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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 تقديم 
 

لعل ما كان يميز الحديث عن البرامج الدراسية الرسمية إلى عهد قري2ب، ه2و     
اختزالها في لوائح المواد و المواضيع الت2ي ي2تم تدريس2ها ف2ي مختل2ف المس2تويات 
التعليمي22ة. كم22ا كان22ت تختص22ر ف22ي ج22داول و ف22ي اس22تعماالت ال22زمن الت22ي تح22دد 

في تخطيط البرامج ، وحت2ى التوزيع األسبوعي لتلك المواد. فعمل الرواد األوائل 
يثبتوا تميزهم عن هذا التقليد الذي يولي أهمية كب2رى لمحتوي2ات الت2دريس ، عل2ى 
التركيز على التلميذ بدل المادة الدراسية و محتوياته2ا ، فنحت2وا مص2طلح المنه2اج 

curriculum )  و الذي يعرفونه بشكل عام ، بكونه " مجم2وع تج2ارب الحي2اة (
الضرورية لنمو التلميذ " و بكونه أيضا " جملة ما تقدمه المدرسة م2ن مع2ارف و 
مه22ارات و اتجاه22ات ... لمس22اعدة الم22تعلم ، عل22ى النم22و المت22وازن و الس22ليم ف22ي 

 جميع جوانب شخصيته " . 
الخ22اص بمن22اهج وط22رق الت22دريس  ه22و  عل22ى ان م22ايميز عملن22ا ف22ي ه22ذا المعج22م  

انطالقنا بناء عل2ى ه2ذا التعري2ف، م2ن نظ2رة ش2مولية للمنه2اج والت2ي تتعام2ل مع2ه  
في جميع مكوناته ( األه2داف ، المق2ررات والمحتوي2ات ، الط2رق والوس2ائل،نظام 
التقويم ، الفاعلون التربويون ...)  و التي تعمل و تتفاعل بشكل ديناميكي . فكلم2ا 

العم22ل والنش22اط التعليم22ي جانب22ا م22ن المنظوم22ة إال وت22أثرت بالض22رورة أص22اب 
الجوان22ب األخ22رى و تفاعل22ت. األم22ر ال22ذي حاولن22ا بيان22ه م22ن خ22الل تعريفن22ا أله22م 
المص22طلحات حي22ث تتبعن22ا ك22ل م22ا اس22تجد م22ن أفك22ار ونظري22ات  ع22ن بع22ض تل22ك 
 المكونات ، و خاص2ة م2ا أص2بح يع2رف بمأسس2ة  المدرس2ة و الرف2ع م2ن مس2توى

األداء بها وجودة خدماتها  و تطوير اإلدارة المدرسية و دوره2ا القي2ادي وك2ل م2ا 
 يسهل تنفيذ المناهج .

إننا نعتقد أن العم2ل م2ن أج2ل تط2وير المن2اهج، ينبغ2ي أن ينطل2ق م2ن ه2ذه النظ2رة 
الشمولية.كما ان البحث فيه والذي  البد له من اعتم2اد مث2ل ه2ذا المعج2م باعتب2اره 

في كل بحث وفي كل عمل ترب2وي وتعليم2ي ، ينبغ2ي ان  روريةالضمن االدوات 
ينظ22ر ال22ى المنه22اج نظ22رة دينامي22ة تفاعلي22ة . ألن تط22وير المن22اهج الب22د أن يم22س 
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تنظيماتها و التي  مرت بالفعل بسلسلة من التجدي2دات الت2ي عمل2ت عل2ى ال2تخلص 
ة ف2ي بن2اء من االرتباط كلية بمنهاج المواد الدراسية وتوظيف المستجدات التربوي2

 نماذج جديدة تناسب مختلف األعمار و مختلف المستويات...لعل من أهمها :
 التركيز على المتعلم ؛ -
اس222تبعاد ف222رض المعرف222ة الج222اهزة، لص222الح ال222تعلم باالكتش222اف وأس222لوب ح222ل  -

 المشكالت و طريقة المشروع ؛
 اعتماد تفريد التعليم و التعلم الذاتي و التعلم المستمر ؛ -
يبن222ي الط222الب مع222ارفهم وخب222راتهم بالعم222ل ض222من مجموع222ات البح222ث وأن  -

 مجموعات لها قدر من االستقاللية في التفكير و األداء ؛  ،والحوار
البحث ف2ي س2بل اكس2اب الط2الب مه2ارات و كفاي2ات قابل2ة للتحوي2ل والنق2ل م2ن  -

مج22ال إل22ى آخ22ر، م22ع األخ22ذ بع22ين االعتب22ار مس22توى التط22ور العقل22ي و الوج22داني 
 الب ؛للط

التفاعل مع المحيط االجتماعي و ربط المحتويات المعرفية باهتمام2ات الط2الب  -
 و احتياجاتهم و بأنشطة اجتماعية؛

العناية بالمكتسبات القبلية للطالب ( الس2ابقة) وبخاص2ة تم2ثالتهم (تص2وراتهم) و -
 أساليبهم العفوية في التفكير ؛

وتوظي2ف المف2اهيم و الكفاي2ات ف2ي الحرص على التداخل والتكامل ب2ين الم2واد ، -
 عملية الربط .

                                   *    *    * 
 ، التي وجهت عملن2ا ف2ي ه2ذا المعج2موالمتطلبات المحددات  أهم كانت هذه بعض

بدء من اختيار المصطلحات وانتهاء بتقديم تعريفات مركزة تسجل ما هو اساس2ي 
 مقابالتها باللغات ال2ثالث : االنجليزي2ة والفرنس2يةمع ضبط في تعريف المصطلح 

 .و العربية
 

 عن فريق العمل
 أد. محمد الدريج
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A 
 

Ability 

Capacité 
 قدرة

إن الق2222222درة ه2222222ي االس2222222تعداد و 
اإلمكاني22ة لممارس22ة س22لوك مع22ين، 
و ه222ي نش222اط فك222ري ثاب222ت يعي222د 
اإلنتاج في حقول معرفية متنوعة. 
والق2222درة مفه2222وم يس2222تخدم ع2222ادة، 
كمرادف ل " الدراية العلمي2ة ". و 
ال توج2222د أي2222ة ق2222درة ف2222ي حالته2222ا 
الخ2ام، كم22ا أن ك2ل ق22درة ال تظه22ر 
و تؤدي مهمته2ا إال عن2دما توظ2ف 

حتوي22ات معين22ة وتجعله22ا تش22تغل. م
كما تعني القدرة أيضا و في سياق 
آخ2222ر " تنمي2222ة ن2222وع مع2222ين م2222ن 
الس222لوك وبل222ورة مواق222ف فكري222ة 

 ووجدانية معينة". 

والق222درة مفه222وم افتراض222ي غي222ر 
قاب22ل للمالحظ22ة، ي22دل عل22ى تنظ22يم 

ينم22و  داخل22ي ل22دى الف22رد (التلمي22ذ)

عب22ر عملي22ة التك22وين وم22ن خ22الل 
لي2222ات العقلي2222ة التفاع2222ل ب2222ين العم

وأس222اليب الس222لوك، ال222ذي تخلف222ه 
األنش222طة التكويني222ة، انطالق222ا م222ن 
توظي222222ف مع222222ارف ومض222222امين 

 معينة.

و تتمث222ل الق222درة ف222ي اإلمكاني222ات 
المكتسبة التي يمتلكه2ا الف2رد، و ال 
تظهر إال م2ن خ2الل تطبيقه2ا عل2ى 
محتوي2222ات معين2222ة فم2222ثال: ق2222درة 
الترتي2222ب ال تك2222ون له2222ا أهمي2222ة و 

م2222ا تش2222تغل، و ي2222تم فائ2222دة إال حين
 تطبيقها على محتوى معين...

ومن األمثلة عل2ى الق2درات ك2ذلك: 
التص22نيف والتحلي22ل والتركي22ب ... 
فق2درة التحلي22ل م22ثال، ال تتجس22د إال 
م22ن خ22الل تطبيقه22ا عل22ى محت22وى 
دراس22222ي، كتحلي22222ل قياس22222ات، أو 
تحلي222ل تمثي222ل مبي222اني، أو تحلي222ل 
ن22ص أو تحلي22ل ص22ورة أو تحلي22ل 

 خريطة....

ع222222رف الق222222درة بكونه222222ا كم222222ا ت
مجموع222ة المه222ارات و الس222مات ، 
الت222ي تمك222ن طرف222ا معين222ا م222ن أن 
يك22ون ل22ه ت22أثير ف22ي مج22ال مع22ين، 
مم22ا يؤهل22ه للحص22ول عل22ى الثق22ة 

 ألداء مهام، ترتبط بهذا المجال.

وإذا كان22ت ج22ل الق22درات الت22ي ت22تم 
تنميته22ا ف22ي التعل22يم ق22درات عقلي22ة، 
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فإن ذلك ال يجب أن ينسينا قدرات 
حركي22ة  -كالق22درات الح22سأخ22رى 

والق22222درات السوس22222يو وجداني22222ة. 
وفيم2ا يل2ي أمثل2ة ل2بعض  الق2درات 
المتداولة حس2ب المج2االت الثالث2ة 

 للشخصية :

ق222222راءة، تلخ222222يص، تص222222نيف،  -
مقارن22222ة، جم22222ع، نق22222د، تركي22222ب 
(أفك2222222ار)،  ... وه2222222ي ق2222222درات 
معرفي22222ة. وق22222د وض22222عت له22222ذه 
القدرات عدة صنافات، م2ن أهمه2ا 

 وصنافة دينو.صنافة بلوم 

تمثي222ل، تل222وين، م222زج، تركي222ب  -
(ع2دة تجريبي2ة)، ... وه2ي ق22درات 

حركي22ة. وم22ن الص22نافات  –ح22س 
الخاص222222ة به222222ذا المج222222ال م222222ن 
الق2درات، ن22ذكر ص2نافة سيمبس22ون 

 وصنافة هارو. 

 إنص222ات، تعبي222ر، رب222ط عالق222ة،  -
... وه22ي ق22درات سوس22يووجدانية. 
وتعتب222222ر ص222222نافة كراث222222وول أو 

الص22نافات ص22نافة دين22و م22ن أه22م 
 المتعلقة بهذه القدرات.

----------------------------------------- 

 ")،، 2009عب222د اللطي222ف الج222ابري(-
إدم222اج و تقي222يم الكفاي222ات األساس222ية "، 
مراجعة و تق2ديم: عب2د الك2ريم غري2ب، 
منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح 

 13الجديدة، الدار البيضاء،  ص: 

-Meirieu.P-,(1988) 
« Apprndre, oui, mais 
comment ? », ESF, Paris, 

p : 153 

ع222ادل س222الم معايع222ة و رام222ي جم222ال -
)، " درج22ة ممارس22ة 2009أن22دراوس(

القي2222ادات األكاديمي2222ة ف2222ي الجامع2222ات 
األردني22ة للعناص22ر الم22ؤثرة ف22ي الثق22ة 
التنظيمي222ة: دراس222ة وص222فية "، مجل222ة 
العل2222وم التربوي2222ة و النفس2222ية، المجل2222د 

ع222222دد: الراب222222ع، جامع222222ة العاش222222ر، ال
 93البحرين، ص: 

 

 
Accommodation 
Accomodation 

 / مالءمةتالؤم 
 

ه22222ذا المص22222طلح وثي22222ق الص22222لة  
بنظري22222ة ج22222ان بياج22222ه البنائي22222ة 
التفاعلية في علم ال2نفس المعرف2ي. 
ف222التالؤم عن222ده ه222و أح222د وجه222ي 
المخطط222222222222ات اإلدراكي222222222222ة أو 
اإلجرائي222ة للنش222اط العقل222ي؛ فه222و 
م22تالزم م22ع مفه22وم التمث22ل. وي22رى 
ج2222ان بياج2222ه أن النش2222اط العقل2222ي 
ينتِظم تبعاً لمخططين إدراكي2ين أو 

ينطوي22ان عل22ى وجه22ين إج22رائيين 
متح222دين غي222ر ق222ابلين لالنفص222ال: 
هن22اك م22ن جه22ة ال22دمج ف22ي ال22ذات 
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)assimilation راج222222222222222222ع) (
وهناك من جه2ة  .مصطلح التمثل)

أخ22222رى ال22222تالؤم (التكّي22222ف) م22222ع 
 )accommodationاألش22ياء (

، ف22222األول يش22222كل آلي22222ة معالج22222ة 
المعطي222ات الجدي222دة ودمجه222ا ف222ي 
المخطط22222ات الموج22222ودة س22222ابقاً، 
والث222222اني يش222222كل آلي222222ة التع222222ديل 
التالؤم222ي (التكّيف222ي) للمخطط222ات 
الس22ابقة تبع22اً للمعطي22ات الجدي222دة. 
إنهم22ا مع22اً يس22اعدان عل22ى تحلي22ل 
العملي22222ة الجدلي22222ة للتفاع22222ل ب22222ين 
المعطي222ات اللغوي222ة الت222ي يق222دمها 

ح222222يط والخط222222ط المس222222تبَطَنة الم
الموج2222ودة س2222ابقاً. وه2222ذا النش2222اط 
العقل2222ي ال يك2222ون عش2222وائياً، ب2222ل 
توجه222ه بن222ى الش222خص المعرفي222ة 
الت22ي يع22دلها ه22و اآلخ22ر بالمقاب22ل. 

 ,Galisson( وهذا معنى الجدلي2ة
R. et alt,  1995(.  

----------------------------------------- 
حديث2ة ف2ي ). اتجاهات 2002عمار، سام (

ت22دريس اللغ22ة العربي22ة. مؤسس22ة الرس22الة. 
   بيروت.

Galisson, R. et alt. ( 1995) 
Dictionnaire de 
 didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

- Gaonac’h, D. (1987). 
Théories d’apprentissage 

et d’acquisition d’une 
-  langue étrangère. 
-  CREDIF. Hatier. 

France. 
 

Action Research 

Recherche-action 

  بحث إجرائي
 

البح222ث اإلجرائ222ي ه222و نم222ط م222ن 
البح22وث يمك222ن المعلم22ين وعم222وم 
التربويين الممارسين ، من دراسة 
وفح22222222ص أدائه22222222م ومواجه222222222ة 
المش22كالت الت22ي تعت22رض عمله22م 
داخ222222ل الص222222فوف و الم222222دارس 

 .وحلها

إن البح222ث اإلجرائ222ي ه222و بح222ث 
تطبيق22222ي ، يك2222ون في22222ه  -عمل2222ي 

المعل22م)، )الباح22ث ممارس22ا أيض22ا 
ويح22اول اس22تخدام البح22ث كطريق22ة 
للتأم22ل فيم22ا يق22وم ب22ه م22ن أنش22طة 
واتخ222اذ الق222رارات المناس222بة بغي222ة 

 . تحس222222222222222ين األداء
إن أهمي22222ة الممارس22222ة التربوي222222ة 
للمعلم222ين وجودته222ا ت222زداد حينم222ا 

تج2222ة ع2222ن تس2222تند إل2222ى بيان2222ات نا
مالحظ22ات منظم22ة وع22ن أس22اليب 
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معروف22ة ف22ي جم22ع البيان22ات ، كم22ا 
ت22222زداد كلم22222ا وظف22222وا الط22222رق و 
األساليب المنتظمة ف2ي مش2اهداتهم 
ومالحظ222اتهم وف222ي جم222ع وتنظ222يم 

 . البيان2222222222222222222ات
إن البح22ث اإلجرائ22ي عملي22ة يق22وم 
خاللها الممارسون بدراسة وتأم2ل 
ممارس22222اتهم ، لح22222ل المش22222كالت 

ههم ف2ي عمله2م الواقعية التي ت2واج
، به22دف عقلن222ة وعدال222ة وتحس222ين 
ممارس22اتهم التربوي22ة واالجتماعي22ة 
وفهمه22م لطبيع22ة العملي22ة التعليمي22ة 
والبيئة والظروف و المواقف التي 

 .تنتظم من خاللها

ولغويا فإن كلمة إجرائي نسبة إلى 
-اإلجراءات الت2ي س2يتبعها المعل2م 

الباح222ث لدراس222ة المش222كلة ، لك222ن 
اإلج22222راءات الت22222ي األه22222م ه22222ي 

سيتخذها لحل المشكلة ح2ال مب2دئيا 
ومؤقت22222ا ف22222ي البداي22222ة ، قب22222ل أن 
يخل2222ص للح2222ل النه2222ائي، بحي2222ث 
يتمح222ور البح222ث اإلجرائ222ي عل222ى 

 -مالحظ22ة نت22ائج تل22ك اإلج22راءات 
 : الحل222222222222ول ، إم222222222222ا

 لإلبق222222222اء عليه222222222ا ودعمه222222222ا؛-
 و تعديلها ؛-

و تغييرها واستبدالها ب2إجراءات  -
 .حل22222222222222222222222ول أفض22222222222222222222222ل -

فه2222222و إجرائ2222222ي بالنس2222222بة إل2222222ى 

اإلج222222راءات العالجي222222ة األولي222222ة 
للمش2222كلة وه2222ي إج2222راءات أولي2222ة 
شبيهة بما يفعله األطب2اء معن2ا ، إذ 
يعطونن222ا دواء للع222الج بن222اء عل222ى 
تشخيص22222222هم األول22222222ي وربم22222222ا 
تخمين2222اتهم (فرض2222يات)حتى قب2222ل 
ظهور نتيجة التحالي2ل ويالحظ2ون 
أوال ت222أثير ذل222ك ال222دواء فين222ا كم222ا 

يج22ة التحالي22ل وبع22دها يالحظ22ون نت
 ."يص2222222فون الع2222222الج "النه2222222ائي
 علم222ا بأن222ه يوج222د م222ن يت222رجم

Action Research   بالبح2ث
الت2222دخلي أو البح2222ث الفاع2222ل، أي 
عندما يتدخل الباحث أثن2اء البح2ث 
     ، بتنظيم2222ات جدي2222دة وإج2222راءات

الظ2اهرة -لتع2ديل الحال2ة  )( حلول
ومالحظ22222ة وتحلي22222ل آث22222ار ذل22222ك 

 كلم2222ة الت2222دخل و التع2222ديل. إن
Action  ، تعن2ي العم2ل والنش2اط

بمعن222ى أن الباح222ث هن222ا ال يبق222ى 
مكت222وف الي222دين يالح222ظ ويص222ف 
مث22ل الغري22ب ، ب22ل يت22دخل وينش22ط 
كفاع222ل ويح222دث تغيي222رات بفض222ل 
وض222ع ترتيب222ات عل222ى الموق222ف و 
تق2222ديم حل2222ول للمش2222كلة ودراس2222ة 
آثارها ( أي آثار تلك الترتيب2ات و 
الحل22ول) ف22ي الحال22ة( أو الح22االت) 

المش222كلة الت222ي تعت222رض عمل222ه  أو
  .الي2222222222ومي و تعرقل2222222222ه

 : مــــثــــــال
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 Mecham الحظ ميش2ام -
، أن ثالث2ة تالمي2ذ ف2ي  (1970 )

صف معالجة الض2عف ف2ي الق2راءة 
ل222222م يس222222تجيبوا لط222222رق معالج222222ة 
الض222عف التقليدي2222ة . والح2222ظ ف2222ي 
الوق2222ت نفس2222ه أن ذك2222اء األطف2222ال 
عادي ول2يس ل2دى أي م2نهم مش2كلة 

أن العام2222ل  . كم2222ا الح2222ظ ميش2222ام
المش22ترك ف22ي الح22االت ال22ثالث ه22و 
أن وال2222د ك2222ل طف2222ل ، ع2222انى م2222ن 
مش2222كلة التس2222رب حي2222ث ك2222ان ق2222د 
انقطع مبكرا عن المدرسة يوم كان 

 . طالب22222222222222ا فيه22222222222222ا
لقد قرر الباحث حل مشكلة ضعف 
األطف22ال الثالث22ة ح22ال عملي22ا ، فب22دأ 
بحل مشكلة الض2عف عن2د األطف2ال 
م22ن خ222الل آب22ائهم .لق222د طل22ب م222ن 

أن يس2222هموا ف2222ي معالج2222ة اآلب2222اء 
ضعف أبنائهم في الق2راءة عل2ى ي2د 
معلمي المدرسة ، وكان خالل ذلك 
يجمع المالحظ2ات ويحلله2ا ويتأم2ل 
اإلج22222راءات المتخ22222ذة وك22222ل م22222ا 
يرافقه22ا م22ن تغي22رات ، واس22تخلص 

 : ميش2222222ام النتيج2222222ة التالي2222222ة
إن مس22اعدة أولي22اء األم22ور إذا  "

ت2وافرت ف2ي معالج22ة الض2عف عن22د 
هم ف222ي معالج222ة ه222ذا أبن222ائهم ، تس222

 .." الض222222222222222222عف
، 1995ع2ن ك2ابور اه2الوات ،  (

 .)42ص

 
وهك22ذا فف22ي التربي22ة والتعل22يم ، ف22إن 
المعل2222م ف2222ي الفص2222ل ه2222و المعن2222ي 
أساس222ا بالبح222ث اإلجرائ222ي ، ال222ذي 
يلب2222ي حاجات2222ه ويس2222هم ف2222ي ح2222ل 
مشكالته .أما نتائج البحوث العلمية 
األكاديمي22ة( األساس22ية أو التطبيقي22ة 

فعلى )  ... تجريبية، الوصفية أو ال
ال22222رغم ، بطبيع22222ة الح22222ال ، م22222ن 
أهميتها القصوى في زيادة معرفتنا 
بالظواهر وما يصيبها من تغي2رات 
وب222القوانين المتحكم222ة فيه222ا وعل222ى 
ال2222رغم م2222ن ض2222رورتها لتط2222وير 
العم22ل الترب22وي والنظ22ام التعليم22ي 
برمت22222ه ،نق22222ول ، إن نت22222ائج تل22222ك 
البح22وث ربم22ا ق22د ال تعن22ي المعل22م 

مباشر عندما تواجهه مش2كلة بشكل 
محددة في ظروف خاصة ، وقد ال 
تنطب22ق ش22روط تطبيقه22ا عل22ى واق22ع 
ممارس222ته اليومي222ة ، ل222ذلك ف222المعلم 
عن222دما تواجه2222ه مش2222كلة ، يبحثه2222ا 
إجرائي2222ا ويكتش2222ف الح2222ل فيطبق2222ه 
ويالح2222ظ نت2222ائج تطبيق2222ه ويحس2222ن 

 .بالتالي ممارساته العملية

التميي<<<ز ب<<<ين البح<<<ث اإلجرائ<<<ي  -
  : لعلم<<<<<<ي األك<<<<<<اديميوالبح<<<<<<ث ا

، أه22م  فق22رات التالي22ةلخ22ص لن22ا الت
الجوان222222ب الت222222ي تمي222222ز البح222222ث 
اإلجرائ2222ي ع22222ن البح22222ث العلم22222ي 

( س22واء  األك22اديمي بجمي22ع أش22كاله 
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ك2222ان بحث2222ا أساس2222يا أو تطبيقي2222ا ، 
تجريبيا أو وصفيا...)، عل2ى النح2و 

  :التالي

 البح<<<<<<ث العلم<<<<<<ي األك<<<<<<اديمي  -
 ) األساس2222ي أو التطبيق2222ي (

م222ن أغراض222ه إغن222اء النظري222ة و 
تط222222وير العل222222م و التكنولوجي222222ا. 

البح22ث اإلجرائ22ي م22ن أغراض22ه و
ح22ل مش22كالت مح22ددة ف22ي الزم22ان 
والمك222ان (ف222ي ظ222روف طبيعي222ة) 
وتحسين األداء وتحسين الممارسة 

 .العملية بشكل عام

يس222تند الباح222ث عل222ى نم222وذج أو  -
نظري22ة وين22درج البح22ث ف22ي إط22ار 

ظ2ور = من )منظومة فكرية معينة 
ال يس2تند  .(paradigm ب2راديكم

الباح2222ث في22222ه، عل2222ى نم22222وذج أو 
نظري2222ة وال ين2222درج البح2222ث ف2222ي 

 .إط222222ار أي222222ة منظوم222222ة فكري222222ة
يلت222زم البح222ث العلم222ي األك222اديمي 
بش22222222روط المنهجي22222222ة العلمي22222222ة 
الصارمة . مرونة في التعامل م2ع 
شروط المنهجية العلمية ، دون أن 

 . يعن222222ي ذل222222ك العش222222وائية
لباحثون إلى تقنيات كثيرا ما يلجأ ا

متطورة ف2ي التحلي2ل اإلحص2ائي . 
لجوء الباحثين إلى تقنيات التحلي2ل 
اإلحص222ائي لك222ن ف222ي مس222توياتها 

 . األولي222222222222ة ال222222222222دنيا

يمكن تعميم نتائجه على وض2عيات 
جدي22دة أي ين22تج معرف22ة معمم222ة ( 
ق22وانين) و يس22هم بالت22الي ف22ي بن22اء 
المعرف2222ة النظري2222ة و ف2222ي التنب2222ؤ 

لية. ال يمك2222ن باألح2222داث المس2222تقب
تعم22يم نتائج22ه حت22ى ف22ي وض22عيات 
متش22ابهة وبالت22الي ال ين22تج معرف22ة 
معمم222222ة، ونتائج222222ه ال تس222222تخدم 

 .للتنظير

ع22ادة م22ا يق22وم ب22ه أك22اديميون أو  -
ينج222222ز تح222222ت إش222222رافهم أوف222222ي 
مؤسسات عليا وجامعية أو مخ2ابر 
أو م222ن ط222رف ط222الب الدراس222ات 
العلي222ا. ال ينج222ز ف222ي الع222ادة م222ن 

ول22222222يس ط22222222رف األك22222222اديميين 
بالض2222رورة تح2222ت إش2222رافهم وال 
يك22ون القص22د من22ه الحص22ول عل22ى 

 .شهادة عليا

ح222ل اإلش222كاليات البحثي222ة يبق222ى  -
ش2222222أنا وقف2222222ا عل2222222ى الب2222222احثين 

 .المتخصص222ين والمتمرس222ين 
المعلم2222ون والط2222الب واآلخ2222رون 
أط2222222راف أساس2222222ية ف2222222ي إدراك 

 . المش22222222222كلة وحله22222222222ا
عادة م2ا يبق2ي الباح2ث مس2افة بين2ه 

بينه وب2ين  وبين موضوع بحثه أي
الحاالت التي يدرسها. إش2راك ت2ام 
لموض222وع البح222ث ، ك222أن يش222رك 
الط22222222الب أنفس22222222هم ( ح22222222االت 
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الدراس222ة) و أولي222ائهم ف222ي إنج222از 
 .البحث

                                                                                                                             اإلجرائ<<<<<<<<<<<<<<<<<ي التع<<<<<<<<<<<<<<<<<اوني :
ظهر هذا الن2وع أول م2ا ظه2ر ف2ي 
الواليات المتحدة األمريكية حس2ب 

، Smulyan  1984س2موليان 
إلجرائي بش2كل وهو سليل البحث ا

عام ، وينطلق من الشعار التالي " 
البحث بالتع2اون " ،وم2ا يمي2ز ه2ذا 
النوع هو تعاون ت2ام ب2ين الب2احثين 
والمبح22222222وثين ( المفحوص22222222ين). 

 ويح222222222دد ب222222222ارطولومي
Bartolome (1986)  أس22س

 : ه22ذا التع22اون ف22ي النق22اط التالي22ة
انطالق2222ا م2222ن مش2222كلة مح2222ددة 1-

(واقعي222222ة ومشخص222222ة) يعيش222222ها 
ون والط2222الب ، يح2222اولون المعلم2222

بل2222222ورة وإب2222222راز( استش22222222فاف) 
الصعوبات الناتجة عنها بناء عل2ى 
جم222ع البيان222ات ف222ي إط222ار س222ياق 

 .مح22222دد ف22222ي الزم22222ان والمك22222ان
يق22وم أف22راد المجموع22ة بإنش22اء 2-

فئات أساس2ية منظم2ة م2ن البيان2ات 
ومناقشتها مما يمكنهم م2ن تركي2ب 
واس2222تخالص ومقارن2222ة البيان2222ات 

 .ا تباع22222االت22222ي يحص22222لون عليه22222
تت22222222راكم ل22222222دى المجموع22222222ة 3-

معطي222ات واض222حة ع222ن المش222كلة 
وع222ن األس222اليب و األدوات الت222ي 
سيستعملونها في المالحظة وجم2ع 

 . البيان2222222222222222222ات
تفسير وتأويل البيانات داخ2ل   - 4

مجموع22ة البح22ث تمك22ن م22ن إغن22اء 
تصور أفرادها للمشكلة وفي نف2س 
الوق22ت ق22د ت22ؤثر ف22ي تغيي22ر العقلي22ة 

 .س2222لوب أدائه2222مل2222ديهم وتغيي2222ر أ
تنظ22222يم البيان22222ات المالحظ22222ة 5- 

 . وإدراك العالق222222ات بينه222222ا
القي222ام بتحل222يالت لض222بط أكب222ر 6-

لتل222ك العالق222ات والت222ي يمك222ن أن 
 .يترت22ب عنه22ا ص22ياغة فرض22يات

و أخي222222را يمك222222ن الخل222222وص 7- 
ألفك2222ار أو " نظري2222ات" ( بني2222ات 
قابلة للتعميم في نفس السياق الذي 

ل يبحث2ون في2ه ) ، تمك22ن م2ن تس22هي
مقترح22ات حل22ول ت22ؤدي إل22ى ح22ل 

 .المش222كلة وتغيي222ر أس2222لوب األداء
ل22ذلك ف22إن اختي22ار ه22ذا الن22وع م22ن 
البح2222ث اإلجرائ2222ي يك2222ون ب2222ديال 
متمي22زا كلم22ا تعل22ق األم22ر بإيج22اد 
حل2222ول لمش2222كالت تعت2222رض ف2222ي 
الع222ادة المعلم222ين والط222الب داخ222ا 
الص22فوف ، حي22ث يجتم22ع و يتح22د 
المعلم2222ون والط2222الب كأش2222خاص 

وملت22222222زمين، معني22222222ين ب22222222األمر 
أش22خاص من22دمجين ف22ي الوض22عية 
وق2222ادرين عل2222ى تق2222ديم حل2222ول أو 
إجاب222222ات مالئم222222ة الحتياج222222اتهم 
ومس2222ايرة لم2222ا تقتض2222يه ظ2222روف 
الص22ف وظ22روف العم22ل والحي22اة 
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  . المدرس2222ية بش2222كل ع2222ام
 : البحث اإلجرائي التشاركي 

يؤك22222د بع22222ض الب22222احثين أمث22222ال 
 werderlin(1979) ف2ردرلين

 البح2ثأن  Hall (1981) و هال
التش22اركي ه222و ش22كل م222ن البح222ث 
اإلجرائ222222ي االجتم222222اعي ،وه222222و 
أسلوب طريقة يوفر أكبر قدر م2ن 
المش22222222222اركة و الديموقراطي22222222222ة 
وال222روح النقدي222ة ... ويس222اهم ف222ي 
 تطوير المواطنة والمجتمع الم2دني

إن البح222222ث اإلجرائ222222ي يك222222ون "
تشاركيا عندما يطبق مع جماعات 
بش2222رية ( تجمع2222ات اجتماعي2222ة )، 

 " جماعات المهمشين وخاصة مع
لذلك ف2إن ه2ذا الن2وع يتمي2ز بكون2ه 
يه2222تم أساس2222ا بتحلي2222ل إش2222كاليات 
اجتماعي2222ة ل2222دى جماع2222ة محلي2222ة 
معين2ة ( ص2ف دراس2ي أو مدرس2ة 

 .)أو ح2222222222222222222ي أو منطق2222222222222222222ة
لبح22ث ا أي وم22ا يمي22ز ه22ذا الن22وع

يتجس2222د ف2222ي ه2222و أن2222ه التش2222اركي 
المجموع222222ة (الزم222222رة) .ويبق222222ى 
الطابع الديموقراطي هو المس2يطر 

هذا الشكل ، حيث يبقى تحدي2د في 
العملي22ات واتخ22اذ الق22رارات ش22أنا 
جماعيا يعود للجماعة كك2ل والت2ي 

 .تنخرط في البحث عن الحلول
-  

 

Acquisition 

Acquisition 

 اكتساب
االكتس2222اب مفه2222وم وثي2222ق الص2222لة 
بالتربي22ة وبعل22م ال22نفس. إن22ه يعن22ي، 
عل22ى وج22ه الدق22ة، تثبي22ت ال22ذاكرة 

ُم22222دَرك. لفك22222رة أو معط22222ى م22222ا 
وحينم22ا نتح22دث ف22ي التربي22ة ع222ن 
"اكتس22222اب جدي22222د" أو "اكتس22222اب 
ل22درس م22ا"، عل22ى س22بيل المث22ال، 
يك222ون المقص222ود م222ن ذل222ك نقاط222اً 
مح222222ددة: مف222222اهيَم أو حق222222ائق أو 

مب2222ادئ أو ق2222وانين أو نظري2222ات،  
س222بق أن ح222ددها الم222درس بدق222ة، 
وأراد أن يكس22222بها لطالب22222ه عب22222ر 
تناوله22ا ف22ي ال22درس الجدي22د. وه22ذه 

اط الناتج22ة ع22ن تقس22يم للم22ادة النق22
التعليمي222ة، ض222من تسلس222ل مح222دد 
مسبقاً، ومدة زمنية مح2ددة لل2تعلّم، 

 تتصف بأنها:

قابل22222ة للتحدي22222د داخ22222ل م22222ادة  ·
 دراسية بعينها.

ذات وزن مح22دد ف22ي ال22درس،  ·
بمعنى أنه2ا تمث2ل كمي2ة م2ن الم2ادة 
التعليمية محددة بدقة، قابلة للتقويم 

 في أثناء التعلم.
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محاول222ة اس222تدعائها ُمتاح222ة بع222د  ·
ذهني222اً أو اس222ترجاعها. إنه222ا ب222ذلك 
تس22هل عملي22ة اس22تعادة المكتس22بات 
عب222ر أنش222طة الت222داعي، وتس222هل، 
باالعتم222اد عليه222ا، الوص222ول إل222ى 

   معارف جديدة.
---------------------------------------- 

أب222و ري222اش، حس222ين وعب222د الح222ق،  -
). علم النفس الترب2وي 2007زهرية (
 .المم222ارس الج222امعي والمعل222مللطال222ب 

دار المس222222222يرة للنش222222222ر والتوزي222222222ع 
 والطباعة. عّمان.

Galisson, R. et al. (1995). 
Dictionnaire de didactique 
deslangues. 4ème édition. 

 

Activity Curriculum 
Curriculum d 

activité 
 النشاط / منهج جامنه

 
ج النش22222اط ح22222ول ايتمرك22222ز منه22222

الم222تعلم ويج222ري تخطيط222ه عل222ى 
أس22اس مب22دأ الفعالي22ة ال22ذي يتطل22ب 
م22222ن الم22222تعلم أن يك22222ون ف22222اعالً 
ومنفعالً ويس2عى إل2ى الكش2ف ع2ن 
المعرفة بنفس2ه. وي2تم تنظ2يم م2نهج 
النش22اط ف22ي اتج22اهين األول يرك22ز 
عل22ى مي22ول واهتمام22ات وحاج22ات 

المتعلم22ين، وأم22ا اآلخ22ر في22تم في22ه 
اجتماعي222ة  التركي222ز عل222ى مواق222ف

مرتبطة بحياة المتعلمين (مج2االت 
 حياتية).

 
Aimed- curriculum 

Curriculum- ciblé 
 منهاج مستهدف

المس2222تهدف ه2222و ال2222ذي المنه2222اج 
تتصدره المب2ادئ و المث2ل العلي2ا و 
الق2222يم و األه2222داف العام2222ة ، م2222ن 
خ22الل التوجيه22ات الرس22مية عل22ى 
الص2222عيد ال2222وطني. كم2222ا ُيعرف2222ه 

للتعل22يم ف22ي دول22ة المجل22س األعل22ى 
قطر؛ بأنه المنهج الذي ت2م تحدي2ده 
على المستوى الوطني أو مس2توى 
النظ2222ام التعليم2222ي. فعل2222ى س22222بيل 
المثال يسمح التركيز عل2ى الم2نهج 
المس22تهدف أن يجي22ب الف22رد عل22ى 

 السؤال التالي:

* م2222ا المتوق2222ع أن يتعلم2222ه طلب2222ة 
 الرياضيات والعلوم؟

من ش2أن ه2ذا الس2ؤال الع2ريض    
حم2222د الس2222يد عل2222ي ، أن حس2222ب م

يح22دد منطلق22ات و ح22دود المنه22اج 
الذي يستهدف كل تلك  المب2ادئ و 
المث22ل و الق22يم  ... الت22ي تس22ير ف22ي 
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فل22ك ه22ذا الس22ؤال وتن22درج ض22من 
 أهدافه العامة.

و ق222د ح222دد محم222د الس222يد عل222ي    
إج22راءات ديداكتيكي22ة خاص22ة به22ذا 
الن22وع م22ن المنه22اج، تجعل22ه يس22هم 

 مي التعلمي.في تجويد الفعل التعلي
----------------------------------------- 

)، "تط22222وير 2005محم22222د ال22222دريج(-
 التعليم معايير علمية.. : مناهج

 متطلبات الواقع.. أم ضغوط

خارجي22ة؟"، سلس22لة المع22رف للجمي22ع،  
، منش222222ورات رمس2222222يس، 32الع222222دد 

 14الرباط، ، ص: 

المجل222س األعل222ى للتعل222يم ف222ي قط2222ر -
http://www.education.gov.

qa/section/sec/evaluation_
institute/assessment/_int_t

ests/_timss 

)، تط22وير 2003محم22د الس22يد عل22ي(-
المن22اهج الدراس22ية م22ن منظ22ور هندس22ة 

 المنهج، دار الفكر العربي، القاهرة. 

 

Attitude 

Attitude 

 اتجاه

االتجاه حالة مكتسبة من االستعداد 
النفس2222ي كامن2222ة وراء اس2222تجابات 

الفرد و سلوكاته نحو شيئ أو أمر 
مع222ين. فاالتج222اه م222ثال نح222و اللغ222ة 

محص2222لة مش2222اعر العربي2222ة ه2222و 
الطلب22ة نح22و اللغ22ة  العربي22ة، الت22ي 
تتك22ون م22ن خ22الل تف22اعلهم م22ع م22ا 
يقدم لهم م2ن مع2ارف و خب2رات و 
أنش222طة تربوي222ة و لغوي222ة، تتص222ل 
بدراس2222ة اللغ2222ة العربي2222ة، بحي2222ث 
تك222ون ق222ادرة عل222ى دف222ع الطال222ب 
التخ222اذ موق222ف تجاهه222ا، و يق222اس 
بالدرجة الكلية التي يحص2ل عليه2ا 

جابته الطال22222ب م22222ن خ22222الل اس22222ت
لمقياس االتجاهات الذي أع2د له2ذه 

 الدراسة.

ويقصد أيضا باالستعداد مجموع2ة 
الصفات الداخلية التي تجعل الفرد 
ق222ابال لالس222تجابة بطريق222ة معين222ة 
وقص2222دية؛أي أن االس2222تعداد ه2222و 
تأهيل الفرد ألداء معين، بناء على 
مكتس2222بات س2222ابقة ، منه2222ا الق2222درة 
 على اإلنجاز والمهارة في األداء.

م22ا االتج22اه الدراس22ي فه22و التعبي22ر أ
ع2222ن م2222دى تقب2222ل الم2222تعلم للم2222ادة 
الدراس222ية، م222ن خ222الل اس222تمتاعه 
بالمادة، و تق2دير قيمته2ا و أهميته2ا 

 من الناحية العلمية و العملية.

 و يع2222د التعري2222ف ال2222ذي طرح2222ه
لالتج2اه ، م2ن   Allportألبورت  

أشهر التعاريف، حيث ينص عل2ى 
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أن االتج222222اه ه222222و " حال222222ة م222222ن 
العص2بي، تن2تظم -ستعداد العقل2ياال

م22ن خ22الل خب22رة الف22رد، و توج22ه 
استجابته نحو موض2وع أو موق2ف 

 معين ".

كم222ا يتف222ق معظ222م علم222اء ال222نفس  
االجتماعي عل2ى أن االتج2اه ه2و " 
خبرة شخصية ثابتة نسبيا تتض2من 
تقويم2222ا ألش2222خاص أو قض2222ايا أو 
أش222ياء، و يك222ون ه222ذا التق222ويم إم222ا 

 إيجابيا أو سلبيا.

ر  ألب2222ورت  س2222بب إقب2222ال و يفس2222
علم222اء ال222نفس إقب222اال كبي222را عل222ى 
اس22تخدام مص22طلح " االتجاه22ات " 
و القي22ام بدراس22ات تجريبي22ة حول22ه 
بقوله: " إن مفهوم االتجاه2ات ه2و 
أبرز المفاهيم و أكثرها إلزاما ف2ي 
علم ال2نفس االجتم2اعي المعاص2ر؛ 
فليس ثمة إصالح واحد يفوق2ه ف2ي 

ت عدد مرات الظهور في الدراس2ا
التجريبية و النظري2ة المنش2ورة. و 
الس22بب ال22ذي ش22جع الب22احثين عل22ى 
اس222تخدام ه222ذا المفه222وم يع222ود ف222ي 
نظ22ر  ألب22ورت إل22ى ع22دة عوام22ل 

 نذكر من بينها:

أن مص22طلح " االتج22اه " رح22ب  -
ب222ه علم222اء ال222نفس ال222ذين ك222انوا ال 
ينتمون إلى المدارس السيكولوجية 
المتصارعة. و يقص2د ب2ذلك بوج2ه 

عات الت222ي كان222ت خ222اص الص222را
تدور بين السلوكية و ب2ين مدرس2ة 
الغرائ22222ز و مدرس22222ة الجش22222طلت 

Gestalt. 

أن األخذ به2ذا المص2طلح يجن2ب  -
الباحث االشتراك في الجدال حول 

 مشكلة البيئة و الوراثة.

إن مفه22وم االتج22اه مفه22وم م22رن  -
يس2222مح باس2222تخدامه عل2222ى نط2222اق 
واسع بين األفراد و الجماع2ات. و 

ن س222ببا ف222ي اتف222اق ه222ذا األم222ر ك222ا
علم22اء ال22نفس  و االجتم22اع حول22ه، 
مما ساعد على التعاون ف2ي إنج2از 

 دراسات حوله.
----------------------------------------- 

)، " المراه22222ق و 200أحم22222د أوزي(-
العالق22ات المدرس22ية " الطبع22ة الثاني22ة، 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض2اء، 

 المغرب

، " أث2ر )2009(الشريفيننضال كمال -
نم22ط ص22ياغة الفق22رة ف22ي مقي22اس اتج22اه 
في الخصائص السيكومترية للفقرات و 
للمقياس و تقديرات القدرة لألفراد وفق 
نظري2222ة االس2222تجابة للفق2222رة "، مجل2222ة 
العل2222وم التربوي2222ة و التقس2222ية، المجل2222د 
العاشر، العدد الرابع، جامعة البحرين، 

 16ص: 

)، " 2002ج22ابر عب22د الحمي22د ج22ابر(-
اتجاهات       و تجارب معاص2رة ف2ي 
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أداء التلمي22222ذ "، دار الفك22222ر العرب22222ي، 
 القاهرة، مصر

 

Alphabet 

Alphabet 

 األلفباء
كلم222ة تس222تعمل ألفب222اء (األبجدي222ة) 

للدالل22ة عل22ى مجموع22ة العالم22ات 
الخطية (الكتابية) المسماة حروف2اً، 
ف22ي مقاب22ل األص22وات الت22ي ُتع22َرف 
به22ا ُنطق22اً، والمس22تعَملة ف22ي ت22دوين 

 أبجدي2ة(كتابة) لغة ما. مثال ذل2ك: 
اللغ2222ة العربي22222ة أو اإلنكليزي22222ة أو 
الفرنس22ية أو الروس22ية، إل22خ. وه22ذه 

ي22ة المجموع22ة م22ن العالم22ات الخط
مرتب222ة اتفاقي222اً ف222ي ك222ل لغ222ة َتَبع222اً 
للُع22رف الخ22اص به22ا، وه22ي ُتْعَتَم22ُد 
في تصنيف مداخل معظم المع2اجم 
اللغوي2222ة له2222ذه اللغ2222ة. إنه2222ا ف2222ي 

، Z)إل22ى  A (الالتيني22ة مرتب22ة م22ن
 وبالعربي222ة م222ن (أل222ف إل222ى ي222اء)

)Galisson et al, 1995(  . 

غير أن اللغ2ة العربي2ة تخ2رج ع2ن 
باعتب222ار أن ه222ذه القاع222دة جزئي222اً، 

بعض معاجمها القديمة تعتمد، إلى 
جان22ب ه22ذا التص22نيف، تص22نيفات 
أخ22رى، كمعج22م الع22ين للخلي22ل ب22ن 
أحم2222د الفراهي2222دي، ال2222ذي اعتم2222د 

مخ2222ارج الح2222روف ف2222ي ترتي2222ب 
مداخل2222222ه؛ والق2222222اموس المح2222222يط  
للفي22222روز آب22222ادي ال22222ذي اعتم22222د 
التصنيف إلى أب2واب وفص2ول ف2ي 
مرحل2ة أول2ى. ولك2ن ه2ذه األب2واب 

ول مرتبة أصالً في مرحل2ة والفص
ثاني222222ة عل222222ى أس222222اس ألفب222222ائي. 
والح22222رف الث22222اني م22222ن األص22222ل 
الثالث2222ي (ب2222ين الب2222اب والفص2222ل) 
مرتب في مرحلة ثالثة أيضاً عل2ى 

 أساس ألفبائي. 
---------------------------------------- 

- Galisson, R. et al. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

الفي222222روز آب222222ادي، ج222222الل ال222222دين  - 
. طبع222ة الق<<<اموس المح<<<يط). 1952(

 أجزاء. 4مصر، 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ....................................................................... التدريس وطرق المناهج مصطلحات معجم  

 

Alternative and 
Authentic 

Assessments 

Evaluations 
Alternative et  
  Authentique 

 يمات البديلةوالتق

 و األصلية
ارات الت2222222ي ب2222222وه2222222ي االخت     

كب2ديل لالختي2ارات العام2ة تستخدم 
المعياري22222ة. و تق22222يس التقييم22222ات 
الفعال222ة التحص222يل ب222األداة األكث222ر 
مالءم222222ة. وم222222ن هن222222ا ج222222اءت 
االختب22222222ارات البديل22222222ة لتك22222222ون 
األس2222لوب األكث2222ر مالءم2222ة م2222ن 
االختبارات المعيارية والتي تق2يس 

الب2ديل  التقي2يمالتحصيل المناسب و
هو عملي2ة مس2تمرة تش2مل الطال2ب 

حص22ول عل22ى أحك22ام والم22درس لل
ح222ول تط222ور الطال222ب ف222ي الق222درة 
اللغوي2222ة باس2222تخدام اس2222تراتيجيات 

 .تقييم غير تقليدية
------------------------------------------------- 

- Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson.  استراتيجيات

التعليم, دليل لتدريس أفضل". ترجمة 
)  2003هللا مطر أبو نبعة :( عبد

الكويت, مكتبة الفالح, طبعة األولى, 
.530ص  

-Charles R. (1994). 
Alternative Assessment & 
Second Language Study: 
What & Why? ERIC 
Digest: Center for Applied 
Linguistics. 

 

Analytic Scoring 
Notation 

Analytique 

 التقييم التحليلي
وه22و م22ا يق22وم ب22ه المق22وم م22ن     

تحلي2222222ل النت2222222ائج بإيجابياته2222222ا و 
سلبياتها و تفسير و تعلي2ق عليه2ا , 
م22ن أج22ل الخ22روج بص22ورة دقيق22ة 
ع222ن المنه222اج تس222اعد ف222ي اتخ222اذ 
اإلج222راءات المترتب222ة عل222ى نت222ائج 
عملي2222222222222ة التق2222222222222ويم ه2222222222222ذه. 

,) يمك22ن اس22تخدام 2006(بش22ارة,
التقي222يم التحليل222ي ألس222ئلة اإلجاب222ة 

م2ن خ2الل مقارب2ة األجوب2ة  المقيدة
للنماذج التي تم إعطاؤها العالم2ة، 
وم2222ن ث2222م تعط2222ي ه2222ذه األجوب2222ة 
العالم2222ة المس2222تحقة. م2222ن المفي2222د 

عالم2ات  4استخدام عالق2ة كمي2ة (
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عالم2ات) عوض2اً ع2ن كلم2ات  5و
وص22فية (ممت22از، يحت22اج تحس22ين) 

وج22222ه مبتس22222م).  -أو رم22222وز (+ 
وبع222د ذل222ك تجم222ع األحك222ام عل222ى 

ردي222ة والمش2222اريع االختب222ارات الف
 .إلى تقييم كلي للتحصيل ـ العالمة

----------------------------------------- 

-Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan.Harry.W.Gibs

on.  استراتيجيات التعليم, دليل"
لتدريس  أفضل". ترجمة عبد هللا 

)  2003مطر أبو نبعة :(
طبعة  الكويت, مكتبة الفالح,

 .549,551األولى,ص 
جبرائيل بشارة , و أسما  -

"المناهج التربوية" , )2006الياس(
 . 333, جامعة دمشق,ص

 
 

Andragogy 

Andragogie 

 تعليم الكبار
اس2222تنادا إل2222ى التعري2222ف ال2222ذي     

قبل22ت ب22ه دول الع22الم ف22ي الم22ؤتمر 
الع222ام لليونس222كو ال222ذي انعق222د ف222ي 

ف22إن تعل22يم  ،1976نيروب22ي س22نة 
الكب222222ار ه222222و المجم222222وع الكل222222ي 
للعملي222ات التعليمي222ة المنظم222ة أي222ا 

ك22222ان مض22222مونها و مس22222تواها و 
أس22لوبها، مدرس22ية كان22ت أم غي22ر 
مدرس22ية، س22واء كان22ت امت22دادا أو 
ب2222ديال للتعل2222يم األول المق2222دم ف2222ي 
الم22دارس و الكلي22ات و الجامع22ات 
أو ف222ي فت222رة التلم222ذة الص222ناعية و 

ص ال2ذين الذي يتوصل به األش2خا
يعتب222رون م222ن الكب222ار ف222ي نظ222ر 
المجتم22ع ال22ذي ينتم22ون إلي22ه لتنمي22ة 
ق222222دراتهم و إث222222راء مع222222ارفهم و 
تحسين مؤهالتهم الفنية أو المهني2ة 
أو توجيهها وجهة جديدة، و تغيي2ر 
م222واقفهم أو مس2222لكهم، مس2222تهدفين 
التنمي22222ة الكامل22222ة لشخص22222يتهم و 
المش22اركة ف22ي التنمي22ة االجتماعي22ة 

الثقافي2ة المتوازن2ة   و االقتصادية و 
 و المستقلة. 

إن تعل22يم الكب22ار بأوس22ع معاني22ه    
يش222222مل عل222222ى جمي222222ع خب222222رات 
األشخاص تقريبا ( رجاال و نس2اء 
) الت22ي بواس22طتها يحص22لون عل22ى 
معرفة جدي2دة و فه2م و مه2ارات و 
اتجاه222ات و اهتمام222ات أو ق222يم، و 
هو عملية تستعمل م2ن قب2ل الكب2ار 

وح2دهم لتطوير ذاتهم سواء كانوا ل
أم مع اآلخ2رين، كم2ا يس2تعمل م2ن 
قب222ل مختل222ف أن222واع المؤسس2222ات 
لتنمي2222ة و تط2222وير مس2222تخدميها و 
أعض22ائها و أتباعه22ا و ه22ي عملي22ة 
تربوية غالب2ا م2ا تس2تعمل مرتبط2ة 
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م222ع عملي222ات اإلنت222اج و العملي222ات 
 السياسية أو عمليات الخدمة.

معنى الفني األكثر دق2ة، الو في    
فإن تعل2يم الكب2ار يص2ف مجموع2ة 
من األنشطة المنظم2ة الت2ي تؤديه2ا 
أن2222واع مختلف2222ة م2222ن المؤسس2222ات 

 إنجاز أهداف تربوية معينة. 
----------------------------------------- 

عايف حبيب و عبد الجليل يونان -
)، " تطور مؤسسات 1989هنودي(

في تعليم الكبار التعليم العالي و دورها 
و التربية المستمرة في الوطن 
العربي"، علم تعليم الكبار، الجزء 

-104الثالث، األليسكو، تونس، ص: 
103 

)، " تعليم 2007محمد اشتاتو(مارس-
الكبار في عصر تكنولوجيا المعرفة "، 

، مطبعة 33مجلة علوم التربية، العدد 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المملكة 

 20-21غربية، ص: الم
 

Animation 
Animation 

حاسوبي تنشيط (تحريك   
 )للصور

عرض سريع لسلسلة م2ن الص2ور 
أو الكائن22222ات الفني22222ة، الثنائي22222ة أو 
الثالثي222ة األبع222اد؛ لتش222كيل حرك222ة 
وهمي222222ة بص222222رية، م222222ن خ222222الل 
اس22تمرار ظ22اهرة الرؤي22ة. ويمك22ن 

إنشاؤها وتشكيلها بعدة طرق، م2ن 
المتحرك22ة أكثره22اً ش22يوعاً الص22ور 

عب22ر إنش22اء  باس22تخدام الحاس22وب،
سلس222لة م222ن الكائن222ات أو الرس222وم 
المعروض22ة واح22دة تل22و األخ22رى؛ 
ويمك22222ن تش22222كيل ه22222ذه الص22222ور 
المتحرك222222ة للدعاي222222ة واإلع222222الن 
والتعليم. وتس2تخدم برمجي2ات ع2دة 
للتحري22ك الحاس22وبي م22ن أش22هرها 

 ).Flashبرمجية فالش (
--------------------------------------- 

). 2001س222222222المة، عب222222222دالحافظ ( -
وس22ائل االتص22ال وتكنولوجي22ا التعل22يم، 

 دار الفكر، عمان، األردن.

  -PC Magazine 
Encyclopedia (2010). 
Animation definition. 
Retrieved on: 27.5.2010; 
Available at: 
http://www.pcmag.com/en
cyclopedia_term/0,2542,t=
animation&i=37780,00.asp 
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Aptitude 

Aptitude 

 استعداد
االس2222تعداد مفه2222وم وثي2222ق الص2222لة 
بالتربي22ة وبعل22م ال22نفس. إن22ه يعن22ي 
222ؤ أو القابلي222ة أو األس222اس أو  التهيُّ
الجوهر المكِّون للشيء الذي تنش2أ 
انطالق222222اً من222222ه (ض222222من بع222222ض 
الش222222روط، العملي222222ة خاص222222ة أو 
التربوي22222ة) ق22222درة قابل22222ة للقي22222اس 
مباشرة. غير أن االس2تعداد مفه2وم 

لق2درة. ينبغي أال ُيخلط بين2ه وب2ين ا
فالق222درة كم222ا بين222ا ظ222اهرة وقابل222ة 
مباشرة للقياس، واالستعداد كامن، 
وه22و يش22كل أساس22ها أو جوهره22ا 
2222222ل  االفتراض2222222ي. والق2222222درة ُتفعِّ
االس2222تعداد، أي تنقل2222ه م2222ن حي2222ز 
الكم22ون إل22ى حي22ز الفع22ل الظ22اهر 
القاب22ل للمالحظ22ة والقي22اس، ولك22ن 
ه222ذا التفعي222ل ي222رتبط بجمل222ة م222ن 

أك222ان الش222روط والعوام222ل، س222واء 
ذل22ك عل22ى المس22توى الفيزيول22وجي 
(النض2222222ج العص2222222بي  أو النم2222222و 
الجسدي،...إلخ) أم على المس2توى 
النفس2222222ي (الح2222222افز أو ش2222222روط 
ال2222تعلّم،...إلخ). وض2222من اإلط2222ار 
المدرس22ي يمكنن22ا أن نض22يف إل22ى 

جمل2222ة العوام2222ل الس2222ابقة نم2222اذج 
 التدريس وطرائقه.

22ل ف22ي أفع22ال  والق22درات الت22ي تتفعَّ
م موض222وعياً، يمك222ن له222ا أن  ُتق222وَّ

وانطالقاً م2ن ه2ذا التق2ويم نس2تطيع 
أن نستدل عل2ى وج2ود اس2تعدادات 
22222َزة. مث22222ال ذل22222ك: إذا ك22222ان  مميَّ
اإلنس222ان يمل222ك اس222تعدادات ل222تعلّم 
اللغ22222222ة ف22222222إن مظ22222222اهر ه22222222ذه 
االس22تعدادات (الق22درة) ال تب22دو إال 
ف22ي الفت22رة الواقع22ة م22ا ب22ين الش22هر 
الثامن عشر م2ن عم2ره والس2نتين، 

م2222ن النض2222ج النفس2222ي م222ع ش2222يء 
الحرك2222222ي وبع2222222ض الوظ2222222ائف 

 النفس2222ية، كالوظيف2222ة الرمزي2222ة
)Galisson et al, 1995(.   

--------------------------------------- 

أب222و ري222اش، حس222ين وعب222د الح222ق،  -
). علم النفس الترب2وي 2007زهرية (

للطال222ب الج222امعي والمعل222م المم222ارس. 
دار المس222222222يرة للنش222222222ر والتوزي222222222ع 

           عّمان.والطباعة. 

- Galisson, R. et alt. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 
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Aptitude tests 
Tests d’aptitude 

 اختبارات االستعداد
 
يس2222مى اختب2222ار االس2222تعداد ك2222ذلك     

ق2ف؛ و ااختبار االتجاه2ات أو المو
ه2222و عملي2222ة قي2222اس اتج2222اه الف2222رد 
االيج222ابي أو الس2222لبي نح2222و مثي2222ر 
مع2222222ين م2222222ن خ2222222الل آرائ2222222ه و 
تصرفاته. و يمك2ن اعتب2ار اختب2ار 

االس2222222222تعداد اختب2222222222ارا مقنن2222222222ا             
 )standardized  يق2222222222222يس (

ق22درة الطال22ب الكامن22ة عل22ى كس22ب 
مهارة أو معلومات ، أو يقيس أي2ة 
س222222مات أخ222222رى تتنب222222أ بأدائ222222ه 

 قبلي . المست
اختب222ار االس222تعداد به222ذا التعري222ف    

يختلف ع2ن االختب2ار التحص2يلي ، 
ف22األخير يق22يس ال22تعلم الس22ابق أم22ا 
اختبار االستعداد فيس2تهدف تقري2ر 
م22دى اس22تعداد الف22رد وقابليت22ه ألن 
يتعلم أو يطور مهارات معين2ة ف2ي 
مج2ال مع22ين مت22ى م2ا حص22ل عل22ى 
التدريب المناسب، فهي اختب2ارات 

ل أساس22ي إل22ى القي22اس ته22دف بش22ك
أو التنب22222ؤ بدرج22222ة التحص22222يل أو 

اإلنج22از المتوق22ع م22ن ل22دن األف22راد 
 في نشاط معين.

إن اختب2222222ارات االس2222222تعدادات    
تغط2222ي تل2222ك الق2222درات الخاص2222ة 
بالتحص222يل الع222ام( المدرس222ي)، أو 
تل2222ك المتعلق2222ة بق2222درات خاص2222ة 
كالق222222درة الميكانيكي222222ة، و هن222222اك 
اختب222ارات تق222يس م222دى اس2222تعداد 

لل22تعلم ، وأخ22رى تق22يس ك22ال الف22رد 
من الق2درة الحالي2ة وال2تعلم الس2ابق 

، وذل222ك بغ222رض التنب222ؤ  ب222األداء  
المس22تقبلي ف22ي مج22االت مح22ددة: ( 
تعل22م اللغ22ات األجنبي22ة ، التم22ريض 
، مثال). و مهما تعددت و تنوع2ت 
ه22ذه االختب22ارات، فجميعه22ا تتوح22د 
ف22ي اله22دف ال22ذي يتمث22ل ف22ي قي22اس 

فرد إلى المدى، الذي وصل معه ال
درج2222ة م2222ن النض2222ج أو اكتس2222اب 
مه22222ارات معين22222ة أو معلوم22222ات، 
يتطل22ب الب22دء ف22ي ن22وع م22ن التعل22يم 

 الجديد.
----------------------------------------- 

حس22222222222222ن ش22222222222222حاتة و زين22222222222222ب -    
)، " معج222222222م 2003النج222222222ار(أكتوبر

المص2222طلحات التربوي2222ة و النفس2222ية "، 
الطبع22222ة األول22222ى، ال22222دار المص22222رية 
اللبناني222ة، الق222اهرة، جمهوري222ة مص222ر 

 25العربية، ص: 
 مكتب التربية العربية لدول الخليج-    

www.abegs.org/Aportal/Articl
e/ShowDetails?id=647 
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-Pierre Virignaud , Jean-
Luc Bernaud(2005), 
« L'évaluation des intérêts 
professionnels », 
Mardaga. 

 
Artistic ability 

Capacité artistique 
 قدرة فنية

 تتضح هذه القدرة في ناحيتين:   

: ناحي22ة اإلنت22اج الفن22ي و األول<<ى -
ه22ي المرتبط22ة بالجان22ب التعبي22ري 
أي القي22ام بعم22ل فن22ي مع22ين مث22ل 

 التصوير و الزخرفة؛

: ناحي22ة الت22ذوق الفن22ي و الثاني<<ة -
تق22دير الجم22ال و ه22ي الت22ي تظه22ر 
عن222د األش222خاص الق222ادرين عل222ى 
تمييز اإلنتاج الفني و الحكم عل2ى 
درج22ة الجم22ال بن22اء عل22ى مع22ايير 
خاص2222ة وض2222عت له2222ذا اإلنت2222اج 
الفني،     و قد يت2وفر ل2دى الف2رد 
القدرة على الت2ذوق الفن2ي،      و 
تق22222دير الجم22222ال دون أن يك22222ون 
قادرا عل2ى اإلنت2اج الفن2ي، و لك2ن 
الش2222خص الق2222ادر عل2222ى اإلنت2222اج 

ى الفن2ي غالب22ا م22ا يك2ون ق22ادرا عل22
 التذوق الفني.

---------------------------------------- 

رج2222اء محم2222ود أب2222و ع2222الم و نادي2222ة -
م )، " الف2روق 1995محمود شريف( 

الفردي222ة و تطبيقاته222ا التربوي222ة "، دار 
 القلم، الكويت.

)، " ال22222دليل 2003محم22222د مكس22222ي(-
البيداغوجي، مفاهيم مقاربات "، طبعة 

، الج22222222زء الثال22222222ث، 2003غش22222222ت 
منش222ورات ص222دى التض222امن، مطبع222ة 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المملكة 

 20-21المغربية، ص: 

 

Assimilation 
Assimilation 

 / استيعابتمثُّل 
المص22222طلح وثي22222ق الص22222لة بعل22222م 
ال22222نفس. إن22222ه ب22222المعنى الواس22222ع 
م222222222رادف لمف222222222اهيم: "ال222222222دمج 

)intégration أو االس2222تبطان ،(
)intériorisation ،( 

 اإلدراكي االمتالكأو 

 (approbation cognitive .
وبمعنى أكثر تقنية هو أحد وجه2ي 
المخطط222222222222ات اإلدراكي222222222222ة أو 
اإلجرائي222ة لألنش222طة العقلي222ة: إن222ه 
ش222ديد االرتب222اط بمفه222وم ال222تالؤم 

)accommodation عل222222222ى (
المس22توى ال22داخلي. إن التمث22ل ه22و 
عملي2222ة دم2222ج مكون2222ات موض2222وع 
خ222ارجي وإع222ادة تحقي222ق ت222وازن 
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ش22222اط العقل22222ي تبع22222اً لحاجات22222ه الن
 الوظيفية الخاصة به. 

يرى جان بياجه أن النشاط العقل2ي 
ينتِظم تبعاً لمخططين إدراكي2ين أو 
إج22رائيين ينطوي22ان عل22ى وجه22ين 
متح222دين غي222ر ق222ابلين لالنفص222ال: 
هن22اك م22ن جه22ة ال22دمج ف22ي ال22ذات 

)assimilation(.  وهن2222اك م2222ن
جهة أخ2رى ال2تالؤم (التكّي2ف) م2ع 

 )accommodationاألش22ياء (
، ف22222األول يش22222كل آلي22222ة معالج22222ة 
المعطي222ات الجدي222دة ودمجه222ا ف222ي 
المخطط22222ات الموج22222ودة س22222ابقاً، 
والث222222اني يش222222كل آلي222222ة التع222222ديل 
التالؤم222ي (التكّيف222ي) للمخطط222ات 
الس22ابقة تبع22اً للمعطي22ات الجدي222دة. 
إنهم22ا مع22اً يس22اعدان عل22ى تحلي22ل 
العملي22222ة الجدلي22222ة للتفاع22222ل ب22222ين 

لت222ي يق222دمها المعطي222ات اللغوي222ة ا
المح222222يط والخط222222ط المس222222تبطنة 
الموج2222ودة س2222ابقاً. وه2222ذا النش2222اط 
العقل2222ي ال يك2222ون عش2222وائياً، ب2222ل 
توجه222ه بن222ى الش222خص المعرفي222ة 
الت22ي يع22دلها ه22و اآلخ22ر بالمقاب22ل. 

 ,Galisson( وهذا معنى الجدلي2ة
R. et al,  1995(.  

 

----------------------------------------- 

اتجاه222ات  ).2002عم222ار، س222ام ( -
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

   مؤسسة الرسالة. بيروت.

- Galisson, R. et al. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

Gaonac’h, D. (1987). 
Théories d’apprentissage 
et d’acquisition d’une 
langu étrangère. CREDIF. 
Hatier. France. 

 

Assistive 
technology 

Technologie                                       
d'assistance 

 تكنولوجيا مساعدة
مختل222ف أن222واع التكنولوجي222ا       

الت222ي تس222تخدم لمس222اعدة المع222اقين 
بص222رياً أو س222معياً أو حركي222اً ف222ي 
العملي22ة التعليمي22ة التعلمي22ة وتتمث22ل 
منتجاته2222ا الحاس2222وبية ف2222ي أدوات 
إدخ222ال بديل222ة للمعلوم222ات تس222مح 

بجه2از الحاس2وب  للمع2اق ب2التحكم
دون الحاج22ة للوح22ة المف22اتيح، كم22ا 

ح بديل22222ة أن هن22222اك لوح22222ة مف22222اتي
مزودة بمفاتيح أكبر أو أصغر م2ن 
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اللوح22222ة  تل22222ك الموج22222ودة عل22222ى
إض22افة ألجه22زة ال22تحكم  العادي22ة،

بالف22أرة م22ن بع22د باس22تخدام اإلش22عة 
تح222ت الحم222راء وحرك222ة العي222ون، 

أنظم22ة ي22تم تفعيله22ا  كم22ا تتض22من
بالش22هيق والزفي22ر، وأخ22رى تل22بس 

 الي2د أو ف2ي الق2دم، وتس2تخدم ف2ي
، كم22ا ش22ةلل22تحكم بالف22أرة عل22ى الشا

شاشات تفّعل باللمس. أم2ا تتضمن 
تطبيقاته222222ا األخ222222رى فتتض222222من 
 طابع22222ات براي222222ل الت222222ي تح222222ول

النص222ص الحاس222وبي إل222ى طابع222ة 
براي2222222ل. وتش2222222مل التكنولوجي2222222ا 

لوح22222222ات المف22222222اتيح  المس22222222اعدة
 والشاشات االفتراضية.    

---------------------------------------- 

- Web Accessibility and 
Development Glossary 
(2010). Assistive 
technology. Retrieved on: 
2.6.2010. Available at: 
http://www.joedolson.com/
glossary.php 

 
Attention 
Attention 

 مالحظة
إن المالحظ2222ة ه2222ي عب2222ارة ع2222ن 
الجه2222د الحس2222ي والعقل2222ي الم2222نظم 

 والمن22تظم ال22ذي يق22وم ب22ه الباح22ث

بغية التعرف على بعض المظاهر 
الخارجي22222ة المخت22222ارة الص22222ريحة 

 والخفي222ة للظ222واهر واألح222داث
والس2222لوك الحاض2222ر ف2222ي موق2222ف 

 .معين ووقت محدد
كم222ا يمك222ن أن تع222رف المالحظ222ة 

إح222دى أدوات جم222ع  عل222ى أنه222ا
البيان222ات. وتس222تخدم ف222ي البح222وث 

داني222ة لجم222ع البيان222ات الت222ي ال المي
الحصول عليه2ا ع2ن طري2ق  يمكن

الدراسة النظرية أو المكتبية ، كما 
ال يمك2ن  تستخدم في البيانات الت2ي

جمعه22ا ع22ن طري22ق االس22تمارة أو 
المقابل2222ة أو الوث2222ائق والس2222جالت 

اإلحص2اءات الرس2مية  اإلداري2ة أو
والتق2222222ارير أو التجري2222222ب.ويمكن 

للباح22222222ث تبوي22222222ب المالحظ22222222ة  
يالحظ2ه الباح2ث م2ن  وتس2جيل م2ا

 المبحوث
 .سواء كان كالماً أم سلوكاً 

----------------------------------------- 
www.ejtemay.com 
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Audio- conference 
Audio-conférence 

 مؤتمر سمعي
لق22اء ح22واري باس22تخدام االتص22ال  

الص22وتي ب22ين ثالث22ة أو أكث22ر م22ن 
الط222222الب والمعلم222222ين م222222وزعين 
جغرافي222ا؛ وي222تم ت222وفيره م222ن قب222ل 
وح2222دة الكتروني2222ة وظيفي2222ة تض2222م 
مقس2222ماً هاتفي2222اً أو ع2222دة خط2222وط 
ه22222اتف، أو م22222ن قب22222ل ش22222ركات 
الهاتف، عبر إجراء مكالمة هاتفية 
يتب22ادل فيه22ا األط22راف المعلوم22ات 

ح2222ديث واالس2222تماع م2222ن خ2222الل ال
وال222رد ف222ي أج222زاء م222ن المكالم222ة 

 . بصورة تفاعلية

---------------------------------------- 

- Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, 
New Age International, 
New Delhi, India. 

  

 

 

 

 

 

 

Audio recorder 

Magnétophone 

 مسجل صوتي
جه222222از ميك222222انيكي أو كهرب222222ائي 
لتس2222جيل الص2222وت (مث2222ل الك2222الم 
واألناشيد والموسيقى) على شريط 
ممغ222نط، وع222ادة م222ا يمك222ن إع222ادة 
االنص22ات للم22ادة المس22جلة علي22ه؛ 
كم22ا يمك222ن نس22خ الش222ريط، وذل222ك 
عب22222ر إع22222ادة تمثي22222ل الموج22222ات 
الص22222وتية ومزجه22222ا ب22222المؤثرات 
الص22222222وتية. وهن22222222اك تطبيق22222222ان 

وتي، لتكنولوجي2222ا التس2222جيل الص2222
والتس2جيل  التم<اثليهما: التس2جيل 

 . الرقمي

في التسجيل الصوتي التم2اثلي ي2تم 
التقاط الصوت عبر مكب2ر ص2وتي 
ص2غير. وته22ز الموج22ات الص22وتية 
حاجز المكبر صوتي لتتح2ول إل2ى 
تي222ار كهرب222ائي متن222اوب، يتح222ول 
ب2222دوره إل2222ى مج2222ال مغناطيس2222ي 
متناوب التي2ار بواس2طة مغن2اطيس 

ي222ل الص222وت كهرب222ائي، يق222وم بتمث
ف222ي ش222كل من222اطق ممغنط222ة عل222ى 
ش222222222ريط بالس222222222تيكي مغط222222222ى 

أو النس2خ  أما التس2جيل مغناطيسياً.
الص2222وتي الرقم22222ي فتح2222ول في22222ه 
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اإلشارات الصوتية التماثلية، الت2ي 
التقطها مكب2ر الص2وت، إل2ى ش2كل 
رقم22ي م22ن خ22الل عملي22ة الرقمن22ة، 
بحي222ث ي222تم تخزينه222ا ونقله222ا ع222ن 
طري2222ق مجموع2222ة متنوع2222ة م2222ن 

ك2222األقراص المدمج2222ة الوس2222ائط، 
(انظ222ر أيض222ا م222ادة:  واالنترن222ت.

 تكنولوجيا رقمية).
---------------------------------------- 

 - Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, 
New Age International, 
New Delhi, India. 
- Answer.com (2010). 
Tape recorder. Retrieved 
on: 11.6.2010. Available at 

www.answers.com/topic/ta
recorder-pe 

 

Audio Media 

Audio Media 

 السمعية الوسائط
وهي الوسائل التي تخاط2ب حاس2ة 
الس2222222مع مث2222222ل اللغ2222222ة اللفظي2222222ة 
المس22موعة والتس22جيالت الص22وتية 
 واإلذاعة المدرسية والراديو.. إلخ 

وتض2م األدوات  الوس2ائل الس2معية
الت222ي تعتم222د عل222ى حاس222ة الس222مع 

 وتشمل :  

 اإلذاعة المدرسية الداخلية. ·

  .  المذياع " الراديو" ·

 ."  الحاكي " الجرامفون ·

 أجهزة التسجيل الصوتي.  ·

 
----------------------------------------------- 

 2002محمد رضا البغدادي(
),"تكنولوجيا التعليم والتعلم" القاهرة: 

  .17دار الفكر العربي,ص,

 

Audio studio 
         Auditif Studio 

 استوديو سمعي
غرف22222ة مجه22222زة بمختل22222ف أدوات 
 التس2222222جيل واإللق2222222اء الس2222222معي،

ومعزولة بع2وازل للص2وت. وه2ي 
تض2222م غرف2222ة لل2222تحكم واإلخ2222راج 
والمونت222222اج والنس222222خ الص222222وتي 
الع222ادي وااللكترون222ي. كم222ا أنه222ا 
م2222زودة ببرمجي2222ات وأس2222طوانات 

                                               .المؤثرات الصوتية المختلفة
--------------------------------------- 

- Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, 
New Age International, 
New Delhi, India. 
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 -  Answer.com (2010). 
Audio studio. Retrieved 
on: 8.4.2010. Available at: 

http://www.answers.com/t
opic/studio 

 

 

 

Audio-visual media 
Médias audio-

visuels 

 وسائل سمعية بصرية
أّي جه2222222از، أو م2222222ادة، أو آل2222222ة 
مستخدمة من المع2دات والمعين2ات 
والتطبيق222222222ات (ع222222222دا الم222222222واد 
المطبوع2222ة)، الت2222ي تتعام2222ل م2222ع 
الص22222وت والبص22222ر ويس22222تخدمها 
المعلم222222ون لتق222222ديم المعلوم2222222ات 
ولتوضيح موض2وع م2ا؛ وتتض2من 
الوس222222ائل الس222222معية البص222222رية: 
الش2222رائح، واألش2222رطة الس2222معية، 
وأش2222222رطة الفي2222222ديو، واألف2222222الم 

لتعليمي222222222ة، وأش222222222رطة نق222222222ل ا
المعلومات من خالل البص2ر و/أو 
الص222وت، إض222افة إل222ى األجه222زة 

(انظ22ر أيض22ا م22واد: المش22غلة له22ا. 
مسجل صوتي، وعارض ش2رائح، 

 .وعارض الشفافيات)

----------------------------------------- 

- Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, 
New Age International, 
New Delhi, India. 

-The Online Dictionary 
(2010). Audiovisual. 
Retrieved on: 11.6.2010. 
Available at: 
http://www.thefreedictionar
y.com/audiovisual 

 

Audit 

Auditeur 

 مستمع

من تتجه إليه الرس2الة هو  المستمع
اللغوي22222ة (الش22222فوية عل22222ى وج22222ه 
الخصوص من دون أن يكون ذلك 
حص22رياً، بمعن222ى أن المس222تمع ق222د 
يك22ون مس22تمعاً وقارئ22اً ف22ي الوق22ت 
ذاته، وهذا ه2و الوض2ع النم2وذجي 
للق22222راءة الجهري22222ة ف22222ي الص22222ف 
بإش22راف الم22درس) الت22ي يرس22لها 
المتكلم. ومن مرادفات هذه الكلم2ة 

المتلق2222222222ِّي ف2222222222ي االس2222222222تعمال: 
)récepteur أو المرَس222ل إلي222ه (
)destinataire أو المخاط22222ب (
)allocutaire  .( 
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والموق222222222ف التواص222222222لي  
الش22فوي يض22م مرس22الً ومس22تقِبالً، 
يوج2222ه األول منهم2222ا إل2222ى الث2222اني 
رسالة عبر قناة اتصال. والرس2الة 
تص222اغ اعتم222اداً عل222ى نظ222ام ه222و 
اللغ222ة، وم222دلول علي222ه أو ص222ورة 

ه222ذه اللغ222ة ه222ي ذهني222ة إلش222ارات 
المف222اهيم. واالتص222ال الش222فوي ق222د 
يك2222ون مباش2222راً، أي أن المرِس2222ل 
والمستقِبل يكونان موج2وَدين فعلي2اً 
ف22ي المك22ان (ص22فاً دراس22ياً ك22ان أو 
قاع22ة محاض22رات أو غي22ر ذل22ك)؛ 
وق22د يك22ون عب22ر اآلل22ة والح22واس، 
كم22ا ف22ي حال22ه االتص22ال اله22اتفي. 
وح2222ين يك2222ون الموق2222ف تفاعلي2222اً 

ِسل والمس2تقِبل األدوار يتباَدل المر
َتَبع22اً لمجري22ات الح22وار أو النق22اش 

   .)2002(عمار، 
----------------------------------------- 

). اتجاه222ات 2002عم222ار، س222ام ( -
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 مؤسسة الرسالة. بيروت.

- Galisson, R. et alt. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris.  

- Faggianelli, P. (1988). 
Méthodologie de 
l’expression. Collection: 

que sais-je? P. U. F. 
France. 

 

Authoring- 
software 

Authoring-logiciel 
 اتبرمجيتأليف ال

أنظم222ة حاس222وبية تس222مح بتط222وير 
الص222فحات االلكتروني222ة وإنش222ائها 
بص22222رياً؛ فه22222ي تول22222د الش22222يفرة 
الترميزي222ة المطلوب222ة الس222تعراض 
تل22ك الص22فحات بحي22ث يمك22ن م22ن 
خالله222222ا التنق222222ل ب222222ين تص222222ميم 
الص222فحات ولغ222ة برمجته222ا. وي222تم 
الحكم على البرمجية ذات النوعي2ة 
العالي222222ة، ع222222ن طري222222ق األدوات 

واجه22ة المس22تخدم المس22تخدمة ف22ي 
المس22تعملة لتص22ميم الص22فحة. أم22ا 
ف222ي النوعي222ة المتدني222ة للبرمجي222ة، 
ف222إن وض222وح الش222يفرة الترميزي222ة 
الت22222ي أنش22222ئت به22222ا الص22222فحات 
االلكتروني222ة، يح222ّدد م222دى س222هولة 
تحك222222م المس222222تفيد بتع222222ديل تل222222ك 

 .الصفحات أو إعادة تصميمها

---------------------------------------- 

 - PC Magazine 
Encyclopedia (2010). 
Authoring software 
definition. Retrieved on: 
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5.5.2010. Available at: 
http://www.pcmag.com/en
cyclopedia_term/0,2542,t=

authoring+software&Web+
i=54274,00.asp 

 

Axioms  
Axioms 

/ أوليات بديهيات  
 

هي المعلوم2ات األولي2ة الت2ي تبن2ى 
 عليها معلومات ثانوية.

وه22222ي:" القض22222ية الض22222رورية و 
 أصل اليقينيات ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 
 

Basic Inquiry 
Processes 

Processus  de  
Renseignements 

de base  
 األساسية عمليات االستقصاء

يمك2222222ن تلخ2222222يص عملي2222222ات      
االستقص22اء األساس22ية عل22ى النح22و 

 التالي:

) Observingـ22222 المالحظ22222ة: (
بتحدي222222222د األش222222222ياء وترتي222222222ب 

 المالحظات.

 ).Classifyingـ التصنيف (

) inferringـ2222222222 االس2222222222تدالل (
اس222تخالص االس222تدالالت المبني222ة 
عل222222ى المالحظ222222ات واس222222تخدام 

 .using numbersاألرقام 

 measuringـ22222222222222222222222222القياس 
والتواص2222222222222222222ل، والتنب2222222222222222222ؤ 

)predicting الس22222222222222222222تنباط (
المعلوم222222ات وتك222222وين أس222222اليب 

 الختبار التنبؤات.
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وعم22ل تعريف22ات إجرائي22ة للتميي22ز 
ب22222222ين التعريف22222222ات اإلجرائي22222222ة 
Operational definitions 

 وغير اإلجرائية.

وتك2222222222222222222وين الفرض2222222222222222222يات 
Formulating 
hypotheses  أي التميي222ز ب222ين
واالس222222222تدالالت,  الفرض222222222يات,

والمالحظ22ات, والتنب22ؤات وتك22وين 
,واختب2222ار الفرض22222يات, وتفس22222ير 

 Interpretingالبيان222222ات (
data أي وص22222ف المعلوم22222ات (

واالس222222تدالالت المبني222222ة عليه222222ا 
وتك222222222وين مع222222222ادالت لتمثي222222222ل 
المعلوم22222ات ورب22222ط المعلوم22222ات 
بالفرض222222يات وعم222222ل تعميم222222ات 
مدعومة بنت2ائج تجريبي2ة, و تحدي2د 

ض22222ابطة,و تميي22222ز المتغي22222رات ال
المتغي222222رات المس222222تقلة والتابع222222ة 
وإج22راء التج22ارب، وكيفي22ة ض22بط 
المتغيرات.والتجري22222222222222222222222222222222ب 

)experimenting وتفس22222222ير (
بيان22ات التج22ارب العلمي22ة، وتحدي22د 
المش22222اكل وتك22222وين الفرض22222يات، 

 والقيام باإلجراءات التجريبية. 
 

----------------------------------------- 

 

Basic- skills 

Compétences         
de base 

 كفايات أساسية
يطل222ق عليه222ا ك222ذلك: الكفاي222ات    

القاعدي22222ة، الرئيس22222ية .. وتس22222مى 
أيض2222ا بالكفاي2222ات  الجوهري2222ة أو 
الدنيا، وتشكل األس2س الض2رورية 
الت22ي ال ب22د م22ن اعتباره22ا ف22ي بن22اء 
تعلم222ات الحق222ة والت222ي ال يح222دث 
ال2تعلم ف2ي غيابه2ا. .. و ه2ي كفاي2ة 

التلمي222ذ أن يكتس222بها ينبغ222ي عل222ى 
لك222ي ي222تمكن م222ن االنتق222ال ب222دون 
مشاكل إلى تعلم2ات جدي2دة، تنبن2ي 
عليه22ا. و ه22ي مرتبط22ة بالس22ياق و 

 بوقت التكوين.

إن الكفايات األساسية تمثل م2ا ه2و 
ضروري و الزم، أي ما ال يمك2ن 
أن ي222222تم ف222222ي غياب222222ه أي تعل222222م 
مس22تقبلي. ل22ذلك فه22ي بمثاب22ة البن22اء 

ه القاع22222دي ال22222ذي ي22222نهض علي22222
الص22رح التعليم22ي كك22ل. و تج22در 
اإلش22ارة إل22ى أن22ه ال ينبغ22ي تج22اوز 

كفاي22ات أساس22ية  6أ  5أكث22ر م22ن 
 8ف22ي الس22نة و ف22ي ك22ل م22ادة م22ن 

كفايات أساس2ية لك2ل س2نة  10إلى 
و لك2ل مجموع22ة م2ن الم22واد، لك22ي 
ال يض22يع الم22درس و التالمي22ذ ف22ي 
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التفاص2222222يل إذا كان2222222ت الالئح2222222ة 
 طويلة.

ي2222222ات الج2222222دير بال2222222ذكر أن الكفا
األساس2222ية تش2222كل عتب2222ة النج2222اح 

seuil de sucée  ف22ي نهاي22ة
الس2222نة أو الس2222لك الدراس2222ي، ألن 
االحتك22ام إل22ى مع22دل محس22وب  ( 

) أو اش2222222222تراط  20/10م2222222222ثال 
اكتس22اب ك22ل المع22ارف الدراس22ية، 

 أمر غير مبرر و معقول. 

الكفاي22ات األساس22ية إذن، ال يمك22ن 
ألن ع2222222دم ، االس2222222تغناء عنه2222222ا 
ها ال يض2222من امتالكه2222ا و اكتس2222اب

ب22أي ح22ال م22ن األح22وال مواص22لة 
ال2222تعلم. إذ ه2222ي بمثاب2222ة الكفاي2222ات 
الض2222رورية الت2222ي علي2222ه تتوق2222ف 
مواص222222لة مش222222وار ال222222تعلم ف222222ي 

 المراحل الالحقة.

لق222د اعتم222دت الكفاي222ات األساس222ية 
كمنطل2222222ق لتش2222222خيص الب2222222رامج 
التربوي2222222ة األساس2222222ية و تحلي2222222ل 
مكتس222222بات المتعلم222222ين، خاص222222ة 

 ونس22كو مش22روع االنيس22كو    و الي
 )UNESCO-UNICEF  (

 Monitoringالمع22روف باس22م 
Learning Achievement 

و الذي طبق ف2ي أكث2ر م2ن ثالث2ين 
بل222دا، و ال222ذي أثب222ت فعالت222ه عل222ى 

      مستوى التحصيل و التقويم.

-----------------------------------------
)، " بناء 2007محمد حمود( -

الكفايات و تقويمها "، منشورات 
صدى التضامن، سلسلة الخدمات 
التربوية و اإلدارية، مطبعة النجاح 

 24الجديدة، الدار البيضاء، 

فري22222ق م22222ن األس22222تاذة و الب22222احثين  -
) " مص2222222وغات 2006الترب2222222ويين،(

خاص222ة بتك222وين المعلم222ين العرض222يين 
الحاص222لين عل222ى ش222هادة الباكلوري222ا أو 
مستوى أقل "، مديري2ة تك2وين األط2ر، 

وطني22222ة   و التعل22222يم وزارة التربي22222ة ال
الع22222الي و تك22222وين األط22222ر و البح22222ث 

  20العلمي، الرباط، ص: 

)، " بي22داغوجيا 2006لحس22ن ت22وبي( -
الكفاي22222ات  و األه22222داف االندماجي22222ة_ 
ره22ان عل22ى ج22ودة التعل22يم   و التك22وين 
"، سلس2222لة المكتب2222ة التربوي2222ة، مكتب2222ة 
الم222دارس، ال222دار البيض222اء، المغ222رب، 

 88ص:
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Behaviorism 

Behaviorisme 
 سلوكية

ظه222رت المدرس2222ة الس2222لوكية .  1
بكيفي22ة قوي22ة بع22د الح22رب العالمي22ة 

م ف22ي 1912األول22ى، تحدي22دا س22نة 
الوالي2222ات المتح2222دة األمريكي2222ة، و 
م22222ن أش22222هر مؤسس22222يها " ج22222ون 

، ) Watson 1913( واطس2ون " 
الع22222الم األمريك22222ي ال22222ذي وج22222ه 
اهتمامه لدراسة س2لوك الحي2وان و 
سلوك اإلنسان  و بخاص2ة ص2غار 
األطف22222ال ال22222ذين اه22222تم بدراس22222ة 
االنفعاالت األساسية ل2ديهم. و ب2ين 
أن هن22اك ثالث22ة انفع22االت أساس22ية 
هي انفعال الخوف و الغض2ب   و 

 الحب. 

إن المدرس22ة الس22لوكية تق22وم عل22ى 
عية أس222222اس الدراس222222ة الموض222222و

للس222لوك، معتب222رة الس222لوك مج222رد 
اس22222تجابة فس22222يولوجيا للمنبه22222ات 
البيئي222222ة الخارجي222222ة و العملي222222ات 
البيولوجي222ة الباطني222ة، و الس222لوكية 
ال تأخ222ذ بع222ين االعتب222ار عوام222ل 

 الوراثة أو الفكر أو اإلرادة.

لقد اعتب2رت ه2ذه المدرس2ة ال2تعلم  
عملي22ة تغي22ر ش22به دائ22م ف22ي س22لوك 

ة لق222222د ش222222كلت النظري222222 الف222222رد.

الس222لوكية اتجاه222ا ح222ديثا ف222ي عل222م 
النفس  و حاولت أن ترقى به إل2ى 
مس222222توى العل222222وم الرياض222222ية و 
الفيزيائي2222ة ع2222ن طري2222ق اعتم2222اد 
خطوات الم2نهج العلم2ي الت2ي ه2ي 
المالحظة و وض2ع الفرض2يات ث2م 
التجري2222222ب فالنتيج2222222ة فالتأوي2222222ل 

 فالخاتمة.

أم22ا ع22ن أص22ل لف22ظ " س22لوكية "   
ف2ي  فقد اشتق من اللف2ظ األمريك2ي

اللغ2222222222222222222222222ة الفرنس2222222222222222222222222ية 
Comportement  .أي س222لوك

و تع2222222222د الس2222222222لوكية نظري2222222222ة 
س222يكولوجية، تجع222ل م222ن الس222لوك 
المالح22222ظ ه22222دفا لعل22222م ال22222نفس و 
للمح222يط ك222ذلك؛ باعتب222ار الس222لوك 
المالح222ظ ه222و المفت222اح لتحدي222د و 

 شرح التصرفات اإلنسانية.

تعتب222ر النزع222ة الس222لوكية اتجاه222ا  
أساس22يا م22ن اتجاه22ات عل22م ال22نفس 

اص22ر، و ه22و اتج22اه يعتق22د أن المع
مفتاح الشخصية يتمثل ف2ي دراس2ة 
الس222لوك ألن222ه ه222و وح222ده القاب222ل 
للمالحظ22ة و القي22اس، ب22ل و إع22ادة 
التوجي22ه و التع22ديل. ل22ذلك ح22ددت 
السلوكية موضوع عل2م ال2نفس ف2ي 
دراس22ة الس22لوك الخ22ارجي للك22ائن 

 الحي. 
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من مبادئ النظرية السلوكية نج2د  
 ما يلي:

ü تجارب الم2تعلم  التعلم ينتج من
 و تغيرات استجابته؛

ü التعلم مرتبط بالنتائج؛ 

ü  ال22222222تعلم ي22222222رتبط بالس22222222لوك
 اإلجرائي الذي نريد بناءه؛

ü  ال2222تعلم يبن2222ى ب2222دعم و تعزي2222ز
 األداءات القريبة من السلوك؛

ü  ال222تعلم المقت222رن بالعق222اب ه222و
 تعلم سلبي.

عل2222222ى المس2222222توى الترب2222222وي و  
البي22داغوجي  الدي22داكتيكي، ش22كلت 

مرجعي22ة لع22د مقارب22ات؛ الس22لوكية 
منه22ا مقارب22ة تعل22م الق22راءة بش22كل 
تجزيئ22222ي و تقطيع22222ي للكلم22222ة أو 
الفقرة.. لكنها تعرضت لنق2د حي2ث 
يعتبر االتجاه السلوكي الذي يفس2ر 
الس22222لوك ب22222المثير و االس22222تجابة، 
اتجاها غي2ر مقب2ول الي2وم، إذ يه2تم 
عل222م ال222نفس المعاص222ر بشخص222ية 
اإلنس2222ان ف2222ي مختل2222ف جوانبه2222ا 

العميق222222ة، و الجس222222مية       النفس222222ية 
 .و العقلية

  -------------------------------------- 

)، " 1982ن222ور محم2222د الش2222رقاوي(أ-
التعلم و الشخصية " مجلة عالم الفك2ر، 

 22 ، الكويت، ص 13المجلد 

)، " المعج222222م 2006أحم222222د أوزي( -
الموس222وعي لعل222وم التربي222ة "، مطبع222ة 

البيضاء، المملكة النجاح الجديدة، الدار 
 166-165المغربية، ص: 

)، " مقارب22ات 2010محم22د ش22رقي( -
بيداغوجية، من تفكي2ر ال2تعلم إل2ى تعل2م 
التفكي22ر_ دراس22ة سوس22يوبيداغوجية "، 
إفريقي22ا الش22رق، ال22دار البيض22اء، ص: 

21 

)، " 2008عب22د الحمي22د، هب22ة محم22د(-
معجم مصطلحات التربية و علم النفس 

 108، ص: "، دار البداية، عمان

-Raynal F., Rieunier 
A,(2001), «  
Pédagogie :dictionnaire 
des concepts clés », ESF 
éditeur,  

http://instec.wordpress.co
2/-m/2008/06/14/bsubject 
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Behavior 
Modification 

Modification du 
comportement 

 تعديل السلوك
يشير تعديل السلوك إل2ى عملي2ة    

تغيي222ر الس222لوك بمكاف222أة األعم222ال 
المرغوب2222ة أو بتجاه2222ل األعم2222ال 
غي22ر المرغوب22ة وه22ذا الن22وع م22ن 
االس22تراتيجية يعم22ل عل22ى تأس22يس 
إدارة صفية فاعل2ة. يالح2ظ المعل2م 
حاالت الس2لوك المس2تهدف الم2راد 

دخل المعل22م الختي22ار تغيي22ره ث22م يت22
اس222تراتيجية مناس222بة لتع222ديل ه222ذا 
السلوك. ومن ناحي2ة أخ2رى يمك2ن 
أن يكون التدخل إيجابي2اً باس2تخدام 

 “ Reinforcesالمعززات "

لتك22رار س22لوكات إيجابي22ة. وهن22اك 
مبادئ عامة في تعديل السلوك في 
غرف2222222ة الص2222222ف مث2222222ل إب2222222راز 

 .اإليجابيات والثناء على المتعلم
----------------------------------------- 

 -Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 
"استراتيجيات التعليم, دليل لتدريس 

أفضل". ترجمة عبد هللا مطر أبو نبعة 
) الكويت, مكتبة الفالح,  2003:(

. 365طبعة األولى,ص,  

 

 

Behaviorism 

Behaviorisme 

 سلوكية

النظري222ات  تض222م الس222لوكية.  2
النفس2222ية للس2222لوك، القائم2222ة عل2222ى 
األس2222اس التجريب2222ي، الت2222ي تق2222يم 
عالق22ة ب22ين مثي22رات ص22ادرة ع22ن 
المح22يط الخ22ارجي واالس22تجابات ( 
العفوي2222222ة أو المكتس2222222بة) الت2222222ي 
تس2222تثيرها  تل2222ك المثي2222رات ل2222دى 
الك22ائن الح22ي. وه22ذه العالق22ة قابل22ة 

 للمالحظة والقياس مباشرة. 

الس22لوكية ف22ي ردة فعله22ا  لق22د ب22دت
عل222ى النظري222ات العقالني222ة عقي222دة 
تؤكد أن الموضوع الحصري لعلم 
ال2نفس ه22و الس22لوك الظ22اهر القاب22ل 

والقياس. إنها عل2ى ه2ذا  للمالحظة
األس222اس تنف222ي دور الوراث222ة ف222ي 
ال222تعلم واالكتس222اب، وتنس222ب ك222ل 
ش222يء إل222ى البيئ222ة. إن ك222ل أنم222اط 
الس222لوك ُت222َتعلم عب222ر آلي222ة المثي222ر 

 ستجابة مقرونين بالتعزيز. واال
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وال يخ222رج تعل222م اللغ222ة واكتس222ابها 
ع222222ن ذل222222ك. إن كت222222اب س222222كينر 
المش222222هور: (الس222222لوك اللغ222222وي، 

) تضمن أشهر المح2اوالت 1957
المعروف222ة لبن222اء نم222وذج س222لوكي 
للنظ222222رة إل222222ى ال222222تعلم اللغ222222وي. 
ونظرية س2كينر ف2ي ال2تعلم اللغ2وي 
تش222222كل امت222222داداً لنظريت222222ه ف222222ي 

وتبع222اً له222ذه اإلش222راط اإلجرائ222ي. 
النظرية يرسل الطفل إج2راء ل2يس 
له بالض2رورة أي م2ؤثر خ2ارجي. 
وه22ذا اإلج22راء يمك22ن االحتف22اظ ب22ه 
ع22ن طري22ق التعزي22ز، ف22إذا أص22در 
الطفل جملة (أري2د حليب2اً) وأعط2اه 
أحد األب2وين حليب2اً، حص2ل تعزي2ز 
اإلج2222222راء. وبتك2222222رار اإلج2222222راء 
وتك222رار التعزي222ز ي222تم اإلش222راط. 

ء ت2222تحكم وع2222دد م2222رات اإلج2222را
بالس22لوك اللغ22وي مث22ل أي س22لوك 
آخ22ر. فعن22دما تك22ون ردود األفع22ال 
عل22ى الس22لوك إيجابي22ة، أي عن22دما 
يتك22رر التعزي22ز بتك22رار الس22لوك، 
س222ُيحَتَفظ ب222ه وس222يتكرر. وعن222دما 
تك2222ون ردود األفع2222ال س2222لبية، أي 
حينما ال يع2زز الس2لوك، أو حينم2ا 
يعقب22ه عق22اب، سيض22محل احتم22ال 

تمام2اً. غي2ر حدوثه، وربم2ا انته2ى 
أن سكينر تعرض النتقادات عنيفة 
م22ن شومس22كي ف22ي كتاب22ه الش22هير: 

)، نقض2ت 1957(البنى النحوي2ة، 

األسس الت2ي قام2ت عليه2ا نظريت2ه 
 ).2002(عمار, 

  -------------------------------------- 

). اتجاه22222ات 2002عم22222ار، س22222ام ( -
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

    .روتمؤسسة الرسالة. بي

- Galisson, R. et al. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

 

Blended learning 

Apprentissage 
mixte 

  تعلم مزيج
هو التداخل ب2ين أفض2ل م2ا يقدم2ه  

ال2222تعلم اإللكترون2222ي وأفض2222ل م2222ا 
يقدم22ه التعل22يم التقلي22دي. إن ال22تعلم 
الم222زيج ي222تمم ال222تعلم اإللكترون222ي، 
وعادة ما يك2ون ه2ذا ال2تعلم خليط2اً 
م22ن أم22ور متع22ددة، ه22ي: الت22دريب 
التقليدي الموّجه من قبل المدرس، 
والم2222222222222ؤتمرات أو الت2222222222222دريب 

وال2222تعلم  اإللكترون2222ي المت2222زامن،
ذات2222ي الس2222رعة غي2222ر المت2222زامن، 
والت2دريب ال2وظيفي ال2ذي يق2وم ب22ه 
مراق2ب أو موظ2ف ذو خب2رة. وق22د 
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تتض2222من ب2222رامج ال2222تعلم الم2222زيج 
أش22كاالً متع22ددة م22ن أدوات ال22تعلم، 
مث2222222ل: الب22222222رامج التعاوني22222222ة أو 
االفتراضية المباشرة، والمق2ررات 
اإللكتروني22222ة المعتم22222دة س22222رعتها 

ظم22ة دع22م عل22ى الم22تعلم نفس22ه، وأن
األداء اإللكترون222222ي ف222222ي البيئ222222ة 
المبنية على مه2ام العم2ل، وأنظم2ة 
إدارة التعلم. ويولف التعلم الم2زيج 
ب222ين أنش222طة مختلف222ة تعتم222د عل222ى 
األح22داث التعليمي22ة، بم22ا ف22ي ذل22ك 
الفص22ول التقليدي22ة (وجه22اً لوج22ه)، 
وال22222تعلم اإللكترون22222ي المباش22222ر، 
وال22تعلم ال22ذاتي الس22رعة (المعتم22د 

عل22ى الم22تعلم نفس22ه).  ف22ي س22رعته
ويرج22ع مفه22وم ال22تعلم الم22زيج إل22ى 
فك22222رة أن ال22222تعلم ل22222يس ف22222وري 
الح22دوث، ولكن22ه عملي22ة مس22تمرة؛ 
ول22ذلك ي22وفر ال22تعلم الم22زيج فوائ22د 
متع22ددة. (انظ22ر أيض22اً م22ادة: تعل22م 

 الكتروني).
  -------------------------------------- 

). تكنولوجي2ا 2008سلطان، ع2ادل ( -
والت2دريب، مكتب2ة الف2الح للنش2ر التعليم 

 والتوزيع، الكويت.

  

 

 

 

 

 

Blog 

Blog 

 مدونة
موقع على شبكة االنترن2ت، ع2ادة  

م222ا يح222تفظ ب222ه األف222راد لتس222جيل 
م222داخالتهم وتعليق222اتهم ومق222االتهم 
الشخص2222ية ح2222ول الموض2222وعات 
ذات الط2ابع االجتم2اعي والمهن2ي، 
وهو يتض2من وص2فاً لألح2داث ف2ي 
شكل مفكرات ومذكرات وت2أمالت 
يومي22ة، أو أي22ة م22واد أخ22رى مث22ل 
الرس2ومات أو الفي2ديو؛ والع22ادة أن 

رض المق22االت هن22ا ف22ي ترتي22ب تع22
 زمني عكسي.

  -------------------------------------- 

 -   Webopedia Computer 
Dictionary (2010). Blog. 
Retrieved on: 7.4.2010. 
Available at: 
http://www.webopedia.co
m/blog.html 
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Board 

Tableau 

 سبورة
ل222وح ع222ريض مس222توي وخش222ن، 
أب22يض أو مل22ون، يس22تخدم للكتاب22ة 
علي222ه وش222رح ال222دروس للط222الب 
باستخدام الطبشورة أو أقالم الخط 
الع2222222ريض الملون2222222ة والس2222222وداء 

 .والبيضاء

  -------------------------------------- 

- Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, 
New Age International, 
New Delhi, India. 

- Dictionary.com (2010). 
Board. Retrieved on: 
5.5.2010. Available at: 
http://dictionary.reference.
com/browse/board 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 

Brainstorming 

 عصف ذهني
 ح<<ل المش<<كالتتقني22ة جماعي22ة ف22ي 

يتب222222ادل م222222ن خالله222222ا أعض222222اء 
المجموع222222ة األفك222222ار والحل222222ول 
بصورة تلقائي2ة واستبص2ارية؛ م2ع 
محاول22ة ح22ل المش22كلة ع22ن طري22ق 
التفكي222222ر بش222222كل مكث222222ف ح222222ول 
موض2222وع مع2222ّين لفه2222م المواق2222ف 
المعق2222دة في2222ه وتط2222ارح الحل2222ول 
بش22أنها. وتق22وم ه222ذه التقني22ة عل222ى 
مب22دأين: تأجي22ل الحك22م عل22ى قيم22ة 

الول22222ى األفك22222ار ف22222ي المراح22222ل ا
للعص22ف، وع22دم الك22ف ع22ن تولي22د 
األفكار ألن اإلكثار منها يمك2ن أن 
يوص2222ل إل2222ى أفك2222ار قيم2222ة ف22222ي 
المراح2222ل التالي2222ة. كم2222ا أن له2222ذه 

: ع2دم األول<ى قواع2د،أرب2ع التقنية 
انتق222اد أفك222ار أعض222اء الفري222ق أو 

ع عل22ى : التش22جيالثاني<<ةالط22الب، و
إعط2222اء أكب2222ر ع2222دد ممك2222ن م2222ن 

: اإلكث222ار م2222ن الثالث<<<<ةاألفك222ار، و
: ملكي222ة الرابع<<<ةط222رح األفك222ار، و

األفك2222ار لكاف2222ة األعض2222اء، م22222ع 
القدرة على الجمع بين ع2دة أفك2ار 

 أو تحسينها أو تكييفها. 
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يمك22ن الت22دريس به22ذه التقني22ة عل22ى 
خطوات. في الخط2وة األول2ى: ي2تم 
 تعريف طريقة العمل به2ا للط2الب

يتبع222ه ط222رح مش222كلة دراس222ية ث222م 
اختي222222ار أعض222222اء المجموع222222ات 
الطالبي22ة وتوزي22ع األدوار عل22يهم، 
حي222ث يقوم222ون بتق222ديم اقتراح222ات 
الحل222ول األولي222ة، وتس222جيل كاف222ة 
األفكار. وفي الخطوة الثانية: تعقد 
حلق22ة نقاش22ية ثاني22ة يق22وم األعض22اء 
فيها بتحديد المشكلة. وفي الخط2وة 

ة المشكلة. الثالثة: تتم إعادة صياغ
وف222ي الخط222وة الرابع222ة: ت222م كتاب222ة 
األس222222ئلة الناتج222222ة ع222222ن إع222222ادة 
الص22222ياغة وت22222دوين المالحظ22222ات 
حس22ب ط22رح الط22الب له22ا. وف22ي 
الخطوة الخامسة: يتم إيقاف ط2رح 
األفك222ار ومراجع222ة كاف222ة األفك222ار 
الس2222ابقة ويطل2222ب م2222ن األعض2222اء 
ط2222رح أفك2222ار جدي2222دة وتعزي2222زهم 
لتولي222د أفك222ار أكث222ر. وبع222دها ي222تم 

يص األفك22ار وتقويمه22ا اختي22ار تلخ22
 األجود منها لحل المشكلة.    

  -------------------------------------- 

دي222222ك، ولت222222ر وري222222زر، روب222222رت  -
). التخط2222يط للتعل2222يم الفع2222ال، 1989(

ترجم222ة غ222زاوي، محم222د، دار حن222ين، 
 عمان، األردن.

  

 

 

 
Brainstorming 

Method 
Méthode de “Brain 

storming “ 
 طريقة العصف الذهني

 
العص22ف ال22ذهني ي22تم  ف22ي طريق22ة

ع222222رض مش222222كلة معين222222ة عل222222ى 
الطالب وتوضيحها والكش2ف ع2ن 

تقديم  يهمجوانبها كافة، ثم يطلب إل
حل2222ول ش2222فوية وفوري2222ة. ويق2222وم 
الم22درس بت22دوين كاف22ة اآلراء دون 
التعلي222ق عليه222ا، ث222م يق222دم الحل222ول 
ويخت22ار م22ا ه22و مناس22ب م22ن ه22ذه 
اآلراء بع22د انته22اء جلس22ة العص22ف 

 الذهني.
 في العصف الذهني  تقوم طريقةو 
ت2222دريب عل2222ى حري2222ة التعل2222يم وال

 س2تخدم م2ن أج2ل تولي2دتالتفكي2ر و
ار لمعالج222ة أكب222ر ك222م م222ن األفك222

موض2222222وع م2222222ن الموض2222222وعات 
 المفتوحة من المهتمين أو المعنيين

  . بالموضوع خالل جلسة قصيرة
المب22222ادئ األساس22222ية ف22222ي جلس22222ة 

يعتم22د نج22اح  : العص22ف ال22ذهني
جلس22222ة العص22222ف ال22222ذهني عل22222ى 

 : تطبيق أربعة مبادئ أساسية ه2ي
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إرج2اء التقي2يم : ال يج2وز  .. أوالً 
ف22ي تقي2يم أي م2ن األفك2ار المتول2دة 

الجلس22ة ألن  المرحل22ة األول22ى م22ن
نقد أو تقييم أي فكرة بالنسبة للفرد 
المش222ارك س222وف يفق222ده المتابع222ة 

انتباه22ه ع22ن محاول222ة  ويص22رف
الوص222ول إل222ى فك222رة أفض222ل ألن 
الخوف من النقد والشعور ب2التوتر 

   .التفكي22ر اإلب222داعي يعيق22ان
إطالق حرية التفكي2ر : أي  ثانياً ..

تفكي2222ر ال التح2222رر مم2222ا ق2222د يعي2222ق
اإلبداعي وذلك للوصول إلى حالة 
م22ن االس22ترخاء وع22دم ال22تحفظ بم22ا 

الق22درات اإلبداعي22ة  يزي22د انط22الق
عل22ى التخي22ل وتولي22د األفك22ار ف22ي 

 ج22و ال يش22وبه الح22رج م22ن النق22د
والتقي22يم ، ويس22تند ه22ذا المب22دأ إل22ى 
أن األخطاء غير الواقعي2ة الغريب2ة 

تثي22ر أفك22اراً أفض22ل  والطريف22ة ق22د
   .ص اآلخ222رينعن222د األش222خا

 الك22م قب22ل الكي22ف : أي ثالث<<اً ..
التركيز في جلسة العصف الذهني 
عل2ى تولي2د أكب22ر ق2در م2ن األفك22ار 
مهم2222ا كان2222ت جودته2222ا ،فاألفك2222ار 
المتطرف222222ة وغي222222ر المنطقي222222ة أو 
الغريبة مقبول2ة ويس2تند ه2ذا المب2دأ 

ب22222أن األفك22222ار  عل22222ى االفت22222راض
والحلول المبدع2ة للمش2كالت ت2أتي 

 حلول غير المألوفةبعد عدد من ال
 .واألفك2222222222ار األق2222222222ل أص2222222222الة

البن222222اء عل222222ى أفك222222ار  رابع<<<<<<اً ..
تطوير أفك2ار  اآلخرين : أي جواز

اآلخ22رين والخ22روج بأفك22ار جدي22دة 
فاألفك222ار المقترح222ة ليس222ت حك222راً 

أص22حابها فه22ي ح22ق مش22اع  عل22ى
ألي مش22222ارك تحويره22222ا وتولي22222د 

 أفكار أخرى منها.
----------------------------------------- 

)، " 1998محم2222222د عل2222222ي الس2222222يد (-
مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
التدريس "، الطبعة األول2ى. جمهوري2ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.
)، " 2007حس2222222222ين الجهض2222222222مي(-

الطريقة االستقرائية و االس2تنتاجية ف2ي 
الت2222دريس ".المنت2222دى الترب2222وي.وزارة 

 و التعليم. سلطنة عمان.التربية 
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C 
 

Child Theater 

 مسرح الطفل
مس22رح الطف22ل ه22و ذل22ك المس22رح 
الذي يخ2دم الطفول2ة س2واء أق2ام ب2ه 
الكبار أم الصغار مادام الهدف هو 
إمت2222اع الطف2222ل و الترفي2222ه عن2222ه و 
إث2222ارة معارف2222ه ووجدان2222ه وحس2222ه 
الحرك222222ي أو تش222222خيص الطف222222ل 
ألدوار تمثيلي22ة و لعبي22ة و مواق22ف 
درامي222ة للتواص222ل م222ع الكب222ار أو 

و به222ذا يك222ون مس222رح  ،الص222غار
الطف22222ل مختلط22222ا ب22222ين الكب22222ار و 

و يعن22ي ه22ذا أن الكب22ار  ،الص22غار
يؤلف222222ون و يخرج222222ون للص222222غار 
ماداموا يمتلكون مه2ارات التنش2يط 
و اإلخ2222222222راج و تقني2222222222ات إدارة 
الخش22بة،  أم22ا الص22غار فيمثل22ون و 

اللغ222222ة و الحرك222222ة و يعب222222رون ب
يجس22222دون الشخص22222يات بطريق22222ة 

مباش222رة أوغي222ر مباش222رة اعتم222اد 
و من هن2ا، فمس2رح  ،على األقنعة 

الص22غار ه22و مس22رح للطف22ل م22ادام 
الكب222ار يقوم222ون بعملي222ة الت222أطير، 
وهو ك2ذلك مس2رح الطف2ل إذا ك2ان 
مس22رحا يق22وم ب22ه الطف22ل تمث22يال و 
إخراج222ا وتأليف222ا وهك222ذا، فمس222رح 

لتقلي2222222د الطف2222222ل يعتم2222222د عل2222222ى ا
 المحاكاتي و اإلبداع اإلنتاجي

 

 

Choral 
Responses 

Réponses Choral 

 ترديد جماعي
يتطلب هذا األس2لوب م2ن الطلب2ة   

تك2222رار العب22222ارات الت22222ي يقوله22222ا 
 المدرس و تردادها بشكل جم2اعي

عل2222ى ش2222كل "ك2222ورس" و يمك2222ن 
تقس22يم مجم22وع الطلب22ة ف22ي الص22ف 
إلى مجموعات صغيرة حيث تقوم 

بتردار العبارات ك2ل كل مجموعة 
على حدة و ذلك حينما يك2ون ع2دد 

 الطالب في الصف كبيراً.

يق22222وم الم22222درس بتق22222ديم نم22222وذج 
واض22ح و مس22موع م22ن قب22ل جمي22ع 
الطلب222ة , ويق222وم الم222درس بانتق222اء 
المادة المراد تكرارها بعناية حيث 
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أن العب2222ارات الطويل2222ة ال تص2222لح 
جاً يك2رره الط2الب ذألن تكون نمو

 من بعده بنجاح.

و يراق22ب الم22درس األخط22اء الت22ي 
يرتكبها الطالب في أثن2اء التح2دث 
و يقوم بتص2حيحها و يس2تخدم ه2ذا 
األس2222لوب عن2222د تق2222ويم المعلم2222ات 
الجدي22222دة ف22222ي ال22222درس. و له22222ذا 
األس22222لوب فائ22222دة ف22222ي مس22222اعدة 
الطالب لممارسة التحدث باللغة و 
ينم222ي ف222يهم الثق222ة للتح222دث ض222من 

و غالب222اً م222ا  ،المجموع222ة بأكمله222ا
خدم ه222ذا األس222لوب ف222ي تعل222م يس222ت

 .اللغات األجنبية
-------------------------------------------- 

-Hasan, A. S 
(1993).Methodology of 
Teaching English, 
Damascus, Damascus 
University, p148, 149 

 
 

Classroom Activity 
Activité en classe 

 نشاط صفي       
 

ه22و النش22اط ال22ذي يج22ري داخ22ل    
غرف222ة الص222ف س222واء أك222ان ذل222ك 
النش2222اط ص2222ادر ع2222ن المعل22222م أم 

المتعلم. فمن األنشطة التي تص2در 
عن المعل2م ه2ي الش2رح والمناقش2ة 
وط2222222رح األس2222222ئلة والع2222222روض 
العملي222ة، أم222ا الت222ي تص222در ع2222ن 
الم222222تعلم فتتمث222222ل ف222222ي االنتب222222اه 
واالس222222تماع، وعم2222222ل وإج2222222راء 
المقارن2222222ات، وعم2222222ل الرس2222222وم 

 ألشكال.وا
 
 

Classroom 
Behavior 

Comportement en 
classe 

 سلوك صفي
يجب تقييم سلوك الط2الب داخ2ل   

غرف222ة الص222ف. وهن222اك أس222اليب 
لمراقب2222ة س2222لوك الط2222الب وتقي2222يم 

 محاوالت التغيير. 
----------------------------------------- 

-Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 
"استراتيجيات التعليم, دليل لتدريس 
أفضل". ترجمة عبد هللا مطر أبو نبعة 

) الكويت, مكتبة الفالح,  2003:(
.503,469,512طبعة األولى ,ص  
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Classroom 
Management 

Gestion de classe 
/ إدارة الفصل  إدارة الصف

 الدراسي
  
ه22ي عملي22ة قي22ادة األنش22طة الت22ي  

تجري في غرف2ة الص2ف م2ن قب2ل 
المعل2222م أثن2222اء العملي2222ة التعليمي2222ة 
التعلمي22222222ة لتحقي22222222ق األه22222222داف 
التربوي222ة. وه222ي ت222دبير للظ222روف 
التي تجعل في غرفة الصف أم2راً 
ممكن222222اً ف222222ي ض222222وء األه222222داف 

 التعليمية.
 

 
Classroom 

Reading 
Lecture en classe 

 قراءة صفية
 

ه2222ي الق2222راءة الت2222ي تنف2222ذ داخ2222ل 
؛ أله2222222داف الص2222222ف الدراس2222222ي

. وتختلف أهدافها باختالف تعليمية
الصف ال2ذي تنف2ذ في2ه، وإن كان2ت 
ف222ي منظوره222ا الع222ام ترم222ي إل222ى 
ت2222دريب التالمي2222ذ عل2222ى الق2222راءة 

به22دف إتق22ان مهاراته22ا.  فه22ي ف22ي 
الصفوف الدنيا ترمي إلى الت2درب 

لمكتوب22ة أو عل22ى تع22رف الرم22وز ا
المطبوع22ة (الح22روف) م22ن خ22الل 
ربطه222222ا باألص222222وت المنطوق222222ة 
222زة س222معياً، والت222ي تجس222دها  المميَّ
بص222رياً، ث222م رب222ط ه222ذا التش222كيل 
الس22222معي البص22222ري  بالص22222ورة 
الذهنية للكلمة التي تش2كل معناه2ا. 
وتع22رف تل22ك الكلم22ة ف22ي التركي22ب 
الذي وردت فيه (الجمل2ة)، وال2ذي 

لق2راءة يسمى السياق، وهك2ذا. إن ا
الص22فية عل22ى ه22ذا المس22توى ذات 
ه222دف ت222دريبي عل222ى الق222راءة ف222ي 

 شكلها الجهري في المقام األول. 

وم22ع االرتق22اء ف22ي الس22لم التعليم22ي 
ي2222زداد االهتم2222ام ب2222المعنى ال2222ذي 
22ل إلي22ه عموم22اً عب22ر الق22راءة  ُيَتوصَّ
الص22222امتة. وح22222ين نص22222ل إل22222ى 
المرحل222ة الثانوي222ة تص222بح الق222راءة 

تعليمي22ة، م22ن دون الص22امته غاي22ة 
أن تهم222َل كلي222اً الق222راءة الجهري222ة. 
وف22ي ه22ذا المس22توى أيض22اً ي22درب 
الط222الب عل222ى ن222وع متط222ور م222ن 
الق2راءة، ه2و: الق2راءة الناق2دة الت22ي 
ُتحقَّق أهدافها عبر ش2كلي الق2راءة: 

 الصامت والجهري.
----------------------------------------- 
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). اتجاه222ات 2002عم222ار، س222ام ( -
ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة.  حديث2222ة

 مؤسسة الرسالة. بيروت.
اس222تخدام ). 1999عم222ار، س222ام ( -

تقنية تحليل المضمون في تدريس اللغة 
العربي222222ة: ن222222ص الق222222راءة القص222222ير 
نموذجاً"، بح2ث نش2ر ف2ي مجل2ة رس2الة 

. الس2222نة 71الخل2222يج العرب2222ي. الع2222دد 
العشرون. مكتب التربية العرب2ي ل2دول 

   الخليج. 
 

 
Critical Reading 
Lecture critique 

 قراءة ناقدة
القراءة في أصل االصطالح ه2ي: 
عملي2222ة تحدي2222د هوي2222ة الح2222روف 
والربط بينه2ا (ف2ي الكلم2ة الواح2دة 
وف2222ي التركي2222ب الس2222ياقي) لفه2222م 
العالق22ة ب22ين المكت22وب والمنط22وق 

)Galisson, R. et alt,  
. إن المقصود إذن عملي2ة )1995

تعلم القراءة. ولكن الق2راءة الناق2دة 
مرحل22ة متقدم22ة ج22داً ف22ي الس22لوك 
القرائ22ي. إنه22ا ق22راءة موجه22ة، أي 
ذات هدف محدد، يمكن أن تجسده 
مادي222اً (ف222ي إط222ار ق222راءة أول222ى) 
عملي222اُت وض222ع خط222وط عمودي222ة 
ف2222ي ه2222امش الورق2222ة المق2222روءة، 
وظيفته2222ا تك2222وين مجموع2222ة م2222ن 

ي تعتب222ر هام222ة. إن العناص222ر الت222
المقص222ود م222ن ذل222ك أن نع222زل أو 
نحدد (في إطار قراءة ثاني2ة)، م2ن 
222ص  ب222ين كام222ل ال222نص، عب222ر تفحُّ
َوَي2ات  دقيق له، نواَت2ه األس2اس والنَّ

 noyaux(جم2ع ن2واة) الداللي2ة (
sémantiques الرئيس222ة في222ه (

). إن الق2222222راءة 1999(عم2222222ار، 
الناق222دة ه222ذه تق222وم إجم222االً عل222ى: 

 )1979(فينيي، 

ف المق2222اطع الت2222ي تثي2222ر  .1 تع2222رُّ
االهتم22ام، أي م22ا يمك22ن أن نس22ميه 

 قراءة ناقدة أولى (متفحصة). 

تعي222222ين ه222222ذه المق222222اطع، أي  .2
تمييزه2222ا وج2222رد العناص2222ر الت2222ي 
تش2تمل عليه2ا ومناقش2تها. وه2و م2ا 
يمك22ن أن نطل22ق علي22ه ق22راءة ناق22دة 

 ثانية (موجهة).

تفسير ه2ذه العناص2ر الممي2زة،  .3
ليه2222222ا أي تقويمه2222222ا والتعلي2222222ق ع

ومناقشتها عند االقتضاء. وه2و م2ا 
يمكن أن ن2دعوه ق2راءة ناق2دة ثالث2ة 

 (تفسيرية).
------------------------------------------ 

). اتجاه222ات 2002عم222ار، س222ام ( -
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 مؤسسة الرسالة. بيروت.
اس22تخدام ). "1999عم22ار، س22ام ( -

تقنية تحليل المضمون في تدريس اللغة 
العربي222222ة: ن222222ص الق222222راءة القص222222ير 
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نموذجاً"، مجلة رسالة الخليج العرب2ي. 
. الس222نة العش222رون. مكت222ب 71الع222دد 

   التربية العربي لدول الخليج. 
- -Galisson, R. et alt. 

1995. Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

-Vigner, G. 1979. Lire du 
texte au sens. Clé 
international. 

 

Cognitive 
education 

Education 
cognitive 

 تربية معرفية
 معرفي2222ةال تربي2222ةيس2222تعمل لف2222ظ ال

عام222222ة إل222222ى لإلش222222ارة بص222222فة 
االنج22ازات والممارس22ات المعتم22دة 
في هذا الميدان، رغم أنه ع2ادة م2ا 

 معرفي2ةال تربي2ةيتم الح2ديث ع2ن ال
كلم222ا تعل222ق األم222ر بتس222هيل النم222و 
واالشتغال الذهني لدى الفرد الذي 

خاصة،  معرفيةيشكو من نواقص 
وع2ن الع22الج المعرف22ي كلم22ا تعل22ق 
األم22ر بإمكاني22ة تص22حيح الن22واقص 
الناتجة ع2ن العوام2ل الت2ي عطل2ت 

 غال الذهني.ذلك النمو أو االشت

إن التربي222ة المعرفي222ة تق222دم نفس222ها 
باعتباره222222ا حرك222222ة بي222222داغوجيا 
متنوعة من حيث طرائقه2ا. و ه2ي 
تق22وم عل22ى مس22لمة أساس22ية مفاده22ا 
أن22ه م22ن الممك22ن تربي22ة ال22ذكاء أي 
أن22ه باإلمك22ان، و بط22رق خاص22ة، 
تنمي22ة االس22تراتيجيات العقلي22ة الت22ي 
تس2222هل النج2222اح ف2222ي التعلم2222ات و 

يات الطارئ22ة. التكي22ف م22ع الوض22ع
إن األم222ر يتعل222ق باختص222ار كم222ا 

) بتعل22يم ال22تعلم  Huteauي22ذكر ( 
و التفكي222222ر و ل222222يس تعل222222م ه222222ذه 

 المعرفة أو تلك.

و يرج22ع الفض22ل ف22ي التفكي22ر ف22ي 
 Jeanمثل هذه التطبيقات إلى ( 

Itard  الذي يعتبر أول م2ن أخ2ذ (
التربية المعرفية على محم2ل الج2د 
عن22دما أوكل22ت إع22ادة تربي22ة الطف22ل 
المت222وحش "فكت222ور" حي222ث ابت222دع 
مجموعة من الط2رق لض2مان نم2و 

 عقلي و فكري سليم لديه.

           و ف2222222ي نف2222222س اإلط2222222ار س2222222يعد
 )Alfred Binet  خ2الل بداي2ة (

الق2222رن العش2222رين، و ف2222ي إط2222ار 
عدة المتخلف22ين ذهني22ا أبحاث22ه لمس22ا

برنامج222ا س222مي ب222الترميم ال222ذهني 
Orthopédie mentale .

هذه المح2اوالت المحتش2مة و الت2ي 
ق222دمت نفس222ها كمح222اوالت واع222دة 
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لمعالج2222ة القص2222ور ال2222ذهني عن2222د 
بعض المتعلمين، سرعان ما س2يتم 
التخل222ي عنه222ا لحس222اب مقارب222ات 
أخ2222رى: مقارب2222ة الع2222الج الطب2222ي 
Approche médicale de 

la déficience  خ222الل س222نة
و ف2222ي إط2222ار م2222ا س2222مي  1960

ببرن2222امج التربي2222ة المتوازن2222ة ف2222ي 
 الواليات المتحدة األمريكية.

و من أهم طرق التربية الذهنية أو 
المعرفاتية، نج2د طريق2ة ش2ريكس، 

)  Higeléالت2222222ي طوره2222222ا    ( 
تح2222ت اس2222م " أوراش االس2222تدالل 
المنطق22222ي "، كم22222ا نج22222د طريق22222ة 

Tanagra عم222ل المس222تقاة م222ن أ   
( ش2222ريكس ) و المتط2222ورة س2222نة 

، و ظه2222ر ح2222ديثا برن2222امج 1970
لروف22222ان  PEIاإلث22222راء األدات22222ي 

 Reuvinفويرس222222222ان ( 
Fuerstein  .( 

أم2222ا أه2222داف التربي2222ة المعرفي2222ة،  
 فتحدد في:

ü بني2ات المعرف2ة وتط2وير  تربية
 الوظائف الذهنية / الفكرية، 

ü  تعل222222م ال222222تعلم وتعل222222م كيفي222222ة
 التفكير،

ü   المراهن22ة عل22ى بل22وغ اله22دف
ول بكيفي2222222222ة مباش2222222222رة، دون األ

الم2222رور باكتس2222اب المع2222ارف أو 

اإلج2222راءات الخاص2222ة بتخص2222ص 
 معين ،

ü   الس2222عي إل2222ى تش2222كيل ال2222ذكاء
وتنميت2222ه، م2222ع التس2222ليم بإمكاني2222ة 
تربيت22222ه وتوظيف22222ه ف22222ي تحقي22222ق 
مس222222تويات جي222222دة م222222ن ال222222تعلم 

 واالكتساب؛

 تربي22222ةهك22222ذا، ن22222رى، حس22222ب ال 
 معرفي2ةال ، ب2أن الكف2اءاتمعرفيةال

ذكاء بصفة عامة، هما معطيان وال
والتنمي2222222222ة  تربي2222222222ةق2222222222ابالن لل
 واالستثمار.

  -------------------------------------- 

ج22222222روان ، فتح22222222ي عب22222222دالرحمن  -
)، " تعل222يم التفكي222ر مف222اهيم و 1999(

تطبيقات "، الع2ين ، اإلم2ارات العربي2ة 
 المتحدة ، دار الكتاب الجامعي

)، " مقارب22ات 2010محم22د ش22رقي( -
تفكي2ر ال2تعلم إل2ى تعل2م  من -بيداغوجية

التفكي22ر، دراس22ة سوس22يوبيداغوجية "، 
إفريقيا الشرق، المملكة المغربية، ص: 

79 

-LOARER, E (1998), «  
L'éducation cognitive : 
modèle et méthodes pour 
apprendre à penser », 
Revue Française de 
Pédagogie, 122, 121-161. 

-Huteau Michel(1996), 
« L’éducation cognitive », 
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Sciences Humaines, N° 
12, P : 26 

 

Cognitive 
strategies 

Stratégies 
cognitiviste 

 استراتيجيات معرفية

 
إن االس222222تراتيجيات المعرفي222222ة    

ض22رورية ج22دا ل22تعلم أي معلوم22ة 
جدي22دة، و لك22ن رغ22م اخ22تالف ك22ل 

األخ2رى استراتجيات معرفية ع2ن 
.. إال أنها جميع2ا تش2ترك ف2ي أداء 
وظيف2222ة واح2222دة و ه2222ي معالج22222ة 

 المعلومات الجديدة.

و تتك22222222222ون االس22222222222تراتجيات    
المعرفي222ة م222ن أرب222ع مجموع222ات، 
ه222222ي الممارس222222ة، و اس222222تقبال و 
إرس222ال المعلوم222ات، و التحلي222ل و 
االس22تدالل، و تنس22يق الم22دخالت و 
المخرج22ات، و ه22ذه اإلس22تراتيجية 

واع مهم22222ة م22222ن تش22222ير إل22222ى أن22222
المه22222ارات األكث22222ر تعقي22222دا م22222ن 
المه22222ارات العقلي22222ة أو الق22222درات 

 العقلية.

يقت222رب مفه222وم االس222تراتيجيات    
م222222222ن  Gagnéالمعرفاتي222222222ة ل 

مفه222وم ح222ل المس222ائل المتب222ع م222ن 
طرف بعض الباحثين، حيث ي2رى 
( غ2222222انيي ) أن االس2222222تراتيجيات 
المعرفاتي22222ة ه22222ي مه22222ارات ي22222تم 
 بواس222طتها المتعلم222ين م222ن ض222بط

س222يروراتهم التعلمي222ة الخاص222ة و 
 التخزين بالذاكرة و التفكير.

تتجل22222ى أهمي22222ة االس22222تراتيجيات  
المعرف222ي ف222ي ال222تعلم م222ن خ222الل 
المنظ222ور المعرف222ي، حي222ث يعي222د 
للف222رد ذاتيت222ه وخصوص222يته الت222ي 
س2222لبها عن2222ه االتج2222اه الس2222لوكي. 
وتأسيسا على هذا الطرح النظ2ري 
الذي جاء ب2ه ه2ذا  المنظ2ور ال2ذي 
ينطل22ق م22ن فاعلي22ة ونش22اط الف22رد، 
تص222بح عملي222ة ال222تعلم واالكتس222اب 

معرفي22ة داخلي2ة يق22وم به22ا س2يرورة 
الفرد من خ2الل احتكاك2ه ب2المحيط 
الخارجي، إذ إن " التعلم يحيل في 
س22ياقه الع22ام عل22ى نم22ط م22ن أنم22اط 
االش22تغال ال22ذهني ل22دى الف22رد ف22ي 
إطار تفاعله م2ع محيط2ه الفيزيق2ي 
واالجتم22اعي، حي22ث يبن22ي ويط22ور 

 نظامه المعرفي". 

إن عل22222م ال22222نفس المعرف22222ي ف22222ي  
يه22دف إل22ى تط22وير  مقاربت22ه لل22تعلم

وتنمي22ة كفاي222ات الم22تعلم المعرفي222ة 
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أثن22اء اش22تغاله ال22ذهني ال22ذي يتمث22ل 
في استقبال المعلوم2ات ومعالجته2ا 

-قص2222222د مواجه2222222ة الوض2222222عيات
المشكالت وتقديم الحلول المناس2بة 
له222ا. ف222المنظور المعرف222ي أعط222ى 
نوعا من االهتم2ام لالس2تراتيجيات 
المعرفي22ة وك22ذا ف22وق معرفي22ة الت22ي 

ها الم2222تعلم ف2222ي س2222يرورة يس2222تعمل
تعلم22ه واكتس22ابه. وب22ذلك يك22ون ق22د 
تج222اوز ذل222ك اإلنت222اج الخ222ارجي، 
ال222222ذي يش222222كل الس222222لوك القاب222222ل 
للمالحظ22222ة  والقي22222اس مض22222مونه 
األساس2222222ي، ليق2222222ارب مختل2222222ف 
العملي22222ات الت22222ي تج22222ري داخ22222ل 
"العلب222222ة الس222222وداء". فالم222222درس 
بحسب  المنظور المعرفي مطالب 
 بتنمي222ة االس222تراتيجيات المعرفي222ة

ل222دى الم222تعلم ك222التفكير والتحلي222ل 
والتركيب واالس2تنباط واالس2تدالل 
للوص22ول إل22ى الح22ل المناس22ب. إذ 
إن المهم في عملية التعلم ه2و تل2ك 
االستراتيجيات المعرفية التي يلج2أ 
إليه22ا الم22تعلم ول22يس فق22ط اإلنج22از 
الذي يحققه. بل أكثر من ذلك، فال 
يكفي أن يبن2ي الم2تعلم إس2تراتيجية 

واح22دة فق22ط ف22ي مواجه22ة  معرفي22ة
مش2222كلة، فمهم2222ا كان2222ت -وض2222عية

ص2حة ه22ذه اإلس22تراتيجية وق22درتها 
على مساعدة المتعلم للوصول إلى 
الحل المناسب، فالبد م2ن التع2رف 

عل222ى اس222تراتيجيات أخ222رى أثن222اء 
اش2222تغاله ال2222ذهني لك2222ي يس2222تطيع 
أخي22را اختي22ار اإلس22تراتيجية الت22ي 
تتميز بالفعالية واالقتص2اد، بمعن2ى 

الم22تعلم وجعل22ه ق22ادرا عل22ى  تمك22ين
ممارس222222ة ن222222وع م222222ن النش222222اط 

 .Métacognitive الميتامعرفي

مجمل القول، هذه االستراتيجيات  
هي التي تتحكم في تعل2م الف2رد أي 
في سلوك الفرد الخاص بالتذكر و 
التفكي222ر، و يمك222ن اس222تخدامها ف222ي 
أي موض22وع بص22رف النظ22ر ع22ن 

 نوع المحتوى.
------------------------------------- 

)،" 2003حس22ن ش22حاتة و م22ن مع22ه(-
معج2222222م المص2222222طلحات التربوي2222222ة و 
النفس22222ية" ، الطبع22222ة األول22222ى، ال22222دار 

 43المصرية اللبنانية، ص: 

العرب222222222ي اس222222222ليماني، التواص222222222ل -
)، " م2222دخل لج2222ودة 2005الترب2222وي(

التربي222ة والتعل222يم "، منش222ورات مجل222ة 
مطبع2222ة النج2222اح  -5-عل2222وم التربي2222ة، 

البيض22222اء، المملك22222ة الجدي22222دة، ال22222دار 
 .13المغربية،ص

عب222222222222222د ال2222222222222222رحمن علم2222222222222222ي -
)، " تمثل السببية ل2دى 2006ادريسي(

الطفل، دور عملي2ة الك2ف ف2ي اكتس2اب 
المع22222ارف العلمي22222ة "، مجل22222ة عل22222وم 

فبراي2222ر، مطبع2222ة  30التربي2222ة، ع2222دد 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المملكة 

 .137المغربية،  ص
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-Tardif, J., «  Pour un 
Enseignement 
Stratégique, l’Apport de la 
Psychologie Cognitive » , 
les éditions Logiques ,p 
34-70 

 

Competencies of 
teaching  

Compétences de 
l’enseignement 

 كفايات التدريس
يع22222رف ( الخوال22222دة ) الكفاي22222ات 
التدريس22222222ية بأنه22222222ا مجموع22222222ة 

 المعارف، و المفاهيم، و المب2ادئ،     
و االتجاه222222222222ات، و الق222222222222يم، و 
المه22ارات الت22ي تل22زم المعل22م لك22ي 
يق22وم بتعل22يم جي22د و ن22اجح للتالمي22ذ 

 داخل الصف و خارجه.

و التعري22222ف اإلجرائ22222ي للكفاي22222ة 
التدريس22222ية؛ ه22222و الدرج22222ة الت22222ي 
يتحص2222ل عليه2222ا المعل2222م ف2222ي أداة 
البح22ث، الت22ي تعب22ر ع22ن مس22توى 
ممارس22ته للكفاي22ات التدريس22ية م22ن 

الم222دارس،        وجه222ة نظ222ر م222ديري
 و الموجهين التربويين.

  -------------------------------------- 

- 

 ")،، 2009عب2د اللطي2ف الج22ابري( - 
إدم222اج و تقي222يم الكفاي222ات األساس222ية "، 
مراجعة و تق2ديم: عب2د الك2ريم غري2ب، 
منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح 

 30الجديدة، الدار البيضاء،  ص: 

)، " بن222222اء 2007ود(محم222222د محم222222-
الكفايات و تقويمها "، سلسلة الخ2دمات 
التربوية و اإلدارية، منش2ورات ص2دى 
التض2222امن، مطبع2222ة النج2222اح الجدي2222دة، 

-88ال222دار البيض222اء، المغ222رب، ص: 
89-90 

)، " 2006عب222222د الك222222ريم غري222222ب(-
معج2م موس2وعي ف2ي  -المنهل الترب2وي

المص22طلحات و المف22اهيم البيداغوجي22ة        
اكتيكي22222222ة و الس22222222يكولوجية "، و الديد

الجزء األول، منشورات عالم التربي2ة، 
الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، 

 229الدار البيضاء، المغرب، ص: 

-Dalongeville, A et 
Huber(2001), «  (se) 
former par les situations 
problèmes  », Lyon : 
chronique sociale. 

- RAYNAL, F., RIEUNIER, 
A. (1997). «  Pédagogie : 
dictionnaire des concepts 
clés. » Paris : ESF. Pp 95-
96. 
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Computer Assisted 
Instruction (CAI) 
Enseignement 

assisté par 
ordinateur 

 تعليم بمساعدة الحاسوب
 

و هو التعليم ال2ذي ي2تم بوس2اطة    
الخالي222ا اآللي222ة ل222ذاكرة الحاس222ب، 
ويبدأ ليشتمل على اإلنت2اج البس2يط 
لمواد مكتوبة بصورة بدائي2ة حت2ى 
يص2222ل ليش2222تمل عل2222ى مجموع2222ة 
دروس ذات مكونات متع2ددة، كم2ا 
ان222222ه يج222222ب أن يتكي222222ف ل222222يالئم 

 خصائص المتعلمين.
يج22222222ري التعل22222222يم بمس22222222اعدة    

متكام2222ل الحاس2222وب وف2222ق نظ2222ام 
يتض222من مجموع222ة م222ن العناص222ر 
المترابط22222ة والمتكامل22222ة لتحقي22222ق 
أه222222222داف مح222222222ددة ك222222222األجهزة 
والمع2222دات والب2222رامج والعنص2222ر 
اإلنس22222اني (الم22222تعلم أو المعل22222م). 
وي22وفر الحاس22وب فرص22ة التفاع22ل 
م2222ع اآلل2222ة م2222ن حي2222ث اس2222تقبال 

المعلوم222ات وتخزينه222ا والتوص222ل 
 إلى نتائج معينة.

----------------------------------------- 

)، " 1998محم2222222د عل2222222ي الس2222222يد (-
مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
التدريس "، الطبعة األول2ى. جمهوري2ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.
)، ".طريق22ة ح22ل 2010محم22د غن22يم(-

المش222222222222222كالت ".وزارة التربي222222222222222ة 
 السعودية.والتعليم.المملكة العربية 

 

Communicating  
Communication 

 ، اتصال تواصل
 استعمل  فعل 

  communiquer    ،أول مرة
ف22ي اللغ22ة الفرنس22ية القديم22ة، س22نة 

)؛ و  ORESMEم  ( 1361
معن22اه رب22ط الش22يء بالش22يء. أم22ا 

، Communicationالمصدر: 
        م 1564فق22222222د اس22222222تعمل س22222222نة 

 )J.Thierry  و اللف222ظ مش222تق .(
من الالتينية الش2عبية، و ي2دل عل2ى 
مجم222222وع الوس222222ائل و التقني222222ات 
الموظف22ة ف22ي نق22ل المعلوم22ات ب22ين 

 األفراد. 
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كما ينبغي التميز بين االتص2ال و  
التواص22222ل م22222ن حي22222ث الدالل22222ة؛ 
فاالتصال من فع2ل اتص2ل يتص2ل. 
فنق22ول: اتص22ل األس22تاذ بالتلمي22ذ، و 
اتص22ل زي22د بعم22رو، أي أق22ام مع22ه 
ص2222لة. و يفي2222د ه2222ذا المعن22222ى أن 
المبادرة تأتي من جانب واح2د ه2و 
الفاع22ل. أم22ا التواص22ل، فه22و م222ن 
فع2222ل تواص2222ل يتواص2222ل. نق2222ول: 

األس22222تاذ و التالمي22222ذ و  تواص22222ل
تواصل زيد و عمرو. و يفي2د ذل2ك 
المشاركة، ما دام الفاعل أكثر م2ن 
ف22رد واح22د، و م22ا دام22ت المب22ادرة 
تأتي من الطرفين مع2ا. فالتواص2ل 
حوار يتبادل فيه الطرفان الح2ديث 
في دورة الكالم، حي2ث يك2ون أح2د 
الط22رفين مرس22ال و الث22اني متلقي22ا، 

وافق22ة أو و عن22دما ي22رد الث22اني بالم
االخ2222222تالف يص2222222ير مرس2222222ال و 
المرس222ل األول، يص222ير متلقي222ا. و 
هذا ما يفيده الفعل: يتح2اورون أي 

 يتراجعون الكالم.

تع2222د كلم2222ة اتص2222ال أو تواص2222ل  
حديث22222ة العه22222د نس22222بيا. كم22222ا أن 
مقارب222222ات الظ222222اهرة االتص222222الية 
متع22ددة، ل22ذلك نكتف22ي ب22ذكر بع22ض 

 التعارف:

التواصل عملية اتصال تسير ف2ي  
 هين، و هي تشمل:اتجا

o  محاول22222222ة فه22222222م األفك22222222ار و
المش222222اعر الت222222ي يعب222222ر عنه222222ا 

 اآلخرون؛
o  االستجابة ( أو ال2رد ) بطريق2ة

 نافعة و مساعدة؛

و هذا يعني أن قي2ام تواص2ل جي2د  
 يحتاج إلى:

o  مه2222222ارات اإلص22222222غاء إل22222222ى
اآلخ22222رين  و م22222راقبتهم، و فه22222م 

 الرسالة التي يعبرون عنها؛
o  مهارات في إيصال أفك2اركم و

عركم بطريق222ة مس222اعدة. أم222ا مش222ا
عن222دما نج222د أنفس222نا أم222ام ش222خص 

و   -مض22طرب يحت22اج إل22ى دعمن22ا
خصوصا إذا كان طفال، فعلين2ا أن 
نفكر ف2ي كيفي2ة االس2تجابة بأفض2ل 

 الطرق الممكنة. 

و تشكل هذه المهارات جزءا م2ن  
 الحياة االجتماعية اليومية العادية.

التواص222222222ل حس222222222ب ( ك222222222ولي 
Cooley زم ال2ذي )؛ هو الميك2اني

بواسطته توجد العالقات اإلنس2انية 
و تتطور. إنه  يتضمن ك2ل رم2وز 
ال222ذهن م222ع وس222ائل تبليغه222ا عب222ر 
المجال و تعزيزها ف2ي الزم2ان. و 

يتض22222من ك22222ذلك تع22222ابير الوج22222ه             
و الحرك2222ات و نب2222رة الص2222وت و 
الكلم22ات.. و يس22تلزم ذل22ك النق222ل، 
م22ن جه22ة، وج22ود ش22فرة،  و م222ن 
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ق عمليتين اثنت2ين: جهة ثانية، تحقي
                  ترمي222222222222222222222ز المعلوم222222222222222222222ات

 )Encodage        وف222ك الترمي222ز (
 )Décodage  م222ع ض222رورة (

األخ22222ذ بع22222ين االعتب22222ار طبيع22222ة 
التفاعالت التي تحدث أثناء عملي2ة 
التواصل، و كذا أشكال االس2تجابة 
للرسالة و السياق الذي يحدث في2ه 

 التواصل.

و أم22222ا التواص22222ل الترب22222وي فه22222 
العملي2222ة الت2222ي ي2222تم م2222ن خالله2222ا 
تج222اوب و تف222اهم ب222ين الم222درس و 

فيستطيع األول نقل معرف2ة  المتعلم
أو مه2222ارة أو إس2222تراتيجية معين2222ة 

 معتم22دا عل22ى الترمي22ز المناس22ب
للقدرات االستيعابية لدى المتعلم و 
مراعي2222ا القن2222اة المالئم2222ة لتبلي22222غ 

 الرسالة.
  -------------------------------------- 

)، " 1990مص222222222طفى حج222222222ازي(-
االتصال الفعال في العالقات اإلنس2انية 

 و اإلدارة "، بيروت، لبنان

)، " المعج22222222م 2006أحم22222222د أوزي(-
الموس222وعي لعل222وم التربي222ة "، الطبع222ة 
األولى، مطبع2ة النج2اح الجدي2دة، ال2دار 

 116-115البيضاء، المغرب،ص: 

-Communicating with 
Children. Helping Children 
in Distress. By Naomi 
Richman. 

Save The Children 
Development Manuals. 

* First Arabic edition, 
1999. Published by ARC, 
The Arab Resource 
Collective, Save 

the Children Fund (UK) 
with Bissan for Publishing 
& Distribution, Beirut.p: 8 

- CLAUDE,M(2002) «La 
recherche de 
l'information», ADBS, 
NATHAN, Paris 

 

 

Communication 
technology 

Technologie de la 
communication 

 تكنولوجيا االتصال
 

األنظمةاإللكترونية المستخدمة في 
االتص222222222ال ب222222222ين األف222222222راد أو 
الجماع222ات ال222ذين ق222د ال يكون222ون 
فعلي222اً ف222ي الموق222ع نفس222ه، بقص222د 
تس222هيل التواص222ل وال222تعلّم بي222نهم. 
ويتم تضمين أنظم2ة، مث2ل: أجه2زة 
اله22222اتف، وال22222تلكس، والف22222اكس، 
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والم22222ذياع، والتلف22222از، والفي22222ديو، 
 فضالً عن المزي2د م2ن التكنولوجي2ا

الحديث22ة القائم222ة عل22ى الحاس222وب، 
بم2222ا ف2222ي ذل22222ك تب2222ادل البيان22222ات 
اإللكتروني22ة والبري22د اإللكترون22ي. 
(انظ2222ر أيض2222اً م2222ادة: تكنولوجي2222ا 

 معلومات واتصاالت)
  -------------------------------------- 

). 2001س222222222المة، عب222222222دالحافظ ( -
وس22ائل االتص22ال وتكنولوجي22ا التعل22يم، 

 ردن.دار الفكر، عمان، األ

 - -BNET Business 
Dictionary (2010). 
Communication 
technology. Retrieved on: 
25.4.2010. Available at: 
http://dictionary.bnet.com/
definition/communication+t
echnology.html 

 

 

Competency  

Compétence 

 كفاية
ارت222بط مفه222وم الكفاي222ة بمج222االت  

الش222غل و المه222ن و ت222دبير ال222وارد 
البشرية في المق2اوالت لينتق2ل بع2د 
ذل22222ك إل22222ى الحق22222ل الترب22222وي، و 

يتح222ول المفه222وم ك222أداة لتنظ222يم و 
الدراس222ية و تنظ222يم بن222اء المن222اهج 

الممارس2222222ات التربوي2222222ة داخ2222222ل 
الفص222ول و األقس222ام المدرس222ية. و 
بما أن االتفاق حول تعريف ج2امع 
مانع للكفاية لم يحص2ل ب2ين أغل2ب 
الباحثين المح2دثين، س2نتطرق إل2ى 
مجموع22ة م22ن التع22ارف المش22هورة 

 :منها

الكفاي2222ات ه2222ي ق2222درات تس2222مح  -
بالس22لوك و العم22ل ف22ي إط22ار س22ياق 

يتك2222ون محتواه2222ا م2222ن مع2222ين، و 
مع222222ارف و مه222222ارات و ق222222درات 
مندمج22ة بش22كل مرك22ب، كم22ا يق22ود 
الف222رد ال222ذي اكتس222بها، بإثارته222ا و 
تجني22دها و توظيفه22ا قص22د مواجه22ة 
مش222كلة م222ا، و حله222ا ف222ي وض222عية 

 محددة.

الكفاي2222ة إذن ه2222ي إمكاني2222ة تعبئ2222ة 
الش22222222خص، بكيفي22222222ة باطني22222222ة، 
لمجموع22ة مندمج22ة م22ن الم22وارد، 
بهدف حل ص2نف م2ن الوض2عيات 

 المشكالت. 

و من خالل هذا التعريف األخي2ر  
خاص2222ة -نس2222تخرج ع2222دة مف2222اتيح 

 من بينها؛ -بتعريف الكفاية

o  اإلمكاني22ة: و تعن22ي أن الكفاي22ة
توج222د عن222د الش222خص كطاق222ة ت222م 

بر وض2عيات معين2ة، و اكتسابها ع
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بإمكانه إبرازها عند الحاج2ة، و ال 
تعني فقط ممارستها و تطبيقها في 
وض222عية مح222ددة، و إال فستص222بح 
أداء أو إنج22ازا. م22ثال كفاي22ة س22ياقة 
الس22يارة مالزم22ة لص22احبها حيثم22ا 

 كان.
o  بكيفي2222ة باطني2222ة: تحي2222ل ه2222ذه

العب222ارة عل2222ى خاص2222ية اس2222تقرار 
فاي2ة الكفاية، و هذا ال يعني بأن الك

ال تتط22222222ور، خصوص22222222ا م22222222ع 
الممارس222ة، إذ بق222در م222ا يم222ارس 
الشخص بقدر ما تترسخ كفاءت2ه و 

 العكس صحيح.
o ح222ل ص222نف م222ن الوض222عيات-

المش22كالت: ال تتح22دد الكفاي22ة فق22ط 
م222ن جه222ة الم222وارد الت222ي ينبغ222ي 
تعبئتها، و لكن كذلك من جه2ة فئ2ة 
أو ص22نف الوض22عيات الت22ي يمك22ن 

 مواجهتها.
o 2222ال الم2222وارد: مع2222ارف ( المج

المعرف2222ي )، مه2222ارات ( المج2222ال 
الحرك22222ي )، مواق22222ف و -الحس22222ي

 اتجاهات ( المجال   الوجداني ).
o  مندمج22ة: اإلدم22اج ه22و العملي22ة

الت22ي بواس22طتها تص22بح مجموع22ة 
من العناصر التي كانت متفرق2ة و 
معزول222222ة و مترابط222222ة ببعض222222ها 
ال2222بعض، بغ2222رض خدم2222ة ه2222دف 

 معين. 

ال ينحص2222222ر المفه2222222وم الجدي2222222د  
الت2وفر عل2ى مه2ارات  للكفاية، ف2ي

ق222ارة ، ب222ل يأخ222ذ بع222ين االعتب222ار 
القدرة على تدبير وضعيات مهني2ة 
ت22زداد تعقي22دا أكث22ر ف22أكثر و بش22كل 
ط2222ارئ و مف22222اجئ. ف2222أن تك22222ون 
ك22فء، ل22يس معن22اه فق22ط، ان تق22وم 
بتنفيذ عملية ما، بل أن تكون على 
دراي22222ة بالتص22222رف و االس22222تجابة 
لموق2222ف خ2222اص و ف2222ي وض2222عية 

كي2ف تواج2ه  معينة، أي أن تع2رف
 الطوارئ و الالمتوقع.

أخيرا، تتميز الكفاي2ة بخص2ائص،  
 أهمها: 

تعبئة مجموع2ة م2وارد، التركي2ب، 
اإلدم222222222اج، الغائي222222222ة، هيمن222222222ة 
التخصص، التحويل، العالق2ة بفئ2ة 
من الوضعيات، االرتباط بمحتوى 

 دراسي، ثم القابلية للتقويم.
  -------------------------------------- 

)، " الكفاي222ات 2000ال222دريج( محم222د-
ف22ي التعل22يم"، سلس22لة المعرف22ة للجمي22ع، 

، منش22ورات رمس22يس، ال22دار 16الع22دد 
 3البيضاء، ص: 

-Perrenoud. P(1995), «  
Des saviors 
Compétences, De quoi 
parle-t-on en parlant de 
compétences ? », 
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Pedagogie- collégial-
Quebec/ Vol N° 1, P : 20 

)، " م2222دى 2005محم222ود العجل222ون(-
ام22تالك مدرس22ي ال22دبلوم المتوس22ط ف22ي 
جامع22222ة البلق22222اء التطبيقي22222ة للكفاي22222ات 
التعليمي222ة الت222ي يج222ب إتقانه222ا" مجل222ة 
العل2222وم التربوي2222ة و النفس2222ية، جامع2222ة 

 6المجلد  4البحرين، العدد 

 

Complexe situation 

Situation complexe 

 وضعية مركبة
ض22222عية ال تط22222ابق أو ت22222وازي الو

الديداكتيكية الت2ي ي2تم تنظيمه2ا م2ن 
ط222رف الم222درس، ب222ل إنه222ا تعن222ي 
الوض22عية المش22كلة الملموس22ة الت22ي 
يحاول التلميذ مواجهته2ا لوح2ده أو 
م222ع اآلخ222رين. و يمك222ن أن تك222ون 
ش222بيهة بالوض222عية الت222ي يعتبره222ا 

، وض22عية Brousseauبروس22و 
له22222222ا قص22222222د تعليم22222222ي ذات22222222ي 

Situation adidactique. 

المعق22دة وض22عية يرج22ى الوض22عية 
حله22ا  و  تس22توجب ع22دة مع22ارف 
ومه222ارات. وه222ي ليس222ت تطبيق222ا 

 لفكرة أو قاعدة أو معلومة.

إن المهم222ة المعق222دة ف222ي منظ2222ور 
التلمي222ذ، مهم222ة تس222تدعى اس222تنفار 

مكتسبات جديدة، غير متحكم فيه2ا 
بالقدر الكافي، أو أنها غير مألوف2ة 
و متداول22ة لدي22ه، و م22ن أمثل22ة ذل22ك 

س222222بيل المث222222ال ال ن222222ذكر عل222222ى 
 الحصر:

o  ،مفهوم لم يتم تناوله ف2ي القس2م
مص222222طلح ل222222م يس222222بق للتلمي222222ذ 
مص222ادفته، أو ل222م يش222رح ل222ه م222ن 

 قبل؛
o  معرف22ة عملي22ة جدي22دة بالنس222بة

للتلمي2222ذ، معرف2222ة اكتف2222ى التلمي2222ذ 
بمش222اهدة ممارس222ة الم222درس له222ا، 
 دون أن تتاح له فرصة التجريب؛

ح222ين نتح222دث ع222ن مهم222ة معق222دة، 
ن نق2وم ب2ذلك بش2كل فإننا ال يمكن أ

قبل22ي، الرتب22اط الموض22وع بدرج22ة 
تحك2222م ك2222ل تلمي2222ذ ف2222ي مختل2222ف 
العناصر المكون2ة للمهم2ة: و عل2ى 
ال2222رغم م2222ن أن الم2222درس يمكن2222ه 
بفضل معرفته المسبقة لتالميذه أن 
يتوق2222ع ردود األفع2222ال المحتمل2222ة، 
فإن2222ه ل2222ن يس2222تطيع أب2222دا التحدي2222د 
ال22دقيق للجوان22ب الت22ي تجع22ل ه22ذه 

أق22ل تعقي22دا ف22ي  المهم22ة معق22دة أو
نظ222ر تلمي2222ذ مع222ين، م2222ا دام ه2222ذا 
األخير لم يحتك بها بعد. لذلك فإن 
مفه22وم المهم22ة المعق22دة ل22ن يعك22س 
ف22ي نهاي22ة المط22اف س22وى وجه22ة 
نظ2222ر الم2222درس الخبي2222ر. إن ه2222ذا 
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المفهوم إذن، مجرد فرض2ية يبغ2ي 
تمحيص2222222ها، و نتائجه2222222ا غي2222222ر 
مض2222مونة، فق2222د دل2222ت األبح2222اث 
التربوي222ة ب222أن بع222ض األش222خاص 
ال22ذين ل22م يبلغ22وا مس22توى دراس22يا 
عالي22ا، ح22ين وض22عوا ف22ي ظ22روف 
خاص22222ة، ف22222إنهم ق22222د اس22222تطاعوا 
التوص222ل إل222ى منهجي222ات أص222يلة 

 تحل مشكالت شديدة التعقيد.

مثلم22ا أن المهم22ة المعق22دة مفه22وم  
نسبي (..) فالوضعية المعق2دة ه2ي 
األخرى نسبية كذلــــــك، و هن2اك 
طريقت222ان لتقل222يص ه222امش انع222دام 
اليق222222ين ح222222ول الط222222ابع المعق222222د 
للوض222عية: فعل222ى مس222توى القس222م 
يمك22ن للم22درس أن يض22طلع بتل22ك 
المهمة بن2اء عل2ى معرفت2ه المس2بقة 

ر بتالمي222ذه، أم222ا إذا تج222اوز األم222
ح222دود القس222م، فباإلمك222ان اللج222وء 
حينه222ا إل222ى التجري222ب م222ع بع222ض 

 التالميذ.

تق2222وم الوض2222عية المركب2222ة عل2222ى  
معطيات مغايرة لما سبق، فدرج2ة 
التركي222ب ال تخض222ع كلي222ا لص222نف 
األنش22222طة المنج22222زة، أو لص22222نف 
المع222ارف، أو المع222ارف العملي222ة، 
أو لمعارف التص2رف الت2ي ينبغ2ي 
 اس222تنفارها، لكنه222ا تخض222ع أساس222ا

لكم المع2ارف العملي2ة، و لمع2ارف 

التص22رف الت22ي ه22ي ط22رف فاع22ل 
ف22222ي ح22222ل المش22222كل المط22222روح. 
فالص22عوبة إذن، ليس22ت بس22بب ك22ل 
عملي22ة م22ن العملي22ات الت22ي ينبغ22ي 
إنجازها، لكنها راجعة لتعالق ه2ذه 

 العمليات فيما بينها.

أخي222را، إذا ك222ان الط222ابع المعق222د  
للوضعية ذاتي ف2ي عموم2ه، نظ2را 

ريخ و خص22222ائص الرتباط22222ه بت22222ا
التلمي22222ذ المس22222تهدف، فباإلمك22222ان 
الق222222ول ب222222أن الط222222ابع المرك222222ب 
للوض222222عية موض222222وعي، نظ222222را 
الرتباط222ه بعناص222ر مس222تقلة ع222ن 
التلميذ الذي يواجه هذه الوض2عية، 

 ،و نعن22ي بتل22ك العناص22ر: الس22ياق
  .العملية المعارف و المعارف، كم

  -------------------------------------- 

 ")،، 2009عب22د اللطي22ف الج22ابري( -
إدم222اج و تقي222يم الكفاي222ات األساس222ية "، 
مراجعة و تق2ديم: عب2د الك2ريم غري2ب، 
منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح 

 30الجديدة، الدار البيضاء،  ص: 

)، " بن222222اء 2007محم222222د محم222222ود(-
الكفايات و تقويمها "، سلسلة الخ2دمات 

دى التربوية و اإلدارية، منش2ورات ص2
التض2222امن، مطبع2222ة النج2222اح الجدي2222دة، 

-88ال222دار البيض222اء، المغ222رب، ص: 
89-90 

-Dalongeville, A et 
Huber(2001), «  (se) 
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former par les situations 
problèmes  », Lyon : 
chronique sociale. 

 

 

 

 

Computer 

Ordinateur 

 حاسوب
ه22و جه22از قاب22ل للبرمج22ة، بمعن22ى 
أن22222ه يمكن22222ه تنفي22222ذ قائم22222ة م22222ن 
التعليم222ات المبرمج222ة واالس222تجابة 
للتعليم222ات الجدي222دة الت222ي تب222رَمج. 
وع22ادة م22ا يس22تخدم ه22ذا المص22طلح 
لإلشارة إل2ى الحاس2وب الشخص2ي 
المكتب22222ي أو المحم22222ول. ويعن22222ي 
مصطلح "الحاسوب"، من الناحي2ة 
الفنية، الجهاز نفسه، الذي يتضمن 

وح222222دة المعالج222222ة المركزي222222ة)، (
ول22يس ملحقات22ه، كالشاش22ة ولوح22ة 
المف222اتيح والف222أرة. وم222ن المقب222ول 
عرفاً، أن يشار إل2ى ك2ل ذل2ك مع2اً 

 باسم الحاسوب. 
  -------------------------------------- 

- Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, 

New Age International, 
New Delhi, India. 

 --TechTerms.com (2010). 
Computer. Retrieved on: 
25.6.2010. Available at: 
http://www.techterms.com/
definition/computer 

 

Computer assisted 
instruction 

Enseignement 
assisté par 
ordinateur 

 بمساعدة الحاسوب تدريس

ت222دريس يعتم222د في222ه المعل222م عل222ى 
الحاس2222وب؛ وع2222ادة م2222ا يص2222ميم 
التعل22222يم ليك22222ون ذاتي22222اً، مح22222وره 
الطال22ب، وذل22ك ف222ي س22تة أنم222اط، 

الت222222دريس الخصوص222222ي، ه222222ي: 
والت222222دريب والممارس222222ة، وح222222ل 
المش222كالت والتم222ارين، واأللع222اب 
التعليمي222ة، والتش222خيص والع222الج، 
والمحاك222222اة وتمثي222222ل المواق222222ف. 

مس2222تخدماً، في2222ه المعل2222م  ويك2222ون
ي22ات التعليمي22ة، كم22ا مجومؤلف22اً للبر

يمكن2222ه اس2222تخدام الحاس2222وب ف2222ي 
 .التعليم التقليدي

  -------------------------------------- 
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دي222222ك، ولت222222ر وري222222زر، روب222222رت  -
، التخط2222يط للتعل2222يم الفع2222ال). 1989(

ترجم222ة غ222زاوي، محم222د، دار حن222ين، 
 عمان، األردن.

). 2001س222222222المة، عب222222222دالحافظ ( -
، وس22ائل االتص22ال وتكنولوجي22ا التعل22يم

 دار الفكر، عمان، األردن.

 - -Encyclopedia.com 
(2010). Computer-assisted 
learning. Retrieved on: 
17.4.2010. Available at: 
http://www.encyclopedia.c

-om/doc/1O11
computerassistedlearning.
html 

 

 

Computer based 
training 

Entraînement 
assisté par 
ordinateur 

 الحاسوب بمساعدةتدريب 

استخدام أجهزة الحاسوب في       
تق222ديم الت222دريب، وررص222د التق222دم 
ال222ذي أح222رزه المت222درب، وت222وفير 
التغذية الراجعة له، وتقويم النت2ائج 

(انظ22222ر أيض22222اً م22222ادة: النهائي22222ة. 
 حاسوب)

  -------------------------------------- 

). تكنولوجي2ا 2008سلطان، ع2ادل ( -
نش2ر التعليم والت2دريب، مكتب2ة الف2الح لل

 والتوزيع، الكويت.

-  - Business Dictionary 
(2010). Computer based 
training (CBT). Retrieved 
on: 14.5.2010. Available 
at: 
http://www.businessdiction

inition/computary.com/def
-training-based-er

CBT.html 

 

 

Computer 
Mediated 

Communication 

Communication 
par l’intermédiaire 

de l’ordinateur 

 اتصال مرتبط بالحاسوب
العملي2222ة الت2222ي ي2222تم فيه2222ا تب2222ادل 
المعلوم22ات ب22ين األف22راد باس22تخدام 
الحاس22222وب، وم22222ن خ22222الل نظ22222م 
االتص2222االت الس2222لكية والالس2222لكية 
الش222222بكية وعبره222222ا (أو أجه222222زة 
الحاس2222وب غي2222ر الش2222بكية) مم2222ا 
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يس222ّهل ترمي222ز تل222ك المعلوم222ات، 
 .وفك رموزها

  -------------------------------------- 

). 2001عب222222222دالحافظ (س222222222المة،  -
وس22ائل االتص22ال وتكنولوجي22ا التعل22يم، 

 دار الفكر، عمان، األردن.

 

 

Concepts 

Concepts 

 مفاهيم

يش2222ير مص2222طلح المفه2222وم إل2222ى  
مجموع22ة م22ن األش22ياء أو الرم22وز 
التي تعبر عن خصائص وص2فات 
مش2222تركة لظ2222اهرة أو حادث2222ة م2222ا 
ويمكن اإلشارة إليها برمز أو اس2م 
مع222ين، وهن222اك المف222اهيم المادي222ة 

Concrete concepts  الت22ي
يمكن إدراك معناها وم2دلولها ع2ن 
طري2222222ق المالحظ2222222ة باس2222222تخدام 

ة، والك2222رة الح2222واس مث2222ل الزه2222ر
 Abstractوالمف22اهيم المج22ردة 

concepts  والت22222222ي ال يمك22222222ن
اإلش22ارة إليه22ا م22ن خ22الل األش22ياء 
الحس222ية ب222ل تش222تق م222ن األفك222ار 

 المجردة مثل العقل، والحرية.

 

 

 

 

 

 

Constructive 
theory and 

Practice 

Théorie 
constructive et la 

pratique 

 (البنيوية) نظرية البنائية
 والتطبيق

 

نش22222أت الفلس22222فة البنائي22222ة خ22222الل 
النص222222ف األخي222222ر م222222ن الق222222رن 
العش22رين، وه22ي مجموع22ة فرعي22ة 
م2222ن المنظ2222ور المعرف2222ي. تش2222كل 
النظري22ة البنائي22ة نموذج22اً تدريس22ياً 
أكث22222ر تمرك22222زاً ح22222ول الطال22222ب، 
وتحتوي على سلسلة من الطرائ2ق 

 التعليمية.

Prior experience   وتعتب2ر
أس222اس النم222وذج  الخب222رة الس222ابقة

ئي حي2ث يبن2ى ال2تعلم عل2ى م2ا البنا
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بناه المتعلمون في سياقات أخرى. 
والس22مة األخ22رى الت22ي تمي22ز ه22ذا 
النم2222وذج ه2222ي البن2222اء الشخص2222ي 

 للمعنى

"Personal Construction 
of Meaning 

حي222ث يق222وم المتعلم222ون ف222ي بن222اء 
استراتيجيات التعلم بمف2ردهم. كم2ا 
يتطل222ب النم222وذج البن222ائي خب222رات 

ع2روض مج2ردة ملموسة بدالً من 
حي22ث يعم22ق المتعلم22ون مع22رفتهم 
م2222ن خ2222الل التج2222ارب المش2222تركة 
كال222ذي يحص222ل م222ثالً ف222ي ال222تعلم 

 التعاوني والمناقشات.

ويتطل222ب النم222وذج البن222ائي أيض222اً 
تغي22222222راً ف22222222ي أدوار المعلم22222222ين 
والمتعلمين، حيث يتعلم المتعلم2ون 
م22ن بعض22هم بعض22اً، ويق22وم المعل22م 
بتس2222هيل عملي2222ة ال2222تعلم وتوجي2222ه 

تعلم22222ين ودعمه22222م ف22222ي بن22222اء الم
 معرفتهم بذاتهم.

و ت22رى النظري22ة البنائي22ة أن ال22تعلم 
الذي له معنى, أو ال2تعلم الحقيق2ي, 
ه2222و ال2222ذي ين2222تج ع2222ن التأم2222ل أو 
التروي ، وأن التعزيز الي2أتي م2ن 
البيئ22ة ب22ل ين22تج م22ن أفك22ار الم22تعلم 

 )11ذاته .(العجيلي ,ناجي,ص

  يع22رف المعج22م ال22دولي للتربي22ة
International 

Education Dictionary of 

) بأنه22ا: 1977النظري22ة البنائي22ة (
رؤي222ة ف222ي نظري222ة ال222تعلم ونم222و 
الطف222ل، قوامه222ا أن الطف222ل يك222ون 
نشطاً في بناء أنماط التفكي2ر لدي2ه، 
نتيج22ة تفاع22ل قدرات22ه الفطري22ة م22ع 

 الخبرة. 
----------------------------------------- 

-Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 

.Harry.W.Gibson استراتيجيات"
التعليم, دليل لتدريس أفضل". ترجمة 

)  2003عبد هللا مطر أبو نبعة :(
 الكويت, مكتبة الفالح, طبعة األولى

زيتون،حس222222222222ن و زيتون،كم222222222222ال -
البنائي2222222222ة : منظ2222222222ور  )،  "1992(

 إبستمولوجي وتربوي " . د.ن .
)، "  1993العجيل222222222222ي, ن222222222222اجي (-

نظري222222ات ال222222تعلم "،.ط222222رابلس: دار 
 الحكمة.

 

Constructivism 

Constructivisme 

 نظرية بنائية
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في األص2ل تش2تق كلم2ة البنائي2ة    
Constructivism  م2222ن البن2222اء

Construction  أو البني22222222222222222ة
Structure والت22ي ه22ي مش22تقة ،

 .. Sturereمن األصل الالتيني 

ويعرفها المعجم ال2دولي للتربي2ة    
 )1977  (International 

Dictionary of Education 
، بأنه22ا: رؤي22ة ف22ي نظري22ة ال22تعلم 
ونم222و الطف222ل، قوامه222ا أن الطف222ل 
يكون نشطاً في بناء أنماط التفكي2ر 
لديه، نتيجة تفاعل قدراته الفطري2ة 
م22ع الخب22رة. وبتعبي22ر فلس22في ف22إن 

و لق22اء ب22ين البنائي22ة تمث22ل تف22اعالً أ
 Empiricismكل من التجريبية 

 .Notivismوالجبلية 

و ه22ي بش22كل ع22ام، ص22فة تطل22ق  
ع22ل ك22ل النظري22ات والتص22ورات 
التي تنطلق في تفسيرها للتعلم من 
مب22دأ التفاع22ل ب22ين ال22ذات والمح22يط 
م222ن خ222الل العالق222ة التبادلي222ة ب222ين 
الذات العارفة وموضوع المعرفة. 
وتنطل22222ق ه22222ذه النظري22222ات م22222ن 

وع22ة المس22لمات والفرض22يات مجم
 منها:

o  الذات ليست سلبية في التفاع2ل
مع المحيط، فهي تخضع م2ا تتلق2اه 
لعملي2222ات فه2222م وتأوي22222ل وإدراك، 

وتعدل بنياتها للتالؤم مع ما يح2يط 
 بها (بياجي).

o   ك222ل تعل222م جدي222د يعتم222د عل222ى
بني22ات معرفي22ة متش22كلة م22ن بني22ات 
 محتويات ومفاهيم مكتسبة سابقا. 

ي22داغوجي، أث22رت عل22ى مس22توى ب 
البنائي222222222ة عل222222222ى التص222222222ورات 
الديداكتيكي2222ة حي2222ث وج2222ه الفع2222ل 
الترب22وي نح22و وض22عيات تفاعلي22ة 
تثي2222ر ل2222دى التلمي2222ذ الحاج2222ة إل2222ى 
البحث وصياغة المشكالت وإثارة 
الصراعات وخلق فرص المب2ادرة 
واإلب22داع. وتق22وم ه22ذه التص22ورات 
الديداكتيكي22ة عل222ى فك22رة مركزي222ة 

جية تجع22ل م22ن المعرف22ة الس22يكولو
بالطف222ل منطلق222ا لبن222اء وض222عيات 
ديداكتيكية تس2مح للتلمي2ذ باكتس2اب 
مفه2222وم أو عملي2222ة معين2222ة، وذل2222ك 
اعتم22ادا عل22ى إدم22اج ه22ذا الم22تعلم 
داخل محيط حي يتيح ل2ه اس2تعمال 
وسائل إستراتيجية تؤثر عل2ى ه2ذا 
المحيط، وتمكن2ه م2ن االرتق2اء م2ن 

 اإلحساس إلى التمثل والبناء. 

 )Piaget(اجي2ه بيجان لقد قام     
بوضع نم2وذج تفاع2ل ال2ذات م2ع   

محيطها في المركز؛ فبالنسبة لهذا 
الباحث، فالطفل ينفعل في محيط2ه            

و يس2تجيب لت22أثيرات ه22ذا األخي22ر. 
و من دون فعل و استجابة الطفل، 
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فإن هذا األخير ال يس2تطيع تحقي2ق 
نم22وه؛ إذ التنمي22ة المعرفي22ة لل22ذات 
تش22222كل س22222يرورة ت22222تم بقف22222زات 
متتالي22ة، و تحق22ق الت22وازن م22ا ب22ين 
االس222تيعاب، أي إدم222اج المثي222رات 

 schèmesالجديدة في الشيمات 
المتواج22222دة، و ال22222تالؤم، بمعن22222ى 
ب2روز ش2يمات جدي22دة ف2ي مواجه22ة 
ص22222عوبة االس22222تعمال الس22222ليم أو 

 قتصادي للشيمات المتواجدة.  اال

إجم22اال، تؤك22د النظري22ة البنائي22ة    
لبي2222اجي عل2222ى أن ال2222تعلم ال ي2222تم 
بص222فة تراكمي222ة ب222ل ع222ن طري222ق 
التع2222ديل المتواص2222ل للخطاط2222ات 
المعرفي2222222ة للف2222222رد أي مختل2222222ف 
التحوالت النوعية التي تطرأ على 
البن2222ى الذهني2222ة للم2222تعلم. وه2222ي، 
عموم2ا، نظري22ة تس22عى إل22ى تحدي22د 

ات الت22222ي تش22222رح وظيف22222ة البني22222
المجموع22222ة المدروس22222ة. فعن22222دما 
نتوصل إلى اختزال مجال معرفي 
ما ضمن بني2ة ذاتي2ة الض2بط، فإنن2ا 
نعتق222د ب222ذلك ال222دخول إل222ى معرف222ة 

 المحرك الصميمي للنسق.
  -------------------------------------- 

)، " فلس2فات 2001ناصر  إبراهيم ( -
 التربية "، دار وائل، عمان

)، " ت222دريس 2000زيت222ون  كم222ال( -
العل22وم م22ن منظ22ور البنائي22ة "، المكت22ب 

العلم22ي للكمبي22وتر والنش22ر والتوزي22ع، 
 االسكندرية، جمهورية مصر العربية.

)، " 2010عب222222د الك222222ريم غري222222ب(-
بي22داغوجيا اإلدم22اج، نم22اذج و أس22اليب 
التطبي22ق و التقي22يم "، منش22ورات ع22الم 

جاح التربية، الطبعة األولى، مطبعة الن
الجدي22222دة، ال22222دار البيض22222اء، المملك22222ة 

 39المغربية، ص: 

س222ركز، العجيل222ي و خلي222ل ، ن222اجي  -
م )، "  نظري222ات التعل222يم " ،  1993(

 ، دار الحكمة، طرابلس، ليبيا 1ط 

-Raynal, F., Rieunier, A. 
(1997). Pédagogie : 
dictionnaire des concepts 
clés. 

Apprentissage, formation 
et psychologie cognitive. 
Paris : ESF. 

 

Content 

Contenu 

 محتوى

وه22222و العنص22222ر الث22222اني م22222ن    
عناص22ر الم22نهج ال22ذي يش22ير إل22ى 
مجموعة من المعارف والمهارات 
واالتجاهات والقيم المراد إكس2ابها 
للمتعلم22ين، وب22ذلك ف22إن المحت22وى 
يش222مل عل222ى الخب222رات المعرفي222ة، 
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 والمهارية، والوجدانية التي يتوق2ع
 من الطلبة اكتسابها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Content 
Analysis 

 تحليل المحتوى 
و يش222222222ير اص222222222طالح تحلي222222222ل 
المض2222مون إل2222ى ذل2222ك األس2222لوب 
البحث22ي ال22ذي يس22تخدمه الب22احثون 

و م22ن بينه22ا ،ف22ي مج22االت مختلف22ة 
التربي2222ة بص2222فة عام2222ة و بح2222وث 
المن22اهج الدراس22ية بص22فة خاص22ة. 
يتب2222ع أس2222لوب تحلي2222ل المض2222مون 
منهجي222ة ص222حيحة ف222ي إجراءات222ه 
بش22222كل يحق22222ق ل22222ه الموض22222وعية 
ودرج2222ة مناس2222بة م2222ن الص2222دق و 

و ه22222و  أداة للقي22222اس و  ،الثب22222ات 
التق2222ويم , التس2222ند عملي2222ة تحل2222ل 

عل222ى األس222لوب الكم222ي  حت222وىالم
ت تكرارات حدوث فقط (عدد مرا

خاصية معينة) و إنما تع2داه أيض2ا 
إل2222ى األس2222لوب الكيف2222ي. و تتب2222ع 
إجراءات التحلي2ل منهجي2ة نظامي2ة 
ت222تم فيه222ا تن222اول جمي222ع جزئي222ات 
المحت2222وى بش2222لك مت2222وازن  دون 
التركي22ز عل22ى بع22ض الجزئي22ات و 

 إهمال بعضها اآلخر.

 العلمي222ةس222اليب األأح222د كم222ا يعتبر
ال222ذي يس222عى إل222ى تق222ديم وص222ف 

وضوعي وكمي منظم لمض2مون م
مق22رر تعليم22ي م22ثالً وف22ق مع22ايير 
مح22ددة مس22بقاً. وم22ن خ22الل تحلي22ل 
المحت2222وى لم2222ادة دراس2222ية معين2222ة 
يمك2222ن التع2222رف عل2222ى مجموع2222ة 
الحق2222ائق والمف2222اهيم والتعميم2222ات 
والمه2222ارات واالتجاه2222ات والق2222يم 

 .المتضمنة فيها
---------------------------------------- 

أحم2د و عب2د هللا محم2د شكري س2يد  -
) منهجي2222ة أس2222لوب 1987الحم2222ادي (

"تحلي222ل المض222مون" و تطبيقات222ه ف222ي 
التربي22ة , جامع22ة قط22ر مرك22ز البح22وث 

 التربوية.
 

Content control 
Contrôle 

contenu 
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 مراقبة مستمرة
تعن2222222ي المراقب2222222ة المس2222222تمرة،   

اص2222222طالحا، قي2222222اس الخب2222222رات 
المنج222222زة و اختب222222ار التعلم222222ات 
المحقق222ة م222ن قب222ل الم222تعلم عب222ر 
مع22ايير كمي22ة عددي22ة ( النقط22ة ) و 
كيفي2222ة    ( التق2222دير المعن2222وي )، 
قص2222د التأك2222د م2222ن م2222دى تحق2222ق 
األه22داف  و التوقع22ات و الكفاي22ات 

المسطرة، و ذل2ك م2ن أج2ل تع2ديل     
س22222222ير أو فح22222222وى و تص22222222حيح 

العمليات المنجزة بصفة خاص2ة و 
تق22222ويم النظ22222ام الترب22222وي بص22222فة 

 عامة.

أم22ا م22ن الناحي22ة التربوي22ة، فت22رف  
المراقب22ة المس22تمرة بكونه22ا إج22راء 
بي22222داغوجي يه22222دف إل22222ى تق22222ويم 
أداءات المتعلمين، بكيفي2ة مس2تمرة 
تمك2222ن م2222ن تع2222رف إمكان2222اتهم  و 
م2ردودهم و العم2ل عل2ى تط2ويره، 

رس م222ن الحص222ول و تمك222ن الم222د
عل22222ى معلوم22222ات ح22222ول فاعلي22222ة 
األدوات، و العملي222222ات التعليمي222222ة 
المس22222تعملة، و تعتب22222ر المراقب22222ة 
المس2222222222تمرة إج2222222222راءا ب2222222222ديال 
لإلج2222راءات الت2222ي تعتم2222د عل22222ى 

 التقويم النهائي وحده.
و بتعري2222222ف آخ2222222ر، المراقب2222222ة  

المس22222تمرة ه22222ي مجموع22222ة م22222ن 

اإلجراءات و األنش2طة و المع2ايير 
لمالحظ22222ة و الت22222ي تس22222تند إل22222ى ا

الوص222ف و الرص222د و التحلي222ل و 
التفس2222222ير  و التأوي2222222ل بطريق2222222ة 
مس2222تمرة و بكيفي2222ة دائم2222ة قص2222د 
تص22ويب م22ا ت22م إنج22ازه م22ن قب22ل 
المتعلم و التأك2د م2ن م2دى التزام2ه 
بتطبي2222ق التعليم2222ات و األوام2222ر و 

تنفي222ذها بطريق222ة كلي222ة أو جزئي222ة،      
و تش22222222222222خيص التعث22222222222222رات و 

اد الصعوبات التي تواجه2ه، و إيج2
الحل22ول المناس22بة لم22واطن ال22نقص 
عن طري2ق المراجع2ة أو ال2دعم أو 
إعادة التكوين. فالمراقبة المستمرة 
هي تق2ويم للم2درس و الم2تعلم مع2ا 
قصد إيجاد صيغة عالجية إلنجاح 

التعلمي22222ة و –العملي22222ة التعليمي22222ة 
   إصالح النظام التربوي.

--------------------------------------- 
)، " م222222ن 2006داوي(جمي222222ل حم222222-

قض22222ايا التربي22222ة و التعل22222يم "،سلس22222لة 
، منش222222ورات ال222222زمن، 19ش222222رفات 

مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض2اء، 
 60المملكة المغربية، ص: 

)، " 1994عب2222د اللطي2222ف الف2222ارابي(-
مص2222طلحات معج2222م عل2222وم التربي2222ة، 

"، سلس2222لة  البي2222داغوجيا و الدي2222داكتيك
، دار 10-9عل2222222وم التربي2222222ة الع2222222دد 

الخط2222ابي للطباع2222ة و النش2222ر، طبع2222ة 
أول22ى، مطبع22ة النج22اح الجدي22دة، ال22دار 

 59البيضاء، المملكة المغربية، ص : 
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Criterion of 
continuity 

Critère de la 
continuation 

 معيار االستمرارية
إل222ى يش222ير معي222ار االس222تمرارية  

الرئيسية الم2نهج، التكرار للمفاهيم 
  Sequenceويقصد بالتتابع

الترتيب الذي يعرض ب2ه مكون2ات 
ف22ي محت22وى الم22نهج عل22ى امت22داد 

ويمك22222ن ترتي22222ب , زمن22222ي مح22222دد
محت2222وى الم2222نهج وفق2222اً للترتي2222ب 
 المنطقي أو الترتيب السيكولوجي.
----------------------------------------- 

) 1998الس2222222222يد ( محم2222222222د عل2222222222ي
اهج وط22222رق مص22222طلحات ف22222ي المن22222

الت22دريس، الطبع22ة األول22ى. جمهوري22ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.
 
 

Continuing 
Education, In-

service Training 

Formation 
continue 

 تكوين مستمر
التك22وين المس22تمر وج22ه م22ن وج22وه 
التربي2222ة المس22222تدامة، ظه2222ر ف22222ي 
فرنس222ا بع222د تطبي222ق ق222انون تم222وز 

، ال22222ذي أل22222زم أص22222حاب 1971
األعم222ال بتنظ222يم دورات تربوي222ة 
للتك22وين المس22تمر لجمي22ع الع22املين 
ل222ديهم. ث222م ص222در ق222رار بإنش222اء 
الوكال22ة القومي22ة للتك22وير المس22تمر 

. وه22ذه الص22يغة 1973ف22ي ش22باط 
المس222تمر تتج222ه إل222ى  ف222ي التك222وين

تنفيذ برامج إع2داد مهني2ة للع2املين 
 في المؤسسات المختلفة. 

والمؤسس22ات التربوي22ة العامل22ة ف22ي 
إط2222ار ه2222ذا الق2222انون ف2222ي فرنس2222ا 
تص222نَّف ف222ي أربع222ة أن222واع تبع222اً 
لأله22222داف والمعلم22222ين وطرائ22222ق 

. )1985التك222وين فيه222ا: (قمب222ر، 
فهن222اك أجه222زة ش222به مدرس222ية أو 

م2222ون فيه2222ا خارجي2222ة، ُيع2222ّد المعل
مت222222دربيهم المتحان222222ات مح222222ددة 
(ك2222222المركز الق2222222ومي للب2222222رامج 
التعليمي22222222222222222ة ب22222222222222222التلفزيون، 
والكونس22رفاتوار الق22ومي للح22رف 
واألعم22222ال). وهن22222اك مؤسس22222ات 
إع22داد ب22رامج تعم22ل عل22ى التك22وين 
المهن222222ي المتخص222222ص. وهن222222اك 
 روابط الثقاف2ة الش2عبية وحركاته2ا.

وهن222اك أجه222زة هامش222ية مختلف222ة 
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التك22وين  معظمه22ا متخص22ص ف22ي
 المهني للكوادر.

"وتستقِطع أنشطة هذه المؤسس2ات 
معظ222222م الميزانب222222ة المخصص222222ة 
لب2222رامج التك2222وين المس2222تمر. لق2222د 
أص22بح التك22وين المهن22ي المس222تمر 
للكب222ار إلزام222اً قومي222اً، فأص222حاب 
العمال الذين يستخدمون أكث2ر م2ن 
عشرة عمال ينبغي عليهم اإلس2هام 
ف22222ي سياس22222ة التك22222وين المهن22222ي 

برامج222222ه. إن نس222222بة المس222222تمر و
%) من جمل2ة المرتب2ات، الت2ي 1(

كان22222ت تخص22222ص وف22222ق ق22222انون 
، للتك222222222وين المس2222222222تمر، 1975

%) ف222222222ي 2ارتفع222222222ت إل222222222ى (
الثمانين2222ات. وك2222ل عام2222ل أص2222بح 
يتمت22ع بإج22ازة مدفوع22ة األج22ر ف22ي 
فترة تكوينه أو إعادة تكوين2ه. وق2د 
نظم22222ت دورات اإلع22222داد بحي22222ث 

%) 2يدخل معاً ف2ي ك2ل برن2امج (
ع22املين ف22ي المش22روع م22ن جمي22ع ال

أو المؤسس2222ة، ويمت2222د ذل2222ك عل2222ى 
م2222وظفي الدول2222ة والع2222املين ف2222ي 
مص2222الحها. وتس2222هم الدول2222ة ف2222ي 
أنش2222طة المؤسس2222ات الت2222ي تخ2222دم 
المص2222لحة العام2222ة ف2222ي التك2222وين 
المس222تمر، تبع222اً لألولوي222ات الت222ي 
يراعيه22ا التموي22ل الحك22ومي. كم22ا 
يأخذ القانون بالتعددية في مس2توى 

، بش222رط مق222دمي ب222رامج التك222وين

موافق22222ة الدول22222ة عل22222ى محت22222وى 
الب22222رامج ف22222ي بع22222ض الح22222االت 

 الخاصة.

وه222222ذا التش222222ريع يه222222تم بتنظ222222يم 
التك222وين، وي2222ؤّمن المنافس222ة ب2222ين 
المؤسس2222ات، ويت2222رك له2222ا حري2222ة 
اختي22ار م22ا ت22راه مناس22باً م22ن آلي22ات 
التنفيذ. وقد أدى ه2ذا التش2ريع إل2ى 
إنش2222اء مراك2222ز لتك2222وين معلم2222ي 

االجتماعيين، وإلى الكبار والرواد 
إس22هام الجامع22ات ف22ي مج22ال تعل22يم 
الكب222ار وتك222وينهم، باإلض222افة إل222ى 
إج222راء بح222وث ودراس222ات ه222دفها 
تط22وير العم22ل ق22ي إط22ار التربي22ة 

 ).1985المستمرة" (قمبر، 
  -------------------------------------- 

- Gogeulin, p. (1970). La 
formation continue des 
adultes. Casterman. Paris 
P. U. F.  

). تعل222222يم 1985قمب222222ر، محم222222ود ( -
الكب22222ار: تج22222ارب، ص22222يغ، تج22222ارب 

 .عربية. دار الثقافة. الدوحة
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المحادث22ة نش22اط تعليم22ي يق22وم، ف22ي 
أبس22ط أش22كاله، ف22ي الحلق22ة األول22ى 
م22ن التعل22يم األساس22ي، عل22ى دع22وة 

موض2وع التالميذ إلى التحدث ف2ي 
معين، م2ن خ2الل ص2ورة أو رس2م 
أو أي مثي222ر بص222ري آخ222ر. ودور 
المعل22م ف22ي ه22ذا النش22اط ينبغ22ي أن 
يك222ون إدارة المحادث222ة وتنش222يطها 
باس22222تمرار عب22222ر ط22222رح أس22222ئلة 
تفص22يلية ومتنوع22ة ح22ول مكون22ات 
المثي222222ر البص222222ري وإيحاءات222222ه. 
واله2دف م2ن ه2ذا التم2رين اللغ2وي 
ف22222ي ه22222ذه المرحل22222ة ه22222و تنمي22222ة 

المي2222222ذ اللغوي2222222ة، مكتس2222222بات الت
وت222222دريبهم ش222222يئاً فش222222يئاً عل222222ى 
اس222تعمال الفص222حى ف222ي الت222داول 

 الشفوي.

وفي تطوير تالٍ  له2ذا النش2اط ف2ي 
الحلقة الثانية من التعل2يم األساس2ي 
تصبح اآللية ح2ث المتعلم2ين عل2ى 
الحديث في موضوع معين، ح2ديثاً 
منظم22اً متس22قاً م22ا أمك22ن، بحض22ور 
المثي222ر البص222ري أو ف222ي غياب222ه. 

لهدف م2ن ذل2ك إكس2ابهم الج2رأة وا
عل222222ى الح222222ديث م222222ع اآلخ222222رين 
ومح222اورتهم ف222ي مختل222ف األم222ور 
الت22222ي تش22222كل قاس22222ماً مش22222تركاً، 
وت222دريبهم عل2222ى قواع2222د الح2222ديث 
وآداب222ه، وتوس222يع آف222اق تفكي222رهم، 
وتحس222ين أدائه222م الش222فوي باللغ222ة 

الفص22حى. وف22ي ح22ين يك22ون دور 
المعلم محوري2اً ف2ي الحلق2ة األول2ى 

لحلقة الثانية إل2ى يتحول دوره في ا
منش222222ط للح222222وار، وم222222نظم ل222222ه، 

 ومطور ألفكاره.

وهذا التمرين يص2بح ف2ي المرحل2ة 
الثانوي22ة أو الجامعي22ة حلق22ة نق22اش 
ح222ول موض222وع مح222دد أو مس222ألة 
مح22222ددة. ويمك22222ن أن يلج22222أ إلي22222ه 
الم22درس ف22ي أي تخص22ص ك22ان، 

طريق22ة  المناقش<<ة معتم22داً ف22ي ذل22ك
للت2222دريس. وف2222ي ه2222ذا المس2222توى 
تتجل222ى براع222ة الم222درس وقدرت222ه 
عل222ى توظي222ف طرائ222ق الت222دريس 
تبع22اً لطبيع22ة الموض22وع وظ22روف 

 العملية التعليمية التعلمية.

----------------------------------------- 

). اتجاه22222ات 2002عم22222ار، س22222ام ( -
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 ت.مؤسسة الرسالة. بيرو

). ط22رق 2005ج22ابر، ولي22د أحم22د ( -
التدريس العام2ة: تخطيطه2ا وتطبيقاته2ا 
التربوي22222222ة. دار الفك22222222ر: ناش22222222رون 

 وموزعون. عّمان. الطبعة الثانية.

 - Galisson, R. et alt. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris 
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Conversational 
method  

Méthode de 
conversation 

/ طريقة  طريقة حوارية
 المحادثة

الطريق222ة الحواري2222ة ه2222ي طريق2222ة 
تدريس22ية تعم22ل عل22ى قي22ام األس22تاذ 
ب2222إدارة الح2222وار ح2222ول المواق2222ف 
التدريسية بهدف استدراج التالمي2ذ 
إل2222ى التوص2222ل إل2222ى معطي2222ات و 
معارف و معلومات جديدة. و هي 
طريق22ة واس22عة االس22تعمال ترج22ع 

لى( سقراط ) و تقوم هذه تاريخيا إ
الطريقة على خلق عالقات تفاع2ل 
عمودي22ة م22ع المتعلم22ين م22ن أج22ل 
الوص222ول إل222ى اله222دف المت222وخى، 
 انطالقا من تفعيل أسلوب الحوار.

و الحوار تقني2ة تعليمي2ة هام2ة ج2دا 
خصوص222ا فيم222ا يتعل222ق بالتفاع222ل 
التربوي. و للح2وار أش2كال عدي2دة 
أهمها: الح2وار الح2ر أو المناقش2ة، 

 و الحوار الديداكتيكي أو الموجه.

و يمك22ن التميي22ز ب22ين ن22وعين م22ن  
الح222وار: ح222وار عم222ودي وح222وار 

 :قيأف

 : ح222222222وار عم222222222ودي    
وه22و يعتم22د عل22ى أس22ئلة الم22درس 
الموجه222ة إل222ى المتعلم222ين، وذل222ك 

األس22ئلة  وف22ق نظ22ام مسلس22ل م22ن
واألجوب22ة، يق22وده الم22درس لبل22وغ 
معرف22ة م22ا. تس22مى ه22ذه الطريق22ة " 

 جواب".  / سؤالتقنية : 

  ح2222222222222وار أفق2222222222222ي:
يعن22ي أن التواص22ل ب22ين الم22درس 

عمودي222ا، أي  والمتعلم222ين، ل222يس
موجه222222ا ومح222222ددا م222222ن ط222222رف 
الم2درس وح2ده. إن2ه ح2وار مفت2وح 

م2ن جه2ة،  ودائري ب2ين المتعلم2ين
وب22ين ه22ؤالء والم22درس م22ن جه22ة 
أخ2222رى، عل2222ى أس2222اس، أن ه2222ذا 

مثل22ه  األخي22ر ط22رف ف22ي الح22وار،
ة المناس2بة مثل المتعلم2ين. والعب2ار

له22222ذا الح22222وار ه22222و " المناقش22222ة 
الحوار يخت2اره  الحرة". فموضوع

الم22درس أو المتعلم22ين. ويفت22رض 
ه222222ذا الح222222وار منش222222طا لتس222222يير 

واالهتم2ام خاص2ة بإتاح2ة  المناقشة
 .مشاركة كل عضو في الفصل

و الحوار التعليم2ي، ك2ذلك، يقص2د 
ب22222ه التواص22222ل ب22222ين الم22222درس و 

للغ2ة التالميذ أثناء الدرس، يعتم2د ا
وس22222يلة. و يق22222وم الم22222درس ف22222ي 
الطريق22222222ة الحواري22222222ة، ب22222222دور 
المس2222تنطق، و المنش2222ط. فه2222و ال 
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ب22ل يق22دم درس22ه ف22ي  ي22تكلم وح22ده،
مح222222اورة مبني222222ة عل222222ى  ش222222كل

المالحظ22222222222ة، و المقارن22222222222ة، و 
االس2222تنباط، يش2222ارك في2222ه جمي2222ع 
التالمي2222ذ. فالم2222درس يض2222ع أم2222ام 
تالمي2222ذ ص2222ورة، أو خريط2222ة، أو 

م ج22222دوال حس22222ابيا..، ث22222م يط22222البه
بق2222222222راءة ه2222222222ذه الوس2222222222ائل، و 
مالحظته2ا،  و مقارن2ة محتوياته2ا، 
ث22222م ي22222دعوهم بع22222د ذل22222ك، إل22222ى 
اس2222تخراج األفك22222ار، و اكتش22222اف 
العالق222ات،   و اس222تنباط الحق222ائق 
بأنفس22هم. و ه22و أثن22اء ذل22ك، يب22ذل 
جهده لكي يمن2ع نفس2ه م2ن اإلجاب2ة 
على س2ؤال باس2تطاعة التالمي2ذ أن 
يفهموه، و يجيب2وا علي2ه.  و يعتم2د 
الم222درس ف222ي ذل222ك، عل222ى أس222ئلة 
دقيقة تكون ق2د حض2رها مس2بقا، و 
بعناي2ة كبي2رة. فه2و به2ذه الطريق22ة، 
يلعب دور القائد و المنش2ط، يض2ع 
تالميذه عل2ى طري2ق االستكش2اف، 
و يق2222ودهم ت2222دريجيا إل2222ى وض2222ع 
أيديهم على المعطي2ات  و الحق2ائق 

 التي ينوي تلقينها إياهم. 

ع22ادة م22ا يخل22ط ال22بعض الطريق22ة 
وارية مع طريقة االكتش2اف، و الح

ه222ذا خط222أ ألن222ه يمك222ن للم222درس أ 
يطب22ق الطريق22ة الحواري22ة دون أن 
يط222ور كفاي222ة االكتش222اف (..). إن 
المتعلم فاعل و نشيط ف2ي الطريق2ة 

الحواري22ة و لك22ن ه22ذا ال يعن22ي أن22ه 
يكتش22ف إذ يبق22ى الم22درس موجه22ا 

 للحوار في جميع األحوال.

و م22ن حس22نات الطريق22ة الحواري22ة 
التلميذ الذي يجد نفس2ه عرض2ة أن 

للس222ؤال، ف222ي ك222ل لحظ222ة، يبق222ى 
حاض22ر ال22ذهن، ش22ديد االنتب22اه، و 
ه22و ب22ذلك يلع22ب دورا حيوي22ا ف22ي 
تش222ييد التعلم222ات و بن222اء الكفاي222ات 

 التي تسعى المدرسة تحقيقها.
----------------------------------------- 

العربي اكنينح، في المسألة التعليمي2ة، -
النجاح الجديدة، الدار البيض2اء، مطبعة 

 29-28)، ص: 2009المغرب، (

)، " 1990ع222ارف عب222د الغ222اني( -   
الطرق الديداكتيكي2ة " مجل2ة الدراس2ات 

، مملك222ة 11النفس222ية التربوي222ة. ع222دد: 
 البحرين.

بنعيس2222222ى احس2222222ينات " ديداكتيكي2222222ة -
الطرائق التعليمية في المج2ال الترب2وي 

 عن : التعليمي "

http://www.almoudaris.co
m/articles.php?article_id=

443 
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Enseignement par 
correspondance 

 تعليم بالمراسلة
 

يقوم التعل2يم بالمراس2لة عل2ى مب2دأ  
تب22222ادل المعلوم22222ات ب22222ين المعل22222م 
والم2222تعلم م2222ن خ2222الل االتص22222ال 
البريدي، وب2ذلك يعتب2ر ه2ذا الن2وع 
م2222ن ال2222تعلم أح2222د أش2222كال ال2222تعلم 
ال2222ذاتي. ويمك2222ن أن يش2222مل ه2222ذا 
الن222وع م222ن التعل222يم مجموع222ة م222ن 
التمرين22ات يق22وم الم22تعلم بإجرائه22ا 
ويج22222ري تص22222حيحها م22222ن قب22222ل 

 المعلم.
حق222ل التعل222يم ال222ذي يرك222ز ه222و و 

عل22ى التكنولوجي22ا ، و يه22دف إل22ى 
ت22222وفير التعل22222يم للط22222الب ال22222ذين 
اليت22وافرون جس22ديا "عل22ى موق22ع" 
في الفص2ول الدراس2ية التقليدي2ة أو 
الحرم الج2امعي. وق2د وص2ف بأن2ه 
"عملي2222ة لخل2222ق وت2222وفير ف2222رص 
الحص22ول عل22ى التعل22يم عن22دما ي22تم 
      الفص222ل ب222ين مص222در للمعلوم222ات 

المتعلم22ين بالوق22ت أو المس22افة ،  و
 أو كليهما.

----------------------------------------- 

) 1998محم2222222222د عل2222222222ي الس2222222222يد (
 مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق

، الطبع22ة األول22ى. جمهوري22ة الت22دريس

مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 
 المنصورة. 

-Honeyman and Miller 
(1993). "Agriculture 
distance education: A 
valid alternative for higher 

-.education? Proceedings 
of the National Agricultural 
Education Research 
Meeting67-73 

 

 

 

 

Course 

Programme 
scolaire 

 مقرر دراسي
يتض22222222من المق22222222رر الدراس22222222ي  

مجموع2222222ة م2222222ن الموض2222222وعات 
الدراس22ية يق22وم الط22الب بدراس22تها 
ف22ي فص22ل دراس22ي واح22د أو عل22ى 
م22دار الس22نة الدراس22ية وف22ق خط22ة 
معين22ة وتش22كل مجوع22ة المق22ررات 
البرن22امج الدراس22ي ال22ذي يع22د لفئ22ة 
معينة من الط2الب للحص2ول عل2ى 

 درجة علمية محددة.
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Criterion 

Critère 
 محك

 المحك أو المعيار حسب راينال   

 Raynal, F etو ري22ونيي 
Rieunier    ،عنص222ر إخب222ار

محدد ضمن نظام التقويم، و ال2ذي 
من شأنه تحديد ما إذا كانت ج2ودة 
م22ا حاض22رة أم ال ف22ي الموض222وع 
الذي ت2م تقييم2ه، و يتك2ون المعي2ار 
أو المحك ع2ادة م2ن مجموع2ة م2ن 
المؤش2222222رات... و ف2222222ي بع2222222ض 

الح22222االت ( عن22222دما يك22222ون فيه22222ا  
المؤش2222ر الواح2222د يكف2222ي التخ22222اذ 

أو الت2داخل القرار ) ق2د ي2تم الخل2ط 
ب22ين المعي22ار و المؤش22ر؛ لتوض22يح 
ذل22ك نس22وق ه22ذا المث22ال: لك22ي ي22تم 
انتق22222اء ف22222رد م22222ا ف22222ي األلع22222اب 
األولمبية في رياضة القفز العلوي 
رج222ال، ينبغ222ي عل222ى األق222ل قف222ز 

. و ف222222ي ه222222ذه 2,30mمس222222افة 
الحال222ة، ف222إن المعي222ار و المؤش222ر 

 يتداخالن.

 Lindaأم2ا حس2ب  لين2دا ع2الل  
Allal ي222ار أو المح222ك ، يع222د المع

مؤش22را بك22ل س22لوك يق22دم معلوم22ة 
 حول وجود كفاية ما.

المعي2222ار أيض2222ا ه2222و؛ خاص2222ية    
موض222وع مع222ين تعتم222د إلص222دار 
حكم تقديري على هذا الموض2وع، 
و ه22222و نم22222وذج يس22222تعمل قص22222د 
المقارن2222ة الكيفي2222ة الت2222ي ال تعتم2222د 
عل22ى  القي22اس، و مب22دأ نع22ود إلي22ه 
من أجل الحك2م و االستحس2ان. أي 

يار ه2و ج2ودة منتظ2رة م2ن أن المع
منت22وج تلمي22ذ: تأوي22ل س22ليم، الدق22ة، 
التماس222ك، تق222ديم س222ليم، الس222المة 
النحوي222222ة، احت222222رام التعليم222222ات، 
اس2222222222تعمال س2222222222ليم ل2222222222ألدوات 

 الرياضية...

إن المحك يوض2ح، به2ذا المعن2ى،  
مس222توى الج222ودة الت222ي ينبغ222ي أن 
تت22222وفر و تحت22222رم ف22222ي المنت22222وج 
الخاص بإنج2از مهم2ة معق2دة. كم2ا 

يعتم22د ف22ي تص22حيح إنتاج22ات  أن22ه
تلميذ ما و تبي2ان الج2ودة المنتظ2رة 
من هذا اإلنتاج: إنتاج دقيق، إنتاج 

 مالئم، إنتاج أصيل...إلخ.

المح2222ك إذن، ه2222و عب2222ارة ع2222ن  
وجهة نظ2ر الت2ي ي2تم اللج2وء إليه2ا 
ف22ي تق22دير أي إنت22اج م22ن مختل22ف 
إنتاج222ات التالمي222ذ، و ه222و أيض222ا، 
ش222بيه بنظ222ارتين يس222تخدمهما ف222ي 

تب222ار و تقي222يم إنتاج222اتهم. إذ أن اخ
ه22ذا التقي22يم ال22ذي يس22تند إل22ى ع22دد 
م2ن المحك22ات، و يقتض2ي اس22تبدال 
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كل م2رة، المحك2ات غي2ر المناس2بة 
بمحك22ات أخ222رى، إل222ى أن تص222بح 

 تامة، و شاملة.

 و المعايير أنواع منها:   

 المقاييس؛ -

الق22222وانين، الق22222وانين الداخلي22222ة،  -
 األحكام...؛

الحس22ية، المتطلب22ات، الم22دركات  -
 المواصفات...؛

المواثي2222ق، قواع2222د، منظم2222ات،  -
 الصيغ التوحيدية...؛

المب222222222222ادئ، االفتراض222222222222ات،  -
 التعاريف...؛

المثاليات، األغراض، المقاصد،  -
 الغايات، األهداف...؛

 االختيارات، الثبوتات...؛ -

األس222222222222اليب، اإلج222222222222راءات،  -
 السياسات...؛

إجم22اال، تكم22ن الوظيف22ة األساس22ية  
للمعايير في تقديم أس2س للمقارن2ة، 
فإذا جرت مقارنة معزول2ة، طليق2ة 
م22ن الس22ياق، و ل22م يق22دم أي أس22اس 
أو مح2222ك أو معي2222ار، ف2222إن ذل2222ك 
سيفض2222ي إل2222ى الفوض2222ى و ع2222دم 

 المصداقية.
----------------------------------------- 

)، " 2009عب222د اللطي222ف الج222ابري( -
إدم222اج و تقي222يم الكفاي222ات األساس222ية "، 
مراجع22ة و تق22ديم عب22د الك22ريم غري22ب, 
منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء، المغرب, ص: 

100 

)، " 2006عب222222د الك222222ريم غري222222ب(-
معج2م موس2وعي ف2ي  -المنهل الترب2وي

المص22طلحات و المف22اهيم البيداغوجي22ة        
لس22222222يكولوجية "، و الديداكتيكي22222222ة و ا

الجزء األول، منشورات عالم التربي2ة، 
الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، 

 229الدار البيضاء، المغرب، ص: 

م22اثيو ليبم22ان ترجم22ة إب22راهيم يحي22ى  -
)، " المدرس2222222ة و 1998الس2222222مهابي(

تربي2222ة الفك2222ر "، دراس2222ات اجتماعي2222ة 
)، منش222ورات وزارة الثقاف222ة ف222ي 34(

 دمشق-ة السوريةالجمهورية العربي

- RAYNAL, F., RIEUNIER, 
A. (1997). «  Pédagogie : 
dictionnaire des concepts 
clés. » Paris : ESF. Pp 95-
96. 

- ALLAL L. (1988). «  
Compétences, capacités, 
indicateurs : quel statut 
scientifique ? », In 
Evaluation scolaire et 
pratique. Bruxelles : De 
Boeck. 
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Criterion 
Referenced test 

Test de référence  
critèrielle 

 اختبار محكي المرجع

 بمح<<كاختب22ار يق22ارن أداء الف22رد  
فه2222ي  .أداء ت<<<<م تحدي<<<<ده مس<<<<بقاً 

اختب22ارات تق22ّوم أداء الطال22ب ف22ي 
ض22وء مح22ك مع22ين يأخ22ذ مس22توى 
الطالب بع2ين االعتب2ار، وق2د ش2اع 

ح222ديثاً اس222تخدام ه222ذه االختب222ارات 
ف22ي مج22ال التربي22ة والتعل22يم ، لم22ا 
له222222ا م222222ن فائ222222دة كبي222222رة ف222222ي 
الموض2222وعية عن2222د الحك2222م عل2222ى 
مس2222توى الم2222تعلم ومعرف2222ة م2222دى 
تحصيله ف2ي مج2ال م2ن المج2االت 
التحص22يلية. وتتص22ف االختب22ارات 
محكي2222222ة المرج2222222ع بع2222222دد م2222222ن 
الخصائص منها أنها تحدد المح2ك 
له22ذه االختب22ارات بن22اء عل22ى خب22رة 

ت222ه بتالمي222ذه، وأنه222ا المعل222م ومعرف
تقارن أداء الطالب بالمحك، وليس 
يغي22ره، وأنه22ا م22ن أس22اليب التق22ويم 
التك222ويني بحي222ث أنه222ا ق222د تج222رى 
عدة مرات للمادة الواحدة، ونج2اح 
الطالب في أحدها ال يعن2ي نجاح2ه 
بالم22222ادة جميعه22222ا ألن المحك22222ات 
تتع22دد بتع22دد االختب22ارات، ويمك22ن 

للمعل2222م أن يح2222دد درج2222ات له2222ذه 
تبارات فإذا حل الطال2ب ع2ددا االخ

معين2222ا م2222ن األس2222ئلة ب2222ين جمي2222ع 
األسئلة فيعتبر مستواه متوس2طا او 

 جيدا. 

وهي تنقس2م حس2ب أغراض2ها إل2ى 
قسمين، أولهم2ا: اختب2ارات محكي2ة 
ص22222فية وف22222ي ه22222ذا الن22222وع م22222ن 
االختبارات ال تقارن نتائج ط2الب 
الصف الواحد بش2كل ف2ردي وإنم2ا 

ي تق2ارن نت2ائج الط2الب جم2يعهم ف2
الص222ف الواح222د بش222كل جم222اعي؛ 
ويعتب22ر تحقي22ق المح22ك دل22يالً عل22ى 
تحقي2222ق المعل2222م أله2222داف الم2222ادة 
الدراس222ية، وثانيهم222ا: االختب222ارات 
المحكي22ة للطال22ب وف22ي ه22ذا الن22وع 
م222ن االختب222ارات المحكي222ة يق222ارن 
أداء الطال22ب به22ذا المح22ك للتع22رف 
إل2ى م2دى تحقيق2ه لأله2داف، حي2ث 
 ي22تم مقارن22ة أداء ك22ل طال22ب عل22ى

حدة بالمح2ك. ويمك2ن تص2ميم ه2ذه 
االختب22ارات بع22د أن يح22دد المعل22م: 
الكتاب2222ات أو االنج2222ازات الم2222راد 
تحقيقها م2ن الطال2ب بدق2ة، وكيفي2ة 
قي2222222اس أداء التحص2222222يل بدق2222222ة، 
والوق2222ت المناس2222ب لقي2222اس األداء 
عن22222د الط22222الب، والح22222د األدن22222ى 
للنج222اح، وكي222ف يمك222ن زي222ادة أو 
تقلي222ل الح222د األدن222ى للنج222اح ف222ي 

ع22دد الرس22وب والن22اجحين، ض22وء 
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وفيما إذا كان المحك للص2ف كك2ل 
أم للطالب الواحد، وم2اذا يج2ب أن 
يعم22ل تج22اه الط22الب ال22ذين فش22لوا 
 ف2222ي االمتح2222ان أو عل2222ى المح2222ك.

(انظر أيضاً مادة: اختبار معياري 
 المرجع)

----------------------------------------- 

). 1981الخ2222ولي، محم2222د عل2222ي ( - 
، دار العل222م للمالي222ين، التربي222ةق222اموس 

 بيروت، لبنان.

س2222مارة، عزي2222ز؛ اب2222راهيم، محم2222د   -
). 1989عب222دالقادر؛ النم222ر، عص222ام (

، دار مبادئ القياس والتقويم في التربية
 الفكر للنشر والتوزيع، عمان، األردن

 

 
Criterion-referenced 

test 
Test critérié 

/ اختبار محكي  اختبار معير
  المرجع

 
االختب2222222ار المعي2222222ر أو اختب2222222ار     

المرجعي2222ة يع2222رف بأن2222ه اختب2222ار 
هدف2222ه مقارن2222ة أداء الم2222تعلم م2222ع 
معيار للنج2اح مح2دد مس2بقا، حي2ث 
أن العالم22ة التقديري22ة تح22دد م22ا إذا 
اس222تطاع الم222تعلم بل222وغ المس222توى 

المطل22وب وذل22ك مقارن22ة أدائ22ه م22ع 
 باقي زمالئه.

و في إط2ار التخط2يط البي2داغوجي،    
يح222دد ( نيك222ول لب222رون و س222يرج 
بيرتل2وط ) أرب22ع تطبيق22ات أساس22ية 

 الختبار المعير و هي كاألتي:
ü اختبار بمثابة الفحص األولي؛ 
ü اختبار في خضم التعلمات؛ 
ü  اختبار بعدي؛ 

 
----------------------------------------- 

-Nicole Lebrun,Serge 
Berthelot(1994), “Plan 
pédagogique: une 
démarche systématique 
de planification de 
l'enseignement », De 
Boeck Université, Les 
nouvelle édition, Ottawa, 
P : 113 

 
 

Creative ability 
Capacité  créative 

 / إبداعيةقدرة ابتكارية 
 

ع22رف االبتك22ار بأن22ه العملي22ة الت22ي 
يص222222بح فيه222222ا الف222222رد حساس222222ا 
للمش22222كالت و أوج22222ه ال22222نقص و 
الفج2وات ف2ي المعرف2ة و العناص2ر 
الناقص222ة و ع222دم االنس222جام. كم222ا 
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يق222وم بتحدي222د الص222عوبة و تك222وين 
ف222روض ع222ن أوج222ه ال222نقص، ث222م 
يختب22222ر ه22222ذه الف22222روض و يعي22222د 
اختباره22222ا، ث22222م يع22222دلها و يعي22222د 

ا تتطل22ب اختباره22ا م22رة أخ22رى إذ
 األمر، و أخيرا ينشر النتائج.

و تنقسم الق2درة االبتكاري2ة كق2درة  
طائفي222ة إل222ى ع222دد م222ن الق222درات 
األولي22ة؛ طبق22ا للدراس22ات العالمي22ة 
الت22ي ق22ام به22ا الب22احثون ف22ي مج22ال 
بح22222222وث ال22222222ذكاء. و الق22222222درات 
االبتكارية ه2ي األبع2اد الت2ي يعتم2د 
عليه22ا التفكي22ر اإلبتك22اري، و ه22ي: 

 المرونة.   - المرونة –األصالة 
---------------------------------------- 

حس2222222222222ن ش2222222222222حاتة و زين2222222222222ب  -    
)، " معج222222222م 2003النج222222222ار(أكتوبر

المص2222طلحات التربوي2222ة و النفس2222ية "، 
الطبع22222ة األول22222ى، ال22222دار المص22222رية 
اللبناني222ة، الق222اهرة، جمهوري222ة مص222ر 

 234العربية، ص: 

 
Creative thinking 
Pensée innovante 

 تفكير إبداعي

 االب2داعي التفكي2ر تعري2ف يمك2ن
 عنه2ا ين2تج الت2ي العملي2ة" بأن2ه

 اإلطار عن تخرج أفكار أو حلول
 بالنس2بة س2واء للف2رد المعرف2ي

 أم فيه2ا، يفك2ر الت2ي للمعلوم2ات
البيئ22ة،  ف22ي الس22ائدة للمعلوم22ات

 م2ن الجدي2د ظه2ور به2دف وذل2ك
 األفكار".

)  ت2ورانس يع2رف (  ح2ين ف2ي
 عملي22ة بأن22ه ب22داعياإل التفكي22ر

 والثغ2رات بالمش2كالت اإلحس2اس
 والعناصرالمفقودة، المعلومات في
 األفك2ار م2ن ق2در أكب2ر إنت2اج ث2م

ه22ذه  تقي22يم ث22م حوله22ا، الح22رة
مالءم2ة،  أكثره2ا واختيار األفكار،

 موض2ع الرئيسية الفكرة وضع ثم
 اآلخرين. على وعرضها التنفيذ

 التفكي22ر تعري22ف يمك22ن كم22ا 
 وراء فيم2ا تفكي2ر " بأنه داعياإلب

 حل2ول عن2ه ين2تج ، واض2ح م2ا ه2و
 المعرفي اإلطار عن وأفكارتخرج

 يع2يش التي البيئة أو المفكر للفرد
 ب2ه نص2ل ال2ذي التفكي2ر وه2و فيها
 إليه2ا يس2بقنا ل2م ونت2ائج أفك2ار إلى
 ."أحد

 تعريف2ات ف2ي النظ2ر خ2الل ومن 
 ب2أن الق2ول يمكن المختلفة داعاالب

هو؛نوع من التفكي2ر داعيالتفكيراإلب
يتطل222ب ت222وافر إمكان222ات و من222اخ 
اجتم222اعي و نفس222ي يح222يط ب222الفرد 
فيتيح سلوكا ذا مواصفات خاصة، 

 إنتاج على الفرد قدرة و هو أيضا
 واالستجابات األفكار مجموعةمن
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 ومعالجته2ا معين2ة لمشكلة الجديدة
 بالطالق2ة تتمي2ز منطقي2ة بطريق2ة

 .واألصالة والمرونة

و يم2222ر ذل2222ك التفكي2222ر بمراح2222ل:  
اإلع2222داد، الكم2222ون، االستبص2222ار، 
التحقق؛ فاإلبداع هو عملية فكري2ة 
له22ا مراح22ل متتابع22ة ت22ؤدي إلنت22اج 
يتمث22ل ف22ي إص22دار حل22ول متع22ددة 

 تتسم بالتنوع و الجدة.

 عل2ى داعياإلب2 التفكي2ر و يش2تمل
 م2ن كل اقتراحها كما قدرات عدة

 التركيز وسيتم وتورانس جيلفورد
 بعضها: على فقط

ü  الطالق22ةFluency :وه22ي 
 ع2دد أكب2ر اس2تدعاء عل2ى الق2درة
 االس2تجابات المناس2بة م2ن ممك2ن
 زمني2ة فت2رة ف2ي المش2كلة تج2اه

 محددة؛
ü  المرون2ةFlexibility :وه2ي 

 متنوع2ة، أفك2ار إنتاج على القدرة
 األفك2ار المتوقع2ة ن2وع م2ن ليست
 الكي2ف عل2ى االرتكاز يكون وهنا

 الكم؛ وليس والتنوع
ü  األص222222222222222الةOriginality :

 على الفرد قدرة باألصالة ويقصد
 جدي2دة وغي2ر وأفك2ار حلول إنتاج
 ع2ن مألوف2ة ) بعي2ده ( غير عادية

 بمعن2ى أن المعروف، أي الظاهر
 عل2ى الفرد بمقدرة تقاس األصالة

 ( غي2ر ش2ائعة غير بأفكار اإلتيان
 ينتم2ي الت2ي في الجماع2ة واردة )

 ش2يوع درج2ة قل2ت فكلم2ا إليه2ا،
  .أصالتها زادت كلما الفكرة

بالنسبة للمدرس يجب عليه إتب2اع  
أس2222لوب تنظ2222يم المحت2222وى، وه2222و 
الب22دء بالكلي22ات و العمومي22ات لم22ا 
له22ا م22ن مرون22ة و ش22مولية، تس22مح 
للتلمي222ذ ب222إدراك ع222دد كبي222ر م222ن 
     العالق22222ات ( طالق22222ة ) و التن22222وع

( مرونة ) و الجدة  ( أصالة )، و 
الم222ادة  أن يك222ون أس222لوب ع222رض

العلمي22ة قائم222ا عل22ى االس222تنباط، و 
م22ن المف22اهيم العمومي22ة إل22ى األق22ل 
عمومي222ة، و تنظ222يم اس222تراتيجيات 
تدريس قائمة على إثارة التفكي2ر و 
ل22222يس تق22222ديم معلوم22222ات نهائي22222ة 
للتلميذ، حيث يح2د ذل2ك م2ن تفكي2ر 

 و إبداع التلميذ.
----------------------------------------- 

م)، " 2005عزي22ز( إبراهيم،مج22دي-
 (سلس2لة ترب2وي " منظ2ور من التفكير
 : وال2تعلم)، الق2اهرة والتعل2يم التفكي2ر

 258المكتبات، ص:  عالم

 عب222د بن222ت وداد البحران222ي،-
 التفكي22ر ق22درات م)، "2002هللا(

األساس2ي  التعليم تالميذ لدى اإلبتكاري
 "،. عم2ان س2لطنة ف2ي الع2ام والتعل2يم
 كلي2ة منش2ورة، غي2ر ماجس2تير رس2الة
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ق2ابوس، ص:  جامعة الس2لطان التربية،
33 

حس22222222222222ن ش22222222222222حاتة و زين22222222222222ب -
)، " معج222222222م 2003النج222222222ار(أكتوبر

المص2222طلحات التربوي2222ة و النفس2222ية "، 
الطبع22222ة األول22222ى، ال22222دار المص22222رية 
اللبناني222ة، الق222اهرة، جمهوري222ة مص222ر 

 124العربية، ص: 

 

 

 

 

 

Critical Thinking  

Pensée critique 

 الناقدالتفكير 
 

الناقد في أبسط معانيه هو  التفكير 
القدرة على تقدير الحقيقة وم2ن ث2م 
الوصول إلى القرارات ف2ي ض2وء 
تقي222يم المعلوم222ات وفح222ص اآلراء 
المتاح222ة واألخ222ذ بع222ين االعتب222ار 
وجهات النظر المختلف2ة، وينط2وي 
التفكي22ر الناق22د عل22ى مجموع22ة م22ن 
مهارات التفكير التي يمكن تعلمه2ا 

ويمك2ن  والتدريب عليها وإجادته2ا.
تص222نيف ه2222ذه المه222ارات ض2222من 

فئ222222ات أرب222222ع ه222222ي االس222222تقراء 
واالس222تنباط و التحلي222ل و التقي222يم. 
كم22ا تتض22من ق22درة التفكي22ر الناق22د 
تعل222م كي222ف نس222أل، ومت222ى، وم222ا 
األسئلة الت2ي تط2رح، وكي2ف نعل2ل 
ومت222ى، وم222ا ط222رق التعلي222ل الت222ي 
نستخدمها، ذل2ك أن الف2رد يس2تطيع 

قادراً  أن يفكر تفكيراً ناقداً إذا كان
عل22222ى فح22222ص الخب22222رة وتق22222ويم 
المعرف222ة واألفك222ار والحج222ج م222ن 
أجل الوصول إلى أحكام متوازنة، 
حيث أن الممارس2ة الموج2ودة من2ذ 
أم222د بعي2222د ال تعن2222ي أنه2222ا األكث2222ر 
مالئمة لكل األزمنة، أو حت2ى ه2ذه 
اللحظ222ة ، وقب222ول فك222رة م222ن قب222ل 
الجمي22ع ال تعن22ي االعتق22اد بحقيقته22ا 

والً م22ن م22دى األزلي22ة دون التأك22د أ
 انسجامها مع الحقيقة كما نجربها. 

ُيطلق على مه2ارات التفكي2ر الناق2د 
بالتعلم االستراتيجي الذي يس2تطيع 
الط22الب في22ه تط22وير ق22درتهم عل22ى 

 التعليم السريع.

وهن222اك ثالث222ة أس222اليب لمس222اعدة 
الط2222الب عل2222ى تط2222وير تفكي2222رهم 

 الناقد وهي:

الطريق22222222222222222ة التكاملي22222222222222222ة:  -
Integrated Approach 

وه22ي إح22دى الط22رق الت22ي ترك22ز 
عل2222222ى المش2222222اهدة واالس2222222تنتاج 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 ....................................................................... التدريس وطرق المناهج مصطلحات معجم  

والتعميم2222ات وتس2222تخدم مه2222ارات 
التفكي2222ر المختلف2222ة م2222ن مه2222ارات 
التفكير, واالس2تنتاج, والتعميم2ات, 
ومه2222222222ارات التفكي2222222222ر ال2222222222دنيا 
(المالحظة والتصنيف) ومه2ارات 
التفكي22222ر العلي22222ا (التميي22222ز) ب22222ين 
العبارات التي لها ص2لة أو عديم2ة 

 الصلة.
ن22222اك أس22222لوب آخ22222ر لبن22222اء وه -

التفكي222ر الناق222د, ومه222ارات ال222تعلم 
االستراتيجية وه2و نم2وذج التفكي2ر 

 Think aloudالمس222موع 
Modeling  حيث يشكل الطالب

مجموع22222ات ص22222غيرة، ويقوم22222وا 
بتفس222222ير المعلوم222222ات لبعض222222هم 
ال222بعض وي222تم التركي222ز هن222ا عل222ى 
عملي2222ة التفكي2222ر أكث2222ر م2222ن ن2222اتج 
التفكي22222ر، فاله22222دف ه22222و تحدي22222د 

ط222222222وات الفعال222222222ة ول222222222يس الخ
 بالضرورة إيجاد حل معين.

واألسلوب اآلخر لتنمية مهارات  -
التفكي22ر ه22و التلخ22يص، وق22د يك22ون 
التلخيص كتاب2ة أو ش2فوياً والكتاب2ة 
ف222ي ح222د ذاته222ا ه222ي تم222رين عل222ى 
مه22ارات التفكي22ر, فيج22ب أن تفك22ر 
لك222222ي تكت222222ب، وتعتب222222ر كتاب222222ة 
التلخيص22ات فعال22ة لتميي22ز األفك22ار 

س2222تويات ف2222ي وتعزي2222ز أعل2222ى الم
 مهارات التفكير.

وتعتب22222ر الملخص22222ات الش22222فوية  -
مس2222اعدة عل2222ى تط2222وير مه2222ارات 
المحادث22ة والت22ي تنق22ل إل22ى خ22ارج 

 المدرسة.
------------------------------------------ 

-Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 
"استراتيجيات التعليم, دليل لتدريس 
أفضل". ترجمة عبد هللا مطر أبو نبعة 

) الكويت, مكتبة الفالح,  2003:(
497طبعة األولى, ص   

عب2222222د العزي2222222ز عب2222222د الق2222222ادر  -
) ,"تعل22222222يم 2007المغيص2222222يب (

التفكي22ر الناق22د (ق22راءة ف22ي تجرب22ة 
تربوي22ة معاص22رة)". كلي22ة التربي22ة 

 .جامعة قطر.

 

 
Critical thinking 

abilities 
Capacités de 

réflexion critique 
 

 مهارات التفكير الناقد

ه222ي مجموع222ة م222ن المه222ارات    
الفكرية التي يقوم المفكر بتطبيقه2ا 
بوعي و ت2رو و ثق2ة عن2دما يواج2ه 
بمجموع222ة م222ن المعلوم222ات الت222ي 
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يج222ب علي222ه التوص222ل منه222ا إل222ى 
ص222222222يغة أو ح222222222ل نه222222222ائي، أو 
استخدامها الستنباط الخالص2ة، أو 

يرغ2ب بالمناقشة م2ع ط2رف ثال2ث 
 في أن يقبل تفسيرات مسبقة.

كما تعرف مه2ارات التفكي2ر الناق2د 
بأنها تلك العناصر األساسية، التي 
يتكون من مجموعها كك2ل التفكي2ر 
الناق22222د مث22222ل تحدي22222د و اس22222تنباط 
المعلومات المتص2لة بالمش2كلة،  و 
استقاء المعلوم2ات اإلحص2ائية م2ن 
الخ2222رائط و الج2222داول و الرس2222وم 

ي222ز ب222ين الحق222ائق البياني222ة، و التمي
القابل222ة للبرهن222ة    و غي222ر القابل222ة 
للبرهن222ة لع222دم كفاي222ة المعلوم222ات 

 إليصالنا الستنتاج معين.

) إل222ى  Fisherو يش222ير ( فيش222ر 
مجموع2222ة م2222ن مه2222ارات التفكي2222ر 

 الناقد، نذكر من بينها:

 تطبيق القواعد؛ .1
 التصنيف، .2
 التحقق و التصحيح؛ .3
 التواصل و المعتقدات؛ .4
 التباين؛المقارنة و  .5
 التعريف و الشرح؛ .6
 التفكير التباعدي  .7
 التقدير و التخمين؛ .8
 التقييم؛ .9

                                 التفكير االستراتيجي... .10

----------------------------------------- 
حس22222222222222ن ش22222222222222حاتة و زين22222222222222ب -

)، " معج222222222م 2003النج222222222ار(أكتوبر
المص2222طلحات التربوي2222ة و النفس2222ية "، 

األول22222ى، ال22222دار المص22222رية الطبع22222ة 
اللبناني222ة، الق222اهرة، جمهوري222ة مص222ر 

 304العربية، ص: 
-Fisher, R. (1995), “ Teaching 
children to learn», London: Bloch 
well / Simon and Schuster/ 
Stanley thornes, p: 50 

 

 

 

 

 

Continuing 
Curriculum, 
Curriculum 

continue 
 مستمر جامنه

استخدام المنهج ف2ي التربي2ة عملية 
المدرسية,مص2222طلح عمل2222ي ي2222دل 
على مثابرة الجهات المدرسية ف2ي 
استخدام المنهج كالمعتاد لديها ف2ي 

 التربية المدرسية.
 

Curriculum 
Construction 
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Construction du 
Curriculum 

 / المنهج بناء المنهاج
 
ج اج بوض2ع منه2ايعني بناء المنه2 

وتشمل هذه مناسب لمدرسة معينة 
العملي22222ة عل22222ى اختي22222ار أه22222داف 

جي2ة اج، واختيار المادة المنهاالمنه
المناس2222بة، وط2222رق اس2222تراتيجيات 
الت22222دريس واألنش22222طة التعليمي22222ة 
التعلمية، وأساليب التقويم، وإع2داد 

  مقررات تدريسية مفصلة.

 

Curriculum Design 
Conception des 

programmes 
 / المنهج جاتصميم المنه

 
ج عل2222ى اتص2222ميم المنه2222 يعتم2222د  

تنظ22يم عناص22ر الم22نهج م22ن أج22ل 
تيس222ير عملي222ة ال222تعلم كم222ا يج222ري 
تحدي22222د العالق22222ات ب22222ين الطلب22222ة 
والم22222222درس، وتحدي22222222د الم22222222واد 
التعليمي222222ة والمحت222222وى وال222222زمن 
ال2222الزم ل2222ذلك، كم2222ا ي2222تم تحدي2222د 
مخرجات الت2دريس. وبمعن2ى آخ2ر 
ف222إن تص222ميم الم222نهج يش222ير إل222ى 
 ترتي22ب لك22ل العوام22ل أو العناص22ر

التي توجه التدريس وكيفية ت2رابط 
عناص2222ر الم2222نهج للتوص2222ل إل2222ى 

 مخرجات معينة.
 
 

Curriculum 
elements 

Eléments du 
curriculum 

 / المنهج جاعناصر المنه
 

يتك2222ون المنه2222اج م2222ن األه2222داف  
 التربوية

 EducationalObjectives 
 واألنش22طة Content المحت22وىو

Activities والتق222222222222222222222222222222ويم 
Evaluation. 

يح2222دد العنص2222ر األول األه22222داف 
 Educationalالتربوي22222222222222222222ة 

Aims يس2222222عى الم2222222نهج  الت2222222ي
لتحقيقه22222ا م22222ن خ22222الل البرن22222امج 
الدراس2222ي. وتتك2222ون م2222ن أه2222داف 

مث2ل ت2دريب الطلب2ة  goalsعامة 
عل22222ى المه22222ارات العملي22222ة ف22222ي 
التدريس وأهداف سلوكية إجرائي2ة 
behavioral objectives 

تصف م2ا يمك2ن للطال2ب القي2ام ب2ه 
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االنته2اء م2ن دراس2ة موض2وع  بعد
 معين في حصة دراسية مثالً.

أم22ا العنص22ر الث22اني م22ن عناص22ر 
المنهج فيتمثل في المحت2وى، وه2و 
 يشير إل2ى مجموع2ة م2ن المع2ارف

والمه2222ارات واالتجاه2222ات والق2222يم 
الم22راد إكس22ابها للمتعلم22ين، وب22ذلك 

ج يش2تمل عل2ى خب2رات اف2إن المنه2
 معرفية ومهارية ووجدانية.

ويش2222ير العنص2222ر الثال2222ث م2222ن    
المنهج إل2ى أنش2طة التعل2يم وال2تعلم 
لتحقيق األهداف التعليمية المح2ددة 

ج س22واء أك22ان ه22ذا النش22اط اللمنه22
داخ22ل غرف22ة الص22ف أم خارجه22ا. 
وم2222ن خ2222الل األنش2222طة التعليمي2222ة 

يتفاعل الم2تعلم م2ع أنم2اط الس2لوك  
 المرغوبة.

أما العنصر الراب2ع فه2و التق2ويم    
دف إل222ى معرف222ة م222دى ال222ذي يه222

تحقي222ق األه222داف التربوي222ة وذل222ك 
باالعتم22اد عل22ى م22ا ت22م جمع22ه م22ن 
بيان2222ات ح2222ول موق2222ف أو س2222لوك 
مع222ين وتحليله222ا وتفس222يرها بغي222ة 
التوصل إلى إصدار قيم2ة أو حك2م 
مع22ين وف22ق مع22ايير معين22ة لمعي22ار 

 .مثالً  Competencyالكفاية 

 

 

Curriculum 
organization 

Organisation du 
curriculum 

 / المنهج جاتنظيم المنه
 

ج بن22اؤه م22ن ايقص22د بتنظ22يم المنه22
خ22222الل تحدي22222د مجال22222ه، وتت22222ابع 
خبرات2222ه وعالق2222ة ه2222ذه الخب2222رات 
ببعض22ها ال22بعض. ونظ22راً ل22آلراء 
المختلف22222ة ح22222ول مفه22222وم تنظ22222يم 

ج فقد أدى إلى ظهور نماذج االمنه
مختلف22ة له22ذا التنظ22يم م22ن أبرزه22ا: 

ج اج الم22واد الدراس22ية، ومنه22امنه22
ج المح22222وري، االنش22222اط، والمنه22222

ويالحظ أن المناهج قد تم تنظيمه2ا 
وفق222اً لمح222ورين الم222ادة الدراس222ية 

 والمعرفة األكاديمية والمتعلم.

 

 

Curriculum and 
Evaluation 

Standards   for 
School 

Mathematics 

Normes du 
Curriculum et 
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d'évaluation pour 
les mathématiques 

scolaires 

و  /المنهججامنه معايير
 تقويم الرياضيات المدرسية

 
، حس22ب  ب22رز ف22ي اآلون22ة األخي22رة

الهندس2ة باهتمام ،  حفيظة الوهيبي
أخذت تغزو  وفأصبحت مادة حية 

وق22د  ،مي22دان الرياض22يات بأكمل22ه 
بل222غ ه222ذا االهتم222ام أوَج222ه عن222دما 
أوص22ى المجل22س الق22ومي لمعلم22ي 

 Nationalالرياض222ياتاألمريكية(
Council of Teachers of 

Mathematics- NCTM)   في (
إل22ى  1989م22ؤتمره المنعق22د س22نة 

ض2222رورة زي2222ادة التركي2222ز عل2222ى 
الهندس2222ة ف2222ي جمي2222ع المس2222تويات 
واعتباره22ا م22ن أب22رز مع22ايير عق22د 
التس222عينات ف222ي الق222رن العش222رين؛ 
ذل2222222ك ألن المعرف2222222ة الهندس2222222ية 
وإدراك عالقته22ا أم22ران مرتبط22ان 
ببيئة الفرد وحياته اليومية، ع2الوة 

الوثي22ق بمواض22يع  اعل22ى ارتباطه22
رياض222ية وعلمي222ة أخ222رى ، مم222ا 

ر إل22ى اهتم22ام أكب22ر بالهندس22ة يش22ي
 .وكيفية تدريسها 

قام22ت لجن22ة م22ن  1986ف22ي ع22ام ف
م22ديري المجل22س الق22ومي لمعلم22ي 

بتأس2يس فري2ق  NCTMالرياضيات 
عم222222ل إلع222222داد مع222222ايير لتعل222222يم 

بهدف تحسين نوعي2ة ،الرياضيات 
الرياض22222يات المدرس22222ية وتق22222ويم 
المن22اهج بط22رق تعليمي22ة تتف22ق م22ع 
م22222ا يج22222ب أن تك22222ون لمواجه22222ة 

، وق22د انبث22ق ع22ن ه22ذه   لمس22تقبلا
مع<<<ايير "اللجن22ة م22ا يس22مى وثيق22ة 

ج و تق<<<<<<ويم الرياض<<<<<<يات امنه<<<<<<
 Curriculum and " المدرس<ية

Evaluation Standards  
School Mathematics for 

الت2222ي تمث2222ل أول جه2222د م2222ن قب2222ل 
منظم222ة تعليمي222ة متخصص222ة ف222ي 
الرياض2222يات، وق2222د عكس2222ت ه2222ذه 
الوثيق2222ة مب2222دئيا رؤى وتوجه2222ات 

رات المهتمين بالرياض2يات وتصو
 .المدرسية 

ونظرا لما اتسمت به المعايير م2ن 
وض222وح وموض222وعية وش222مولية، 
فق22د أجري22ت العدي22د م22ن الدراس22ات 
العربي22222ة واألجنبي22222ة ح22222ول ه22222ذه 

وم2ن بينه2ا س2لطنة عم2ان  المعايير
برزت الحاجة للكشف عن  ، حيث

الرياض22يات  من22اهجم22دى تض22مين 
بالسلطنة لمعايير المجل2س الق2ومي 

 حاولتلمعلم222ي الرياض222يات ، ل222ذا
الكش222ف  حفيظ222ة ال222وهيبي دراس222ة
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ع2222ن هوي2222ة من2222اهج الرياض2222يات 
وعالقته2222ا باالتجاه2222ات العالمي2222ة، 
ولع22ل م22ا يض22في أهمي22ة عل22ى ه22ذه 

م2222ن  االدراس2222ة تناوله2222ا عنص2222ر
عناصر مناهج الرياضيات المهمة 

 وتحلي22ل ،وه22و موض22وع الهندس22ة
محت222واه عب222ر كت222ب الرياض222يات 

ف222ي الحلق222ة األول222ى م222ن المق222ررة 
ف22ي  ، التعل22يم األساس22ي ف22ي عم22ان

ض22وء مع22ايير الهندس22ة المتض22منة 
ف222ي مع222ايير من222اهج الرياض222يات 
الص222ادرة ع222ن المجل222س الق222ومي 
لمعلمي الرياضيات ، أم2ال ف2ي أن 
تسهم هذه الدراسة في تط2وير ه2ذا 

 المنهج. 
--------------------------------------- 

حفيظ22ة بن22ت دراس22ة ميداني22ة  أنجزته22ا 
وزارة  ، 2005يوس222222ف ال222222وهيبي ( 

التربية والتعليم ، مسقط) ،تحت عنوان 
تحلي2222ل محت2222وى الهندس2222ة بكت2222ب : " 

في ضوء ، رياضيات التعليم األساسي 
 ".)NCTMالمعايير العالمية (

 

School Curriculum 

Curriculum 
scolaire 

 مدرسي/ منهج منهاج 

المنه222اج المدرس222ي ه222و مجموع222ة 
م22ن العناص22ر المركب22ة الت22ي تح22دد 

البناء البيداغوجي للنظ2ام الترب2وي                 
و التك22ويني، و ه22و أيض22ا مجم22وع 
تج222ارب الحي222اة الض222رورية لنم222و 
التلمي22222ذ... و جمل22222ة م22222ا تقدم22222ه 

المدرس22ة م22ن مع22ارف و مه22ارات    
و اتجاه222ات .. لمس222اعدة الم222تعلم، 

لنمو المت2وازن و الس2ليم ف2ي على ا
 جميع جوانب شخصيته. 

ه22ذا وق22د تختل22ف التعريف22ات تبع22ا 
 للوظيفة األساسية للمنهاج حيث:

ذه2222ب بع2222ض الم2222ربين إل2222ى أن 
المنهاج هو المادة الدراسية بحي2ث 
تخت222222زل ف222222ي ل222222وائح الم222222واد و 
المواض22يع الت22ي ي22تم تدريس22ها ف22ي 
مختل2222ف المس2222تويات التعليمي2222ة و 
ج222داول اس222تعماالت ال222زمن الت222ي 
تح222دد التوزي2222ع األس2222بوعي لتل2222ك 
الم22222واد  و ي22222رى أنص22222ار ه22222ذا 
التصور إلى أن2ه ينبغ2ي لمخطط2ي 

حوا بإض222222افة المن222222اهج أن يس222222م
المعلوم222ات و المع222ارف المناس222بة 

 .أي المواد الدراسية الموجودة 

و تعرض الكثير من الم2ربين إل2ى 
أن مفه22وم المنه22اج ه22و مجموع22ة 
م22ن خب22رات التلمي22ذ، فق22د أش22ار '' 
رال2222ف ت2222ايلر '' إل2222ى أن المنه2222اج 
الدراسي عبارة عن مجموع2ة م2ن 
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الخب22رات التعليمي22ة للتالمي22ذ الت22ي 
و اإلش222راف عل222ى ي222تم تخطيطه222ا 

تنفي22ذها م22ن قب22ل المدرس22ة لتحقي22ق 
 أهدافها التربوية. 

و في تعريف آخ2ر لبيك2ر و بوف2ان 
Baker et Bopham 

فالمنه2222اج ه2222و جمي2222ع النتاج2222ات 
التعليمي2222ة الت2222ي تعتب2222ر المدرس2222ة 

 .مسؤولة عن تحقيقها 

و ينظ22222ر فري22222ق راب22222ع إل22222ى أن 
المنه2222اج الدراس2222ي خط2222ة عم2222ل 
بيداغوجي22222ة يض22222م إض22222افة إل22222ى 

رامج في مختل2ف الم2واد تص2ورا ب
لغاية التربية المرتقبة و تخصيصا 
ألنش22طة التعل22يم و ال22تعلم و توقع22ا 
للنت2222222ائج المنتظ2222222رة للم2222222تعلم و 

   للمجتمع  على حد سواء.  

وعمل222ت س222هام القحط222اني  عل222ى 
تعريف المناهج المدرس2ية لتخ2رج 

ليست المقررات المدرس2ية «بأنها 
فحس222ب، ب222ل ت222دخل فيه222ا األبني222ة 

لمدرس22222ية والوس22222ائل التعليمي22222ة ا
والتجهي222زات المدرس222ية المختلف222ة 
والكافتري22ا والمعلم22ون والمعلم22ات 
ومس2222222تواهم العلم2222222ي والتقن2222222ي، 
واألنش222طة المختلف222ة المدرس222ية أو 

 ».  المجتمعية
----------------------------------------- 

، تط2وير  )2005( محمد الدريج -
من2222اهج التعل2222يم مع2222ايير علمي2222ة.. 
متطلب222222ات الواق222222ع.. أم ض222222غوط 
خارجية؟، سلسلة المع2رف للجمي2ع، 

، منش2222ورات رمس2222يس، 32الع2222دد 
 11الرباط، ، ص: 

1. J- Liet, vocabulaire 
téchnique et critique de la 
pédagogie et des sciences 
de l’éducation, t :4 : de la 

grave, p : 211-212 

ج222222ودت أحم222222د س222222عادة، من222222اهج  -
جتماعي22222ة، دار العل22222م الدراس22222ات اال

)، 1984للمالي22ين، الطبع22ة األول22ى، (
 59ص: 

محم222د الس222كران، أس222اليب ت222دريس  -
الدراس22ات االجتماعي22ة، دار الش22روق، 

 31)، ص: 1989عمان، (

المصطفى لخصاضي، بناء المناهج  -
الدراس22222ية وف22222ق م22222دخل الكفاي22222ات، 

، دار 27السلس222لة البيداغوجي222ة، رق222م 
ال222222دار الثقاف222222ة للنش222222ر و التوزي222222ع 

)، 2009البيض22اء، الطبع22ة األول22ى، (
مطبع222ة ص222ناعة الكت222اب، البيض222اء، 

 11ص: 

2. http://www.aawsat.com/
details.asp?section=43&ar
ticle=287432&issueno=96

00 
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Curriculum 
Enrichment 

Enrichissement du 
curriculum 

/ المنهج جاإثراء المنه  
ه222و إض222افة خب222رات تعليمي222ة م222ن 

تعليمي22ة أعل22ى إل22ى مرحل22ة مرحل22ة 
 تعليمية أدنى.

----------------------------------------------------- 

)، " 1998محم2222222د عل2222222ي الس2222222يد (-
مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
التدريس "، الطبعة األول2ى. جمهوري2ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

executed 

Curriculum  

Curriculum- 
exécuté 

 منفذ / منهج منهاج

المنف22ذ ه22و المنه22اج ال22ذي المنه22اج 
ي222تم تدريس222ه فع222ال داخ222ل الفص222ل 
الدراس2222ي فتتراج2222ع نس2222بته ع2222ن 
المنه22اج المق22رر، و يس22مى أيض22ا 

؛ إذ يفعل22ه réelبالمنه22اج ال22واقعي 
المم222222ارس البي222222داغوجي داخ222222ل 
الفص222ل الدراس222ي بواقعي222ة أكث222ر، 

منهاج22ا كم22ا يمك22ن اعتب22اره أيض22ا 
رس2222ميا؛ حي2222ث يض2222طلع بتنفي2222ذه 
المم222222ارس البي222222داغوجي داخ222222ل 

المدرسة، وفق ش2روط بيداغوجي2ة  
و ض22222وابط ديداكتيكي22222ة مح22222ددة، 
يس222تطيع م222ن خالله222ا أن يوظ222ف 
الم22222ادة الدراس22222ية،   و الوس22222ائل 

و الوض2عيات.. ، لخدم22ة  التعليمي2ة
التلميذ و ف2ك الل2بس ع2ن موض2وع 

 التعلم الذي يحفزه...

ص22222222ل المم22222222ارس و بالت22222222الي ي
البي222داغوجي إل222ى تنفي222ذ محك222م و 
مضبوط  لمضامين هذا النوع م2ن 
المن22اهج، و ذل22ك ف22ي إط22ار ش22فاف 
و ديمقراط222222ي يض222222من تك222222افؤا 

 للفرص بين المتعلمين.  
----------------------------------------- 

)، "تط22222وير 2005محم22222د ال22222دريج(-
التعل222222يم مع222222ايير علمي222222ة.. : من222222اهج

أم ض222222222غوط  متطلب222222222ات الواق222222222ع..
خارجي22ة؟"، سلس22لة المع22رف للجمي22ع، 

، منش222222ورات رمس2222222يس، 32الع222222دد 
 14الرباط، ، ص: 
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)، " بي222داغوجيا 2006لحس222ن ت222وبي(-
الكفايات و األه2داف االندماجي2ة ره2ان 
على جودة التعليم و التكوين "، سلس2لة 

ال2در -المكتبة التربوية، مكتبة الم2دارس
  127البيضاء، الطبعة األولى، ص: 

)، " مؤش2رات 2009هللا جبارة(حمد -
كفايات الم2درس م2ن ص2ياغة الكفاي2ات 
إل222ى وض222عية المطابق222ة "، منش222ورات 

، مطبع222ة النج222اح 20عل222وم التربي222ة، 
 105الجديدة، الدار البيضاء، ص: 

targeted- 

Curriculum  
Curriculum- ciblé 

 مستهدف / منهج منهاج
المستهدف كم2ا أش2ار إلي2ه المنهاج 

ه2و ال2ذي تتص2دره محمد ال2دريج؛ 
المب22ادئ و المث22ل العلي22ا و الق22يم و 
األه222222داف العام222222ة م222222ن خ222222الل 
التوجيهات الرس2مية عل2ى الص2عيد 
ال2222وطني. كم2222ا ُيعرف2222ه المجل2222س 
األعلى للتعليم في دولة قطر؛ بأن2ه 
الم2222نهج ال2222ذي ت2222م تحدي2222ده عل2222ى 
المس22222توى ال22222وطني أو مس22222توى 
النظ2222ام التعليم2222ي. فعل2222ى س22222بيل 

عل2ى الم2نهج المثال يسمح التركيز 
المس22تهدف أن يجي22ب الف22رد عل22ى 

 السؤال التالي:

* م2222ا المتوق2222ع أن يتعلم2222ه طلب2222ة 
 الرياضيات والعلوم؟

من شأن هذا السؤال العريض أن  
يح22دد منطلق22ات و ح22دود المنه22اج 
الذي يستهدف كل تلك  المب2ادئ و 
المثل و القيم  و األهداف العام2ة.. 
الت22ي تس22ير ف22ي فل22ك ه22ذا الس22ؤال 

 كمثال.

و ق2222د ح2222دد محم2222د الس2222يد عل2222ي 
إج22راءات ديداكتيكي22ة خاص22ة به22ذا 
الن22وع م22ن المنه22اج، تجعل22ه يس22هم 
 في تجويد الفعل التعليمي التعلمي.
----------------------------------------- 

)، "تط22222وير 2005محم22222د ال22222دريج(-
التعل222222يم مع222222ايير علمي222222ة.. : من222222اهج

متطلب222222222ات الواق222222222ع.. أم ض222222222غوط 
لمع22رف للجمي22ع، خارجي22ة؟"، سلس22لة ا

، منش222222ورات رمس2222222يس، 32الع222222دد 
 14الرباط، ، ص: 

المجل222س األعل222ى للتعل222يم ف222ي قط2222ر -
http://www.education.gov.

qa/section/sec/evaluation_
ssment/_int_tinstitute/asse

ests/_timss 

)، تط22وير 2003محم22د الس22يد عل22ي(-
المن22اهج الدراس22ية م22ن منظ22ور هندس22ة 

 المنهج، دار الفكر العربي القاهرة
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Criteria for 
Organizing 

Content 

Critères de 
l'organisation du 

contenu 
 معايير تنظيم المحتوى

وهي المحكات الت2ي ي2تم بموجبه2ا  
اختياره من المحتوى ترتيب ما تم 

حول محور مع2ين لتحقي2ق اله2دف 
المنش2222ود ب2222أكبر فعالي2222ة وكفاي2222ة 
ممكن222222222222ة مث222222222222ل التكام222222222222ل، 
واالس2222تمرارية، والتت2222ابع ويش2222ير 
معيار التكامل إل2ى العالق2ة األفقي2ة 
بين مكونات المنهج وقدرة الم2تعلم 
عل222222ى التعام222222ل م222222ع مش222222كالته 

 الحياتية.
 
 
 
 

Criteria for 
Selecting Content 

Critères de 
sélection des 

contenus 

 اختيار المحتوىمعايير 
ه22ي المحك22ات الت22ي يس22تند إليه22ا  

مخطط222و الم222نهج عن222د اختي222ارهم 
للمحت222وى المعرف222ي والت222ي تش222مل 
الص2222دق، والدالل2222ة، واهتمام2222ات 
المتعلم2222ين، والمنفع2222ة، والقابلي2222ة 

 للتعلم.
 
 

D 
 

Data 
Donneés 

 بيانات
تش2222ير البيان2222ات إل2222ى مجموع2222ة  

المشاهدات والمالحظات واألرق2ام 
واآلراء المتعلق222222222ة بظ222222222اهرة أو 

 مشكلة معينة.

كما تعرف، بأنها المادة الخام التي 
يستخدمها العقل ف2ي التفكي2ر وع2ن 
طري222ق ال222ربط ب222ين أجزائه222ا، أو 
مقارنته2222ا أو تقييمه2222ا وق2222د ترق2222ى 

 معلوماتها إلى مستوى النظرية. 

ت، إذن، عب22222ارة ع22222ن إن البيان22222ا
رم22222وز و أرق22222ام و ح22222روف، و 
أحيانا كلمات مجردة، تكون خالي2ة 
م2222ن المعن2222ى الظ2222اهر، و لكنه2222ا 
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تتح22ول إل22ى معلوم22ة أو معلوم22ات 
بمج22رد معالجته22ا و ارتباطه22ا م22ع 

 بعضها بشكل منطقي. 

و به22ذا الص22دد، تج22در اإلش22ارة    
إل22ى ض22رورة ع22دم الخل22ط ب22ين " 
 البيان2222222ات " و " المعلوم2222222ات "؛

حي2222ث أن ه2222ذه األخي2222رة تعن2222ي، 
حس222222ب ( العوالم222222ة ) "بيان222222ات 
ج2222222اهزة، تتص2222222ف بالوض2222222وح 
والتنظيم والتوثيق المالئم وس2هولة 
الرج222222وع إليه222222ا مباش222222رة ف222222ي 
المكتب2222ات ومص2222ادر المعلوم2222ات 
التقليدي2222ة والحديث2222ة"، ف2222ي ح2222ين 
تص22ف البيان22ات فك22رة أو ح22دثا أو 

فا أو أي حق222ائق دموض222وعا أو ه222
ة ع2ن تمثي2ل أخرى. كما أنها عبار

لحقائق أو مفاهيم أو هي مجموعة 
التعليم2222222ات المكتوب2222222ة بطريق2222222ة 
مرتب222222222ة، تص222222222لح ألغ222222222راض 
االتص2222222االت أو أي ن2222222وع م2222222ن 
المعالج22222ة بواس22222طة اإلنس22222ان أو 

 اآللة.

باختص222ار ف222إن البيان222ات، ه222ي    
مادة يجمعها الباح2ث كم2ا ه2ي، أو 
عل222ى طبيعته222ا، بينم222ا المعلوم222ات 

ت ه22ي، نت22اج عملي22ة جم22ع البيان22ا
 وتحليلها وتنظيمها.

----------------------------------------- 
م)، " أس222اليب 1995العوامل222ة، نائ222ل(-   

البح22222ث العلم22222ي: األس22222س النظري22222ة 

وتطبيقاته22222ا ف22222ي اإلدارة "، الجبي22222ه: 
  115مركز أحمد ياسين الغني، ص: 

حس22222222222222ن ش22222222222222حاتة و زين22222222222222ب -    
)، " معج222222222م 2003النج222222222ار(أكتوبر

التربوي2222ة و النفس2222ية "، المص2222طلحات 
الطبع22222ة األول22222ى، ال22222دار المص22222رية 
اللبناني222ة، الق222اهرة، جمهوري222ة مص222ر 

 .87العربية، ص: 
 

Data Show Projector 

Projecteur des 
données 

 حاسوبيبيانات  عارض 

جه222222ازالكتروني ي222222تم توص222222يله 
بالحاس2وب لتق2ديم ع2رض بص22ري 
للبيانات المعالج2ة حاس2وبياً، حي2ث 

المعلوم2222ات الت2222ي يق2222وم بع2222رض 
توج2222د عل2222ى شاش2222ة الحاس2222وب، 
ويمك222ن ع222رض أش222رطة الفي222ديو 
بوص222له بجه222از الفي222ديو وع222رض 
الص22222ور الفوتوغرافي22222ة بوص22222له 
مباشرة بالك2اميرا الرقمي2ة. (انظ2ر 

 أيضاً مادة: أجهزة تعليمية)
----------------------------------------- 

 -PC Magazine 
Encyclopedia (2010). Data 
show projector definition.  
Retrieved on: 11.4.2010. 

Available at: 
http://www.pcmag.com/en
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cyclopedia_term/0,2542,t=
data+projector&i=40830,0

0.asp 
 

Debate 
Débat 

 ندوة

تتألف الن2دوة م2ن خمس2ة أش2خاص 
إل2222ى ثماني2222ة يبحث2222ون ع2222ن ح2222ل 
لمش22كلة تهمه22م وته22م المس22تمعين. 
وت222دور الن222دوة، بص222فتها طريق222ة 
ت22دريس، ف22ي الع22ادة ح22ول مش22كلة 
سياس2222ية، إذا أري2222د منه2222ا تحقي2222ق 
األه222داف المعرفي222ة العلي222ا. ولك222ن 

 قض2ايامن الممكن أن ت2دور ح2ول 
اجتماعي222ة أو اقتص222ادية أو بيئي222ة، 
..إلخ. ويفت2رض أن تج2ري الن2دوة 
ف22ي  ج22و ح22ر ديم22وقراطي يس22مح 
لكل فرد من أعضائها بأن يقدم م2ا 
لدي2222ه م2222ن أفك2222ار م2222ن دون أي2222ة 
ضغوط. إنه2ا طريق2ة ذات روحي2ة 
تعاوني2222ة، ت2222درب الط2222الب عل2222ى 
العم2222ل التع2222اوني، وتنم2222ي ل2222ديهم 
ح222س العم222ل الجم222اعي، وتط222ور 

منط22ق التفكي22ر المنهج22ي،  عن22دهم
والتفكي2222ر الناق2222د، وتع2222ودهم آداب 
الح22وار، والج22رأة والش22جاعة ف22ي 

 التعبير عن الرأي.
----------------------------------------- 

هوفر، كينيث. دليل طرائ2ق الت2دريس  -   
ف22ي المدرس22ة الثانوي22ة. ترجم22ة: أدي22ب 

). دار س2222الم. 1988يوس2222ف ش2222يش (
 . دمشق

 

 
Debate method 

Méthode de débat 
 طريقة المناظرة

 
يقص22222د بالمن22222اظرة عملي22222ة أو و  

أس22222لوب للح22222واربين ط22222رفين أو 
فريقين يتجادلون في2ه ح2ول قض2ية 
م22ا,فيطرح ك22ل حجج22ه و أس22انيده 

 المخالفة لآلخر.
وه222ي الطريق222ة الت222ي يق222وم فيه222ا  

المعل22م باختي22ار مش22كلة ويعرض22ها 
عل22ى الط222الب بع222د تقس222يمهم إل222ى 
ف22ريقين. يق22وم أعض22اء ك22ل فري22ق 
ب222األداء ب222آرائهم ح222ول موض222وع 
الج2222دل ويس2222تمع ب2222اقي الط2222الب 
إل22222يهم. وتب22222دأ عملي22222ة المن22222اظرة 
وتع22222رف ه22222ذه الطريق22222ة أيض22222اً 
بالطريق2222222222222222222222ة الجدلي2222222222222222222222ة 

Controversy method .
موض2222222وعات الممك2222222ن وم2222222ن ال

اس22تخدامها ف22ي عملي22ة الج22دل ه22ذه 
موض222وعات تنط222وي عل222ى ج222دل 
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كبي222ر مث222ل االستنس222اخ، وأطف222ال 
 األنابيب.

---------------------------------------- 
)، " 1998محم2222222د عل2222222ي الس2222222يد (-

مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
التدريس "، الطبعة األول2ى. جمهوري2ة 

لنشر، مصر العربية، عامر للطباعة وا
 المنصورة.

)، " 2007حس2222222222ين الجهض2222222222مي(-
الطريقة االستقرائية و االس2تنتاجية ف2ي 
الت2222دريس ".المنت2222دى الترب2222وي.وزارة 

 التربية و التعليم. سلطنة عمان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declared 
curriculum 
Curriculum- 

déclaré 

 مقرر / منهج منهاج
المق22رر ه22و المتمث22ل ف22ي المنه22اج 

الكت2222ب المدرس2222ية و ال2222ذي ي2222أتي 
مض222222مونه أق222222ل م222222ن المنه222222اج 

المس22تهدف، و بالت22الي فه22ذا الن22وع 
من المناهج المدرسية يس2هم كثي2را 
ف222222ي تقن222222ين عملي222222ة تص222222ريف 
الوح222دات الديداكتيكي222ة  و ال222تحكم 
في سيرورة التدريس بص2فة ع2ام، 
كم22ا يح22دد بش22كل معل22ن عن22ه   و 

ع2222ن   ص2222ريح ف2222ي نف2222س الوق2222ت
مض2222امين  و محتوي2222ات الكت2222اب 
المدرس2222ي المق2222ررة خ2222الل فت2222رة 
زمني2222ة معين2222ة، و الت2222ي يدرس2222ها 
الطال222ب ف222ي مك222ان مع222ين وبيئ222ة 
معين22ة وداخ22ل غ22رف معين22ة مث22ل 

 األحياء ... ). –مقرر ( التاريخ 

و بالت2222الي ف2222إن المنه2222اج المق2222رر 
يش2222222222كل بدق2222222222ة اإلج2222222222راءات 
البيداغوجية و الديداكتكية الالزم2ة 

ن شأنها ض2مان س2ير ن2اجح التي م
للعملي22ات التعليمي22ة التعلمي22ة الت22ي 
يق22وم به22ا الم22درس بمعي22ة جماع22ة 
الفص222222ل ف222222ي إط222222ار وح222222دات 
ديداكتيكي222ة معين222ة و طيل222ة الس222نة 
الدراسية و التي ترتبط إلى حد م2ا 
بم22ا يوج22د ف22ي الكت22ب المدرس22ية، 
لك22ن ه22ذا ال يعن22ي تغيي22ب الجان22ب 
اإلب22داعي كمؤش22ر م22ن مؤش222رات 

 تدريس المعاصرة.  كفايات ال
----------------------------------------- 

)، "تط222وير 2005( محم222د ال222دريج-
التعل222222يم مع222222ايير علمي222222ة.. : من222222اهج
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متطلب222222222ات الواق222222222ع.. أم ض222222222غوط 
خارجي22ة؟"، سلس22لة المع22رف للجمي22ع، 

، منش222222ورات رمس2222222يس، 32الع222222دد 
 14الرباط، ، ص: 

خال22222222222222د محم22222222222222د الزهران22222222222222ي -
http://www.manhal.net/arti
cles.php?action=show&id

=1656 

عب22222د هللا ب22222ن خم22222يس آمبوس22222عيدي        -
):"مع2ايير الج2ودة ف2ي  2006(سبتمبر

المن222اهج الدراس222ية"، نش222رة التط222وير 
،وزارة التربي22222ة 29الترب22222وي ،الع22222دد

 لتعليم،مسقطوا

 

 

 

 

 

 

 

Deductive method 
Méthode déductive 

 طريقة استنباطية/
 استداللية / استنتاجية

إن ك2222222ل م2222222ا ه2222222و اس2222222تنباطي 
Déductif  استدالل يفيد البرهان

المنتق2222ل م2222ن القض2222ايا الت2222ي ي2222تم 

التس22ليم به22ا إل22ى القض22ايا األخ22رى 
الت222ي تن222تج عن222ه بالض222رورة دون 

 اللجوء إلى التجربة.

الطريق2ة االس22تنباطية ف2ي مي22دان و 
الت2222دريس ه2222ي؛ طريق2222ة ينطل2222ق 
بموجبه222ا األس222تاذ م222ن الع222ام إل222ى 
الخاص أي من القاعدة مباشرة ث2م 
يعطي األمثل2ة بالح2االت الخاص2ة؛ 
أي ينطل2ق الم2درس م2ن الك2ل إل22ى 
الجزء أي م2ن القاع2دة العام2ة إل2ى 

 الحاالت الجزئية.

إذن، ننطل222222222ق ف222222222ي الطريق222222222ة 
الطريق222222ة  االس222222تنباطية، عك222222س

االس2222تقرائية، م2222ن النظري2222ات، و 
القواع22د، و الق22وانين، و نعم22د إل22ى 
تطبيقه22ا ف22ي أرض الواق22ع، بحي22ث 

 نسير من العام إلى الخاص

une marche ascendante. 

فلسفيا، تق2وم الطريق2ة االس2تنباطية 
على وضع المقدمة والقياس عليها 
وه2222ي مقدم2222ة كب2222رى وص2222غرى 
 ونتيج2ة ( ك2ل إنس2ان ف2ان. س2قراط

إنسان. سقراط فان)، ف2ي ح2ين أن 
الطريق222ة االس222تقرائية تعم222ل م222ن 
تح222ت إل222ى ف222وق ب222العكس، فه222ي 
تجم22ع الوق22ائع ث22م تخ22رج بالق22انون 

 الذي ينتظم الوقائع ويفسرها.
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و ف22222ي تعري22222ف آخ22222ر للطريق22222ة 
االس22تنباطية ف22ي مج22ال الت22دريس، 
نجد أنه2ا؛ عب2ارة ع2ن ص2ورة م2ن 
صور االستدالل حيث يك2ون س2ير 

لك22ل إل22ى الج22زء كم22ا ال22درس م22ن ا
ه2222و مع2222روف، و ج2222وهر فك2222رة 
االستنباط هو: إذا صدق الكل ف2إن 

 أجزاءه تكون صادقة.

 فمتى تستخدم هذه الطريقة ؟

تس22تخدم الطريق22ة االس22تنباطية ف22ي 
ت22222دريس القواع22222د العام22222ة مث22222ل 
النظري2222ات و الق2222وانين، و عن2222دما 
نريد تدريب الطالب على أس2لوب 

 حل المشكالت بمختلف صورها.

ا الخط2222وات اإلجرائي2222ة الت2222ي أم2222
تتحكم في تنفيذ الطريقة اإلجرائي2ة 
من طرف المدرس، ف2يمكن رص2د 

 ما يلي:

ü  يع222222رض الم222222درس القاع222222دة
 –نظري22222ة  –العام22222ة  ( ق22222انون 

مس222لمة ) عل222ى الط222الب و ش222رح 
المص2222222222طلحات  و العب2222222222ارات 

 المتضمنة بتلك القاعدة؛
ü  يعطي الم2درس ع2دة مش2كالت

في2ة متنوعة ( أمثل2ة ) و يوض2ح كي
اس222تخدام القاع222دة ف222ي ح222ل تل222ك 

 األمثلة؛
ü  تكلي2222ف الط2222الب لح2222ل ع2222دة

 مشكالت بتطبيق القاعدة عليها.

--------------------------------------- 

)، " المع2ين 2009(العربي اس2ليماني-
ف2222ي التربي2222ة "، مرج2222ع لالمتحان2222ات 

       المهنية و الكفاءة التربوية        
و مب2222اراة التفت2222يش، مطبع2222ة النج2222اح 

 177الجديدة، الدار البيضاء، ص: 

)، كفاي22222ات 2005فاطم22222ة حس22222يني(-
الت222دريس و ت222دريس الكفاي222ات آلي222ات 

 Topالتحص22يل و مع22ايير التق22ويم، 
Edition :145، الطبعة األولى، ص  

محم22222222222222د الحيل22222222222222ة وتوفي22222222222222ق  -
)، " طرائ222ق الت222دريس 2002مرع222ي(

نشر والتوزي2ع العامة ". دار المسيرة لل
 األردن. -والطباعة. عمان

-John, W. Collins III and 
Nancy Patricia O’ 
Brien(2003), « The 
Greenwood Dictionary of 
Education », foreword by 
Catherine Snow, USA, P: 

98-99-
http://www.ghamid.net/vb/
showthread.php?t=32669 

- Robert, Jean - Pierre 
(2007): Dictionnaire 
pratique de didactique du 
Fle.2e édition revue et 
augmentée, prise en 
compte détaillée du Cadre 
européen commun de 
référence pour les 
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langues. Paris : Ophrys, 
p.98-101 

 

 

Demonstration 
Method 

Méthode de 
démonstration 
 طريقة العرض العملي

 
وهي الطريقة التي يقوم الم2درس  

بموجبه22222ا بتوض22222يح فك22222رة م222222ا 
باس2222222تخدام الوس2222222ائل التعليمي2222222ة 
وبممارس22ة النش22اط التعليم22ي ال22ذي 
يوض2222حها. ويمك2222ن للم2222درس أن 
يكل22ف الط22الب ب22العرض العمل22ي 

 لهذه الفكرة.
ه22ي طريق22ة ف22ي الت22دريس تتض22من 
إج22راءات علمي22ة لع22رض وس22ائل 
تعليمي22ة طبيعي22ة أو اص22طناعية أو 

ارب علمي222ة يغل222ب عليه222ا أداء تج22
المعل222م به222دف إيص222ال أغ222راض 

 تعليمية محددة إلى الطالب  
ومص2222در ال2222تعلم الغال2222ب ه2222و  -

الوس22222222ائل التعليمي22222222ة بنوعيه22222222ا 
   .الطبيعي أو االصطناعي

والنش22اط العلم22ي ه22و الغال22ب و  -
لك22ن م22ن قب22ل الم22درس فق22ط بينم22ا 
الط222الب يش222اهدون و يس222معون و 

 يتأك222دون م222ن ص222حة م222ا يع222رض
 .أمامهم 

الع222روض يمك222ن أن ت222تم داخ222ل  -
الص222ف أو خارج222ه وأنه222ا تش222مل 

 المالحظات والتجارب العلمية.
---------------------------------------- 

)، "  1998محم2222222د عل2222222ي الس2222222يد (
مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
التدريس "، الطبعة األول2ى. جمهوري2ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.
)، " الطريقة 2007حسين الجهضمي(

االستقرائية و االستنتاجية في التدريس 
".المنت222دى الترب222وي.وزارة التربي222ة و 

 التعليم. سلطنة عمان.

 

 

 

 

 

 
Descision making 
Prise de décision 

 اتخاذ القرار
ف222ي البداي222ة يج222ب التفري222ق ب222ين  

ص2نع الق22رار واتخ2اذ الق22رار (..)، 
فعملي22ة ص22نع الق22رار تتض22من ك22ل 
مراح22ل الق22رار الت22ي تب22دأ بتحدي22د 
المش22كلة وتحلي22ل أس22بابها وتعي22ين 
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متغيراته2222ا بم2222ا ف2222ي ذل2222ك جم2222ع 
البيان22222222ات م22222222ن مص22222222ادرها و 
اس22تعراض الحل22ول الممكن22ة وبن22اء 
النم2222222اذج أو تص2222222ميم الحل2222222ول 

بينها وم2ن ثم2ة اختي2ار والمفاضلة 
 البديل األفضل وتنفيذه.

وه22222ذا التوص22222يف يش22222مل ك22222ل  
مراح222222ل عملي222222ة الق222222رار الت222222ي 

أما إتحاد القرار  سيمون  أقترحها 
فهو ينحصر في مرحل2ة المفاض2لة 

 واختيار البديل المناسب.

يون22غ  أم22ا " الق22رار " فق22د عرف22ه 
بأنه؛ االستجابة الفعال2ة الت2ي ت2وفر 

لحال22ة معين22ة أو النت22ائج المرغوب22ة 
لمجموع2222ة ح2222االت محتمل2222ة ف2222ي 
          المنظم2222222ة، ف2222222ي ح2222222ين ذه2222222ب 

إل222222ى تعري222222ف "  ( هاريس222222ون )
الق22رار " بأن22ه؛ اللحظ22ة ف22ي عملي22ة 
تقي2222يم الب2222دائل المتعلق2222ة باله2222دف 
والت222ي عن222دها يك222ون توق222ع متخ222ذ 
القرار بالنسبة لعمل مع2ين بال2ذات 
جعل222ه يتخ222ذ اختي222ارا يوج222ه آلي222ة 

 لتحقيق غاياته.قدراته وطاقاته 

م22ن ه22ذه التع22اريف يمك22ن اس22تنتاج 
أن اتخ22222اذ الق22222رار ه22222و عملي22222ة 
االختيار بين مجموعة م2ن الب2دائل 
ف2222ي ظ2222ل ت2222وفر ظ2222روف معين2222ة 

، لتحقي22ق نت222ائج وأه22داف مس222طرة
فض2222ال ع2222ن أن2222ه عملي2222ة تفكي2222ر 

مركب2222ة، ته2222دف ص2222ياغة أفض2222ل 
الب2222دائل و الحل2222ول المتاح2222ة ف2222ي 
موقف مع2ين، و تتض2من اس2تخدام 

م22ن مه22ارات التفكي22ر العلي22ا عدي22د 
كالتحلي2222222ل و التق2222222ويم، و بن2222222اء 

 النماذج. 
----------------------------------------- 

)، " نظ222م 2006س222عد غال222ب ياس222ين(-   
مساند القرارات "، دار المن2اهج للنش2ر 

 .18والتوزيع، األردن، ص
)، 2006مؤي22د عب22د الحس22ين الفض22ل( -    

األعم2222ال " الم222نهج الكم2222ي ف222ي إدارة 
، ال222222وراق للنش222222ر والتوزي222222ع، 1"،ط

 205عمان، ص: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive 
approach 
Approche 

descriptive 
 

 منهج وصفي
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منهج بحث علمي، واسع االنتش2ار 
ف22222ي العل22222وم اإلنس22222انية، يص22222ف 
الظ2اهرة المدروس22ة، كم2ا ه22ي ف22ي 
واقعها ال2راهن، وص2فاً دقيق2اً، بع2د 
جم22ع معلوم22ات كافي22ة عنه22ا، عب22ر 
واحدة أو أكثر من أدوات متع2ددة: 
(المقابل222ة والمالحظ222ة واالس222تبانة 
وتحلي22ل الوث22ائق وتحلي22ل المض22ون 

ص2فاً كمي2اً والروائز)، ويقدم له2ا و
أو نوعي22اً. أم22ا مج22االت الدراس22ات 
الوص2222فية ف2222يمكن تص2222نيفها إل2222ى 
ثالث22ة عن22اوين اجتهادي22ة تبع22اً لف22ان 
دال222ين (نظ222راً لع222دم االتف222اق ب222ين 
22اب عل22ى ذل22ك)، م22ع اإلش22ارة  الكتَّ
إل22ى أن الح22دود ب22ين ه22ذه األن22واع 

 ليست جامدة، وهي: 

 الدراسات المسحية. -1

 المتبادلة.دراسات العالقات  -2

 الدراسات التتبعية. -3
 

--------------------------------------- 

ديوبولد فان دالين. مناهج البحث في  -
التربي22ة وعل22م ال22نفس. ترجم22ة: محم22د 

. مكتب222ة 1990نبي222ل نوف222ل ورفيق222اه. 
 األنجلو المصرية. الطبعة الرابعة.

عطيف2222222ة، حم2222222دي أب2222222و الفت2222222وح  -
العلم22222ي ). منهجي22222ة البح22222ث 2002(

وتطبيقاته2222ا ف2222ي الدراس2222ات التربوي2222ة 
 والنفسية. مصر: دار النشر للجامعات

 

 
 

Diagnostic 
evaluation 

Evaluation 
diagnostique 

 تقويم تشخيصي
يقت2222222رن التق2222222ويم التشخيص2222222ي  

بمرحل222ة تس222بق عملي222ة الت222دريس.  
فه22و عب22ارة ع22ن ت22دخل ف22ي بداي22ة 
الدرس بغرض توفير بيان2ات لك2ل 

الم2درس ح2ول م2دى من التلمي2ذ و 
ال222تحكم ف222ي المه222ارات األولي222ة و 
األساس222222ية لمواجه222222ة التعلم222222ات 

 المنشودة من الدرس.

و التق222222ويم التشخيص222222ي عملي222222ة 
مرتبط22222222ة بوض22222222عية انط22222222الق 
المق2222ررات و ال2222دروس، (... ) و 
يقص2222د به2222ا فح2222ص مع2222الم ه2222ذه 
الوض22222عية و تشخيص22222ها به22222دف 
الحصول على معلومات و بيان2ات 

ت ح222ول تمك222ن م222ن اتخ222اذ ق222رارا
تعل222يم الح222ق..، و موض222وع ه222ذا 
التق22ويم، ه22و " تق22دير الخص22ائص 
الفردية للشخص و الت2ي يمك2ن أن 
يك22ون له22ا ت22أثير إيج22ابي أو س22لبي 
عل22ى مس22اره التعليم22ي. إن التقي22يم 
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التشخيصي في ضوء ما سبق يفيد 
 ما يلي :

o  إج222راء نق222وم ب222ه ف222ي مس222تهل
عملية التدريس من أجل الحص2ول 

معلوم2222ات ع2222ن عل2222ى بيان2222ات و 
ق222222درات و مع222222ارف و مواق222222ف 
التالمي22222ذ الس22222ابقة و الض22222رورية 
لتحقي22ق أه22داف ال22درس. فه22و إذن 
تش2222222خيص لمنطلق2222222ات عملي2222222ة 
التدريس و مدى استعداد التالمي2ذ. 
فعن22د بداي22ة درس يمك22ن للم22درس 
أن يلج2222أ إل2222ى اختب2222ار س2222ريع أو 
أس2222ئلة ش2222فوية أو ح2222وار مفت2222وح 
يس2222تهدف التع2222رف عل2222ى م2222دى 

ميذ لمتابعة ال2درس و استعداد التال
 استيعاب محتوياته.

o  يق222وم التش222خيص عل222ى التق222اط
مؤش22رات و معلوم22ات بن22اء عل22ى 

 ثالثة نشاطات رئيسية :                                    
يم الوض2عية المحيط2ة لف2رز وتق12-

المعيق22222ات و ال22222وارد و تم22222ثالت 
 األشخاص المعنيين.

ص222222ياغة مظ222222اهر و س222222مات 2-
ص2222عوبات  الوض2222عية ف2222ي ش2222كل

 محددة،  و رغبات و توقعات.
تحوي22222ل ه22222ذه المظ22222اهر إل22222ى 3-

مش2222كالت تحت2222اج إل2222ى حل2222ول و 
تساعد على رسم خطة إليجاد هذه 

 الحلول.

و يس222اهم التش222خيص ف222ي إدراك  
 إمكانات تعلم التلميذ من حيث :

o  نق2222ص مؤهالت22222ه ألداء مه22222ام
 معينة؛

o  المع22ارف غي22ر المكتمل22ة ح22ول
 أساسيات المادة؛

o ل22222يم ف22222ي ض22222وء ترش22222يد التع
 إمكانات التلميذ و إيقاع تعلمه؛

o  فح22ص ع22ادات س22يئة اكتس22بها
 سابقا تعيقه على التصور؛

o  فح22222ص ض22222عفه عل22222ى نق22222ل
 معارفه  و تعميمها؛

o  نق2222222ص ص2222222رامة مواجه2222222ة
للمشكالت بس2بب فش2له الس2ابق أو 

 غياب حوافزه.
يهدف التق2ويم التشخيص2ي ، إجماال

إل22ى تش22خيص م22واطن الض22عف و 
لمتعلم222ين و الق222وة  ف222ي كفاي222ات ا

ق22دراتهم المف22روض اكتس22ابها ف22ي 
المرحلة التعليمية التعلمي2ة الس2ابقة 

و ل22ذلك  ،و ذل22ك قب22ل بداي22ة ال22تعلم
فه222و تق222ويم يتموض222ع ف222ي بداي222ة 

 المقاطع التدريسية.
--------------------------------------- 

)، "  1984د.محم2222د زي2222اد حم2222دان( -
 تقييم وتوجه التدريس "، سلسلة التربية

، دار الس2عودية للنش2ر 15الحديثة رقم 
 والتوزيع.

)، " 2006عب222222د الك222222ريم غري222222ب(-
معج22م موس22وعي ف22ي -المنه22ل الترب22وي

المص22طلحات و المف22اهيم البيداغوجي22ة        
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و الديداكتيكي22222222ة و الس22222222يكولوجية "، 
الجزء األول، منشورات عالم التربي2ة، 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض2اء، 

 403-402 المغرب، ص:

-Legendre, R(2005), 
« Dictionnaire actuel de 
l’éducation », Guerin 

-Geneviève Meyer, M,N 
Simonard, « L’évaluation 
diagnostique à l’école », in 
L’ évaluation en question 
op, cit P : 98  

 

Diagram 

Schéma 

 خطاطة
تعرف الخطاطة عادة بأنه2ا رس2م  

أو تمث22222222ل يتض22222222من العناص22222222ر 
الجوهرية في الموضوع المرس2وم 
أو المتمث222ل  و يه222دف إل222ى إب222راز 
مكونات222ه األساس222ية و م222ا يربطه222ا 
م222ن عالق222ات و م222ا يحكمه222ا م222ن 

آلي222ات .. مث222ل الرس222وم الهندس222ية    
  ..و تصاميم المشاريع االقتصادية

ف2ي قاموس2ه  Lalandeويفض2ل  
في اس2222222تعمال مص2222222طلح الفلس2222222

للدالل22ة عل22ى  schémaخطاط22ة 
الرسم المشخص، أي على الش2كل 

التخطيط22222ي ال22222ذي نش22222اهده  و " 
نق222رأه " عل222ى الورق222ة. ف222ي ح222ين 
يستحس2222222ن اس2222222تخدام مص2222222طلح 
تخط222يط أو أخط222وط للتعبي222ر ع222ن 
النش2222اط ال2222ذهني الس2222ابق لوض2222ع 
الخطاطة، أي للتعبير ع2ن العملي2ة 
ا أو الخط22ة أو القاع22دة الت22ي نتبعه22

ف22ي رس22م الخطاط22ة و الت22ي توج22د 
كتص22ور ف22ي ذهنن22ا أو كمي22ل ف22ي 

 خيالنا.

ب22أن   Schwabsي22رى  ش22واب  
هن222اك مجموع222ة عملي222ات يك222ون 
للخطاطة فيه2ا دور ب2ارز، و منه2ا 

 ما يلي:

بالنس2222222بة للم2222222تعلم: تس2222222اعد  .1
الخطاط22ات الم22درس عل22ى إنش22اء 
دلي2222ل للمف2222اهيم الرئيس2222ية و لم2222ا 
تتض2222منه م2222ن عالق2222ات و الت2222ي 

التلمي2ذ بتحص2يلها، و ك2ذلك  سيقوم
تس2222اعد عل2222ى تجس2222يد الخب2222رة و 
تشخيص22ها بالنس22بة للم22تعلم و ذل22ك 
بالربط بين المعرف2ة الجدي2دة و م2ا 

 يوجد في مخزونه من خبرات؛
بالنس222222بة للم222222درس: تس222222اعد  .2

الخطاطات على تحدي2د المع2اني و 
إب22راز المواض222يع بش222كل م222نظم و 
على تحديد ما يصلح منها إلج2راء 

نق2222اش بن2222اء م2222ع  ح2222وار و خل2222ق
تالمي22ذه، كم22ا تس22اعد عل22ى ض22بط 
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مواق22ف االخ22تالف أو س22وء الفه22م 
 لدى التالميذ.

--------------------------------------- 
)، " 1992(أكت2222وبر  محم222د ال222دريج-

األس2222س النفس2222ية و التربوي2222ة للتعبي2222ر 
التخطيط222ي "، مجل222ة عل222وم التربي222ة، 

، مطبعة النجاح الجديدة، ال2دار 3العدد 
 90بيضاء، المملكة المغربية، ص: ال
              )،1989قطامي( يوسف -

" س22يكولوجية ال22تعلم و التعل22يم الص22في 
 288"، دار الشروق، عمان، ص: 

 
 

Dictation 
Dictée 

 مالءإ
هو تصوير اللفظ بحروف هجائي2ة 

 ،يطابق المكتوب المنط2وق ب2ه بأن
واليوجد ف2ي اللغ2ة العربي2ة ح2رف 

أو ثالث2ة  ،إال حرفان ،ال ينطق به 
مثل زيادة الواو في *عمرو* فرقا 
 بينه وبين *عمر* وااللف بعد واو 

ف2ي الفع2ل المنص2وب أو  الجماع2ة
المج222زوم فرق222ا بين222ه وب222ين ال222واو 

 لغير الجماعة.
---------------------- 

-/www.baiythttp:/
essalafyat.com/vb/showthr

ead.php?t=479 

 

Dictation, 

Spelling 
Dictée 

Orthographe 
 هجاء إمالء

 ف222ي غي222اب تعري222ف علم222ي دقي222ق
لإلم22الء، بص22فته نظ22ام كتاب22ة ف22ي 
اللغ22ة العربي22ة، س22نعمد إل22ى تبن22ي 
تع2222ريفين أوردهم2222ا معج2222م تعل2222يم 

 ,Galisson et alاللغ22ات (
أحد معاني2ه ). فاإلمالء في 1995

ه222و: كيفي222ة كتاب222ة الكلم222ات َتَبع222اً 
لجمل22ة م22ن االس22تعماالت والقواع22د 
المح2222ددة بص2222فتها مع2222ايير للغ2222ة 
معين2222ة. إنن2222ا نتح2222دث هن2222ا ع2222ن 
الصحة والغلط ف2ي اإلم2الء. وه2ذا 
التعري22ف ه22و، ف22ي رأين22ا، األبس22ط 
واألق22ل تقيي22داً. ولك22ن المح22زن ف22ي 
اإلم22الء العرب22ي أنن22ا ل22م نتف22ق بع22ُد 

ال222بالد العربي222ة عل222ى ف222ي جمي222ع 
قواع22222د يقره22222ا المنط22222ق ومب22222دأ 
االط22222راد ف22222ي القاع22222دة، ولك22222ن 
االس2222تعمال يص2222ر أحيان2222اً عل2222ى 

 مخالفتهما.

فإذا كان االستعمال المرتبط برسم 
خط2222ى مع2222ين لع2222دد مح2222دد م2222ن 
222خ كتابَته222ا كم222ا  الكلم222ات ق222د رسَّ
وض222عت ف222ي ص222ورتها األول222ى، 
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فغ22دت ُعرف22اً ُيلت22زم ب22ه وال ُيق22اس 
اإلش22ارة، والبس22ملة،  علي22ه (أس22ماء

إلخ)، فلَِم االخ2تالف ب2ين أص2حاب 
إم22الء الهم22زة  االختص22اص عل22ى

المتوسطة في كلم2ة مث2ل: (ش2ؤون 
ومش222ؤوم) اللت222ين تكتب222ان أحيان222اً 
عل22222ى نْب22222رة؟ أوليس22222ت القاع22222دة 
المط222ردة ف222ي الهم222زة المتوس222طة 
تق222وم عل222ى المقارن222ة ب222ين حرك222ة 
الهم2222زة وحرك2222ة م2222ا قبله2222ا، ث2222م 

يناسب الحركة  كتابتها على حرف
األقوى؟ وهناك اتفاق على تسلسل 
ق22وى الحرك22ات. ولم22اذا ُي22دِغمون 
أل22ف التثني22ة (بص22فتها حرف22اً ب22ديالً 
للض2222مة ف2222ي رف2222ع المثن2222ى) ف2222ي 
الهمزة المتطرفة من االسم المف2رد 
ف222ي مث222ل: (َمْلَج222آن وَمْنَش222آن) وال 
ُي2222دِغمون أل2222ف التثني2222ة (بص2222فتها 
ضمير رفع يقع فاعالً) في الفعلين 
(يلج22أان وينش22أان)؟! وه22ل ج22اءت 

الرف222ع المتص222لة (أل222ف  ض222مائر
االثنين وواو الجماعة وتاء الفاعل 
أو نائ2222ب الفاع2222ل وي2222اء المؤنث2222ة 
المخاطب2222ة) يوم2222اً إال ج2222زءاً م2222ن 

 وحدة خطيةالكلمة، من حيث هي 
 مس<<بوقة بف<<<راغ ومتل<<وة بف<<<راغ؟

أوليس222ت المه222زة قبله222ا،على ه222ذا 
األس222222اس، متوس222222طة؟ أوليس222222ت 

ف222ي كلم222ات مث222ل: (ِبيئ222ة الهم222زة 
وَمِش22يئة وَهيئ22ة وَجيئ22ة) متوس22طة؟ 

ل222َِم يكتبونه222ا هك222ذا، وال يكتبونه222ا 
عل222ى أل222ف ِطبق222اً لقاع222دة الهم222زة 
المتوس22طة العام22ة القابل22ة لالط22راد 
والمنس22222جمة م22222ع المنط22222ق؟ وإذا 
كانت الكسرة والياء الساكنة بعدها 
ف22ي (ِبْيئ22ة وَمِش22ْيئة) تخلق22ان ُمناخ22اً 

كتابته222ا عل222ى نْب222رة ف222إن ُمَتكلَّف222اً ل
األمر ليس كذلك بخصوص (َهيئة 
وَجيئ22ة). فل22َِم نثق22ل عل22ى المتعلم22ين 
بم22ا يس22مى القاع22دة الش22اذة للهم22زة 

 المتوسطة؟

ف222ي معن222ى آخ222ر أكث222ر  اإلم<<<الء،و
تقيي22داً، ه22و: كيفي22ة كتاب22ة الكلم22ات 
بمقتض2222ى نظ2222ام الكتاب2222ة (الرس2222م 
الخط2222ي) الخ2222اص بلغ2222ة معين2222ة، 

ختلف222ة القائم222ة وتبع222اً للعالق222ات الم
مع األنظمة الثانوية األخ2رى له2ذه 
اللغ22222222ة (النح22222222وي والص22222222رفي 
والمعجم2222222ي). وبتطبي2222222ق ه2222222ذا 
التعري22ف عل22ى اللغ22ة العربي22ة نج22د 
أث222ر التغي222رات النحوي222ة الص222رفية 
ف222ي كتاب222ة الكلم222ات عل222ى ش222اكلة 
محددة. إن جزم المضارع المعت2ل 
اآلخر يقتضي حذف الم الفعل في 

َع، ول222م مث222ل: (ل222م ي222رِم، ول222م يس222
ي222دُن)، واش222تقاق المض222ارع م222ن 
الماض22ي المث22ال ال22واوي يقتض22ي 
ح22ذف ف22اء الفع22ل ف22ي مث22ل: (ي22ِرث 
ويِعد، ويِقف)، واشتقاق األمر م2ن 
الثالث22ي اللفي22ف المف22روق يقتض22ي 
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حالتي حذف: (صرفي لفاء الفعل، 
ونحوي لالمه)، فيبقى الفع2ل عل2ى 
حرف واح2د ف2ي مث2ل: (إِ ي2ا س2عيد 

ي22ا ناص22ر نفَس22ك  وْأي22اً ص22ادقاً، وقِ 
من األذى). وإذا جاء هذا الفع2الن 
في آخ2ر الجمل2ة ألحق2ت بهم2ا ه2اء 
الس222كت؛ ل222يمكن الوق222ف عليهم222ا، 
فيطرأ عليهما بسبب الوق2ف  تغي2ر 
إمالئي ثال2ث، ف2ي مث2ل: (ي2ا س2عيُد 

 إِه، ونفَسك يا ناصُر ِقه).
----------------------------------------- 

عم22222ار, س22222ام وديش22222ي، جوزي22222ف  -
الش222222امل ف222222ي تص222222ريف ). 1999(

 العربية. دار هاتييه. باريس. األفعال

- Galisson, R. et al. (1995). 
Dictionnaire de didactique des 
langues. 4ème édition. 
Hachette. Paris. 

 

 

 

 

 

Didactic 

Didactique 

 ديداكتيك

برز مص2طلح " الدي2داكتيك " ف2ي  
منتص2222222ف الق2222222رن العش2222222رين و 
استخدم بمعنى فن التدريس أو ف2ن 

 .Art d’enseignerالتعليم 

و تنح2222در كلم2222ة دي2222داكتيك، م2222ن  
حيث االشتقاق اللغوي، م2ن أص2ل 

أو  didactikosيون2222222222222222222222اني 
didaskein وتعن2222222ي حس2222222ب ،

 Le Petitقاموس روبير الصغير 
Robert " س أو عل2222222222222222ٌّم ، " درٌّ

enseigner ويقص222222222د به222222222ا .
اص222طالحا، ك222ل م222ا يه222دف إل222ى 
التثقي2222ف، وإل2222ى م2222ا ل2222ه عالق2222ة 
ب22222التعليم. ولق22222د ع22222رف محم22222د 
       ال2222دريج، الدي2222داكتيك ف2222ي كتاب2222ه

" تحلي22ل العملي22ة التعليمي22ة "، كم22ا 
" ه2222ي الدراس2222ة العلمي2222ة   :يل2222ي

لط22222222رق الت22222222دريس وتقنيات22222222ه، 
عل222يم وألش222كال تنظ222يم مواق222ف الت

الت222ي يخض222ع له222ا الم222تعلم، قص222د 
بل222وغ األه222داف المنش222ودة، س222واء 
على المستوى العقل2ي المعرف2ي أو 
االنفع22222الي الوج22222داني أو الح22222س 
حرك222ي المه222اري. كم222ا تتض222من 
البحث ف2ي المس2ائل الت2ي يطرحه2ا 
تعل222يم مختل222ف الم222واد. وم222ن هن222ا 
ت22أتي تس22مية " تربي22ة خاص22ة " أي 
خاص222ة بتعل2222يم الم2222واد الدراس2222ية 

الدي22داكتيك الخ22اص أو دي22داكتيك (
الم222واد) أو " منهجي222ة الت222دريس "       
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(المطبق22222ة ف22222ي مراك22222ز تك22222وين 
المعلم22ين والمعلم22ات)، ف22ي مقاب22ل 
التربية العام2ة (الدي2داكتيك الع2ام)، 
الت22222ي ته22222تم بمختل22222ف القض22222ايا 
التربوي222ة، ب222ل وبالنظ222ام الترب222وي 
 برمته مهما كانت المادة الملقنة ". 

 .Mديف22222الي أم22222ا  ميش22222ال  
Develay   فيع2222رف ه2222ذا العل2222م

الترب2222222وي الح2222222ديث ك2222222اآلتي :        
يهتم الديداكتيك بدراسة التف2اعالت 
الت22ي ت22ربط ب22ين ك22ل م22ن المعل22م و 
الم222تعلم و المعرف222ة داخ222ل مج222ال 
مف22222اهيمي مع22222ين و ذل22222ك قص22222د 
تس22هيل عملي22ة تمل22ك المعرف22ة م22ن 

 قبل المتعلمين.

ف يم22222222ن الواض22222222ح أن تع22222222ار 
ددت بتع2دد الب2احثين، الديداكتيك تع

فمنهم من اعتبره تفكيرا في الم2ادة 
الدراس22ية قص22د تدريس22ها، وم22نهم 
من رأى أنه علم قائم بذات2ه يواج2ه 
مش222كالت تتعل222ق بالم222ادة وبنيته222ا 
ومشاكل ترتبط بالفرد في وض2عية 
ال22222تعلم، وه22222ي مش22222اكل منطقي22222ة 

 وسيكولوجية.

ورغ222222م م222222ا يكتن222222ف تعري222222ف  
الدي2222داكتيك م2222ن ص2222عوبات ف2222إن 

ظ222م الدارس222ين المهتم222ين به222ذا مع
الحق222ل، لجئ222وا إل222ى التميي222ز ف222ي 
الدي22داكتيك، ب22ين ن22وعين أساس22يين 

يتكامالن فيما بينهم2ا بش2كل كبي2ر، 
 وهما :

o  الدي22داكتيك الع22ام : يه22تم بك22ل م22ا
ه222و مش222ترك وع222ام ف222ي ت222دريس 
جميع المواد، أي القواعد واألسس 
العام22ة الت22ي يتع22ين مراعاته22ا م22ن 

ه الم2ادة غير أخذ خصوص2يات ه2ذ
 أو تلك بعين االعتبار.

o  الدي2داكتيك الخ22اص أو دي22داكتيك
الم22واد : يه22تم بم22ا يخ22ص ت22دريس 
م222222ادة م222222ن م222222واد التك222222وين أو 
الدراس2222ة، م2222ن حي2222ث الطرائ2222ق 
 والوسائل واألساليب الخاصة بها.

إجم222222222اال، يمك222222222ن اعتب222222222ار    
الديداكتيك بكونها الدراسة العلمي2ة 
لتنظ2222يم وض2222عيات ال2222تعلم الت2222ي 

، séduquantالمترب22ي  يعيش22ها
قصد بلوغ هدف عقلي أو وجداني 
أو حس222ي حرك222ي. فالدي222داكتيك " 
عل222م جدي222د " مس222تقل ( ل222ه جه222از 
مفاهيمي خاص ب2ه، و منهجي2ة، و 
مج22ال معرف22ي مح22دد...)، يقت22رح 
على نفس2ه موض2وعا ج2د متش2عب 
يتمث222ل ف222ي الكش222ف ع222ن مختل222ف 
اآلليات المستخدمة م2ن قب2ل الف2رد 

هيم و المع2ارف المتعلم لتملك المفا
المتص22لة بمج22ال معرف22ي مع22ين.. 
أي دراس22ة مختل22ف القض22ايا الت22ي 
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يطرحه2222ا ت2222دريس م2222ادة معرفي2222ة 
 .محددة

----------------------------------------- 

)، " تحلي22222ل 1991محم22222د ال22222دريج(-
العملي2222ة التعليمي2222ة، م2222دخل إل2222ى عل2222م 
الت222دريس "، مطبع222ة النج222اح الجدي222دة، 

 المغرب.الدار البيضاء، 

)، " 1994خال2222د المي2222ر وآخ2222رون( -
العملية التعليمية والديداكتيك "، سلس2لة 

. مطبعة النجاح 3التكوين التربوي، ع.
 الجديدة، الدار البيضاء، المغرب. 

)، " 1998يس عب2د ال2رحمن قن2ديل( -
الت2222دريس وإع2222داد المعل2222م "، الطبع2222ة 

الري2اض،  –الثانية، دار النشر ال2دولي 
 السعودية.

- Terrisse A. (2000), «  
Didactique des disciplines. 
Les références au 
savoir. » De Boeck 
Université 

-L.Cornu et 
Vergnioux(1992), « La 
didactique en questions ». 
Hachette. Paris. 

- Narcy-Combes M.-F 
(2005), « Précis de 
didactique, devenir 
professeur de langues ». 
Ellipses 

بنعيسى حسينات، حول مقاربة -
المنهاج الدراسي في مجال التربية و 

العدد:  -الحوار المتمدن التعليم. 
2342 - 2008  /7  /14  

http://www.ahewar.org/de
bat/show.art.asp?aid=140
823 

 

 

Reading difficulties 
Difficultés de la 

lecture 
 صعوبات القراءة

تنقس222م ص222عوبات الق222راءة إل222ى    
 أحد عشر نوعا و هو:

التعث2222ر ف2222ي النط2222ق و يعن2222ي  .1
الخل22ط ب22ين الح22روف و األص22وات 

 القريبة الشبه؛
 القراءة العكسية؛ .2
 التكرار؛ .3
إح2الل كلم22ة مح22ل أخ22رى ع22ن  .4

 طريق التخمين؛
 إضافة كلمات غير موجودة؛ .5
 حذف كلمات موجودة؛ .6
إغف2222ال س2222طر كام2222ل أو ع2222دة  .7

 سطور؛
 القراءة المتقطعة؛ .8
ع222دم فه222م الم222راد م222ن الم222ادة  .9

 المقروءة؛
 صعوبة تذكر المقروء؛  .10
 ن القراءة؛العجز ع .11
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إل222ى أن هن222اك  و يش222ير ه222اريس 
مجموعتين من النظريات المفسرة 

 لصعوبة تعلم القراءة:

نظريات أحادي2ة العام2ل ترج2ع  .1
صعوبات تعلم القراءة إل2ى أس2باب 
فسيولوجية تؤدي إلى ص2عوبة ف2ي 
ت2222222ذكر الكلم2222222ات، و غم2222222وض 
الح22222روف و عج22222ز ف22222ي ت22222ذكر 

 الحروف المكونة للكلمة؛
ل نظري222222ات متع222222ددة العوام222222 .2

 (إكلينيكية و إحصائية)؛ 
------------------------------------------ 

م)، 2003مجدي عبد الكريم حبي2ب( -
" اتجاه22ات حديث22ة ف22ي تعل22يم التفكي22ر، 
اس22تراتيجيات مس22تقبلية لأللفي22ة الجدي22دة 

دار الفكر العربي، الطبعة  : "، القاهرة
 217-216األولى، ص: 

 

 

 

 

 

 

Differential 
(differentiated) 

pedagogy 

Pédagogie 
différentielle 

 بيداغوجيا فارقية
ولدت نظرية البي2داغوجيا الفارقي2ة 
م2222ن المالحظ2222ات التالي2222ة: يمك2222ن 
ألغل222ب تالمي222ذ فص222ل ع222ادي أن 
يصلوا إلى تحقي2ق ه2دف تحكم2ي، 

إذا م222222نح له222222م الوق222222ت الك222222افي            
و مس2222اعدة كافي2222ة للتغل2222ب عل2222ى 

واجههم. و الص22222عوبات الت22222ي ت22222
غالب22ا م22ا ينبغ22ي ال22تحكم ف22ي وح22دة 
تعلمي222222ة قب222222ل معالج222222ة الوح222222دة 
الموالي22ة.   و يح22دد التلمي22ذ بنفس22ه 
س22222رعة تقدم22222ه. و هك22222ذا فب22222دل 
االحتف222اظ بم222دة التعل222يم و الس222ماح 
بتنويع اإلج2ازات، ف2إن بي2داغوجيا 
التحكم  و المراقبة الذاتي2ة للتط2ور 
تعط222ي لك222ل واح222د إمكاني222ة إنت222اج 

ة متمي2زة  و التط2ور عمل ذي قيم2
 على أساس متين.

و يع2222222222رف معج2222222222م التربي2222222222ة 
البيداغوجيا الفارقي2ة أو بي2داغوجيا 
الفروق بأنها إج2راءات و عملي2ات 
تهدف إلى جعل التعل2يم متكيف2ا م2ع 
الف222روق الفردي222ة ب222ين المتعلم222ين 
قص222222د جعله222222م يتحكم222222ون ف222222ي 
األه2222داف المتوخ2222اة. أم2222ا معج2222م 

أنه2ا المفاتيح للبيداغوجيا فيعرفها ب
بي222222222داغوجيا مس222222222توحاة م222222222ن 

 pédagogieبيداغوجيا التحكم 
de maîtrise  التي ظه2رت ف2ي
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كارول "  الواليات المتحدة على يد
Carrol  إنها بيداغوجيا تنطلق ."

م222ن الف222وارق ب222ين المتعلم222ين ف222ي 
ص222ياغة األه222داف و الكفاي222ات، و 
أثن222222اء التعل222222يم و ال222222تعلم. إنه222222ا 
بي2222داغوجيا مفتوح2222ة و نش2222يطة و 
قائم2222ة عل2222ى التفري2222د  و اعتب2222ار 
خصوص2222222يات الم2222222تعلم. و ق2222222د 
اس222تفادت، ش222أنها ف222ي ذل222ك ش222أن 
المقارب222ة بواس222طة الكفاي222ات، م222ن 

دة، كنظري222222ة النظري222222ات الجدي222222
 الذكاءات المتعددة (..).

 تتسم البيداغوجيا الفارقية ب:

o  ،كونه22222ا بي22222داغوجيا منف22222ردة
تعت22222رف بالتلمي22222ذ كش22222خص ل22222ه 

 تمثالته الخاصة؛
o  بي22222داغوجيا متنوع22222ة، ألنه22222ا

تقت222رح مجموع222ة م222ن المس222ارات 
التعليمي2222ة تراع2222ي فيه2222ا ق2222درات 

 المتعلم؛
o  تعتم222د توزيع222ا للتالمي222ذ داخ222ل

بنيات داخل بنيات مختلفة، تمكنهم 
من العمل حسب مسارات متعددة، 
و يش2222222تغلون عل2222222ى محتوي2222222ات 
متم22ايزة بغ22رض اس22تثمار أقص22ى 

و قي2ادتهم نح2و التف2وق إمكانياتهم، 
 و النجاح.

إن البيداغوجيا الفارقية بي2داغوجيا 
الس22يرورات، تش22غل إط22ارا مرن22ا 

واض222حة و  تك222ون في222ه التعلم222ات
متنوع22ة لك22ي ي22تعلم التالمي22ذ وف22ق 
مس22اراتهم و ط22رقهم الخاص22ة ف22ي 
ام22تالك المعرف22ة و معرف22ة الفص22ل 
.. إنه222222ا بي222222داغوجيا تفريدي222222ة و 

 تجديدي22222ة عل22222ى ح22222د تعب22222ي
Przesmycki تس22تند إل22ى ع22دة ،

مرجعي2222ات نظري2222ة (..) و تق2222وم 
عل22ى مفه22وم أساس22ي و ه22و قابلي22ة 
 الفرد للتربية و التعلم الشيء ال2ذي

يس22هل العم22ل الترب22وي و الت222دخل 
البي22222داغوجي .. و لتحقي22222ق ذل22222ك 
تس222تخدم مجموع222ة م222ن الوس222ائل 

التعلمي22ة قص22د مس22اعدة -التعليمي22ة
المتعلم22ين المختلف22ين ف22ي العم22ر و 
الق222درات، و المنتم222ين إل222ى فص222ل 
واح222د عل222ى الوص222ول إل222ى نف222س 

 األهداف بطرق مختلفة.
----------------------------------------- 

)، " المع2ين 2009(العربي اس2ليماني-
ف2222ي التربي2222ة "، مرج2222ع لالمتحان2222ات 
المهني22ة و الكف22اءة التربوي22ة  و مب22اراة 
التفتيش، مطبعة النجاح الجدي2دة، ال2دار 

 102-103البيضاء، ص: 
)، كفاي22222ات 2005فاطم22222ة حس22222يني(-

الت222دريس و ت222دريس الكفاي222ات آلي222ات 
 Topالتحص22يل و مع22ايير التق22ويم، 

Edition ، :24الطبعة األولى، ص 
)، التربي2ة 1994أحمد شبشوب(-      

ب222ين التعل222يم  و ال222تعلم، سلس222لة وث222ائق 
 تربوية، تونس.
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-Halina Presmycki(1991), 
« Pédagogie 
différenciée », Hachette 
éducation, Paris. 

)، " 1992عمر بش2ير الط2ويبي(-     
الت22دريس والص22حة النفس22ية للتلمي22ذ "، 

لجماهيري2222ة للنش2222ر والتوزي2222ع ال2222دار ا
واإلع222الن، الطبع222ة األولى،مص222راتة، 

 .ليبيا
 

Differential 
Psychology 
Psychologie 

différen
 علم النفس الفارقي

 
وه22و عل22م ي22درس ق22درات اإلنس22ان 
وتق222ديرها والف222روق ب222ين األف222راد 
وبي22نهم وب22ين الجماع22ات وتس22تخدم 
االختب22222ارات المختلف22222ة لدراس22222ة 

الشخص222ية والمي222ول  الف222روق ف222ى
  والقدرات والذكاء .

 
 
 

Didactic situation 
problem 

Situation-
problème didactique 

 ديداكتيكية -وضعيةمشكلة 
إن الوض222222222عية الديداكتيكي222222222ة    

عموم22ا تح22دد عل22ى أنه22ا وض22عية 
فع22ل التعل22يم و ال22تعلم، الت22ي تش22مل 
أنم2222اط التفاع2222ل ب2222ين الم2222درس و 
التالمي22222222ذ و موض22222222وع الفع22222222ل 
التعليم222ي التعلم222ي، و ذل222ك بغي222ة 

 تحقيق أهداف معينة.   

والوضعيةالمشكلة" الديداكتيكية     
باعتباره2222ا نم22222وذج م22222ن نم22222اذج 
الوضعيات الديداكتيكي2ة، ه2ي تل2ك 
الوض22عية الت22ي ينظمه22ا  و يع22دها 

 المدرس لكل أفراد الفصل

( جماعة القسم )، في س2ياق تعل2م  
جديد : معرف2ة أو مع2ارف جدي2دة، 

 مهارة أو مهارات علمية جديدة.

ي "             و يعرفه22ا " راين22ال و ري22وني 
 )Raynal et Rieunier  (

بكونه222ا " الوض222عية البيداغوجي222ة 
الت222222222ي يص222222222وغها المم222222222ارس 

 البيداغوجي بهدف:

ü   خلق فض2اء ( يس2مح ) بالتأم2ل
و التفكير و التحليل بص2دد مش2كلة 
أو مس22ألة ينبغ22ي حله22ا ( أو ع22ائق 
يج22ب تخطي22ه، بتعبي22ر " مارتين22ان 

Martinand ؛( " 
ü            إتاح222ة فرص222ة أم222ام التالمي222ذ

و تمكي2222نهم م2222ن مفهم2222ة تم2222ثالت         
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و تصورات جديدة حول موض2وع 
محدد، انطالقا من ه2ذا الفض2اء _ 

 Espaceالمسألة/المش22222كلة 
probléme ." 

 Deو يس222مي " دوكاتي222ل " (  
Ketel  ه2ذه الوض22عية بوض22عية (

 االستكشاف

 Situationd’exploration .
تس222تجيب للمب222دأ  و ه222ي وض222عية

القائ222ل إن التالمي222ذ يق222وي تملكه222م 
للمع2222222ارف و المه2222222ارات الت2222222ي 
ساهموا في إرسائها و تمكن2وا م2ن 
التفكي2222ر فيه2222ا و أنج2222زوا حوله2222ا 

 بحثا.

ال نس22عى ( ف22ي ه22ذه الوض22عية )  
بالضرورة إل2ى أن يض2بطها و أن 
يتحكم فها ك2ل تلمي2ذ عل2ى ح2دة، و 
إنما نسعى للحث على بلوغ درجة 

فعالية التعلم لدى أكبر  قصوى من
ع222دد م222ن التالمي222ذ. يتعل222ق األم222ر 

كس<<يرورة مش22كلة تتخ22ذ -بوض22عية
Processus  لتجوي2222د ال2222تعلم و

 تحسينه.

و في هذا الصدد تندرج التح2ديات 
المطروح2222222ة عل2222222ى التالمي2222222ذ و 
األلع222اب  و المش222اريع، و بص222فة 
عام222ة مجم222وع األنش222طة المع222دة 
لجعل ال2تعلم ي2تم بكيفي2ة محف2زة. و 

مش222كلة -تك222ون ك222ذلك وض222عيةق222د 

مفتوح22ة، و مطروح22ة عل22ى س22بيل 
االستكش22222اف؛ تقت22222رح إلع22222داد و 
تهي2ئ عم22ل الح22ق ( ط22رح أس22ئلة، 
 اقتراح و وضع فرضيات...  ).  
----------------------------------------- 

كزافيي222ه روجي222رز ترجم222ة الحس222ين -
)، 2007سحبان و عبد العزيز سيعود(

تقني222ات بن2222اء " االش222تغال بالكفاي2222ات، 
الوضعيات إلدماج التعلمات "، الطبعة 
األول222222ى، مكتب222222ة الم222222دارس، ال222222دار 

 34-33البيضاء، ص: 

)، " 2005لحس222222222222ن ب222222222222وتكالي(-
بي22داغوجيا اإلدم22اج، اإلط22ار النظ22ري، 
الوض2222عيات، األنش2222طة "، منش2222ورات 
علوم التربية، الطبعة األول2ى، الرب2اط، 

 152ص: 

-Roegiers X. (2003), «  
Des situations pour 
intégrer les acquis 
scolaires ». Bruxelles : De 
Boeck Université, p : 15-
40 

-Le Fabre(1999), «  
Situation-problèmes et 
savoir scolaires », Puf, 1re 
Edition. 

-Raynal, F et Rieunier, 
A(1997), « Pédagogie : 
dictionnaire des concepts 
clés », ESF, Paris, P : 295 
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Didactic 
transposition 

Transposition 
didactique 

 نقل ديداكتيكي
النق2222ل الدي2222داكتيكي ه2222و عملي2222ة  

تحوي22ل معرف22ة مع22دة للتعل22يم إل22ى 
موض222وع قاب222ل للتعل222يم . وترج222ع 
أصول هذا المفه2وم إل2ى دي2داكتيك 

 (Yvesالرياضيات عن2د ش2وفلر 
Chevallard  الذي ألف كتاب2ا (
:  الدي2داكتيكي النق2لتحت عن2وان( 

معرف22ة م22ن المعرف22ة العالم22ة إل22ى ال
المدرسة). ثم ألحقه بمعي2ة الباحث2ة 

 .M . Aم2اري البي2رت جوزي2ا  
Johsua)  بمقال22ة هام22ة درس22ا (

فيه2222222ا مفه2222222وم المس2222222افة ف2222222ي 
الرياض2222يات وفحص2222ا التغي2222رات 
التي طرأت على هذا المفه2وم من2ذ 
لحظ2222ة والدت2222ه األكاديمي2222ة س2222نة 

عل22ى ي22د الع22الم (فريش22ي)  1906
إل22ى ح22ين ولوج22ه ب22رامج الهندس22ة 

مؤسس2222ات التعليمي2222ة س2222نة ف2222ي ال
. وق22د بين22ت ه22ذه الدراس22ة 1971

أن اتخ2222اذ عنص2222ر م2222ن عناص2222ر 
المعرف22ة العالم22ة موض22وعا للتعل22يم 
البد أن يغير بعمق من طبيعة ه2ذا 

العنصر بالنظر إل2ى التح2ول ال2ذي 
لحق األسئلة التي وض2ع م2ن أج2ل 
اإلجابة عنها في البداي2ة، وب2النظر 
إل22ى ش22بكة العالئ22ق الجدي22دة الت22ي 

ت22ت تربط22ه م22ع مف22اهيم أخ22رى، با
م222ن هن222ا الب222د م222ن الح222ديث ع222ن 
وج22222ود إبس22222تومولوجيا مدرس22222ية 
متمي222222زة ع222222ن اإلبس222222تومولوجيا 

 العامة للمعارف.

الواض222222222ح أن مفه222222222وم النق222222222ل 
الديداكتيكي من المفاهيم المرتبط2ة 
أساس222ا بدي222داكتيك الرياض222يات، و 
المراد به تلك العملية التي ي2تم به2ا 

ياض22ية م22ن االنتق22ال بالمع22ارف الر
مس2222توى مع2222ارف علمي2222ة دقيق2222ة 
ينتجه222ا المختص222ون إل222ى مس222توى 
معرف222ة قابل222ة للتعل222يم و ال222تعلم. و 
يس22توجب ه22ذا النق22ل انت22زاع أح22د 
       عناص22222ر المعرف22222ة م22222ن س22222ياقه 
( الجامعي  و االجتم2اعي ) ألج2ل 
إدراج22ه داخ22ل س22ياق آخ22ر خ22اص 
بالفص2222222ل الدراس2222222ي، غي2222222ر أن 
الم22222222درس ال يم22222222ارس النق22222222ل 

تيكي وحي2222دا، ب2222ل داخ2222ل الدي2222داك
إط2222ار المؤسس2222ة التعليمي2222ة الت2222ي 
تحدد المعرفة ف2ي خصوص2ياتها و 
ترس222222م أه222222دافها و مناهجه222222ا  و 

 نظامها العقالني. 
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هناك أربع2ة مالم2ح أساس2ية للنق2ل 
              الدي22222222222222222داكتيكي يلخص22222222222222222ها 

 ( شوفاالر ) كالتالي:

نق22ل دي22داكتيكي يم22ارس تفكيك22ا  -
للمعرفة و يعيد إنتاجها و بناءه2ا. 
فه222و يج222زئ الممارس222ة النظري222ة 
إل22ى حق22ول للمعرف22ة مح22ددة تف22تح 
عل22ى ممارس22ات  و أنش22طة لل22تعلم 
متخصص222ة و مرتبط222ة بأه222داف 

 معينة سلفا؛

نق22ل دي22داكتيكي يفض22ل المعرف22ة  -
ع2222ن الش2222خص أو ال2222ذات الت2222ي 
 أنتجته222ا لتص222بح ملك222ا للمؤسس222ة

التربوي2222ة الت2222ي تق2222وم ببرمجته2222ا 
داخ22ل مق22ررات و كت22ب مدرس22ية. 
ف22المرجع المعرف22ي األول بالنس22بة 
للم222درس و التلمي222ذ ه222و المق222رر 
الدراس222ي.. و ال تحض222ر أس222ماء 
الش222خوص العلمي222ة أو األدبي222ة أو 
الفلس222فية إال بوص222فها ج222زءا م222ن 

 مقرر مدرسي؛

نقل ديداكتيكي يم2ارس برمج2ة   -
، و البرمج2ة للمعرفة التي يستقيها

ال تقدم المعرف2ة دفع2ة واح2دة، ب2ل 
تنظمها داخل مقررات و وح2دات 
مرتب222222ة حس222222ب نظ222222ام متن222222ام 
للتحص22222يل و ال22222تعلم، و تخط22222ط 
لمراقب2222ة تعلمه2222ا بش2222كل يس2222مح 

للتلمي22222222ذ باكتس22222222اب ت22222222دريجي 
 للخبرات؛

نق22ل دي22داكتيكي يم22ارس تعميم22ا  -
للمعرف22ة، أي يوس22ع مج22ال تلقيه22ا 
ليفتحه22ا عل22ى قطاع22ات عريض22ة 

 من التالميذ. 

مجم22ل الق22ول؛ النق22ل الدي22داكتيكي  
ل2222يس مج2222رد عملي2222ة بي2222داغوجيا 
خالص222ة، أي مج222رد مهم222ة تم222س 
عم22222ل فئ22222ة مح22222دودة ج22222دا م22222ن 
الف2222اعلين الترب2222ويين..، ب2222ل ه2222و 
عملي222ة واس222عة ت222رتبط بالمش222روع 
 االجتماعي للتعليم و التعلم.        

--------------------------------------- 

)، " 2002الحس2222ين الحم2222زاوي،( ذ -
البيولوجي2222ا : م2222ن العل2222م إل2222ى الم2222ادة 
التعليمي2222222ة، دراس2222222ة إبس2222222تيمولوجية 
ديداكتيكي222ة "،ـ222ـ دار الثقاف222ة ـ222ـ ال222دار 

 المغرب.البيضاء، 

)، " 2007عب22222د الح22222ق منص22222ف، (-
رهان222222ات البي222222داغوجيا المعاص222222رة، 
دراس222ة ف222ي قض222ايا ال222تعلم  و الثقاف222ة 

الش2222رق، ال2222دار المدرس2222ية "، إفريقي2222ا 
البيض22222اء، المملك22222ة المغربي22222ة، ص: 

202_203 

)، " 2001المص22طفى لخصاض22ي، (-
قض22ايا ابس22تيمولوجيا و ديداكتيكي22ة ف22ي 
م222222ادة الت222222اريخ و الجغرافي222222ا "، دار 
الثقاف22222ة للنش22222ر و التوزي22222ع، الطبع22222ة 

 األولى، الرباط، المملكة المغربية
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-Chevallard, Y, Johsua, 
M.A(1991), « La 
transposition didactique , 
du savoir savant au savoir 
enseigné »,Ed la pensée 
sauvage, Paris, P :39 
-Cornu, L & 
Vergnoux,(1992), « La 
didactique en question », 
éd C.N.D.P, Paris 
Novembre, P : 10 
-Kant, E(1990), « Critique 
de la raison pure » : 
(Traduction : 
Tremesaygnes/ B, Pacaud 
), P.U.F, P : 492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital divide 

Fracture 
numérique 

 فجوة رقمية

 

لفج2وة الحادث22ة ب22ين األف22راد ال22ذين ا
يتمكنون من الوص2ول الفّع2ال إل2ى 
تكنولوجي22ا المعلوم22ات واالتص22ال، 
وأولئ22ك ال22ذين ال يس22تطيعون ذل22ك 
جزئي222اً أو مطلق222اً؛ وتش222مل ك222ذلك 

(م22ن حي22ث: الج22نس  ع22دم التك22افؤ
والع22رق والطائف22ة والطبق22ة والفئ22ة 
االجتماعي22ة) ف22ي الوص22ول الفعل22ي 
إل2222222ى التكنولوجي2222222ا والمص2222222ادر 
والمهارات، ب2ين الم2واطنين ال2ذين 
ينبغ222ي أن يكون222وا ق222ادرين عل222ى 
التفاع222ل التكنول222وجي والمس222اهمة 

 الفّعالة في المجتمع المعاصر.
--------------------------------------- 

-Word IQ (2010). Digital 
divide definition. Retrieved 
on: 29.5.2010. Available 

at: 
http://www.wordiq.com/def

inition/Digital_divide 
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110 ....................................................................... التدريس وطرق المناهج مصطلحات معجم  

مكتب22222ة عل22222ى االنترن22222ت تق22222وم  
المؤسسة التعليمية بالتسجيل فيه2ا، 
أو بإنشائها بنفسها للطالب، بحيث 
يمك22ن الوص22ول إل22ى كاف22ة الكت22ب 
والم2222222واد المطبوع2222222ة وغيره2222222ا 
وفهرستها وتصنيفها واس2ترجاعها 
الكتروني2222222اً. وم2222222ن خص2222222ائص 
المكتبات الرقمية أنه2ا تعتم2د عل2ى 
تقني22ة الوس22ائط المتع22ددة، والكت22اب 
االلكترون2222ي وبرمجي2222ات قراءت2222ه 
على الشبكة، كما أنها تس2مح ببن2اء 
مجموعات مكتبية الكترونية يمك2ن 
البح22ث فيه22ا بع22دة ط22رق وأس22اليب 

 تفاعلية.
--------------------------------------- 

). المكتبات 2001يونس، إبراهيم ( -
الشاملة في تكنولوجيا التعليم، دار قباء 

 للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
 - -Whatis.com (2010). 

Digital library. Retrieved 
on: 14.5.2010. Available 
http://whatis.techtarget.co

m/definition/0,,sid9_gci750
204,00.html 

 

Digital repository 

Dépôt numérique 

 مستودع رقمي

نظ222ام تكنول222وجي عل222ى اإلنترن222ت 
لحف22222222ظ الكائن22222222ات الوس22222222ائطية 
التعليمي22ة، الت22ي ت22نظم ف22ي قواع22د 
بيان222ات إلكتروني222ة، وتك222ون قابل222ة 
لالس222222222222تعادة، واالس222222222222ترجاع، 
والبح22ث، والتع22ديل. (انظ22ر أيض22اً 

 مادة: كائنات وسائطية تعليمية)  
--------------------------------------- 

-- University of Illinois 
Library (2010). Digital 
repository. Retrieved on: 
25.4.2010. Available at: 
http://www.google.com/url
?q=http://www.library.illinoi
s.edu/scholcomm/glossary
.html 

 

Digital technology 

Technologie 
numérique 

 تكنولوجيا رقمية

نظ22ام يتك22ون م22ن عمليت22ين تس22جل 
خاللهم22222ا المعلوم22222ات المرقمن22222ة 
بترمي222ز ثن222ائي يق222وم عل222ى دم222ج 
الع2222ددين: ص2222فر وواح2222د، وه2222ذا 

)، ويمث22ل bitع22رف ب22ـ (الترمي22ز يُ 
كلم2222ة أو ص2222ورة. وتمّك2222ن ه2222ذه 
التكنولوجي222ا م222ن دم222ج أو ض222غط 
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كميات هائلة م2ن المعلوم2ات عل2ى 
 أجهزة تخزين صغيرة.

--------------------------------------- 

-  - Encyclopedia.com 
(2010). Digital 
technology. Retrieved on: 
22.4.2010. Available at: 
http://www.encyclopedia.c

-om/doc/1G2
3401801216.html 

 

Direct experience 
Expérience directe 

 خبرة مباشرة
 

هى تفاع2ل ب2ين الف2رد والبيئ2ة ع2ن 
طريق النشاط واالحتكاك المباش2ر 

والخب2رة بالبيئة والممارسة الفعلي2ة 
المباش2222رة به2222ذا المعن2222ى تكتس2222ى 
أهمي22ة رئيس22ية ف22ى التعل22يم، ل22ذلك 
ته222تم المن2222اهج التربوي222ة الحديث2222ة 
اهتماماً كبير بأن يمر التالمي2ذ ف2ى 
كل ما يستطيعون المرور في2ه م2ن 
خب22رات مباش22رة تناس22بهم كأس22اس 
لت222222وجيههم وتعل222222يمهم ونم222222وهم 

 المتكامل.
والخب2222رة المباش2222رة: تق2222وم عل2222ى     

اإلدراك الحس22ى باس22تخدام ح22واس 
البص22ر والس22مع واللم22س وال22ذوق 
والش222222م ولك222222ى تك222222ون الخب222222رة 

يج222ب أن تت222وفر المباش222رة هادف222ة 
 فيه2222222222222222222222222222ا اآلت22222222222222222222222222222ى:

أن تك22ون ذات أه22داف تابع22ة م22ن  
 الم22222222تعلم ويس22222222عى لتحقيقه22222222ا.

أن ينش222ط الم222تعلم ويق222وم ب222دور  
 إيج222222222222ابى ف222222222222ى تحقيقه222222222222ا.

رة واقعي222ة حقيقي222ة أن تك222ون الخب222
 كم2222ا ه2222ى ف2222ى مواق2222ف الحي2222اة.

أن يتحمل المتعلم مسئولية النتائج  
 الت2222222ى تترت2222222ب عل2222222ى عمل2222222ه.

وعل22ى ال22رغم م22ن أهمي22ة الخب22رة 
المباشرة إال أنه فى ح2االت كثي2رة 
يصعب توفرها نظراً لع2دة أس2باب 

 من أهمها:قد يكون 
  

 . البع22222222222222222222د الزم22222222222222222222انى.1
 . البع22222222222222222222د المك22222222222222222222انى.2
 . كث222222222222222222222رة النفق222222222222222222222ات.3
. خط2222ورة التواج2222د ف2222ى مك2222ان 4

 الواق222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222ع.
. س22222222رعة وق22222222وع الظ22222222اهرة 5

 المطل2222222222222222222وب دراس2222222222222222222تها.
 . س2222222رعة الواق2222222ع المباش2222222ر.6
. ص222222غر الواق222222ع ع222222ن الح222222د 7

 المعقول.
 . كبر الواقع عن الحد المعقول.8    
 

كم222ا أن االقتص222ار عل222ى الخب222رة 
المباشرة فى المنهج التعليم2ى بأي2ة 
مرحل22ة م22ن مراح22ل التعل22يم يجع22ل 
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ة العقلي22ة عن22د الم22تعلم ض22يقة الحي22ا
ومح22دودة وق22د يجعله22ا س22اذجة وال 
ي22ؤدى إل22ى تع22ديل س22لوكه تع22ديالً 
يت2222يح ل2222ه الموائم2222ة الس2222ليمة م2222ع 
 الواقع االجتماعى الذى يعيش فيه.

 
وه22ذا يعن22ى أن الخب22رة المباش22رة: 
وإن كان2222222222ت وس2222222222يلة هام2222222222ة 
وضرورية فى ال2تعلم الس2ليم فأنه2ا 
ال تكف222ى وح222دها ف222الخبرة الغي222ر 

باش2222رة هام2222ة وض2222رورية ه2222ى م
 األخرى كذلك.

 
ايم222ان محي222ى عيس222ى. بح222ث ف222ى ان222واع 
الخب22رات التعليمي22ة. تح22ت اش22راف د/ 

 احمد الحجار.
 جامع222ة المنزل222ي االقتص222اد كلي222ة 2010, 07 أبري222ل

 مصر - المنوفية
 

 

 

 

 

 

Direct Instruction 

Apprentissage 
direct 

 تعليم مباشر

تتجس222د أس222س نم222وذج التعل222يم    
المباش2222ر ف2222ي المب2222ادئ الس2222لوكية 
كتطبيق للمنظور الس2لوكي. يعتم2د 
التعل222222يم المباش222222ر عل222222ى تعل222222يم 
"المجموع22ة الكامل22ة"، أو "التعل22يم 
تح2ت قي2ادة المعل2م" حي2ث يتض2من 
ه2222ذا األس2222لوب تركي2222زاً أكاديمي2222اً 
ويقدم بعض الخي2ارات االختياري2ة 

ة لألنش2222طة المبني2222ة عل2222ى مب2222ادر
الط22222الب بحي22222ث يك22222ون التعل22222يم 
موجه22اً إل22ى المجموع22ات الكبي22رة 

 وإلى التركيز على المعرفة.

يستخدم هذا األسلوب لزيادة وق2ت 
ال22تعلم أثن22اء المهم22ات، ومه22ارات 
التفكير وحل المش2كالت والمعرف2ة 
بالحاسوب ومهارات الكتابة وتعلم 

 العلوم.

ويمك22ن تلخ22يص خط22وات التعل22يم 
 المباشر وفق اآلتي:

 ـ راجع وتأكد من العمل السابق.1

ـ قدم المادة الجديدة في وح2دات  2
 صغيرة.

 ـ افسح المجال للتدريب الموجه.3

ق22222222222دم تغذي22222222222ة راجع22222222222ة  -4
 وتصحيحات.

ـ أش22رف عل22ى أعم22ال الص22ف  5
 المستقلة.
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ـ راج22ع المف22اهيم ك22ل أس22بوع  6
 وكل شهر.

ويعن22ى التعل22يم المباش22ر باكتس22اب  
مجموع2ة م22ن المه22ارات باس22تخدام 
المحاض2222رات أو ش2222رح الم2222ادة ، 
ب222دال م222ن نم222اذج استكش222افية مث222ل 
التعلم القائم على التحقي2ق. وكثي2را 
ما يتناقض هذا األسلوب والبرامج 

التعليمي222ة ، و ص222فوف مختب222رات  
المشاركة ، والمناقشة ، والحلق2ات 

عم222222222ل الدراس222222222ية وحلق222222222ات ال
والمالحظ2222ة ، ودراس2222ة الحال2222ة ، 
ال22تعلم النش22ط ، والتطبي22ق العمل22ي 
أو الت22دريب. وع22ادة يحت22وي عل22ى 
بع22222222ض الش22222222رح  للمه22222222ارة أو 
الموض2222وع الم2222راد تعليم2222ه وق2222د 
يتض2222من أو ال يتض2222من الفرص2222ة 
لمش2222اركة الط2222الب أو الممارس2222ة 

 الفردية.
----------------------------------- 

ـ دلي222ل نح222و  اس222تراتيجيات التعل222يم-
 .Donald Cتدريس أفض2ل: ت2أليف 

Orlich; Robert J; Richard 
C.Callahan;Harry 

W.Gibson  ترجم22ة عب22د هللا مط22ر
أب2222222222222222222222222222و نبعة.الطبع2222222222222222222222222222ة 

 )الكويت: مكتبة الفالح.2003األولى(

-Marchand.M.Martella, & 
Martella (2002) An 
Overview and Research 

Summary of Peer-
Delivered Corrective 
Reading - The Behavior 
Analyst Today, 3 (2), 214 -
234 

 

 

Discovery Method 
Méthode de la  

découverte 
 طريقة االكتشاف

 
ه222ي الطريق222ة الت222ي تس222عى إل222ى  

تنظ22يم المواق22ف التعليمي22ة وتهيئ22ة 
الفرص للط2الب وذل2ك م2ن خ2الل 
تق222ديم خب222رات تعل222م جزئي222ة له222م 
ليتمكن2وا م2ن إكم2ال ه2ذه الخب22رات 
واكتش222222اف الجوان222222ب األخ222222رى 
للمعرفة والتوصل إل2ى التعميم2ات 
الت222ي يمك222ن تطبيقه222ا ف222ي مواق222ف 

 أخرى متشابهة.
كتش222اف يمك222ن تعري222ف ال222تعلم باال

بص22222فة عام22222ة بأن22222ه أي وس22222يلة 
يكتسب به2ا ش2خص م2ا معرف2ة م2ا 

طري2222ق اس2222تخدام مص2222ادره  ع2222ن
العقلية أو الفيزيائية ويعرف التعلم 

التعلم الذي يح2دث  باالكتشاف بأنه
نتيج22ة معالج22ة المعل22م المعلوم22ات 
وتركيبه222222ا حت222222ى يص222222ل ال222222ى 
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وف22222ي ال22222تعلم  جدي22222دة معلوم22222ات
باالكتش22اف يمك22ن أن يق22وم الم22تعلم 

يجد  مين أو يّكون فرضاً أو أنبتخ
حقيق2ة رياض22ية بإس2تخدام عملي22ات 
األستقراء أو األستنباط وبإس2تخدام 

 . المشاهدةواالس2222222222تكمال
والعنص22ر الج22وهري ف22ي اكتش22اف 
معلوم22ات جدي22دة ه22و أن22ه ج22ب أن 

المكتش222ف دوراً نش222طاً ف222ي  يلع222ب
تك22222222وين المعلوم22222222ات الجدي22222222دة 

 والحصول عليها.
----------------------------------- 

)، "  1998محم2222222د عل2222222ي الس2222222يد (
مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
التدريس "، الطبعة األول2ى. جمهوري2ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.
)، " 2007حس2222222222ين الجهض2222222222مي(-

الطريقة االستقرائية و االس2تنتاجية ف2ي 
الت2222دريس ".المنت2222دى الترب2222وي.وزارة 

 عمان. التربية و التعليم. سلطنة

 

 

 

 

Display 

Écran 

 شاشة

س222طح أب222يض أو فض222ي يمك222ن   
ع222رض الص222ور علي222ه ليش222اهدها 

 األفراد.
--------------------------------------- 

 

Distance learning 

Apprentissage à 
distance 

 تعلم عن بعد
نظام يتعلم فيه الدارس بحيث ال  

يكون تحت اإلشراف المباشر 
للمحاضر معظم وقت التعليم، 
ولكنه يتم تحت مسؤولية مؤسسة 
جامعية أو حكومية تعنى بتنظيمه. 
ولهذا من الممكن أن يتم من 
خالله إيصال التعليم للمتعلمين 
بحيث تكون أغلبية خبراء المادة 
واإلدارة في موقع واحد، أما 

اطات النش - Kumar, K. L. 
(1996). Educational 
Technology, New Age 
International, New Delhi, 
India. 

 -WordNet: A lexical 
Database for English 
(2010). Display. Retrieved 
on: 3.4.2010. Available at: 
http://wordnetweb.princeto
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n.edu/perl/webwn?s=displ
ay 

 تعليم فتكون في موقع آخر.
--------------------------------------- 

- Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, 
New Age International, 
New Delhi, India. 

- Webopedia (2010). 
Distance learning.  

Retrieved on: 15.6.2010. 
Available at: 
http://www.webopedia.co
m/TERM/D/distance_learn
ing.html 

 

Direct Experience 

Expérience directe 

 خبرة مباشرة
عن222دما يق222وم الم222تعلم بالممارس222ة 
الفعلية  وهي تلك الخبرات القائمة 
عل22ى تفاع22ل التلمي22ذ المباش22ر م22ع 
الش22يء الم22راد إكس22ابه للتلمي22ذ ف22ي 
العملي222ة التعليمي222ة ،وان الخب222رات 
المباش222222رة تق222222وم عل222222ى اإلدراك 
الحس22ي ، أي تعتم22د عل22ى ح22واس 
الشم والبصر والسمع ..ال2خ ، كم2ا 

لمدرس222ة أنه222ا ال تق222ف عن222د ح222د ا
ذاته222ا و إنم222ا تش222مل الحي222اة كله222ا 

س22واء داخ22ل المدرس22ة أو خارجه22ا 
، وان ال22تعلم الن22اتج ع22ن الخب22رات 
الحس2222ية المباش2222رة له2222و أفض2222ل 
 وأسمى من أنواع التعلم األخرى. 

------------------------------- 

محم2222222222222222222222222222222د رض2222222222222222222222222222222ا  -
,"تكنولوجي222ا التعل222يم 2002البغ222دادي(

وال2222222222تعلم" الق2222222222اهرة: دار الفك2222222222ر 
 .19العربي,ص,

- www.dahsha.com. 
 

 

Directed Teaching 
Enseignement 

dirigé 

 تدريس موجه
يك22ون المعل22م ف22ي ه22ذا الن22وع م22ن  

الت22222222دريس خاض22222222عاً للتوجي22222222ه 
واإلرش222222اد كت222222دريس الط222222الب 
المعلم22ين خ22الل برن22امج الت22دريب 
الميداني (التربي2ة العملي2ة) بتوجي2ه 
م2222222ن المش2222222رف أو الموج2222222ه أو 
بمعاون22222ة المعل22222م األول أو أح22222د 

 المعلمين القدامى. 
------------------------------- 

ط22222اهر اس22222ماعيل ص22222بري محم22222د  -
) ," الت2دريس : مبادئ2ه 2006يوسف (
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, مص22222ر, مكتب22222ة 2, و مهارات22222ه" ,ط
 .18شباب , ص

 

Divergent Strategy 
Stratégies  

Divergentes 

 متباينةستراتيجية ا
 

االس22تراتيجية الت22ي عل22ى خ22الف  
ف22إن  التقاربي22ةاألس22ئلة تق22وم عل22ى 

التباعدي2ة  في االستراتيجيةاألسئلة 
ته22دف إل22ى إث22ارة إجاب22ات متنوع22ة 
بش2222كل كبي2222ر بحي2222ث تص2222ل إل2222ى 
إجاب222ات أط222ول. ويعم222د الم222درس 
إلى طرح األسئلة التباعدية إلث2ارة 
التفكي22ر وبن22اء الثق22ة ل22دى الط22الب 
ذل222222ك ألن األمثل222222ة التباعدي222222ة ال 
تتض2222222من أجوب2222222ة ص2222222حيحة أو 

 .خاطئة

 

 

 

 
Dyspraxia 
Dyspraxie 

/ اضطراب  خلل في األداء
 القدرة الحركية

 
ه22ي ف22ي األس22اس  الديسبراكس22يا

في التآزر الحرك2ي. وهن2ا  صعوبة
يمك22ن رؤي22ة ه22ذه الص22عوبة عل22ى 
أنها تح2دث ب2درجات م2ن البس2يطة 

المتوسطة والشديدة، كم2ا أنه2ا  إلى
يمك2222ن أن ت2222ؤثر عل2222ى األنش2222طة 

اإلمس22اك  الحركي22ة الدقيق22ة، مث22ل
ب2222222القلم أو األنش2222222طة الحركي2222222ة 

ث22ل الحرك22ة والت22وازن. البس22يطة م
 (2001) وق2د وص2ف (بورت2وود

الديسبراكس2222222222يا عل2222222222ى أنه2222222222ا 
"الص22عوبات الحركي22ة الت22ي يرج22ع 

اإلدراكي22ة  س22ببها إل22ى المش22كالت
والس22222يما الص22222عوبات البص22222رية 

 الحركي22ة والص22عوبات الحركي22ة
 األخرى"

إن تعري22222ف الديسبراكس22222يا وفًق22222ا 
الديسبراكس22يا البريطاني22ة  لجمعي22ة

إعاقة أو عدم نض2ج «بإنجلترا هو 
 ف22ي تنظ22يم الحرك22ة ي22ؤدي إل22ى

مشكالت مرتبطة باللغ2ة واإلدراك 
 ،الديسبراكس2يا (جمعي2ة» والفك2ر

(2001 
وه2222ذه الص2222عوبات ف2222ي معالج2222ة 

 المعلوم2ات الم2ذكورة أع2اله يب2دو
أنها ترتبط بالمه2ارات الض2رورية 
للكثير من المهام المرتبط2ة بعملي2ة 
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التركي22222ز  ال22222تعلم، وس22222تؤثر ف22222ي
 .كرة والقراءةوالذا

  ------------------------------------- 
- www.forum.stop55.com 

 
 
 

E 
 

Education  
Education 

 تربية
تفي222د التربي222ة ف222ي اللغ222ة العربي222ة 

 معنى: 

الزيادة و العلو، إذ نقول : رب2ا  ·
الش22222يء يرب22222و، إذا زاد. و رب22222ا 
الرابية يربوه2ا إذا عاله2ا. و رب2ا: 

 علو النفس. أصابه الربو، و الربو
النش2222وء و الترع2222رع ( رب2222ى  ·

 على وزن رضي ).
إص222الح الش222يء(رب الرج222ل  ·

 قومه أي سادهم و ساسهم ).

و ه2222ذه المع2222اني العام2222ة للكلم2222ة  
تعك222س األبع222اد المعط222اة لمفه222وم 

 التربية من زاويتين مختلفتين:

زاوية ترى أن التربية ه2ي نش2اط  
يمارس222ه جي222ل عل222ى آخ222ر، قص222د 

و   الوص22222ول إل22222ى كم22222ال نم22222وه
نض2222جه، و ه2222و م2222ا يظه2222ر م2222ن 
المعن22222ى الثال22222ث. و يس22222تند ه22222ذا 
األخي22ر إل22ى مب22دأ وج22ود فس22اد أو 
  خل2ل يح22تم ت2دخل م22ن قب2ل المرب22ي

 ( إصالح الشيء ),

م2222ا الزاوي2222ة الثاني2222ة ( المعن2222ى أ  
األول و الثاني )، فتتض2من إش2ارة 
إل22222ى ك222222ون التربي22222ة ال تتحق222222ق 
بموجب تدخل وسيط ( راشد )، و 

الطف222ل باعتب222اره  إنم222ا ينظ222ر إل222ى
ق22ادرا عل22ى ال22تعلم بمف22رده. و يع22د 
ه22222ذا القص22222د األساس22222ي للتربي22222ة 
المعاص222رة، خاص222ة م222ع الط222رق 

 البيداغوجية الفعالة.

ي22رى ( ك22انط ) أن عل22ى التربي22ة  
أن " تط22ور ف22ي الف22رد ك22ل الكم22ال 
الق222در عل222ى بلوغ222ه "، ف222ي ح222ين 

 .Jيع22222رف ( ج22222ون دي22222وي 
Dewey  اله222دف م222ن التربي222ة (

قائال: " بالنسبة للجميع ظ2ل ه2دف 
إعط22اء  -التربي22ة، دوم22ا، ه22و نفس22ه

الص22غير م22ا يحتاج22ه، لك22ي يص22بح 
بطريقة منظمة و مس2تمرة عض2وا 

 في المجتمع. " 

التربي22222222ة، إذن، ه22222222ي تط22222222وير 
اس222تعدادات و كفاي222ات ذات رتب222ة 
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فيزيائي222222ة و فكري222222ة و أخالقي222222ة             
لك22ل ش22خص  و اجتماعي22ة، تخ22ول

أخ22ذ وض22ع ف22ي المجتم22ع و تحقي22ق 
ال222222ذات عب2222222ر مختل2222222ف أبع2222222اد 
الشخص222ية, و ه222ي ك222ذلك اهتم222ام 
م2222زدوج يس2222تهدف ت2222ارة إدم2222اج 
الش2222باب ف2222ي المجتم2222ع، و ت2222ارة 
أخ22رى جعله22م مس22تقلين ب22ذواتهم: 
إن ذل2222ك بمثاب2222ة وجه2222ين لواق2222ع 
واحد، االستقاللية عل2ى ح2د تعبي2ر 

 ).   Boutinet( بوتينت    

)  Emersonون ي22رى ( إمرس22 
م22222ن جهت22222ه أن التربي22222ة ظ22222اهرة 
خاص222ة باإلنس222ان، فالكل222ب ال222ذي 
تربى ال يرب2ي غي2ره م2ن الك2الب, 

  G. Maucoأم2ا  ج2ورج موك2و 
فإن22ه ي22رى أن تربي22ة الطف22ل تعن22ي 
تعليم222ه كي222ف يتج222اوز التربي222ة، و 
ب22222222222رى ب22222222222دوره ( م22222222222وكيلي 

Mucchielli   أن المرب2222ي ،(
عبارة عن وس2يط للمعرف2ة و للق2يم 

 انية.اإلنس

و ف22222ي الع22222ادة يقص22222د بالتربي22222ة  
مجم22222222222وع التف22222222222اعالت      و 
الممارس22222ات و الت22222أثيرات الت22222ي 
ُيت22وخى منه22ا تلق22ين الطف22ل الق22يم و 
الس22لوكات و تعوي22ده عل22ى ع22ادات 

 المجتمع و تقاليده. 

على الرغم من أن التربي2ة عملي2ة  
تمارس22222ها المجتمع22222ات البش22222رية 
بكيفي22ة أو ب22أخرى، من22ذ وجوده22ا، 

المس2تغرب أن نج2د كلم2ة  فإنه م2ن
غائب2222ة  Education" تربي2222ة " 

ف2ي العدي22د م22ن الق22واميس األجنبي22ة 
إل2222ى ح2222دود الق2222رن الخ2222امس أو 
السادس عشر. ففي اللغة الفرنسية 
نج22د أنه22م تح22دثوا ألول م22رة ع22ن 
تربي2ة األطف2ال ف2ي مخط2وط يع22ود 

م، و ف222ي اللغ222ة 1498إل222ى س222نة 
االنجليزي222ة ظه222رت كلم222ة تربي222ة 

م. و ينبغ2ي 1530 ألول مرة ع2ام
انتظار حوالي ق2رن تقريب2ا لتظه2ر 
ه2222ذه الكلم2222ة ف2222ي اإلمبراطوري2222ة 
اإلس22بانية, فق22د تح22دث ( ل22و ب22دي 

) ع22ن  Lop de vegaفيك22ا 
التربي22ة كم22ا ل22و تح22دث ع22ن ش22يء 

 جديد.
------------------------------------- 

)، " بي222داغوجيا 2006لحس222ن ت222وبي(-
 الكفاي22222ات  و األه22222داف االندماجي22222ة،

رهان على ج2ودة التعل2يم    و التك2وين 
"، سلس222لة المكتب222ة التربوي222ة، الطبع222ة 
األول222222ى، مكتب222222ة الم222222دارس، ال222222دار 

 10البيضاء، ص: 

-Renald Legendre(1988), 
« Dictionnaire actuel de 
l’éducation », Larousse, 

Paris, Montréal, p : 212 
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)، " الطف222ل 2009الغ222الي أحرش222او(-
المدرس2222ة "، الطبع2222ة ب2222ين األس2222رة و 

، 19األولى، منش2ورات عل2وم التربي2ة 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض2اء، 

 13المغرب، ص: 

إدوارد كالياري2222د، ترجم2222ة محم2222ود  -
قاس22م و محم22د ثاب22ث القي22دي، " التربي22ة 

 الوظيفية "، مكتبة االنجلو، مصر

 

Educational club 

Club éducatif 
 نادي تربوي

النادي التربوي هو إطار تنظيمي  
و آلي22ة منهجي22ة  و عملي22ة لمزاول22ة 
ن22وع م22ن أنش22طة الحي22اة المدرس22ية 
الت2222ي تنظمه2222ا المؤسس2222ة بإس2222هام 

 فاعل من المتعلمين. 

يتش22كل الن22ادي م22ن مجموع22ة م22ن  
المتعلم22ين م22ن مس22تويات دراس22ية 
مختلف22222ة تجمعه22222م ص22222فة المي22222ل 
المش22ترك لمج22االت األنش22طة الت22ي 

الن22222ادي، بحي22222ث  يش22222تغل عليه22222ا
يقبل22ون عل22ى االنخ22راط التلق22ائي و 
الفعلي في إنجازه2ا تح2ت إش2راف 
ترب22222وي بم22222ا يت22222يح له22222م تنمي22222ة 
مجموع22ة م22ن الخب22رات و المي22ول 
و القيم و الكفايات التربوية (..) و 
ه22و ك22ذلك فض22اء لتب22ادل و تعمي22ق 

الخب222رات و التعلم222ات، و ربطه222ا 
 بالواقع المحلي و اآلني. 

ندي2222ة أنه2222ا و م2222ن خص2222ائص األ 
تش222222222كل ملتق222222222ى لمجموع222222222ات 
المتعلم2222222ين حس2222222ب المي2222222ول و 
االهتمامات، حيث لك2ل ن2اد مرك2ز 
اهتم222ام واض222ح، و ه222و م222ا يت222يح 
مراعاة الفروق الفردية و حاج2ات 
المتعلم222ين و م222واهبهم و مراع222اة 

 الخصوصيات المحلية أيضا.

يب22رمج الن22ادي أنش22طته و ينف22ذها  
ف22ي إط222ار مش22روع الن222ادي ال222ذي 

داف انطالق2ا م2ن تحلي2ل يحدد األه2
وض22222عية المش22222كل ف22222ي مج222222ال 
اهتمام222ه، ث222م يخت222ار األنش222طة و 
يضع لها جدوال زمنيا لإلنجاز مع 
مراع22222اة الحاج22222ات المت22222وفرة أو 

 . الممكن توفيرها
----------------------------------------- 

)، " 2009عبد الك2ريم جالم(ن2وفمبر -
نظرية ملك أو المفهوم الجديد للس2لطة، 
إص222الح نظ222ام التربي222ة  و التك222وين _ 

دراس222ة تحليلي222ة للتش222ريعات التربوي222ة    
و اإلداري222222ة الص222222ادرة ف222222ي إط222222ار 
السياس222ات الحكومي222ة خ222الل العش222رية 
األول22ى م22ن الميث22اق بم22ا فيه22ا المخط22ط 

"، الطبعة  2012-2009االستعجالي 
األول22ى، المطبع22ة و الوراق22ة الوطني22ة، 
م222222راكش، المملك222222ة المغربي222222ة، ص: 

100-101 
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دلي222222ل األندي222222ة التربوي222222ة( غش222222ت -
)، مديري2222ة المن2222اهج و الحي2222اة 2009

المدرس2ية، ، وزارة التربي2ة الوطني22ة و 
التعل2222يم الع2222الي و تك2222وين األط2222ر  و 
البح22222ث العلم22222ي، الرب22222اط، المملك22222ة 

 المغربية

 

Educational aim 

Finalité 
pédagogique 

 غاية تربوية
يطل2ق مفه2وم اله2دف الترب2وي ف22ي 
اللغ2222ة العربي2222ة دون تميي2222ز ف2222ي 
ح2االت كثي2رة ليغط2ي ث2الث فئ2ات 
من األهداف: أوالها بعيدة المدى، 
مش222222تقة م222222ن فلس222222فة المجتم222222ع 
وسياس22222اته وحاجات22222ه التربوي22222ة، 
وهي ما نفّضل أن نطلق علية اسم 

 Finalités( الغاي<<ات التربوي<<ة
pédagogiques ( وثانيته22ا ؛

مش2222تقة م2222ن  لم2222دى، متوس2222طة ا
الغاي22222ات التربوي22222ة، ونفض22222ل أن 

األغ<<<<<راض نطل22222ق عليه22222ا اس22222م 
 Butsالتربوية 

pédagogiques ؛ وثالثتها قريب2ة
الم22222دى، مش22222تقة م22222ن األه22222داف 
التربوية؛ ونفضل أن نطل2ق عليه2ا 

التعليمي<<<<<<<<<<ة  األه<<<<<<<<<<دافاس2222222222م 

objectifs 
pédagogiques وه22222222222222ذه ،(

األخي222رة ه222ي عل2222ى وج222ه الدق2222ة 
األغ22راض الس22لوكية الت22ي ُينَتظ22ر 
تحقيقها ف2ي نهاي2ة درس بعين2ه، أو 
وح222دة تعليمي222ة بعينه222ا، أو كت222اب 

 تعليمي بعينه. 

ومزي22ة ه22ذا التص22نيف أن22ه علم22ي 
يرس22م الح22دود واض22حة ج22داً ب22ين 
ه222ذه الفئ222ات ال222ثالث الت222ي تخ222تلط 
حدودها عند كثير من المترجمين، 

بالت22الي المس22تعملين. وم22ن  وترب22ك
يراج222ع األدب الترب222وي المت222رَجم 
ع22222222ن االنكليزي22222222ة أو المؤل22222222ف 
بالعربي22ة يص22ل بس22هولة إل22ى ه22ذه 
النتيج22ة. والخل22ط يق22ع عموم22اً ب22ين 
الفئت22ين الثاني22ة والثالث22ة. إنن22ا نمي22ز 
هن222ا ب222ين ه222دف ترب222وي يص222اغ 
بعبارات عام2ة وش2املة غي2ر قابل2ة 
للمالحظ22222ة والقي22222اس، وغ22222رض 

يص22اغ بعب22ارات إجرائي22ة تعليم22ي 
س222لوكية مح222ددة قابل222ة للمالحظ222ة 

 والقياس. 

إن الغاي22222ات التربوي22222ة ه22222ي إذن 
أهداف تربوية عام2ة ج2داً، واس2عة 
الم2222دى، تتج2222اوز ح2222دود ال2222درس 
الواحد، والمقرر الواحد، والص2ف 
الواح222222د، والمرحل222222ة الدراس222222ية 
الواح22دة؛ لتش22مل النظ22ام الترب22وي 
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برمت22ه. إنه22ا، بس22بب ذل22ك، تش22تق 
ن فلس2222فة المجتم2222ع وسياس2222اته م2222

وحاجاته التربوي2ة، وترس2مه ع2ادة 
الس22لطات التربوي22ة عل22ى مس22توى 
الدول22ة ممثل22ة ب22الوزارات المعني22ة، 
التي هي وزارتا التربي2ة، والتعل2يم 
الع2222الي. وتص2222اغ ه2222ذه األه2222داف 
بعبارات عامة جداً، مبهمة أحيانا، 
غير قابلة للمالحظة والقياس. إنها 

لقص22وى الت22ي تعب22ر ع22ن الغاي22ات ا
يطم222ح المجتم222ع إل222ى بلوغه222ا. و 
يجن222د له222ا، م222ن أج222ل ذل222ك، ك222ل 
طاقات22222222ه وإمكانات22222222ه البش22222222رية 

 والمادية. 

وس22نقدم مث22االً للغاي22ة تربوي22ة، ه22و 
اله22222دف الث22222اني م22222ن األه22222داف 
التربوي222ة العام222ة ف222ي الجمهوري222ة 
العربي222222ة الس222222ورية، الص222222ادرة 

 1285ب2222القرار ال2222وزاري رق2222م 
ص . ي2222ن1967/ 9/ 17وت2222اريخ 

اله222دف الث222اني إذن عل222ى: "خل222ق 
اإلنس222222ان العرب222222ي ذي التفكي222222ر 
الموض2222وعي، والنظ2222رة العلمي2222ة 
الواضحة، المؤمن بالعلم، المحتكم 
إلي22222ه، البعي22222د ع22222ن االستس222222الم 
واالرتج222ال، المن222دفع نح222و العم222ل 

 عن قناعة وإرادة وتصميم". 

إنن222ا نس222تطيع أن نش222تق م222ن ه222ذا 
الهدف العام ج2داً، الواس2ع الم2دى، 

القاب222ل للقي222اس، ع222دداً م222ن  غي222ر
األهداف التي ُيعمل على تحقيقه2ا، 
عل2222ى مس2222توى مرحل2222ة دراس2222ية 
بعينه22ا. ونس22تطيع ك22ذلك أن نش22تق 
منه عشرات األغراض اإلجرائي2ة 
السلوكية، الت2ي تنف2ذ عل2ى مس2توى 

 . دروس بعينها
--------------------------------------- 

). اتجاه22222ات 2002عم22222ار، س22222ام ( -
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 مؤسسة الرسالة. بيروت. 

الق22ال، فخ22ر ال22دين وناص22ر، ي22ونس  - 
). أص2222ول الت2222دريس لط2222الب 1995(

دبل2222وم التأهي2222ل الترب2222وي. منش2222ورات 
 جامعة دمشق. دمشق.

وزارة التربي22ة بالجمهوري22ة العربي22ة  - 
). الق222رار ال222وزاري 1967الس222ورية (

. 1967/ 9/ 17وت2اريخ  1285رقم 
 دمشق.
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Jeux éducatifs 

 لعب تربوي
يع2222222رف اللع2222222ب الترب2222222وي, أو  

بأن22222ه  ،أس22222لوب ال22222تعلم باللع22222ب
اس222222تغالل أنش222222طة اللع222222ب ف222222ي 
اكتساب المعرف2ة و تقري2ب مب2ادئ 
العل222م لألطف222ال و توس222يع آف222اقهم 
المعرفي22ة. إن22ه " ل22ون م22ن النش22اط 
الج22دي أو العقل22ي يس22تخدم كمتع22ة 
به22دف معرف22ي ي22ؤدي إل22ى الكس22ب 
و التط2222ور و االكتش2222اف"، وه2222و 
ك2222ذلك     " مقط2222ع م2222ن الحي2222اة 

ين الواقعية تتم فيه عادة المب2اراة ب2
شخص22ين أو مجم22وعتين أو أكث22ر 
بن22اء عل22ى قواع22د موض22وعة س22لفا 

 ،م22ن أج22ل تحقي22ق أه22داف معين22ة 
وأه222م عنص222ر في222ه ه222و عنص222ر 

 المنافسة ".

كما يعرف اللعب التربوي بكون2ه  
نشاط م2نظم يتب2ع مجموع2ة قواع2د 
في اللعب، و يتم اللعب بين طالبن 
أو أكث22ر يتف222اعلون للوص222ول إل222ى 

 أهداف محددة بوضوح.

و عموما تعتبر المنافس2ة و الح2ظ  
من عوامل التفاعل بينهم، و هن2اك 
ع222ادة راب222ح ف222ي اللعب222ة و قب222ول 
الهزيم2222ة م2222ن مقوم2222ات ال22222روح 

 الرياضية.

م22ن خ22الل ه22ذه التعريف22ات يمك22ن  
الق222ول ب222أن إكس222اب اللع222ب قيم222ة 
تربوي22222ة يقتض22222ي ت22222وافر ثالث22222ة 

 :شروط

ü ممارسته وفق قواعد محددة؛ 
ü  تض222222مينه محت222222وى تعليم222222ي
 ين؛مع
ü  ت222222وفر عنص222222ري المتع222222ة و

 .التسلية
----------------------------------------- 

)، " 1989رض22222ا، أن22222ور ط22222اهر (-
التش22بيهات واأللع22اب التربوي22ة: التقني22ة 

العربي22ة " مجل22ة  المهمل22ة ف22ي التربي22ة
العرب22222ي، وزارة اإلع22222الم، الكوي22222ت، 

 131)،ص:  79(

حس22222222222222ن ش22222222222222حاتة و زين22222222222222ب -
معج222222222م )، " 2003النج222222222ار(أكتوبر

المص2222طلحات التربوي2222ة و النفس2222ية "، 
الطبع22222ة األول22222ى، ال22222دار المص22222رية 
اللبناني222ة، الق222اهرة، جمهوري222ة مص222ر 

 247العربية، ص: 

 

Educational goal 

But pédagogique 

 تربوي غرض
وه22و ينتم22ي إل22ى الفئ22ة الثاني22ة م22ن 
فئات األهداف ف2ي التربي2ة (راج2ع 
مص2222طلح غاي2222ة تربوي2222ة)، الت2222ي 
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 ،التربوي<<<<ة ألغ<<<<راضاأس2222ميناها 
وقلنا: إنها متوسطة الم2دى، ُتش2تق 
م222ن الغاي222ات التربوي222ة. وعب222ارة 
متوسطة المدى تعن2ي أنه2ا توض2ع 
لمرحل22ة تعليمي222ة بعينه222ا، كالحلق222ة 
الثاني222ة م222ن العل222يم األساس222ي، أو 
المرحلة الثانوية مثالً. وقد توض2ع 
لمنه22اج بعين22ه ف22ي مرحل22ة بعينه22ا، 
أو لمك2222ون بعين2222ه، م2222ن مكون2222ات 

نهاج بعينه، ف2ي حلق2ة تعليمي2ة أو م
 مرحلة دراسية بعينها. 

التربوي م2ن  غرضفحينما نحدد ال
تعل222يم قواع222د اللغ222ة العربي222ة ف222ي 
الحلقة الثانية من التعل2يم األساس2ي 
(الصفوف من الخامس إلى التاسع 
أو العاش22ر) بأن22ه: تمك22ين الطال22ب 
م222222ن ض222222بط تعبي222222ره الش222222فوي 
والكت222ابي ع222ن أفك222اره ومش222اعره 
وآرائ2222ه ض2222بطاً نحوي2222اً ص2222رفياً 
س222ليماً، فإنم222ا نع222يِّن ذل222ك اله222دف 

اللغ22ة العربي22ة  لل22تمّكن م22ن قواع22د
على الم2دى المتوس2ط ال2ذي يش2مل 
الحلقة الثانية من التعل2يم األساس2ي 
بص22فوفها الخمس22ة أو الس22تة. وه22و 
مشتق من غاية تربوي2ة أبع2د م2دى 
تغط22ي المرحل22ة الثانوي22ة بكامله22ا، 
يفت22رض أن تك22ون: تمك22يَن م222تعلم 
اللغ22ة العربي22ة م22ن اس22تخدام اللغ22ة 
العربية الفصحى، نحوي2اً وص2رفياً 
ومعجمي222اً وجمالي222اً، ف222ي التعبي2222ر 

ال2222دقيق ع2222ن أفك2222اره ومش2222اعره 
وآرائ222ه ش222فوياً وكتابي222اً. والواق222ع 
يثبت يوماً بع2د ي2وم أنه2ا م2ا زال2ت 
غاية قصوى بعيدة المن2ال، ص2عبة 
التحقي22ق. ولس22نا هن22ا ف22ي مع22رض 

 تناول األسباب.
--------------------------------------- 

م، س2222عادة، ج2222ودت احم2222د وإب2222راهي -
). الم2222222نهج 1997عب222222دهللا محم222222د (

المدرس22ي ف22ي الق22رن العش22رين. مكتب22ة 
 الفالح للنشر. الكويت.

). اتجاه2222ات 2002عم2222ار، س2222ام ( - 
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 مؤسسة الرسالة. بيروت. 

الق22ال، فخ22ر ال22دين وناص22ر، ي22ونس  - 
). أص2222ول الت2222دريس لط2222الب 1995(

دبل2222وم التأهي2222ل الترب2222وي. منش2222ورات 
 جامعة دمشق. دمشق.
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Objectifs 
éducationnels 

 أهداف تربوية
األه22داف التربوي22ة ه22ي؛ عب22ارات 
تص22222ف المخرج22222ات أو الن22222واتج 

الشخص2ية المتوقعة في كافة أبع2اد 
اإلنس2222انية ألي منظوم2222ة تربوي2222ة 
سواء كانت ه2ذه الن2واتج لمنظوم2ة 
التربية النظامي2ة أو غي2ر النظامي2ة 
في مجتمع م2ا، أو لمنظوم2ة ال2تعلم 

 النظامي أو لمنظومة التدريس.

يع2222رف محم2222د ال2222دريج اله2222دف  
الترب22222وي بقول22222ه : " إن اله22222دف 
س22لوك مرغ22وب في22ه يتحق22ق ل22دى 

وله كل من المتعلم نتيجة نشاط يزا
الم22222درس و المدرس22222ين، و ه22222و 
س222لوك قاب222ل ألن يك222ون موض222ع 
مالحظ22ة و قي22اس و تق22ويم. " إن22ه 
تخط22222يط للنواي22222ا البيداغوجي22222ة و 

لنت22ائج ص22يرورة ال22تعلم.   تحدي22د
(..) و بص222222ورة أكث222222ر تحدي222222دا 
فالهدف التربوي كما يقول  دانييل 

: " D. Hamelineه22222املين 
التعبي22ر األق22ل و األكث22ر ص22راحة 

آلث2222ار المرتقب2222ة ف2222ي م2222دة ع2222ن ا
قص22222يرة أو طويل22222ة، و بقلي22222ل أو 
كثي222ر م222ن التأك222د و االهتم222ام م222ن 
ط2222رف المك2222ونين أو األش2222خاص 

موضع التكوين و المقربين له بم2ا 
 في ذلك المجتمع."

م22ن جه22ة أخ22رى يع22رف اله22دف  
الترب22وي عل22ى أن22ه ه22دف مص22وغ 
ف22222ي ش22222كل تعبي22222ر يش22222ير إل22222ى 
الخاص22222ية أو الخص22222ائص الت22222ي 

حق2ق ل2دى الم2تعلم بع2د ينبغي أن تت
ت222دخل بي222داغوجي مالئ222م، و ه222و 
أيض222ا ني222ة أو قص222د مص222رح ب222ه 
يص22222ف التغي22222ر الحاص22222ل ل22222دى 
المتعلم. و يتوق2ع م2ا س2يكون علي2ه 
 المتعلم عندما يحقق تعلمه بنجاح.

و اله22دف مطل22ب ض22روري ف222ي  
مج22ال التربي22ة و التك22وين ب22ل ه22و 
فع222ل متض222من و ك222امن ف222ي ك222ل 

تك22ون أفعالن22ا و الت22ي ال يمك22ن أن 
دون قصدية مح2ددة به2ذا الق2در أو 
ذاك. و هذا م2ا نستش2فه م2ن خ2الل 

أح2222د أب2222رز ممثل2222ي ه2222ذا التوج2222ه  
  Delandsheereدوالندش2222222ير 

الذي يكتب : " أن ترب2ي يعن2ي أن 
تق222ود، أي أن توج222ه نح222و مرم222ى 
مع22ين، لك22ن أن تق22ود و ب22دون أي 
اتجاه ش2يئان ال يمك2ن أن يلتقي2ا، و 

ر ك2اف أن تقود إل2ى اتج2اه م2ا، غي2
وح2222ده ألن مص2222ير التربي2222ة ف2222ي 
جوهره إيجابي، ف2نحن نرب2ي نح2و 
الح22ق و الخي22ر و الجم22ال و ل22يس 

 نحو الخطأ و الشر و القبح. "
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انطالق22ا مم22ا س22بق يمك22ن تعري22ف  
األه22داف التربوي22ة بكونه22ا تعبي22را 
ع222ن س222لوك التلمي222ذ  و إنجازات222ه 
المرغ2222وب فيه2222ا، و ع2222ن نت2222ائج 

ط سيرورة التعل2يم و ال2تعلم المخط2
له22ا. و المتمثل22ة ف22ي جمل22ة اآلث22ار 

-المنش222ودة م222ن العملي222ة التعليمي222ة
التعلمي2222ة س2222واء عل2222ى المس2222توى 
البعي222د، المتوس222ط أو القص222ير، و 
الت22ي تك22ون عب22ارة ع22ن مواق22ف، 
ق222درات أو مه222ارات تنم222و بش222كل 
متكام222ل و مت222درج عب222ر مختل222ف 
األس22الك التعليمي22ة لتنته22ي بن22ا ف22ي 

ال األخي22ر إل22ى إنت22اج اإلنس22ان/المث
ال222ذي تس222عى المنظوم222ة التربوي222ة 
إل222ى تكوين222ه انطالق222ا م222ن فلس222فة 

 المجتمع و رهاناته.
تش22مل األه22داف التربوي22ة سلس22لة  

تنازلي22ة م22ن المس22تويات مم22ا ه22و 
مؤطر للعمل التربوي ككل إلى ما 
ه2222و خ2222اص و إجرائ2222ي م2222ع م2222ا 
يفترض22ه مث22ل ه22ذا االنتق22ال و م22ا 
يتطلبه من اشتقاق و تخصيص. و 

ات تقتض22ي تمث22ل ه22ي كله22ا عملي22
الم22222درس  و وعي22222ه بتكامله22222ا و 
ت222داخلها و ارتباطه222ا ال222وظيفي. و 
م2222ن أب2222رز مس2222تويات األه2222داف 

 التربوية :
 الغايات؛ -
 المرامي أو األغراض؛ -

 األهداف العامة؛ -
 األهداف الخاصة؛ -
 األهداف اإلجرائية. -

---------------------------------------- 

حس22222222222222ن زيت22222222222222ون و كم22222222222222ال -
)، " تص22نيف األه22داف 1995زيت22ون(

التدريس22222ية، محاول22222ة عربي22222ة "، دار 
 28المعارف، االسكندرية، ص: 

)، " الت222دريس 1990محم222د ال222دريج(-
اله222ادف "، مطبع222ة النج222اح الجدي222دة، 

-36ال222دار البيض222اء، المغ222رب، ص: 
86 

)، " مقارب222ات 2010محم222د ش222رقي(-
بيداغوجية، من تفكي2ر ال2تعلم إل2ى تعل2م 

إفريقي22222ا الش22222رق، ال22222دار التفكي22222ر "، 
 23-22البيضاء، المغرب، ص: 

-L. VANDERVELDE, P. 
VANDER ELST(1981), « 
Peut-on préciser les 
objectifs en 

éducation ? » , Éd. 
Fernand Nathan - 
Collection Labor, Paris  

-Hameline(SD), « Les 
objectifs pédagogiques », 
Ed, ESF, P : 26 

-V.G, G. 
Delandscheere(1989), 
« Définir les objectifs de 
l’éducation », P.U.F, 3éme 
édition, Paris, P : 5 
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Educational 
Partnership 

Partenariat 
éducative 

 شراكة تربوية
يع22د لف22ظ الش22راكة ح22ديث العه22د  

داخ22222ل الحق22222ل الترب22222وي؛ فه22222و 
مص22222طلح ينتس22222ب أساس22222ا إل22222ى 
المجال االقتصادي و االجتم2اعي، 
و ت2222دل " الش2222راكة " س2222واء ف2222ي 

الفرنس222ية عل222ى  اللغ222ة العربي222ة أو
و التفاع2222ل   التع2222اون و التش2222ارك

التواصلي و المقاسمة و المس2اعدة 
و تب222222ادل المص222222الح و المن222222افع 
المادي22ة و المعنوي22ة و عل22ى ت22آزر 

 الشركاء من اثنين فأكثر.

و ف222222ي االص222222طالح الترب222222وي، 
فالش22222راكة عب22222ارة ع22222ن تع22222اون 
مش222ترك ب222ين أط222راف تربوي222ة و 
أط22راف أخ22رى س22واء أك22انوا م22ن 
داخ222ل المؤسس222ة أم م222ن محيطه222ا 

م م222ن جه222ات أجنبي222ة الخ222ارجي أ
تجمعه222222222م مش222222222اريع تربوي222222222ة 
مشتركة،(..) الغرض منها تحقي2ق 
منافع معنوي2ة و مص2الح مادي2ة،أو 

التش22ارك م22ن أج22ل إيج22اد الحل22ول 
المناسبة لمجموعة من الوضعيات 
و العوائ2222222ق و المش2222222اكل الت2222222ي 

 تواجهها. 

م22ن جهت22ه ي22رى محم22د ال22دريج أن 
الش22222222راكة تفت22222222رض : " ب22222222ين 

الحظ2222ة المؤسس2222ات إحص2222اء و م
المش222اكل المش222تركة  و تش222خيص 
أهمي22ة النش22اط المش22ترك و تحدي22د 
مهام مح2ددة ف2ي الزم2ان و توزي2ع 
المس22222ؤولية و تخط22222يط مج22222االت 
التدخل بالنس2بة لك2ل ط2رف و ك2ذا 
أساليب ض2بط اإلنج2ازات و تق2ويم 
النت2222ائج حس2222ب المع2222ايير المتف2222ق 
عليه2222222ا و المقبول2222222ة م2222222ن ك2222222ل 

 األطراف.

الش22راكة إجم22اال، يمك22ن اعتب22ار    
التربوي22ة عب22ارة ع22ن عالق22ة تتس22م 
بامتي22222از، فه222222ي تتأس222222س عل222222ى 
مش22222روع يتقاس22222مه شخص22222ان أو 
جماعت2222ان أو مؤسس2222تان أو ع2222دة 
مؤسسات، يظهر على شكل تب2ادل 
خبرات، و تج2ارب، و معلوم2ات، 
أو موارد مادية أو بش2رية، به2دف 

 خدمة و تحقيق مشاريع تربوية.
----------------------------------------- 

)، " مش22روع 1996( محم22د ال22دريج -
المؤسس22222ة "، منش22222ورات رمس22222يس، 
الطبع22222ة األول22222ى، الرب22222اط، المملك22222ة 

 71المغربية، ص: 
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)، " الش22222راكة 2007( أحم22222د أوزي-
التربوي2222ة ق2222اطرة التنمي2222ة و التط2222وير 
البيداغوجي "، الطبعة األولى، مطبع2ة 
النج22اح الجدي22دة، ال22دار البيض22اء، ص: 

19. 
 

Educational 
Partnership 

Partenariat 
pedagpgique 

  شراكة تربوية
 

ف22ي المج22ال الترب22وي ف22إن مختل22ف 
التعريف22222ات لمص22222طلح الش22222راكة 
وكلها حديثة نسبيا، تحدد الش2روط 
ال222دنيا الت222ي تمي222ز الش222راكة ع222ن 
غيره22ا م22ن أش22كال التع22اون. تل22ك 
الشروط التي تلتقي كلها عند فكرة 

التعليمي222ة عل222ى انفت222اح المؤسس222ة 
المجتم2222ع ؛ بحي2222ث يهي2222أ المج2222ال 
لتقديم خدمات من طرف مت2دخلين 
م22222ن خ22222ارج المؤسس22222ة وتق22222ديم 
المس22اعدات م22ن المم22ولين وإقام22ة 
عالقات تب2ادل واتص2ال ف2ي إط2ار 
شبكات وبنيات مرنة . كم2ا يس2مح 
للمؤسس22222ة التعليمي22222ة بالتف22222اوض 
وإب22222رام اتفاقي22222ات بينه22222ا وب22222ين 
ا أط22راف أخ22رى معت22رف به22ا وله22

 . س222222222222لطة الق222222222222رار

الجدي22د إذن، ه22و أن22ه ومن22ذ أواس22ط 
الثمانين22ات ، ب22دأت الش22راكة تب22رز 
وتتسع لتشمل قطاع2ات م2ن مج2ال 
التربية والتعليم وال2ذي ل2م يك2ن ق2د 
ع222رف ه222ذا النظ222ام، مث222ل التعل222يم 
العمومي باإلعداديات و الثانوي2ات 

ككن2دا )في بعض الدول األمريكي2ة 
ل2ى والواليات المتحدة األمريكية ع

وج222ه الخص222وص) قب222ل أن ينتق222ل 
إل22ى العدي22د م22ن ال22دول األوروبي22ة 

 .Lorcerie F)مثل إسبانيا وفرنسا
1991 ). 

ولعل أهم ما أتى به نظام الش2راكة 
ه222و العم222ل عل222ى تحقي222ق مدرس222ة 
منسجمة مع محيطها. إن ما يفس2ر 
ظه22222ور مص22222طلح ش22222راكة ه22222و 
التغيير في الرؤية لعالقة المدرسة 

ريكا له2ا مع كل من ك2ان يعتب2ر ش2
م2222ن قب2222ل. لق2222د أص2222بح له2222ؤالء 
الش22ركاء دور يلعبون22ه ف22ي إنج22از 
مهام وأه2داف المص2الح و الهي2آت 

 . التربوي2222222222ة الوطني2222222222ة
وبص22222فة عام22222ة عن22222دما تطب22222ق 
الش222راكة ف222ي المج222ال الترب222وي ، 
فإنه2222ا تك2222ون ف2222ي الغال2222ب ب2222ين 
مؤسس22تين أو أكث22ر، وتن22درج ف22ي 
إط2ار مش2اريع تط2وير المؤسس22ات 

جمي2ع الف2اعلين  وتحديثها ، وتجنيد
( الطالب ، المدرسين، المهنيين ، 
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اإلدارة...) لتط22222222222وير العم22222222222ل 
 .التربوي و تحديثه

و يقتضي نظام الشراكة أن تحترم 
ك22ل مؤسس22ة المؤسس22ات األخ22رى 
المتعاون22222ة، فيم22222ا يتعل22222ق م22222ثال، 
بالتشريعات و اللوائح التنظيمي2ة و 
باس222تعماالت ال222زمن والمق222ررات 

و  الدراس22222ية وخب22222رة المدرس22222ين
الهياك2222222222222222222222ل التربوي2222222222222222222222ة 

 L.P.Jouvenet)...الموج222ودة
1993). 

كم22ا تقتض22ي أن تق22دم ك22ل مؤسس22ة 
دعم22ا للمؤسس22ات األخ22رى ، ك22أن 
تض22222ع ره22222ن إش22222ارتها مختل22222ف 
اإلمكاني222222ات المادي222222ة والبش222222رية 

 ...المتوفرة

وأن تنف22222تح ك22222ل مؤسس22222ة عل22222ى 
األخ22رى ف22ي اتج22اه االنفت22اح عل22ى 

  المحيط االقتصادي و االجتم2اعي
ظه<<<<<ور الش<<<<<راكة ف<<<<<ي عوام<<<<<ل 

 :المجال التربوي

تض222افرت العدي222د م222ن العوام222ل  
وراء ظه2222ور الش2222راكة التربوي2222ة 
عل22ى الص22عيد الع22المي، وه22ي ف22ي 
مجملها نفس العوامل التي شجعت 
بش222كل ع222ام، ظه222ور م222ا يع222رف 
بمشروع المؤسس2ة ك2أداة للتط2وير 
والتجدي222د الترب222وي ف222ي األنظم222ة 
التعليمي22222ة. فارتبط22222ت الش22222راكة 

فيه222222ا، بالعدي222222د م222222ن  التربوي222222ة
التح22والت السياس22ية واالجتماعي22ة 
الت222222ي عايش222222تها ف222222ي العق222222دين 

 .األخيرين

 Danielle وتق22دم دني22ال زاي
Zay  1994    تحل2يال للتط2ور

الم2222222وازي ال2222222ذي ح2222222دث ف2222222ي 
المجتمعات الغربية، تستخلص فيه 
أه222م الس222مات الت222ي تفس222ر ظه222ور 

  .وتط22222ور نظ222222ام الش222222راكة
م2222ن ه2222ذه الس2222مات عل2222ى س2222بيل 

ثال، سياسة اإلص2الح والتجدي2د الم
الترب22222وي ف22222ي أمريك22222ا و الت22222ي 
أوجدت الرغبة في التشارك داخل 
النظام المدرس2ي، ب2ين ه2ذا النظ2ام 
وب22222ين المؤسس22222ات االجتماعي22222ة 

 .األخرى

و م2222ن الس2222مات الب2222ارزة ك2222ذلك، 
تح222222ول المجتمع222222ات الخاض222222عة 
للص2222ناعة إل2222ى مجتمع2222ات تابع2222ة 
لإلع2222الم واالتص2222ال والخ22222دمات 

وعي فيه2222ا، بأهمي2222ة وتع2222اظم ال2222
"التبعي222ة المتبادل222ة" ب222ين مختل222ف 
القطاع2222ات. وتض2222افر ذل2222ك م2222ع 
عوام222ل نظري222ة وعملي222ة ش222جعت 
عل222ى خل222ق أنش222طة للتع222اون ب222ين 
المؤسس22222222ات لح22222222ل المش22222222اكل 
المشتركة، من مث2ل مش2كلة الفش2ل 
المدرس22ي واالنقط22اع المبك22ر ع22ن 
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الدراسة وما يخلف2ه م2ن آث2ار س2يئة 
  .عل2222ى األف2222راد والجماع2222ات

ا ارتبطت الش2راكة ف2ي المج2ال كم
الترب222وي بالعدي222د م222ن التح222والت 
األخ222222رى سياس222222ية واجتماعي222222ة 
وثقافي22ة والت22ي ش22هدها الع22الم ف22ي 

 .العقود األخيرة

فقد ارتبط2ت ب2التحول ال2ذي ط2رأ "
عل222ى العدي222د م222ن األنظم222ة الت222ي 

الص222222راع "م222222رت م222222ن فت222222رة 
الطبق222ي"، ذي التوج222ه الماركس222ي 

ات وال22ذي مي22ز الس22تينات والس22بعين
م222222ن قرنن222222ا الح222222الي (ص222222راع 
الطبق222ات، ص222راع النقاب222ات ف2222ي 
مواجهة المقاوالت...) إلى مجتمع 
التواف22222222ق والتع22222222ايش وتب22222222ادل 
المصالح، وحدث ذلك بموازاة مع 
أف222ول الش222يوعية وتفك222ك االتح222اد 
الس22وفيتي وبداي22ة انش22تار النم22وذج 
الليبرال2222ي خاص2222ة األلم2222اني ف2222ي 
الثمانين22222ات ". ( محم22222د ساس22222ي 

1995(. 
ا نش22طت الش22راكة ف22ي المج22ال كم22

التربوي بفعل ظهور "التوجه إل2ى 
وباألهمي222ة المتعاظم222ة  "المحل222ي

لألق22222اليم و المن22222اطق والجه22222ات 
 االقتص222ادية والم222دن والتجمع222ات

الس22كنية ف22ي األحي22اء. األم22ر ال22ذي 
أت222اح إمكاني222ات واس222عة للمب222ادرة 
واالستقالل في اتخ2اذ الق2رار عل2ى 

كاف2222222ة األص2222222عدة، بم2222222ا فيه2222222ا 
المؤسس222222ات المدرس222222ية والت222222ي 
أص22بحت ف22ي مس22توى التف22اوض و 
إب2222رام االتفاقي2222ات وال2222دخول ف2222ي 

 . عالقات تعاونية مع محيطها

 أنم<<<<<اط الش<<<<<راكة ف<<<<<ي التربي<<<<<ة:
عل2222ى ال2222رغم م2222ن ح2222ديثنا ع2222ن 
الشراكة التربوي2ة ب2ين المؤسس2ات 
التعليمية ، فإن مفهوم الشراكة في 
نظرن22222ا، أوس22222ع بكثي22222ر م22222ن أن 

ن22وع واح22د نحص22ره ونص22نفه ف22ي 
أي ف22ي الش22راكة ب22ين المؤسس22ات 
التعليمي22ة. فهن22اك إمكاني22ة الش22راكة 
ب2222ين مؤسس2222ات تعليمي2222ة وطني2222ة 
ومنظم22ات دولي22ة مث22ل اليونيس22يف 
أو اليونس22222222كو أو األيسيس22222222كو ، 
ومؤسس22222ات البعث22222ات التعليمي22222ة 
والمراك2222222ز الثقافي2222222ة األجنبي2222222ة 
...والتي تقدم مساعدات ف2ي إط2ار 

و ك22ذلك  اتفاقي22ات التع22اون الثن22ائي
هن222اك المراك222ز التابع222ة للبعث2222ات 
العربي2222222ة ... ال2222222خ. ك2222222ل ه2222222ذه 
المؤسس222ات له222ا إمكاني222ات مهم222ة 
يمك2222ن أن توظ2222ف ف2222ي مش2222اريع 
ش2222راكة بينه2222ا وب2222ين المؤسس2222ات 
التعليمي22ة الوطني22ة ، له22دف الرف22ع 
م22ن مرودي22ة التعل22يم وم22ن جودت22ه، 
وله22دف تق22ديم ال22دعم لح22ل العدي22د 
م222ن المش222اكل الت222ي تع222اني منه222ا 

ؤسسات، بم2ا يع2ود ب2النفع عل2ى الم
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 . جمي2222222222ع األط2222222222راف
باإلض2222افة إل2222ى ذل2222ك، يمكنن2222ا أن 
نتح222دث ع222ن أنم222اط أخ222رى م222ن 
الش22راكة، وه22ي الش22راكة الت22ي ق22د 
تتم بين مؤسسات تعليمي2ة وأخ2رى 
غير تعليمية أو هيئات من مختلف 
المج2222االت االجتماعي2222ة والثقافي2222ة 
واالقتص222ادية. ك222أن تعق222د ش222راكة 

وب22ين مكت22ب  ب22ين مؤسس22ة تعليمي22ة
وطن2222ي ( مث2222ل المكت2222ب ال2222وطني 
للم222222اء و الكهرب222222اء أو المكت222222ب 
ال22222وطني للغ22222از ...) أو مقاول22222ة 
للخ222واص أو مؤسس222ة ح222رة مث222ل 
البنك أو جمعية ثقافية أو مهني2ة أو 

 ...رياضية

وبص22فة عام22ة وانطالق22ا م22ن ه22ذه 
المالحظ22222ات الت22222ي تؤك22222د غن22222ى 
مفهوم الشراكة وتعدد أنماطها ف2ي 

يمكننا أن نتح2دث المجال التربوي 
 : ع2ن نمط2ين للش2راكة وذل2ك إم2ا

 ـ22 حس22ب المج22ال ال22ذي تص22يبه،1
 ـ أو حسب األطراف المش2اركة،2
 

ـ22 بالنس22بة لل22نمط األول تتح22دد  1
في22ه الش22راكة حس22ب المج22ال ال22ذي 
تغطي222ه أي حس222ب المي222دان ال222ذي 
تن222درج ض222منه، فتك222ون ف222ي ه222ذه 

 : الحال2222222ة الش2222222راكة إم2222222ا
ب ـ22 ش22راكة ثقافي22ة، أي الت22ي تص22ي

المي2222دان الثق2222افي مث2222ل إنت2222اج أو 

إنش2222اء معم2222ل للتطبيق2222ات الفني2222ة 
واإلبداعي2222ة والنش2222اط المس2222رحي 

 وغيره،

ـ22 أو ش22راكة اجتماعي22ة وه22ي الت22ي 
تم22س المج22ال االجتم22اعي ويك22ون 
الموض222222وع األساس222222ي اللتق222222اء 
الش2222ركاء ذي طبيع2222ة اجتماعي2222ة. 
ويخ2222دم أه2222دافا اجتماعي2222ة داخ2222ل 
المؤسس22222ة لص222222الح الط222222الب أو 

س22ين، وق22د تتفاع22ل المؤسس22ة المدر
ف2222ي ه2222ذا الن2222وع م2222ع مؤسس2222ات 
اجتماعي222ة مختلف222ة لخدم222ة بع222ض 
الفئات الخاص2ة ف2ي المجتم2ع مث2ل 

 . األمي2222222222222222222ين
ـ أو شراكة اقتصادية والتي يمك2ن 
أن ت22تم ب22ين المؤسس22ات التعليمي22ة 
وب2222ين المق2222اوالت عل2222ى مختل2222ف 

 .أص222222222222222222نافها وأحجامه222222222222222222ا
 

ـ22 ال22نمط الث22اني م22ن الش22راكة  2
دد حس22222ب ن22222وع يمك22222ن أن يتح22222

الشركاء، أي بطبيعة وخصوص2ية 
األطراف المتعاون2ة ف2ي الش2راكة، 
وف22ي ه22ذه الحال22ة يمكنن22ا الح22ديث 
ع22ن ش22راكة داخلي22ة أي الت22ي ت22تم 
داخ222ل المؤسس222ة الواح222دة وتك222ون 
األط22راف متواج22دة ف22ي المؤسس22ة 
وله22222م عالق22222ة مباش22222رة بس22222يرها 
 الع222222222222222222222ادي والطبيع222222222222222222222ي

وهن22اك ش22راكة خارجي22ة فف22ي ه22ذه 
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ك222ن أن تك222ون الش222راكة الحال222ة يم
ب222ين الم222دارس و كلي222ات التربي222ة 
وب222ين الكلي222ات والمعاه222د العلي222ا و 
مراكز الت2دريب ف2ي الجامع2ات أو 
المراك22ز التربوي22ة التابع22ة ل22وزارة 
التعل22يم الع22الي أو جامع22ة الس22لطان 
ق222222ابوس أو ل222222بعض الجامع222222ات 
الخاص2222ة مث2222ل جامع2222ة ص2222حار 

 .وغيرها

وق2222د يس2222تدعي ه2222ذا ال2222نمط م2222ن 
مت2222دخلين م2222ن خ2222ارج الش2222راكة 

المؤسس2222ة التعليمي2222ة ، يس2222اعدون 
على إتمام و إغناء برنامج تربوي 
موج222ود و مح222دد س222لفا .كم222ا ق222د 
يس2222تدعي تحوي2222ل الط2222الب م2222ن 
مجالهم الطبيعي إلى مج2ال آخ2ر ، 
مثلم222ا يح222دث ف222ي الت222داريب ف222ي 
المق222اوالت و الزي222ارات المنظم222ة 
لمؤسس2222ات ص2222ناعية أو منش2222آت 

ثلم22222ا للخ22222دمات االجتماعي22222ة أو م
يح222دث حالي222ا ف222ي ب222رامج التربي222ة 
العملي2222ة المش2222تركة ب2222ين كلي2222ات 

 .التربية و المدارس
 

Philosophy 
Philosophie de 

l'éducation 
 فلسفة التربية

 

 تع222د فلس222فة التربي222ة الجان222ب 
التطبيقي للفلسفة العامة ف2ي مي2دان 
التربي22ة ، وم22ن وجه22ة النظ22ر ه22ذه 

وظ2222ائف الفيلس2222وف  يص2222بح م2222ن
تطبي222ق مب222ادئ الفلس222فة الترب222وي 

 المثالية أو الواقعية أو البراجماتية
وما إل2ى ذل2ك عل2ى التربي2ة ، ول2ذا 
ف22إن م22ن ينظ22ر ف22ي أس22ماء فلس22فة 

الم22دارس  التربي22ة يج22د أنه22ا ذات
الفكري222222ة الت222222ي يتح222222دث عنه222222ا 
الفالس222فة ، فهنال222ك فلس222فة مثالي222ة 

أيضا فلسفة مثالي2ة  عامة ، وهنالك
ف2222ي التربي2222ة . وي2222ذهب حم2222دان 

تعري222ف فلس222فة  ) إل222ى1988(
التربي2222ة : بأنه2222ا تنش2222ئة الف2222رد أو 
رعايت22222ه و تعوي22222ده عل22222ى ح22222ب 

والتبص22ير ف22ي األم22ور  المع22ارف
والحكم السوي عليها لصالح الفرد 

 نفس22ه ومجتمع22ه ،وإن اخ22تالف
المحت222وى م222ن مع222ارف وخب222رات 
وسلوكيات مقررة عل2ى التالمي2ذ ، 

المجتم22ع  ففلس22فة التربي22ة يتبناه22ا
رس22222ية م22222ن خ22222الل لناش22222ئته المد

مناهج22222222ه الدراس22222222ية ، تح22222222دد 
العامة لن2وع  المواصفات السلوكية

اإلنسان المطلوب في التالميذ مم2ا 
يمك2222ن المختص2222ين م2222ن تش2222ريع 

العام22ة حي22ث عل22ى  غاي22ات ال22نهج
أساس22ها يش22تقون بعدئ22ذ األغ22راض 

  .ووليدتها األهداف
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         ------------------------------------- 

) 1986صالح عبد هللا (عبد الرحمن  
المنه22222اج الدراس22222ي أسس22222ه وص22222لته 

اإلس2المية ، مرك2ز  بالنظري2ة التربوي2ة
المل2222ك فيص2222ل للبح2222وث والدراس2222ات 

 اإلسالمية . الرياض , السعودية.
) ، 1988محم222د زي222اد حم222دان  ( -

الم222222نهج المعاص222222ر ومص222222ادره 
 وعملي222ات بنائ222ه ، دار التربي222ة

 الحديثة ، عمان , األردن
Educational Philosophy 

Educational research 
Recherche 

pédagogique 
 بحث تربوي

 

باس222222تقراء تعريف222222ات البح222222ث    
الترب222وي، يالح222ظ أنه222ا نوع222ان، 
األول منهما، يصف مهم2ة البح2ث 
الترب222وي، والث222اني منهم222ا، يش222ير 
إلى خطوات األسلوب العلم2ي ف2ي 
دراس22ة الظ22اهرة التربوي22ة, وفيم22ا 
يل222ي ع222رض ل222بعض التعريف222ات 
 للبحث التربوي وفق هذا التقسيم: 

 أ ــ التعريفات الوصفية: 

تتأس2222س عل2222ى ض2222وء  وفكرته2222ا 
تحديد موقف الباحث من الظ2اهرة 

 التربوية. ومن هذه التعريفات: 

تس22تخدم عب22ارة البح22ث الترب22وي؛  
لتشير إلى النشاط الذي يوجه نح2و 
تنمي22ة عل22م الس22لوك ف22ي المواق22ف 

 التعليمية. 

ويش2222ير تعري2222ف آخ2222ر إل2222ى أن  
البح222ث الترب222وي ه222و واح222د م222ن 
مي22ادين البح22ث العلم22ي المختلف22ة، 

يس222عى بحك222م تس222ميته إل222ى  وه222و
التعرف عل2ى المش2كالت التربوي2ة 

 وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وه222و أيض222اً، جه222د علم222ي م222نظم  
وموج2222ه لغ2222رض التوص2222ل إل2222ى 
حل222وٍل للمش222كالت التربوي222ة الت222ي 
تشكل العملي2ة التربوي2ة كنظ2ام ف2ي 

 مدخالتها ومخرجاتها وعملياتها.

ويش2222ير تعري2222ف آخ2222ر إل2222ى أن  
دراس22ة تطبيقي22ة البح22ث الترب22وي؛ 

يق22وم به22ا الب22احثون الع22املون ف22ي 
مج222ال العم222ل المدرس222ي؛ للتحق222ق 
من اكتسابهم لواح2دٍة م2ن الكفاي2ات 
األساس22222ية الض22222رورية؛ إلج22222ادة 

 تأديِة عملهم.

 ب ـ التعريفات المعيارية: 

وتتأس222س فكرته222ا عل222ى اإلش222ارة  
إلى خطوات األسلوب العلم2ي ف2ي 
دراس222ة الظ222اهرة التربوي222ة، وم222ن 

 التعريفات: هذه 
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أن البح2222ث الترب2222وي ه2222و ال2222ذي  
يس222222تند إل222222ى الطريق222222ة العلمي222222ة 
وموازينه222ا والمب222ادئ الت222ي تحك222م 
عمل الباحث في دراس2ة الظ2واهر 

 التربوية.

وهو أيضاً، سعي منظم نح2و فه2م  
ظ2222واهر تربوي2222ة معين2222ة يتج2222اوز 
االهتم22ام به22ا االهتم22ام الشخص22ي 
ويشمل استقصاًء دقيقاً نافذاً شامالً 

رة بع2د تحدي2د م2ا ي2راد بحث2ه للظاه
منه222222ا ف222222ي ص222222ورة مش222222كلة أو 
تس22222اؤالت يرج22222ى م22222ن البح22222ث 

 اإلجابة عنها.

وُيعرف البحث التربوي أيض2اً،    
بأن22ه استقص22اء دقي22ق، يه22دف إل22ى 
وص22ف مش22كلة موج22ودة بالمي22دان 
التربوي التعليمي؛ بهدف تحدي2دها 
وجم222222ع المعلوم222222ات والبيان222222ات 
المرتبط2222222222ة به2222222222ا وتحليله2222222222ا؛ 
الس22222222تخالص نت22222222ائج البح22222222ث 
ومناقش2222تها وتفس2222يرها والخ2222روج 
بقواع22د وق22وانين يمك22ن اس22تخدامها 

مش222222كلة أو ف222222ي ع222222الج ه222222ذه ال
 المشكالت المشابهة عند حدوثها. 

تج222در اإلش222ارة إل222ى أن هن222اك    
 أنواع عديدة من البحوث منها؛ 

ü  البح222وث العلمي222ة؛ يه222دف ه222ذا
الن22وع الوص22ول إل22ى نت22ائج علمي22ة 

ح2222222ول الظ22222222واهر التربوي22222222ة و 
 التعليمية..

ü  البح222222وث التدخلي222222ة؛ و ه222222ي
البح222222وث الت222222ي يش222222رك فيه222222ا 
المبحوث222222ون و يس222222تفيدون م222222ن 

 ائجها.نت
ü  البحوث التخطيطية؛ يرنو ه2ذا

الن22وع إل22ى وض22ع سياس22ة مالئم22ة 
لمج22ال التربي22ة و التعل22يم، اعتم22ادا 
عل222ى دراس222ة تشخيص222ية للوض222ع 
 الراهن و لالستراتيجيات المتبعة.

ü  البحوث الوسيطية؛ و هي التي
ته2دف بع2د إجرائه22ا الوص2ول إل22ى 
إدخ222ال أس222اليب و تقني222ات جدي222دة 

تعليم22ي، إل22ى المج22ال الترب22وي و ال
 بغية تغيير محتواه و نظمه..

     ----------------------------------------- 

م)، " منهجي2222ة 1996ُعطيف2222ة، حم2222دي( -
البح2222222ث العلم2222222ي وتطبيقاته2222222ا ف2222222ي 
الدراس2222222ات التربوي2222222ة والنفس2222222ية "، 
الق22اهرة: دار النش22ر للجامع22ات.، ص: 

25 
م)، " من2اهج البح2ث 1999منسي، حسن(-

الكن22دي للنش22ر  دار الترب22وي "، أرب22د:
 12والتوزيع، ص:  

م)، " من22اهج البح22ث 2000ملح22م، س22امي(
في التربية وعلم ال2نفس "، عم2ان: دار 
المس222يرة للنش222ر والتوزي222ع والطباع222ة، 

 7ص: 
-Gorard, S., & Taylor, C. 
(2004, “ Combining 
methods in educational 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 ....................................................................... التدريس وطرق المناهج مصطلحات معجم  

and social research”. 
McGraw-Hill International 

 

Educational 
Planning 

planification de 
l'éducation 

/ تخطيط  تخطيط تعليمي
 التربوي

يوجد الكثي2ر م2ن المناقش2ات ح2ول 
ماهي22ة التخط22يط ف22ي ك22ل المي22ادين 
بوجه222ات نظ222ر وط222رق مختلف222ة ، 
ومنطلق22ات متع22ددة ، األم22ر ال22ذي 
أدى إل2222222ى تعري2222222ف التخط2222222يط 

PLANNING  بط222222رق متع222222ددة
وتناول2222ه الكثي2222ر بط2222رق مختلف2222ة 
ألغ222222راض متع222222ددة ، ومفه222222وم 
التخط222يط ل222يس ب222المفهوم المتف222ق 
علي22ه ب22ل توج22د تعريف22ات متع22ددة 
ش22أنه ف22ي ذل22ك ش22أن المف22اهيم ف22ي 
 العل222وم االجتماعي222ة بوج222ه ع222ام .

وف22ي ه22ذا الص22دد يش22ير ( بري22ف 
 Prive andوجونس2222222ون 
Johnson  إلى أنه ل2يس هن2اك (
مفه2222وم واح222د مقب2222ول حت222ى اآلن 

حتى لمجموعة قليل2ة م2ن الع2املين 
ف22ي حق22ل التعل22يم والم22ربين ، فيم22ا 

يتعل22222ق بم22222ا يتض22222منه التخط22222يط 
 التعليمي .

فالمدرس2ون عل22ى س2بيل المث22ال ق22د 
ي222رون التخط222يط عل222ى أن222ه ذل222ك 
النش222222222اط الموج222222222ه بواس222222222طة 
المؤسس222ات التعليمي222ة م222ن إع222داد 
للمن222222اهج والج222222داول الدراس222222ية 

مناس2222222بة لتن2222222اول والتوقيت2222222ات ال
الموض22وعات ذات العالق22ة بعملي22ة 
 تق22222222222222222222222ويم التالمي22222222222222222222222ذ .

وق22د ي22راه ال22بعض عل22ى أن22ه تل22ك 
العملي2ة الت2ي بمقتض2اها ي2تم تحدي2د 
الحاجة من القوى العامل2ة المدرب2ة 

 المؤهلة.

وق22222د ينظ22222ر إلي22222ه م22222ن وجه22222ة 
اقتص222222ادية عل222222ى أن222222ه تحدي222222د 
األولوي2222ات ل2222بعض المش2222روعات 
 التعليمي2222222ة المح2222222ددة ، وتحدي2222222د

وتوزي22ع الم22وارد المختلف22ة المالي22ة 
 الالزمة لها .

وهن222222اك م222222ن ي222222رى التخط222222يط 
التعليم22ي عل22ى أن22ه دراس22ة التكلف22ة 
والعائد ، وبالمث2ل يوج2د م2ن ي2رى 
التخطيط عل2ى أن2ه نش2اط متض2من 
كج22زء م22ن العملي222ة اإلداري22ة ف222ي 
 وض2222222ع األه2222222داف والغاي2222222ات .

وأيم222ا كان222ت األس222باب الت222ي أدت 
ض222ع إل222ى ع222دم االتف222اق ح222ول و

تعريف موحد للتخطيط ، فإن ذلك 
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ل22م يمن22ع بع22ض مفك22ري التخط22يط 
م222222ن محاول222222ة وض222222ع تعري222222ف 

 لمفهومه .

فلق22222د أش22222ار ( مورف22222ت وري22222ان 
morphet  &Ryan  إل22222222222ى (

التخط22يط عل22ى أن22ه " العملي22ة الت22ي 
بمقتض22اها يح22اول الف22رد أن يح22دد 
األهداف المالئمة ، والتي يحص2ل 
به2222ا عل2222ى المعلوم2222ات المتص2222لة 
بالموض22222وع ، والموافق22222ة عل22222ى 
الخط2222وات ، واإلج2222راءات الت2222ي 
ص22ممت لتقاب22ل االحتياج22ات لك22ي 
 تتحق22ق األه22داف الم22راد تحقيقه22ا " 

 ) " Coombsوي222رى ( ك222ومبز 
أن التخط2222يط عملي2222ة مس2222تمرة ال 
تهتم فق2ط ب2أين ن2ذهب ؟ ب2ل بكي2ف 
ت222ذهب ؟ إل222ى م222ا تري222د بأفض222ل 
 الط22222222222222222222رق الممكن22222222222222222222ة ".
 يعرف<<<<ه منص<<<<ور أحم<<<<د عل<<<<ي :

" أن2222ه العملي2222ة الذهني2222ة والعقلي2222ة 
والت22222ي ترتك22222ز عل22222ى الق22222درات 
الذهني22ة للمخط22ط ، وم22ن ث22م ف22إن 
عملية التخطيط ، تتطلب أن يكون 

ق22درات المخط22ط متس22ماً ب22بعض ال
 الذهنية ، هي :

ال2ذكاء والخب2رة ، وق2وة المالحظ2ة 
، والحك22م عل22ى األش22ياء ، وك22ذلك 
ق22وة اإلدراك ، والتص22ور ، وطبق22اً 
له22ذا المفه22وم ف22إن التركي22ز يك22ون 

عل2222ى العنص22222ر البش22222ري الق22222ائم 
 بعملية التخط2يط وه2م المخطط2ون 
ويع<<<<<<<<رف نبي<<<<<<<<ل الس<<<<<<<<مالوطي 

 التخطيط :

ب " أنه المواءمة بين ما هو مطلو
، وما هو متاح عملياً ، فه2و يعن2ي 
تعبئ22ة وتنس22يق وتوجي22ه الم22وارد ، 
والطاقات والقوى البشرية لتحقي2ق 
أه22داف معين22ة ، وي22تم تحقي22ق ه22ذه 
األه22داف ف22ي فت22رة زمني22ة معين22ة 
تحددها الخطة ، وتعمل ك2ل خط2ة 
على تحقي2ق األه2داف، بأق2ل تكلف2ة 

 ممكنة عملياً".

وفي نف2س الس2ياق يع2رف عب2د هللا 
 د ال222دايم التخط222يط التعليم222ي :عب222

" بأن22ه النظ222رة الش222املة المتكامل222ة 
إل222ى المش222كالت التربوي222ة ، وه222و 
رس22م للسياس22ة التعليمي22ة ف22ي كام22ل 
ص22222ورتها الرس22222مية وينبغ22222ي أن 
يستند إل2ى إحاط2ة ش2املة بأوض2اع 
المجتمع السكانية ، وأوضاع القوة 
العامل2222ة واألوض2222اع االقتص2222ادية 

 واالجتماعية " .

ف ال22222دين فهم22222ي ويع22222رف س22222ي
 التخط222222222يط الترب222222222وي بأن222222222ه :

" عملي2222ة مقص2222ودة ته2222دف إل2222ى 
استخدام ط2رق البح2ث العلم2ي ف2ي 
تحقي222222ق األه222222داف الت222222ي س222222بق 
تحدي2222دها ف2222ي ض2222وء احتياج2222ات 
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 المس22تقبل وإمكان22ات الحاض22ر " .
وعموم222اً ف222إن التخط222يط الترب222وي 
هو مجموعة األنش2طة المرتبط2ة ، 
والتي تحدد غاي2ات مح2ددة للتنمي2ة 

ليمي222ة لوق222ت مع222ين مح222دود ، التع
ه22ذه األنش22طة تأخ22ذ مكانه22ا خ22الل 
عملي2222ة تخط2222يط للتنمي2222ة الش2222املة 
خ222222الل إط222222ار م222222ن اإلمكان222222ات 

المحددة ، بواسطة الموارد المالي2ة  
واالقتصادية ، والبشرية ، وخ2الل 
مجموع22ة م22ن المعوق22ات ، ويج22ب 
أن يؤخذ في االعتبار أن التخطيط 
ا التعليم22ي واأله22داف التعليمي22ة له22

صفة كمية وأخرى كيفي2ة ، والت2ي 
يجب أن تكون قابل2ة للتحقي2ق وفق2اً 
للموارد المالي2ة والبش2رية الالزم2ة 

 إلتمام عملية التنفيذ .

ويش22مل التخط22يط الترب22وي أيض22اً 
دراسة الكف2اءة الداخلي2ة، والفعالي2ة 
وكذلك اإلنتاجي2ة للنظ2ام التعليم2ي، 
إل2222ى جان2222ب بع2222ض الموجه2222ات 
 للتغيي22222222222222222رات المطلوب22222222222222222ة.

أن االهتم222ام ل222يس فق222ط بالجان222ب 
الكم22ي م22ن التعل22يم كع22دد األم22اكن 
المطلوب22222222ة ، وع22222222دد التالمي22222222ذ 
والمدرس222ين واألجه222زة وم222ا إل222ى 
ذل222222ك ، إن222222ه يتض222222من بع222222ض 
المش22222كالت والقض22222ايا الخاص22222ة 
ب2222التغيير والتط2222وير واالبتك2222ار ، 
وتق2222ديم الجدي2222د للنظ2222ام التعليم2222ي 

والب22رامج ومحتوياته22ا ، وم22ا إل22ى 
ام بجانب الكيف التي ذلك من اهتم

تعتب22ر أكث22ر أهمي22ة م22ن الجوان22ب 
 الكمية األخرى .

------------------------ 

كت22222اب اإلدارة والتخط22222يط التعليم22222ي 
اإلستراتيجي رؤية معاصرة، الدكتور: 
ع22222222ادل الس22222222يد محم22222222د الجن22222222دي، 

11/09/2007 .( 

 

Educational 
technology 

Technologie de 
l’éducation 

 / تربوية تربيةالتكنولوجيا 
الدراس22ة المتعلق22ة بتس22هيل ال22تعلم  

وممارس2222اته األخالقي2222ة لتحس2222ين 
األداء من خالل تصميم واس2تخدام 
وإدارة العملي22222222ات التكنولوجي22222222ة 
والم2222وارد المالئم2222ة. وكثي2222راً م2222ا 
ي222222رتبط مص222222طلح التكنولوجي222222ا 
التربوي222222ة بنظري222222ات الت222222دريس 
وال2222تعلم ويتض2222منها. فف2222ي حين2222ا 

عل22يم عملي22ات تش22مل تكنولوجي22ا الت
ونظ222م ال222تعلم والت222دريس، تش222مل 
التكنولوجي22222ا التربوي22222ة األنظم22222َة 
األخ222رى المس222تخدمة ف222ي عملي222ة 
تط22222222وير الق22222222درات البش22222222رية. 
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وتتض222من التكنولوجي222ا التربوي222ة، 
باإلض22222222افة إل22222222ى البرمجي22222222ات 
والمع2222222دات، تطبيق2222222ات تش2222222مل 

(انظ2ر أيض2اً وأنشطتها اإلنترن2ت. 
 مادة: تكنولوجيا التعليم)

--------------------------------------- 

- Kumar, K. L. (1996). 
Educational Technology, New 
Age International, New Delhi, 
India. 

  

Enrichment 
Activities 

Activités 
d'enrichissemet 

 ثرائيةإنشطة أ
أنش2222طة تطبيقي2222ة موجه22222ه  ه2222ي 

للمتف22وقين إلث22راء خب22راتهم وتلبي22ة 
 قدراتهم وتنمية مواهبهم .

يسعي إلى رب2ط الم2ادة  شكلو هو 
بالواقع من خ2الل ب2رامج إرش2ادية 
مدرسية ومجتمعي2ة وخط2ط عملي2ة 
توس2222ع م2222دارك التعل2222يم النظ2222رى 
ب22التعليم المس22اعد لص22قل المواه22ب 
الطالبي22ة وتنمي22ة الق22درات الفاعل22ة 

 ئة التعليمية.للهي

----------------------------------------

www.manaratalelm.110mb
.com. 

 
 

Environment 
Environnement 

 ةبيئ
"البيئة" لفظة ش2اع اس2تخدامها ف2ي 
السنوات األخي2رة، ورغ2م ذل2ك م2ا 
ي22زال المفه22وم ال22دقيق له22ا غامًض22ا 
عند الكثي2رين، ال س2يما وأن2ه ل2يس 
د يب222يِّن  هن22اك تعري222ف واح22د مح222دَّ
د مجاالته2222ا  ماهي2222ة البيئ2222ة ويح2222دِّ
المتع222ددة. يع222ود األص222ل اللغ222وي 
لكلمة البيئة ف2ي اللغ2ة العربي2ة إل2ى 
الجذر (ب2وأ) ال2ذي أُِخ2ذ من2ه الفع2ل 
الماض22ي (ب22اء). ق22ال اب22ن منظ22ور 
ف222222ي معجم222222ه الش222222هير "لس222222ان 

ء أي رج2ع العرب": باء إلى الشي
إلي22ه. وذك22ر المعج22م نفس22ه معني22ين 
قريبين من بعضهما البعض لكلم2ة 
(تب2222وأ)؛ األول: إص2222الح المك2222ان 
وتهيئت2222ه للمبي2222ت في2222ه. والث2222اني: 
 بمعن222222222ى الن222222222زول واإلقام222222222ة.

بن222اًء عل222ى ذل222ك يتض222ح أن البيئ222ة 
ه22222ي: "الن22222زول والحل22222ول ف22222ي 
المك2ان"، ويمك2ن أن تطل2ق مج22اًزا 
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نس22ان عل22ى المك22ان ال22ذي يتَّخ22ذه اإل
مس2222تقًرا لحلول2222ه ولنزول2222ه، وق2222د 
اس222تخدم علم2222اء المس2222لمين كلم2222ة 
"البيئة" اس2تخداًما اص2طالحًيا من2ذ 
الق22رن الثال22ث الهج22ري، لإلش22ارة 
إل22ى الوس22ط الطبيع22ي: الجغراف22ي 
والمك22اني واإلحي22ائي ال22ذي يع22يش 
في222ه الك222ائن الح222ي بم222ا ف222ي ذل222ك 
اإلنس222ان، ولإلش222ارة إل222ى المن222اخ 

األخالق22ي االجتم22اعي: السياس22ي و
والفك22ري المح22يط باإلنس22ان. وق22د 
ي22راد بالبيئ22ة مج22اًزا: أولئ22ك البش22ر 
الذين يسكنون فيه2ا أو يقيم2ون، أو 
كاف2222ة المخلوق2222ات والموج2222ودات 
التي تحل مع اإلنس2ان، وتس2توطن 
مواض22ع عيش22ه، مث22ل: الحيوان22ات 
 والنبات22222222222222222ات واألش22222222222222222جار.

 
أم22ا البيئ22ة ف22ي المع22اجم اإلنجليزي22ة 

 خالن:فلها مصطلحان متدا
Enviroment 

وهو يعني: مجموع2ة الظ2روف أو 
المؤثرات الخارجية التي لها تأثير 
ف2222ي حي2222اة الكائن2222ات (بم2222ا فيه2222ا 

 ومصطلح :Ecology اإلنسان). 

ف عل22222م   (اإليكولوجي22222ا)، وُيع22222رِّ
البيئة الحديث البيئة بأنها: "الوسط 
أو المجال المكاني الذي يعيش فيه 
اإلنس22ان، بم22ا يض22م م22ن ظ22اهرات 

يعي22ة وبش22رية يت22أثر به22ا وي22ؤثر طب

فيه22ا". وق22د أوج22ز إع22الن م22ؤتمر 
البيئ2222ة البش2222رية ال2222ذي عق2222د ف2222ي 

م مفه222وم 1972اس222توكهولم ع222ام 
البيئ222ة بأنه222ا: "ك222ل ش222يء يح222يط 

 باإلنسان".

----------------- 
http://boumansouraeducati
on.ahlamountada.com/mo
ntada-f56/topic-t1068.htm 

 

Effective method 

Méthode active 

 طريقة فعالة
يستعمل مصطلح: الطريقة الفعال2ة 
غالب22اً ف22ي معن22ى قري22ب م22ن معن22ى 
الطريق222222ة الحديث222222ة. والطرائ222222ق 
الحديث22222222222ة أدخله22222222222ا فريني22222222222ه 

)Freinet(  إل22ى فرنس22ا فيم22ا ب22ين
الح2222222ربين الع2222222الميتين. واتس2222222ع 

 .  1940استعمالها بدءاً من عام 

أم22222ا متطلباته22222ا فه22222ي: "تكيي22222ف 
المدرس2222ة م2222ع الطف2222ل، والتربي2222ة 
الفارقي22ة (راج22ع مص22طلح التربي22ة 
الفارقي2222222ة) تبع2222222اً لالس2222222تعدادات 
والمي222222ول، واالس222222تعمال ال222222دائم 
للح2222222افز ولألنش2222222طة المحف2222222زة 

التجري2222ب (المالحظ2222ة والتأم2222ل و
واس22222تعمال مراك22222ز االهتم222222ام)، 
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والبحث عن الحياة االجتماعية في 
والعم2222ل ف2222ي فري2222ق، ، س2222ةالمدر

واالنض222222222باط ال222222222ذاتي، إل222222222خ" 
)Galisson et al, 1995 .(

غي222ر أن الطريق222ة الفعال222ة تتطل222ب 
باإلضافة إلى ما سبق "نش2اطاً ف2ي 
الفع22ل ذات22ه ال22ذي ن22تعلم ب22ه بع22ض 
المع222ارف عب222ر اكتش222افها. وه222ذه 
المع2ارف المكتش22فة تجع2ل الطف22ل، 
تبع222اًَ◌ لنم222وه، يس222هم بفعالي222ة ف222ي 
عملي222ة بن222اء المعرف222ة ذاته222ا. إنه222ا 
توظ2222222ف مبادرت2222222ه الخالق2222222ة... 

الفعال22ة) واس22تعماُل ه22ذه الطريق22ة (
لألنش22طة العملي22ة الت22ي تنتق22ل م22ن 
الحس22ي إل22ى المج22رد، واعتماُده22ا 
المقارب22222ة المباش22222رة والحدس22222ية، 
واس222222222222222222تعانُتها بالوس222222222222222222ائل 
البص222222رية...تنقلنا إل222222ى ش222222روط 
تطبي22ق، ولكنه22ا ال تعطين22ا تعريف22اً 
للطرائ22ق الفعال222ة ب222المعنى ال222دقيق 
للكلم222ة. والنش222اط ال222ذي يج222ب أن 

الة، ينبغ2ي تتجلى فيه الطرائق الفع
أن نفهم22222222ه بمعن22222222ى المب22222222ادرة 
الشخص22ية واإلب22داع واالكتش22اف" 

)Palmade, 1963.( 

"والطرائ222ق الفعال222ة ت222دين كثي222راً 
لتعاليم جان بياجه. إنها تنتمي إل2ى 
تطور نظريات التربي2ة والمعرف2ة، 
وتتبع للتربية العامة. لقد اس2توحت 
الطرائ2ُق الفعال22ُة الطرائ2َق الحديث22َة 

، ولكنن22ا ال نس22تطيع لتعل22يم اللغ22ات
أن نش22به ه222ذه األخي222رة ب222الطرائق 
الفعال22ة (ب22المعنى المح22دد س22ابقاً)، 
باعتبار أن بعض2ها، ف2ي المس2توى 
التمهي22دي عل22ى األق22ل، م22نح، عل22ى 
م2222222ا يب2222222دو، أهمي2222222ة لتركي2222222ب 
المنعكسات اللفظية أكبر مما منحه 
إلس22هام التلمي222ذ ف222ي بن222اء معارف222ه 

 Galisson et(الخاص22ة ب22ه" 
al, 1995(  . 

--------------------------------------- 

- Galisson, R. et alt  
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues.  
4ème édition. Hachette. 
Paris.  

- Palmade, G. (1963). Les 
méthodes en pédagogie. 
Paris. P. U. F. 

 

Effective school 

Ecole  efficace 
 فعالةمدرسة 

تم تحديد مفهوم المدرسة الفعال2ة   
على أنها المؤسس2ة التعليمي2ة الت2ي 
تعلم الطالب المهارات والمعارف 

وتكس222بهم االتجاه222ات  ،األساس222ية 
 ،اإليجابي22222ة المتعلق22222ة بالمواطن22222ة

وتكف2ل  ،وتتعامل معهم دون تمي2ز 
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له22222م جميع22222اً الف22222رص التعليمي22222ة 
وتنطل2ق م2ن  ،المتميزة والمتكافئة 

التالمي222222ذ يمك222222نهم أن  أن جمي222222ع
يتعلموا كل ما يقدم لهم والوص2ول 

 .إلى درجات اإلتقان والتميز

كم22ا أنه22ا ته22دف ف22ي ك22ل أنش22طتها 
التعل<<<<يم التربوي222ة تحقي2222ق مب2222دأ " 
"  م222ن  للتمي<<<ز والتمي<<<ز للجمي<<<ع

خ222الل ت222وفير بيئ222ة مدرس222ية آمن222ة 
 ،ومن22اخ اجتم22اعي مدرس22ي جي22د 
 ،تق22وم علي22ه قي22ادة مدرس22ية فاعل22ة 

وتس222عى  ،ؤي222ة واض222حة تمتل222ك ر
لتحقي22ق رس22الة مح22ددة وتعم22ل ف22ي 

 ،إط22ار مش22اركة مجتمعي22ة واعي22ة 
وتح222رص عل222ى التنمي222ة المهني222ة 
المستديمة للذات ولجمي2ع الع2املين 

وتنطل2222ق ف2222ي عمله2222ا ،بالمدرس2222ة 
باتج2222اه توكي2222د الج2222ودة الش2222املة 

 ،المس2222222اءلة  ئوتطبي2222222ق مب2222222اد
واإلس22هام ف22ي خل22ق مجتم22ع م22تعلم 

والديمقراطي22ة  يأخ22ذ بثقاف22ة الح22وار
واس2222222222222222تخدام  ،والمغ2222222222222222ايرة 

 التكنولوجيا .و المستحدثات 

وفض22222الً ع22222ن ذل22222ك فالمدرس22222ة  
الفعالة هي الصيغة التعليمية  التي 
تكف222ل لجمي222ع الع222املين بالمدرس222ة 

 يف2رص المش2اركة والعم2ل الفريق2
كم22ا تكف22ل ف22ي  ،والتع22اون المثم22ر 

الوق2222ت نفس2222ه ف2222رص المش2222اركة 

المجتمعية الفعالة للمجتمع المحل2ى 
 محم<ود الض<بع( ع2ن المحيط به2ا 

 ،2005 .( 

 خصائص المدرسة الفعالة : 

انطالق22222اً م22222ن تحدي22222د مفه22222وم   
ت22م تحدي22د أه22م  ،المدرس22ة الفعال22ة 

الخصائص والمكونات التي يج2ب 
أن تتص222ف به222ا المدرس222ة الفعال222ة 

 فيما يلي :

توقعات عالية من قب2ل المعلم2ين  -
 الميذهم .تجاه ت

 قيادة تعليمية فعالة. -

تركي22ز عل22ى اكتس22اب المه22ارات  -
 األساسية للمواد الدراسية .

متابع222ة مس222تمرة لنم222و التالمي222ذ  -
 وتقديهم دراسياً .

ت222222وفير بيئ222222ة مدرس222222ية آمن222222ة  -
 ومنظمة.

إشراك أولياء األمور ف2ي عملي2ة  -
 تدعيم األداء المدرسي وتقويمه .

 . تركيز على عمليات التعلم -

إع22الن ومتابع22ة مس22تمرة لنت22ائج  -
 تحصيل التالميذ .

 إكساب المهارات األساسية . -

 تعاون هيئة التدريس . -
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اس22222تثمار الوق22222ت ف22222ي التعل22222يم  -
 والتعلم .

 معايير المدرسة الفعالة :

تمث22ل أساس22اً لالعتم22اد الترب22وي  -
 للمدارس .

تعم22ل المع22ايير ك22دليل للمعلم22ين  -
وص222222ناع والقي222222ادات التعليمي222222ة 

القرار, في توجيه عمليات تط2وير 
وتحس22222222ين العملي22222222ة التعليمي22222222ة 

 بالمدرسة .

تس2222تخدم ك2222أطر مرجعي2222ة ف2222ي  -
عمليات التقويم المس2تمر والش2امل 

 ،ل22222222222222222222ألداء المدرس22222222222222222222ي 
 والمدرسةكمؤسسة تعليمية 

تس22تخدم كمحك22ات لقي22اس التق22دم  -
الكمي والكيف2ي , ال2ذي يح2دث ف2ي 
المدرس22222222ة بالنس22222222بة للط22222222الب 

ين واإلداري22222ين , وف22222ي والمعلم22222
عالق2222222222222ة المدرس2222222222222ةبالمجتمع 

   .الخارجي

تفع22ل األفك22ار والمناقش22ات عل22ى  -
المس222222توى الق222222ومي والمس222222توى 

وتق22ود الح22وار اله22ادف  ،المحل22ى 
إلى إتاحة أفضل الط2رق لمس2اعدة 
الط222الب عل222ى النج222اح ف222ي إتق222ان 

 المواد الدراسية 

تعزز ما يتم إنج2ازه م2ن أه2داف  -
 ،على مستوى المؤسسة التعليمي2ة 

 في ضوء األهداف الكبرى للتعليم 

ت2222وفر الش2222فافية والموض2222وعية  -
للحك22م عل22ى أداء النظ22ام التعليم22ي 

ف22ي مختل22ف مراح22ل  ،ومؤسس22اته 
 .التعليم قبل الجامعي

 نظام التعليم األساسي:

لق222د ك222ان أه222م دواع222ي التط222وير 
الزي22ادة الهائل22ة  عم22انللتعل22يم ف22ي 

س2تدعي ا، مم2ا  التالمي2ذع2داد أفي 
تحقي2ق تط22ور ن2وعي ف22ي التعل22يم ، 
وكذلك إعادة هيكلة أساليب العم2ل 
والمه22ارات الت22ي يج22ب أن تتحل22ى 

للمس22اهمة ف22ي به22ا الق22وى العامل22ة 
سياس22222ة التعم22222ين الت22222ي  إنج22222اح

تنتهجه22222ا  الحكوم22222ة ف22222ي كاف22222ة 
القطاعات ، فكان أحد أه2م أه2داف 

تش22جيع و التعل22يم ، التربي22ة وزارة 
توظي22ف أكب22ر ع22دد م22ن العم22انيين 

 في القوى العاملة .

وزارة التربي22ة والتعل22يم  عمل22تل22ذا 
 أساس2ي ، إنشاء نظام تعليميعلى 

الممارس2222ات  العدي2222د م2222نيعك2222س 
العالمي2222ة ،  ومعاييره2222ا التربوي2222ة

المب22ادئ  ذات22هويس22تلهم ف22ي الوق22ت 
المية والثقافي222222ة والت222222راث س222222اإل

 العماني .العربي و
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ويهدف التعل2يم األساس2ي إجم2االً ، 
إل222222ى تنمي222222ة مختل222222ف جوان222222ب 
شخصية المتعلم تنمية متكاملة ف2ي 
إط222ار مب222ادئ العقي222دة اإلس222المية 
ومقومات الهوية الثقافية الُعماني2ة، 
وغرس االنتماء الوطني والعرب2ي 
واإلسالمي واإلنساني لدى المتعلم 
وتنمي222ة قدرت222ه عل222ى التفاع222ل م222ع 

 العالم. 

كم22ا يس22عى التعل22يم األساس22ي إل22ى 
إكس222222222اب الم222222222تعلم الق222222222درات 
والمه2222222ارات الالزم2222222ة للحي2222222اة 
واالن2222دماج ف2222ي المجتم2222ع وذل2222ك 
بتنمية كفايات االتصال والتواص2ل 
وال22222تعلم ال22222ذاتي والق22222درة عل22222ى 
اس222تخدام أس222لوب التفكي222ر العلم222ي 
الناق222222د والتعام222222ل م222222ع العل222222وم 
والتقني2ات المعاص22رة. إض22افة إل22ى 

ذا التعليم إلى إكس2اب ذلك يهدف ه
الم222222تعلم ق222222يم العم222222ل واإلنت222222اج 
واإلتق222ان والمش222اركة ف222ي الحي222اة 
العام22ة والق22درة عل22ى التكي22ف م22ع 
مس22تجدات العص222ر والتعام222ل م222ع 
مش2222222222كالته ب2222222222وعي ودراي2222222222ة 
،والمحافظة عل2ى البيئ2ة واس2تثمار 
موارده222ا وحس222ن اس222تغالل وق222ت 

وزارة التربي<<<<<ة الف22222راغ. ( ع22222ن 
 ).2004، مسقط ،  والتعليم

 

 
 

Ethnometodology 
Ethnometodologie 

 إثنوميثودولوجيا
ظه22ر مص22طلح االثنوميثودولوجي22ا     

 1967في عام 
عل22ي ي22د الع22الم االمريك22ي هارول22د     

 جارفنكل
ويعتب22ر ه22ذا المنظ22ور م22ن أح22دث     

االتجاه222ات المعاص222ره ف222ي عل222م 
االجتماع وقد تضمن هذا المنظور 
بع22222ض المفهوم22222ات والتراكي22222ب 
اللغوي2222ه الت2222ي تعتب2222ر ف2222ي غاي2222ة 

وقدص222اغ جارنفك222ل  الص222عوبه
مص222222222طلح االثنوميثودول222222222وجي 
مت22أثرا بالفلس22فه الظاهراتيه(فلس22فة 

 الظواهر).
ويتك222222222222222222222ون مص222222222222222222222طلح     

  االثنوميثودولوجي
     ethno methodology     

م2222ن مقطع2222ين االول م2222ن الكلم2222ه     
 اليونانيه

" و تعني الش2عب أو الن2اس و المقط2ع 
 "ethno اآلخر

"Methodology” 
وه22222و دراس22222ة المن22222اهج الش22222عبيه أو 
الط222رق الت222ي يس222تخدمها الن222اس ف222ي 

 االجتماعيه .صياغة وتشكيل الحقيقه
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ونستطيع أن نقول هنا بأنه(العلم ال2ذي 
يعنى في استقصاء الخصائص العقليه 

التعبيرات واالفع2ال العلمي2ه  لمجموعة
التي ت2تم أثن2اء الحي2اة اليومي2ه) أي أن2ه 

الت22ي يعطيه22ا الن22اس  رس المع22انيي22د
 لكلماتهم وأنماط سلوكهم.

 
أحمد,س222222مير نعيم,النظري2222222ة ف222222ي عل2222222م 
االجتماع,الق22222222اهرة .مكتب22222222ة س22222222عيد 

 .1977رأفت.
 
 

 

Effectiveness 
Efficacité 

 فعالية
 

الق22222درة عل22222ى تحقي22222ق اله22222دف   
المقص22ود م22ن ال22تعلم وف22ق مع22ايير 
معين22ة بغي22ة التوص22ل إل22ى النت22ائج 

 .المرجوة

----------------------------------- 

) 1998محم2222222222د عل2222222222ي الس2222222222يد (
مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
الت22دريس، الطبع22ة األول22ى. جمهوري22ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.

Electronic book 

Livre électronique 

 كتاب الكتروني
كتاب في ص2يغة الكتروني2ة رقمي2ة 
(مث222ل: ص222يغة المس222تند المحم222ول 

PDF(  يعرض حاسوبياً م2ن خ2الل
برمجي2222ات وتجهي2222زات خاص2222ة، 
ليتمكن األفراد من قراءته. ويمتاز 
الكتاب اإللكتروني بتمكين الق2ارئ 
م222ن البح222ث والتق222ّدم ف222ي ال222نص 

 بسهولة ويسر.
--------------------------------------- 

 - E-Book Template 
Source (2010). What is an 
e-book. Retrieved on: 
20.5.2010. Available at: 
http://www.ebooktemplate

-an-is-source.com/what
ebook.html 

 

Electronic learning 

Apprentissage 
électronique 

 تعلم الكتروني
تصميم الم2واد الدراس2ية باس2تخدام 
الوس22ائط التفاعلي22ة وتق22ديمها عل22ى 
أنظم2222ة إدارة ال2222تعلم اإللكترون2222ي 
(مث22ل: الم22وودل) باس22تخدام أدوات 

 المناقشة والبريد االلكتروني. 
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وهن2222222اك نوع2222222ان م2222222ن ال2222222تعلم 
التزامن2222222222222222ي -االلكترون2222222222222222ي:

)Synchronous ويتواجد فيه (
والم222تعلم ف222ي وق222ت واح222د المعل222م 

عل222ى طرف222ي االتص222ال باس222تخدام 
المحادث222222ة النص222222ية والص222222وتية 
والمرئي22222ة مجتمع22222ة أو منف22222ردة، 

 والالتزامني

 )Asynchronous وي22تم في22ه (
التفاع222ل ب222ين الم222تعلم والمحت222وى 
التعليم2222ي المت2222وفر عل2222ى قواع2222د 
البيان22222ات وأنظم22222ة إدارة ال22222تعلم 
االلكترون22222ي ف22222ي أي وق22222ت دون 

ود المعل2222م. (انظ2222ر الحاج2222ة لوج2222
أيض2222اً م2222ادة: نظ2222ام إدارة ال2222تعلم 

 اإللكتروني).
--------------------------------------- 

رؤي<<<<<ة ). 2005زيت22222ون، حس22222ن ( -
، ال22دار جدي<<دة ف<<ي التعل<<يم االلكترون<<ي

 الصولنية للتربية، الرياض، السعودية

التعل<<<<<يم ). 2005اله22222ادي، محم22222د (-
ال2دار ، االلكتروني عبر شبكة االنترنت

 المصرية اللبنانية، القاهرة، ج. م. ع.

). 2001س222222222المة، عب222222222دالحافظ ( -
، وس<<ائل االتص<<ال وتكنولوجي<<ا التعل<<يم

 دار الفكر، عمان، األردن.

 - The  Ed Technology 
Glossary of Terms (2010). 
E-Learning. Retrieved on: 
14.5.2010. Available at: 

http://www.uen.org/core/e
dtech/glossary.shtml 

 

 

Electronic learning 
content management 

system 

Système de 
management du 

contenu de 
l’apprentissage 

électronique 

نظام إدارة محتوى التعلم 
 االلكتروني

تكنولوجي222ا مرتبط222ة بنظ222ام إدارة  
ال22تعلم االلكترون22ي، وترك22ز عل22ى 
تط22222وير وإدارة ونش22222ر محت22222وى 
المق222ررات التعليمي222ة، ال222ذي يق222ّدم 
ع2222ن طري2222ق نظ2222ام إدارة ال2222تعلم 
االلكترون2222ي. وه2222و بيئ2222ة متع2222ددة 
االس22تخدام بحي22ث يمك22ن لمص22ممي 
المحت2222222وى ومطوري2222222ه إنش2222222اء 
وتخ22222222زين وإع22222222ادة اس22222222تخدام 

وت222222وفير  المص222222ادر وإدارته222222ا،
المحتوى الرقم2ي لل2تعلم ف2ي ش2كل 
مس22تودع رقم22ي مرك22زي. ويمك22ن 
ذلك المصممين من إعادة استخدام 
المحت222222222وى لبن222222222اء محتوي222222222ات 
المق22222ررات التعليمي22222ة األخ22222رى. 
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(انظ222ر أيض222اً م222واد: نظ222ام إدارة 
مس222222تودع ال222222تعلم االلكترون222222ي، 

 رقمي) 
--------------------------------------- 

). اس2تراتيجيات 2004(الخان، بدر  -
ال22تعلم االلكترون22ي، ترجم22ة الموس22وي، 
عل222ي وآخ222رون، دار ش222عاع، دمش222ق، 

 سوريا.

- - IRIS Education (2010). 
Learning content 
management system 
(LCMS). Retrieved on: 
5.6.2010. Available at: 
http://www.google.com/url
?q=http://www.iriseducatio

-n.org/resources/jargon
buster 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electronic learning 
management system 

Système de 
management de 
l’apprentissage 

électronique 

 نظام إدارة التعلم االلكتروني
تطبي22ق برمج22ي حاس22وبي إلدارة، 
وتوثي22ق، ومتابع22ة، وتق22ويم مق22رر 
تعليم22222ي أو برن22222امج (محت22222وى) 
ت222دريبي، أو ت222دريس ص222في عل222ى 

 االنترنت. 
--------------------------------------- 

). اس2تراتيجيات 2004الخان، بدر ( -
االلكترون22ي، ترجم22ة الموس22وي،  ال22تعلم

عل222ي وآخ222رون، دار ش222عاع، دمش222ق، 
 سوريا.

 -  SearchCio.com (2010). 
Learning management 
system (LMS). Retrieved 
on: 15.6.2010. Available 
at: 
http://searchcio.techtarget.
com/sDefinition/0,,sid182_
gci798202,00.html 

 

 

 

Electronic mail (e-
mail) 
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Messagerie  
électronique 

 بريد الكتروني
طريق222ة لتب222ادل الرس222ائل الرقمي222ة 
واإللكترونية، تعتمد أنظمته2ا عل2ى 
مخدمات حاس2وبية مع2ّدة الس2تقبال 
وإرس22ال وإع22ادة إرس22ال وتخ22زين 
الرسائل باإلناب2ة ع2ن المس2تخدمين 
ال22222ذين ينبغ22222ي عل22222يهم االرتب22222اط 
بالمخ22222222دم الحاس22222222وبي للبري22222222د 
االلكترون2222222ي عب22222222ر أجه22222222زتهم 

 المرتبطة باإلنترنت. 
--------------------------------------- 

  -CIELA Virtual Library 
(2010). Email. Retrieved 
on: 20.4.2010. Available 

-http://www.virtualat:
library.it/MetadataTool/SP

MetadataHelp7.php--T 

 

 

 

 

 

 

 

Electronic Training 

Entraînement 
électronique 

 تدريب الكتروني
ت222دريب معتم222د عل222ى االنترن222ت، 
يق222ّدم ف222ي الع222ادة للمعلم222ين عل222ى 
رأس الخدم222ة، بحي222ث يك222ون في222ه 
الم2222درب والمت2222درب ف2222ي مواق2222ع 
متباعدة جغرافياً، ويصمم محت2وى 
البرن2222222امج الت2222222دريبي بص2222222ورة 
منظومي222222ة ويق222222ّدم م222222ن خ222222الل 

الثن22ائي االتج22اه تزامني22اً  االتص22ال
بوج22222ود الم22222درب أو المت22222دربين 
اآلخ22رين به22دف تط22وير إمكان22اتهم 

 ومهاراتهم. 
--------------------------------------- 

). تكنولوجي2ا 2008سلطان، ع2ادل ( -
التعليم والت2دريب، مكتب2ة الف2الح للنش2ر 

 .والتوزيع، الكويت

-BNET Business 
Dictionary (2010). Online 
training. Retrieved on: 
27.5.2010. Available at: 
http://dictionary.bnet.com/
definition/online+training.h
tml 
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Exploration 
method 

 Méthode 
d'exploration 

 طريقة االستكشاف
طريقة تعلم نشطة، يتم تق2ويم تق2ّدم 
الطالب فيها من خالل مدى قدرته 
عل2222ى تط2222وير مه2222ارات تحليلي2222ة 
وتجريبي2222ة، ال م2222ن خ2222الل كمي2222ة 
المع222ارف الت222ي يمتلكه222ا. وق222د ت222م 
تطويره22222ا عب22222ر حرك22222ة ال22222تعلم 
االستكش222افي باعتباره222ا اس222تجابة 
إلخفاقات الطرق التقليدي2ة المتبع2ة 

 في التلقين والحفظ. 

الطالب فيها مجموعة م2ن يستخدم 
المه222222ارات لتولي222222د الفرض222222يات 
وتنظ22222يم المعلوم22222ات والبيان22222ات 
وتقويمه22ا، وإص22دار ق22رار إزاءه22ا 
ثم تطبيق ذلك على أمثلة ومواق2ف 
جدي222دة. وتتمي222ز بتش222جيع الم222تعلم 
عل222ى البح222ث والعم222ل م222ن أج222ل 
الوص22ول إل22ى الحقيق22ة والمعرف22ة، 
ويكتسب بها الم2تعلم مه2ارة تحدي2د 

ليم222ي والتع222رف عل222ى اله222دف التع
المف222اهيم والمص222طلحات والق222درة 
عل222222222ى الوص222222222ف والمقارن222222222ة 
والتص2222نيف والتحلي2222ل والتص2222ميم 
واالس222تنباط ووزن األدل222ّة وتق222ويم 

جّديتها ودقتها العملية، وتخلق في2ه 
ح22222ب االط22222الع والتع22222ود عل22222ى 
القراءة والتحصيل واالعتماد على 

 النفس.
--------------------------------------- 

دي222222ك، ولت222222ر وري222222زر، روب222222رت  -
). التخط2222يط للتعل2222يم الفع2222ال، 1989(

ترجم222ة غ222زاوي، محم222د، دار حن222ين، 
 عمان، األردن.

  - Bruner, J. S. (1961). 
The act of discovery. 
Harvard Educational 
Review, 31(1), 21–32. 

 

Environmental 
education 

Éducation à 
l'environnement 

 تربية بيئية
 

التربي222ة البيئي222ة اتج222اه و فك222ر و  
ته22دف إل22ى تنمي22ة الخل22ق  ، فلس22فة

البيئ22ي ل22دى اإلنس22ان بحي22ث توج22ه 
س2222لوكه ف2222ي تعامل2222ه م2222ع البيئ2222ة 
بمؤثراته2222222222ا البش2222222222رية (..)، و 
مؤثراته222222ا الطبيعي222222ة (..) و م222222ا 
يصاحب هذه الم2ؤثرات م2ن ردود 

 أفعال من و إلى البيئة. 
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   و ف22ي تعري22ف لم22ؤتمر س22توكهولم
) نجد أن التربي2ة البيئي2ة  1972( 

هي التوعية بالمسؤولية الشخصية 
لك222ل ف222رد إزاء حماي222ة البيئ222ة، و 

الشبان إلى خصوص2ية إثارة انتباه 
الوس22ط ال22ذي يعيش22ون في22ه بكيفي22ة 
تخل22ق ل22ديهم االهتم22ام  و الفض22ول 

 و تنمي لديهم الذوق و الحس.

أم222222ا تعري222222ف م222222ؤتمر جني222222ف   
، فق222222د اعتبره222222ا نهج222222ا  1980

الكتس222222اب الق222222يم و توض222222يح و 
توض22يح المف22اهيم الت22ي ته22دف إل22ى 
تنمي222ة المه222ارات الالزم222ة لفه222م و 
تق2222دير العالق2222ات الموج2222ودة ب2222ين 

اإلنس222ان و ثقافت222ه بيئت222ه الطبيعي222ة             
و البشرية، و تعني بالتمرس عل2ى 

ض222ع عملي222ة اتخ222اذ الق222رارات و و
ق2222انون للس2222لوك بش2222أن القض2222ايا 

 المرتبطة بنوعية البيئة. 

إجماال، ته2دف التربي2ة البيئي2ة إل2ى 
تعل2222يم الف2222رد كي2222ف يتخ2222ذ ق2222رارا 
سديدا و رش2يدا عن2دما يتعام2ل م2ع 
البيئ22ة، و ه22ذا الق22رار الس22ليم ه222و 
محص222لة لمع222ارف و معلوم222ات و 
مف22222اهيم و ق22222يم و مس22222توى م22222ن 
الوعي و مه2ارات معين2ة ال ب2د أن 

تلكها الفرد؛ و لتحقيق ذلك ال بد يم
أن تك222ون التربي222ة البيئي222ة موض222ع 

اهتم2222ام خب2222راء المن2222اهج كت2222اب 
 الكتب المدرسية.

---------------------------------------- 

خال222د أحم2222د الس222خي و ف2222ؤاد جعف2222ر -
)، " مف222222اهيم  2010حسن(س222222بتمبر 

التربي22ة البيئي22ة المتض22منة ف22ي محت22وى 
عاص2222رة مق2222رر قض2222ايا و مش2222كالت م

للمرحل22ة الثانوي22ة بمملك22ة البح22رين "، 
مجلة العلوم التربوية و النفسية، المجلد 

، كلي22ة التربي22ة_ جامع22ة 3، الع22دد 11
 17البحرين، مملكة البحرين، ص: 

-Giolitto, P(1992), 
« Enseigner la 
Géographie à l’école », 
Hachette éducation, Paris, 
PP : 166-167 

 

Essay Questions 
Questions à 

développement 

 أسئلة المقال
أس222222222ئلة المق222222222ال أو األس222222222ئلة  

وه2222ي  التحريري2222ة أو االنش2222ائية ،
ن22وع م22ن األس22ئلةالتي تعتم22د عل22ى 
اإلجاب2222ة الح2222رة للطال2222ب ، تل2222ك 
اإلجاب2222ة الت2222ي ينش2222ئها بطريقت2222ه 
الخاص22222222ة اس22222222تجابة للس22222222ؤال 

 المطروح.
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وهي من أكثر االختبارات الكتابية 
و تصلح لتقويم الكثير من  شيوعا,

األه222داف كالش222رح و الوص222ف و 
المقارن222222ة و التحلي222222ل و النق222222د و 
الق222درة عل222ى التعبي222ر اإلنش222ائي و 

   غيرها.

يم وتس22222تخدم ه22222ذه األس22222ئلة لتق22222
العملي22ات العقلي22ة العالي22ة المس22توى 
للطالب وهي االس2تيعاب والتحلي2ل 
وكذلك المهارات في تنظيم وتق2ديم 

ألس22222ئلة  األفكار.وهن22222اك نوع22222ان
المقال22ة: الج22واب المقي22د والج22واب 

 المطول.

الجواب المقيد: تختار هذه األس2ئلة 
عن22دما يك22ون اله22دف تقي22يم ق22درات 
الطال222ب عل222ى الش222رح والتفس222ير، 
وتطبي22ق المعلوم22ات. وه22ي ترك22ز 
عل22ى مواض22يع مح22ددة ويج22ب أن 
يك2222ون الس2222ؤال مص2222اغاً لحص2222ر 
الج222واب بتل222ك الطريق222ة، (أمثل222ة: 

إل222ى... بفق222رة  اش222رح س222ببين أدي222ا
واح2222دة. اش2222رح كي2222ف... اش2222رح 
بالتفصيل بما ال يزيد عن عش2رين 

 سطراً لماذا...)

الج22واب المط22ول: وه22و النم22وذج 
المالئ222م الختي222ار وتنظ222يم وتق222دير 
األفك222ار. مث222ال (ن222اقش العواق222ب 
البيئي2222ة م2222ن ج2222راء ش2222ق طري2222ق 

معب22د....قارن ب22ين ح22رب الخل22يج 
 وحرب أفغانستان...)

قي22ق الثب22ات ول22يس م22ن الس22هل تح
في إعطاء العالمات ألجوبة أسئلة 

 المقالة

 ScoringResponses to 
Essay Questions  إذ م222ن

األرجح أن يختل2ف تقي2يم الف2احص 
ع222ن تقي222يم زمالئ222ه, ولك222ن يمك222ن 
التوص22ل إل22ى مس22توى معق22ول م22ن 
 الثبات من خالل التخطيط الدقيق.

ولت222222وخي الدق222222ة ف222222ي إعط222222اء 
د م2ن العالمات ألجوبة المقالة ال ب

تحدي22د المخرج22ات التعليمي22ة الت22ي 
س222تقيم (ق222درة التنظ222يم، واختي222ار 
معلوم22222ات وطي22222دة الص22222لة ـ 
واالس2222تيعاب) ث2222م تأك2222د م2222ن أن 
الس22ؤال مكت22وب بش22كل يحق22ق ه22ذا 
اله22222دف.يقوم الف22222احص بتحدي222222د 
النقاط الرئيسية المتوقع2ة لإلجاب2ة، 
وتح222دد العالم222ات الت222ي س222تعطى 
لك22ل ج22زء م22ن الس22ؤال، وتط22وير 

فح222وى الج222واب الك222افي، نم222وذج 
 وغير الكافي. 

------------------------------- 

-Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 
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"اس2222222تراتيجيات التعل2222222يم, دلي2222222ل 
لت22دريس أفض22ل". ترجم22ة عب22د هللا 

)  2003مط2222222ر أب2222222و نبع2222222ة :(
الكوي2222ت, مكتب2222ة الف2222الح, طبع2222ة 

.549األولى,ص   

www.pulpit.alwatanvoice.c
om. 

) , 2003أمط22222انيوس مخائي22222ل (
"القي2222اس و التق2222ويم ف2222ي التربي2222ة 
الحديثة" ,جامع2ة دمش2ق , دمش2ق, 

 .333, ص 4ط

 

Experimental 
Method 

Méthode 

expérimentale 
 منهج تجريبي

يعد المنهج التجريبي م2ن أدق  
من22اهج البح22ث الترب22وي؛ ذل22ك 
ألن22222ه يعتم22222د عل22222ى إج22222راء 
التجرب22222ة م22222ن أج22222ل فح22222ص 
ف22222روض البح22222ث، وبالت22222الي 
قبوله22ا أو رفض22ها ف22ي تحدي22د 

 عالقة بين متغيرين.

يقصد بالمنهج التجريبي، ذلك  
الن22222وع م22222ن المن22222اهج ال22222ذي 
يس222تخدم التجرب222ة ف222ي اختب222ار 
ف222رض مع222ين، ويق222رر عالق222ة 

ين متغي2222رين، وذل2222ك ع2222ن ب2222
طري222222ق الدراس222222ة للمواق222222ف 
المتقابل2222ة الت2222ي ض2222بطت ك2222ل 
المتغي222رات م222ا ع222دا المتغي222ر 
ال222ذي يه222تم الباح222ث بدراس2222ة 

 تأثيره.

ويعرف2222222ه أيض2222222اً ( بش2222222ير  
الراش22222يدي ) بأن22222ه "طريق22222ة 
بحثي22ة تتض22من تغيي22راً متعم22داً 
ومض222بوطاً للش222روط المح222ددة 
لواقع2222ة معين2222ة م2222ع مالحظ2222ة 

ع222ن ذل222ك،  التغي222رات الناتج222ة
 وتفسير تلك التغيرات".

من جهته يرى ( كلود برنارد  
Claude Bernard  ف2ي ،(

كتاب2222ه " م2222دخل إل2222ى الط2222ب 
التجريب222ي "، أن222ه ف222ي مج222ال 
العلم، ال يعتد ب2رأي أو نظري2ة 
أي شخص، و اعتبار ما يقوله 
صحيحا؛ مهما كانت س2لطته و 
قيمت222ه ف222ي المجتم222ع؛  و إنم222ا 

  اعتبار ما يقوله مج2رد موج2ه
أو مرشد يقودنا إلى التجريب، 
للتحق22ق من22ه. إذ ال س22لطة ف22ي 
العل2222م، إال س2222لطة التجري2222ب. 
ف222الثورة الت222ي أح222دثها الم222نهج 
التجريبي في العلوم، تكمن في 
وض2222ع معي2222ار علم2222ي مك2222ان 

 السلطة الشخصية.  
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----------------------------------- 

م)، " 2000الرش22222يدي، بش22222ير(-
رؤي2222ة من2222اهج البح2222ث الترب2222وي: 

تطبيقي222ة مبس222طة "، الكوي222ت: دار 
 95الكتاب الحديث، ص: 

-Claude 
Bernaerd(1966), 
“Introduction à la 
médecine 
expérimentale », G F, 
Paris 

 

Evaluation  

Evaluation 
 تقويم

يش22ير التق22ويم ف22ي معن22اه الواس22ع، 
إل22ى الفع22ل ال22ذي بواس22طة نص22در 
حكما على ح2دث أو ف2رد، اعتم2ادا 
عل2222ى معي22222ار أو مجموع2222ة م22222ن 

. J.Noizetالمعايير  ج نوازيت 
التق222ويم الترب222وي عملي222ة تق222دير و

قيمة الشيء أو كميت2ه بالنس2بة إل2ى 
مع222ايير مح222ددة أو م222دى التواف222ق 
بين فك2رة أو عم2ل م2ا و ب2ين الق2يم 
السائدة. و هو أيضا عملية منظم2ة 
يتم م2ن خالله2ا إص2دار حك2م عل2ى 
ظ222اهرة تعليمي222ة باالعتم222اد عل222ى 
وس222222222ائل و أس222222222اليب قياس222222222ية 

ه22ا كاالختب22ارات التحص22يلية بأنواع

المختلف22222ة، كم22222ا أن22222ه يع22222د أح22222د 
مكون222ات الم222نهج الدراس222ي و ل222ه 
مكان22ة ف22ي العملي22ة التعليمي22ة ألث22ره 
ف222222ي األه222222داف  و المحت222222وى و 

األس2222اليب و األنش2222طة التعليمي2222ة،      
و عن طريق2ه يتوص2ل المعل2م إل2ى 
جوان222ب الق222وة  و الض222عف ل222دى 

 المتعلمين. 

 )و م22ن جهت22ه يع22رف ( دو كيتي22ل 
"جم22ع معلوم22ات  التق22ويم عل22ى أن22ه

تتس22م بالص22دق والثب22ات والفعالي22ة، 
وتحلي22222ل درج22222ة مالءم22222ة ه22222ذه 
المعلوم22222ات لمجموع22222ة مع22222ايير 
خاص2222ة باأله2222داف المح2222ددة ف2222ي 

 البداية، بهدف اتخاذ قرار".

إذن فالتقويم التربوي يعنى فح2ص 
درجة المطابق2ة ب2ين مجموع2ة م2ن 
المعلوم2222222ات و مجموع2222222ة م2222222ن 
المعايير المطابقة له2دف مح2دد، و 
ذل22ك قص22د اتخ22اذ ق22رار. و التق22ويم 
أيض22ا ه22و نش22اط مقص22ود، يتوس22ل 
بأدوات تربوية لقياس جوان2ب م2ن 
العملي22ة التعليمي22ة التعلمي22ة، قص22د 
تحديد مك2امن الق2وة فيه2ا لت2دعيمها 

 و جوانب الضعف لعالجها.

تكاد أغلب الدراسات البيداغوجي2ة 
ف2222ي مج2222ال التق2222ويم تتف2222ق عل2222ى 
اعتب2222ار التق2222ويم عملي2222ة ش2222مولية 
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تس2222222تند إل2222222ى مجموع2222222ة م2222222ن 
 اإلجراءات نعرضها كالتالي:

o  تحدي222222د موض222222وع التق222222ويم و
 أهدافه؛

o        البح222ث ع222ن األداة المالئم222ة ل222ه
 و بناؤها؛

o تنفيذ األداة و إجراء التقويم؛ 
o  تص22حيح اإلنج22ازات و األداءات

 أو استخراج المعطيات؛
o  معالج2222ة المعلوم2222ات المحص2222ل

عليه22222222ا، و اتخ22222222اذ الق22222222رارات 
 التصحيحية.

و علي222ه، ل222يس التق222ويم عملي222ة    
جزئي22ة أو انطباعي22ة ( حت22ى حينم22ا 
يتض222222من عملي222222ات ك222222التثمين و 
التقدير، و ه2ي فيم2ا يب2دو عملي2ات 
ذاتية أكثر منه2ا موض2وعية )، ب2ل 
مجموع2222ة م2222ن عملي2222ات تري2222دها 
البي222داغوجيا المعاص222رة أن تك222ون 
منظم2222ة تنظيم2222ا يمي2222ل به2222ا إل2222ى 
 الضبط المنهجي الموضوعي.    

الخالص22ة، إن التق22ويم عملي22ة  و   
معق22222دة تنطل22222ق م22222ن مالحظ22222ات 
المعطي22222ات الفعلي22222ة ( انج22222ازات 
التالميذ، شروط ذل2ك االنج2از ) و 
قياس222ها انطالق222ا م222ن ش222بكة م222ن 
المق2222اييس ( أه2222داف و إج2222راءات 
التك222وين ). لك222ن التق222ويم ال يق222ف 
عن22د ح22دود نت22ائج القي22اس،      و 

هي النقط و البيان2ات العددي2ة الت2ي 
يمه222ا  و يستخلص222ها، ب222ل ينتق222ل يق

إلى تأويل تلك النقط  و البيانات و 
تقديرها و منحها قيم2ة مؤسس2ية و 
تربوي222ة، تك222ون م222ن جه222ة قاع222دة 
التخ222اذ ق222رارات داخ222ل المؤسس222ة 
المدرس22ية بش22أن التلمي22ذ، و تك22ون 
م2222ن جه2222ة أخ2222رى أداة تواص2222ل 
اجتم22اعي ب22ين هيئ22ات الت22دريس و 
 اإلدارة التربوي222ة و ب222ين اآلب222اء و

 باقي اآلخرين.
--------------------------------------- 

)، " القي2222اس و 2002أحم2222د ع2222ودة(-
التقويم في العملية التدريسية "، الطبعة 
الثالث22ة، دار األم22ل للنش22ر و التوزي222ع، 

 إربد

فه2222222222222د الض2222222222222فيري و عاي2222222222222دة -
)، " أس2222اليب التق2222ويم 2010العي2222دان(

لم22ادة التربي22ة اإلس22المية ف22ي م22دارس 
التربية الفكرية بدولة الكويت "، تأهيل 

مجلة العلوم التربوية و النفسية، المجلد 
، مملك22ة 2010، م22ارس 1، الع22دد 11

 24البحرين، ص: 

)، " التق22222ويم 2000جمي22222ل ش22222علة( -
التربوي للمنظومة التعليمي2ة، اتجاه2ات 
و تطلع22222ات "، الطبع22222ة األول22222ى، دار 

 23الفكر العربي، القاهرة، ص: 

-Charles Hadji(1992), ‘’ 
L’évaluation, règles du jeu 

‘’ E.S.F, Editeur, Paris 
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Evaluation Activities 
Activités 

d’évaluation 
 أنشطة التقويم

التق222ويم عملي222ة يلج222أ إليه222ا المعل222م 
ليتحقق من أن طالبه قد استوعبوا 
س222ه أو  مكون222ات ال222درس ال222ذي درَّ
سها. ويكون التق2ويم  المادة التي درَّ
المدرسي في الغالب على ش2كلين: 
مرحل2222ي (أو بن2222ائي أو تك2222ويني)، 
يقوم به المعلم بعد تناول كل نقط2ة 
تعليمية، ليبنَي عليه ال2تعلَم الجدي2د؛ 

ائي، يقوم به في نهاي2ة ال2درس ونه
أو نهاي222ة وح222دة تعليمي222ة أو نهاي222ة 
كت2222اب، ليق2222يَس مس2222توى إنج2222از 
الط222الب ف222ي الم222ادة المعلَّم222ة. إن 
البن2222ود التقويمي2222ة الت2222ي يض2222عها 
المعل2222م تتطل2222ب إنج2222از مهم2222ات 
تعليمي222222ة مح222222ددة، ذات عالق222222ة 
مباشرة بأهداف التعلم المعرفية أو 

أو الوجداني22ة أو النفس22ية الحركي22ة؛ 
تتطل2222222ب، ب2222222المفهوم الترب2222222وي 
المتع2222ارف علي2222ه، إجاب2222ات ع2222ن 
مطال222ب مح222ددة تتض222منها ص222يغ 
اختب22222ار، يوجهه22222ا المعل22222م إل22222ى 
الط2222222الب. وه2222222ذه المهم2222222ات أو 
اإلجاب222ات الت222ي تتض222منها ص222يغ 
االختب2222ار وأش2222كاله ه2222ي أنش2222طة 
التقويم. إنه2ا إذن أنش2طة يق2وم به2ا 

حص2222رياً المتعلم2222ون إجاب2222ة ع2222ن 
اري22ة، غايته22ا اختب22ار أو بن22ود اختب

تزوي22د المعل22م بتغذي22ة راجع22ة ع22ن 
تعليم222ه، وع222ن مس222توى اس222تيعاب 

 طالبه لما علمه.
----------------------------------------- 

أب2و ري2اش، حس2ين وعب2د الح2ق،  -    
). علم النفس الترب2وي 2007زهرية (

للطال222ب الج222امعي والمعل222م المم222ارس. 
دار المس222222222يرة للنش222222222ر والتوزي222222222ع 

 ة. عّمان.والطباع

). اتجاه22222ات 2002عم22222ار، س22222ام ( -
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 مؤسسة الرسالة. بيروت

 

Evaluative 
Strategy 

Stratégie 
d'évaluation 

 ستراتيجية تقويميةا
تعتبر االستراتيجية التقويمية أح2د  

االس2222تراتيجيات المس2222تخدمة ف2222ي 
ط22رح األس22ئلة. ويتض22من الس22ؤال 
التق222ويمي مجموع222ة م222ن المع222ايير 
التقويمي22ة الداخلي22ة. ويقب22ل المعل22م 
جميع إجابات الطلب2ة المبني2ة عل2ى 
األس22ئلة التقويمي22ة. وعن22د ص22ياغة 
س22ؤال تق22ويمي ال ب22د م22ن التركي22ز 
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ة الت2ي يبن2ي على المع2ايير الخاص2
الط222الب أحك222امهم عليه222ا. مث222ال: 
لم222اذا يعتب2222ر ش2222يء م2222ا جي2222داً أو 
رديئ2222اً؟ لم2222اذا تفس2222ر نظري2222ة م2222ا 
الحق222ائق عل222ى نح222و أفض222ل م222ن 
غيره222ا؟ ويك222ون دور المعل222م ف222ي 
ه222ذه االس222تراتيجية ه222و مس222اعدة 
الطالب على تنمية أساسي منطقي 
لبن22اء مع22ايير تقويمي22ة: ف22المعلم ق22د 

يق22222دم يط22222رح س22222ؤاالً والطال22222ب 
اإلجاب222222ة, ث222222م يتس222222اءل المعل222222م 
"ولماذا" ويجيب الطال2ب "ألن2ه أو 

  السبب".

 

Evocation 

Évocation 

 تذكر
الت2222ذكر ف2222ي عل2222م  يش2222كل 

النفس المرحلة األخيرة من عملي2ة 
 ت<ذكرالتثبيت في ال2ذاكرة.  وكلم2ة 

تعبر عن جملة من األنش2طة تض2م 
كثي222222راً ص222222يغ إع222222ادة تنش222222يط 
ال22ذكريات، وتتك22ون م22ن س22لوكات 
مساعدة للذاكرة، متم2ايزة ومح2ددة 
بكلم2222ات (مص2222طلحات نوعي2222ة). 

 ب22ين وبه22ذا الش22كل يمي22ز فل22وريس
)Florès:( 

التذكر: وهو سلوك إع2ادة إنت2اج  ·
 حرفي أو سرد؛

ف: وه222222222و س222222222لوك  · والتع222222222رُّ
 راكية؛المطابقة، الذاكرة اإلد

وإع22222ادة ال22222تعلّم: وه22222و ال22222تعلّم  ·
المس2222تأَنف بع2222د انقط2222اع طوي2222ل، 
ال22ذي ُيتَّص22ف بالس22هولة والس22رعة 

 المتناميتين.

أما بياجه فيق2دم م2ن جانب2ه تص2نيفاً 
ذا طبيع22ة تراتبي22ة ف22ي ث22الث ص22يغ 
جوهري22222ة، أو ثالث22222ة مس22222تويات، 
تجمعه222ا اآللي222ة الوظيفي222ة نفس222ها، 

ف (التميي222ز): وه222ي  وه222ي: التع222رُّ
أولية؛ وإعادة البن2اء: وه2ي  صيغة

ن2222222وع م2222222ن فع2222222ل اس2222222تبطاني 
للموض22وع؛ والت22ذكر: وه22و ش22كل 
 راٍق، ن2222وع م2222ن ص2222ورة عقلي2222ة.

)Galisson et al, 1995  .( 
--------------------------------------- 

قط2222امي، يوس2222ف وقط2222امي، نايف2222ة  -
). نم222اذج الت222دريس الص222في. 1998(

 دار الشروق للنشر والتوزيع. عّمان.

- Galisson, R. et al. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 
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Example 

Exemple 

 مثال
المث22ال ف22ي التعل22يم ه22و: جمل22ة أو 
عب2222ارة أو تركي2222ب ع2222ددي يل2222ي 
تعريف المفه2وم، ويك2ون الغ2رض 
منه توضيحه في صورة اس2تعمال 
حي ل2ه ض2من س2ياق مح2دد. مث2ال 
ذل222ك ف2222ي النح222و: أن ن2222ورد بع2222د 
تعريف مفه2وم الح2ال، مث2االً عل2ى 
اس22222تعماله ف22222ي الك22222الم؛ فنق22222ول: 
"الحال وص2ف فض2لة ي2ذكر ليب2ين 
هيئة اسم سابق ل2ه يس2ّمى ص2احب 
الح222ال، ويك222ون منص222وباً دائم222اً، 
مثال: استقبلتك باّش2اً ف2ي وجه2ك". 
ومثال ذلك في الرياضيات، قولنا: 
 "القس22مة ف22ي الحس22اب ه22ي: قس22مة

ع22دد عل22ى آخ22ر: أي تجزئ22ة األول 
أجزاًء بقدر الع2دد الث2اني، ويس2مى 
األول المقس22وم، والث22اني المقس22وم 
علي2222ه، والن2222اتج خ2222ارج القس2222مة 

÷  15)، مث22ال: 2005(الوس22يط، 
5  =3." 

--------------------------------------- 

مص22222222طفى، إب22222222راهيم وآخ22222222رون  -
مجم2222ع المعج<<<<م الوس<<<<يط، ): 2005(

الرابعة. ية، القاهرة، الطبعةاللغة العرب  

- Galisson, R. et alt. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

 

Exercise 

Exercice 

  تمرين
التم22رين أو الت22دريب مفه22وم وثي22ق 
الص22لة بعل22م ال22نفس والتربي22ة. فه22و 

فع2ل الت2ّدرب  في علم النفس يعني:
التم22222222ّرن، عب222222222ر التك222222222رار أو 

والمح222اوالت المتتالي222ة م222ن أج222ل 
اكتساٍب متَقٍن لسلوك ما. وتحس2ين 
األداء أو الم2222ردود ف2222ي التم2222رين 
م22رتبط بع22دد المح22اوالت المبذول22ة 
في222ه (التك222رارات) وم222دتها. فف222ي 
زم22ن مع22ين للتم22رين تب22ين ق22وانين 
التم2222رين أن تحس2222ناً س2222ريعاً ف2222ي 
األداء يظه22ر ف22ي بداي22ة التم22رين، 

تباطؤ, ثم تراجع بط2يء أو ليه م يث
س222ريع، م222رتبط بتع222ب (والس222يما 
 عندما تكون مدة الت2دريب طويل2ة)

)Galisson et al, 1995.( 

وي22222تحكم بنج22222اح التم22222رين ع22222دة 
عوام22ل، ه22ي: طبيع22ة المح22اوالت 
المبذول2222ة ف2222ي التم2222رين، ومدت2222ه، 
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وتوزيع222ه ف222ي ال222زمن. ف222التمرين 
ى ف2222ي فت2222رة أوس2222ع،  ال2222ذي ي2222ؤدَّ

ة غي222ر متباع222دة وبفواص222ل زمني222
يك222ون أكث222ر فاعلي222ة م222ن تم222رين 

 مكثف الفواصل قصير المدة.

والتم222رين ف222ي التربي222ة ق222د يك222ون 
ذهني22اً، وق22د يك22ون نفس22ياً حركي22اً. 
إنن2222ا نتم2222رن عل2222ى أداء حرك2222ات 
رياض22ية ب22المعني الض22يق للكلم22ة، 
كم222ا نتم222رن عل222ى اس222تعمال آل222ة: 
الحاسوب أو الوسائط المتعددة، أو 

لتعليم. ونتم2رن سواها من تقنيات ا
على أداء المهارات اللغوية وحفظ 
الش222عر، كم222ا نتم222رن عل222ى ح222ل 

 .  المسائل الرياضية والفيزيائية

--------------------------------------- 

- Galisson, R. et al. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

حس222ين وعب222د الح222ق، أب222و ري222اش،  -
). علم النفس الترب2وي 2007زهرية (

للطال222ب الج222امعي والمعل222م المم222ارس. 
دار المس222222222يرة للنش222222222ر والتوزي222222222ع 

 والطباعة. عّمان.

ال<<<<<<تعلم ). 1983عاق222222ل، ف222222اخر ( -
دار العل2م للمالي2ين. الطبع2ة ونظرياته. 

  الثالثة. بيروت.

 

Explanation 

Explication 

 شرح
اإللق22اء ال22ذي الش22رح أح22د أش22كال 

يقوم على عالقات منطقي2ة، ويلج2أ 
إليه المعلم ليب2رهن عل2ى ق2انون أو 
قاع2222دة؛ أو ليش2222رح س2222ير إح2222دى 
القضايا؛ أو ليحلل إحدى الظ2واهر 
الطبيعية أو الحوادث التاريخي2ة أو 

 أحد أنواع اإلنتاج األدبي.

ويع2222د تمّث2222ل المع2222ارف المعط2222اة 
واس222تيعابها ش222رطاً رئيس222اً للج222وء 

؛ ألن تك22وين األحك22ام إل22ى الش22رح
واالس2222تنتاجات والب2222راهين الت2222ي 
تسهم في تكوين حقائق جديدة لدى 

 التالميذ لن يتوافر بغير ذلك.

ويلج2222أ المعل2222م إل2222ى الش2222رح ف2222ي 
المواض222يع الت222ي يك222ون علي222ه أن 
يوض22222ح ظ22222اهرة ال يس22222تطيع أن 
ُيِريه22222ا لطالب22222ه عب22222ر عرض22222ها 
عليهم، ولكنه ق2د يس2تعمل ف2ي ه2ذه 

ية آلثاره22ا، الح2ال ص22وراً توض22يح
إذا ت222222وافرت، كم222222ا ف222222ي حال222222ة 
البراكين والزالزل والم2د والج2زر 
مثالً. ويتطلب الشرح هن2ا مراع2اة 
المعلم التسلسَل المنطقي في تن2اول 
الظ2اهرة، واإلنص2ات المرّك2ز م2ن 
جان222ب الط222الب (الق222ال وناص222ر، 
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). ف2222إذا ت2222وافرت األف2222الم 1995
الحي22ة له22ذه الظ22واهر عن22د ع22رض 

إلى وص2ف،  الدرس تحول الشرح
 وهو بدوره أحد أشكال اإللقاء.

--------------------------------------- 

الق222ال، فخ222ر ال222دين وناص222ر، ي222ونس  -
). أص2222ول الت2222دريس لط2222الب 1995(

دبل2222وم التأهي2222ل الترب2222وي. منش2222ورات 
 جامعة دمشق. دمشق.

- Palmade, G. (1963). Les 
méthodes en pédagogie. 
Paris. P. U. F.  

 

Explicit teaching 

Enseignement 
explicite 

 تعليم صريح
يمارس التعليم الصريح أو الجلي  

ف222ي إط222ار مه222ام واقعي222ة و خ222الل 
اكتس2222اب ك2222ل أنم2222اط المع2222ارف، 
س22واء كان22ت مع22ارف تقريري22ة أو 

 إجرائية أو شرطية.

و م2222ن ش2222أن ه2222ذه الطريق2222ة ف2222ي 
التعليم أن تفسح المجال لمد العون 

ألغل22222222ب و ال22222222دعم الالزم22222222ين 
المتعلم22222ين. و ل22222ن تك22222ون له22222ذه 
الطريقة نفسها أية نجاعة تذكر إال 
إذا ب2222دأ تراج2222ع ال2222دعم الممن2222وح 

للم222تعلم بص222فة تدريجي222ة، و فس222ح 
المجال لمزي2د م2ن االس2تقاللية ف2ي 

 العمل.

إذا كان التعليم النموذجي يرك2ز    
على نق2ل المحتوي2ات، ف2إن التعل2يم 
الص22ريح يعتم22د أساس22ا عل22ى فه22م 

التعليمي22222222ة التعلمي22222222ة و  الم22222222ادة
اس22تيعابها     و االحتف22اظ به22ا ف22ي 
ال222ذاكرة، بينم222ا، و ف222ي كثي222ر م222ن 
األحي22222ان، نج22222د إن البيداغوجي22222ة 
الكالس22222يكية ال تس22222مح للط22222الب 

بالتأك22222222د م22222222ن م22222222دى فهمه22222222م            
و اس222222تيعابهم للم222222ادة التعليمي222222ة 
التعلمي22222222ة إال أثن22222222اء لحظ22222222ات 
التص22حيح و التع22ديل، و ذل22ك ف22ي 

 الممارسة البيداغوجية.  نهاية

بالمقاب22ل، ف22التعليم الص22ريح يم22نح  
للم22درس فرص22ة جلي22ة و واض22حة 
من أجل التحقق م2ن ص2حة درج2ة 
فه222222م الط222222الب أثن222222اء مرحل222222ة 
الممارس22222ة الموجه22222ة. و بالت22222الي 
فه22ذه العملي22ة ( عملي22ة التحقـ22ـق ) 
هي وحدها الكفيلة بجع2ل الم2درس 
يتأك22د م22ن أن الط22الب ال يوظف22ون 

س2يء إل2ى فهمه2م؛ و م2ن تعلم2ات ت
ثم222ة تق222ودهم إل222ى إنم222اء مع222ارف 

 Des connaissancesخاطئ2ة 
erronées حي2222ث يق2222وم للم2222رة ،

األول22ى الم22درس بش22رح موض22وع 
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التعلم للتالمي2ذ بطريق2ة ص2ريحة و 
تبع22ا للتعل22يم الص22ريح، كم22ا يعم22ل 
على التدقيق ف2ي مراحل2ه المختلف2ة 
و تحدي2د مختل22ف الوض2عيات الت22ي 

الفائ2222دة م2222ن  ستس2222اهم ف2222ي تبي2222ان
التعلم22222ات المنج22222زة، ث22222م يفس22222ر 
بشفافية ما يحدث في ذه2ن الم2تعلم 
أو ما يفترض حدوث2ه عن2دما يبن2ي 
أو يطب22ق معرف22ة م22ا، األم22ر ال22ذي 
يمكن22ه ك22ذلك م222ن التنب22ؤ بمراح222ل 
التطبي222ق و ال222تمكن م222ن التحوي222ل 

Transfert  إل22222خ... بع22222د ذل22222ك
يلع222222ب الم222222درس دور الوس222222يط 

médiateur  ب2222222ين الم2222222تعلم و
وض222222وع ال222222تعلم م222222ع التقلي222222ل م

الت22دريجي م22ن ال22دعم ال22ذي يمنح22ه 
الش2يء ال2ذي يزي2د م2ن  للمتعلمين،

و بالت22الي تن22امي حج22م  اس22تقالليتهم
اعتمادهم على أنفسهم، إذ يشكلون 
العم2222222ود الفق2222222ري و الف2222222اعلون 
األساس222يين ف222ي معظ222م األنش222طة 
الت222222ي تج222222رى داخ222222ل الفص222222ل 

 الدراسي.

إجم222اال، يمك222ن تلخ222يص أب222رز    
راح2222ل الت2222ي يقطعه2222ا التعل2222يم الم

 الصريح فيما يلي:

o تحديد موضوع التعلم؛ 
o  نمذج22222222ة بن22222222اء أو تطبي22222222ق

 المعرفة؛

o  توجيه المتعلم نحو ال2تمكن م2ن
 المعرفة؛

o  إفس222222اح المج222222ال للممارس222222ة
 المستقلة.

-------------------------------------- 

)، " 2009عب2222د اللطي2222ف الج2222ابري(-
األساس222ية "، إدم222اج و تقي222يم الكفاي222ات 

مراجع22ة و تق22ديم عب22د الك22ريم غري22ب, 
منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء، المغرب, ص: 

89-90. 

)، " 2003عب222222د الك222222ريم غري222222ب(-
استراتجيات الكفاي2ات و أس2اليب تق2ويم 
ج2222ودة تكوينه2222ا "، منش2222ورات ع2222الم 
التربية، مطبع2ة النج2اح الجدي2دة، ال2دار 

 المغرب البيضاء،

http://pmev.lagoon.nc/expl
icite.htm 

- BOYER, C. (1993), «  
L'enseignement explicite 
de la compréhension en 
lecture » Boucherville, Les 
publications Graficor. 

- Houda Akmoun(2009), 
« L’enseignement explicite 
d’une stratégie de 
planification : impact sur la 
production écrite 

d’un texte argumentatif 
chez des apprenants 
algériens de 3ème année 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 ....................................................................... التدريس وطرق المناهج مصطلحات معجم  

secondaire (3ème AS) », 
Synergies Algérie n° 5 - 
2009 pp. 39-45 

 

Exploration 
activities 

Activités 
d’exploration 

 أنشطة االستكشاف
 

إن نش2222اط االستكش2222اف، ض2222من  
بي22داغوجيا اإلدم22اج، يرتك22ز عل22ى 

المش22222222كلة المثي22222222رة -الوض22222222عية
لالهتمام و التس2اؤل الت2ي يقترحه2ا 
الم22درس عل22ى التالمي22ذ ف22ي بداي22ة 
تعلم جديد ه2ام، ه2ذه الوض2عية ل2ن 
تح22ل كلي22ة اعتم22ادا عل22ى م22ا يتقن22ه 

ون التالمي222ذ س222لفا، و إنم222ا س222يقوم
بتحليله22222ا و استكش22222اف مختل22222ف 
ط222رق الح222ل و المقارن222ة ف222ي م222ا 

  بينها، و إثارة أسئلة جديدة.

وم222222222ن مقتض222222222يات أنش222222222طة  
 االستكشاف نسجل ما يلي:

ü  مراع2222اة تم2222ثالت التالمي2222ذ و
االش222222تغال عليه222222ا. " إن ال222222تعلم 
يرتك22ز عل22ى التم22ثالت باعتباره22ا 
نقط22222ة انط22222الق ته22222م التلمي22222ذ، و 

تط22وير يس22تهدف ف22ي اآلن نفس22ه، 
 "؛ تمثالته

ü  اختي22222ار طريق22222ة بيداغوجي22222ة
مناس22222222بة ( خ22222222ل المش22222222كالت، 

 المشروع .. ).

بص2222فة عام2222ة، يمك2222ن أن نس2222مي 
وض22عية استكش22اف، ك22ل وض22عية 
تح222دث تعلم222ا جدي222دا، س222واء ك222ان 
تعل222م مفه222وم، قاع222دة، أو مع222ارف 

 خاصة جديدة ينبغي تثبيتها.
----------------------------------------- 

)، " 2005ب2222222222222وتكالي(لحس2222222222222ن -
بي22داغوجيا اإلدم22اج، اإلط22ار النظ22ري، 
الوض2222عيات، األنش2222طة "، منش2222ورات 
علوم التربية، الطبعة األول2ى، الرب2اط، 

 80المملكة المغربية، ص: 

)، " 2009لحس2222222222ن مادي(م2222222222اي -
المقارب2222222ة بالكفاي2222222ات و بي2222222داغوجيا 
اإلدم2222اج أي عالق2222ة "، مجل2222ة عل2222وم 

النج222اح ، مطبع222ة 40التربي222ة، الع222دد 
الجدي22222دة، ال22222دار البيض22222اء، المملك22222ة 

 18المغربية، ص: 

 

 

 

 

Expository method 

Méthode 
expositive 
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 طريقة اإللقاء
طريقة التعليم اإللقائي ه2ي طريق2ة 
الت222دريس الت222ي تعتم222د عل222ى قي222ام 
المعل222م بإلق222اء المعلوم222ات  عل222ى 
التالميذ م2ع اس2تخدام الس2بورة ف2ي 
تنظيم بعض األفكار وتبس2يطها. و 
به22ذا فه22ي  تترك22ز عل22ى ش222خص 

الم222درس، و تش222مل ك222ل تدخالت222ه      
و أنش2222222طته الفص2222222لية : تق2222222ديم 
معلوم2222ات و ع2222رض توجيه2222ات، 

حكاي22ة م22ا، تفس22ير معطي22ات  س22رد
أو نصوص .. و غير ذلك. و هي 

 كلها ذات طبيعة لفظية خطابية. 

بمعن22ى آخ22ر الم22درس ه22و ال22ذي    
يقوم وحده بإلقاء موضوع ال2درس 
ط2222وال الحص2222ة التدريس2222ية، م2222ع 
بع222ض المناقش222ات االس222تثنائية، و 
يكتفي المتعلمون بتلقي المعلوم2ات 
و تسجيل النقط الخاصة بموضوع 

س المق222دم له222م، إل222ى جان222ب ال222در
مجموع22222ة م22222ن األس22222ئلة قص22222د 
المراجع222ة و التطبي222ق ف222ي نهاي222ة 
ال222درس. و ي222ؤدي اس222تخدام ه222ذه 
الطريقة إلى تزويد المتعلمين بقدر 
واف22ر م22ن المعلوم22ات و المع22ارف 
الت22222ي يمك22222نهم الوص22222ول إليه22222ا 
بمفردهم، و شرح المصطلحات و 

 المفاهيم الجديدة. 

إللق22ائي و تق22وم طريق22ة التعل22يم ا   
عل22222ى مجموع22222ة م22222ن المراح22222ل 

 نجملها فيما يلي:

 المقدمة؛    

 االعرض؛

 االربط؛

 االستنباط؛

 االتطبيق.

و م2222ن قواع2222د ه2222ذه الطريق2222ة    
 التعليمية نورد ما يلي:

إتب22اع الدق22ة ف22ي إع22داد م22ادة 1-
الدرس و تحضير مض2امينه و 
تنظ222يم أفك222اره حس222ب تسلس222ل 

 منطقي و ترابط محكم؛

موض22222وع اإلع22222الن ع22222ن 2-
ال222درس و أهداف222ه و المش222كلة 

 الرئيسية التي يدور حولها؛

اإلع222الن القبل222ي للمعين222ات - 3
التعليمي22222ة  و تحدي22222د أوق22222ات 

 استعمالها؛

جدب انتباه التالميذ طوال  - 4
إلق22222222اء ال22222222درس  و التأك22222222د 
المس2222تمر م2222ن مت2222ابعتهم ل2222ه 
بتغيي22222ر األس22222لوب و طريق22222ة 

 اإللقاء.. 
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كما تعتمد الطريق2ة اإللقائي2ة عل2ى  
عدة أس2اليب ن2ذكر م2ن بينه2ا عل2ى 

 سبيل المثال ال الحصر: 

 أسلوب المحاضرة؛ -

 أسلوب العرض القصصي؛ -

أسلوب العروض الس2معية و  -
 السمعية البصرية..

عل2ى ال2رغم م2ن أن التعل2يم يتوج2ه 
نح222و تحقي222ق أنش222طة ال222تعلم ل222دى 
التالمي22ذ، ف22إن ه22ذه األنش22طة تبق22ى 
تابع22ة بت22دخل الم22درس و عمليات22ه 
الت22ي ترتك22ز عل22ى نق22ل المعلوم22ات 
و المع22222222ارف. و ينحص22222222ر دور 
التلمي222222ذ هن222222ا ف222222ي تلق222222ي ه222222ذه 
المعلوم22222222ات و تس22222222جيل تل22222222ك 
المعارف. لكن مهما كانت سلبيات 

و عدم تالؤمه2ا م2ع    هذه الطريقة
أغل22222222ب مقاص22222222د البي22222222داغوجيا 
المعاص222رة، فإنه222ا ظل222ت مهيمن222ة 
عل22ى عملي22ات الت22دريس. و يرج22ع 
ذل222ك لش222يوعها ف222ي ك222ل األنظم222ة 
التعليمي22ة. و ه22ي إض22افة إل22ى ذل22ك 
تش22222مل أش22222كاال متنوع22222ة بفع22222ل 
اس22تعمال عملي22ات إجرائي22ة عدي22دة 
كطرح األسئلة و عرض نم2اذج و 

ط و موضوعات  و استعمال شرائ
غي222ر ذل222ك. و إن نتيج222ة ال222دروس 
اإللقائي22222ة تت22222أثر أيض22222ا بنوعي22222ة 
العرض [ الذي يقوم به المدرس]. 

فص22وت الم22درس و لغت22ه و تنظ22يم 
عرض222ه و مدت222ه.. كله222ا عوام222ل 

 .تلعب دورا هاما جدا في نتائجه
--------------------------------------- 

يوس22ف قط22امي ، ماج22د أب22و ج22ابر ،  -
)، " تص222222ميم 2000قط222222امي(تايف222222ة 

. دار الفك222ر للطباع222ة 1ت222دريس " ، ط
 .والنشر والتوزيع. عمان، األردن

)، " 2007عب222222د الح222222ق منص222222ف(-
 -رهان2222ات البي2222داغوجيات المعاص2222رة

دراس2222ة ف2222ي قض2222ايا ال2222تعلم و الثقاف2222ة 
المدرسية "، أفريقيا الش2رق، المغ2رب، 

  67ص: 

)، " 2000أحم222د إس222ماعيل الحج222ي(-
، دار 1ل22يم وال22تعلم "، طإدارة بيئ22ة التع

 العربي، القاهرة، مصر. الفكر

)، " أس222س و 2004عط222ا دروي222ش (-
مطبعة المقداد،  -3التعليم "، ط أساليب

 غزة، فلسطين.

-E. De Corte et autres(1990), 
« Les fondations de l’action 
didactique », Ed, De Boeck 
wesmael, Bruxelles, P : 149 

 

Extracurricular 
activities 

Activités 
périscolaires 

 / موازية يةأنشطة غير صف
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األنش22طة غي22ر الص22فية ه22ي الن22وع 
الث2اني م2ن األنش22طة التربوي2ة. أم22ا 
الن22222222وع األول فه22222222و األنش22222222طة 
التعليمي22ة التعلّمي22ة الت22ي ت22تم داخ22ل 
الص2222ف، ويق2222وم به2222ا المعل2222م، أو 
الطالب بإشراف المعلم وتوجيهه، 
وه2222222دفها المرك2222222زي اس2222222تيعاب 
الط22الب للمعلوم22ات (أو األفك22ار) 
المخط222ط له222ا س222لفاً، الت222ي يري222د 
المعل22م إكس22ابهم إياه22ا خ22الل درس 

 بعينه. 

ولك2222ن ه2222ذه األنش2222طة التعليمي2222ة 
التعلمية تحتاج، في حاالت كثيرة، 
م بأنش2222طة إض2222افية  إل2222ى أن ت2222دعَّ
يكون هدفها ترسيخ التعلم الذي ت2م 
داخ22ل الص22ف، وإغن22اءه بمه22ارات 
إض2222افية ض2222رورية ف2222ي الحي2222اة 
العملية. ولتحقيق هذا اله2دف ُيلج2أ 

الص22فية الت22ي  إل22ى األنش22طة عي22ر
ينف222ذها المتعلم222ون عموم222اً خ222ارج 

خ22ارج المدرس22ة. ربم22ا الص22ف، و
إنه2222ا إذن أنش2222طة رديف2222ة ه2222دفها 

، تطوير معارف الم2تعلم ومهارات2ه
التي اكتسب الحد األدن2ى منه2ا ف2ي 
الصف، وُيراد له، م2ن خ2الل ه2ذه 
األنش22222222222طة غي22222222222ر الص22222222222فية 
أوالخارجية، أن يعمقه2ا ويرس2خها 

نظري2222222ة  ويطوره2222222ا بإض2222222افات
(ق22راءات إض22افية أو مطالع22ات)؛ 

كتاب222ة موض222وعات أو ( أو عملي222ة

تق222222ارير ذات ص222222لة بال222222دروس 
المتناَول22222222َة ف22222222ي الص22222222ف)؛ أو 
مش22اهدات حقلي22ة (زي22ارة الح22دائق 
أو البس222اتين أو المزروع222ات)؛ أو 
زي22222ارات ميداني22222ة (للمت22222احف أو 
المكتب22222222ات، أو المع22222222ارض، أو 
المس22ارح أو المختب22رات أو اآلث22ار 

حص2222222222222ون)؛ أو والق2222222222222الع وال
 رحالت،... إلخ. 

وم22ن ه22ذه األنش22طة غي22ر الص22فية 
ذات الص2222لة ب2222المنهج الدراس2222ي: 
مجلة الحائط، واإلذاعة المدرسية، 
واألنش222طة الرياض222ية والموس222يقية 
والمس2222222رحية والثقافي2222222ة عل2222222ى 
اختالفه222222ا. وه222222ذه كله222222ا تنَج222222ز 
بإش22222راف المدرس22222ة وتوجيهه22222ا، 
داخ22ل ج22درانها أو خارجه22ا. إنه22ا 

نش22طة تنم22ي وتط22ور ف22ي مجمله22ا أ
األفق االجتماعي والثقافي للتلمي2ذ، 
وتعم22ق وعي22ه وخبرت22ه الشخص22ية 
به222ا، وتس222هم بفعالي222ة ف222ي تهيئت222ه 
لحي22اة اجتماعي22ة وعملي22ة مس22تقبلية 

 .ناجحة

--------------------------------------- 

سعادة، جودت وإبراهيم، محمد.  -
المنهج المدرسي في القرن ). 1997(

. مكتبة الفالح للنشر شرينالحادي والع
 والتوزيع. بيروت.

كي22ف تخ22دم  ).2010عم22ار، س22ام ( -
األنش2222طة التعليمي2222ة تط2222وير المن2222اهج 
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 مجل22222ة رس22222الةوتط22222وير الت22222دريس؟ 
 .2010م2222ارس  27التربي2222ة. الع2222دد 

 وزارة التربية والتعليم. مسقط.

ي22222ونس، فتح22222ي عل22222ي وآخ22222رون.  -
المن22اهج: األس22س، المكون22ات، . 2004

. دار الفك222222ر. التط222222وير التنظيم222222ات،
 عّمان.

 

 

Extracurricular 
reading 
Lecture 

parascolaires 
 قراءة غير صفية

هي أنشطة قراءة خارجية (تجري 
خ222ارج الص222ف الدراس222ي) تكم222ل 
أحيان22اً م22ا أنج22ز في22ه ، وتش22كل ف22ي 
أحي22222ان أخ22222رى خط22222وة س22222ابقة 
وض22222رورية إلنج22222از ن22222وع م22222ن 
الدروس بعينه. ففي الحالة األول2ى 
يكل22َّف الط22الب به22ا بص22فتها س22بيالً 
إل2ى إغن2اء المع22ارف الت2ي ُدِرس22ت 
ف22222ي الص22222ف، وإل22222ى تطويره22222ا 

قها. ه2ذا الن2وع م2ن توسيعها وتعمي
الق222راءة اإلض222افية م222ن ش222أنه أن 
ي22222درب الط222222الب عل222222ى تنوي222222ع 
مصادر المعرف2ة، وعل2ى المقارن2ة 
والموازنة بين المصادر المختلف2ة؛ 
وأن ينم222ي ل222ديهم الح222س النق222دي، 

والرغب22ة ف22ي المزي22د م22ن التع22ّرف 
واالط2222الع. أم22222ا الحال22222ة الثاني22222ة 
فتتعلق بدروس الق2راءة الراف2دة أو 

ف22ي اللغ22ة العربي22ة، الت22ي المطالع22ة 
تعَط22ى ف22ي أواخ22ر مرحل22ة التعل22يم 
األساس22ي، وف22ي المرحل22ة الثانوي22ة 
عل2222222ى وج2222222ه الخص2222222وص. إن 
نص2222وص الق2222راءة الراف2222دة: ه2222ي 
نصوص متوسطة الطول (م2ا ب2ين 

صفحات عادة)،  10صفحات و 4
وه2دفها أن تق2دم م22ادة نقدي2ة توس22ع 
وتعمق وتكمل دروس األدب الت2ي 

ص2وص عولجت في الصف. أم2ا ن
المطالع22222ة فطويل22222ة تأخ22222ذ ش22222كل 
موض2222وعات كامل2222ة: مجموع2222ات 
قص222222ص، أو ش222222كل كت222222ب ذات 
موض22222222وع واح22222222د: رواي22222222ة أو 
مسرحية طويلة، شعرية أو نثرية. 
وه22222ذه النص22222وص كله22222ا تش22222كل 
موض22وعات مطبوع22ة مق22ررة ف22ي 
الكت222ب المدرس222ية، وتع222الج عل222ى 
ش2كل تعيين2ات أس2بوعية أو نص22ف 
ش22هرية، ينج22ز الط22الب األنش22طة 

قة بها، الموج2ودة أحيان2اً ف2ي المتعل
الكت22اب المق22رر، أو الت22ي يح22ددها 
الم22222درس أحيان22222اً؛ لتن22222اقش ف22222ي 
الصف جماعياً بتوجيهه ومتابعته. 
وق22د تك22ون موض22وعات المطالع22ة 
غي2222ر مق2222ررة. وعن2222د ذاك يتف2222ق 
الط222222الب م222222ع الم222222درس عل222222ى 
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تحديدها: كل طالب بحسب رغبت2ه 
وميل22ه واختي22اره. عل22ى أن تب22رمج 

ص222ل من222ذ بدايت222ه؛ عل222ى م222دار الف
لتن22اقش ه22ي األخ22رى ف22ي الص22ف 
 جماعياً بتوجيه المدرس ومتابعته.
----------------------------------------- 

). اتجاه22222ات 2002عم22222ار، س22222ام (-
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 مؤسسة الرسالة. بيروت.

استخدام تقنية ). "1999عمار، سام (-
تحلي222ل المض222مون ف222ي ت222دريس اللغ222ة 
العربي222222ة: ن222222ص الق222222راءة القص222222ير 
نموذجاً"، مجلة رسالة الخليج العرب2ي. 

. الس222نة العش222رون. مكت222ب 71الع222دد 
   التربية العربي لدول الخليج. 

Vigner, G. (1979). Lire du 
texte au sens. Clé 
international. Paris 

 

 

 

 

 

 

F 
 

 Face to Face 
Interaction   

 تفاعل مباشر

 (وجها لوجه) 
يج222ري التفاع222ل المباش222ر وجه222اً      

لوج2ه ف22ي مواق2ف ال22تعلم التع22اوني 
بعض22هم بعض222اً  الط22الب ويس22اعد

في األعمال التعاونية ليزي2دوا م2ن 
نجاح222اتهم. وه222ذا التفاع222ل يس222مح 

اآلراء  لتب222ادللمجموع22ة الط22الب 
إل2222ى تفه2222م  الوص2222ولواألفك2222ار و

 مشترك والعمل كفريق. 
---------------------------------- 

---Donald .C; Orlich, Robert.J; 
Richard.C; Callahan 
.Harry.W.Gibson. " استراتيجيات"

ترجمة عبد  التعليم, دليل لتدريس أفضل.
) الكويت,  2003هللا مطر أبو نبعة :(

مكتبة الفالح, طبعة األولى , 
.432,440,447ص  

 

 

 

Family situation  
Famille de 
situation 

 عائلة الوضعيات
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نقول بأن وضعيتين تنتمي2ان ل2نفس 
الفصيلة/العائلة، حين تهم2ان نف2س 

و تكون222ان متس222اويتين، و  الكفاي222ة
المالح222222ظ أن أغلبي222222ة ع222222ائالت 
الوضعيات تتضمن ع2ددا ال نهائي2ا 
م222ن الوض222عيات المتس222اوية، مث222ل 
عائلة كفاية إنتاج صنف معين من 
النص2222وص و بحج2222م مح2222دد م2222ن 
الكلم2222ات، أو عائل2222ة كفاي2222ة ح2222ل 
مش222كالت م222ن ص222نف رياض222ياتي 

 بعينه. 

و بالمقابل فإن ع2ائالت وض2عيات 
دودة بش22222كل أخ22222رى، تبق22222ى مح22222

طبيعي، و ال تتضمن س2وى بض2ع 
عشرات وض2عيات مختلف2ة، نظ2را 
الستحالة وجود وض2عيات مختلف2ة 

 بشكل ال نهائي.

إن محددات عائلة م2ن الوض2عيات 
مرادفة للخصائص التي ينبغ2ي أن 
تت22222وفر ف22222ي س22222ائر الوض22222عيات 

 المتصلة بكفاية معينة.

إنها خاصيات يشترط أن تتضمنها 
يلة، ب2ل كافة وضعيات نف2س الفص2

ه22ي الت22ي تس22مح بض22مان تس22اوي 
مجموع وض2عيات نف2س الفص2يلة. 
و المالحظ أن المحددات يمك2ن أن 
ته22222م مس22222تويات مختلف22222ة : مث22222ل 
مس22توى الس22ياق المعتم22د، مس22توى 
ال2222222دعامات، مس2222222توى األس2222222ئلة 

( المهم222ة )، مس222توى  المط222روح 
 ( المضامين).  المعطيات

--------------------------------------- 

)، " بن2222222اء 2007محم2222222د حم2222222ود(-
الكفاي22222ات و تقويمه22222ا "، منش22222ورات 
ص2222دى التض2222امن، سلس2222لة الخ2222دمات 
التربوي222ةو اإلداري222ة، مطبع222ة النج222اح 

 97-96الجديدة، الدار البيضاء، ص: 

 

 

Fear 

 خوف
    

ه22222و م22222ا يعب22222ر عن22222ه مجم22222وع 
الحرك22ات و الص22راخ و تغيي22رات 
الل2222ون و اتس2222اع حدق2222ة الع2222ين و 

القلب الت2ي تقت2رن تسرع ضربات 
ب222الخطر المف222اجئ و ه222ذه ال222ردود 
الجس222دية ليس222ت إال جه222ود الف222رد 
لل22تخلص م22ن مثي22ر يؤلم22ه أو يه22دد 

 حياته.
----------------------------------------- 

) ,عل22م 2003مال22ك س22ليمان مخ22ول ,(
نفس الطفولة و المراهقة , كلية التربية 

 8جامع2ة دمش2ق , س2ورية , دمش2ق, ط
  .257,ص 
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Focused 
curriculum  

Curriculum ciblé 

 منهاج مستهدف
المس2222تهدف ه2222و ال2222ذي المنه2222اج 

تتصدره المب2ادئ و المث2ل العلي2ا و 
القيم و األهداف العام2ة م2ن خ2الل 
التوجيهات الرس2مية عل2ى الص2عيد 
ال2222وطني. كم2222ا ُيعرف2222ه المجل2222س 
األعلى للتعليم في دولة قطر؛ بأن2ه 
الم2222نهج ال2222ذي ت2222م تحدي2222ده عل2222ى 
المس22222توى ال22222وطني أو مس22222توى 
النظ2222ام التعليم2222ي. فعل2222ى س22222بيل 
المثال يسمح التركيز عل2ى الم2نهج 
المس22تهدف أن يجي22ب الف22رد عل22ى 

 السؤال التالي:

* م2222ا المتوق2222ع أن يتعلم2222ه طلب2222ة 
 الرياضيات والعلوم؟

من شأن هذا الس2ؤال الع2ريض أن 
يح22دد منطلق22ات و ح22دود المنه22اج 
 الذي يستهدف كل تلك  المب2ادئ و

المثل و القيم  و األهداف العام2ة.. 
الت22ي تس22ير ف22ي فل22ك ه22ذا الس22ؤال 

 كمثال.

محم2د الس2يد  *و قد حدد األستاذ   
عل2ي إج2راءات ديداكتيكي2ة خاص2ة 
به22ذا الن22وع م222ن المنه22اج، تجعل222ه 

يس22هم ف22ي تجوي22د الفع22ل التعليم22ي 
 التعلمي.

--------------------------------------- 

"تط22222وير  )،2005محم22222د ال22222دريج(-
التعل222222يم مع222222ايير علمي222222ة.. : من222222اهج

متطلب222222222ات الواق222222222ع.. أم ض222222222غوط 
خارجي22ة؟"، سلس22لة المع22رف للجمي22ع، 

، منش222222ورات رمس2222222يس، 32الع222222دد 
 14الرباط، ، ص: 

المجل222س األعل222ى للتعل222يم ف222ي قط2222ر -
http://www.education.gov.

qa/section/sec/evaluation_
institute/assessment/_int_t

ests/_timss 

أستاذ للمناهج وطرق تدريس العل2وم  *
 بكلية التربية  جامعة المنصورة

)، تط22وير 2003محم22د الس22يد عل22ي(-
المن22اهج الدراس22ية م22ن منظ22ور هندس22ة 

 .القاهرةالمنهج، دار الفكر العربي 

 

Stage of formal or 
abstract 

operations 

Stade des 
opérations 

abstraites ou 
formelles 

 العمليات المجردةمرحلة 
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هي المرحلة الرابع2ة م2ن مراح2ل  
 التطوريةالنظرية 

“DevelopmentalTheory” 
   Jean Piaget      بياجيه لجان

تفترض ه2ذه النظري2ة أن األطف2ال 
ذهني22اً ف22ي ع22دة مراح22ل يتط22ورون 

متداخل22ة، فهن22اك أرب22ع مراح22ل أو 
 فترات للتطور:

,و  الحركي22ة–المرحل22ة الحس22ية  
تب2222دأ من2222ذ ال2222والدة وحت2222ى عم2222ر 

 السنتين.

و مرحل222ة م222ا قب222ل العملي222ات م222ن 
س22222نتين إل22222ى ثم22222اني س22222نوات،و 

 8مرحل22ة العملي22ات المادي22ة  م22ن 
س22نة، ومرحل22ة العملي22ات  11إل22ى 

م22ن  Formal stageالمج22ردة 
س222نة فم222ا فوق.وه222ذه  15ـ  11

المرحل22222222ة األخي22222222رة، مرحل22222222ة 
العملي222ات المج222ردة ه222ي المرحل222ة 
الت222ي يح222اول الم222درس الوص222ول 
إليها في أثن2اء الت2دريس، وه2ي م2ا 
نطل22222ق عليه22222ا مرحل22222ة التفكي22222ر 
والتحليل. وال بد م2ن اإلش2ارة إل2ى 
أن المراحل التطوري2ة ف2ي نم2وذج 

"ليس222ت ثابت222ة،  Piagetبياجي222ه "
ا تميل إلى التداخل، كم2ا أن بل إنه

هناك مدى واس2عاً م2ن المس2تويات 
التطوري22ة ل22دى الطلب22ة ف22نحن نج22د 
مثالً أن هن2اك م2ن الطلب2ة مم2ن ل2م 

ي22دخلوا بع22د ف22ي مرحل22ة العلمي22ات 
المادي22ة المبك22رة وآخ22رون وص22لوا 
إل222ى المرحل222ة المج222ردة، كم222ا ق222د 
يك2222ون هن2222اك ع2222دم تج2222انس ف2222ي 
الف2222روع األكاديمي2222ة فق2222د يص2222ل 

ب إلى المرحل2ة المج2ردة ف2ي الطال
العلوم االجتماعية ولكنه يكون ف2ي 
مرحل22222ة العملي22222ات المادي22222ة ف22222ي 

 .الرياضيات مثالً 
----------------------------------------- 

اس222تراتيجيات التعل222يم ـ دلي222ل نح222و 
 .Donald Cتدريس أفض2ل: ت2أليف 

Orlich; Robert J; Richard 
C.Callahan;Harry 

W.Gibson-  ترجم2ة عب2د هللا مط2ر
أب2222222222222222222222222222و نبعة.الطبع2222222222222222222222222222ة 

 )الكويت: مكتبة الفالح.2003األولى(

 

Formative 
assessment 
Evaluation 
formative 
 تقويم تكويني

يع2222222222رف ( ج. دوالندش2222222222ير    
Gilbert Delandsheere  (

التق2222ويم التك2222ويني بأن2222ه  " تق2222ويم 
عن222د االنته222اء  –مب222دئيا  -يت222دخل 

م222ن إنج222از ك222ل مهم222ة م222ن مه222ام 
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التعلم. و موضوع هذا التق2ويم ه2و 
إخب22ار التلمي22ذ و الم22درس بدرج22ة 
التحكم التي تم تحقيقها ". و يرجع 
اس222222تعمال مص222222طلح " التق222222ويم 

 1967التكويني " ألول م2رة إل2ى 
م22222222ع ك22222222ل م22222222ن ( كرونب22222222اخ 

Gronbach  و ( س22222222222كريفن (
Scriven  .( 

أم22ا ( حس22ان جمع22ة ) فيع222رف    
التق22ويم التك22ويني عل22ى أن22ه تق22ويم 
يطم22ح إل22ى المس22اهمة ف22ي التك22وين 
واإلع222داد. إّن2222ه يس2222تهدف توجي2222ه 
الم222تعلّم وتس222هيل تقّدم222ه. ويترّك222ز 

 هذا التقويم على عمليات التعلّم.

إن التق222ويم التك222ويني ه222و، م222ن    
جه22ة، ذل22ك اإلج22راء العمل22ي ال22ذي 
يمكن م2ن الت2دخل لتص2حيح مس2ار 
التعل22يم وال22تعلم بواس22طة إج22راءات 
جزئي222222ة .ل222222ذلك ف222222إن وظيفت222222ه 

 األساسية هي: 

إخب22ار الم22درس والم22تعلم ع22ن  -1
 درجة تحكمهما في تعليم معين ؛ 

 كشف صعوبات التعلم؛ -2

كش2222ف وس22222ائل تج22222اوز ه22222ذه -3
 .  لصعوبات؛ا

و م2222ن جه2222ة أخ2222رى ف2222التقويم    
التك22ويني يعتب22ر  إج22راء نق22وم ب22ه 
خ22222الل عملي22222ة الت22222دريس نتتب22222ع 

مجه22ودات المتعلم22ين والمتعلم22ات 
،ونق22222222يس الص22222222عوبات الت22222222ي 
تعترضهم ،والتدخل بالتالي لت2ذليل 
تل2222ك الص2222عوبات وس2222د ثغ2222رات 
الت22222222دريس وم22222222واطن ال22222222نقص 
المالحظ22222222ة عن22222222د المتعلم22222222ين 

 والمتعلمات . 

و من ب2ين التع2ارف الت2ي تش2ير    
إلى مفهوم التق2ويم التك2ويني يمك2ن 

 سرد ما يلي:

*التق2222ويم التك2222ويني ه2222و الوس2222يلة 
األداتي2222ة الت2222ي يمك2222ن بواس2222طتها 
الحصول عل2ى معلوم2ات تفي2د ف2ي 
اتخ2222اذ ق2222رارات لفائ2222دة تحس2222ين 

 تعليمه وتحقيق جودة التعلم.

*جمل2222ة م2222ن الت2222دابير العملي2222ة ، 
اله22دف من22ه  كتحدي22د موض22وعه ، و

وبناء أدواته ، وإنجازه ، ومعالجة 
نت2222ائج ال2222تعلم ، واتخ2222اذ ق2222رارات 

 تطويرية . 

*تنمي222ة أنش222طة ال222دعم ، وإع222داد 
إستراتيجية لل2دعم الترب2وي حس2ب 
حاجي22ات المتعلم22ين ومتطلب22اتهم ، 
وتكييفها وفق م2ا تقتض2يه ظ2روف 

 التعليم والتعلم المختلفة . 

*رص2222د م2222واطن الض2222عف ل2222دى 
المتعلم22222ين ، وتحدي22222د أس22222بابها ، 
وتش22خيص المج22االت الت22ي ينبغ22ي 
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أن يس22222تهدفها ال22222دعم ، واقت22222راح 
  .الوسائل والطرائق المناسبة لذلك

*تقل2222يص التباع2222د المالح2222ظ ب2222ين 
المتعلم22222ين فيم22222ا بي22222نهم ، وب22222ين 
مس22222تواهم واأله22222داف المس22222طرة 
للم22222ادة أو المرحل22222ة الدراس22222ية ، 

مردودي2222222ة العام2222222ة وتط2222222وير ال
 لمجموع الفصل الدراسي . 

*تحدي22222222د حاج22222222ات المتعلم22222222ين 
التكويني2222222ة ، ووض2222222ع الخط2222222ة 
المالئم22ة لمس22اعدتهم عل22ى ت22دارك 
ت22222أخرهم أو تعث22222رهم ، وتيس22222ير 
ان222دماجهم ف222ي المرحل222ة التعليمي222ة 

 التي يتابعون دراستهم بها . 

*وض22ع خط22ة لتتب22ع تنفي22ذ أنش22طة 
ال222222222دعم ، ورص222222222د مس222222222توى 

ن تل222ك األنش222طة ، المس222تفيدين م222
واس222تثمار نتائجه222ا ف222ي التخط222يط 
لمس22222اعدة المتعلم22222ين ال22222ذين ل22222م 

 يتمكنوا من األهداف المطلوبة . 

وتبع22ا ل22ذلك ف22إن التق22ويم التك22ويني 
يش222222غل وظيف222222ة مح222222ددة داخ222222ل 
عملي2ات التعل22يم وال2تعلم تتمث22ل ف22ي 

 ثالث عمليات رئيسية وهي :  

تش22222خيص أس22222باب بع22222ض  -
اقص222ة النت222ائج المتعث222رة أو الن

الت2222ي أس2222فر عنه2222ا التق2222ويم ، 
التعث222222ر أو  كش222222ف م222222واطن

الت22أخر أو ال22نقص ، وتع22رف 
 األسباب والعوامل . 

بواس22طة  الض22بط والتص22حيح -
إجراءات تمكن من التحكم ف2ي 
مس222ار عملي222ة التعل222يم وال222تعلم 
بفضل التدخالت الت2ي تص2حح 
ذلك المسار سواء تعل2ق األم2ر 
بمحت22وى التعل22يم أو طرائق22ه أو 

 بمردود المتعلم .ونتائجه. 

الترش2222يد ال2222ذي يتمث2222ل ف2222ي -
توجي2222ه الجه2222د نح2222و تحقي2222ق 

 األهداف المنشودة.
-------------------------------------- 

)، " 2007عب222222د الح222222ق منص222222ف(-
 -رهان2222ات البي2222داغوجيات المعاص2222رة

دراس2222ة ف2222ي قض2222ايا ال2222تعلم و الثقاف2222ة 
المدرسية "، أفريقيا الش2رق، المغ2رب، 

 122-121-120ص: 

التق222222ويم “)، 1990حس222222ان جمع222222ة(-
، مؤسسة الحريري، بيروت، ”التربوي

 لبنان.

-Gilbert 
Delandsheere(1992), 
« Evaluation contenue et 
examens- Précis de 
docimologie », Edition 
Labor, Bruxelles, P : 113 

-M. Develay(1992), « De 
l’apprentissage à 
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l’enseignement », E.S.F, 
Editeur, Paris, P :120 

-http://cfijdida.over-
blog.com/article-
28196012.html 

 

 

Focus of interest 

Centre d’intérêt 

 مركز االهتمام
ه22و مفه22وم وثي22ق الص22لة بالتربي22ة 
العام22222ة، يعن22222ي: "مب22222دأ تنظ222222يم 
األنش2222222طة المدرس2222222ية والم2222222ادة 
التعليمي22222222ة وتجميعه22222222ا ح22222222ول 
موض22وعات قابل22ة ألن ت22وقظ ل22دى 
الطف22ل ص22دى تجرب22ة وتق22وده إل22ى 
تجمي22ع نت22ائج مالحظات22ه م22ن أج22ل 
إع2222222داده الكتس2222222اب المع2222222ارف 

 ,Galisson et al(الجدي2دة" 
1995(  . 

لة من أبرز طرائق والطرائق الفعا
الت22دريس الت22ي ُعني22ت بتطبي22ق ه22ذا 
المب22دأ. فف22ي موض22وع مث22ل فص22ل 
الربيع، يؤخذ األطفال إلى الحديقة 
عل222ى س222بيل المث222ال، فيالحظ222ون 
الطبيع222ة، والس222يما األش222جار. ث222م 
يدرس2222ون ف2222ي العل2222وم الطبيعي2222ة 
تش22222كل األزه22222ار واألوراق م22222ن 

الب22راعم. ث22م يدرس22ون ف22ي الرس22م 
م واألزه2222ار أل2222وان ه2222ذه الب2222راع

واألوراق. ويدرس222222222222ون ف222222222222ي 
الجغرافي2222ا فص2222ول الس2222نة. وف2222ي 
األدب يدرسون قصيدة شعرية في 

 وصف الربيع، وهكذا.
--------------------------------------- 

-   Galisson, R. et al. 
(1995). Dictionnaire de 
didactique des langues. 
4ème édition. Hachette. 
Paris. 

 

 

 

G 
 

Generalization 

Généralisation 

 تعميم
مص2222طلح وثي2222ق الص2222لة  التعم2222يم

إن22ه ي22أتي، ف22ي . بطرائ22ق الت22دريس
الطرائ22222222222222222ق االس22222222222222222تقرائية 

)inductives ف22222ي المرحل22222ة ،(
األخيرة م2ن مراحله2ا. فاالس2تقراء 
يقتض222ي تأم222ل الظ222واهر الفردي222ة 
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وتحليله222ا وتفحص222ها، ث222م البح222ث 
القاس22222م المش22222ترك بينه22222ا، ال22222ذي 
يصاغ في تعميم يأخذ ش2كل قاع2دة 
أو مب22دأ أو ق22انون. فف22ي موض22وع 
الفاع22ل م22ن قواع22د اللغ22ة العربي22ة 
م22ثالً، ن22ورد ع22دة أمثل22ة يض22م ك22الً 
منه22ا جمل22ة فعلي22ة تام22ة األرك22ان. 
ونتناوله22ا بالتحلي22ل جمل22ة فجمل22ة، 

مح2ددين باحثين عمن ق2ام بالفع2ل، 
موقع22222ه م222222ن الجمل22222ة، وحالت222222ه 
اإلعرابي22ة، وعالم22ة اإلع22راب. ث22م 
نجمع ما توصلنا إليه من جزئي2ات 
القاعدة، المتماثلة في الجمل كله2ا، 
المش222كلة للقاس222م المش222ترك بينه222ا، 
ونصوغها ف2ي ص2ورة تعم2يم يق2دم 
تعريف222اً متك222امالً لمفه222وم الفاع222ل، 
ال22ذي ه22و: (اس22م يق22ع بع22د الفع22ل، 

و م222ا ق222ام به222ذا وي222دل عل222ى م222ن أ
الفع22ل، ويك22ون دائم22اً مرفوع22اً أو 
مبنياً ف2ي مح2ل رف2ع). واالس2تقراء 
عملي222ة معاكس222ة تمام222اً للقي222اس أو 

 ).déductionاالستنتاج (
--------------------------------------- 

). اتجاه2222ات 2002عم2222ار، س2222ام ( - 
حديث2222ة ف2222ي ت2222دريس اللغ2222ة العربي2222ة. 

 مؤسسة الرسالة. بيروت.

نايف2222ة  قط2222امي، يوس2222ف وقط2222امي، -
). نم222اذج الت222دريس الص222في. 1998(

 دار الشروق للنشر والتوزيع. عّمان.

الق222ال، فخ222ر ال222دين وناص222ر، ي222ونس  -
). أص2222ول الت2222دريس لط2222الب 1995(

دبل2222وم التأهي2222ل الترب2222وي. منش2222ورات 
 جامعة دمشق. دمشق.

 

 
Great man theory 
Théorie de grand 

homme 

 نظرية الرجل العظيم
تفترض هذة النظري2ة أن االح2داث 
الكب22رى ف22ي الع22الم تت22أثر ب22االفراد 
ال222ذين يمس222كون بمناص222ب القي222ادة 
وأن الظ2222روف التاريخي2222ة يمك2222ن 
دراس2222تها بص2222ورة أفض2222ل ع2222ن 
طري222222222ق دراس222222222ة اس222222222هامات 
هؤالءالرج2222ال العظم2222اء القليل2222ين 
ويعتب22ر توم22اس كاري22ل ه22و اكب22ر 
مناد بنظري2ة الرج2ل العظ2يم حي2ث 

العبق22ري يظه22ر  أعتق22د أن الرج22ل
ت22أثيرة أينم22ا كان،وتبع22اا للنظري22ة 
ف22أن الفع22ل الفج22ائي للقائ22د العظ22يم 
يمكن أن يغي2ر مص2ير دول2ة..مثال 
عل22ى ذل22ك ه22و ح22ال ألماني22ا ح22ين 
أدخله22ا هتل22ر ال22ذي أش22عل الح22رب 
العالمي22222ة الثاني22222ة،وتفترض ه22222ذة 
النظري22222222ة أن بع22222222ض االف22222222راد 
يمتلك2222222ون بع2222222ض الخص2222222ائص 

 والصفات الالزمة 
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توص2222لهم للقي2222ادة والعظم2222ة الت2222ي 
 والتي تسهل انجاز أهدافهم

 

http://www.ejtemay.com/s
howthread.php?t=13111 

 

 
Globalization 

Mondialisation 
 

 عولمة
العولم22ة لف22ظ م22أخوذ م22ن (ع22الَم)، 
وكم22ا أن الن222اس اختلف22وا فيه222ا م222ا 

اختلف22وا  ب22ين من22دد ومس22دد، فق22د
ك222ذلك ف222ي تعريفه222ا، ولك222ن يك222اد 
يتفق الجميع على ح2د أدن2ى، وه2و 

األرض بص22بغة  اص22طباغ ع22الم
واح222دة ش222املة لجمي222ع م222ن يع222يش 
فيه، وتوحيد أنش2طتهم االقتص2ادية 

والفكري22ة م22ن غي22ر  واالجتماعي22ة
اعتب222222222ار الخ222222222تالف األدي222222222ان 
 والثقافات، والجنسيات واألع2راق.

دت الس2ياقات الت22ي ت22رد فمهم2ا تع22دّ 
فإن المفه2وم ال2ذي  فيها (العولمة)،

يعّب222ر عن222ه الجمي222ع، ف222ي اللغ222ات 
 الحّي22ة كاف22ة، ه22و االِتج22اه نح22و

الس22يطرة عل22ى الع22الم وجعل22ه ف22ي 
نس22ق واح22د. وم22ن هن22ا ج22اء ق22رار 

بالق222اهرة  مجم222ع اللغ222ة العربي222ة

بإج22ازة اس22تعمال العولم22ة بمعن22ى 
جع22ل الش22يء عالمياً.وك22ل ه22ذا ال 

ف22ي -اعتب22ار العولم22ة  ج ع22نيخ22ر
ه222ي جع222ل  -داللته222ا اللغوي222ة أوالً 

 الشيء عالمياً، بما يعني ذل2ك م2ن
جعل العالم كلِّه وكأنه في منظومة 
واح22دة متكامل22ة. وه22ذا ه22و المعن22ى 

المفك22رون باللغ22ات  ال22ذي ح22ّدده
 األوروبي222222222ة للعولم222222222ة

Globalization  في اإلنجليزي2ة
وعب222روا ع222ن ذل222ك  واأللماني222ة،
 ة بمص22222222طلحبالفرنس22222222ي

Mondialisation  ووض2عت ،
العربي2ة  كلم2ة (العولم2ة) ف2ي اللغ2ة

مق222ابالً ح222ديثاً للدالل222ة عل222ى ه222ذا 
 المفهوم الجديد.

----------------------------------------- 

www.dorar.com 

 

Group Media      
Media Group 

 وسائط جماعية
الجماعي2222ة:  (الوس2222ائل)ط الوس2222ائ

يس222222تفيد منه222222ا مجموع222222ة م222222ن 
المتعلمين في نفس المكان والوقت 

مث2222ل جه2222از ع2222رض الش2222رائح ، 
معام22ل اللغ22ات واألف22الم .،الش22فافة،
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عن222222دما ،والرس222222وم والخ222222رائط 
 تعرض بأجهزة العرض الضوئية 
------------------------------------------------ 

 2002محم2222222د رض2222222ا البغ2222222دادي( -
),"تكنولوجيا التعل2يم وال2تعلم" الق2اهرة: 

 .18دار الفكر العربي,ص,

www.slideboom 
 

 

Goal-obstacle 

Objectif-obstacle 
 عائق-هدف

العائق وضعه -إن مصطلح الهدف
الباح2222ث الفرنس2222ي ( م2222ار تينان2222د 

Martinand 1986  وه222و ،(
مفه2222وم ي2222رتبط بحق2222ل دي2222داكتيك 
العل22وم الفيزيائي22ة والطبيعي22ة، ولق22د 
وظف222ه العدي222د م222ن العلم222اء، وه222و 
مص22طلح مرك22ب يت22ألف م22ن: لف22ظ 

الم22222أخوذ م22222ن  objectifه22222دف 
بي22داغوجيا األه22داف ولف22ظ ع22ائق 

obstacle  المس222222222222تمد م222222222222ن
 إيبستيمولوجيا باشالر. 

إن التوليف بين هذين اللفظ2ين ف2ي 
ع2ائق يفق2دهما المعن2ى إطار هدف 

األص222222لي مم222222ا يض222222في عل222222ى 
المصطلح داللة جديدة، فهناك م2ن 

جهة تراكم التأثير الدينامي للع2ائق 
بمعن22222اه االبيس22222تيمولوجي، وم22222ن 
جهة ثانية يفقد لفظ "ه2دف" مق2دار 
من الشفافية التي يتصف بها وه2و 
مس22222222تعمل داخ22222222ل بي22222222داغوجيا 
األه222222داف. كم222222ا أن ج222222دة ه222222ذا 

تظه222ر  المص222طلح "ه222دف ع222ائق"
على مستوى آخ2ر: فع2وض تحدي2د 
األه22داف انطالق22ا م22ن تحلي22ل قبل22ي 
للم2222ادة الدراس2222ية فق2222ط، وتحدي2222د 
العوائ2222222222222ق االبس2222222222222تيمولوجية 
والس22يكولوجية انطالق22ا م22ن نش22اط 
ال22ذات، ي22تم انتق22اء األه22داف بن22اء 
عل2222ى طبيع2222ة العوائ2222ق كمرج2222ع 
أساس22222ي؛ البي22222داغوجي واله22222دف 
الع2222ائق، وق2222د يش2222ير اللف2222ظ إل2222ى 

تيجية الت22222222ي يتبعه22222222ا اإلس22222222ترا
المم222222ارس البي222222داغوجي؛ تل222222ك 
البي222داغوجيا القائم222ة عل222ى أس222اس 
إمكانية رف2ع العوائ2ق الت2ي يكش2ف 
عنها لدى التالميذ، وتفت2رض ه2ذه 
اإلستراتيجية أن يتم فرز العوائق، 
عل222222ى أن ال222222بعض منه222222ا قاب222222ل 
للتج222اوز، بينم222ا ال يمك222ن تج222اوز 
ال22بعض اآلخ22ر. وينبغ22ي م22ن جه22ة 

ب2222ين مفه2222ومي: أخ2222رى التميي2222ز 
اله222دف الع222ائق ومفه222وم الحص222ر 

Blocage  وذلك اعتب2ارا للدالل2ة
السلبية التي ينط2وي عليه2ا مفه2وم 

. وهك22ذا ف22إذا Blocageالحص22ر 
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ك22ان مفه22وم اله22دف الع22ائق يتمت22ع 
بقابلية التجاوز فإن مفهوم الحصر 
يتس22م ب22العقم ب22ل ويعك22س إحس22اس 
ال22ذات ب22العجز وذل22ك لك22ون كيفي22ة 

 فة.تجاوزه غير معرو

و هن222اك خط222وات يمك222ن بفض222لها 
تميي22ز اله22دف الع22ائق ع22ن ك22ل م22ا 
يمك2222222ن أن يماثل2222222ه أو يتص2222222ف 
بمواص222فات ق222د تش222ابهه ولتحدي222د 

 ذلك نحدد الخطوات التالية: 

الكشف عن عوائق ال2تعلم تل2ك  -1
 Lesالت2222ي تش2222كل التم2222ثالت 

représentations  وذلك دون
االنتق22اص م22ن قيمته22ا أو المبالغ22ة 

 في تقديرها. 

تحديد بواسطة الطريقة األكث2ر  -2
دينامي2222ة، ن2222وع المس2222ار ال2222ذهني 
التق2222دمي ال2222ذي يط2222ابق إمكاني2222ة 
التج22اوز المحتم22ل لتل22ك العوائ22ق. 

انتق22اء الع22ائق أو العوائ22ق م22ن  -3
بين العوائق التي ت2م الكش2ف عنه2ا 
ذل22ك ال22ذي يب22دو أن22ه قاب22ل للتج22اوز 
خ2222الل مقط2222ع دراس2222ي، الع2222ائق 

 القابل للتجاوز.

تحدي222د موق222ع الع222ائق القاب222ل  -4 
للتج22اوز ض22من الص22نافة المالئم22ة 
عل222ى اعتب222ار أن المظه222ر الغال222ب 
ف222ي اله222دف الع222ائق ي222رتبط دائم222ا 
بص2222نافة م2222ن الص2222نافات (ه2222دف 

عائق يتعل2ق ب2المواقف أو ب2المنهج 
أو بالمعرف22ة أو بمه22ارة عملي22ة أو 

 اكتساب اللغة أو بشفرة ما).

 ترجمة هذا الهدف العائق ف2ي -5 
ص22222يغة ألف22222اظ إجرائي22222ة حس22222ب 
الطريق2222ة التقليدي2222ة ف2222ي ص2222ياغة 

 األهداف.

إيج222اد وتهي222ئ ع222دة متناس222قة  -6 
تالئ222م اله222دف ووض222ع إج222راءات 
عالجي22ة ف22ي حال22ة وج22ود ص22عوبة 

 ما.

الع222ائق ه222و -باختص222ار، فاله222دف
 نتاج للمواجهة بين منطقين:

o  منط222ق األه222داف الت222ي يح222ددها
الخبير ( الم2درس، المتخصص2ون 

المحتويات ) و الذي ينتج ع2ن في 
 تحليل المحتويات؛

o  منط22ق تحلي22ل الص22عوبات الت22ي
يص2222ادفها الم2222تعلم ف2222ي اكتس2222ابه 
للمع22ارف المدرس222ية انطالق222ا م222ن 

 تمثالته الخاصة؛
---------------------------------------- 

كزافيي22ه روجي22رس، ترجم22ة: الحس22ين -
و عب22222222222222د العزي22222222222222ز  س22222222222222حبان
االش22222222222تغال  ")،، 2007س22222222222يعود(

بالكفاي2222ات تقني2222ات بن2222اء الوض2222عيات 
إلدم222اج التعلم222ات "، سلس222لة المكتب222ة 
التربوي22222ة، مكتب22222ة الم22222دارس، ال22222دار 

 28البيضاء، المغرب، ص: 
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-Astolfi, J-P et Peterfalvi, 
B,(1993) « Obstacles et 
construction de situations 
didactiques en sciences 
expérimentales », Aster, 

N° 16 

 

 

 

 

 

 

Grid of correction 

Grille de correction 
 شبكة التصحيح

يمكنن22ا تعري22ف ش22بكة التص22حيح   
عل222222222222ى أنه222222222222ا أداة تق222222222222دير 

(appréciation)  لمعي222ار عب222ر
مؤشرات دقيقة لتوحيد التص2حيح، 
و ته22دف ه22ذه الش22بكة إل22ى تحقي22ق 

  هدفين رئيسيين:

o  ض2222222مان أكب22222222ر ق2222222در م22222222ن
الموض222وعية الممكن222ة ف222ي عملي222ة 

    و تس2222مح للمدرس2222ينالتص2222حيح، 
( المص2222ححين م2222نهم ) باالتف2222اق 
حول ما يمكن أن يقوم ب2ه التالمي2ذ 
م22ا ه22و مطل22وب م22نهم إنج22ازه. و 

لتس2222هيل العملي22222ة ال ب22222د له22222ؤالء 
المدرس22ين م22ن تحدي22د المؤش22رات 
التي تضمن تل2ك الموض2وعية ف2ي 

 التصحيح.

o  تق2222222ديم دعام2222222ة للمدرس2222222ين
المبت222222دئين أو للمدرس222222ين ال222222ذي 

نم22222ط االش22222تغال ي22222ودون تغيي22222ر 
الكالسيكي ف2ي التص2حيح و تغيي2ر 
األسلوب المعتمد عندهم ردحا من 
ال22زمن ف22ي ممارس22تهم التقييمي22ة ( 
أداة التك2222222وين )، م2222222ن. خ2222222الل 
تزوي22222دهم ب22222أدوات و إج22222راءات 
ديداكتيكي222ة ت222دفع به222م إل222ى إب222دال 
رؤي22تهم الماض22وية ح22ول تص22حيح 

    إنتاجات و إنجازات تالمي2ذهم.
كة التص2حيح و تعرف كذلك ش2ب   

بكونه222ا؛ أداة تس222مح ب222الحكم عل222ى 
مدى تمكن المتعلم (ة) م2ن الكفاي2ة 
المس22222طرة، و أداة تس22222اعد عل22222ى 
الحك2222م عل2222ى إنت2222اج الم2222تعلم (ة) 
بش222كل موض222وعي، كم222ا تس222اعد 
على الكش2ف ع2ن م2واطن الق2وة و 
م222واطن الض222عف ف222ي إنج222ازات 

 المتعلمين.

تعتب22ر ش22بكة التص22حيح إذن، أداة  
ن خ2الل تحدي2د لتقدير محك م2ا، م2

مؤش22222رات دقيق22222ة. و ه22222ذه األداة 
تس22اعد الم22درس إل22ى ح22د م22ا عل22ى 
تع222222ديل و تص222222حيح إنتاج222222ات و 
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إنج222222222ازات التالمي222222222ذ بدق222222222ة و 
 موضوعية. 

و يمكن أن تركز ش2بكة التص2حيح 
عل22ى الجان22ب الكيف22ي؛ كاالعتم222اد 
عل2222ى مؤش2222رات مح2222ك " التقي2222يم 

 المادي " على سبيل المثال:

 تقرأ أو ال )؛مقروئية الكتابة (  -

غي22اب التش22طيب ( موج22ودة أو  -
 ال )؛

األخط222اء اإلمالئي222ة ( موج222ودة  -
 أو غائبة ).

كما يمك2ن لش2بكة التص2حيح أن    
ترك222ز عل222ى الجان222ب الكم222ي، أو 
الجم2222ع ب2222ين ال2222دانبين الكيف2222ي و 

 الكمي.

و عموم2222ا، فش2222بكة التص2222حيح    
نبن22ى عل22ى أس22اس كفاي22ة مس22تهدفة 
ف2222ي إط2222ار وض2222عية لإلدم2222اج أو 
وض22عية مس22تهدفة، و تعتم22د عل22ى 
جملة من المعايير أو المحكات في 
تناغم مع مجموع2ة م2ن التعليم2ات 
الت2222ي يض2222عها الم2222درس بدق2222ة و 

 عناية.
--------------------------------------- 

)، " 2009بري(عب22د اللطي22ف الج22ا - 
إدم222اج و تقي222يم الكفاي222ات األساس222ية "، 
مراجع22ة و تق22ديم عب22د الك22ريم غري22ب, 
منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح 

الجديدة، الدار البيضاء، المغرب, ص: 
 ( بتصرف ) 113-114

)، " 2008مجموع222ة م222ن الم222ؤلفين(-
تق22ويم التعلم22ات ف22ي م22ادة الرياض22يات 

المك22ون "، دلي22ل –بالمدرس22ة االبتدائي22ة 
وزارة التربي2222222ة الوطني2222222ة، الوح2222222دة 
المركزي2222ة لتك2222وين األط2222ر، المملك2222ة 

 المغربية.

http://renovationpedagogiq
ue.bloguez.com/renovatio

npedagogique/992255/GR
ILLE-DE-VERIFICATION-ET-

DE-CORRECTION 

-F.M.Gerard(2008), «  
Evaluer des 
compétences », Guide 
pratique, Edition De Boeck 
sciences de l’éducation, 
Bruxelles.Wadsworth 

 

Group dynamics 

Dynamique des 
groupes 

 الجماعة ديناميات
إذا قمن222ا بتفكي222ك ه222ذا المفه222وم و  

تحليل2222ه إل2222ى عناص2222ره البس2222يطة 
فسنالحظ بأنه يتضمن كلمتين هم2ا 
دينامي222ة و تعن222ي حس222ب المعج222م 

) 1982الفلس222في لجمي222ل ص222ليبا (
مذهب فلسفي مقابل للميكانيكية أو 
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اآللي222ة، و يطل222ق عل222ى الم2222ذاهب 
أن الحرك22ة أو الفلس22فية الت22ي ت22رى 

الص2222يرورة أولي2222ة، و أن حقيق2222ة 
الم22222ادة ه22222ي الحرك22222ة. و يطل22222ق 

لف222222222222ظ  Herbertهرب222222222222ارت 
عل22ى La dynamiqueال22ديناميكا 

دراس22ة ح22االت الش22عور م22ن جه22ة 
اتصافها بالحركة و التبدل(..) أم2ا 
كلم22ة جماع22ة فتعن22ي حس22ب نف22س 
المعجم طائفة من األف2راد يجمعه2م 

 غرض واحد..

فجاء ف2ي موس2وعة الع2الم الجدي2د  
EDMA (1975) تعري22222ف ،

لدينامي2222ة الجماع2222ة حي2222ث تعن2222ي؛ 
تقني222ة س222يكولوجية ته222تم بدراس222ة 
أنم22222اط الس22222لوك المث22222ارة داخ22222ل 
جماع22222ة ص22222غيرة م22222ن األف22222راد 
المجتمع222ين به222دف التجرب222ة الت222ي 
يق22وم به22ا ع22الم ال22نفس أو الطبي22ب 
المعالج لل2دفع بأعض2اء المجموع2ة 

مش22222اكلهم و إل22222ى التعبي22222ر ع22222ن 
مكنون222222اتهم النفس222222ية و اقت222222راح 

 تفسيرات سيكولوجية لذلك.

م22ن جهت22ه يع22رف ك22ورت ل22وين  
Lewin (1976) Kurt  دينامي2ة

الجماع222ة عل222ى أنه222ا تل222ك الق222وى 
النفس22ية  و االجتماعي22ة المتع22ددة و 
المحرك222ة و الفاعل222ة الت222ي تكم222ن 
وراء س22222222222لوكيات األف222222222222راد و 

الجماع222ات حي222ث يمك222ن التع222رف 
و قياس222ها ف222ي بع222ض  عليه222ا، ب222ل

 األحيان. 

 Englishنق222ال ع222ن إنجل222ش  
H.B  يرى عبد الرحمن العيس2وي

أن ه222ذا المفه222وم يش222ير إل222ى ع222دة 
مع22اني منه22ا: أن التغيي22رات الت22ي 
تح222222222دث داخ222222222ل الجماع222222222ات 
االجتماعي222ة، و بقص222د بالدينامي222ة 
هن22222ا عالق22222ة العلي22222ة أو العل22222ة و 
المعل22ول أو الس22ببية. و م22ن مع22اني 

أيضا كيفية تكوين هذا االصطالح 
الجماعة و كيفي2ة أدائه2ا لوظائفه2ا، 
كم22ا يش22ير إل22ى دراس22ة الوس22ائل و 
اإلجراءات الالزمة لتغيير بن2اء أو 
تركي2222222ب الجماع2222222ة و س2222222لوكها 

 كجماعة و ليس كفرد.

أم22ا أحم22د عب22د العزب22ز س22المة    
)، فيع2222222222رف دينامي2222222222ة 1981(

الجماع22ة بكونه22ا تش22ير إل22ى ذل22ك 
ية ال22ذي الف22رع م22ن العل22وم اإلنس22ان

يه22تم بالدراس22ات العملي22ة المنظم22ة 
للجماع2222ة و تكوينه2222ا و نموه2222ا و 
نش2222اطها و إنتاجه2222ا و التف2222اعالت 
القائمة بين أفرادها بغي2ة الوص2ول 
إل22ى الق22وانين العملي22ة لتنظ22يم ه22ذه 
الجوان22ب تطبيق22ا و عملي22ا لتحس22ين 
مس2222222توى الجماع2222222ة و رفاهي2222222ة 

 المجتمع.  
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 إجماال، تتمي2ز دينامي2ة الجماع2ة   
بمجموعة م2ن الخص2ائص أهمه2ا: 
أنه22ا تش22كل ب22ؤرة للتف22اعالت الت22ي 
تق22وم عل22ى أس22اس التواص22ل ب22ين 
أف222222راد المجموع222222ة الواح222222دة أو 
المجموع222222ات المختلف222222ة، و م222222ا 
يترت222ب ع222ن ذل222ك التواص222ل م222ن 
ت22أثيرات متبادل22ة. كم22ا أنه22ا تف22رز 
نوعي222ات مختلف222ة م222ن القي222ادات و 
أنم222اط متنوع222ة م222ن االنج222ذاب و 

نه222ا تش222كل مج222االت التن222افر أي أ
سوس222222يومتريا بامتي222222از. و م222222ن 
خصائص22ها أيض22ا أنه22ا تمك22ن م22ن 
اس2222تثمار الق2222درات الكامن2222ة ل2222دى 
األف2222راد و تفعي2222ل كفاي2222اتهم م2222ن 
خ22الل القي22ام ب22أدوار متكامل22ة ب22ين 
أعضاء الجماعة. و بالتالي إظهار 
س2222لوكيات جدي2222دة تس2222اعد عل2222ى 
تحس22ين األداء و ال22دفع إل22ى إثب22ات 

نت222222اج و ال222222ذات م222222ن خ222222الل اإل
 الفعالية.

م22ن هن22ا نس22تخلص أن دينامي22ة    
الجماع222ة يمك222ن أن تش222كل منهج222ا 
تربويا مشتركا بين الوسط العام و 
الوس222222ط المق222222اوالتي و الوس222222ط 
المدرس22222ي، و ه22222و م22222ا يعطيه22222ا 
مشروعية قياس و ضبط العالقات 

 التفاعلية و تحليلها و تفسيرها.
----------------------------------------- 

)، " 2007كريم2222ة حليم(يوني2222و -
دينامي22ة الجماع22ة و تطبيقاته22ا التربوي22ة 

، 34"، مجل222ة عل222وم التربي222ة، الع222دد 
مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيض2اء، 

 27-28المملكة المغربية، ص: 

)، 1974عبد الرحمن محمد عيسوي(-
" دراس2ات ف2ي عل2م ال2نفس االجتم22اعي 
"، دار النهض2222ة العربي2222ة للطباع2222ة و 

 شر، بيروت لبنان.الن
-Forsyth, D.R. 2006. Group 
Dynamics, 4th Edition. 
Belmont, CA: Thomson  

 

Group Teaching 
Groupes 

d'enseignement 

 تدريس المجموعات
وهي مجموعات تعلمي2ة تعاوني2ة   

ثنائي222ة يق222وم الم222درس بتش222كيلها ، 
مح222اوال ق222در اإلمك222ان أن يجعله222ا 
مجموع22ات غي22ر متجانس22ة . وم22ن 
المتعارف عليه أن التعلم التع2اوني 
يب222دأ ب222التخطيط والتنفي222ذ ل222دروس 
تعاونية رس2مية ، وف2ي ه2ذا الن2وع 
م222ن المجموع222ات يعم222ل الط222الب 
 مع22ا م22دة تت22راوح م22ا ب22ين حص22ة

كاملة ، وع2دد م2ن الحص2ص تنف2د 
على مدار أس2ابيع ، وذل2ك لتحقي2ق 
األه22222داف التعلمي22222ة المش22222تركة ، 
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والعم222222ل مع222222ا عل222222ى اإلنج222222از 
 المش22ترك للمه22ام الت22ي كلف22وا به22ا

وتعتم22د ه22ذه الطريق22ة عل22ى تقس22يم 
ط222الب الص222ف الدراس222ي الواح222د 
إل2222ى مجموع2222ات حس2222ب الق2222درة 
العقلية، أو مهارة، أو ص2فة نفس2ية 

لي2222ة، وي2222تم ت2222دريس ك2222ل أو انفعا
مجموع22222ة باألس22222لوب المناس22222ب 
حس222ب نس222بة ذك222ائهم، أو أس222اليب 
تفكي222رهم، أو أس222اليب تعلمه222م، أو 

  .مستوى تحصيلهم
------------------------------- 

مس2222عد زي2222اد, "اس2222تراتيجيات  -
حديثة في أس2اليب وط2رق الت2دريس" , 
م22222222ن منت22222222دى ص22222222وت ال22222222وطن. 
www.pulpit.alwatanvoice.c

om  
طاهر اسماعيل صبري محم2د  -

) ," الت2دريس : مبادئ2ه 2006يوسف (
, مص22222ر, مكتب22222ة 2, و مهارات22222ه" ,ط

 .15شباب , ص
 

 

General system 
theory 

Théorie générale 
des systèmes 

 نظرية عامة للنظم

أس22لوب ال22نظم ف22ي التعل22يم يعن22ي  
العم2222ل وم2222نهج ف2222ي طريق2222ة ف2222ي 

التفكي2222ر م2222ن خ2222الل الس2222ير ف2222ي 
خط2222وات منظم2222ة يس2222تخدم ك22222ل 
اإلمكاني2222222222ات الت2222222222ي تق2222222222دمها 
التكنولوجيا، وفق نظري2ات التعل2يم 
وال222تعلم بغ222رض تحقي222ق أه222داف 
محددة، ويمثل مدخل ال2نظم إح2دى 
الركائز واألسس التي قامت عليها 

   تكنولوجيا التعليم، بمفهومها.

أو  ،نظري2ة ال2نظم الكلي2ات  تتناول
و  ،األشكال المنتظمة في الكلي2ات 
أو  ،تعالجها ف2ي تفاعله2ا م2ع البيئ2ة

يضبط سلوكها عن طري2ق التغذي2ة 
أو يمك2ن نق2ل  ،الراجعة المستمرة 

المن222اذج ال222ى الت222دريس ب222التركيز 
عل22ى ال22درس أو النظ22ام التدريس22ي 

و يض22بط الس22لوك باعط22اء  ،كك22ل
و  ،رةالتغذي22222ة الراجع22222ة المس22222تم

التق2222ويم المس2222تمر للوص2222ول ال2222ى 
  أعلى اتقان لألهداف.

-------------------------------------------- 

)," تقني2ات التعل2يم 1994فخر الق2ال ( -
جامع2ة دمش2ق  ،و الوسائل التعليمية" 

 .206ص ،
ط22222اهر اس22222ماعيل ص22222بري محم22222د   -

"الت22222222دريس :  ،) 2006يوس22222222ف (
, مص222ر, 2و مهارات222ه" ,ط ،مبادئ222ه 

 .166ص ،مكتبة شباب 
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Graphic 
Organizers 

Organisateurs 
graphiques 

 منظمات بيانية
تك2222ون المنظم2222ات البياني2222ة عل2222ى 
ش2222كل رس2222وم بياني2222ة أو خ2222رائط 
مفاهيمية. والمخطط2ات الرس2ومية 
هي تمثيالت بص2رية م2ن المف2اهيم 

والمع22ارف أو األفك22ار, و تس22تخدم  
للمس22اعدة  ف22ي تخفي22ف المل22ل ل22دى 
الم222تعلم و ت2222وفير الح222افز وخل2222ق 
االهتم22ام و توض22يح المعلوم22ات و 
المس222اعدة ف222ي تنظ222يم األفك222ار و 

 عزيز الفهم. ت

وتوض2ح المنظم22ات البياني2ة تنظ22يم 
عملي222ة ال222تعلم وتسلس222ل المهم222ات 
التعليمي222ة، فق222د تس222تخدم الج222داول 
والص22ور والخ22رائط والمخطط22ات 
لتس222اعد الط222الب عل222ى اس222تيعاب 

محت222222222222وى ال222222222222نص ال222222222222ذي 
يقرؤون222222222ه.وترتبط المنظم222222222ات 
البياني22222ة بالنص22222ف األيم22222ن م22222ن 
الدماغ ولذلك فإنها تع2زز عملي2ات 

المرتبط22ة بالنص22ف األيس22ر  ال22تعلم
م222ن ال222دماغ وب222ذلك فه222ي تزودن222ا 
بفائ2222دة تعليمي2222ة مض2222اعفة يمك2222ن 
للم2222درس أن يعل2222م طالب2222ه كي2222ف 
يس22222تخدمون المنظم22222ات البياني22222ة 

 إلثراء تعلمهم. 
-------------------------------------------- 

- Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 
"استراتيجيات التعليم, دليل 
لتدريس  أفضل". ترجمة عبد هللا 

)  2003مطر أبو نبعة :(
الكويت, مكتبة الفالح, طبعة 

. 552األولى ,ص,  

يوسف قطامي و نايف2ة قط2امي  -
) ," نم2222222222222اذج الت2222222222222دريس 1988(

الش22222روق, ص الص2222في",األردن, دار 
4.  

 

Guided Inductive 
Inquiry 

EnquêteInductifs 
Guidée 
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 ستقرائي موجهاستقصاء ا
تبن2ى عملي22ة التفكي2ر االستقص22ائي  

بطريق2222222ة تدريجي2222222ة وتس2222222تخدم 
الخط222وات التالي2222ة للتوص222ل إل2222ى 
التعميم22ات م22ن خ22الل االستقص22اء 

 االستقرائي الموجه:

ويمك2222222222ن إجم2222222222ال خط2222222222وات 
الموج222ه االستقص222اء االس222تقرائي 

 على النحو التالي:

تحديدالمشكلة:أن يك2ون م2دركاً  .1
 لشيئ ما.

إع222داد ن222ص بأه222داف البح222ث:  .2
 اقتراح فرضيات قابلة لالختبار.

 جمع األدلة -جمع البيانات: أ .3

 القيام بتجربة ما. -ب

 إعداد عينة.   -ت 

تك222222وين  -تفس222222ير البيان222222ات:أ .4
عب222ارات ذات معن222ى و   ت222دعمها 

 البيانات

 اختبار الفرضيات.   -ب 

إقام2ة  -تطوير النتائج األولي2ة:أ .5
 عالقات أو أنماط.

 تحديد التعميمات. -ب 

الحص22222ول عل22222ى  -التك22222رار:أ .6
 بينات جديدة. 

 مراجعة النتائج األصلية.  -ب

ويتمي2222ز االستقص2222اء االس2222تقرائي 
 الموجه بما يلي:

ينتق222222222ل المتعلم222222222ون م222222222ن  .1
المالحض22222222ات الخاص22222222ة إل22222222ى 

 ميمات.االستدالل و التع

اله222دف ه222و تعل222م (أو تعزي222ز)  .2
عملي22222ات فح22222ص األح22222داث , و 
األش222ياء و البيان222ات ث222م الوص222ول 
لمجموعات مناسبة من التعميم2ات 

 من خالل المالحضات.

يض22222222بط المعل22222222م األم22222222ور  .3
األح222داث ,  –التفص222يلية لل222درس 

المعلوم22222ات,المواد أو األش22222ياء , 
 فيعمل المعلم كقائد للصف. 

م22ور يتفاع22ل ك22ل طال22ب م22ع األ .4
التفص2222يلية لل2222درس و يح2222اول أن 
يك22ون نمط22اً ذا معن22ى يرتك22ز عل22ى 
مالحظات22ه و مالحظ22ات اآلخ22رين 

 في الصف.

تعتب22ر الغرف22ة الص22فية مختب22راً  .5
 تعليمياً.

عادة يق2وم المتعلم2ون باص2دار  .6
 عدد غير محدد من التعميمات.

يش222جع المعل222م ك222ل طال222ب أن  .7
يوصل تعميمات2ه إل2ى الص2ف لك2ي 

 منها.يستفيد اآلخرين 
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ويلعب المعلم دوراً هاماً في طرح 
األسئلة وتحفيز االس2تجابات وبن2اء 
الم22واد والمواق22ف حي22ث يع22د ب22ذلك 

 فهو يعد المنظم الرئيسي للتعلم. 
------------------------------- 

-Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 

لت22دريس  "اس22تراتيجيات التعل22يم, دلي22ل
أفضل". ترجمة عبد هللا مطر أبو نبع2ة 

) الكوي222ت, مكتب222ة الف222الح,,  2003:(
483,484, , ص .ىطبعة األول  

 

 

 

 

H 
 

Halo Effect 

Effet Halo 

 أثر الهالة

ه222ي نزع222ة الم222درس لتقي222يم أداء  
طال222ب م222ا بن222اء عل222ى تقي222يم أداء 
س2222222ابق عوض2222222اً ع2222222ن التقي2222222يم 
الموض22وعي. وللتخفي22ف م22ن أث22ر 

يمك2222ن للم2222درس أن يق2222رأ الهال2222ة 
إجاب222ات جمي222ع الط222الب للس222ؤال 
األول قب222ل االنتق222ال إل222ى الس222ؤال 
الث222اني. ك222ذلك، ف222إن ق222راءة ك222ل 
اإلجاب2222ات لس2222ؤال واح2222د يعط2222ي 
انطباع2222اً كلي2222اً ع2222ن االعتق2222ادات 
الخاطئ22222ة والمج22222االت الت22222ي ت22222م 
تعلمه222ا، والمج222االت الت222ي تحت222اج 

   .إلى تدريب أكثر

 

 

 

Historical 
(Research)method 

Méthode (de 
recherche) 
historique 

 تاريخي (بحث) منهج
 

يعد المنهج التاريخي من المن2اهج  
العام2222ة، حي2222ث يس2222تخدمه بع2222ض 
الب22222احثين ال22222ذين يج22222دون م22222يالً 
لدراس22ة األح22داث الت22ي وقع22ت ف22ي 
الماض22ي القري22ب أم البعي22د، وذل22ك 

  من خالل الرجوع إلى مص2ادر 
 معينة.

 المنهج التاريخي، حسب و    
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( ص222الح العس222اف )؛ عب222ارة ع222ن 
إع2222ادة للماض2222ي بواس2222طة جم2222ع 
األدل222222ة وتقويمه222222ا، وم222222ن ث222222م 
تمحيص222ها وأخي222راً تأليفه222ا؛ لي222تم 
ع222222رض الحق222222ائق أوالً عرض222222اً 
ص22222حيحاً ف22222ي م22222دلوالتها وف22222ي 
تأليفها، وحت2ى ي2تم التوص2ل حينئ2ٍذ 
إلى اس2تنتاج مجموع2ة م2ن النت2ائج 

 الواضحة. ذات البراهين العلمية

وه2222و أيض2222اً ذل2222ك البح2222ث ال2222ذي 
يص222ف ويس222جل م222ا مض222ى م222ن 
وقائع وأح2داث الماض2ي ويدرس2ها 
ويفس2222رها ويحلله2222ا عل2222ى أس2222س 
علمي2222ة منهجي2222ة ودقيق2222ة؛ بقص2222د 
التوص222ل إل222ى حق222ائق وتعميم222ات 
تس22اعدنا ف22ي فه22م الحاض22ر عل22ى 

 ضوء الماضي والتنبؤ بالمستقبل.

كم22ا يع22رف، بأن22ه ذل22ك الم22نهج    
األح222داث الت222ي المعن222ي بوص222ف 

وقع22ت ف22ي الماض22ي وص22فاً كيفي22اً، 
يتن2اول رص22د عناص22رها وتحليله22ا 
ومناقش222تها وتفس222يرها، واالس222تناد 
عل22ى ذل22ك الوص22ف ف22ي اس22تيعاب 
الواق22ع الح22الي، وتوق22ع اتجاهاته22ا 

 المستقبلية القريبة والبعيدة.
 ---------------------------------------- 

م)، " الم22دخل 1989العس22اف، ص22الح(-   
إل222ى البح222ث ف222ي العل222وم الس222لوكية "، 

الكت2222222اب األول, الري2222222اض: ش2222222ركة 
 282العبيكان للطباعة والنشر، ص: 

م)، " 1992عس2222كر، عل2222ي، وآخ2222رون(- 
مقدم22ة ف22ي البح22ث العلم22ي "، الكوي22ت: 
مكتب222ة الف222الح للنش222ر والتوزي222ع، ص: 

105 
-Martha Howell and Walter 
Prevenier(2001), From 
Reliable Sources: An 
Introduction to Historical 
Methods, Cornell 
University Press: Ithaca.  

 

 

Holistic Scoring 
Notation 

holistique 

 سجل شامل
يمك2222ن اس2222تخدام التقي2222يم الكل22222ي  

ألس222ئلة األجوب222ة المطول222ة, حي222ث 
ي22تم الحك22م عل22ى ك22ل ج22واب م22ن 
األجوبة المطول2ة م2ن خ2الل قيمت2ه 
الكلي22ة. ي22تم ترتي22ب أوراق الطال22ب 
إل22ى خم22س فئ22ات للس22ؤال الواح22د، 
ث22م تجم22ع العالم22ات ع22ن األس22ئلة 
المنفص22لة لتح22دد العالم22ة النهائي22ة. 
 عن2222د تحدي2222د الفئ2222ات بدق2222ة يفه2222م

المص22222ححون ق22222دراً كبي22222راً م22222ن 
 الثبات. 
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------------------------------- 

-Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 
"استراتيجيات التعليم, دليل 
لتدريس  أفضل". ترجمة عبد هللا 

)  2003مطر أبو نبعة :(
الكويت, مكتبة الفالح, طبعة 

.551األولى,ص  

 

Hypermedia 

Hypermédia 
/ الوسائط  هيبرميديا

 الفائقة
وهي ظ2اهرة تقني2ة جدي2دة ف2ي      

مجال التعليم والتعلم ت2وفر للم2تعلم 
االن22دماج الت22دريجي م22ع م22دخالت 
الوس22222ائط التعليمي22222ة م22222ن خ22222الل 
الحاس222بات اآللي222ة.تتوفر الوس222ائل 
التعليمي22222ة المتع22222ددة ف22222ي وح22222دة 
متكامل222222222ة ألش222222222كال البيان222222222ات 
والمعلوم22ات المنتق22اة م22ن مص22ادر 
عدة لتكون في نسق نظامي واحد. 

للحاسب اآلل2ي أن ي2دير ه2ذا  يمكن
النظام الموح2د وي2تحكم في2ه ض2من 
أن22واع م22ن الوس22ائط المتع22ددة م22ن 
تس22222جيالت ص22222وتية ورس22222وم أو 
صور متحركة وبعض مشاهد من 

ش22رائط الفي22ديو، وص22ور البيان22ات 
رقمي22222ة ورمزي22222ة ولقط22222ات م22222ن 
األف222222الم التعليمي222222ة، وخط222222وات 
لعملي222222ات مخبري222222ة أو ميداني222222ة، 

ن الموس2يقى والخرائط مع خلفية م
التص2ويرية. ويه22دف ك22ل ه22ذا إل22ى 
مس22222اعدة الم22222تعلم عل22222ى تحقي22222ق 
أه222داف واض222حة س222بق تحدي222دها 
ويتوقع إنجازها بدرج2ة عالي2ة م2ن 
الكفاءة جراء التعام2ل ب2ين الم2تعلم 
وب222222ين البرن222222امج عل222222ى جه222222از 
الحاس222ب اآللي.ت222زود الهيبرمي222ديا 
الم222تعلم بإمكان222ات ميس222رة لتنظ222يم 

ان22ات الت22ي وإدارة المعلوم22ات والبي
تحملها الوسائط المتعددة لكي تف2ي 
بمتطلب2222222ات الم2222222تعلم وحاجات2222222ه 
الخاص22ة. وق22د أدخ22ل ه22ذا المفه22وم 
الجدي222د عل2222ى مف2222اهيم تكنولوجي2222ا 
التعل2222يم وه2222و يعم2222ل عل2222ى دم2222ج 
عناص2222ر الوس2222ائط المتع2222ددة ف2222ي 
ب2222رامج تعليمي2222ة كمبيوتري2222ة ف2222ي 
نص22222وص أو رس22222االت تعليمي22222ة 
فعال22ة. ويتض22من الهيبرمي22ديا ع22دة 

صطلحات مثل الوسائط المتعددة م
multimedia  ومصطلح ال2ذكاء
 Artificialاالص2222222طناعي 
intelligence  ومصطلح النص

والت222222222ي  Hypertextالفع222222222ال 
تتكام2222222ل مع2222222اً ف2222222ي منظوم2222222ة 
معلوماتي2222ة. فه2222ي إذن مخطوط2222ة 
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نظرية لبرامج تعليمية تعرض من 
خاللها الوسائط المتعددة المتفاعل2ة 

م2تعلم بصورة غير خطية، وتم2د ال
بتعليمات واضحة ومحددة تساعده 
عند االنتقال من إطار آلخر خالل 

عب22ارة ع22ن نظ22ام  وه22و البرن22امج.
اس222ترجاع المعلوم222ات الحاس222وبية 
ال222ذي يت222يح للمس222تخدم الحص222ول 
عل2222ى أو ت2222وفير الوص2222ول إل22222ى 

و التس2جيالت الص2وتية  النصوص
و الفي22ديو و الص22ور الفوتوغرافي22ة 

لة و الرس22ومات الحاس22وبية المتص22
 بموضوع معين.

-------------------------------------------- 

-The American Heritage ® 
Dictionary of the English 
Language, Fourth Edition, 
Copyright©2007-2008 by 
Houghton Mifflin Company. 

 

 

 

I 
 

 
Iconic mode 

Mode iconique 
 نموذج  أيقوني

 

إن النم22وذج  األيق22وني ه22و تعل22م   
ق222ائم عل222ى اس222تخدام الح222واس أو 
الوس22ائط الحس22ية البص22رية، حي22ث 
تح222ل الص222ورة أو األيقون222ة مح222ل 
الش2222يء الفعل2222ي و يح2222دث تمثي2222ل 

 معرفي لها.

 ال22تعلم نم22ط و م22ن خص22ائص 
 : التصويري أو األيقوني

ü التص2وير اس2تخدام عل2ى يق2وم 
 المف2اهيم اكتس2اب ف2ي الص2ور أو

 ال22تعلم نم22ط أهمي22ة وتتزاي22د
 حي2ث العمر تزايد مع التصويري

 والمبادئ المفاهيم تعلم إلى الحاجة
 تطبيقية نماذج تقديم يسهل ال التي
 خص2ائص معرف2ة فم2ثال . له2ا

 . األخرى الشعوب وحياة
ü أي ت2دريس للمدرس2ين يمك2ن 

 ونم2اذج ص2ور بتق2ديم محت2وى
 بالموض22وع مرتبط22ة ورس22وم
 أو مجس2مة نماذج وربما وخرائط
 عل2ى الط2الب تس2اعد مص2ورة

 تص2ورات أو ذهنية تكوين صور
 . تعلمه يراد لما عقلية
ü التمثي22ل أو التص22وير يفي22د 

 Iconic mode األيق2222وني
 قب2ل م2ا مرحلت2ي ف2ي األطف2ال
 مفي2د أنه كما المحسوسة العمليات

 يدرسون ممن للكبار بالنسبة أيضا
 ، المركب2ة المه2ارات والمف2اهيم
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 ال2نمط ه2ذا يأخ2ذ عام2ة وبص2ورة
ال22تعلم  نم22ط م22ن أق22ل زمن22ا

 ال2نمط ه2ذا فاعلي2ة بالعمل.تعتم2د
 للش2رائح الم2درس اس2تخدام عل2ى

 م2ن وغيره2ا والشفافيات واألفالم
 . البصرية المعينات

   التص222ويري إن األس222لوب   
 الص2ورة باس2تخدام ) (األيق2وني
التعل2يم  في البصرية أي التجسيدية

يعتب222ر مهم222ا أثن222اء ممارس222ة فع222ل 
        يرى حيث و التعلم،التعليم 

 )  Jerome Bruner( برونر 
 وحت2ى الثالثة سن من األطفال أن

 ص2ورة تك2وين يستطيعون الثامنة
 ، واألفع22ال لألش22ياء ذهني22ة

 ال2تعلم عل2ى قدرة أكثر فيصبحون
 للخب22رات كب22ديل ، بالص22ورة
 يس2تطيع ذل2ك ومث2ال ، المباش2رة

 أن المرحلة هذه نهاية قرب الطفل
 غي2ر م2ن ، ( 5 ) الع2دد يتص2ور

 . أمامه برتقاالت وجود

------------------------------- 
)، " 2010ع22ز ال22دين الخطابي(م22اي -   

األط2222222222ر المرجعي2222222222ة للمقارب2222222222ات 
البيداغوجي222222ة "، دف222222اتر التربي222222ة  و 

، مكتب222ة الم222دارس، 2التك222وين، الع222دد 
األعل222ى للتعل222يم، منش222ورات المجل222س 

 11الدار البيضاء، المغرب، ص: 
Bruner (J)(1996), « L’éducation, 
entrée dans la culture. Les 
problèmes de l’école à la 

lumière de la psychologie 
culturelle ».  Retz : Paris,   p : 
193 

 

 
Idea 
Idée 
 فكرة
 

الفك22رة ه22ي التص22ور المتك22افئ أو 
الموض222222وعي أو ه222222ي الص222222دق 

الص222دق م222ن حي222ث ه222و ص222دق . 
عن22دما يك22ون ش22يئ م22ن األش22ياء ذا 
حقيق2222ة م2222ا فانم2222ا يك2222ون ك2222ذلك 

 بواسطة فكرته.
- ----------------------------------------- 

الثقاف222222ة ،)1995ص22222الحة س222222نقر,( -
 ،كلية التربية جامعة دمش2ق  ،الفلسفية 
 .263ص ، 5ط ،دمشق ،سورية 

-  
- Imaginary play 

- Jeux d'imagination 
 لعب تخيلي -

-  
اللعب التخيلي هو اللعب الذي ينتج  -

ع2222ن خي2222ال الطف2222ل ويعب2222ر ع2222ن 
مكنونات نفسه ويكون هو المح2رك 
ل222ه مث222ال عل222ى ذل222ك ه222و تقم222ص 
الطفل ألدوار مختلفة ألش2خاص أو 
لحيوان222ات فت222ارة يك222ون طبيب222اً أو 
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س22222ائقاً أو معلم22222ة وت22222ارة أخ22222رى 
 يصبح أسداً أو قطة صغيرة 

اللع22ب التخيل22ي الطف22ل عل22ى يس22اعد  -
فه222م الع222الم م222ن حول222ه وه222و م222رآة 
لبيئ2222ة الطف2222ل فم2222ن خ2222الل اللع2222ب 
التخيل22ي يعك22س الطف22ل البيئ22ة الت22ي 
يع222يش به222ا إن كان222ت بيئ222ة ص222حية 
مبني22ة عل22ى احت22رام اآلخ22ر أو بيئ22ة 

 تقوم على العنف وعدم االحترام
-  
- http://alsalwabooks.postero

us.com/30282913 

 

Indirect Experience 

Expérience 
indirecte 

 خبرة غير مباشرة
عن222222دما تك222222ون هن222222اك عقب222222ات 
ومعوق222222ات للممارس222222ة الفعلي222222ة 
واكتساب الخبرة المباشرة. "وه2ي 
خب222رات غي222ر واقعي222ة أو مطابق222ة 
للحقيقة ، فهي ليست الحقيقة ذاته2ا 
و إنما هي صورة منقح2ة له2ا مث2ل 
(األف222222الم الثابت222222ة والمتحرك222222ة ، 

 الدراسية ، ....الخالنماذج 
-------------------------------- 

محم2222222222222222222222222222222د رض2222222222222222222222222222222ا  -
,"تكنولوجي22ا التعل22يم 2002البغ22دادي()

وال2222222222تعلم" الق2222222222اهرة: دار الفك2222222222ر 
 .19العربي,ص,

www.dahsha.com 
 

 

Inductive Inquiry 
Inductif  enquête 

 ستقرائياستقصاء ا
أس222لوب يس222تخدمه المعل222م حينم222ا  

يس222أل الط222الب أن يس222تدلوا عل222ى 
نتيجة أو قاعدة عامة من مجموعة 
م22ن المع22ارف أو الحق22ائق. يالح22ظ 
الطالب األمور التفصيلية وم2ن ث2م 
يص22در قواع22د عام222ة مبني22ة عل222ى 
مالحظت22222222222ه.ويمكن أن يك22222222222ون 
االستقص2اء االس2تقرائي موجه22اً أو 
غي22222ر موج22222ه، ف22222إذا ت22222م تق22222ديم 

أو الحق22ائق التفص22يلية  المعلوم22ات
ليق22وم الطال22ب بإص22دار التعليم22ات 
فإن ه2ذا الن2وع م2ن االس2تقراء ه2و 
استقص2222222اء اس2222222تقرائي موج2222222ه 
Guided Inductive inquiry 

أما إذا سمح المدرس للطالب ب2أن 
يكتشفوا األمور التفصيلية بأنفس2هم 
قب22ل أن يص22دروا القواع22د العام22ة 
فإنه يكون بذلك قد استخدم أسلوب 

تقص222222اء االس222222تقرائي غي222222ر االس
 الموجه
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 UnguidedInductive 
Inquiry . 

 

 
Indeterminancy 
Indétermination  

 الحتمية
توص22ل الكثي222ر م22ن الفيزي222ائيين إل222ى  

نت222ائج ه222زت مب222دأ الحتمي222ة وم222ن 
ذل22ك م22ا أفض22تإليه بح22وث "م22اكس 
بالنك" أن الذرة المشعة ال تص2در 

 طاقتها بصفة منتظمة
لمب222222دأ أو متص222222لةيمكن إخض222222اعها 

 الحتمية،بل
بص2222فة غي2222ر منتظم2222ة وف2222ي ش2222كل 

 .صدمات
أم22ا الث22اني فه22والعلم األمريك22ي ه22ايز 

 نبرغ
الذي توصل إلى تأكي2د اس2تحالة قي2اس 
كمية حركة الجسيم داخ2ل ال2ذرة و 
تحدي222د موقع222ه ف222ي آن واح222د مم222ا 
ي22ؤدي إل22ى اس22تحالة التنب22ؤ ال22دقيق 
والحتم222ي بكميةالحرك222ة والموق222ع 

 في آن واحد.
--------------------- 

http://montada.echoroukonlin
e.com/showthread.php?t=

77413 
 
 

 

Individualizing 
Instruction 

Individualisation 
de l’enseignement 

 تفريد التعليم
 

ه22و التعل22يم ال22ذي يجع22ل الف222رد    
يتق22222دم وينم22222و وف22222ق اس22222تعداداته 
وقدرات222ه. وبعب222ارة أخ222رى، يق222وم 
الم2222درس باس2222تخدام اإلج2222راءات 
الالزم222ة لتتناس222ب م222ع خص222ائص 

 كل فرد على حدة.

Information 
Processing 

Theory 

Théorie de 
traitement de 
l'information  

  نظرية معالجة المعلومات
وتعني أن عملي2ة ال2تعلم دائ2رة      

متص222لة، حي222ث تنتق222ل المعلوم222ات 
من أجهزة االستقبال الحس2ية عب2ر 
الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة 
طويل222222ة الم222222دى إل222222ى اس222222تجابة 
المتعلم، ومن نتائج التحويل طويل 
الم2222دى للمعلوم2222ات إل2222ى رم2222وز 
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تط22222222222222222وير المخطوط22222222222222222ات 
Schemes  ه22ي وه22ذه الطريق22ة
تنظ2يم المعلوم2ات ف2ي التي يتم بها 

ال22ذاكرة طويل22ة الم22دى، وف22ي ه22ذا 
اإلط22ار يك22ون تحك22م الم22تعلم مفي22داً 
وفع2222االً ف2222ي التعل2222يم، وذل2222ك ألن 
االختي2222ار ال2222ذي ي2222تم م2222ن جان2222ب 

ف22ي  الم22تعلم يك22ون أكث22ر مالءم22ة.
هذه النظرية يعتبر  العقل البشري 
ه22و نظ22ام ال22ذي يع22الج المعلوم22ات 
من خالل تطبيق القواعد المنطقي2ة 
واالستراتيجيات. مثل الكمبي2وتر ، 

العق22ل لدي22ه ق22درة مح22دودة عل22ى ف
كمي222ة وطبيع222ة المعلوم222ات الت222ي 

  يمكن أن تعمل.
----------------------------------- 

محم222222222222222222222د رض222222222222222222222ا -. -
),"تكنولوجي2ا التعل2يم  2002البغ2دادي(

وال2222222222تعلم" الق2222222222اهرة: دار الفك2222222222ر 
 .298العربي,ص,

 

 

Instruction 

Consigne 
 تعليمات

، م2222ن اتيمك2222ن تعري2222ف التعليم2222 
جه22ة، عل22ى أنه22ا مجم22ل توجيه22ات 
العم22ل الت22ي تق22دم للم22تعلم بطريق22ة 

مض22مرة، و ف22ي س22ياق وض22عيات 
متنوعة، انطالقا من دعامة معين2ة 
( س2222ياق، معلوم2222ة، وظيف2222ة ). و 
بالت222الي فه222ي تت222رجم المقص222د أو 
الغ222رض البي222داغوجي المس222تهدف 
م2222ن خ2222الل اس2222تثمار الوض2222عية 

التعلمي22ة المقترح22ة أثن22اء التعليمي22ة 
 ممارسة فعل التعليم و التعلم.

و تتمث222ل، م222ن جه222ة أخ222رى، ف222ي 
                 مجم22222222222222222222وع التعليم22222222222222222222ات 

 )Consignes  التي تح2دد م2ا (
ه2222و مطل2222وب بدق2222ة م2222ن الم2222تعلم 
إنج2222ازه ف2222ي ظ2222روف معين2222ة. و 
يستحس2222222ن أن تتض2222222من أس2222222ئلة 
مفتوح2222ة، تت2222يح للتلمي2222ذ فرص2222ة 
 إش22222222باع حاجات22222222ه الشخص22222222ية،

ك2222التعبير ع2222ن ال2222رأي، و اتخ2222اذ 
المواقف الشخص2ية و المب2ادرة، و 

ال22222وعي ب22222الحقوق و الواجب22222ات،       
و المساهمة ف2ي الش2أن األس2ري و 

 المحلي و الوطني، إلخ...

أم222222ا التوج222222ه األنكلوسكس222222وني  
   Instructionفيعتب2ر التعليم2ة 

جمل2222222ة التم2222222ارين و ال2222222دروس 
الموجه22222ة و الم22222واد المس22222تخدمة 

موض22وع تعليم22ي تعلم22ي لت22دريس 
م22ا. م22ن جه22ة، و م22ن جه22ة ثاني22ة، 

 Theه2222ي الفع2222ل الرس2222مي 
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formal act  لنق22ل المعرف22ة أو
 تطوير مهارات التدريس.

و في تعريف آخر للتعليمات نج2د  
و بشكل عام أنها أمر يعطى للقيام 
بعم222ل مع222ين، ف222ي ص222يغة عب222ارة 
تحدد المهم2ة الت2ي ينبغ2ي إنجازه2ا 

 أو الهدف المراد بلوغه.

و تصور تعليم2ات عم2ل م2ا، يع2د  
نشاطا يتطلب اهتماما كبي2را.. ألن 
ج22ودة التعليم22ات ت22رتبط ف22ي ج22زء 
كبي22ر منه22ا بج22ودة العم22ل المنج22ز. 
باإلض222افة إل222ى ه222ذا، ف222إن نف222س 
التعليم22ات، يمك22ن أن ت22ؤول بش22كل 
مختل222ف م222ن ط222رف العدي222د م222ن 
األف22راد؛ كق22راءة تعليم22ات نش22يطة 

ل2ذي لميكانزمات الفهم  و التأويل ا
يس222مح للف222رد ببن222اء تمث222ل ح222ول 
المهمة أو الهدف المراد بلوغ2ه أو 
تحقيقه. فإذا ك2ان ه2ذا التمث2ل غي2ر 
مالئم، فإن إنجاز المهمة لن يك2ون 
ص2222حيحا. ذل2222ك أن إش2222كالية فه2222م 
المعطي222ات، تع222د مس222ألة مركزي222ة 
بالنس2222222222222222بة للس2222222222222222يكولوجيين 

 المعرفاتيين.

و للتأك22د م22ن وض22وح التعليم22ات،  
لتحق2222ق مم2222ا إذا ينبغ2222ي محاول2222ة ا

 كانت تجيب عن األسئلة التالية:
ü م

 من؟

ü م
 ماذا؟
ü أ

 أين؟
ü م

 متى؟
ü ك

 كيف؟ و لماذا؟

و للتحق222ق م222ن فه222م التعليم222ات،  
ينبغي إعادة الصياغة لعدة مرات، 
باالعتم222اد ف222ي ذل222ك عل222ى عام222ل 
التغذي2222ة الراجع2222ة، ال2222ذي يعتب2222ر 
 ضروريا داخل كل فعل تواصلي.

إجم22222اال، ليس22222ت التعليم22222ة ف22222ي 
جوهره222ا س222وى ترجم222ة للمهم222ة 

 المطلوبة من التلميذ.
------------------------------------- 

)، " بن2222222اء 2007محم2222222د حم2222222ود(-
الكفاي22222ات و تقويمه22222ا "، منش22222ورات 
ص2222دى التض2222امن، سلس2222لة الخ2222دمات 
التربوي22ة  و اإلداري22ة، مطبع22ة النج22اح 

 79الجديدة، الدار البيضاء، ص: 

كم2راوي فريق م2ن الخب2راء، فاطم2ة --
)، " 2009و آخرون(يونوي2222222222222222222222و 

بي2222داغوجيا اإلدم2222اج "، مجل2222ة الحي2222اة 
، الرب2اط، المملك2ة 14المدرسية، العدد 
 21المغربية، ص: 

)، " 2006عب222222د الك222222ريم غري222222ب(-
المنهل الترب2وي، معج2م موس2وعي ف2ي 
المصطلحات و المفاهيم البيداغوجية و 
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الديداكتيكي22ة و الس22يكولوجيا "، الج22زء 
ات عالم التربية، مطبعة األول، منشور

النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المملكة 
 216المغربية، ص: 

-Xavier Rogiers(2006), 
« La pédagogie de 
l’intégration en bref, 
Organisation 
Intergouvernementale de 
la Francophonie », 
séminaire de Rabat, 
Maroc 

-John, W. Collins III and 
Nancy Patricia O’ 
Brien(2003), « The 
Greenwood Dictionary of 
Education », foreword by 
Catherine Snow, USA, P: 

  
 
 

Instructional 
Theater 

Théâtre Educatif 
 مسرح تعليمي

 
ه222و ذل222ك المس222رح ال222ذي ينج222زه 
التلمي22ذ تح22ت إش22راف المرب22ي أو 
المنش22ط أو الم22درس أو األس22تاذ و 

معدة س2لفا ض2من بوجود نصوص 
  .المقررات الدراسية

- ------------------------------------- 

www.ei4eg.yoo7.com       

Integration 
activities 

Activités 
d’intégration 

 أنشطة اإلدماج
 

نش222اط يت222وخى اس222تدراج الم222تعلم  
لتعبئ2222ة المكتس2222بات الت2222ي كان2222ت 
موضوع مكتسبات منفص2لة. فه2ي 
إذن لحظ222ات تعليمي222ة تس222عى إل222ى 

إضفاء المعنى على تلك التعلمات.       
و يلج22أ ع22ادة إل22ى أنش22طة اإلدم22اج 
عن22د نهاي22ة بع22ض التعلم22ات الت22ي 
تش22كل ك22ال داال، أو عن22دما نس22عى 

الهدف  إلى ترسيخ كفاية أو تحقيق
 النهائي لإلدماج.

و م22ن ب22ين مقتض22ات ه22ذا الن22وع  
 من األنشطة نحدد ما يلي:

ü  أن يك22ون الم22تعلم ه22و العنص22ر
 الفاعل؛

ü  أن ي222تمكن الم222تعلم م222ن تعبئ222ة
 مجموعة مندمجة من الموارد؛

ü  أن يك22ون النش22اط موجه22ا نح22و
 كفاية أو هدف نهائي لإلدماج؛
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ü  أن يك22222ون ل22222ه معن22222ى ل22222دى
 المتعلم؛

ü وض22222عية  أن يتمح22222ور ح22222ول
جدي22دة تمك22ن الم22تعلم م22ن تحوي22ل 

المكتس222بات المعرفي222ة و الق222درات             
و المهارات لمعالجة المشكلة الت2ي 

 تطرحها الوضعية الجديدة.

تج222در اإلش222ارة إل222ى أن تخط222يط 
أنش222طة اإلدم222اج ي222تم عن222د نهاي222ة 
التعلم2222ات المرتبط2222ة بالكفاي2222ة، و 
خ222الل عملي222ة اإلدم222اج ي222تم تق222ديم 

م22222222ن فئ22222222ة  مس22222222ألة-وض22222222عية
المس2222ائل المرتبط2222ة -الوض2222عيات

بالكفاي22ة، ي22تم البح22ث ع22ن ح22ل له22ا 
من ط2رف جمي2ع التالمي2ذ، أو ف2ي 

 إطار مجموعات..

 
------------------------------------- 

)، " 2005لحس222222222222ن ب222222222222وتكالي(-
بي22داغوجيا اإلدم22اج، اإلط22ار النظ22ري، 
الوض2222عيات، األنش2222طة "، منش2222ورات 

ول2ى، الرب2اط، علوم التربية، الطبعة األ
 91 ص:

)، " 2009لحس2222222222ن مادي(م2222222222اي -
المقارب2222222ة بالكفاي2222222ات و بي2222222داغوجيا 
اإلدم2222اج أي عالق2222ة "، مجل2222ة عل2222وم 

، مطبع222ة النج222اح 40التربي222ة، الع222دد 
الجدي22222دة، ال22222دار البيض22222اء، المملك22222ة 

 19المغربية، ص: 

 

Integrated 
curriculum of the 

institution 
Curriculum intégré 

de l'institution 

 منهاج مندمج للمؤسسة

، م222ن الب222د أن تس222تجيب التربي222ة 
ات ريتغلل ،الدراسية خالل المناهج

الت22ي يعرفه22ا الع22الم التط22ورات  و
ج اخ22الل مرون22ة المنه22 وذل22ك م22ن
. والمقص222222ود  تالمي222222ذالمق222222دم لل

يترك المشرع هامش2ا بالمرونة أن 
 ل222هج يس222تطيع م222ن خالاف22ي المنه222

 و المعل2222م إدخ2222ال م2222ا ه2222و جدي2222د
متابع22222222ة التط22222222ورات العلمي22222222ة 
وتوظيفه222ا ف222ي المحت222وى المق2222دم 
وك22222ذلك أن نت222222رك للمؤسس222222ة و 
للمنطق222ة التعليمي222ة حري222ة اقت222راح 
وبنس22بة معين22ة ،مواض22يع وقض22ايا 
ت2222222رتبط بخصوص2222222يات البيئ2222222ة 
المحلية واحتياجات المنطقة أي ما 

بالمنه<<<اج المن<<<دمج نطل222ق علي222ه 
و معن2222اه أن2222ه )؛3م (  للمؤسس<<<<ة

ج اباإلض22222افة إل22222ى وج22222ود منه22222
رسمي وطني ع2ام وموج2ه لجمي2ع 

ف2222ي مختل2222ف األق2222اليم ،  تالمي2222ذال
 ج "المع22دل"اهن22اك ن22وع م22ن المنه22
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المكي222222222ف و ال222222222ذي يالئ222222222م  أو
ين222دمج  خصوص222يات المؤسس222ة و

الخصوص22يات االقتص22ادية و م22ع 
احتياج2ات يلب2ي  الثقافية للمنطقة و

 .سكانها 

ج ق22درة اكم22ا تش22مل مرون22ة المنه22
المعل22م عل22ى التق22ديم والت22أخير ف22ي 

دون  ية،الدراس22222222222 المواض22222222222يع
اإلخ2222222الل بالترتي2222222ب المنطق2222222ي 

ال<<<<<دريج (  للمحت22222وى. نفس22222يوال
 ).2000،  محمد

،  ثاني<<ا : عل<<ى مس<<توى الم<<دارس
 سؤالنا السابق، عنتتضح اإلجابة 

م222ن خ222الل تحدي222د مجموع222ة م222ن 
التوجه222ات العام222ة و اإلج222راءات 

الت22ي يمك22ن م22ن خالله22ا  العملي22ة ،
المدرس2222ة  المس2222اهمة ف2222ي إنش2222اء

الت2ي  ، المدرسة المندمج2ة، الفعالة
ق ي22222222222222تحقتس22222222222222عى نح22222222222222و 

المع222222ايير ف222222ي جمي222222ع الكفايات/
المدرس222ة إن جوان222ب األداء به222ا. 

القائم22222222ة ف22222222ي عمله22222222ا عل22222222ى 
 ه22االمع22ايير والت22ي تترجمالكفايات/

نظري2ة مرغوب22ة  نواي2ا وأفك22ارم2ن 
 ه222ي مدرس222ة، إل222ى واق222ع مع222اش 

مندمج22222ة تتص22222ف بالخص22222ائص 
  التالية :

إن المدرس22ة المندمج22ة ينبغ22ي  -1
أن توظف مفهوم الكفايات وتجع2ل 

منها مع2ايير لتجوي2د التعل2يم، عل2ى 
اعتب222ار أن الكفاي222ات ه222ي ق222درات 
تبل22ور مختل22ف جوان22ب الشخص22ية 
(العقلي2ة والحركي22ة والوجداني22ة...) 
وتبرزه222222ا دونم222222ا حاج222222ة إل222222ى 

. ب222ل التج222زيء والتفتي222ت والع222زل
يمك222ن م222ن خالله222ا التعام222ل م222ع 
شخص22ية التالمي22ذ بش22كل ش22مولي 
ومتكام2222222ل ومن2222222دمج. كم2222222ا أن 
األنش2222طة التعليمي2222ة داخ2222ل ه2222ذه 
الم22222دارس المندمج22222ة ينبغ22222ي أن 
توظ222ف منظوم222ة الق222يم ف222ي كاف222ة 
الخط222وات من222ذ اختي222ار األه222داف 
وصياغتها وعند اختي2ار المحت2وى 
وطرائ2222ق الت2222دريس إل2222ى اختي2222ار 

 تقنياته.وسائل التقويم و

 (يعرف كل ف2رد فيه2ا  مدرسة -2
أولي22222222222222222222222اء ، تالمي22222222222222222222222ذال

 )اإلداري22222222222ون ،المعلمون،األمور
وأس22باب  المع<<اييرالكفايات/ماهي22ة 

جمي2ع الط2الب  ، وأنالحاجة إليها 
يج2222ب أن يتعلم2222وا وفق2222ا لمع2222ايير 

 وشروط عالية المستوى.

يع22رف ك22ل ف22رد م22ن  مدرس22ة -3 
افرداه22222ا م22222ا يتوقع22222ه المجتم22222ع 

لتالمي2ذ، أي من تعل2يم ا بها المحيط
مدرس222ة مندمج222ة حريص222ة عل222ى 
االن2222دماج ف2222ي محيطه2222ا و إقام2222ة 
عالق22222ات ش22222راكة م22222ع مختل22222ف 
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مؤسس222ات المجتم222ع  واتص222االت 
للتعاون الفع2ال م2ع أولي2اء األم2ور 
والمجتم222ع المحل222ي لتعزي222ز تعل222م 
التالمي2222222ذ ورع2222222ايتهم و تفعي2222222ل 

  تحصيلهم الدراسي . 

 يعلم جميع أف2راد المدرس2ة أن  -4
 مع<<<<<<<<<اييرص<<<<<<<<<وكالت الكفايات/ال

 تالمي2ذتصف ما يجب أن يتعلمه ال
وم2222ا يق2222درون عل2222ى عمل2222ه وم2222ا 
يجذب اهتمامهم وذلك ف2ي جوان2ب 
المحت222222222وى المتع222222222ددة وه222222222ى 

الدراسا،العلوم،الرياضياتات،اللغ
االجتماعي22222222222222222222222222222222ة,الفنون  ت

الجميلة,التربي2222ة الص2222حية,التربية 
الرياض222222222222222222222222222222222222222222ية,اللغات 
األجنبي2222222222ة,المهارات الحياتي2222222222ة 

( لمس222تقبلية,وتكنولوجيا التعل222يم.وا
انظ22222ر أمثل22222ة  ع22222ن ص22222وكالت 

  الكفايات/المعايير في الملحق). 

إن الت222دريس المن222دمج  يس222عى  -5
إل222ى عقلن222ة النش222اط الترب222وي ف222ي 
الم2222دارس  و الرف2222ع م2222ن كف2222اءة 
المدرس22222ين والتالمي22222ذ وتحس22222ين 
مردوديتهم وذلك بتحدي2د األه2داف 
التربوي22ة وترش22يد جمي22ع مكون22ات 

ي22222ة التعليمي22222ة ف22222ي تص22222ور العمل
شمولي ودون التقوقع ف2ي التقناني2ة 
وف2222222ي الفك2222222ر األدوات2222222ي ، ألن 

الم222دارس كم222ا نتص222ورها ليس222ت 
 مصانع.

إن الم222دارس المندمج222ة ، ف222ي  -6
إطار النموذج الذي نتبناه ، ينبغ2ي 
أال تجع22ل م22ن األه22داف الس22لوكية 
والجزئية غاي2ة ف2ي ح2د ذاته2ا وأال 
ته2222تم بم2222ا ع2222داها م2222ن مكون2222ات 
المنه2222222اج (الم2222222واد الدراس2222222ية، 
المدرس22ون، التالمي22ذ). ب22ل ينبغ22ي 
أن تنطل22ق ف22ي حرك22ة جدلي22ة م22ن 
أه22داف عام22ة (مواص22فات/كفايات 
أساس22222ية/معايير ) إل22222ى أه22222داف 
خاص2222222222ة (كفاي2222222222ات نوعي2222222222ة 
/مؤش22222رات) لتع22222ود منه22222ا إل22222ى 
األه22داف العام22ة، بنظ22رة ش22مولية 
تنبع من داخ2ل نظ2ام المنه2اج ذات2ه 

جتم2ع، أه2داف ومن داخل ثقافة الم
مث2222ل: االبتك2222ار، تحقي2222ق ال2222ذات، 
تكام22222ل الشخص22222ية، االس22222تقرار 
النفس22222ي، إتق22222ان العم22222ل، إيث22222ار 
الص2222الح الع2222ام، محب2222ة اآلخ2222رين 
واحت222رامهم... وأن تتض222من ه222ذه 
الم22222دارس ، أنش22222طة تعليمي22222ة ال 
تكتف22222222ي باأله22222222داف الخاص22222222ة 
والجزئية ،والتي ال ينظر إليه2ا إال 

اف باعتباره22ا وس22يلة لخدم22ة األه22د
الكلي222ة الت222ي ت222روم تحقي222ق المث222ل 
العلي222ا وتس222عى إل222ى س222عادة الف222رد 

( راج222ع أمثل222ة  ورخ222اء المجتم222ع.
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ع22ن ص22وكالت الكفايات/المع22ايير 
  في الملحق). 

إن الم22دارس ينبغ22ي أن تس22عى  -7
إلى تربية دينية واجتماعية وثقافية 
متكاملة للناش2ئة وأال تقتص2ر عل2ى 
استهداف تحصيل المعرف2ة وتلق2ين 

واد والت222دريب عل222ى اكتس222اب الم222
المه22ارات، وم22ن ذل22ك م22ا أولين22اه 

فات و الكفاي2ات المواص2 لموضوع
األم22ر والق22يم م22ن أهمي22ة قص22وى. 

ال22ذي يس22توجب أن يه22تم الت22دريس 
اله2222222ادف والمن2222222دمج ، بإع2222222داد 
التالمي222ذ ال222ذين يتص222فون بس222رعة 
الفه22م ويتحل22ون ب22روح المب22ادرة ، 
ويتمتع22222222ون بخي22222222ال واس22222222ع ، 

ة عل222222ى ح222222ل ويمتلك222222ون الق222222در
المش222كالت وفه222م منهجي222ة علمي222ة 
محكم222222ة ، ويحس222222نون توظي222222ف 
المعلوم22ات ، ول22ديهم الق22درة عل22ى 
التخط2222222222222يط االس2222222222222تراتيجي ، 
ويتحمل222ون المس222ؤولية ويتمتع222ون 
بروح المثابرة والجلد ، ويتعلم2ون 

 طوال حياتهم.

إن الم222دارس تك222ون له222ا قيم222ة  -8
تربوي222ة أفض222ل إذا هي222أت التلمي222ذ 

بواس2222222طة  لالحتك2222222اك ب2222222الواقع
المش222222اهدة واللم222222س واألش222222غال 
اليدوي22222ة والتص22222حيح والتطبي22222ق 
واختب22222ار الم22222واد، ول22222يس فق22222ط 

بالرسم أو برواي2ة الحكاي2ات... إن 
األنش22222طة التعليمي22222ة ف22222ي إط22222ار 
نموذج التدريس الهادف والمن2دمج 
، ينبغ222ي أن تعم222ل عل222ى تط222وير 
ق222222222درات الخي222222222ال والمقارن222222222ة 
والتصنيف والتلخ2يص واالس2تنتاج 

فرض معايير جاهزة. وأن وليس ب
تل22ح عل22ى أن يعم22ل التالمي22ذ عل22ى 
إعادة الكتابة وتحسين األداء وبذل 
الجهود وتطويرها وإفساح المجال 

 للنقد والتحسين المستمر لإلنجاز.

إن المدارس المندمجة س2يكون  -9
له22ا ب22الغ األث22ر، إذا مكن22ت التلمي22ذ 
من االلت2زام بالقض2ايا الت2ي تط2رح 

المث22ل العلي22ا عل22ى مس22توى الق22يم و
م22ن مث22ل: الحقيق22ة والع22دل والخي22ر 
والجم2222ال والمس2222ؤولية والتع2222اون 
واالحت22222رام المتب22222ادل .... وك22222ذا 
إمكانية اختبار الفرض2يات والتأك2د 
من اآلراء ومناقشة القضايا الهامة 
مث22ل الع22دوى والتل22وث والح22روب 
واالح2222تالل والهيمن2222ة واإلره2222اب 
والديمقراطي2222ة والتع2222اون ال2222دولي 

ذل2222222ك أن  إلنس2222222ان...وحق2222222وق ا
التح222ديات تتطل222ب م222ن المدرس222ة 
إع2222داد م2222واطنين ق2222ادرين عل2222ى 
تحقي222ق الت222وازن ، للوص222ول إل222ى 
تحقي22222ق التفاع22222ل االيج22222ابي م22222ع 
المجتمع العالمي ، وترس2يخ  الق2يم 
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اإلنس22انية الرفيع22ة ، ومواجه22ة ك22ل 
 ما يهدد استقرار المجتمع  وأمنه. 

وأخي222222را، ف222222إن األنش222222طة  -10
مدرس22ة المندمج22ة التعليمي22ة ف22ي ال

المنظ<<<ور المنه<<<اجي وف222ي إط222ار 
المن<<<دمج ( أو المنه<<<اج المن<<<دمج 

ال2222ذي نعم2222ل )  3للمؤسس<<<<ة = م
عل222222ى تأسيس222222ه، ونقت222222رح هن222222ا 
خطوط22222ه العريض22222ة، ينبغ22222ي أن 
يواكبها  إصالح حقيقي للمن2اهج ، 
وإع2222ادة رس2222م خريط2222ة الم2222واد( 
المق22ررات) واألقط22اب والوح22دات 
و المج22زوءات، بش22كل يخف22ف م22ن 

الب22رامج ويطوره22ا ويخل22ق  تك22دس
الجس22ور ب22ين الم22واد وبينه22ا وب22ين 
الواق2222ع (االمت2222داد عب2222ر الم2222واد، 
واالمت222داد ف222ي الواق222ع) مم222ا يلب222ي 
احتياج222222ات األف222222راد وتطلع222222ات 

 المجتمع.
 
 

Internet 
Internet 

 (الشابكة) نترنتا
ش22بكة عالمي22ة جماهيري22ة يمك222ن   

الوص222222222ول إليه222222222ا باس222222222تخدام 
الحواس22يب، وتتك22ون م22ن ش22بكات 
حاس22وبية مترابط22ة لنق22ل البيان22ات 

المغلّفة الكتروني2اً باس2تخدام معي2ار 
 .بروتوكول اإلنترنت

قبل الحديث عن اإلنترن2ت، ينبغ2ي 
 أن نعرف مفهوم شبكة الكمبي2وتر

(Network)  فهوالمفه222222222222222وم ،
األس2222222اس ال2222222ذي تس2222222تند إلي2222222ه 

ش22بكة الكمبي22وتر ه22ي  .اإلنترن22ت
الكمبي22وتر  مجموع22ة م22ن أجه22زة

واألجه222زة الطرفي222ة (كالطابع222ات 
222ل مع222ا.  والماس222حات) الت222ي تتصِّ

الكمبي22وتر ف22ي  وإذا كان22ت ش22بكة
د (مكتب واحد أو مبن2ى  مكان محدَّ

 واح2د م2ثال) فإنه2ا ُت2دعى بالش2بكة
 LAN- Local Area) المحلي2ة

Network)  أما إذا كانت الشبكة ،
عة ف2ي أكث2ر م2ن مك2ان (ع2دة  موزَّ

مب22اٍن أو ُم22ُدن م22ثال) فإنه22ا ت22دعى 
-WAN) عندئ2ذ بالش22بكة الواس2عة

WideArea Network)  وق22د ،
ن22ة م22ن  تك2ون الش22بكة الواس22عة مكوَّ
ع2ة ف2ي أكث2ر  أجهزة كمبي2وتر موزَّ

مك22ان، أو م22ن مجموع22ة م22ن  م22ن
ن مجموعة الشبكات المحلية، أو م

 .م222222222222222ن االثن222222222222222ين مع222222222222222ا
الفائ22دة الرئيس22ة م22ن وج22ود  أم22ا

الشبكة فهي تش2ارك إمكاناته2ا ب2ين 
 المس22تخِدمين وف22ق الص22الحيات

الت222ي يمنحه222ا له222م م222دير الش222بكة. 
وعل22ى س22بيل المث22ال، ف22إن بإمك22ان 

الكمبي2وتر  أح2د مس2تخدمي أجه2زة
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إن كان222222ت لدي222222ه  -ف222222ي الش222222بكة
أن ينف22ذ إل22ى الملف22ات  -الص22الحية

الكمبي222وتر  ة ف222ي جه222ازالمخزن222
أو ف2ي أح2د  (((server) الخ2ادم

األجه222زة األخ222رى، كم222ا إن222ه ق222د 
مس2تخِدمي الش2بكة  يس2تطيع بع2ض

أن يس2222تخدموا طابع2222ة واح2222دة أو 
 أكثر.

 إذا ك22ان ه22ذا ه22و مفه22وم ش22بكة
الكمبي222وتر، فم222ا ه222ي اإلنترن222ت؟ 

ه2ي ش2بكة  -بكل بساطة -اإلنترنت
ن م222ن  الش222بكات، إذ إنه222ا تتك222وَّ

ي22222ين م22222ن أجه22222زة تش22222بيك المال
الكمبي22222وتر والش22222بكات المحلي22222ة 

وقد تم اشتقاق  .والشبكات الواسعة
مصطلح اإلنترن2ت م2ن المص2طلح 

 International اإلنجلي22زي
Network يعن22ي الش22بكة  ال22ذي

العالمي222ة. واإلنترن222ت ه222ي أوس222ع 
الش22222بكات الواس22222عة حت22222ى اآلن، 

التوّس2ع واالنتش2ار  وه2ي آخ2ذة ف2ي
بس22222رعة كبي22222رة، كم22222ا إن ع22222دد 
المش222تركين ف222ي خدم222ة اإلنترن222ت 

ازديادا هائال يوما إث2ر ي2وم.  يزداد
ونس222تنتج م222ن ذل222ك أن اإلنترن222ت 

أو  ليس22ت ِملك22ا إلح22دى الش22ركات
الُبل22دان، ورّبم22ا تس22تطيع ش22ركة أو 
جهة ما أن تعطل أو تحجب خدمة 

مع2يَّن، ولك2ن  اإلنترن2ت ف2ي مك2ان
ل222يس هنال222ك أي ش222ركة أو جه222ة 

 تس222تطيع تعطي222ل اإلنترن222ت عل222ى
بأكمل2222ه، إذ إن  مس2222توى الع2222الم

تعطي22222ل إح22222دى الش22222بكات الت22222ي 
تض22ّمها اإلنترن22ت ال يعن22ي تعطي22ل 

 األخرى. الشبكات
------------------------------------- 

). 2001س222222222المة، عب222222222دالحافظ ( -
وس22ائل االتص22ال وتكنولوجي22ا التعل22يم، 

 دار الفكر، عمان، األردن.

-   Business Dictionary 
(2010) Internet. Retrieved 
on: 12.6.2010. Available 

at: 
http://www.businessdiction
ary.com/definition/internet.

html 

 

 

 

 
Interview 
Interview 

 مقابلة
 

المقابل222ة أو االس222تجواب ه222و لق222اء 
ب22ين األخص222ائي الق22ائم بالبح222ث و 
ب2222ين الف2222رد موض2222وع البح2222ث أو 
الفح22ص ي22تم أثن22اء تب22ادل الح22ديث 
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بتوجيه من األخصائي. كما يقص2د 
بالمقابلة ذلك التفاعل اللفظي الذي 
ي2222تم ب2222ين شخص2222ين ف2222ي موق2222ف 
مواجه222ة، حي222ث يح222اول أح222دهما 
وه222و الق222ائم بالمقابل222ة أن يس222تثير 

ض المعلوم2222ات أو التغي2222رات بع2222
ل22دى المبح22وث والت22ي ت22دور ح22ول 

 آرائه ومعتقداته. 

كم2222ا تع2222رف المقابل2222ة، بأنه2222ا؛    
(المدرس محادث2222ة ب2222ين شخص2222ين

، يب22دأها الش22خص والتلمي22ذ ،م22ثال)
ال222ذي يج222ري المقابل222ة ـ222ـ الباح222ث 
أله222داف معين222ة ـ222ـ وته222دف إل222ى 
الحص222ول عل222ى معلوم222ات وثيق222ة 

، الص222لة بالبح222ث. وتع222رف أيض222اً 
بأنها عملي2ة مقص2ودة، ته2دف إل2ى 
222ال ب222ين الباح222ث  إقام222ة ح222وار فعَّ
والمبح2222وث أو أكث2222ر؛ للحص2222ول 
عل222ى بيان222ات مباش222رة ذات ص222لة 

 بمشكلة البحث.

الح22ال أن المقابل22ة تت22وخى تحقي22ق  
غ2222رض ع2222ام يتمث2222ل ف2222ي تق2222دير 
اس2222تعدادات الف2222رد أو خص2222ائص 
معين22222ة لدي22222ه أو التع22222رف عل22222ى 

ت22ه. و ميوالت22ه و اهتمامات22ه و قدرا
تش222كل المقابل222ة وس222يلة للحص222ول 
على المعلومات كفاية على اعتبار 
أن أغلب الناس يميل2ون إل2ى تق2ديم 
المعلوم222ات ش222فويا، فه222م يعط222ون 

البيان2222ات كامل2222ة و بس2222هولة ف2222ي 
المقابل22222ة الشخص22222ية منه22222ا ف22222ي 
االس22222تبيان، و يس22222تطيع الباح22222ث 
تش22جيع المس22تجوبين و مس22اعدتهم 
عل222ى التعم222ق ف222ي الموض222وع أو 

كش222222ف ع222222ن المش222222كالت ذات ال
الش2222حنة االنفعالي2222ة و ذل2222ك ع2222ن 
طري222222ق التعليق222222ات و تعبي222222رات 

 الوجه و نغمة الصوت..

و يش222ير ( ديوب2222ول فان2222دالين )    
إل222ى أن المقابل222ة يمك222ن أن تك222ون 
فردية يجريها أخص2ائي واح2د م2ع 
مستجوب واحد، و ه2ذا الن2وع ه2و 
األكث22ر اس22تعماال، و إم22ا أن تك22ون 

أكث222ر م222ن  جماعي222ة يش222ارك فيه222ا
 أخصائي.

------------------------------------- 

م)، " أس22اليب 1995العوامل22ة، نائ22ل(-
البح22222ث العلم22222ي: األس22222س النظري22222ة 

الجبي22222ه:  وتطبيقاته22222ا ف22222ي اإلدارة "،
  133مركز أحمد ياسين الغني، ص: 

العني2222222222222222222222222زي، يوس2222222222222222222222222ف، -
م)، " من22اهج البح22ث 1999وآخ22رون(

 الترب222وي ب222ين النظري222ة والتطبي222ق "،
الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 

 142 ص:
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Intelligence 
 
 ذكاء
 

ق22دم علم22اء ال22نفس عل22ى اخ22تالف 
مدارس22هم تعريف22ات ش22تى لل22ذكاء ، 
بعضها يتعلق بوظائف2ه ، وبعض2ها 
يتعل22ق بالطريق22ة الت22ي يعم22ل به22ا ، 
ونتيج2222ة له2222ذا وج2222دت تعريف2222ات 
متعددة لهذا المفهوم الهام مما أدى 
بع22ض الب22احثين إل22ى دراس22ة ه22ذه 
التعريف222ات وتص222نيفها إل222ى ث222الث 

 مجموعات :
األول2222ى : تؤك2222د عل2222ى األس2222اس 
العض22222222وي ولل22222222ذكاء : وه22222222ذه 
المجموعة تعرف الذكاء بأنه قدرة 
عض2222222وية فس2222222يولوجية تلع2222222ب 

  .العوامل الوراثية دوراً كبيراً فيها
الثانية : تؤكد على أن الذكاء ين2تج 

العوام2222222ل م2222222ن التفاع2222222ل ب2222222ين 
االجتماعي22ة والف22رد ، فال22ذكاء ف22ي 
نظره222ا الق222درة عل222ى فه222م اللغ222ة 
والق22وانين والواجب22ات الس22ائدة ف22ي 
المجتم222ع ، وهن222ا تك222ون العوام222ل 
االجتماعي22ة ه22ي العوام22ل الم22ؤثرة 
ف2222ي الف2222روق ب2222ين األف2222راد ف2222ي 

 .الذكاء
أم22ا المجموع22ة الثالث22ة : فه22ي فئ22ة 
التعريفات التي تعتم2د عل2ى تحدي2د 

ة المظ22222اهر الس22222لوكية ومالحظ22222
 للحكم على ذكاء الفرد .

------------------------------------- 

www.elhelmia.com 

 

 

Inquiry Method 
Méthode 

d'exploration 
 طريقة االستقصاء

 
وهي الطريقة التي يتم بموجبه2ا    

عرض مش2كلة ف2ي ص2ورة موق2ف 
متناقض يتعارض مع فه2م الم2تعلم 
وإدراك22ه ويطل22ب م22ن الم22تعلم ح22ل 
ه22ذه المش22كلة باالس22تعانة بمص22ادر 
التعلم المختلفة دون توجيه الم2تعلم 
إلى حلها، بل يعتم2د عل2ى عمليات2ه 
العقلي222ة ومهارات222ه ليتوص222ل إل222ى 

 حلها.
----------------------------------------- 

)، "  1998محم2222222د عل2222222ي الس2222222يد (
مص22222طلحات ف22222ي المن22222اهج وط22222رق 
التدريس "، الطبعة األول2ى. جمهوري2ة 
مصر العربية، عامر للطباعة والنشر، 

 المنصورة.
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Inquiry-Centered 
Discussion 

Discussion Centré   
sur l'exploration 

 
 مناقشات متمركزة 

 على االستقصاء
 

المناقش2ة المتمرك2زة عل2ى تهدف   
االستقص222اء إل222ى تحفي222ز التفكي222ر 
العلم2222ي، وتنمي2222ة مه2222ارات ح2222ل 
المش2كالت، والتوص2ل إل2ى حق2ائق 
جدي2222222دة م2222222ن خ2222222الل عملي2222222ة 
االستكش2222222222اف والتحليل.وه2222222222ذه 
الطريق222ة تحف2222ز الط2222الب لط2222رح 
األس22222ئلة وتت22222يح له22222م الفرص22222ة 
الختبار الفرض2يات، وتص2لح ه2ذه 

المواض22يع الت22ي الطريق22ة لمعالج22ة 
 تتطلب حل المشكالت.

وم222ن متطلب222ات ه222ذه الطريق222ة أن 
يك2222222ون الط2222222الب ق2222222د أتقن2222222وا 
المالحظ2222222ة، وط2222222رح األس2222222ئلة 
واالس222222222تنتاج المعتم222222222د عل222222222ى 
المالحظ22222222ات,وجميع البيان222222222ات 

  .وتشخيص النتائج والتوصل إليها
 

 

Inquiry Teaching 
Enseignement 

exploratoir 
 

 ستقصائياتعلم 
 

االستقص22ائي ه22و طريق22ة التعل22يم  
بتتب2222ع التفاص2222يل  ت2222دريس تق2222وم

والجزئي22ات للوص22ول إل22ى القاع22دة 
الكلي22222ة (اكتش22222اف القاع22222دة م22222ن 

  يتف2222222ق االستقص22222222اء.األمثل2222222ة)
واالكتش2222222اف االس2222222تقرائي ف2222222ي 
المفه2222222222وم ، ويختلف2222222222ان ف2222222222ي 
اإلج222راءات والمه222ام . وي222تم ف222ي 

ع222222رض  أس222222لوب االستقص222222اء 
األمثل2222ة، غي2222ر المص2222نفة ، ودون 

لكلم222222ات ذات األهمي222222ة إب222222راز ا
وتوجي222ه تفكي222ر الط222الب ب222إعالن 
األه22داف، ومه22ام الط22الب. ويق22وم 
الط22الب ب22ـتأمل األمثل22ة ومالحظ22ة 
م22ا بينه22ا م22ن أوج22ه الش22به وأوج22ه 
االخ22تالف وتصن22ـيف األمثل22ة ف22ي 
مجموع2222222ات بحس2222222ب خاص2222222ية 
مش2222تركة و اس22222تنتاج التعم22222يم أو 
القاع222222دة الكلي222222ة ، وتفص222222يالتها 

لة تنتمي إل2ى الجزئية و إعطاء أمث
 موضوع الدرس.
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ويتطل22ب تعل22يم االستقص22اء درج22ة 
عالي222ة م222ن التفاع222ل ب222ين الم222تعلم 
والمعل222222م والم222222واد، والمحت222222وى 
والبيئ22ة. ويص22بح ك22ل م22ن الطال22ب 
والمعلم سائلين ومثابرين وب2احثين 
ومحقق22222222ين وط22222222ارحي أس22222222ئلة 

 ومتأملين.

وتش2222رك العملي2222ات االستقص2222ائية 
الطال22ب ف22ي عملي22ة الس22ؤال وف22ي 

اغته وتحدي22222222ده وتقري22222222ر ص22222222ي
األس2222اليب األفض2222ل ف2222ي إج2222راء 

 الدراسة.

ويعتب22ر االستقص22اء أس22لوباً ق22ديماً 
فق22د قام22ت الثقاف22ة الغربي22ة القديم22ة 
عل2222ى نم2222ط ال2222تعلم الق2222ائم عل2222ى 
االستقصاء كالتعليم الذي ن2ادى ب2ه 
ك22222ل م22222ن س22222قراط أو أرس22222طو 
وأفالط2222ون بحي2222ث يك2222ون جمي2222ع 
الط2222الب منخ2222رطين ف2222ي عملي2222ة 

 التعلم.

ج222222رى عملي222222ات االستقص222222اء وت
 األساسية وفق الخطوات التالية:

م2ن  Observingـ المالحظة: 1
خالل تحديد األش2ياء وخصائص2ها 
والقي222222ام بمالحظ222222ات منض222222بطة 

 وترتيب المالحظات.

 Classifyingـ التص222نيف  2
حيث يتم إج2راء تص2نيفات بس2يطة 

ومعق22دة ووض22ع المالحظ22ات ف22ي 
 جدول وترميزها.

ـ االس22222تدالل (االس22222تنتاج)  3
inferring  الس222222222222222222222222تخالص

االس22222222تدالالت المبني22222222ة عل22222222ى 
المالحظات وبناء مواقف الختب2ار 

 االستدالالت.

 Usingـ اس22تخدام األرق22ام  4
numbers  م222ن خ222الل التع222رف

عل2222ى المجموع2222ات الرقمي2222ة ث2222م 
االنتق2222ال إل2222ى عملي2222ات رياض2222ية 

 عليا.

تميي2ز  Measuringـ القي2اس  5
 وترتيب األطوال.

ـ اس222تخدام عالق222ات االط222راد  6
  Usingالفراغ22ي ـ الزمن22ي 

space – time relationships . 

--------------------------------------------- 

- Donald .C; Orlich, 
Robert.J; Richard.C; 
Callahan 
.Harry.W.Gibson. 
"استراتيجيات التعليم, دليل لتدريس 
أفضل". ترجمة عبد هللا مطر أبو نبعة 

) الكويت, مكتبة الفالح,  2003:(
. 466,صىطبعة األول  

- www.colleges.ksu.ed
u.com. 
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Instructional 
Packages 

Paquets 
d'enseignement 

 حقائب تعليمية
 

وه222222ي إح222222دى رزم ال222222تعلم      
ال22ذاتي، وه22ي عب22ارة ع22ن برن22امج 
محكم التنظيم يقترح مجموع2ة م2ن 
األنش22طة والب22دائل التعليمي22ة الت22ي 
تساعد المتعلم على تحقي2ق أه2داف 
محددة. وتتصف الحقيب2ة التعليمي2ة 
بأنه22222ا منظوم22222ة متكامل22222ة وي22222تم 
التخط222222يط له222222ا وفق222222اً لم222222دخل 
المنظوم22222ات للتقني22222ات التعليمي22222ة 

د األه22داف أو خب222رات حي22ث تح222د
وطرائق التدريس، ومص2ادر تعل2م 
متنوع22ة، وأس22اليب تقي22يم وتق22ويم، 
وأدوات قي2222اس). ويتحق2222ق إتق2222ان 
التعليم والتعلم م2ن خ2الل االهتم2ام 
بأداء المتعلم خط2وة بخط2وة. وف2ي 
الحقيب222ة التعلمي222ة تتن222وع الوس222ائط 
والنش2222222اطات وأس2222222اليب ال2222222تعلم 
(اختب222ار قبل222ي لتحدي222د المس222توى، 

ون2222222ة الوظيفي2222222ة لمحت2222222وى المر
الحقيب222ة، تع222دد الب222دائل التعليمي222ة 
لكفال222ة حري222ة االختب222ار، مراع222اة 

الس2222رعة الذاتي2222ة للم2222تعلم، تن2222وع 
الخب22222222رات التعليمي22222222ة القابل22222222ة 
لالكتساب، االعتماد عل2ى التعزي2ز 
الفوري والتغذي2ة الراجع2ة. تتك2ون 
الحقيب22222ة التعليمي22222ة م22222ن ص22222فحة 
العن22222222وان، والفك22222222رة العام22222222ة، 

ف التعلمي2222222ة المتوق2222222ع واأله2222222دا
تحقيقه22222ا، والنش22222اطات والب22222دائل 
التعلمي222222222ة والتق222222222ويم، ودلي222222222ل 
الحقيبة.الحقيب2222ة التعليمي2222ة عب2222ارة 
ع222ن برن222امج تعل222يم ذات222ي تتكام222ل 
عناص2222ره بعض2222ها م2222ع بع2222ض، 
وتتفاع222ل بش222كل وظيف222ي لتحقي222ق 

 وع22222اءو ه22222ي  أه22222داف مح22222ددة.
معرفي يحتوي على ع2دة مص2ادر 
للتعل22222يم، ص22222ممت عل22222ى ش22222كل 
برن22امج متكام22ل متع22دد الوس22ائط، 
يس22تخدم ف22ي تعل22م أو تعل22يم وح22دة 
معرفي22222ة منوع22222ة، تتناس22222ب م22222ع 
ق2درات الم2تعلم، وتناس2ب بيئت22ه، و 
ي22ؤدي تعليمه22ا إل22ى زي22ادة مع22ارف 
وخب222222رات ومه222222ارات الم222222تعلم، 
وتؤهل2222ه لمقابل2222ة مواق2222ف حياتي2222ة 

س222به نتيج222ة تعلم222ه ت222رتبط بم222ا اكت
وتع2رف بانه2ا .محتوى هذه الحقيبة

أس22لوب م22ن أس22اليب ال22تعلم ال22ذاتي 
أو تفري222222د التعل222222يم ال222222ذي ازداد 
االهتمام به في اآلونة األخيرة م2ع 
التغي22222رات والتط22222ورات العلمي22222ة 

 الحديثة


