بعد مراجعة الب�رامج والمن�اھج، حك�م   

علیھ�ا أنھ��ا مكثف�ة وغی��ر منس��جمة م�ع التغی��رات االجتماعی�ة واالقتص��ادیة، أقیم��ت عل�ى إث��ر ذل��ك 

  :ربعض التدابی

                                                           

س����ند تك����ویني لفائ����دة م����دیري الم����دارس االبتدائی����ة، –المعھ���د ال����وطني لتك����وین مس����تخدمي التربی����ة وتحس����ین مس���تواھم ) 1(

   leà04/09/2014 http://www.infpe.eud.dz، 23:15نقالعن  37، ص 2004الجزائر،
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ف�ي إط��ار 1993إج�راء تع�دیالت جزئی�ة عل��ى ب�رامج مجم�وع الم�واد االجتماعی��ة وغیرھ�ا س�نة -

 .1996تخفیف المحتویات مع إعادة صیاغتھا سنة 

 .االنجلیزیة في الطور الثاني من التعلیم األساسي كلغة أجنبیة ثانیة اللغة إدراج-

البی���داغوجي والتنظیم���ي واإلداري محاول��ة تطبی���ق المدرس���ة األساس���یة المندمج��ة ف���ي المج���ال -

 .  والمالي

، وال�ذي 1996ن�وفمبر 12إنشاء المجلس األعلى للتربیة بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في -

 :یتكون من خمس لجان

 . وتتكفل بتصور االختیارات األساسیة والتوجھات العامة في میدان التعلیم: لجنة التعلیم -

إس���تراتیجیة منس���جمة وعقالنی���ة لتك���وین المك���ونین ووض���ع  وتتكف���ل بتحدی���د: لجن���ة التك���وین -

 . إستراتجیة تأھیل وتكییف مھني

 .ومھمتھا تقویم ظروف تطبیق السیاسة الوطنیة للتربیة والتكوین: لجنة المتابعة والتقویم - 

تراع�ي م�دى تحق�ق أھ�داف سیاس�ة مالئم�ة : لجنة العالقة م�ع المح�یط االجتم�اعي واالقتص�ادي -

 .التشغیل التكوین مع

وع�وض بلجن�ة مؤقت�ة لتق�دم  عب�د العزی�ز بوتفلیق�ة ألغ�ي المجل�س،بع�د انتق�ال الس�لطة إل�ى 

في حف�ل رس�مي بن�ادي و،  2000ماي 13في  )1( .تقاریر وتوصیات إلصالح المنظومة التربویة

عض�وا،  158المنظوم�ة التربوی�ة، تكون�ت م�ن  إلص�الحالصنوبر نصب الرئیس الجن�ة الوطنی�ة 

كلف��ت ھ��ذه اللجن��ة بانج��از تقری��ر لتش��خیص  وتقی��یم المنظوم��ة التربوی��ة بم��ا فیھ��ا التك��وین المھن��ي 

من ، تض�2001قدمت اللجنة تقریرھا ف�ي م�ارس )2(.والتعلیم العالي، وتقدیم مشروع إصالح كلي

  :ما یلي

 .تشخیص للمنظومة التربویة
                                                           

 172،175،ص،ص2002بوفلجة غیاث،  )1(

  .وین اللجنة الوطنیة الصالح المنظومة التربویة، یتضمن تك2000ماي9مؤرخ في 2000-101مرسوم رئاسي رقم  )2(
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 .جزائرلتحدیات التي تواجھ المنظومة التربویة في العرض ا-

 .إرساء منظومة التكوین وتحسین مستوى التأطیر-

 .تجدید الفعل البیداغوجي ومجال المواد الدراسیة-

 .إعادة التنظیم الشامل للمنظومة التربویة-

 .فحص وتشخیص مناھج التعلیم العالي والبحث العلمي-

لتنفی�ذ  تش�كیل فری�ق عم�ل مكل�ف بض�بط خط�ةمارس قرر رئیس الحكوم�ة 6وفي اجتماع 

عرض ملف إصالح المنظوم�ة التربوی�ة عل�ى مجل�س  2002أفریل 30 وفي . اإلصالح التربوي

  :الوزراء، وتمت مناقشتھ واتخاذ مجموعة من القرارات

  .إصالح البرامج التعلیمیة-

 .إعداد جیل من الكتب المدرسیة-

اس��تعمال الترمی��ز ال��دولي ف��ي العل��وم الدقیق��ة والتجریبی��ة وإدخ��ال المص��طلحات العلمی��ة بلغ��ة -

 .مزدوجة ابتداء من مرحلة التعلیم المتوسط

 .إعادة تأھیل شعب االمتیاز في الریاضیات األساسیة وتقنیات الریاضیات، والفلسفة-

 .تعدیل برامج التربیة اإلسالمیة والتربیة المدنیة-

 .أھیل تدریس التاریخ والفلسفة في جمیع المستویاتإعادة ت-

 .تعمیم التربیة الفنیة في جمیع المستویات -

 .على جمیع التالمیذ اإللزاميإعادة تأھیل التربیة البدنیة والریاضیة وتكریس طابعھا -

 .تعزیز تدریس اللغة العربیة -

 .ترقیة وتطویر تدریس األمازیغیة  -

 .رنسیة في السنة الثانیة من التعلیم االبتدائيإدخال تدریس اللغة الف -
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  .إدخال تدریس اللغة الفرنسیة في السنة األولى من التعلیم المتوسط -

 . إعداد وتنفیذ استراتیجیھ لمحو األمیة في صفوف الكبار -

  . تعمیم استعمال تكنولوجیات اإلعالم واالتصال الجدیدة -

أھم ما میز ھذه المرحل�ة ھ�و إنش�اء ع�دد م�ن ) 2014إلى -(2003:المرحلة الخامسة3-5

  .التربیة والتكوینفي  تنسیقالتقییم والالمجالس المكلفة ب

 المؤرخ في  407-03رئاسي المرسوم موجب الالمرصد الوطني للتربیة والتكوین الذي أنشأ ب -

ثرة ف�ي ویعنى بمراقبة المنظومة التربویة بكل مكوناتھا و تحلیل العوام�ل الم�ؤ 2003،نوفمبر05

  .العملیة التعلیمیة واقتراح الحلول المناسبة

  .المركز الوطني البیداغوجي واللساني لتعلیم األمازیغیة -

المرك�ز ال��وطني إلدم�اج اإلب��داع الترب�وي وتط��ور تكنولوجی�ا اإلع��الم والتربی�ة أس��س بمرس��وم  -

  .2003نوفمبر 02 المؤرخ في  471-03رئاسي 

  :قا بتحسینھا وتفعیل أدوارھا مثلموجودة سابكما تم تجدید أجھزة أخرى كانت 

  .المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة -

  .الدیوان الوطني للتكوین عن بعد -

  )1( .الدیوان الوطني لمحو األمیة وتعلیم الكبار -

  .2008جانفي  21المؤرخ في ) (04القانون التوجیھي رقم 

. س��نة كامل��ة32نظ��ام التربی��ة ف��ي الجزائ��ر م��دة  1976أفری��ل 16 بع��د أن حكم��ت أمری��ة ف

ونظ��را للتط��ورات الت��ي عرفھ��ا الع��الم والتغی��رات الت��ي عرفھ��ا تك��وین األف��راد نتیج��ة العولم��ة 

 ة أن تواك��ب والتط��ور التكنول��وجي خاص��ة وس��ائل االتص��ال، ك��ان لزام��ا عل��ى الدول��ة الجزائری��

ی��اة السیاس��یة واالقتص��ادیة التط��ورات، خاص��ة ف��ي قط��اع التربی��ة ال��ذي یع��د عص��ب تط��ور الح
                                                           

)1(www.onS.dz/Taux-d-Analphabetisme-et-le-taux-d.html 
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واالجتماعیة للدولة، وتجسد ذلك في القانون التوجیھي الذي أصدره الرئیس عبد العزی�ز بوتفلیق�ة 

نظ��ام التربی��ة والتعل��یم، وق��د ض��م  إص��الحاتتض��من و). 04(، تح��ت رق��م 2008ج��انفي  21ف��ي 

  :سبعة أبواب،  أھم الجوانب التي تطرق إلیھا ھي

وزرع ق��یم االنتم��اء  ف��ي ترس��یخ الوطنی��ة ف��ي نف��وس المتعلم��ینوالمتمثل��ة : أھ��داف المدرس��ة -

واالعت��زاز ب��الوطن وتقوی��ة ال��وعي الف��ردي الجم��اعي بالھوی��ة الوطنی��ة وترقی��ة الق��یم المتص��لة 

لتنش��ئة أجی��ال متزن��ة  ومتمس��كة 1954باإلس��الم والعروب��ة واألمازیغی��ة ومب��ادئ ث��ورة ن��وفمبر

 .وفخورة بتاریخھا بالوطنیة معتزة

أھمھا تحقیق فرد متفتح على الحضارة العالمی�ة وف�ي نف�س الوق�ت مت�وازن  م�ع : مھام المدرسة -

بكف�اءات دائم�ة  می�ة قدرات�ھ  وتزوی�دهالخصائص الثقافی�ة الوطنی�ة، وذو مس�توى ثق�افي ع�ام، و تن

ایة فق�ط لعملی�ة طة بدتتالءم وبیئتھ، بحیث یستطیع  توظیفھا في الواقع، وھو ما یجعل المدرسة نق

الجتماعی���ة والثقافی���ة وھ���و األم���ر ال���ذي یجع���ل المدرس���ة قاع���دة للحی���اة ا تس���تمر م���دى الحی���اة،

  .وكذا التكیف مع التغیرات واالقتصادیة

مح��ور اھتم��ام السیاس��ة التربوی��ة  الم��تعلم عل��ى رأس��ھا أن: المب��ادئ الرئیس��یة للتربی��ة الوطنی��ة -

س��تیراتیجي، وأن التعل��یم ح��ق م��ن حق��وق ثمار إنت��اجي واب��ار أن التربی��ة اس��تالوطنی��ة، م��ع اعت

المواطن الجزائري دون تمییز، وفرض إجباریتھ حتى سن السادسة عشرة، وضمان مجانیتھ ف�ي 

  . المؤسسات التابعة للقطاع العمومي

والتي تتكون م�ن الم�وظفین، والتالمی�ذ، وجمعی�ة أولی�اء التالمی�ذ : تحدید نظام الجماعة التربویة -

  .األخیرة التي فعل دورھا، بإعطائھا صبغة رسمیة مباشرة في تسییر المدرسةھذه 

  :حیث شھدت ھیكلة التعلیم تحدیثا في مراحلھ: تنظیم المدرسة -

لتعلیم التحضیريا. 

التعلیم األساسي الذي یشمل التعلیم االبتدائي والمتوسط. 
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1( .التعلیم الثانوي العام والتكنولوجي(  

   .والتقییمتطرق إلى أحكام متعلقة بمؤسسات التربیة والتعلیم الخاصة، ثم االرشاد النفسي، الثم 

، وضم الب�اب الس�ادس متفرق�ات ع�ن وخصص الباب الرابع لتعلیم الكبار، والخامس للمستخدمین

  .الدعم، واألجھزة االستشاریة مؤسسات التربیة والتعلیم وھیاكل نشاطات

، مفادھ��ا أن تلغ��ى جمی��ع األحك��ام المخالف��ة لھ��ذا انتقالی��ة وختامی��ة أحكام��ا: وض��م الب��اب األخی��ر

    )2(. 1976أفریل  16المؤرخ في 35. 76القانون، السیما األمر 

فق�د . 1976 –أفری�ل  16 لم یحد القانون التوجیھي عن المبادئ الت�ي أسس�ت علیھ�ا أمری�ة

على رسمیة اللغ�ة العربی�ة كلغ�ة  حیث أكدالھویة الوطنیة والمبادئ الثوریة، كرس بدوره لثوابت 

كم�ا أك�د عل�ى مجانی�ة التعل�یم . ین اإلس�المي كمرج�ع لتنش�ئة المتعلم�ینللتعلیم، وقیم االنتماء، والد

  . وإلزامیتھ، وكذا البعد التكنولوجي والتقني للتعلیم

كرس��ت جھ��ود إص��الح المنظوم��ة التربوی��ة لتك��وین نظ��ام ترب��وي عص��ري یس��تجیب للتط��ور     

ومن جھ�ة أخ�رى . العالمي من جھة، ذو طابع تكنولوجي تتالءم مخرجاتھ ومتطلبات سوق العمل

ع أن یراع�ي خص�ائص الدول�ة الجزائری�ة ب�الحرص عل�ى توری�ث مالم�ح  كان لزاما عل�ى المش�رِّ

، كما ُروِعیت الظروف االجتماعیة للشعب أین منح التعلیم مجانا وف�رض الھویة الوطنیة لألجیال

إجباریا، وظلت الصبغة الثوری�ة تض�في بض�اللھا عل�ى الخط�اب الترب�وي رغ�م م�رور أكث�ر م�ن 

 .نصف قرن على االستقالل ألن الحزب الحاكم حزب ثوري ورواده ھم صناع ثورة التحریر

  )یومنا ھذا إلى – 2016 (:سةالمرحلة الساد3-6

، وھو بإصالح الجیل الثاني ما عرف )2017– 2016 (بدأ تطبیق في الموسم التعلیمي 

المخطط القطاعي  ضمنیندرج  اإلصالحات للنظام التربوي، كما أنھ حلقة جدیدة من حلقات

وجاء لتنفیذ توصیات الندوة الجھویة للتقییم المرحلي للمدرسة  ،)2019– 2015(للتنمیة 
                                                           

 . 36، 35، ص، ص 2010ط، دار الھدى، عین ملیلة،.لعمش أحمد، الجامع في التشریع المدرسي الجزائري،ب )1(

ج�انفي، -28الم�ؤرخ ف�ي  04-08ت�وجیھي للتربی�ة الوطنی�ة،رقم وزارة التربیة الوطنیة، النش�رة الرس�میة للتربی�ة، الق�انون ال )2(

 .86،98، المدیریة الفرعیة للتوثیق التربوي،مكتب النشر ص، ص2008عدد خاص،فیفر،
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میة محسنة للسنة األولى یتنصیب مناھج تعل لقد تم.2015جویلیة 26، 25المنظمة، المنعقدة في 

، بحیث تقوم أسالیب مت وفق المقاربة بالكفاءاتموالثانیة ابتدائي، والسنة األولى متوسط ، ص

 بھدفحمل تحسینات   .التعلم على اكتساب المھارات القابلة للتحویل في الحاالت الواقعیة

حوكمة  یداغوجي أوبمنھا المتعلقة بمردودیة الفعل الوتدارك النقائص سواء  االختاللتصلیح 

، وتحقیق أھداف المجتمع الجزائري في جودة التعلیم، ومواكبة التطور المدرسة الجزائریة

یم قد نجحت في كسب رھانات الجزأرة ومجانیة التعل 1979إذا كانت إصالحات سنة و .العالمي

یمثل مطلب كل  رھان  وھویكمن في النوعیة،  الجدید اإلصالحآنذاك فإن رھان  والتعریب

  )1( .المجتمع

الت��ي لق��یم المجتمعی��ة الجزائری��ة ل التعلم��ات األساس��یةى ومن��اھج الجی��ل الث��اني ترتك��ز عل��

الروحی�ة والت�راث الثق�افي والق�یم  في المناھج بشكل مترابط ومنسجم التاریخ والجغرافی�ا تجسدت

: لتأكید على الشخصیة الجزائریة وتعزیز وحدة األّمة ع�ن طری�ق ترقی�ة الق�یم المتعلّق�ة بالثالثی�ةبا

اإلسالم، العروبة واألمازیغیة، ومدعمة بالتكوین على المواطن�ة والتف�تّح عل�ى الحرك�ات العالمی�ة 

  )2( .واالندماج فیھا

ی�ة والسیاس�یة لل�بالد، ظھ�ر بالقدر الذي ظھر بھ تأثر التعلیم االبت�دائي ب�الظروف االجتماع

عتب��اره حج��ر األس��اس ف��ي اتوجیھ��ھ لتخط��ي ھ��ذه الظ��روف، كون��ھ یعتب��ر محك��ا أساس��یا للتنمی��ة ب

مطلب�ا التعلیمی�ة لموارد البشریة، ومن ثم یصبح البحث في سبل النھوض بھ�ذه المرحل�ة ااستثمار 

   .، ومجاراة التطور العالميلتحقیق التنمیة ضروریا 

 

                                                           

، المدیریة الفرعیة للتوثیق التربوي،مكت�ب النش�ر، 2016ماي 586وزارة التربیة الوطنیة، النشرة الرسمیة للتربیة، ، العدد  )1(

 .4،8ص، ص

اصالحات الجیل الثاني ترتك�ز عل�ى الق�یم الوطنی�ة ول�یس الفرنكفونی�ة، یومی�ة الحوارالجزائری�ة، : نسرین مومن، بن غبریط )2(

  .2017،17:30-05-06فحص في  http://elhiwardz.com/?p=44000نقال عن ،



  : الفصل الثالث

  .استراتیجیات األنشطة التعلیمیة المدرسیة

  اإلستراتیجیة التعلیمیة : أوال

  مكونات اإلستراتیجیة التعلیمیة -1

 .العوامل المؤثرة في اختیار اإلستراتیجیة  -2

 . تصنیف استراتیجیات التدریس  -3

  األنشطة التعلیمیة المدرسة: ثانیا

  ھمیة األنشطة المدرسیة-1      

  مجاالت األنشطة المدرسیة - 2     

  مقومات النشاط المدرسي- 3     

  تطور النشاط المدرسي -4    

  عوائق تطبیق األنشطة المدرسیة-  5    

  تخطیط النشاط التعلیمي وتنظیمھ-6   

  الطرق التعلیمیة  لتنفیذ األنشطة التعلیمیة: ثالثا

  طریقة حل المشكالت -1

   )الطریقة التنقیبیة(كتشاف طریقة التعلم باال -2

 بالمجموعاتالتعلیم  طریقة -2

  )العقود(طریقة التعیینات   -3

 طریقة التعلیم باالستقصاء  -4

  طریقة التعلیم بالمشروع   -5

  أمثلة عن بعض األنشطة المطبقة في المدرسة االبتدائیة الجزائریة:رابعا
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   : اإلستراتیجیة التعلیمیة: أوال

    : مكونات اإلستراتیجیة التعلیمیة -1   

یعتمد نجاح العملیة التعلیمیة على التوظیف الجید لمكونات االستراتیجیة التعلیمیة التي تضم 

وتنظیم البیئة الفیزیقیة للصف و حسن اختیار  المتعلمینأسلوب شرح المعلم و طریقة ضبط 

 .الوسائل التعلیمیة و توظیفھا

بھا المعلم المعلومات إلى طالبھ وقد تعتمد على  وھي الطریقة التي یوصل :سلوب الشرحأ1-1

وقد تقتضي إقحام المتعلمین في األنشطة  ویمكن أن یكتفي المعلم .لقاء أو الحوار و المناقشة اإل

وحتى   )1(ري فقط في حین قد یحتاج إلى وسائل تعلیمیة للعرض أو التجارب،بالعرض النظ

بإثارة فضولھم متعلمیھ  ینجح المعلم في توصیل المعلومات علیھ أن یسعى إلى جذب انتباه

  . وتشویقھم إلى المادة التعلیمیة وإثارة حماسھم و حیویتھم

اجیاتھم دون مع طالبھ وكیفیة تلبیة حیتعلق األمر بطریقة تعامل المعلم :إلدارة الصفیةا1-2

 التي تحدث في الصف كحاالت الفوضىوطریقة معالجة المشكالت اإلخالل بسیر الدروس 

  و )2( .وضمان الھدوء، واإلصغاء والنظام

 جتماعیة أو اللفظیة أو الرمزیةذلك بتوضیح قواعد نظام الصف وتقدیم التعزیزات المختلفة اال

  .أو النشاطات

لم تعد البیئة المدرسیة تلك البیئة المحددة، حیث تجاوزت مفھوم : تنظیم البیئة الفیزیقیة3 -1

وأدخلت تكنولوجیا المعلومات  بات یستغرق البیئة العالمیة كلھاالقرب والبعد المكاني، حتى 

أة تساعد البیئة المنظمة والمھی )3(.من مصادر التعلم األصلیة إمكانیة المشاركة وتبادل الخبرات

باب الفوضى وھو ما وفق معاییر تربویة صحیحة المتعلمین على التركیز في النشاط بعزل أس

كما أن التنظیم الجید وتوفر الوسائل التعلیمیة یشجع  بالتدقیق في المعلومات المدروسة، یسمح

                                                           
  .11الصرایرة وزمالؤه، مرجع سابق، ص) 1(

  .11نفس  المرجع ، ص) 2(

، 2000عمان، 2والتوزیع،طالربیعي محمود داود ، أسس بناء المناھج التربویة وتصمیم الكتاب التعلیمي، دار المسیرة، للنشر )3(
  .56، 55ص،ص
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ستغالل ویفعل من دور البیئة الفیزیقیة اال)1( .العمل وإتمامھ المتعلمین على المثابرة في اإلنجاز

فالتعلیم التعاوني مثال . األمثل لكل أركان غرفة الصف، وأن یتوافق ترتیبھا وطبیعة النشاط

  .متساویة بین كل األعضاء اتصالیتطلب طاوالت جماعیة مستدیرة تتیح فرص 

بحسن اختیار  یتعلق نجاح العملیة التعلیمیة :طریقة اختیار الوسائل التعلیمیة وتوظیفھا1-4

الوسائل التعلیمیة وھو أمر یعتمد بشكل أساسي على مھارات المعلم، وھناك معاییر وتوظیف 

واضحة في اختیار الوسائل التعلیمیة، فیجب أن تتوافق والمنھاج المقرر في المدرسة وأن 

 اعى في اختیار الوسائل التعلیمیةویر.تكرس لتحقیق األھداف التربویة، وأن تكون مثیرة لالنتباه

ن تتسم بالبساطة و الوضوح و الحركة وعدم لمین و أعمارھم و عددھم، وأالمتعخصائص 

فیجب أن یعرض .التعقید ویعد عامل الوقت أحد المعاییر الرئیسیة في توظیف الوسائل التعلیمیة 

وإن اقتضت الرؤیة  )2( .في الوقت المناسب وأن یستوفي المتعلمین الوقت الكافي في معاینتھم

ستراتجیة التعلیمیة إلى أجزاء، لكنھ ال یمكن فصل ھذه العناصر عن بعضھا التحلیلیة تجزئة اإل

البعض، فمثال أسلوب الشرح یتطلب وسائل إیضاح وعرض بالوسائل التعلیمیة، وھي بدورھا 

دور اإلدارة الصفیة في التنسیق  یفھا كما یبرزة مالئمة لعرضھا و توظتحتاج إلى بیئة فیزیقی

  .بین العناصر السابقة

  : العوامل المؤثرة في اختیار اإلستراتیجیة-2

وتنفیذھا ال یكون اعتباطا، بل  عدیدة من اإلستراتیجیاتكما سبق رأینا أنھ یوجد أنواع 

  .یتعلق باألھداف التعلیمیة و طبیعة المتعلمین

یة التعلیمیة األھداف المعرفیة یراعي المعلم عند اختیار اإلستراتیج: األھداف التعلیمیة2-1

الوضع والنفسحركیة واألھداف الوجدانیة، آخذا بعین االعتبار الفروق الفردیة بین طالبھ و

لدرس الواحد، إذا في ا إستراتیجیةوأعمارھم ویجب ن یستعین بأكثر من متعلم  الصحي لدى كل

  )3(. ة كما یمكن أن یستخدم أكثر من إستراتیجیة في الموقف التعلیميكثیر أھدافھناك كانت 

                                                           
  .13، صالصرایرة وزمالؤه، نفس المرجع) 1(

  .14، 13نفس المرجع ، ص،ص ) 2(

  .26الربیعي محمود داود ، مرجع سابق، ص)3(
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ھناك العدید من أسالیب التعلم التي تتناسب مع خصائص المتعلمین :طبیعة المتعلمین 2-2

و الخلقیة كما أن ھناك فروقا فردیة بین أفراد المرحلة  واالجتماعیة واالنفعالیةالحركیة و العقلیة

من  المتعلمینوطریقة اكتساب المعلومات فھناك من  االستیعابفي القدرة على  )1(الواحدة

من حاسة  االستفادةب المعلومات السمعیة بسرعة وفي المقابل ھناك من لدیھم سھولة في یستوع

)2(.السمع، و آخرون یتعلمون أكثر من حاسة اللمس  

    :تصنیف استراتیجیات التدریس-3

لى معیار الدور الذي یؤدیھ كل من المعلم و المتعلم قسمت إستراتیجیات استنادا إ

  :التدریس إلى ثالث أصناف

یلعب المعلم الدور الرئیسي في  :إستراتیجیات تتمحور حول دور المعلم في الصنف3-1

عملیة التعلیم والتدریس ویكون دور المتعلمین دورا سلبیا حیث یقتصر على استقبال وتلقي 

  .المعلومات فقط

یولى ھذا النوع من اإلستراتیجیات االھتمام   :إستراتیجیات تتمحور حول المتعلم3-2

ال من عند المعلم  ،أن تكون المبادأة في عملیة التعلیم منھلم بمراعاة احتیاجاتھ و میولھ وعالمتب

  . ھذا األخیر الذي ینحصر دوره على توجیھ عملیة التعلیم

تربط ھذه اإلستراتیجیات بین  :أیضا المعلمونیات یتفاعل فیھا المتعلمون معا وإستراتیج3-4

و فعالیة المتعلمین في اإلستراتیجیة الثانیة، بالتنسیق بین  دور المعلم في اإلستراتیجیة األولى

تنشئة جھودھم و إظھار روح الجماعة في العمل التعاوني، وھو ما یرفع مستوى التحصیل وال

الضروریة  كل أفضل ألحوال الحیاة الحقیقیةوالتي تعدھم بشاالجتماعیة و تقدیر الذات، 

  )3(.لمجتمعللممارسة الفعالة في األسرة و العمل وا

  

  

                                                           
  .26المرجع ، ص نفس)1(

  .15الصرایرة وزمالؤه، مرجع سابق، ص) 2(

  .25، 24الربیعي محمود داود، مرجع سابق، ص) 3(
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    األنشطة المدرسیة :ثانیا

  :أھمیة األنشطة المدرسیة -1

تكتسي األنشطة المدرسیة أھمیة عظمى، فھي تلعب دورا رئیسیا في العملیة التعلیمیة، 

ففیھا یكتسب الخبرات التعلیمیة ویتدرب على السلوك االجتماعي القیادة  المتعلمومساندة نمو 

لمدرسة من معلمین وإداریین ویدعم ذلك تكامل األدوار بین أعضاء ا والدیمقراطیة والتعاون

  :أھمیة األنشطة المدرسیة فیما یليویمكن إبراز . واالحتكاك بالمحیط الخارجي للمدرسة وعمال

  :للمتعلمینبالنسبة  1-1

في جوانب النمو المختلفة  درسي في إكساب مجموعة من الخبراتیساھم النشاط الم

  للمتعلم

 المتعلموتوثیق العالقات بین  بالمھارات والخبرات االجتماعیة المتعلمینأنھ مجال لتزوید -

  .والمجتمع من جھة أخرى وزمالئھ ومعلمیھ وإدارة المدرسة

ل المسؤولیة والقیادة والتبعیة أنھ یقوم بترسیخ القیم االجتماعیة كالتعاون والمنافسة وتحم -

  .واحترام اآلخرین

والتمرد  النفسیة والسلوكیة مثل االنطواء النشاط ھي فرصة للتغلب على المشكالتممارسة  -

   )1( .والشغب

أنھ وسیلة تعین على كشف التوجھ التعلیمي والمھني عالوة على أنھ من وسائل تثبیت  -  

  )2(.المعلومات

  . أنھ وسیلة لكشف المواھب والطاقات الكامنة وممارسة الھوایات -

  

                                                           
 ، دار الوفاء، لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة،1ریة والتطبیق، طبین النظ- بد هللا،النشاط المدرسي ین متولي ععصام الد)1(

  .15،  14،ص،ص2012

 .ص2009بین في األنشطة،المدرسیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمان،ومعیوف السبیعي ، الكشف عن الموھ)2(



71 
 

  :لإلدارة المدرسیةبالنسبة 1-2

والمدرسین  المتعلمینبالنسبة لدور األنشطة في اإلدارة المدرسیة فھي تفعل العالقات بین 

حواجز وتزیل ال ،للمتعلمینواإلداریین والموظفین بالمدرسة، كما تقرب بین الجماعات المختلفة 

وتساعد المعلمین والمشرفین التربویین على فھم أسباب  ،ین أقسام النظام المدرسي الواحدب

بالنسبة حیال المواقف المختلفة أما عن أھمیة األنشطة المدرسیة  المتعلمینودوافع سلوك 

المواقف یواجھون  المتعلمینللمنھج، فالنشاط یضمن إیجابیة المتعلم في عملیة التعلیم ألن 

ما یجعلھم مقحمین فیھ  ،للمتعلمینل والدوافع الذاتیة ، وألنھ یقترن بالمیوالتعلیمیة بشكل مباشر

وشغوفین بھ  بشكل جدي وفعال ویكتسبون مھارات ومفاھیم وعادات وقیما وأنماط تفكیر جدیدة 

فالمواجھة المباشرة في النشاط تیسر اإللمام بالخبرات والمھارات العلمیة التي ال یمكن أن 

  )1( .تكتسب عن طریق الدروس النظریة

  :المتعلم لبیئةبالنسبة  1-3

من  المتعلمینفاألنشطة بشكل عام تقرب لبیئة لفیما یتعلق بأھمیة األنشطة بالنسبة    

خصائص بیئتھم ومشاكلھا وبالتالي المشاركة في إیجاد  لىیتعرفون ع محیطھم ومجتمعھم أین

  )2( .الحلول، من شأن ذلك أن یساھم في إنشاء أجیال مھتمة وخدومة لبیئتھا

مباشر یعودھم على المبادأة في العمل، ویكسبھم الثقة ألنشطة بشكل ل المتعلمین أداءإن 

ینمي  ،وتوزیع المھاموالتعاون في تنفیذ النشاط  بالنفس، كما أن أداءھم األعمال الجماعیة 

  .یسھل استیعاب الدروس بتلقائیة وإثارةو ،عندھم األلفة والثقة بالنفس

  مجاالت األنشطة المدرسیة-2

  : النشاط الثقافي 2-1

تتمثل األنشطة الثقافیة في الجھد المبذول في مناشط متنوعة مثل القراءة الحرة والخطابة 

واإلذاعة المدرسیة والندوات والمحاضرات والرحالت العلمیة والترویحیة والصحافة المدرسیة 

                                                           
 .32المرجع ، ص  نفس)1(

 . 33المرجع ، ص نفس)2(
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في توسیع معارف دور األنشطة الثقافیة  ویظھر. مجالت الحائطالمجالت المدرسیة وممثلة في 

باإلضافة إلى تخفیف حدة العنف، بصرف طاقتھم إلى القراءة واإلطالع والبحث في  المتعلمین

مھارات االتصال  المتعلمینالمجاالت الثقافیة، یبقى أھم دور یلعبھ النشاط الثقافي ھو إكساب 

  .بین بعضھم البعض ومع محیطھم الخارجي وكذا غرس االتجاھات والقیم السلیمة

  :النشاط الفني2-2

النشاط الفني ھو أداء حركي مقصود حر وموجھ یھدف إلى الحصول على خبرات  

مكملة للمقررات الدراسیة، ویتیح ھذا النوع من النشاط فرصا لكشف المواھب وصقلھا وتنمیة 

وتكمن أھمیة النشاط الفني في مواجھة المشكالت . اتجاھات تذوقیة جمالیة إیجابیة نحو البیئة

سلوكیة من خالل إفساح المجال لممارسة ھوایاتھم وتفریغ طاقتھم كما یتیح فرص العمل ال

  )1( .الجماعي والتعرف على طبائع الناس وعاداتھم ومشاعرھم 

  :النشاط االجتماعي 2-3

النشاط االجتماعي على اتساع مجاالتھ، وتعدد أوجھھ یصعب حصره، إذا تكلمنا بشكل 

للعالقات مع بیئتھ بدءا  مجموعة األداءات التي تساعد على إقامة المتعلمعام نستطیع القول أنھ 

ومن .بزمالئھ في القسم وأعضاء المدرسة وصوال إلى المرافق المختلفة للمحیط الخارجي 

أشكال النشاط االجتماعي تنظیم الزیارات ،والرحالت ،والمشاركة في الخدمة العامة كنظافة 

   )2( .لتشجیر،المشاركة في المناسبات والجمعیات التعاونیةالمدرسة والحدائق ،وحمالت ا

  :النشاط الریاضي 2-4

اإلضافة إلى أنھ بھو نشاط یعتمد على الجھد البدني ،وتتعدى فوائده ھذا المجال ، ف 

یصقل المھارات الحركیة ویقوي الجسم ، فإنھ یھذب النفس بغرس الروح الریاضة أین یتعلم 

فوز واحترام الخصم، وتقوي األلعاب الریاضیة الجماعیة روح الجماعة، القبول بالخسارة كما ال

                                                           
باعة ، دار الفكر للط1تطبیقات عملیة، ط- أسس نظریة، تجارب عالمیة - ر عصام، توفیق، النشاط للمتعلمینعثمان رجأء محمود، قم) 1(

 .65،66، ص،ص2009والنشر، عمان،
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فتعلم الطفل تنسیق اللعب مع أعضاء الفریق واالستفادة من نقاط قوة بعضھم في تغطیة جوانب 

   )1( .الضعف

  :النشاط الكشفي2-5

النشاط الكشفي یقوم أساسا على العمل االستطالعي والتطوعي یرتكز على التخییم 

وھو وجھ من أوجھ التحضیر لالنخراط . والترحال واالحتكاك بالطبیعة والتأقلم مع صعوباتھا

وأكثر شيء . في السلك العسكري الرسمي، أو التطوعي في الدفاع المدني والھالل األحمر

نضباط في العمل الجماعي والتخطیط ونذكر أھم االإلى الكشافة ھو  یتعلمھ الطفل بانضمامھ

تنظیم رحالت التخییم ،تنظیم حفالت السمر اللیلي،  ،ویةاالمناشط الكشفیة ألعضاء الفرق الھ

  )2(. تنظیم دورات ألعضاء الفرق الكشفیة للحصول على شارات الھویة

  :مقومات النشاط المدرسي-3

  : وفر جملة من العناصركي ینجح النشاط یشترط تل

ھم األفراد القائمون بالنشاط ،وتظھر فعالیتھم في انضمامھم و :أعضاء الجماعة 3-1

تكاثفھم كجماعة بقناعة ووفق میولھم ،لتحقیق رغبة ذاتیة في ممارسة عمل ما ضمن ھذا 

ه النشاط، تظھر فعالیة ذلك بالعمل الداخلي بین أفراد الجماعة، ومع األفراد من خارج ھذ

  الجماعة 

كما یمكن تسمیتھ برائد الجماعة ،وھو الذي یوجھ الجماعة ،ویؤثر :مشرف الجماعة3-2

فیھم بفضل صفاتھ الشخصیة وخبراتھ السابقة، وأھم صفة متطلبة فیھ أن یكون مقتنعا ھو نفسھ 

 بأھمیة النشاط، وحبھ للعمل الجماعي، وقدرتھ على تنظیم عمل جماعتھ  باالستفادة من طاقاتھم

   )3(بشكل متكامل

                                                           
 . 38المرجع ، صنفس )1(
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ضاء من یتحقق مشرف الجماعة مع األع :تنظیم العمل داخل الجماعة النشاط3-3

واألدوات الالزمة في النشاط، باإلضافة إلى وضع جدول األعمال   مواعید، أماكن االجتماعات

  المأمول إنجازھا، وأھم أمر ھو ترتیب انضمام األعضاء وتوزیع األدوار بینھم 

وضع البرنامج تبعا لألھداف المسطرة وفق األسالیب المناسبة  :شاطبرنامج الن-3-4

قدرتھم وإمكانیاتھم مع مراعاة  المتعلمینویتوقف نجاح البرنامج على توزیع المھام بین 

  )1(ورغباتھم 

  :تطور النشاط المدرسي -4

مدارس (النشاط التربوي لیس فكرة ولیدة العصر الحدیث بل تعود إلى العھد الیوناني 

كركیزة أساسیة لتنشئة األطفال، ولقد مر النشاط بأربع ) الدراما الموسیقى(والرومان ) الجمباز

  .   مراحل ارتبطت بمدى اھتمام الفلسفة التربویة بھ

ھتمام التدریس على المواد التعلیمیة دون تجاھل النشاط حیث اقتصر ا: المرحلة األولى  

ومرد ذلك إلى سیطرة االتجاه  .اعتبرت مجرد لھو ولعبو ،لعقلیةأي التفات إلى المواد الغیر ا

 )2( .العقلي على الفلسفة التربویة

معارضة المناشط من قبل إدارة المدرسة وامتدت ھذه المرحلة :المرحلة الثانیة  4-1 

، وھي مرحلة سیطر فیھا االتجاه الطبیعي، أین نودي بإعطاء 18القرن في الربع األخیر من 

، حیث یقف المعلم موقف الموجھ ال المسیر  تھمطلقة للطفل وعدم التدخل في تربیالحریة ال

حریة رسم الخطة التعلیمیة وتنفیذھا وفقا لمیولھ، لذا اعتبرت  لعملیة التدریس ،ویترك للمتعلم

   .ن عملھم المدرسي العلمي والقى معارضة من طرف إدارة المدرسةع المتعلمینأداة انصراف 

خارج إطار المنھج واعتبارھا جزء من وظیفة  قبول األنشطة:  المرحلة الثالثة4-2  

كنتیجة لجھود العدید من المربین أمثال  19عرفت ھذه المرحلة مع نھایة القرن : المدرسة 

                                                           
 .130ص2009ط، دار الرواد للنشر والتوزیع،عمان،.الدعلیج ابراھیم عبد العزیز،اإلدارة العامة واإلدارة التربویة،ب )1(

  .29، ص 2009، الكویت، 1،طاشدعلي، دلیل األنشطة للمتعلمینالفھیدي رشید ر)2(
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بستالوزي ،فروبیل وولیم جیمس، وتشارلز بیرس، حیث تطورت مكانة األنشطة في المدرسة، 

   ) 1(. ، واألولیاءلمتعلمیناوعند 

وھي مرحلة االھتمام بالنشاط ):مع بدایة القرن العشرین( :المرحلة الرابعة4-3  

لجة الذھنیة وغموض حیث تغیرت النظرة التربویة من االھتمام بالمادة العلمیة والمعا للمتعلمین

أھدافھا وعدم تدرجھا وتجاھل حاجات وقدرات المتعلمین إلى مرحلة السعي لتحقیق النمو 

في  المتعلمالمتكامل للمتعلم واالھتمام بالتعلم عن طریق الخبرة بحیث أن كل الخبرات التي تقابل 

  )2(المدرسة ھي جزء من المنھج المدرسي

  :عوائق تطبیق األنشطة المدرسیة-5

 دون التطبیق األمثل لھا ومنھا ما یقلل من   تواجھ األنشطة مشاكل كثیرة منھا ما یحول

  أھمیتھا ودورھا التعلیمي والتثقیفي وبتصنیف ھذه المشاكل والصعوبات نجد أن ھناك 

  :مشكالت مرتبطة بإدارة المدرسة -5-1

  . وتقویة في الموادعدم اإلیمان بأھمیة النشاط وتحویل الوقت المخصص لھا إلى دروس دعم -

اھتمام بعض المدراء بالمظھریة واستغالل میزانیة النشاط في تحسین الجوانب الظاھریة  -

  .والشكلیة للمدرسة

عدم تفھم بعض المدیرین واعتبار النشاط عمال ترویحیا مضیعا للوقت واھتمامھم بالجانب  -

  .المعرفي والسعي لبروز المؤسسة فیھ وإھمال ما سواه

  .غة في المركزیة لدى بعض المدیرین والتي تحد من دور المشرف على النشاطالمبال-

                                                           
  .13هللا،مرجع سابق، صعصام الدین متولي عبد )1(

 .29الفھیدي رشید راشدعلي، مرجع سابق ، ص  )2(
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عدم لمدیر بالمشرف والمتعلمین وھذه المشاكل ھي عبارة عن تراكمات عدم احتكاك ا

تعرفھ على فحوى األنشطة عن كثب من جھة، ونقص الموارد المادیة من جھة أخرى وعن 

  )1( .الجھل بقیمة النشاط نتیجة لضعف التكوین

  :مشكالت مرتبطة بالمشرف 5-2

ثقل العبء التدریسي على المعلم مما یقلل اھتمامھ نحو ممارسة األنشطة المدرسیة ویجعلھ -

  .یركز على استیفاء برنامج المواد

عدم توفر المعلمین األكفاء لممارسة وتنفیذ األنشطة المدرسة نظرا لعدم اھتمام كلیات إعداد  -

  .ا قبل الخدمة أو أثناء الخدمة بموضوع األنشطة المدرسیةالمعلمین أو البرامج م

  )2( .عدم وجود حوافز للمشرف على النشاط -

إجبار المشرف على نشاط معین، وعدم ترك حریة االختیار لھ حتى یختار النشاط الموافق -

  لمیولھ ورغباتھ 

  .عضاءعدم قدرة بعض المشرفین على النشاط على اكتشاف حاجات ومیول وقدرات األ-

  )3( .إھمال تقویم المشرف على النشاط  -

ھذه المشاكل ناتجة عن نقص التكوین والمتابعة ونقص الحوافز وتشجیع المعلمین 

  .لالھتمام بالنشاط والضغط الذي یواجھھ جراء تراكم الدروس

  :المشكالت المرتبطة باألعضاء 5-3

  .    عدم منح الحریة التامة لألعضاء في اختیار األنشطة بالشكل الذي یتوافق ومیولھم-

 .بجدوى األنشطة بسبب جھلھم بأھداف النشاط  عضاءعدم اقتناع األ -

                                                           
  .59عثمان رجأء محمود، قمر عصام، توفیق، مرجع سابق ، ص ) 1(

  .171معیوف السبیعي ، مرجع سابق ص)2(

  .60عثمان رجأء محمود، قمر عصام، توفیق، مرجع سابق ، ص) 3(
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یتخذ الكثیر من األعضاء موقفا سلبیا من األنشطة، كعامل إضاعة الوقت وال یلبي الحاجات -

  .الذاتیة لعدم توفر اإلمكانیاتالنفسیة واإلبداعیة والمیول 

 )1(.وإھمال عرض اإلنتاج واإلشادة بھ عدم إشراك األعضاء في التعریف بالنشاط الذي یؤدونھ -

 .ى زمالئھم ،في ممارستھم لألنشطة فرض بعض األفراد ألرائھم عل-

مشاكل ناتجة عن جھل األعضاء باألنشطة وعدم تعرفھم علیھا عن قرب وعن عدم ال ذهھ 

 .منحھم الحریة في إنجاز األنشطة

 :مشكالت تتعلق باإلمكانات المادیة5-4

اإلمكانات المادیة عنصر أساسي لتنفیذ األنشطة، بدونھا تذھب كل الجھود المبذولة 

نورد ، ووتحقیق األھداف الحقیقیة بعیدا عن التطبیقمجرد أفكار نظریة سدى، ویبقى النشاط 

 .بھذا الصدد أھم ھذه المشاكل

الكھرباء والمیكانیكا والسباكة : دم توفر األدوات، واآلالت الالزمة للقیام باألنشطة مثلع-

 .وأدوات الرسم

  .ثناء قیامھم بالنشاطمتعلمین أالخام التي یستخدمھا ال موادعدم توفر ال-

یة، وعدم أخذھا عدم تخصیص، أماكن لألنشطة كل على حدا، نظرا لضیق المباني المدرس-

  .التخطیط عندبعین االعتبار 

  )2(.عدم توفیر الحوافز لألعضاء والمشرفین واإلداریین القائمین على األنشطة-

  :مشكالت النشاط المرتبطة بالبرنامج والخطة 5-5

قلة خبرة المشرفین التخطیط وابتكار البرامج بسبب عدم إیمانھم بجدوى النشاط أو جھلھم 

  .باألھداف 

                                                           
  .61،62المرجع ، ص، ص  نفس)1(

  . 63، صالمرجع  نفس )2(
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  .عدم إشراك األعضاء في التخطیط والتنظیم بسبب إبعادھم عنھا أو عزوفھم عن النشاط 

اإلدارة المركزیة المتسلطة التي تحد من حریة المشرف واألعضاء في وضع خطط النشاط 

  .وتنظیمھا

 )1( .عدم توفر مقومات التخطیط الناجح كالمیزانیة واألدوات واألماكن والحوافز والمكافآت

ألعضاء، اإلمكانیات اإلدارة، المشرف، ا :النشاط لتخطیط ھي مشاكل تتعلق بمقوماتا مشاكل

وعدد من األعضاء وعضو من اإلدارة كفیل بتنظیم  مشرفب المادیة، فتكوین لجنة تخطیط

 .تخطیط فعال

  :تخطیط النشاط التعلیمي وتنظیمھ-6

مراعاتھا إلمكانیات البیئة ترتبط نتائج وفعالیة النشاط التعلیمي بدقة الخطة ومدى 

  .المتعلمین النمائیة واحتیاجاتالتعلیمیة للمدرسة ،

  :مبادئ تخطیط النشاط التعلیمي-6-1

نموھم العلمي  علىوأثره  المتعلمینتتوقف قیمة أي نشاط على مدى إسھامھ في تعلیم -

واالجتماعي ولذلك ینبغي اختیار النشاط في ضوء األھداف التربویة بوجھ عام وأھداف تدریس 

  . المنھاج بشكل خاص

على برامج النشاط أن ینبثق من واقع المدرسة وظروف البیئة المحلیة لھا، وأن تتحد بصور -

 .النشاط بحسب میول المتعلمین ومواھبھم 

 .ا یناسب إمكانات المدرسة المادیة والبشریة والزمنیةوضع خطة النشاط بم -

ضرورة أن یتصف برنامج النشاط بالتطور والتجدد المستمر بحیث یراعي مجریات العصر  -

 . والظروف المحیطة

عدد  طبق علىطبیعة النشاط تقتضي أن یوإن كانت  تفید أكبر عدد ممكن من المتعلمینأن یس -

 )1( .ن یستفید أكبر عدد ممكن منھممحدود من المتعلمین ینبغي أ
                                                           

 . 33المرجع ، ص نفس )1(
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  : مستویات التخطیط لبرامج النشاط 6-2      

العملیات المنطقیة والمخططة عبر مستویات مختلفة ومن  من النشاط ھو سلسلة متكاملة

  .طرف ھیئات متعددة

یتم فیھ التخطیط ألنشطة الجماعات بشكل عام على مستوى كافة المداخل :مستوى الوزارة -أ

 للشروط التربویة المناسبة لكل مرحلة ومع األخذ بعین االعتبار اإلمكانیات االقتصادیةتبعا 

المتاحة وقفا، ویتم ذلك بمراعاة القواعد الفنیة التي یقدم ضمنھا النشاط  ویحدد األمور المتعلقة 

، والتقویم بھدف تحسین وتطویر الخطط في )اختیار المشرفین وتدریبھم وغیر ذلك(باإلشراف 

  .وء الواقع المیداني ض

تعمل المدرسة على تنفیذ تعلیمات الوزارة، وتتابع تحقیق األھداف  :مستوى المدرسة -ب

  .ذلیل الصعوبات، وتزود الوزارة بتقاریر عن كل ذلكسعى لتواإلشراف وت

وتوفیر إمكانیات تنفیذ الخطة  ،للنشاط عملیةومھمتھ وضع خطة  :مستوى المشرف -ج

  . الموضوعة مع المتعلمین ومتابعة سیر النشاط، وتقویم عمل الجماعة كل فترة

بوضع وتنفیذ المتعلمین الخطة اإلجرائیة للنشاط، بغیة الوصول إلى  :مستوى المتعلمین -د

  )2( .المستویات األعلى  فيي ضوء األھداف العامة األھداف األكثر دقة وتحدیدا ف

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                           
رائق التدریس العامة معالجة تطبیقیة معاصرة، دار ید عبد الكریم، قطیط غسان یوسف، طعادل أبو العز، الخریسات سالم صوافطة ول) 1(

 .350، 349، ص،ص 2009الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،

 .171معیوف السبیعي ، مرجع سابق ص)2(
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  :التعلیمیة تنفیذ األنشطة  طرق :ثالثا

  :طریقة حل المشكالت-1

تثیر  یةواقع یواجھ مشكلة المتعلمھي من الطرق الحدیثة في التدریس فھي تجعل 

موقف یحول بین الفرد وتحقیق ھدفھ، فیؤدي إلى اختالل التوازن لدى  ھي المشكلةاھتمامھ، و

الفرد، وحل المشكلة یتطلب من الفرد استخدام المھارات والمعلومات التي اكتسبھا سابقا للتغلب 

  .على المعوقات

  :خطوات حل المشكالت1-1

من األفضل أن یتحسس المتعلمین المشكلة بأنفسھم مع إمكانیة التنبیھ : إثارة المشكلة 1-1-1

التي تثیر ن المعلومات أو الظواھر الطبیعة علیھا وإثارتھم للتفكیر فیھا، بعرض مجموعة م

      )1( .اھتمامھم نحو المشكلة فیحسون بھا

ویقصد بتحدید المشكلة صیاغتھا وتعیین الجزئیة التي سیتم تناولھا من : تحدید المشكلة 1-1-2

م العمل إلى أجزاء الموضوع على المتعلمین یتم ذلك بمساعدة المعلم وقد یقسالموضوع ،و

  )2( .حسب میولھم وقدرتھم

لة بعرض حلول للمشك اقتراحیقوم فیھا المعلم بحث المتعلمین على : تحدید الفروض1-1-2

  .تخمیناتھم حول الموضوع 

، حلالتحدید أدوات البحث عن  أین یتم ،ذات الصلة بحل المشكلة: جمع المعلومات 1-1-3

  .وترصد المصادر والمراجع

وفیھا یوجھ المعلم المتعلمین إلى اختیار األفكار والحلول المقترحة :اختبار الحلول1-1-4

  )3( .باالستناد إلى المعلومات التي تم جمعھا

                                                           
  .214 ،213عطیة محسن علي، مرجع سابق، ص،ص ) 1(

  .253، ص 2009تھا التربویة، دار الفكر للنشر والتوزیع، عمان ، التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاجابر أحمد ولید، طرق ) 2(

  .215عطیة محسن علي، مرجع سابق، ص) 3(
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الحلول المقترحة  ویتم فیھا تحدید أفضل الحلول للمشكلة بقبول أحد :التوصل إلى النتائج 1-1-5

  .ومن ثم تعمیم النتائج المتوصل إلیھا ،رفضھا أو كلھا، أو

ھناك عدة أسالیب لتنفیذ إستراتیجیة حل :أسالیب تنفیذ إستراتیجیة حل المشكالت1-2

  :المشكالت نذكر أھمھا

یتم تقدیم مشكالت حقیقیة في مواقف واقعیة عملیة : التدریب العلميأسلوب 1-2-1

  :وخاصة في مجاالت التدریب المھني ،الصناعي والیدوي ،ویتطلب ھذا األسلوب 

  .بیئة حقیقیة علمیة -أ

  . مھمات حقیقیة ومشكالت ترتبط بھا - ب

  .مشرف یراقب األداء ویبدي مالحظاتھ التقویمیة-ج

یقوم على طرح مشكلة على المتعلمین ومطالبتھم بإیجاد : الذھنيأسلوب العصف 1-2-2

حل لھا، ویقتضي تقبل اآلراء المطروحة وعدم رفض أي منھا، قبل مناقشتھ ومعالجتھ والتأكد 

  . من صحتھ

. مشابھة للمواقف الحقیقیة یقحم المتعلم في مواقف مشكلة مكیفة: أسلوب المحاكاة1-2-3

یحصل على والنحو مطالبا بأن یتصور أن ھذا الموقف حقیقي، فیتصرف على ذلك  ویكون

  )1( .التغذیة الراجعة من خالل أدائھ لھذا الموقف، ویعدل سلوكھ حتى یصل إلى الحل المناسب

  :متى نختار إستراتیجیة حل المشكالت1-3

  .  تطبیق ھذه اإلستراتیجیة یتطلب توفر ظروف معینة وشروط خاصة

كان الھدف من التدریس تنمیة مھارات التفكیر العلیا خاصة مھارات حل المشكالت واتخاذ ـإذا 

 .القرار والتفكیر الناقد 

                                                           
  .218، 217المرجع ، ص نفس)1( 
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طالبا فالعمل ضمن مجموعات یحتاج  35في الصف معقول ال یزید عن  المتعلمینكان عدد  ـ إذا

  .إلى جھد مضاعف من طرف المعلم، باإلضافة إلى اإلمكانیات المادیة

  .على إطالع جید بموضوع المشكلة المتعلمینكون ـ أن ی

ذوي مستوى أكادیمي متوسط وعالي ألن ھذه اإلستراتیجیة تتطلب  المتعلمینأ ن یكون معظم  -

  .جھدا فكریا معتبرا

تنفیذ ة جمع البیانات وإجراء التجارب ون مواد وأجھزممصادر التعلم وتوفیر الوسائل التعلیمیة -

  .الحلول

  .الجدول الدراسي بدراسة المشكلة في أكثر من حصة  ـ مرونة تنظیم

  .ـ قدرة المتعلمین على االنضباط الذاتي وااللتزام في العمل

  )1( .بھذه اإلستراتیجیة واقتناعھ بھا ـ إحاطة المعلم

  :التعلیم القائم على حل المشكالت خصائص1-4

  .ألنھ یعمل على خلق حیرة ما یزید من دافعیتھم إلى حل المشكلة المتعلمینیثیر اھتمام  ـ

تصمیم على اكتساب المھارات العلمیة، مثل المالحظة ووضع الفروض و المتعلمینیساعد  ـ

  . االستنتاجات والتعمیمات الوصول إلىوإجراء التجارب و

المشكالت واتخاذ القرار خاصة مھارات حل  المتعلمینتنمیة مھارات التفكیر العلیا لدى  ـ

  .والتفكیر الناقد 

على استخدام مصادر مختلفة للتعلم وعدم االعتماد على الكتاب كوسیلة وحیدة  المتعلمینیساعد  ـ

  .للتعلم

  )2( .من تطبیق المعلومات وتوظیفھا في مواقف حیاتھم العلمیة  المتعلمینـ تمكین 

                                                           
  .362،ص 2003، عالم الكتب، القاھرة ، 1یس، رؤیة معاصرة  لطرق التعلیم، والتعلم، طزیتون حسن حسین،استراتیجیات التدر) 1(

، دار النھضة العربیة،  للنشر والتوزیع، لبنان، 1رشراش عبد الخالق، أمل أبو ذیاب ، طرائق النشاط في التعلیم والتقویم التربوي ط) 2(
  .69،ص2007
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  . تحمل الفشل على تحمل المسؤولیة و المتعلمینـزیادة قدرة 

  )1( .تنمیة روح التعاون والجماعة -

  :النقد الموجھ إلى إستراتیجیة حل المشكالت 1-5

المستوى الدراسي فھذه  فاضع المتعلمیننتیجة الفشل خاصة عند  اإلحباطسبب تـ قد 

  .اإلستراتیجیة تتطلب الجھد الطویل والمكثف واإلصرار

التقلیدیة المباشرة لذلك فمن الصعب اعتمادھا في ـ تحتاج إلى وقت طویل أكثر من األسالیب 

  .معتبرةتاج أیضا إلى إمكانیات مادیة ، وھي تحالمدرسیة المناھج

ـ تواجھ ھذه اإلستراتیجیة مشاكل إداریة وتنظیمیة، ألنھا تحتاج إلى التطبیق خارج الحصص 

عات صغیرة بدال ، وكما أنھ یتم إنجازھا من طرف مجمو)في أوقات الفراغ والعطل (العادیة 

  )2( .من الصف كامال ما یحتاج إلى إشراف وتأطیر أكبر

  )الطریقة التنقیبیة(طریقة التعلم باالكتشاف -2

  :مفھوم التعلم باالكتشاف2-1

محور العملیة التعلیمیة بل وتحیلھ إلى العنصر من المتعلم تجعل طریقة التعلم باالكتشاف 

ویشجعھم على البحث  متعلمیھ  ویحث المعلم )3(.الباحثاألكثر فعالیة، حیث تضعھ في موقف 

وجمع المعلومات وكشف الحقائق بأنفسھم مستخدمین الطرق العلمیة والوسائل البحثیة المناسبة 

وھناك )4(.مستغلین قدراتھم الجسمیة والعقلیة وھو األمر الذي یساعد على تثبیتھا في أذھانھم

  .نمطین من االكتشاف

لمتعلم لیعمل بمفرده بحریة واسعة في ا في ھذا األسلوب یترك المعلم :لحراالكتشاف ا-أ

  .التخطیط للتجربة والسیر في خطواتھا

                                                           
  .334زیتون حسن حسین،مرجع سابق ،ص) 1(

  .334اش عبد الخالق أمل أبو ذیاب،صرشر)2(

  .743الخزاعلة محمد سلمان، مرجع سابق، ص)3(

  .95المرجع ،ص نفس رشراش عبد الخالق أمل أبو ذیاب ،)4(
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من  دوالمتعلم تحت إشراف وتوجیھ محد في ھذا النوع یعمل :االكتشاف الموجھ -ب

جمع المعلومات ومن ثم یعطي لھ المعلم التوجیھات طرق المعلم حیث یقدم خطوات البحث و

  )1(.ة إلكمال العمل بمفردهالالزم

  :مراحل التعلم باالكتشاف  2-2

  .یمر التعلیم باالكتشاف بستة مراحل أساسیة وھي متسلسلة وتعتمد على بعضھا

وھي أولى خطوات التعلیم باالكتشاف، ومن خاللھا یستقبل المتعلم المعلومات : المالحظة2-2-1

وموضوعیة تكون المعلومات الواردة صحیحة وبقدر ما تكون المالحظة، دقیقة . من الواقع

  .وعلى المعلومات المستقاة منھا أن تكون ثابتة وال تتغیر بتغیر المالحظة

لیھا فھي أرقى ، وإن كانت تنطلق من المالحظة وتعتمد عوھي عملیة عقلیة: التصنیف-  2-2-2

ومن خالل عملیة التصنیف توزع المعلومات إلى مجموعات معینة بینھا عالقة من نوع منھا،

  . ما

ویعني الحكم على شيء أو ظاھرة بناء على قاعدة أو مفھوم تشكل سابقا لدى  :القیاس3 -2-2

  .المتعلم، أي أنھ تقریر ماھیة األشیاء قیاسا على شيء معلوم لدیھ

  . ظواھر مشابھة مستقبال بمعنى التنبؤ بحدوث: التنبؤ4- 2-2

یتم وصف الظاھرة محل الدراسة وصفا یمیزھا عن غیرھا ویبین الخصائص : الوصف2-2-5

  .األساسیة لھا

شاف حیث یخلص المتعلم إلى تعمیم وھي المرحلة األخیرة من عملیات االكت: الستنتاج 2-2-6

  )2(.جمیع العملیات العقلیة السابقة اجمل فیھفي شكل 

  

  

                                                           
  .743المرجع ص نفسسلمان، ،  الخزاعلة محمد)1(
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  :لتعلیم باالكتشاف خصائص ا3-

بتھیئة الظروف المالئمة لیكتشف المعلومات بدال من  .ة التعلیمیةاعتماد المتعلم كمحور للعملی -

  .أن یتلقاھا جاھزة من عند المعلم، ومن ثم یصبح المتعلم منتجا للمعرفة ال مستھلكا لھا

والتصنیف والقیاس واالستنتاج یؤكد على العملیات العقلیة في التعلیم كالمالحظة واالفتراض  -

  .والتنبؤ

یراعي أن یتسم الموقف التعلیمي بالتكامل فیتضمن الشعور بالمشكلة، والتخطیط وجمع  -

  .البیانات والتجربة فھو یجمع بین الدراستین النظریة والتطبیقیة

  .یؤكد على التجریب في تدریس العلوم، ما یجعلھ مصدرا للمعرفة، بقیامھ بتجارب جدیدة-

، وتحفز د على طریقة إیجاد األجوبةیعطي األھمیة لألسئلة أكثر من األجوبة، فھذه الطریقة تؤك-

  )1( .األسئلة ذات األجوبة المتعددة

المتعلم في عملیة التعلم، وتھیئة  قحامتساعد على االكتشاف من خالل إتوفیر األجواء التي  -

مع مراعاة . ناسب مستویاتھم النمائیةالفرص أمامھ لالشتراك في المالحظة والنقاش، بما ی

التدریج من البسیط إلى األكثر عمقا وعلى المعلم أن یتابع عمل المتعلمین ویوجھھم ویشجعھم 

  . على االستمرار

من خالل استثمار حبھم لالكتشاف، ما یجعلھم یقبلون على النشاط  المتعلمیندافعیة  استثارة -

  )2(.في حیاتھم ھاونمن المشكالت المالئمة التي یصادف العقلي واستثمار تفكیرھم في حل كثیر

      :أھداف التعلم باالكتشاف4- 2           

نظرا الختالف وتمیز التعلم باالكتشاف، فإن لھ أغراض تربویة تعلیمیة مختلفة            

  .وخاصة

                                                           
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 2القرن الواحد والعشرین، ط بن فرج عبد اللطیف بن حسین، طرق التدریس في) 1(

  .144، ص 2009عمان،

  .96ص ،مرجع سابق رشراش عبد الخالق أمل أبو ذیاب،)2(
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المعلومات وھو تزوید المتعلمین بفرص لیفكروا على نحو مستقل لكي یحصلوا بأنفسھم على -

  .ما یساعد على ترسیخ المعلومات ویزید الثقة بالنفس

مساعدة المتعلمین على اكتشاف الحقائق،حیث یتعلمون أسالیب ومھارات مشاھدة الظواھر -

 .وجمع المعلومات ، وكذا تنظیمھا ومعالجتھا

  )1(. تنمیة مھارات التفكیر العلیا لدى المتعلمین كالتحلیل والتركیب والتقویم-

النفسیة مثل تحقیق میول المتعلمین وإعطائھم فرص التصرف بحریة  هللتعلیم باالكتشاف أبعاد -

و اكتشاف ما، وھ إلىوصول لا دحقیق الذات عنتدون ضغط أوامر المعلم وكذا الشعور بالثقة و

  )2( .یحفز المتعلمین على التعلم بصورة أكثر فعالیة وكفاءة أثناء التدریس ما

عتماد ھناك بعض العیوب في التعلم باالكتشاف تحد من اال :الطریقة االستكشافیةنقد  2-5    

  :ذكر منھان، عامعلیھا في التدریس بشكل 

، النجاز األعمال،ما یزید من احتمال أن یقع المتعلمین في أخطاء انوجھد كبیر تحتاج إلى وقت-

أن یقوموا باإلعادة على حساب تبعدھم عن األھداف المسطرة، ومن ثم یكونوا أمام خیارین إما 

وقت بقیة الدروس المطالبین بھا، أو التغاضي عن النتائج وھو األمر الذي یؤثر سلبا ویعیق 

  .التعلم الالحق

لتعلیمیة لعرض ا عملیةلحاالت فبعض الحاالت تحتاج الال یمكن استخدام ھذه الطریقة في كل ا-

  ) 3(. حفظ المتعلمینالمعلم وشرحھ، و

ن التعلم بة في التطبیق مع بطیئي التعلم ألقة مفیدة مع المتعلمین األذكیاء، وتلقى صعوھذه الطری

  .باالكتشاف یحتاج إلى وقت طویل

                                                           
  .273، ص2010عمان،  والتوزیع، ، دار قندیل للنشر1التدریس بین النظریة والتطبیق،ط الصمادي محارب علي، استیراتیجیات) 1(
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ال تالئم ھذه الطریقة كل المواد الدراسیة كالعلوم المجردة مثل الفلسفة والریاضیات، كما أنھا، -

معرفیة، التي تمكنھم من البحث ال تالئم صغار المتعلمین، الذین یفتقرون إلى الحصیلة ال

  .واالكتشاف بأنفسھم

ھناك بعض المدرسین لیس لدیھم استعداد لتطبیق ھذه الطریقة، لعدم تكوینھم علیھا ونقص -

نتیجة تعودھم على المعرفة الجاھزة المتلقاة  المتعلمینخبرتھم بھا، واألمر یشمل كذلك بعض 

  )1( .من الشرح

  :المجموعاتب تدریسالطریقة -3

ھي من الطرق التعلیمیة الحدیثة التي تدور حول المتعلم بدل من المادة العلمیة وتراعي میولھ 

دراسة في ، ومیزة في ھذه الطریقة أن المتعلمین یشتركون اآلخرینوقدراتھ مع المتعلمین 

  .موضوع ما وینجزون العمل بشكل جماعي تحت إشراف المعلم

  : أسس التدریس بواسطة المجموعات3-1

  :تقوم طریقة التدریس بواسطة المجموعات على أربع أسس

الربط بین جماعات المتعلمین داخل الفصل والجماعات األخرى داخل المدرسة، وبین -أ

  .جماعات المدرسة والمحیط الذي یعیشون فیھ

ا وھو ما یھیئ فرص لالنتماء للجماعة والشعور باألمن داخلھ المتعلمینتلبیة حاجات - ب

  .على االستمرار في عضویة الجماعة یحفز المتعلم، والتحصیل 

األمر الذي یجعل المتعلم یدرك قیمتھا ونفعھا لكن ذلك  ،تكریس المعرفة لتطویر الواقع - جـ

  :مرتبط بأربع شروط

  . نوع المعلومة-

 . كیفیة الحصول علیھا -

  .حسن االختیار  -
                                                           

  .145بن فرج عبد اللطیف بن حسین، مرجع سابق، ص،) 1(
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  .كیفیة تطبیقھا -

لتحقیق ذلك على المعلم أن یتبع و. إعطاء األولویة الكتساب المتعلمین منھجیة جمع المعلومة-د

خطة محددة تقسم إلى مراحل، لكل مرحلة خطوات محددة،وعلیھ أن یراعي في التقویم ذلك 

  )1(. بحیث یعطي في التقویم أكبر العالمات إلتباع المنھجیة

ة التدریس بواسطة المجموعات ثالث تشمل طریق: المجموعات تدریسمراحل  3-2

  :مراحل ھي

  :وتتضمن بدورھا ثالث خطوات فرعیة :مرحلة اإلعداد والتحضیر 3-2-1

حل الدراسة والمواد توضیح أھمیة النشاط وعالقتھ بباقي الموضوعات المقررة في المادة م-

  .أھمیتھ في الحیاة العامة ااألخرى، وكذ

وعلى المعلم أن یبتعد عن األھداف الغامضة  ،المراد تحقیقھاتحدید األھداف اإلجرائیة للنشاط -

  .أو العامة الفضفاضة

ھذا بالطبع إذا كان المنھاج ال یحدد األنشطة، أو یترك جانبا من الحریة :اختیار النشاط المناسب-

  .في اختیار األنشطة الفرعیة التي تكمل النشاط الرئیسي المحدد سلفا

 .موعاتتوزیع المتعلمین على المج-

  .یجب أال یتجاوز عدد أعضاء المجموعة التي تقوم بالنشاط ثمانیة أفراد-

  :مرحلة التنفیذ- 2– 3-2

أجل  المھارات من اھدفھا اكتساب مھارات وتطبیقھ إجرائیةتقسم ھذه المرحلة إلى خطوات 

المھارات المستقاة من التجارب الواقعیة الحیاتیة،ویتم التأكد من  تجسداكتساب المعارف ومن ثم 

  )2(.إتقان المھارات بتكرار أدائھا حتى یتم اكتسابھا تلقائیا

    :مرحلة التقویم-3- 3-2
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م العمل الجماعي ل المجموعات فمنھم من یرى أن یقیوالتربویین في تقییم عم المعلمونیختلف 

بصفة عامة، ویتساوى أعضاء المجموعة في العالمات ومنھم من یرى أن عمل الفرد كجزء من 

  .من خالل مدى إسھامھ في العمل الجماعي عضوالمجموعة ویكون تقییم العمل 

فالفریق األول یدعو إلى منح أعضاء المجموعة تقییما موحدا حجتھ أن ذلك یعزز عمل 

عالقتھم ببعضھم البعض ما یزید من تعاونھم وتآزرھم ویزید حماستھم الفریق ونشاطھم و

  .ویقوى روح االنتماء إلى فریقھم

أما الفریق الثاني فیرى أن تقییم األعضاء بشكل فردي أمر دقیق وعادل فال یتساوى جھد 

ین من یرى أن یقیم االثنھناك بعض المربین المتواكل، من جھة أخرى  النشیط والمتعلم المتعلم

  .معا

  :الفسناد عملیة التقییم یدور حولھ خكما أن إ

یتولى اإلشراف على  فھناك من یرى أن أصلح شخص یقوم بالتقویم ھو المعلم، بحیث 

  .، ویالحظ سیر عمل المجموعاتأداء المتعلمین بشكل مباشر عملیة

الفریق، وھناك من یرى أنھ بإمكان المعلم االعتماد على منسق الفریق في تقییم أعضاء 

والمنسق ھو الذي یسند تقسیم العمل على األعضاء، ویحدد اآللیة المالئمة للعمل ، ویعین مسبقا 

  .عند تكوین المجموعة

وھناك طریقة ثالثة وھي طریقة التقییم الذاتي أین یقیم المتعلمین أنفسھم في إنجاز -

وانب مختلفة من العمل استمارات یوزعھا المعلم، یقیس ج عھم، ویكون ذلك باإلجابة عنمشرو

  )1(. الخ...كإتباع الخطة المرسومة واستغالل الوقت ومعالجة الموضوع وتقاسم المھام وأدائھا

    : تنظیم عمل المجموعات3-3

 مل الجماعيععلى الیشرف المعلم على تشكیل المجموعة وتنظیم البیئة التعلیمیة و-

اط ومستوى نضج المتعلمین وحجم الصف، تبعا ألھداف النش د تنظیم المجموعة، ویحدللمتعلمین

  .أعضاء 6، عن للمتعلمینومن األفضل أال یزید عدد 
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على المجموعات ویراعي مستوى التحصیل عند  المتعلمینیقوم المعلم بتوزیع -

المتعلمین بحیث تضم كل مجموعة، طالب ذوي مستوى عالي ومتوسط وضعیف، وإما یترك  

  .في اختیار المجموعة التي یریدون االنضمام إلیھا للمتعلمینالحریة 

قائدا لھم ینظم العمل داخل المجموعة، ثم تحدد األدوار األخرى  المتعلمینویختار -

ویتابع المعلم .ویختار أعضاء كل مجموعة اسما لھم یعرفون بھ في الصف ،...كالكاتب والمقرر

ومن األحسن تغییر . ل التعاونيعمل المجموعة، من حیث إتقانھ، ومن حیث تطبیق العم

  )1(. في الصف المتعلمینالمجموعات من وقت آلخر لیحدث التفاعل بین معظم 

تختلف طریقة انجاز العمل والتفاعل في :الصعوبات التي تواجھ التعلم بالمجموعات3-4

 لذلك یواجھون في العمل بھ بعض المعلمونمتعلمون وطریقة تعلم المجموعات عن ما ألفھ ال

  :الصعوبات نورد منھا

ینجر عن تعدد أعضاء المجموعة التعلیمیة، كثرة اآلراء واختالفھا وتصادمھا في  -

  .ما یخلف إحباط الرأي المبعد بعض األحیان وترجیح رأي عن آخر،

في الحدیث في أمور جانبیة خارج الدرس، ما یصرفھم عنھ،  المتعلمینانھماك بعض -

  ...اتمام الدرسویضیع الوقت، ویحول دون 

المجموعة، أین یسیطرون على طریقة إنجاز  عضاءعلى بقیة أ المتعلمینھیمنة بعض -

  .البحث وأداء المتعلمین اآلخرین

نتیجة اتكالھم على جھد  المتعلمینانعدام التفاعل والمشاركة االیجابیة من قبل بعض -

  .زمالئھم وسیطرة أعضاء من المجموعة على إنجاز العمل

الفریق عن إتمام العمل في الوقت المحدد وعدم تحقیق األھداف المسطرة نتیجة عجز -

  )2(.سوء تخطیط العمل وتنظیم المتعلمین وغیر ذلك
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 :التعلم في المجموعات التعاونیة3-5

من أبرز أنواع التعلم في المجموعات، وأكثرھا شیوعا،  التعلم في المجموعات التعاونیة

ھو نوع من أنواع التعلم في و، قھا مع معنى التعلم بالمجموعاتإلى درجة أن ھناك من یطاب

خصائص ومیزات تجعلھ یختلف عن التعلم في المجموعات األخرى فھو یقوم لھ مجموعات 

  .على المھارات االجتماعیة لألعضاء

  :مفھوم التعلیم التعاوني 3-5-1

بین أفراد المجموعات  ھو أحد أنواع التعلیم یقوم على تكامل األدوار وتبادل المسئولیة

سواء في المجموعة  بین أعضاءأفراد یكون ھناك تباین  6إلى 2 التعاونیة التي تتكون من

 في أداء المھام بشكل مباشر ویتبادلون ون، یتشاركلمستوى االجتماعيالمستوى األكادیمي أو ا

في المستوى  الخبرات من خالل التفاعل المباشر وال یكون ھناك تنافس داخل المجموعة سواء

أعضاء المجموعة في أداء المھام بشكل مباشر ویتبادلون  عاونادیمي أو األصول العائلیة، یتاألك

الخبرات من خالل التفاعل المباشر وال یكون ھناك تنافس داخل المجموعة في التعلیم التعاوني 

في انجاز  المتعلمینن التعلیم التعاوني یعتمد على التفاعل المباشر بی. )1(بل یتم بین المجموعات

یدرك بأن نجاحھ مرتبط بنجاح المجموعة وتقاعسھ عن متعلم  العمل بشكل جماعي مسؤول فكل

أداء العمل یتسبب في فشل العمل الكلي للجماعة ، والقیام بالعمل جماعیا یفرز العالقات وینمي 

  .المھارات االجتماعیة

ظھرت فكرة التعلیم التعاوني في بریطانیا نھایة القرن الثامن عشر وطبقت في أمریكا  

ھا في الربع األخیر اوطبقھا یافي بدایة القرن التاسع عشر ومن روادھا باركر وجودي أین تبن

  )2(.من القرن ثم تبعھما دویتش في منتصف القرن العشرین

  :العناصر األساسیة للتعلیم التعاوني 3-5-2

  .للتعلیم التعاوني أن یقوم بدونھایمكن  ھناك خمس عناصر أساسیة ال
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  :االعتماد االیجابي المتبادل-1- 3-5-2

یدرك ذلك االرتباط الوثیق بینھ وبین كل أعضاء المجموعة وأن متعلم  بمعنى أن كل

 ة ھو لتحقیق نجاح كل األعضاءوالعمل داخل المجموع. نجاحھ ال یتحقق إال بنجاح اآلخرین

ویحدد الصمادي . رھین تكاثف الجھود وتآزرھا وتكامل األدوار الوصول إلى األھدافو

توفیر  ،إجراءات االعتماد االیجابي المتبادل في المشاركة بالھدف، والمھمة، وأسلوب التعزیز

  )1(.المصادر و األدوار داخل كل مجموعة

وكذلك الشأن  زائدة، ویختزل الجھود اللمتعلمینافوضع ھدف مشترك یوجھ عمل 

بالنسبة لتقسیم المھام، بحیث یقسم المھام بین األعضاء كما أن وضع المكافآت المشتركة تقدیرا 

عضو  إعطاء جزء من المعلومات لكلو قیمة التالحم ویعزز التعاون، للجھود اإلضافیة یزید من

آزر في المجموعة التكامل والت ولدسھل إنجازھا، وتوزیع األدوار یبحسب المھمة الموكلة إلیھ ی

  .وینظم عملھا

 المتعلمینیعني التواصل الحركي واللفظي والفكري بین : التفاعل المباشر-2- 3-5-2

وما یعزز . یسھل ذلك كلما كان عدد أعضاء المجموعة قلیالو. وجھا لوجھ أثناء أداء العمل

  :التفاعل ما یلي

  النقاش الفكري الجاد -

 .بعضھم بعضا من خالل المصادر المعلوماتیة المختلفة المتعلمین مساعدة -

  .أعضاء المجموعة بینالتغذیة الراجعة  -

  )2(. اتخاذ قرارات مشتركة -

  : المھارات االجتماعیة والشخصیة-3
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 مثل خاصة األكادیمیة منھا نجاح العمل الجماعي یتطلب توظیف المھارات الشخصیة

بین المھارات االجتماعیة من الثقة بأعضاء الجماعة وو ،القیادة واتخاذ القراراتوالتعاون 

  .األخرى 

  . حل الخالفات التي تقع بین أفراد المجموعة بطریقة ایجابیة-

  . تقبل األعضاء بعضھم بعضا وشیوع التفاھم والمودة بینھم-

  . ثقة أفراد المجموعة ببعضھم وعدم تسرب الشكوك إلى نفوسھم-

  )1(.دعم أفراد المجموعة لبعضھم-

 :المسؤولیة المشتركة الفردیة والجماعیة-4- 3-5-2

ال تكون المحاسبة في التعلیم التعاوني مقتصرة على عمل الجماعة ككل فقط، بل تقع 

فال تكون كلف بھ زمالؤه، ذي عن الجزء الھ الشخصي وعلى كل فرد یكون مسئوال عن تعلم

ما یحتم على كل عضو أن یبذل  یحاسب كل عضو من المجموعة،بل المحاسبة جماعیة فقط 

وھكذا یتحمل مسؤولیة اتجاه نفسھ واتجاه الجماعة  ویبتعد عن التطفل .جھد النجاز المطلوب منھ

  : وتتنوع أسالیب تقویم عمل األفراد ضمن الجماعة. واستغالل اآلخرین

  . للتحقق من مستواهمتعلم  االختبار الفردي لكل-

لمجموعة للتعرف على مدى إتقانھ للمھارات أو االختبار العشوائي ألحد أفراد ا-

  .المعلومات المشكلة لمجال المحاضرة أو الوحدة

   )2(.لمالع أعضاء المجموعة في مدالمالحظة وذلك للتعرف على مدى تق-

وتعني مناقشة األعضاء للعمل فنظرا لتعدد  :معالجة عمل المجموعة-5- 3-5-2

األطراف وتقسیم العمل بینھم من الطبیعي أن یشذ البعض عن الھدف المسطر ویحدث عدم 

  .تجانس بینھم
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السلوك السلبي لتجنبھ، واالیجابي لالستمرار علیھ،  تكشففالمناقشة الجماعیة   

التعاون بین أفراد  وتكشف أیضا عن الطرق واألسالیب التي توفر أفضل مستوى من

  )1(.المجموعة

  :العوامل التي تساعد على نجاح التعلیم التعاوني 3-5-3

  .یحتاج التعلیم التعاوني ظروفا وأسبابا معینة لیحقق النتائج المرجوة

  : االنضباط الصفي -1 3-5-3

نھ یعتمد على عمل التعلیم التعاوني أحوج الطرق التعلیمیة إلى االنضباط الصفي أل

  .إنجاز العمل ضمن الشروط المناسبةبھو مشروط بالتنظیم والتنسیق وااللتزام والمجموعات 

یستغرق التعلیم التعاوني وقتا طویال فھو یتطلب أوال  :توافر الزمن الكافي -2 3-5-3

تتخلل ذلك فترات تقسیم العمل ثم انجاز األعمال الفردیة، بعد ذلك یتم تنظیمھا والتنسیق بینھا 

  .للمناقشة والتشاور عن كیفیة إتمام العمل

یجب أن یكون حجم غرفة الصف واسعا :حجم غرفة الصف وتنظیمھا3- 3-5-3

بأن یتحركوا بحریة أثناء أداء النشاط ، بحیث یتمكنون من تغییر  للمتعلمینومناسبا، یسمح 

یستطیع  ن بالنسبة للمعلم بمعنىوكذلك الشأ  .وضعیات جلوسھم، والتنقل بحریة إن لزم األمر

وإذا كانت حجرة الدراسة ال تسمح   .إلعطاء التوجیھات الالزمةأن یتحرك بین المجموعات 

  .بحریة الحركة یمكن للمعلم أن ینقل طالبھ إلى قاعة أخرى بشكل مؤقت حتى أداء النشاط

عنھ عدد كبیر من كبیرا فتقسیمھم ینتج  المتعلمینإذا كان عدد  :لمتعلمیناعدد 4-  3-5-3

المتابعة أما إذا قسم الصف إلى مجموعات ذات عضویة لمجموعات، وھنا تظھر مشاكل ا

وفي ھذا الشأن یرى عطیة   )2(.دون اشتراك كل األعضاء في العمل بفاعلیةیحول ذلك فكبیرة، 

  )3(. أعضاء 6محسن أال یزید عدد األعضاء عن 
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  :باالعتماد الذاتي وااللتزام في العمل المتعلمینشعور 5- 3-5-3

ة لنجاح العمل وكذلك االعتماد على وثقتھم بإنجازھم المھام ضرور المتعلمینقناعة 

  )1(.التنافس شجعیو ینعلمتز المأعضاء الجماعة بدافعیة عالیة، یحفالنفس وااللتزام بالتعاون مع 

  :المتابعة الجیدة من طرف المعلم6- 3-5-3

المھام المطلوبة في النشاط من أعضاء المجموعة بدقة ومتابعة عمل وذلك بتحدید 

لمخطط، وإثارة المتعلمین أثناء أداء النشاط وتقدیم التوجیھات الالزمة والتأكید على السیر وفق ا

  )2(. والتقویم المستمر الدافعیة والتعزیز

  :نواحي قصور التعلیم التعاوني وعیوبھ3-5-4

ھ نقائص ل لكنوجد في الطرق التعلیمیة األخرى، وفوائد ال تللتعلیم التعاوني میزات 

ونواحي قصور، ھي كما سنرى نتیجة لتقسیم الصف إلى مجموعات من جھة واشتراك 

  :العمل من جھة أخرى، من ھذه العیوب انجاز المتعلمین في

م االستیعاب ال یتعمق في المادة التعلیمیة ألنھ یعتمد على المتعلمین أكثر من المعلم، وحتى یت-

الجید یجب أن تظم المجموعة أعضاء لدیھم مھارات تدریسیة عالیة لیساعدوا زمالءھم 

  .اعتادوا على التنافس المتعلمیناآلخرین، وذلك أمر بعید التحقق ألن 

یحتاج إلى وقت طویل حتى یندمج أعضاء الفریق في المھمة من جھة، كما أنھم ینصرفون  -

 )3( .عن العمل إذا غاب المعلم

الكثیرة وخروجھ عن الموضوع یجعلھم یحیدون عن ھدف  المتعلمینإجابة المعلم على أسئلة  -

  .الدرس

 .قد یكون سببا في تقطیع المعلومات وتبعثرھا المتعلمینتعدد إجابات  -
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 )1( .حدوث مشاكل صفیة تنظیمیة إذا لم یكن المعلم ذو مھارات ضبط عالیة -

لم عن استخدام التعلیم التعاوني في تدریسھ، بل ھو تجربة العیوب السابقة ال تغني المع

، وعلى المعلم أن یتصرف بحنكة لتجنب ھذه السلبیات، فعلیھ أن المتعلمینضروریة یمارسھا 

  .یكون منظما جیدا ومتابعا دؤوبا، ومراقبا فطنا

  :أسالیب التعلیم التعاوني 3-5-5

ھناك أسالیب كثیرة للتعلم التعاوني یتعلق استخدامھا بطبیعة المادة الدراسیة واألھداف 

وفیما  ،المجموعات، وطبیعة أداء األعضاء ومستواھم، وطرق تشكیل المتعلمینالتعلیمیة، وعدد 

  :التعاوني التعلیم یلي عرض ألھم أسالیب

   SAT(Student teams achievement division(  :أسلوب فوق التعلم1- 3-5-5

غیر متجانسین في مستوى التحصیل  أعضاء) 4-5(یقسم المتعلمین إلى فرق من 

. بأعمال یؤدونھا بشكل تعاوني وتكون االختبارات بشكل فردي المتعلمینوالجنس، یكلف المعلم 

لكن المعلم یعلم طالبھ بأن األعمال ال تنتھي حتى یتأكد من أن األعضاء ذوي المستوى 

سؤولیة وتوثق ھذا األسلوب یشجع االعتماد المتبادل وتحمل المف )2( .فھموا المحتوى المنخفض

  .لزمالئھ المتعلم، وتعزز تلك المساعدة التي یقدمھا لمتعلمینابین  العالقات

  )  (Jisaw: أسلوب ترتیب المھام المتقطعة - 2- 3-5-5-

الدرس إلى مجموعة من یتم بتقسیم . وتعرف أیضا بأسلوب التعلم التكاملي التعاوني

) 5-6(بواحدة منھا، والذي ھو عضو في مجموعة  األساس المتكونة من متعلم  المھام یكلف كل

الواحدة في مجموعات  امأعضاء، ثم تكون مجموعات الخبرة من خالل تجمیع األفراد ذوي المھ

س، ویتم التعاون إلى مجموعات األسا المتعلمیناألساس  لتبادل المعلومات ومناقشتھا  ثم یعود 

والتنسیق حتى یعلم كل منھم اآلخر المھمة التي تعلمھا، ویتم االختبار بشكل فردي ویشمل كل 
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ا نرى ھذا األسلوب كم )1(. التي حصل علیھا أقلھمالعالمة عناصر الدرس، ویعطى األعضاء 

تقییمھم تجاه زمالئھم ضعیفي المستوى ألن ااألعضاء مسؤولیة و ،یشجع االعتماد المتبادل

  .مرتبط بمستواھم

   Group investigation:أسلوب االستقصاء التعاوني - 3- 3-5-5

في بشكل غیر متجانس یقتضي توزیع المتعلمین و ،ویعرف أیضا بأسلوب البحث الجماعي

مشكلة  في موضوعات فرعیة داخل، تبحث أعضاء ستمجموعات بحیث ال یزید عددھم عن 

یقوم المتعلمین بإعداد خطة تعاونیة وتنفیذھا لجمع المعلومات الالزمة، . عامة یحددھا المعلم

 ومن ثم إعداد تقریر عن النتائج المتوصل إلیھا وعرض ھذا التقریر على طلبة الصف، أین یتم

فالخاص في ھذا األسلوب ھو إتاحة الفرصة  )2( .تقییم العمل من طرف المتعلمین والمعلمین

  .إلبداء رأیھ، متحلیا بالموضوعیة بعیدا عن الذاتیة في تقییم عمل زمالئھ آلخرین للمتعلم

   Learning to gether: أسلوب لنتعلم معا4- 3-5-5

أعضاء في أداء  3أو 2 تتكون من المتعلمینھو أسلوب یقوم على اشتراك مجموعة من 

األعضاء، الذین یتخذ كل واحدا  ولى على التفاعل اللفظي بینیعتمد بدرجة أ وھو. عمل واحد

القارئ، القائد، الملخص، ویساعد بعضھم  البعض في استیعاب المعلومات  :منھم دورا مثل

وتصحیح األخطاء بشكل فردي، ویرى الربیعي أن ھذا األسلوب أكثر مالئمة لنشاط التربیة 

الریاضیة ولتعلم المھارات الحركیة، وأنھ یدعم النمو االجتماعي وینمي الثقة بالنفس من خالل 

التفاعل : یجسد ھذا األسلوب المبادئ العامة للتعلیم التعاوني)3(.المناقشة وتصحیح األخطاء

بشكل مستقل عن المعلم، وتقاسم األدوار وتساندھا، بھدف تحقیق التكامل  المباشر بین المتعلمین

ملھ، ألنھ في انجاز العمل، والمسؤولیة الفردیة لكل طالب، بحیث یجد نفسھ ملزما النجاز ع

  .بل المعلمقَ  سیحاسب من قِبل زمالئھ
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  :فرق األلعاب والمباریات التعاونیة - 5- 3-5-5

أعضاء یعقد التنافس بین طالب  3-4یقسم المتعلمین إلى فرق یتكون كل فریق من 

المجموعات في شكل ألعاب، تنتھي المسابقة بفوز إحدى المجموعات، وھي التي یحصد 

 نجاحفي  المتعلمینأعضاؤھا أكبر عدد من النقاط، حیث یتم مقارنة مستویات مشاركة 

في  یزداد تكاثف جھود التعاون بین أعضاء كل مجموعة، عندما یجدون أنفسھم )1(.مجموعتھم

منافسة مع مجموعات أخرى، فیتعلمون نوعا مزدوجا من التفاعل، الذي ھو تعاون داخل 

المجموعة، للنجاح في المنافسة مع المجموعات األخرى، كما أن المنافسة الجماعیة ھي نوع 

  . منافسة فردیة یتنافس مع أنداده أن  على المتعلمجدید من التفاعل،  بعد أن تعود 

  : أسلوب دوائر التعلم6-  3-5-5-

یعا ینتظم المتعلمین في جلوسھم على شكل دوائر، الوضع الذي یسمح لھم بالتفاعل جم

، یئة التعلم، وتنظیم دوائر الجلوسترتیب ب ىومع المعلم ھذا األخیر الذي یتول على حد سواء،

البعض المساعدة لبعضھم یتناقش أفراد المجموعة، ویتبادلون األفكار واآلراء ویقدمون 

تفاعل بین جمیع المتعلمین، التنظیم جلوس المتعلمین على شكل دوائر یدعم  )2(.توللمجموعا

ما یحفز  على انجاز ضفي طابعا تشویقیا علیھ ،ویكسر النمط الروتیني لبیئة الصف، وی

  . األنشطة

    ):العقود(طریقة التعیینات -4

  . وتعرف أیضا بطریقة المعامل، وطریقة دالتون

عندما ُكلِفت وحدھا بالتدریس في  1904أسست ھذه الطریقة ھلین باكھرست عام 

طالبا فحولت الصف إلى معامل وألغت الجداول  40مدرسة ذات ثماني فصول، وعدد طالبھا 

ة في تأثرم. لیختاروا المعامل التي یلتحقون بھا للمتعلمینالدراسیة األسبوعیة وتركت الحریة 

، وجون دیوي، وماریا منتسوري، وجون جاك روسو، swiftت بأفكار كل من سویف ذلك

                                                           
عة، عمان، ، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطبا2بن فرج عبد الطیف بن حسین، طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین، ط)  1(

  .33، ص 2009

  .163عطیة محسن علي، مرجع سابق، ص ) 2(
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ي تحرر میول تخبرات الوعملت بمبدأ عام مفاده أن على المدرسة أن تكون مجمعا یھیئ ال

طورت باكھرست أفكارھا التربویة واستطاعت تطبیقھا بشكل أحسن في . المتعلمین ودوافعھم

  )1(ثانویة مدینة دالتون

    :التعییناتمبادىء طریقة  4-1

  : تقوم طریقة التعیینات على ثالث مبادىء أساسیة ھي

  :مبدأ الحریة- 1- 4-1

یدرسھا دون في اختیار المادة التي للمتعلم دعت باكھرست إلى إعطاء الحریة المطلقة 

ویستغرق اھتمامھ فیھا، وال یجب أن یحول بینھ وبین المادة أحد  ینكب علیھاوقیود حتى یقبل 

حتى ال تقطع أفكاره، فھي ترى أن الطفل في ھذه الحالة أكثر یقظة وتتفتح قدراتھ اإلدراكیة 

وتفسد تصوراتھم، وھو  المتعلمینوالمعرفیة، لذلك لم تفصل بین الحصص حتى ال تقطع أفكار 

یبدو جلیا تأثر باكھرست بروسو فھو الذي اعتبر أن أكبر  )2( .ما یذھب طاقاتھم ویشتت جھودھم

  .خطأ نرتكبھ في تربیة األطفال ھو التدخل وتركھ على طبیعتھ ھو السبیل األمثل لنشأتھ

  :مبدأ التفاعل االجتماعي- 2- 4-1

آمنت باكھرست بأھمیة اشتراك المتعلمین في التعلیم فدعت إلى أن تھیئ الفرص للتفاعل 

 ال یتحقق ونجاحھ الفردي ،ن النمو االجتماعي ھو أولى أولویات التعلیمأل المتعلمینالمستمر بین 

زمالء لتبادل الخبرات، واالستفادة من األخطاء، والتعرف على إال بالتفاعل االیجابي مع ال

  )3(.یتخذ صورا شتى أھمھا التقبل والتعاون والمشاركةدر التعلم، ومصا

    :مبدأ تحمل المسؤلیة 3- 4-1

على نفسھ لمذاكرة دروسھ  فیقرأ ویطالع الكتب  المتعلمفي طریقة العمل بالتعیینات یعتمد 

قید بفترة زمنیة محددة ال الموجودة في المعمل، محل دراستھ النجاز العمل المطلوب وھو م

                                                           
  .71،72رشراش عبد الخالق، أبو ذیاب، مرجع سابق، ص،ص ) 1(

  .148،149بن فرج عبد الطیف بن حسین، طرق التدریس في القرن الواحد والعشرین، مرجع سابق، ص،ص)  2(

  .72، صمرجعنفس الرشراش عبد الخالق، أمل أبو ذیاب، ) 3(
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مع الحریة التي یعیشھا المتعلم ف  )1(.الختباریتعرض ل ھا لیقدم عرضا عن عملھ، ویتجاوز

  .ما یفسد تعلیمھ وتعلیم زمالئھ یمضي وقتھ في اللھو والفوضى،یھمل دراستھ و ةمسؤولیبدون و

  :تعییناتتنظیم العمل بال 4-2

  .تقسیم الصفوف إلى فرقینتظم المتعلمین في طریقة التدریس بالتعیینات في صفوف ویتم -

أما محتوى المواد فیجزأ إلى تعیینات شھریة للصفوف الثانویة ونصف شھریة من الفصل -

 الرابع حتى الفصل  التاسع أساسي وال یتم تطبیق طریقة التعیینات على الفصول الثالث األولى

والتي یحتاجونھا  ة،في ھذه المرحلة ال یجیدون القراءة والكتابة والعملیات الحسابی المتعلمینألن 

  . لقراءة تعلیمات المعلم

عقدا یلتزم فیھ بإنجاز التعیین، ثم یقدم المعلم  التعلیمات  في بدایة كل تعیین یوقع المتعلم-

تعلیمات  ویتلقى كل المتعلم العمل المكلف بھكل حسب  للمتعلمینالالزمة لالنجاز ویشرحھا 

  .یومیة قبل أن ینظم إلى المختبر الذي یختاره

تؤدى التعیینات األساسیة كالریاضیات  والتاریخ والعلوم واللغة والجغرافیا في الفترة -

الصباحیة، أما الفترة المسائیة فتخصص للمواد اإلضافیة كالرسم والموسیقى واألشغال الیدویة 

  .الریاضةوالتدبیر المنزلي و

في رسوم  المعامل ویتم رصد النتائج مسئوليیتم متابعة العمل یومیا من قبل المعلم، ومن قبل -

  :بیانیة، وھي ثالث أنواع

  .حیث یسجل تطور تعلمھ یومیا رسوم بیانیة خاصة بالمتعلم -

  .الفرقة الفرقة التي ینتمي إلیھا المتعلم، أین یتم متابعة تعیینات أعضاءبرسوم بیانیة خاصة  -

 )2(.رسوم بیانیة خاصة بالمعمل أین یسجل مشرف المعمل ما أنجزه األعضاء في -

  :مزایا طریقة التعلیم بالتعیینات 4-3

                                                           
  .149مرجع صنفس ال بن فرج عبد الطیف بن حسین،)  1(

 .77، 75رشراش عبد الخالق، أمل أبو ذیاب، مرجع سابق ص، ص) 2(
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ال توجد ة طریقة التعیینات مختلفة كثیرا عن الطرق التعلیمیة األخرى لذلك توجد بھا مزایا كثیر

  .في غیرھا

االنتقال من معمل إلى آخر النجاز التعیین المتعلم تمنح حریة كبیرة في أداء األنشطة فیستطیع  -

  .مستوى عالي أو بسیط االتي تتالءم وقدراتھ سواء كان ذ المكلف بھ، بالوتیرة

یستطیع المتعلم أن یكیف وقتھ مع المواد الدراسیة حسب أھمیتھا من جھة، و حسب إمكانیاتھ  -

بسرعة ویستغل باقي الوقت في  ز تعیینات المواد المتمكن منھارى، فبإمكانھ أن ینجمن جھة أخ

  .المواد التي یجد فیھا صعوبات

ة حسب إمكانیتھ یتابع الدراس المتعلمتتمیز ھذه الطریقة بالمرونة فباإلضافة إلى أن  -

توقف، في حاالت التحصیلیة، ال تتأثر دراستھ إال بظروفھ، فھو یستطیع إكمال دروسھ من حیث 

  .غیابھ

، المتعلمینعوضا عن تواصل المعلم مع جمیع  المتعلموالتواصل الثنائي المباشر بین المعلم  -

ساعد على استیعاب المواد الدراسیة والمتعمق یجعل التواصل أكثر تركیزا، ویطور العالقة وی

  .فیھا

تماعي، فكما تراعي قدراتھ ھذه الطریقة توازن بین الجانب الفردي للمتعلم والجانب االج -

  .ومیولھ تتیح فرص التواصل والمناقشة والتباحث مع زمالئھ والمعلم، خاصة في الفترة المسائیة

أعمالھ في  إلتمامتنمي ھذه الطریقة الجانب األخالقي في المتعلم فھو یتعود الوفاء بالوعود -

على نفسھ، وتقدیر قیمة  ادال واالعتمالنجاز ھذه األعم ةالمسؤولی، وتحمل المضبوطالوقت 

  )1( .العمل

  : عیوب طریقة التعلیم بالتعیینات 4-4

  :وجھت لطریقة التعیینات بعض االنتقادات نذكر منھا

                                                           
 .78، 79رشراش عبد الخالق، أمل أبو ذیاب، مرجع سابق ص،ص ) 1(
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یرى بعض التربویین أن التعیینات ما ھي إال واجبات قدمت بصورة جدیدة وتغیر المكان فبدل  -

  .المدرسةفي المنزل أصبح یقوم بھا في  أن یقوم بھا المتعلم

 .ما زالت الطریقة تحتفظ باألسالیب التعلیمیة القدیمة كالحفظ وحشو الذاكرة -

حسب قدراتھم وإمكانیاتھم، فلم یحدث أي تعدیل على دوره  للمتعلمینبقي المعلم یحدد العمل  -

 .مقارنة مع الطرق األخرى

الرسوم البیانیة كمصدر أساسي لمعرفة إنجاز المتعلمین لتعییناتھم والمقارنة بینھم ال  اعتماد -

 .متعلمینلاھا لمعرفة مستوى التحصیل عند الوثوق بمعلومات دقیقة یمكن یعطینا 

 .ینتھز بعض المتعلمین الفوضویین والمھملین الحریة في أعمال الشغب، وال یأبھون بالدراسة -

قصورا في التقویم فھي تعتمد بالدرجة األولى على االمتحانات واالختبارات تعرف الطریقة  -

 .شأنھا في ذلك شأن الكثیر من الطرق التعلیمیة األخرى

قد یقع المتعلمین الصغار في بؤرة من القلق والحیرة والضیاع نتیجة الكم المتراكم من  -

  )1(. الدروس والواجبات

الكتب في كل معمل حتى یتمكن المتعلمین من جمع من  تتطلب ھذه الطریقة كم كبیر -

 المعلومات الالزمة النجاز بحوثھم 

الذي یواجھونھ في  ي عنایة خاصة من أجل تدارك النقصال یتلقى ضعیفي المستوى الدراس -

 .التحصیل

في ھذه الطریقة یجد المعلم نفسھ مرھقا نتیجة الجھد المضاعف الذي یبذلھ في إعداد الدروس  -

 )2(.بشكل فردي للمستویات المختلفة ومتابعة المتعلمین

 ةالمسؤولیالتعلیم بالتعیینات طریقة متفردة تحقق جوانب  اجتماعیة وأخالقیة كالتفاعل وتحمل 

  .غیر  مخطط لھا كالفوضى وإھمال الواجبات ف نتائجللكنھا في الوقت ذاتھ قد تخ

                                                           
 .77، 76رشراش عبد الخالق، أمل أبو ذیاب، مرجع سابق ص، ص) 1(
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    :طریقة التعلیم باالستقصاء 5

  :مفھوم طریقة التعلیم باالستقصاء5-1

بأنھ طریقة تعلیم منظمة تھدف إلى تھیئة وإشراك المتعلمین في تعلم االستقصاء یعرف 

ة طریقأي أنھا  )1(المعرفة والمھارات من خالل ممارسة النشاطات المخطط لھا مسبقا والمنسقة

  .وخبرات عملیة ة تھدف إلى إكساب، معلومات نظریةومرتب تعلمیة علمیة مركبة

ویعرفھا عطیة محسن علي بأنھا عملیة یؤدیھا المتعلم للوصول إلى حل مشكلة وأنھ 

االستقصاء ذو طابع عقلي بمعنى أن  )2(المعلومات وتنظیمھا دم فیھا مھاراتھ  الفكریة لتولیدیستخ

 . أفكار جدیدةفكري في معالجة مشكلة البحث و في استخالص 

أنھ «: وھناك من یقربھ من االكتشاف مثل رشراش عبد الخالق وأمل عبد الخالق بالقول

عملیة اكتشاف تقوم على التأمل واالستنتاج انطالقا من فھم المعطیات وفق قواعد البحث 

. قواعد البحث العلمي إلىیحتكم  تفكیر نظريھو أسلوب  باالستقصاءم أي أن التعل )3(»العلمي

الطریقة االستقصائیة وطریقة : وھناك أكثر من طریقة تدریس تعتمد على االستقصاء منھا

فاالستقصاء   )4(االكتشاف وطریقة دورة التعلم، وطریقة المشكالت والمناقشة والعصف الذھني،

 .ا وفي نفس الوقت ھي أسلوب متضمن في طرق تعلیمیة أخرىطریقة تعلیمیة مستقلة بحد ذاتھ

  :خطوات التعلیم باالستقصاء 5-2

، ویقوم التعلم ھیسیر االستقصاء وفق خطوات منھج التفكیر العلمي، فھو یتبع خطوات

االستقصائي على استخدام المتعلم لحواسھ وعقلھ في تكامل وانسجام للوصول إلى حل لمشكلة 

  :الخطوات كالتاليما وتنتظم ھذه 

                                                           
  .457الخزاعلة محمد سلمان، مرجع سابق، ص) 1(
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وفي نفس    ،أمام موقف غامض محیرمتعلمیھ  یضع المعلم :اإلحساس بالمشكلة - 1- 5-2

  .الوقت یثیر دافعیتھم للبحث في ھذا الموضوع ،أین یطرحون عددا من األسئلة حولھ

واحدا من األسئلة المطروحة لیبحث فیھا ویجد إجابة لھ،  المتعلمیختار  :تحدید المشكلة- 2-

بالمنھج في نفس الوقت كما  طوأن ترتب ،ویشترط أن تكون المشكلة مستمدة من واقع حیاة المتعلم

  .یجب أن تتوافق وقدراتھ

انطالقا من المعلومات  التي جمعھا المتعلم وخبرتھ  :وضع حلول وإجابات مؤقتة–3- 5-2

   )1( .تفسیرات وحلوال مبدئیة إلشكالیة البحثبالموضوع یقدم 

المعلم  إشرافیقوم المتعلمون بالتدقیق في حل مشكلة، تحت  :فحص الحل المقترح4- 5-2

 .متعاملین معھا بالفھم والتحلیل والتركیب مع إعمال الخیال والقدرات اإلبداعیة والمعرفة السابقة

إلى مجموعة من المعلومات العامة حول  یتوصل المتعلمین :استخالص النتائج - 5- 5-2

  )2( .الموضوع محل الدراسة كخالصة للبحث المنجز

  :میزات التعلم باالستقصاء5-3

  :لھذه الطریقة میزات خاصة نورد منھا  

تجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة وعنصرا فاعال فیھا وإیجابیا في اكتشاف المعلومات، -

حدیثة التي تدعو إلى تفعیل دور المتعلم بدل التركیز على جھد وھو نھج الطرق التعلیمیة ال

  .المعلم  في التدریس

مكن المتعلم من إدراك العالقات بین األشیاء وربط النتائج بأسبابھا، بمعنى اكتشاف الحقائق ت -

  .العلمیة والمبادئ العامة للعلوم

أسالیب االستدالل كاالستقراء، توفیر فرص لتعلم واستخدام طرق التفكیر المنطقي باستخدام  -

  )1( .واالستنباط

                                                           
  .125، 124سمید سھیلة، مرجع سابق ص، ص دوقان عبیدات، أبو) 1(
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ل تسھم ھذه الطریقة في زیادة مستویات النجاح والتمیز لدى المتعلم وتتیح لھ مجاال كي یتمث -

ویتمكن منھا، ما یجعلھا جزءا من نظامھ المعرفي والحیاتي،ألنھ یكتسب المعرفة  المعلومة

  )2(.انین، والنظریات بنفسھوالقو ة،  والحقائق المفاھیم والمبادئالعلمی

رات التفكیر، یمیز التعلم باالستقصاء ھو إعمال العقل وتنمیة مھا ما الواضح أن أكثر  

  .قلل من االعتماد على المعلم، وتقرب المتعلم من المعلومة، وتزید ثقتھ بنفسھی باإلضافة إلى أنھ

  :أسالیب التعلیم االستقصائي 5-4

  :ینفذ التعلیم االستقصائي بطرق عدیدة نذكر منھا 

، فرضیة یتم االنطالق من مشكلة یستمد منھا :أسلوب االستقصاء بالتجریب- 1-  5-4

  . بعدھا یصمم خطة إلثبات الفرضیة وبعد إجراء تجربة یتحقق من صحة أو خطأ الفرضیة

سئلة ویتناقشون یطرح المتعلمون مجموعة من األ :أسلوب االستقصاء العقلي- 2-  5-4

ذا الموضوع في صورة أو رسم حول موضوع ما، یكونون على علم مسبق بھ، قد یتجسد ھ

  .أو جدول، وكخالصة لھذه المناقشة یتم التوصل إلى استنتاج بیاني

استنتاجات جدیدة  توصل ھذا النوع من االستقصاء إلىی :أسلوب االستقصاء بالبحث 5-4-3

للخبرة الحسیة مع المواد واألجھزة، والتفاعل بین المعلم المتعلمین، على أن یكونوا على  كنتیجة

  .  درایة بھذا الموضوع

یعتمد ھذا األسلوب على األسئلة ذات النھایة :أسلوب االستقصاء باألسئلة 5-4-4

من المفتوحة، والتي تحتمل أكثر من إجابة، وھو األمر الذي یعطي المتعلمین ما ھو أبعد 

   )3(.المعلومات، ویتعلق األمر بطرق التفكیر، أین یتعلمون طرح األسئلة، والمناقشة وتبادل األراء
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یعرض المعلم حدثا مشكال یثیر حیرة طالبھ، ثم یتیح لھم المجال  :أسلوب سكمان5-4-5 

 باحثین عن تفسیر للظاھرة، وكخطوة أخیرة یلتقي لتخمین سبب الظاھرة، ثم یناقشون  الحلول،

  )1(. المعلم بطالبھ ویقودھم الختیار الحل الصحیح

  طریقة التعلیم بالمشروع -6

   مفھوم طریقة التعلیم بالمشروع6-1

أكثر التربویین  الداعین إلى تطبیق التعلیم ( J.stevensonیعرفھا جون ستیفنسون 

بأنھ أ ي نشاط مبني على مشكلة ینجز في الحقل أو في المزرعة في ظروف معینة ) بالمشروع 

حصر ستیفنسون مجال النشاط في الحقل والمزرعة، ألنھ لقد  )2( .ویھدف إلى تحقیق نتائج قیمة

  .مھنیة الزراعیة كان یدعوا إلى تطبیق ھذه الطریقة في المدارس ال

بنشاط ذاتي تحت إشراف  المتعلمینیقوم فیھا  یةوتعرف بأنھ طریقة تربویة وتعلیم

االحتكاك  ویة للطریقة، والتي ھي نتیجة فرصیشیر ھذا التعریف إلى الوظیفة الترب  )3( .المعلم

  .المباشر بالبیئة التي توفرھا المشاریع، وھو ما یكسب المتعلمین خبرات متنوعة

اعة لتحقیق أغراض وتعرف أیضا بأنھا سلسلة من األنشطة التي یقوم بھا فرد، أو جم

مجموعة من األعمال المترابطة التي تقوم أساسا على نشاط المتعلمین، سواء  ھاأي أن. واضحة

  .وھذه موجھة لتحقیق أھداف محددة. بطریقة فردیة أو جماعیة

  :أسس طریقة التعلیم بالمشروع 6-2

أن جذور طریقة التعلیم بالمشروع تعود إلى أوائل التربویین المجددین یرى البعض 

الذین أكدوا على أھمیة النشاط الذاتي للمتعلم وضرورة تقدیم المحسوس على المجرد، وربط 

  J.Stevensonموضوعات العلم بحاجات المتعلمین، وارتبطت كلمة مشروع بجون ستیفنسون 

نصحا بإدخال فكرة   1912ي والیة ماساشوستس سنةالذي قدم تقریرا لمجلس التربیة ف
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، W.Kilpatrikوطور ھذه الفكرة ولیام كلباترك .المشروع إلى المدارس المھنیة الزراعیة

  :ومن ثم طریقة المشروع تنطلق من عدد من األسس. باالعتماد أیضا على فلسفة جون دیوي

جون دیوي، الذي صاغ  فلسفةإلى یرجع التعلیم بالمشروع  :األساس الفلسفي1-  6-2

فلسفتھ بدوره من الفلسفة النفعیة، حیث اعتبر الفلسفة ذات أغراض نفعیة ھدفھا تطویر المجتمع، 

ویؤكد على . المیدان التطبیقي للفلسفة اعتبرھا تھ خاصة التربویة منھا، والتيبحل مشكال

لنشاط المخطط والموجھ التفاعل بین الكائن الحي والبیئة وأن الخبرة ھي حصیلة التفاعل، وأن ا

  .ھو أساس اكتساب الخبرة

  : األساس النفسي-2- 6-2

وإن كان اإلنسان بطيء النمو، فإنھ یحتفظ بخبرتھ الماضیة فالنفس اإلنسانیة في تطور 

ووظیفة التربیة ھي مساندة ھذا النمو والتطور وكلما ارتبط التعلم بحاجات . مستمر نتیجة الخبرة

  .رعالطفل وحوافزه، كان أس

  :األساس االجتماعي3- 6-2

دعى دیوي إلى التخلي عن التعلیم النظري، وأن تصبح البرامج المقدمة في المدرسة 

" التربیة ھي الحیاة نفسھا"واقعیة، مصورة للحیاة خارجھا، ألن فلسفتھ التربویة تقوم على مبدأ 

  )1(.وینبغي أن تكون العالقة وطیدة بین المجتمع والمدرسة

سبق أن طریقة التعلم بالمشروع تقوم على تفاعل المتعلم مع بیئتھ وأن تعكس  ایتبین مم

البرامج الدراسیة، وأن تزوده بالخبرات العملیة، وھي األسس التي یقوم علیھا التعلیم الحدیث 

   .الذي یفعل من دور المتعلم ویولي األھمیة إلى اكتساب المھارات على تحصیل المعلومات
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  :التعلیم بالمشروعخطوات  6-3

ھي مرحلة جد مھمة، تتم بإثارة المعلم أحد المواضیع للنقاش،  :اختیار المشروع 6-3-1

، وأن یكون في مجال اھتمامھم، وأن یعالج جانبا ھاما من المتعلمینویجب أن یتماشى مع میول 

  .حیاتھم، وأن یكون مناسبا لمستواھم، وظروف المدرسة وإمكانیاتھا

تحت إشراف المعلم بوضع خطة لتنفیذ  المتعلمینیقوم  :لمشروعتخطیط ا 6-3-4

النشاط، مراعین في ذلك أھداف النشاط ونوعھ، فردیا كان أو جماعیا، وطریقة تنفیذ ھذا 

  .المتعلمینالنشاط، ومراحل تنفیذه، وأدوار 

في ھذه المرحلة یقوم كل تلمیذ بتنفیذ العمل المنوط بھ في الخطة،  :التنفیذ 6-3-5

وھنا تبرز  )1( .تسجیل النتائج التي توصل إلیھا ثم یرصد النقاط التي تحتاج إلى مناقشة وحلو

في التحلیل والتركیب، وإیجاد الحلول السریعة للمشكالت التي تعترض  المتعلمینمواھب 

المشروع ویبرز آخرون في صفات قیادیة ودور المعلم ھنا ھو تھیئة الظروف وتذلیل 

  )2( .الصعوبات والتوجیھ واالرشاد

عند انتھاء التنفیذ یقوم و ،واكب  التقویم تخطیط المشروعی :تقویم المشروع 6-3-6

شكل تقریر،  فيلعمل الذي أنجزه، حیث یستعرض كل تلمیذ ا)3(بتقویم شامل،  متعلمینالالمعلم و

المتعلقة بعملھ  ،والفوائد التي عادت علیھ من ھذا المشروع في اكتساب خبرات أكادیمیة وأدائیة

  )4(.الفردي، وعملھ ضمن الجماعة

  : مزایا طریقة  التعلیم بالمشروع6-4

طرق التعلیم األخرى في میزات منھا أن المتعلم ھو  تشترك طریقة المشروع مع باقي

  .محور العملیة التعلیمیة باالعتماد على نشاطھ الذاتي، ومنحھ الحریة في ممارسة األنشطة
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لجانب لعملي على االممارسة العملیة ھي طریقة اكتساب المعلومات والخبرات، وتقدیم الجانب ا-

  .النظري

طرح مواضیع مشوقة تنال اھتمامھم، وترك الحریة للمتعلمین المتعلمین للدراسة باھتمام جلب -

 .في اختیار المواضیع وتنفیذھا

عتماد على النفس في التعلم، حیث یجد المتعلم نفسھ أمام عدد من الخطوات تحتاج إلى جانب اال-

 .المھارة الثقة بالنفس والصبر والمثابرة

ق ذلك في المشاریع التعاونیة أین یتعلم في شخصیة المتعلم، ویتحق لجانب االجتماعيتنمیة ا-

 .كیف ینسق عملھ مع الجماعة لتحقیق أھداف مشتركة المتعلم

جعل المدرسة شبیھة بالمجتمع الذي توجد فیھ، تأكیدا لعبارة دیوي القائلة بأن التربیة ھي الحیاة -

 .نفسھا، ولیست إعدادا للحیاة

یدرك المتعلم العالقة بینھا، وھو الذي تعود أن التكامل بین المواد الدراسیة ففي المشروع -

  )1( .یتلقاھا منفصلة، ویفھم أیضا دور وفائدة تلك المواد الدراسیة في الحیاة العملیة

  :نقد طریقة التعلم بالمشروع 6-5

كثیرة، إال أنھ من الممكن أن تحدث إنزالقات  ن طریقة المشروع تحقق أھدافابالرغم من أ

  .تجعلھا تحید عن أھدافھا

لمشروع ال یشتمل أحد العناصر التعلیمیة المستھدفة نتیجة سھولة  قد یحدث أن یختار المتعلم-

  .المشروع أو لصعوبة تنفیذه وأحیانا الرتفاع كلفتھ

یشتمل جمیع المعارف مرتبة صعوبة تنظیم المنھج باالعتماد على طریقة المشروع بحیث -

  .ترتیبا منطقیا بشكل متناسق ومتماسك
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من التدریس بطریقة المشروعات یحتاجون إلى  لمعلمونكي یتمكن امشكلة تكوین المعلمین -

المحافظة على ب لزمونالمتابعة والتوجیھ ألنھم مإعداد خاص بحیث یتقنون مھارات اإلشراف و

  )1( .قیق األھدافنحو تح المتعلمینالوقت وتصویب جھد 

،  ویعطیھم جانبا كبیرا من المتعلمینصحیح أن التعلیم بالمشروع یولي األھمیة لمیول   

الحریة، ویتطلب مراجع وأدوات للعمل وتكوینا عالیا للمعلمین، لكن یمكن تجاوز ذلك وتذلیل 

  .عقالنیة ھذه الصعوبات بتكییف اإلمكانیات المدرسة وبیئتھا مع المشاریع التعلیمیة بطریقة

  :تعقیب على الطرق التعلیمیة المطبقة في األنشطة التعلیمیة

المعرفة ال تمثل البعد األساسي في  التعلیم االبتدائي فالطفل في ھذه المرحلة التي تمثل 

وھي النمو العقلي ،والنمو : بدایة انفتاح اإلنسان على الحیاة، یحتاج إلى مراعاة كل جوانب النمو

تنفیذ  لذلك فعلى المعلم أن یراعي في لنمو االنفعالي والنمو االجتماعيواالجسمي والنمو الحسي 

الطرق التعلیمیة، أن یكون أسلوبھ أسلوب رعایة بالمعنى الواسع، ولما كان النمو متجھا إلى 

رحلة العمریة، والد فع بھا العالم الخارجي بالدرجة األولى، وجب االحاطة بخصائص ھذه الم

  .نحو التطور

    :في المدرسة االبتدائیة الجزائریة بعض األنشطة المطبقةأمثلة عن -7

 : المطالعة7-1

تعد المكتبة المدرسیة من أھـم المرافـق التربویة في المؤسسة التعلیمیـة نظـرا للدور الھام 

تعلمـھ  المعلـم فھـي الفضاء األمثل لممارسة المتعلمالـذي تلعبـھ في تكـوین المـتعلم وترقیـة أداء 

الذاتي لكونھا مركـز تجمیـع مختلـف أوعیـة المعرفـة وتنظیمھـا وتیسـیر اســتخدامھا لمختلــف 

كما أنھا امتـداد للنشاطات التعلیمیة داخـل الصـف ومجــال . األغــراض التعلیمیة والتربویة

والتي تـدفع  ،ـھا، خصوصــا في منظــور المقاربة بالكفـاءاتالســتثمار المكتســبات وتثمینـ

غیر أن الواقع المیـداني في المؤسسـات التعلیمیة، وبخاصة في  .المـتعلم إلى بناء تعلمانھ بنفسھ

لـدور  ارة التربیة الوطنیة ھناك تغییب وتھمیش كـبیرمرحلة التعلیم االبتدائي، وحسب وز
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وقد انعكـس ذلـك على نفور المتعلمین من نشاط . ة التعلیمیةالمكتبة المدرسیة في العملی

المطالعـة والقراءة الحرة واإلقبال علـى المكتبـة المدرسیة بصفة عامة، على الرغم من أن 

اإلصالح التربـوي یھـدف، ضـمن ما یھدف، إلى ترقیة المطالعة والوصول بالمتعلم إلى أن 

  )1( . ـھ ومتفتحـا علـى الثقافات األخرىیكون قارئـا واعیـا، مطلعا على ثقافت

وقد أفردت المناھج التعلیمیة، في إطـار اإلصالح، جانبا مھما لنشاط المطالعـة في ھذا 

اإلطـار، بإعادة ھیكلة المكتبات المدرسیة وتنظیم عملھا، والتأكید على ضرورة تنشیطھا 

فصل دراسي، بدایة من مستوى ینبغي أن یطالع كل تلمیـذ كتابـا واحدا على األقل في كل «

یتابع المعلم أو األستاذ أعمـال كـل  .السنة الرابعة ابتدائي، وینجز بطاقة مطالعة لكل كتاب، 

  )2(.»تلمیذ وتقیم ضمن المراقبة المستمرة

  التربیة الفنیة7-2

  مفھوم التربیة الفنیة1 -7-2

یر برموز ابتكاریة عن الواقع،  تترجم مشاعر وأفكار صاحبھا التربیة الفنیة ھي التعب

   .معاني ورموز مادیةب

  أھداف التربیة الفنیة  7-2-2

  :تنمیة الجانب العاطفي 1- 7-2-2

ة الطفل بحاجة ألن تفھم مشاعره ومیولھ، وتحلیل رسوماتھ وتعابیره الفنیة ھي طریق

تحقیق توازن شخصیتھ، وذلك من ھا وسیلة فعالة لاتجاه واقعھ، كما أن مثالیة للتعرف عن ما یكنھ

ر، والتعبیر عن الرغبات یة، وتجسید مشاعر البھجة و السرول التنفیس عن المشاعر السلبخال

  .واألحالم

  : تنمیة الحواس2- 7-2-2
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  ,اكتساب المھارات الجسدیة  والعادات السلوكیة الدقیقة من خالل التمرین المتدرج-

 .    السمو بالحواس من طابعھا البیولوجي المادي الخام إلى صورة وجدانیة معبرة-

  .و تعزیز روح االبتكار لدیھم ،تشجیع االبداع، واكتشاف مواھب األطفال-

  : ترسیخ روح الثقة واثبات الذات3- 7-2-2

ع لحریتھ المحدودة م مجاال والرسمالیدویة یجد الطفل في تفاعلھ مع خامات األشغال 

  .المواد األخرى

 .یرضي الطفل فضولھ، وحب االكتشاف لدیھ وینمي مھاراتھ -

 .یفتخر الطفل ویتباھى  بإنجازاتھ أمام أقرانھ والبالغین -

 .یدفع النجاح الطفل إلى المبادرة باالحتكاك باآلخرین لیجذب انتباھھم -

كشف حقیقتھ لنفسھ ولآلخرین ما یھیئ لھ فرص  لتربیة الفنیة الطفل علىتساعد ا  -

 .التوافق

  :روح االندماج في العمل تعزیز 7-2-2

، تجمعھ من أھم أھداف التربیة الفنیة أن یشعر الطفل بكینونتھ ضمن إطار جماعة

یكلف ضمنھا بدور معین مثل األعمال الدرامیة أو األنشطة  كأنبھا خبرات اجتماعیة، 

والتنافس،  أنماط التفاعل السویة، كالتعاون ذات الطابع االجتماعي، أین یتعلم من خاللھا

واالحترام  تشربا القیم االجتماعیة كالتعاونویتعرف على مختلف األدوار االجتماعیة، م

التاریخیة  اإلنسانیةوالتسامح كما أن ھذا النوع من األنشطة یعطي صورة عن التجارب 

والواقعیة المعاصرة، وعلى المعلم أن یوظف البیئة المحلیة للمتعلمین في أداء األنشطة 

  )1(الفنیة 

  

  

                                                           
د الوطني لتكوین مستخدمي التربیة ھ، المع- تكوین متخصص- كاسحي حمید، موھوب حسین، التربیة الفنیة، سند تكویني موجھ للمفتشین)1(

   .14، 2ص ص 2011وتحسین مستواھم ،
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  :الرسم 7-2

   فوائد الرسم 1- 7-2

   یستطیع األطفال التلفظ بھاالتعبیر عن الحاجات والرغبات والدوافع التي ال -

 .البحث عن الصراعات الدفینة في الشخصیة -

 .التعرف عن المشكالت السلوكیة واالنفعالیة التي یعاني منھا الطفل -

 التعرف على مدى عالقة الطفل بأشخاص آخرین  -

 :األناشید واألشعار7-3

معین  یمكن تعریف األناشید بأنھا قطع شعریة سھلة النظم والمضمون، لھا وزن

  .وتؤدى فردیا أو جماعیا

ویثیر مشاعره   اإلنسانأما الشعر فیمكن تعریفھ على أنھ فن یخاطب وجدان 

وأناشید األطفال وأغانیھم لون من األدب یصور جوانب الحیاة ویعبر عن ، النبیلة

، ویصف الطبیعة، ویشرح الحالة االجتماعیة وینقل األفكار والقیم  اإلنسانیةالعواطف 

مھذب، واألطفال میالون بطبعھم إلى اإلیقاع، وأفئدتھم عامرة بالعواطف  في شكل

الجیاشة، لذلك یجدون في األناشید متنفسا لمشاعرھم، ولذلك فھي وسیلة فعالة للتثقیف 

  .وتعلیم األطفال

  : ناشید واألشعارألاألھمیة التربویة ل7-3-1

   :لألناشید واألشعار أھمیة كبیرة لألطفال فھي

  .نفس الطفل السرور والبھجةتبعث في 

 .تخلص الطفل من الخجل واالنطواء، والتردد، وعیوب النطق

 .تغرس في نفوس األطفال القیم والمثل العلیا واألخالق الحمیدة

 .تعزز الروح الوطنیة لدى األطفال

 .عن المواھب ومواطن اإلبداع لدى األطفالتكشف 

 .النطقتھذب السمع وتعین على إخراج الحروف، وتحسین 

 .تنمي في نفوس األطفال القدرة على الخطابة وحسن اإللقاء
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 )1( .تعد وسیلة من وسائل التربیة والتعلیم

 :اإلذاعة المدرسیة7-4

الشفوي مركزا اعالمیا تحتل اإلذاعة المدرسیة كوسیلة من وسائل االتصال 

الفعالیات  عرضة وسریعة في بث المعلومات ویادونشطا، ألنھا وسیلة اقتص وترفیھیا

  )2(.والنشاطات المختلفة التي یقوم بھا المعلم مع مجموعة من المتعلمین

  :من أبرز الوظائف التي تؤدیھا اإلذاعة المدرسیةو

تسھیل اتصال المدرسة بالعاملین وإبالغھم التعلیمات بالقرارات الخاصة بحسن سیر  -

  .العملیة التعلیمیة

  إلى األقسام، وتنشیط أوقات الراحة  متعلمینالتنظیم فقرات الیوم الدراسي، في دخول  -

 .إحیاء المناسبات وتنشیط االحتفاالت المختلفة -

  )3( .ذوي المواھب للمتعلمیناإلثراء الثقافي، بتقدیم األعمال الجیدة  -

عن رغباتھ ومواھبھ  المتعلماإلذاعة المدرسیة عامل نشاط عقلي ووجداني یعبر فیھ 

 وآرائھ، وعلى اإلدارة المدرسیة أن تراعي تلك المیول وتعمل على رعایتھا، وعلى أن یكون

، ویحقق نوازعھ الذاتیة في التعبیر عن المتعلمالنشاط اإلذاعي معبرا عنھا بشكل یُرضي میول 

مقال قصیر أو أغنیة تجاه الموضوع أو المناسبة المعنیة بأي شكل یریده، سواء أكان ذلك باذاتھ 

القمع أو التدخل  المتعلمینأو قصیدة أو حتى طُرفة أو قصة أو مسرحیة، وأال یمارس على 

المفضي إلى إلغاء شخصیاتھم التي ال بد لھا أن تتشكل أوال وتصقل وترعى في البیئة التعلیمیة، 

السلیم المباشر وغیر ، وھي المسئولة عن توجیھھم التوجیھ للمتعلمینوالتي ھي حاضنة حقیقیة 

متفاعل واجتماعي، یتعلم ویمارس القیم االجتماعیة اإلیجابیة متعلم  المباشر، لتساھم في إیجاد

في عرض اآلراء واالستماع لھا أو الرد علیھا بالطریقة التربویة والسلوكیة المقصود تعلمھا في 

 .المدرسة

                                                           
،دار قندیل للنشر 1لطلبة المرحلة األساسیة، ط –تدریس القیم  استراتیجیات.الفتاح، أبو لطیفة رائد فخري،العساف جمال عبد ) 1(

  . 168، 166ص، ص .20012والتوزیع،عمان، 

  .154، ص2010الحریري رافدة ، فاعلیة االتصاالت التربویة في المؤسسات التعلیمیة ، دار الفكر، عمان، )2(

  . 22، ص 2011، عالم الكتب ، القاھرة، 1عل طسمیع، مھارات االتصال والتفاد الآل مساعد حصة محمد، العقباوي أحالم عب)3(
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 :دور اإلذاعة المدرسیةویورد فراس حج محمد مجموعة من الشروط التي تضمن نجاح 

حكرا على فئة خاصة منھم، كأن یسیطر علیھا  فال تكون :للمتعلمینالعدالة في مشاركة  -

 اآلخرون، بل إنھ من الضروري أن یشارك المتعلمینالمتفوقون في التحصیل، ویُھمل  المتعلمین

یع وبالتساوي على في البرنامج اإلذاعي عبر آلیة وخطة زمنیة تكفل مشاركة الجم المتعلمین كل

، )المعاقون(مدار العام أو الفصل، وأن یُراعى إشراك المتعلمین من ذوي االحتیاجات الخاصة 

لتساھم اإلذاعة المدرسیة في إدماج ھؤالء في البیئة التعلیمیة دمجا طبیعیا أسوة بزمالئھم، 

في اإلذاعة  في المشاركة المتعلمینات الفرصة على قدم المساواة مع المتعلموكذلك منح 

 .المدرسیة في المدارس المختلطة

األول، التنوع في شكل : وللتنوع في البرنامج اإلذاعي جانبان: التنوع في البرنامج اإلذاعي -

المادة، بحیث تشمل أشكاال إبداعیة متعددة، فال تقتصر على الخطابات والمقاالت والنقل من 

كالنشید واألغنیة  المتعلمینال أخرى من إبداع الكتب المقررة، بل ال بد من أن یكون ھناك أشك

في  المتعلمینوأما الثاني، فیتعلق بالتنوع الموضوعي، فیتحدث . والقصة والمشاھد المسرحیة

 .موضوعات متعددة تربویة واجتماعیة ودینیة

ویمكن أن یتم ھذا التشجیع من خالل أسالیب ووسائل : على المشاركة المتعلمینتشجیع  -

الذین نفذوا البرنامج من طرف مدیر  المتعلمینالتكریم، واإلشادة والثناء بمجھود : منھامتعددة، و

 ویمكن أن یشارك كل یوم أحدُ .المدرسة أو المعلم المسؤول ، وتخصیص جائزة ألفضل عرض

یكون وبأنھم في سیاق تربوي واحد، ھم یشعرفي تقدیم اإلذاعة المدرسیة، ل المتعلمینالمعلمین 

 .لمشاركة الفاعلة كل یومل ىذلك أدع

 )1(. االبتعاد عن االرتجالیة والتنفیذ العشوائي لفقرات اإلذاعة المدرسیة-

 ، فھيعن مواھبھ ورغباتھ وآرائھ المتعلماالذاعة المدرسیة ھي فضاء للتعبیر الحر یعبر فیھ 

اإلیجابي، في عرض اآلراء واالستماع لھا، أو الرد  التفاعل االجتماعي ةارسلممیتعلم و مجال

  .علیھا بالطریقة التربویة ،والسلوكیة المقصود تعلمھا في المدرسة

                                                           
، نقال عن 2017،فلسطین، جانفي 82فراس حج محمد،اإلذاعة المدرسیة وأثرھا في بناء شخصیة المتعلم، مجلة عود الند،العدد) 1(

http://www.oudnad.net/17:30، على الساعة 2016- 01- 12في، فحص.  
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    :المجالت المدرسیة7-5

دوریة، یشارك في إعدادھا المدیر وبعض المعلمین،  ھي مجلة المدرسیة ةالمجل

بأنھم أسرة واحدة، وتوزع على  ، مما یرفع من روحھم المعنویة، ویجعلھم یشعرونلمتعلمیناو

  )1(.وأعضاء من المجتمع المحلي المتعلمینالمعلمین و

  :المسرح المدرسي7-6

المسرح المدرسي ھو وسیلة من الوسائل التثقیفیة والتعلیمیة والتربویة والترفیھیة، فھو    

مواقف  والترفیھ، وتعرض في یقدم نشطات ممیزة یقوم بھا المتعلمین بھدف التعلم والتربیة

یانا تعرض فیھ بعض البطوالت التاریخیة، ح، أو ثقافة من ثقافات الشعوب، وأمعددة من الحیاة

، ویساعد المسرح المدرسي في لھ وتعدد النشاطات المسرحیة وتتنوع طبقا للھدف الذي تسعى

على تدریب المتعلمین على  صقل المتعلمین في التعبیر اللفظي والغیر اللفظي، كما یساعد

سرح یجمع بین التسلیة والتفكیر، واالنفعال ماالصغاء واالنتباه مع تحقیق المتعة والفائدة، وال

        )2( .والمراقبة، واستشعار الوجود الفردي والوجود الجماعي

تمكن الرحالت من اكتشاف البیئة خارج المدرسة بل وخارج    :میةیالت التعلرحال7-7

بالخبرات، التي تتبع األھداف التي خطط لتحقیقھا مسبقا،  وإمدادھمالمدینة محل سكنھم، 

باإلضافة إلى تعلم االنضباط، والمشاركة والتعاون، والتعرف على زمالئھم بطریقة أعمق، 

  )3( .وعقد صداقات جدیدة، كما تتیح فرص التفاعل مع المعلمین خارج مجال الدراسة الروتیني

  : النشاط الریاضي7-8

األساسیة في البرامج التعلیمیة، وتكمن أھمیتھ في كونھ یحدث التوازن   ألنشطةیعد من ا

في اكتساب اللیاقة البدنیة وتنشیط الوظائف الحیویة  ني للتعلیم، ویفیدبین البعد الفكري والبد

كما یدعم النمو . مظھرهللجسم، والتخلص من المشاكل التي تحد من حركتھ ونموه، وتعیب 

ظھر أثرة في تحقیق التوازن الشخصي، حیث یساعد على تنفیس النفسي واالجتماعي، وی
                                                           

  .200آل مساعد حصة محمد، العقباوي أحالم عبد السمیع،ص ) 1(

  .157الحریري رافدة ، مرجع سابق، ص)2(

  .154،نفس المرجع) 3(
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المكبوتات والطاقات السلبیة الكامنة، ومن الناحیة االجتماعیة فالنشاط الریاضي یغرس أسالیب 

التفاعل االیجابي، كتنسیق العمل التعاوني، وتھذیب التنافس بالتعود على النزاھة، وتقبل الربح 

 . والخسارة، واحترام الخصم



  

  : الفصل الرابع

المناخ المدرسي كمجال لالندماج 

  االجتماعي 

  

  مفھوم المناخ المدرسي-1

  عوامل المناخ المدرسي االیجابي-2

  أھمیة المناخ المدرسي االیجابي-3

  المناخ المدرسي  طامأن-4

  أبعاد المناخ المدرسي-5

  البعد العالئقي5-1

  البعد المادي للمناخ المدرسي5-2

  المفسرة للمناخ المدرسيالنظریات -6
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  مفھوم المناخ المدرسي-1       

كالشخص��یة بالنس��بة للمنض��مة المن��اخ أن   Halpin&Croftك��ل م��ن ھ��البین وكروف��ت ىی��ر      

ج��و العالق��ات االجتماعی��ة والنفس��یة ة التعلیمی��ة یتض��من نض��مللف��رد ذل��ك أن المن��اخ بالنس��بة للم

 العالق�ة ب�ین  می�زت ال�ذيالمناخ التعلیمي ھو مجموع الس�مات ما یعني أن  )1(. واإلنسانیة للمدارس

من معلمین ومتعلمین وإداریین وبیئ�ة مادی�ة فالتفاع�ل ب�ین ھ�ذه العناص�ر عناصر البیئة المدرسیة 

  .لألفراد واالجتماعي يلوجدانیترك أثرا على المستوى ا

الت�ي و عالق�ة المعل�م ب�المتعلمویرى عباس سبتي أن�ھ یمك�ن تحدی�د المن�اخ المدرس�ي بدراس�ة       

، ، وعالقة المتعلم بزمالئھ ف�ي المدرس�ةجھھا المعلم للمتعلموالصداقة التي یوتقیس مدى االھتمام 

بوج�ھ لھ�ا وتوجھ�ھ للمدرس�ة وحب�ھ  ھتم�ام الم�تعلموالتي تتس�م بج�و م�ن األلف�ة والتع�اون، وم�دى ا

، وم��دى مدرس��ة والمعلم��ین والط��البع��ام، وك��ذلك االھتم��ام بالعالق��ات االجتماعی��ة، ب��ین إدارة ال

األول العالق�ات : المناخ یتكون من ج�انبینف )2(.األھمیة المعطاة من إدارة المدرسة اتجاه األنشطة

اني ھ�و المس�اعي والث�، ماعیة والمشاعر السائدة داخل المدرس�ة وأثرھ�ا النفس�ي والوج�دانياالجت

  .المتعلمین اتجاه المدرسة مشاعر االجتماعیةالعالقات لتطویر العاملین بالمدرسة  التي تقوم بھا 

ق�د  المدرس�ة إذ يف� لس�ائدا النفس�ي االجتم�اعي الطابع ھو المدرسي المناخ نویرى العتیبي أ      

 م�ن والمعلم�ون المتعلم�ین فیھ�ا یتواج�د  أم�ـاكن ع�ـن عب�ارة الم�دارس ب�أن الع�ادي خصیبدو للش

 تخـ�ـتلف الم�دارسن أ والحقیق�ة بع�ض، ع�ن بعض�ھا تختل�ف ال فھــ�ـي ولذل�ـك الطلب�ة، تعلیم أجل

 االختــ�ـالفات غیرھا،وھ�ـذه ع�ن یمیزھ�ا ال�ذي وجوھ�ا طابعھ�ا حی�ث م�ن بعـــ�ـض ع�ن بعضــھا

والط�ابع الع�ام ھ�و حص�یلة  واضحة ألفراد داخ�ل المدرس�ة كالع�املین، والمعلم�ین والطلب�ة، تبـدو

وھ�و  فك�ل مدرس�ة تتمی�ز بمن�اخ خ�اص بھ�ا )3(. التفاعالت والعالقات بین األفراد داخ�ل المدرس�ة

، والتعل�یم داخ�ل داريوطریق�ة تنظ�یم س�یر العم�ل اإل عل�ق بطبیع�ة العالق�ات ب�ین أعض�ائھامتأمر 

   .الفصول

                                                           

  .127، ص 2000ط، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، .أحمد اسماعیل حجي،اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة، د) 1(
،نق���ال ع���ن 2013 -دراس���ة مكتبی���ة–عب���اس س���بتي، دراس���ة أث���ر المن���اخ المدرس���ي ف���ي تفعی���ل دور اإلدارة المدرس���یة ) 2(

http://tarba22.blogspot.com/2013/09/blog-post_4.html،17:25على الساعة .2013-05-18، فحص في.  
دراس�ة میدانی�ة  -لمعلمین بمراحل التعلیم العامالعتیبي محمد عبد المحسن ضبیب، المناخ المدرسي ومعوقاتھ ودوره في أداء ا)3(

غیر منشورة،جامعة نایف العربیة للعل�وم )-على عینة من المعلمین العاملین بالمدارس الحكومیة بمدینة الریاض،مذكرة ماجستیر
  .  16ص. 2008كلیة العلوم االجتماعیة، –األمنیة 
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تفاع�ل قات المتش�ابكة داخ�ل الفص�ل،  ب�ین مجموع العال الصفي بأنھالخزاعلة المناخ  ویحدد      

، وم��ع المعل�م م��ن جھ�ة ثانی��ة، والقواع�د الض��ابطة لس�لوك الطلب��ة، م��ن جھ�ة م��ع بع�ض ینالمتعلم�

وترتیب البیئة التعلیمی�ة، و تك�ون التف�اعالت ب�ین ھ�ذه العناص�ر موجھ�ة م�ن ط�رف المعل�م حین�ا، 

لتص�بح عالق�ة ثالثی�ة ب�ین  ،یق�ل ع�دد العالق�ات ففي المناخ الص�في )1(. ومتأثرة بالطلبة حینا آخر

 داخل الص�ف أم�ا مباشر لیس لھم دور اإلداریین ، ألن)المتعلمین، عناصر البیئة المادیة المعلم،(

والمش�رف عل�ى  مالمباش�ر لھ� والموج�ھ الراع�ي ھ�و امھ م�ع المتعلم�ین ألن المعل�مفتقل مھ دیرالم

  تنظیم البیئة  

  :اإلیجابي عوامل المناخ المدرسي-2      

لتعم��ل عناص��ر المدرس��ة  مجموع��ة م��ن األس��باب، ت��وفر االیج��ابي من��اخ المدرس��يالیتطل��ب      

ویس�ھل  النج�اح المدرس�ي للمتعلم�ین والرض�ا ال�وظیفي عن�د الع�املین ب�ھیتحق�ق بتوافق ونجاح، و

  :، وتتمثل ھذه العوامل فيوظائفھمأداء 

فالمن�اخ  تحظ�ى بالتق�دیر والعنای�ةویقصد بھ شعور األفراد بأن مقترحاتھم وأرائھ�م  :االحترام2-1

فیھ بالقمع، وإنما یش�عر بالرعای�ة واالھتم�ام، وإنم�ا یش�عرون  ال یشعر األفراد المدرسي االیجابي

النفس�ي والتق�دیر بالنس�بة للف�رد داخ�ل المؤسس�ة  بالرعایة واالھتمام، ھذا ما یبعث على االستقرار

  .التعلیمیة

بعی�دا ع�ن  یتع�املون مع�ھ بص�دقوتتمثل في إیمان الطالب بأن األفراد داخل المؤسسة : الثقة2-2

ا یول�د ، مم�فتوفر مثل ھ�ذا الج�و یش�عرھم باألم�ان داخ�ل البیئ�ة الدراس�یة مظاھر الریاء والخداع،

    .وشعور العاملین بالحماس و عدم الرغبة في التغیب عن العمل الشعور باالنتماء للمدرسة

حی�ث وج�ب عل�ى الع�املین بالعملی�ة التربوی�ة إتاح�ة الف�رص لجمی�ع الط�الب بم�ا  :المشاركة2-3

ح�ق ففق�دان الم�تعلم ب وط�رح المقترح�ات ا في ص�نع الق�رار وإب�داء األفك�ارفیھم المتأخرین دراسی

المشاركة یؤثر سلبیا على مفھوم الذات، كما یحرم المؤسس�ة م�ن االس�تفادة م�ن أفك�ارھم وأرائھ�م 

    .عملیة التربویةفي الفي تطویرھم 

                                                           

  .383لخزاعلة محمد سلمان،مرجع سابق،صا)1(
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ارتباط مشاعر األفراد بالمؤسسة التعلیمیة وم�دى والئھ�م لھ�ا وال�دفاع عنھ�ا، وم�ن  :التماسك2-4

  . ومیلھم للبقاء فیھا والمحافظة علیھا آثاره شعور األفراد بروح الجماعة

فالمناخ االیجابي ھو الذي یكسر الروتین ویتطلع للتجدید، ولكي یتحقق النمو الس�لیم  :التجدید2-5

تعلیمی�ة،وأن تك�ون مرتبط�ة الالدراسیة وبرامجھا ال بد لھا من أن تعدل بشكل مستمر من خططھا 

بمشاریع تنمویة مرتبطة بحاج�ات المجتم�ع وأھداف�ھ یثی�ر اھتم�ام األف�راد ویش�بع دوافعھ�م  ویزی�د 

  )1( .حاتھممن طمو

العملیة التعلیمیة العلمیة، فھي تبعث على االس�تقرار  ضروریة لنجاح المناخ المدرسيعوامل إن 

وتحف��ز المعلم��ین عل��ى  عل��ى الدراس��ة ی��زداد إقب��الھمونف��وس المتعلم��ین، فیحب��ون المدرس��ة   ف��ي 

لتحقی��ق لعم��ل، وتتوط��د العالق��ة ب��ین مكون��ات المدرس��ة، لتعم��ل ف��ي تناس��ق وت��آزر، التف��اني ف��ي ا

   .أھداف التعلیم المدرسي

  :المناخ المدرسي االیجابي أھمیة-3

اتجاھ�ات ك�ل م�ن المعلم�ین والمتعلم�ین نح�و ویؤثر المناخ المدرسي بشكل مباش�ر عل�ى س�لوك  -

والمتعلم�ین أنفس�ھم،  والمتعلم�ین المعلم�ین ي یھتم بخلق عالقات إیجابیة بینالمدرسة، فالمناخ الذ

  إیجابا على سلوك المتعلمین ویساھم في زیادة تحصیلھم

، وب�ین المتعلم�ین یستطیع أن یوافق بین مص�الح المعلم�ین والمتعلم�ین ھو الذيالمناخ اإلیجابي  -

  .على اختالف خصائصھم

مس�توى  ف�ي إدارة س�لوك الطلب�ة، وانخف�اضكما یتمیز بالمرونة واالعتدال بین الحری�ة التس�لط  -

  .ین والمتعلمینماستخدام أسالیب العقاب، وأن تكون العلیمات واضحة ومحددة لسلوك المعل

التركیز على نقاط قوة المتعلمین والمعلمین، وأن یمتلك المعلمون اتجاھات إیجابیة نح�و أنفس�ھم  -

  )2( .ونحو المتعلمین

                                                           

بن الدن، المناخ النفسي وعالقتھ بالتحصیل الدراسي والطمأنینة النفسیة لدى طالبات كلیة التربی�ة للبن�ات، مجل�ة  سامیة محمد)1(
  .383ص2001، الریاض،1، ج25كلیة التربیة، العدد 

  .264ھارون رمزي فتحي، مرجع سابق،ص)2(
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  عام�ل وق�ائي وحمای�ة للطلب�ةأن المن�اخ المدرس�ي اإلیج�ابي   وعالوة على ذلك وج�د الب�احثون -

  .معادي للمجتمعو منحرف ارتكاب سلوك  ویقدم ظروف تعلم وصحة لھم ویمنعھم من

المن��اخ المدرس��ي م��رتبط ب��نمط القی��ادة وس��لوك الط��الب وبإنت��اجھم وتحص��یلھم ع��الوة عل��ى  -

  )1(وبدرجة انتمائھم للمدرسة ي للمعلمین ورفع روحھم المعنویة ارتباطھ بالرضا الوظیف

، م�ا یجع�ل م�ن نجاح�ھ یتطل�ب اس�تقامة مجم�وع العالق�ات یرتبط المناخ بالعدید م�ن العوام�ل      

ونتیج�ة   ة المدرسیة وتھیئة وتجھیز المبن�ىن المعلمین والمتعلمین واإلدارالسائدة في المدرسة، بی

ترس���خ الق���یم و وی���دعم التحص���یل الدراس���ي، ،ل���ذلك تع���زز االتجاھ���ات االیجابی���ة نح���و المدرس���ة

            .األلفة والمودة سودوت اإلنسانیةوتتوطد العالقات جتماعیة اال

  :المناخ المدرسي  طامأن-4    

تم�ایز التفاع��ل والتنظ�یم، فھن��اك ب، ن�اخ الس��ائدتتم�ایز المؤسس��ات التربوی�ة م��ن حی�ث طبیع��ة الم   

 مؤسسات یسود جوھا األلفة والنظام، وفي المقابل ھناك مدارس تعمھا الفوضى وعدم المشاركة  

 وتن��اول ال��ذینالب��احثین  ب��یناخ��تالف فھن��اك  المن��اخ المدرس��ي ال یوج��د تص��نیف موح��د ألنم��اط    

      :المدرسي المناخ ، لذلك ظھرت نماذج كثیرة ألنماطموضوع المناخ المدرسي

  :)  (Halpin&Croft نموذج ھالبین و كروفت 4-1          

  :إلى وجود ستة أنواع من المناخ المدرسي ، ھي  )ھالبین و كروفت( وقد توصل            

  :المناخ المفتوح4-1-1           

حی�ث  ب�روح معنوی�ة عالی�ة، ، عندما یتمتع أعض�اؤهاخا مفتوحاویكون المناخ المدرسي من         

كم��ا یس�عى م��دیر المدرس�ة إل�ى تس��ھیل إنج�از المعلم��ین . نج�د المعلم�ین یعمل��ون مع�ا دون ش�كوى

  .، كما تسود المدرسة عالقات اجتماعیة قویة عمال الموكلة إلیھم بال تعقیداتلأل

         

  

                                                           

  . مرجع سابق عباس سبتي،)1(
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  :مناخ الحكم الذاتي 4-1-2       

المن�اخ، حری�ة ش�بھ كامل�ة یتیحھ�ا م�دیرھا للع�املین بھ�ا ف�ي  ویسود المدرسة التي تتسم بھ�ذا       

تس��ود  أداء واجب��اتھم، ویتس��م األداء واإلنج��از باالنس��یابیة وع��دم التعقی��د ،حی��ث یتع��اون الجمی��ع و

  .ن كانت بدرجة اقل من المناخ المفتوح إروح معنویة عالیة بینھم، و

  :المناخ المراقب 4-1-3        

، إذا تركز االھتمام بأداء العمل وإنجازه بالدرجة األول�ى اخ مؤسسات التعلیمالمنیسود ھذا         

ذل�ك أن االھتم�ام بالعم�ل وإنج�از الواجب�ات ال یت�یح . ،ولو عل�ى حس�اب إش�باع حاج�ات الع�املین 

ویقوم مدیر المدرسة ف�ي ھ�ذا المن�اخ بالرقاب�ة والمتابع�ة . فرصة االھتمام بالعالقات بین العاملین 

المباش���ر، وال یس���مح ب���الخروج عل���ى القواع���د الموض���وعة ودون االھتم���ام بمش���اعر والتوجی���ھ 

  )1( .و الروح المعنویة ال تكون عالیة كما ھي الحال بالنسبة للمناخ المفتوح .اآلخرین

  :المناخ العائلي4 -4-1       

بالعالق���ات ویفض���ل االھتم���ام  تتس���م بھ���ذا المن���اخ ال���روح العائلی���ةوتس���ود المدرس���ة الت���ي         

ویقل الدور التوجیھي لم�دیر المدرس�ة،وھو . زاالھتمام بالعمل واإلنجا والحاجات االجتماعیة عن

ولم��ا ك��ان .ال یعق��د األم��ور ب��ل ییس��رھا إل��ى ح��د كبی��ر إل��ى درج��ة أن الجمی��ع یش��عر بج��و األس��رة 

  .متوسطة االھتمام منصبا على إشباع الحاجات االجتماعیة وحدھا فان الروح المعنویة تكون 

  ) األبوي: (يالمناخ الوالد4-1-5      

إذ تترك�ز الس�لطة ف�ي م��دیر وتتمی�ز المدرس�ة ف�ي ظ�ل ھ��ذا المن�اخ بانع�دام تف�ویض الس��لطة،       

وی�نجم ع�ن ذل�ك أن س�لطة الرقاب�ة تك�ون أعل�ى م�ن س�لطة التوجی�ھ واإلش�راف ،فھن�اك  ،المدرسة

ئھ�م وك�ذلك بالنس�بة إل�ى إش�باع حاج�اتھم اھتمام ضعیف بتوجیھ أعضاء المدرس�ة ف�ي عملھ�م وأدا

ویس��ود االنقس��ام والتح��زب ص��فوف أعض��اء المدرس��ة ، مم��ا ی��ؤدي إل��ى انخف��اض .االجتماعی��ة 

  )2( .الروح المعنویة نتیجة انخفاض األداء وإھمال إشباع الحاجات 

                                                           

  . نفس المرجع)1(
  .100،101ق ص،ص عربیات بشیر محمد،مرجع ساب)2(
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  :المناخ المغلق4-1-6        

وع��املین ال تت��اح لھ��م ف��رص تنمی��ة وھ��و نق��یض المن��اخ المفت��وح ، فاألعض��اء م��ن معلم��ین        

ویتصف مدیر المدرس�ة بع�دم . عالقاتھم االجتماعیة، كما أن أداء العمل و إنجازه یكون منخفضا 

 أن��ھ یھ��تم بالش��كلیات واألم��ور ،جی��ھ،وتحقیق مس��توى األداء المطل��وبقدرت��ھ عل��ى القی��ادة والتو

وین�تج ع�ن ذل�ك انخف�اض ش�دید ف�ي ال�روح المعنوی�ة  ة، كما یتناسى دوره كنموذج وق�دوةالروتینی

   .بالمدرسة 

ل م�ن خ�ال الس�ائد في تحدید نمط المناخ المدرسة في إدارة مدیرلا سلوبیظھر األثر البالغ أل      

م�ا ی�نعكس عل�ى روحھ�م  تشجیع أو شجب مبادرة المعلمین وكذا تقیید عالقاتھم واتخ�اذ الق�رارات

بدرج��ة  لتحص��یل الدراس��ي للتالمی��ذوبمس��توى ابالدرج��ة األول��ى ، المعنوی��ة، وأدائھ��م وإنج��ازھم

ی�نخفض مت�ى و االھتم�ام بالجوان�ب اإلنس�انیة واالجتماعی�ةیرتفع في ظل مناخ یسوده  الذيثانیة، 

  .على العمل وحده أھمل االھتمام بھا واقتصر 

  :نموذج ویلور وجونز 4-2     

اھ��ات المعلم��ین نح��و ض��بط التالمی��ذ اتجق��ام ك��ل م��ن ویل��ور وج��ونز بدراس��ة لقی��اس  1967ع��ام 

  وتوصال إلى أن ھناك نمطین من المدارس 

  :المدارس الحارسة 4-2-1     

قب�ول ق��رارات  المتعلم�ینوعل�ى  ظ�امعل��ى الن والمحافظ�ةیتص�ف مناخھ�ا بالقس�وة واالنض�باط     

ھ�ذه الم�دارس  ویس�یطر عل�ى ج�و فھم س�لوك التالمی�ذ وال یحاول المعلمون المعلمین دون مناقشة

  .عدم الثقة والتشاؤم
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  :  اإلنسانیةالمدارس 4-2-2     

المعلم�ین والتالمی�ذ، وتھ�تم  تتوفر بھ�ا بیئ�ة تعلیمی�ة یس�ودھا التفاع�ل االیج�ابي، والتع�اون ب�ین     

احي النفس��یة واالجتماعی��ة ف��ي العملی��ة التعلیمی��ة، ویحب��ذ المعلم��ون ف��ي ھ��ذا النم��وذج المن��اخ ب��النو

  )1(. الذي یكون فیھ االتصال مفتوحا بین المعلمین والمتعلمین الدیمقراطي

  :أبعاد المناخ المدرسي-5    

یتكون المناخ المدرسي من بعدین أساسین ھما البعد العالئقي وال�ذي یض�م مجم�وع العالق�ات      

 ة وبع��د م��ادي ویتمث��ل ف��ي البیئ��ة المادی�� لمدرس��ة م��ن متعلم��ین ومعلم��ین وعم��الب��ین أعض��اء ا

   .للمدرسة من حیث أمنھا وصحیتھا للمتعلمین

  :البعد العالئقي 1 -5      

  :داخل المجتمع المدرسي عالقات المعلم1- 1 -5       

، متزن�ا أن یكون إیجابیا في عالقاتھ ھذه المھام یقتضيالمعلم منوط بمھام كثیرة، ونجاحھ في      

    للمتعلمین، متحمال كل مسؤلیاتھ  ھتعاملم معتدال فيفي شخصیتھ 

  :عالقة المعلم مع زمالئھ1-1- 1 -5-     

أن وأن ینب��ذ الخ��الف معھ��م، عالق��ة المعل��م ب��المعلمین اآلخ��رین ھ��ي عالق��ة احت��رام وتع��اون       

خ�رین أو التجس�س عمل�ھ وح�ده دون اآل وإب�رازیبتعد المعلم عن الوصولیة على حساب اآلخ�رین 

  .علیھم ونقل أخبارھم،واالبتعاد عن انتقاد زمالئھم نقدا غیر بناء

   :عالقة المعلم باإلدارة المدرسیة1-2- 1 -5      

وإعط��اء األولوی��ة لمص��لحة  ،االحت��رام المتب��ادلالثق��ة، وقائم��ة عل��ى  جدی��ةأن تك��ون عالق��ة       

، الدراسة، وف�ي االجتماع�اتبأن ینتظم في حضوره مواعید بدأ ، وااللتزام بالواجباتالمجموعة، 

      وأن یشارك في النشاط المدرسي، إشرافا وتنفیذا، 

       
                                                           

  . مرجع سابق عباس سبتي،)1(
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  :عالقة المعلم بالمتعلم3 -1- 1 -5       

فعلى المعلم أن یبني عالقتھ فھم طاقاتھ وتفعیلھا  ق الجو العالئقي یساعد المتعلم علىإن خل        

ف�دور . وتش�جیع روح المب�ادرة ،على ح�ل مش�كالتھ، ومساعدتھ تعلم على أساس فھمھ ظروفھبالم

المعل��م ھ��و مس��اعدة وتش��جیع الطلب��ة عل��ى تك��وین جماع��ات عم��ل وص��داقة، والعم��ل عل��ى إث��ارة 

اع، دافعی�تھم  لل��تعلم، واكتش��اف ق��دراتھم وإمكان��اتھم، كم��ا یش��جعھم عل��ى التن��افس ب��دال م��ن الص��ر

  .ر باألمن واالنتماءا ما یقوي عندھم الشعوھذ وتھیئة فرص التفاعل والتعاون،

  :تصنف األنماط القیادیة للمعلم في إدارة الفصل إلى ثالثو -

 :النمط التسلطي  - أ

یقوم ھذا النمط على الصرامة التامة في تسییر الصف، أین یسعى المعل�م إل�ى ال�تحكم الت�ام         

في سلوك المتعلمین، حیث یحدد نظاما ص�ارما  للقواع�د والعقوب�ات والمكاف�آت، وھ�و وح�ده م�ن 

   .م لھممناقشتھفي ذلك و المتعلمین بإشراكیتخذ القرارات وال یسمح 

العیوب، ألنھ ینجح في تحقیق االنضباط بشكل مؤقت فقط، ألن�ھ یك�بح لھدا النمط الكثیر من        

  .، ویقید عالقة المعلم بالمتعلمةیعلمھم تحمل المسؤولی إرادة المتعلمین، وال

   :المتسیب أو المتحررالنمط  -ب     

تس��وده الحری��ة،  لیب��د إل��ى دعوةال��ب التربوی��ون ب��دأم��ع كث��رة االنتق��اد الموج��ھ لل��نمط الس��ابق،       

لك�ن مع�الم تل�ك الحری�ة ل�م . والمعتق�دات والتعبی�ر الح�ر ع�ن اآلراء واالحترام المتبادل والمساواة

، فقدان السلطة واالنض�باط، وإلھ�دار الوق�ت  ،وإلى سیادة الفوضى أدى تكن واضحة األمر الذي

  . اآلخرینطالب العنھ المساس ببحریة  فق رغباتھ، ینجروترك كل طالب یسیر نفسھ ألن 

بصفة عامة ھذا النمط م�ن اإلدارة الص�فیة ال یص�لح ف�ي المرحل�ة االبتدائی�ة ألن�ھ یتطل�ب أن       

األطف�ال ف�ي ھ�ذه  منتظما في عملھ، ذلك ال یتطابق وطبیعة یكون المتعلم واعیا لحقوقھ وواجباتھ،

  كثرة الحركة، ألنھم یتمیزون بالسن
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  :النمط الدیمقراطي -جـ     

في التعامل حی�ث یس�مح المعل�م للتالمی�ذ بالمش�اركة  المرونةعلى  اإلدارةیعتمد ھذا النمط من      

مع�دل  .یح�ثھم عل�ى ذل�كوالقرارات في شؤون التخطیط والتنظیم على ح�د الس�واء، ب�ل  اتخاذفي 

المتعلم�ین  ا النمط یكون مرتفعا، ویكون المعلم متقربا اجتماعیا م�ن التالمی�ذ، وی�تعلماألداء في ھذ

للمش�اركة ف�ي  ذل�ك إع�دادو، ھ�مب معلمی�ا، حت�ى ف�ي غاإلدارة الذاتیة، وممارس�ة األحك�ام الخلقی�ة

   )1(. مجتمعال

، علی�ھ أن ف�ي تلق�ین المعلوم�ات والق�یم  المعلم ھو قائد في صفھ، فإلى جان�ب مھام�ھ التربوی�ة     

 می�ولھم، لتك�ون نقط�ة ویتع�رف عل�ىتحس�س ق�دراتھم یو ضبط طالبھوی یحافظ على نظام الصف

وعالق�ة احترام�ھ وھیبت�ھ  ىعل�المحافظ�ة  م�ع، ویش�حذ طاق�اتھم ویعززھ�ا، االنطالق في الدروس

  .المودة

  :خصائص المعلم الناجح في إدارة الفصل         

 .التمكن من المادة التعلیمیة -

  . الدیمقراطیة والتسامح ومشاركة الطالب في اتخاذ القرارات -

 .التدریسالتنویع في أسالیب  -

 .والذكاء وسالمة العقل والجسم.قوة الشخصیة -

 .التحضیر السابق للمادة والحماس لھا -

 .توزیع األسئلة بالعدل ومراعاة الفروق الفردیة -

 .مةباألخالق الفاضلة والمبادئ الملتزالتحلي  -

 .لمام باألھداف والمنھجالتأھیل العلمي واإل -

 )2( .على المظھر بشكل الئق المحافظة -

  

  

                                                           

  .89،90الھنداوي یاسر فتحي، مرجع سابق، ص،ص ) 1(
  .92نفس المرجع، ص) 2(
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  :حتوى المنھج الدراسيعالقة المتعلم بم-5-1-2           

 تحقیق األھ�دافو تمعات في تنشئة أبنائھاالمج األساسیة التي تستغلھاالمناھج من الوسائط  -

الت�ي نبع�ت االجتماعیة والتنمویة، فالمنھج ھو ذلك المحتوى أو الخطة التربویة ویة والترب

 فی��ھ ال��ذي ب��رزت المجتم��ع طموح��ات وثقاف��ة ومعتق��دات وتطلع��ات مص��ادرھا م��ن فلس��فة

الت�ي  خبرات التعلیمیة على تنوع أشكالھا، وأس�الیبھا التعلیمی�ة والتدریس�یة،التضم جمیع و

  )1(. تحقق من خاللھا أھدافھا وسیاستھا المرسومة

ب�المواد الالزم�ة  اإللم�امجلیا في التكوین العلمي للمتمدرس من خ�الل  المناھج ویظھر أثر -

ت��ولى عنای��ة ق��یم االجتماعی��ة والخلقی��ة، ل��ذلك ال بتض��منھوالمناس��بة،  وف��ي بن��اء شخص��یتھ 

 .ومراعاة األمور التالیة في إعدادھاكبیرة في إعداد المناھج 

وأن یك��ون الم��نھج  ومراع��اة احتیاجاتھ��ا مراع��اة المرحل��ة العمری��ة الت��ي یم��ر بھ��ا الم��تعلم  -

 .نموهمنسجما مع سیكولوجیة 

تخ�رج أن ال یكون المنھج مقتصرا على الخبرات المدرسیة، ب�ل یج�ب أن تك�ون متنوع�ة   -

 .ليالك تعرف بالمحیط

وأن تك�ون م�واد ثقافی�ة تتح�دث ع�ن الص�حة  عل�ى المجتم�ع وم�ا یس�وده م�ن ثقاف�ة التركیز -

   .النفسیة والجسمیة

واالجتماعی�ة،  معرفی�ةلأھ�داف المن�اھج ش�املة للجوان�ب الجس�میة واالنفعالی�ة واأن تكون   -

 .والروحیة، بھدف تحقیق شخصیة متكاملة للمتعلم

 .ومحققة لألھداف التربویة ج مرتبطة بمواقف الحیاة الطبیعیةأن تكون المناھ  -

 .أن تكون ھناك مناھج خاصة بالمتفوقین، للعنایة بقدراتھم العالیة -

 .وجود برامج خاصة بالموھوبین، واالھتمام بالنشاط االبداعي -

، والعنای�ة بھ�م م�ن خ�الل إع�داد وفق�ا لنس�ب ذك�ائھم إعداد برامج خاصة بضعاف العق�ول  -

     ) 2(. أو إعدادھم لمھن بسیطة اعدھم على تحسین قدراتھم العقلیةبرامج خاصة، تس

                                                           

لخضر لكحل، كمال فرحاوي، أساسیات التخطیط التربوي النظري والتطبیق�ي، المعھ�د ال�وطني لتك�وین مس�تخدمي التربی�ة، ).1(
  46، ص2009الجزائر،

المنس��ي وآخ��رون، الص��حة النفس��یة وعل��م ال��نفس االجتم��اعي والتربی��ة النفس��یة، الجمھوری��ة الحدیث��ة، محم��ود عب��د الحل��یم )2(
  .35، ص2003االسكندریة، 
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 الش�مولیة ،والرس�مي للمحت�وى التعلیم�ي، ل�ذلك یش�ترط فی�ھ ظاھر،لا اإلطارفالمنھاج ھو      

ومراعاة خصائص المتعلم�ین، بحی�ث  فیحتوي على الجوانب المعرفیة والتثقیفیة واالجتماعیة

       .یمكنھم من تنمیة قدراتھم، ویساعدھم على التكیف مع واقعھم المعیش

 :)يجماعة الصف بوصفھا عامل تشكیل السلوك االجتماع(عالقة المتعلم بزمالئھ 5-1-3       

  :جماعة الصف عن الجماعات التي یكونھا األطفال في نفس المرحلةإن أھم ما یمیز         

طلب��ة الص��ف ف��ي الغال��ب متم��اثلین ف��ي الس��ن، وم��ن ك��ال الجنس��ین عل��ى عك��س رف��اق اللع��ب أو  -

  .الشلة، حیث تضم األكبر سنا واألصغر

إجباری���ة الحض���ور ض���من جماع���ة الص���ف عل���ى عك���س جماع���ة اللع���ب أو الش���لة أی���ن تك���ون  -

  .  الحضور مع عدمھاالختیاریة في 

والعمق م�ع ال�بعض اآلخ�ر، نظ�را  یة متفاوتة بین السطحیة مع البعضقد تجمع عالقات اجتماع -

للعدد الكبیر ألعضائھا، وعدم إمكانیة إتاحة قدر متساوي من فرص التفاعل بین التالمی�ذ، بس�بب 

   )1(. ارتفاع عددھم

والمتعلم���ین ف���ي الفص���ل الدراس���ي ش���أنھم ش���أن أي جماع���ة بش���ریة أخ���رى یمیل���ون إل���ى          

أس�الیب التعل�یم الغی�ر مباش�رة الت�ي  ج�و یس�وده الح�وار الح�ر والتواصل والتفاع�ل، وی�دعم  ذل�ك 

تعتمد عل�ى تنمی�ة التفكی�ر الناق�د، وإب�راز مزای�ا التالمی�ذ، ویزی�د حج�م جماع�ة الص�ف الكبی�ر م�ن 

، فالطف��ل یتلق��ى ف��ي  لعالق��ات ب��ین أعض��ائھا، م��ن حی��ث العم��ق والس��طحیةف��رص تن��وع أنم��اط ا

ة ف�ي المق�ررات الدراس�یة ،  أس�الیب ھارات والخبرات التعلیمیة المتضمنالمدرسة  إلى جانب الم

وتتع�دل  تماعی�ة جدی�دةجدیدة في التفاع�ل االجتم�اعي م�ع زمالئ�ھ، أی�ن  یكتس�ب مع�اییر وقیم�ا اج

ك االستقالل النسبي عن األسرة والتحرر من السلطة الھرمیة الت�ي بعض اتجاھاتھ،ویساعد في ذل

عالق�ات تق�وم عل�ى التس�اوي  حیث یج�د الم�تعلم نفس�ھ یق�یماألكبر،  تتدرج من الوالدین إلى األبناء

   .خصائص النموالتماثل في و في المكانة

  

                                                           

  . 48،70ص  الكویت،أبو سریع أسامة سعد، الصداقة من منظور علم النفس، عالم المعرفة،) 1(
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   :عالقات القائمین على العملیة التربویة داخل المدرسة5-1-4

عالق����ات مختل����ف الم����وظفین الع����املین بالمدرس����ة مث����ل األخص����ائیین النفس����انیین وتض����م      

والعم�ل  ل التربوي رھین نجاح ھذه العالق�ةونجاح العم اعیین، والعاملین بإدارة المدرسةواالجتم

المش��ترك التع��اوني للم��وظفین، والثق��ة واالحت��رام المتب��ادل بی��نھم عل��ى اخ��تالف مس��تویاتھم، وك��ذا 

نتھ وحبھ لھا، فالعملیة التربویة عملیة تتك�اثف فیھ�ا جھ�ود ك�ل الم�وظفین ، لك�ل تقدیر كل فرد لمھ

 یطبع��ھ الرض��ا ع��ن اآلخ��ر، ب��ل تتكام��ل وتتس��اند ف��ي ج��وأھمی��ة م��نھم دور ممی��ز ال یق��ل أي منھ��ا 

          )1(. ورفع تحصیلھم العلمي واحدة، ھدفھا العنایة بالمتعلمینمشكلة أسرة  والثقة والطمأنینة

فعالقات الموظفین، ترتبط بمؤش�رات نم�و المتعلم�ین، وتحص�یلھم، ك�ونھم مص�ب مھ�امھم،        

یحت�ذى بھ�ا المتعلم�ون ف�ي  كما أنھم یش�كلون ق�دوات.  ونجاح العامل مشروط بصفاء مناخ العمل

  .  المتعلم بالغین وعن المجتمع الخارجي عندسلوكھم، فھم یمثلون الصور األقرب عن ال

    :المدرسیةاإلدارة  5-1-5     

  :یمكن تعریف اإلدارة المدرسیة على أنھا      

م��ن معلم��ین (جمی��ع الجھ��ود المنس��قة الت��ي یق��وم بھ��ا م��دیر المدرس��ة م��ع جمی��ع الع��املین مع��ھ   -

وذلك بم�ا ییس�ر م�ا یھ�دف إلی�ھ  األھداف التربویة داخل المدرسة  بغیة تحقیق) وإداریین وغیرھم

  .المجتمع من تربیة أبنائھ

ینس�ق ویوج�ھ الخب�رات و كل نشاط یھدف إل�ى تحقی�ق األغ�راض التربوی�ة بكف�اءة وفعالی�ةأنھا   -

  .المدرسیة والتربویة ، وفق نماذج مختارة ومحددة من قبل ھیئات علیا أو ھیئات داخل المدرسة

ألج�ل  م�ي أو ترب�وي یح�دث داخ�ل المدرس�ةأنھا عملیة تخط�یط وتنس�یق وتوجی�ھ ك�ل عم�ل تعلی -

  لیمتطویر وتقدم التع

                                                           

  .75التطویر العام، األردن،   محمد جاسم محمد، سیكولوجیة، االدارة التعلیمیة والمدرسیة وأفاق)1(
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تاح���ة لتلبی���ة اإلدارة المدرس���یة ھ���ي عملی���ة تنس���یق الجھ���ود واس���تغالل الم���وارد المدرس���ة الم -

على التعلم إلى أقصى ح�د تس�مح ب�ھ ق�دراتھم، وتھیئ�تھم  ومساعدة المتعلمین االحتیاجات التربویة

  )1(.للحیاة واالندماج في المجتمع

والمنس�قة تعم�ل  )لإلداری�ین والمعلم�ین(إذا اإلدارة المدرسیة ھي مجموع الجھود المش�تركة       

وھي تصب في ھدف واحد ھ�و تعل�یم المتعلم�ین  تسخیر وتطویع اإلمكانیات المتاحةعلى تسییر و

  .وتحقیق النمو الشامل والمتكامل للمتعلمینبأحسن طریقة ممكنة، 

  : ة االبتدائیةالدور التربوي لمدیر المدرس     

لع بع��دد كبی��ر م��ن المھ��ام طض��یول األول والمباش��ر، وئاالبتدائی��ة ھ��و المس��م��دیر المدرس��ة       

 عای�ة ش�ؤون العم�ال والمعلم��ینكر منھ�ا مھ�ام إداری�ة لتنظ�یم وت�أطیر عم��ل المدرس�ة توالواجب�ا

ة تنفی�ذ ومھ�ام فنی�ة كمتابع� م وتس�ییر األم�ور المالی�ة للمدرس�ةواستقبال أولی�ائھ ل المتعلمینوتسجی

   .المناھج وتوجیھ المعلمین

  :ویحدد الدور التربوي لمدیر المدرسة االبتدائیة بما یلي

ت��وفیر ج��و م��ن ش��أنھ تك��وین جماع��ة تربوی��ة متماس��كة ومنس��جمة وق��ادرة عل��ى ت��ذلیل الص��عاب  -

  .والتحصین ضد النزاعات المحتملة وتفادیھا

ین والم��وظفین وأولی��اء المتعلم��ین تنمی��ة الش��عور بالمس��ؤلیة تس��تھدف عالق��ة الم��دیر م��ع المتعلم�� -

 .وتعزیز الثقة المتبادلة والتفاھم واحترام الشخصیة والصداقة والتضامن

وتس�ییر الحی�اة ض�من الجماع�ة  كمال التربیة التي تمنحھا األسرةإقامة الشروط التي من شأنھا إ -

 .غرس القیم االجتماعیة والوطنیة

واألعم��ال المنتج��ة الفردی��ة والجماعی��ة  الثقافی��ة والفنی��ة والریاض��یة ألنش��طةیش��جع الم��دیر ا - 

 .وحصص الترفیھ المنشطة التي تساعد على إیجاد المحیط المالئم لتنمیة شخصیة المتعلم

 .السھر على العنایة بالصحة البدنیة والخلقیة للمتعلمین الموجودین بالمؤسسة -

                                                           

    .20الھنداوي یاسر فتحي، مرجع سابق، ص )1(
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ترسیخ حب الوطن واالعتزاز باالنتماء إلیھ وتجس�ید الق�یم الحض�اریة لألم�ة واحت�رام الرم�وز  - 

 )1(. والثوابت الوطنیة والتمسك بحقوق اإلنسان

وت��رتبط طبیع��ة العالق��ة الت��ي ت��ربط م��دیر المدرس��ة ب��المعلمین والمتعلم��ین بتط��ور المدرس��ة،   

وس�عیھم  لمتعلم�ین وعملھ�م ونج�احھماوتط�ور شخص�یات  تطور المعلم�ین المھن�ي واالجتم�اعيو

    ) 2(. نحو مستقبل أفضل

إن نج��اح أي م��دیر ف��ي المھ��ام الس��ابقة ال��ذكر یتطل��ب أن یتمت��ع بشخص��یة متفانی��ة ف��ي العم��ل،     

وص��ارمة ف��ي الش��ؤون التنظیمی��ة، وخبی��رة ومرن��ة ف��ي التعام��ل م��ع المتعلم��ین خاص��ة وأنھ��م ف��ي 

علی��ھ أن یك��ون ق��دوة مثالی��ة ف��ي تص��رفاتھ أم��ام فتتمی��ز ب��التفتح االجتم��اعي،  مرحل��ة نم��و قاعدی��ة،

   .المتعلمین

بأنماط القیادة حیث ھناك ثالث أنماط ل�إلدارة لھ�ا األث�ر الب�الغ  باإلدارةوتتعدد عالقة المتعلم       

  .وتحصیل المتعلمین وكفاءة المعلمین إنتاجیةعلى 

بر نوعا من اإلدارة التسلطیة، وتقوم على الش�رعیة وتعت):التسلطیة(اإلدارة البیروقراطیة  - أ

وترك�ز عل�ى  وام�ر والن�واھي والقاع�دة الثابت�ةالقانونیة، وتتصف بالروتین والرس�میة واأل

   .اإلنساني قبل يالمادالجانب المؤسسة قبل الفرد، وعلى 

عل��ى یق��وم ال��نمط ال��دیمقراطي ف��ي اإلدارة المدرس��یة  ):التش��اوریة(اإلدارة الدیمقراطی��ة   -  ب

یحت�رمھم ، فھ�و ت الخاص�ة بالسیاس�ة والبرن�امجاإشراك المدیر للدارسین في اتخاذ القرار

تنمی���ة إب���داعات المعلم���ین  عل���ى ال���دیمقراطيس���ة رویعم���ل م���دیر المد كم���ا المتعلم���ین

  .والمتعلمین

یقوم ھذا النمط من اإلدارة على أن كل فرد عالم بذاتھ وعن�ده  ):الفوضویة(اإلدارة التساھلیة -جـ

، وتحم�ل المس�ئولیة وأن ك�ل ف�رد مس�ئول ع�ن نفس�ھ العملمن القدرة والذكاء ما یمكنھ من القیام ب

                                                           

  115،116ص،ص،2010،ط دار الخلدونیة.حروش رفیقة، إدارة المدارس االبتدائیة الجزائریة، ب)1(
صمراء دحماني، سامیة بن عمر، العالقات االنسانیة في المؤسسات التعلیمیة، مجل�ة عل�وم االنس�ان والمجتم�ع، كلی�ة العل�وم ) 2(

  . 91، ص2001، جوان 23بسكرة، العدد  -جامعة محمد خیضر -االنسانیة واالجتماعیة
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وق�د یس�تغل ع�دم تحدی�د  ن كل فرد فردیت�ھ ودوافع�ھ الشخص�یةوال یحدد الوقت الذي ینجز فیھ، أل

  )1(.اإلنتاجوعدم المسئولیة في التواكل والكسل 

 التنش��ئةفل��إلدارة المدرس��یة دور رئیس��ي ف��ي تحقی��ق أھ��داف المؤسس��ة التعلیمی��ة، م��ن خ��الل      

ومكاف�أة  اج�اتھم، وتنمی�ة مھ�ارتھم وم�واھبھماحتی المناسبة  للمتعلمین، من خالل تلبی�ة االجتماعیة

وكذا متابعة الحاالت الس�لوكیة  منھم وتحفیزھم على رفع مستویاتھم ومتابعة المتأخرینالمتفوقین 

س�رة، ف�ي ج�و م�ن والس�عي لحلھ�ا بالتنس�یق م�ع األ ة وتحري األسباب الكامن�ة ورائھ�االغیر السوی

         .الضبط المتوازن

  :العالقة بین أسرة المتعلم والمدرسة 5-1-6     

، للطف��ل يیخل��ق تكام��ل ف��ي عملی��ة اإلش��راف الترب��و ،توثی��ق الص��لة ب��ین األس��رة والمدرس��ة      

یس�اعد ف�ي ح�ل  بین األسرة والمدرس�ة  التعاونف ، بحیث ال تبقى المدرسة معزولة عن مجتمعھا 

مس��ار نم��وھم، ویجن��بھم االخ��تالف ش��كالت الت��ي تواج��ھ بع��ض المتعلم��ین وتعرق��ل مالكثی��ر م��ن ال

من خالل توضیح األھداف التربویة في أذھان األولی�اء،  ویتم تحقیق ذلك  في المواقفوالتناقض 

 روف ظ�لتحقیقھ�ا، وم�ن جھ�ة أخ�رى إط�الع المعل�م عل�ى  مس�اعیھمومن ثم یعملون على تك�ریس 

إن المعل�م الجی�د ھ�و  )2( .ب تعاملھ معھم بما یالئمھم ویحتاجون إلی�ھالییمكنھ من تطویع أس طالبھ

األمور المتعلمین سواء كان ذلك كتابی�ا أو ھاتفی�ا أو وجھ�ا الذي یحرص على التواصل مع أولیاء 

ومناقشة المشاكل التي یواجھھا مع التالمیذ، والتوصل إلى طرح اقتراحات بن�اءة تفی�د ف�ي  لوجھ،

وھ�ي  مناس�با لمناقش�ة أم�ور المتعلم�ینوتشكل مجالس اآلباء والمعلمین حیزا . تطویر نمو المتعلم

نح�و  وتنمی�ة االتجاھ�ات الوالدی�ة الص�حیحة ع المحل�ي ب�التعلیمم�ن وع�ي المجتم� حلقة وصل تزید

ط�اع ع�ن المدرس�ة والت�أخر ح�ل المش�اكل المتعلق�ة بالنظ�ام واالنق األبناء، ومساعدة المدرس�ة ف�ي

  )3( .وانحراف السلوك الدراسي

                                                           

  .75محمد جاسم محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .116، 115،ص،ص 2006،الدار العالمیة للنشر والتوزیع، األردن، 1، ط محمد علي أمیرة االتصال التربوي) 2(
  .5،6مرجع سابق، ص،ص الحریري رافدة ،)3(
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ب��ین   تص��ال االو ساس��ي والمح��وري ف��ي التربی��ة بش��كل ع��امو ال��دور األھ��س��ري ال��دور األ        

تكوین فرد ناجح یتكیف مع المجتمع ویقوم ب�أدواره المنوط�ة ف�ي یضمن  ھادفبشكل المؤسستین 

  .سمى للتربیةدف الرئیسي األھلا وھوالحیاة االجتماعیة 

    :للمناخ المدرسي البعد المادي5-2     

ت�وفر  یتع�ینتشكل المدرسة حیز یقضي فی�ھ المتعلم�ون وقت�ا كبی�را م�ن حی�اتھم الیومی�ة، ل�ذلك     

ن لم�ا لھ�ا م� والتجھی�ز البن�اءو الموق�عم�ن حی�ث  مجموعة من الشروط ف�ي خصائص�ھا الفیزیائی�ة

  :العناصر التالیة ویشمل البعد المادي أثار على صحتھم ونموھم وتعلمھم

  :إن موقع المدرسة المالئم ھو الذي یتماشى مع المواصفات التالیة :الموقع5-2-1    

الش�وارع الرئیس�یة لتجن�ب الفوض�ى لت�وفیر الھ�دوء ال�الزم لتركی�ز اختیار موقع بعید عن  -

 .الطالب وتجنب حوادث السیر

ومصادره الناتج�ة ع�ن المص�انع ومكب�ات النفای�ات  اختیار موقع بعید عن مسببات التلوث -

 .والقمامة والمواد الكیمیائیة أوالغازات أو محطات الوقود وغیرھا

 .سائل المواصالتسھولة الوصول إلى المدرسة بمختلف و -

وس��ھولة ربطھ��ا بالبنی��ة التحتی��ة للمنطق��ة مث��ل ش��بكة  ق�رب المدرس��ة م��ن الخ��دمات العام��ة  -

 .الكھرباءالماء والصرف الصحي و

  .وجود أرضیة مناسبة للمدرسة  -

  :البناء5-2-2

المبن��ى المدرس���ي بم���ا یحوی���ھ م���ن فص���ول دراس���یة ومعام���ل وح���دائق ومالع���ب وحج���رات      

نظم فی��ھ ت�� ال��ذي لفض��اءالمدرس��یة ألن��ھ ا امم��ن أھ��م عناص��ر النظ�� ،وغیرھ��ا واإلداری��ینللمعلم��ین 

وإداری�ین من معلمین األخرى  مع عناصر العملیة التربویة المتعلمفیھ تفاعل یو األنشطة التعلیمیة

 .وتكوین��ھ االجتم��اعي عل��ى أدائ��ھ التعلیم��ي ت��ؤثر فم��ن المف��روغ من��ھ أن طبیع��ة المبن��ى ،عم��الو

  .مبنى المدرسة وتھیئةویورد الھنداوي مجموعة من المعاییر في وتكوین 

 .المظھر الجمالي للمبنى وصیانتھ -
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 .وأعمارھم وتھویتھ، ومناسبتھ ألعداد الطلبة مساحة المبنى -

 .وتأثیثھا تأثیثا مناسبا صالحیة حجرات الدراسة والقاعات -

 .التربویة وأغراضھمنھج المدرسي توفر المبنى على احتیاجات ال -

 .حجرات الدراسة وتوظیفھا توفر -

 .من العاملین داریة وغیرھموالھیئة اإل حجرات المعلمین توفر -

 .اتساع الفناء ومناسبتھ ألعداد الطلبة وأعمارھم -

 .توفر حدیقة خضراء بالمدرسة -

 .یرةتوفر مساحات مرنة للعمل الفردي، والجماعات الصغیرة، ولقاء الجماعات الكب -

 .توفر وسائل األمان وسائل األمان بالمدرسى  -

 .وتنوعھا مة تجھیزاتھاومالء توفر المختبرات -

 .وطالئھا وصیانتھا توافر المقاعد والسبورات -

 .سھولة االتصال بین وحدات المبنى وتأمینھ -

 .اإلضاءة والتھویة والنظافة -

 .وتعامالتھ توفر مقصف المدرسة، ونظافتھ -

 .وتجھیزاتھ سرح المدرسة وصالحیتھتوفر م -

 .وتوظیفھا توفر مكتبة المدرسة وصالحیتھ ومقتنیاتھا -

 .كثافة الفصول -

)1(. توظیف أماكن الدراسة المختلفة توظیفا یسھم في تحسین نوعیة تعلم الطلبة -
 

      
                                                           

  .278الھنداوي یاسر فتحي، مرجع سابق، ص)1(
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  :حجرة الدراسة5-2-3      

ھ�ي المج�ال ال�ذي یقض�ي أو القس�م،  أو الفص�ل،حجرة الدراسة، أو ما یسمى بقاع�ة الص�ف،      

، واألكثر تأثیرا في تكوین المناخ النفسي، واالجتماعي ل�دى المعل�م فیھ التلمیذ أكثر وقتھ الدراسي

  .نفسیا واجتماعیاوالمتعلم، فحجرة الدراسة تشكل نظاما بیئیا 

تعلیمی��ة ومص�مم ومجھ�ز ألداء العملی�ة ال بأنھ�ا ف��راغ مغل�ق یمك�ن تعری�ف حج�رة الدراس�ةو       

لمجموعة محددة من التالمیذ، ویتم في حی�زه ت�دریس الم�واد النظری�ة وإقام�ة الحلق�ات الدراس�یة، 

  )1(. مع عرض للمادة العلمیة باستخدام الوسائل التعلیمیة المساعدة

حج��رة الدراس��ة ھ��ي مج��ال بیئ��ي فیزیق��ي ف��ي ظ��اھره، لكن��ھ یض��م مجموع��ة م��ن العالق��ات         

وبین المتعلمین أنفسھم، وحتى تكون ھذه العالقات ناجحة، یج�ب  المعلم والمتعلمینتشابكة بین الم

وخص��ائص التفاع��ل بی��نھم، وأن یس��ھل تنظ��یم ھ��ذه الحج��رة بق��در اإلمك��ان األداء التعلیم��ي للمعل��م 

، ولتحقیق األھ�داف الس�ابقة ھن�اك مجموع�ة م�ن الوظ�ائف یج�ب أن تحققھ�ا البیئ�ة النمو للمتعلمین

    .ة الصفالمادیة لغرف

مجموع الشروط والخصائص السابقة تھدف إل�ى تحقی�ق الوظیف�ة التعلیمی�ة لحج�رة الدراس�ة       

علم��ین كم��ا تراع��ي متطلب�ات نم��و المت إدراك  للمعطی��ات التعلیمی�ةلتق�دیم الم��ادة العلمی�ة، وتس��ھیل 

  .   والجسمي بحیث تبني  الجانب المعرفي وتدعم نموھم النفسي واالجتماعي

  : الوسائل التعلیمیة 5-2-4     

أصبحت الوسائل التعلیمیة من مكونات المناھج التعلیمیة الحدیثة لم�ا لھ�ا م�ن عالق�ة تفاعلی�ة       

وللوس�ائل التعلیمی�ة  وطرق التدریس واألنش�طة و أس�الیب التق�ویم كاألھداف وناتھ األخرىمع مك

  :جانبان

وفوائ��دھا وكیفی��ة اس��تخدامھا  وس��ائل التعلیمی��ةال��ذي یتن��اول فیھ��ا ماھی��ة ال:الجان��ب النظ��ري-أ     

  . والخامات الالزمة إلنتاجھا السمعیة والبصریة: وأنواعھا

                                                           

  .86، ص نفس المرجع) 1(
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الوس��ائل التعلیمی��ة بم��ا یتواف��ق وطبیع��ة ال��دروس،  بإنت��اجوھ��و خ��اص  :الجان��ب العمل��ي-ب    

  ومستوى المتعلمین

  : أھمیة الوسائل التعلیمیة   

  .للدرس وكسر رتابة الشرح الشفوي إثارة انتباه المتعلمین وتشویقھم -

 .وتساعد في تعلیم أعداد كبیرة من المتعلمین توفیر الوقت والجھد -

 .والفارق الزمني ي تقضي على مشكلتي البعد المكاني، فھقیقیة وبدیلةتوفر خبرات ح -

ومتفاوت��ة تعرض��ھا بأس��الیب وط��رق  دی��ة بم��ا تقدم��ھ م��ن متغی��رات متع��ددةمعالج��ة الف��روق الفر

 . فةمختل

والخب�رات التطبیقی�ة  لمتعلمین على مجموعة م�ن المھ�ارات ك�التحكم ف�ي الوس�ائل نفس�ھاتدرب ا-

 .التي تتعلق بمیدان الدراسة، حسب النشاط الممارس

  : شروط استخدام الوسائل التعلیمیة

  .تجربة الوسیلة قبل استخدامھا للتعرف علیھا وتكییفھا مع الدرس -

 مكتظ�ةوغیر  الدرس لتفادي تشتیت ذھن المتعلم وأن تكون بسیطة فيعدم اإلكثار من الوسائل  -

 .بالمعلومات

 .مناسبة الوسائل التعلیمیة للمتعلمین من حیث أعمارھم وخبراتھم -

ع��رض الوس��یلة ف��ي الوق��ت المناس��ب، عن��دما یك��ون المتعلم��ین ف��ي حاج��ة إلیھ��ا، وق��ادرین عل��ى  -

 .التركیز معھا

وم�ن األفض�ل اس�تغالل  ئل بحیث تكون من الخام�ات المتاح�ةلوساا وإنتاجاالقتصاد في تصنیع  -

 .المواد المحلیة في انجازھا
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وذل��ك  وم��دى تحقیقھ��ا لألھ��داف المخط��ط لھ��ا م��ن حی��ث اس��تفادة المتعلم��ین منھ��اتق��ویم الوس��یلة  -

 )1(.إذا كانت ھناك نقائص في استخدامھا إلجراء التعدیالت المناسبة

  :أفنیة المدارس 5-2-5    

یحدث الكثیر من التعلم الغیر الرسمي للمھارات االجتماعیة واللعب البناء في أفنی�ة الم�دارس      

ومالعبھ��ا أی��ن یقض��ي المتعلم��ین الوق��ت الغی��ر مخص��ص للدراس��ة، والواق��ع أن��ھ عن��د تط��ویر 

 اإلس�فلتالمدارس یتم إغف�ال األفنی�ة المدرس�یة وھ�ي ع�ادة تتك�ون م�ن س�طح خش�ن أو طبق�ة م�ن 

ویراع�ى أیض�ا ف�ي  حركتھم وتشكل مصدر خطر عل�ى ص�حتھماج، وبالتالي تحد من محاطة بسی

إنشاء المالعب واألفنیة الجانب الجمالي، حی�ث تتك�ون م�ن فراغ�ات مختلف�ة ت�ربط بینھ�ا مم�رات 

المس�احة مراع�اة و) الجس�مي، واللفظ�ي، والبص�ري (منظمة وواضحة لتسیر كل أن�واع التفاع�ل 

  )2(.دم التكدس في مكان معینوع للسماح بانسیابیة الحركة

البیئ��ة المدرس��یة م��ن العوام��ل الحاس��مة الت��ي ت��ؤثر ف��ي تحقی��ق األھ��داف التربوی��ة، أس��باب       

ئص فیزیائی�ة وبیولوجی�ة فین بھ�ا، فھ�ي تش�كل مح�یط بخص�اظالصحة والمرض للمتعلم�ین والم�و

المعرف�ة الت�ي یحص�دھا  كما لھ�ا عالق�ة ب�ألوان یئة متكاملة یعیش فیھا المتعلمونفھي ب واجتماعیة

  .   أسالیب التفاعل الوسائل التعلیمیة وطرق  التعلیممن حیث  المتعلم

  :للمدرسة بیئة المادیةالوظائف     

األم��ن للمتعلم��ین والط��اقم یج��ب أن تك��ون مواص��فات البن��اء المدرس��ي تبع��ث عل��ى الراح��ة و     

  :المواصفات فيھذه وتتلخص  التربوي ومعاییر الصحة الجسدیة والنفسیة

والمدرس��ة االبتدائی��ة لھ��ا می��زات  األم��ن مطل��ب أساس��ي ألي مبن��ى :تحقی��ق األم��ن والس��المة-أ

یراع�ى ذل�ك ف�ي تص�میم خاصة، كون متعلمیھا شدیدي الحساسیة ألنھم م�ازالوا ف�ي ط�ور النم�و، 

 اويیح�دد الھن�دفي ھ�ذا المج�ال ،وفصل مالئمة لعدد المتعلمینن تكون مساحة الأ  حجرة الدراسة

،لتف��ادي طالبا 35-3  ق��درتھا االس��تیعابیة ب��ینأن تك��ون  :لحج��رة الدراس��ة مجموع��ة م��ن المق��اییس

  ، 2م 55عن مساحة الفصل  أأل تزیدو ،اكتظاظ التالمیذ وتفادي التنافس على مصادر التعلم

                                                           

  .54،58المنوفي زكي ابراھیم،مرجع سابق ،ص ص) 1(
، مطبوع�ات جامع�ة  1ترجمة عبد اللطیف محمد خلیفة، جمعة سیدر یوسف، طفرانسیس ت، ماك أندرو، علم النفس البیئي، ) 2(

  .311،ص2002الكویت ، الكویت، 
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 م ض��مانا إلمكانی��ة الرؤی��ة9فص��ل ع��ن ال زی��د ط�ولوأال ت .2م 6،1وأال یق�ل نص��یب الطال��ب ع��ن 

   )1(. 2م 3،4، وأال یزید عن 2م 2،3یقل ارتفاع الفصل عن أال و

لمكت�ب المعل�م مك�ان مناس�ب ، وت�وفیر واإلضاءةالصحیة كالتھویة  فورالظیجب مراعاة و       

، فتك��ون ف��ي الوض��ع المائ��ل تفادی��ا لظ��اھرة اإلبھ��ار الناتج��ة ع��ن االنعكاس��ات الض��وئیة لس��بورةوا

، م�ع احت�رام المس�افة البینی�ة للس�ماح مع مراع�اة المك�ان المناس�ب لك�ل تلمی�ذ وطاوالت المتعلمین

التھیئ�ة ف�ي  ویراعى تالفي الضوضاءمع  في الصف المتعلمینوباالنسیابیة الكافیة لحركة المعلم 

الالزم��ة لتش��غیل األجھ��زة، والوس��ائل التعلیمی��ة  باإلمكان��اتتجھی��ز الحج��رة الدراس��یة الداخلی��ة 

  )2(.والنفسیة أللوان التي تحقق الرؤیة البصریةواختیار ا .الالزمة المختلفة للتدریس

   :التنظیم والمشاركة –ب        

درس مش�اركتھم ف�ي ال� ھ�ي الت�ي تح�دد مس�توى المتعلمینجلوس تنظیم التي یتم بھا الطریقة       

وألن الكثی���ر م���ن المعلم���ین یول���ون االھتم���ام لتركی���ز انتب���اه والتفاع���ل االجتم���اعي ب���ین الطلب���ة، 

ون المقاع�د بالطریق�ة یجعلھ�م یرتب� المتعلمین حول المعلومة من جھ�ة، وض�بط س�لوكھم م�ن جھ�ة

وھ�و م�ا یبع�ث عل�ى المل�ل وی�نقص م�ن  ، ،وقد یكون ذلك بش�كل دائ�مشكل صفوف التقلیدیة على 

م�ن الض�روریات،كما  جل�وس وترتی�ب الفص�ل كك�لالی�ر أم�اكن یغتة نحو التعلم، لذلك یعد الدافعی

على فصول خاص�ة یتن�وع فیھ�ا ترتی�ب تنظ�یم الجل�وس تبع�ا لطبیع�ة  یوصى أن تحتوي المدرسة 

  .  التي تتطلب تفاعل الخاص ،الدروس، یتداول علیھا المتعلمین في األنشطة

  :االتصال -جـ     

س�واء م�ن خ�الل  ،ھ�ا غرف�ة الص�فربغ�ي أن توفنالوظائف الرئیسیة الت�ي ی بیناالتصال من      

وم�ا ب�ین الطلب�ة أكبر تواصل ما بین المعلم وطلبتھ تنظیم المقاعد وصیانتھا على النحو الذي یتیح 

    .تصال الحدیثة المسموعة والمرئیة، أو من خالل توفیر وسائل االأنفسھم

      

  

                                                           

  .86، ص نفس المرجع ) 1(
  .333ت، لبنان، ص.ط، دار النھضة العربیة،د.مصطفى خلیل الشرقاوي، علم الصحة النفسیة، د) 2(
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   :واألناقةالجاذبیة  -د   

عندما تكون غرفة الصف جذابة وأنیقة، ت�وحي لك�ل م�ن المعل�م والمتعلم�ین بالراح�ة والمتع�ة ف�ي 

   )1(. أداء العمل، وتساعدھم على مواصلة الدروس، وتبعد الشعور بالضیق والملل

  :النظریات المفسرة للمناخ المدرسي-6    

بنظری����ة الم����دخالت  Andersonیس����میھا ال����بعض أمث����ال أندرس����ون:نظری����ة ال����نظم6-1      

لی��ة التعلیمی��ة بمراحلھ��ا بتحلی��ل تفاع��ل عناص��ر العم المدرس��یة   ربی��ة، تناول��ت التوالمخرج��ات

المنھ�اج والمق�رر (یتم تحویل المدخالت وھ�ي وھي تنظر إلى المدرسة على أنھا مصنع  المختلفة

وك�ل م�ا یتعل�ق بالبیئ�ة  یمی�ةالم�واد التعل، الوقت، الم�درس، العالقات،الوس�ائل التعلیمی�ة، الدراسي

التعلم ل�دى الم�تعلم، ونم�و إلى مخرجات، والمخرجات في النظام التعلیمي ھي إحداث ) المدرسیة

ویس�تند ھ�دا التح�ول إل�ى افت�راض  والقیم واالتجاھات المرغوب فیھا واكتساب المفاھیم شخصیتھ

وبن�اء عل�ى ذل�ك ف�إن أي قص�ور ف�ي  ق�ة خطی�ة ب�ین الم�دخالت والمخرج�اتأن�ھ توج�د عال:مؤداه

ن التكام�ل ب�ین وف�ي ض�وء ھ�ذا الط�رح یفت�رض أ رجات سببھ وج�ود قص�ور ف�ي الم�دخالتالمخ

  .المدخالت یخلق مناخا تعطي فیھ المدرسة مخرجات موجبة

  :نظریة االتجاه التبادلي التفاعلي 6-2     

س�رة المعلم�ین، تماعی�ة، ب�ین األوفیھ ینظر إل�ى المدرس�ة عل�ى أنھ�ا نظ�ام م�ن العالق�ات االج      

وینظ�ر عل�ى أن س�لوك الط�الب  وتؤثر ھذه العالقة على درجة انجاز األھداف المتعلمین، الرفاق

 وبالدرج�ة الت�ي تختل�ف المدرس�ة ی�ة المدرس�یة ومعاییرھ�ا وتوقعاتھ�اھو داللة للعملی�ات االجتماع

، االتج�اه التف�اعلي ب�ین الف�رد والبیئ�ة اذیمیة التي تحققھا، وم�ن ھ�لفي بیئتھا تختلف في النتائج التع

یمك��ن الحص��ول عل��ى أفض��ل وص��ف للمدرس��ة كم��ا یتص��وره ویدرك��ھ ك��ل م��ن الطال��ب والمعل��م، 

  .وكذلك أفضل وصف لمناخ الفصل الدراسي

  

  

                                                           

  .100،101عربیات بشیر محمد،مرجع سابق ص،ص )1(
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  :النظریة البیئیة6-3         

االجتماعی��ة الثقافی��ة (األخ��رى یتفاع��ل م��ع ال��نظم م االمدرس��ة كنظ�� تناول��ت ھ��ذه النظری��ة        

، فھ�ي تش�ترك م�ع توج�ھ الم�دخالت والمخرج�ات وھي تجمع ب�ین الت�وجھین الس�ابقین )والطبیعیة

للبیئ��ة، وتش��ترك م��ع التوج��ھ  ف��ي االھتم��ام بخل��ق وص��یانھ وتوزی��ع األبع��اد و المص��ادر الفیزیائی��ة

وھ��ذا االجتم��اعي ف��ي االھتم��ام بالعملی��ات االجتماعی��ة وثقاف��ة البیئ��ة ونوعی��ة الس��لوك المم��ارس، 

)1(.وظیفة النظام ككل عضوي متفاعلالكشف عن  اإلمكانالتوجھ یحاول بقدر 
         

إلى جانب نقل المعارف والمعلومات إلى المتعلمین، المدرسة مسئولة عن إكسابھم المھ�ارات      

المختلفة، بصورة وظیفیة، كالقیم السلیمة المواكبة لعادات وتقالید المجتمع وتطور العصر، وھ�ي 

لك�ي تس�اعدھم عل�ى التكی�ف م�ع  ات ایجابیة نح�و الجوان�ب الحیاتی�ةمسئولة أیضا عن تنمیة اتجاھ

ونجاح المدرسة في ھذه الوظ�ائف، یعتم�د عل�ى االھتم�ام بالمدرس�ة بمفھومھ�ا . مقتضیات العصر

والتخل�ي ع�ن فك�رة أن الم�دارس عب�ارة  حی�ز  البیداغوجیة والعالئقیة والمادی�ةالشامل، ألبعاد ھا 

  .الطلبة تعلیم أجل من والمعلمونمتعلمون ال فیھ واجدیت

المدرسة ھي جزء حي نامي من المجتمع، وھي صورة مص�غرة عن�ھ، بكام�ل مظ�اھره             

والسیاسیة ومع أن لھا تكوین خ�اص ونظ�ام فری�د م�ن العالق�ات  لثقافیة واالجتماعیة، االقتصادیةا

لعالق��ات إال ف��ي ض��وء التنظ��یم الش��امل للمجتم��ع، االجتماعی��ة، ال یمك��ن أن یتش��كل إط��ار ھ��ذه ا

فھ�ي أداة تص�حیح وتنس�یق . فالمدرسة تسعى لتك�وین أش�خاص متك�املین وفق�ا لم�ا تقتض�یھ بیئ�تھم

واس��تكمال لم��ا بدأت��ھ مؤسس��ات التنش��ئة األخ��رى، عل��ى رأس��ھا األس��رة وینطب��ق ھ��ذا عل��ى عملی��ة 

كثر ف�ي المدرس�ة، أی�ن یج�رب الع�یش ف�ي ادماج الفرد في المجتمع التي تبدأ في األسرة  لتنضج أ

وأن یتكی�ف  م�ع أقران�ھ، فیب�دأ ف�ي االرتب�اط بھ�م  وعلی�ھ أن یعتم�د عل�ى نفس�ھ وسط محاید عاطفیا

ام المدرس�ي بإظھار مشاعر التقبل ثم تكوین عالقات الصداقة والزمالة، كما یتع�رف لقواع�د النظ�

ج التلمی�ذ، بكون�ھ ق�دوة ل�ھ ف�ي تمث�ل ویلعب المدرس دورا حاس�ما ف�ي إدم�ا ویبدأ في الخضوع لھا

وم��ن جھ��ة أخ��رى یح��دد أس��لوب المعامل��ة ال��ذي یتعام��ل ب��ھ المعل��م  م��ن جھ��ةس��لوكھ االجتم��اعي 

فینبغي أن یلم بخص�ائص مرحل�ة  لمبادأة ودافعیة  التلمیذ للتعلم والتفاعل الصفيالمتعلمین درجة ا

یبتع�د ع�ن  كم�ا ینبغ�ي أن ق�دراتھم می�ذ حت�ى یس�ھل علی�ھ فھ�منموه، وكذلك بالفروق الفردی�ة  للتال

                                                           

  . 4،6، ص،ص 2011مود سعیدالخولي مح)1(
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وال یقل دور مدیر المدرس�ة أھمی�ة، بمتابعت�ھ )1(والزجر والعقاب الشدید  أسلوب السخریة والتھكم

وتنظیم سیر عمل المدرسة، بكل أركانھ، واالتصال بأسر المتعلمین للتنسیق لحل المشكالت الت�ي 

متابع���ة الدراس���ة ف���ي س���یاق مھَیَ���أ یواجھھ���ا المتعلم���ون، لتخط���ي العقب���ات الت���ي تح���ول ع���ن 

ویشكل تنظیم المبنى المدرسي وتھیئتھ عامال حاس�ما ف�ي إدم�اج الم�تعلم باعتب�اره اإلط�ار .ومَحفِز

  .ویجري  بھ تفاعل المتعلمین  مع متغیرات المدرسة األخرى الذي تتم  فیھ العملیة التعلیمیة

 

                                                           

االدم��اج واالن��دماج الرھان��ات  -فاطم��ة الجرب��وعي،  دور المدرس��ة ف��ي ادم��اج الف��رد ف��ي المجتم��ع، بح��ث مق��دم لن��دوة ح��ول) 1(
  . 105واالستراجیات والمرجعیات،المعھد العالي للتنشیط الشبابي والثقافي ببئر العاتر، جامعة تونس، ص

  
  



  :الفصل الخامس

  :اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة

  

    مجاالت الدراسة: أوال

 يالمجال المكان-1

 المجال الزمني   -2 

  المجال البشري-3

  مجتمع الدراسة 3-1 

  عینة الدراسة 3-2

 منھج الدراسة -4

  أدوات جمع البیانات:ثانیا

  االستمارة -1

  المالحظة -2

 المقابلة-3
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   :دــــــــتمھی

االندماج و استراتیجیات التعلیم:الدراسة اتمتغیربعد جمع التراث النظري المتعلق ب

طار من خالل تناول اإل ،یتم في الجانب المیداني عرض حیثیات الدراسة التطبیقیةاالجتماعي، س

لمقاربة الظاھرة اإلجراءات المنھجیة التي تم اعتمادھا ،وھو جملة للدراسة المیدانیةالمنھجي 

 صنع حلقة واصلة بین التنظیر والواقع المعاشو فھمھا وتحلیلھاو ي أرض المیدانالمدروسة ف

في ھذا السیاق و إثبات الدراسة النظریة بالدراسة المیدانیة من أھم أھداف البحث االجتماعيو

في إدماج  التعلیم استراتیجیاتاألنشطة المدرسیة كإحدى  ھذا البحث للتعرف على دور جاء

     متعلمي المرحلة االبتدائیة اجتماعیا

لمیدانیة، بدءا بمجالت الدراسة سیتم عرض اإلجراءات المنھجیة المتبعة في الدراسة ا

  .صوال إلى أدوات جمع البیاناتو كذا المنھج المتبعو )الزمني البشري، المجال المكاني،(

  : مجاالت الدراسة المیدانیة: أوال

ألنھ یستحیل على الباحث  یةجغرافو بشریةبحدود أن تتحدد میدانیة أي دراسة  في یتعین

من الضروري و طقة جغرافیة كبیرةمن، كما أنھ من الصعب تغطیة كامال امجتمع یدرسأن 

   .تحدید الفترة الزمنیة التي أجریت فیھا الدراسة، ألن الظاھرة االجتماعیة دائمة التغیر

  المجال المكاني-1

المقاطعتیین التربویتین التابعتین لدائرتي لوطایة في  ةیالدراسة المیدان تم إجراء

  .الكائنتین بشمال غرب والیة بسكرة ،والقنطرة

یة والتعلیم وقد أختیرت ھذه المقاطعتین كمحاولة لتسلیط الضوء على واقع الترب 

عي التربوي في المدارس بصفة خاصة في ضواحي والتفاعل االجتما المدرسیین بصفة عامة

كما أخذ القرب من محل سكن . ي شھد الكثیر من الدراساتالذ المدینة بدال من مركز المدینة 

لالستفادة من التسھیالت بحكم المعرفة المسبقة و الباحثة باالعتبار،  لتجنب أعباء التنقل

  .  بالمؤسسات التربویة وطاقمھا التربوي

  :طعة لوطایةمقاوتشمل 
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  . مدرسة ادریس عمر: بھا مدرسة واحدةو قریة ادریس عمر -

  .مدرسة لوطایة الجدیدة، مدرسة سالم جموعي: وبھا مدرستین: مقر بلدیة لوطایة -

  .مدرسة ناصر ابراھیم: وبھا مدرسة واحدة: قریة سبع مقاطع -

  . حمام سیدي الحاج مدرسة: وبھا مدرسة واحدة: قریة حمام سیدي الحاج -

ابتدائیة منبع الغزالن و ابتدائیة بحمة علي: وتضم مدرستین: ة منبع الغزالنقری -

  .الجدیدة

  :ة القنطرة فتضمأما مقاطع

ابتدائیة -وبھا خمس مدارس ابتدائیة،ابتدائیة رحیم عبد الرحمن: مقر بلدیة القنطرة -

  .كحولالشیخ  محمد الحفناوي، ابتدائیة إسماعیل باي، ابتدائیة الھدى، ابتدائیة سلیم 

                      ابتدائیة مشلق و قاشم السعیدابتدائیة : وبھا مدرستسن ابتدائیتین :مقر بلدیة عین زعطوط

  .محمد

 :مناصفة على المقاطعتین  موزعةمدارس ابتدائیة  ستوأجریت الدراسة الفعلیة على  

  ، القنطرةثالث من مقاطعة و لوطایة ةمن مقاطع ثالث

یعمل بھا  ،3م1498تبلغ مساحتھا  ، 2001تأسست عام:عبد الرحمنابتدائیة رحیم -

  .معلم16عامل و15

بنیت بالشكل الحالي عام و 1959أسست عام : ابتدائیة الشیخ  محمد الحفناوي-

  عامل 14تلمیذ، یعمل بھا  258، یدرس بھا 3م853تبلغ مساحتھ1974

أفواج یدرسھم  5حجرات، یدرس بھا  6بھا  ،2006أسست عام  ،إسماعیل بايابتدائیة  -

  .   معلمین 6

حجرة، 11بھا  3م3870تبلغ مساحتھا  1998تأسست في ابتدائیة الوطایة الجدیدة  -

  .معلم 12و عمال08یعمل بھا 



146 
 

فواج یدرسھم أ 5حجرات واحدة منھا شاغرة، یدرس بھا  6بھا : عمر ادریس ابتدائیة -

    . معلمین 6

 مع 2000تم تحویلھا سنة و 1959بمنبع الغزالن  تأسست سنة : عليابتدائیة بحمة  -

 حجرة یعمل بھا 12بھا  3م1375، مبني منھا 3م9336تبلغ مساحتھا ، نيالسكالحي تحویل 

   .عامل 40و معلم12

  :المجال الزمني-2

وجمع المعلومات  الدراسة یعني المجال الزمني الفترة التي نزل فیھا الباحث إلى میدان

یمكن تقسیمھا و 2016 أفریلإلى  2015 مايمن البحث امتدت بالنسبة لھذا و الخاصة بالدراسة

  :إلى مرحلتین

بإجراء مجموعة  الباحثة امت، حیث قيماوكانت في شھر : مرحلة الدراسة االستطالعیة

 معلومات عامة حول الموضوعمنھا المعلمین والمدراء والمفتشین، جمعت من المقابالت مع 

ھي المستھدفة في  ھذه األخیرة قد كانتو أن ھناك غیاب كامل لألنشطة الالصفیة أین عرفت

ص البحث صخومن ثم   كبیرةتفاعل حریة تترك للمتعلمین  اعلى اعتبار أنھ، الخطة المبدئیة

  .ألنشطة الصفیةل

توزیع استمارة أولیة على المعلمین تحمل أسئلة مفتوحة حول أدوار بالباحثة مت اكما ق

وتنظیم البیئة المادیة للمدرسة، في  أسالیب المعلمین في إدارة الصف ومضامین األنشطةكل من 

     .اندماج المتعلمین

 توزیع االستمارةتم فیھا  التيحلة الدراسة المیدانیة الفعلیة، وتمثل مر: الثانیة مرحلةال

قد تزامن ذلك مع تطبیق المالحظة، بحضور الحصص في و إعادة جمعھاو على المعلمین

حوالي عشرون  واستمرت قابالت مع المدراء وبعض المعلمینإجراء مو مختلف المستویات

بعض األنشطة بعدھا لحضور  ، بل استمرتالزیارات ولم تنقطع 2016من شھر جانفي  ،یوما

  .تاریخ االحتفال بعید العلم أفریل 16 التي تخدم الموضوع إلى غایة 
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  :المجال البشري-3

  :مجتمع الدراسة3-1

یعتبر مجتمع البحث المجال الذي تختار منھ العینة وتتم فیھ عملیة االنتقاء بصفة حیادیة 

فھو مجموعة من العناصر لھا خاصیة أو مجموعة من الخصائص " ،ودقیقة في نفس الوقت

  )1("ھي التي یجري علیھا البحث أو التقصيو المشتركة، تمیزھا عن العناصر األخرى

ألنھ من الغیر  كمجتمع بحث، االبتدائیة معلمي المدرسةاعتمدنا في ھذا البحث على 

من فھم  یمكنھم ال النمو اللغوي عندھم نجمع البیانات من متعلمي ھذه المرحلة نظرا أل الممكن

األطفال و ...الثقة بالنفسو العدالةو كالتفاعل االیجابي المقصودة بالبحث، المعاني المجردةبعض 

 ،اتجاه البالغینو بعضھم البعضاتجاھاتھم وأرائھم نحو في ھذا اللسن یعجزون عن التعبیر عن 

حیث .  )1(،االستقرار العاطفي من جھة أخرىعدم و من جھة سبب محدودیة لغتھم التعبیریةب

  .مدارسست معلم موزعین على  56على ) كأداة بحث رئیسیة( تمكنا من توزیع االستمارات

  .10لوطایة الجدیدةابتدائیة  -

  .6عمر ادریسابتدائیة  -

  .معلم 13بحمة علي ابتدائیة  -

  .12معلمرحیم عبد الرحمن ابتدائیة  -

  .معلمین6اسماعیل بايابتدائیة  -

  .دائیة الشیخ  محمد الحفناويبتا -

  

  

  

  

                                                           

النھض�ة للنش�ر، الجزائ�ر، موریس أنجرس، منھج البح�ث ف�ي العل�وم االنس�انیة، ترجم�ة بوزی�دي ص�حراوي وآخ�رون، دار ) 1(
  .298، ص2004

 33ص,المرجع نفسھ  ذیب عبد هللا محمد عایدة، )1(
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   :عینة الدراسة3-2

ال یستطیع و كون مجتمع بحث كبیریضطر الباحث إلى إتباع أسلوب العینة عندما ی

مع االقتصاد في الوقت  ،فھي تفید في الحصول على معلومات دقیقة،  اإلحاطة بكل األعضاء

   .البحثتحتوي علي خصائص مجتمع مجموعة جزئیة  ، فالعینةوالجھد

  .السن یبین وصف عینة الدراسة من حیث:01الجدول رقم 

  %النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت

]20-30]  25  44,64  

]30-40]  10  17 ,85  

]40-50]  12  21 ,42  

]50-55[  09  16 ,07  

  %100  56  المجموع

 )%44( تمثل األغلبیة سنة 30-20فئة األولى الممتدة بین الیتضح من خالل الجدول أن 

األلفة  اكتساب حاسة، ھي مرحلة )أریكسون اریك(لـنظریة النمو النفسي االجتماعي حسب و

فمن  )1(.یشارك الفرد كعضو كامل في المجتمعأین  :س بالعزلةوالتكامل مقابل تجنب اإلحسا

الشخص في ھذه المرحلة كل المؤھالت االجتماعیة،التي تمكنھ من  الناحیة االجتماعیة یكتسب

 من لكنقدوة یقتدي بھا طالبھ،  تجعل من المعلمو المشاركة كعضو منتج وفعال في المجتمع

جھة أخرى المعلم في ھذه المرحلة الزالت تنقصھ الخبرة المھنیة لیتحكم في الخبرات التعلیمیة 

  .   بشكل جید

  

  

  

  

  

                                                           

  .169ص،  2007.، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع األردن1سامي محمد ملحم، مشكالت طفل الروضة، ط)1(
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  :یبین وصف عینة الدراسة من حیث الجنس: 02الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االحتماالت 

 42, 21  12  ذكر

  57, 78  44  أنثى 

  %100  56  المجموع

یرجع السبب إلى أن الرجال و الجدول أن نسبة اإلناث ھي الغالبة نسبة على الذكور یبین

االشتغال بالمرحلة االبتدائیة،ألن التعلیم في ھذه المرحلة عملیة مجھدة تحتاج إلى  الیحبذون

على المعلم أن یھتم ( شاملةو )المتعلم في ھده المرحلة فاقد لمھارات التعلم األساسیة(متابعة دقیقة

مع ل والتعام). یحتاج المتعلم إلى متابعة في كل خطوات تعلمھ(دائمةو )أیضا بتھذیب المتعلمین

ھو ما یتوافق مع تنشئة اإلناث الالئي یھیئن و المدرسة االبتدائیة یحتاج إلى عنایة فائقة متعلمي

  .الزواج بعد ثم أبنائھنفنجدھن یساعدن في تربیة أخوتھم،  لذلك منذ الطفولة

  :یبین وصف عینة الدراسة من حیث الحالة المدنیة 03:قمالجدول ر

  المئویةالنسبة   التكرار   االحتماالت

  85, 17  10  )ة(أعزب 

  57, 78  44  )ة(متزوج 

 03,57  02  )ة(مطلق 

  %100  56  المجموع

كون المعلم متزوج و )%57, 78(الجدول یتبین أن نسبة المتزوجین ھي األعلى                 

ھو ما ینعكس بشكل إیجابي على و یبعث في نفسھ االستقرارو یرسخ عنده الشعور بالمسئولیة

من جھة أخرى یترتب عن الزواج الكثیر من و أدائھ، الوظیفي، من خالل تعاملھ مع المتعلمین

الواجبات قد تسبب االنشغال عن العمل، خاصة عند النساء الالئي یحملن القسط األكبر إن لم 

رعایة األوالد، لقد طرحت ھذه الفكرة على أحد المعلمین الذي ظھر و نقل كل األعمال المنزلیة

 فيو ھ الھدوء والود في معاملتھ للمتعلمین واالحتواء لسلوكھم، فلم یوافق على الفكرةعلی

ھم  أخذزوجتھ بمعظم مھام تربیة  األوالد ك  استرسالھ عن واجباتھ األسریة تبین أنھ یكلف

  لطبیبل
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  :یبین وصف عینة الدراسة من حیث الخبرة المھنیة 04:قمالجدول ر

  %المئویة النسبة  التكرار   االحتماالت

  10أقل من 

  

25  44,64  

10 -20  15  26 ,78 

20 -30  10  17 ,85 

  71, 10  06  30أكثر 

    %100  56    المجموع

الفئة الغالبة ھي فئة و الفئات مرتبة ترتیبا عكسیا مع عدد سنوات الخبرة أنیبین الجدول   

 بدرجة ملحوظة أي أن عینة الدراسة تفتقر إلى الخبرة%64،44األقل من عشر سنوات بنسبة 

التحكم في أسالیب المعاملة، و یظھر أثر الخبرة المھنیة على التحكم في المھارات البیداغوجیةو

مالحظاتھم للمتعلمین أقل حدة، ما نتج و ھم أكثر ھدوءا فما الحظتھ أن المعلمین ذوي الخبرة

توتر، باللوم بالمقابل غلب على المعلمین األقل خبرة الحدة والو عنھ نظام وھدوء الفصول

انتقل ذلك التوتر إلى المتعلمین، مع بروز مالمح الشعور بالذنب و والصراخ  بشكل متواصل

    . وعدم الثقة بالنفس

  :المستویات الُمدرسة یبین توزیع المعلمین حسب 05:قمالجدول ر

  %النسبة المئویة  التكرار   االحتماالت

 07,14  04  القسم التحضیري

  85, 17  10  السنة األولى 

  28, 14  08  السنة الثانیة

  21, 23  13  السنة الثالثة

  42, 21  12  السنة الرابعة

  07, 16  09  السنة الخامسة

  %100  56    المجموع

ما عدا األقسام  ن نسب توزیع العینة حسب السنة المدرسة متقاربةلى أیشیر الجدول إ  

فنسبة تغطیة المدارس باألقسام  معلمین فقط أربع ھو ما یعادلو %7التحضیریة التي لم تتعدى 

ھي مشكلة وطنیة تسعى وزارة التربیة الوطنیة لحلھا بالتنسیق مع و التحضیریة ضعیفة
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، من وزارة الشؤون الدینیةو )ریاض األطفال(،التي تملك حدائق أطفالالمؤسسات االقتصادیة

في إدماج  یخفى على أحد أھمیة األقسام التحضیریة ،وال)1(خالل تكثیف المدارس القرآنیة 

كون اكتساب المتعلم للمبادئ األولیة في التعلیم یساعده على  واجتماعیا، دیمیاالمتعلمین أكا

المعلمات ینطبق األمر ذاتھ على  ىحدحسب إو. یجعلھ یحس بالثقة و المشاركة في الدروس

لقاعدة التعلیمیة للمتعلم، حیث یتم التركیز على السنة األولى والثانیة أي انھا مرحلة تكوین ا

مصطلحات مفاھیم والال في السنة الثالثة والرابعة تدخل بعضو مبادئ القراءة والكتابة والحساب

ة ما یتم دعاو ، أما السنة الخامسة فھي تحضیر لالمتحان االنتقال إلى مرحلة المتوسطالعامة

        .لریاضیات واللغة العربیة والفرنسیةالتركیز فیھا على المواد الممتحنة فیھ ا

  :عدد التالمیذ في الفصول الدراسیة عینة الدراسة من حیثوصف  یبین 05:قمالجدول ر

  %النسبة المئویة  التكرار   االحتماالت

 20-25  03 5,53 

25 -30  20  35,71  

30 -35  08  14,28  

35 -40  13 23,21 

40 -45  11 19,64  

45 -50  01 1 ,78 

  %100  56    المجموع

أكب�ر تك�رار وص�ل إل�ى و 45-25ن الجدول أعاله أن أ ن غالبیة النسب محصورة بین ییب  

ھ��ي األكث��ر ) األول��ى والثانی��ة (وم��ا الحظت��ھ أن األقس��ام األولی��ة  30 -25الخ��اص بفئ��ة   35,71

ف��ي  تلمی��ذا 22أق��ل ع��دد ھ��و و ، ف��ي قس��م للس��نة الثانی��ة46اكتظاظ��ا، أكب��ر ع��دد تالمی��ذ قس��م ھ��و 

قسمین، كالھما في السنة الخامسة، عموما ھناك تفاوت في نسب االكتظاظ ما بین االرتف�اع، إل�ى  

فوج، في حین  26درجة اتباع نظام الدوامین في إحدى المؤسسات،حیث وصل عدد األفواج إلى 

  . أنھ یوجد قسم شاغر في مؤسسة أخرى

  

  

                                                           
  .2014- 12- 22، 2017-2016تجسید تعمیم التعلیم التحضیري تماما في الدخول المدرسي : نوریة بن غبریط جریدة النھار، )1(
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  :منھج الدراسة -4  

منھج البحث الطریقة التي یتبعھا یقصد بو مالئم تباع منھجأي دراسة إنجاح تطلب ی

ویتضمن المنھج  والتحكم فیھا وصفھا وتفسیرھا والتنبؤ بھا مستقبال الباحث في دراسة ظاھرة ما

واعتماد منھج لیس  )1( .اف الدراسةھدأ من أجل تحقیق ما یستخدمھ الباحث من أدوات مختلفة

 نھ  الأل من الدراسة ة األھداف المتوخاو الدراسة، بل یتعلق بطبیعة موضوع باألمر االعتباطي

  .ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد ومساعي وأسئلة وفروض البحث

ا البحث ضمن الدراسات الوصفیة ألنھ یسعى إلى تحدید كیفیة مساھمة كل من ھذیندرج 

والبیئیة المادیة  مضامین األنشطة المصاحبة،و المعلمین في إدارة سوك المتعلمینأسالیب 

 بین المتغیراتالعالقة طبیعة ، محاولین تحدید اجتماعیا التي تساعد في اندماج التالمیذللمدرسة 

للواقع االجتماعي  مالئمة یعد المنھج الوصفي األكثر .الوصول إلى تعمیمات ونتائجو السابقة

  :كسبیل لفھم ظواھره واستخالص سماتھ ویأتي على مرحلتین

وھي : مرحلة االستكشاف والصیاغة وتأتي بدورھا في ثالث خطوات: المرحلة األولى

وضوع البحث واالستناد إلى ذوي الخبرة مفیھا یتعلق بال االجتماعیةتلخیص تراث العلوم 

تحلیل بعض الحاالت التي تزید من استبصارنا بالمشكلة  وتلقي الضوء  العلمیة للدراسة، ثم

  .علیھا

المعلومات التي تم جمعھا  بتحلیل البیانات: مرحلة التشخیص والوصف: یةنالمرحلة الثا

    )2( .مالئما لھا تحلیال یؤدي إلى كشف العالقة بین المتغیرات وتقدیم تفسیرا

كما ھي  سة الظروف أو الظواھر أو المواقف أو العالقاتألن المنھج الوصفي یقوم بدرا

تأویل و ثم یقوم بعمل الوصف الدقیق والتحلیل الشامل وجودة في الواقع دون تدخل الباحثم

إجراء و استبیاناتو لك من خالل مقابالتوذ )3(البیانات الوصفیة من أجل التنبؤ بھا، 

    .من المبحوثینمعلومات  بغرض الحصول علىاعھا وبأنالمالحظات 

  

                                                           

  .53،ص2003محمد بلقاسم، المدخل إلى مناھج البحث العلمي،دار المعرفة الجامعیة، مصر،) 1(
  .177نفس المرجع، ص) 2(
  .200، ص2000والنفسیة،دار المعرفة الجامعیة،االسكندریة، منسي محمود عبد الحلیم ، مناھج البحث العلمي التربویة ) 3(
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    : أدوات جمع البیانات:ثانیا

من أھم خطوات البحث ألنھا تمكن الباحث من  أدوات جمع البیاناتاختیار وتصمیم 

یرتبط  اختیار و جمع المعلومات الالزمةو مقاربة الظاھرة المدروسة كما ھي موجودة في الواقع

في ھذه الدراسة وطبیعة المجتمع المبحوث  من البحث رةواألھداف المنتظ المنھج األدوات بنوع

  :تم االعتماد على جملة من األدوات وھي كاآلتي

   :االستمارة-1  

ت��تم بتص��میم و تى المج��االتش��ات جم��ع البیان��ات اس��تعماال ف��ي وة م��ن أكث��ر أدراالس��تما  

ن للحص�ول عل�ى یمجموعة من األسئلة ترتب ترتیبا منطقی�ا وتوزیعھ�ا عل�ى األش�خاص المعنی�

     )11(.معلومات أو أراء مبحوثین حول ظاھرة أو موقف معین

، خاص�ة والجھ�د لجم�ع البیان�ات بھ�دف ت�وفیر الوق�تحثنا على االستمارة لقد اعتمدنا في ب

حت�ى ت�تم و. رق بین عدد معتبر من المدارس االبتدائی�ة ف�ي من�اطق مختلف�ةوأن مجتمع البحث متف

  .على المعلمین تغطیة ھذا المجتمع في وقت معقول لجأنا إلى توزیع االستمارة

                   :االستمارة بخمسة مراحلقبل وصولھا إلى شكلھا النھائي مرت   و

طرح علیھن و تم إجراء مقابالت مع خمس معلمات في المرحلة االبتدائیة :األولىالمرحلة  -

                .ة في اندماج التلمیذ في المدرسةعیة حول العوامل المساعدأسئلة استطال

لي أسئلة مفتوحة تدور حول توزیع خمسة عشر استمارة مبدئیة تحتوي ع:  الثانیةالمرحلة  -

  .البیئة المدرسیة في إدماج التالمیذ اجتماعیاو األنشطة المدرسیةو دور كل من أسالیب المعاملة

االبراھیمي الطاھر، دبلة : (وھم المحكمین معلمینتم عرض االستمارة على ال: الثالثةالمرحلة  -

تعدیل صیاغة بعض  اتھم تمبناء على توجیھو ، نحوي عائشة، زمام نور الدینعبد العالي

المتعلق بالتقویم  التي ال تفید الموضوع، كما تم إضافة المحورو المكرر منھا حذفو األسئلة

                    .بناءا على اقتراح أحد المحكمین

                                                           
، دار صفاء للنشر، األردن، 1،ط -النظریة والتطبیق-ربحي مصطفى علیان ، عثمان محمد غنیم، مناھج وأسالیب البحث ) 1(1

  .82،ص2000
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 خمسوكخطوة أخیرة تم توزیع االستمارة المصححة التي احتوت على : ةالرابع المرحلة -

   :محاور كاآلتي

  .وتعلق بمعلومات عامة عن المعلم المجیب: ولالمحور األ -

 ح�ول، دار األول   وزعت عل�ى أرب�ع بن�ودسؤاال ستة وعشرون  واحتوى على: المحور الثاني -

أم�ا .11إل�ى الس�ؤال رق�م 01رقم من السؤال المشاركة في األنشطة التربویة التي تشجع األسالیب

م�ن الس�ؤال  أس�ئلة 05ض�م و التربویة التي تش�جع عل�ى التفاع�ل االیج�ابي األسالیبھتم بالثاني فا

عل�ى  التالمی�ذ التربوی�ة الت�ي تش�جع األس�الیبب وتعل�ق البن�د الثال�ث -.16إل�ى الس�ؤال رق�م12رقم 

ش�مل أرب�ع أس�ئلة ف أم�ا البن�د الراب�ع.22إلى الس�ؤال رق�م 17تقبل بعضھم البعض من السؤال رقم 

  .26إلى السؤال رقم 23من السؤال رقم  في معاملة التالمیذ،تدور حول مدى عدالة المعلم 

 27وضم ستة أسئلة ح�ول محت�وى األنش�طة التعلیمی�ة، م�ن الس�ؤال رق�م  :بالنسبة للمحور الثالث 

  .32إلى السؤال رقم

م�ن الس�ؤال رق�م  خم�س أس�ئلة،جاء حول طرق تنظیم البیئة الصفیة، حی�ث ش�مل  :ابعالمحور الر

   .37إلى السؤال رقم 33

إل�ى  38أس�ئلة م�ن الس�ؤال رق�م  شمل عشرو دار حول معاییر تقویم  المتعلمین :المحور الخامس

  .47السؤال رقم

بتحلی�ل المن�اھج، والمالحظ�ة، وھ�و إلى أن كل من المحور الثال�ث والراب�ع دعم�ا  اإلشارةوتجدر 

  .لھا سبب قلة عدد األسئلة المخصصة
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  : المالحظة -2    

المش���كالت و الظ���واھرو الس���لوك ة أو مش���اھدةع���رف المالحظ���ة عل���ى أنھ���ا أداة مراقب���ت    

اتجاھاتھ���ا وعالقاتھ���ا بأس���لوب م���نظم و واألح���داث، مكوناتھ���ا المادی���ة والبیئی���ة ومتابع���ة س���یرھا

   )1(. بقصد تفسیر وتحدید العالقة بین المتغیرات،والتنبؤ بالظاھرة ھادف،و ومخطط

ومع أن استخدامھا ف�ي العل�وم االجتماعی�ة ق�د ال یوص�ل . أھم أدوات جمع البیانات تعد من    

، إال أنھ�ا ال ت�زال م�ن أكث�ر أدوات یعتم�د عل�ى التأوی�لفیھ�ا  ظواھرإلى الدقة العلمیة ألن تفسیر ال

بص��ورة  جم��ع البیان��ات اس��تخداما خاص��ة ف��ي البح��وث الوص��فیة لكونھ��ا تس��مح بجم��ع المعلوم��ات

  .أدوات أخرى كاالستمارة والمقابلة أو الوثائقمباشرة وآنیة وھو األمر الذي ال یتحقق مع 

التي یقوم فیھا الباحث بمالحظة الظ�اھرة موض�ع "البسیطة  في ھذا البحث المالحظة استخدمت  

 الدراس�ة كم�ا تح�دث تلقائی��ا ف�ي ظروفھ�ا الطبیعی�ة دون اس��تخدام أدوات دقیق�ة أو إحص�اء للض��بط

ذل��ك و ألقس��ام، لمالحظ��ة س��لوك المعلم��ین والمتعلم��یناحث��ة ف��ي احض��ور الب لق��د ت��م. )2( "العلم��ي

ف�ي معامل�ة  في المواق�ف التعلیمی�ة،بھدف التأكد من مدى مطابقة أجوبة المعلمین لسلوكھم الفعلي 

       .تنظیمھم للفصول الدراسیةو لتفاعل الصفياتوجیھ و المتعلمین

إن و وس�عتھا لع�دد المتعلم�ین بھ�ا اھمن حی�ث تص�میم معاینة المدارس االبتدائیةوقامت الباحثة ب   

عاینت الباحث�ة ، كما داخل الفصول وخارجھا األنشطة في مختلف ،كانت تسمح بتفاعل المتعلمین

  .وتوظیفھا في التفاعل الجماعيكفایتھا  الوسائل التعلیمیة من حیث 

  :المقابلة -  3  

من أجل الحصول على معلوم�ات  موجھة بین القائم بالمقابلة والمبحوثھي عبارة عن محادثة    

وتحت�ل المقابل�ة مكان�ة ھام�ة ف�ي البح�ث االجتم�اعي حی�ث  )1( .وتكون موجھ�ة نح�و ھ�دف واض�ح

تعرف استعماال واسعا لما تتمیز بھ من دقة في جمع المعلومات ف�الحوار ب�ین الباح�ث والمبح�وث 

المقابلة تتمی�ز بالمرون�ة و من شأنھ أن یوضح أي غموض یمكن أن یحدث بین الباحث والمبحوث

                                                           

  .112، ص2000محمد ، مناھج البحث العلمي، ،  علیان ربحي مصطفى، غنیم عثمان) 1(
اخالص محمد عبد الحفیظ ، مصطفى حسین باھي،طرق البحث العلمي والتحلیل اإلحصائي في المجاالت التربویة والنفسیة ) 2(

  .166، ص 2002،مركز الكتاب للنشر، جامعة المنیا،2والریاضیة، ط
   .155مرجع ، ص نفس ال  ) 1(
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 خرى إذا أحرج أو امتنع ع�ن اإلجاب�ة عل�ى األس�ئلةالتي تمكن الباحث من طرح السؤال بطریقة أ

  .تشجیع المبحوث لإلجابة بالطرق المناسبةو

جم�ع م�ع م�دیري الم�دارس االبتدائی�ة بھ�دف  حرة بمقابالتفي ھذه الدراسة قامت الباحثة    

 كم�ا أج�رت بع�ض .لك�ل مدرس�ة للمدرس�ي ع�ن طبیع�ة المن�اخو عن ھذه األخی�رةمعلومات عامة 

  . عض المعلمین للحصول على تفاصیل أدق عن إجاباتھم على أسئلة االستمارةالمقابالت مع ب

 



  

  :الفصل السادس

  عرض وتحلیل البیانات

  وتفسیرھا 

  

إدارة سلوك المتعلمین أثناء تنفیذ األنشطة التعلیمیة إلدماج المتعلمین : أوال

  اجتماعیا 

  تعریف األنشطة التعلیمیة المتعلمین ببیئتھم االجتماعیة: ثانیا

 تنظیم البیئة التعلیمیة لتوفیر فرص  التفاعل بین المتعلمین: ثالثا 

 تشجیع تقویم األنشطة على التفاعل االیجابي للمتعلمین: رابعا
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   .اجتماعیا إلدماج المتعلمینأثناء تنفیذ األنشطة التعلیمیة إدارة سلوك المتعلمین  :أوال

  :تشجیع المتعلمین على المشاركة في األنشطة یبین مدى) 6: (الجدول رقم

 االحتماالت التكرار النسبة المئویة
 دائما 48 85,71

 غالبا 3 5,35
 أحیانا 4 7,14
 نادرا 1 1,78

 مطلقا 0 0
100% 56 

على المشاركة  دائما ھممیمن المعلمین یشجعون متعل %85,71ول السابق أن یبین الجد 

ما یعني أن معظم المعلمین یحرصون على إشراك تالمیذھم في األنشطة، كونھا في األنشطة، 

ثم إن المتعلمین في ھذه المرحلة ما  تكمل المھارات المقصودة من دونھاال تُسو جزء من المنھاج

زالوا غیر ناضجین ال یدركون إمكانیاتھم وال یتحملون مسئولیة تعلمھم، لذلك فھم یحتاجون إلى 

أخرى و وما الحظتھ الباحثة أن ھناك أنشطة تؤدى في الصف. متابعة ودعم النجاز واجباتھم

بأن یطرح المعلم  سؤال على : طریقة المشاركة تكون إما حرةو عبارة عن واجبات منزلیة

أو یعین . جمیع المتعلمین ثم یختار واحدا ممن یبدون الرغبة في اإلجابة وھي الطریقة الشائعة

ھناك من و كما تظھر اإلجابات الجماعیة في بعض األحیان. المعلم متعلما ثم یطرح علیھ السؤال

صفیة والتي من المفروض أن أما األنشطة الال. األنشطة تؤدى بصورة جماعیة، مثل األناشید

معین فقد الحظت الباحثة أن ھناك غیاب تام لھا في جمیع  ى في آخر الدوام حسب برنامجتؤد

  .  أن المعلمین غیر مكونین لتفعیلھاو ذلك بحجة نقص اإلمكانیاتو المؤسسات
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  :تجنب المعلم التواجد في موقع واحد أثناء أداء األنشطة یبین مدى )7: (الجدول رقم

 االحتماالت التكرار النسبة المئویة
 دائما 30 53,57
 غالبا 18 32,14

 أحیانا 7 12,5
 نادرا 1 1,78

 مطلقا 0 0
 المجموع 56 100%

  

 في الصف من المعلمین یتجنبون دائما التواجد في مكان واحد%53,57یفید الجدول أن 

  .ممن ھم كذلك في الغالب %32,14و

ویعود السبب إلى أن المتعلمین في ھذه المرحلة یحتاجون إلى متابعة دائمة ودقیقة،   

في مقدمة القسم أمام صفوف المتعلمین أثناء الشرح و فالبرغم من بقائھ وقتا أطول أمام السبورة

لدروسھم، لذلك فھو یتفقدھم باستمرار، األمر  العام، نجده یواظب على مراقبة إنجاز المتعلمین

یحرصون على تجنب األخطاء، حتى ینالوا و ي یجعل المتعلمین یحسون باھتمام معلمھمالذ

كما أن اقتراب المعلم من المتعلم ھو نوع من أنواع الضبط . یتجنبون عقابھو رضا معلمھم

ضمن مجاال رؤیة معلمھ یجعلھ یتوقف عن الشغب ویتابع  المتعلم بأنھ الصفي، فإحساس

       )1(.دروسھ

   

                                                           

  .74ص، .العمایرة محمد حسن، المشكالت الصفیة )1(
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  یبین مدى خفض المعلم لعوامل القلق:08رقم الجدول 

  

من المعلمین یحرصون على خفض عوامل القلق عند  %67,85یفید الجدول أن   

بلغت نسبة المعلمین الذین یفعلون ذلك و منھم یفعلون ذلك غالبا %14,28أن و المتعلمین دائما

  .% 17,85أحیانا

أن القلق یزید عند المتعلم  وقت اإلجابة على األسئلة، ألن الوقوع الباحثة وما الحظتھ  

 تدافع المتعلمون اآلخرون ألخذ الكلمة ویزداد قلق المتعلم إذافي الخطأ یعرض حتما للعقاب،  

ركیز على الت التذكیر بالدرس وھو ما یساعدو التلمیح لإلجابةو ب الھدوءطلبیأتي دور المعلم و

قد یكون سببھ  المتعلمین من یعاني من قلق دائم ھناك منو تثبیت المعلوماتو في االجابة

أو نتیجة لتدھور المكانة في جماعة الصف بھذا  االقتصادیة أو االجتماعیة لألسرةالظروف 

یرى ھارون رمزي أن على المعلم أن یحاور المتعلم مباشرة ویرشده إلى الحل المناسب، الصدد 

ألن ذلك یشعره بالقیمة واالحترام، بدال من إقحام طرف ثالث كالمرشد التربوي أو الولي، ألن 

فالتواصل بین المعلم وطلبتھ وبناء عالقة إیجابیة یؤثر   )1(.ذلك یزید من قلقھ والرغبة في التمرد

  .    المدرسة بصفة عامةو بشكل مباشر على اتجاھات المتعلمین ومواقفھم اتجاه العالقات الصفیة

  

  

  

  

  

                                                           

  .365ص ھارون رمزي فتحي، مرجع سابق )1(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  67,85  38  دائما 
  14,28  08  غالبا 
  17,85  10  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  .تجنب الحدة والتوتر في مواجھة السلوك الخاطئ یبین مدى:09الجدول رقم 

من المعلمین یتجنبون دائما التوتر في مواجھة سلوك  %46,42یشیر الجدول إلى أن 

  .من یفعل ذلك أحیانا%15و منھم یفعل ذلك غالبا % 23,21و المتعلمین الخاطئ

یرة خاصة كثنفسیة المشتغلین بمھنة التدریس بصفة عامة یتعرضون لضغوط إن   

اكتظاظ في  عائشة بن عونومحمد بوفاتح یجملھا  من العوامل نظرا للعدید ،المعلمین منھم

ضعف الوضع االقتصادي و ھج والبرامج والمقررات الدراسیةاألقسام، التغییر المستمر في المنا

ء سوو ل مع التالمیذ واإلدارة والزمالءالتعامو عي للمـدرس مقارنة بالمھن األخرىواالجتمـا

معلم المرحلة و )1(نقص اإلمكانـات والتجھیزات المدرسیةو قات المھنیة داخل المدرسةالعال

ل في ھذه المرحلة اطفن األفي تدریس وضبط المتعلمین، ألر االبتدائیة یتعرض لضغط أكب

وما الحظتھ أن . یتجلى أثر ھذا الضغط في سلوكھ مع متعلمیھو أكثر إلى اللعب والحركة ونیمیل

یغلب على خطابھم الطابع التربوي القیمي مثل عبارة و الخبرة ھم أكثر ھدوءاالمعلمین ذوي 

ھناك استجابة من المتعلمین، مقابل بروز و علینا أن ال نشي بزمالئناو علینا أن ال نثیر الفوضى

مالمح التوتر واالجھاد وسرد األوامر بأسلوب لوام تذمري عند المعلمین محدودي الخبرة، مثل 

الخبرة تكسب المعلم مھارات إن . جلس، جوابك خطئ رتب إجابتك ثم ارفع یدكسكوت، یكفي ا

تنظیم و العرض المناسبةو فیسھل علیھ اختیار طرق التدریس التحكم في تقنیات البیداغوجیا

، كما تكون لدیھ القدرة على المتعلمین مستویاتو البیئة الصفیة بشكل یتالءم ومواضیع الدروس

، باختیار خصائصھم النفسیة واالجتماعیةإدارتھ حسب و ھمسلوكتوقع و التواصل معھم بسالسة

  .أسالیب التعزیز والعقاب المالئمة

                                                           

لدى عینة من معلمي المرحلة االبتدائیة بوالیة األغواط، مخبر –،جودة البیئة المدرسیة وعالقتھا بالصحة النفسیة عائشة بن عونومحمد بوفاتح ) 1(
  .114، ص 2017جوان 18األغواط،عدد  - تطویر الممارسات النفسیة والتربویة، جامعة عمار ثلجي

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  46,42  26  دائما 
  23,21  13  غالبا 
  15  14  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  3,57  02  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  .یبین مدى تعزیز المعلم لثقة الطالب بأنفسھم: 10الجدول رقم 

  

 %14,28و یعززون دائما ثقة الطالب بأنفسھممن المعلمین  %71,42الجدول أن  نییب

  .من یفعل ذلك أحیانا%12,5و منھم یفعل ذلك غالبا

فالن تلمیذ : ومن أوجھ تعزیز الثقة التي رصدتھا الباحثة ھي التشجیع اللفظي، مثل

إقحام المتعلمین باإلجابة على أسئلة سھلة، بالنسبة للمتعلمین ذوي و مجتھد، فالن تلمیذ مھذب

ھم بحاجة لعنایة فائقة، خاصة و االحتیاجات الخاصة ھم الفئة األكثر حاجة لتعزیز الثقة بالنفس

كذلك األمر بالنسبة و قصیري القامةو البصرو یتعلق األمر بضعاف السمعو في أماكن الجلوس

  .لكثیري الحركة

ما زال لم تكتمل لدیھ سمات  مرحلة الطفولة الوسطى والمتأخرة بصفة عامة الطفل في 

 ىعل یزال یشعر بالخوف الثقة بالنفس، فھو ال و الشخصیة، كاالتجاھات السلیمة نحو اآلخرین

مثل الخوف  الدراسيى المستو ىعل و ھأقران تھ بینمكانخاصة ما یتعلق باالجتماعي ى المستو

لذلك فھو یحتاج إلى دعم نفسي مستمر من المعلم، الذي یشكل  )1( .سيالدرا حباطواإلمن الفشل 

   .االحتكاك بالزمالءو كالمھ قوة دفع لمواصلة للمثابرة أكثر في الدراسة

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  71,42  40  دائما 
  14,28  08  غالبا 
  12,5  07  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى محاورة المعلم للمتعلمین: 11الجدول رقم 

  

من المعلمین یحاورون المتعلمین الذین یدرسونھم %64,28من خالل الجدول یتبین أن 

ذلك غالبا، في حین بلغت نسبة المعلمین الذین یحاورون  لمنھم من یفع%8,92أنو دائما

  .%1,78یحاورون متعلمیھم بتاتا فبلغت نسبتھم  ین الالذ، أما %25متعلمیھم  أحیانا

خاصة  -إن المتعلم في ھذه المرحلة بحاجة ماسة إلى أن یتعرف معلمھ، على ظروفھ

 یتعلق األمر بظروفھ الصحیةو لیوجھھ للتكیف معھا - األسباب التي تعیقھ عن الدراسة

یتم الحوار إما في الفصل أمام   .من یشرف على المذاكرة لھو من یقوم برعایتھو االقتصادیةو

تعرفھم على بعضھم ، و یفید ھذا األسلوب في  الكف عن السلوك السلبي المشتركو المتعلمین

أما إذا كان المتعلم حساس اتجاه ظروفھ، أو كان الموضوع یشكل قدوة سیئة لبقیة المتعلمین، 

استفسر عن الموضوع، فیناقش خارج الصف، فمثال الحظ أحد المعلمین تخاصم متعلمین، ف

لیعرف أنھما تبادال الشتائم، فطلب منھما البقاء بعد انصراف زمالئھما، لیدقق أكثر في 

  .الموضوع ویعاقبھما

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  64,28  36  دائما 
  8,92  05  غالبا 
  25  14  أحیانا
  00  00  نادرا
  1,78  01  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى إثارة دافعیة المتعلمین لالنھماك في األنشطة: 12الجدول رقم 

النھماك في ئما لطالبھم دا من المعلمین یثیرون دافعیة % 78,57أن یشیر الجدول إلى 

بما یقدر بـ  في بعض األحیان،و في الغالبالذین یفعلون ذلك،  األنشطة، في حین تتساوى نسبة

10,71%.  

الباحثة أن إثارة الدافعیة ھي عملیة مستمرة تزامن  كل مراحل النشاط، من وما الحظتھ 

ذلك بتبیان أھمیة كل و مراحل االنجاز المختلفة  إلى مرحلة التقویمو مرحلة التھیئة للنشاط

 شرح مقومات نجاح كل مرحلةو العلمیة والعملیة اء في سیاق الدراسة ومدى فائدتھامرحلة سو

فمثال النجاز نموذج خروف في نشاط التربیة الفنیة في السنة الثانیة .تطریقة تنفیذ الخطواو

بتبیان المواد و بدأت المعلمة بالتھیئة للموضوع بالتعریف بإعطاء فكرة عامة عن النشاط

وقبل البدء في االنجاز قامت المعلمة . الالزمة ال نجازه، لیحضرھا المتعلمون في الیوم الموالي

حرصت أن تتفقد عمل المتعلمین، و شرحت خطوات االنجاز بالتدریج بالتعریف بالخروف، ثم

  .      أحیانا كانت تساعد البعض منھم في االنجازو مع إبداء مالحظات تقییمیة

  

  

  

 

 

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  78,57  44  دائما 
  10,71  06  غالبا 
  10,71  06  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى إلمام المعلم بالطرق الحدیثة الداعمة للعمل والمشاركة: 1 3الجدول رقم

من المعلمین یرون أنھم یلمون بالطرق التعلیمیة الداعمة للعمل  %41,07یبین الجدول أن

  .من یجد أنھ یلم بھا أحیانا%23,21 و منھم یفعل ذلك غالبا %35,71و والمشاركة

 المعلمون بعدھم عن أسالیب التعلیم الحدیثة، فبعد تبني مقاربة التدریس بالكفاءاتیدرك   

جد المعلمون أنفسھم أمام شيء جدید كلیا، ال ھو باألمر الذي تكونوا علیھ في مرحلة التعلیم و

ال ھو بالطریقة التي درسوا بھا فال و  -فمعظم  شھاداتھم غیر متخصصة في التعلیم-الجامعي 

 من العمل  على صب المعلومات قد تغیر دور المعلمل. محاكاة الطرق التي تعلموا بھا یستطیعون

، بعیدا عن اإللزام المخطط و الموجھ للعملیة التعلیمیةالوقوف على استیعابھا، إلى دور و

في و ربطھا بمعطیات واقعھم المعیشو تشویقھم للمعرفةو والقھر، بل بجلب اھتمام المتعلمین

یستدعي االستجابة  و ترى مھدي بلعسلة أن تكوین المعلمین التزام نحو الناشئةھذا المجال 

المعلمین قبل انخراطھم في لمستجدات التدریس باستخدام التقنیات التربویة الحدیثة، لتمكین 

   )1(.المھنة

   

                                                           
 البرامج التدریبیة، مجلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة جامعة قاصدي مرباح مھدي بلعسلة فتیحة، تكوین المعلمین بالكفایات ماذا عن )1(

 .300، ص 2011التربیة،ملتقى التكوین بالكفایات في :مخصص04رقلة، العدد و

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  41,07  23  دائما 
  35,71  20  غالبا 
  23,21  13  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى تجمیع األخطاء الشائعة وتصحیحھا: 1 4الجدول رقم

من المعلمین یعملون على تجمیع أخطاء المتعلمین الشائعة %57,14أن یفید الجدول 

   . ذلك أحیانا یفعلون %26,78و غالبا ما یفعلون ذلك %16,07و وتصحیحھا

تجمیع و یقوم المتعلمون عادة بمناقشة األخطاء المشتركة والشائعة بین المتعلمین

األخطاء وتصحیحھا لھ فوائد كثیرة، فباإلضافة إلى أنھ  یصحح األفكار الخاطئة والتي عادة ما 

لى حدا، یُعتَقد بصحتھا إذا وجدت عند اآلخرین، فإنھ  یوفر الوقت في التعقیب على كل متعلم ع

كما أنھ یجنب المتعلم اإلحراج والسخریة من زمالئھ التي قد تكون سببا لشعوره بالنقص 

 .تطور إلى درجة االنطواء عن النفسمن الممكن أن یو واحجامھ عن المشاركة والتفاعل

ویتسبب تركیز المعلم على سلبیات المتعلمین وتصیدھم لألخطاء في تكوین اتجاھات سلبیة نحو 

ما  ذلك حاجاتھم للفت االنتباه یشبعو ي االنتباه للمتعلمین وھم یخطئوناالستمرار فو المعلم

  .  یدفعھم لتكرار السلوك الذي نجح في إشباع حاجة لفت االنتباه

   

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  57,14  32  دائما 
  16,07  09  غالبا 
  26,78  15  أحیانا

  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%                



167 
 

  : یبین مدى توزیع األخطاء وتجنب التركیز على متعلمین معینین: 15الجدول رقم 

 من المعلمین یوزعون األخطاء على المتعلمین دائما % 69,64یشیر الجدول إلى أن 

یفعلون ذلك أحیانا،في حین أن الذین ال یفعلون %17,85و منھم یفعلون ذلك غالبا%10,71أن و

  .%1,78ذلك مطلقا بلغت نسبتھم

، كما یجنبھم یجنب توزیع األخطاء االنتقاد المتكرر لذوي المستوى التعلیمي الضعیف

 ،وضعف الثقة بالنفس ص والدونیةلنقما یتبعھا من شعور باو عقاب المعلم، سخریة زمالءھم

ھالة التفوق التي  ، بل إن تبیان غلط المتفوقین یھزالتي قد تعیق تقدم الطفل في مستوى تحصیلھ

إمكانیة الخطأ الجمیع نفس الوقت یدرك ضعاف المستوى  فيو كثرأد یدعوھم لالجتھاو تالزمھم

وتقارب مستویات التحصیل یشجع تفاعل  .جوبةجعھم على المشاركة في األمعرض لھا ویش

ن بذلك تقوى  العالقات بیو المتعلمین بمناقشة األخطاء والبحث عن سبل تحسین المستویات

المتعلمین قوامھا ھدف مشترك واحد ھو التحصیل الدراسي، متناسین فروقات المستویات 

  . االجتماعیة والدراسیة

  

  

  

   

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  69,64  39  دائما 
  10,71  06  غالبا 
  17,85  10  أحیانا
  00  00  نادرا
  1,78  01  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى تجنب السخریة والتھكم : 16الجدول رقم 

من المعلمین یتجنبون السخریة والتھكم دائما في  %78,57یوضح الجدول السابق أن 

فقط ھم الذین ال یتجنبون %1,78أنو یفعلون ذلك في الغالب%10,71أن ، و املة متعلمیھممع

  .السخریة

وقد تلتصق الصفات  معلم من المتعلم تؤثر على مكانتھ بین زمالئھإن سخریة وتھكم ال

 تصبح ضعیفة، فیصبح یتجنب الكالم معھ كما أن العالقة بینھما التي نعتھ بھا كلقب ینادى بھ،

ضعف تحصیلھ ، فتقل مشاركتھ في الدروس، األمر الذي یُ خوفا من المزید من السخریة

نفس سمة قد یرافقھ ذلك طیلة حیاتھ، فیكون ضعف الثقة بالو تھ بنفسھ تھتزثق أنكما الدراسي 

  .من سمات شخصیتھ، لكون ھذه المرحلة مرحلة نمو قاعدیة

  : تدریب المتعلمین على قواعد التواصل االیجابيمدى : 1 7الجدول رقم

من المعلمین یحرصون على تدریب األطفال على قواعد %55,35یبین الجدول أعاله أن

   .یفعلون ذلك أحیانا %28,57و یدربونھم على ذلك في الغالب % 16,07و التواصل االیجابي

الحظت الباحثة في الدراسة المیدانیة أن المعلمین، یلقنون المتعلمین آداب الحدیث،   

یبدون و سواء بینھم أو مع المعلمح األفكار، شرو الصیاغة الجیدة للكالمو دكاالستماع الجی

  النسبة المئویة   التكرار   االتاالحتم
  78,57  44  دائما 
  10,71  06  غالبا 
  8,92  05  أحیانا
  00  00  نادرا
  1,78  01  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  55,35  31  دائما 
  16,07  09  غالبا 
  28,57  16  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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یعاقبونھم على اإلخالل و والنمیمة مقاطعة الحدیث،و المالحظات على ذلك، مثل ترتیب األفكار

كل ذلك یساعد . بقواعد النظام، كالفوضى الفردیة والجماعیة وإبداء حركات أو ألفاظ غیر الئقة

ل مع المعلم، ما ینفعھ في استیعاب دروسھ باالستماع الجید لشرح المعلم، في التواص المتعلم

ینطبق األمر ذاتھ على و للكالم الصیاغة الجیدةو التدخل المناسب عند االستفسارو دون مقاطعة

كما أن ھذه التربیة االجتماعیة المدرسیة ھي تھیئة . التواصل مع الزمالء في األعمال التشاركیة

فیتعلم كیف  المجتمع، فالطفل یجسد القیم التي تلقاھا في الصف خارج المدرسة،للتفاعل مع 

  .بطریقة صحیحةمع اآلخر التعامل  و لھا یفسر المواقف التي یتعرض

  : یبین مدى توفیر خیارات متعددة للتواصل مع المتعلمین: 18الجدول رقم

من المعلمین یقرون بأنھم یوفرون دائما خیارات للتواصل مع  % 39,28یفید الجدول أن   

یفعلون ذلك في بعض  %26,78غالبا ما یفعلون ذلك ، % 28,57أن منھمو المتعلمین 

  .ال یفعلون ذلك مطلقا %3,57یوفرون خیارات متعددة للتواصل ،منھم  نادرا %1,78،األحیان

ما تم رصده في الدراسة المیدانیة أن المعلم یتخذ أسالیب متنوعة للتواصل مع المتعلمین،   

  : أن أكثر األسالیب المعتمدة ھيو خاصة أثناء شرح الدروس

أوامر االنضباط سرد و التواصل اللفظي وھو األسلوب األكثر شیوعا في شرح الدروس -

   .الصفي

   .سواء ما ھو معروض في الكتب المدرسیة، أو ما یدونھ المتعلم من واجباتھ: القراءة -

في دفاتر و في السبورة كشرح وتمارین: ما یكتبھ المعلم: وتتخذ أشكاال عدیدة: الكتابة -

  .سیط للتقویمھي بذلك وو ما  یكتبھ المتعلم من الواجبات المكلف بھاو )مالحظات(المتعلمین

المزامنة للشرح، كما یتخذه المعلم أحیانا وسیلة تعبیریة  ةوالرسم باستعمال الرسوم التوضیحی -

  .للمتعلم

  النسبة المئویة   التكرار   االحتماالت 
  39,28  22  دائما 

  28,57  16  لبا غا
  26,78  15  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  3,57  02  مطلقا

  %100  56  المجموع



170 
 

ھو أسلوب نادر و یجسد المعلم أحیانا مضامین تعلیمیة في مواقف تمثیلیة: التمثیل الدرامي -

  .االستخدام ألنھ یتطلب وقتا طویال

  : یبین تعزیز مبادئ العالقات اإلنسانیة بین المتعلمین: 19الجدول رقم 

مبادئ العالقات من المعلمین یصرحون بأنھم یعززون % 76,78نیبین الجدول أ  

 یرون أنھم % 10,71أنو منھم من یرى أنھ یفعل ذلك في الغالب% 12,5أنو اإلنسانیة دائما

  . ون ذلك أحیانایفعل

 یظھر جلیا حرص المعلمین على ترسیخ مبادئ العالقات اإلنسانیة في نفوس المتعلمین  

م نمو المتعلمین بما فیھ ھو ھدف أساسي من أھداف التعلیم االبتدائي، كونھ یسعى إلرساء دعائو

كلھا مبادئ وقیم یتلقاھا ... النمو الوجداني واالجتماعي، فالتعاون والتسامح واألمانة والصدق

نصوص القراءة واألناشید و التربیة المدنیةو المتعلمون في أنشطة التربیة اإلسالمیة

یھ المعلم، فیبدي یجسدونھا في معاملة بعضھم البعض، مع توجو والمحفوظات ومواضیع التعبیر

قد یلجأ إلى و باألمر بتعدیل الخاطئ منھاو مالحظاتھ اتجاه تصرفاتھم، بالثناء على ما ھو مثالي

  .العقاب إذا لم یجد استجابة

باإلضافة إلى أن التزام المتعلمین بالمبادئ والقیم األخالقیة االجتماعیة ھو أحد األھداف   

عد في حفظ نظام وانضباط المدرسة بدءا بتقدیر قیمة العلم التربویة للتعلیم االبتدائي،  فإنھ یسا

اتباع قواعد الدخول و حسن معاملة بعضھم البعضو احترام المعلم وكل العاملین بھاو والتعلیم

غیرھا من قواعد  حفظ النظام التي في معظمھا ھي آداب اجتماعیة یلتزمھا الفرد في و والخروج

  .حیاتھ الیومیة

   

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  76,78  43  دائما 
  12,5  07  غالبا 
  10,71  06  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى تشجیع تكوین الجماعات الصفیة: 20الجدول رقم

 الصفیةجعون دائما نشاط الجماعات من المعلمین یش % 39,28 إلى أنیشیر الجدول   

منھم نادرا ما یفعل %1,78و من یشجعھا أحیانا%26,78و منھم یفعل ذلك غالبا % 32,14و

  .ذلك

، لما لھا من دور المعلمین یشجعون نشاط الجماعات الصفیة یتجلى أن نسبة معتبرة من  

فالمتعلمون أثناء التعلم االجتماعي یتلقون  الخبرات التعلیمیة واالجتماعیة، في اكتساب وتنمیة

 كما أنھم یتعلمون كیف یدعمون بعضھم وأن   یَدعمون أو یصححون السابقةو معلومات جدیدة

وشیوع التفاھم والمودة  بعضھم بعضا تقبلو  وعدم تسرب الشكوك إلى نفوسھم ببعضوا ثقی

لتعلیم رغم ما للكن  )1( .ایجابیةالتي تقع بین أفراد المجموعة بطریقة  حل الخالفاتو  بینھم

 یتطلبو في المادة التعلیمیة ال یتعمقعلم إتباعھ دائما ألنھ جماعي من إیجابیات ال یستطیع المال

ذلك أمر و زمالءھم اآلخرین، لیساعدوا ریسیةدمجموعة أعضاء لدیھم مھارات تأن تظم كل 

كما أنھ یحتاج إلى وقت طویل، فأعضاء الفریق  ن التالمیذ اعتادوا على التنافس،بعید التحقق أل

تعدد إجابات التالمیذ قد یكون سببا في تقطیع المعلومات و ال یندمجون في المھمة من البدایة

 اب المشاركة االیجابیةة تنظیمیة،كغیحدوث مشاكل صفیباإلضافة إلى أنھ یخلف . وتبعثرھا

    )2( .االستبداد باآلراء و شیوع االتكالو

  

  

                                                           
  .150، 149مرجع سابق،ص،ص عطیة علي محسن علي،)1(

  .116ص . 1999، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، 1جابر عبد الحمید،استراتیجیات التدریس والتعلیم ،ط )2(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  39,28  22  دائما 
  32,14  18  غالبا 
  26,78  15  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین تطویر مبادئ العمل التعاوني: 21:الجدول رقم

العم�ل ورون دائما مبادئ من المعلمین یط % 53,57من خالل الجدول یتبین أن ما نسبتھ

م��نھم   %19,64أن و م��نھم یعمل��ون عل��ى ذل��ك ف��ي الغال��ب%25أن و عن��د المتعلم��ین التع��اوني

    .المبادئما یحاولون  تطویر ھذه  نادرا، فقطمنھم  %1,78یفعلون في بعض األحیان، بینما 

إن تعل�یم الطف��ل مب��ادئ التع�اون وتعوی��ده علیھ��ا ھ�و م��ن أولوی��ات التربی�ة ألن��ھ ش��كل م��ن 

، ل�ذلك یتع�ین منف�رًدا لام�عاألال یمكن للفرد أن یقوم بك�ل  التفاعل االجتماعي  األساسیة،أشكال 

الفع�ل  ف�ال بالتقنی�ات الت�ي تض�من نج�اح أن یزود األط -في ھذه المرحلة القاعدیة –على المعلم 

م ومتابعتھ لعملھم أمر ض�روري، ألنھ�إشرافھ و ، لیتجنب االرتجال والفوضى ماعيجالالتعلمي 

ف�ي تأدی�ة  ةزالوا یفتقرون للجدیة واالنضباط، عندما یبدءون بالتعود علیھ�ا  بتحم�ل المس�ؤولیما 

أن و أعم�الھم  الفردی��ة والمش��تركة أی��ن ی��درك ك�ل طال��ب أن نجاح��ھ مرھ��ون بنج��اح المجموع��ة 

توانی��ھ ع��ن العم��ل ینج��ر عن��ھ فش��ل المجموع��ة، فعل��یھم أن یتخل��وا ع��ن النزع��ة الفردی��ة الت��ي 

  )1( .أن یحل طابع التعاون بدل المنافسة، التي تصبح بین المجموعاتو لدراسةاعتادوھا في ا

باإلضافة إلى أن التعاون لھ أس�س ونت�ائج نفس�یة واجتماعی�ة، فل�ھ أیض�ا بع�د دین�ي، ف�دیننا 

تََع�اَونُوْا َوتََعاَونُوْا َعلَى اْلبرِّ َوالتَّْق�َوى َوالَ :ىكمثال على ذلك قولھ تعالو الحنیف یحث على التعاون

  )2:المائدة  (َعلَى اِإلْثِم و َاْلُعْدَوانِ 

  

  

                                                           
  .150، 149مرجع سابق،ص،ص عطیة علي محسن علي،)1(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  53,57  30  دائما 
  25  14  غالبا 
  19,64  11  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : فرص التعبیر   إتاحةیبین مدى : 22الجدول رقم 

م�ن المعلم�ین یق�رون ب�أنھم یتیح�ون ف�رص التعبی�ر لمتعلم�یھم %64,28یظھر الجدول أن 

یتیح�ون تل�ك الف�رص ف�ي بع�ض   %23,21منھم من یفع�ل ذل�ك غالب�ا، بینم�ا%10.71أن و دائما

  .نادرا ما یفعلون ذلك %1,78و األحیان

المشاكل التي یواجھھ�ا أثن�اء الدراس�ة و إن عرض المتعلم ألفكاره یكشف مستوى تحصیلھ

البوح بمشاعره یعطي صورة عن حالتھ النفسیة وعن مالمح شخص�یتھ، و علھ مع زمالئھوفي تفا

خ�رین األمر الذي یساعد المعلم على اختیار الط�رق المناس�بة للتعام�ل مع�ھ وتوجی�ھ المتعلم�ین اآل

المعلمات عن متعلمة تغی�رت س�یرتھا التعلیمی�ة نتیج�ة تغی�ر  إحدىللتعامل، في ھذا المجال تحكي 

بتقربھ�ا منھ�ا و التي تتلقاھا، حیث الحظت المعلمة الجدیدة المس�تخلفة ت�وتر ھ�ذه األخی�رةالمعاملة 

م��ع و ف��ي الم��ذاكرة ا الدراس��یة، فأرش��دتھا لطریق��ة منظم��ةعرف��ت أنھ��ا غی��ر راض��یة ع��ن نتائجھ��

  .   صاحب ذلك تحسن مستواھا الدراسيو االھتمام والتشجیع اكتسبت الطفلة ثقة كبیرة بنفسھا

رف على طرق التعبیر المختلفة من خالل األنشطة التي یتلقاھا في المدرس�ة، المتعلم یتعو

یك��ون ذل��ك بش��كل موج��ھ، ف��ي و األش��غال الیدوی��ة المتعلم��ینو الرس��مو الكت��ابيو ك��التعبیر الش��فھي

یطل�ب و اقش جماعیا تحت إشراف المعل�م ینو المواضیع المحددة بالمنھاج، أین یطرح الموضوع

أم�ا ف�ي المواض�یع الح�رة فیس�تطیع الم�تعلم  الموضوع بأسلوبھ الخ�اص،من كل متعلم أن یصوغ 

  اختیار الموضوع وطریقة العرض،  ما یمكنھ من عرض مواھبھ وأفكاره، فمثال فاجئ 

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  64,28  36  دائما 
  10.71  06  غالبا 
  23,21  13  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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-أحد الطالب  الجمیع بما في ذلك والدتھ، عندما فاز بجائزة الرسم عل�ى مس�توى ال�دائرة،

ش��جعتھ معلمت��ھ للمش��اركة ف��ي المس��ابقة عن��دما  بع��دما  -ألن أداءه ك��ان منخفض��ا ف��ي ك��ل الم��واد

  .الحظت مھارتھ  في حصة الرسم الحر

  : یبین مدى تفھم أراء المتعلمین وتقبل مشاعرھم: 23الجدول رقم

ھم ویتقبلون میمن المعلمین یتفھمون أفكار متعل %60.71یبین الجدول السابق أن

یفعلون ذلك أحیانا،  %14,28أن و منھم  یفعلون ذلك في الغالب %23,21أن و مشاعرھم دائما

  .فقط یقرون أنھم نادرا ما یتفھمون أفكار المتعلمین ویتقبلون مشاعرھم %1,78بینما

نمو متعلم المرحلة االبتدائیة ال یزال ضعیفا، فھو یحتاج لمعاملة خاصة مبنیة على إن    

قلة و مع میلھ للمرح واللعبو فھم خصائص ھده المرحلة، فمثال یعرف نشاطا حركیا كبیر

 من الصعب جذب انتباھھ لمتابعة الشرح، كما أن التآزر الحركي بین الیدین والعنین ،)1( .تركیزه

أما نموه العقلي  األمر الذي یعیقھ في الكتابة والرسم واألشغال الیدویة الدقیقة، ضعیف،

حفظھ قبل التاسعة یكون آلیا وال و مضطرد نمو فيذاكرتھ تكون و من نمو البالغ %50الیتعدى

أما من الجانب الوجداني فیحتاج إلى تشجیع ودعم لإلقبال على الدراسة . یعتمد على الفھم

 .خاوفھ، كما أنھ یحتاج إلى اإلحساس بأن لدیھ مكانة عند معلمھ وبین زمالئھوالتغلب على م

تنمیة قدراتھم یتطلب الدرایة و فالتعامل مع األطفال في ھذه السن یقتضي معرفة خصائصھم)2(

على  ي ھذه المرحلة، یظھر دور المدرسةمع ضعف دور األسرة في تربیة الطفل فو بمستواھا

  .الحركيحتى الجسمي وو النفسي واالجتماعي رأسھا المعلم في تكوینھ

                                                           
  .300ص رمضان محمد القذافي، مرجع سابق،)1(

  .344مریم سلیم ،مرجع سابق،ص )2(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  60.71  34  دائما 
  23,21  13  غالبا 
  14,28  08  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :  یبین مدى تشجیع االحتكاك والتعارف: 24الجدول رقم

من المعلمین یشجعون دائما المتعلمین علة االحتكاك  %51,78یفید الجدول أن 

أن و یفعلون ذلك أحیانا %19,64أن و البفي الغمنھم من یفعل ذلك  %23,21أن و والتعارف

  .نادرا ما یشجعون متعلمیھم على االحتكاك والتعارف 1,78%

إال أن ھناك بعض الفرص مع أن طرق التعلیم المعتمدة تركز على التعلیم الفردي 

في عدد محدود من األنشطة مثل بعض المشاریع الجماعیة والتربیة  لالحتكاك المتعلمین

  الریاضیة ، في وقت الراحة الصباحیة والمسائیة الذي یتوسط الحصص   

في التحصیل   و احتكاك المتعلمین ببعض یفیدھم، في زیادة النمو الوجداني واالجتماعي  

 الناحیة الوجدانیة یشبع الطفل حاجتھ إلى الشعور باالنتماء إلى جماعة من الصفالدراسي فمن 

یساعده و عندما یعیش مع أفراد یماثلونھ في السمات یبدأ باالستقالل العاطفي عن األسرةو

احتكاكھ باألقران على اكتساب مھارات التواصل،وأنماط التفاعل االیجابي كالتعاون والمشاركة 

األھم أنھا تھیئھ و العاملینو ي أنماط تفیده في التعامل داخل المدرسة مع زمالئھھو ...والتسامح

للتفاعل مع محیطھ االجتماعي خارج المدرسة، في المواقف المختلفة، تفاعال سلیما یتوافق 

كما یفید احتكاك المتعلمین ببعض في تعلیمھم بتوضیح التباسات الفھم التي . وتوقعات األفراد

 . التعرف على مصادر التعلمو الدراسةیتلقونھا في 

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  51,78  29  دائما 
  23,21  13  غالبا 
  19,64  11  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100  
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  : یبین مدى تنظیم ردود أفعال المتعلمین اتجاه بعضھم: 25الجدول رقم

من المعلمین ینظمون ردود أفعال التالمیذ اتجاه بعضھم  % 48,21أن یشیر الجدول إلى

ینظمون تلك الردود أحیانا،أما  %19,64أنو منھ غالبا ما یفعلون ذلك%14,28أنو دائما

،في حین أن الذین ال یفعلون ذلك % 12,5المعلمین الذین نادرا ما یفعلون ذلك فبلغت نسبھم 

 . %7,14مطلقا بلغت نسبتھم 

عن ضبط الصف فھو یراقب تفاعل المتعلمین  باستمرار، لذلك  المسئولكون المعلم ھو نظرا ل

فھو یوجھ ردود أفعال المتعلمین اتجاه بعضھم، لیحافظ على النظام ویعلم األطفال طرق التفاعل 

ومن أمثلة ذلك التدخل عند حدوث شجار باالستفسار عن حیثیات المشكلة وتوضیح . االیجابیة

تشجیع اآلخر على قبول و الطلب من الطفل المذنب االعتذارو صاحب الحقو موطن الخطأ

للتالمیذ الذین تنقصھم أدوات كشكل  التوسطومن أشكال تنظیم ردود أفعال المتعلمین . االعتذار

  ).  بوجوب الشكر رُ المعلم الطفل الُمعاَ  رُ كِ یُذَ (من أشكال التآزر المتبوع بالشكر والعرفان 

دود أفعال المتعلمین ھو أمر ضروري لتنظیم تفاعل المتعلمین وحفظ نظام مثلما تنظیم ر  

في  تعویدھم على السلوك السلیم االیجابيو الصفي، ھو وسیلة لتعلیم اآلداب وقواعد اللیاقة

  .   معامالتھم سواء داخل المدرسة او خارجھا

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  48,21  26  دائما 
  14,28  07  غالبا 
  19,64  11  أحیانا
  12,5  07  نادرا
  7,14  04  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى استخدام أسلوب العقاب البدني لمواجھة سلوك االحتقار : 26الجدول رقم

دائما أسلوب العقاب البدني لمواجھ�ة من المعلمین یوظفون  %42,85یوضح الجدول أن 

یع���اقبون  %19,64أنو غالب���ا م���ا یفعل���ون ذل���ك%14,28أن و س���لوك االحتق���ار عن���د المتعلم���ین

ن��ادرا م��ا یفعل��ون ذل��ك، ف��ي ح��ین بلغ��ت نس��بة المعلم��ین ال��ذین ال %14,28أن و أحیان��ا المتعلم��ین

   %7,14عند إتیانھم بسلوك االحتقار یعاقبون متعلمیھم بدنیا

عل�ى  یطغ�وو قی�ةخالفي مرحلة المدرسة االبتدائیة غیر ناضجین م�ن الناحی�ة األ األطفال

حدیثھم الطابع العفوي، ل�ذلك ق�د یعلق�ون عل�ى زمالئھ�م أو یتجنب�ونھم عن�دما یج�دونھم مختلف�ین، 

حت�ى عل�ى درج�ة عل�ى ال�تعلم ، األم�ر و سواء في المظھ�ر، أو ف�ي اللھج�ة، أو الوض�ع األس�ري

بدرجة ثانیة على مس�توى التحص�یل الدراس�ي و بأنفسھم المتعلمین ثقة الذي ینعكس بالسلب على

. ، ألن غلبة الش�عور بالدونی�ة تكف�ھ ع�ن االنج�از والتعام�ل م�ع اآلخ�ر بثق�ةوتفاعلھم مع اآلخرین

ال��ذي  أس��الیب تع��دیل الس��لوك منھ��ا العق��اب، بإتب��اععل��ى المعل��م مس��ئولیة كفھ��م ع��ن ذل��ك،  وتق��ع

الذي یتبع الس�لوك غی�ر المرغ�وب فی�ھ وین�تج عن�ھ ش�عور  )جراءاإل(على أنھ ذلك الحدث یعرف 

لعق�اب ا: أكث�ر ش�یوعا وھن�اك ن�وعین للعق�اب )1(.عاد حدوث�ھببالضیق واالنزعاج مما یدفع إلى اس�ت

م�ن األنم�اط الت�ي الحظتھ�ا الباحث�ة ف�ي الدراس�ة المیدانی�ة، الص�فع عل�ى و العقاب اللفظيو البدني

  .  لرأس بالید أو األدوات، الوقوف في آخر الصفالوجھ، شد األذن، الضرب على ا

   

  

  

                                                           
  . 363ص ،2003 ، دار الفكر العربي، عمان،1الطفولة المبكرة ط واحتیاجاتخصائص زیدان حوایشین، مفید حواشین،  )1(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  42,85  24  دائما 
  14,28  08  غالبا 
  19,64  11  أحیانا
  14,28  07  نادرا
  7,14  04  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى استخدام أسلوب العقاب اللفظي لمواجھة سلوك االحتقار: 27الجدول رقم

المعلمین یعاقبون لفظیا دائما المتعلمین عن�دما یب�دون  من %57,14الجدول أن یتبین من 

 %14,28أنو م�ا یفعل�ون ذل�ك م�نھم غالب�ا %25أن و سلوكا یحمل معنى االحتقار اتجاه زمالئھم

ھ�ي نس�بة المتعلم�ین ال�ذین ن�ادرا م�ا یع�اقبون  %5,35أحیانا ما یعاقبون لفعل ذلك، في ح�ین أن 

    .  المتعلمین عندما یحتقرون زمالءھم

بمقارن��ھ و یس��تخدم العق��اب اللفظ��ي للح��د م��ن الس��لوك الغی��ر المرغ��وب فی��ھ بص��فھ عام��ة

غالب�ا م�ا نج�د األول یس�بق و الجدولین السابقین، نجد أن العقاب اللفظي أكثر اس�تعماال م�ن الب�دني

إذا ل�م یس�تجب و علم یبدأ بالتنبیھ إلى أن السلوك غیر مالئم وض�رورة الك�ف عن�ھالثاني أي أن الم

 ق���د یس���تخدم، الس���ب والش���تمو التھدی���د، الص���راخو الطف���ل یلج���أ المعل���م إل���ى الل���وم،  والت���وبیخ

 عل��ى س�لبیتھا، لك��ن قل��ة خب��رة المعلم�ین باألس��الیب التربوی��ة الناجع��ة  اإلجم��اعرغ��م  االس�تھزاء،و

البیئ�ة المادی�ة  الغی�ر مھیئ�ة كلھ�ا ت�ؤثر و یواجھونھا، مثل االكتظ�اظ الص�في كثرة الضغوط التيو

على أداء المعلم، كما أن التنشئة االجتماعیة تتدخل في ن�وع العق�اب الغال�ب عل�ى أس�لوب المعل�م، 

في غیاب التكوین الترب�وي الح�دیث یج�د المعل�م و فالذي عنف في طفولتھ یمیل إلى العقاب البدني

  .س األنماط التي تعلم علیھانفسھ یتبع نف

وفي مقارنة بین أثر األسلوب العقاب اللفظي یورد أبو عقلة أن العقاب اللفظي أش�د وقع�ا، 

جعل�ھ تو الم�تعلمحط ش�أن تفكلمة عنیفة قد ذلك األثر إلى سن الرشد،   قد یستمرو المتعلمنفس  في

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  57,14  32  دائما 
  25  14  غالبا 
  14,28  07  أحیانا
  5,35  03  نادرا

  00  00  مطلقا
  المجموع

  
56  100%  
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 صاحب شأن وسط أقران�ھ حالی�ـاون كلمة مشجعة فیھا إشادة قد تدفعھ أن یكو نیتسربملعداد ا يف

   )1( .ًال بمستقتمعـھ جم يفو

م�ن الناحی�ة القانونی�ة ف�إن وزارة التربی�ة أك�دت عل�ى من�ع العن�ف بك�ل أنواع�ھ ف�ي الوس��ط 

   : المدرسي في العدید من النصوص القانونیة نذكر منھا

ج��انفي  23الم��ؤرخ ف��ي  04-08م��ن الق��انون الت��وجیھي للتربی��ة الوطنی��ة رق��م  21الم��ادة -

.2008   

  – .المتعلق بضرب التالمیذ 1984ماي  20المؤرخ في  23المنشور رقم –

  المتعلق بمنع العقاب الجسدي 1987نوفمبر  10المؤرخ في  50المنشور رقم  -

المتعل�ق بمن�ع العق�اب الب�دني والعن�ف  1992ج�وان  1الم�ؤرخ ف�ي  2/171القرار رقم - .

المنش�ور رق�م -المتعلق بمن�ع العق�اب الب�دني  1994جانفي  .تجاه التالمیذ في المؤسسات التعلیمیة

المتعلق��ة بمحارب��ة  2009م��ارس  10المؤرخ��ة ف��ي  96التعلیم��ة رق��م - 15الم��ؤرخ ف��ي  26/94

  )2( .العنف في الوسط المدرسي

  

  

  

  

  

  
                                                           

أبو عقلة أحمد الریح یوسف أحمد، العقاب البدني و اللفظي في میزان اإلدارة المدرسیة،دراسات تربویة، العدد الرابع،  )1(
  .17:30، 217- 03-08، فحص في /http://dspace.iua.edu.sd/bitstream، نقال عن46، ص2015أكتوبر،

ن���وفمبر  ،554الع���دد  ،مدیری���ة تط���ویر الم���وارد البیداغوجی���ة و التعلیمی���ة النش���رة الرس���میة للتربی���ـة الوطنی���ـة ،وزارة التربی���ة الوطنی���ة)2(

  .25ص،2012
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  : یبین مدى توفیر فرص تعلیمیة متكافئة: 28الجدول رقم

 ف�رص تعلیمی�ة متكافئ�ةمن المعلمین یصرحون أنھم یوفرون  %67,85یظھر الجدول أن 

ی�رون أنھ�م ال ی�وفرون  %ض17,85و منھم غالبا م�ا یفعل�ون ذل�ك %14,28أنو للمتعلمین دائما

  .تلك الفرص إال أحیانا

مع العدد الكبیر للمتعلمین وتباین مستویاتھم وقدراتھم، یص�بح تحقی�ق الع�دل بی�نھم  مطلب�ا 

جاب��ة تعط��ي للمتعلم��ین ف��المالحظ أثن��اء الدراس��ة المیدانی��ة أن اإل. أساس��یا لنج��اح العملی��ة التعلیمی��ة

  .على المعلم أن یحث أولئك الذین ال یشاركون على االجابة على األسئلة و بالتداول

أما ذوي االحتیاجات الخاصة فیعاملون معاملة خاصة تتالءم وقدراتھم، مثل ضعاف 

كذلك قصار القامة، بالنسبة لذوي القدرات و البصر والسمع یجلسون في الصفوف األمامیة

ة المحدودة فیلقنون بطریقة أسھل، فمثال تسأل معلمة السنة األولى طفلة منغولیة عن العقلی

حركات الحروف، في الوقت الذي تطلب من الطالب اآلخرین ھجاء الكلمات، أما المتعلمة في 

إن كان ھذا األسلوب لن یمكنھم و صابة بالتوحد تكلفھا معلمتھا برسم الحروفمالسنة الثانیة ال

زمالءھم في التحصیل، لكنھ یمكنھم من االستمرار بالدراسة في ضل غیاب من مجاراة 

  .مؤسسات خاصة بھم

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  67,85  38  دائما 
  14,28  08  غالبا 
  17,85  10  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :یبین مدى منح فرص تعلیمیة متكافئة في المشاركة في األنشطة: 29الجدول رقم

من المعلمین یقرون أنھم یعطون دائما فرص متكافئة في  %82,14الجدول أن  ریشی

 % 5,35یرون أنھم یفعلون غالبا ما یفعلون ذلك، بینما  %12.5أنو المشاركة في األنشطة

  . یرون أنھم یفعلون ذلك أحیانا

مشاركة المتعلمین في األنشطة تتعلق بنوع الحظت الباحثة أثناء الدراسة المیدانیة أن 

  :ھذه األخیرة

یخضع و فمنھا ما ھو فردي إلزامي ویتعلق األمر باألنشطة المصاحبة للدروس وتكون عینیة -

والمتعلم ھنا یكون ملزما ...بطاقات تھنئة، الفتات، مجسمات: المتعلم للتقییم فیھا،ومن أمثلة ذلك

  . لمعلممقیدا بتعلیمات او بانجاز النشاط

یكون للمتعلم الحریة في اختیار المجموعة التي یرید العمل : ومنھا ما ھو جماعي إلزامي -

ضمنھا، كما یستطیع أن یختار الدور الذي یلعبھ ضمن ھذه الجماعة، إذا كان النشاط یتطلب 

یتم ذلك تحت إشراف المعلم، مثل، مجموعات المشاریع العلمیة ، و أدوارا ووظائف مختلفة

  ...الفرق المسرحیة اإلنشاد، فرق

 ومن األنشطة ما ھو اختیاري، للمتعلم قسط وافر من الحریة في االنجاز،منھا ما ھو فردي-

األنشطة التي  تقدم في و جماعي مثل بعض األعمال التي تنجز في البیت موازاة مع الدروسو

ھ على المتعلمین من من ھذه األنشطة ما یتم إقتراحو الرحالت السیاحیةو الحفالت المدرسیة

  .طرف المعلمین أو المدیر، أو األولیاء

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  82,14  46  دائما 
  12.5  07  غالبا 
  5,35  03  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى العدل في تعزیز األنشطة: 30الجدول رقم

یقرون أنھم یقیمون العدل في تعزیز من المعلمین  %82,14أنیبین الجدول السابق 

  یفعلون ذلك أحیانا، یرون أنھم  %17,85أنو األنشطة دائما

  :یتلقى المتعلمون في المرحلة االبتدائیة انماطا مختلفة من التعزیز

ویشمل عبارات المدح والثناء مثل أحسنت، جید، ): وھو األكثر شیوعا: (التعزیز اللفظي-  

  . إجابة صحیحة، فالن تلمیذ مجتھد، فالن تلمیذ ذكي

  :یقیم المعلم أنشطة المتعلمین بأسالیب مختلفة مثل: التعزیز بالعالمات -

  .والتي عادة ما تدخل في التقویم العام للمتعلم: النقاط -

  .ممتاز، جید، حسن، متوسط، دون المتوسط، ضعیف: المالحظات -

: بعض المعلمین یقیم أعمال المتعلمین بعالمات مطبوعة أو ملصقات، أو مرسومة: األشكال-

  ...)نجمة، مثلث، دائرة(مثل رسوم حیوانات، أو أشكال 

حفالت و یكافئ بعض المتفوقین في بعض األنشطة بالمشاركة في عروض: التعزیز باألنشطة-

  .ومسابقات، تقام على مستوى المدرسة، أو على مستوى أوسع

یزید و یوعیھم بقدراتھمو إن تعزیز األنشطة یحفز المتعلمین على اإلقبال على األنشطة

العدل في التعزیز یخلف الرضا والشعور بالمساواة ي نفوسھم، یكسبھم  و من رغبتھم في تنمیتھا

  .  الثقة في معلمھم

  

   

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  82,14  46  دائما 
  00  00  غالبا 
  17,85  10  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى المساواة في العقاب أثناء أداء األنشطة: 31الجدول رقم

في تطبیق العقاب  من المعلمین یرون انھم یراعون المساواة % 62,5یفید الجدول ان

 یرون أنھم یراعون المساواة أحیانا %14,28و منھم غالبا ما یفعلون ذلك %7,14و دائما

  .ا یراعون ذلك مطلقا%12.5و نادرا ما یساوون بین المتعلمین في العقاب %3,57و

ما الحظتھ الباحثة أن المعلمین یعاقبون المتعلمین عندما یرتكبون أخطاء تتعلق بإنجاز 

أخطأ في و لم یتبع توجیھات المعلم قب إذایعالمتعلم فا. معاملة زمالئھمعندما یسیئون و األنشطة

عندما یعامل المتعلمین بعضھم بطریقة و األخطاءتكررت تزداد  عقوبتھ إذا و انجاز النشاط 

   .سویعاق نظام سیر الدرو تخرق نظام الفصلو تتنافى وآداب السلوك

یرى أن العقاب یطبق بطریقة عادلة على و عندما یفھم الطالب السبب الذي عوقب من أجلھ    

یتحسن سلوكھ، بینما إذا أدرك عكس ذلك، یفقد ثقتھ و جمیع المتعلمین فإن أخطاءه تنطفأ تدریجیا

  .ماتزاید الفجوة بینھو یتعمد المشاغبة خفیةو في معلمھ وقد ال یستجیب ألوامره

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  62,5  35  دائما 
  7,14  04  غالبا 
  14,28  08  أحیانا
  3,57  02  نادرا
  12.5  07  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى تھیئة أجواء التعاون: 32الجدول رقم

لتنفیذ من المعلمین یقرون بأنھم یھیئون البیئة التعلیمیة %71,42الجدول إلى ان  یشیر

 یفعلون ذلك أحیانا %12.5و منھم غالبا ما یفعلون ذلك %14,28و األنشطة التعلیمیة دائما

  نادرا ما یھیئون البیئة التعلیمیة لتطبیق األنشطة التعاونیة %1,78و

عند تنفیذ األنشطة التعاونیة   یراعي المعلم أن یسمح تنظیم غرفة الصف بالتفاعل بین 

إذا كانت غرفة الصف ال و تنقل المعلم بین المجموعات من جھة أخرىو المتعلمین، من جھة

أو قاعة المطعم أو  أخرىتكفي لممارسة األنشطة، على المعلم أن یبحث عن بدیل سواء حجرة 

حثة أن خمس مؤسسات من أصل سبعة تحتوي على قاعات شاغرة قد وجدت الباو ساحة الفناء

 ال مدرسة تفعل ذلك، فاثنان منھا خصصتھا لإلطعامیمكن استغاللھا لتنفیذ األنشطة، لكن و

  .اثنتان خصصتھا للموظفینو

بالنسبة لجلوس المتعلمین فإن أكثر الفصول التي طبقت علیھا المالحظة، رتبت الطاوالت       

قلیل و الثنائیة المقاعد وفق الصفوف الطولیة، ألنھا األنسب الحتواء األعداد الكبیرة للمتعلمین

بذلك فھي ال تتالءم مع األنشطة و Uنظمت فیھا الطاوالت على شكل حرف من الفصول

  الجماعیة 

حسب عدد من المعلمات، : أما فیما یتعلق بتنظیم المتعلمین في األنشطة التي تحتاج إلى تعاون

یتدخل المعلم إلحداث التوازن في و شكیل المجموعات لرغبات المتعلمینتعطى األولویة في ت

  .إسنادھا لألعضاء المناسبینو غطیة كل األدوارتو عدد األعضاء

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  71,42  40  دائما 
  14,28  08  غالبا 
  12.5  07  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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 .تعریف األنشطة التعلیمیة  المتعلمین ببیئتھم االجتماعیة: ثانیا

   :مالءمة محتوى األنشطة التعلیمیة لحاجات نمو المتعلمینمدى یبین : 33الجدول رقم

محتوى األنشطة التعلیمیة یالئم حاجات نمو من المعلمین یرون أن % 19,64یبین الجدول أن

 منھم  یرون أنھ %53,57منھم یرون أن المحتوى غالبا ما ھو مالئم،  %23,21أن و المتعلمین

الذین  و  المحتوى حاجات النمو المعلمین الذین یرون أنھ نادرا ما یالئمبلغت نسبة و یالئم أحیانا

  %1,78ال یالئم مطلقا أنھ یرون 

 إذ ینتقل ،تحول اجتماعي ألنھا نقطةمرحلة الدراسة االبتدائیة ھي مرحلة مھمة جدا  

تنمو عالقاتھ وتتحد ضوابطھ ، أین إلى محیط المدرسة التي تعتبر مجتمعاً جدیداً  الطفل

ة متزنة شخصیة سلیم تكوینك االجتماعي الجدید ومن أجل االجتماعیة التي تحكم وتنظم السلو

  .بتلبیة حاجات الطفل مرحلةالبد من العنایة بالبناء والوقایة في ال عقلیا وعاطفیا وبدنیا

وفي ھذا المجال نورد مجموعة احتیاجات األطفال وما یقابلھا من التطبیقات مناھج 

  :التي وجدناھا في اثناء تفحص مواضیع األنشطة يدائالتعلیم االبت

الطفل عادات المحافظة على نظافة الجسم ووقایتھ من  كأن یتعلم: الحاجات الفیزیولوجیة -

الحلیب في نشاط :من المواضیع التي  وجدنا أنھا تخدم ھذا الجانب األمراض واألخطار الیومیة

المطالعة في السنة الرابعة، مواضیع الصحة،  المحفوظات في السنة الثالثة، التلقیح بنشاط

  . الریاضة، التغذیة، الوقایة، بنشاط التعبیر  شفوي في السنة الخامسة

المفاھیم األساسیة للمجتمع التي تساعده على  إلى أن یتعلماألطفال یحتاج الحاجات االجتماعیة  -

التضامن في نشاط  : ضیعمع المجتمع من أمثلة الموا التكیفوتنمیة شخصیتھم االجتماعیة 

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  19,64  11  دائما 
  23,21  13  غالبا 
  53,57  30  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  1,78  01  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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المطالعة في السنة الرابعة، أمي وأبي األم الحنون في نشاط المحفوظات للسنة الرابعة األیام 

  .الوطنیة والعالمیة في نشاط مطالعة للسنة الخامسة

العرقي، و الدینيو ینبغي أن ینشأ الطفل واثقا بنفسة معتزا بانتمائھ الوطني: حاجات التقدیر -

حقوق الطفل في و بنشاط التعبیر الشفھي ذلك موضوع االعتزاز باالنتماء للوطنمثال على 

  .للسنة الرابعة نشاط المطالعة

من الضروري أن تزرع في نفس الطفل قیم االنجاز وحب العمل :حاجات تحقیق الذات -

بیر الجد والعمل في التع: موضوع:  والتفاني فیھ، لینشأ مثابرا وطموحا، من األمثلة على ذلك

في محفوظات السنة الثانیة تم تناول عدد من الوظائف التي تصلح و الشفھي عند السنة الخامسة

  .الشرطي، الممرضة، الفالح، الصغیر، في نشاط المحفوظات: كمھن مستقبلیة بالنسبة للمتعلمین

   :الخبرات المقدمة في األنشطة التعلیمیة لتطور المجتمعمدى مناسبة یبین : 34الجدول رقم

كل الخبرات المقدمة في األنشطة  نمن المعلمین یصرحون أ %23,21یظھر الجدول أن 

یرون أن أغلب  منھم %33,92و المجتمعفي  التطور الحاصلوتتماشى مع التعلیمیة تواكب 

تماشى  ی من ھذه الخبرات بعضیرون أن ال % 37,5و تطور المجتمع ھذه الخبرات تواكب

 %3,57و یرون أن القلیل من الخبرات یتماشى وتطور المجتمع % 1,78و وتطور المجتمع

  .من المعلمین یرون أنھا غیر مناسبة إطالقا

مناھج األنشطة ھو وجود محاوالت لتقریب المتعلم   ما لمستھ الباحثة أثناء تفحص   

  كذلك إعطاء صورة البیئة العالمیة باختیار مواضیع متنوعةو وتبسیط البیئة المحلیة

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  23,21  13  دائما 
  33,92  19  غالبا 
  37,5  21  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  3,57  02  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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) السنة الخامسة: التعبیر الشفوي(من تقالیدنا، : فمثال من المواضیع المتعلقة بالبیئة المحلیة 

ازدحام المدینة   ،  األحیاء القدیمة،)لسنة الخامسةا: المطالعة(األعیاد الوطنیة خداوج العمیاء 

  )السنة الثالثة: التعبیر الشفوي(

، الدیموقراطیة، )السنة الخامسة: المطالعة(قصر الحمراء ومن المواضیع ذات الطابع العالمي ، 

احترام  )السنة الخامسة: المحفوضات(الحاسوب )  السنة الرابعة: التعبیر الشفوي( التكنولوجیا

   )السنة الخامسة: التعبیر الشفوي( القمار االصطناعیة).السنة الرابعة:المطالعة( األنترنت

ضـع المــتعلم علــى و مـن أھـم المبـادئ التـي تقـوم علیھـا طریقـة التـدریس بالكفـاءات

لخبرات فینبغي ان یزود المعلم با )1(،اتصــال مباشــر بــالواقع الــذي یعیشــھ و یتعامــل معــھ

  .یصیر قادرا على مواجھة مجتمعھو الموجودة في أرض واقعھ

  : تجسید مواضیع المعالجة األنشطة  للقیم المجتمعیةمدى  یبین: 35الجدول رقم

من المعلمین یرون أن مواضیع األنشطة تجسد القیم %26,78خالل الجدول یتبین أن  من

یرون  %37,5و منھم یرون أن غالبیة األنشطة تجسد تلك القیم %30,35و  المجتمع الجزائري

 یرون ان القلیل من األنشطة یجسد القیم%1.78و أن بعض المواضیع تجسد قیم المجتمع

   .یرون أن األنشطة ال تجسد قیم المجتمع بتاتا %3,57و

االجتماعیة األولیة التي تتولى غرس قیم الثقافة العامة  المؤسساتمن  مدرسةعد الت

   تقویمیةإنتقائیة التنقل كل عناصر الثقافـة ألفرادھا بل تقوم بعملیة قیمیة  ھاغیر أن.مجتمـع ، لل

                                                           
)1(

 جامعة ورقلة نسانیةالمجلة العلوم ا ن،مد الساسي الشایب تطور اإلصالحات التربویة في المدرسة الجزائریة ومعاناة المدرسییمح ،لخضر عواریب
  .2013جانفي  جتماعالعدد خاص ملتقى  حـول المعاناة في العمل و ا

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  26,78  15  دائما 
  30,35  17  غالبا 
  37,5  21  أحیانا
  1.78  01  نادرا
  3,57  02  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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التعبیر ( الوفاء، الجد والعمل:ذكر منھاما وجدتھ أن مناھج األنشطة تعج بالقیم   

، احترام الرأي،  )السنة الرابعة:المطالعة(، التضامن الفروسیة )السنة الخامسة: الشفوي

االعتزاز باالنتماء إلى الوطن، الروح الریاضیة، التنافس اإلیجابي، احترام البیئة والمحافظة 

  ،)السنة الخامسة: التعبیر الشفوي( علیھا، 

لما كانت المدرسة بطبیعة نشأتھا مؤسسة اجتماعیة أقامھا و تشكل قیم المجتمع مالمحھ العامة 

  إلى  قیمال قلنن أفمن الطبیعي , المجتمع من أجل استمراره وإعداد األفراد للقیام بمسؤولیاتھم فیھ

   للمحافظة على القیم والمبادئ األساسیة السائدة في المجتمع ھي طریقة الناشئة

  : یبین مدى واقعیة شخصیات األنشطة : 36الجدول رقم

من المعلمین یرون أن كل الشخصیات المعروضة في األنشطة  %21,42یوضح الجدول أن 

 منھم یرون أن أغلب  ھذه الشخصیات قریبة من واقع المتعلم% 32,14أن و ھي نماذج واقعیة

من المعلمین یرون أنھ  %14,28أن و یقرون أن الشخصیات أحیانا ما تكون واقعیة %30,35و

نادرا ما تكون شخصیات األنشطة واقعیة، أما نسبة المعلمین الذین یرون أن ھذه الشخصیات 

  .  %1.78غیر واقعیة فبلغت 

المالحظ أن الشخصیات الواردة في األنشطة ھي شخصیات بسیطة وموجودة فعال في المحیط  

، شخصیات لبعض المھن مثل  )رابعةالسنة ال:المحفوظات(القریب للطفل مثل األم واألب 

   ).السنة الثانیة:المحفوظات(الشرطي، الممرضة، الفالح الصغیر، أصحاب الحرف 

بین قصة الحیتان :كما أن ھناك شخصیات حیوانیة ظھرت في مواضیع متفرقة مثل 

السنة : المحفوظات(، الثعلب الماكر، النملة )السنة الخامسة: التعبیر الشفوي(التمساح والطیور

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  21,42  12  دائما 
  32,14  18  غالبا 
  30,35  17  أحیانا
  14,28  08  نادرا
  1.78  01  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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 القصة الحیوانیة أسلوب تربوي شائع،و )السنة الخامسة:المطالعة(، النملة والصرصور)الخامسة

كیف تسیر معھم و ھذه القصص مجموعة من الحیوانات التي تتحدث بلسان البشر  أبطالیمثل 

التي تعبر عن )  األدغالقصة فتى ( و ) قصة كلیلة ودمنة ( الحیاة في الغابة ، من ھذه القصص 

.والحیوان واإلنسانعالقة بین صلة ال  

  : ألنشطة خارج المدرسة یبین مدى اقتراح المعلمین: 37الجدول رقم

  

من المعلمین یقترحون على إدارة المدرسة أنشطة استكشافیة % 16,07الجدول أن  دیفی        

منھم  %7,14و نشطة مماثلةمن المعلمین یقرون أنھم غالب ما یقترحون أ %39,38و تفاعلیة

المعلمین الذین  منھم نادرا ما یقترحون، اما نسبة %17,85و ما یقترحون تلك األنشطةأحیانا 

  .%19,64لم یقترحو أنشطة مطلقا فبلغت

من أمثلة األنشطة التي المقترحة الرحالت المدرسیة السیاحیة والعلمیة، زیارات   

، إقامة دورات زیارة، المتحف زیارة المطار، زیارة المناطق األثریة المحلیة: استكشافیة

  .ریاضیة

أن تخدم  و وعلى المعلم أن یراعي في اختیار األنشطة أن تكون بناءة و تتعلق المنھاج

أن تتالءم مع اإلمكانات و تتوافق مع حاجات نمو المتعلمین ومیولھمو األھداف التعلیمیة العملیة

أن األنشطة تنظم بالتنسیق مع اإلدارة  الفـاضل أحمـد في ھذا المجال یرى. المادیة والبشریة المتاحة بالمدرسة

 )1(.المشرفین، على األنشطة سواء كانوا معلمین أو مساعدین تربویینو المدرسیة، على رأسھا مدیر المدرسة

                                                           
قسم التربیة  أستاذ إدارة الترویح المشارك ،-اومجاالتھ اوأھمیتھ اماھیتھ -نشاطات المدرسیةال،  الفـاضل أحمـد بن محمـد )1(

  جامعة الملك سعود/ كلیة التربیة  البدنیة وعلوم الحركة
-   

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  16,07  09  دائما 
  39,38  22  غالبا 
  7,14  04  أحیانا
  17,85  10  نادرا
  19,64  11  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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مدى تفھم مدیرھا والعاملین معھ لبعضھم البعض وتوثیق األنشطة على  تنظیمنجاح  یتوقفو

  .ألسالیب التسلطیة التي ال تؤدي إلى نتیجةواالبتعاد عن ا .نھمالعالقات الودیة فیما بی

اإلدارة المدرسیة لھا دور فعال في تحقیق تلك العالقات اإلنسانیة في فوتأسیساً على ذلك 

المدرسة من خالل خلق المناخ التربوي والتعلیمي المناسب وبث روح الحماس في نفوس الھیئة 

تلك األمور ینعكس أثر ھذه العالقات اإلنسانیة بتحقیق و والتعلیمیة والتالمیذ وتشجیعھماإلداریة 

على المدرسة بزیادة دافعیھ العاملین للعمل وارتفاع روحھم المعنویة مما یؤدي إلى التعاون فیما 

   .بینھم ومضاعفة الجھد

  : خارج المدرسة یبین مدى تشجیع المتعلمین على المشاركة في أنشطة: 38الجدول رقم

  

نھم یشجعون المتعلمین دائما على          من المعلمین یصرحون أ %30,35یظھر الجدول أن

غالبا ما یشجعون على المشاركة في ھذه  منھم %32,14،و خارج المدرسةفي المشاركة 

یقرون أنھم نادرا ما یحثون  % 12.5و یشجعون على ذلك أحیانا % 14,28و األنشطة

یعترفون أنھم لم یشجعوا مطلقا على  %10,71و المتعلمین على المشاركة في تلك األنشطة

  .خارج المدرسة المشاركة في أنشطة

األنشطة أمر ضروري لالقتناع بأھمیتھا والجدوى تشجیع المعلم للمتعلمین للمشاركة في 

على المعلم أن یحرص على یعرفھم و منھا، ألن رأي المعلم یشكل مرجعیة أولیة بالنسبة لھم

لكي یقتنع ، أن یظھر الحماس وحب العمل لیكسبھم حب النشاطو وكیفیة المشاركة فیھبالنشاط 

 العقلیة( ا األخیر مع خصائص النمو المتعلم بالمشاركة في نشاط، كما یجب أن یتناسب ھذ

                                                                                                                                                                                           

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  30,35  17  دائما 
  32,14  18  غالبا 
  14,28  08  أحیانا
  12.5  07  نادرا
  10,71  06  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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أن تراعى الفروق الفردیة بینھم و الخ ... اللغویة و البدنیةو الحركیةو االجتماعیةو االنفعالیةو

ید من فرص للتعبیر كما یجب أن  تتنوع مجاالت األنشطة المدرسیة حتى یجد المتعلمین العد

  .وتحقق النمو الشاملعن میولھم  

  .البیئة التعلیمیة لتوفیر فرص  التفاعل بین المتعلمینتنظیم : ثالثا

  :رساقع المدامو مالءمةیبین : 39الجدول رقم

 ى عالي جدامحل الدراسة تتمیز بموقع ذو مستو من المدارس %16,66یبن الجدول أن 

ھو ما یقابل مدرسة،  تقع في شارع ھادئ وبجانب متوسطة  ما یحفز المتعلم ویجعلھ یتطلع و

ذات موقع جید، فھي تقع في وسط حي  من المدارس  %50و إلى النجاح لبلوغ تلك المرحلة

كونھا تقع في  جدا المتوسطة واحدة صنف موقعھا برسمدغیر مزدحم بالسیارات والمارة، 

فت بأنھا صنمدرسة واحدة و  قد یتعرض األطفال إلى سیاراتھ شارع كبیر بجانب مركز لألمن

بابھا و نھا تقع بمحاذاة طریق وطني مزدحم بالسیارات والشاحناتذات موقع ضعیف جدا كو

أثناء الدخول االنتظار الرئیسي یقابلھ تماما، ما یجعلھم عرضة لحوادث المرور في وقت 

، باإلضافة إلى الضوضاء التي تحدثھا وسائل المرور، األمر الذي یحول دون تركیز والخروج

إن موقع المدرسة المالئم ھو الذي یكون بعیدا عن "ویشیر الھنداوي إلى ھذا بقولھ . المتعلمین

دث السیر الشوارع الرئیسیة لتجنب الفوضى وتوفیر الھدوء الالزم لتركیز الطالب وتجنب حوا

  )1(". سھولة الوصول إلیھ بمختلف وسائل المواصالت

  

  

                                                           

، المجموع�ة العربی�ة للت�دریب 1ط-أص�ول نظری�ات وقض�ایا معاص�رة–، إدارة المدرسة وإدارة الفص�ل الھنداوي یاسر فتحي)1(
  .278، ص2009والنشر،القاھرة، 

  النسبة المئویة   التكرار   درجة الموافقة
  16,66  1  عالیة جدا 

  50  3  عالیة 
  16,66  1  متوسطة

  /  /  ضعیفة
  16,66  1  ضعیفة جدا

  /  /  المجموع
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  :نوع البناءیبین : 40الجدول رقم

 ویتعلق األمر بمدرسة المدارس عالیة المستوىمن أبنیة %16,66یشیر الجدول إلى أن 

ملعبھا و الذي ال یحجب الشارع  تماما سورھا ب ، تتمیزبناؤھا حدیثو ذات فصول أرضیة

ھو ما و مكن المتعلمون من رؤیتھ بشكل جزئي عند الخروج إلى الفناء، بل یمستقل عن الفناء

 باالنتماء إلى المحیط الخارجيیوحي و الذي تفرضھ األسوار الصماء یكسر طابع الحجز

ذات بناء أرضي وفناؤھا بالنظر لكونھا  من المدارس صنفت بأنھا ذات مستوى متوسط %50و

درجة و ھو ما یشتت تركیز المتعلمین داخل الفصولو یقام بھ النشاط الریاضيو من اإلسفلت

یھا جلوس المتعلمین على ف نظم، أما بالنسبة للتنظیم الفصول ثالثة منھا كبیرةلیست التشجیر بھا 

بناء  ، ألنھبالضعیف رسة واحدةمدصنف بناء و  Uثالث على شكل حرف  و Lشكل حرف 

ة المتعلمین ییحد من حر ،یزید من احتمال الحوادثما وذو ممر ضیق، من طابقین  عمودي

   .أثناء الصعود والنزول، الذي تتناوب علیھ الفصول

  : الوسائل التعلیمیة تجھیزات األنشطة التربویة توفر یبین مدى: 41الجدول رقم

توفیر الوسائل من حیث ، من المدارس ذات مستوى متوسط %16,66یوضح الجدول أن 

والواقع أن الوسائل التي یتم العمل بھا  منھا ذات مستوى ضعیف، %83,83أن و التعلیمیة

  %النسبة المئویة   التكرار   درجة الموافقة
  /  /  عالیة جدا 

  16,66  1  عالیة 
  50  3  متوسطة

  16,66  1  ضعیفة
  /  /  ضعیفة جدا

  %100  6  المجموع

  النسبة المئویة   التكرار   درجة الموافقة
  /  /  عالیة جدا 

  /  /  عالیة 
  16,66  1  متوسطة

  83,83  5  ضعیفة
  /  /  ضعیفة جدا

  100  6  المجموع
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وسائل بسیطة وتقلیدیة، بعیدة عن تطور التكنولوجیا العالمي والمحلي، فمثال یمكن للعدید من 

المتعلمین أن یطلع على خرائط الدول في األجھزة الذكیة الرائجة بتفاصیل متناھیة الدقة، في 

ما یمكن للمعلم أن یقدمھ خریطة جامدة یعلقھا على السبورة أو مجسم للكرة حین أن أقصى 

فمن المفروض أن تكون الوسائل التعلیمیة أكثر تطورا . األرضیة ال یمكن لكل المتعلمین معاینتھ

إثارة انتباه المتعلمین وتشویقھم و ا في توفیر خبرات حقیقیة و بدیلةلتؤدي دورھ. وفاعلیة

ثم ھناك غیاب تام في الكثیر من المرافق )1( .لجة الفروق الفردیة بین المتعلمینوكذا معا. للدرس

إثنان (عدد قلیل من المدارسو المخابر العلمیةو المالعب المھیأة وقاعات األنشطة: المكملة  مثل

  .حتوي على مكتبةت) فقط

  : كفایة الفصول التعلیمیةیبین : 42الجدول رقم

من المدارس ذات مستوى عالي من حیث الكثافة، فعدد الحجرات  %50یوضح الجدول أن 

یقدر  ماو متعلم 32كثافة الفصول أیضا معقولة أقل من و فیھا  یكفي مستویات التالمیذ

یتعلق األمر بمدرستین بھما اكتفاء بالحجرات لكن فیھما و منھا متوسط الكثافة %33,33بـ

ون القدرة بھذا الصدد یرى  الھنداوي أن تكو متعلم 40 تتجاوز المكتظةبعض الفصول 

، )2(.طالبا، لتفادي اكتظاظ التالمیذ والتنافس على مصادر التعلم 35-3 االستیعابیة للفصل بین

عدم یتعلق األمر بمدرسة أدى فیھا و %16,66 المدارس ذات المستوى الضعیف فبلغتأما 

نظام الدوامین، كما حرم المتعلمین من الخروج إلى الساحة  إتباعكفایة الحجرات الدراسیة إلى 

درجة اكتظاظ الفصل تنعكس بصفة مباشرة على طریقة و في الوقت  الراحة لتفادي الحوادث

نظام الجلوس في شكل  إلتباععلى أسلوب المعلم في إدارتھ، فیجد نفسھ مضطرا و تنظیمھ

                                                           

ص  ،1998، مكتب��ة العل��م واإلیمان،مص��ر،1المن��وفي زك��ي اب��راھیم، كی��ف تك��ون معلم��ا ناجح��ا للدراس��ات االجتماعی��ة،ط) 1(
  .54،58ص

  .86، مرجع سابق، ص یاسر فتحي الھنداوي )2(

  %النسبة المئویة   التكرار   درجة الموافقة
  /  /  عالیة جدا 

  50  3  عالیة 
  33,33  2  متوسطة

  16,66  1  ضعیفة
  /  /  ضعیفة جدا

  %100  6  المجموع
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طبق األمر ذاتھ على طرق التدریس ینو والفردیة امر الضبط الجماعیةلإلكثار من أوو صفوف

تصحیح األخطاء الشائعة، األمر الذي یقلل من فرص التفاعل و یلجأ إلى األوامر الجماعیةأین 

   .المتعلمین المباشر بینھ وبین كل

  : یبین مدى إشراك المتعلمین في تنظیم غرفة الصف: 43الجدول رقم

 تنظیم غرفة الصف دائما،وأن  المتعلمین فيمن المعلمین یشركون %35,71یبین الجدول أن 

یشرك المتعلمین في التنظیم أحیانا، في حین  %19,64أنو منھم غالبا ما یفعلون ذلك 41,07%

 1,78بلغت نسبة كل من المعلمین الذین یشركون المتعلمین نادرا والذین ال یفعلون ذلك إطالقا 

%.  

تجرى و فیھ رغبة المتعلمین بالدرجة األولىحسب عدد من المعلمین فإن تنظیم الجلوس یراعي 

بعض التعدیالت لفائدة ذوي االحتیاجات الخاصة بما یتالءم ومتطلباتھم، كما یصرح المعلمون 

أنھم یغیرون جلوس بعض الطالب بھدف الحد من الفوضى وحفظ النظام، كان یجلس التالمیذ 

  .ھم دون ذلك كثیرو الكالم مع منیجلس  ا وانمفرطو الحركة في األمام، 

بالنسبة لتزیین قاعات الدراسة فقد الحظت الباحثة أن أغلب الملصقات الموجودة على الجدران، 

ھي رسوم وأشغال یدویة للمتعلمین، كما أكد المعلمون أن تزیین األقسام ھي عملیة جماعیة 

  . تعاونیة بین المتعلمین، یتولون فیھا التوجیھ فقط

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االحتماالت 
  35,71  20  دائما 
  41,07  23  غالبا 
  19,64  11  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  1,78  01  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى عرض األنشطة المتفوقة: 44الجدول رقم

  

 17,85أن و من المعلمین یعرضون أنشطة المتعلمین المتفوقة دائما% 62.5یوضح الجدول أن 

نادرا ما  %3,57و یقومون بالعرض أحیانا %16,07منھم غالبا ما یعرضونھا،وأن %

  . یعرضون األنشطة المتفوقة

الحظت الباحثة أن معظم المعلمین یخصصون جداریة في آخر الصف لتعلیق علیھا   

، كما تعلق أیضا على اركان القسم ...فقرات تعبیریةو من رسمات وبطاقات: أنشطة  المتعلمین

قسم ھذا و والحظت في أحد األقسام اأن المعلم علق جدول وسماه بفرسان القسم. رىاألخ

فرسان التعبیر، فرسان الریاضیات، فرسان : الجدول إلى  خانات تبعا لألنشطة المدرسة

  .وضع في كل خانة صور المتعلمین المتفوقین في النشاطو ...اإلمالء

المدرسیة، فالمدارس االبتدائیة تحیي  وتعرض األنشطة المتفوقة أیضا في االحتفاالت  

 أفریل16عید العلم في و فیفري8یوم الشھید في و ذكرى اندالع ثورة التحریر في أول نوفمبر

أن أغلب  أثناء حضورھا في حفلة یوم العلمو من خالل الصور التذكاریةالباحثة  الحظت و

  ... أناشید، أشعار، مسرحیات، ترتیل القرآن:ھي متنوعةو األنشطة جماعیة

من المفروض أن تعرض أنشطة المتفوقین في المجالت المدرسیة، لكن ھناك غیاب    

ھي لیست من إنجاز المتعلمین، بل یعدھا و للمجالت في المؤسسات محل الدراسة ما عدا واحدة

  .  موظفي اإلدارة

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االحتماالت 
  62.5  35  دائما 
  17,85  10  غالبا 
  16,07  09  أحیانا
  3,57  02  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : بین تنظیم الجلوس والمھام التعلیمیة یبین مدى التنسیق: 45الجدول رقم

من المعلمین یصرحون أنھم ینسقون بین جلوس المتعلمین  %62.5یفید الجدول ان  

 یفعلون ذلك أحیانا%16,07و منھم غالبا ما یفعلون ذلك %17,85و والمھام التعلیمیة دائما

  .والمھام التعلیمیة تنظیم الجلوس فقط من المعلمین ال ینسقون بین% 3,57و

ت في األنشطة التي تطبق الحظت الباحثة أن المعلمین یقسمون المتعلمین إلى مجموعا  

المتعلمین و فیھا تجارب او تحتاج فیھا المتعلمین غلى مالحظة قریبة، فإما یقوم المعلم بالتجربة

واقفون حولھ، أو یجریھا المتعلمون تحت إشراف المعلم،  وینطبق األمر ذاتھ على األنشطة التي 

ث تؤدى أمام السبورة أو في أملكن تقوم على التفاعل اللفظي مثل التعبیر الشفھي واألناشید، حی

  .   الجلوس، سواء كانت فردیة أو جماعیة

  تكمن أھمیة و التدریس المعاصر یقوم على تفاعل المتعلم المباشر مع مصادر التعلم   

تنبیھ حواس المتعلم ب، في تقریب المتعلم من الظواھر الكونیة  طرائق وأسالیب التدریس

   .البیئة تفاعلھ مع مكوناتنظیم والوجدانیة وتوإستثارة تصوراتھ الذھنیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  62.5  35  دائما 
  17,85  10  غالبا 
  16,07  09  أحیانا
  3,57  02  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : یبین مدى تھیئة الصف فرص االتصال بین المتعلمین: 46الجدول رقم

تنظیم غرفة  في یحرصوندائما من المعلمین یقرون بأنھم % 46.42یشیر الجدول إلى ان

نفس و منھم غالبا ما یفعلون ذلك % 23,21 و على توفیر فرص االتصال بین المتعلمین الصف

بلغت نسبة المعلمین الذین یھیئون على توفیر فرص و تفعل ذلك أحیانا نھاأب قرالنسبة ت

  .% 3,57ن ال یفعلون ذلك مطلقا االتصال نادرا والذی

المالحظ أثناء الدراسة المیدانیة أن النمط الغالب على تنظیم المتعلمین ھو الصفوف   

ھناك صفوف نظمت فیھا الطاوالت و الطولیة تفصل بینھا ممرات تسمح للمعلم التنقل بینھا

حسب المعلمین انھا طریقة أفضل من األولى لكنھا تصلح فقط في الصفوف ذات و nعلى شكل

ومع أن ھذا التنظیم یؤدي إلى ترتیب التالمیذ ویسھل عملیة اإلشـراف علـیھم العدد القلیل 

انیة القیام بنشاطات ومـراقبتھم ومالحظة أدائھم أثناء عملیة التعلیم والتعلم، إال أنھ یحد من إمك

ین، فة الصف، كأن یعمل التالمیذ في مجموعات أو أن یقومـوا بتمثیـل دور معـغر أخرى في 

من طاقة ونشاط حركي إذ  مع ما یتمتع بـھ تالمیـذ المقاعد الثابتة ال یتناسب  باإلضافة إلى أن 

  أنھ یحد من نشاطھم وحركتھم

لمین درجة استیعاب المتع طریقة تلقي المعلومات یة علىؤثر تصمیم البیئة الصفی  

م یتنظب یتم  فعالالي توفیر الجو الصف ، على طبیعة التفاعل بین المتعلمین والمعلم و وتحصیلھم

كینونتھ من تفاعل مع بعضھم البعض كي یشعر المتعلم بالبقدر من  سمحبحیث یجلوس التالمیذ 

  الراحة والطمأنینةمن جھة أخرى  جھة وباالنتماء

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  46.42  26  دائما 
  23,21  13  غالبا 
  23,21  13  أحیانا
  3,57  02  نادرا
  3,57  02  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  التفاعل االیجابي للمتعلمتشجیع تقویم األنشطة على : رابعا

  :في التقویم نشطةمراعاة المبادرة للمشاركة في األ مدىیبین  :47الجدول رقم

 المتعلمین في تقویمدائما  یقرون أنھم یراعونمن المعلمین %85,71أن یبین الجدول 

 منھم یصرحون بأنھم غالبا ما یفعلون ذلك %8,92أن و األنشطة مدى مبادرتھم للمشاركة في 

   .منھم  یراعون المبادرة في األنشطة أحیانا %5.35و

للمشاركة ھو رفع ما الحظتھ أثناء الدراسة المیدانیة ھو أن النمط األكثر شیوعا للمبادرة   

الید الیمنى الستئذان المعلم في اإلجابة عن األسئلةوانجاز األنشطة التي یقترحھا، كما یقوم 

  . رغم تنبیھات المعلمین الجتنابھا إال أنھا شائعةو الكثیر من المتعلمین باإلجابات الغیر منتظمة

لعلمیة واالنفجار المبادأة في التعلم أھم محكات التقویم الحدیثة، في عصر الثورة ا

فترتیب . كذا في أسالیب التقویمو العلمي، الذي تبعھ تغیرات في األھداف واألسالیب التربویة

المتعلم بین أقرانھ على أساس ما اختزنھ من معلومات في ذھنھ، لم تعد طریقة كافیة للتقویم، 

 )1(اط في بناء كفاءاتھ،فالتعلیم بالكفاءات یقوم على إدماج المتعلم في وضعیات تجعلھ یشارك بنش

ففي ضوء الزخم المعرفي أضحى اكتساب مھارات وظیفیة واقعیة، أولویة عن الطرح النظري 

  . المجرد

  

  

  
                                                           

)1(
- 02- 04، فحص في   TARBAOIUYATE EDT ، BOARDعبد اللطیف الفرابي، المقاربة بالكفایات المفاھیم والممارسات،نقال عن  

2018،16:30. 

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  85,71  48  دائما 
  8,92  05  غالبا 
  5.35  03  أحیانا
  00   00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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    :مراعاة درجة انجاز المتعلم لألنشطة في التقویم یبین مدى: 48الجدول رقم

تقویم األنشطة درجة دائما یراعون في من المعلمین یقرون بأنھم %87,5نأیشیر الجدول إلى 

  منھم غالبا ما یفعلون ذلك ،  %12.5و االنجاز المتعلم 

انجازاتھ ھي مادة التقویم ولیس حفظ و تمكن المتعلم ھو الھدف المنشود من عملیة التعلیم  

 ة ینبغي أن یكون متعدد الوجوه، متنوعا في األسالیبوھو عملیة بنائی للمعلومات واسترجاعھا، 

ال تعدوا أن تكون نشاطات تعلم منھا فقط بحیث  حیز ضیق تحتل االختباراتو واألدوات

م محكا حرجا تجریحیا للمتعلم فبدل أن یكون التقوی. )1(یمارسھا المتعلمین بحریة من غیر قلق

، یصبح عامال تكوینیا ووسیلة دعم تعلمي نفسي یركز فیھ على سد ثغرات التكوین بدل كشفھا

یقیم الجانب األدائي من نشاط المتعلمین، و فالمعلم یقدم المھام في أوضاع تعلمیة حقیقیة متنوعة

یث یصبح المتعلم قادرا على تقییم بحیث یدمجھم في عملیة التقویم، بتفعیل التغذیة الراجعة، بح

والتقویم الفعال الواقعي یقتضي أن تكون األنشطة . مستواھم، األمر الذي یحفزھم على التعلم

وذات صلة بشؤون الحیاة العملیة التي یعیشھا المتعلم في  محاكیة للواقعالمطروحة للدراسة 

  .حیاتھ الیومیة

  

  

  

  

  

  
                                                           

)1(،2004 
 . 14:30. . 2017- 10- 01حص في ف <fileswww.moe.gov.joنقال عن .11، استراتیجیات التقویم وأدواتھ، ص  الثوابتی�ة وآخرونأحمد 

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  87,5  49  دائما 
  12.5  07  غالبا 
  00  00  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :فاعلیة المتعلم ضمن جماعة النشاط في التقویمى مراعاة یبین مد : 49الجدول رقم

من المعلمین یراعون دائما في التقویم فاعلیة المتعلم ضمن  %85,71الجدول أن یوضح 

  .منھم یفعلون ذلك أحیانا %5,35و منھم غالبا ما یراعون ذلك %8,92أن و جماعة النشاط

من األسس التي تراعى في التقویم الحدیث  الجوانب الشخصیة للمتعلم كالمھارات 

یظھر و التواصل والتعاون والقیادة: ت االجتماعیة  والوجدانیة كمھارات التعلم ضمن مجموعا

 دور المعلم في معرفة خصائص ومستوى متعلمیھ، فیتعین أن یكون على درایة دقیقة بمستواھم

فاالتجاھات والعادات وأنواع السلوك التي یسلكھا المتعلمین، من  )1(انطالقا منھا یوزع  المھام،و

جاال خصبا للتمحیص التربوي ال التعاوني یعد مالمجو أھم النتجات التي ال بد أن یعالجھا التقویم

 في كل المواقفو ة سلوكھم باستمرارھذا یتطلب من المعلم مراقبو للسلوك االجتماعي للناشئین

التركیز على مساعدتھم لممارسة دینامیكیة و تنبیھھم إلى السلوك الغیر مرغوب وتجنب تكرارهو

   . تحمل المسؤلیة المشتركةو العمل ضمن الجماعة

  

  

  

  

  

                                                           
)1(

 .13نفس المرجع، ص 

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  85,71  48  دائما 
  8,92  05  غالبا 
  5,35  03  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  : األنشطةتقویم یبین مدى مراعاة المشاركة في الدروس  :50الجدول رقم

األنشطة تقویم دائما في  یراعونمن المعلمین %30,35الجدول یتبین أنخالل  من

یفعلون ذلك   %10,71و منھم یراعون ذلك الغالب% 26,78المتعلم في الدروس،  مشاركة

ال  %23,21و یقیمون متعلمھم على مشاركتھم في الدروس ، نادرا ما%8,928أحیانا و

   .األنشطة تقویمفي یراعون المشاركة بتاتا 

كة في تقویم األنشطة، فھناك من یأخذھا في یظھر أن ھناك تباین في احتساب المشار

أن مشاركة المتعلم ھي و باعتبار أن عملیة التعلم عملیة متكاملة - وھي النسبة الغالبة-الحسبان 

كشف األخطاء ونقاط و تشخیصي وتكویني المتالك الكفاءات المستھدفة"تقویم مرحلي و

ھناك نسبة معتبرة من المعلمین تكتفي یظھر أن و  )1("الضعف وتصحیحھا تقدمما للتقویم النھائي

بتقییم األنشطة من خالل االمتحانات فقط ، باعتبارأن ھذه المرحلة النھائیة كافیة لتقدیر مستوى 

وفي الحقیقة أن تقییم سلوك المتعلم في الدروس لھ األثر البالغ في دفع . تحصیل المتعلم

انات یبین لألولیاء المستوى الفعلي تضمینھا في كشوف االمتحو المتعلمین لتحسین  مستواھم

المنشور وھو ما دعى إلیھ األمین العام بالنیابة . تمكنھم من التوجیھ الصحیح لسلوكھمو ألبنائھم

دالالت بضرورة االھتمام ب. 2013 /26/07المــؤرخ في  1387الوزاري المشترك رقـم 

)2( .المالحظـات المسجلة على كشـوف التقـویم الفصلي للتالمیذ
  

  

  
                                                           

األغ��واط ،  -، جامع�ة عم�ار ثلج�ي 4،2006محم�د الط�اھر وعل�ي، التق�ویم ف�ي المقارب�ة بالكف�اءات، مجل�ة الدراس�ات، الع�دد) 1(
  .221ص

  .16،17ص2013دیسمبر  564العدد  ،النشرة الرسمیة للتربیـة الوطنیـة ،وزارة التربیة الوطنیة)2(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  30,35  17  دائما 
  26,78  15  غالبا 
  10,71  06  أحیانا
  8,928  05  نادرا
  23,21  13  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :مراعاة ھدوء المتعلم وتجنبھ الفوضى في التقویم یبین مدى :51الجدول رقم

دائما مدى ھدوء المتعلم في  یراعونمن المعلمین %26,78خالل الجدول یتبین أن  من

ال  %7,14، یفعلون ذلك أحیانا و %19,64، منھم یراعون ذلك الغالب %21,42 التقویم

   .یراعون ھدوء المتعلم أثناء النشاط في التقویم بتاتا

مع و من العوامل التي تؤثر في العالقة بین المعلم والمتعلم، سلوك المتعلم في الصف

 ھدوء المتعلمفھ حجرات الدراسة،  نجد الكثیر من المعلمین یراعون االكتضاض الذي تعر

ینفذ تعلیماتھ بدقة فینجز واجباتھ و كمحك للتقییم، ألن المتعلم الھادئ یتابع شرح المعلم باستمرار

یصبح مصدرا خصبا للتغذیة الراجعة، ما یحفز المعلم على اإلسھاب في و في وقتھا بنجاح 

بالمقابل و تفقد مستوى استیعابھمو تواصل مع المتعلمین المشاركینمعاودة الو شرح الدروس

نجد أن المتعلم الفوضوي یعوق تعلمھ الذاتي، ألن تركیزه یكون مشتتا عن متابعة شرح المعلم 

یھدر وقت المعلم في ضبط و في نفس الوقت یشكل مصدر تشویش لزمالئھو وانجاز األنشطة

  . الفوضى التي یخلفھا

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  42,85  24  دائما 
  21,42  12  غالبا 
  19,64  11  أحیانا
  8,92  05  نادرا
  7,14  04  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :التنظیم والترتیب واالھتمام  باألدوات في التقویم مراعاة یبین مدى :52رقمالجدول 

دائما مدى  تنظیم المتعلمین والترتیب  من المعلمین یراعون%87,5أن الجدول إلى یشیر

  ھم من یفعلون ذلك أحیانا % 12,5واالھتمام  باألدوات في التقویم و

یظھر جلیا اھتمام المعلمین، باألدوات المدرسیة، فھي ضرورة ملحة فكما تتطلب أي 

 یرةمھمة  أدوات النجاحھا كذلك األنشطة التعلیمیة لھا أدواتھا، بل ھي تحتاج إلى أدوات كث

تظھر و ...أدوات الموسیقى، أدوات البستنة، األلعاب الریاضیة: متنوعة بتنوع األنشطة، مثل و

مھارات المعلم البیداغوجیة في استیفاء األدوات التي تعجز عن توفیرھا إدارة المدرسة، 

  التعویض باالمكانیات المتاحة، و بتوظیف الخامات المحلیة

قد و یكون لفظیا فقط بالثناء أو بإعطاء عالمات نسبیةوالتقییم حسب األدوات یتدرج قد 

یصل إلى حد حرمان المتعلم من النشاط، مثل النشاط الریاضي الذي یحجب عنھ المتعلمین الذین 

في حاالت النقص الفاذح،  یتم استدعاء األولیاء، كما حدث مع أحد و ال یرتدون الزي الریاضي

إلى اإلدارة، تشكو إلى المدیرة عدم احضاره معظم المتعلمین الذي أحضرتھ احدى المعلمات 

  .   طلبت منھا أن تستدعي ولي أمرهو األدوات الالزمة للدراسة

  

  

   

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  87,5  49  دائما 
  00  00  غالبا 
  12,5  07  أحیانا
  00  00  نادرا
  00  00  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :مدى مراعاة الھیئة العامة للتلمیذ في التقویمیبین  :53الجدول رقم

 في التقویم المتعلمدائما ھیئة  من المعلمین یراعون%19,64یتبین أن خالل الجدول  من

نادرا ما   %12,5، یفعلون ذلك أحیانا و% 39,28منھم غالبا ما یراعون ذلك ،و%21,42و

   .ال یراعون ذلك بتاتا %8,92و یراعون ھیئة المتعلم في أداء األنشطة

ھو أمریقل و الظاھر أن أغلب المعلمین یراعون ھیئة ومظھر المتعلم كمعیار في التقویم

االھتمام بھ في المستویات التعلیمیة األعلى، ألن أھداف التعلیم االبتدائي تركز على تھذیب 

قة والجدیة واالنضباط وتأدیب المتعم أكثر من تزویده بالمعارف، فالنظافة وارتداء المالبس الالئ

  .كلھا قیم متضمنة في المناھج التعلیمیة

ھذا ما یؤكده تعوینات بأن من و من جھة أخرى التفاعل التربوي یتأثر بمظاھر المتعلمین

الخارجي الجذاب بین العوامل التي یتأثر بھا تفاعل المعلم مع المتعلم ھو ھیئة المتعلم، فالمظھر 

الشخص الذي یتفاعل معھ، فإذا كان  المحبم االنسان بطبیعتھ یتأثرو )1(،یلفت انتباه المعلمین

یرغبون في التواصل معھ دوما، أما اإلنسان و یغلب علیھ االنبساط والطالقة، ینجذب الناس إلیھ

 یؤدون ذلك بشكل رسميو ال یتعاملون معھ إال للضرورةو العابس جامد المالمح، یتجنبھ الناس

التعلیمیة حیث نجد المعلمین یبدون رغبتھم في التواصل مع المعلمین یحدث ھذا في الفصول و

  .الظرفاء ذوي الحس الفكاھي لتجدید روح ونشاط الفصل

  

  

                                                           

  .173تعوینات علي، مرجع سابق،ص) 1(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  19,64  11  دائما 
  21,42  12  غالبا 
  39,28  22  أحیانا
  12,5  07  نادرا
  8,92  05  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :مدى مراعاة المقارنة مع الزمالء في التقویمیبین  :54الجدول رقم

من المعلمین عندما یقیمون أنشطة المتعلمین یعتمدون %25الجدول یتبین أن خالل  من

نادرا  % 10,71و ، منھم یفعلون ذلك في الغالب%17,85 على المقارنة مع أعمال زمالئھم، 

  .%46,42ما یطبقون أسلوب المقارنة،في حین بلغت نسبة  الذین الیتبعون األسلوب مطلقا 

یظھر أن غالبیة المتعلمین ال یعتمدون أسلوب المقارنة بین المتعلمین في التقویم، األمر 

الذي یدل على أن ھناك قوالب تقویم معدة مسبقا یعتمد علیھا، فحسب أحد المعلمین یتم اتباع 

 لكفاءات المحددة في المناھج التعلیمیة، أما معلمة أخرى فتعزو اتباع أسلوب المقارنة إلى أن ا

حصرالعوامل الكامنة وراءالخلل و المتعلمینت نمو المقارنة ھو الكشف عن مستویاالھدف من 

 ت التعلیمیة التي یقدمھا لمتعلمیھ، حتى یستطیع المعلم وضع خطة للخبراعند المتخلفین نمائیا

  .حتى یحسن توجیھ نشاطھ وعالج جوانب الضعف ودعم جوانب القوةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  25  14  دائما 
  17,85  10  غالبا 
  00  00  أحیانا
  10,71  06  نادرا
  46,42  26  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :في التقویم اعاة مستوى القرابة العائلیة للمعلممدى مریبین  :55الجدول رقم

  

القرابة العائلیة للمتعلم  من المعلمین الیراعون مطلقا%78,57یتبین أنخالل الجدول  من

  . ذلكیفعلون  نادرا ما %7,14و ھا أحیانایراعون %14,28في حین أن   منھم،

یبدوا أن ھناك حرص من المعلمین على عدم إحتساب عالقاتھم الشخصیة في شؤون 

بالنتائج السلبیة لذلك بالنسبة للمتعلمین األقارب الذین سیضعف اجتھادھم عملھم، لمعرفتھم 

یصبحون منیوذین من طرف زمالئھم، الذین ستنتابھم الغیرة اتجاھھم،  و ویغلب علیھم التواكل

  .وتھتز ثقتھم بمعلمھم

والواقع أن تحیز المعلمین اتجاة بعض المتعلمین  آخر ما یظھر في التقویم، فھو یعرف 

أشكاال عدیدة في حیثیات التدریس المختلفة، مثل أماكن الجلوس ودرجة القرب من المعلم، 

مستوى الجماعة التي یجلس ضمنھا، درجة انتباه المعلم وثراء ودقة التغذیة الراجعة التي 

حجم الوقت المخصص و كذا نسبة التعزیز ونوعھ ومستوى التشجیع المقدمة للمتعلمینو یوجھھا

. لذلك فمیل المعلم وتحیزه لمتعلمین معنین موضوع متشعب یصعب حصره 1...لكل واحد

  .وتتوقف نتائجھ في حدوث فجوة بین المعلم والمتعلمین  على مدى إدراكھم

  

  

                                                           
  .74ھارون رمزي فتحي، مرجع سابق، ص 1

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  00  00  دائما 
  00  00  غالبا 
  14,28  08  أحیانا
  7,14  04  نادرا
  78,57  44  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  
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  :مدى مراعاة المستوى االجتماعي للعائلة في التقویمیبین  :56الجدول رقم

المستوى االجتماعي ألسرة  من المعلمین الیراعون%83,92یتبین أن خالل الجدول  من

تساوت نسبة الذین و %147,، في حین بلغت نسبة الذین یراعون ذلك دائماالمتعلم في التقویم

   .%3,57ذلك أحیانا،وغالبا حیث بلغت یفعلون

ھو ما و في المدرسة الجزائریةلتعلیم التعلیم من المبادئ األساسیة لالعدالة والمساواة في 

ینص علیھ القانون التوجیھي للتربیة الوطنیة الوثیقة الرسمیة األولى في مجال التربیة والتعلیم 

الجنس أو الوضع االجتماعي أو في الجزائر، فھو یؤكد على عدم التمییز على أساس 

في التقویم یلتزمون  فالمعلمون بغضھم النظر عن المستوى االجتماعي للعائلة )1(.الجغرافي

بالقانون، باإلضافة لكونھم یطبقون مبدأ تربوي، ألن المساواة ھي التي تخلق حافز التنافس بین 

تحكام القھر في نفوس الفقراء، اسو إال حال تعالي أبناء ذوي النفوذو المتعلمین على التحصیل

دون االجتھاد في الدراسة، كما أن التعلیم ظل على مر العصور وسیلة  للحراك االجتماعي، 

 االعتبارإن كان على المعلم أن یأخذ في و فمن غیر الممكن أن یتمظھر التمییز في حیثیاتھ

ظروفھم لة المحاكیة لففي شرح الدروس بالتبسیط وضرب األمثمتعلمین المستوى االجتماعي لل

      .االجتماعیة واالقتصادیة

 

 

 

                                                           

  .65القانون التوجیھي للتربیة، مرجع سابق، ص)  1(

  النسبة المئویة   التكرار   االت االحتم
  7,14  04  دائما 
  3,57  02  غالبا 
  3,57  02  أحیانا
  1,78  01  نادرا
  83,92  47  مطلقا

  المجموع
  

56  100%  



 :الفصل السابع

  مناقشة النتائج العامة للدراسة

 

 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات:أوال

  

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة: ثانیا

 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء المدخل الوظیفي: ثالثا
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   النتائج العامة للدراسة

  :في ضوء الفرضیاتمناقشة النتائج العامة للدراسة :الأو

 السؤال الرئیسي :على تساؤالت الدراسة اإلجابةمن خالل دراستنا النظریة والمیدانیة حاولنا 

عرض نتائج نمن ثم سو ةاألسئلة الفرعیة التي ترجمت إلى فرضیات كأساس النطالق الدراسو

تجیب عن التساؤل  نتیجة عامةإلى دراسة في ضوء الفرضیات ومؤشراتھا، محاولین التوصل ال

مستقاة من أرض  وموضوعیةإجابة علمیة  فرضیات الدراسة،من الرئیسي للدراسة بالتأكد 

بنتائج بعض تم مقارنة نتائج الدراسة ، مع ربطھا باإلطار النظري الفكري، كما ستالواقع

   .الدراسات المشابھة

وعلى ھذا األساس توصلت الدراسة المیدانیة إلى جملة من النتائج، سیتم عرضھا حسب كل 

فرضیة وحسب كل مؤشر من مؤشراتھا، ثم التوصل إلى نتیجة عامة تجیب على التساؤل 

  . الرئیسي

إدارة سلوك  تي تمحورت حول مدى مساھمة أسالیبمناقشة نتائج الفرضیة األولى وال -1

  .تنفیذ األنشطة التعلیمیة المتعلمین في إدماجھم اجتماعیا المعلمین أثناء

  :بعد تحلیل وتفسیر البیانات المتحصل علیھا من میدان الدراسة توصلنا إلى ما یلي  

من عینة الدراسة یؤكدون أنھم یشجعون دائما المتعلمین على المشاركة  %85,71ما مقداره  -  

یحتاج إلى من ینبھھ و المرحلة یتأثر بآراء البالغین فیھألن الطفل في ھذه  ،في األنشطة التعلیمیة

التعزیز و النظریة والعملیة النشاطوفوائد  ھار میزاتظالمتعلمین أیضا إ یحفزو إلى إمكانیاتھ

   .عند قیامھ بالنشاطسیتلقاه المتعلم الذي 

أداء من المعلمین یتجنبون دائما التواجد في مكان واحد في الصف أثناء %53,57أن و -

اعد على تفقد المتعلمین  على ھو األمر الذي یسو یفعلون ذلك في الغالب %32,14و األنشطة

ألن متساوي،  وتقدیر مستوى تحصیلھم،  كما أن ذلك یعد عامال من عوامل الضبط مستمر نحو 

   .واجباتھ ل رؤیة معلمھ یجعلھ یحرص على أداءالمتعلم أنھ ضمن مجا شعور



210 
 

الذي ، ى خفض عوامل القلق عند المتعلمینعلدائما من المعلمین یحرصون  %67,85وأن  -

قلق یضعف من ألن الھو في الغالب ناتج عن الخوف من الرسوب أو التعریض أمام الزمالء،

ویحول دون التركیز في   سلبا على مكانة المتعلم في جماعة الصف یؤثرما ثقة الطفل في نفسھ، 

أمام الزمالء یدعم مكانتھم في الجماعة الصفیة ویشجھم على فتجنبھم التعریض الدراسة، 

 زمالء الدراسة إلى جماعة األقرانخارجھ بأن یضموا و التفاعل النشط في الفصل أثناء الدراسة

وتجنب  الصف ضبطأن خفض القلق عند المتعلمین ھو عامل من عوامل أیضا وما وجدناه 

  .علمھمبمالمتعلمین  یزید من ثقةو الفوضى

التوتر في مواجھة سلوك المتعلمین و الحدة من المعلمین یتجنبون دائما %46,42أن  وجدناو -

أن الغالب على سلوكھم معاملة المتعلمین الھدوء و منھم یفعل ذلك غالبا % 23,21و الخاطئ

ھو األمر الذي و مع المتعلمین اللفظي بروز الخطاب القیمي في تفاعلھمو وتجنب العصبیة

 تفاعل معھ وعرض التباسات الفھم التيتخطي رھاب األستاذ ویشجھم على الیمكنھم من 

     .یتلقونھا والمشاكل التي

یعززون دائما ثقة الطالب  من عینة الدراسة %71,42كما بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن  -

بالمتعلمین ذوي العنایة و إقحام المتعلمین باإلجابة على أسئلة سھلةو بأنفسھم، بالتشجیع اللفظي

م المتعلم صورة إیجابیة عن نفسھ في مجال ، فاكتساب الثقة یعني أن یرساالحتیاجات الخاصة

   .التعلم ومن ناحیة المكانة االجتماعیة بین أقرانھ وفي محیطھ االجتماعي

المتعلمین الذین یدرسونھم، في حین بلغت دائما العینة یحاورون  أفرادمن %64,28وتبین أن  -

التعرف على في یساعد ذلك المعلم و %25أحیانا المعلمین الذین یحاورون متعلمیھمنسبة 

  ، ھوا معتجاوبیعاطفیا ل ظروف المتعلمین الصحیة واالجتماعیة والتقرب منھم واستمالتھم

أن و لالنھماك في األنشطة من المعلمین یثیرون دافعیة طالبھم دائما % 78,57ووجدنا أن  -

ذلك یزامن كل مراحل النشاط من التعریف بالموضوع إلى مراحل االنجاز وصوال إلى مرحلة 

شرح و فائدتھا  العلمیة والعملیة اء في سیاق الدراسة، أوالتقویم، بتبیان أھمیة كل مرحلة سو

  .طریقة تنفیذ الخطواتو مقومات نجاح كل مرحلة
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 یلمون بالطرق التعلیمیة الداعمة للعمل والمشاركة أثناء تأدیة األنشطة %41,07وتبین أن  -

لتزام المعلمین بھذا البند، كون یظھر الضعف النسبي الو من ھو كذلك في الغالب %35,71و

في مناھج التعلیم المرتكزة  لسائدةاختلف عن أسالیب التعلم  الفردي الیب التعلم التعاوني تأس

، تعتمد على جھود المتعلمین ، ألنھاصعوبة تطبیقھا من جھة أخرىو على التنافس من جھة

  .تحتاج لمھارات ضبط عالیةو بالدرجة األولى والتنسیق بینھم

بشكل  من المعلمین یعملون على تجمیع أخطاء المتعلمین الشائعة وتصحیحھا%57,14وأن  -

التي من شأنھا أن تكفھم  واإلحراجالسخریة  تجنب   ،الجھد والوقت، فیرولك في تیفید ذو عام

من المعلمین یتجنبون السخریة والتھكم  %78,57أن و عن المبادأة في المشاركة في األنشطة

، من المعلمین یوزعون األخطاء على المتعلمین دائما %69,64أنو دائما في معاملة متعلمیھم

، ما یشجع وقوفا عند متعلمین معینین ھااألخطاء بشكل متفرق وال یناقشون بحیث یصححون

  .المستویات الدراسیة قبتناسي فرو ویقوي عالقاتھم بین المتعلمین والمبادرة التفاعل

 على قواعد التواصل االیجابي، لمعلمین یحرصون على تدریب المتعلمینمن ا%55,35أنو -

 المعلمشرح األفكار وترتیبھا، سواء بینھم أو مع و الصیاغة الجیدة للكالمو االستماع الجیدمثل 

الفوضى الفردیة و النمیمةو كمقاطعة الحدیث التواصل ن العقوبات على السلوك معیقیفرضوو

   .والجماعیة

 %28,57و من المعلمین أنھم یوفرون دائما خیارات للتواصل مع المتعلمین  %39,28وأقر  -

بین جماعة  الحدیث المباشرالسائد في التواصل اللفظي وھو األسلوب  منھم غالبا ما یفعلون ذلك

 الكتابة والرسمو القراءة شرح الدروس وسرد األوامر باإلضافة إلى في األكثر شیوعاو الصف

  .التمثیل الدرامي والتي تختلف حسب طبیعة النشاط الممارسو

یعززون مبادئ العالقات اإلنسانیة من المعلمین  %76,78كما بینت نتائج البحث المیداني أن -

  ... مثل التعاون والتسامح واألمانة والصدق بترسیخ القیم االجتماعیة واألخالقیة والمثل دائما،

، كما أنھا تمثل وھو ما یتماشى مع أھداف التعلیم االبتدائي في مساندة النمو الوجداني والعاطفي

 قواعدو ملة بعضھم البعضحسن معاو والعمالالضبط في المدرسة، كاحترام المعلم أحد آلیات 

غیرھا من قواعد  حفظ النظام التي في معظمھا ھي آداب و والجلوس الدخول والخروج

  .ھا الفرد في حیاتھ الیومیةب اجتماعیة یلتزم
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منھم  %32,14و من المعلمین یشجعون دائما نشاط الجماعات الصفیة % 39,28ووجدنا أن  -

االعتماد المتبادل ك  االجتماعيتعلم الفي اكتساب أسالیب  دور من لھا یفعل ذلك غالبا، لما

باإلضافة إلى فوائدھا في . والثقة تقبل االختالفو والتفاھمفي العمل الجماعي المتبادل  االیجابي

التعرف على و واكتساب معلومات جدیدة في دعم وتصحیح المعلومات السابقةالمجال التعلیمي 

  .مصادر التعلم

من المعلمین یطورون دائما مبادئ العمل التعاوني عند  %53,57تبین أن ما نسبتھ و -

 وال في ھذه المرحلة ما زالاطف، ألن األبتزویدھم بتقنیات وآلیات العمل التعاوني المتعلمین،

غلب ذي یم الیھو بعد مختلف للتعلو وإلى تحمل المسؤولیة الجماعیة  إلى االنضباط ونیفتقر

  .والمنافسة فردیةعلیھ طابع ال

تعلمیھم دائما بلغت موما وجدناه أیضا أن نسبة المعلمین الذین یتیحون فرص التعبیر ل -

من خالل بعض األنشطة التعلیمیة الحرة، و مباشریتم ذلك من خالل الحوار الو 64,28%

صورة  یفید التعبیر في إعطاءو األشغال الیدویة المتعلمینو الرسمو الكتابيو كالتعبیر الشفھي

منھ ھو المنطلق الذي یتعامل و المستوى التعلیمي للمتعلمو عن الوضع النفسي واالجتماعي

  .المعلم مع خصوصیات المتعلمین

من المعلمین یصرحون بأنھم یتفھمون أفكار متعلمیھم ویتقبلون  %60.71ووجدنا أیضا أن -

یة بخصائص االنمو والدربمراعاة مستویات نجاح التعلیم االبتدائي مشروط و مشاعرھم دائما

  .االنطالق من ذلك الفھم لتنمیة قدرات المتعلمین بما یناسب خصائص سنھمو ھذه المرحلة

من المعلمین یشجعون المتعلمین على   %51,78وبینت نتائج الدراسة المیدانیة أیضا أن  -

م في زیادة منھم من یفعل ذلك في الغالب، األمر الذي یفیدھ %23,21أن و االحتكاك والتعارف

 ستقالل عن األسرة، كما یفیدھم من ناحیةالنمو الوجداني باشباع حاجة الشعور إلى االنتماء واال

النمو االجتماعي، باكتساب مھارات التفاعل االجتماعي االیجابي كالتعاون والمشاركة 

  .والتسامح

عال التالمیذ اتجاه من المعلمین ینظمون ردود أف % 48,21وقد أشارت النتائج أیضا إلى أن أن -

 بعضھم، بمراقبة وتوجیھ تفاعل المتعلمین، بتشجیع ودعم األنماط االیجابیة كاآلداب العامة

لھذا وجھان من و تسویة النزاعات بین المتعلمین وتبیان جوانب الخلل في سلوك المتعلمینو

  .من ناحیة تنظیم التفاعل الصفيو الفائدة من ناحیة دعم النمو الخلقي
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من المعلمین یوظفون دائما أسلوب العقاب البدني لمواجھة  %42,85أن كما أظھرت الدراسة  -

الصفع على الوجھ، شد األذن، الضرب على الرأس بالید أو  سلوك االحتقار عند المتعلمین، مثل

 نظرا لعواقب ھذا السلوك السلبیة على نفسیة المتعلمیناألدوات، الوقوف في آخر الصف، 

  . تفاعلھم مع اآلخرینو یلھم الدراسيعلى تحصو

من المعلمین یعاقبون لفظیا دائما المتعلمین عندما یبدون سلوكا  %57,14كما تبین من أن   -

من وجوه ذلك اللوم،  و ما یفعلون ذلك منھم غالبا %25 و یحمل معنى االحتقار اتجاه زمالئھم

 بالرغم من إدراكھم آلثاره السلبیةو االستھزاءو التھدید، الصراخ، السب والشتمو والتوبیخ

نقص إحاطتھم باألسالیب و لكثرة الضغوط البیئة المدرسیةیعود سبب لجوء المعلمین لھ و

  .التربویة الناجعة

، منھم أنھم یحققون ذلك %67,85وعن مدى توفیر المعلمین لفرص تعلیمیة متكافئة یصرح  -

بمنحھم األسویاء أو ذوي االحتیاجات الخاصة،بمراعاة الفروق الفردیة سواء بین المتعلمین 

مع أن ذلك مطلب صعب المنال في  فرص متكافئة في المشاركة ومراعاة الفروق الفردیة بینھم،

ظل االكتظاظ الذي تشھده المدارس ونقص المؤسسات التربویة المتكفلة بذوي االحتیاجات 

  .الخاصة

ن یقرون أنھم یعطون دائما فرص متكافئة من المعلمی %82,14وتشیر النتائج أیضا إلى أن  -

لھم ویقدم متعلمیھ على اختالف أنواعھا، فالمعلم یتابع إنجاز اإللزامیة في المشاركة في األنشطة 

 ھم على المشاركة في عقحمھم  ویشج، كما یاالنجازالتي تساعد على التعلیمات والتسھیالت 

  . منھا والفردیة الجماعیةاالختیاریة األنشطة 

ت نسبتھ بـ وھو ما قدرووجدنا أیضا أن المعلمین یحرصون على العدل في تعزیز األنشطة  -

  : أن للتعزیز عدة أشكالو 82,14%

   التعزیز اللفظي وھو األكثر شیوعا،-

  : األشكال ،المالحظات النقاط: مختلفة مثل التعزیز بالعالمات وبدوره یشمل أشكال-

حفالت ومسابقات، تقام على مستوى المدرسة، و ي عروضمثل المشاركة ف :التعزیز باألنشطة-

  .أو على مستوى أوسع

 العقاب أثناء أداء األنشطة یساوون  بین المتعلمین في تطبیق أنھم المعلمینمن %85,71 أكدو -

وعدل المعلم في الثواب والعقاب یخلف الرضا والشعور بالمساواة في نفوس المتعلمین والثقة 
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بالتمییز والشعور  اإلحساسیدعمھم للمشاركة والمبادأة في األنشطة المقبلة، مقابل و في معلمھم

، األمر الذي یصرف المتعلم عن متابعة الدروس وأداء بالدونیة وفقدان مصداقیة المعلم

وھنا یقف  مالة والتدلیس ألبناء ذوي النفوذ،األنشطة،  بل تصبح عنده مجرد وجھ من وجوه الع

دربین، إما الرضوخ لسلطة المعلم واالستسالم للتمییز والقھر، أو االنسالخ من المتعلم أمام 

تحین الفرص إلثارة الشغب والفوضى لتتفاقم الھوة بینھما ویحل الصراع و الوالء لھ وطاعتھ

  .والتآزربدل االنسجام 

األنشطة أسالیب إدارة المتعلمین أثناء تأدیة وتأسیسا على الطرح السابق یمكن القول أن 

  .تساھم في إدماج المتعلمین اجتماعیا

 یحرصون على و تبین أن المعلمین یشجعون المتعلمین على المشاركة في األنشطة  

 یعملون على خفض عوامل القلق الذي یحد من انجازھمو تھم المستمرة بشكل مستمرمتابع

الحدة والتوتر في مواجھة سلوك المتعلمین الخاطئ واتباع  بتجنبیعززون من ثقتھم بأنفسھم، و

یزید كما  ،عرض التباسات الفھمعلى یشجع التفاعل بتلقائیة والخطاب التوجیھي القیمي الذي 

 .وتجنب السخریة والتھكم تجمیع األخطاء الشائعة وتصحیحھا من ثقة المتعلمین بأنفسھم

إتاحة فرص التعبیر الحر في األنشطة التعلیمیة و خیارات للتواصل توفیرو محاورة المتعلمو

تمكن المعلم من االطالع على ظروفھ وفھم موجھات  مثل الرسم والتعبیر الشفھي والكتابي،

  . من اختیار األسالیب المناسبة للتعامل معھ المعلم سلوكھ وتمكن

المتعلمین على قواعد التواصل كما بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن المعلمین یدربون 

تنظیم ردود أفعالھم اتجاه و الصیاغة الجیدة للكالمو االستماع الجید تعویدھم علىباالیجابي، 

 بتكوین مجموعات العمل التعاوني یدعمون العمل الجماعي والمشاركةو  بعضھم البعض

تشجیع و مبادئ العالقات اإلنسانیة ویعززون تزویدھم بتقنیات وآلیات العمل التعاونيو

شأن الأسلوب الثواب والعقاب لتنظیم تفاعل المتعلمین مثل ما ھو  یوظفونو االحتكاك والتعارف

    ردع سلوك االحتقارب
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مضامین األنشطة التعلیمیة المطبقة مناقشة نتائج الفرضیة الثانیة والتي مؤداھا أن  -2

  . في إدماج المتعلمین اجتماعیاتساھم سة  بالمدر

  : بعد عرض وتحلیل البیانات وتفسیرھا تبین لنا ما یلي

كل الخبرات المقدمة  من المعلمین یصرحون أن %23,21أظھرت نتائج الدراسة المیدانیة أن  -

منھم یرون  %33,92و في المجتمع في األنشطة التعلیمیة تواكب وتتماشى مع التطور الحاصل

یرون أن البعض فقط من ھذه  % 37,5و أن أغلب ھذه الخبرات تواكب تطور المجتمع

 الخبرات یتماشى  وتطور المجتمع، فھناك محاوالت لتقریب المتعلم وتبسیط البیئة المحلیة

من تقالیدنا، : لبیئة العالمیة فمثال من المواضیع المتعلقة بالبیئة المحلیةكذلك إعطاء صورة لو

ومن المواضیع ذات . ألعیاد الوطنیة، قصر خداوج العمیاء، األحیاء القدیمة، ازدحام المدینةا

الطابع العالمي والعصري، قصر الحمراء، التكنولوجیا الحاسوب اإلنترنت األقمار 

  .االصطناعیة

قیم المجتمع كل األنشطة تجسد من المعلمین یرون أن مواضیع %26,78واتضح أن  -  

یرون أن بعض  %37,5و منھم یرون أن غالبیة األنشطة تجسد تلك القیم%30,35و الجزائري

وعلى اعتبار أن المدرسة ھي مؤسسة المجتمع التي أنشأھا . المواضیع فقط تجسد قیم المجتمع

نقل تراثھ، یصبح إثراء المناھج التعلیمیة بالقیم إحدى األھداف و العداد جیل متكیف مع محیطھ

، التضامن، الوفاء، الجد والعمل: ومن أمثلة  القیم  المتضمنة في المناھجالتربوبة األساسیة 

الفروسیة، احترام الرأي،  االعتزاز باالنتماء إلى الوطن، الروح الریاضیة، التنافس اإلیجابي، 

    ... احترام البیئة والمحافظة علیھا

األنشطة ھي  من المعلمین یرون أن كل الشخصیات المعروضة في %21,42ووجدنا أن  -

 منھم یرون أن أغلب  ھذه الشخصیات قریبة من واقع المتعلم% 32,14أن و نماذج واقعیة

  . یقرون أن بعض ھذه الشخصیات فقط واقعیة %30,35و

شخصیات واقعیة موجودة فعال في : ولقد ظھر نوعین من الشخصیات في المناھج

مثل  الشرطي، الممرضة، : المھنالمحیط القریب للطفل مثل األم واألب، شخصیات لبعض 

كما أن ھناك شخصیات . تفیدھم ھذه الشخصیات في تقریبھم وتعریفھم بمحیطھم و الفالح
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یمیل األطفال في و ، الثعلب، النملة، الصرصورقصة الحیتان، التمساح، الطیور: حیوانیة مثل

یستفیدون من القیم و ھذه السن إلى الشخصیات البسیطة ویجذبھم إلیھا طابعھا الحیوي والخیالي

  . اإلنسانیة واالجتماعیة التي تتضمن في ھذه القصص

 من المعلمین أنھم یقترحون على إدارة المدرسة أنشطة استكشافیة تفاعلیة% 16,07یصرح  -

: ومن أمثلة األنشطة المقترحة .من المعلمین یقرون أنھم غالبا ما یفعلون ذلك %39,38و

زیارة، المتحف زیارة المطار، : والعلمیة، زیارات استكشافیةالرحالت المدرسیة السیاحیة 

تفید و زیارة المناطق األثریة المحلیة، إقامة دورات ریاضیة، تنظیم مسابقات مع مدارس أخرى

التعرف على تراث و مختلف المھنو في التعرف على المرافق العامة والتفتح على المجتمع

رسیة في تنظیم األنشطة والتخطیط لھا والتنسیق بین یبرز دور اإلدارة المدو وتاریخ البالد

  .ھو ما یعطي فرص للنقاش وتبادل اآلراءو جھود الفاعلین التربویین في تجویدھا

من المعلمین یشجعون المتعلمین دائما على المشاركة في أنشطة  %30,35أن وتبین   

تشجیع المعلم بإظھار یساعد و منھم غالبا ما یفعلون ذلك %32,14و المنظمة خارج المدرسة

تھوین الصعوبات التي قد تواجھھم، من و میزات النشاط وفوائده وتشویقھم لخطوات إنجازه

یبین لھم و الرغبة في مرافقتھمإبداء و یزید ظھور الحماس علیھو إقتناع المتعلمین بالمشاركة

  .منھاج الدراسةقربھا من و أنھا تتوافق ومیولھم كحب االطالع واالكتشاف والنشاط الحركي

وانطالقا مما سبق یمكن القول أن الفرض تحقق في معظم جوانبھ بأن مضامین 

  . سة تساھم في إدماج المتعلمین اجتماعیااألنشطة التعلیمیة المطبقة بالمدر

 الخبرات المتضمنة في األنشطة تتوافق مع التطور الحاصل في المجتمع فحسب المعلمین

، التضامن، االعتزاز الوفاء، الجد والعمل جتمع الجزائري مثلأن مضامینھا تجسد قیم المو

األنشطة ھي  ھذه الشخصیات المعروضة فيأن و ...باالنتماء إلى الوطن، الروح الریاضیة

أن المعلمین یشجعون المتعلمین و یتحلى بصفاتھاو یمكن للمتعلم أن یقتدي بھا نماذج واقعیة،

  .خارج المدرسةعلى المشاركة في أنشطة  استكشافیة 

 من المعلمین یرون أن محتوى األنشطة التعلیمیة یالئم حاجات نمو المتعلمین% 19,64أن  -

منھم  یرون أنھ مالئم  %53,57و منھم یرون أن المحتوى غالبا ما ھو مالئم %23,21أن و

صحة، ال: زیولوجیةیمن أمثلة المواضیع التي رأینا  أنھا تالءم حاجات المتعلمین الفو أحیانا
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التضامن في نشاط : من أمثلة المواضیع االجتماعیةو الریاضة، التغذیة الصحیة، الوقایة

و الحاجات النفسیة مثل حاجات تقدیر .المطالعة أمي وأبي األم الحنون األیام الوطنیة والعالمیة

  .الشرطي، الممرضة، الفالح: الذات مثل الجد في العمل، الطموح، عرض لعدد من المھن

یساعد البیئة الفیزیقیة للمدرسة تنظیم  أن تنص علىمناقشة نتائج الفرضیة الثالثة والتي -3

  .على االندماج االجتماعي للمتعلمین

  :تنظیم البیئة الفیزیقیة للمدرسة ما یلي بینت نتائج الدراسة المیدانیة لواقع

ذات ) ما مقداره ثالث مدارس(محل الدراسة من المدارس  %50بینت نتائج المالحظة أن  -

 مدرسة واحدةو بالسیارات والمارة مكتظةغیر و موقع جید كونھا تقع في أحیاء غیر منعزلة

 أخرى ذات موقعو قع في شارع ھادئ وبجانب مرافق اجتماعیةت ألنھا بالجید جدا صنف موقعھا

 حوادث مدرسین لن قد تعرض سیاراتھ المتمتوسط ألنھا تقع في شارع كبیر بجانب مركز لألم

صنفت بأنھا ذات موقع ضعیف جدا كونھا تقع بمحاذاة طریق وطني مزدحم قد مدرسة واحدة و

  . مصدرا للضوضاءیسبب حوادث مرور، كما یشكل 

من المدارس بأنھا ذات مستوى متوسط بالنظر لكونھا ذات  %50بالنسبة لنوع البناء صنفت  -

بناء مدرسة واحدة صنف و ملعب والتشجیر بھا قلیل ال یوجدو بناء أرضي وفناؤھا من اإلسفلت

صنف بناء مدرسة واحدة  بأنھ ضعیف ألنھ و بسور غیر أصم یسمح بالرؤیة لتمیزه بأنھ جید

   .وأمن المتعلمین یحد من حریةبممر ضیق  عموديبناء 

توفیر من المدارس ذات مستوى ضعیف، من حیث ، %83,83وأظھرت النتائج أیضا أن   -

: ھناك غیاب تام في الكثیر من تجھیزات واألنشطة المرافق المكملة  مثل الوسائل التعلیمیة، 

أكثره ال المتوفر من األدوات التعلیمیة و المخابر العلمیةو المالعب المھیأة وقاعات األنشطة

یجعل یتماشى والتطور التكنولوجي، الذي یطلع علیھ المتعلم من خالل األجھزة الذكیة، ما 

  .الحیاة العصریة ویشككھ في مصداقیتھو المتعلم یدرك الھوة الموجودة بین تعلیمھ

، فعدد المتعلمین استیعاب عددرس ذات مستوى عالي من حیث من المدا %50وأن   -

  %33,33ما یقدر بـو متعلم 32كثافة الفصول أقل من و الحجرات فیھا  یكفي مستویات التالمیذ

 وصل أما مدرسة أخرى متعلم، 40ا متتجاوز كثافة بعض فصولھ ویتعلق األمر بمدرستین منھا

انعكس ھذا االكتظاظ على نشاط المتعلمین على و نظام الدوامین إتباعدرجة بھا إلى  ظاظاالكت
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وصل إلى و یحد من حركة المتعلمین  ففي ساحة المدرسة  ،تنظیمھم وضبطھمو كل المستویات

 بإتباعأثر على أسالیب التدریس والمتابعة، و من الفسحة في وقت الراحةدرجة حرمانھم 

  .  األوامر الجماعیة وتصحیح األخطاء الشائعة

من المعلمین یھیئون %71,42أن  إلى البیانات التي تم جمعھا بواسطة االستمارة تظھرأو -

   :جانبانذلك یراعى في و البیئة التعلیمیة لتنفیذ األنشطة التعاونیة دائما

أو ظیم غرفة الصف أو إیجاد بدیل مناسب للنشاط، كقاعة األنشطة أو المطعم نتب یرتبط: األول-

أن خمس مؤسسات من أصل سبعة تحتوي على قاعات شاغرة  ، لكن الباحثة الحظتالساحة

ھو ال ف جلوس المتعلمینتنظیم بالنسبة لأما . نھا غیر مستغلةة، إال أیمكن استغاللھا لتنفیذ األنشط

الطاوالت  فیھا الفصول التي طبقت علیھا المالحظة، رتبت معظم ألن م األنشطة الجماعیة،یالئ

قلیل من الفصول نظمت فیھا الطاوالت على شكل و ق الصفوف الطولیةالثنائیة المقاعد وف

  . Uحرف

حیث صرح المعلمون أنھم  التعاونیة جموعاتالمتعلمین بتشكیل الم یتعلق بتنظیم: الثاني-

تعلیمات و تنظیم عمل المتعلمین بشرح خطوات اإلنجازو فیھ األولویة لرغبة المتعلمین یعطون

  . التنسیق بین عمل األعضاء

من المعلمین یشركون المتعلمین في تنظیم غرفة الصف %35,71توصلت الدراسة إلى أن  -

 إقحامھمو بمراعاة رغبتھم في الجلوس كأولویة منھم غالبا ما یفعلون ذلك %41,07أن و دائما

بعرض  بالكینونة والقیمةالشعور أن ذلك یفید في تقویة و في تنظیم وتزیین القسم بأنشطتھم

غرفة ( للمكانو الصف من خالل العمل الجماعي في التنظیم لجماعةاالنتماء ترسیخ و األنشطة

   .  بتزیینھا بالطریقة التي یختارونھا والمساھمة بأعمالھم الذاتیة )الصف

 من المعلمین یعرضون أنشطة المتعلمین المتفوقة دائما% 62.5ة أن نتائج االستمار وبینت -

لعرض أعمال المتعلمین من  في آخر  كل فصل جداریةخصصت  ھالحظت الباحثة أنو

ھناك من المعلمین من یھتم بتعلیق صور للمتعلمین و فقرات تعبیریةو رسومات وبطاقات

 االحتفاالت المناسبات التي تحییھا المدرسة كذكرى اندالع ثورة التحریر تستغلو المتفوقین

دور المجالت ل تام ما وجدناه ھو غیابو المتعلمین ، مجاال لتقدیم أنشطةعید العلمو یوم الشھیدو

  .طعلى النشا نفي تحفیز المتعلمیالمدرسیة 
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، من المعلمین أنھم ینسقون بین جلوس المتعلمین والمھام التعلیمیة دائما %62.5 وأفاد -

إما باالصطفاف في أماكن األنشطة الجماعیة و فاألنشطة الفردیة تنجز في أماكن الجلوس

بالتداول  منفصلة، أو تبالنسبة لألعمال التطبیقیة فتؤدى في مجموعاو الجلوس أو عند السبورة

المعلمین من یشتكي الكثیر من و ا كانت تحتاج إلى دقة في االنجازمالحظة المعلم إذعلى 

اكتظاظ حجرات الدراسة الذي یحد من حریة التعدیل في طرق الجلوس، كما أن انعدام المخابر 

  . العلمیة یحجب فرص تعلیمیة ھامة وضروریة

من المعلمین یقرون بأنھم یحرصون دائما في تنظیم غرفة الصف  %46.42كما أن -

م جلوس التالمیذ یتنظب یتم  فعالالتوفیر الجو الصفي على توفیر فرص االتصال بین المتعلمین، 

كینونتھ وباالنتماء من جھة تفاعل مع بعضھم البعض كي یشعر المتعلم ببقدر من ال بحیث یسمح

   .جاھاتھ نحو وجوده في حجرة الدراسةویحسن ات الراحة والطمأنینةوب

وبناء على ما سبق نستطیع القول أن الفرض الثالث والمتعلق بمساھمة تنظیم البیئة 

  .في الكثیر من جوانبھ قد تحقق الفیزیقیة في االندماج االجتماعي للمتعلم

فعظم المدارس تقع في شوارع ھادئة بعیدا عن الطرق المزدحمة بالمارة والسیارات 

أغلب أبنیة المدارس و لقرب من المرافق االجتماعیة ما یساعد في تقریب البیئة االجتماعیةبا

أرضیة، كما أن درجة كثافة المتعلمین بأغلب المدارس معقولة من حیث كفایة الحجرات 

  ،)متعلم 35أقل من ( عدد المتعلمین في كل فصلو للمستویات الدراسیة

یحرصون على تھیئة البیئة المناسبة لتنفیذ األنشطة كما أظھرت النتائج أن المعلمین 

ھذا بالموازاة مع تنظیم المتعلمین بالطریقة و التعاونیة بتنظیم حجرة الدراسة أو إیجاد بدیل لھا

أن المتعلمین یشركون المتعلمین في تنظیم غرفة الصف وفي و األكثر مالءمة لتنفیذ النشاط

  ر فرص االتصال بین المتعلمینیوفتر أماكن جلوسھم، مع الحرص على اختیا

من جھة أخرى أظھرت النتائج جوانب نقص في تھیئة المدارس من حیث االكتظاظ الذي   

نقص الوسائل التعلیمیة الذي تشھده معظم المؤسسات فھناك غیاب تام في و ظھر في بعضھا

 األنشطة المالعب المھیأة وقاعات: الكثیر من تجھیزات واألنشطة المرافق المكملة  مثل

  .المتوفر من األدوات التعلیمیة أكثره ال یتماشى والتطور التكنولوجيو المخابر العلمیةو

تقویم األنشطة في  ةساھممناقشة نتائج الفرضیة الرابعة والمتعلقة التي تفترض م -4

  االندماج االجتماعي للمتعلم
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  :أنسالیب المتبعة في تقویم األنشطة المتعلمین وجدنا األبعد تمحیص 

دائما في تقویم المتعلمین مدى مبادرتھم للمشاركة في  من المعلمین%85,71 یراعي -

النمط األكثر شیوعا للمبادرة للمشاركة ھو رفع الید من خالل المالحظة تبین أن و األنشطة

كما یقوم الكثیر الیمنى الستئذان المعلم في اإلجابة عن األسئلة وانجاز األنشطة التي یقترحھا، 

 رغم تنبیھات المعلمین الجتنابھا إال أنھا شائعةو جابات الغیر منتظمةالمتعلمین لالندفاع لإلمن 

خاصة فیما یتعلق باألنشطة  بمراحلھا المختلفة تظھر مبادرة المتعلم أثناء أداء األنشطةو

  .والتقویم واإلشراف لقیادةالعمل كالتخطیط وا، أین تظھر سمات الجماعیة

علمین یقرون بأنھم یراعون دائما في تقویم األنشطة درجة االنجاز من الم%87,5أن كما 

عامال تكوینیا ووسیلة دعم لون من التقویم علون ذلك، فھم یجمنھم غالبا ما یفع %12.5و المتعلم 

بحفظ للمعلومات واسترجاعھا،  انفسي یركز فیھ على سد ثغرات التكوین بدل كشفھوتعلمي 

، في یقیم الجانب األدائي من نشاط المتعلمینو متنوعة أوضاع تعلیمیةم المھام في فالمعلم یقد

      .أنشطة محاكیة للواقع ذات صلة بشؤون الحیاة العملیة

من المعلمین یراعون دائما في التقویم فاعلیة المتعلم ضمن  %85,71ووجدنا أن   -

، بل یحاسب كل فرد بشكل ماعیةففي التعلیم التعاوني ال تكون المحاسبة ج جماعة النشاط،

فالجوانب الشخصیة للمتعلم كالمھارات االجتماعیة  منفصل عن دوره في العمل الجماعي، 

تحمل المسؤلیة و لجماعةدینامیكیة العمل ضمن او والوجدانیة مثل التواصل والتعاون والقیادة

  . أصبحت من األسس الحدیثة للتقویم  المشتركة،

المشاركة في الدروس في تقویم  في احتسابتباین  دانیةظھر من الدراسة المیوقد  -

ا ما یفعلون غالب % 26,78و دائما یراعونھا %30,35( فالنسبة الغالبة من المتعلمین األنشطة،

بما أن و ھي تقویم مرحلي تشخیصي وأن المشاركة عملیة بنائیةتقویم األنشطة  باعتبار ،)ذلك

یظھر أن و ، ستیعاب المتكامل للمنھاجاالدل على فیھا تي امتداد للدروس والمشاركة األنشطة ھ

تكتفي بتقییم و ال تحتسب المشاركة في التقویم )%23,21و( ھناك نسبة معتبرة من المعلمین

  .األنشطة من خالل االمتحانات فقط

 دائما ھدوء المتعلم في التقویم من المعلمین یراعون%26,78أن  كما اتضح -

یكمن اھتمام المعلمین بعامل الھدوء، ارتباطھ بأكثر و الغالبفي منھم یراعون ذلك  %21,42و
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شرح الدروس وتنفیذ التعلیمات نیة والدقیقة لعامل، فھدوء المتعلمین یضمن المتابعة المتأمن 

  .ویوفر على المعلم الجھد والوقت في ضبط الفوضى بسالسة،  كما یخلف الھدوء في الصف

ترتیب واالھتمام  تنظیم المتعلمین و دائما من المعلمین یراعون%87,5ووجدنا أیضا أن-

ھو أمر ال مناص منھ، فال یمكن تنفیذ األنشطة من دون األدوات، خاصة و باألدوات في التقویم

ربما و ، باالستعارة من المتعلمین اآلخرینوأن المعلم یتدخل لسد نقص األدوات عند المتعلمین

أو بإعطاء عالمات التقویم حسب األدوات من الثناء الفظي  یتدرج و .بمنحھ أدواتھ الشخصیة

كما حدث مع عدد من المتعلمین الذین منعوا ، قد یصل إلى حد حرمان المتعلم من النشاطو نسبیة

  .من أداء نشاط التربیة البدنیة بسبب عدم إرتدائھم اللباس الریاضي

ھم من%19,64 ھیئة المتعلم في التقویم فـ نسبة كبیرة من المعلمین یراعون وتبین أن  -

، % 39,28و منھم غالبا ما یراعون الھیئة في التقویم%21,42و دائما یقر بأنھ یفعل ذلك

إلى أن التربیة األخالقیة أبرز اھتمامات وأھداف  یعود سبب ھذا االھتمامو یفعلون ذلك أحیانا

 معینة لتأدیتھا، كالنشاط الریاضي دائیة، كما أن معضم األنشطة تتطلب شروطالمرحلة االبت

كما نجد أن بعض المعلمین ینحازون عاطفیا إما بشكل مقصود ، ...والتجارب العلمیةو الدراماو

  .االنبساطیین في المعاملةالمرحین و أوغیر ذلك إلى األوالد المتأنقین

 تقویملوب المقارنة بین المتعلمین في ووجدنا أن غالبیة المتعلمین ال یعتمدون أس -

دة معاییر مع، ألن ھناك %46,42، حیث بلغت نسبة المعلمین الذین ال یتبعونھ أبدااألنشطة

األھداف التربویة والتعلیمیة لمحددة وفتأدیة األنشطة مبنیة على الكفاءات ا، ھاتقویممسبقا ل

ویتبع أسلوب المقارنة بین المتعلمین في حاالت قلیلة بغایة الكشف عن جوانب الخلل في  .العامة

  .مستویات النمو

القرابة العائلیة للمتعلمین  من المعلمین أنھم الیراعون مطلقا مستوى% 78,57ویؤكد أن-

تنقص ثقة تجنبا للنتائج السلبیة على كل المستویات، فالمعلم المنحاز منھم في تقویم األنشطة، 

تھتز مكانتھ في نفوسھم ، الذین ستنتابھم الغیرة من زمالئھم و متعلمیھ بھ ویفقد مصداقیتھ 

یبقى أكثر المتضررین من التحیز المتعلمین المنحاز و صفوف المتعلمینویحدث شرخ بین 

  .سیضعف اجتھادھم ویغلب علیھم التواكلإلیھم، الذین 
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المستوى االجتماعي ألسرة  الیراعون )%83,92( كما تأكد أن نسبة عالیة من المعلمین-

من أھم ركائز ومبادئ التعلیم، فھي تحافظ على فالعدالة والمساواة  ،المتعلم في تقویم األنشطة

والمواھب الخام، بغض النظر عن الكفاءات  بین الحق التنافسفرص  لتعلم  بفتح نوعیة ا

   .خلفیاتھم االجتماعیة واالقتصادیة

    القول أن الفرضیة أعاله تحققت في كثیر من جوانبھا حیث توصلنا إلى أنعلیھ یمكن و

، سواء في بدایة النشاطكبیرة مبادرة المتعلم في انجاز األنشطة درجة المعلمون یراعون ب

، كما أن ، أو بالشروع في االنجاز باستئذان المعلم بصفة تلقائیةألنشطةالمختلفة لوفي المراحل أ

 بدل كشفھا سد الثغرات في أداء المتعلمینلسعي لباب مھم في تقویم األنشطة درجة اإلنجاز جان

كما تراعى مشاركة المتعلمین في  بنفس الدرجة تراعى فاعلیة المتعلم في النشاط الجماعي،و

 عملیة التعلم عملیة متكاملة وأن األنشطة ما ھي إال امتداد للدروس األخرىالدروس باعتبار 

في وتنظیمھ واھتمامھ بأدواتھ م لتبار ھدوء المتععالمعلمین یأخذون بعین االوجدنا أیضا أن و

ما و نظام الفصلعلى ا ذكو التعلیماتاتباع من انعكاس على متابعة الشرح و ھتقویم لما لال

في التقویم، بھدف ترسیخ وجدناه أیضا أن نسبة معتبرة من المعلمین تراعي ھیئة المتعلم أحیانا 

ما وجدناه أیضا أن المعلمین ال و لتنظیم في نفوس المعلم كأحد أبعاد التربیة الخلقیةقیم التھندم وا

المستوى و القرابة العائلیةو یعتمدون على األسالیب الغیر موضوعیة في التقویم مثل المقارنة

  . االجتماعي ألسرة المتعلم

 وعدم التحیز لمتعلمین ،الصف فاعلیة المتعلم ضمن جماعةو فتحفیزالمبادأة والمبادرة

 لى النشاط بفاعلیة في الوسط المدرسيإالمتعلم ب دفععوامل من شأنھا أن ت ،  كلھامعینین

  .ل والمساواةاستشعار العدو
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  :عرض النتائج للبحث في ضوء للدراسات السابقة:ثانیا

الرجوع إلى الدراسات السابقة والمشابھة و البحث االجتماعي ھو عمل تراكمي متسق

، وكشف العوامل بالنتائج المتشابھة البحث ، فھو یزید من مصداقیةأمر ضروري الكتمال البحث

علیھ استندنا إلى مجموعة من الدراسات التي تمكنا و .المتحكمة في الظواھر في اختالف النتائج

  :من الوصول إلیھا

ممارسة والتي ھدفت إلى معرفة مدى  دراسة السیف  بالسعودیة :الدراسة األولى

 ضعف في تكوین، أظھرت نتائج الدراسة المعلمین لمھام اإلدارة الصفیة داخل الصفوف األولیة

واستخدام  إتباع الوسائل التي تجذبھم للدرسو التعامل الجید مع التالمیذ من حیث ینالمعلم

یمیة نسبي باإللمام بالطرق التعللیھ دراستنا من ضعف ھو ما یتوافق مع ما توصلت إو التعزیز 

مھام المعلمین ب التزامأظھرت نتائج الدراستین و الداعمة للعمل والمشاركة أثناء تأدیة األنشطة

 العدلاالتصاف بو أظھرت النتائج االبتعاد عن التھكم واالستخفاف اإلدارة الصفیة، حیث

  .فرص تعلیمیة متكافئة للمتعلمینفي منح  والمساواة

  :بمكة  -"استراتیجیات التدریس مشروع"فریق دراسة : الدراسة الثانیة

 استراتیجیات التدریس في تنمیةأكدت ھذه الدراسة التوجھ العام لدراستنا الحالیة وھو أثر 

 الصفیةتحسین البیئة و تنمیة المھارات االجتماعیة، بالجانب التفاعلي االجتماعي للمتعلمین

   .والفیزیائیة جتماعیةیة واالالنفس

  سبتي فریق عباسدراسة : الدراسة الثالثة

 دور األنشطة وھيجاءت الدراسة مؤكدة للفكرة العامة للموضوع الدراسة الحالیة 

تكوین و ربویة ، إجراء المسابقات العلمیةاأللعاب التمثل میة في تطویر التفاعل المدرسي یالتعل

  .استخدام أسلوب القصة والتمثیل والحوار والمناقشةو أندیة للمواد العلمیة

وجود كالعوامل المؤثرة في التفاعل  إلى أن تھیئة البیئة التعلیمیة أحدوتوصلت 

وحسن تنظیم وإدارة  جد أركان تعلیمیة في الفصلاتو، ، استخدام جھاز ضبط الصوتمختبرات

تمام بتھیئة البیئة التعلیمیة لمدارسنا كمطلب لتطویر العالقات ضرورة االھ ما أكد  .الفصل

  .االجتماعیة داخلھا
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  دراسة فریق اإلدارة العامة للتخطیط التربوي بغزة: الدراسة الرابعة

 لالندماج االجتماعيعوامل  من عددل بشيء من التفصیل مؤكدة جاءت ھذه الدراسة

  : وھي

   .مبادرة الطالب باألفكار واألسئلة   -

  سلوك المعلم المشجع  -

  الحوار بین المعلم والمتعلمین  -

الطالب یقضي معظم وقتھ كرد فعل بنسبة كبیرة لتنفیذ لما یطلبھ المعلم، ما أن بینت النتائج و -

   .یعني أن إدماج المتعلم ھي عملیة تأثر بأسالیب التعلم أكثر مما ھي نابعة من المتعلم

قلق المستقبل وعالقتھ بكل من  :الجبوري الھادي عبد محمد : الخامسة الدراسة

 المفتوح التعلیم لطلبة االجتماعي لالندماج واالتجاه كادیميفاعلیة الذات والطموح األ

  .بالدنمارك

ندماج ما یمكن االستشھاد بھ من ھذه الدراسة ھو وجود عالقة بین التعلیم واال

لالندماج في  ةبالمسؤولیالتعلیم ینمي في نفس الفرد شعور  االجتماعي، فحسب النتائج،

یوسع من مدارك الفرد بما یمكنھ من تخطي العوائق الثقافیة مثل  ، أي أنھالمجتمعات المضیفة

   .والتكیف معھا استیعاب االختالفات في الثقافة الجدیدةو اللغة والثقافة والتقالید

  دراسة ألسكاي ولیام :السادسةالدراسة -

في عدد من  دور التعلیم في االندماج االجتماعي للفردأكدت ھذه الدراسة أیضا 

المكانة االجتماعیة  الحراك االجتماعي  الذي یخلفھ التعلیم، بتتبع  من خالل دراسة المجتمعات

ھي حصیلة  ھذه األخیرة من حیثبالنظر إلى  ،الوظیفة التي یشغلھامن  التي یحصل علیھا الفرد

التفاعل بین  منأوسع كرو سوسیولوجي، مالھ بعد لیتبین أن أثر التعلیم على االندماج  ،لیمھتع

بالتغییر في نظامھ الطبقي إلى درجة  التغییر في بنیة المجتمع،  بل یصل الفرد وبیئتھ القریبة،

  . كنتاج للتعلیم جتماعيالحراك اال من خالل عامل
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  :في ضوء المدخل الوظیفيالنتائج العامة للدراسة  :ثالثا 

 دخلمالخطوة لمناقشة الدراسة بإسقاط البعد تحلیل وتفسیر المعطیات المیدانیة، نأتي في ھذه 

فكري الطرح الكیفیة، كمحاولة لحوصلة الدراسة وفق الوظیفي على ھذه النتائج الكمیة وال

النسجام واالتساق بین القائم على مبادئ التساند والتكامل بین األنساق لتحقیق ا ضوعيموال

  . المدرسة ومؤسسات المجتمع األخرى

ان أن ھدف التربیة ھو تكییف الجیل الناشئ مع محیطھ، یصبح إذا ما أخذنا في الحسب

المدرسة و االندماج االجتماعي لألفراد في مجتمعاتھم أكمل وجھ لنجاح العملیة التربویة

یتحقق لھدف، الذي لھا دور جد مھم في تحقیق ھذا ا یكون التربویة  المؤسسات ا إحدى باعتبارھ

االھتمام و كإدارة سلوك المتعلمین والظروف في البیئة التعلیمیةالعوامل جملة من جة لتھیئة نتی

بالمضامین االجتماعیة للمناھج وتھیئة البیئة المادیة للمدرسة وتقدیم الحوافز لإلقبال على 

        . التفاعل االجتماعي

  :في ضوء المدخل الوظیفي مناقشة نتائج الفرضیة األولى-1

ھو  اإلنسانجوھر و المجتمع أفرادبین  التجانسبما أن وظیفة التربیة ھي تحقیق 

لیتشكل ما أسماه دوركایم بالضمیر الجمعي، تقع على  قیم ومعاییر المجتمعنحو اتجاھاتھ 

بإدارة سلوك المدرسة صرف األفراد  إلیھا بكل األسالیب المتاحة، على رأسھا تلك المتعلقة 

تنظیم و بالمشاركة في األنشطة الجماعیة على التفاعل االیجابيالمتعلمین شجیع كت المتعلمین

قد برزت مؤشرات ھذه العوامل وبقوة في النتائج الكمیة و ردود أفعال اتجاه بعضھم البعض

راسة المیدانیة ، التي یمكن أن نستشف منھا جدیة المعلمین لدعم العالقات االجتماعیة بین للد

   . المتعلمین كأرضیة لتطبیعھم على ذلك

  :في ضوء المدخل الوظیفي ثانیةج الفرضیة المناقشة نتائ-2

بینت نتائج الدراسة المیدانیة أن األنشطة التعلیمیة المقدمة في المرحلة االبتدائیة تقدم 

القیم وتتوافق مع وتجسد أنماط سلوكیة نظریة مناسبة للمتعلمین كونھا تتالءم مع حاجات نموھم 

محلي وربط المجتمع بأصولھ تاریخ الالتراث والب ، بتعریفھماألصیلة المشتركة المجتمعیة

عن العالم  كذا القیم المعاصرةو العرقیة والثقافیة على وجھ االنتماء ال على التمییز والتفرقة
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واالنسجام یشجع مجاال من الفھم والشعور المشترك یعزز التآلف  لتنتج ،وتطورهالحدیث 

  .التعارف واالحتكاك

  :في ضوء المدخل الوظیفي ثالثةمناقشة نتائج الفرضیة ال -3

إذا ما أردنا تقییم دور البیئة الفیزیقیة في تحقیق االندماج االجتماعي للمتعلم من خالل 

مدى إتاحتھا لفرص التفاعل بین المتعلمین ومع المعلمین نجد أن ھناك جانبین واحد إیجابي وھو 

للبیئة لمباني اآلخر سلبي وھو المتعلق بالتھیئة المادیة و المتعلق بإدارة المتعلمین للبیئة التعلیمیة

المدارس، ھذه األخیرة التي یغلب علیھا طابع الحشد الناتج عن األعداد الھائلة التي یستقبلھا 

، فلكي یتم استیعاب األعداد الھائلة یصبح التقشف في المباني وحشد المتعلمین التعلیم العمومي

المادیة للمباني البیئة  اول المعلمون أن یخففوا من نقائص حیو حال  إجباریا ولیس خیارا

تفعیل و خارج غرفة الصف للتفاعل یلةخلق فرص بدبتفاعل المتعلمین، شجبھا لو المدرسیة

      .تغییر أوضاع جلوسھمو التصال الغیر مباشر بعرض أنشطة المتعلمینا

  :في ضوء المدخل الوظیفي رابعةمناقشة نتائج الفرضیة ال -4

یراعي المتعلمین وأولیاؤھم عملیة التقویم كثیرا، كونھ ھو الذي یحوصل نشاط المتعلم 

 ویشكل محكات االنتقال، لذلك فمعاییره تؤخذ في الحسبان أكثر من درجة استیعاب األنشطة

یتخذون من زمالئھم  متعلمینأخذ مدى تفاعل المتعلم كمعیار من معاییر التقویم یجعل من الو

إیجابیة ویتسابقون إلى المبادرة في ذلك، كما أن اتباع المعلمین لمعاییر موضوعیة في مواقف 

 التقویم یقر في نفوس المتعلمین الشعور بالعدل واإلنصاف ویشجعھم على االنكباب على التعلیم

قد و على العكس من ذلك ظھور المحاباة والتمییز یفقد المتعلم االنضباط وااللتزام بالمعاییرو

  .م عن مواصلة الدراسةیحج

  :في ضوء المدخل الوظیفي عامةمناقشة نتائج الفرضیة ال-5

تؤكد نتائج الدراسة المیدانیة أن كل من أسالیب المعلمین في إدارة سلوك المتعلمین 

لیب التقویم تدعم التفاعل ومضامین األنشطة التعلیمیة وتھیئة البیئة الفیزیقیة للمدرسة وكذا أسا

 ندماجملیة االیبقى نجاح عو بما یسھل من اندماج المتعلم في المدرسة االبتدائیة للمتعلماالیجابي 
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دعم مؤسسات التنشئة و یعتمد على استراتیجیات التعلیم والتفاعل في المراحل التعلیمیة التالیة

ندماج بوجھ أشمل بین الفرد النسق السیاسي، لیتحقق االو األخرى كاألسرة والمؤسسات الدینیة

وفئات المجتمع الواسعة بالرغم من تباین اختالفاتھا، ما یساعد مؤسسات المجتمع على أداء 

  . وضائفھا بنجاح ویدعم تحقیق التنمیة واستباب األمن واستقرار المجتمع



228 
 

    الخــــــــاتــــــمة       

المدرسة باعتبارھا أداة التربیة الرسمیة ھي أداة المجتمع في المحافظة على كیانھ        

من خالل إعداد األفراد ومساھمتھا في التماسك االجتماعي وبنائھ ، فھي المسئولة عن نقل ثقافتھ 

التعریف بالنسیج  ،أھم اآللیات لبلوغ ذلك إحدىلیكونوا أعضاء فاعلین وصالحین، وتبقى 

توجیھا سلیما یتوافق  مع  مبالمھارات للتوافق مع ھذا العالم وتوجیھھ ممدادھإاالجتماعي و

یئة المدرسیة أن تسلك والتوافق النفسي للمتعلم على البولكي یتحقق التكیف  م،میولھم ومكتسباتھ

العملیة التعلیمیة عملیة  ف ،ربویة نفسیة واجتماعیةاألسالیب التربویة التي تقوم على أسس علمیة ت

بداغوجیة تقنیة في ظاھرھا،غیر أنھا ال یمكن أن تقدم إال وفق أسالیب تربویة نفسیھ واجتماعیة، 

ومن أھم قاھا، أكثر من تأثره بالمعارف التي یتلبھذه األسالیب  وتنشئة المتعلم وشخصیتھ تتأثر

المتعلمین على نحو متساو وعادل، وتشجعھم على  تفاعلظم األسالیب التربویة، تلك التي تن

  .التفاعل االیجابي فیما بینھم، ومع محیطھم االجتماعي واالندماج فیھ بسالسة

وتعد األنشطة التعلیمیة مجاال خصبا إلثراء الخبرات التفاعلیة لدى األطفال،       

اه من خالل الدراسة المیدانیة على وما وجدن. وتعریفھم بمحیطھم االجتماعي على تنوع مجاالتھا

المدارس االبتدائیة أن ھناك طموح ورغبة  لتفعیل األنشطة التعلیمیة كمجال تعلیمي وتربوي 

اجتماعي، بأسالیب حدیثة كإقحام المتعلمین في المشاركة في األنشطة، وتوجیھ سلوكھم نحو 

ألنشطة شخصیات وأنماط التفاعل االیجابي، وتحري العدالة في معاملتھم، وتضمین ھذه ا

  . سلوكیة نموذجیة في تفاعلھا، وتحفیز المتعلمین على التفاعل من خالل التقویم

والتقنیة،  لكن ھذه الجھود ینقصھا بعض الجدیة في تخطي بعض العراقیل المادیة      

مثل ما ھو شأن ضیق المدارس واكتظاظ الفصول الدراسیة، الذي نجم عنھ حد من الحریة في 

یم  المتعلمین في انجازھم لألنشطة، كما أن ھناك نقص ملحوظ في الوسائل التعلیمیة سواء تنظ

المنوطة باألنشطة الصفیة أو الخارجیة مثل وسائل النقل، لم یكلل باالستعاضة باإلمكانیات 

المحلیة والتنسیق مع الھیئات المحلیة، كما لمسنا اعتراف وتذمر المعلمین من ضعف التكوین 

  .شیط ھذه األنشطة، مع أنھ یمكن تجاوز ذلك بقلیل من االجتھاد والبحثعلى تن
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إن تنشئة األطفال على تقبل االختالف والتكیف معھ،  یكون مواطنین متفتحین على      

الثقافات الفرعیة المحلیة والعالمیة، ما یزید من فرص االنسجام ویقلل فرص الصراع بین فئات 

األمن، ویوجھ الطاقات نحو إثمار البالد وتنمیتھا بدل السعي عبثا  المجتمع الواحد ویدعم أسباب

إلیجاد الفوارق بین الفئات وخلق ثغرات في بطانة المجتمع الواحد بالتحجج باالستقاللیة 

فتربیة  النشئ على التفاعل االیجابي المتفتح عالوة على كونھا تربیة اجتماعیة تقرب . والحریة

األمن واالستقرار السیاسي، فاالھتمام  بن عوامل دعم األمن واستتبابین أفراد المجتمع، ھي م

بھا یصبح إحدى المحكات المغفول عنھا، التي یجب أن تسترعي االھتمام، فدراسة موضوع 

االندماج االجتماعي عند األسویاء ال تقل أھمیة بل ربما تزید، عن دراسة االندماج عند فئة ذوي 

األوسع،   في عصر سمتھ األولى   الحاجات الخاصة، والمھاجرین، ألنھم بطبیعة الحال الفئة

الفردانیة، والتفاف األغلبیة حول العالقات ذات الصبغة الرقمیة، یكرس تأصیل االجتماع في 

  .     نفوس األفراد ویجنب الكثیر من المشاكل، ویوفر جھودا زائدة
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  :توصیات البحث

حول مساھمة االستراتیجیات الطرح النظري ومعطیات الدراسة المیدانیة انطالقا من 

 نقدم مجموعة من التوصیات واالقتراحات التعلیمیة في تحقیق االندماج االجتماعي للمتعلمین،

  .التعلیمیة في ھذا الدور التي رأینا أن من شأنھا أن تفعل من أداء األنشطة 

متعلمي  من التعارف والتواصل بین بما یمكن تخفیض كثافة الفصول الدراسیةضرورة  -

   .الصف الواحد، والمستویات المختلفة في المدرسة

 والتعارف كقواعد التواصل التفاعل االیجابي علمین مبادئالمت على تعلیم تدریب المعلمین -

  .والتقبل والمشاركة

طي صورة عن تاریخ وتراث عقریبة من الثقافة المحلیة بحیث ت أن تكون مضامین األنشطة-  

   .وأن تكون ذات طابع عالمي، المعاصر ھ، كما الشأن بالنسبة لمواكبة واقعالمجتمع

یراعى فیھا التقریب بین التباین في المستویات ومدرسیة تنظیم أنشطة تربویة تفاعلیة صفیة  -

  .الثقافیة واالجتماعیة

   .استكشافیة للمؤسسات والمرافق العامةخارج المدرسة میدانیة القیام بأنشطة  -

إقحام جمعیة األولیاء والشركاء االجتماعیین التربویین كدور الشباب والمساجد والمؤسسات  -

  .في الدفع باألنشطة المدرسیة... الصحیة

  .المدني المختلفة لتنظیم أنشطة ذات كفاءة عالیةالمجتمع التنسیق مع ھیئات  -

بحیث یعطي صورة عامة  قریب من المرافق االجتماعیة،مراعاة أن یكون موقع المدارس  -

   .عن المجتمع

بحیث یسمح باالحتكاك بین المتعلمین في مختلف  تخطیط المبنى االھتمام بالبعد التواصلي في -

     . ..واإلطعاماالستراحة، الدخول والخروج، ووضعیات التعلم المختلفة و

لیست بالحلول للعراقیل التي تواجھ تطبیق األنشطة  المطاف فإن ھذه التوصیاتفي نھایة 

الستراتیجیات تحتاج  محاولة للفت االنتباه التعلیمیة في مجال التفاعل التربوي بقدر ما ھي

  .للدراسة في سبل تحسین األداء التربوي
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  : ملخص الدراسة

 ادماج في التعلیمیة األنشطة استراتیجیات واقع على التعرف إلى الدراسة ھذه ھدفت

 و المتعلمین سلوك إدارة: ھي عوامل أربع إلى التطرقب االبتدائیة، المرحلة في اجتماعیا المتعلم

 األنشطة تقویم تحفیز مدى و للمدرسة الفیزیائیة البیئة یمظوتن لألنشطة االجتماعیة المضامین

 نطري األول قسمین إلى الدراسة ھذه تقسیم تم لموضزعا اھذ ولمعالجة المتعلمین تفاعل على

 والرابع والثالث الثاني الفصل أما للدراسة،  المنھجییة  المقاربة األول عرض فصول أربع وضم

 التفاعل التعلیمیة، األنشطة االبتدائي، التعلیم( الدراسة لمتغیرات النظري التراث فضم

 المنھحیة االجراءات: فصول ثالث فضم الثاني القسم أما. التعلیمیة ؤسسةالم في االجتماعي

 .  النتائج عرض وتفسیرھا، البیانت وتحلیل عرض للدراسة،

 التابعتین التربویتین المقاطعتین في االبتدائیة المدارس بعضب المیدانیة الدراسة جریتأ

 المالحظةو االستمارة من كل وتطبیق الوصفي المنھج باستخدام والقنطرة، لوطایة لدائرتي

   .البیانات لجمع كأدوات والمقابلة

 تساعد التعلیمیة األنشطة تقدیم وعوامل روفظ أن مفادھا عامة نتیجة إلى توصلنا وقد

 مع سواء  التعلیمیة األنشطة أداء أثناء المتعلمین  فتفاعل  للمتعلم االجتماعي االندماج على

 للمدرسة الفیزیائیة البئیة وتھیئة المضامین في السلوكیة والنماذج علمینالم مع أو البعض بعضھم

       .األفراد بین والتوافق االنسجام على تشجع كلھا التقویم وأسالیب

Résumé de l'étude : 
 

Cette étude visait à identifier la réalité des stratégies d'activités 

éducatives dans l'intégration de l'apprenant social au niveau élémentaire, 

en répondant aux quatre facteurs: la gestion du comportement des 

apprenants et les implications sociales des activités et l organisation 

d'environnement physique de l'école et l'ampleur de la stimulation des 

activités d'évaluation sur l'interaction des apprenants et d'aborder ce sujet 

a été divisé cette étude en deux parties: la première comprend quatre 

chapitres applaudissent la première présentation de l'approche de l'étude 

Méthodologique, chapitre II, III et l'annexion IV héritage théorique des 
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variables de l'étude (enseignement primaire, des activités éducatives, 

l'interaction sociale dans l'éducation de l'entreprise Délicieux, La 

deuxième section comprend trois chapitres: les procédures pour l'étude, 

la présentation et l'analyse des données et l'interprétation, la présentation 

des résultats.  

L'étude sur le terrain a été menée dans certaines écoles primaires des 

deux districts scolaires des départements de Lotaya et de Qantara, en 

utilisant l'approche descriptive et en appliquant le formulaire 

d'observation et d'interview comme outils de collecte de données. 

Nous sommes arrivés à la conclusion générale que les conditions et les 

facteurs des activités éducatives contribuent à l'intégration sociale de 

l'apprenant 

L'interaction des apprenants dans la réalisation d'activités éducatives, soit 
entre eux soit avec des Enseignants et des modèles comportementaux 
dans les contenus et l'environnement physique de l'école, ainsi que les 
méthodes d'évaluation, favorisent l'harmonie et l'harmonie entre les 
individus 

 

Study Summary: 
 

The aim of this study is to identify the reality of strategies and 
educational activities in the integration of the learner socially in the 
primary stage, by addressing four factors: the management of the 
behavior of learners and the social implications of activities and the 
physical environment of the school and the extent of stimulating the 
evaluation of activities on the interaction of learners and to address this 
topic was divided This study is divided into two parts: the first consists 
of four chapters. The first presentation presents the methodological 
approach to the study. The second, third, and fourth sections include the 
theoretical heritage of the study variables (primary education, 
educational activities, social interaction in the institution) Alimiyah, 
The second section consists of three chapters: the procedures for the 
study, presentation and analysis of the data and interpretation, 
presentation of the results. 
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The field study was conducted in some primary schools in the two 
educational districts in the departments of Lotaya and Qantara, using the 
descriptive approach and applying the observation and interview form as 
data collection tools 
We have come to the general conclusion that the conditions and factors 
of educational activities contribute to the social integration of the learner. 
The interaction of learners in the performance of educational activities 
either with each other or with  Teachers  and behavioral models in the 
contents and the physical environment of the school and the methods of 
evaluation all encourage harmony and harmony between individuals 
    
 

 



 

 
 

 المـــالحــــق



  بسكرة–جامعة محمد خیضر 

  كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  شعبة علم االجتماع

  

  

  :استبیان حول

  

  

  

  

  

:  تحت إشراف األستاذ الدكتور     : إعداد الطالبة

  أوذاینیة عمر                                            طرشي حكیمة

قوم ت جتماع التربیةالدكتوراه في علم اشھادة   في إطار اإلعداد للحصول على        

طالبة ببحث یھدف إلى دراسة دور االستراتیجیات التعلیمیة المطبقة في المرحلة ال

ومن ثم سیدي المعلم نضع بین یدیك  .االجتماعي للمتعلمندماج الا االبتدائیة في

إدماج مجموعة من األسئلة تھدف إلى قیاس دور االستراتیجیات التعلیمیة في 

أمام االختیار الذي ) ×(نرجو منك سیدي االجابة  على األسئلة بوضع عالمة. التالمیذ

  .أن نتائج البحث لن تستخدم إال لغرض البحث العلميتراه مناسبا،مع العلم 

   .كموالشكر الممنون لحسن تعاون    

 



:عن المبحوثین معلومات عامة -  

  :أنثى    :ذكر: الجنس-          :السن-

  ):ة(أرمل  ):ة(مطلق    ):ة(المتزوج   ):ة(أعزب  :الحالة المدنیة

            :مدة الخبرة المھنیة     :طبیعة الشھادة -

  :عدد التالمیذ في القسم    :ةُ سَ رَ دَ السنة المُ  -

التعلیمیة في إدارة سلوك     مساھمة أسالیب المعلمین أثناء تنفیذ األنشطة : أوال

  .المتعلمین اجتماعیا في إدماج

І-التشجیع على المشاركة في األنشطة التعلیمیة :  

  .على المشاركة في األنشطة المتعلمینأشجع -1

  . أثناء أداء األنشطة أتجنب التواجد في موقع واحد -2

   .ینمالمتعلأخفض من عوامل الخوف والقلق عند  -3

  .في مواجھة السلوك الخاطئ الحدة والتوترجنب أت -4

  .أعزز ثقة طالبي بأنفسھم -5

   .جمیع الطلبة أحاور -6

   .لالنھماك في األنشطة المتعلمینأثیر دافعیة  -7

  ألم بالطرائق واالستراتیجیات الحدیثة الداعمة -8

  .للعمل والمشاركة 

  .أجمع األخطاء الشائعة وأصححھا -9

  .وأتجنب التركیز على متعلمین معینینخطاء األأوزع - 10

  .سلوب السخریة والتھكم مع المتعلمینأتجنب أ - 11

II:  التشجیع على التفاعل االیجابي  

  .على قواعد التواصل االیجابي مع بعضھم أدرب المتعلمین -12

 مطلقا ادراغالبا  ن  أحیانا  دائما     



  .وبین المتعلمینتعددة لالتصال بیني أوفر خیارات م - 13

  .العالقات اإلنسانیة بین المتعلمین أعزز مبادئ - 14

  .الجماعات الصفیة الفعالة المنتجة وأدعم أنشطتھا أشجع تكوین - 15

      .  مل التعاوني التطوعي عند المتعلمینالع أطور مبادئ - 16

III لـبـــقـالت:  

  . فرصا للتعبیر عن أفكارھم أمنح المتعلمین - 17

  .وأتقبل مشاعرھم م آراء المتعلمینأتفھ - 18

  . على االحتكاك والتعارف أشجع المتعلمین - 19

  .اتجاه بعضھم البعض أنظم ردود المتعلمین - 20

  .باحتقار ألوم وأعاتب  المتعلمین الذین یعاملون بعضھم بعضا - 21

  .أعقاب بدنیا المتعلمین الذین یعاملون بعضھم بعضا باحتقار - 22

IV: العـــدالـــة:  

  .فرص تعلیمیة متكافئة بین المتعلمین ریوفسعى إلى تأ - 23

  .فرصا للمشاركة وعرض أفكارھم أمنح جمیع المتعلمین - 24
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