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  مقدمة.

من املسلم به اليوم يف العملية التعليمية داخل فضاءات املدرسة، أن حتضري الوضعيات التعليمية برمتها 

سواء كانت: درسا أو تقويام أو نشاطا تربويا صفيا أو موازيا، البد وأن ختضع لتخطيط حمكم يراعي كل ما له صلة 

إىل مرحلة التنفيذ والتنزيل، وذلك ضامنا لتجاوز اهلنات وكل ما  يمر املدرسللتخطيط، قبل أن بالفلسفة العامة 

ئية وارجتالية وختبط.   يمكن أن يشوش عىل اإلنجاز من عشوا

ع التخطيط؟ فم التخطيط؟ وبام يتميز التخطيط الرتبوي  وا   عن غريه من أ

 تعريف التخطيط. - 1

  :عىل املستوى اللغوي 1-1

لكن يف أغلبها ال خترج عن  متعددة،تقة من جذر "خ.ط.ط." التي تفيد معان لفظة التخطيط مش

  1املدلوالت اآلتية:

ُ اخلَ  -  : الطريقة وجتمع عىل خطوط، كام تفيد الطريق.ط

-  ّ ط َ  : بمعنى كتب وجتمع عىل خطوط، وقد تفيد التسطري واألسطر.خ

طّة: بكرس حرف الطاء التي تفيد حيازة اليشء وملكيته، كام تفيد  - ِ املنازل والدروب: خطة خ

 البرصة أو خطة الكوفة مثال.

طة: يف نظم الدولة العربية اإلسالمية خالل العرص الوسيط بمعنى املهمة التي يتوالها  - ِ وترد اخل

شخص ما يف جهاز الدولة، كأن نقول متويل خطة احلسبة أو خطة القضاء أو خطة الرشطة أو خطة احلجابة... 

   2ة معينة.بمعنى متويل مهمة أو وظيف

ُطة.   إال أن الذي يعنينا من هذه التعاريف اللغوية: التَخطيط واخل

فقد جاء يف لسان العرب، أن التخطيط هو التسطري والتهذيب، ومن ثم فإن التسطري تفيد وضع أو إنشاء 

ذي ورد أو تسطري خطوط، كام يمكن أن تفيد وضع تصور ما لينفذ بعد حني، وهو ما يتامشى والتعريف ال أسطر،

ُطة بضم اخلاء، والتي من بني ما تفيد أهنا تدل عىل حاجة معينة عزم الشخص عىل تنفيذها، فتقول العرب:  بشأن اخل

طة" أي أن يف نفسه حاجة وقد عزم عليها ُ   .3" جاء فالن ويف رأسه خ
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، والتي تفيد رضبا  ِ َط من رضوب كام أن املفردة تفيد التنبؤ باليشء وهي دالة عىل ما يعرف برضب اخل

يشء ما  التنبؤ بوقوع، وهي بذلك تكون املرادفة قريبة من االستخدام االصطالحي للتخطيط التي تفيد 4الكهانة

  لذا وجب التخطيط له مسبقا.

  اصطالحا. التخطيط- 2- 1

طة معينة تستند إىل دراسة واقع حمدد، ترصد له جمموعة من  ُ تعارف املهتمون عىل أن التخطيط هو وضع خ

يرجى بلوغها يف مدة زمنية معينة لتجاوز مشكلة ما طارئة أو هيكلية، وبذلك يكون التخطيط رضب من األهداف 

التنبؤ  باملستقبل، األمر الذي يتناسب وبعض التعاريف اللغوية التي قدمت للتخطيط وجعلت منه رضبا من 

 اسرتاتيجيةنام حياول وضع خطة أو التنبؤ، ألن الذي خيطط بناء عىل ما جتمع لديه من معطيات ذاتية وموضوعية، إ

معينة لتجاوز حالة راهنة قد تكون بسيطة أو معقدة، والدراسة اجليدة للحالة الطارئة متكن من التنبؤ بام يمكن أن 

  يقع يف املستقبل القريب أو املتوسط أو البعيد.

ما كان نوعه بالنظر إىل  نقطة البداية يف أي مرشوع كيف االسرتاتيجيةوعليه، يكون التفكري يف اخلطة أو 

واع التخطيط.   تعدد أ

وقريبا مما ذكرنا سلفا، يتم توظيف مصطلحات للداللة عىل التخطيط من قبيل التخطيط االسرتاتيجي 

  والتفكري عن طريق السيناريو، فام املقصود هبام؟ 

ضا بالتكتيك االسرتاتيجي غالبا ما يرد مرادف ا للحقل العسكري فالتخطيط االسرتاتيجي أو ما يعرف أ

الذي يرتكز عىل وضع خطط متنوعة إلنجاز أهداف مرحلية دقيقة، الغالب عليها أهنا تكون أهدافا يرجى حتقيقها 

  .5يف حيز زمني قصري

، اسرتاتيجيوعادة ما يتم وضع جمموعة من اخلطط بدل خطة واحدة، وتكون املفاضلة بينها عىل أساس 

واع التخطيط. فيكون عامل احلسم يف اختيار اخلطة املناسبة وعليه يمكن أن نعترب أن التفكري ا السرتاتيجي أعىل أ

ملن يملك هذا البعد االسرتاتيجي الذي حيسم األمر يف اعتامد اخلطة املناسبة التي حتقق النتائج بأقل جهد ممكن 

  .6وتتفادى أكرب قدر ممكن من اخلسائر

كري بمنطق السيناريو املعتمد يف التنفيذ، وهنا وجبت واحلديث هنا عن الفكر االسرتاتيجي مرتبط بالتف

اإلشارة إىل أن التفكري االسرتاتيجي ال يكتفي بخطة أو سيناريو واحد بل يتطلب األمر أكثر من خطة، أو ما يعرف 
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ناء التنفيذ تنعكس سلبا عىل  درئاباخلطة األوىل والثانية والثالثة، وذلك كله  حتقيق ا يمكن أن يقع من مفاجآت أ

  األهداف التي رسمت من ذي قبل.

ع بني اخلطط والسيناريوهات املحتملة، ولكن  ويذلك يكون التفكري االسرتاتيجي ال هيدف إىل الرصا

جع لتحقيق األهداف فع واأل   .  7يروم املفاضلة بينها، واألخذ باخلطة األ

دة أو احلذف أو التعديل أو إعادة ودائام يكون التخطيط مرنا يتطلب التدخل بني الفينة واألخرى، للزيا

ناء األجرأة. إذا ما ملس املنفذ أو املنفذون أي خلل قد يعرقل  ترتيب املراحل واألفكار، ووفق هذا يتم التدخل أ

السري العادي لإلنجاز، فتتم إعادة ترتيب األوراق وفق مستجدات املجال، وغالبا ما يكون هذا التدخل حمدودا يف 

      8الزمن.

  .واع التخطيطأ—2

واع التخطيط حسب جماالت التخطيط، وحسب املدة الزمنية للتخطيط:   يمكن أن نميز بني أ

واع رئيسة: عىل- 1- 2   مستوى مدة أو زمن إنجاز التخطيط نميز بني ثالثة أ

  : التخطيط عىل املستوى القصري: 1- 1- 2

ام، يروم حتقيق أهداف دقيقة، وال يتطلب  يكون ختطيطا قصريا يف الزمن، غالبا ما ال يتعدى بضعة أ

جمهودا كبرية لبلوغ ما سطر له من أهداف، وهذا النوع من التخطيط، نجده يف شتى املجاالت وباألخص يف 

أو أهداف يتم االشتغال عليها وبوسائل متوفر، ويمتد طيلة احلصة  وحتديد هدفامليدان الرتبوي الذي يتامشى 

  الدراسية أو األسبوع. 

  عىل املستوى املتوسط: يطالتخط- 2- 1- 2

هنا مدة زمنية أطول نسبيا من املستوى األول، وقد يتجاوز األمر بضعة أسابيع أو أشهر  ويتطلب األمر 

حسب ما يرغب املخطط بلوغه من خالل ختطيطه، ويف املستوى الرتبوي الذي هيمنا أكثر من غريه، فإن التخطيط 

حيزا زمنيا يمتد عىل عدة حصص، يتطلب إنجازها عدة  يدراسية تغطعىل املستوى املتوسط خيص وحدات 

  أسابيع.

  عىل املستوى البعيد: التخطيط- 3- 1- 2

حيث ترسم أهداف اسرتاتيجية كبرية يرجى بلوغها يف حيز زمني طويل يمتد عىل عدة أشهر وقد يتجاوز  

اقتصادي  أو وضعف إنتاج ما ختطيطا عايل املستوى، كأن نخطط لترصي األمر خيصالسنة إىل عدة سنوات، إذا كان 

  ديموغرايف ... أو وضعلبلد ما 
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أما يف املجال الرتبوي، فهنا نميز بني األهداف التي تسعى املواد الدراسية إىل حتقيقها يف هناية السنة، أو يف 

لب وقتا هناية السلك، فإذا تعلق األمر بالسياسة الرتبوية للدولة فإن األمر يمتد عىل عدة سنوات ألن األمر يتط

معينة والتي قد تتجاوز عقدا من الزمن، وهنا يمكن أن نستحرض الرؤية  اسرتاتيجيةمعتربا إلنجاز  خطة أو 

، وهي 2030/ 2015يف جمال التعليم التي تبنتها وزارة الرتبية الوطنية باململكة املغربية التي متتد بني  االسرتاتيجية

  هداف ووضعت هلا إمكانات برشية ولوجستيكية كبرية.    مدة زمنية معتربة، رسمت هلا جمموعة من األ

   

  حسب املواضيع أو املجاالت فهي عديدة يمكن أن نذكر بعضها: أما- 2- 2

: هيم االختيارات الكربى للدولة عىل مستوى مؤسساهتا الدستورية، ونظام سيايس ختطيط- 1- 2- 2

  حكمها.

صادية التي تتبناها الدولة وفق رؤية : يتم عىل مستوى املخططات االقتاقتصادي ختطيط- 2- 2- 2

م سباقا إىل تبني 1917حمددة، وقد كان االحتاد السوفيايت بعد الثورة البولشفية  مدار سنواتمتتد عىل  اسرتاتيجية

  املخططات االقتصادية التي جعلت الدولة تتحكم يف اختياراهتا االقتصادية، وجلم املبادرة اخلاصة. 

م التي 1929ة االحتاد السوفيتي من اآلثار العميقة التي تسببت فيها أزمة وقد كان ذلك سببا يف نجا

  رضبت بقوة النظام الرأساميل يف أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية.

: أي جمتمع نريده ألي دولة نحن فيها؟ هنا احلديث عن التخطيط الذي هيم اجتامعي ختطيط-  3- 2- 2

تريده سلطاهتا العليا، كأن ختطط لتكوين جمتمع ديمقراطي، حداثي، منفتح عىل  ساكنة دولة ما عىل مستوى ما

اآلخر متسامح متعاون حيرتم االختالف وحيتضن املهاجرين... وقد يكون العكس، األمر الذي نشهد اليوم أمام 

  تنامي اليمني املتطرف يف أوربا والذي يتبنى نزعة عنرصية ضد املهاجرين واإلسالموفوبيا.

  : إدارة األموال سواء عىل مستوى الدولة، أو عىل مستوى األرس واألفراد.مايل ختطيط- 4- 3- 2

: جيري احلديث هنا عن جانب هيم الدولة يف توجهاهتا الديموغرافية والتحكم سكاين ختطيط- 5- 3- 2

تدبريها لعدد  فيها، إما بالتقليص من نسبة التكاثر الطبيعي أو الزيادة فيها. وهناك جانب هيم األرسة وطريقة

  أفرادها. 

: كل ما هيم تنظيم األرسة، من حيث: العدد، أساليب العيش، تكوين العالقات، أرسي ختطيط-  6- 3- 2

ناء... شطة، تربية األ   األ

وجعل التعليم يف  وحتسينه،: اخلطط التي ترسمها الدولة للرفع من جودة التعليم تربوي ختطيط- 7- 3- 2

  خدمة هنضة البالد.
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  .الرتبوي التخطيط- 4

  التخطيط الرتبوي. تعريف- 1- 4

عموما فإن التخطيط الرتبوي ال خيتلف تعريفه عام قدمناه سلفا بخصوص عملية التخطيط عامة، إال أن 

الذي  بالنظر للمجالالذي يمكن أن نشدد عليه أن التخطيط الرتبوي هيم جانبا حمددا من العمل اإلنساين، وذلك 

  ، ثم من يقوم به، وما الفئة املقصودة هبذه العملية.يتم يف هذا النوع من التخطيط

وكام مر بنا، ونحن نرصد خمتلف التعاريف التي سيقت للتخطيط عىل مستوى اللغة واالصطالح، فإن 

ئية، يسعى إىل حرص كل ما يمكن أن خيدم  ه فعل بعيد عن العشوا اخليط الناظم بينها يف جمال التخطيط الرتبوي، أ

، سواء كان إنجازها يتم يف الفصل أو خارجه، وسواء أكان نشاطا مرتبطا باحلصة الدراسية أم كان العملية الرتبوية

شطة الالصفية التي تسعى إىل جتاوز النقص يف الفصل الدرايس وتفعيل التعلم  مرتبطا بنشاط مواز، يف إطار األ

  الذايت عرب ما يعرف باحلياة املدرسية يف شموليتها.

ذا التخطيط الرتبوي يف النوع الذي يمكن إنجازه عىل املدى القصري واملتوسط وناذرا وغالبا ما يندرج ه

ما نتحدث عن ختطيط يمتد عىل املدى الطويل، ولعل هذا األمر له ما يربره يف نظرنا، وذلك ألن  التخطيط عىل 

ا تتجاوز مدته الفعلية ثالث املستوى الطويل غالبا ما يتجاوز السنة الدراسية بل يمكن أن يمتد ليغطي سلكا دراسي

سنوات، أما النوعان السالفان: القصري واملتوسط، فإهنام يرتبطان بإنجاز حصص دراسية حمددة يف الزمن، قد 

تكون حصة واحدة أو حصتان أو ثالثة، وذلك حسب ما تسمح به  الربامج الرتبوية التي تصدرها الوزارة 

  ستوى الوطني يف إطار تكافؤ الفرص بني املتعلمني.الوصية، سعيا منها لتوحيد اإلنجاز عىل امل

شطة املدرسية وفق رزنامة حمددة سلفا، تراعي خمتلف  وعليه، يكون التخطيط الرتبوي مرتبط بإنجاز األ

رشوط التخطيط املرتبطة بتحديد أهداف العملية الرتبوية، ورصد مواردها ووسائلها وإمكانية التنبؤ بام يمكن أن 

ناء ا إلنجاز من طوارئ واالستعداد لتجاوزها بنجاح يف إطار خطط بديلة مرنة تستدعى التدخل إلنقاذ ما حيدث أ

قاده يف حلظة بيداغوجية مناسبة.        يمكن أ

والتخطيط الرتبوي يف هناية املطاف، إنام هو حماولة وضع خارطة طريق واضحة بعنارص متعارف عليها 

ستند إىل املرجعيات القانونية والرتبوية املعمول هبا باملدرسة، وقد تعارف من قبل املهتمني باملجال الرتبوي، ت

املهتمون عىل تسمية هذه اخلطة باجلذاذة الرتبوية التي يتم عربها التخطيط إلنجاز الدروس وفق ما تنص عليه 

  التوجيهات الرتبوية الرسمية بالبلد.
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ا ال نتحدث عن جذاذة تربوية  نمطية، أو باألحرى نموذجية كام حياول البعض أن وهنا وجب التنبيه إىل أ

س، سنعرض بعض النامذج يف يروج له، وإنام خارطة طريق أو جذاذة حترتم املواصفات الرضورية يف إنجاز الدرو

    حينه.  

  .التخطيط الرتبوي مبادئ- 2- 4

يط فعال واعيا يستند التخطيط الرتبوي عىل جمموعة من املبادئ أو لنقل األسس التي جتعل من التخط

  ومفكرا فيه، ويبتعد عن العشوائية، ومن ذلك يمكن أن حتدد املبادئ اآلتية: 

ما اهلدف الذي نريد أن حتقيقه من التخطيط الرتبوي لنشاط مدريس: سواء كان صفيا  :اهلدف- 1- 2- 4

حل اإلنجاز، ولكل ه دف تربوي ظروف أو موازيا، إن حتديد اهلدف بدقة يكون مؤرشا عىل نجاح ما يليه من مرا

  عليه املذكرات الرتبوية ذات الصلة. وما تنصاشتغال خاصة تراعي اإلمكانات املتاحة، وتتناغم 

فمثال حتديد هدف معريف ينطلق من وثيقة أو جمموعة من الوثائق التي يشتغل عليها املتعلمون بمعية 

 حركية، يتطلباف املهارية، احلس املدرس، ليس هو رسم خريطة أو مبيان، فاألمر عند االشتغال عىل األهد

  حتضري أدوات خاصة وتتبعا دقيقا ملراحل اإلنجاز، وهو ما خيتلف عن االشتغال عىل حتقيق األهداف املعرفية مثال.

فاختالف األهداف يؤدي إىل اختالف املنطلقات التي وجب ضبطها للوصول إىل خمرجات مقبولة 

  املتعلم عىل حد سواء.ومرضية تؤرش عىل عمل بنائي جيمع املدرس و

: نقصد بالفضاء هنا املؤسسة الرتبوية عموما، واحلجرة الدراسية عىل الوجه األخص، الفضاء- 2- 2- 4

رها تتم داخل فضاء القسم، وهذا ال يعني التقليل من أمهية باقي فضاء  وذلك ألن العملية التعليمية يف أغلب أطوا

شطةاملؤسسة التي حتتضن العديد  وية، ولكن واقع الرتبية الوطنية يف املغرب ما يزال ينترص للحجرة الرتب من األ

  الدراسية.

شطتنا الرتبوية لكي يسمح لنا باإلنجاز اجليد،  هذا الفضاء البد وأن نأخذه بعني االعتبار ونحن نخطط أل

ر الكهربائي، أو فال يمكن أن نخطط لنشاط تعلمي يعتمد التكنولوجيا احلديثة، والفضاء ال يتوفر عىل موصل التيا

فال بد أن تكون لنا معرفة دقيقة بالفضاء الذي سنشتغل  الضوئي،ال يتوفر القسم واملؤسسة برمتها عىل املسالط 

ئية، واهلدر الزمني.   فيه جتنا للعشوا

ويف مثال آخر ونحن نخطط لنشاط تعلمي يروم اعتامد العمل باملجموعات، فإنه وجب األخذ بعني 

طات الكبرية التي يتطلبها العمل باملجموعات عىل مستوى املوضوع الذي نشتغل عليه، االعتبارات االحتيا

  وكذلك عدد التالميذ واملدة الزمنية التي يستغرقها النشاط.
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هنا احلديث عن االختيارات الرتبوية التي تتبناها الوزارة الوصية عىل القطاع  الرتبوية: الفلسفة- 3- 2- 4

وم أن وزارة الرتبية الوطنية يف املغرب تبنت التدريس وفق مقاربة الكفايات التي جاءت يف املنظومة الرتبوية، ومعل

شطة الرتبوية جيب مراعاة هذا التوجه  بديال عن التدريس وفق بيداغوجيا األهداف، هلذا عند التخطيط لأل

ن مادة معينة أو من نشاط التي يراد حتققها م النوعية واألساسيةاالسرتاتيجي للوزارة، وذلك عرب ضبط الكفايات 

  ما.

فال يستقيم األمر مع هذا االختيار أن نظل ننجز ختطيطنا وفق تصور غري تصور املقاربة بالكفايات، كام ال 

يمكن أن يظل املتعلم بعيدا عن إنتاج معارفه، واالكتفاء بدور املستقبل للفعل الرتبوي، فال بد للتخطيط أن يقحم 

شطة    التعلمية ليساهم يف بناء التعلامت.  املتعلم يف خمتلف األ

ما هي األولويات التي يعتمدها املدرس وهو خيطط لنشاط تعلمي؟ سؤال أسايس  :األولويات- 4- 2- 4

ه يعرف الفئة التي يشتغل معها لتحقيق هذا  ينبئ عن تبرص بالفعل الرتبوي، وأن املدرس يعرف هدفه جيدا، كام أ

لتي نريدها من نشاط ما بدء من البسيط إىل املركب، فال يمكن أن نخطط اهلدف، وعليه وجب ضبط األولويات ا

سط املعارف  والعديد منلنشاط تربوي يروم االشتغال عىل ملكات تفكريية عليا  املتعلمني غري متمكنني من أ

  الرتبوية الرضورية، 

  .التخطيط الرتبوي فوائد- 3- 4

ه عمل مفكر : عندما نتحدث عن التخطيط فالعشوائية جينب- 1- 3- 4 إننا نتحدث عن فعل واع، أي أ

فيه، وكلام كان التخطيط الرتبوي يعتمد التفكري املنهجي الذي ينطلق من املوارد املتاحة وصوال إىل األهداف، كلام 

ئية.   كنا أمام فعل بعيد عن العشوا

وة، وهذه التخطيط يسهل عملية حتقيق األهداف املرج الوصول إىل األهداف املربجمة: يسهل- 2- 3- 4

األهداف تنطلق مما هو مسطر يف التوجيهات الرتبوية عموما، ولكن يمكن للمدرس أن جيتهد يف تسطري أهداف 

 وهو ينجزأخرى يرغب يف حتقيقها بمعية املتعلمني، وبعد ذلك يبحث يف السبل التي جتعل عمله ميرسا سهال 

شطته الرتبوية.   أ

يف بعده الضيق املرتبط بإنجاز حصة دراسية معينة، عملية : تدبري الزمن املدريس الوقت يوفر- 3- 3- 4

ناء اإلنجاز مستجدات غري متوقعة، وعليه فإن التخطيط اجليد جيعل من  ليست بالسهلة، خاصة إذا ما طرأت أ

عملية تدبري الوقت عنرصا رئيسا، وعامال حاسام يف نجاح الفعل الرتبوي أو فشله، لذا خيطط للدرس أو للحصة 

  ة وفق املدة الزمنية املسموح هبا، وال يتم تعدهيا إال يف ظروف استثنائية جدا.    الدراسي
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التخطيط الرتبوي ينطلق من املواد املتاحة من وثائق بالكتاب املدريس،  أمثل للموارد: توظيف- 4- 3- 4

درس ينطلق مما بني أو وثائق ومعينات خارجية يمكن االستعانة هبا إلنجاز الدرس أو مقاطع منه، وبالتايل فإن امل

يديه من معينات، يوظفها التوظيف األمثل من أجل حتقيق األهداف املسطرة، ويف هذه النقطة نحدد جمالني نرامها 

  رضوريني:

  املجال األول: الرشوط الرتبوية الرضورية يف الوسيلة التعليمية:

، فال جيب أن تكون غامضة أو يشرتط يف الوسيلة التعليمية الوضوح يف املعطيات التي حتملها :الوضوح

تطرح أفكارا متناقضة، ومرتبطة بام يمكن أن خيدم اهلدف الرتبوي، ألن الوثيقة املوظفة يف بناء التعلامت يتم 

ئية، تؤدي تناقضات معطيات الوثيقة إىل فتح نقاش هاميش  انتقاؤها بعناية فائقة، وإال كان األمر رضبا من العشوا

  حتام إىل هدر الزمن املدريس.غري مفكر فيه، مما يؤدي 

: يف معطياهتا سواء كانت معلومات رقمية أو غري رقمية، ألن اهلدف من توظيف الوثيقة إنام هو البساطة

ك أكرب عدد من املتعلمني بغية الوصول إىل أفكار تساهم يف بناء التعلامت.    تربوي باألساس يسعى إىل إرشا

ا اجلانب من مستويات توظيف الوثيقة، فال بد للوثيقة أن تكون : وجب االنتباه إىل هذالسالمة اللغوية

مصاغة بلغة سليمة خالية من األخطاء اللغوية، ألن الوثيقة خاصة إذا كانت نصا فإن لغته املحكمة يمكن أن 

  . 9غوي للمتعلملتساهم يف إغناء الرصيد ال

انت نصا أو أرقاما أو نسبا، ألن اهلدف الوسيلة التعليمية جيب أن تكون معطياهتا خمترصة، سواء ك القرص:

من توظيفها هو استخراج معلومات بعد ذلك يف عملية بناء التعلامت، لذا ال جيب توظف نصوص طويلة أو أرقام 

  كثرية، ألن من شأن ذلك أن ينعكس سلبا عىل اإلنجاز، وحييد به عن قصده.  

سطر يف الدرس، وهنا تظهر قيمة التخطيط، فال : ال بد للوسيلة أن ختدم اهلدف الذي خدمة اهلدف املسطر

يقحم املخطط للدرس أي وثيقة ال صلة هلا بالدرس ألن من شأن ذلك أن ينعكس سلبا عىل السري العادي 

  للدرس. 

: لكل وثيقة موظفة يف التخطيط حلظة بيداغوجية مناسبة، االستعامل يف اللحظة البيداغوجية املناسبة

الواعي الذي يفكر مليا يف توظيف وثائق معينة، فام يناسب التمهيد من وثائق قد ال  وهاهنا تظهر ملسة املخطط

  يناسب باقي مراحل اإلنجاز، فلكل مرحلة من الدرس وثائقها اخلاصة.   

                                                             
االجتماعیات، منشورات المركز الجهوي لمهن التربیة النص التاریخي وتنمیة الرصید اللغوي للمتعلم، ضمن تدریسیة مواد الطاهر قدوري:  -9 

  .196، ص2019، 1والتكوین لجهة الشرق، ط
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: الوسيلة التعليمية جيب أن تكون مناسبة لعمر املتعلمني عىل مستوى مناسبة لعمر الفئة املستهدفة تربويا

ية العمرية يف عالقتها بالتطور العقيل للمتعلمني يفرض انتقاء وثائق تناسب هذا التطور حتى ال متثالهتم، فالبن

نسقط يف أسئلة قد تفوق املستوى اإلدراكي للمتعلمني ونسقط يف متاهات نحن يف حل منها، لذا البد من إيالء 

  املرحلة العمرية للمتعلم قيمتها اخلاصة. 

ة التحيني، ما يفرض : تطرح معطيذات معلومات حمينة ات الوسلية التعليمية يف درس االجتامعيات مسأ

عىل املدرس أن يكون مواكبا للمستجدات التي تعرفها الساحة السياسية واالقتصادية، فاملعطيات االقتصادية 

املدرس  واألرقام الديموغرافية والنسب واملراتب والنصوص القانونية تتغري باستمرار، فال يعقل أن يتعامل معها

بنوع من التحنيط، بل عليه أن حيني وجيدد املعطيات، فال يعقل أن يظل يشتغل يف دروس الرتبية عىل املواطنة 

م، واألمر نفسه بالنسبة لإلحصائيات 2011م، ونحن نعتمد الوثيقة الدستورية لسنة1996بمعطيات دستور

  االقتصادية والديموغرافية... 

االشتغال: فلكل درس أو جزء منه فلسفة معينة حتتم عىل املدرس هنجها بغية : مرتبط بطريقة املجال الثاين

اإلنجاز اجليد للدرس، هناك دروس تتم بالطرق العادية يف اإلنجاز، بينام هناك دروس أخرى يتطلب فيها العمل 

  بمجموعات، أو تكوين ورشات، أو تقديم عىل شكل عروض وما إىل ذلك من أشكال العرض الرتبوي.    

: الراحة هنا القصد منها أن عمل املدرس يكون واعيا ومعقلنا، وكلام كان الراحة للمدرس يوفر- 5- 3- 4

التخطيط حمكام كلام وفر اجلهد للمدرس الذي سينحرص دوره يف تنشيط الفصل الدرايس وحتويل النقاش الدائر 

جوبة الصحيحة والتوجيه والتعزيز بني املتعلمني إىل نقاش أفقي بينهم، ويكتفي املدرس بالتصحيح ودعم األ

  والتثبيت.

  عىل التنسيق بني مكونات العملية الرتبوية ختطيطا وتدبريا وتقويام. يساعد- 6- 3- 4

، تبدأ بالتخطيط وتنتهي بالدعم واملواكبة مرورا  فالعملية التعليمة أصبح ينظر إليها عىل أهنا كل ال يتجزأ

  املدرس يف وعي تام باملسؤوليات امللقاة عىل عاتقه.بالتنفيذ والتقويم، وهي عمليات يقوم هبا 

  يمكن أن نرصد للتخطيط جمموعة من اخلصائص نذكر منها:التخطيط الرتبوي.  خصائص- 4- 4

ميدان آخر، أن يتسم  يف أيبد للتخطيط سواء يف ميدان الرتبية والتعليم، أو  الالواقعية: - 1- 4- 4

قعية، فال يمكن أن نخطط لتحقيق أهداف تربوية غري واقعية وغري قابلة لألجرأة والتفعيل ميدانيا، ومن ثم  بالوا

جيب عىل العملية التخطيطية أن تنطلق من دراسة جيدة لألهداف التي سوف يشتغل عليها املدرس بمعية متعلميه، 

ئية أو وفق ما يتوفر عليه من موارد، وهذه العملية جتعل فعل التخطيط فعال واعيا مفكرا فيه بعيدا عن العشو ا

قعية هاما، وكلام كان التخطيط كذلك كلام أمكن حتقيقه بيرس.   األهداف احلاملة، لذا يعترب رشط الوا
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جيب عىل التخطيط أن يتميز باملرونة التي جتعل منه قابال للتدخل بالتعديل يف أي حلظة املرونة:  - 2- 4- 4

خطة حمكمة، إذا ما استجد جديد يمكن لواضع يتطلبها األمر ذلك، بمعنى أن التخطيط املعد سلفا لإلنجاز وفق 

دي أمام خطة  التخطيط التدخل بكيفية مستعجلة لتدارك اخللل وحل املشكلة، وال جيب أن يقف مكتوف األ

حيسب أهنا مثالية ال يعرتهيا النقص، ألن التخطيط الرتبوي يف هناية األمر إنام هو وضع تصور لتحقيق أهداف 

يل يصعب معه توقع النتيجة عند الرشوع يف األجرأة، وعلية جيب أن يضع املدرس يف تربوية مستقبلية، وبالتا

ادة الدراسية وإما  احلسبان أن تنفيذ التخطيط الرتبوي ال بد وأن تعرتيه جمموعة من العقبات التي تتعلق إما با

  بالفئة املستهدفة من التخطيط الرتبوي.    

وي أن يكون شامال لكل عنارص املنهاج الرتبوي، فال يمكن للتخطيط الرتب ال بد: الشمولية- 3- 4- 4

التخطيط ملقطع تعلمي أن يتم بمعزل عن الدرس ككل، كام أن الدرس ال يمكن التخطيط له بمعزل كذلك عن 

ادة املدرسة وعن التوجيهات الرتبوية التي تؤطرها، كام ال يمكن التخطيط للدرس بعيدا عن الفلسفة الرتبوية  ا

التي تسعى الدولة إىل حتقيقها. وبالتايل البد من أخذ كل هذه املجاالت بعني االعتبار ونحن نسعى لوضع العامة 

  ختطيط تربوي ناجح.  

أن يكون التخطيط الرتبوي واضحا، هذا يعني أن أهداف التخطيط وموارده الذاتية : الوضوح- 4- 4- 4

  اعد عىل عملية تنفيذها.واملوضوعية جيب أن تكون واضحة وال حتتمل أي لبس، مما يس

ونحن نخطط لفعل تربوي جيب أن نستحرض مبدأ البساطة حتى ال نتيه يف تعقيدات : البساطة- 5- 4- 4

نحن يف غنا عنها، والبساطة يف التخطيط الرتبوي هتم أساسا املستويات األوىل من التعليم، كام هيم الوسائل املتاحة 

  طيط. التي نأخذها بعني االعتبار يف عملية التخ

يف هذا املبدأ البد من التنسيق بني كل مكونات العملية التعليمية، والنظر إليها بطريقة : التنسيق- 6- 4- 4

شمولية بعيدا عن التجزيء، ألن العملية التعليمية تشكل وحدة متجانسة غري قابلة للتجزيء أو التقطيع، وعليه 

ادة الواح دة إىل مواد أخرى متآخية مثال، أو مواد أخرى تستعمل يكون مبدأ التنسيق رضوريا، بل قد يتجاوز ا

  جهازا مفاهيميا متقاربا.

يمكن أن جيمعها بمواد أخرى  عامتظل كل مادة دراسية تغرد لوحدها بعيدا  أالواهلدف من التنسيق هنا،  

لس وعلمي، يف املدرسة املغربية، فنحقق تلك اجلسور التي من خالهلا يتم حتقيق العبور بني املواد بشكل س

يتيهه املتعلم بني مصطلحات ومفاهيم مشتتة بني مواد عديدة، وقد كان بقليل من التنسيق أن نزيل هذا  أالونضمن 

التشويش ونجعل الفعل الرتبوي فعال مرنا ممتدا بني مواد متعددة من اإلنسانيات إىل العلوم احلقة إىل اللغات. 

  ية       ونحقق بذلك تكامل املعرفة باملدرسة املغرب
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بام أن املدرس يبذل جهدا معتربا يف التخطيط الرتبوي لدروسه ويرصف يف ذلك اإللزامية:  - 7- 4- 4

جهدا ووقتا معتربين، فإنه يكون ملزما بالتقيد هبذا التخطيط الرتبوي يف عملية اإلنجاز يف كل مراحل الدرس، 

التخطيط الرتبوي لدرس معني، وهنا اإللزامية بدءا التهميد وانتهاء بالتقويم اإلمجايل، إذا كنا نتحدث عن 

ئية والتخبط ذات اليمني وذات الشامل، مما يضفي عىل درسه نوعا من  بالتخطيط جتعل املدرس يبتعد عن العشوا

م متعلميه ألهنم يدركون بحدسهم أن مدرسهم قد حرض الدرس وفكر يف السبل التي تيرس  احليوية يمنحه احرتا

    هلم الفهم والتحصيل. 

إذا كانت املقاولة يسهل عليها قياس مدى حتقق األهداف التي سطرهتا إدارة للقياس:  القابلية- 8- 4- 4

رها  أعامهلا بناء عىل رواج منتوجها يف السوق أو عدم رواجه واألرباح التي تم حتقيقها وقيمة املنافسة يف السوق وأ

ت، نذكر منها: عىل استمرارية املقاولة، فإن التخطيط الرتبوي كذلك يمكن   قياسه بناء عىل جمموعة من املؤرشا

 .تفاعل مجاعة الفصل مع التخطيط الذي يسعى املدرس إىل تنفيذه 

 .حل التخطيط الرتبوي  إنجاز كل مرا

 .عدم حدوث ما يمكن أن يعرقل تنفيذ التخطيط 

 .عدم اللجوء إىل ختطيط بديل 

 ط الرتبوي، ويكون القياس هنا تقيم حصيلة املتعلمني عرب قياس مدى حتقق أهداف التخطي

واع التقويم الرتبوي املتعارف حوهلا.   بمختلف أ

عدم حتقق األهداف املسطرة تدفع املقاوالت إىل البحث عن األسباب التي حالت دون  :الدعم- 9- 4- 4

  خطة أو خطط بديلة تعزز تنافسية املقاولة يف السوق. بلوغ األهداف املنشودة، وعىل ضوئها يتم تبني

شطة التقويم املختلفة إىل ويف  بتتها أ  الشأن الرتبوي يؤدي تسجيل عدم حتقيق األهداف املسطرة التي أ

  .  10تبني خطة للدعم، بعد أن يتم تفيء املتعلمني حسب املجاالت التي تعثروا فيها

ينة مما يتسم به الفعل البرشي عموما النقص، لذا كان ال بد بني الف معيقات التخطيط الرتبوي. 5- 4

واآلخرة التدخل للتعديل واملراجعة: بالزيادة أو النقصان أو احلذف أو ما إىل ذلك بناء عىل ما يمكن أن يستجد 

ضا ال يسلم من  رئ قد تغري جمرى التخطيط عموما بل قد تقلبه رأسا عىل عقب، والتخطيط الرتبوي أ من طوا

  العديد من املعيقات التي يمكن أن نذكر بعضها مثل:  

ينا عىل ذكر من حرية اإلبداع:  احلد- 1- 5- 4 إذا كان التخطيط بصفة عامة له من امليزات اليشء الكثري أ

سلف من الصفحات، فإنه مما يؤخذ عليه ذلك االلتزام احلريف بخطة العمل، ألن املدبر لفعل التخطيط  فيامبعضها 
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أن احلرص يف املجال الرتبوي املرتبط  غالبا ما يسعى إىل حتقيق جمموعة من األهداف يضمن االستمرارية، إال

شطة الدرس قد حيد من هامش  م بالتخطيط املسبق أل باملجال اإلنساين غالبا ما ال يكون سليام، وعليه فإن االلتزا

  احلرية عند املدرس، وبصف خاصة قد هيمل عنرصا فعاال يف امليدان التدريس، إنه الفعل اإلبداعي.

القسم) مرده إىل هذا اهلامش اإلبداعي الذي يفعله البعض ويغض الطرف عنه ومتيز املدرسني يف امليدان (

ل املدرس هذا اجلانب اإلبداعي  ّ فع ُ نا أن ي البعض اآلخر، ولعل مما يمنح نكهة خاصة للفعل الرتبوي حسب رأ

عبريا وكتابة ومواقفهم ت أراءهموحياول أن يعطي النموذج للمتعلمني، ويسمح هلم هبامش من اإلبداع والتعبري عن 

ورسام وجتسيدا، ولعل أزمتنا يف الرتبية والتعليم يمكن نتلمس بعض خيوطها يف هذا اجلانب املغيب من اإلبداع 

  من لدن التالميذ واملدرسني عىل حد سواء.

فاملدرس الذي اجتهد كثريا يف وضع سيناريوهات احلصة الدراسية، عليه أن ال يتعامل مع خطته بنوع من 

ملة، وإنام عليه أن يفعل اجلانب اإلبداعي، وينمي لديه رسعة البدهية التي يمكن أن  التحنيط ال حييد عنها قيد أ

تتدخل يف أي حلظة من مراحل اإلنجاز لتجاوز تعثر معني، أو لتجاوز ختطيط مل يؤد إىل تفعيل الفعل الرتبوي داخل 

وي مجلة وتفصيال أو أن يراجع بعضه، أو أن الفصل لسبب من األسباب، فيمكن آنذاك أن يراجع التخطيط الرتب

ئية وإنام وفق ختطيط آخر  يتم التدخل برسعة لتغيري اهلدف أو األهداف املسطرة، وكل ذلك ال جيب أن يتم بعشوا

  مفكر فيه يعكس جانب اإلبداع عند املدرس.       

تقبل حتديا حقيقيا بالنسبة للجانب املقاولتي، يشكل عدم وضوح املسوضوح املستقبل:  عدم- 2- 5- 4

، لكن نفادهاللمنتوج، لذا حترص املقاولة عىل التفكري املستمر يف السبل التي متكن السلعة من االستمرارية وضامن 

يف اجلانب الرتبوي فإن األمر قد خيتلف بعض اليشء، فغالبا ما ينطلق املدرس يف ختطيطه الرتبوي مما تقرره 

إصالحية وبام تتبناه من أفكار تربوية، وهنا قد يكون التخطيط الرتبوي بعيدا  السلطات الرتبوية يف البالد من رؤى

  عام تريده الدولة من خمرجات املدرسة، سوق الشغل مثال، وهذا يشكل عائقا وحتديا حقيقيا للمدرسة.        

املدرس،  يتطلب التخطيط عموما والتخطيط يف املجال الرتبوي وقتا كبريا منالتكلفة الزمنية:  - 3- 5- 4

شطة الرتبوية التي يروم القيام هبا عىل مدار اليوم  الذي عليه أن خيصص حيزا زمنيا للتخطيط ملختلف األ

واألسبوع، وقد يتعداها إىل الشهر واألسدس، فالتكلفة الزمنية يف التخطيط الرتبوي حارضة بقوة خاصة إذا كانت 

، مما يفرض عىل املدرس ختصيص جزء كبري للتخطيط املواد الدراسية عديدة، ومرتبطة بامتحانات إشهادية

الرتبوي حتى يمكنه من مسايرة الربنامج واملدة الزمنية التي خصصت له، وهذا األمر قد يكون عائقا أمام ضامن 

  استمرارية التخطيط الرتبوي بطريقة علمية تستويف رشوط التخطيط الرتبوي يف ظل غياب حوافز للمدرسني.  
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  رتبوي يف مواد االجتامعيات.ال التخطيط- 5

  رؤية تربوية لتدريس مواد االجتامعيات باملدرسة املغربية. أي- 1- 5

ادة باالسم نفسه، وتضم باإلضافة إىل التاريخ  يف السلكني االبتدائي والثانوي اإلعدادي حتتفظ ا

ادة تعرف ب فيا الرتبية عىل املواطنة، بينام يف الثانوي التأهييل فإن ا امدة التاريخ واجلغرافيا، وقد حذفت منها واجلغرا

مادة الرتبية عىل املواطنة يف السنوات األخرية، بينام كانت مادة الرتبية عىل املواطنة حارضة حتت عدة مسميات 

  منها: مادة الرتبية السكانية، مادة الشأن املحيل.

الثالث، تشكل تنافرا حاد يصعب وإذا ما جتاوزنا هذا املستوى من النقاش، فامدة االجتامعيات بموادها 

نا بارزا داال  من خالهلا البحث عن خيط ناظم يمكن أن جيمع بينها، ويمنحها هويتها الرتبوية الالزمة، ويكون عنوا

عنها، فأي خيط يمكن أن جيمع بني مادة التاريخ التي تتوىل تدريس دول وحضارات عفا عنها الزمن، وبني مادة 

اسة املجال واإلنسان وتفاعالهتام املختلفة، ومادة الرتبية عىل املواطنة التي برجمت هبا اجلغرافية التي تتوىل در

  ؟والقانويندروس قمة يف التجريد الفلسفي 

ونحن نثري هذا اإلشكال فإننا نعي حجم املسؤولية امللقاة عىل كاهل مدرس مادة االجتامعيات باملدرسة 

من اجلهد يف إطار التكوين الذايت لتجاوز النقص يف التحصيل األكاديمي  املغربية، ونقدر بل وندعو إىل بذل املزيد

فيا كام كان متعارف عليه قبيل اإلصالح  ادة يزاوج بني التاريخ واجلغرا باجلامعة املغربية، فلم يعد املرشح هلذه ا

فيا، م ع بعض االستثناءات اجلامعي اجلديد، وإنام أضحى يدرس مواد ختصص يف سلك معني إما التاريخ أو اجلغرا

فيا، وغالبا ما تكون مادة تسبح يف العموميات، واألمر ذاته بالنسبة ا حيث يدرس التاريخ لطلبة الفصل األول جغر

ادة اجلغرافية بالنسبة لفصل األول من مسلك التاريخ واحلضارة، ويف هناية املطاف يرتشح االثنان معا ملهن 

فيا، فيعاين املدرسون من النقص احلاصل يف إحدى الرتبية والتكوين ختصص االجتامعيات  أو التاريخ واجلغرا

ادتني، ولنا أن نتصور حجم املشاكل التي يصادفها املدرسون اجلدد أمام جهل شبه تام بالثقافة القانونية املربجمة  ا

  يف مادة الرتبية عىل املواطنة.

مدريس مواد االجتامعيات علينا التفكري مليا يف وعليه إذا ما أردنا أن نضمن نوعا من املصداقية يف تكوين 

 السبل الكفيلة بتجاوز هذه الثغرة، بتكثيف برجمة مواد التخصص يف مسلك أطر هيئة التدريس ختصص اجتامعيات

  باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين، لكن يبقى الرهان عىل التكوين الذايت األمل الوحيد يف األفق املنظور. 

  التخطيط الرتبوي يف مادة االجتامعيات. مرتكزات- 2- 5  

مادة االجتامعيات، مادة فيها الكثري من احلساسية بحكم طبيعة املواضيع التي تدرس فيها من التاريخ 

بحمولته املتنوعة واملتعدد، إىل اجلغرافية خاص فيام يتعلق بالتنمية واملواد الطبيعية وخمططات التهيئة، إىل الرتبية 
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واطنة وقراءاهتا املختلفة، وعند التخطيط لدروس مواد االجتامعيات البد للمدرس من استحضار جمموعة عىل امل

من املحطات التي بدوهنا يتيه ختطيطه، وقد جير عليه جمموعة من املشاكل، بل قد يؤدي إىل اصطدامه مبارشة 

اشة، أو من النرجسية الزائدة، ألن املدرس بثوابت الدولة، وبالتايل ال جمال للتخطيط الذي ينطلق من العاطفة اجلي

ناء املغاربة عرب ربوع الوطن.   ملزم بتنفيذ برنامج حمدد من الدروس يتساوى يف تلقيها كل أ

  ومن هذه املرتكزات التي نرى أن تكون نصب أعني املدرس وهو خيطط لدرسه ما ييل:  

  اململكة: دستور- 1- 2- 5

، الذي متت املصادقة عليه يف استفتاء شعبي، 2011ستور يوليوز تشتغل الدولة املغربية ومؤسساهتا بد

وعليه فإن دروس مواد االجتامعيات جيب أن تراعي هذا املعطى الترشيعي، سواء يف اختيارات الدعامة 

َكم هنا هو  يايت، فاحل الديداكتيكية املوظفة بالكتب املدرسية، أو عند التعامل مع مواضيع ذات طابع سيايس أو هوا

  وثيقة الدستورية وما عداها يبقى بعيدا عن الشق الرتبوي، وحتى نكون إجرائيني نرضب لذلك بعض األمثلة:ال

يف دروس الرتبية عىل املواطنة وجب من جهة عىل الوزارة الوصية حتيني الكتب املربجمة باملدرسة املغربية 

أن تتم عملية التحيني، ومن جهة أخرى  م، ولذا فمن الرضوري1996والتي متتح نصوصها من الوثيقة الدستورية 

ال بد للمدرس أن ينتبه هلذه القضية وال يشتغل بالكتب املدرسية القديمة التي جيلبها املتعلمون، وإن كان وال بد، 

  فعليه أن ينبه وجيد يف البحث عن بدائل ودعائم تعوض الوثائق غري املحينة.

م 2004ية من التعليم الثانوي اإلعدادي التي طبعت بعد فمثال: الكتب املدرسية: املربجمة للسنة الثان

، 1996وجبت مراجعتها يف اجلانب املتعلق بامدة الرتبية عىل املواطنة التي تعتمد عىل بناء دروسها عىل دستور 

م، هذه العملية تم التنبيه إليه بواسطة املذكرات 2011احلال وجب حتيني معطيات هذا املؤلف وفق رؤية دستور

ارية املوجهة ألطر التدريس، لكن الكتب املدرسية ما تزال موجودة بالسوق مما يطرح العديد من اإلشكاالت الوز

  عند اشتغال املتعلمني عىل وثائق خمتلفة.  

 2011أما يف مادة التاريخ، فإن األمر يرتبط بجانب اهلوية: هوية الدولة املغربية التي حددها الدستور 

  11يف:

وذلك بحكم االنتامء لألمة العربية واإلسالمية عىل مستوى اللغة العربية  اإلسالميةاهلوية العربية  *

  والدين اإلسالمي.

الذي جيد امتداده يف الثقافة واللغة األمازيغية التي تبناها املغاربة عرب تارخيهم الطويل،  البعد األمازيغي* 

  جتمعية ومعامالهتم.وظلوا متشبثني هبا وحمافظني عليها يف تواصلهم وعوائدهم امل

                                                             
  .م، تصدیر2011دستور  -11 
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  الذي يشكل جزء ال يتجزأ من االنتامء املغريب. البعد الصحراوي احلساين* 

دلسية وعربية ومتوسطية* هذه اهلوية تغذهيا روافد خمتلفة:  ، تعكس تلك احلقيقة التارخيية التي إفريقية وأ

تقى ومنتهى العديد من الرحالت مفادها أن بالد املغرب وعرب تارخيها الضارب يف القدم ظلت عىل الدوام مل

  واملوجات البرشية القادمة من الرشق أو الشامل أو املتدفقة من اجلنوب.

وهذه املحددات اهلوياتية ال بد ملدرس االجتامعيات أن يكون ضابطا هلا وهو خيطط لدرس التاريخ، فال 

ه أن يؤدي إىل التفرقة أو العنرصية أو اإلقصا ء أو يمرر بعض املغالطات التي ترضب يسمح بإقحام كل ما من شأ

يف الصميم االختيارات احلضارية للدولة املغربية. لذا من واجب درس التاريخ أن جيمع أكثر مما يفرق، ويساهم يف 

وال للهدم، وبل البد وأن يساهم يف فتل حبل الوحدة والبناء احلضاري للدولة املغربية التي  وأالالبناء  ْ ع ِ يكون م

  حضارات متنوعة، وشعوب عديدة، وثقافات خمتلفة شكلت مجيعها التميز املغريب.     تقتهابوانصهرت يف 

  : 12الوطني للرتبية والتكوين امليثاق- 2- 2- 5

حيدد امليثاق الوطني للرتبية والتكوين يف قسمه األول جمموعة من املرتكزات التي ينبني عليها قطاع 

  اآليت: الرتبية الوطنية باململكة، يمكن إمجاهلا يف

  ينطلق من املرتكزات والثوابت التي أكد عليها دستور اململكة، لكن هنا وجب التنبيه عىل أن

ومن ثم وجب أخذ احليطة  م،1996دستور املرجعية الدستورية للميثاق الوطني للرتبية والتكوين كانت هي 

الرجعية الدستورية، التي أكد  واحلذر ونحن نعتمد يف ختطيطنا الرتبوي يف دروس مواد االجتامعيات عىل هذه

  13م وأضاف إليها أشياء أخرى وجب االنتباه إليها.2011بعضها دستور 

 .14تكوين املواطن املتصف باالستقامة والصالح واملتسم باالعتدال والتسامح  

 15الشغوف بطلب العلم يف أرحب آفاقها  . 

 16املبادرة اإلجيابية. 

 خلاص.املشاركة اإلجيابية يف الشأن العام وا 

 .الوعي باحلقوق والواجبات 

  17التواصل باللغة العربية تعبريا وكتابة مع االنفتاح عىل اللغات األكثر انتشارا يف العامل. 

 18التشبع باحلوار وتنبني املامرسة الديمقراطية يف ظل دولة احلق والقانون. 

                                                             
  .2000المیثاق الوطني للتربیة والتكوین، ینایر  - 12 
  ، لیتضح الفرق الجلي بینھما.2011، ودستور 1996ر جانب الھویة مثال، یمكن مقرنتاھا بین دستو - 13 
  .9المیثاق، ص - 14 
  نفسھ. - 15 
  نفسھ. - 16 
  .2011المیثاق ھنا أغفل اللغة األمازیغیة التي أكد علیھا دستور  - 17 
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 .احلفاظ عىل الرتاث وجتديده 

 .التوفيق بني األصالة واملعارصة 

  19عىل معطيات احلضارة اإلنسانيةاالنفتاح. 

 20جعل املتعلم يف قلب املنظومة الرتبوية. 

 .إشباع حاجات املتعلمني الوجدانية واملعرفية والبدنية والنفسية والفنية واالجتامعية 

 21مد اجلسور بني املدرسة واملجتمع واألرسة. 

 22التعلم الذايت. 

 23االنفتاح عىل املحيط. 

  :15/30 االسرتاتيجية الرؤية- 4- 2- 5

كثريا عن املبادئ الكربى التي سطرها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين إال  االسرتاتيجيةال ختتلف الرؤية 

، بينام الرؤية جعلتها متتد عىل مخس 24حددها كل طرف، امليثاق جعلها عرش سنني الزمنية التيمن خالل املدة 

حة عىل العدي2030/ 2015عرشة سنة.  د من املجاالت التي مل يذكرها امليثاق، ومن ذلك ، كام أهنا نصت رصا

  يمكن أن نذكر:

  25*املدرسة يف صلب املجتمع

  * احلق يف الرتبية للجميع

  26واالرتقاء بالفرد واملجتمع  الفرص واجلودة* مدرسة اإلنصاف وتكافؤ 

   27* إلزامية التعليم األويل

  .28*الرتبية الداجمة

  

  

                                                                                                                                                                                              
  نفسھ - 18 
  10نفسھ. ص - 19 
  .10. نفسھ، ص20  -
  .10نفسھ، ص - 21 
  .11نفسھ، ص - 22 
  نفسھ. - 23 
  .15نفسھ، ص - 24 
    5األعلى للتربیة والتكوین والبحث العلمي، الرؤیة االستراتیجیة، صالمجلس   - 25 
  8نفسھ ص - 26 
  .14الرؤیة، ص - 27 
  .16نفسھ، ص - 28 



 

18 
 

  تدريس مادة االجتامعياتوالغايات الكربى من  املرامي- 5- 2- 5

د  ما األهداف التي تسعى وزارة الرتبية الوطنية ومن خالهلا الدولة املغربية إىل حتقيقها من تدريس موا

  االجتامعيات:

  عىل املستوى املجتمعي العام

  * ترسيخ اهلوية املغربية احلضارية والوعي بتنوع وتفاعل وتكامل روافدها؛ 

  اإلنسانية املعارصة؛  احلضارة التفتح عىل مكاسب ومنجزات * 

   * تكريس حب الوطن وتعزيز الرغبة يف خدمته؛ 

  واكتشاف؛ تكريس حب املعرفة وطلب العلم والبحث *

  اجلديدة؛  املسامهة يف تطوير العلوم والتكنولوجيا * 

  *تنمية الوعي بالواجبـات واحلقوق؛ 

   الرتبية عىل املواطنة وممارسة الديمقراطية؛ * 

  شبع بروح احلوار والتسامح والقبول باالختالف؛ * الت 

    * ترسيخ قيم املعارصة واحلداثة؛

  * التمكن من التواصل بمختلف أشكاله وأساليبه؛

  التفتح عىل التكوين املهني املستمر؛ * 

  تنمية الذوق اجلاميل واإلنتاج الفني والتكوين احلريف يف جماالت الفنون والتقنيات؛  * 

  املحيل والوطني. رة عىل املشاركة اإلجيابية يف الشأن* تنميـة القد

   عىل املستوى الشخيص للمتعلم:

  * الثقة بالنفس والتفتح عىل الغري؛ 

  االستقاللية يف التفكري واملامرسة؛ *

  اختالف مستوياته؛  اإلجيايب مع املحيط االجتامعي عىل التفاعل *

  التحيل بروح املسؤولية واالنضباط؛ *

  املواطنة والديمقراطية؛ ممارسة *

  * إعامل العقل واعتامد الفكر النقدي؛

  * اإلنتاجية واملردودية؛

  * تثمني العمل واالجتهاد واملثابرة؛
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  * املبادرة واالبتكار واإلبداع؛  

   * التنافسية اإلجيابية؛  

  املدرسة ويف احلياة؛ * الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية يف 

م البيئة الط *    الثقافة الشعبية واملوروث الثقايف واحلضاري املغريب. بيعية والتعامل اإلجيايب معاحرتا

  املرصودة لتدريس مواد االجتامعيات. الكفايات- 6- 2- 5

ادة االجتامعيات يتعني بلوغها، بالنسبة لكل  رصدت وزارة الرتبية الوطنية جمموعة من الكفايات 

نا يف هذه الكفايات بني تلك التي اصطلح عىل تسميتها بالكفايات مستوى وبالنسبة لكل سلك عىل حدة، وقد ميز

النوعية أو اإلسرتاتيجية لكل مادة من مواد االجتامعيات، وبني الكفايات املستعرضة أو املمتدة التي يمكن بناؤها 

  يف جمموعة من املواد املدرسة باملدرسة املغربية.  

 النوعية: الكفايات- 1- 6- 2- 5

  29الثانوي اإلعدادي: كبالسل- 2- 1- 6- 2- 5

  العنارص املكونة هلا  الكفايات

الكفايات   

  االسرتاتيجية

  معرفة الذات والتعبري عنها؛

  التموقع يف الزمان واملكان؛

التعليمية، املجتمع)،  التموقع بالنسبة لآلخر وبالنسبة للمؤسسات املجتمعية (األرسة، املؤسسة

  والتكيف معها ومع البيئة بصفة عامة؛

ل املنتظرات واالجتاهات والسلوكات الفردية وفق ما يفرضه تطور املعرفة والعقليات تعدي

  واملجتمع

الكفايات 

  التواصلية

  إتقان اللغة العربية وختصيص احليز املناسب للغة األمازيغية والتمكن من اللغات األجنبية؛

واع التواصل داخل املؤسسة التعليمية وخارجها يف تلف جماالت تعلم خم التمكن من خمتلف أ

  املواد الدراسية؛

واع اخلطاب (األديب، والعلمي، والفني...) املتداولة يف املؤسسة التعليمية  التمكن من خمتلف أ

  .ويف حميط املجتمع والبيئة

  منهجية للتفكري وتطوير مداركه العقلية؛الكفايات 

                                                             
 24و 23و 22و 21و 20 ص،2019نونبر  للسلك الثانوي اإلعدادي،وزارة التربیة الوطنیة،التوجیھات التربویة لمادة االجتماعیات،   - 29 
  .26و 25و
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  منهجية للعمل يف الفصل وخارجه؛  املنهجية

  .الشخصية شؤونه ووقته وتدبري تكوينه الذايت ومشاريعهمنهجية لتنظيم ذاته و

الكفايات 

  الثقافية

  اجلانب الرمزي املرتبط بتنمية الرصيد الثقايف للمتعلم (ة) ،

وتوسيع دائرة إحساساته وتصوراته ورؤيته للعامل وللحضارة البرشية بتناغم مع تفتح شخصيته 

  نسان منسجم مع ذاته ومع بيئته ومع العامل؛بكل مكوناهتا، وبرتسيخ هويته كمواطن مغريب وكإ

  اجلانب املوسوعي املرتبط باملعرفة بصفة عامة.

الكفايات 

  التكنولوجية

  قدرة عىل تصور املنتجات التقنية ورسمها وإبداعها وإنتاجها؛

مراقبة اجلودة،  التمكن من تقنيات التحليل والتقدير واملعايرة والقياس، وتقنيات ومعايري

ف؛والتقنيا   ت املرتبطة بالتوقعات واالسترشا

احلاجيات اجلديدة  التمكن من وسائل العمل الالزمة لتطوير تلك املنتجات وتكييفها مع

  واملتطلبات املتجددة؛

والتكنولوجي بارتباط  استدماج أخالقيات املهن واحلرف واألخالق املرتبطة بالتطور العلمي

  .ملواطنة وقيم حقوق اإلنسان ومبادئها الكونيةمع منظومة القيم الدينية واحلضارية وقيم ا

  

  30الكفايات األساسبالسلك الثانوي التأهييل: - 2 - 1- 6- 2- 5

  كفايات مادة اجلغرافية  كفايات مادة التاريخ

  اكتساب كفايات ثقاقفية ومعرفية.

  اكتساب مفاهيم تارخيية.

  توظيف املفاهيم املكتسبة يف التفسري.

  .التموضع يف الزمن واملجال

  ترسيخ اكتساب املهارات املنهجية.

  ترسيخ اكتساب املهارات التواصلية.

  تعزيز كفايات اسرتاتيجية ترتبط باملواقف.

  ترسيخ القيم واالجتاهات

ادة.   كفايات منهجية مرتبطة با

ادة.   كفايات معرفية مرتبطة با

  كفايات مهارية عرضانية.

  كفايات مرتبطة باالجتاهات.

  فية ومعرفية.اكتساب كفايات ثقا

  اكتساب مفاهيم ومصطلحات جغرافية.

  توظيف املصطلح اجلغرايف يف الوصف والتفسري.

اختاذ مواقف إجيابية نحو: البيئة، املوارد الطبيعية، الطاقة 

  املتجددة، التنمية، حقوق اإلنسان، النامذج التنموية... 

                                                             
  .17 16 15 14.ص،2017نونبر  الثانوي التأھیلي،الوطنیة،التوجیھات التربویة لمادة االجتماعیات، للسلك  وزارة التربیة - 30 
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  الكفايات املستعرضة:  - 3- 1- 6- 2- 5

نا يمكن أن نتلمسها ونحن ال تفصح التوجيهات الرتب وية بشكل عام عن هذه الكفايات املمتدة، إال أ

بصدد اإلنجاز، وهذه الكفايات هلا أمهية خاصة إذ أهنا تساهم يف مد جسور التقارب بني املواد املدرسة، كام أهنا 

ىل األقل حسب تفرض عىل املدرسني نوعا من التنسيق حتى يكون اخلطاب الرتبوي منسجام وال حيمل تناقضات ع

ما يبدو، وإال فإن املواد املدرسة جيب النظر إليها باعتبارها وحدة تساهم يف البناء املتكامل للمتعلم، ومتى استطعنا 

أن نصل إىل هذا املستوى من الفهم فإننا يمكن أن نحقق بسهولة تلك اجلسور املعرفية بني املواد املدرسة باملدرسة 

  املستعرضة يمكن أن نذكر: املغربية، ومن هذه الكفايات

 تساهم مواد االجتامعيات بشكل فعال يف تعزيز الرصيد اللغوي للمتعلم عرب تزويده مع اللغة العربية :

بمعجم ثري من املفردات، يمكن حسن توظيفها يف اللغة العربية خاصة يف التعبريين الكتايب والشفوي أن يضفي 

ا عني فاحصة، كام تساهم هذه املفردات يف حتسن الذوق عند املتعلم، عىل منتوج املتعلم مجالية لغوية ال ختطئه

وف من املفردات، ومثاال عىل ذلك نسوق املفردات  أ واالنفتاح األرحب عىل معاجم اللغة واالبتعاد عن ا

 اآلتية:

 

  املفردة
النجاح  املدريسالكتاب 

  2عيات، ساميف االجت
  املصدر

  52-51 ص.1البيان، جعذاري،  ابن  8، ص2النجاح س  أساء السرية 

يس، ص  10نفسه، ص  فسحة األرض   .69-37ابن أيب زرع، األ

  نفسه  10نفسه، ص  وطيب الرتبة 

  نفسه  نفسه  وسعة املحرث  

  نفسه  نفسه  وقرب املحطب

  .180مديرية الوثائق، املجموعة األوىل، ص  نفسه  تفرق مجعنا

  .326ابن أيب زرع،   18صنفسه،   اضطربت البالد

  نفسه  نفسه.   خيفت الطرقات

  نفسه  نفسه.   يبايعون وينكثون

  نفسه  نفسه.  خيلعون ويقتلون
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فوه قد تبدلت أحواله   .5-3، ص3النارصي، االستقصا، ج  نفسه.  أ

  نفسه  نفسه  بادت رجاله

  نفسه  نفسه  وخف سكانه

  نفسه  نفسه  بسيط املغرب.

  .109ص ،4نفسه، ج  نفسه  حيامون عن البالد

  .17. 12اإلفراين، نزهة، ص  نفسه  ما دامههم

  نفسه  نفسه  كلب العدو

  .96. 84ص، 5ج النارصي،  نفسه  هبت ريح النرص

  نفسه  نفسه  منسلخ مجادى

  نفسه  نفسه  تاليش دولتهم

  177ص، 1ق البستان، الزياين،  نفسه  متهيد املغرب

  .332-256ص ،3ج ابن زيدان، االحتاف،  نفسه  طمست معاملها

  .169- 127ص ،8ج النارصي،  نفسه  وسق

  

  املفردة
   الكتاب املدريس

  2س منار االجتامعيات،
  املصدر

ه   .14. 13. 12ص اجلزنائي، جنى،  9ص  متكن سلطانه وعال شأ

  .18-15صاملغرب، البكري،   10ص نفسه،  يضطرد  هنر 

  .54ابن أيب زرع، ص  11نفسه، ص  ماال جسيام

حد املراكيش، البيان  .14، صنفسه  جامع خلصال الفضل   عبد الوا

  .275. 274ص

  .416احلمريي، الروض، ص  .18ص نفسه،  وهن

  .151 ص، 6املقري، نفح، ج  نفسه،  الطامة

ات   .151ص  ،6املقري، نفح، ج  نفسه.  فسدت ال

  نفسه،  نفسه،  مل تقم للمسلمني قائمة
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  .158ص ابن أيب زرع، الذخرية،   20ص نفسه،  سمت مهته

  13. 12ص، ،6املقري،  20ص نفسه،  لوالرجع مف

  .52ص  ابن خلدون، املقدمة،  21ص نفسه،  الطاعون اجلارف

  نفسه.  نفسه.  حتيف

  نفسه.  نفسه.  طوى كثريا من حماسن العمران

  نفسه.  نفسه.  فل من حدها 

  نفسه.  نفسه.  تداعت

  نفسه.  نفسه.  درس السبل

  نفسه.  نفسه.  خلت الديار

  110ص ،4ج النارصي،  نفسه.  رشهوا 

  .112. 111نفسه.ص  نفسه.  تباروا

  .2،223ابن القايض، درة، ج  نفسه.  وكانت الكرة

  .39الفشتايل، مناهل، ص   نفسه.  جمدل

  .76ص اإلفراين،  نفسه.  سنية

  .309 -308ص نفسه.   نفسه.  طوفان الفتنة

    

  :ة الفرنسية، فامدة ما سجلناه بخصوص اللغة العربية يمكن سحبه عىل اللغمع اللغة الفرنسية

االجتامعيات خاصة مادة اجلغرافية توظف العديد من املصطلحات العلمية باللغة الفرنسية تساهم يف تنمية املعجم 

 اللغوي عند املتعلم، من ذلك عىل سبيل املثال للحرص:

 

  املفردة باللغة الفرنسية  املفردة باللغة العربية

 Altitude  ارتفاع

  Development durable  تنمية مستدامة

  Sol  تربة

  Reliefs  تضاريس
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  Pole  قطب

  Eau potable  ماء صالح للرشب

  Ecosystem  نظام بيئي

  Erosion  تعرية

  Adaptation  تكييف

  Climat  مناخ

  Pollution  تلوث

  Recyclage  إعادة التصنيع 

  Governance  حكامة

 Matière organique  مادة عضوية

  Déchets  نفايات

 Mondialisation  وملةالع

  مادة الرتبية اإلسالمية مع مادة االجتامعيات يف العديد من نقط االلتقاء،  تشرتك اإلسالمية:مع الرتبية

ادتني من كوهنام تعمالن عىل ترسيخ قيم مشرتكة يف جمال اهلوية والوطنية والكونية، أن  ومن شأن فهم طبيعة ا

اإلسالمية واالجتامعيات إىل بنائها لدى متعلمني، من هذه القيم  يؤسس لوحدة قيمية تسعى كل من الرتبية

 :31املشرتكة يمكن أن نذكر

  + تعزيز االنتامء للوطن.

عادها.   + ترسيخ اهلوية املغربية يف كل أ

  + التشبع بالقيم اإلسالمية وعيا وممارسة.

  + متجيد التاريخ الوطني واإلسالمي.

  + تعزيز االعتزاز بالذات. 

  الذات يف عالقتها باآلخر.+ تقدير 

  + حرية التعبري واحرتام اآلخر.

  + قبول االختالف.

                                                             
  .10و 9و 4و 3، ص 2016مناھج التربیة اإلسالمیة، وزارة التربیة الوطنیة، یونیو  -31 
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  :احلديث عن الفلسفة يف املدرسة املغربية يصطبغ بمجموعة من األصباغ،  ما انفكمع الفلسفة

أو  التي لن تساهم يف البناء أكثر مما تساهم يف النكوص نحو اخللف، والتأيس لواقع منزلق يف متاهات جلد الذات،

أن مادة الفلسفة بام هي أهل له عىل  وال شكالتمرد عىل الواقع ورفضه. وتبني قيم غريبة عن املجتمع املغريب، 

مستوى بناء املنطق العلمي والتفكري املنهجي، يمكن أن تساهم يف بناء هذا املواطن الصالح الذي تسعى املدرسة 

 .32املغربية ككل إىل حتقيقه

فيها العديد من اإلشكاالت الفلسفية املرتبطة بامدة الرتبية عىل املواطنة، التي  ومادة االجتامعيات تدرس

تدرس فيها جمموعة من الدروس ذات البعد الفلسفي التجريدي مثل: الديمقراطية، احلرية، الكرامة، التضامن، 

الد اإلغريق النهضة ويف مادة التاريخ تدرس دروس تتعلق بتاريخ الفلسفة ومهدها، ب. التعايش، العدل، احلق..

وار...   األوربية، عرص األ

ادتني يمكن أن نسهل انسيابية املعرفة لدى  فهذه دروس ذات نفس فلسفي، بفضل التنسيق بني ا

 املتعلمني.   

 تستعمل مادة االجتامعيات العديد من التقنيات التي توظف يف مادة الرتبية : 33الرتبية التشكيلية

ياته، التشكيلية عىل مستوى استع امل األلوان وداللتها، واستعامل تقنيات الرسم املختلفة، وطريقة الرسم وآ

نا متعددة، فهنا وجب مد  وا ومادام املتعلم يطالب يف مادة االجتامعيات بإنجاز رسوم مبيانية وخرائط، ويوظف أ

املية املنتوج املقدم من قبل جسور التنسيق بني مادة االجتامعيات ومادة الرتبية التشكيلية، خاصة يف عالقتهام بج

  املتعلم.  

 غالبا ما نجد مادة علوم احلياة واألرض تشتغل عىل مواضيع : 34مع علوم احلياة واألرض

وكفايات هي نفسها ما تشتغل عليه مادة اجلغرافيا، ويكفي إلقاء نظرة رسيعة عىل الربنامج الدرايس للامدتني أن 

ة يف معاجلة بعض القضايا املرتبطة بالصخور واحلركات الباطنية واملوارد نلمس هذا التقارب الكبري بينهام، خاص

ائية...  الطبيعية وسبل محايتها والتنمية املستدامة والتلوث وخماطره واجلفاف واملوارد ا

ادتني يفرض عىل مدرسيهام أن يعمال وفق تنسيق حمكم حتى يتفادى خطابا مزدوجا  وهذا التقارب بني ا

ناء احلصة التعليمية املرتبطة بكل مادة، عىل مستوى اجلهاز املفاهيمي املوظف بينهام، وكذلك عىل مستوى تكامل  أ

ر.        املعرفة التعليمية املقدمة للمتعلم، والعمل عىل تفادي التكرا

                                                             
  .6و 5و 4م، ص2007نیة، نونبر التوجیھات التربویة لمادة الفلسفة بسلك الثانوي التأھیلي، وزارة التربیة والوط  - 32 
 4و 3و 2م، ص2009مدیریة المناھج، وزارة التربیة الوطنیة، غشت  التوجیھات التربویة لمادة التربیة التشكیلیة، بسلك الثانوي اإلعدادي، - 33 
  .6و 5و
 9و 8م، ص 2009ة التربیة الوطنیة، غشت التوجیھات التربویة لمادة علوم الحیاة واألرض بسلك الثانوي اإلعدادي، مدیریة المناھج، وزار - 34 
  10و
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 :35مع الرياضيات 

د من األشكال ينجز املتعلم يف مادة االجتامعيات العديد من العمليات احلسابية، ويستعمل فيها العدي

اهلندسية، وهو بذلك ينهل من مادة الرياضيات اليشء الكثري. فمن العمليات البسيطة املتعلقة باجلمع والطرح وما 

إليها إىل عمليات معقدة عىل مستوى البحث عن النسب املئوية والعمليات اإلحصائية، وحتويل النسب إىل 

ايض وجب تعزيزه عند املتعلم، واالنفتاح عىل اإلمكانات مبيانات بسيطة ومعقدة، وكل ذلك يتم وفق منطق ري

  اهلائلة التي تتيحها مادة الرياضيات.    

 

 عملية للتخطيط الرتبوي ملواد االجتامعيات.  نامذج- 6

حتى ال نظل مرتبطني بأمور النظرية فإننا نقرتح جانبا تطبيقيا هلذه الدراسة ينطلق من معاجلة نامذج 

   مادة االجتامعيات بالسلك الثانوي:لتخطيط بعض الدروس يف

أو متوسط املدى يف درس االجتامعيات: ثانوي إعدادي. لتخطيط قصرينموذج   

 

  صصاحل
األهداف 

 التعلمية

الكفايات 

 املستعرضة

الكفايات 

 االسرتاتيجية

 املرصودة

التاريخ املتوقع 

 لإلنجاز
  الدرس

كل حصة  

تناسب مقطعا 

 تعلميا

تسجيل 

األهداف 

التي  التعلمية

يراد حتقيقها من 

 الدرس 

ماهي امتدادات  

الدرس املرتقبة 

بالنظر للمستوى 

ككل يف  الدرايس

عالقته باملواد 

 املدرسة 

نحدد بدقة ما هي 

الكفايات التي 

نسعى إىل حتقيقها 

ادة ككل  من ا

حسيب التوزيع 

 السنوي

  عنوان الدرس للدروس 

 

 

 

 

                                                             
 4و 3، ص2009البرامج والتوجیھات التربویة لمادة الریاضیات بالسلك الثانوي اإلعدادي، مدیریة المناھج، وزارة التربیة الوطنیة، غشت  - 35 
  .8و 7و 6و 5و
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رس االجتامعيات: ثانوي تأهييل.نموذج لتخطيط قصري أو متوسط املدى يف د  

 

 احلصص
األهداف 

 التعلمية

الكفايات 

 املستعرضة

الكفايات 

 االسرتاتيجية

 املرصودة

التاريخ املتوقع 

 لإلنجاز
  الوحدة 

كل حصة 

تناسب مقطعا 

 تعلميا

تسجيل 

األهداف 

التعلمية التي 

يراد حتقيقها من 

 الدرس

ماهي امتدادات 

الدرس املرتقبة 

 بالنظر للمستوى

الدرايس ككل 

يف عالقته باملواد 

 املدرسة

نحدد بدقة ما هي 

الكفايات التي 

نسعى إىل حتقيقها 

ادة ككل  من ا

حسب التوزيع 

السنوي 

 للدروس

  

  

  عنوان الوحدة

العنوان 

  الفرعي

 

 

: ثانوي إعداديجذاذة لدرس االجتامعياتنموذج   

نــــــــــــا بصــــــــــــدد  ــــدئيا نوجــــــــــــه عنايــــــــــــة القــــــــــــارئ إىل أ ــــورمبــــــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــع تصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الجتامعيــــــــــــات ولــــــــــــيس لــــــــــــدرس ا وضــ

نموذجــــــــــــــا لـــــــــــــــدرس، وال شـــــــــــــــك أن الفــــــــــــــرق واضـــــــــــــــح بـــــــــــــــني التصــــــــــــــور والنمـــــــــــــــوذج، بـــــــــــــــل مهــــــــــــــا عـــــــــــــــىل طـــــــــــــــريف 

نقــــــــــيض، فالتصــــــــــور إنــــــــــام هــــــــــو أرضــــــــــية قابلــــــــــة للنقــــــــــاش والتثــــــــــوير، ومــــــــــن ثــــــــــم التعــــــــــديل والزيــــــــــادة والنقصــــــــــان، 

ــــــــــــا  ـــا أمــــــــــــام االجتهــــــــــــادات املختلفــــــــــــة، ويفــــــــــــتح باب ــــــــــــالنقص ويــــــــــــرتك البــــــــــــاب مفتوحـــــــــ ــــــــــذ البدايــــــــــــة ب ــــــــــــه يقــــــــــــر منــ أل

ـه إىل درجــــــــــة مـــــــــــن التجويــــــــــد تنــــــــــال رضــــــــــا الفاعـــــــــــل  ـــــــاء الــــــــــذي يمكــــــــــن أن يطـــــــــــور العمــــــــــل ويصــــــــــل بـــــــــ للنقــــــــــد البنـــ

  الرتبوي يف امليدان.

ــــــــــإن وصــــــــــــفها كــــــــــــذلك يغلــــــــــــق البــــــــــــاب أمــــــــــــام   ـــــــــــا العمــــــــــــل النمــــــــــــوذجي أو اجلــــــــــــذاذة النموذجيــــــــــــة، فــ أمـ

ـــــــــة للمراجعـــــــــــة أو اإلضـــــــــــافة، وعليـــــــــــه نكـــــــــــون أمـــــــــــام عمـــــــــــل نمطـــــــــــي، يســـــــــــتدعي األخـــــــــــذ بـــــــــــه والعمـــــــــــل  أي حماولــ

ــو مــــــــــن أوصـــــــــل الــــــــــدرس الرتبــــــــــوي باملدرســــــــــة املغربيــــــــــة عـــــــــىل  تنزيلــــــــــه، ولعمــــــــــري هــــــــــذا النـــــــــوع مــــــــــن التفكــــــــــري هــــــــ

ـــــــــــــوي  وحتجـــــــــــــم مســـــــــــــاحةإىل األفـــــــــــــق املســـــــــــــدود، وأصـــــــــــــد البـــــــــــــاب أمـــــــــــــام االجتهـــــــــــــاد،  اإلبـــــــــــــداع والتجديـــــــــــــد الرتب

  باملدرسة املغربية.

ــــــيط بعــــــــــــــــض دروس مــــــــــــــــواد االجتامعيــــــــــــــــات عــــــــــــــــىل    ــــــــــــــــامذج لتخطــــــــــ ــىل ضــــــــــــــــوء هــــــــــــــــذا نقــــــــــــــــرتح ن وعــــــــــــــ

  ل احلديث عن اجلذاذة:مستوى تفصي
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ـــــــيني مهـــــــــــــــــا اجلـــــــــــــــــزء اخلـــــــــــــــــاص بالتقـــــــــــــــــديم  ــــــــــــــل العـــــــــــــــــام للجـــــــــــــــــذاذة قســـــــــــــــــمني أساســــــــــ يتضـــــــــــــــــمن اهليكـــ

  للدرس، ثم اجلزء اخلاص بمختلف العمليات الديداكتيكية للتخطيط:

ــــزء األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا اجلــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــــــــــة بطاقـــــــــــــــة هويـــــــــــــــة  فأمــ ـــــــــــــــة، وهـــــــــــــــي بمثاب فنقـــــــــــــــرتح أن يتضـــــــــــــــمن العنـــــــــــــــارص اآلتي

  نارص اآلتية:للدرس متكن الفاعل الرتبوي من معرفة الع

ــــدرس: ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن الـ ــــوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــوان الــــــــــــــــدرس كــــــــــــــــامال كــــــــــــــــام ورد يف الكتــــــــــــــــاب  عنــ ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن تســــــــــــــــجيل عنـــــــــــ ال ب

ــات الوصــــــــــــية عـــــــــــىل القطــــــــــــاع تنبـــــــــــه إىل رضورة حــــــــــــذف أو  ـدريس، مــــــــــــا مل تـــــــــــرد يف ذلــــــــــــك مـــــــــــذكرة مــــــــــــن اجلهـــــــــ املــــــــــ

ـــــوان، ألن األمـــــــــــر مــــــــــــرتبط بمـــــــــــتعلم مغــــــــــــريب يتلقـــــــــــى تعلــــــــــــيام ومعرفـــــــــــة عــــــــــــىل قـــــــــــدم املســــــــــــاواة مــــــــــــع  تعـــــــــــديل العنـــــــ

لالجتهــــــــــــــاد يف العنــــــــــــــوان، ألن مــــــــــــــن شــــــــــــــأن  ال جمــــــــــــــال داخــــــــــــــل الــــــــــــــرتاب الــــــــــــــوطني، وبالتـــــــــــــايل بـــــــــــــاقي املتعلمــــــــــــــني

                ذلك أن يمس بمبدأ تكافئ الفرص بني خمتلف املتعلمني املغاربة.  

ادة:          فيا أو ا ادة التي يندرج فيها الدرس، هل يتعلق األمر بامدة التاريخ أو اجلغرا البد من حتديد ا

  ية عىل املواطنة.الرتب

نا إزاء سلكني خمتلفني: الثانوي اإلعدادي والثانوي املستوى:  وداخل  التأهييل،جيب أن حيدد بدقة، أل

 والثالثة، وثالثةكل سلك توجد مستويات متعددة: ثالثة مستويات يف التعليم الثانوي اإلعدادي: األوىل والثانية 

دع املشرتك واألول باك والثانية باك، بشعب عديدة: أدبية والعلمية مستويات أخرى بالسلك الثانوي التأهييل: اجل

والتقنية واالقتصادية والتعليم األصيل. فال بد من مراعاة كل مستوى وكل شعبة وحتديد ذلك يف البطاقة التعريفية 

  للجذاذة. 

طاع حيمل رقام كل درس داخل الربنامج الدرايس املعد من لدن الوزارة الوصية عىل القترتيب الدرس: 

ترتيبا معينا وجب احرتامه وهو يعكس التسلسل الرتتيبي إلنجاز الدروس عىل مدار السنة الدراسية، ما مل يرد من 

وزارة الرتبية الوطنية من مذكرات تفيد تقديم بعض الدروس وتأخري البعض اآلخر بناء عىل تقديرات خاصة، 

   م التسلسيل للدروس ويأخذه بعني االعتبار. ومن ثم وجب عىل املدرس أن ينتبه إىل هذا الرق

متتد السنة الدراسية عىل دورتني، وعىل ضوئها تقسم الدروس، دروس خاصة بالدورة األوىل الدورة: 

   وأخرى خاصة بالدورة الثانية، إال إذا ورد من الوزارة ما يفيد تقديم أو تأخري بعض الدروس. 

لتي ختصص إلنجاز الدرس كليا، وهذه املدة ليست اعتباطية أو يقصد هبا املدة الزمنية ا مدة اإلنجاز:

يمكن الترصف فيها كام اتفق، ولكنها منضبطة لتوزيع سنوي يراعي السري العادي للسنة الدراسية التي تنطلق يف 

وقت حمدد وتنتهي يف توقيت حمدد، وبالتايل عىل الفاعل الرتبوي أن يلتزم باحلصص التي حتددها التوجيهات 

رتبوية إلنجاز كل درس عىل حدة، فبعض الدروس حتدد هلا حصتان، والبعض اآلخر ثالث حصص، وهذا ال
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التحديد يف الغالف الزمني ليس تضيقا عىل املدرسني ولكن يمكن النظر إليه من باب التدبري املعقلن للزمن 

مني الذي خيصص لدرس املدريس الذي يساير مستوى املتعلمني والشعب التي ينتمون إليها، فالغالف الز

االجتامعيات للشعب األدبية ليس بالرضورة هو نفسه الذي خيصص للشعب العلمية أو لشعب التعليم العتيق، 

             فلك مستوى خصوصيته ولكل شعبة خصوصيتها التي متيزها عن باقي الشعب املدرسة املغربية.   

جع املعتمدة واملتضمنة يف اجلذاذة اسم الكتاب أول ما جتب اإلشارة إليه يف الئحة املرا املراجع: 

تجت  املدريس املعتمد يف إنجاز الدرس، ألن وزارة الرتبية الوطنية أقرت عددا كبريا من الكتب املدرسية التي أ

وقف ضوابط بيداغوجية حددهتا الوزارة الوصية عىل القطاع، وبالتايل البد من حتديد الكتاب املدريس املربمج، 

ينفتح املخطط للدرس عىل جمموعة أخرى من املصادر واملراجع إلغناء الدرس بالوثائق واملعلومات  وبعد ذلك

  التي ختدم الدرس وجتعل بناء التعلامت ميرسا لكل املتعلمني.  

ما هي الكفايات التي يسعى الدرس إىل املسامهة يف بنائها، فهذه املسامهة جيب أن الكفايات املستهدفة: 

ادة املدرسة من كفايات أساسية تكون واضحة يف  ذهن املخطط حتى خيطط للدرس وفق ما يراد أن حتققه ا

وأخرى مستعرضة، أي أن الدرس الذي نخطط له ال هيدف إىل حتقيق كفاية معينة ألن الكفاية يصعب بل قد 

  دروس.    يستحيل حتقيقها يف درس معني وإنام الدرس املنجز يساهم يف بنائها مع جمموعة أخرى من ال

: ينطلق املدرس من الكفايات املرصودة لكل درس وعىل ضوئها يتم تسطري جمموعة من أهداف التعلم

  األهداف الرتبوية يسعى الدرس إل بلوغها، والبد هلذه األهداف من رشوط:

 وتتجاوز الغموض الذي يميز بعض األهداف، فكلام كان اهلدف التعليمي واضحا كلام أمكنأن تكون واضحة 

  حتقيقه. 

ء من حيث السالمة اللغوية أو من حيث مصاغة صياغة صحيحة : البد من حسن صياغة اهلدف التعليمي سوا

  سالمة األسلوب. 

: أي أن اهلدف التعليمي جيب أن يتحقق، وإال كان هناك خلل ما حيول دون حتقيق اهلدف، والذي قابلة للتحقيق

أي أن اهلدف عندما يصاغ ويتم االشتغال عىل الوثائق التي تسعى إىل  يؤرش عىل هذه الوضعية هو القابلية للتقويم،

حتقيقه البد وأن يتبع بعملية التقويم بمفهومه الواسع، فالتقويم هو املرحلة التي جتعلنا نحكم عىل هدف ما هل 

  حتقق، وإذا مل يتحقق فإننا نحاول البحث يف األسباب التي حالت دون ذلك. 
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عي : األهداف الالواقعية عي املستويات العمرية واملعرفية للمتعلم، كام أهنا ترا تعليمية جيب أن تكون واقعية ترا

الظروف املحيطة بالعملية التعليمية التي قد تكون مشجعة عىل البيئة السليمة للتعلم، فمعرفة هذه الظروف يساعد 

  ذاتية املوضوعية املتوفرة.عىل التخطيط ألهداف واقعية غري حاملة يمكن حتقيقها بالنظر للمعطيات ال

: معلوم أن املتعلم حيتاج لتنمية جمموعة من اجلوانب يف شخصيته حتى ينشأ لدينا أن تالمس خمتلف جوانب التعلم

ذلك املواطن الصالح، والعملية التعليمية جيب أن تصب يف إشباع رغبات املتعلم: املعرفية والنفسية واملهارية 

جمموعة من  فيحدد املدرسانب جيب أن تكون حارضة يف صياغة األهداف الرتبوية، واحلسية احلركية، فهذه اجلو

 األهداف التي تالمس اجلانب املعريف والعاطفي واملهاري ويشتغل عىل حتقيقها داخل الفصل الدرايس.

يات : وهو اجلزء اخلاص بمختلف العململستوى الثاين من ختطيط اجلذاذةبعد هذا اجلزء التعريفي، نمر إىل ا

  الديداكتيكية للتخطيط: الذي يضم العنارص اآلتية:

وهنا نصب التخطيط عىل املراحل الكربى التي ينقسم إليها الدرس، أي تلك العناوين مراحل إنجاز الدرس: 

الرئيسية والفرعة التي ينبني عليها الدرس، وهنا نذكر بام تعرف عليه مدرسو مواد االجتامعيات بشأن تقسم 

ميد ومقدمة ثم خامتة و أرقام رومانية كبرية وينقسم كل عنوان إىل عناوين فرعية تأخذ أرقاما الدرس إىل هت

ادة، ألهنا 3و 2و 1متسلسلة،  ، إال أن هذه الطريقة وإن كان ما يزال العمل هبا جاريا عند فئة عريضة من مدريس ا

املدرسية اجلديدة التي جاءت متناغمة و ، متجاوزين تلك العناوين التي تقدمها الكتب 36أكثر فاعلية يف رأهيم

شطة تعلمية، بينام  التدريس وفق مقاربة بالكفايات، التي تقسم الدرس إىل مقاطع تعلمية وكل مقطع يقسم إىل أ

شطة تعلمية  دون اإلشارة إىل املقاطع.  37كتب أخرى تتحدث عن أ

 هل مها مرحلتان منفصلتان أم متصلتان؟ التمهيد واملقدمة:

ما يتم اخللط بني هاتني املرحلتني اللتان نرامها رضوريتان يف بناء درس االجتامعيات، وال يمكن جتاوزمها أو غالبا 

االستخفاف بأمهيتهام، والذي نقرتحه أن ننظر إليهام من زاوية ديداكتيكية حمضة تسعى إىل توظيف عدة مهارات 

هيد واملقدمة واعية كلام انعكس ذلك عىل باقي إلنجاح درس االجتامعيات، وكلام كانت درجة التحكم يف التم

  مراحل الدرس.

  التمهيد:

                                                             
  حسب تجربة ومعاینة شخصیة، في إطار مواكبة التكوین بمراكز التكوین. - 36 
  اذج من ك.منم - 37 
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ه   ه مرحلة أساسية يف البناء الديداكتيكي لدرس االجتامعيات ومن ثم وجب منحه ما يستحق من أمهية، أل ر أ ِ نقد

بيئة إىل أخرى عندما  هو املرحلة التي تنقل املتعلم من مادة إىل أخرى عندما يتعلق األمر بمواد متتابعة زمنيا، ومن

يتعلق األمر بني بيئات تعليمية متباينة جمال الرتبية البدنية مثال وجمال القسم، أو بني الساحة املدرسية والقسم أو 

بني املؤسسة الرتبوية وحميطها القريب، فالتمهيد مرحلة هلا من األمهية اليشء الكثري،  من ثم وجب االنتباه إليها 

  لتمهيد الذي يناسب اللحظة البيداغوجية التي يشتغل عليها املدرس.عىل مستوى انتقاء ا

واع متعددة من التمهيد، منها:   وهنا نتحدث عن أ

جز منه، ثم املرور نحو الدرس  جعة الدرس السابق أو ما أ ادة من االنطالق من مرا ما دأب عليه السادة مدرسو ا

ه ال يسجل أي إبداع من اجلديد أو ما تبقى من الدرس واخلامتة، وهذا النو ع من التمهيد ال يتطلب جهدا كبريا كام أ

فوا هذا النوع من التمهيد، وبالتايل ال  لدن املدرس، وغالبا ما يبعث امللل يف نفوس املتعلمني الذين يكونون قد أ

 يسجل لدهيم أي حافزية للتعلم، أو االنخراط اإلجيايب يف التعلم.

ن دعامة ديداكتيكية إما داخلية أي متوفرة بالكتاب املدريس، وقد تكون خارجية كام يمكن للتمهيد أن ينطلق م

يصحبها املدرس معه، مثل صورة، أو كاريكاتري أو نص أو خريطة أو رشيط فيديو قصري أو أرقام وإحصاءات... 

وف ويفتح وهذا النوع من التمهيد ينم عن وعي وجهد معترب من املدرس الذي بني الفينة واألخرى خيرج عن  أ ا

ادة، يف حماولة من املدرس لطرد امللل واملعتاد  املجال الرحب نحو اإلبداع والتجديد والتفكري املنهجي للرقي با

اليومي، كام ينمي يف املتعلمني التطلع للجديد ويقوي لدهيم الرغبة يف التعلم، وبني كل هذا يرسم املتعلمون 

فوه   وما اعتادوه يف درس االجتامعيات.للمدرس صورة مجيلة خترج عن ما أ

واع التمهيد ذلك الذي ينطلق من والواقع املعيش للمتعلم، يستنفر فيه أحاسيسه ويدفعه دفعا نحو  ويبقى أحسن أ

االنخراط يف املجال وينرشح صدره للتلقي والرتقي، كيف ال وهو يشعر أن جزءا من معيشه سيكون موضع سؤال 

بتت التجربةتعليمي من لدن املدرس، وقد  أن هذا النوع من التمهيد يتفاعل معه املتعلمون بشكل غريب،  38أ

ادة فإهنم ينخرطون يف حماولة التفاعل مع أسئلة املدرس، ال  ك الذين يوصفون بأهنم أقل اهتامما با حتى أو

 ليشء سوى ألهنا تالمس جزء من حياهتم.

ه ليس كل دروس مواد االجتامعيات صاحلة ألن يتناسب متهيدها والواقع املعيش للمتعلم،  لكن وجب أن ننبه أ

وف منها  أ لكن هنا ال بد من أن يسعى املدرس إىل استنفار ملكاته اإلبداعية رغبة يف جتويد التعلامت وجتاوز ا

                                                             
  حسب تجربة ومعاینة شخصیة، في إطار مواكبة التكوین بمراكز التكوین - 38 
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ادة واملتعلمني، فيستقر يف ذهن املتعلمني أن املدرس جمدد ومبد ع وحتقيق ذلك التفاعل اإلجيايب بني املدرس وا

  وال يكتفي بطريقة واحدة يف كل دروسه، ومن ثم يفتح أمام املتعلمني جماال لإلبداع الرتبوي.

  املقدمة

موضوعها فإهنا ال تثري نقاشا  كام يدل عليها اسمها فإهنا تلك املرحلة التي تقدم للدرس، واملقدمة من حيث بنية

ون عىل أن املقدمة جيب أن تصاغ بأسلوب واضح كبريا بني مدريس مواد االجتامعيات، فيتفق الفاعلون الرتبوي

كام جيب أن تكون تقريرية يقدمها املدرس للمتعلمني أو يرشكهم يف بنائها، ويستحسن  لغوي،خال من أي تعقيد 

  أن تنتهي بمجوعة من األسئلة التي تنم عن املراحل الكربى للدرس.

  الدعامات الديداكتيكية:

يكفي، لكن يف مستوى التخطيط للدرس الرتبوي كثريا ما تصادفنا يف مقطع أو بام  39كنا قد فصلنا فيها احلديث

نشاط تعلمي تعدد الوثائق وتنوعها مما يطرح معها سؤال: كيفية التعامل معها؟ هل توظف بالكامل يف النشاط؟ أم 

  يمكن االستغناء عن بعضها؟ وهل يمكن تعويضها بالكامل؟ أو تعويض بعضها؟

يبوح هبا الطلبة األساتذة، والسادة املدرسون للامدة، لكن دعونا نتفق حول قضية معينة تنص  هذه أسئلة كثريا ما

عليها التوجيهات الرتبوية التي تعترب أن الكتاب املدريس إنام صيغ يف حمتواه وهندس يف مبناه ليوجه إىل املتعلم 

س به يف التخطيط لدروسه، ومن ثم تكون   التوجيهات الرتبوية التي تعترب بمثابة  بالدرجة األوىل، واملدرس يستأ

"دستور" للامدة قد تركت الباب مرشعا أمام اجتهاد املدرسني ليعملوا نظرهم يف الوثائق املعروضة بالكتاب 

املدريس فيأخذوا منها ما يرونه صاحلا لبناء التعلامت، وإال فبإمكاهنم التخطيط لدروسهم بناء عىل جمموعة من 

  . 40اخلارجية رشيطة أن تتوفر فيها الرشوط العلمية والبيداغوجية سالفة الذكر الوثائق والدعامات

وباملقابل يمكن للمدرس أن يلجأ إىل مبدأ االنتقاء واملفاضلة بني الوثائق املوجودة بالكتاب املدريس، فليس  

ضمن استمرار التواصل ملزما باالشتغال عليها كاملة، بل يفاضل بني الوثائق وحيرص عىل التنويع بالشكل الذي ي

 البيداغوجي لدى املتعلمني، ويثري لدهيم حافزية التعلم الذايت. 

شطة الدرس:  التدبري الديداكتيكي أل

                                                             

  يرجع للصفحات اآلتية: - 39 

  یرجع، - 40 
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يف هذا املستوى من التخطيط حيرص املدرس عىل التفعيل اجليد ملختلف التدخالت الرتبوية والديداكتيكية 

  إلنجاح الدرس، منها:

الفضىل إلنجاح الدرس؟ ربام قد يرى البعض أن طرح السؤال هبذه الطريقة ال خيلو  : ما هي الطريقةطريقة العمل

من تصور حامل لدرس االجتامعيات، خاصة وأن أغلب العمليات الرتبوية داخل الفصل يتم التخطيط هلا وفق 

عل هذا األمر الطريقة العمودية، أي أن املدرس هو من جيب أن يقود كل العمليات الرتبوية وفق تصور معني، ول

فيه كثري من املساحات التي تلغي املتعلم وتعتربه عاجزا عن املشاركة الفعالة يف بناء الدرس، واألمر غري ذلك كام 

سنوضح الحقا، فالطريقة الرتبوية الناجعة التي جيب أن يفكر فيها املدرس وهو خيط للدرس يبغي أن تنبني عىل ما 

فسهم بطريقة أفقية عىل مستوى هو متوفر بني يدي املدرس، مثل: تفع يات احلوار البيداغوجي بني املتعلمني أ يل آ

ك أكرب عدد ممكن من املتعلمني، ويكون املدرس فيها منشطا ومسهال للعملية الرتبوية.   إرشا

ناء التخطيط لدرس أن يفكر يف عمل املجموعات أو مواضيع للبحث عرب إنجاز ملفات  كام يمكن للمدرس أ

  عا هذا األمر جيب أن يأخذ بعني االعتبار خمتلف الظروف الذاتية واملوضوعية يف املدرسة املغربية.        بحثية، وطب

: بناء األسئلة التعليمية ليس باألمر اهلني كام يبدو منذ الوهلة األوىل، ألن األمر ال يتعلق بسؤال األسئلة التعليمية

عليمي الغرض منه الوصول إىل أفكار تغني الدرس وتساعد عىل عاد يطرح ويتوقع إجابة معينة، وإنام هو سؤال ت

التعلم الذايت للمتعلمني، وهبذا املعنى فإن للسؤال التعليمي أمهية كربى وجب عىل املخطط للدرس أن يأخذها 

ة مفكر بعني االعتبار، والسؤال التعليم ال ينطلق من فراغ، كام ال ينفع معه الشكل التوليد لألسئلة، وإنام هو مرحل

فيها بطريقة جيدة، بل ال نبالغ إذا زعمنا أن السؤال التعليم هو حمور العملية التعليمية التعلمية، ألن ما ينتظر من 

ط  ه هو الذي يكشف عن مدى تفاعل املتعلمني والدرس وحيفزهم لالنخرا ورائه هو لب الفعل الرتبوي، كام أ

  اإلجيايب يف عملية التعلم.

  وط عديدة يمكن أن نذكر بعضها:وللسؤال التعليمي رش

غ  ال بد أن ينطلق من وثيقة تربوية موظفة يف الدرس، فال ينفع أن يطرح املدرس أسئلة تروم بناء التعلامت من فرا

 دون سند تربوي.

 ال بد للسؤال التعليمي من أن تكون صياغته اللغوية واضحة، وخاليا من التعقيدات اللغوية.

  تركيبته اللغوية.ال بد أن يكون خمترصا يف 

 ال بد من توظيفه يف اللحظة البيداغوجية املناسبة.  
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 وال ينتظر من طرحه إجابات عديدة.

 وال بد أن خيدم أهداف التعلم. 

  وهبذا النوع من األسئلة نتجنب العشوائية يف العملية التعلمية، ونضمن مسامهة املتعلم يف بناء التعلامت. 

وتكاد تكون هذه املرحلة يف التخطيط آخر  رف كذلك بامللخص واملنتوج واحلصيلة،تعبناء / تركيب التعلامت: 

حمطة، لكن يف كثري من األحيان تثار حوهلا العديد من األسئلة عىل مستوى اهلدف منها ومن يساهم يف بنائها، 

بناء التعلامت، هل  ويصطدم الطلبة األساتذة بل وحتى الفاعلني يف القسم هبذا املستوى من النقاش الرتبوي حول

 تقدم جاهزة للمتعلم أم يساهم يف بنائها، ويمكن أن نميز يف اإلجابة عن هذا السؤال بني مستويني:

يفضل تقديمها جاهزة للمتعلم بعد أن يستنفذ املدرس خمتلف رشوحه وحيقق األهداف التي رسمها جلزء  أوهلام

يني: أما السبب األول فريجعونه لضعف مستوى من ختطيطه، وحجة هذا الفريق ال خترج عن سببني موضوع

املتعلمني الذين سوف لن يقدروا عىل تكون ملخصات خاصة هبم، أما الثاين فمرده لضغط الرزنامة الرتبوية التي 

تفرض عىل املدرسني إمتام الربنامج املقرر يف أوقات حمددة من السنة الدراسية، خاصة إذا كانت املستويات 

  إشهادية.

النقاش  وبقليل منا كنا نقر بام سلف ذكره من حجج للفريق األول، ألن ذلك واقع والواقع ال يرتفع، لكن، إذ

  يمكن رد هذه احلجج، وذلك من خالل اآليت:

ه شأن باقي املتعلمني عىل املستوى العاملي ال خيتلف عنهم يف يشء،  ربام املجال الوحيد  إن املتعلم املغريب شأ

م هو البيئة التعلمية كيف نضجت عند غرينا، وبقيت تراوح مكاهنا عندنا، فبقليل من الذي يشكل الفرق بينه

اجلهد يمكن أن نمرن املتعلم عىل إنتاج معرفته بمعية مدرسه الذي ينحرص دوره يف التوجيه والتنشيط والتصحيح 

وية، فال بد من ترك مساحة معتربة لإلبداع الرتبوي ، وعدم النظر إىل املتعلم عىل واملواكبة، وليس الوصاية أو األ

ك املتعلمني، بطريقة فردية أو بشكل مجاعي،  ه قارص عن إنتاج تعلامته، وهنا نكون أمام ختطيط واع يسمح بإرشا أ

نا ما زلنا ننظر  وفق املثل الصيني "علمني كيف أصطاد السمكة"، ولعل هذا ما ينقصنا يف مدرستنا املغربية، كيف أ

ه قارص وج ب ملؤه بمختلف املعارف، ولعل هذا التوجه يف الرتبية والتعليم تم جتاوز ليس من قبل للمتعلم أ

الدول التي سبقتنا يف امليدان وحتقق مراتب متقدمة يف سلم الرتتيب العاملي ملدارسها بل من الدول التي كانت يوما 

لتجديد واحلرية واإلبداع والتعلم ما برفقتنا وقطعت أشواطا معتربة يف إصالح نظامها الرتبوي الذي ينبي عىل ا

 الذايت.
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أما السبب الثاين املرتبط بضغط الربنامج الزمني، فاألمر مقبول، ولكن إذا كان هناك تدبري معقلن للزمن املدريس 

يمكن جتاوز هذا املشكل، ألن الغاية الكربى من الرتبية والتعليم عي خدمة املتعلم وجعله مواطنا صاحلا، فكيف 

 كون هذا الصالح واملتعلم غري قادر عىل إنتاج تعلامته أو عىل األقل أن يساهم يف بنائها.  يمكن أن ي

فيتحمس للفكرة التي مفادها أن املتعلم يساهم يف بنائها، وهو توجه أما الفريق الثاين بخصوص بناء التعلامت: 

غربية، لكن لإلنصاف نود التذكري أن هذا سليم ويتناغم والتدريس وفق املقاربة بالكفايات التي تبنتها املدرسة امل

ايض،  املبدأ نادت به خمتلف التوجيهات الرتبوية التي واكبت مادة االجتامعيات منذ بداية هناية سبعينات القرن ا

حت عليها التوجيهات الرتبوية كثريا، ألهنا هتدف إىل هتيئ  املرحلة اإلعدادية إىل أخذ النقط  املتعلم منذلكن أ

  امللخص يف أفق هتيئته إىل مرحلة التعليم الثانوي التأهييل واجلامعي.وتكوين 

املتعلمني يف  من قبلوبناء التعلامت يتم عرب تقنية أخذ النقط وتسجيلها مبارشة عىل الدفاتر أو عرب املسامهة اجلامعية 

ملتعلمون يمكن أن ييرسوا إنتاج ملخص وتدوينه يف الدفاتر، وهي عملية متعبة يف البداية لكن إذا تعود عليها ا

  العديد من املهام عىل املدرسني. 

د  وما يمكن أن نتفق عليه يف بناء التعلامت أن نسعى جاهدين إىل حماولة تغري نظرة املتعلمني لدروس موا

االجتامعيات، وتكون النمطية هي سيدة املوقف، فقد شاع عند املتعلمني يف مواد االجتامعيات إن امللخصات هي 

  ع ملجموعة من األفكار تضم لبعضها لتكون فقرة خدمة لعنوان أو لنشاط معني.جتمي

لكن، جيب عىل مدريس هذه املواد أن يفكروا بل يبدعوا يف عملية تغيري املعتاد، وذلك بتنويع أساليب بناء  

ن احليوية، التعلامت وذلك عرب توظيف العديد من املهارات التي يمكن أن تضفي عىل درس االجتامعيات نوعا م

ونضمن انخراطا كبريا من قبل املتعلمني يف بنائها والتفاعل مع توجيهات املدرسني، كام تساهم من جهة أخرى يف 

تصحيح تلك النظرة النمطية عن درس االجتامعيات الذي هو درس من أجل احلفظ واالسرتجاع يوم االمتحان، 

  من هذه املهارات نذكر:

طة خدمة جليلة لدرس االجتامعيات عند توظيفها بطريقة سليمة تراعي خمتلف : يمكن أن تؤدي اخلطااخلطاطة

العنارص الرضورية يف رسمها وتعبئتها، من ذلك ضبط العنارص األساسية للخطاطة وعنارصها الفرعية، ثم 

ناء األسهم التفاعلية، ويمكن للمتعلم أن يوظف مهارة اخلطاطة إن هو استوعبها جيدا يف كل املواد وكذلك أ

 قيامه بمراجعة بعض املواد، وما اخلرائط الذهنية يف هذا ملستوى ببعيدة عن اخلطاطة. 

: هنا يمكن أن نوظف اجلدول عىل مستوى بعض املقارنات أو سنوات/ نسب / إحصاءات، وما يقابلها اجلدول

 من معطيات، فعوض تكوين فقرة جتمع كل هذه األرقام والنسب يمكن إدراجها يف جدول.  
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: اخلريطة حارضة بقوة يف درس االجتامعيات، وغالبا ما ال تستغل عىل الوجه األصح، فينظر إليها أهنا خلريطةا

وسيلة ديداكتيكية تستخرج منها معلومات فحسب، واألمر غري ذلك فاخلريطة من حيث التوظيف الرتبوي 

فيا، فينطلق املتعلمون من معطيات تتجاوز هذا األمر، فيمكن توظيفها يف بناء تعلامت درس التاريخ كام اجل غرا

 ووثائق ويقومون بتوطينها يف كراساهتم بناء عىل توفري إطار جاهز خلريطة ما.

وهنا سينخرط كل التالميذ يف عملية االشتغال الفردي واجلامعي الستخراج املعلومات، ثم ينتقلون إىل االشتغال  

قبل املتعلمني يف درس االجتامعيات، وهبذه الطريقة يمكن  الفردي عرب توطينها، وبذلك نضمن مسامهة فعالة من

 أن نحد من الشغب والوقت امليت داخل احلصص املدرسية. 

: يتحول املنتوج وفق هذه املهارة إىل جمموعة من النقط أو العوارض التي يعمل املتعلم عىل أخذها يف تقنية النقط

س مرحلة معينة من النشاط، وحتى حتقق هذه التقنية مرادها كراسته كلام بدت له فكرة معينة، أو استوىف املدر

يطلب من املدرس أن يعي جيدا صعوبة املهمة، وينبه املتعلمني ويرشدهم عند كل استفاء للفكرة حتى ال نسقط 

يف نوع من الفراغ، أو انقطاع للتواصل البيداغوجي داخل الفصل، فيحرص عىل التتبع ليتأكد أن كل املتعلمني 

ع يف يدونو ن النقط، وبقدر صعوبة هذه التقنية بقدر ما يمكن أن تسهل عملية التعلم الذايت وتساعد عىل اإلرسا

 عملية إنجاز الدروس، ألن العملية تكون بالتوازي: االشتغال عىل الوثائق فالرشح ثم التدوين.    

مر بتطور بعض الدول املدرسة أو : غالبا ما يوظف اخلط الزمني يف درس التاريخ عندما يتعلق األاخلط الزمني

 مراحل زمنية معينة، يدرك بواسطته املتعلم أن الزمن متحرك، ويمكن أن يغنيه عن فقرة. 

فيا املبيان  أن يدرج يف باقي دروس مواد االجتامعيات. كام يمكن: يوظف عىل نطاق واسع يف درس اجلغرا

 درس االجتامعيات حيوية معينة، واألهم أهنا يمكن أن وميزة هذه املهارات التي ذكرناها أهنا يمكن أن تضفي عىل

توظف يف عملية التقويم، فيطلب من املتعلم أن حيول مهارة معينة إىل فقرة من أسطر حمدد يوضح فيها تطور 

ادة وفتحنا بابا جديدا يف عملية التقويم التي  مل ظاهرة معينة، وبذلك نكون قد سامهنا يف تغيري عقلية املتعلم نحو ا

تعد تعتمد عىل استنفار املخزون الذهني للمتعلم، متنحه العديد من املعطيات وتطلب منه إنجاز مهمة حمددة دون 

أن يتيه يف املجهول، ونحارب من جهة ظاهرة احلفظ الببغائي لدروس االجتامعيات، وما يواكبها من عمليات 

 الغش املختلفة.       

 مصطلحات ومفاهيم وأعالم:
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ء كانت مرشوحة  ختصص خانة يف اجلذاذة لرشح املصطلحات واملفاهيم واألعالم التي يتطرق إليها الدرس سوا

 بالكتاب املدريس أو غري مرشوحة.

 تقويم: مرحيل وإمجايل:

شطة واملقاطع املنجزة، التقويم املرحيل كبا لإلنجاز عىل مستوى األ : كام يدل عليه اسمه يكون مرحليا أي موا

  ، ألن اهلدف منه هو قياس درجة حتقق اهلدف أو األهداف املرصودة للجزء من الدرس.ومصاغا بشكل دقيق

: عادة ما يسطر يف آخر اجلذاذة وتنصب أسئلته عىل خمتلف عنارص الدرس، ويبني كذلك أما التقويم اإلمجايل

  مستويات حتقق األهداف التي برجمت للدرس ككل. 
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  جتامعيات.نامذج من التخطيط يف مادة اال

 41نموذج جلذاذة الثانوي اإلعدادي:
 

ادة: التاريخ                          ثانوي إعدادي 3املستوى:                                  الضغط االستعامري عىل املغرب        ا

حصص3مدة اإلنجاز:                                                                                                        03ترتيب الدرس:   

  الدورة: األوىل 

ابة، جملة الوثائق، مشكلة احلدود لعكاشة برحاب،9كتاب االستقصا للنارصي ج املراجع: ك.م: املنار، التجديد،  مظاهر يقظة املغرب.عالل خلديمي، حممد املنوين، ، جملة دار ال

  اخلارجية.                                                                                                             املغرب يف مواجهة التحديات 

: أهداف التعلم  

دراسة التهافت االستعامري عىل املغرب. - تعرف الضغوط االستعامرية األوربية عىل املغرب.                           -    

 تتبع مراحل فرض احلامية عىل املغرب. - أسباب فشل اإلصالحات.                                        معرفة بعض -

  إدراك حجم اخلطر الفرنيس عىل املغرب ومشكلة احلدود املفتعلة. -  

  
                                                             

  .رغبة في االختصارمن المقطع األول من الدرس نكتفي في هذا النموذج بالتخطیط للنشاط األول  - 41 
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شطة الدرس مصطلحات ومفاهيم ةالدعامات ااديداكتيكي التدبري الديداكتيكي أل مراحل إنجاز  

التعلامت بناء الدرس  املعاجلة الديداكتيكية 

جم مقاطع صياغة مقدمة تقريرية، تذيل بطرح أسئلة ترت 

 التعلامت املؤطرة للدرس. 

قراءة الكاريكاتور: طرح أسئلة 

ع دقيقة حوله، الوصول إىل موضو

 الدرس، وتأطريه زمنيا ومكانيا.

ينطلق املدرس من -

أسئلة تربط بني السابق 

والالحق عىل مستوى 

  ستعامر اجلزائر.ا

 20كاريكاتور ص -

 متهيد

+ 

 مقدمة: إشكالية

عرف الضغوط العسكرية األوربية عىل املغرب وآثارها املختلفة.  املقطع التعليمي األول: أ

سيل:يإ  

 األمري عبد القادر:

 بيجو:

 سيدي حممد:

 لال مغنية:

، وظهور املقاومة 1830احتالل فرنسا للجزائر  -

 مة األمري عبد القادر.املسلحة، أشهرها مقاو

دعم املغاربة لألمري عبد القادر عىل املستوى الشعبي  -

 والرسمي: انزعاج فرنسا.

ثم االصطدام املبارش يف  مشاكل احلدود: مناوشات، -

 .1844معركة إسيل

 هزيمة اجليش املغريب. -

نحدد  بعد قراءة النص، -

 موضوع الوثيقة

 تأطريها زمنيا ومكانيا. -

 حتديد اسم املعركة ومكاهنا -

 استخراج سببها -

 حتديد نتيجتها -

 توطني مكان إسيل -

  ، نص1الوثيقة رقم

  

  

  

  

  

  ، ختطيط2الوثيقة رقم

 

النشاط األول: 

ة الضغوط العسكري

 الفرنسية. 
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 توقيع اتفاقية لال مغنية غري املتكافئة -

 غموض االتفاقية -

 ماسية.هزيمة عسكرية = هزيمة دبلو -

زحزحة احلدود من واد تافنا إىل مصب واد عجرود  -

 مدينة السعدية حاليا

  عدم حتديد احلدود بدقة جنوب ثنية السايس. -

 تذرع اإلسبان بمشكلة القرصنة الريفية. -

 ، اهلزيمة.1859/1960معركة تيطاوين  -

 احتالل تيطاوين، وحتديد غرامة ثقيلة للخروج منها. -

  خيل املرايس.عجز املخزن ورهن جزء من مدا -

 طريقة استعراض اجليش -

  

  

قراءة الوثيقة وحتديد طبيعتها  -

 وموضوعها

 الوقوف عند غموض االتفاقية. -

 قراءة النص وتأطريه -

 لة القرصنة.حتديد مشك -

 مالحظة الصورة. -

استخراج من النص نتائج  -

ارها   هزيمة تيطاوين وأ

  

  4و3الوثيقة رقم 

  

  

. نص 6و 5الوثيقة رقم 

  خارجي:

 

 

 

 

 

النشاط الثاين: 

ة الضغوط العسكري

 اإلسبانية.

 

  السبب الرئيس يف معركة إسيل. حدد-ويم مرحيل: تق

رين ملعركة إسيل -  بني عىل األقل أ

ري ترك احلدود اجلنوبية الرشقية للمغرب دون حتديد. -  أوضح تأ

 تيطاوين. حدد أهم نتائج معركة  -
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  االحتاد األوريب بني االندماج واملنافسة.

  

فيا                       ادة: اجلغرا   ثانوي إعدادي 3املستوى:                                                                                                        ا

  مدة اإلنجاز: حصتان                                                                                                                         05ترتيب الدرس:   

  الدورة:  األوىل 

  .     Image économique du monde, Raport de PNUDاملراجع: ك.م: املنار، التجديد، 

                                                                                                          

  :أهداف التعلم

يات اندماج االحتاد األوريب.   -      استخلص مكانة االحتاد األوريب يف االقتصاد العاملي. -                                        تعرف آ

بني املشاكل التي تواجه االحتاد. –                                       األوريب.استنتج أسس قوة االحتاد  -  أ

  .بناء موقف إجيايب نحو الوحدة املغاربية والعربية واإلفريقية - 
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شطة الدرس مصطلحات ومفاهيم مراحل إنجاز  الدعامات ااديداكتيكية التدبري الديداكتيكي أل

 املعاجلة الديداكتيكية بناء التعلامت الدرس

م مقاطع صياغة مقدمة تقريرية، تذيل بطرح أسئلة ترتج 

 التعلامت املؤطرة للدرس. 

 قراءة صورة علم االحتاد األوريب

لة عىل : تذيل بأسئفيزا شينغن مثال

ائع مستوى تنقل األشخاص والبض

 بني بلدان االحتاد.

ينطلق املدرس من - 

أسئلة تربط بني السابق 

والالحق عىل مستوى 

 2و1احلربني العامليتني 

متهيد    

+ 

 مقدمة: إشكالية

يات اندماج بلدان االحتاد األوريب. تبع مراحل وآ  املقطع التعليمي األول:أ

   اندماج جمايل:

أهم النتائج السياسية واالقتصادية للحربني العامليتني  -

 .2و1

شطة بأوربا الغربية. -  تركز خمتلف األ

أمهية شبكة املواصالت يف حتقيق االندماج بني بلدان  -

 االحتاد.

ضعف اندماج بلدان أوربا الرشقية املنفصلة عن  -

  االحتاد السوفيتي 

 حتديد موضوع الوثيقة. -

 حتديد جماالت االندماج. -

استنتاج املناطق الضعيفة  -

  االندماج.

  

  ، خريطة1الوثيقة رقم

  

  

  

  

  

 

النشاط األول: 

عرف االندماج  أ

املجايل لبلدان 

 االحتاد األوريب
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 حتويل اخلطاطة إىل فقرة . - معاهدة روما:

  

 

 حتويل النص إىل خطاطة -

كهم فعليا يف خمتلف  - كل هذا بمعية املتعلمني وإرشا

  مراحل البناء

 الوثيقة.حتديد موضوع  -

 تسمية مؤسسات االحتاد. -

  معرفة دور كل مؤسسة. -

قراءة النص، رشح مفرداته  -

 الصعبة، تأطريه تارخييا.

  استنتج أهم أهداف االحتاد. -

  ، خطاطة.1الوثيقة رقم 

  

  

  ، نص.2الوثيقة رقم

 

 

يز النشاط الثاين: أم

أهم مؤسسات 

االحتاد األوريب 

 وأهم أهدافه.

  املنجزة يف الدرس إىل فقرة وعرب عنها شفهيا. حول اخلطاطة - تقويم مرحيل: 

 اذكر عىل األقل ثالث مؤسسات من بني مؤسسات االحتاد األوريب وابرز دور كل واحدة عىل حدة. -
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  :42نموذج لتخطيط درس يف التاريخ بالسلك الثانوي التأهييل

 

  اليقظة الفكرية يف املرشق العريب

ادة: التاريخ.                املستوى: السنة األول من سلك البكالوريا: م.ع. رياضية                                                                                     ا

  صتانمدة اإلنجاز: ح                                                                            .                           الدورة: األوىل

                                                                                    04الوحدة:                   املجزوءة األوىل.                                                                          

فيا، املراجع: ك.م: بري حوراين، الفكر العريب يف عرص النهضة، حممد عامرة، رفاعة الطهطاوي األعامل الكاملة. حيي بوحلية، من سلك الباكال 1س مورد التاريخ واجلغرا وريا، أ

  البعثات التعليمية املغربية واليابانية.                            

  : أهداف التعلم

  تعرف العوامل التي سامهت يف اليقظة الفكرية باملرشق العريب.  -

 رات التي سامهت يف اليقظة الفكرية باملرشق العريب.حتديد التيا -

 .الوعي بأمهية اليقظة الفكرية باملرشق العريب -

  

  

                                                             
  ر.نكتفي بالتخطیط هنا كذلك للنشاط األول طلبا لالختصا - 42 
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شطة الدرس مصطلحات ومفاهيم  التدبري الديداكتيكي أل
 مراحل إنجاز الدرس الدعامات ااديداكتيكية

  املعاجلة الديداكتيكية  بناء التعلامت

شكايل بمعية املتعلمني، ويذيل بمجوعة من األسئلة التي ترتجم املحاور السعي إىل بناء متهيد إ

 الكربى للدرس.

 حتديد معنى اليقظة لغة واصطالحا -

 تأطري املوضوع زمنيا ومكانيا، -

 ، حماسن محلة نابولبون. املجاالت التي استهدفتها.1نص رقم -

 .، أمهية املطبعة، بناء املدارس، الربامج والكتب املدرسية2نص رقم -

  متهيد إشكايل

  

 

  

  م19النشاط التعليمي األول: استخلص عوامل اليقظة الفكرية باملرشق العريب خالل القرن 

 نابوليون: -

 بالد الشام: -

 بطرس البستاين: -

 ناصف اليازجي: -

  

  

  

  

  

  

 أمهية احلملة الفرنسية عىل مرص. -

عثامنية باملرشق سياسة الترتيك التي هنجها ممثلو السلطة ال -

 العريب 

 االهتامم بالتعليم، وتكوين املدارس احلديثة والربامج العرصية. -

 تشجيع تعلم الفتاة. -

 الرتويج للحرية عرب نرش أفكار تدعو هلا، واملسامهة يف السلطة. -

 الدعوة للمدنية احلديثة. -

 تكوين اجلمعيات الثقافية. -

الياجزي: من رواد اليقظة العربية: بطرس البستاين وناصف  -

ءة النص وتأطريه زمنيا ومكانيا -  قرا

 اذا الربط بني نابوليون واليقظة العربية -

 لة نابوليون.حدد امليادين التي ركزت عليها مح -

 استخرج من النص احلدثني الرئيسيني. -

 ما تقييمك. -

 حدد دور اجلمعيات يف لبنان. -

 اذا زاد العداء نحو السلطة الرتكية. -

 أي دور سيقوم به بطرس البستاين. -

اذا التحول من املطالب الثقافية إىل مطالب  -

االشتغال عىل 

زاة  اخلطاطة بموا

  النصوص.

  .1نص رقم

  

  

  

  .2ص رقمن

، من 2نص رقم

  مذكرات

عوامل اليقظة  - 1

 باملرشق العريب
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 حممد عيل: -

 رفاعة الطهطاوي: -

االهتامم باللغة العربية الفصحى واألدب العريب والدعوة إىل 

  وحدة العرب.

أمهية مرشوع حممد عيل لتحديث مرص: إرسال البعثات  -

الطالبية إىل اخلارج(أوربا)، نقل املعرفة إىل مرص، حتديث 

 الدولة.

 استفادة مرص من هجرة املثقفني اللبنانيني إليها. -

 نانيني بمجال الصحافة والنرش.اهتامم املهاجرين اللب -

ناء وبنات مرص عىل حد  - مرشوع رفاعة الطهطاوي: تعليم أ

ء.  سوا

 دول السلطة السياسية يف قيادة املرشوع التحديثي. -

  الدعوة إىل احلرية. -

  باالستقالل.

 تأطري النص زمنيا ومكانيا. -

 كز عليها حممد عيل.أحدد املجاالت التي ير -

  أفق عند أمهية مرشوع حممد عيل. -

 أحدد سبب هجرة مفكري لبنان إىل مرص. -

 ما املجاالت التي اهتموا هبا. -

 أستخلص امليادين التي اهتم هبا الطهطاوي -

 هل دعا إىل املساواة بني اجلنسني. -

  حدد أفكاره السياسية. -

  + الصورة3نص رقم

   42ص 1نص رقم 

  

  2/43نص رقم -

  3/43نص رقم

  

  

  

  

  

دور مرص يف  - 2

  اليقظة العربية

  

  

  تقويم مرحيل: 

  حدد بعض العوامل التي أدت إىل اليقظة العربية باملرشق العريب.

  حوله دعاة اليقظة العربية.استخلص املجال املشرتك الذي اتفق 

 ما الذي ميز مرشوع حممد عيل عن غريه من رواد اليقظة العربية. 
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  الفصل الثاين
  

 في االجتماعيات تدبير التعلمات
  

  :إدريس احلافيظد  
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  مقدمة

شطة التعليم والتعلم من املدرس امتالك كفايات معينة، وهي إما كفايات مشرتكة  تتطلب مرحلة تدبري أ

ُدرسة أو كفايات ختصصية،  د كتلك التي هتم مجيع التخصصات واملواد امل جيب أن يمتلكها مدرس موا

عىل حتقيق  ،توفره عىل قدر كاف من املعارف، واملهارات والكفايات الالزمة لتنفيذ الدرسيساعد وتامعيات. االج

استخدام طرق تدريسية متنوعة، وتوظيف  التمكن منبأجراة ما تم التخطيط له، ومنها أهدافه، خاصة ما يتعلق 

ية مناسبة، مما يساعد عىل نجاح العملية ديداكتيكي جيد للوسائل التعليمية، واحلرص عىل توفري بيئة تعليم

  ة وينعكس ذلك إجيابا عىل أداء التالميذ. ميالتعل-التعليمية

  املحور األول: التدبري الرتبوي: رصد املفهوم

  مفهوم التدبري وأمهيته يف املجال الرتبوي - 1

، وهو علم وفن، وطريقة تسيري، وإدارة، وتوجيه،  Gestionالتدبري  َ ر َّ ب َ ، أي 43وتنظيممصدر لفعل د

 أما. 44عواقبه يف أي: ينظر ويدبره أمره يتدبر الرجل والتدبري: أن .القدرة عىل إنجاز أشياء جيب أن تتحقق فيه

ئية واخلطط واآلليات العمليات والتقنيات من جمموعة عن عبارة فهو االصطالح، حيث من التدبري  التي اإلجرا

شطة املدبر عليها يعتمد  كفايات وأهداف من انطالقا معني، زمكاين إطار يف واملشاريع توالتعليام لتنفيذ األ

ء والطرائق والوسائل، املوارد من جمموعة عىل كذلك واعتامدا حمددة،   .45معنوية أم مادية أكانت سوا

ري العميل يستعمل حاليا مفهوم التدبري حسب السياق. ففي املعنى األول يكون التدبري رديفا للتسي

الية والبرشية بغية الوصول إىل جمموعة أهداف حمددة سلفا. أما املعنى مكانللمؤسسات بتوظيف إ ادية وا اهتا ا

يقصد به طريقة قيادة األفراد واملجموعات داخل سياق تنظيمي حمدد بغية تعبئتها وتوحيد عملها من أجل فالثاين 

  .46حتقيق غايات مشرتكة

ما، ويتم ذلك عرب اختاذ جمموعة من  لتحقيق فعل د،هو التفكري العقالين والتخطيط اجلي إذن فالتدبري

حتياطات، أو بسن قوانني أو تعاقدات لتسهيل هذه املهمة. ويف املجال الرتبوي متثل االورتتيبات الجراءات واإل

املدرسة وحدة أو منظومة إنتاجية حتقق جمموعة من األهداف املجتمعية، ألهنا فضاء للعطاء واإلنتاج الرتبوي 

   تتطلب تدبريا جيدا وحمكام، يشمل مجيع األمور اإلدارية والرتبوية والبيداغوجية.وبالتايل

                                                             
43- Larousse, p 692. 

زء ،العرب لسان ،منظور  ابن -44 وت، صبح دار ،4 ا سوفت، لبنان، ب   .277ص ، 1،2006ط املغرب، البيضاء،الدار إد
ط-45 ، املدر والنجاح البيداغو التدب جميل، ص1،2016حمداوي ،10.  
ية -46 ال سن بوي  ،ا ال املدبر املعارف،كفايات شورات طم ص1،2010، ،43.  
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تدبري  خالهلا ويتم والربامج، للخطط الفعيل التطبيق مرحلة التدبري هو :وعىل مستوى الفصل الدرايس

ضا يتم كام .والتعلم التعليم وضعيات  للمستفيدين قيموال واخلربات بنقل املعارف تسمح التي الوضعيات بناء أ

 وكذا ملعرفة، لنقل املهنية املتبناة الوضعيات نوعية تقويم يتم املرحلة، هذه جودة عىل حمكمة. وللحكم خطة وفق

 التكوين إعادة أو التكوين عملية نتائج ملتابعة املوارد املوجودة ثم املتوفرة، الرشوط أو الوسائل طبيعة

   .47ورصدها

واع - 2  الرتبوي التدبري أ

واع عدة بني الدرايس الفصل داخل التدبري جمال يف نميز   ومنها: وتكامل تفاعل بينها يوجد أ

 ناء املدرس هبا يقوم التي واخلطوات اإلجراءات خمتلف متثل التعلامت: تدبري  خالهلا من ويتم ،الدرس أ

 وفق واخلربات علوماتوامل املفاهيم واستيعاب إدراك عىل املتعلمني تساعد والتي والتعلم التعليم وضعيات تدبري

شطة تدبري عىل ترتكز وبيداغوجية، ديدكتيكية عمليات إنجاز عىل التدبري ويقوم حمكمة. خطة  املرتبطة األ

ئق الديدكتكية، الوسائل واستعامل باملحتويات،  االيقاعات وتنظيم الفصيل، الفضاء وتدبري التدريس، وطرا

  .48ظيلف وغري لفظي بشكل التواصل وحتقيق املدرسية،

 عىل مبارشة انعكاسات وله الرتبوية العملية يف مهمة مكانة التعلم فضاء تدبري حيتل التعلم: فضاء تدبري 

 وقوانني قواعد تضبطه عالئقي، وسياق اجتامعية مركبة؛ بنية عن عبارة التعلم وفضاء ورشوطه. التعلم ظروف

 التواصلية. العملية نجاح هبا يتحقق رضورية أمور وهي القسم، مجاعة أفراد بني والعالقات واملهام األدوار حتدد

 التعلم، وضعيات تنظيم يف تتمثل التي القدرات من جمموعة توفر املدرس من التعلم فضاء تدبري ويتطلب

كهمإو املتعلمني وحتفيز التعليمية، الوسائل وتنظيم  أفضل ناخم وتوفري سلوكاهتم وضبط التعلامت بناء يف رشا

  الرتبوية. هدافاأل لبلوغ للتعلم

 الترشيعات أولته وقد التعلمية،-التعليمية العملية يف كبرية أمهية التعلم زمن يشكل التعلم: زمن تدبري 

 كبرية إشكاالت التعلم زمن ويطرح	املعريف. التحصيل يف فاعال عنرصا  هباعتبار قصوى، أمهية واإلدارية الرتبوية

ناء الوقت تدبري بحسن يتعلق فيام للمدرس  واستغالل الزمن يف التحكم رضورة يفرض ما وهو دراسية، حصة أ

  أفضل. تعليمية مردودية لتتحقق ومعقلن هادف بشكل املدرسية احلصص

 تتمثل الوسائل التعليمية يف جمموع من الوثائق والدعامات واألجهزة التعليمية  التعليمية: الوسائل تدبري

ريس لزيادة فعالية التعلم. ويتطلب استعامهلا من لدن املدرس، ، تستخدم يف عملية التدوغري الرقمية الرقمية

                                                             
ان، محمد - 47  قيا مطبعة التعليم، جودة تدب أمز ط البيضاء، الدار الشرق، أفر   .103ص ،1،2005املغرب،

الوطنية،-48 بية ال ،وزارة التدب ص2017مجزوءة ،5.  
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تناسب املستوى اإلدراكي للمتعلم، وتوظيفها بشكل جيد من خالل  جمموعة من الرشوط والضوابط، كأن ةمراعا

ختطيط وبرجمة استعامهلـا، واستحضار الكفايات واألهداف التي يراد حتقيقها، والتأكد من مدى صالحيتهـا عىل 

 توى الوضوح واملقروئية وارتباطها بالنشاط املربمج.مس
  

  دور املدرس يف تدبري التعلامت - 3

هر عىل سوي ،باعتباره قائدا مدبرا ملجوعة القسم	أدوار ومسؤوليات تربوية،طلع املدرس بوظائف وضي

شطة التعلم والعمل عىل حتقيق األهداف الرتبوية ة يف حددامل تدبري الفضاء والوسائل وزمن التعلم وتدبري أ

  املنهاج، وتتجىل أدواره يف تدبري التعلامت يف العنارص التالية: 

- للمدرس دور كبري يف تدبري التعلامت من خالل املراقبة والتوجيه واإلرشاد وتنشيط العملية التعليمية -

  التعلمية؛

تعلم عىل حتقيق تنويع املقاربات البيداغوجية التي تساعد عىل حتقيق الكفايات املنشودة، وتساعد امل -

  األهداف املسطرة اعتامدا عىل قدراته الذاتية؛

تنفيذ وضعيات التعليم والتعلم، ومساعدة املتعلم عىل حتويل املعارف إىل موارد حيسن استغالهلا بفاعلية  -

  ة؛ديديف حل وضعيات ج

ل واحلوار مع اعتامد التعاقد البيداغوجي لتدبري اجلانب التواصيل والعالئقي، وإتقان مهارات االتصا -

شطة التعليم والتعلم؛  املتعلمني وحتفيزهم لالنخراط يف أ

  ؛ هتنظيمو توفري اجلو املالئم لعملية التدريس من خالل ضبط الفصل الدرايس -

شطة املرتبطة بتدريس مواد االجتامعيات  - العمل عىل استثامر التكنولوجيات احلديثة يف بناء بعض األ

 ؛اف التعلم التي يصعب حتقيقها بطرق تقليدية أخرى، وحتقيق أهدلتجويد التعلامت

يف  اعتامد التقويم املواكب لبناء التعلامت لتشخيص الثغرات وعوائق التعلم وتقديم املعاجلة والدعم -

  ؛ حينه

القيام بدور املرشد النفيس واالجتامعي ملساعدة املتعلمني الذي يواجهون بعض صعوبات التعلم الناجتة  -

 واجتامعية؛عن مشاكل نفسية 
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  تدبري الوضعيات التعليمية التعلمية: الثايناملحول 

  التعلمية واملفاهيم املرتبطة هبا- تعريف الوضعية التعليمية  - 1

تعد الوضعيات التعليمية التعلمية من أهم الركائز األساسية للتدريس بالكفايات، وهي املجال املالئم الذي 

شطة التعلمية التعلمية واملفاهيم املرتبطة هبا -لبداية إىل مفهوم الوضعيات التعليميةوسنتطرق يف ا .تنجز فيه األ

  وحتديد دالالهتا.

  تعريف الوضعية  - أ

، الوضعية بأهنا " معظم الظروف واألشياء التي تقع يف وقت خاص، ويف مكان Oxfordيعرف معجم 

". 50اليشء أو يتموقع ، الوضعية هي " أن تكون يف مكان أو حالة حيث يوجدP. Robert. أما معجم 49خاص"

والوضعية باملعنى العام، مصطلح متداول يعني العالقات التي تربط شخصا أو جمموعة من األشخاص بسياق 

معني؛ ويتميز هذا السياق أساسا بالبيئة التي يتموضع األشخاص داخلها، أي جمموعة من الظروف يف حلظة 

ُدرسة وفق  . ويف السياق املدريس الوضعية هي التفاعل بني51معينة ادة امل املكونات الثالث: املتعلم واملدرس وا

  جمموعة من اخلطوات والعمليات واألفعال. 

) الوضعية التعليمية بأهنا جمموع العالقات القائمة بشكل ظاهر بني Brousseau, 1986حدد بروسو (

وي يمثله املدرس بغية إكساب املتعلم أو جمموعة من املتعلمني ووسط ما حيتوي عىل أدوات أو أشياء ونظام ترب

ة أو يف طريق التشكل َّ كل َ ش ُ . وتعرف الوضعية يف جمال الرتبية والديداكتيك بأهنا سياق 52هؤالء املتعلمني معرفة م

  حيدث فيه التعلم إما بشكل تلقائي أو قصدي أي أهنا وضعية تعلم منظمة من قبل املدرس. 

ئق التي تعرتض املتعلم، وجتعله أمام مهمة عليه أن وبالتايل فالوضعية هي جمموعة من املشكالت وال عوا

   ها.حللينجزها، وتستوجب منه أن جيد هلا حلوال عرب تسخري خمتلف معارفه وقدراته ومهارته 

  فعل التعليم والتعلم  - ب

يستخدم فعل التعليم والتعلم بكثافة للداللة عىل التفاعالت التي تتم داخل وضعية التعليم والتعلم، فبقدر 	

بقدر ما يبني مفهوم الفعل العمليات  ىل السياق العام الذي حيدث فيه التعلم،إا يشري مفهوم الوضعية م

                                                             
49- Oxford advanced learner’s, 2000, p1109. 
50- Robert. P, 1992, p378. 

روج-51 سكساف التدر عبدبالكفايات،، ب غر ترجمة سبات، املك إلدماج بية،الكر وضعيات ال عالم شورات م   .12ص،2007م،
زائر،-52 ا ع، والتوز شر لل جسور س، التدر علم س ن والسند س النف الزاد التعليمية، املرجع القادر، عبد   .133ص،2014لور
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الباحثني إىل ربط الفعل  نجازات التي تتم بني األطراف املتفاعلة يف سياق الوضعية، وقد ذهب العديد منواإل

  :53ات التي نقوم هبابالسلوك

سم، لتبليغ جمموعة من األهداف واملعارف واملهارات أو الوسائل، سلوك املدرس داخل الق : هوفعل التعليم

. وبذلك فالتعليم فهو عملية منظمة يامرسها 54واختاذ قرارات تسهل تعلم فرد ما داخل وضعية بيداغوجية معينة

  املدرس؛ هبدف نقل املعلومات واملعارف واملهارات إىل املتعلم. 

م يف إطار وضعية تعليمية تعلمية أو سياق آخر يتم يف شكل من : هو كل نشاط يقوم به املتعلفعل التعلم

ه نشاط ذايت يقوم 55امعين كسابه تعلامإأشكال تفاعله مع موضوع التعلم واملدرس قصد  . ويعرف التعلم كذلك بأ

ف هيئة التدريس أو بدوهنا، هبدف اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيري سلوك.   به املتعلم بإرشا

ني فعل التعليم والتعلم يف تيسري بناء التعلامت، ومتكن املتعلم من حتقيق أهدافه املعرفية يساعد التفاعل ب

  واملهارية والوجدانية.

  الفعل الديداكتيكي  - ت

يوظف الفعل الديداكتيكي مرادفا لفعل التعليم والتعلم، فهو هبذا القدر أو ذاك وصف للسلوكيات التي تتم 

عملية الفعل الديداكتيكي هو  .56بدورها مرادفا لوضعية التعليم والتعلم داخل وضعية ديداكتيكية، التي تعترب

تنطلق من األهداف لتصور وختطيط وتنفيذ وضعيات التعليم والتعلم قصد التمكن من بلوغ األهداف املحددة، 

  وتشمل العملية الديداكتيكية:

  األهداف؛ •

شطة، وس • ئق، أ   ائط)؛الوسائل املتاحة لبلوغ األهداف (حمتويات، طرا

  ؛57التقييم واملراجعة •

  التعلمية- مكونات الوضعية التعليمية - 2

  وهي: 58التعلمية، تتكون ثالثة عنارص أساسية-أن الوضعية التعليمية leéDe Ketحسب 

 ادية التي تقدم للمتعلم (كتاب مدريس، نصوص، خرائط،  جمموعهو  :السند أو احلامل العنارص ا

  مبيانات صور...). 

                                                             
وتخ-53 الدرس تحض اللطيف، عبد ي النجاالفار مطبعة والتعلم، التعليم عمليات البيضاء،حطيط الدار ديدة، ص1996ا ،85.  
امل-54 م، الكر عبد ب بية،غر ال عالم شورات م ول، زء ا بوي، ال ص2006ل ،342.  
ديدة،-55 ا النجاح مطبعة والديداكتيك، البيداغوجيا ات مصط بية، ال علوم م م وآخرون، ي ص4199الفار ،8.  

ص56  سابق، مرجع ي،   .85الفار
م، -57 الكر عبد ب سابقغر صمرجع ،342.  
ط -58 بالكفاءات، س التدر ة مقار ، الدين عنابة،1خ ص2002، ،119-120.  
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 شطة التعليم ن يف وقت حمدد وفق وجمموع العمليات واملهام املخطط هلا والتي يامرسها املتعلم: لتعلموا أ

ف املدرس سعيا لتحقيق نواتج تعلم حمددة.   ميوهلم واستعداداهتم وقدراهتم حتت إرشا

 :ناء تنفيذ  التعليامت هي جمموع التوجيهات التي تعطى للمتعلم وحتدد ما هو مطلوب منه فعله أو إنجازه أ

  درس والتي ينبغي االلتزام هبا لتتحقق لديه رشوط التعلم.ال

التعلمية من عدة عنارص ومكونات ترتبط فيام بينها ارتباطا عضويا ومتفاعال، -تتشكل الوضعية التعليمية

  رضوريا لتتحقق به أهداف التعلم، ويمثل اجلدول أسفله تلك العنارص.

  التعلمية- عنارص الوضعية التعليمية

  يتها وخصائصهاأمه  العنارص

جه للمتعلمني ومصدر املعرفة  املدرس ّ   .منشط ومو

  املتعلم
وية يف العملية التعليمية التعلمية وحمورها، يتفاعل مع ذاته ومع مكونات  هو حجر الزا

  .العملية التعليمية

ادة املدرسة   ا
ل يفرتض أن يتعلمها ويكتسبها خالوالتي للمتعلم،  هحتوى املراد نقلاملتتكون من 

  	تعلمه.مراحل 

  الوسائل التعليمية
اديةخمتلف تشمل  ادة التعليمية 	املصادر واملوارد ا التي تساعد املتعلم عىل فهم ا

  وحتليلها وترسيخ معلوماهتا.

ناء الوضعية التعليمية  الزمن   .التعلمية-زمن التعلم أ

  ) عنيحجرة الدراسة، مكتبة، ساحة املؤسسة، فضاء مفضاء التعلم (  املكان

  عاطفية ألن التعليم تعايش وعالقات تعاونية بني جمموعة من املتعلمني.-بيئة اجتامعية  بيئة التعلم

  الظروف التي حيصل فيها التفاعل بني مكونات العملية التعليمية التعلمية.  السياق

 

واع- 3   التعلمية- الوضعيات التعليمية أ

تعلمية، -عة من املحطات عبارة عن وضعيات تعليميةيمر تنفيذ الدرس داخل احلجرة الدراسية بمجمو

تكون منظمة ومتناسقة وبينها تكامل. وتستند هذه الوضعيات يف مرجعيتها إىل األدبيات البيداغوجية 

  والديداكتيكية التي تتم وفق املقاربة بالكفايات، وتشمل أربع وضعيات كام هو مبني يف اخلطاطة أسفله.
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  التعلمية- عيات التعليميةنجاح تدبري الوض رشوط- 4

يد، وحتقيق األهداف الرتبوية املرجوة منها، ال بد التعلمية بشكل ج- ضعيات التعليميةلضامن نجاح تدبري الو

  من توفر بعض الرشوط ومنها:  

  التخطيط اجليد للوضعيات1- 4

يتخذها املدرس  يعد التخطيط عملية منهجية تسبق تنفيذ الدرس، وهو عبارة عن جمموعة من التدابري التي

من أجل حتقيق أهداف التعلم التي حيددها املنهاج الدرايس. وجتعل عملية التدريس عملية علمية منظمة ذات 

ناء التدريس   . 59عنارص مرتابطة وواضحة، مما جينب املدرس كثريا من املواقف املحرجة التي قد يتعرض هلا يف أ

التعلمية، -راءات املناسبة لتدبري للوضعيات التعليميةيساعد التخطيط اجليد يف رسم وحتديد أفضل لإلج

ويف حتقيق أهداف التعلم التي جيب أن تصاغ يف صورة إجرائية حتدد السلوك املتوقع من املتعلم يف مرحلة بناء 

راد إكساهبا للمتعلم. وي ُ اختيار  ،كذلك التهيؤ املناسب تيحالتعلامت خاصة ما يتعلق باملعارف واملهارات التي ي

يف الوسائل التعليمية املناسبة لكل الوضعيات املقرتحة، والتعرف عىل حاجات املتعلمني وسبل حتقيقها، والتحكم 

  تدبري زمن التعلم وحتقيق االنضباط والنظام داخل القسم.

  

  

  

                                                             
مصطفىالطناوي -59 الفعالعفت س التدر اراتھ-تخطيطھ، اتيجياتھ- م مھ-اس طتقو عمان،4، ة، املس دار شر   .35ص.2016،
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  توفري البيئة املناسبة لتقديم الدرس 2- 4

التي تساعد بشكل كبري يف إنجاح العملية تعد بيئة التعلم داخل الفصل الدرايس، من بني العنارص املهمة 

ينة والرعاية واالهتامم، -التعليمية التعلمية، لذا جيب إعطاؤها العناية الالزمة لكي يشعر املتعلمون بالراحة والطمأ

شطة الصفية.  مما يساعد عىل حتقيق األهداف املرجوة وزيادة دافعيتهم للتعلم ومشاركتهم اإلجيابية يف خمتلف األ

شطة 	جيب أن يكون الفصل الدرايس وسطا آمنا لعملية التعلم،لذا  نظيفا ومنظام، باعتباره الوسط احلاضن أل

ستلزمات املتاحة من الوسائل التعليمية وغريها من األجهزة املاملتعلمني وتفاعالهتم وسلوكاهتم، ويتوفر عىل مجيع 

ة، وهي عنارص رضورية للعمل وتزيد من دافعية التعلم ذات الطبيعة الديداكتيكية، وتوفري اإلنارة والتهوية الكافي

وحتفز عىل التحصيل الدرايس اإلجيايب واإلبداع وتنمية املهارات. وينبغي كذلك توفري املناخ النفيس العاطفي 

ك املتعلمني يف بعض املهام واملسئوليات ويف تنفيذ  واالجتامعي داخل الفصل الدرايس من طرف املدرس وإرشا

شطة ا   لصفية.لأل

  االنضباط داخل الفصل: 3- 4

ينة، نييواجه بعض املدرس  صعوبات كبرية يف ضبط القسم، مما يعيق بناء التعلامت يف جو من اهلدوء والطمأ

ادة املدرسة، وعوامل مرتبطة بشخصية املدرس وقدرهتا  ويرتبط ذلك بعوامل متعددة منها االكتظاظ، وطبيعة ا

ري م بتطبيق القانون ،ة واملعنوية وقدرهتا عىل اختاذ القرارات املناسبةوسلطتها املعرفي ،عىل التأ . وتعد ومنها االلتزا

التعلمية ككل، إذ يف غياهبا يستحيل احلديث عن -ا لنجاح العملية التعليميةسكفاية ضبط القسم رشطا رئي

عن تبادل اخلربات والتجارب، التواصل اإلجيايب، وال عن التفاعل املؤثر الفعال، وال عن اكتساب الكفايات، وال 

  .60كام تعد مؤرشا قويا عىل نجاح األستاذ يف أداء رسالته الرتبوية

وتعويد التالميذ عىل االنضباطية الذاتية طيلة  ،النجاح يف تدبري نظام الفصلاالجتامعيات ويمكن للمدرس 

، وأن يكون الرتبويةهمته ، وذلك من خالل التخطيط والتنظيم اجليد ووضوح األهداف يف مالدراسية احلصة

ادة ختصصه وهي سلطة معرفية يلمسها التالميذ منذ لقاءهم األول بمدرسهم ، واكتساب القدرة عىل 61ضابطا 

مة يف وقتها  ري يف التالميذ من غري تسلط أو تشدد. لكن احلكمة تقتيض استعامل اللني أو الشدة والرصا الـتأ

اخلصوصيات النفسية واالجتامعية التي يعيشها املتعلم، وفهم دوافع  ، وجتنب االنفعال والتعرف عىل62املناسب

ه يالقيام ببعض السلوكات، ومعاملة مجيع املتعلمني بنفس األسلوب دون متي ز بينهم، واستعامل أسلوب التعزيز أل

                                                             
عدد-60 بية، ال علوم مجلة ليات، و وم املف القسم: ضبط كفاية الدين، ناصر ص67،2017خالد ،135.  
التنفيذ،-61 إ التخطيط من جتماعيات درس الرحيم، عبد مراكش،شرالضاقية آفاق،   .92ص،2017مؤسسة
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م دعت الرضورة  ، ووضع ميثاق القسم بمشاركة املتعلمني يتم التذكري به والرجوع إليه كلام63يولد الثقة واالحرتا

  لذلك.

  توفري أدوات العمل 4- 4

يتطلب تدريس مواد االجتامعيات التوفر عىل قاعة متخصصة ومرتبطة بمخدع للوسائل التعليمية، تتوفر هبا 

مجيع املستلزمات الرضورية لبناء الدرس خاصة أدوات العمل ومنها الوسائل الديداكتيكية كاخلرائط واملجسامت 

ت ثم أدوات تستعمل يف اجلانب التطبيقي خاصة ما يتعلق بأدوات الرسم. وينبغي وأدوات العرض والعينا

عداد القبيل للمدرس إحضار مجيع الوثائق الرتبوية اخلاصة به (اجلذاذة، دفرت النصوص، دفرت النقط...) واإل

ادة كذلك  ار أدوات حضإللوسائل الديداكتيكية وجتريب أجهزة العرض قبل بداية احلصة. وتفرض خصوصية ا

العمل من طرف املتعلمني خاصة الكتاب املدريس باعتباره وثيقة رضورية لبناء التعلامت ودفاتر الدروس ودفاتر 

  . وخمتلف األدوات املعتمدة يف األشغال التطبيقية األعامل املنزلية

  اجلانب التواصيل والعالئقي 5- 4

، هتدف باألساس؛ بناء التعلامت ونقل اخلربات تدبري التعلامت هي حمطة تواصلية بني املدرس واملتعلمني

شطة املتعلمني،  واملهارات والقيم. وتتطلب الكفاية التواصلية من املدرس القدرة عىل التواصل وعىل تتبع أ

وجيب أن تتوفر يف مجاعة القسم  .وتنظيم مشاركتهم يف بناء الدرس، وتدبري التفاعالت الصفية وسريورات تعلمهم

خر وتقدير الفوارق بني املتعلمني ومستوى الذكاء لدهيم، وإقامة اآلنصات وتقبل الرأي واإلرشوط املرونة 

م املتبادل بني مكونات الفصل الدرايس، يف إطار تدبري املسافات النفسية واالجتامعية  عالقات قائمة عىل االحرتا

ا يساعد عىل نجاح تدبري وضعيات . مم64والتواصلية، لكي يشعر اجلميع إناثا وذكورا أهنم يف وضع مريح وشفاف

  التعلم بشكل جيد، وبالتايل الرفع من جودة التعلامت، وحتقيق األهداف الرتبوية املنشودة.
  

  التعلمية يف درس االجتامعيات- خطوات ومراحل تدبري الوضعيات التعليمية- 5

ه يف ذلك شأن باقي امل واد املدرسة، وتستند يمر درس االجتامعيات بمجموعة من املراحل واخلطوات، شأ

د االجتامعيات إىل املرجعيات البيداغوجية والديداكتيكية التي حددها امليثاق الوطني للرتبية  عملية التدريس موا

  والتكوين ثم الوثيقة اإلطار والتوجيهات الرتبوية.

ية بناء الكفاية ألهنا تسمح بعمل التعلمية جوهر املقاربة بالكفايات- ويشكل التدريس بالوضعيات التعليمية 

د  لدى املتعلم، وتعمل عىل ربط التعلامت بالواقع املعيش، كي ال ينفصل التعلم عن املحيط. فاملنهاج احلايل (موا
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االجتامعيات) ينادي بالرتكيز عىل التعلم الذايت للمتعلمني، والعمل عىل تنمية استقالليتهم من خالل جعلهم يف 

قيم وممارستها، فهو منهاج يتبنى النموذج املتمركز حول املتعلم التشبع بوضعيات بناء معرفة واكتساب خربات و

الذي ينبني عىل فاعلية هذا املتعلم يف العملية التعليمية التعلمية، ويأخذ بعني االعتبار شخصيته اإلجيابية وقدراته 

  .65وميوالته الوجدانية وبنيته النفسية

ناء تنفيذ الدرس هبدف ويقصد بتدبري التعلامت كافة اإلجراءات واخلط وات التي يقوم هبا املدرس يف أ

شطة التعليمية والعمل عىل  ثارهتم إمساعدة املتعلمني عىل إدراك واستيعاب املفاهيم واملعارف املتضمنة يف األ

تدبري دروس مواد االجتامعيات يقتيض بالرضورة املرور عرب جمموعة من ف وبالتايلوزيادة دافعيتهم للتعلم. 

التعلمية ومنها: الوضعية االستكشافية والوضعية الديداكتيكية ثم الوضعية الرتكيبية -عيات التعليميةالوض

ناء الدرس.   والوضعية التقويمية أ
  

  الوضعية االستكشافية 1- 5

تتعدد تسمياهتا وختتلف باختالف املواد الدراسية، فالبعض يسميها وضعية االنطالق، والبعض األخر يطلق 

 عملية بدء قبل املدرس يفعله أن يمكن ما كل: وتعرف هذه املرحلة بأهنا ،دمة أو التمهيد للدرسعليها املق

عقليا ونفسيا وعاطفيا الستيعاب  وهتيئتم املتعلمني إلعداد وتركيز تشويق، من الفعيل للمحتوى التدريس

  . 66اجلديد املوضوع

ملعرفة ما إذا كان املتعلم ولامت سابقة، هي وضعية استكشافية ألهنا تتيح للمدرس اكتشاف مدى حتقق تع

جهتها هبدف إحداث خلخلة معرفية  ئق املعرفية ورصد التمثالت وموا قادرا عىل تتبع تعلامت جديدة، وإزالة العوا

فيها. وبالنسبة للمتعلم فهي تساعده عىل اكتشاف سياق الدرس اجلديد؛ والتعرف عىل أهداف التعلم التي 

وجتدر اإلشارة كذلك أن وضعية االنطالق ال ينبغي أن تكون طويلة وممتدة يف الزمن يتضمنها الدرس اجلديد. 

  حيث يتعني أال تتجاوز عرش دقائق.

  ويتضمن إنجاز هذه الوضعية املرور بمجموعة من املحطات وهي كالتايل: 

 تقويم املكتسبات السابقة  - أ

سابق للتحقق من معرفة مدى اكتساب يلجأ املدرس إىل مراجعة املكتسبات السابقة املتعلقة بالدرس ال

 احلصة بداية يف املدرس يطرحها نشاط عبارة عن أسئلة شفهيةالاملتعلمني للتعلامت السابقة، ويكون هذا 
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أن مراجعة املكتسبات أي ، 67العقلية العمليات باقي تشمل وأن فقط املعريف اجلانب عىل تنصب أال عىل الدراسية،

  املعرفية واملهارية واملواقف واالجتاهات... اجلوانب تشمل خمتلف ،السابقة

وعىل هذا األساس يتعني أن ختضع هذه اللحظة إىل درجة عليا من الرتكيز والتخطيط لكي تستهدف ما جيب 

. وتتم هذه العملية 68استهدافه فعال من الدرس السابق، وتفتح الباب للربط واالنطالق إىل العنارص الالحقة

  باتباع أسلوبني مها:

: يوجه املدرس أسئلة معينة لكل متعلم بمفرده، كأن يطلب منه احلضور إىل السبورة األسلوب الفردي* 

نجاز بعض التطبيقات عىل السبورة إمصحوبا بدفرته ملراقبته، ويطرح عليه أسئلة وجييب عنها املتعلم أو يطلب منه 

  ستمرة.وقد متنح له نقطة ما عن أدائه يمكن احتساهبا يف نقط املراقبة امل

إما بشكل إرادي أو يعني املدرس من ، لة ملجموع التالميذ وجييبون عنها: توجه أسئ* األسلوب اجلامعي

 جييب عنها. 

 .االكتسابيساعد هذا التقويم التشخييص عىل تفييئ املتعلمني ومعرفة مستوياهتم يف 

ناء عملية املراجعة اعتامد أسلوب التعزيز والتحفيز واس تثامر أجوبة املتعلمني بشكل يثري ينبغي للمدرس أ

  محاسة املتعلم لالنخراط يف بناء تعلامت جديدة.

  بني التعلامت السابقة والالحقة الربط  - ب

يمكن للمدرس استثامر التعلامت السابقة قصد توظيفها وتفعيلها فيام سيأيت من تعلامت جديدة، بحيث يكون 

بينهام سامت مشرتكة أو مشاهبة، وهنا جيب أن تستثمر  الدرس السابق خادما للدرس الالحق، خاصة عنام تكون

 إىل التدرجيي االنتقال أي تسهيل ،التعلامت الالحقةالعالقة بني الدرسني بشكل جيد لنقل املتعلمني إىل سياق 

آخر، وهكذا يمكن استثامر األجوبة واالستنتاجات اخلاصة بمراجعة  إىل تعليمي مقطع من أو الدرس اجلديد،

مثال سابق، لنقل املتعلم إىل معارف تكون منطلقات لدرس جديد مثال: التعاقب الزمني لألحداث، فالدرس ال

أسباب سقوط الدولة املرابطية هو مقتل إسحاق بن عيل يد املوحدين وبالتايل قيام حكم جديد (الدولة املوحدية) 

أو اقتصادية أو جمتمعية متشاهبة أو  جاء نتيجة لرتاجع دولة املرابطني. ويمكن كذلك استثامر خصوصيات جمالية

ط  آنيةمتناقضة أو أحداث  حملية أو وطنية أو دولية، قد تدفع املتعلمني ملعرفة املزيد عن املوضوع وبالتايل االنخرا

  الفعال يف التمهيد للدرس.

 تقديم عنوان الدرس  - ت
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ضية أو احلدث الذي يعاجله يعد العنوان عالمة لغوية عبارة عن مجلة خمترصة تلخص مضمون الظاهرة أو الق

الدرس، فهي عناوين ذات داللة يراد منها أن تبقى راسخة يف ذهن املتعلم. وبالنسبة للمقاربة بالكفايات املتبناة 

من طرف املنهاج فإن اإلعالن عن العنوان يعد تعاقدا مجاعيا مع مجاعة القسم وهدفا يتعني الوصول إىل معرفة كل 

. ويساعد تعرف املتعلمني عىل العنوان، االنخراط اجليد يف بناء التعلامت ويسهل عملية 69تفاصيله يف هناية املطاف

  انطالقة الدرس.

املتعلمني وبمساعدة من املدرس بطرق خمتلفة ومتعددة حيث  لدنيتم اكتشاف عنوان الدرس اجلديد من 

و باستعامل التكنولوجيا احلديثة أو يمكن االنطالق من الدرس السابق أو باستعامل دعامات ديداكتيكية تقليدية أ

فسهم  املحلية من خالل البيئية أو الواقع املعيش، وينبغي للمدرس حتفيز املتعلمني للوصول إىل عنوان الدرس بأ

، وبعد التوصل إىل العنوان املناسب جيب كتابته عىل السبورة وبلون مناسب ويقوم برشح املفاهيم ترصيح بهالبدل 

  دة التي قد يتضمنها العنوان.واملصطلحات اجلدي

 رصد التمثالت  - ث

 االنطالق وضعية يف التالميذ		التمثالت أساس لبناء التعلامت، ويمكن للمدرس استثامر وتوظيف متثالت

املفاهيم األساسية التي تكون موضوع الدرس، وذلك هبدف تعرف املعارف والتصورات التي حيملها  حول

ة وفكرية نابعة من املحيط االجتامعي والبيئي، والتي يعربون عنها بشكل املتعلمون انطالقا من مرجعية معرفي

عفوي وتلقائي حول موضوع الدرس للتأكد من صحتها أو خطئها. وينبغي للمدرس أال يتعامل مع التمثالت 

  لتعلم.جمرد أخطاء بسيطة بل جيب عليه تصحيحها أو إزاحتها من ذهن املتعلم باعتبارها معيقة لعىل أهنا اخلاطئة 

يتيح رصد التمثالت حول موضوع الدرس تعرف الفروق الفردية بني املتعلمني؛ وأخذها بعني االعتبار 

ضمن وضعيات تعلم مناسبة، لزعزعة املفاهيم املوجودة بأذهاهنم، وحتل حملها متثالت صحيحة، مما يساهم يف 

 تعلمني عىل البناء السليم للتعلامت.الفهم واالكتساب املعريف والتأسيس ألرضية تصورية مناسبة، تعني امل

 الترصيح بأهداف التعلم  - ج

ردة يف منهاج مادة االجتامعيات. وأهداف التعلم هي  حتدد أهداف التعلم انطالقا من القدرات الكفايات الوا

علم التغريات الدائمة التي ينبغي أن حتدث لدى املتعلم خالل وضعية بيداغوجية أو بعدها. وتصاغ انطالقا من املت

وهي أهداف قابلة للمالحظة  .70كام أهنا تشكل أساس أي نشاط بيداغوجي وجتسد املقاصد الضمنية هلذا النشاط

وتتحقق يف فرتة زمنية قصرية أي خالل حصة دراسية واحدة أو  .والقياس؛ ويمكن مالحظتها داخل البيئة الصفية
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ّمون قادرين قسم األهداف تعىل القيام به عند هناية التعلامت. و أكثر. وترمي إىل حتديد ما يتوقع أن يكون املتعل

  :71التعليمية إىل ثالثة جماالت رئيسية

  تج التعلم الفكرية املتمثلة يف املعارف واملعلومات املجال املعريف: ويشمل األهداف التي تؤكد عىل نوا

  والقـدرات واملهارات الذهنية.

 علقة باملهارات احلركية واملنهجية.املجال النفس حركي "املهاري": يشمل األهداف املت  

 .املجال الوجداين: يشمل األهداف التي هتتم باملواقف وامليوالت واالجتاهات والقيم  

املتعلمني قراءة أهداف التعلم الواردة يف  تفرض مرحلة الترصيح بأهداف التعلم أن يطلب املدرس من

 خى منها وطرق حتقيقها.ديد املتوالكتاب املدريس، ويعمل عىل رشحها وتصنيفها وحت

 ملغرب: تضاريس وموارد سطحية متنوعة (الثانية إعدادي)ا: عنوان الدرس: مثال

 أهداف التعلم

عرف أهم الوحدات التضاريسية وخصائصها وتوزيعها املجايل.-  معريف     أ

 أوطن الوحدات التضاريسية عىل خريطة املغرب.-  مهاري   

ني أمهية املحا-  وجداين   فظة عىل املوارد السطحية املتوفرة باملغرب.أ

  صياغة إشكالية الدرس  - ح

متثل هذه اخلطوة املرحلة األخرية ضمن الوضعية االستكشافية، اهلدف منها صياغة مقدمة الدرس من طرف 

املدرس بمعية املتعلمني. وتعترب األشكلة أحد املبادئ واألسس النظرية املعتمدة يف أجرأة منهاج التاريخ 

فيا؛ فمكونات الدروس تم بناؤها وفق مبدأ األشكلة، الذي يقتيض االنطالق يف التمهيد من إشكالية مذيلة واجل غرا

بينام يف الثانوي  ،شكايل بشكل مبارشعدادي الطرح اإل. وتتضمن الكتب املدرسية بالثانوي اإل72بتساؤالت

ساعد يف صياغة اإلشكالية والتساؤالت املرتبطة شكايل انطالقا من دعامات ديداكتيكية تالتأهييل حيدد التمهيد اإل

شطة الدرس. وتتضمن هذه املرحلة القيام بمجموعة من اخلطوات املنهجية التالية:   بأ

  يطلب من املتعلمني التعرف عىل موضوع الدعامة واملعطيات والعنارص التي تتضمنها؛ •

استخالصها من الدعامة؛ وتكون عبارة توجيه املتعلمني لصياغة االشكالية بناء عىل املعطيات التي تم  •

  عن مجلة إخبارية بسيطة معربة عن موضوع الدرس؛

شطة الدرس •   .توجيه املتعلمني لطرح تساؤالت تكون بمثابة حماور أل

                                                             
سابق-71 مرجع صالطناوي، ،20.  
ن-72 مل ة و ا باملراكز امل يل التأ اج م وفق والتطبيق ة النظر املرجعيات ن ب (ة) للمدرس امل يل التأ كفايات نباري، بيةالتباري ال

البيضاء، الدار ع، شروالتوز وال للطباعة للكتاب الدارالعاملية ن، و ص2016والت ،135.  
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  بناء التعلامتوضعية  2- 5

ة تستهدف الوضعية الديداكتيكية بناء التعلامت، واكتساب وإرساء موارد جديدة لدى املتعلم بكيفية رصحي

شطة تعمل عىل بناء املعارف بطريقة تدرجيية ومرتابطة. ويتم  ونسقية، هبدف حتقيق أهداف التعلم. وهي عبار عن أ

بناء درس االجتامعيات انطالقا من االشتغال عىل جمموعة الدعامات الديداكتيكية، التي تساعد يف إرساء وبناء 

  التعلامت جديدة.
  

شطة التعلم وإرساء اإ 1- 2- 5  ملوارد يف درس االجتامعياتنجاز أ

رد معرفية ومهارية وجدانية:    تستهدف الوضعية الديداكتيكية إرساء موا

 املجال املعريف:  - أ

شطة  متكني املتعلم من اكتساب املعارف واملعلومات والقدرات املعرفية التي يتم إرساءها انطالقا من األ

وجودة بالكتاب املدريس أو يف وثائق خارجية أو من خالل وفر تلك املعارف يف الوثائق املتالتعليمية التعلمية. وت

معلومات ومفاهيم جاهزة يقدمها املدرس. وتتم عملية إرساء املوارد املعرفية انطالقا من االشتغال عىل الوثائق 

والدعامات وفق ما هو حمدد يف أهداف التعلم، بحيث يقوم املتعلم باستخالص املعلومات واملعارف الرضورية 

  اء تعلامته.لبن

 املجال املهاري:  - ب

، وعىل مستوى درس 73يشمل هذا املجال األهداف التي تتعلق بتكوين مهارات حركية عند املتعلم

رد املهارية   ن مها:ان أساسياجانبله  ،االجتامعيات فإن إرساء املوا

ر واألحداث من خالل جوانب منهجية يتعلق األمر بتطبيق النهج التارخيي أو النهج اجلغرايف يف دراسة الظواه-

  االشتغال عىل الدعامات الديداكتيكية.

جوانب مهارية: كاستخدام وسائل التعبري اجلغرايف (التوطني، متثيل معطيات يف بيانات أو خرائط، قراءة وحتليل -

  اخلريطة...) أو مهارات مرتبطة باستعامل الوسائل التعليمية من حيث القراءة والتحليل... 

إرساء املوارد املهارية احلسحركية ألهنا كفايات منهجية يتطلبها املنهاج الدرايس، يستوجب ترسيخ و

ناء الدرس ومن خالل االشتغال عىل دعامات الكتاب املدريس أو  وتتحقق عن طريق هدف التعلم املربمج أ

سب منها بام  إنجازات أخرى، وينبغي للمدرس مراعاة جوانب تتعلق بمبادئ استعامل الدعامات واختيار األ

                                                             
ت،علم-73 و ال الفالح، مكتبة ي، السلو ا وتحديد ا يف تص ة، بو ال داف طيب، ا ص1988الدين ،169.  
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توجيه املتعلمني إىل أعامل منزلية خاصة فيام يتعلق  وأالقيام بأعامل تطبيقية داخل القسم امشى مع هدف التعلم. ويت

ناء االمتحانات اإلشهادية. اتبالرسوم   واخلرائط واملبيانات حيث أهنم مطالبون هبا أ

  املجال الوجداين:  - ت

 لدنوالقيم وامليوالت واملواقف، والتي ينبغي اكتساهبا من يمس اجلوانب العاطفية التي تتضمن االجتاهات 

شطة التعليمية. وتتحقق األهداف الوجدانية يف درس االجتامعيات مما يتلقاه املتعلم من  املتعلم من خالل األ

ناء الدرس عن طريق احلوار و ألحداث اناقشة بعض القضايا وممعلومات ومعارف، ومما يعرب عنه من سلوكات أ

ن خالل لعب األدوار أو العمل باملجموعات مما يتيح له تنمية تلك اجلوانب الوجدانية مثل: درجة التقبل أو أو م

  الرفض لألشياء والتعبري عن املواقف...
  

  للدعامات يف بناء التعلامتالتوظيف الديداكتيكي 2- 2- 5

د االجتامعيات،  وسيلةالديداكتيكية  تعترب الدعامات خاصة بعد ظهور مفهوم التعلم أساسية يف تدريس موا

 التلقني بدل التعلمية–الذايت ضمن املقاربة بالكفايات والتي تركز عىل املتعلم، وجتعله حمور العملية التعليمية

  عتمد يف بيداغوجيا األهداف سابقا. امل

حتديد  وتتعدد التسميات التي تطلق عىل الدعامات الديداكتيكية، ويعود السبب يف ذلك إىل االختالف يف

أمهية الوسائل التعليمية وظائفها التعليمية، ومن تسمياهتا نذكر: الوسائل التعليمية، وسائل اإليضاح، الوسائل 

ا يشهده عاملنا اليوم من تقدم علمي وتكنولوجي، فإن  ُعينة، املعينات الديداكتيكية، الوسائط التعليمية. ونظرا  امل

الحقة، ومرت بتسميات خمتلفة ومتعددة، إىل أن أصبحت تعرف اليوم الوسائل التعليمية عرفت تطورات مت بعض

  بتكنولوجيا التعليم.
  

  أوال: تعريف الدعامات الديداكتيكية

  توجد العديد من التعاريف التي تعرفنا بالوسائل التعليمية، ونذكر منها ما ييل:

درس من خالهلا غموض الدعامات الديداكتيكية هي كل األدوات والوسائل التي يمكن أن يوضح امل-

ناء املوقف التعليمي، وبالتايل تكوين صور ذهنية كاملة هلا يف أذهاهنم، مما  جه املتعلمني أ األلفاظ واملفاهيم التي توا

  .74يساعد عىل نجاح العملية التعليمية

وضيح الدعامات الديداكتيكية هي كل أداة يستخدمها املدرس؛ لتحسني العملية التعليمية التعلمية، وت-

  . 75املعاين واألفكار، أو تدريب التالميذ عىل املهارات، أو تنمية االجتاهات، أو غرس القيم فيهم

                                                             
املقصود-74  عبد فوزي سالمع تصالوعطية " التعليم وتكنولوجيا التعليمية الوسائل داد، بوي ا امعة،نماذجال ا شباب مؤسسة شر تصال"

ة، ص2014سكندر ،18.  
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الوسائل التعليمية هي أي يشء يستخدم يف العملية التعليمية التعلمية، هبدف مساعدة املتعلم عىل بلوغ 

ت التي يستخدمها املدرس؛ لنقل حمتوى األهداف، بدرجة عالية من االتقان، وهي مجيع املعدات واملواد واألدوا

الدرس إىل جمموعة من الدارسني، داخل غرفة الصف وخارجها هبدف حتسني العملية التعليمية وزيادة فاعليتها، 

  .76دون االستناد إىل األلفاظ لوحدها

شطة الصفية والتي  تساعد الدعامات الديداكتيكية هي إذن خمتلف الوسائل واألدوات التي تستخدم يف األ

املتعلم عىل الفهم واالستيعاب واإلدراك واكتساب املفاهيم واملعارف واملهارات، وتسهل عليه عملية التعليم 

والتعلم، وتعمل عىل تنمية مهاراته واختاذ املواقف. وقد تكون تلك الوسائل التعليمية عبارة عن رموز ذات تعبري 

  برصية.- رافية واملجسامت، أو برامج سمعيةالصور الفوتغلفظي أو عددي أو غري لفظية كاألشكال والرسومات و
  

واع الدعامات الديداكتيكية   ثانيا: أ

  :ونميز فيها ما بني ،تتعدد وتتنوع الوسائل التعلمية وختتلف حسب احلاجة الستعامالهتا

طاطات السبورة والنصوص واخلرائط واجلداول واملبيانات واخلومنها  :وسائل تعليمية قديمة االستعامل- 

  والصور والعينات... 

البرصية -تعتمد عىل التكنولوجيات احلديثة كاألجهزة السمعية :وسائل تعليمية مواكبة لتطور العرص-

 املسالط واحلواسب وأجهزة العرض للوثائق الثابتة واملتحركة... 

  ويمكن كذلك تصنني الوسائل التعليمية عىل أساس احلواس املستقبلة وهي كالتايل:

. ويمكن عرضها مبارشة 77: وهي تلك الوسائل التي تعتمد عىل حاسة البرص عند املتعلمل برصيةوسائ- 

السبورة واخلرائط واألشكال واللوحات ودون احلاجة الستعامل أجهزة لعرضها ومنها الصور املتحركة والثابتة 

 واملجسامت إلخ.

د املتعلم ومن أمثلتها: التسجيالت : وهي تلك الوسائل التي تعتمد عىل حاسة السمع عنوسائل سمعية- 

 .78الصوتية، واإلذاعة املدرسية واإلذاعة املسموعة من الراديو

لكرتونية، واهلواتف ومنها األفالم التعليمية، وأرشطة الفيديو، واحلواسب، واللوحات اإل برصية:- سمعية- 

 الذكية...

 .التعليمية نذكر منها اخلرجات امليدانية والرحالت وسائل البيئة املحلية:- 

                                                                                                                                                                                              
ط-75  التعلم، تكنولوجيا سن، ا ردن،،2شام الزرقاء س، أ ص1988مطبعة ،16.  

محمود-76  يلةمحمد التعلمية،ا التعليمية الوسائل وانتاج طتصميم عمان،9، ة املس دار   .180ص،2017،

دسوق -77  ع، والتوز شر لل يمان و العلم دار التعليمية، الوسائل انتاج حسان، ص2013مصر،-عواطف ،7.  

ص- 78  السابق،   .7املرجع
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  الثا: أمهية استخدام الدعامات الديداكتيكية يف بناء الدرس ث

وتتجىل تلك األمهية يف العنارص  ،للوسائل التعليمية أمهية كبرية يف خدمة املواقف التعليمية ويف بناء التعلامت

  	التالية:

لعملية التعليمية عىل إن استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس، يوضح موضوعات التعليم، ويسهل ا −

  .79املدرس واملتعلم

تثري الوسائل التعليمية اهتامم املتعلم، وتولد لديه الرغبة يف التعلم، وتساعد يف إغناء التعلامت وإضافة  −

عاد ومؤثرات خاصة وبرامج متميزة وجذابة.   أ

 بموضوعات التعلم. تقرب الوسيلة التعليمية معاين األلفاظ إىل ذهن املتعلم وتزيد انتباهه واهتاممه −

تعمل الوسائل التعليمية عىل تقريب الظاهرة أو املفهوم من املتعلم، وتسهل بذلك عملية التعليم والتعلم  −

  .80وجتعلها مشوقة ومرغوب فيها

ءة  − تعمل عىل إكساب املتعلم مهارات مرتبطة باستعامل الوسائل التعليمية املستعملة مثال: مهارة قرا

 .الظواهر اجلغرافية وتوطني وحتليل اخلريطة

ه يتفاعل مع الوسائل التعليمية بتلقائية وشغف إلشباع حاجاته  − جتعل املتعلم هو املنتج لتعلامته، أل

  للتعلم. 

تنمي يف املتعلم القدرة عىل التفكري العميق والتأمل؛ مما يساعده يف حل املشكالت التي جتاهبه يف حياته  −

، ما هارد عليه احللول، فيختار منعده يف عملية التمحيص، عندما تيسا التعليمية؛ وذلك ألن التفكري العميق،

 .81يناسب املوقف الراهن

  تساعد الوسائل التعليمية عىل تنويع أساليب التعليم والتعلم ملواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني. −

  تعمل عىل اقتصاد اجلهد والوقت يف تبليغ بعض املعلومات واألفكار. −
 

  ئ ورشوط استخدام الدعامات الديداكتيكيةرابعا: مباد

ه ويتم اختيار الوسائل التعليمية بشكل متدرج  بطريقة تناسب مع سن املتعلم ونموه العقيل وحسب مستوا

ختتلف إىل حد ما عن الوسائل التي  ،بتدائيفالوسائل التعليمية التي يتم اختيارها ملراحل التعليم اإل ،الدرايس

عد استخدام خاصة هبا، إال أن هناك نختارها يف املرحلة ال ثانوية اإلعدادية أو التأهيلية. ولكل وسيلة تعليمية قوا

                                                             
ط-79 التعليمية، الوسائل وإنتاج تصميم سليمان، عمان،2نايف ع، والتوز شر لل الصفاء دار ص2003، ،51.  
حسان -80 صعواطف سابق، مرجع ،7.  
صسليماننايف -81 سابق، مرجع ،52.  
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عد عامة تنطبق عىل مجيع الوسائل التعليمية، وهذه القواعد تشمل ثالث مراحل: التحضري(التخطيط)،  قوا

أجله يف عملية التعلم،  علمية اهلدف الذي وجدت منتلكي حتقق الوسائل ال	.82واالستخدام، والتقويم واملتابعة

  :83وبشكل جيد وفاعل، ال بد من مراعاة مبادئ استخدامها

  مبادئ استخدام الدعامات الديدكتيكية

  يقتيض االستعامل املناسب للدعامات الديدادكتيكية استحضار مجلة من املبادئ العامة:

o  :ة التدرج يف تنمية من املبسطة إىل املركبة م استخدام الدعامات الديداكتيكيةمبدأ التدرج سايرة ملسأ

  الكفايات والقدرات املستهدفة يف املنهاج؛

o  :استخدام دعامات متنوعة وخمتلفة خالل احلصة الواحدة ومن حصة ألخرى لتفادي امللل الذي التنويع

  قد يشعر به املتعلم؛

o إدماج الدعامة املستعملة ضمن مكونات الدرس لتصبح جزءا ال يتجزأ منه؛دماج: اإل  

o أن يتحقق التفاعل والتكامل بني احلقائق واملعلومات التي تقدمها الدعامات املستعملة تكامل: ال

  	واشرتاكها يف تنمية قدرات وكفايات حمددة؛

o  :يقتيض إدراجها يف اللحظة الرتبوية املناسبة املنصهرة يف سريورة بناء التعلامت واملتسقة مع الوظيفة

  هيكل الدرس؛

  الدعامات الديداكتيكية ما ييل: ومن أهم رشوط استخدام

                                                             
حسان -82 صعواطف سابق، مرجع ،10.  
ة -83 بو ال ات امجواالتوج ي ل ماد س بتدر اصة خ ا سلك التار غرافيا ، التعليم وا ي التأ ص2007الثانوي ،35.  
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 ديد الزمن املناسب لعرضها، الديداكتيكية يف مكاهنا الصحيح وحت اتختطيط وبرجمة استعامل الدعام

 استحضار الكفايات واألهداف التعليمية التي حتققها بدقة ووضوح.و

 ملدرس اختيار أن ترتبط الدعامة الديداكتيكية باألهداف املحددة للدرس، ويتطلب هذا األمر من ا

 	.الدعامة املناسبة وفق ما يتطلبه موضوع التعلم

 ة للحصول عىل معرفة جهتيئة أذهان املتعلمني، بحيث يأيت عرض الوسيلة يف وقت يشعرون فيه أهنم بحا

 .84معينة أو حال ملشكلة ما أو تفسري ظاهرة

 ام وأن تكون جذابة ومشوقة أن تكون الدعامة الديداكتيكية بسيطة غري معقدة ومفهومة وسهلة االستخد

 لتعمل عىل إثارة املتعلمني وانخراطهم يف بناء التعلامت.

 جتريبها أو االطالع عليها مسبقا قبل عرضها عىل املتعلمني.ية الدعامة الديداكتيكية والتأكد من صالح  

 بشكل  التوظيف الديداكتيكي اجليد للدعامات وذلك باتباع خطوات منهجية تساعد يف بناء التعلامت

  (استخدام النهج التاريخ والنهج اجلغرايف). صحيح

 .تناسب الدعامة مع مستوى الذهني والفكري للمتعلمني، حتى نتمكن من ضامن االستخدام الفعال هلا  

  املناسبة الستخدام بعض الوسائل التعليمية خاصة تلك املرتبطة بتوظيف تكنولوجيا  الظروفهتيئة مجيع

ومنها توفري األجهزة ومستلزمات عرضها، وحتديد الوقت املناسب  ،التعلامتاملعلومات يف بناء بعض 

  الستخدامها.

 أن تكون الوسيلة التعليمية يف حالة جيدة، وليس هبا نقص أو برت أو عيب، قد يعوق  ،الوضوح واملقروئية

 الشكل اللون واحلجم أو الصوت...اخلط وعملية التعلم، مثل 

للدعامات يف درس االجتامعيات خامسا: التوظيف الديداكتيكي  

توظيف الدعامات الديداكتيكية كعنرص أسايس لبناء التعلامت أو يرتكز تدريس مواد االجتامعيات عىل 

. واملهارية والوجدانية لدى املتعلم املعرفية الكفاياتالقدرات وتنمية وترسيخ يف  تقويمها، وتكمن أمهيتها

م قواعد استعامهلا لتنسجم مع نوعية األهداف وتتطلب مهمة استثامرها اتباع جمموعة م ن اخلطوات املنهجية واحرتا

  .املراد حتقيقها
  

                                                             
حسان -84 صعواطف سابق، مرجع ،13.  
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  توظيف النص .1

قة وثييعترب النص من الدعامات الديداكتيكية األساسية يف تدريس مواد االجتامعيات، وهو عبارة عن 

امعي أو سيايس أو ثقايف أو يعرف طابع عسكري أو اقتصادي أو اجت افا تارخييا ذمكتوبة، قد تتناول حدثا أو ظر

فيا يتناول ظاهرة جغرافية طبيعية أو برشية أو  بشخصية تارخيية أو قبيلة أو بلد معني. ويمكن أن يكون نصا جغرا

فيا معينا. كام نجد يف درس الرتبية عىل املواطنة نصوصا تع  لج قضايا قانونية وحقوقيةابيئية تشمل جماال جغرا

  .وفلسفية

  ظيف النصوص يف درس االجتامعياتاهلدف من تو  - أ

 .ادة األولية  تسهيل عملية التدريس من خالل تقديم ا

 .املشاركة الفعالة للمتعلم يف بناء التعلامت، وتنمية القدرة عىل التعلم الذايت 

  ءة وحتليل واستنتاج)  الكفاية النصية واكتساب املهارات الرضورية لدراسة الوثائقمتكني املتعلم من  (قرا

 شطة املتعلقة باالستقراء أو االستنتاج الذي يتطلب التفكري والذكاء.مت  كني املتعلم من القيام باأل

 واستقالليته وقدرته عىل ممارسة النقد. تعلمحترر امل 

 ومعرفة أسبابفهمها وتفسريها والكرونولوجي لألحداث  الرسد تارخييال سملتعلم احلاكتساب ا 

 .حدوثها

 لمتعلم باملصطلحات واملفاهيم التي هلا عالقة باحلقول املعرفية التارخيية إغناء الرصيد املعريف ل

 واجلغرافية واحلقوقية.

  تنمية املواقف اإلجيابية لدى املتعلم جتاه الرتاث الوطني واإلنساين عن طريق تقدير منجزات االنسان يف

ايض   .85ا

  رشوط استخدام النص  - ب

 ، ال بد أن تتوفر فيه جمموعة من الرشوطأو يف مرحلة التقويم تتوظيفه يف بناء التعلامبقصد الختيار النص 

  :والضوابط

  

  

  

                                                             
ن،  -85 ش املف من جتماعياتستسسجماعة س لتدر والديداكتيكية ية واملن الثانوي مولوجية رقمبالسك ة و تر دراسات سلسلة ، ي ،9،2007التأ

  .109ص
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  يف درس االجتامعيات خطوات منهجية وديداكتيكية لتوظيف النص  - ت

  تتطلب منهجية توظيف النص يف درس االجتامعيات اتباع جمموعة من اخلطوات وهي كالتايل:

 :النص التارخيي  

ءة  ،أحد املتعلمني جانباألستاذ، وإعادة قراءته ثانية من  لدناءة أولية للنص من قر - ويمكن إضافة قرا

ية مصحوبة برشح املصطلحات واملفاهيم الغامضة.   ثالثة متأ

   .التعريف بصاحب النص ونوعيته ومصدره -

  نص).حتديد اإلطار التارخيي للنص (الزمن / املجال / األحداث التارخيية الواردة بال -

  تفكيك النص واستخراج األفكار األساسية ثم صياغة الفكرة العامة ملضمون النص. -

  .تفسري األحداث التارخيية التي يتضمنها النص باالعتامد عىل وثائق أخرى داعمة -

ر مكتوب. -  استنتاج األفكار وتنظيمها وتركيبها يف خالصات يمكن تدوينها كأ

 اجلغرايف النص: 

 لنص اجلغرايف اتباع اخلطوات التالية:تتطلب منهجية توظيف ا

ءة ثانية من طرف أحد املتعلمني، ويليها حتديد  جانبقراءة أولية من  - املفردات ورشح املدرس ثم قرا

رد يف النص؛  اجلغرافية واملفاهيم األساسية الوا

 ؛واستخالص الفكرة األساسية للنص تقطيع النص إىل فقرات ووضع عنوان فرعي لكل فقرة -

 ص يف مدلوله وتفصيله وتشخيص الظواهر التي يعرب عنها النص؛فهم الن -
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تفسري الظاهرة املعرب عنها وحتديد أسباب حدوثها ويمكن االستعانة يف البحث عن األسباب املفرسة  -

 باعتامد وثائق ودعامات أخرى؛

 لرأهيم الشخيص حول الظاهرة املدروسة؛ تقديم املتعلمني -

ر مكتوب؛استنتاج وتركيب اخلالصات تدوينه -   ا كأ

 نص يف الرتبية عىل املواطنة  

  :نهجية التاليةالنص يف درس الرتبية عىل املواطنة نتبع اخلطوات امل عندما توظيف

من طرف املدرس ثم من طرف املتعلمني ورشح املفردات املصطلحات التي  للنصقراءة مسموعة  -

 وردت فيه؛

عاهدة دولية، مقالة صحفية...) وتعريف حتديد نوعية النص (مقتطف من الدستور، نص قانوين، م -

 املتعلمني بمصدر النص؛

 وصف الظاهرة املعرب عنها يف النص واستخراج األفكار الفرعية؛ -

  حتليل وتفسري العنارص املكونة للنص ثم تركيب األفكار واستنتاج خالصة؛  -

 تكوين موقف شخيص حول الظاهرة املعرب؛املتعلم من  متكني -

 يف نص تارخيي:مثال تطبيقي حول توظ  

فيا، األوىل (مورد التحييل املدرس املتعلمني عىل النص بالكتاب املدريس    ).51بكالوريا، صاريخ واجلغرا

  .1845مارس  18بعض بنود اتفاقية لالمغنية  

  
  

  اخلطوة األوىل: القراءة والفهم 

 ية ءة أولية ومتأ  للنص ثم يطلب من أحد املتعلمني إعادة قراءة النص. قراءة النص: يقوم املدرس بقرا

 :رشح املفاهيم واملصطلحات والتعريف باألعالم 
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م، بمدينة مغنية اجلزائرية عقب 1845مارس  18اتفاقية لالمغنية: معاهدة وقعها املغرب مع فرنسا يف  -

  .رب واجلزائر كمستعمرة فرنسيةم، وكان من أهم بنودها رسم احلدود بني املغ1844اهنزامه يف معركة إيسيل سنة 

الذي كلفه  سلطان املغربعامل وجدة ونائب نائب سلطان مراكش: هو السيد محيدة بن عيل الشجعي،  -

  .بمهمة التفاوض مع ممثل فرنسا باجلزائر

ُطلق عىل املجال اجلغرايف الواقع جنوب األطلس الكبري، إىل حدود الصحراء ومن وادي  سوس األقصا: - ي

  د طاطا وسكتانة.نول إىل حدو

ي ممثل فرنسا باجلزائر، والذي دوالر	كونت	هو اجلنرال أريستيد إيزيدور نائب سلطان الفرنصيص: -

  .1845لالمغنية سنة فاوض ممثل املغرب ووقع اتفاقية 

  الدولة العثامنية ومنها إيالة اجلزائر.	اإليالة: هي أكرب الوحدات اإلدارية والعسكرية يف -

عي.هي أريض ص أرض فالة: - رة ال ماء فيها عبارة عن مرا ِ قف ُ وية واسعة م   	حرا

  التعريف بصاحب النص: يمكن للمدرس أن يعرف بصاحب النص أو يطلب من املتعلمني يف إطار

 االعداد القبيل البحث والتعريف بصاحب النص.

 بفاس م، درس بجامعة القرويني1878عبد الرمحان بن حممد بن زيدان العلوي فقيه ومؤرخ، ولد بمكناس 

أصبح نقيبا للرشفاء العلويني بمكناس وزرهون منذ العهد العزيزي، وكان مؤرخا للدولة واشتغل بالتدريس 

ومن أشهر مؤلفاته:  العلوية الدولة وتاريخ اخلصوص عىل املغرب	وعرف بشغفه بالتاريخ اإلسالمي وتاريخ

ر امللوك العلويني بفاس الزاهرةالفاخرة بم الدررإحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس، و   آ

  حتديد نوعية النص: يطلب من املتعلمني انطالقا من عنوان الوثيقة حتديد نوعية النص (النص عبارة عن

  معاهدة)

 :حتديد اإلطار التارخيي للنص: توجيه أسئلة للمتعلمني هتم 

  م1845زمن توقيع املعاهدة: سنة  -

  مكان توقيع املعاهدة: مغنية باجلزائر -

 م.1844لسياق التارخيي للنص توقيع معاهدة لالمغنية جاء عقب اهنزام اجليش املغريب يف معركة إيسيل ا -

  

  اخلطوة الثانية: التحليل

  يوجه املدرس املتعلمني لتفكيك النص واستخراج األفكار األساسية وصياغة الفكرة العامة للنص.

  م1845مارس  18يشري النص إىل بعض بنود اتفاقية لالمغنية 



 

72 
 

كم العثامين أي قبل استيالء فرنسا عىل احلبقاء عىل احلدود بني املغرب واجلزائر كام كانت خالل الرشط األول: اإل-

  اجلزائر.

وية ال يوجد هبا استقرار سكاين و- ساكنة ستغل من طرف ينام جمال رعوي إالرشط الرابع: أن األرايض الصحرا

  .البلدين معا

وية الواقعة جنوب ثنية السايس ال حتتاج للتحديد ألالرشط السادس: األرايض الصح-   هنا أرايض فقرية.را

  عبارة عن خالصة ملضمون بعض بنود معاهدة لالمغنية.وهي يطلب من املتعلمني استخالص الفكرة العامة للنص 

  اخلطوة الثانية: التفسري

 

أسباب فرض معاهدة لالمغنية عىل املغرب البحث عن  -

  م)1844هنزامه يف معركة إيسيل (ضعف اجليش املغريب وا

توجيه املتعلمني للبحث عن دوافع فرنسا بعدم حتديد احلدود يف 

املناطق الواقعة جنوب ثنية السايس، يمكن كذلك االستعانة بخريطة 

توثق احلدود املغربية اجلزائرية وفق ما حددته معاهدة لالمغنية 

 قصد التوغل يف وبالتايل تبيان األهداف االستعامرية لفرنسا مستقبال

  الرتاب املغريب.

  
  

فيا، السنة األوىل من سلك  املصدر: مورد التاريخ واجلغرا

  .51، ص2006البكالوريا، 

  اخلطوة الثانية: الرتكيب

يطلب من املتعلمني تنظيم وتركيب األفكار الواردة يف نص املعاهدة وصياغة خالصة تركيبة حترتم قواعد 

  .النهج التارخيي

م، التي تركت احلدود بني املغرب واجلزائر 1845مارس  18يوم 	وفرنسا معاهدة لالمغنية وقع املغرب

ومهية انطالقا من "تنية السايس" يف اجتاه اجلنوب، بحجة أهنا أرايض صحراء من أجل استغالهلا يف عملية الدخول 

  االستعامري لبالد املغرب مستقبال.
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  اخلط الزمني  .2

والظواهر التارخيية يف رشيط لألحداث  به املرتبطة واألحداث التارخيي لزمنا لتمثيل وسيلة	الزمني اخلط

  ميالدي). /وفق مسار كرونولوجي تتعاقب فيه السنوات أو القرون (هجري

  أمهية توظيف اخلط الزمني يف تدريس التاريخ  - أ

  تتجىل أمهية توظيف اخلط الزمني يف درس التاريخ يف العنارص التالية:

 ؛املجتمعية والوعي بأمهيته كقيمة يف احلياة ،86لدى املتعلم  وضع يف الزمنترسيخ كفاية التم  

  ،يمكن املتعلم من التدرب عىل الرتتيب الكرونولوجي للتواريخ والظواهر واألحداث التارخيية

 واكتساب معاين مفهوم التطور التارخيي؛

  التوطني الكرونولوجي للظواهر واألحداث التارخيية؛ عيساعد 

 ومرتب. بشكل منظماألحداث التارخيية املعلومات  استيعابملتعلم من يمكن ا  

 .متكني املتعلم من تنمية قدراته عىل املالحظة والتحليل واملقارنة والرتكيب 

 خاصة يف والتعرف عىل الرتاث احلضاري واإلنساين جيابية جتاه إنجازات السلف تنمية املواقف اإل

  احلضارة املغربية.احلضارة اإلسالمية والعربية ومنها 

  خطوات استثامر اخلط الزمني يف درس التاريخ  - ب

  متر عملية استثامر اخلط الزمني يف درس التاريخ باخلطوات التالية:

 :املالحظة وقراءة املعطيات التي يتضمنها اخلط الزمني لتحديد موضوعه وإطاره الزمني؛ اخلطوة األوىل 

 :واهر واألحداث التارخيية ثم ترتيبها كرونولوجيا؛وصف مكوناته واستخراج الظ اخلطوة الثانية 

 :وحتديد أسباب حدوثها توظيف املكتسبات لتفسري األحداث املتضمنة باخلط الزمني  اخلطوة الثالثة

  ويمكن اعتامد وثائق ودعامات أخرى يف البحث عن األسباب املفرسة؛

 :عىل الدفاترها وتركيب اخلالصات وتدوين استنتاجات ىلإالتوصل  اخلطوة الرابعة. 
  

 مثال تطبيقي حول رسم اخلط الزمني:  - ت

  التطورات السياسية للدولة املرابطية

حل   أهم األحداث التارخيية  مرحلة حكم  املرا

مرحلة التأسيس 

  م)1036-1060(

  أيب بكر بن عمر-

  عبد اهللا بن ياسني-
  1060رغواطة وب إمارة القضاء عىل

                                                             
ة - 86  بو ال ات امجالتوج ي وال ماد س بتدر اصة خ ا سلك التار غرافيا ، التعليم وا ي التأ   9ص،2007الثانوي
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  مرحلة القوة

  م)1060-1106(
  فنييوسف بن تاش

  م1062تأسيس مراكش 

  م1086معركة الزالقة 

مرحلة الضعف 

  م)1106-1147(
  م1147مقتل إسحاق بن عيل عىل يد املوحدين   عيل بن يوسف

  التالية: اخلطواتتتطلب مهارة إنجاز ورسم اخلط الزمني القيام ب

  الزمني؛ اخلط عىل توطينها سيتم التي الزمنية الفرتة حتديد •

 قيمة، أصغر ناقص قيمة أكرب بحساب متثيله املراد بالزمن ارتباطا الزمني طاخل وطول السلم حتديد •

  )؛=1cm سنوات10( هو السلم )،1147- 1036=111(سنة

  اخلط؛ طريف عىل سنتم 2 أو 1 ونرتك سنتمرت 11 طوهلام متوازيني خطني برسم نقوم •

  م)؛1471 سنة (أحدث اليمن نحو م)1036 سنة، (أقدم اليسار من الزمني اخلط يوجه •

  جزء)؛ 11( سم 1 يمثل جزء وكل أجزاء إىل اخلط يقسم •

 توطني أي احلدث) عنوان (السنة+ هلا املناسب املكان ويف الزمني اخلط عىل األساسية األحداث تُوطَن •

  حكمها؛ عىل تعاقبوا  الذين واحلكام التارخيية، واألحداث املرابطية، الدولة قيام مراحل

وان الدولة قيام مراحل ثلمت التي اخلانات بتلوين نقوم •   وخمتلفة؛ مناسبة بأ

  رضوريا؛ كان إن املفتاح إضافة يمكنو األعىل يف ويكتب الزمني للخط مناسب عنوان إعطاء •

  خط زمني للتطورات السياسية للدولة املرابطية

  اخلريطة .3

ضا متثيل اتفا Pierre Georgesيعرف  قي، مسطح بشكل اخلريطة بأهنا "لغة رمزية وأداة تعبريية وهي أ

. وتعد اخلريطة دعامة أساسية ووسيلة 87عام باملواقع النسبية لظواهر حقيقية أو ومهية يمكن حتديدها مكانيا"

                                                             
ع- 87  والتوز شر وال للدراسات امعية ا املؤسسة الثانية، الطبعة اللمع، يثم و الطفي حمد ترجمة غرافية، ا ات املصط م م جورج، وت،بي ،2002ب

  .332ص
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تعليمية برصية أكثر استعامال يف درس االجتامعيات، بالنظر إىل ما توفره هذه الوثيقة من معلومات جمالية مبسطة، 

ض األهداف التعليمية وتنمية جمموعة من الكفايات والقدرات ومنها تُسهل إىل حد ما عىل املتعلمني بلوغ بع

ءة والوصف والتحليل والتوطني...   املالحظة والقرا

واع وتصنيفات من اخلرائط ومنها: اخلرائط الطبغرافية واخلرائط املوضوعاتية (خريطة الرتبة،  توجد عدة أ

شطة الفالحية ...). وخرائط تركيبية  خريطة توزيع احلرارة، خريطة االرتفاعات، خريطة الكثافة السكانية، األ

 (خريطة الغطاء النبايت والرتبة). وخرائط تارخيية وأخرى جغرافية ثم خرائط جدارية وأطاليس وخرائط صامء.

  األهداف الرتبوية لتوظيف اخلريطة يف درس االجتامعيات   - أ

  وهي كالتايل:يساعد تدريس اخلريطة عىل حتقيق جمموعة من األهداف الرتبوية 

والتعرف عىل كيانات جغرافية جديدة، وفهم البيئة املحلية  88ترسيخ لدى املتعلم كفاية التموقع يف املجال •

 واملجاورة والبعيدة، وتزوده بمجموعة من املفاهيم واملعلومات واملعارف اجلغرافية وتوسيع أفاقه املعرفية؛

والتفاعالت بني خمتلف الظواهر البيئية، وتكسبه القدرة تساعد املتعلم عىل إدراك مفهومي الزمان واملكان  •

 عىل املالحظة والتعرف عىل العنارص املجالية املمثلة عىل اخلريطة طبيعية كانت أم برشية؛

 تنمية بعض املهارات اجلغرافية كالتوطني واستعامل أدوات التعبري اخلرائطي؛  •

  عل فيه؛إدراك املتعلم خلصوصيات املجال اجلغرايف الذي يتفا •

 تنمية قدرات املتعلم عىل املقارنة واالستنباط والتفكري والتحليل املجايل؛ •

متكني املتعلم من استخدام النهج اجلغرايف يف دراسة الظواهر اجلغرافية املمثلة عىل اخلريطة (الوصف،  •

ية (التعريف، التفرس، التفسري، التعميم) أو النهج التارخيي بالنسبة للخرائط التي حتمل معطيات وأحداث تارخي

 الرتكيب)؛

 .تنمية بعض القيم واالجتاهات اإلجيابية نحو القضايا البيئية •

  

 خطوات التدبري الديداكتيكي للخريطة   - ب

  توظيف اخلريطة يف درس االجتامعيات يتطلب من املدرس اتباع اخلطوات التالية:

  

  

  

                                                             
ة-88 بو ال ات امجالتوج ي وال ماد س بتدر اصة خ ا سلك التار غرافيا ، التعليم وا ي التأ   .9ص،2007الثانوي
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  89خطوات التدبري الديداكتيكي للخريطة

  ري الديدادكتيكيالتدب  األهداف  املراحل

  القراءة  املرحلة األوىل

قراءة عنوان اخلريطة لتحديد موضوعها واملجال/الظاهرة التي متثلها 

وتارخيها إذا كانت خريطة تارخيية أو يف حالة متثيل اخلريطة اجلغرافية 

  ملعطيات إحصائية.

ن؟ ومتى؟   تتم يف هذه املرحلة اإلجابة عن األسئلة التالية: ماذا؟ وأ

  ة املفتاح لتعرف داللة كل رمز يف اخلريطة.قراء

  الثانية املرحلة
املالحظة 

  والوصف

تعرف الظواهر املمثلة يف اخلريطة وحتديد موقعها ووصف طريقة توطينها 

ن؟ وكيف؟   ويتم ذلك باإلجابة عن األسئلة التالية: ماذا؟ وأ

  التفسري  الثالثة املرحلة

اذا ه نا بالضبط؟ ومن خالل ربط ويتم ذلك باإلجابة عن السؤال: 

العالقات بني املعطيات املمثلة يف اخلريطة أو بالرجوع إىل خرائط أو 

  دعامات أخرى.

  التعميم  الرابعة املرحلة

وضع خالصات واستنتاج عالقات، أو صياغة مبادئ قد يتوصل إليها 

املتعلم من خالل املقارنة بني جمموعة من اخلرائط مثال: تقرتن املناطق 

  بية بضعف الكثافات السكانية.القط
  

ائية باملغرب  - ت    مثال تطبيقي خريطة الفرشات ا

رد  ائية باملغرب انطالقا من درس "موا نقرتح يف هذه الوضعية التعليمية االشتغال عىل خريطة الفرشات ا

  (السنة الثانية إعدادي)باطنية خمتلفة". 

 املرحلة األوىل: قراءة ومالحظة أولية 
تعلمني: مالحظة اخلريطة والتعرف عىل يطلب من امل

ائية باملغرب) ثم قراءة  موضوعها (خريطة توزيع الفرشات ا
  املفتاح لتعرف داللة كل رمز أو لون يف اخلريطة.

  

  
  

                                                             
الثانوي، -89 التعليم من الثانية السنة جتماعيات، النجاح ستاذ، ص2004دليل ،26.  
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  املرحلة الثانية: املالحظة والوصف

ائية  واع الفرشات ا يقوم املتعلمون بالتعرف عىل أ

ها اجلغرايف باملغرب ثم توجيه املتعلمني إىل تصنيف وتوزيع

ائية من حيث أمهيتها اهليدرولوجية ويتم االستعانة  الفرشات ا

ائية  ائية املعبأة حسب األحواض ا بجدول حلصيلة املوارد ا

  باملغرب: 

رد مائية مهمة (أحواض سبو، أم - املناطق ذات موا

  الربيع، ملوية)؛ 

رد ما- ئية متوسطة (أحواض اللكوس مناطق ذات موا

  والواجهة املتوسطية، تانسيفت)؛ 

رد مائية غري كافية (األحواض اجلنوبية - مناطق ذات موا

  واجلنوبية الرشقية)؛ 

  املرحلة الثالثة: التفسري

يمكن للمدرس االستعانة بوثائق داعمة تساعد عىل 

التفسري وتوجيه املتعلمني للقيام بمقارنة بني خريطة توزيع 

ائية وخريطة توزيع التساقطات املطرية ثم استنتاج ال فرشات ا

  خالصات:

رد مائية مهمة  املناطق ذات تساقطات مهمة تتوفر عىل موا

  خاصة مناطق الريف واألطلسني الكبري واملتوسط؛

املناطق ذات تساقطات مطرية ضعيفة ال تتوفر عىل موارد 

  مائية كافية يف اجلنوب واجلنوب الرشقي؛

ائية.وجود ع   القة بني التساقطات املطرية واإلمكانات ا

  

ائية  ض ا ائي حسب األحوا حصيلة املوارد ا
  باملغرب (مليون مرت مكعب)

  
فذ عىل املجال  املصدر: مديرية إعداد الرتاب الوطني، نوا

  .28، ص2002املغريب، منشورات عكاظ، 
  
  
  
  

  

  تعميماملرحلة الرابعة: ال

ائية يرتبط أساسا باختالف توزيع الكميات  توجيه املتعلمني الستنتاج أن االختالف يف توزيع املوارد ا

  املطرية وحسب نوعية املناخ. 

  تركيب االستنتاجات وصياغة خالصة وتدوينها من طرف املتعلمني يف دفاترهم.
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  اجلداول اإلحصائية .4

ُعرفتستعمل اجلداول اإلحصائية بكثرة يف درس ا فيا، وي ه عىل	اجلدول	جلغرا  يف تنتظم	عنارص جمموعة أ

أفقية. ويقسم اجلدول إىل جمموعة من اخلانات األفقية والعمودية، حتتوي عىل 	وصفوف طولية أعمدة	شكل

حيتوي عىل الذي ركب املدول اجلالبسيط الذي يتضمن متغري واحد أو اجلدول معلومات كمية أو كيفية. ونميز بني 

  متغري.أكثر من 

 رشوط ينبغي توفرها يف اجلدول اإلحصائي  - أ

  يراعى يف إعداد اجلدول العنارص التالية:

 ؛أن حيقق األهداف التعليمية املطلوبة -

 أن يكون مناسبا للمستوى الذهني للمتعلم ليتمكن من استيعابه؛  -

 أن يكون اجلدول اإلحصائي واضح املقروئية؛ -

 ينة؛أن يضم اجلدول معلومات إحصائية حديثة وحم -

يستحسن االبتعاد عن اجلدول اإلحصائي املعقد أو الذي يتطلب جمهودا فكريا أكرب لفهم العالقات بني  -

 مكوناته وعنارصه؛

أن يكون للجدول عنوان يسهل استخراج البيانات منه، ومصدر ا لتوضيح اجلهة التي أخذت منها  -

  زيد من اإليضاح وال حيتمل اجلدول ذكرها فيه؛املىل البيانات الواردة فيه، وحوايش لتوضيح املفردات التي حتتاج إ

 اخلطوات املنهجية لالستثامر الديداكتيكي للجدول اإلحصائي  - ب

   مالحظة اجلدول والتعرف عىل عنارصه (العنوان، املصدر، تاريخ املعطيات)؛ 

 و من حيث وصف مكونات اجلدول وحتديد الظاهرة التي يعاجلها ومالحظة تطورها يف الزمان أو املكان أ

 الكم...النوع أو 

  حتديد حجم ونوع التطور (ارتفاع/انخفاض/ استقرار)، حتديد الرتب، النسب املئوية ووضع

 مقارنات...

  مرحلة التفسري لفهم األسباب والتغريات واستنتاج العالقات ويمكن االستعانة بمعطيات توفرها

 ؛لفهم الظاهرة املعرب عنها يف اجلدول دعامات أخرى

 األفكار وتنظيمها وتركيب خالصات؛ جتميع  
  



 

79 
 

  الرسوم البيانية .5

(األعمدة)  كاألرشطة رموز،	بواسطة البيانات متثل حيث للبيانات،		الرسم البياين هو متثيل رسومي

ئح يف	باملنحنى البياين الرسم	أو اخلطوط يف	الرشيطي البياين املخطط	يف ويعد  .90الدائري البياين املخطط	أو الرشا

 أي إحصائية داللة ذات	ألرقام حمدد مقياس وفق	ين ترمجة مرئية للمعطيات الرقمية إىل أشكال هندسية،الرسم البيا

 مبيانات. إىل املجردة األرقام حتويل

 أمهيته الرتبوية  - أ

 يساعد الرسم البياين عىل تسهيل الفهم واالستيعاب؛ 

  يزيد من فاعلية التعلم والتواصل يساعد الرسم البياين عىل حتويل املحتوى اللفظي إىل حمتوى برصي مما

 بني املدرس واملتعلمني؛

  التحليل واملقارنة؛وتنمية مهارات املالحظة والوصف 

 ك املتعلم يف بناء الدرس مما يسهل تنشيط احلوار الصفي؛  إرشا

 اكساب املتعلمني مهارات حتويل املعطيات الرقمية إىل رسوم بيانية؛ 

 متى يمكن توظيف الرسم البياين؟  - ب

و يمكن للمدرس توظيف الرسم البياين يف خمتلف مراحل الدرس سواء تعلق األمر ببناء التعلامت أ            

للدرس (وضعية االنطالق) بحيث يكون مهام يف التمهيد اإلشكايل ويف  مدخالبتقويمها. ويستعمل املبيـــان 

يكون دعامة تعليمية رئيسية يف  ية كأنيف خمتلف الوضعيات التعليم إثارة انتباه املتعلمني. ويمكن أن يوظف

ناء الدرس للتأكد من مدى  الدرس أو للتفسري والتوضيح والرشح، ويستخدم كذلك يف تقويم التعلامت أ

ويمكن استعامله يف التامرين  حتقيق بعض أهداف الدرس أو يف وضعيات التقويم اخلاصة باملراقبة املستمرة.

الدرس املنجز أو لتحضري الدرس املقبل أو يف إطار التدرب عىل نجازات منزلية، هبدف تعميق فهم إو

  مهارات الرسم البياين بتحويل جداول إحصائية إىل مبيانات.

ـــواع املــبــيـانــات   - ت  أ

د متثيلها خالل فرتة زمنية معينة، فقد تكون  ختتلف نوعية الرسوم البيانية حسب طبيعة املعطيات املرا

  وقد متثل وضعية قارة أو متطورة. ومن أهم أشكال الرسم البياين نجد: أعدادا أو نسبا مئوية، 

  

                                                             
90 - Cary Jensen, Loy Anderson, Harvard graphics 3: the complete reference. Osborne McGraw-
Hill, ISBN 0-07-881749-8, 1992, p 413. 
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 :املنحنى البياين  

هو متثيل تطوري لظاهرة ما إما سلبا أو إجيابا خالل فرتة زمنية معينة، ويمكن إدراج أكثر من منحى يف نفس 

مثلة وما عرفته من تطور خالل الرسم، حيث يعرب كل منحنى عىل معطى حمدد، مما يسمح باملقارنة بني املعطيات امل

 .وتكون السنوات مثبتة عىل املحور األفقي وتوضع القيم عىل املحور العمودي .نفس الفرتة
  

  مبيان توزيع كمية األمطار السنوية بمحطة تارودانت

  

  

  

  

  

  

  

  

 :الرسم البياين باألعمدة  

بني الرسوم البيانية األكثر  تكون أفقية أو عمودية، وتعد منوباألرشطة أو باألعمدة،  اسمى بياني

وهو عبارة عن أشكال مستطيلة تستعمل للمقارنة بني ظاهرتني أو أكثر خالل فرتات زمنية حمددة تكون 	استعامال،

متجانسة أو غري متجانسة. ويستعمل هذا النوع من الرسوم البيانية بدال من املنحنى البياين، يف حالة عدم توفر 

  .متتالية ومتقاربةمعطيات إحصائية عن سنوات 
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  201491و 1960تطور ساكنة املغرب بني 

 

 :الرسم البياين القطاعي 

ة أو نصف دائرية أو جمسامت مستطيلة بشكل أفقي أو عمودي، تكون مقسمة يعبارة عن أشكال هندسية دائر

، % 100يكون جمموعها من املعلومات املعرب عنها بالنسب املئوية، والتي  اإىل أجزاء بحيث يمثل كل جزء جانب

وية يف الدائرة.   وكل نسبة متثل بزا

يتطلب الرسم البياين القطاعي القيام بعمليات حسابية، حيث نقوم بتحويل النسب املئوية إىل درجات 

  بواسطة العالقة التالية:

 
  

. وإذا كان الرسم °180بـــــ  °360تعوض  جمموع زوايا الدائرة، وعند استعامل نصف الدائرة °360إذ متثل 

ءة عملية لتسهيل الدائرتني	البياين القطاعي يتطلب املقارنة بني دائرتني، فيجب ترتيب عنارص اجلدول يف  القرا

  .والتحليل واملقارنة

  

  

  

                                                             
ل-91 حصائية شرة ال املعطيات للتخطيطمصدر السامية ية  .لمندو
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  92)2017- 2016توزيع التالميذ حسب األسالك التعليمية باملغرب (

  كتيكي للرسم البيايناخلطوات املنهجية لالستثامر الديدا  - ث

  تتطلب منهجية االستثامر الديداكتيكي للرسم البياين يف درس االجتامعيات، اعتامد اخلطوات التالية:

 اخلطوة األوىل: املالحظة  

مالحظة الرسم البيان والتعرف عىل العنوان، وعىل وحدة القياس، والزمن (تاريخ املعطيات) ومالحظة 

  معطيات.األلوان أو الرموز املمثلة لل

 اخلطوة الثانية: الوصف 

وصف توزيع أو تطور الظاهرة املمثلة بيانيا واختالفها من حيث التوزيع الكمي أو النوعي، وحتديد خاصية  

  ) ووصف التباينات املوجودة بني عنارص الظاهرة.استقرار-انخفاض-التطور وفرتاته (ارتفاع

 اخلطوة الثالثة: التفسري 

التوزيع للظاهرة املمثلة يف املبيان واستنتاج العالقات بني املتغريات ويمكن مقارنة  استنتاج أسباب التطور أو

 خالصات املبيان بوثائق داعمة أخرى الستنتاج تلك العالقات.

 اخلطوة الرابعة: التعميم 

 عاجلةيف ميمكن استثامرها  ،واعدق / مبادئ القيام باستنتاجات عن الظاهرة املمثلة يف املبيان، وصياغة

  .هلا ظواهر مماثلة

  الصورة .6

. ألهنا وسيلة برصية 93متثل الصورة وسيلة تعليمية مساعدة كوسيط يتم من خالله حتقيق وظيفة تعليمية معينة

ذات أمهية بيداغوجية، تسهل عملية اإلحاطة بموضوع ما وتثري انتباه املتعلم. فالصور جتعل األفكار ذات معنى 

                                                             
أرقام، -92 املغرب للتخطيط، السامية ية املندو املعطيات ص2018مصدر ،28.  
بو -93 ال ل امل م، الكر عبد ب سابق،ي،غر   .503صمرجع
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. وتوجد جمموعة من الصور التي 94نه فيهاو وتثري فيهم ميل نحو معرفة ما يرواملعلومات حية بالنسبة للمتعلمني

تستعمل يف الدرس االجتامعيات نذكر منها: الصور الفتوغرافية، الصور اجلوية، صور األقامر االصطناعية، صور 

 الكاريكاتورية. 
 

  هااخلطوات املنهجية لتوظيف  95استخدامها رشوط  أمهية الصورة

م عىل تنمية تساعد املتعل-

مهارة املالحظة والتحليل 

  والتأويل؛

ب مشهد األحداث تقر -

املجاالت اجلغرافية ووالظواهر 

  إىل ذهن املتعلم؛

تساعد عىل شد انتباه املتعلم -

وحتفيزه وتزيد من دافعيته نحو 

  التعلم؛ 

تعمل عىل إثارة االنفعاالت -

  وحتريك العاطفة؛

تساهم يف بناء املواقف -

ترسيخ بعض قيم اإلجيابية و

  املواطنة؛
  

أن تكون الصورة جذابة وتثري -

 اهتامم املتعلمني؛

أن تكون الصورة بسيطة وغري -

  معقدة؛ 

أن يكون ملحتواها أمهية -

  تعليمية لتحقيق أهداف الدرس؛

أن تكون واضحة ودقيقة علميا -

  وحديثة؛

نتاجها من الناحية إأن يكون -

  الفنية جيدا؛

عدد  أن تتناسب مساحتها مع-

 .التالميذ وطريقة عرضها
  

توظيف الصورة يتحقق عرب اتباع اخلطوات 

 التالية:

املالحظة الدقيقة للصورة من طرف -

  املتعلمني وحتديد نوعيتها؛ 

حتديد موضوع الصورة والتعرف عىل -

  املجال والزمن؛

وصف عنارص الصورة من حيث األلوان -

أو الشخصيات أو املشاهد وهي عنارص 

ساسية لفهم موضوع تشكل مفاتح أ

  الصورة وحتليلها؛

التفسري والتأويل من خالل البحث عن -

العالقة بني العنارص املتضمنة يف الصورة 

ويمكن االستعانة بدعامات أخرى لتعميق 

  الفهم؛ 

تركيب خمتلف األفكار واالستنتاجات -

 .للوصول إىل اخلالصات املطلوبة
  

 

                                                             
القضاة-94 محمد عمان،سام ع، والتوز شر لل وائل دار ا، س تدر وأساليب جتماعية بية ال ص2015وآخرون، ،182.  
ص -95 سابق، مرجع حسان،   .35عواطف
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  اخلطاطة .7

لظاهرة ما، رسم مشخص وهي  لرتبوية اهلامة يف درس االجتامعيات،تعترب اخلطاطة من بني الدعامات ا

ه وقراءته عىل األسهم أساسا. فاخلطاطة تساعد عىل هيكلة ئوشكل من أشكال التعبري الكرافيكي املعتمد يف بنا

تبيتها والعالقات التي تربط بني عن واعها وترا ارصها املفاهيم والنظم السياسية واملؤسسات باختالف أشكاهلا وأ

. تتشكل اخلطاطة من عدة خانات تتضمن كل خانة معلومات أو املعطيات، تربط بني 96عن طريق األسهم

اخلانات خطوط، أو أسهم تعرب عن نوع العالقة التي تربط بني املعطيات التي حتملها اخلطاطة. ونميز يف 

تبية والتحليلي واع ومنها اخلطاطة التنظيمية والرتا ة والدائرية واخلطية. ويمكن توظيف اخلطاطات بني عدة أ

ضا يف  اخلطاطة يف خمتلف مراحل الدرس، وبأشكال خمتلفة ومتعددة، تبعا ألهداف الدرس، كام يمكن استثامرها أ

  .تقويم التعلامت

  أمهيتها الرتبوية  - أ

  تتجىل األمهية البيداغوجية والرتبوية للخطاطة يف العنارص التالية:

o ملعارف واألفكار بشكل خمتزل وبسيط ومنظم.تساعد عىل نقل املعلومات وا  

o  ناء الدرس عىل استخدام احلواس احلسية واإلدراكية من طرف املتعلمني يساعد توظيف اخلطاطة أ

  لتثبيت املعارف واملهارات؛

o تساعد املتعلم عىل حتويل املعطيات واملعلومات النصية كتابية أو شفهية، إىل لغة رمزية ختطيطية؛  

o  ؛من الوصول إىل املعارف برسعة وبجهد أقلمتكن املتعلم  

o  ومنهجية؛ فكريةتعمل عىل إكسابه قدرات ومهارات  

o تساهم يف تنمية التفكري العلمي والنقدي، وتقوية قدرات املتعلم عىل االنتقاء والتصنيف والتحليل؛  

o ؛...تساعد املتعلم عىل استخدام واستثامر ذكاءاته املختلفة (برصي، سمعي، حركي(  

  ت توظيفها يف درس االجتامعياتخطوا   - ب

 يف درس التاريخ 

 باتباع النهج التارخيي:اخلطاطة يف درس التاريخ يتم استثامر 

 املعرفة: وتتمثل يف الوصف والعرض لألحداث وترتيبها؛ •

التفسري: العمل عىل إبراز العوامل واألسباب والعالقات املرتابطة بني األحداث التارخيية ويكمن  •

 بدعامات أخرى تساعد عىل التوضيح والتفسري؛االستعانة هنا 

                                                             
ص-96 اعدادي ة بو ال ات   .47التوج
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  .الرتكيب: إبراز األحداث يف تسلسلها وتركيب التعلامت واخلروج باستنتاجات •

 فيا  يف درس اجلغرا

 تستثمر اخلطاطة يف الدرس اجلغرايف باعتامد النهج اجلغرايف:  

صفاهتا وعنارصها؛الوصف:  •   مالحظة الظاهرة التي متثلها اخلطاطة وحتديد موا

التي تفرس مواصفات الظاهرة التي تتناوهلا اخلطاطة وقد يتطلب األمر االستعانة  التفسري: حتديد العوامل •

 بدعامات أخرى؛

 .لظاهرة التي متثلها اخلطاطةعن ا باستنتاجاتاخلروج  التعميم: •

 يف درس الرتبية عىل املواطنة  

 تحقق عرب اتباع اخلطوات التالية: توظيف اخلطاطة يف درس الرتبية عىل املواطنة ي            

: تقديم ومالحظة الظاهرة موضوع اخلطاطة وحتديد نوعها: سياسية، اجتامعية، ثقافية، مرحلة االكتشاف •

 تنظيامت وهياكل إدارية...

 تكوين موقف والوعي باألمور السياسية واحلقوقية واإلدارية والتنظيمية. أي  رد الفعل: •

  .عاجلة املشكلة التي تطرحها اخلطاطةالفعل: وضع تصور أو خطة مل •
  

  العينات .8

  تعريف العينات  - أ

ن أالعينات هي أشياء يمكن للتلميذ رؤيتها أو ملسها ومن املمكن أن تكون حمفوظة أو طبيعية، ومن السهل 

حضار الكثري من العينات إىل الفصل الدرايس لتقريب إ، ويمكن 97حيصل عليها املدرس أو تالميذه من البيئة

عها، بعض النباتات، البذور وبعض الظاه وا رة أو املفهوم إىل ذهن املتعلم ومنها الصخور والرتبة بمختلف أ

ت، نقود، طوابع بريدية، أدوات...    املحاصل الزراعية، الطيور، األسامك، حرشا

  طريقة توظيفها يف الدرس  - ب

كل دقيق إىل ذهنية املتعلم، يساعد التدريس باستخدام العينات يف تقريب املعارف بامللموس وتوصيلها بش

ناء الدرس وعرضها  وتعمل عىل ربطه بمحيطه البيئي، وتزيد من دافعيته نحو التعلم. ويتطلب توظيف العينات أ

ا، هبدف استثامرها يف بناء بعض املعارف، وجيب أن تعرض بشكل مشوق لتثري عىل املتعلمني يف الوقت املناسب هل

                                                             
وأسالي-97 امليدانية بية ال سالم، محمود دي وم اللطيف عبد لي اض،ا الر ان، العبي مكتبة شر س، التدر ص2004ب ،394.  
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اهتامم املتعلمني ويستحسن كتابة األسامء عىل بعض العينات التي يصعب اكتشافها من طرف املتعلم مثل بعض 

واع الصخور.    أ

  مقطع فيديو .9

ه خياطب حواس املتعلم يف يعد رشيط الفيديو التعليمي من الوسائل التعليمية الفعالة يف التدري س احلديث أل

جو من اإلثارة والتشويق، ويعمل عىل تثبيت وترسيخ املعلومات. ويساعد املتعلم يف احلصول عىل املعلومة يف 

لم ي. فام يراه املتعلم يف ف98وقت أقل من الوقت الذي يستغرق يف احلصول عليها بالطريقة اللفظية أو القراءة

لم، مما ييرس تذكرها ينه فرتة طويلة، وذلك الشرتاك البرص مع السمع يف إدراك مادة الفتعليمي يبقى عالقا بذه

  .99واسرتجاعها

 رشوط استخدامه  - أ

 ةينبغي مراعا ،قبل عرض الفيديو أو اختيار مقطع منه لتوظيفه يف إحدى الوضعيات التعليمية التعلمية

  الضوابط التالية:

 ليمية وإدراجه يف اللحظة املناسبة؛اختيار رشيط الفيديو مناسب للوضعية التع  

 جتريب الرشيط ومشاهدته قبل عرضه عىل املتعلمني؛  

 اجلوانب الرتبوية والقيم الدينية  األخذ بعني االعتبار عند اختيار رشيط الفيديو جيب عىل املدرس

   الوطنية؛واألخالقية واهلوية 

 نب الشكلية املرتبطة باملقروئي   ة واجلاملية وجاذبية العرض؛أن يراعي رشيط الفيديو اجلوا

 أن يكون رشيط الفيديو مساير ا للقدرات الذهنية للمتعلمني؛  

 أن رشيط الفيديو يساعد يف حتقيق تعلامت جديدة يصعب حتقيقها باستعامل وسائل وطرق تقليدية؛ 

 آ خذ حتضري بيئة العرض قبل ولوج التالميذ قاعة الدرس: إعداد جهاز العرض واملعروضات، الربط با

 .100الكهربائية، التأكد من صالحياته، تعتيم القاعة إذا كان رضوريا

 خطوات توظيف الفيديو يف درس االجتامعيات  - ب

أمهية كبرية يف بناء  اإن استخدام بعض مقاطع الفيديو يف وقت قصري ال يتعدى بعض الدقائق، يكون ذ

ة لوضعيات االنطالق، أو حينام يقدم املدرس التعلامت عند تقديم بعض الوضعيات التعليمية كام هو األمر بالنسب

معلومات ومعطيات جديد أو معقدة أو عندما نريد تقريب املجال اجلغرايف لذهنية املتعلم أو لتصحيح متثالت 

                                                             
صوآخرونالقضاة-98 سابق، مرجع ،183.  
ص -99 سابق، مرجع   96الطناوي،

100-، ي التأ الثانوي لسلك غرافيا وا خ التار ي ماد رامج و ة بو ال ات ص2007التوج ،39.  
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لغ لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة، مما قد ال تتيحه إمكانية استخدام  خاطئة، تكون فيها الصور املتحركة أ

  . ويتطلب توظيف رشيط الفيديو اتباع اخلطوات التالية:101ية أخرى تقليديةدعامات ديداكتيك

 هتيئ ظروف عرض رشيط الفيديو خاصة ما يتعلق بأجهزة العرض والفضاء الدرايس؛ 

 مشاهدة رشيط الفيديو 

 يطلب من املتعلمني التعرف عىل املوضوع الذي يعاجله رشيط الفيديو (حتديد الظاهرة أو احلدث التارخيي 

 ...)؛املجال اجلغرايف، أو شخصية معينةأو 

 جرد املشاهد التي يطرحها رشيط الفيديو وتصنيفها وتوطينها وحتديد زمن وقوعها 

  القيام بالتفسري انطالقا من البحث عن األسباب والعالقات بني العنارص الواردة يف رشيط الفيديو ،

 عطاء تفسريات.ويمكن االستعانة بدعامات أخرى أو معارف سابقة تساعد يف إ

  .اخلروج باستنتاجات وتركيبها يف خالصات  
  

  وضعية تركيب التعلامت 3- 5

ر املكتوب وطريقة تدبري هذا  يطرح درس االجتامعيات إشكاالت خمتلفة ومتعددة ختص اجلانب املتعلق باأل

يعمد إىل إمالء  ،هاالنشاط من طرف مدريس مواد االجتامعيات، فهناك من يفضل بناء التعلامت وبعد االنتهاء من

 ،هناية السنةيف شهادية متبوعة باالمتحانات إ اأقسام اامللخص يف هناية كل مقطع أو نشاط تعليمي بدعوى أهن

ومن جهة ثانية تدين مستوى املتعلمني يف جمال اللغة والتعبري لذلك  ،وبالتايل فهم مطالبون بإهناء املقرر من جهة

ويضاف إىل ذلك ضيق احلصص الزمنية وهو ما ال  ،جوع إليها للحفظوجب كتابة ملخصات منظمة يمكن الر

كتابة امللخص بشكل فردي. لكن التدريس وفق املقاربة بالكفايات ال يتبنى هذا إمكانية يتيح للمتعلمني 

  األسلوب بل يقوم عىل التعلم الذايت، وإعطاء حرية أوسع للمتعلم يف بناء وتركيب التعلامت.

 التعلامت تعريف وضعية تركيب  - أ

ضا باسم الوضعية التوليفية أو املهيكلة، وهي املجال الذي يتيح الفرصة للمتعلم إلبراز كفايته،  تعرف أ

التعلامت التي تم بناؤها يف  تركيب منظمة. هيدف نشاط بنية وتثبيتها يف املكتسبة وتركيب التعلامت واملوارد

زمني أو  خط قبيل عرب متثيل ختطيطي من بنية منظمة يف وتثبيتها ةاملكتسب املوارد وبنينة هيكلة إىل السابقة الوضعية

وتتم هذه الوضعية مبارشة بعد االنتهاء من االشتغال  .102فقرة... أو مفاهيمية، خارطة أو جدول خطاطة أو

                                                             
الرقمية-101 املوارد توظيف س، إدر افيظ س ا غر  تدر نا ب املدرسية اجة افيا ا ا ا ومتطلبات إل وأيامنجاح ندوات سلسلة جتماعيات، مواد سية تدر ،

رقم ن7دراسية و والت بية ال ملن وي ا املركز ص2019وجدة،-، ،296.  
التخطيط، -102 ص2017مجزوءة ،48.  
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الديداكتيكي عىل الدعامات املرتبطة بمحتوى الدرس. وتعد هذه الوضعية أداة مناسبة للمتعلمني للتمرن عىل 

  ابة امللخصات وأخذ النقط وتدوين األفكار املعرب عنها انطالقا من الوثائق والدعامات.كت
  

 مرجعيات تدبري وضعية تركيب التعلامت  - ب

يتطلب نشاط تدبري وضعية تركيب التعلامت األخذ بعني االعتبار اإلشارات الواردة يف الوثـائق الرسـمية، التـي 

ــر املكتــوب لــدرس االجتامعيــاتمتثــل خارطــة الطريــق بالنســبة للمــدرس يف تــدب بحيــث ينبغــي جتــاوز الــرتاكم  ،ري األ

الكمــــي للمضــــامني املعرفيــــة املختلفــــة عــــرب املــــواد التعليميــــة واستحضــــار البعــــد املنهجــــي والــــروح النقديــــة يف تقــــديم 

ك املتعلمــني يف تركيـب تعلامهتــم و103حمتويـات املــواد شــ. والعمـل عــىل إرشا طتهم تــدوين مـا توصــلوا إليــه مـن خــالل أ

زيــــة إلنجــــاز كــــل مرحلــــة يف الــــدرس . وذلــــك هبــــدف تنميــــة القــــدرة عــــىل جتميــــع املعطيــــات 104التعليميــــة بطريقــــة موا

ضــــا تقويــــة القــــدرات التعبرييــــة واملنهجيــــة والتفكــــري املــــنظم للمتعلمــــني، ألهنــــم 105وتصـــنيفها ومعاجلتهــــا ، وينبغــــي أ

شـــهادية، وهـــو مـــا يفـــرض ضـــا يف االمتحانـــات اإلمطـــالبني بكتابـــة الـــنص املقـــايل ضـــمن فـــروض املراقبـــة املســـتمرة وأ

  .106تعويدهم عىل تركيب تعلامهتم إما يف شكل ملخصات أو بتدريبهم عىل اتباع طريقة أخذ النقط

وترد وضعية تركيب التعلامت يف هناية كل مقطع أو نشاط تعلمي بشكل واضح يف بعض الكتب املدرسية 

خص تعلمي/ أركب تعلامت النشاط / تركيب التعلامت/حصيلة للتلميذ بالسلكني اإلبتدائي والثانوي بصيغة  (أ

  التعلامت...).
 

 طرق تدبري وضعية تركيب التعلامت  - ت

ــر املكتــوب اخلــاص بــدرس االجتامعيــات، تشــغيل بعــض العمليــات العقليــة واملنهجيــة  للمــتعلم تتــيح كتابــة األ

رف اجلديـدة. وتسـاعده عـىل تركيـب الـتعلامت مـن من عملية الربط والدمج بني املعارف املكتسـبة واملعـا هوالتي متكن

م هبـا يف تــدبري وضـعية تركيــب  حيـث تنظيمهـا وتصــنيفها وتلخيصـها. وهنــاك العديـد مــن الضـوابط التــي ينبغـي االلتــزا

 التعلامت وهي كالتايل:

 ني لرتكيب تعلامهتم وكتابة ملخصات من انجـازهم واالبتعـاد عـن إمـالء امللخصـات مإتاحة الفرصة للمتعل

  اجلاهزة من طرف املدرس؛ 

                                                             
ص-103 بيض،   .14الكتاب
و  -104 ة بو ال ات بتدر امجالالتوج اصة عدادي،ا الثانوي التعليم سلك جتماعيات مادة ص2009س ،58.  
نفسھ -105 صاملرجع ،45.  
نفسھ-106 صاملرجع ،45.  
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  حتفيــز املتعلمــني عــىل اســتثامر إنجــازاهتم ومــا اكتســبوه مــن خــالل االشــتغال عــىل الــدعامات الديداكتيكيــة يف

  لتعلامت. لبناء ملخص تركيبي 

  تعويــد وحتفيــز املتعلمــني عــىل كتابــة امللخــص أو أخــذ الــنقط مبــارشة بعــد االنتهــاء مــن رشح الفقــرة املرتبطــة

  بنشاط ما؛

 نــاء عمليــة الرشــح ممـا يســاعد املــتعلم عــىل يس تحسـن كتابــة رؤوس أقــالم عـىل الســبورة لألفكــار املعــرب عنهـا أ

  صياغة امللخص خاصة بسلك الثانوي اإلعدادي؛

 عبـارة عـن امللخصات الطويلة واململة والتي ال تساعد عـىل احلفـظ؛ بـل ينبغـي اسـتخدام مجـل  يستحن جتنب

ـــر املكتـــ ورســـومات  ذهنيـــةفقـــرات صـــغرية، وخطاطـــات وجـــداول وخـــرائط  يف شـــكلوب رؤوس أقـــالم وتنويـــع لأل

 توضيحية.

 ر مكتوب عىل الدفاتيقوم املدرس بتتبع ما يكتبه ا   ر بشكل مستمر؛لتالميذ من أ

  ويمكن اتباع طريقتني يف تثبيت وتركيب التعلامت من طرف املتعلمني: 

 107كتابة ملخصات:  

د هناية االشتغال عىل فبع تالميذ يفكرون ويشاركون وينتجون،صياغة وكتابة امللخص هي وسيلة جتعل ال

الدعامات التي يتضمنها مقطع أو نشاط تعليمي، يطلب من املتعلمني صياغة تركيبية ألهم األفكار والعنارص التي 

التوضيحات واملصطلحات تم تداوهلا، وذلك يف شكل فقرة أو خطاطة أو جدول... واستثامر رؤوس األقالم و

ناء عملية الرشح يف كتابة ملالتي  ر تم تدوينها أ كتوب التي يمكن الرجوع مخصات عىل الدفاتر، تكون بمثابة أ

  المتحانات اإلشهادية.ل وأإليه خاصة خالل مرحلة االستعداد لفروض املراقبة املستمرة 

 :تقنية أخذ النقط  

عليم الثانوي بحيث تؤكد التوجيهات تكتيس تقنية أخذ النقط أمهية بالغة بالنسبة للمتعلم يف مرحلة الت

ه ابتداء من مرحلة اجلذع املشرتك ينبغي تدريب املتعلمني عىل إتباع طريقة أخذ النقط،  بحيث يقوم الرتبوية أ

شطتهم التعلمية بطريقة موازية إلنجاز كل مرحلة يف الدرس   .108هؤالء بتدوين ما توصوا إليه من خالل أ

ها عىل الدفرت ومواكبة رشوحات املدرس يف اآلن نفسه، جمهودا فكريا من تتطلب تقنية أخذ النقط وتسجيل

ي ومنتظم، وهذه املهمة تستوجب منه الفهم الرسيع رطرف املتعلم لتتبع الرشوحات وتسجيل األفكار بشكل فو

مستوى الرتكيب وقوة االنتباه والرتكيز والقدرة عىل انتقاء املعلومات واملفاهيم واالختزال والرسعة يف األداء عىل 

                                                             
للصفحا- 107  الرجوع كذلك (التخطيط)37-34تيمكن ول الفصل   من

108- ، ي التأ الثانوي التعليم لسلك غرافيا وا خ التار ي ماد رامج و ة بو ال ات ص2007التوج ،45.  
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والصياغة والتدوين. وينبغي للمتعلم تسجيل ما هو مهم وليس تسجيل كل يشء يقال أو يكتب عىل السبورة 

ضا مراجعة ما تم تدو غفاله من معلومات وأفكار بالرجوع إىل الكتاب إوتدارك ما تم  ،نه خالل احلصةيوأ

  املدريس.

تامد جمموعة من اإلجراءات تسهيال ملهمة املتعلم يف إن استعامل تقنية أخذ النقط تفرض عىل املدرس اع

مسايرة هذه التقنية ومنها: التحضري اجليد للدرس وحسن استعامل السبورة عىل مستوى تسجيل األفكار واملفاهيم 

ك املتعلمني يف كتابة إجاباهتم واستنتاجاهتم عىل السبورة ومسايرهتم يف أخذ النقط من إاملرتبطة بالدرس و رشا

  منحهم وقت لتسجيل األفكار عىل الدفرت ثم تتبع ومراجعة ما يدونونه من معلومات.  خالل

لكن يتحكم فيها أحيانا طبيعة املوضوع وما يرتبط به من  ،وتوجد عدة تقنيات وأساليب ألخذ النقط

  معلومات وأفكار، ومن أهم تلك األساليب نجد:  

رص الدرس بطريقة عمودية، مقدمة، عنوان النشاط بحيث تكتب وترتب عناكتابة درس بطريقة تقليدية: -

  األول متبوع بفقرات فرعية، ثم نشاط ثاين له كذلك فقرات فرعية وخامتة الدرس.

التي درس أو مقطع منه عبارة عن خطاطة تتضمن جمموع املعلومات واألفكار اليكون  استعامل اخلطاطة:- 

ناء  تم   الدرس.تناوهلا ورشحها أ

 )2الوحدة  II(األوىل باك علوم، املجزوءة العاملية الثانية: األسباب والنتائج احلرب  درس :مثال

  
يكون مقطع من الدرس عبارة عن جدول يلخص أهم العنارص واملعلومات التي  استعامل اجلدول:- 

  يتضمنها املقطع. 
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عرف الوحدات التضاريسية الرئيسيمثال   ة باملغرب: النشاط األول أ

  الثانية إعدادي) –(من درس املغرب: تضاريس وموارد سطحية متنوعة 
  خصائصها  امتدادها  موقعها  الوحدات التضاريسية

  اجلبال
 ........................... ...........................  ...........................  الريف-

........................... ...........................  األطلس-  ........................... 

  اهلضاب
 ........................... ........................... ...........................  اهلضاب األطلنتية-

........................... ........................... ...........................  اهلضاب العليا-  

  السهول

 ........................... ........................... ...........................  الغرب-

 ........................... ........................... ...........................  تادلة-

........................... ...........................  سوس-  ........................... 

 ........................... ........................... ...........................  دكالة-

 ........................... ........................... ...........................  الشاوية-

...........................  تريفة-  ........................... ........................... 

هي عبارة عن رسوم ختطيطية لتبسيط املفاهيم، وتوصيلها لذهن املتعلم، بطريقة سهلة  :فاهيماملريطة خاستعامل - 

البناء املعريف للمعرفة وحفظها بشكل هرمي متسلسل، وهذا يسهل اكتساب املعلومة من يتم وبسيطة، حيث 

  ف املتعلم ورسعة تذكرها.طر

واع، االستعامل)فاهيماملريطة خنموذج مثال:  ائية (املصدر، اخلصائص، األ  ، املوارد ا

  

  
  

يمكن أن تعرب بشكل أفضل  ،من كتابة فقرات يمكن كذلك توظيف الرسومات التبسيطية أو اخلرائط بدال

اهلجرة أو  كخريطةخريطة متثل حركة سكانية مثل توظيف  ،عن املعلومات واألفكار التي يتضمنها نشاط معني
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أو توزيع ظواهر معينة، ومتثل هذه الوسيلة فرصة لتعويد أو حجم املبادالت التجارية استقطاب اليد العاملة 

  املتعلمني عىل توطني الظواهر الطبيعية والبرشية عىل اخلريطة.

ناء الدرس 4- 5   وضعية التقويم أ

ىل حتقيق نتاجات تعلم متنوعة مرتبطة باملنهاج، ويتطلب اكتساب املتعلم تسعى عملية التعليم والتعلم إ

فق مع هذه النتاجات . والتقويم هو عملية دينامية يقوم هبا 109هلذه النتاجات استخدام اسرتاتيجيات تقويم تتوا

لم املدرس خالل حمطات خمتلفة من حصة دراسية يكون اهلدف منها رصد مكتسبات املتعلمني وصعوبات التع

، والتحقق من مدى حتقيق األهداف املتوخاة، ويمكن التمييز بني 110التعلمية- التي تعرتض سري العملية التعليمية

واع من التقويامت التي تكون مواكبة للدرس.   ثالثة أ

  

  التقويم التشخييص  - أ

من هيم لد فرعلمني ملحتوى معني لتحديد ما يتوهو عملية مرتبطة بوضعية االنطالق، ويتم قبل تعلم املت

إىل تعلم مهارات  تهممعارف أو مهارات أو قيم أو اجتاهات ترتبط بموضوع التعلم، هبدف الكشف عن حاج

ئق 111بدء يف دراسة موضوع ماالومتطلبات قبل  . وهيدف هذا النوع من التقويم إىل تشخيص الصعوبات والعوا

كن  َ ُم ناء بناء تعلامت جديدة، وي املدرس من التعرف عىل مواطن القوة والضعف التي يمكن أن تعرتض املتعلم أ

                                                             
سابقالقضاة-109 مرجع صوآخرون، ،296.  
110-، ي التأ الثانوي لسلك غرافية وا خ التار ي ماد رامج و ة بو ال ات ص2007التوج ،40.  
عمان،-111 ة، املس دار غرافيا، ا س تدر حديثة ات اتجا سليمان، محمد ص2015ع ،187.  
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لدى املتعلمني، ويساعده يف بناء خطة التكوين الفارقي، وتقديم الدعم للمتعلمني الذين هلم تعثرات معينة، مما 

  .ةمكنهم من متابعة تعلامت جديديس

  

  التقويم التكويني/املرحيل  - ب

ناء التدريس وغرضها تزويد املتعلم بتغذية راجعة لتحسني التعليم والتعلم ومعرفة  هو عملية تقيمية حتدث أ

التقويم التكويني  ؟112مدى تقدم املتعلم، وجييب عن سؤال املدرس نفسه هل يتعلم التالميذ ما أقوم بتدريسه هلم

ناء البناء أو التكوين بشكل مستمر ومتكرر خالل العملية  هو وظيفة تعديل التعلم وعملية مستمرة حتدث أ

ه يعطي للمتعلم فكرة واضحة عن أدائه، حيدد درجة مواكبته للدرس والصعوبات التي قد التعل-التعليمية مية، أل

ناء التعلم.    تعرتضه، ثم إنه حيدد طريقة التعديل والتصحيح ومعاجلة الصعوبات لتجاوزها أ

والفكرية  وجيب أن يستهدف هذا النوع من التقويم اجلوانب املعرفية دون إغفال اجلوانب األخرى املهارية

  واملنهجية واالجتاهات. وتتم أجرأة هذا النوع من التقويم كام ييل:

  عرفية: عرب طرح أسئلة الستعراض بعض املفاهيم والوقائع والظواهر...مجوانب  •

  جوانب منهجية: مثال، االشتغال عىل وثائق عن طريق وصف، حتليل، تفسري، تركيب... •

  اجلغرافية عىل خريطة. جوانب مهارية: مثال، توطني بعض الظواهر •

 جوانب وجدانية: التعبري عن الرأي واملواقف من خالل فتح نقاش حول قضايا معينة.  •

  مجايلالتقويم اإل  - ت

، وقياس مدى حتقيق املتعلم 113التعلم النهائية نتائجيكون يف هناية الدرس، وهيدف إىل احلكم عىل    

ن إجراء عميل يقوم به املدرس عند هناية الدرس من أجل لألهداف املتوخاة من احلصة الدراسية بأكملها. فهو إذ

بحيث يقرتح وضعية تقويمية مناسبة أو حييل 	التأكد أن النتائج املرجوة من عملية التدريس قد حتققت فعال.

شطة تقويم التعلامت) ثم يقوم  املتعلمني عىل الوضعيات التقويمية املوجودة يف الكتاب املدريس (أقوم تعلاميت/ أ

  لدعم.ل الثغرات ويقدم خطةرصد ويصحيحها بمعية التالميذ بت

س املعارف أو تطبيقات مهارية، اقيلشكل أسئلة مبارشة يف ينبغي للمدرس تنويع الوضعيات التقويمية 

أو متارين تطبيقية يف الفصل أو يف املنزل، واحلرص عىل تتبع إنجازات املتعلمني وتقويمها ومنح نقط حتفيزية أو 

  ضمن النقطة املندجمة. احتساهبا

  

  

                                                             
ا-112 ات تجا ، ع محمد ميد ا طيبة،عبد مؤسسة بوي، ال م والتقو النف القياس ص2009ديثة ،72-73.  
ص-113 سابق، مرجع   .231الطناوي،
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  تدبري التعلامتيف  وظيفيةو أساسية: عنارص لثالثا راملحو
  استعامل السبورة -1

واعها 1- 1   تعريف السبورة وأ

تعد السبورة من أقدم الوسائل التعليمية املستعملة يف التدريس، ومن األدوات التعلمية األساسية التي 

دى الوسائل الشائعة يف البيئة التعليمية، سهلة االستعامل من قبل تساعد يف انجاح العملية التعليمية، وهي إح

املدرس واملتعلم. وهي عبارة عن لوح مستوي ذات مساحة مناسبة، وحتتل جزء مهام من احلائط األمامي داخل 

قاعة الدرس، وتستخدم لتوضيح بعض احلقائق واألفكار وعرض موضوع الدرس. فاالستخدام اجليد هلا 

 انتباههم وجتذب		.114 نحو سليم يساعد التالميذ عىل تتبع خطوات الدرس واستيعاب نقاطهوتنظيمها عىل

  .التي تم رشحها وتدوينها عنارصال تذكر عىل وتعينهم

يستخدم املدرس السبورة يف خمتلف املحطات من الدرس ويف تقديم عنارص ومضامني درسه بشكل 

مرنة ليس هلا حدود بالنسبة ملختلف مراحل بناء التعلامت  تدرجيي ويف الوقت املناسب، ألهنا وسيلة تعليمية

وتقويمها وهبا تزيد طاقة املتعلمني عىل التعلم. وبذلك فالسبورة هي خارطة طريق وبوصلة العمل الصفي، فبنظرة 

  .115واحدة عىل لوحة السبورة يمكن معرفة املسار املقطوع من الدرس والباقي إنجازه

واع من السبور   ات نذكر منها: وتوجد عدة أ

اللوح اخلشبي أو البالستيك العادي الثابت أو اللوح ذات الوجهني أو  وهي ذاتالسبورة الطباشريية:  - 

  اللوح املتحرك وتكون ذات لون أسود أو أخرض

يض، يكتب عليها بأقالم لبدية، ومن ميزهتا : السبورة املغناطيسية -         تتكون من واجهة حديدية، ذات لون أ

  .لة تثبيت عليها احلروف، والكلامت، أو بعض الرسومات، أو املجسامت الصغرية التي حتمل قطع مغناطيسيةسهو

عبارة عن لوحة إلكرتونية كبرية احلجم ترتبط مبارشة باحلاسوب، تسمح بعرض السبورة التفاعلية: 

سبورة تقليدية باستعامل اللمس املعلومات والربامج املخزنة يف ذاكرة احلاسوب، ويمكن كذلك استعامهلا يف شكل 

أو بواسطة قلم إلكرتوين يتيح إمكانية الكتابة والرسم والتخطيط... فتوظيف هذا النوع من السبورات يساعد 

  بشكل كبري يف بناء درس االجتامعيات ويزيد يف تركيز دافعية التعلم. 
  

  

                                                             
سالم -114 دي وم اللطيف عبد لي سابق،ا صمرجع ،396.  

الرحيم،-115 عبد صالضاقية سابق،   .227مرجع
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  مهارات ورشوط استخدام السبورة يف درس االجتامعيات 2- 1

ورة وسيلة برصية بالغة األمهية للمتعلمني، وهي مرآة املدرس؛ ألهنا تعطي صورة واضحة عن تعترب السب

ه املعرفية والديداكتيكية. ومن خالهلا تظهر قدرات بحاطة بمختلف جوانمدى متكنه من تقديم الدرس واإل

عد استخدام نمواملدرس املهنية ومهاراته الشخصية يف ترتيب وتنسيق السبورة وبلوغ أهداف التعلم.   :هاقوا

االهتامم بنظافة السبورة جيدا قبل الكتابة عليها، ألن السبورة غري النظيفة بشكل جيد تشتت انتباه  −

 .116املتعلمني، وجتعل قراءة املكتوب عليها صعبا

 ...الطباشري وأدوات اهلندسة والرسمكتوفري ما حيتاجه املدرس من أدوات تعينه عىل استخدام السبورة  −

نب املهمة من الدرس أو للتميز بني حماور إو أاأللوان للتوضيح والرتتيب  استعامل  − براز بعض اجلوا

 العناوين الرئيسية والفرعية.

تنظيم السبورة بشكل جيد عرب ختصيص مساحات: كتابة عنارص الدر س / املفاهيم واألعالم /  −

 الدعامات / رشوحات.

نظم ومنسق وخمترص، ويستحسن توظيف رموز دالة الكتابة بخط سليم لغويا وواضح ومقروء، وبشكل م −

ناء الرشح، بل إن أسلوب  ناء كتابة بعض الرشوحات. حيث ال يوجد أسلوب واحد لرتتيب وتنسيق السبورة أ أ

 ترتيب وتنسيق السبورة يتوقف عىل قدرات املدرس ومهاراته.

ومن  ضموناملكد من صحة ينبغي للمدرس الرجوع إىل اخللف ملالحظة ما يدون عىل السبورة، والتأ −

 سالمته اللغوية والتعبريية.

يكون وجهه دائام متجها صوب املتعلمني، ف ،عند استعامل السبورة اجليد متوقعهينبغي أن خيتار املدرس  −

ناء الكتابة عىل السبورة، إال عند الرضورة، وأال حيجب رؤية املتعلمني عام يكتبه. وأن يقف إىل  وال يتحدث إليهم أ

وية ميل متكنه من رصد حركية املتعلمني وجتنب حدوث مشكالت صفية.جانب   اجلزء الذي يرشحه بزا

وذات يستحسن استخدام األدوات اهلندسية يف الرسم عىل السبورة لتكون األشكال واضحة ومعربة  −

  حتى ترتسخ يف ذهن املتعلم.داللة 

ك املتعلمني يف استخدامها ومتابعة  املدرس، بل جيب لدنوال ينبغي احتكار الكتابة عىل السبورة من  − إرشا

ك املتعلمني يف هذه املهمة، فيه إثارة الهتاممهم وحتفيزهم ومشاركتهم  ما يكتبونه خطوة بخطوة، ذلك أن إرشا

 .الفعالة يف بناء التعلامت، وفيه تفادي إلرهاقهم العقيل واجلسمي
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 .ال بعد مسح السبورةويف هناية احلصة ال ينبغي للمدرس أن يغادر الفصل الدرايس إ −

إمجاال يمكن القول إن السبورة تلعب دورا مهام يف بناء دروس مواد االجتامعيات، لذلك ينبغي أن تعطى هلذه 

الوسيلة التعليمية العناية الكاملة، وعىل املدرس أخذها بعني االعتبار عند حترض الدرس، وعليه أن يدرك أن 

  هداف املعرفية واملهارية التي تبقى راسخة يف ذهنية املتعلم.استخدامها يساهم يف حتقيق جمموعة من األ

  تنظيم السبورة 3- 1

يمكن ملدرس مواد االجتامعيات تنظيم وتقسيم السبورة تقسيام مناسبا بحسب طبيعة الدرس، بحيث تقسم 

طلحات السبورة ألربعة أجزاء وهي من اليمني إىل اليسار: إذ خيصص اجلزء األول لكتابة املفاهيم واملص

ُكتب فيه عنوان الدرس والعنارص الرئيسية والفرعية،  اجلزء وأما واألعالم، ويتضمن اجلزء الثاين تصميم الدرس ي

اجلزء الرابع تعرض به دعامات وأشكال والثالث عبارة عن حيز للرشح يمكن مسحه عندما تنتهي وظيفته، 

  إضافية تعزز ما يوجد يف الكتاب املدريس.

  درس االجتامعيات تنظيم السبورة يف
  

وسائل ودعامات 
  ديداكتيكية

  
  خرائط -
  رسومات-
  صور -
  ملصقات-
-...  

  

  تاريخ اليوم: ..............
ادة: .........................   ا

  عنوان الدرس: ...............
  متهيد إشكايل

  النشاط األول: ..................
  استنتاجات -
خالصات (رؤوس أقالم/ -

  /جداول/رسومات...)خطاطات
  النشاط الثاين: ...................

  استنتاجات -

خالصات (رؤوس أقالم/ -

  خطاطات/جداول/رسومات...)

  جزء خاص بالرشح
  
مساحة متحركة 

قابلة للتعبئة واملسح 
حسب سري جمريات 

  احلصة

  

  جزء خاص بـــــرشح
  

  املصطلحات  −
  املفاهيم  −
  األعالم −
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  تدبري الفصل الدرايس -2

شطة املتعلم وتفاعالته من املهام األساسية التي ينبغي  تعد ة تدبري الفصل الدرايس احلاضن أل مسأ

لذلك ينبغي له  ،أن يطلع هبا املدرس عىل الوجه األكمل، باعتباره القائد واملقرر لعمليات التعلم والتعليم

سانية واملبادئ االجتامعية توفري بيئة تعليمية مالئمة تضطلع بدورها الرتبوي عىل مستوى القيم اإلن

  . والتعلم ميو يشجع عىل عملية التعلجاإلجيابية، وتساعد عىل خلق 
  

 مفهوم الفصل الدرايس1- 2

ذلك أن 		باختالف وجهات النظر التي تبنت املفهوم،	" الفصل الدرايس "	اختلفت التعريفات بشأن مفهوم

التي يتم فيه التنفيذ الفعيل لعملية التدريس أي حجرة  الفصل الدرايس يقصد به املجال اجلغرايف أو املكان الذي

الدرس، وحييل املفهوم كذلك أن القصد هو املستوى التعليمي ضمن أحد األسالك التعليمية. ويعرف الفصل 

ف من مدرس وتالميذ، ينجزون مهاما مشرتكة ويتبعون أهدافا، تكون مقبولة  ه جمموعة عمل تتأ الدرايس عىل أ

  .117تراض ومفاوضةأو ناجتة عن 

ويعد الفصل الدرايس البيئة التي حتدث فيها العديد من العمليات املختلفة واملتداخلة مع بعضها البعض، 

فيلعب املدرس داخل الصف دورا هاما إذ الذي توكل إليه مهمة إدارته من خالل حفظ النظام، ومراقبة التزام 

حصيل اجليد، كام يعمل عىل توفري جو من احلرية والتفاعل الصفي التالميذ بالتعليامت والقواعد التي متكنهم من الت

فسهم إذن الفصل الدرايس عبارة عن جمتمع مصغر، يتشكل من املدرس  .118بينه وبني التالميذ وبني التالميذ أ

 الذي له دور القيادة والتنسيق وجمموعة من املتعلمني هدفهم كسب املعارف واملهارات والقيم وداخل هذا الفصل

  حيدث تفاعل بني خمتلف عنارصه ومكوناته.
  

  تنظيم وهندسة الفصل الدرايس  2- 2

تتداخل جمموعة من العوامل املوضوعية التي حتدد طبيعة نظام وهندسة الفصل الدرايس، ومنها تنوع 

سب يف ادة املدرسة لكن لكل مدرس حرية اختيار الطريقة األ شطة التعليمية وعدد التالميذ وطبيعة ا  تنظيم األ

جلوس املتعلمني، وبإمكانه إعادة هندسة البيئة الصفية وفق احتياجات الدروس ووفق ما يراه مناسبا خدمة 

شطة املراد إنجازها. وفيام ييل بعض النامذج اهلندسية  ألهداف التعلم، وتتغري هندسة الفصل حسب تغري طبيعة األ

  والتنظيمية للفصل الدرايس:

                                                             
م،-117 الكر عبد ب سابقغر   .148ص،مرجع

ع-118 والتوز شر لل الثقافة عالم دار بتدائية، املرحلة الصفي السلوك عديل أساليب ممادي، ردنشو   .56ص،2014،،
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  :صفوف متوازيةالبنية الكالسيكية ذات   - أ

هذا النموذج يمثل الشكل السائد يف معظم املؤسسات التعليمية يف بالدنا، حيث تكون الصفوف متوازية ومتناسقة 

ضا باعتبارها املجال  بمقاعد ثابتة، وينظر املتعلمون يف اجتاه السبورة التي متثل مركزا إللقاء املعلومات وبناء التعلامت وأ

قبة وتتبع أداء املتعلمني. لكن من سلبيات هذه الطريقة التمثل اخلاطئ الذي يتموقع بقربه األست اذ. فتسهل عليه مهمة مرا

، وأن من جيلس يف الصفوف األمامية تلميذ جمد. كام أن املتعلمني يف 119ذلك أن كل من جيلس يف اخللف فهو غري مبايل

  تبأ خلف زمالئه ويستغل هذا املوقع للتشويش.الصفوف اخللفية جيدون صعوبة يف متابعة الدروس، وأن البعض منهم خي

   Uترتيب املقاعد عىل شكل حرف   - ب

تنتظم املقاعد أو الطاوالت يف شكل مستطيل مفتوح يف اجتاه السبورة، يشعر التالميذ مجيعا أهنم حتت نظر وفكر 

صل . وتساعد هذه الطريقة يف تسه120املدرس وتتالشى الفروق االجتامعية بني الصف األول واألخري ل عملية التوا

ر والتفاعل بني التالميذ فيام بينهم وكذلك مع األستاذ بشكل أفضل، غري أن هذا النوع يتطلب  اجلامعي وإعطاء فرص للحوا

  . بشكل كبري أن يكون القسم غري مكتظ بالتالميذ لذلك ال يستخدم يف مؤسساتنا التعليمية

  البنية عىل شكل جمموعات صغرية  - ت

ف من سبعة أعضاء عىل األكثر، وتتوزع داخل حجرة الدرس ينجز أعضاء كل  عبارة عن جمموعات    صغرية تتأ

ومنها زيادة نشاطهم  ،لفائدة املتعلمني ةمتميزأهدافا  هاجمموعة مهامها بكيفية مشرتكة. وتتجىل أمهية هذه الطريقة يف حتقيق

قف   املتعلم.  الثقة بذاتنامء العالقات وتزيد إو وتبادل األفكار ومشاركتهم الفعالة يف بناء التعلامت وتكوين املوا
  

  أساليب وقواعد تدبري الفصل الدرايس من طرف املدرس 3- 2

شطة واخلربات التعليمية  يقوم املدرس بدور القائد يف إدارة وتنظيم الفصل الدرايس، بام تناسب مع طبيعة األ

ء . ويعمل املدرس د121وبام يوفر الرتابط واألمن واألمان للتالميذ ائام حسب مهاراته وقدارته عىل خلق أجوا

مناسبة تساعد بشكل فعال يف حتقيق أهداف التعلم. وتتحقق تلك األهداف عن طريق التنشيط والتواصل اجليد 

  بني املدرس واملتعلمني، ومن أهم قواعد وأساليب تدبري الفصل الدرايس نجد:

  

  متوقع وحركية املدرس داخل الفصل 1- 3- 2

صل اللفظي والتواصل غري اللفظي عرب إشارات يقوم املدرس د اخل الفصل الدرايس باملزاوجة بني التوا

وحركات تعبريية، وتكتيس حركية األستاذ ومتوضعه داخل الفصل الدرايس أمهية بالغة بالنسبة للمتعلمني من 

                                                             
نباري  -119 سابق،التباري صمرجع .245.  

120-، متغ عالم الدرا الفصل إدارة الرشيدي، امل ص2010أحمد ،149.  
سابقالقضاة-121 مرجع صوآخرون، .128.  
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كم يف املسافة جهة وبالنسبة لسري احلصة الدراسية من جهة ثانية. فهو يتنقل داخل الفصل بكل حرية ويتح

ناء التواصل، ويتحرك بني الصفوف لتتبع إنجازات  التواصلية بينه وبني املتعلم قربا وبعدا، يقرتب من املتعلمني أ

املتعلمني، أو يتجه نحو السبورة للكتابة أو الرشح... وجيب أن تتم هذه احلركة بشكل منتظم يف حدود املعقول، 

  ب يف تشتت االنتباه، وال بطيئة كأن املدرس ال يتحرك.وأال تكون رسيعة فتحدث تشويشها يتسب

شطة، تبعا للوضعيات التعليمية القائمة، وتتخذ  ختتلف متوضعات املدرس داخل الفصل خالل تدبريه لأل

  :122متوضوعاته بالنسبة للمتعلمني الوضعيات التالية

ناء ت −   دبري التعلامت.وجه لوجه: يقف املدرس مقابال للمتعلمني ويتبادل النظرات معهم أ

جنب جلنب: يقف املدرس جنب املتعلم يف وضعيات كثرية تقتيض ذلك، مثل تقديم رشوح بشكل  −

  انفرادي ألحد املتعلمني أو تتبع انجازاهتم.

ظهر لظهر: يعطي املدرس بظهره للمتعلمني، عندما يتجول بني الصفوف وهو يقدم الرشوح مثال،  −

 خارج دائرته. فيتجاوز التالميذ األماميني ليصبحوا 

تساعد التنقالت بني صفوف املتعلمني واحلركية املستمرة للمدرس داخل حجرة الدراسة يف زيادة دافعية 

التعلم، وحتفيز املتعلمني لالنخراط يف العملية  عىل يشجع واالجتامعي الذي العاطفي التعلم، وتوفري املناخ

مع مدرسه وجتعله يؤدي ما عليه من واجبات عيل أكمل وجه،  التعليمية التعلمية، وتكسب املتعلم الثقة املتبادلة

وتقدير مدى انخراطهم يف بناء التعلامت، وتساعد كذلك عىل ضبط  تقدمهم ومتابعة املتعلمني ومتكن من مالحظة

لبي القسم، ألن حركية املدرس هي بمثابة اشعار بأن مجيع التالميذ مراقبون مما ال يرتك هلم املجال للقيام بسلوك س

ناء جمريات احلصة الدراسية.    أ
 

  تدبري عملية التفاعل الصفي 2- 3- 2

يساعد التفاعل الصفي يف حتقيق جمموعة من األهداف، ومنها التواصل وتبادل األفكار بني املدرس 

فسهم من جهة ثانية، مما يساعد يف زيادة خربات املتعلمني ونمو قدراهت م واملتعلمني من جهة، وبني املتعلمني أ

العقلية ودافعيتهم نحو التعلم، وهتيئة املناخ االجتامعي واالنفعايل املناسب حلدوث التعلم الفعال، وينمي القيم 

  واملهارات االجتامعية، ويتيح هلم إمكانية التعبري عن أفكارهم وأراءهم.

صل والتفاعل الصفي من األمو ية، وألهنا كذلك التعلم- ر األساسية يف العملية التعليميةتعد مهارات التوا

، وتعديل السلوك ضمن بيئة تعليمية فعالة. فاملدرس الذي ال املتعلمني زيادة دافعيةمل عىل من األمور التي تع
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ألن التعلم اجليد مرهون بام  ،يتقن تلك املهارات يصعب عليه النجاح يف مهامته التعليمية داخل حجرة الدرس

طبيعة البيئة الصفية التي ينبغي أن تكون مناسبة. وعليه فمن األمور  يسود من عالقات بني املدرس واملتعلم وكذا

ناء تدبري التفاعالت الصفية نذكر:   التي جيب االهتامم هبا أ

  عىل التواصل البرصي مع املتعلمني طيلة جمريات احلصة الدراسية. احلفاظ −

م والتقدير  استخدم لغة إجيابية − ناء التواصل، واالبتعاد واستعامل العبارات املبنية عىل االحرتا للمتعلم أ

  عن عبارات التهديد والوعيد.

شطة التعليم والتعلم،  − القيام بدور املسهل واملنشط واملحفز لتعلامت التالميذ حتفيزهم لالنخراط يف أ

ئق التعلم وتقديم الدعم املالئم   .123وتشخيص الثغرات وعوا

  ة بكثافة وبالتايل التفاعل اإلجيايب يف بناء التعلامت.استخدام أسلوب التعزيز لتشجيع التالميذ عىل املشارك −

  إتاحة الفرصة للمتعلم يف التعلم الذايت ويف تبني املواقف واالجتاهات والتعبري عن أرائه بكل حرية. −

  توزيع الكلمة بني املتعلمني بشكل متساوي دون تفضيل ملجموعة دون أخرى. −

اء وأفكار املتعلمني وأجوبتهم والعمل عىل تثمينها وتبنيها إن ال ينبغي له احتكار املواقف بل عليه تقبل أر −

 كانت صحيحة أو العمل عىل تصحيحها وتقويمها إن كانت مغلوطة.
 

ادية للفصل الدرايس 3- 3- 2   تدبري وتنظيم البيئة ا

من أمهية  ا له التعلمية،-العملية التعليميةفضاء التعلم أولوية أساسية يف تدبري وتنظيم يشكل االهتامم ب

ه  ،املتعلمني وسبالغة يف نف زيادة التحصيل الدرايس. لذلك جيب أن تكون  عىلخلق جو يساعد  يف يساهموأل

لدى املدرس رؤية واضحة حول احلياة داخل حجرة الدراسة، وكيف سيترصف املتعلمون؟ وكيف سيتفاعلون 

. وتتجىل 124ى التي جيب أن يراعيها املدرسمع بعضهم البعض؟ وكيفية تنظيم املوارد، وبعض االعتبارات األخر

ادية للفصل الدرايس يف العنارص التالية:   مهام املدرس عىل مستوى تنظيم البيئة ا

o  تنظيم التجهيزات واملوارد املوجودة داخل حجرة الدراسة ليسهل عملية التعلم، ومنها سهولة وصول

  عة القسم داخل الفضاء.املتعلم إىل مكان جلوسه وإمكانية حترك مجيع أفراد جممو

                                                             
ياري -123 هللا مزدوجعبد عدد ن، و والت بية ال دفاتر مجلة وكفاياتھ، املدرس ام م يناير8-9، ص2013، ،23.  
شر،-124 لل ديدة ا امعة ا دار املعلم، وتنمية الفصل إدارة العظيم، عبد وسالمة ز العز عبد ة،صفاء ص7200سكندر ،47.  
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o فذ، سبورة، مصابيح، صور  ،(طاوالت ةاحلفاظ عىل التجهيزات التي تتوفر عليها حجرة الدراس نوا

ك التالميذ هبذا الدور، واالهتامم بنظافة الفصل  ،خرائط...) ونرش ثقافة املحافظة عىل جتهيزات الفصل وإرشا

  .125واحلث عليها

o ظيم املقاعد وجلوس املتعلمني يف أمكان تراعي خصوصياهتم تنظيم بيئة الفصل الدرايس من حيث تن

م املسافات بني الصفوف ري  ،النفسية والصحية، وتوفري اإلضاءة والتهوية، واحرتا حيث أن بيئة الفصل هلا تأ

شطة التعلم   . 126واضح وعميق عىل صحة املتعلمني وراحتهم، بشكل ينعكس عىل مشاركتهم اإلجيابية يف أ
  

 تعلم يف درس االجتامعيات.تدبري زمن ال -3
جه مدرس  يشكل تدبري الوقت والتحكم فيه بشكل جيد خالل احلصة الدراسية، أهم التحديات التي توا

االجتامعيات، ففي العديد من األحيان؛ قد يدق اجلرس معلنا هناية احلصة واألستاذ ال يزال يرشح ومل يتمكن من 

 هناية احلصة، إنه مشهد قد يتكرر لدى جمموعة من املدرسني غلق الدرس أو مل يصل إىل تقويم املكتسبات يف

والسبب يف ذلك صعوبة التحكم يف ضبط الوقت. وهذا املوقف يمكن فهمه من خالل التقابل املمكن عقده ما 

فيا، تربية عىل املواطنة)، واألحياز الزمنية املخصصة. لكن املدرس  بني الزخم املعريف للمواد الثالث (تاريخ، جغرا

مهارات البحث  هليس مطالبا بنقل كل املعارف بل عليه اكساب املتعلم القدرة عىل الوصول إىل املعارف واكساب

. فام هي صعوبات تدبري زمن 127وخاصة التتبع ألن متغريات العامل التارخيية واملجالية واحلقوقية يف حركية مستمرة

د احلصة الدراسية؟ وماهي املهارات والطرق الكفيلة بالتد بري اجليد لزمن التعلم خالل حصة دراسية يف موا

  االجتامعيات؟
  

  احلصة الدراسية يف مواد االجتامعيات 1- 3

ختتلف احلصة الزمنية املخصصة لتدريس مواد االجتامعيات باختالف األسالك التعليمية، ففي التعليم 

دقيقة، ويمكن مضاعفتها عندما  55دة الثانوي توجد وحدة زمنية قارة وموحدة ومتتد احلصة الدراسية الواحدة م

دقيقة لكل  30 هيمدة احلصة الدراسية  يبتدائاإليتعلق األمر باألقسام األدبية يف الثانوي التأهييل، بينام يف سلك 

أي ما جمموعه ساعة ونصف خالل األسبوع، وختصص ثالث حصص أسبوعية يف  ،مكون من مواد االجتامعيات

  نوي التأهييل ما بني حصتني ومخس حصص حسب املسالك والتخصصات. الثاسلك ويف سلك االعدادي 

                                                             
ص-125 سابق، مرجع نباري،   .256التباري

عمان، -126 ع، شروالتوز لل امد ا دار س، التدر تصميم يوسف، ومصطفى ميدي ا ومف ي العر ص2015عيم ،179.  
ص-127 سابق، مرجع الرحيم، عبد   .250-249الضاقية
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شطة واملقاطع واملواقف التعليمية  وخيتلف تدبري زمن التعلم خالل احلصص الدراسية باختالف األ

نجاز درس إواختالف طرق التدريس والتقنيات التنشيط ومستوى استيعاب لدى املتعلمني. ويتطلب 

عدادي ويف الشعب العلمية بالثانوي تني أو ثالث حصص يف سلك الثانوي اإلاالجتامعيات عىل األقل حص

  إذا كان الدرس يتطلب حصتني: ،فمثال .التأهييل أما الشعب األدبية ما بني حصتني إىل ست حصص
  

  : احلصة األوىل

  :التعرف عىل أهداف التعلموفيه تشخيص أويل، ورصد التمثالت، تقديم عنوان الدرس، مقطع متهيدي ،

  شكالية.صياغة املقدمة واإل

 يتم فيها بناء التعلامت وتركيب اخلالصات  وضعية الديداكتيكية األوىل: 128 الوسيط األول املقطع

  املتوصل إليها بمعية املتعلمني.

 يف إطار تقويم مرحيل املنجزة : تقويم التعلامتاملقطع اخلتامي.  

  :احلصة الثانية

  :ثم الربط بني ما سبق وما سيأيت. السابقة (احلصة األوىل) تقويم تشخييص للمكتسباتمقطع الربط  

  :وضعية الديداكتيكية الثانية يتم فيها بناء التعلامت وتركيب اخلالصات املتوصل املقطع الوسيط الثاين

  إليها بمعية املتعلمني.

  :ر فعل التعلم خالل احلصتني معااملقطع اخلتامي  . مجايليف إطار تقويم إ تقويم إمجايل لقياس أ
  

التحكم يف زمن احلصة هو بيد املدرس، لكن ينبغي له أن يكون قادرا عىل تدبري وقت احلصة والتخطيط له 

شطة التعليمية وغلق الدرس، بحيث ال يكون هناك البشكل جيد، وتقسيم  وقت بني التهيئة وعرض الدرس واأل

  .129الفصل وقت ضائع بدون فائدة، فحسن إدارة الوقت تساعد املدرس عىل ضبط
  

  االكراهات املرتبطة بتدبري زمن التعلم يف درس االجتامعيات 2- 3

تنعكس طريقة تدبري الزمن خالل حصة دراسية مبارشة عىل ظروف التعلم، لذلك وجب عىل املدرس 

التحكم يف توزيع احليز الزمني بشكل جيد ومضبوط عىل أهداف الدرس املخطط هلا، وأن خيتار الزمن املناسب 

األهداف التي يريد حتققها خالل احلصة، وعليه كذلك هنج مقاربة عقالنية تأخذ بعني االعتبار كافة دف من لكل ه

  وقت نذكر ما ييل:الصة، ومن األمور التي تؤثر يف تدبري احلالعنارص املؤثرة يف تدبري زمن 

                                                             
إ- 128  يقسم مقطع ل و التعليمية باملقاطع شتغل املدرسية الكتب فرعية.عض ن عناو إ شاط ل قسم و شطة صيغة أخرى كتب ثم شطة،   أ

رة،-129 القا ة، املصر نجلو مكتبة شر التعليمية، املوديوالت ضوء سية التدر الكفاءات غنيم، يم وإبرا اتة ص2008صا ،109.  
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ضبط الوقت عدم التحكم يف اإلعداد القبيل والتخطيط بالشكل اجليد للدرس وخاصة ما يتعلق ب -

 .ملختلف الوضعيات التعليميةاملخصص 

  عدم التمكن من ضبط سلوك املتعلمني خاصة عندما يكون القسم مكتظا. -

 االنسياق وراء الزخم املعريف املميز ملواد االجتامعيات. -

 استثامر جل الدعامات الديداكتيكية املوجودة يف الكتاب املدريس. -

م عرض املعلومات وعدم التحكم يف استعامل السبورة خاصة اإلسهاب واإلطناب يف رشح بعض املفاهي -

  أفكار ورؤوس أقالم.من  فقرات بدالما يتعلق بتسجيل 

ر املكتوب أو نقله بعد هناية الرشح بدل من تعويد التالميذ عىل أخذ النقط أو تسجيل  - إمالء األ

  املعلومات واألفكار املدونة عىل السبورة يف حينها.

 يس واملتابعة باالمتحانات اإلشهادية.طول املقرر الدرا -

 وخاصة ما منيعدم التحكم يف توظيف تكنولوجيات املعلومات بالشكل املطلوب ووفق حاجيات املتعل -

 يتعلق باإلعداد القبيل للسيناريو البيداغوجي الستعامهلا.

اجليد يف بناء ضعف املستوى املعريف واملهاري والتواصيل للتالميذ مما حيد من دافعيتهم وانخراطهم  -

  التعلامت.

بعض الدروس  ومنهاعدم مالئمة جمموعة من الدروس للمستوى الفكري واإلدراكي للمتعلمني خاصة  -

فيا الطبيعية  .يف اجلغرا

ادة، تضم كافة الوسائل الديداكتيكية ال - تي تسهل وتيرس العملية عدم ختصيص قاعة متخصصة لتدريس ا

  ت وعينات ووسائل تكنولوجية حديثة.التعلمية من خرائط وجمسام-التعليمية
  

  الطرق الفعالة لتدبري زمن التعلم  3- 3

علمية. وتبقى مسؤولية املدرس تال-عامال مهام يف العملية التعليميةيمثل التدبري اجليد لزمن احلصة الدراسية 

  ىل يف:ساسية يف جتاوز خمتلف االكراهات املرتبطة بتدبري زمن التعلم يف درس االجتامعيات وتتجأ

  ناء الرشح عىل نقاط يساعد التخطيط للدرس؛ املدرس عىل التوزيع اجليد للوقت بحيث ال يتمركز أ

. وعليه صياغة 130معينة ويرتك أخرى فتكون النتيجة أن تنهي احلصة دون استكامل مجيع أفكار الدرس وعنارصه

ول زمني حمدد، كأن حيدد الزمن ويرتب األولويات واملهام املطلوب تنفيذها وفق جد ،أهداف التعلم بدقة

                                                             
شر -130 لل طيبة مؤسسة شر س، للتدر التخطيط املصري، اب وإ عامر رة،طارق القا ع، ص2017والتوز .46.  
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ناء احلصة الدراسيةاملناسب لكل هدف من  وينبغي له اختيار الوسائل التعليمية  ،األهداف التي يريد أن حيققها أ

 التي تتناسب مع طبيعة الوضعيات التعليمية.

  َ يات نقلها للمتعلم من معرفة عاملة إىل معرفمت ادة املعرفية، وضبط أ ة مدرسية، وأن كن املدرس من ا

 يكون عىل ثقة باملعلومات التي تعطي للمتعلم.

 حضار التجهيزات والوسائل التعليمية قبل بداية الدرس، ووضعها بالرتتيب حسب سياق استعامهلا إ

ناء احلصة وخاصة ما يتعلق بالوسائل التكنولوجية احلديثة التي تتطلب وقت مهم لتثبيتها  ليسهل تناوهلا أ

 .وإعدادها

 طرق التواصل والتنشيط الرتبوي والتوظيف باملدرس يف طرق اشتغاله خاصة ما يتعلق  حتكم

وحسن استعامل السبورة لتدوين  ،الديداكتيكي اجليد للدعامات وحتديد بدقة املعلومات املراد استخالصها

 املفاهيم واألفكار واملعلومات بشكل خمترص. 

  ناضبط القسم بحيث تكون شخصية املدرس احلصة، جتمع بني املرونة واحلزم أي من غري  ءحارضة أ

عنف والعطف من غري ضعف يف التعامل مع مجاعة القسم، وعليه استخدام أساليب التعزيز وجذب االنتباه لزيادة 

  دافعية التعلم.

 ناء احلوار الصفي، األ ناء الرشح وأ خذ بعني االعتبار العمل املناسب مع الفروق الفردية بشكل جيد أ

  نتباه عند املتعلمني.اإل مستوى

 ناء تدبري التعلامت ومنها االنضباط واملشاركة الفعالة والقيام  لتزاماال بمضامني بنود العقد الديداكتيكي أ

 بالواجبات املنزلية...

 .ناء احلصة حتى يشعرون بتحمل املسؤولية وكسب الثقة بالذات   تفويض بعض املهام للمتعلني أ
 

  حلصة درس االجتامعياتمقرتح تدبري زمني  4- 3

دقيقة) يف مادة االجتامعيات خاصة بسلك  55نقدم هنا نموذج مفصل لكيفية التدبري الزمني حلصة دراسية (

  الثانوي التأهييل. 
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  ما ينبغي القيام به  الغالف الزمني  املراحل

  دقائق 5  بداية احلصة
كتب/ دخول وجلوس التالميذ، تتبع الغياب وهتييئ أدوات العمل (ال

  الدفاتر /الوسائل التعليمية...)

الوضعية 

االستكشافية 

  (وضعية االنطالق)

  دقائق 10

  ؛مراجعة الدرس السابق-

التمهيد للتعلامت اجلديدة عرب التشخيص ورصد متثالت املتعلمني -

  ؛قبل التعرف عىل عنوان الدرس

  ؛تعريف املتعلم بأهداف التعلم-

  ؛صياغة املقدمة واإلشكالية-

بناء  وضعية

  )1( التعلامت
  دقيقة 15

  االشتغال عىل الدعامات انطالقا من الكتاب املدريس أو وسائل أخرى

رشح املفاهيم واملصطلحات والتعريف باألعالم والشخصيات 

  ؛التارخيية

  ؛توجيه املدرس للمتعلمني عرب طرح أسئلة

  ؛تقديم رشوحات وحوارات ومناقشات

  ؛واخلالصات عىل الدفاترتركيب التعلامت: تدوين االستنتاجات 

  طرح أسئلة لتقويم مدى اكتساب املتعلمني للوضعية السابقة  دقائق 5  تقويم مرحيل

بناء وضعية 

  )2( التعلامت
  دقيقة 15

  ؛الربط بام سبق وما سيأيت

  االشتغال عىل الدعامات انطالقا من الكتاب املدريس أو وسائل أخرى

عالم والشخصيات رشح املفاهيم واملصطلحات والتعريف باأل

  ؛التارخيية

  ؛توجيه املدرس للمتعلمني عرب طرح أسئلة

  ؛تقديم رشوحات وحوارات ومناقشات

  ؛تركيب التعلامت: تدوين االستنتاجات واخلالصات عىل الدفاتر

شطة السابقة   دقائق 5  تقويم إمجايل   تقويم التعلامت لقياس مدى اكتساب املتعلمني لأل
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  رتبويالتنشيط ال تقنيات- 4

 مفهوم التنشيط الرتبوي 4-1

ه:" جمموع العمليات واإل جراءات، وأشكال التدخل البيداغوجي التي يتم هبا تسيري، يعرف التنشيط بأ

وتعتمد بيداغوجيا التنشيط عىل  .131"فراد، أو تسيري مهام وأعامل يقومون هبااألوتوجيه، وضبط التواصل بني 

عات بني أعضاء اجلامعة،  سلوك تفاعيل للمدرس، ويتجىل دوره يف إثارة التفاعل بني التالميذ، وتقليص الرصا

  . 132وتشجيع التالميذ عىل التعبري، ومساعدهتم عىل االستقاللية واختاذ قرارات ذاتية

ويعد املنشط (املدرس) أحد العنارص الفاعلة داخل الصف الدرايس، تتوقف نجاعة مهامه الرتبوية 

شطة، عىل جمموعة من القوانني والقواعد املستقاة أساسا من والبيداغوجية يف تسيري وتدبري  خمتلف العالقات واأل

   .133جمال علم النفس االجتامعي الرتبوي

إذن التنشيط الرتبوي هو جمموعة العمليات واملامرسات التي يقوم هبا املدرس داخل الفصل الدرايس، 

ألهداف تربوية. وتتجىل أهداف التنشيط الرتبوي يف ودينامكية مستمرة خدمة  حيويةوهيدف من خالهلا إىل خلق 

وإكسابه معارف ومهارات  ،مشاركا منتجا مبدعابصفته التعلمية، - ملتعلم يف صلب العملية التعليميةجعل ا

  والعمل عىل تنمية قدرة اإلبداع والتواصل وحرية إبداء الرأي واالعتامد عىل الذات.

  وظائف التنشيط الرتبوي 2- 4

التعلمية، بل يمكن اعتباره من حيث اجلانب -يط الرتبوي ركنا أساسيا يف العملية التعليميةيمثل التنش

البيداغوجي، وسيلة رضورية تساعد املدرس عىل تقريب املعلومات واملعارف واملهارات إىل ذهن املتعلم. 

  وتتجىل وظائف التنشيط الرتبوي يف حتقيق الغايات التالية:

  .الفردي واجلامعي وظيفة االندماج والتجاوب −

الثقة يف النفس وتكسري ووظيفة تواصلية: من خالل نسج عالقات االنفتاح عىل الذات وعىل األخرين  −

  والتعبري عن الرأي. اخلوف حواجز 

  وظيفة التقويم والعالج: ومنها املسامهة يف تعديل سلوكات املتعلمني. −

  املهارات الذاتية.وظيفة معرفية: لتدعيم واكتساب املعارف اجلديدة وتنمية  −

 إشاعة روح التعاون والعمل اجلامعي.وترسيخ جمموعة من املبادئ والقيم اإلنسانية  −

  

                                                             
وآخرون-131 ي صالفار سابق، مرجع ،20.  
ص-132 سابق، مرجع م، الكر عبد ب   .65غر
ماعة،-133 ا سي و شيط والت التواصل مية، ة ملحار الوطنية الة ص2013الو ،21.  
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  دور املدرس يف التنشيط الرتبوي 3- 4

تقوم تقنيات التنشيط احلديثة داخل الفصل الدرايس عىل عدة أسس وضوابط علمية، ينبغي للمدرس 

تواصله وتعامله مع مجاعة القسم، إلثارة دافعية التعلم  يف-لتعلماباعتباره منشطا ومسهال لعملية -األخذ هبا 

القدرات وتتطلب تقنيات التنشيط من املدرس توفر 		وتوجيه ملسارات التعلم من أجل حتقيق الكفايات املطلوبة.

  التالية:

 التمكن والتحكم يف املعارف املدرسية وذلك من حيث دقة وصحة املفاهيم واملصطلحات واإلجراءات -

  .134جابة بوضوح عىل أسئلة املتعلامت واملتعلمني، وإحالتهم عىل موارد ومصادر التعلمواإل

ام اجليد بلغة التدريس وأن يكون املدرس قادرا عىل التعبري اجليد أمام تالميذه بحيث يوظف لغته  - اإل

 صحيحة تتسم بالسالسة والوضوح، وسليمة يف نطقها من حيث خمارج احلروف. 

الستخدام اجليد للغة اللفظية واللغة غري اللفظية من حركات ونظرات ويمكنه إيصال رسالته قادرا عىل ا -

  .بطرق وأساليب متنوعة ومناسبة

متمكن من تقنيات التواصل والتنشيط الرتبوي خاصة ما يتعلق باملحافظة عىل متاسك وانسجام اجلامعة  -

م املتبادل حلقوق أفراد مجاعة م  والتفهم واالنصات واالحرتا عات والعمل عىل احرتا القسم، وتدبري الرصا

 التعاقدات البيداغوجية، وتشجيع العمل اجلامعي. والفردي لتحقيق أهداف التعلم. 
  

 تقنيات التنشيط الرتبوي 4- 4

 تقنيات التنشيط وعمل املجموعات الصفية 1- 4- 4

وإضفاء روح 	ايات املرجوة،تتجىل أمهية التنشيط الرتبوي يف توجيه مسارات التعلم من أجل حتقيق الكف

مي. ويقوم املدرس بعملية التنشيط باعتباره قائدا جلامعة القسم، التعل- ميياحليوية والنشاط عىل الفعل التعل

ط  فيعمل عىل خلق دينامية مستمرة وإثارة حيوية وفعالة لتحريك مجاعة املتعلمني وحتفيزهم عىل املشاركة واالنخرا

موعة من تقنيات التنشيط وعمل املجموعات الصفية يمكن للمدرس أن خيتار منها ما يف بناء التعلامت. وتوجد جم

  يتناسب مع املوقف التعليمي وحجم اجلامعة واإلمكانيات املتوفرة.

  
  

  

  

                                                             
  .146، ص 2017شورات علم الرتبية، الدار البيضاء، غريب عبد الكريم وآخرون، الكفايات من التصور إىل املامرسات التطبيقية، من -134
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ا  التقنية ف ا  عر داف ا  أ   إجراءا

عة الزو
نية   الذ

التصدي العقل استخدام
لة للمش شيط شاط135ال و .

ا فيھ أوشارك ار أف إلنتاج ملتعلمون
مفتوح. نقاش إطار قضايا   مناقشة

ة بحر الرأي عن عب و نقاش   فتح
اطئة ا والتمثالت ار ف يح ت

جديدة ار أف   وتب

املدرس- من النقاش موضوع   تقديم
نقد- بال الرأي وإبداء املناقشة باب   فتح
تركيب- ثم ا يف وتص ار ف جمع

  خالصات

في ستقنية لي
6×6  

مجموعات إ القسم جماعة توزع
موضوع6تضم يتداولون أعضاء،

ملدة ن ل6مع ل دقيقة بمعدل دقائق،
ا.عضو مس مجموعة ل تختار

ع التقنية ذه ساعد ومقررا.
القسم. ن املتعلم جميع   مشاركة

ن- املنتم فراد جميع مشاركة
مجموعة ل   ل

املعل- من كب كم وماتجمع
. قص   وقت

وتحمل- دوار ع توز ع التدرب
القرار. واتخاذ   املسؤولية

ة- صغ مجموعات إ ن املتعلم   تقسيم
املس- ا، أعضا ن ب دوار ع توز

  واملقرر...
مجموعة- ل ل الزم ا تحديد

  للتدخل
روج- وا ار ف وتجميع النتائج عرض

  بخالصات.

الباني لتقنية  
Panel 

م مواضيع ن مختص وتدارس تباحث
مختص غ ور جم أمام م، اختصاص
تحليل قصد أسئلة بطرح يقوم

  ومناقشة.

نصات- كفاية من املتعلم ن تمك
ار ف عن والتعب والنقاش

ا. ع   والدفاع
ثقة- ل ب جابة أو سئلة   .طرح

ن مع موضوع مجموعة   تبحث
با أمام املوضوع مجموعةعرض

  الفصل
ا ع تجيب أسئلة املتعلمون يطرح

  املجموعة
الصات وا النتائج   تقديم

املشكالت   حل

ارات م ع ن املتعلم ب لتدر قة طر
وتنمية واملنطقي، العل التفك
ياة ا مواقف ة مواج ع م قدرا

يوزع.136املختلفة شيط ت تقنية
صغرى مجموعات إ املتعلمون

لةاململناقشة ا.و ش ل حل عن   البحث

ادة وز ن املتعلم تمام ا إثارة
التعلم نحو م ي  دافعي   الذا

عن والبحث لة املش ع التعرف
ات ا توظيف ع ا ل حل

سبات.   واملك
واملالحظة  التفك ارات م     تنمية

ة- صغ مجموعات إ ن املتعلم   تقسيم
لة املش او طرح ل ل ا وإيجاد ا   مناقش

طرفاق من لة للمش لول ا اح
  املجموعات.

إ والتوصل لول ا احات اق مناقشة
لة. للمش املناسب ل   ا

اة املحا   تقنية

ستخدم علي عنأسلوب للتعب
عض يقوم حيث ن مع موقف
أو لألفراد املختلفة باألدوار ن املتعلم
أو ة رمز أشياء اة محا أو ماعات ا

أ سانية، إ الذينوضعيات التالميذ ما
بدور يقومون م فإ بالتمثيل يقومون ال

  واملناقشة.املالحظة

ن خر بتجارب ي الوجدا   رتباط
الدقيقة- املالحظة ع القدرة   بناء

سدي ا التعب ارة م تنمية
الفضاء.   والتموقع

اللغوي - التعب   .137الطالقة
إيجابية.- مواقف بناء ع   التدرب

وعناصره.تحدي- املوضوع   د
ع- وتوز الدور لتقمص ن املتعلم ن ع

  دوار
دوار.- يص ع املوضوع   تقديم
ن- املتعلم با مع العرض مناقشة

والنتائج. الصات ا   وتقديم

النقاش   حلقة

تضمن ال س التدر طرق من عد
التعلي املوقف ن املتعلم اك اش

م سا ف إيجابيا، ا ا بمعيةاش ون
الرأي وإبداء املشكالت حل املدرس

ا ل لول ا اح واق ا   .138شأ

وكسب- املتعلم صية تنمية
الذات.   الثقة

نصات- و التفك ارة م تنمية
ة. بحر الرأي عن   والتعب

النقاش،- لقواعد نضباط
ماعة ا إطار   والعمل

  

النقاش- حلقة يناسب بما الفضاء تنظيم
مستطيل.ع أو دائري ل   ش
دافھ.- وأ النقاش موضوع   تحديد
النقاش.- لقة ومقرر مس   اختيار
لمة- ال ع (توز النقاش قواعد تحديد

بصميم ام ل و لآلخر نصات و
  املوضوع).

ار- ف وتقديم وار وا املناقشة
حات   واملق

تاجات- واست خالصات صياغة

                                                             
عمان-135 الفكر، دار ساسية، للمرحلة العلوم س تدر طرق محمود، كيم ا عبد والصا ي نجا أمل ص:2007،عياش ،217  
ص -136 سابق، مرجع   .172الطناوي،

ال -137 شيط الت وتقنيات البيداغو التواصل دليل الوطنية، بية ال ص2009بوي،وزارة ،19.  
ص -138 سابق، مرجع   .170الطناوي،
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احات   واق
  

شطة 2- 4- 4  الالصفية، البحث والزيارات امليدانية األ

 إعداد ملفات:  - أ

امللف هو جممع لوثائق ودعامات تعليمية متنوعة تتضمن معلومات وبيانات، قد تفيد يف معاجلة موضوع أو 

قضية أو اإلجابة عن إشكاالت معينة، وهو كذلك من أدوات العمل األساسية يف البحث امليداين وإحدى 

. ويساعد اشتغال املتعلم عىل بعض امللفات يف اكسابه أدوات البحث 139علم والتثقيف الذايتالوسائل اهلامة يف الت

امليداين والبحث يف املكتبات واألرشيف، والقدرة عىل التواصل واالستفادة من خربات األخرين وكسب املزيد 

ف تصميام ومقدمة من املعارف والقدرة عىل الكتابة وخاصة التشخيص والتحليل واالستنتاج. ويضم كل مل

  :هيوخامتة، ثم الئحة املراجع، ويمر إعداد ملف بمجموعة من اخلطوات و اوعرض

  اختيار موضوع امللف وحتديد أهدافه وعنارصه ومدة إنجازه، وجمموعة العمل وتوزيع األدوار ومهمة

  كل عنرص منها.

 ة تسجيل ة تصوير، وآ ، أجهزة لتخزين املعلومات توفري وسائل العمل (األوراق، األقالم، بطاقات، آ

  الرقمية...)

  حتديد املصادر التي ستساعد املتعلمني يف مجع املعلومات (مكتبات، مؤسسات عمومية، شبكة

رتنيت، موسوعات، وسائل سمعية برصية.    ..)األ

 .مجع املعلومات والبيانات املرتبطة بموضوع امللف، اخذ صور أو عينات من امليدان  

 طيات والبيانات وتصنيفها وفق أهداف وحماور امللف.تنظيم ومعاجلة املع  

 مبيانات...) واملراجع  ،كتابة التقرير النهائي وتعزيزه بمجموعة من الوثائق (صور، خرائط، جداول

  .يف البحث املعتمدةوإدراج 

  تقديم امللف أمام مجاعة القسم وعرضه للنقاش قصد رصد الثغرات والصعوبات واالستفادة من

 ف يف بناء التعلامت. مضمون املل

  تنظيم زيارات ميدانية:  - ب

، تنفذ خارج الفصل الدرايس لزيارة جماالت هلا تعرف الزيارات امليدانية بأهنا نشاطات تعليمية منظمة وخمطط

ر تارخيية أو مؤسسات ج. وغالبا ااملنه يفمقررة و... وتنفذ انطالقا من أهداف حمددة عمومية وخاصة طبيعية أو مآ

لرحلة امليدانية عىل توثيق الصلة بني كل من املدرسة واملتعلم مع البيئة املحلية، بام يمكن من االستفادة ما تعمل ا

                                                             
ستاذ،-139 سابقدليل صمرجع ،20.  
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اخلرجات العلمية هي عمل ميداين موجه . 140منه يف دراسة ظواهر طبيعية فيها خربات ختدم أهداف املنهاج

تلقائي. كام أن هذه اخلرجات العلمية ال يتطلب توفري مستلزمات القيام به لينخرط املتعلم فيه ويتقبله بشكل 

   .141يمكن اعتبارها اسرتاحة أو نزهة، بل جيب اعتبارها جزء من املنهاج الدرايس

  ويتطلب إجراء اخلرجات امليدانية جمموعة من اخلطوات واملتطلبات وهي كالتايل:

 دهتا والفئة حتديد أهداف وموضوع اخلرجة امليدانية، ومكان موضوع الزيارة ووقت إجرائها وم

  املستهدفة.

  القيام بزيارة استطالعية من طرف املدرس ملعرفة خصوصيات املكان املعني بالزيارة وضبط األمور

  التنظيمية وخاصة طلب الرخصة اإلدارية عندما يتعلق األمر بزيارة خارج املؤسسة التعليمية.

 يدانية (خرائط، بطاقات جلمع املعلومات، تقسيم املهام وهتييئ األدوات واألجهزة التي تتطلبها الزيارة امل

ة التصوير أو التسجيل، حقيبة اإلسعافات األولية...).   آ

  تنفيذ الزيارة: حيث يقوم املدرس أو املرشد بتعريف مكان الزيارة وخصوصياته ووظائفه، ويقوم

  الوثائق املدعمة...املتعلمون بجمع املعلومات وتوثيقها كتابة أو عرب تسجيلها أو أخذ صور أو تسلم بعض 

  م املتبادل.إرضورة   حرتام ضوابط الزيارة امليدانية خاصة االنصات وأدب احلوار واالنضباط واالحرتا

  توثيق الزيارة عن طريق كتابة تقرير مفصل عن مسار الرحلة وعن املشاهدات امليدانية وتعزيز هذا التقرير

  سخ من التقرير يف مكتبة املؤسسة لالستفادة منها.بمختلف الوثائق والصور واخلرائط الداعمة، ثم وضع ن

 .ناء بناء التعلامت  تقويم نتائج الزيارة، واستثامر تلك النتائج أ
  

  البيداغوجي التواصل- 5

  مفهوم التواصل البيداغوجي 1- 5

قيم من فرد ألخر أو من فرد إىل  وأتم بواسطتها نقل معلومات أو مهارات أو ميول تعملية  التواصل

بني طرفني أحدمها املرسل واآلخر املستقبل. ويعرف التواصل  معلومات ونقل وهي كذلك تبادل 142.مجاعة

ه كل أشكال وسريورات ومظاهر العالقات التواصلية بني مدرس وتالميذ . إنه يتضمن نمط هالبيداغوجي بأ

فسهم. كام يتض من الوسائل التواصلية االرسال اللفظي وغري اللفظي بني مدرس والتالميذ أو بني التالميذ أ

واملجال والزمان. وهو هيدف إىل تبادل أو تبليغ ونقل اخلربات واملعارف والتجارب واملواقف، مثلام هيدف إىل 

                                                             
عمان،-140 ة، املس دار العلوم، س تدر وأساليب طرق امل، مشيل هللا ص2010عطا ،360.  

141- Saint-Yves, M, Matériel didactique et méthodes en géographie, Cahier de Géographie de Québec, Vol. 20, N 51, décembre 1976, p 511.  
رة،-142 القا ع، شروالتوز لل يمان و العلم دار معاصرة، ة رؤ بوي ال تصال مل، ا وعباس سيد ص2014أسامة ،24.  
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ري عىل سلوك املتلقي . ويظهر فعل التواصل البيداغوجي يف سياق العالقة التي جتمع بني املدرس واملتعلمني 143التأ

شطة الت القسمداخل  يداغوجي إتاحة الفرص للمتعلمني بعليمية بحيث يستهدف اخلطاب المن خالل األ

  للتكوين ونقل املعارف واخلربات والتجارب وبناء املفاهيم واختاذ مواقف والتعبري عن أراءهم باحلوار.

  أهداف وعنارص التواصل البيداغوجي: 2- 5

صل البيداغوجي داخل الفصل الدرايس بمجموعة من األهداف، وتي   منها:حقق التوا

نقل املعارف واملعلومات واألفكار بطريقة فعالة ومنظمة إىل املتعلمني وتكون مناسبة إلدراكهم ونموهم -

  الفكري.

  اكتساب وترسيخ كفايات تواصلية لدى املتعلم، وتنمية مهارات االنصات واحلوار والنقاش...-

اذ املواقف والتعبري عن األفكار واملشاعر العمل عىل تطوير وتقدير الذات وزيادة الشعور بالثقة بالنفس، واخت-

   .واآلراء

ّة بني أفراد مجاعة القسم - ريية تقوم عىل تكوين العالقات االجتامعي   .وظيفة وجدانية تأ

  :144وتتجىل عنارص التواصل البيداغوجي يف األمور التالية، كام هو مبني يف اخلطاطة أسفله

  عنارص التواصل البيداغوجي
  

  

  

  

  

  

  
  رشوط التواصل داخل الفصل الدرايس 3- 5

يتمثل التواصل البيداغوجي داخل الفصل الدرايس يف جمموع األفعال وردود أفعال متبادلة بني املدرس 

فسهم، وليتحقق هذا التفاعل والتواصل اجليد    :ال بد من توفر جمموعة من الرشوط ؛واملتعلمني أو بني املتعلمني أ

                                                             
ص-143 سابق، مرجع م، الكر عبد ب   .161غر
ب-144 ال شيط الت وتقنيات البيداغو التواصل دليل الوطنية، بية ال ص2009وي،وزارة ،4.  
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  بالنسبة للمتعلم  نسبة للمدرسبال

النطق والقدرة عىل التعبري اجليد أمام املتعلمني بلغة مشرتكة ومفهومة -

  السليم للكلامت ومراعاة خمارج احلروف وبصوت مسموع وواضح؛

  القدرة عىل بناء وانتقاء اخلطاب التواصيل وتبليغه؛-

 لتعلما وفرص الظروف التعلم وهييئ له دور الوسيط املنشط، ييرس-

  الذايت للمتعلمني؛

  القدرة عىل االنصات واملعرفة بحاجيات املتعلمني؛ -

ادة املدرسة وتقديم معلومات صحيحة (السلطة - التمكن من ا

  املعرفية)؛

ر واملناقشة؛- ناء احلوا   جتنب احتكار الكلمة أ

ً عىل حتديد اهلدف أو األهداف من رسالته الرتبوية وايصاهلا بطرق - قادرا

  يب متنوعة ومناسبة؛وأسال

ً عىل التفاعل والرد عىل أسئلة املتعلمني؛-   قادرا

  قادر عىل استخدم اللغة اللفظية وغري اللفظية يف التواصل مع املتعلمني؛-

ء مالئمة للتفاعل والتواصل؛-   العمل عىل خلق أجوا

االستعداد النفيس للمتعلم لالنخراط يف العملية -

  التعلمية؛-التعليمية

  لتعلم وتوفر الدافعية؛قابلية ا-

قدرته عىل فك الرتميز وفهم اإلشارات املقدمة من -

  طرف املدرس؛

د مجاعة القسم - القدرة عىل اإلنصات اجليد لكافة أفرا

ر واملناقشة واحرتام الرأي؛   وامتالك أدب احلوا

ء منها - قدرته عىل استيعاب لغات التواصل سوا

(إشارات اللفظية (شفهية وكتابية) أو غري اللفظية 

  وحركات...)؛

ه يشكل منطلقا يف أحقيته-  للبيداغوجيا اخلطأ أل

  العالجية؛

  عبري والتفكري الناقد واالبتكار؛القدرة عىل الت-

 

  مظاهر التواصل البيداغوجي 4- 5

التعلمية، وأداة فاعلة تساعد املدرس عىل -ة األساسية يف العملية التعليميةركيز البيداغوجييعترب التواصل 

حتسني مستواهم املعريف وبناء واء مهامه بسهولة، ومتكن املتعلمني من املشاركة الفعالة يف بناء التعلامت أد

  شخصيتهم. وتتجىل مظاهر التواصل البيداغوجي يف العنارص التالية:

هيدف إىل نقل واستقبال املعلومات وهو تواصل يركز عىل اجلوانب املعرفية 	التواصل املعريف:  - أ

ئق الرتكيب والتطبيق والفهم والتحليلومراقيها. و وبالتايل فهذا النوع من التواصل يتيح  .145املتمثلة يف تعليم طرا

  للمتعلم التزود باملعلومات واملعارف اهلادفة وتبادل اآلراء واألفكار.

املهارات  هيدف إىل حتقيق جمموعة من األهداف التي تعمل عىل تنميةالتواصل احليس احلركي:   - ب

يتوافق مع استعامل مجيع حركات اجلسم. وحيدث هذا النوع من التواصل بني مجاعة القسم عرب تعبريات و ،احلركية

 املكاين (االقرتاب أو االبتعاد).  التواصل الوجه أو إشارات اليد واألصابيع أو عن طريق اللمس أو بلغة

                                                             
ضة -145 عو عمان،، نائلة ع، والتوز شر لل اديميون املدرسية، ذاعة و بوي ال ص2015عالم ،103.  
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رياتمن خال املتلقي عىل اللفظي غري يؤثر السلوك اللفظي أو التواصل الوجداين:  - ت  شعورية ل تأ

إجيابية أو سلبية. ويقصد به يف املجال الرتبوي اكتساب املتعلم املواقف وامليوالت  انعكاسات هلا تكون

توجد مخس  	Krathowhlواالجتاهات والقيم والسلوك املدين وتقدير جهود اآلخرين. فحسب صنافة كراهتول 

واألحاسيس واملواقف واالجتاهات فكرية كانت أم  مستويات ذات صلة وثيقة باملواقف والقيم واالنفعاالت

خلقية وهذه املستويات هي: التقبل، االستجابة، احلكم القيمي، التنظيم، التمييز بواسطة قيمة ما أو منظومة من 

 .146القيم
 

واع التواصل وأشكاله 5- 5   أ

عطاء دينامية للعالقة ذلك التفاعل الصفي الذي حيدث بني املدرس ومتعلميه إل	يمثل التواصل البيداغوجي

  :مها تواصليني الرتبوية التي جتمع بينهم. ويتحقق هذا التفاعل الصفي عرب نمطني

 :اللفظي التواصل  - أ

يعد من أكثر أدوات االتصال انتشارا وأكثرها فعالية، فمعظم النشاطات اإلنسانية تتم من خالل اللغة 

ع يف األفكار واملعاين كام حتول الفرد من مرسل إىل مستقبل املحكية، وهي تعطي للفرد الفرصة إلجراء التغري الرسي

ناء التفاعالت الصفية ي. ولكي حتقق عملية التواصل اللفظي أهدافها، البد أن 147أو العكس توفر اجلو املالئم أ

  نصات وتقدير املواقف وتشجيع وحتفيز املتعلمني. وخاصة االنضباط واإل

 التواصل غري اللفظي:  - ب

النوع من االتصال األلفاظ أو الكلامت، ويتم نقل الرسالة غري اللفظية عرب تعابري الوجه،  ستخدم هذايال  

واأللوان، وحركات الرأس، ونربات الصوت ونظرات العني وحركات اليدين وااليامءات واالبتسامات 

. لذلك وجب عىل 148ذوالغضب، وهذه التعبريات غري اللفظية تعد من العوامل التي تساعد يف تركيز انتباه التالمي

ا هلا من فعالية يف  املدرس أال يقرص عىل التواصل اللفظي بل عليه أن يستخدم أشكال التواصل غري اللفظية 

 :ويمكن أن نميز بني ثالثة أشكال من التواصل البيداغوجي، وهي كالتايل حتقيق أهداف التفاعل الصفي. 

م الطريقة التقليدية  :التواصل العمودي  - أ والتلميذ  مرسال املدرس هفي يكون لقائية،اإلهو قوا

 بعده، ما إىل للمرور منه البد مفتاح فهو احلديثة، الرتبية يف هنائيا عنه االستغناء	مستقبال، لكنه مع ذلك ال يمكن

                                                             
ص-146 نفسھ،   .104املرجع
شة،-147 ر ا وسعود املساعيد الصفية،مف عمان،دارة ع، والتوز شر لل امد ا ص2012دار ،68.  
ص-148 نفسھ،   .69املرجع
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حيتاجه املدرسون إلعداد الوضعيات التطبيقية ولتوفري منطلقات الدخول يف الدرس أو يف وضعيات تعليمية 

 .149أخرى

د صل األفقي: التوا   - ب بية، ويتحقق بني املدرس من ناحية وبني أفرا م الطريقة االستجوا هو قوا

وبني أكرب عدد ممكن من تالميذه،  بينه التواصل حلظات توزيع عىل األستاذ يعمل	املتلقني من ناحية أخرى، بحيث

صل فرغم  .دائام هو السائل ليظل التلميذ يف أغلب أطوار احلصة هو املجيب يبقى	ولكنه أن هذا النوع من التوا

ك املتعلم، فإنه قد يتحول إىل نوع من التواصل العمودي، والتلقني املقنع، وذلك حني يكتفي  يساعد عىل إرشا

 .150املدرس لسؤاله بإجابة واحدة يترصف فيها ليكتب عىل السبورة عدة مجل أو عدة أسطر

عنرص من عنارص املجموعة يساعد  املدرس جمرد يكون فيه :التواصل املفتوح املتنوع االجتاهات  -ت

ويوجه وال يفرض شيئا، وال يقدم حلوال جاهزة من صنعه أو من صنع غريه. هذا النوع من التواصل املفتوح 

يتمتع باألولوية املطلقة يف الدروس ذات الصبغة التجريبية واملرتبطة بمالحظة ظواهر واقعية، لكنه ال يمكن أن 

 ...س ذات الصبغة النظرية التجريدية أو التعامل مع القيم واألحكام غري املرئيةيتمتع بنفس األولوية يف الدرو

واع الثالثة بوعي ومهارة، فال سبيل إىل  عموما التواصل البيداغوجي الناجح هو الذي تتداخل فيه األ

صل مفتوح متنوع االجتاهات، دون املرور من  مرحلة الدخول يف تواصل أفقي سليم، وال إىل الدخول يف توا

التواصل العمودي الذي ال جيوز أن يأخذ أكثر من حلظات موزعة بإحكام عىل أجزاء احلصة وخطوات الدرس، 

  .151توجه مسار الدرس، وال تتحكم يف بناء مضامينه

  معيقات التواصل داخل الفصل الدرايس وطرق معاجلتها 6- 5

  معيقات التواصل داخل الفصل الدرايس 1- 6- 5

عوامل التي تعيق التواصل البيداغوجي داخل الفصل الدرايس، مما يكون هلا تتداخل جمموعة من ال

صل بني املدرس وباقي مجاعة -انعكاسات سلبية عىل سري العملية التعليمية التعلمية وخاصة ما يتعلق بعملية التوا

ئق للتواصل نذكر منها:   القسم. وتوجد عدة العوا

ناء مر عوائق ترتبط باملدرس: - أ حلة تنفيذ الدرس بدور املرسل واملستقبل، وقد تواجهه يقوم املدرس أ

 بعض العوائق وتتمثل يف:

                                                             
ا-149 عارف،م املعلوماتلدين وتكنولوجيا ي ما ا عمان،تصال ع، والتوز شر لل اديميون ص2015، ،78.  

ص -150 نفسھ،   .78املرجع
ص-151 السابق،   .78املرجع
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  ،ئق ذات بعد نفيس: ومنها اخلجل والقلق ورسعة الغضب وضعف الشخصية أو خلل يف النطق العوا

والرسعة يف الكالم، وكثافة الصوت (مرتفع/منخفض) وعدم الثقة يف النفس أو املبالغة فيها، وإصدار أحكام 

 قة عن املتعلمني بعدم الرغبة يف التعلم أو النفور من مواد االجتامعيات.مسب

  امه اجليد بتخصصه وهذا األمر صعوبات مرتبطة بضعف كفايات املدرس عىل املستوى املعريف وعدم إ

مطروح بحدة بالنسبة ملدرس االجتامعيات عىل مستوى التكوين األكاديمي وفق ختصص معني إما تاريخ أو 

 ا، مما ينتج عنه صعوبة توصيل الرسالة إىل املتعلمني.جغرافي

  صعوبات مهنية مثل العجز عن تدبري القسم أو سوء االشتغال عىل الدعامات، أو سوء استعامله للسبورة

يات احلوار الديداكتيكي، أو صعوبة يف صياغة األسئلة  .152أو عدم حتكمه يف آ

 كلمة واحلوار مما خيلق نوع من امللل واإلحباط يف نفوس ميل املدرس إىل الطريقة اإللقائية واحتكار ال

املتعلمني. ألن التعلم ينبغي أن يكون تشاركيا، يقوم عىل حوارات أفقية وعمودية بني األستاذ والتالميذ، وبني 

فسهم.  التالميذ أ

 ستعامل تسلط املدرس واستخدام أسلوب الرتهيب والنقد اجلارح وعدم احرتام ذات املتعلم أو اللجوء ال

 العنف اللفظي أو العقاب اجلسدي.

 .عدم وضوح أهداف الدرس مما خيلق ارتباك يف سري احلصة الدراسية 

  جهل املدرس باملستوى العقيل لتالميذه، كأن يرشح بام فوق قدراهتم، أو بام هو أدنى من دوافعهم

 .153اع التواصلوقدراهتم، فيستخفون بام يقدمه يف كلتا احلالتني وبالتايل يؤدي إىل انقط

 .رق البيداغوجية بني املتعلمني خاصة املتعثرين منهم  عدم مراعاة الفوا

  اعتامد املدرس أساليب التبليغ غري مناسبة خاصة ما يتعلق بوضوح ومجالية اخلط والكتابة عىل السبورة أو

  استعامل لغة لعبة أو غري مفهومة. 

 التواصيل النشاط يف االندماج من املتعلم عالتي متن هي خمتلف العوائقتعلم: املعوائق ترتبط ب  -ب

 يف بناء التعلامت ومنها: لمشاركةل رغبته من وحتد

 بالثقة  اإلحساس عدمو بعض أفراد مجاعة القسم، سخرية أو من العقاب من أو اخلوف باخلجل الشعور

 يف النفس واالحساس بالتهميش.

 واصيل.ضعف مستوى املتعلمني عىل املستوى املعريف واللغوي والت  

                                                             
ص-152 سابق، مرجع نباري،   .317التباري

وال-153 عدادية ن املرحلت ية العر اللغة س تدر ديثة ا ات تجا عصر، ة،حسن ة مركزثانو ص2000للكتاب، سكندر ،88.  
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 التعلم، وغياب التعزيز من طرف املدرس. عىل احلافز ضعف  

 مادة االجتامعيات باعتبارها مادة للحفظ وطول مقراراهتا. املتعلمون عن حيملها التي اخلاطئة الصورة 

 ر مما يكون له بالثقة مع املدرس وعدم الشعور والتجانس، االنسجام غياب درجة لالنخراط يف  كبري أ

 ليمية.العملية التع

  م املتعلمني للتعاقد الديداكتيكي وميثاق القسم مما خيلق التشويش وعدم االنضباط واالخالل عدم احرتا

  بقواعد العمل.

 عوائق ترتبط ببيئة الفصل الدرايس:  - ت

يشكل املكان أمهية بالغة يف عملية التواصل وبالتي جيب أن تتوفر فيه مجيع الرشوط املوضوعية لتتحقق 

ادية توجد هبا بعض املعيقات التي تؤثر عىل السري العادي  الشكل املطلوب لكن هذه البيئةأهداف التعلم ب ا

بسبب االكتظاظ، واألجوبة اجلامعية أو إصدار  القسم داخل ناجتة من داخلية تكون قد الفوىض أن ذلك للدرس،

والغضب. ثم ضجيج بعض األصوات أو التشويش من طرف بعض املتعلمني، وإظهار بعض العالمات كالقلق 

شطة املامرسة بمحيطها  من خارج قاعة الدرس مرتبط بحصص الرتبية البدنية يف ساحة املؤسسة التعليمية أو باأل

  نظافة.الاحلرارة، وسوء التهوية و نارة ودرجةاالقتصادي واالجتامعي. يضاف إىل ذلك مشكل اإل

ادة املدرسة:   -ث تعلمني أن مواد االجتامعيات يميزها يسود االعتقاد لدى بعض املعوائق ترتبط با

وهو ما يعني أهنا مادة مملة ينفر منها املتعلمون وهي يف  االعتامد عىل احلفظ،وكثافة الدروس وطول املقرارات 

ئق أخرى مرتبطة بإشكالية تبسيط املفاهيم، وصعوبات يف  احلقيقة متثالت خاطئة يف ذهنية املتعلمني. وتوجد عوا

 حداث التارخيية لذهن املتعلم خصوصا عند غياب الوسائل الرتبوية لذلك.تقريب املجال واأل

  بعض احللول املقرتحة لتجاوز عوائق التواصل 2- 6- 5

ئق تجاوزولاصل وتفاعل. تو فيها ليس ناجحة تعلمية –ال يمكن أن نتصور عملية تعليمية   التواصل عوا

   بعني االعتبار العنارص التالية: األخذوجب  البيداغوجي،

، وهو ما يساعد عىل فهم اخلطاب تعلاممأو  ادرسم كاننصات إىل الشخص املتكلم، سواء ثقافة اإلتبني  •

 وفك رموزه؛

ر مبنية عىل االحرتام وتقدير الذات والتعاون  • العالقة التي تربط املدرس باملتعلم هي عالقة تواصل وحوا

  والتشارك يف بناء التعلامت؛ 

 يف بناء الدرس؛ جديبشكل  نخراطوااليز لتشجيع املتعلمني عىل التواصل اعتامد أسلوب التعزيز والتحف •



 

117 
 

االنتباه املستمر إىل غري املنضبطني، واشعارهم باملراقبة، وفتح نقاشات خاصة معهم خارج احلصص  •

 ؛154املقررة الرسمية

 تفعيل التعاقد الديداكتيكي وميثاق القسم كوسيلة لضبط سلوكات املتعلمني؛ •

  ية مناسبة تساعد عىل التفاعل والتواصل داخل مجاعة القسم؛  خلق بيئة تعليم •

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ص-154 سابق، مرجع الدين، ناصر   .138خالد
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ي الثا الفصل   مراجع

  
- ، متغ عالم الدرا الفصل إدارة الرشيدي، امل   .2010أحمد

رة، - القا ع، والتوز شر لل يمان و العلم دار معاصرة، ة رؤ بوي ال تصال مل، ا وعباس سيد   .2014أسامة

ناشرون، - الرشد مكتبة ديثة، ا س التدر اتيجيات اس جعفر، ب وز توت  .2014إيمان

ة - و ا باملراكز امل يل التأ اج م وفق والتطبيق ة النظر املرجعيات ن ب (ة) للمدرس امل يل التأ كفايات نباري، التباري

وا للطباعة للكتاب العاملية الدار ن، و والت بية ال ن البيضاء،مل الدار ع، والتوز شر   .2016ل

سلسلة - ، ي التأ الثانوي بالسك جتماعيات س لتدر والديداكتيكية ية واملن ستمولوجية سس ن، ش املف من جماعة

رقم ة و تر   .9،2007دراسات

الرقمية - املوارد توظيف س، إدر افيظ س ا ن تدر ب املدرسية غرافيا اجة ا ا ا مواد ومتطلبات إل سية تدر ا، نجاح

رقم دراسية وأيام ندوات سلسلة الصفحات7،2019جتماعيات، ،287-287. 

ية، - ال سن ط ا املعارف، شورات م بوي، ال املدبر  .1،2010كفايات
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وا شر وتوال ب ع،  .2002لتوز

ة، - والثانو عدادية ن املرحلت ية العر اللغة س تدر ديثة ا ات تجا عصر، ة مركزحسن   .2000للكتاب، سكندر

ط - ، املدر والنجاح البيداغو التدب جميل،  .1،2016حمداوي

ا - علوم مجلة ليات، و وم املف القسم: ضبط كفاية الدين، ناصر عددخالد بية،  .67،2017ل

مزدوج - عدد ن، و والت بية ال دفاتر مجلة وكفاياتھ، املدرس ام م هللا، عبد ياري يناير9-8ا الصفحات2013، ،21-28. 

ردن - ع، والتوز شر لل الثقافة دارعالم بتدائية، املرحلة الصفي السلوك عديل أساليب ممادي،   .2014،شو

وإبر  - اتة رة،صا القا ة، املصر نجلو مكتبة شر التعليمية، املوديوالت ضوء سية التدر الكفاءات غنيم، يم   .2008ا

ة، - سكندر شر، لل ديدة ا امعة ا دار املعلم، وتنمية الفصل إدارة العظيم، عبد وسالمة ز العز عبد   .2007صفاء

مؤ  - شر س، للتدر التخطيط املصري، اب وإ عامر رة،طارق القا ع، والتوز شر لل طيبة   .2017سسة

طيبة، - مؤسسة بوي، ال م والتقو النف القياس ديثة ا ات تجا ، ع محمد ميد ا   .2009عبد
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بوي، - ال شيط الت وتقنيات البيداغو التواصل دليل الوطنية، بية ال   .2009وزارة

- Cary Jensen, Loy Anderson, Harvard graphics 3: the complete reference. Osborne McGraw-Hill, ISBN 0-07-

881749-8, 1992, p 413. 

- Saint-Yves, M, Matériel didactique et méthodes en géographie, Cahier de Géographie de Québec, Vol. 20, N 51, 

décembre 1976, pp 505-519. 
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فيا   155التقويم الرتبوي يف االجتامعيات/التاريخ واجلغرا

  - مقدمة إلنتاج وثائق عملية  - 

  

  مقدمة

 2012ت منذ سنة التي اعتمد 156ونقصد مهنديس العدة الرئيسية باملراكز،أرص مهندسو عدة التكوين   

"، ومن مدخل يتأسس عىل حتقيق عميل –ظري ن –وليس اهلجينة املرافقة للتوظيف بالتعاقد، عىل براديغم "عميل 

أربع كفايات مركزية وهي: التخطيط والتدبري والتقويم ثم البحث العلمي الرتبوي. ولئن كان البحث العلمي 

  الكفايات الثالث تبدو متداخلة عمليا.  الرتبوي يبدو مكتفيا، ومستقال، بذاته فإن باقي 

 املستوى فعىل تربويا؛ تستقيم ال كام عمليا، تستقيم ال تقويم، – تدبري –والواقع أن اعتامد مقاربة: ختطيط 

 ثم ومن التعلمية، –اهتم عىل ثالث حلظات متتالية يف العملية التعليمية تصور بنوا  العدة مهنديس أن يبدو العميل

بام يعنيه من  التخطيط، األوىل اللحظة. املهننة/التكوين مسار ضمن املتدرب األستاذ عليها تمرسي أن اقرتحوا 

عمليات مرتبطة باإلعداد القبيل، من تصورات وسيناريوهات تربوية، سابقة للدخول إىل الفصل/القسم الدرايس؛ 

طيط يف الفعل، أي يف الفصل الدرايس؛ حيث تبدأ اللحظة الثانية وهي حلظة التدبري، أو تنزيل ما تم إعداده من خت

  وأخريا حلظة ثالثة هي حلظة التقويم، لتعديل وترشيد املامرسة. 

والظاهر أن ما جرى يف "الوعي" صناع هذه اهلندسة جعلهم خيلطون بني الدوسيمولوجيا، التي يمكن أن   

ىل والثانية (قبل أن يستوعب اللحظة تستقيم مع اللحظة الثالثة، والتقويم الذي يكون مندجما مع اللحظتني األو

ه عىل املستوى امليتودولوجي الديداكتيكي   انشغل/اشتغل من كل يعلم وكام –الثالثة/الدوسيمولوجيا)؛ ذلك أ

ال توجد إال حلظتان عمليا مها حلظتا التخطيط والتدبري. فاألستاذ يقوم بالتخطيط للدرس (من خالل  – بالتدريس

ضا. جذاذة الدرس) بجميع مك وناته، ومن ضمنها التقويم (التكويني أساسا)؛ ثم يقوم بتدبريه، بجميع مكوناته أ

ضا، وبالتايل فإن  ه خيطط للفرض، أو االختبار (من خالل جذاذة الفرض أو االختبار)، ثم يقوم بتدبريه أ كام أ

شهادية الوطنية أو اجلهوية أو التقويم يكون مندجما ضمن الفعلني: التخطيطي والتدبريي (ما عدا االمتحانات اإل

                                                             
متيز التوجيهات الرسمية يف املستوى الثانوي بني مفهومني: االجتامعيات وهي ثالث مواد موجهة إىل املستوى اإلعدادي (وتشمل  - 155

فيا والرتبية عىل املواطنة)؛ ثم التاريخ وا فيا (مادتان موجهتان إىل الثانوي التأهييل).التاريخ واجلغرا   جلغرا

فيا، التاريخ منهاج –أصدرت الوحدة املركزية لتكوين األطر كتيبا حتت عنوان: مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهييل  - 156  اجلغرا

ادي (املعطيات نفسها)؛ وبعد ذلك مبارشة (أي يف . وكان منهاج آخر صدر ملسلك الثانوي اإلعد2012وليوز ي الوطنية، الرتبية وزارة منشورات

) أصدرت الوحدة املركزية (من خالل مطبعة وزارة الرتبية الوطنية) جمموعة من الكتيبات التي حتمل عنوان: عدة تأهيل األساتذة 2012دجنرب 

  ري زمن التكوين؛ ودليل التناوب).باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين (الوثيقة اإلطار؛ ومرجعيات التأهيل ورزنامة تدب
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ضا بعمليتي التخطيط والتدبري لكن يف ظروف مغايرة مستقلة عن عالقة األستاذ بقسمه  املحلية، التي ترتبط أ

  مبارشة).

أما عىل املستوى الديداكتيكي البيداغوجي فإن الفعل الرتبوي يتمثل يف وظيفتني أساسيتني مها: 

، ومها وظيفتان متكاملتان ومرتابطتان، هتدف األوىل إىل التعلم"-التعليم "تقييم/تقويم؛ والتعلم"-التعليم"

إحداث تغيري يف سلوك املتعلم، فيام تقوم الثانية بوظيفة منهجية منظمة هادفة إىل مجع البيانات وحتليلها بغرض 

عرب إعادة تشكيل حتديد درجة حتقق األهداف الرتبوية واختاذ القرارات بشأهنا من أجل معاجلة جوانب القصور 

  البيئة الرتبوية.

 لبناء أوىل كخطوة –تدعو الرضورة إىل رشوط متكني املتعلم من بلوغ األهداف البيداغوجية  وبقدر ما

، أو مقدار ما بقدر ما ينبغي رصد ومعرفة الدرجة التي حتققت هبا هذه األهداف لديه – الكفايات ثم القدرات

؛ ومن هنا تأيت أمهية عديلية من دعم ومعاجلة (تثبيت؛ تقوية؛ تعويض؛ ضبط...)حتقق منها قبل القيام بأي عملية ت

  دراسة التقويم والتحكم يف تقنياته.  

دة التكوين، بل  ُ ففصل التقويم عن التخطيط والتدبري ليس فصال عضويا ميكانيكيا، كام قد يفهم من ع

هتدف أساسا إىل املسامهة يف رفد أستاذ االجتامعيات فصل حمتوى معريف منهجيا ال غري؛ وبناء عليه فإن هذه الورقة 

بمجموعة من األدوات الرضورية يف جمال التقويم (ومن ثم الدعم) وتطبيقاته يف جمال اشتغاله، وجعله قادرا عىل 

: الدرس والفرض + اقرتاحات مساعدة عىل بناء أسئلة التقويم تصور وتنظيم وضعيات تقويمية (جذاذيت

روفة)، وهي القدرات املسامهة يف اكتساب كفايتي التدريس والتواصل؛ قبل االلتفات إىل الشطر بمستوياهتا املع

الثاين الذي يدرسه موضوع التقويم بوصفه عملية عالجية، وهو القسم املعروف بـ"الدعم واملعاجلة"، وهو 

ظرية حتاول القيام بمحارصة موضوع ال ختفى أمهيته عىل كل من اشتغل بالتدريس، أو الرتبية عموما، من زاوية ن

ية لتفعيل العدة النظرية، وتبسيطها وتيس ها، ووضعها بني يدي ريمفاهيمية هلذا املوضوع، قبل االنتقال إىل اقرتاح آ

 املشتغل بالتدريس عموما، وتدريس االجتامعيات عىل وجه التخصيص.

  التقويم واملفاهيم املجاورة أوال)

تبط بكلمة التقويم ال يقترص عىل اللغة العربية فقط، بل يتعداها إىل اللغات يالحظ بأن التعدد والتنوع املر

نظرا لتداخل مضامني عدد من املفردات مع مضمون كلمة "التقويم"، ومنها: التثمني  157األجنبية األخرى،

Appraisement واجلدوى ،Feasibilityواملتابعة ،Follow-Up واملراقبة ،Monitoring  والتقدير ،

                                                             
 - تلقائيا –قارئ نقترص يف أمثلتنا هنا عىل تعدد وتداخل املضامني احلاصل يف اللغتني: العربية واإلنجليزية، أمثلة عىل ما نقول، ومن خالهلا سيالحظ ال - 157

  كالفرنسية وغريها. أخرى لغات عىل إسقاطه يمكن ما
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Estimation والتقدير ،Appreciation والتقدير ،Assessment إال أن أكرب تداخل، يف املجال ...

، والتقويم Valuation، من جهة، والتقييم Measurementالرتبوي، هو الذي نالحظه عادة بني القياس 

Evaluation.من جهة ثانية ،  

 َ دفا إلعطاء قيمة كمية أو عدديي د تعريف القياس، عامة، مرا ِ عد حمددة، ر ة لصفة من الصفات، طبقا لقوا

ه عبارة عن وصف باألرقام للبيانات. ه  158مثل قياس ذكاء املتعلم أو حتصيله بإعطائه درجة معينة؛ أي أ ورغم أ

ه يظل وفيا للوصف الكمي، حتى لو متيز أحيانا (قياس ما هو نفيس مثال)  159ال يرتبط دائام بمعطيات عددية إال أ

ر بطبيعة العملية أو بالنسبية والكم ا ه يتضمن املقارنة، ويتأ ريف غري مطلق، كام أ ُ يف، عندما يركن إىل صفر ع ْ ر ُ لع

السمة التي يتم قياسها، فبعض السامت يمكن التحكم فيها وقياسها بدقة (الطول؛ الوزن؛ االرتفاع...)، وبعضها 

سامت الشخصية (كام حيدث عند قياس اآلخر يصعب التحكم يف قياسها بنفس القدر مثل العمليات العقلية، و

  التحصيل؛ الذكاء؛ التغري السلوكي...).

" ملقدار املتحصل من كميةفهو العملية التي نحصل من خالهلا عىل صورة " 160أما القياس، بيداغوجيا،

 موارد (معرفية؛ منهجية؛ مهارية؛ اسرتاتيجية...) لدى فرد أو جمموعة من األفراد (املتعلم(ين)).

ما دامت العملية الرتبوية  - القياس الناجح أمهيته بالنظر إىل خصائصه املتسمة باالستمرارية ويستمد 

ن متخذ  -مستمرة  ِّ ك َ م ُ وبالشمولية بحيث يراعي جوانب النمو املختلفة (املعرفية واحلركية واالنفعالية)؛ وهو ي

رغم هامش النسبية املفرتض فيه، لذلك فكلام  القرار (األستاذ؛ األرسة؛ املوجه...) من اختاذ قراره بكفاءة واقتدار،

التقويم أكثر إقناعا وأكثر قدرة عىل ←كانت أدوات القياس تتسم بالثبات والصدق واملوضوعية إال وكان القياس

  التقبل.

أما الصيغتان (التقييم/التقويم) فرتدان، أحيانا، بنفس املعنى والداللة دون متييز بينهام، رغم أن الصيغة 

يم" غري سليمة وال أصل هلا يف العربية؛ بينام تردان بمضامني ومستويات متباينة أحيانا أخرى، حيث ترد "التقي

املفردة "التقييم" بمعنى متميز عن "التقويم"، وباعتبارها جمرد شكل ومستوى من مستوياته، أي بمعنى املرحلة 

شخص، بإضفاء قيمة ما عليه، يف ضوء نتائج التالية للقياس، أو تلك التي نصدر فيها حكام عىل اليشء، أو ال

القياس واألهداف املحددة. وهبذا يكون املقصود بالتقييم أشمل من القياس لكونه يتضمن أوصافا كمية وكيفية 

                                                             
158 - DE LANDSHEERE (G), 1992, Evaluation continue et examen: Précis de docimologie, Bruxelles, Labor, p. 

15. 

159 - DE CORTE et Cie, 1979, Les fondements de l’action didactique, édit. A. De Boeck, Bruxelles, p. 299... 

160 يراجع حول موضوع القياس يف املستوى البيداغوجي: -   

LANGOUET (G) et PORLIER (J-C), 1981, Mesure et statistique en milieu éducatif, édit. ESF, Paris, p. 15. 
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لسلوك املتعلمني، يف حني يقترص القياس عىل الوصف الكمي، لكنه (أي التقييم) يظل يف مستوى أدنى من 

يات إصالح "التقويم" الذي يتجاوز ذلك ، والذي يطلق عادة عىل تقويم العمل، أي حتديد درجة اعوجاجه وآ

هذا االعوجاج؛ وإذا جاز لنا أن نبحث عن مقابل للكلمتني يف اللغات األجنبية يمكن أن نقابل كلمة التقييم بكلمة 

Valuation  يف حني توضع كلمةEvaluation .161يف مصاقبة التقويم  

ه يتضمن عمليتني كبريتني مها: وعموما يمكن أن نستنتج    من خالل التعريفات التي ترتبط بالتقويم بأ

عملية تشخيصية: (رصد ما حتقق من أهداف)؛ وهذا الفعل يتضمن إصدار حكم من  ←التقويم  -1

واقع النتائج التي نحصل عليها، ويرتتب عىل نتيجة احلكم نوع اإلجراء الذي يمكن اختاذه لتصحيح املسار أو 

  ز املواقف.تعزي

عملية عالجية: معرفة وبيان أوجه القصور والضعف ملعاجلتها، من طرف مجيع الفاعلني  ←التقويم  -2

  يف املنظومة الرتبوية (تالميذ؛ مدرسني؛ صانعي القرار؛ أولياء األمور...).  

لوضعية املعني  التعلمية فتتعدد مداخلها تبعا –أما أهداف التقويم بالنسبة ملكونات العملية التعليمية 

  بالتقويم، فهو بالنسبة: 

  يئه إلصالح ُ ه يضعه يف مكانه اخلاص به، وهي للمتعلم: جيب أن يفهم بأن التقويم يف مصلحته، أل

  ما ضاع منه.

 التعلمية بصورة شاملة.-للمدرس: تغذية راجعة يف كل ما يتعلق بالعملية التعليمية 

 ملحصلة، وعن "املدرسة" كمؤسسة اجتامعية.لألرسة: رضاها (أو عدم رضاها) عن النتائج ا  

 ...لصانع القرار: يمكن التقويم من إصالح الربامج واملحتويات واألهداف والطرائق والوسائل 

  (...)  

  ثانيا) عنارص التقويم

م؛ ثم املعيار.  162يعتمد التقويم الرتبوي عىل ثالثة عنارص أساس هي: املوضوع ِّ م؛ واملقياس املقو َّ  املقو

                                                             
رحبة جدا بحيث يستحيل اإلحاطة هبا،  -خاصة من الناحية النظرية  -قائمة األدبيات الرتبوية املرتبطة بموضوع التقويم  - 161

فاتر الرتبية والتكوين، منشورات املجلس األعىل للتعليم، ولذلك نكتفي هنا باإلحالة عىل: التقويم والتحصيل الدرايس، ضمن د

جع 2011، فرباير 4العدد    يف املوضوع. -تفيض عن احلاجة  -؛ حيث سيجد القارئ ما يرتبط بالتعريفات أعاله، فضال عن مرا

نا نقصد املعنيني ، ونحن هObjetوموضوع بمعنى  Sujetترد كلمة موضوع يف اللغة الفرنسية عىل وجهني: موضوع بمعنى  - 162

  معا.
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وضوع املقوم: يشمل التقويم الرتبوي كل عنارص النظام التعليمي ( املتعلم؛ املدرس؛ األهداف؛ أ) امل

املحتوى؛ املناهج؛ الطرائق؛ اإلدارة؛ التمويل...)؛ وبني كل هذه العنارص يظل املتعلمون العنرص املستهدف 

  األساس من طرف التقويم، ألن تقويم بقية العنارص يرتبط بتقويم املتعلمني. 

(ومنها: االختبارات، واملقابالت  163ب) املقياس املقوم به: أو أدوات القياس/التقويم، وهي كثرية،

  الفردية واجلامعية، واالستبيانات، واملناقشات اجلامعية، وغريها...)؛ وجيب أن تتوفر فيها بعض الرشوط مثل:  

مهام متت إعادة العملية باملقياس الثبات واملصداقية: أي قدرة املقياس عىل التوصل إىل نفس النتيجة  -

  نفسه، ويف ظروف متعددة وآفاق خمتلفة.

م، بحيث حيصل املقياس عىل النتائج نفسها  - ِّ املوضوعية: وتعني استقالل النتائج عن احلكم الذايت للمقو

 مهام تعدد املصححون.

قعية: حيث جيب أن يكون املقياس قابال لالستعامل. -  الوا

 ج) املعيار واملؤرش

ويستعمل وسيلة لرصد التغري احلاصل يف السلوك، هو بلوغ درجة معينة من التميز يف األداء،  164 ملعيار:ا -

م املتعلم انطالقا من معايري ِّ ه ال ينطلق من املقارنة بني املتعلمني، بل يقو ت. ←كام أ   مؤرشا

ت تكون قابلة املؤرش: ألن املعيار يظل غري دقيق، ويتسم بنوع من العمومية، فإنه جيري ترص - يفه إىل مؤرشا

للمالحظة والقياس، لرصد املقدار املتحقق من املطلوب إنجازه، ومن ثم ترمجته إىل تقديرات عددية إن اقتضت 

  الرضورة كام حيصل يف االختبارات. 

واع التقويم   ثالثا) أ

ه غري حمدد من حيث العدد أوال واع ثابتة للتقويم، أل ه يرتبط ليس هناك، من حيث املبدأ، أ ، وأل

عه من خالل اجلدول التايل:  وا   باألهداف التي يراد له إدراكها ثانيا، ومع ذلك يمكن التنبيه إىل بعض أ

  مميزاته  شكل التقويم

التقويم 

  التشخييص

هيدف إىل الكشف عن املميزات التي يمكن أن تؤثر عىل نوع و يتم يف بداية التعلم اجلديد

املتعلمني؛ متثالهتم؛ حوافزهم؛ جتارهبم...)؛ وكذا حتديد  التعلامت املقبلة (اهتاممات

التعلمية -الصعوبات التي تعيق التعلم والتي تتعلق بعوامل خارجة عن العملية التعليمية

امط مناسبة  (كاحلالة الصحية للمتعلم والوسط العائيل واالهتاممات...)، من أجل اقرتاح أ

                                                             
  .500 – 470، ص. 1984فصل فيها جودت سعادة أمحد، مناهج الدراسات االجتامعية، بريوت،  - 163

  سنعود لتطوير النقاش حوله عند احلديث عن التقويم يف النظام التعليمي املغريب. - 164
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شطة تصحيحية  من التعلم؛ كام هيدف إىل تشخيص املوارد السابقة قصد اقرتاح أ

  واستدراكية وبالتايل فهذا النوع من التقويم له وظيفة وقائية.

 التقويم التكويني

  (البنائي)

ناء برنامج درايس أو أ التعلامت عديلتتمثل الوظيفة األساس هلذا الشكل من التقويم يف ت

ناء إنجاز دروس أو وحدة تعليمية  التعلامت أن  تعديل. ويعني )(فوري؛ مرحيل؛ إمجايلأ

كل صعوبة تعالج يف حينها عوض ترك املتعلمني يواصلون تعلمهم وهي ترتاكم، ويعترب 

) عمله régulerيمكن املدرس من تنظيم (كام  بذلك وسيلة لتدبري تدرج كل متعلم؛

يسمح لعدد كبري من املتعلمني ببلوغ األهداف املتوخاة و بمراجعة وسائل وطرق تدريسه،

  . من التعلم

التقويم اجلزائي أو 

  اإلشهادي

ه يف هناية تعلم معني (دورة دراسية) من أجل التأكد من مدى حتقق القدرات ؤيتم إجرا 

يسعى إىل احلصول وهو  (ومن ثم الكفايات) املسطرة جلزء من الربنامج أو الربنامج كله؛

التعرف عىل وكذا  تكرار ...)؛عىل نقط من أجل ترتيب املتعلمني وانتقائهم (انتقال؛ توجيه؛ 

ه صل بني  املردود الدرايس وعىل النمو العام للمتعلمني؛ فضال عن أ يشكل قناة التوا

   املدرسة واألولياء واملسؤولني عن قطاع التعليم.
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  رابعا) التقويم يف النظام التعليمي املغريب

 التعلمية، –عىل أمهية التقويم يف العملية التعليمية  166املذكرات الوزاريةو 165أكدت التوجيهات الرسمية

ربته عنرصا هاما من عنارص هذه العملية، ويلعب دورا أساسا يف ختطيط وتنفيذ املنهاج التعليمي، كام اعتربته واعت

املحتوى الدرايس، وسيلة جوهرية للتأكد من مدى حتقق األهداف الرتبوية يف سلوك املتعلم، ووسيلة ملراجعة 

ئق والدعائم البيداغوجية. وإذا أردنا حرص أساليب التقويم املامرسة يف التعليم الثانوي،  ومدى نجاعة الطرا

اخلاصة بمواد االجتامعيات، فإننا نجدها متعددة، من أسئلة املراجعة الشفهية يف بداية كل حصة إىل الفروض 

اية السنة؛ فضال عن املشاركة واملناقشة داخل الفصل واألعامل العادية واالختبارات الدورية وامتحانات هن

التطبيقية املنجزة وتقارير الزيارات والرحالت وغريها من الوسائل املتعددة التي يمكن أن يستعملها األستاذ 

 ملالحظة، وقياس وتقويم، سلوك التالميذ؛ ويمكن تصنيف أساليب التقويم هذه إىل صنفني:

ناء مراحل إنجازها (التقويم املرحيل واإلمجايل للدرس).صنف التقويم املرت )1  بط بالعملية التعليمية أ

صنف يتعلق بالتقويم املستمر من خالل املراقبة املستمرة واالمتحانات؛ ويتفرع هذا الصنف بدوره إىل  )2

 نوعني: 

ل عليها دوريا، التقويم الذي يستهدف منح التلميذ نقطة عددية قصد احتساهبا مع جمموع النقط التي حص -

ويدخل ضمن هذا النوع أسئلة املراقبة التي ينجزها األستاذ عند بداية الدرس، وكذا تصحيح الفروض 

  والواجبات املنزلية ومراقبة الدفاتر.

التقويم الذي يستهدف جعل التلميذ عنرصا مشاركا يف بناء الدرس، وهو تقويم ضمني يدخل إىل جانب  -

بني زمالئه؛ ويمنح عنه األستاذ نقطة عددية تؤخذ بعني االعتبار. وقد فرض  حتديد موقع التلميذ ومكانته

                                                             
فيا التي أعدهتا مديرية املناهج واحلياة املدرسية نعتمد هنا التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة بتدريس التاريخ واجلغرا  - 165

 2009بالنسبة للتعليم الثانوي التأهييل؛ ويف شتنرب  2007(التابعة لكتابة الدولة املكلفة بالتعليم املدريس)، والتي صدرت يف نونرب 

  بالنسبة للتعليم الثانوي اإلعدادي.

ت أساسا ما صدر وفق الربامج وا - 166 ت نقصد هبذه املذكرا لتوجيهات األخرية، دون االلتفات إىل كل ما صدر من مذكرا

جع إذن: املذكرة الوزارية رقم  خاصة بالتقويم الرتبوي بالسلك الثانوي التأهييل؛  16/11/2007بتاريخ  142وعددها كبري. يرا

اديت التار 142/03واملذكرة الوزارية رقم  فيا؛ واملذكرة خاصة بالتقويم الرتبوي بالسلك الثانوي التأهييل  بتاريخ  175يخ واجلغرا

قبة املستمرة بالتعليم املدريس؛ واملذكرة  2010نونرب  19 خاصة بإعداد  2006مارس  31بتاريخ  47خاصة بتأطري وتتبع املرا

جعة 2009أكتوبر  13بتاريخ  145مواضيع االمتحان املوحد  اجلهوي لنيل شهادة السلك اإلعدادي؛ واملذكرة رقم   خاصة بمرا

ر املنظم المتحان شهادة السلك اإلعدادي؛ واملذكرة رقم  ء فروض  2010ديسمرب  13بتاريخ  185القرا خاصة بتأطري وتتبع إجرا

ادة االجتامعيات بالتعليم الثانوي اإلعدادي. قبة املستمرة    املرا
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هذا النوع من التقويم استعامل الطرائق النشيطة يف التدريس كاحلوار األفقي والعمل داخل جمموعات 

شطة اإلدماج ضمن الوضعية/املشكلة.   والتدريس بالكفايات مع ما يصاحبها من أ

واع من الت يف هذا اإلطار  167قويم هناك االمتحانات؛ وقد وردت عدة مذكرات وزاريةبجانب هذه األ

تضمنت فقرات رصحية حول أساليب التقويم. وتذهب التوجيهات العامة يف هذه املذكرات إىل أن إصالح نظام 

يم املستمر، يف شهادة هناية املرحلة التأهيلية/البكالوريا، والسنة الثالثة إعدادي، جيعل مرتكزه قائام عىل مبدأ التقو

شكل امتحانات دورية (نظام السنتني، ونظام الدورتني/األسدوسني)، هادفا إىل الرفع من مردودية التعليم 

وحتسني مستواه، وكذا رفع احلصيلة التكوينية للتالميذ عمليا ونظريا حفاظا عىل مصداقية شهادة املرحلة 

ار، يدل عىل ذلك معدالت النجاح املتدنية من اإلعدادي إىل (اإلعدادية والتأهيلية)؛ التي ما فتئت تنحدر باستمر

التأهييل، أو من السنة األوىل إىل السنة الثانية بكالوريا (خاصة معدالت االمتحان اجلهوي املوحد)، وكذا نسبة 

 احلاصلني عىل شهادة البكالوريا.

تصورها عىل جمموعة من املبادئ  وقد حاولت املقاربة بالكفايات إعادة هيكلة التقويم الرتبوي، متكئة يف

 169والربنامج االستعجايل، 168التي تستمد مرجعيتها من التوجهات الكربى للميثاق الوطني للرتبية والتكوين

  وهي املبادئ التي يمكن حرصها يف اآليت:

 أن يشهد ويثمن، ال أن يعاقب أو ينتقي؛ 

 يشيع ثقافة النجاح ويدعمها؛  

 ذين يواجهون صعوبات، بمعاجلة تعثراهتم بشكل منتظم وفعال يصاحب املتعلامت واملتعلمني ال

  ومالئم؛

  الفرص تكافؤ  عىليدافع عن استقاللية املتعلم(ة) ويعلمه حتمل املسؤولية، مع احلرص 

  واإلنصاف؛

                                                             
  املرجع نفسه. - 167

، املجال الثاين (التنظيم البيداغوجي)، الدعامة 1999تكوين، اللجنة اخلاصة بالرتبية والتكوين، امليثاق الوطني للرتبية وال - 168

ر الرتبية والتكوين)، خاصة ص.  بعة (إعادة اهليكلة وتنظيم أطوا - 34؛ والدعامة اخلامسة (التقويم واالمتحانات) ص. 29-27الرا

35.  

ية الوطنية والتعليم العايل وتكوين رفعت له الدولة شعار: مجيعا من أجل مدرسة النجاح، وأعدته، وأصدرته، وزارة الرتب - 169

    ، من خالل أربعة جماالت، لكن نتائجه كانت خميبة لآلمال.2012و 2009األطر والبحث العلمي، ليتم تنزيله فيام بني سنتي 
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  نظرا ألمهية منظومة التقويم يف إنامء كفاية املتعلمني، فقد ميزت املقاربة بالكفايات بني صنفني من

رد، وعادة ما التقويم: األ ول يروم تقويم املوارد، سواء أكانت معارف أم مهارات لتحديد مستوى حتكمهم يف املوا

تُعتمد هلذا الغرض متارين بسيطة. والنوع الثاين، يستهدف تقويم كفاية املتعلم، حيث تصبح احلاجة ملحة إىل 

  اعتامد وضعية من نفس فئة الوضعيات التي نريد تقويمها؛

  التكويني مكانة متميزة، وهييئ هلذه الغاية اآلليات املالئمة، وخيصص فرتة حمددة يف بداية يعطي للتقويم

يأ عدة عالجية خاصة تسمح بعد تشخيص دقيق  ُ السنة الدراسية للتقويم التشخييص/التوجيهي، وهلذه األسباب هت

ت، وجتاوز التعثرات، وهبذا يتحقق لألخطاء، وفهم أسباهبا وتفييئ املتعلمني، باقرتاح وسائل كفيلة بتحسني التعلام

 .اإلنصاف

  يراعي طموحات وحاجات املتعلامت واملتعلمني، وحاجات املجتمع، مع تشجيعهم عىل اكتساب

 الكفايات.

ويتميز التقويم يف هذا اإلطار بكونه معياريا، حيث يرد احلديث عن ثالثة معايري أساسية، تُساعد عىل 

 لكفاية، وهي:اإلقرار بمدى حتكم املتعلم يف ا

 املالءمة: (تطابق اإلنتاج مع املطلوب)؛ -

ادة الدراسية؛ -  االستعامل السليم ملوارد ا

ادة، واستعامهلا بكيفية منطقية)؛ -   االنسجام (االختيار املناسب ألدوات ا

ُعرف باإلتقان/اجلودة، وهو يتيح ترتيب املتعلمني.	   ويضاف عادة معيار رابع ي
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  ذة درس يف مادة التاريخجذاخامسا) التقويم ضمن 
  األستاذ:

  المادة: التاریخ
 المستوى: الثالثة ثانوي إعدادي

(الوضعیة  التمھیدي المقطع
 تشخیصاالستكشافیة/االنطالق): 

استدعاء ما ھو ضروري للربط و
بموضوع الدرس (مكتسبات الدرس 

الماضي مثال: ازدھار الرأسمالیة 
 )19األوربیة خالل ق.

مدة اإلنجاز:                                       
  حصتان

 المراجع: الكتاب المدرسي + ...

  األھداف: 
(استحضار 

األھداف الموجھة 
 للدرس).

التقویم المرحلي  تركیب التعلمات األسئلة الدعامات المراحل
(تقویم الموارد: 
المعرفیة؛ المنھجیة؛ 
 المھاریة...)

  مقدمة
 

   

  
الھدف من المقطع 

1  
اإلمبریالیة تعرف 

مرحلة من بما ھي 
مراحل تطور 

 الرأسمالیة.

المقطع 
  الوسیط

(الوضعیة 
  )1 البنائیة

المقطع 
  1التعلمي 
  1النشاط 
  2النشاط 

ف اإلمبریالیة.       عرِّ
  بیِّن ظروف تكوینھا.
یفترض في الجواب 

أن یقترح تعریفا 
لإلمبریالیة بما ھي 

حركة توسعیة؛ وأن 
یبین بأنھا نتاج تطور 

نظام الرأسمالي في ال
 .19ق. 

المقطع  
  الوسیط

(وضعیة 
  الربط)

 

    

  
  
  
الھدف من المقطع 

2  
 

المقطع 
  الوسیط

(الوضعیة 
  )2البنائیة 

طع المق
  2التعلمي 
  1النشاط 
  2النشاط 

    

  
  

 

المقطع 
  الختامي

(الوضعیة 
  الختامیة)

- الخاتمة 
 االمتدادات

    

 معرفیة؛ المنھجیة؛ المھاریة...):التقویم اإلجمالي (تقویم الموارد: ال
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   الدوسيمولوجياسادسا) 

يقصد بالدوسيمولوجيا يف املجال الرتبوي مجيع أشكال وأدوات القياس التي يمكنها أن توفر أرضية 

واع األسئلة والبنود املستعملة يف االختبارات واالمتحانات والروائز  لتقويم أداء املتعلمني، ويشمل ذلك أ

شطة امل ختلفة، والعديدة، التي تقوم هذا املقام؛ ولكل أداة أو وسيلة صفات جتعلها قادرة عىل تقويم جوانب واأل

  دون أخرى. 

أكثر وسائل التقويم شيوعا، خاصة يف النظام التعليمي املغريب. وتتفق كل  170وتعترب االختبارات

ه إجراء تنظيمي تتم فيه مالحظة سلوك املتعلم ني والتأكد من مدى حتقيقهم لألهداف تعريفات االختبار عىل أ

املوضوعة، وذلك عن طريق وضع أو صياغة جمموعة من الفقرات أو البنود أو األسئلة املطلوب اإلجابة عنها، مع 

   .وصف هذه اإلجابات بمقاييس عددية أو درجات تقديرية

راسية، كام ينبغي أال لذلك فإن التقويم احلقيقي ينبغي أن يعتمد عىل عدة اختبارات خالل كل مرحلة د

الكفايات. ومن أهم خطوات إعداد ←تنصب هذه االختبارات عىل املوارد املعرفية فقط بل عىل خمتلف القدرات

  االختبار:

ادة املدرسة واملوارد املراد قياسها؛ )1   حتديد قدرات ا

  حتديد القدرات املستهدفة من االختبار؛  )2

 ربطها بمحتوى االختبار؛ )3

  .إعداد سلم للتصحيح )4

  سابعا) مقارنة بني االختبارات املقالية واالختبارات املوضوعية

ياها   من أجل حتسينها عيوهبا مزا

االختبارت 

 املقالية

تسمح بحرية اإلجابة؛ 

تركز عىل الفهم؛ تقيس 

العمليات العليا للعقل؛ 

تسمح بالتعبري؛ تنمي 

القدرة عىل التقويم 

والرشح والوصف 

والتنظيم؛ تقلل من نسبة 

تفتقر إىل صدق املحتوى 

والثبات؛ حتتاج إىل وقت 

طويل للتصحيح؛ ال 

تسمح بتغطية واسعة 

للربنامج؛ تنقصها 

املوضوعية؛ تسمح 

 بتدخل ذاتية املصحح.

جيب حتديد السؤال بدقة؛ ال جيب 

طرح اختيارات أو بدائل للتالميذ؛ 

ري السؤال  األول عىل األسئلة عدم تأ

ية؛ تصحيح السؤال األول جلميع والامل

التالميذ قبل االنتقال للسؤال املوايل؛ 

ك  ادة؛ إرشا ربط األسئلة بأهداف ا

أكثر من مدرس يف التصحيح؛ عدم 

                                                             
  .526 – 522فصل فیها جودت سعادة، مرجع سابق، ص. - 170
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ظ؛ وهي نوعان: طويلة احل

 اإلجابة وقصرية اإلجابة.

 معرفة أسامء التالميذ.

االختبارات 

 املوضوعية

رسيعة التصحيح؛ دقيقة؛ 

نب متعددة من  تغطي جوا

ة مرتفعة املحتوى؛ هبا نسب

من الثبات؛ واملوضوعية؛ 

واعها كثرية.  أ

تعجز عن قياس العمليات 

العليا للعقل؛ تشجع عىل 

احلفظ؛ صعبة اإلعداد؛ 

تعمل عىل جتزئة املعارف 

واملهارات؛ تفتح املجال 

 للصدفة والغش.

جيب ضبط البدائل وصياغة األسئلة 

ر الصدفة؛  بوضوح ودقة للحد من أ

يع األسئلة تنويع أسئلة الفخ؛ تنو

لتغطي جماال واسعا من القدرات 

املطلوبة: رسم، تلوين، خطاطات، 

 حتويل، مبيانات...

   

  ثامنا) االختبارات املوضوعية: خطوات عملية 

 وبالتايل –إن سمة املوضوعية ليست نابعة من السؤال نفسه، بل من طريقة التصحيح، ألن كيفية اجلواب 

 اإلنشائية؛ لألسئلة وجهت التي االنتقادات نتيجة املوضوعية األسئلة رتظه وقد. موضوعية تكون – التصحيح

ضا لكنها   ىل إجيابيات وسلبيات.ع تنطوي أ

 املساوئ املحاسن أمثلة نوعها

اختيار اإلجابة  أسئلة-1

 القصرية.

أ) اإلجابة املبارشة بكلمة: يف أي 

  مدينة توجد الكتبية؟ 

ب) تكملة اجلملة: توجد حسان 

  بـ....

ن يوجد ج ) إجياد العالقة: اذكر أ

ر التالية: ولييل؛  آ ر من ا كل أ

  اخلريالدا؛ ملنارة؟ 

د) أسئلة االسرتجاع البسيط: 

 اذكر ثالثة أهنار مغربية؟

قياس قدرة احلفظ وترديد 

املعلومات، وهي أدنى 

مستويات التعلم حسب 

 تصنيف بنيامني بلوم.

ال تقيس القدرات الذهنية 

ب العليا كالرتكي

والتحليل، وال املجال 

االنفعايل كاالجتاهات 

 والقيم وامليول.

الصحيح  أسئلة-2

واخلطأ؛ واإلجابة بنعم أو 

 ال.

 غرب تقع مغربية مدينة وجدة –

  . املغرب

  . مغناطيسية مادة احلديد –

قياس العمليات العقلية  -

واملهارات الفكرية 

  البسيطة (صحيح؛ خطأ). 

ينصح بعدم املغاالة يف 

استعامهلا نظرا لتدخل 

احلظ يف اختيار اجلواب 
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بتغطية معظم  تسمح – .عازلة مادة األلومنيوم –

  الربنامج (نعم؛ ال). 

 اإلجابة درجة حتدد –

 .بدقة

الصحيح بنسبة تصل إىل 

50%. 

البنود املتعددة:  أسئلة-3

مجلة (سؤال أو مشكلة) 

متبوعة بمجموعة إجابات 

) 5إىل  3حمتملة (من 

ها إما صحيحة تكون إحدا

 أو أحسن إجابة مطلوبة.

عندما يكون قضيب املغناطيس 

  حر احلركة فإنه يشري نحو:

الشامل الغريب واجلنوب  -

  الرشقي. 

  . والغرب الرشق –

 واجلنوب الرشقي الشامل –

  . الغريب

  . واجلنوب الشامل –

 .ثابت اجتاه إىل يشري ال –

رز االختبارات  - من أ

ر وأكثرها استعامال ألكث

  من نوع ومستوى. 

 قدرات عدة تقيس –

 التذكر مثل عقلية

 والتحليل واالستنتاج

  . والتقويم

سط من – واع أ  يف األ

 وأكثرها الدرجات تقدير

 قابلية وأقل موضوعية

 حيرص( الصدفة لعامل

 ).%20 يف الصدفة عامل

ه  صعب اإلعداد أل

يتطلب مهارة كربى يف 

اقرتاح أجوبة فخ، أو 

 كمني.

التوفيق  ةأسئل-4

(املزاوجة؛ النظائر 

املتقابلة): قائمة املقدمات 

تقابلها قائمة 

  االستجابات. 

أ) يف شكل الربط بعالمة 

  بني قائمتني متساويتني. 

ب) الربط بني املعلومات 

وتصنيفها وفق قاعدة 

 معينة.

قائمتان متساويتان يتم الربط بني 

  عنارصمها بخط أو عالمة مميزة.

  :حيتفل املغاربة ب

  التاريـــخ               املناسبــــــة

  يوليوز 30ذكرى املسرية           

  نونرب 6عيد االستقالل           

 نونرب 18عيد العرش             

قياس املوارد املعرفية 

كاملفاهيم والتواريخ... 

والتي تتطلب إدراك 

 .العالقات البسيطة

إذا مل يعد هذا االختبار 

ص والدقة بكثري من احلر

يؤدي إىل تشجيع املتعلم 

عىل التذكر وهو ما ال 

ه  يقصد به هذا النوع، كام أ

قد يكون مشجعا عىل 

استخدام التخمني 

ضا ال  العشوائي، وهو أ

 ينصح به.
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  171تاسعا) توجيهات عملية لبناء اختبار مقايل (ثانوي تأهييل)

ئية متهيدا لطرح السؤال )1  : ترمجة الكفاية يف صياغة أكثر إجرا

مفاهيم (أو مصطلحات) تارخيية (أو جغرافية)  مقايل: توظيفمثال عن ترمجة الكفاية من خالل طرح سؤال 

 توظيفا صحيحا، يف سياق تارخيي (أو جغرايف) سليم.

  التوظيف الصحيح (الفعالية)  ←

  السياق السليم (النجاعة) ←

  عة عىل أدائها بشكل سليم.وبحيث تعني الفعالية أداء األشياء الصحيحة، بينام حتيل النجا

  األهداف←رضورة استحضار القدرات )2

  "أن حيرر التلميذ موضوعا (تارخييا/جغرافيا) حول..."  مثال:

  صياغة السؤال )3

وار الفرنيس يف عالقته باندالع ثورة  مقاليااكتب موضوعا  مثال: م؟ ..................... 1789حول فكر األ

  ن) 10(

  للسؤال؛ فضال عن إمكانية حتديد عدد األسطر عند اجلواب.مالحظة: يمكن إضافة جذع 

  وضع تصور عام للمطلوب يف اجلواب  )4

  ن) 1مقدمة (مناسبة/طرح املوضوع)........................................................ (  مثال:

وار............................................................. ( )1   ن) 4فكر األ

  ╠عرض

  ن) 4عالقته باندالع الثورة الفرنسية........................................... ( )2

  ن) 1............ (..خامتة (مثال التعبري عن رأي، موقف شخيص...)......................

ت التصحيح←استحضار معايري )5   مؤرشا

  ...ة املضمون؛ التفردتعبئة املوارد؛ االنسجام؛ سالممعايري: املالءمة؛  مثال:

                                                             
هوم الكفایات، وانسجاما مع مضامین المذكرة رقم تمت صیاغة هذا التصور انطالقا من اإلطار النظري المحدد لمف - 171
  الخاصة باألطر المرجعیة لمواد االمتحان الوطني الموحد في مادتي التاریخ والجغرافیا. 25/06/2014، بتاریخ 94/14
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 (   172توجيهات عملية لبناء اختبار االشتغال عىل الوثائقعارشا

ئية متهيدا لطرح السؤال )1    ترمجة الكفاية يف صياغة أكثر إجرا

ألدوات التعبري اجلغرايف (أو التارخيي) من خرائط  الصحيحمثال عن سؤال االشتغال عىل الوثائق: البناء 

 .سليمل ومبيانات... واستثامرها بشك

  البناء الصحيح (الفعالية)  ←

  الشكل السليم (النجاعة) ←

  وبحيث تعني الفعالية أداء األشياء الصحيحة، بينام حتيل النجاعة عىل أدائها بشكل سليم.

  األهداف (املهارية والتكنولوجية واملعرفية)←رضورة استحضار القدرات )2

   مثال:

 اعي النهج التارخيي أو اجلغرايف"."أن حيلل التلميذ نصا (تارخييا/جغرافيا) ير  

 (مع إمكانية ربطه بوثيقة أخرى) أن حيول التلميذ معطيات جدول إىل هرم أعامر ويعلق عليه. 

  أن يركب معطيات صورة مع نصني (أو نصا وجدوال وصورتني) الخ، لبناء فقرة من إنتاجه اخلاص حول

 موضوع حمدد.

  املسطرة األهداف←انتقاء الوثائق املناسبة للقدرات )3

 .تكون الوثائق املنتقاة شبيهة بام تم االشتغال عليه سلفا عند إنجاز الدروس  

 .يستحسن أن تكون الوثائق موضوع االختبار من خارج الكتاب املدريس 

 .يشرتط يف الوثائق أن حترتم التوثيق املصدري 

                                                             

ه كثريا ما نجد أسئلة االشتغال عىل الوثائق مبنية بالصيغة التالية:  - 172 الوثائق املرفقة ومن  انطالقا من«املرجع نفسه. وننبه إىل أ

فنكون قد حولنا سؤاال يتغيى تقويم كفاية منهجية إىل سؤال » رصيدك املعريف حلل أسباب هذه الظاهرة؛ أو بني مظاهر تلك...

رد املعرفية، فإنه أضاف  لألهداف خياطب املستوى األول من صنافة بلوم، وهو الذاكرة. فبام أن واضع السؤال ما زال مشدودا إىل املوا

عبارة: "ومن رصيدك املعريف"؛ ولو حذفنا مجيع الوثائق املقدمة للتلميذ وأعدنا طرح السؤال بطريقة مبارشة: انطالقا من رصيدك 

املعريف حلل أسباب هذه الظاهرة؛ فإن التلميذ مطالب باستحضار األسباب مجيعا، وسلم التنقيط سيوزع عليها مجيعا، والتلميذ مدعو 

نا أمام سؤال يفرتض هنا إىل استحضار ما ح فظه، أو كتبه يف الدرس، أو ورد يف الكتاب املدريس، بل ويشجعه عىل الغش... واحلال أ

ه سؤال خياطب كفاية منهجية انطالقا من وثائق حمددة.   فيه االشتغال عىل الوثائق، أي أ
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 لغويا. تكون معطيات الوثائق (إحصائيات؛ معلومات؛ مصطلحات...) دقيقة علميا وصحيحة 

 .(ال تقل عن اثنتني وال تتعدى األربعة) عدم االكتفاء بوثيقة واحدة 

  لة مرتبطة ببعضها عضويا، بحيث ال يتوقف السؤال الثاين عىل األول، والثالث عىل ّ أال تكون األسئلة املذي

 األول أو الثاين وهكذا...

 ستاذ بأن موضوع االشتغال عىل أن يتطابق جمموع األسئلة مع الغالف الزمني املحدد (أال ينسى األ

 الوثائق هو شطر االختبار فقط، والشطر الثاين يفرتض أن يكون للسؤال املقايل).

  إذا كانت املعطيات واضحة ومقروءة فال داعي للدخول مع املتعلمني يف رشوح، أو توضيحات، أو أي

ناء إنجاز التقويم؛ احرتاما ملبدأ تكافؤ الفرص  .  شكل من أشكال احلوار أ

  .ربط أسئلة كل وثيقة بام يناسبها من أوزان (سلم التنقيط) )4

ت) )5  .وضع تصور عام للمطلوب يف اجلواب (املعايري واملؤرشا

 :نامذج عن صيغ لالشتغال بالوثائق )6

 .(ثالثة نصوص مذيلة بأسئلة) موضوع يف مادة التاريخ  

 .(مبيان؛ جدول إحصائي؛ نصان جغرافيان) فيا   موضوع يف اجلغرا

 اجلغرافيا (خريطتان مذيلتان بأسئلة ترتبطان بإنجازات تطبيقية وإنجازات تتصل بوصف موضوع يف 

  وتفسري مضموهنام).

 .(صورتان؛ جدول؛ مبيان؛ مقتطف من معاهدة) موضوع يف التاريخ 

   173حادي عرش) التقويم بالوضعية

 ) خصائص الوضعية التقويمية:  1

  شطة تحليل املعلومات وتركيبها... كمعرفية من مستوى عال إهنا وضعية تتطلب من التلميذ ممارسة أ

ضا تعبئة املعارف واملهارات املكتسبة؛    وأ

 واع خمتلفة من املعارف واملهارات  ؛ إهنا وضعية تتميز بالشمولية ومتكن من الربط بني أ

 إهنا وضعية ذات سياق، أي أن املشكل املطروح دقيق ومقدم يف سياق واضح وحمدد . 

   – مثال من مادة التاريخ (ثا. إع.)  –تقويمية  )  وضعية2

                                                             
فرباير  16بتاريخ  12/037لة الوزارية رقم أن الوزارة مجدت هذا النوع من التقويم يف مستوى الثانوي (انظر املراس رغم - 173

نا فإننا – اآلن حلد به تقم مل ما وهو –) "إىل حني وضع تقييم لنتائج تطبيقه" 2012  أوهلام: الورقة لسببني هذه ضمن عليه اإلبقاء ارتأ

  ويم من مدخل املقاربة بالكفايات.أرجأت العمل به، ومل تقم بإلغائه هنائيا؛ وثانيهام قيمته وفائدته الكبرية يف التق الوزارة أن
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ناء زيارة املدينة مررتم بفاس اجلديد وعدوة القرويني، حيث  قمت بزيارة مدينة فاس رفقة عائلتك، وأ

ف، وجامع القرويني؛ فطلب منك والدك أن تتقمص شخصية  زرتم املالح، ومدرسة العطارين، وجامع األرشا

  مرشد سياحي وتقوم بام ييل:

نية التي قمتم بزيارهتا بني العامرة اإلدريسية والعامرة املرينية. تصنف-1  املنشآت العمرا

  بعض املعلومات عن ظروف تأسيس هذه املنشآت. تقدم-2

خصائص العامرتني اإلدريسية واملرينية من خالل نموذجني ختتارمها من ضمن املنشآت  تبني-3

  املذكورة أعاله.

  

  : ملحوظة

  جمموعة من األسناد مع الوضعية التقويمية؛يمكن إرفاق  -

 يمكن إدخال معلومات مشوشة داخل السياق. -
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  حادي عرش) التقويم من خالل جذاذة الفـرض الكتايب املحروس

  ...........رقم الفرض:.......... الدورة:........          املؤسسة: ثانوية...............                                          

  تاريخ اإلنجاز:.....................................        اسم األستاذ:....................                                       

  .............................مدة اإلنجاز:........   القسم:...........................                                          

  عدد التالميذ:..................     احلارضون:.................     املتغيبون:...............

  

  القـــــــــــدرات

  أمثلـــــة:

  تعرف أهم التطورات التي شهدها (املغرب/أوربا/العامل اإلسالمي...) خالل (حتديد الفرتة الزمنية)؛ -

 أو اجلغرايف؛اكتساب النهج التارخيي و/ -

 ترسيخ الوعي بأمهية وقيمة الطاقة املتجددة ضمن مصادر الطاقة األخرى... -

  

اإلنجازات املراد 

 تقويمها

سلم  أسئلة الفرض

 التنقيط

 عنارص اإلجابة

مفاهيم؛ مصطلحات؛ 

حتويل؛ توطني؛ 

  مقارنة؛ تفسري...
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 داكتيكية والتنظيميةاألطر املفهومية والدي –ثاين عرش) التقويم: أداة للعالج 

  ) الدعم، املعاجلة، ومفاهيم أخرى1

ه يتضمن عمليتني كبريتني مها:    انتهينا من خالل التعريفات التي ترتبط بالتقويم إىل أ

عملية تشخيصية: (رصد ما حتقق من أهداف)؛ وهذا الفعل يتضمن إصدار حكم من واقع  ← التقويم- أ

نتيجة احلكم نوع اإلجراء الذي يمكن اختاذه لتصحيح املسار أو تعزيز  النتائج التي نحصل عليها، ويرتتب عىل

  املواقف.

عملية عالجية: أي معرفة وبيان أوجه القصور والضعف ملعاجلتها، من طرف مجيع  ← التقويم-ب

  الفاعلني يف املنظومة الرتبوية (تالميذ؛ مدرسني؛ صانعي القرار؛ أولياء األمور...).  

ت ُ صور، وال يمكن أن يتصور، "تقويم" يقوم عىل رجل واحدة. إذا اكتفينا بالعملية األوىل وعليه فإنه ال ي

(عملية التشخيص) فإننا نكون بصدد احلديث عن "تقييم"، يف أحسن احلاالت، وال يكتمل املرشوع التقويمي إال 

نا خ ارجني توا من عيادة طبية، بإضافة العالج. جتعلنا هذه املفردات/املفاهيم/االصطالحات املستعملة هنا وكأ

التشخيص (تشخيص الداء)، والعالج (استعامل الدواء)؛ ال بد إذن بعد رصد اخللل من البحث عن مكامنه، 

ه ال معنى ألن  وإصالحها، تبعا للجرعات الرضورية، والوقت الكايف الذي يفرتض أن تستغرقه العملية. وكام أ

ص الداء ووصف الدواء وحتديد مدة استعامله... ثم يعود املريض يذهب املريض إىل الطبيب، ويقوم هذا بتشخي

إىل بيته، ويضع الوصفة عند رأسه وينام؛ فإنه ال معنى كذلك لتقييم "تشخييص" ال يدخل فعل الدعم واملعاجلة يف 

  التفعيل واألجرأة.

رة التقويمية نظريا، من حيث املوقعة الزمنية ال شك أن عملية الدعم واملعاجلة، رغم أهنا جزء من السريو

ُشار إليها فيام سبق تفصيله، ولو أهنا مرتتبة عنها بالرضورة. فهي ال شك  إال أهنا تقع خارج أشكال التقويم امل

إذ  –مرتبطة بالتقويامت التشخيصية والتكوينية واإلشهادية، حيث تتحول هذه التقويامت مجيعا إىل حمطة تشخيصية 

فام يعنينا هنا هو أشكال الدعم واملعاجلة التي تروم إصالح االعوجاج واألعطاب  ولذلك-حترض النية هبذا املعنى 

  برمتها، أو التهيئ ملحطة تقويمية إشهادية من نوع آخر... التعلمية-املتخلفة عن العملية التعليمية 

بتقويمه حيرض األستاذ (بصفة املقوم املعالج الداعم) بغري ما حيرض به عندما يكون بصدد إنجاز الدرس (

التشخييص والتكويني) أو االختبار/االمتحان (التقويم اإلشهادي أو اجلزائي)، حيرض هنا بصفة يغلب عليها 

طِّر من أهداف للعملية التعليمية  ُ  –الطابع البيداغوجي، يف معناه النقي الصايف، حيث يروم حتقيق أسمى ما س

ضا. إن التعلمية، وال يقنع بغري حتقيق احلد األدنى املراد ب لوغه، رغم أن الواقع قد يفرض رشوطه وإكراهاته أ

ه يعرف كيف يعالج ويدعم" بل هو ذلك "الذي يعالج  املدرس الناجح يف هذا الصدد ليس ذاك "الذي يقول بأ
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رده  ُدخل املعرفة النظرية يف الفعل الصحيح، متوسال موا ويدعم بفعالية ونجاعة"، أي الذي يعرف كيف ي

ه من أجل بلوغ األهداف. إن املدرس/الداعم/املعالج هبذا املعنى هو الذي يعرف املوارد التي ومهاراته وقدرات

ويطمئنه إىل  -وقد يتواصل مع أرسته  –يراد تبليغها، ويأخذ بعني االعتبار حالة املتعلم النفسية واالجتامعية 

   174يوالت والرغبات...جرعات "العالج"، ويستحرض اختالف الذكاءات (البيداغوجيا الفارقية) وامل

ضا إىل وصفات من نوع آخر (للوقاية أو  لكن هل املريض فقط من حيتاج إىل عالج؟ أال حيتاج األصحاء أ

  الدعم أو التقوية...)؟ 

  تنظيمي بالتعليم الثانوي املغريبوال الديداكتيكي التأصيل –) الدعم واملعاجلة 2

  

  
  ةالتعلمي –موقع الدعم من العملية التعليمية 

  

إىل وقت قريب كان ينظر إىل الدعم واملعاجلة عىل أهنا عملية موازية للمطلوب، فهي مربرة نظريا لكنها 

ر هلا يف الربامج  تبقى فائضة عن اللزوم واحلاجة؛ فال نكاد نجد هلا حصة داخل الغالف الزمني املدريس، وال أ

 أو" دعام" يسمى ليشء – ثالثا –وجود  والتوجيهات مما يمكن أن يرشعن وجودها داخل فضاء القسم، وال
                                                             

صوصا من یمكن الرجوع إلى الحوار التالي مع دوكیتیل حول كثیر من األنواع والوظائف التي تهم التقویم، وخ - 174
  :في مقابل المنظومة االنتقائیة/اإلقصائیة البیداغوجیا الفارقیةو  الذكاءات المتعددة روجهة نظر تستحض

De Ketele Jean-Marie, comment penser et organiser les évaluations en cette période de 
crise? Manag'Educ, 21 avr. 2020, Lien : 
 https://www.youtube.com/channel/UC02VLMqYLUouwDQNbC2ey0g 
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ٍّ من هذا املوضوع،  إال واملقررات املدرسية الكتب داخل" معاجلة" ل ِ ، مما انتهى باألستاذ إىل أن يكون يف ح

م بالنسبة لألستاذ  إذا استحرضه من باب االجتهاد الشخيص، أو العمل التطوعي، الذي ال يقوم مقام اإللزا

األستاذ ملزم بالقيام هبذا العمل، وال التلميذ ملزم بحضور حصص الدعم، ألهنا توجد خارج والتلميذ معا؛ فال 

  الغالف الزمني املقرر رسميا.

، حيث تنبه املرشع الرتبوي إىل هذا اخللل فاستدركه، مما جعل  لكن األمر مل يطل عىل هذا النحو كثريا

ً للمنهاج، أو  البيداغوجي- الفاعل الديداكتيكي  ً للكتاب املدريس، أو أستاذا ممارسا يف القسم) (واضعا مؤلفا

ملزما باالنخراط يف هذا الفعل؛ وهكذا نقرأ يف كتيب الربامج والتوجيهات اخلاص بالثانوي اإلعدادي ما ييل: 

"وعند إجراء التقويم ينبغي استحضار نوعية الكفايات والقدرات املراد تقويمها من جهة، ومستوى مقاربة هذه 

نجاز، اإل فيها سيتم التي الظروف حتديد ينبغي كام.) وتثبيت ترسيخ – اكتساب –ت (استئناس وحتسيس الكفايا

  التقويم إىل:  ؛ ويف هذا اإلطار هيدفثم وضع خطة للدعم والتقوية

 تقويم كفايات املتعلم املتعلقة باملعارف واملهارات واالجتاهات والسلوكات والقيم؛ 

  تعبئة موارده يف حل مشكالت واقعية، أو قريبة من الواقع؛قياس مدى قدرة املتعلم عىل 

  ؛التعلمية-رصد صعوبات التعلم التي تعرتض سري العملية التعليمية 

  مساعدة املتعلمني عىل التقدم يف التحصيل وتطوير وتريته وفق منهجية تربوية تقويمية مستمرة

  175)".ومتواصلة، تستحرض التقويم الذايت الذي يقوم به املتعلم(ة

كام أكدت هذه التوجيهات عىل رضورة تتبع أعامل املتعلمني وممارسة تقويم ذايت منتظم للعملية التعليمية 

دة، والرفع  التعلمية- َّ ن، عند االقتضاء، من مراجعة أساليب التدريس وطرائقه لبلوغ األهداف الرتبوية املحد ِّ ك َ م ُ ي

   176من املردودية وحتقيق النجاعة.

ية مواكبة باستمرار للعملية التعليمية  ومن هذا املدخل التعلمية، بنية عدم  –تم استحضار التقويم كآ

تركيم الصعوبات والثغرات واستدراكها يف حينها، بالدعم واملعاجلة، عىل األقل عىل املستوى النظري، حيث 

منتبهون جيدا هلذه  بأن واضعي التوجيهات عىل املستوى الرسمي –كام هو جيل مما تم تدبيجه أعاله  –يتضح 

                                                             
  . وخطوط التشديد لنا.51الربامج اخلاصة بتدريس مادة االجتامعيات، مرجع سابق، ص. التوجيهات الرتبوية و - 175

فيا، اخلاص  - 176 ه يف كتيب التوجيهات الرتبوية وبرامج ماديت التاريخ واجلغرا املرجع نفسه، الصفحة نفسها. واألمر نفسه نقرأ

  .41بالثانوي التأهييل، مرجع سابق، ص. 
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جدت  –اخلطوات الرتبوية، وأن األخطاء  ُ تقع يف جماالت و/أو مستويات أخرى ترتبط برشوط التدبري.  –إن و

وتتخذ هذه اآلليات التقويمية الداعمة أو العالجية عدة أشكال تم بسطها يف التوجيهات الرسمية، وكذا الكتب 

ف الزمني الرسمي، لتصبح إجبارية ضمن الزمن املدريس املدرسية املقررة، وخصصت هلا حصص داخل الغال

اخلاص باالجتامعيات/التاريخ واجلغرافيا، ومن بينها إجبارية ختصيص حصص لتصحيح الفروض واالختبارات 

شطة ومتارين الستثامر وتقوية التعلامت...  املنجزة، ثم إنجاز ملفات خاصة بعد كل "وحدة" دراسية معينة، وكذا أ

  177ا يربز يف هذه التوجيهات والكتب املدرسية املقررة.وغريها مم

  ثالث عرش) الدعم واملعاجلة: اخلطوات واألشكال واملداخل البيداغوجية

يفيض التقويم، من بني ما يفيض إليه، إىل تشخيص التعثر، مما يسمح بضبط مسار التعلم وترشيده. 

بطتني تؤدي إحدامها إىل األخرى، ومها: التشخيص (أي فالعملية إذن تقوم عىل مستويني كبريين، أو عمليتني مرتا 

اذا هذه النتائج؟؛ ثم  استقصاء أسباب التعثر وتعرف أسباهبا)، وهي حلظة يتم فيها البحث عن جواب السؤال: 

التعلمية)، بغية الرتشيد -حلظة تالية هي حلظة الضبط (من خالل إجراءات تسمح بتصحيح مسار العملية التعليمية

رس السبل وأقلها جهدا وتكلفة).(لتحقي   ق األهداف املرجوة بأ

وهذه اللحظة الثانية تستوعب جمموع العمليات التي نطلق عليها عادة اسم الدعم واملعاجلة، وهي تتم 

ئيا من خالل أربع خطوات:    إجرا

  التشخيص (الكشف عن مواطن الضعف/اخللل/النقص...) وهي حلظة تأيت بعد "التقييم" أي بعد

اذا هذه النتائج؟. إصد   ار احلكم، ويتم فيها طرح السؤال: 

  التخطيط (خطة الدعم من خالل نمطه وأهدافه واملستهدفني منه...)، وهي عملية تالية للتشخيص نقوم

خالهلا بوضع خطة للدعم حتدد نمطه، وأهدافه وكيفية تنظيم وضعياته، وأشكال توزيع املتعلمني 

شطة   الداعمة، وغريها من اإلجراءات.   وتفييئهم، إضافة إىل األ

  التعلم، أو  –التنفيذ (تنزيل ما تم ختطيطه عىل أرض الواقع/املامرسة) يف سياق مندمج مع عملية التعليم

  خارجه. 

                                                             
. أو أي كتاب 34- 31بوية والربامج اخلاصة بتدريس مادة االجتامعيات، مرجع سابق، ص. انظر مثال التوجيهات الرت - 177

  مدريس مقرر، مرخص من طرف الوزارة الوصية.
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  رق بني مستوى املتعلمني الفحص (للتأكد من أن ما تم ختطيطه وتنفيذه قد مكن فعال من تقليص الفوا

أن العملية هنا ال تأيت لرتتيب ومقارنة التالميذ فيام بينهم، بل ملقارنة  الفعيل واألهداف املرجوة)؛ أي

ت واضحة.      نتائجهم مع ما تم تسطريه من أهداف، بناء عىل معايري ومؤرشا

ئيا، منها:    ويتخذ الدعم أشكاال وأساليب متعددة، وقد يتداخل بعضها مع بعض مفهوميا أو إجرا

 ر   د لدى املستفيدين منه بواسطة إجراءات عملية.التثبيت: وهيدف إىل ترسيخ املوا

 .التقوية: تكون هبدف تعزيز رصيد املتفوقني وإغنائه من أجل االرتقاء به  

  ناء سريورة العملية التعويض: لتعويض النقص احلاصل يف التعلامت، أو استدراك فجوات حصلت أ

ر –التعليمية    ي...).التعلمية (توقف الدراسة بصورة مفاجئة، تغيب اضطرا

  احلصيلة: وقفة تأمل يتم فيها فحص السريورة املنجزة، وتكون مرافقة عادة لعملية الضبط (ضبط مسار

  بإجراءات داعمة) من أجل التعزيز أو التصحيح. التعلمية-العملية التعليمية 

  التعلمي. –املعاجلة: تدخل لسد مواطن النقص يف املسار التعليمي  

 اور بغرض التصحيح أو الرتسيخ والتثبيت لدى املتعلمني.املراجعة: إعادة دروس أو حم 

وهي معا تتضافر لتحقيق الغاية  –بعضها بعضا  يكمل-ويرافق هذه األساليب مداخل بيداغوجية خمتلفة 

  "العالجية/الداعمة" من التقويم، ومن أمهها: 

 يا البيداغوجية والنت   ائج املحققة.بيداغوجيا التصحيح: يراد هبا تقليص الفارق بني النوا

  :املتعلمنيتفيد تعويض النقص احلاصل لدى الضعاف من بيداغوجيا التعويض.  

  :وترشيده نحو حتقيق األهداف املسطرة. التعلم-تتبع مسار التعليم بيداغوجيا التحكم  

  :اإلجراءات التي نتالىف هبا صعوبات التعلم وتعثراته.بيداغوجيا الدعم  

  178ةرابع عرش) أجرأة الدعم واملعاجل

                                                             

ت، وبناء الوضعيات...):  - 178 جع يف هذا الصدد، بالنسبة للتقويم بالوضعية (وما يرتبط به من معايري، ومؤرشا   يرا

Gérard François-Marie, Evaluer des compétences : Guide pratique, Bruxelles, De Boeck, 
2008, Part. 2: L'évaluation par situations complexes. 

 املتحكم فيها...):وبالنسبة لتحليل منتوج املتعلمني (تصحيح الفروض، والتحكم يف املعايري، واملعايري غري 

Gérard François-Marie, Evaluer des compétences, op. cite., Part. 3: L'analyse des productions 
des élèves.   

شطة املعاجلة...):    وبالنسبة لتحليل الصعوبات واملعاجلة (تشخيص الصعوبات عند املتعلمني، واملعاجلة والفارقية، وأ



 

145 
 

) وصف األخطاء 2) الكشف عن األخطاء. 1متر عملية الدعم واملعاجلة بأربع مراحل أساسية هي: 

ة املعاجلة. 4) استقصاء مصادر األخطاء. 3وتصنيفها.  َّ د ُ   ) هتييء ع

الكشف عن األخطاء: يعترب رصد، أو حتديد، األخطاء عمال تقنيا، وننبه إىل أن اخلطأ ينبغي حتديده يف  -1

ننبه إىل رضورة الرتكيز عىل املطلوب بدقة، إذ كثريا ما هنتم بأخطاء بسيطة ونغفل عن  سياقه، كام

األخطاء املهمة (كأن نركز عىل طريقة رسم املبيان وننسى بأن املتعلم ال يعرف القاعدة الثالثية، 

 لتحويل النسب، أصال).

ن يتم بدقة وعناية، دون أن وصف األخطاء وتصنيفها: من املهم التذكري بأن وصف األخطاء ينبغي أ  -2

ننساق وراء تقديم أي تفسري أو حتليل يف هذه املرحلة. (مثال: عدم انسجام األجوبة املقرتحة، كأن ال 

يميز املتعلم بني احلق والواجب يف درس الرتبية عىل املواطنة؛ إغفال الوحدات بالنسبة لرسم مبياين 

ال من عالقة أخرى، كاخللط بني النسب املئوية مثال؛ اخللط بني العالقات، كاستعامل عالقة بد

مثال العوامل التي أدت  –والدرجات بني املبيان الدائري ونصف الدائري؛ عدم ذكر عاملني أو أكثر 

 ، يف حالة ما إذا كان املطلوب حتديد ثالثة عوامل مفرسة هلذه احلرب؛ ...).- 2إىل نشوب ح.ع.

ف أسباهبا (مصادرها)، وحمارصهتا باقرتاح  استقصاء مصادر األخطاء: حيث يتم حتليل -3 ُّ ر َ تَع ِ األخطاء ل

فرضيات تستدعي الفحص قبل االنتقال إىل املرحة املوالية (مرحلة املعاجلة). وجدير بالذكر أن هذه 

ادة والتلميذ (األستاذ هنا مثل  العملية تتم غالبا بطريقتني: إما اعتامدا عىل حدس املدرس وخربته با

ِّ الذهب بناء عىل اخلربة)، وإما اعتامدا عىل تقنية أداتية (تستند إىل أدوات خمتلفة الصائغ الذي  ُعري ي

للتشخيص) تؤدي إىل حرص مصادر األخطاء بكيفية واضحة، ومن أمثلة ذلك: تردد اخلطأ، أو 

 مقارنة إنجازات التالميذ فيام بينها...

                                                                                                                                                                                              
Gérard François-Marie, Evaluer des compétences, op. cite., Part. 4: L'analyse des difficultés de la 
remédiation.  

  كما یمكن الرجوع إلى:

Roegiers Xavier, L’école et l’évaluation - Des situations complexes pour évaluer les acquis des élèves, 
Coll. Pédagogies en développement, 2ème édit., De Boeck, 2010, p. 165… (بالنسبة للمعاییر)  .109؛ وص 

   ما بعدھا بالنسبة لبناء أدوات التقویم.و 229وما بعدھا بالنسبة للتقویم بالكفایات؛ وص. 

(بالنسبة للمعاییر  .Roegiers Xavier, Comprendre l’évaluation selon la PI, Fès 12 avril 2011 وكذا:
  وما بعدھا). 34وما بعدھا، وبالنسبة للمعالجة، ص.  25...؛ وبالنسبة لبناء الوضعیات التقویمیة، ص. 18تراجع ص. 

  جوع إلى:ویمكن أیضا الر
- De Gilles Baillat, (et autres), 2008, Évaluer pour former: Outils, dispositifs et acteurs, De Boeck. 

  وننصح بقراءة العمل كلھ بسبب قیمتھ الكبیرة. 
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ر مستوى التالميذ، ومستوى املدرس، بلورة عدة املعاجلة: مع ما يفرتضه ذلك من رضورة استحضا -4

 ومتطلبات املنظومة...

ة الدعم واملعاجلة، بام هي صيغ تندرج ضمن التقويم التكويني عموما، تتخذ من نامذج اختبارات  ّ د ُ إن ع

شطة التصحيحية الفصلية، أو لالستئناس هبا يف بناء اختبارات مماثلة) متوسلة  التحقق مقاربتها األداتية (لتدبري األ

جعة؛ وهذه النامذج/األدوات يمكن إمجاهلا يف: أ) اختبار التحكم  توفري احلد الكايف، واملناسب، من التغذية الرا

  حسب نموذج التفكيك. ب) االختبار املركز حول املجال. ج) االختبار املركز حول األخطاء املنتظمة.

 عندما ال يتحكم املتعلم يف هدف  فالنموذج األول (اختبار التحكم حسب نموذج التفكيك) يتم اعتامده

أساس بسبب عدم حتكمه يف أهداف جزئية مرتبطة به؛ وبحيث يتم بناء االختبار عرب خطوتني حتدد األوىل 

منهام اهلدف األسايس، فيام تقوم اخلطوة الثانية بتجزيء اهلدف األسايس إىل أهداف جزئية (هدفني مثال) 

األسئلة (كل جمموعة تتكون من أربعة أسئلة)، ويعترب املتعلم وعىل أساس ذلك يتم إعداد جمموعتني من 

  متحكام يف اهلدف إذا أجاب عىل ثالثة منها.

  أما التصحيح الذايت لالختبار فيتم كالتايل:

جمموعة األسئلة 

)1(  

  د) صحيح  ج) صحيح  ب) صحيح  أ) صحيح  نوع األجوبة

جمموعة األسئلة 

)2(  

  د) خطأ  حج) صحي  ب) خطأ  أ) صحيح  نوع األجوبة

 

  التعليامت:

 قارن أجوبتك باإلجابات الصحيحة، ثم عدد اإلجابات الصحيحة (أي نتيجتك)؛ -

ت متحكم يف اهلدف اجلزئي؛ -  إذا حصلت عىل ثالثة أجوبة صحيحة، أو أكثر، بالنسبة لكل جمموعة، فأ

ن، أو أكثر، عليك (مراجعة الدروس التالية، أو القيام بالتامرين -  التالية...)؛ إذا حصلت عىل خطأ

جعة/استشارة أستاذك. -  إذا واجهتك صعوبات أخرى يمكنك مرا

  ُستخدم عندما يتعلق األمر بعدم حتكم املتعلم يف وضعية أما النموذج الثاين (نموذج اختبار املجال) في

 معينة، وهيدف إىل تصنيف التعثر حسب خاصية معينة أو سريورة اإلنجاز، وذلك بتحديد جماالته.

  د االختبار كالتايل:ويتم إعدا
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  االسم:...........................................

  املستوى املستهدف:..............................

 تقديم الوضعية (تشمل جمموعة من الوحدات الدراسية يف جمال معني)؛ -

 ) ثم ترتيبها بطريقة عشوائية؛Detectors/Détecteursإعداد األسئلة (الكواشف  -

 ع كل جواب مقابل السؤال املناسب له؛يوض -

تصحيح االختبار (تصحيح ذايت بحيث يقوم املتعلم بالتأكد من أجوبته ومقارنتها مع اإلجابات  -

 الصحيحة).

  (د)  (ج)  (ب)  (أ)  املجموعة

          أرقام األسئلة (الكواشف)

  /3  /3  /3  /3  عدد األجوبة الصحيحة

 اشف) عىل األقل، وهي مرتبطة بوحدة دراسية معينة؛أسئلة (كو ةكل جمموعة ينبغي أن تضم ثالث -

عىل األقل، بالنسبة لكل جمموعة، ليعترب التلميذ متحكام فيها، ويف حالة  3/2ينبغي احلصول عىل نتيجة  -

 عدم حتقيق هذه النتيجة جيب معاجلة التعثر.

  يقوم املتعلم بتطبيق قواعد، النموذج الثالث املعتمد هو نموذج األخطاء املنتظمة، ويتم اللجوء إليه عندما

 أو طرائق، بصورة خاطئة. ويتم بناء هذا النوع من االختبارات عىل النحو التايل:

 رصد موضوع التعثر؛ -

 وضع تصميم لألجوبة (عدد من اإلجابات الصحيحة واخلاطئة)؛ -

 إعداد بطاقة التصحيح الذايت؛ -

 إعداد خطة لتجاوز التعثرات. -

ه أن يوفر الضبط ويف مجيع هذه النامذج املعتم ت بدقة، ألن ذلك من شأ م املعايري واملؤرشا دة جيب احرتا

ة الالزمة عند بناء صيغ املعاجلة. واملعايري  ّ د ُ كام سبقت اإلشارة  –الدقيق للتعثرات (عند التشخيص)، كام يوفر الع

ر احلكم بالتمكن من ) وهي املعايري التي تسمح بإصداcritères minimaنوعان: معايري احلد األدنى ( –لذلك 

) وال يمكن أخذها بعني االعتبار إال critères de perfectionnementالكفاية أو عدمه؛ ثم معايري اإلتقان (

بعد أن حيقق املتعلم معاير احلد األدنى، أي أهنا ال تدخل يف اختاذ القرار، بل تساعد عىل حتديد مستوى اإلنجاز 

  رانه.بالنسبة لكل متعلم، ومقارنته مع أق

  وللتذكري فإن املعايري األساسية املعتمد هي: 
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 املالءمةla pertinence  ا هو مطلوب (هل يقوم املتعلم بشكل جيد بام ينبغي : مالءمة املنتوج 

 القيام به أم هو بصدد إنجاز مواز للمطلوب؟).

 :ادة (االستخدام السليم للموارد أو التحويل؛ أو الدقة يف احلساب؛  االستعامل الصحيح ألدوات ا

 ).استعامل العالقات أو توظيف املصطلحات واملفاهيم...

  االنسجامla cohérence de la production تناسق األفكار (غياب التناقض الداخيل حتى يف :

 غياب التالؤم املطلوب: االختيار املوفق لألدوات، التسلسل املنطقي، وحدة املعنى...).

 الوضوح يف صياغة اإلجابات، سالمة اللغة، الدقة  وج (جودة التقديم،معيار اإلتقان: أصالة املنت

  والتنظيم، خلو املنتوج من التشطيب...).

وجب التنبيه إىل رضورة جتنب كثرة املعايري حتى يتسنى لألستاذ اعتامدها بشكل دائم، وعدم ارتباط 

ال جيب اعتبار معايري اإلتقان إال بعد أن حيقق املعايري ببعضها حتى ال تتم مكافأة/معاقبة املتعلم مرتني، وأخريا 

  النقطة اإلمجالية. 4/1املتعلم معايري احلد األدنى كام ال ينبغي أن تتعدى هذه املعايري (اإلتقان) 

  وتتوضح هذه العملية من خالل األمثلة التالية:

 .املعيار: املالءمة  

 ت: مثال: طريقة لتحديد الفرق يف التوقيت، حسب خطو ط الطول، ولو كانت املؤرشا

  خاطئة.

 .املعيار: االستعامل السليم للموارد  

 ...ت: صحة الطريقة املتبعة؛ صحة التعبريات احلرفية؛ صحة احلساب  املؤرشا

ألستاذ أن ينسى بأن اخلطأ ال يعني عدم التمكن من الكفاية، لويف خضم عملية الدعم واملعاجلة ال ينبغي 

جيب منح املتعلم ثالث فرص مستقلة وحقيقية الختبار حتكمه يف معيار ما، بل تكراره هو الذي يعني ذلك؛ لذا 

ه حتكم يف احلد األدنى من املعيار، أما إذا متكن من إتقان الفرص  بحيث جيب إتقان فرصتني من ثالث لنقول بأ

  الثالث فيتحقق التحكم األقىص. 

يث تعطى ثالث فرص للمتعلم (التي اقرتحها دوكيتيل) ح  2/3وألجرأة ذلك يمكن اعتامد قاعدة

أي  4/3للتحقق من متكنه من املعيار، حيث يتعرب متحكام يف املعيار إذا نجح يف فرصتني؛ كام يمكن اعتامد قاعدة 

  إعطائه أربع فرص رشيطة أن ينجح يف ثالث منها.

  مثال عميل: 
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 180أو التحويل: 179إذا تعلق األمر بام يسميه بلوم بكفايات التقليد   

. (واضح أن اهلدف هنا حمدد يف حتويل جدول معني إىل رسم قطاعي قطاعيإىل رسم مبياين  حتويل جدول

ائوية  معرفية- أبالضبط)؛ لكن هذا النشاط خيتزل جمموعة من القدرات:  (القدرة عىل تذكر طريقة حتويل النسب ا

االستعامل السليم  –حركية (تتطلب مهارات استعامل الربكار والتلوين وغريها)؛ ج  حس-بإىل درجات.)؛ 

  للمعطيات (أي القدرة عىل تقسيم الدائرة/نصف الدائرة حسب ما تتطلبه التعليامت).

 :181إذا تعلق األمر بام يسميه بلوم بكفايات التجديد  

ه مل يعني بالضبط أي رسم مناسبحتويل جدول إىل رسم مبياين  . (واضح أن اهلدف هنا غري حمدد أل

طلوب إنجازه هنا مركب، ويتضمن مشكلة/مشاكل ينبغي جتاوزها للوصول إىل مبياين مطلوب). والنشاط امل

احلل. أوال ينبغي حتديد أي نوع من املبيانات يراد إنجازه؛ وبام أن املثال هنا يقصد منه التوصل إىل رسم مبياين 

صيات التي تسمح قطاعي، فإن القدرة األوىل التي ينبغي استحضارها هي القدرة عىل التمييز أي استحضار اخلا

وهل يتعلق األمر  –إن وجدت  -باختيار املبيان املطلوب (من قبيل عدد خانات اجلدول وجمموع النسب 

بمعطيات تطورية تغطي عدة سنوات، أم أهنا تتعلق بمعطيات لسنة واحدة...)؛ ثم القدرة عىل تذكر القاعدة 

ثم  - ذا كان اجلدول يتضمن جمرد أرقام وليس نسب إ –ئوية نسب مالثالثية، التي متكن من حتويل األرقام إىل 

حتويل هذه النسب إىل درجات؛ ثم اختيار أي الرسمني (دائري أم نصف دائري) يساعد أكثر يف هذه احلالة؛ ثم يأيت 

  احلركي (أي استعامل الربكار والتلوين والتقسيم...).- دور ما يرتبط باجلانب احليس

 و اإلتقان، للتمييز بني إنجازات املتعلمني ومنتوجاهتم النهائية.ويف األخري يتدخل معيار اجلودة أ

  خامس عرش) الشبكات واالسرتاتيجيات

 الشبكات  

  ت حمددة بدقة، حتى جتعل عملية شبكة التصحيح: هي أداة لتثمني وتكميم املعيار من خالل مؤرشا

فق بني التصحيح أكثر موضوعية. وتتغيى هذه الشبكة حتقيق أربعة أهداف أساسية: أ ) حتقيق توا

ت. ب) تقديم أدوات موضوعية للمصحح. ج) تنميط عملية ←املصححني من خالل املعايري املؤرشا

مني. َّ ُقو   التصحيح. د) حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص بني املتعلمني/امل

                                                             
   تمكن من إنتاج أنشطة مطابقة لألصل دون فهم.یقصد بكفایات التقلید تلك الكفایات التي  - 179
ایات التحویل تلك الكفایات التي تمكن، انطالقا من وضعیات معینة، قیاس وضعیات جدیدة على یقصد بكف -  180

  وضعیات سابقة.
بقصد بكفایات التجدید تلك الكفایات التي تعتمد على مواجهة مشاكل ووضعیات جدیدة، وتقدیم حلول لها (حل  - 181

  المشكالت).
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ت  السؤال  املعيار   النقطة الكاملة  النقطة اجلزئية  املؤرشا

  فهم املوضوع املدروس -    املالءمة

  ولو كان خاطئا اقرتاح حل -

  تقديم تفسري ولو كان خاطئا -

- (...)  

    

االستخدام السليم 

  للموارد

 استخدام الصيغ -  

 التحويل -

 التمثيل املناسب للجداول واملبيانات -

- (...)  

    

 االرتباط باملوضوع -    انسجام األجوبة

 القراءة املنطقية للنتائج -

م الوحدات العاملية -  احرتا

- (...)  

    

جودة تقديم 

  املنتوج

 ظيم األجوبةتن -  

 وضوح اخلط -

 خلو املنتوج من التشطيب -

- (...)  

    

 

  شبكة التحقق: هي أداة توضع بني يدي املتعلم وتوفر له فرصة للتقويم الذايت، بمقارنة منتوجه الشخيص

مع املنتوج املنتظر (األهداف)؛ أما األستاذ فيستعملها كتغذية راجعة لتحديد املعايري التي مل يتحكم فيها 

 من أجل املعاجلة.  املتعلم

 

حقق ما إذا/من1املعيار    ) املالءمة: أ
 ... 
 ... 
 ...  

  التحكم األدنى

حقق ما إذا/من2املعيار    التحكم األدنى  ) االستخدام السليم للموارد: أ
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 ... 
 ... 
 ...  

حقق ما إذا/من3املعيار    ) انسجام األجوبة: أ
 ... 
 ... 
 ...  

  التحكم األدنى 

حقق ما إذا/من ) جودة تقديم4املعيار    املنتوج: أ
 ... 
 ... 
 ...  

  

  

 شبكة تفريغ النتائج 
معايري   معايري احلد األدنى  

احلد 

األدنى 

التي مل 

  تتحقق

معيار 

  اإلتقان

  املجموع

االستعامل السليم   املالءمة

ادة   ملوارد ا

  االنسجام

أسامء 

  املتعلمني

  مج  3ت  2ت  1ت  مج  3ت  2ت  1ت  مج  3ت  2ت  1ت

(...)                                

(...)                                

(...)                                

  

 اسرتاتيجيات املعاجلة  

ينبغي الرتكيز عند استخدام اسرتاتيجيات املعاجلة عىل األسايس منها، مع إمكانية اعتامد اسرتاتيجيات أخرى 

عىل مدى حتقق معاير احلد بعد ذلك؛ وهلذا فإن أو ما يمكن اعتامده يف هذا اإلطار هو الرتكيز، عند املعاجلة، 

  األدنى، من خالل ما مل يتم اكتسابه، أو التحكم فيه، مع مراعاة الرتتيب املنطقي هلذه املعايري.

أوال، أي  1فبالنسبة للمتعلمني الذين مل حيققوا أي معيار، ينبغي العمل عىل الكفاية كلها وذلك بعالج املعيار

ادة؛ ثم املعيار، ثانيا، أي ا2فهم التعليمة؛ ثم املعيار   ، املتعلق باالنسجام.3الستخدام السليم ملوارد ا
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شطة تروم إنجاز متارين عادية، إذا تعلق األمر بمجرد معارف أو مهارات  بعد ذلك تأيت حمطة املعاجلة باقرتاح أ

ادة)؛ أو بوضعيات   مشكالت إذا تعلق األمر بصعوبة يف اإلدماج أو بحصص تعلم.-(موارد ا

االقتضاء اللجوء إىل اسرتاتيجيات أخرى لتدعيم االسرتاتيجيات األساسية أعاله، وقد تكون  ويمكن عند

واملعاجلة التي تعتمد  182هذه االسرتاتيجيات بسيطة أو مركبة، ومنها املعاجلة التي تقوم عىل التغذية الراجعة؛

واملعاجلة التي تقوم عىل تدخل  184ة؛واملعاجلة التي تعتمد اسرتاتيجيات تعلم بديل 183اإلعادة واألعامل اإلضافية؛

   185أطراف خارجيني.

 تطبيقات خاصة  

 حتليل جدول النتائج  

  نقط) 3(عىل  3املعيار   نقط) 3(عىل  2املعيار   نقط) 3(عىل  1املعيار   
  3  0  2  1املتعلم 
  2  3  1  2املتعلم 
  1  2  3  3املتعلم 
  2  0  3  4املتعلم 
  0  3  2  5املتعلم 
  2  2  1  6املتعلم 

  2  2  1  7علم املت
  2  1  2  8املتعلم 
  1  0  1  9املتعلم 
  0  3  3  10املتعلم 

                                                             
) اللجوء إلى 2) تقدیم اإلجابة الصحیحة للمتعلم؛ 1أساسیة:  تقوم التغذیة الراجعة، هنا، على ثالثة محاور - 182

) مقارنة 3التصحیح الذاتي (حیث نقدم للمتعلم اإلجابات الصحیحة أو أدوات تمكنه من التوصل للجواب الصحیح؛ 
  التصحیح الذاتي بتصحیح یقوم به طرف آخر (تصحیح المدرس أو تصحیح متعلم آخر...).

) إنجاز تمارین إضافیة لدعم 2) مراجعة مضامین معینة؛ 1مال اإلضافیة من خالل: تتحقق اإلعادة واألع -  183
) اعتماد األعمال التكمیلیة إلعادة تعلم أو توطید 4) مراجعة المكتسبات القبلیة غیر المتحكم فیها؛ 3المكتسبات وترسیخها؛ 

  مكتسبات أو موارد المادة.
) تقدیم جرعة إضافیة من التغذیة 2تدرجا مغایرا عند تقدیم التعلمات؛  )1االستراتیجیة البدیلة هي التي تعتمد:  -  184

  ) اعتماد طرائق تربویة بدیلة، لمعالجة الموارد غیر المتحكم فیها.3الراجعة؛ 
قد نضطر إلى اللجوء إلى أطراف من خارج جسم المؤسسة التربویة، كمتخصصین في تقویم النطق، أو أطباء  - 185

  معالجین نفسانیین... لمعالجة النطق أو النظر أو السمع أو اضطرابات في السلوك...العیون أو السمع، أو 
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 حتديد الفئات  

إن حتديد الفئات يتم بناء عىل النتائج املحصلة، ويمكن أن يتم عىل مستوى التلميذ الواحد كام يمكن أن 

من خالل اجلدول يتم عىل مستوى فئة من التالميذ، الذين جتمع بينهم صعوبات مشرتكة يف نفس العيار. مثال 

) غري متمكنني من معيار املالءمة، وبالتايل يمكن ضمهم يف فئة واحدة؛ بينام 7؛ 6؛ 2أعاله نالحظ بأن املتعلمني (

ادة؛ عىل أن 8؛ 4؛ 1يمكن أن تضم فئة ثانية املتعلمني ( ) بام أهنم مل يتمكنوا من معيار االستعامل السليم ملوارد ا

) الذين مل يتمكنوا من املعيار الثالث املتعلق باالنسجام؛ أما بالنسبة للمتعلم 10؛ 5؛ 3ني (تضم الفئة الثالثة املتعلم

ه مل يتمكن من أي من املعايري، ولذلك ينبغي ضمه إىل الفئة األوىل، أوال، فإذا حقق هذا املعيار 9(رقم   –) فيبدو أ

  هبذا الرتتيب. أمكن بعد ذلك العمل عىل املعيار الثاين ثم الثالث، - املالءمة 

 (لالستئناس) شطة معاجلة  اقرتاح أ

ادة  املعيار   االنتقاء حسب طبيعة ا

أة طبيعيا لذلك)؛ استعامل تعبريات من   املالءمة َّ هي ُ شطة من الواقع (االجتامعيات م أ

ادة (تاريخ؛ جغرافية؛ تربية عىل املواطنة)؛ تدريب املتعلمني عىل  قاموس ا

  ؛ تلخيص درس؛ ...  استخراج الكلامت/املفاتح

ادة ئق التعلم؛ ربط املعلومة املستخرجة من الوضعية باملفهوم املناسب   االستعامل السليم ملوارد ا تنويع طرا

  يف الدرس؛ ...

إبداء الرأي والدفاع عنه؛ لعبة تتابع األفكار حسب موضوع معني؛ اقرتاح   االنسجام

  ير؛ أسئلة حجاجية؛ ...فرضيات والتحقق من صحتها؛ أسئلة حتتاج إىل ترب

  

  خامتة 

منذ اللحظة التي يستوعب فيها الفاعل الرتبوي (فردا كان أم مؤسسة) أمهية التقويم، فينزله مكانه الالئق 

التعلمية، حتى يكون هذا الفاعل قد حقق قفزة نوعية كبرية عىل مسار جتويد املنظومة  –به يف العملية التعليمية 

م التكويني ال ينبغي أن يوضع عىل جذاذة الدرس من أجل الوضع فقط، أي ملجرد أن هناك بأرسها. فكام أن التقوي

ناء إنجاز الدرس، وباملثل يصبح التقويم اإلشهادي  خانات خاصة به ينبغي ملؤها، وال يعطى له بعد ذلك حقه أ

ومة القائمة، فإن الفعل جمرد أداة لفرز معطيات عددية لتزجية قوائم الناجحني والراسبني، بام ترتضيه املنظ

عاده البيداغوجية احلقيقية، أي النظر إىل "املدرسة" بام هي مؤسسة  التقويمي الصحيح هو الذي يستحرض مجيع أ

إنتاجية، بل أرقى املؤسسات اإلنتاجية ألهنا تستثمر يف العنرص البرشي، وككل مؤسسة إنتاجية فإهنا تتغيى حتقيق 
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ادة ا أقىص الربح أي بأقل قدر من  - وهي هنا حتقيق أكرب عدد من الناجحني  - "مادة املصنعة"  ألوىل إىلحتويل ا

  حتى لو استدعى األمر إعادة تدوير هذه "النفايات"، من خالل معاجلتها. -وهو هنا اهلدر املدريس  –"النفايات" 

ن ينجح اجلميع، أو إن اهلدف من التقويم احلقيقي إذن ليس إقامة موازنة بني الناجحني والراسبني، بل أ

عىل األقل أكرب نسبة منهم، رشيطة أن يتحقق هذا النجاح يف رشوطه املوضوعية الصحية والسليمة، أي بعيدا عن 

كل ما يرتبط بالغش، بالنسبة للمتعلم، أو العتبارات أخرى، بالنسبة لباقي املتدخلني يف املنظومة (أساتذة؛ أولياء 

ه جاء األمور؛ مؤسسات الدولة...). إن ا لبعد البيداغوجي للتقويم جيعل املتعلم يستوعب منه (أي التقويم) بأ

واعه هو التقويم الذايت، وتستوعب باقي األطراف األخرى بأن التقويم ليس يف مصلحة أحد  ملصلحته، وأرقى أ

العمق أن  ضد آخر، بل هو يف مصلحة اجلميع، وعليه فإن تضخم نسبة الراسبني، أي الفاشلني دراسيا، يعني يف

  اجلميع قد فشل وليس هؤالء فقط.  
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