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 النجاح عملية التعليم و التعلم

 يجب ان يكون

ر الفعال لوضعيات التعلمالتدبي  

ه العمليةلن تنجح هذ  

ناجحا و فعاال االستاذاذا كان اال    

 ويكون كذلك اذا كان

التربوية كمرجع ستعانة بالتوجيااتاال   

 

 _ ديداكتيكي _بيداغوجي _متواصل جيد  

  ذو اخالق ووجدان

 وذلك من خالل 

  ستعانة بالمعينات و الوسائل التربويةاال

  تدبير الزمان و الفضاء تدبير الفصل

مراعاة التواصل اللفظي و غير اللفظي     

ريطة الذهنية كوسيلةاستخدام الخ  

ويموالتق التدبيرللتخطيط و   

ة الفعالةاالسئل  
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 التدبير
 

 Gestio فتقابلها لفظة الفرنسي ،تدل لفظة التدبير في اللسان العربي على ترتيب أفعال لغاية مقصودة . أما في اللسان    

 مثل Organisationو التنظيم   Administration و اإلدارة  و األعمال على التسيير  تدل في مجال المال التي  

 التي تدل على مجموع ومنها حصيلة التدبير .تدبير ثروة أو تركة شخص مادي أو معنوي بواسطة ممثل أو نائب 

تسييره في كل مناحيه  إدارة الشأن العام في مجال الحياة العامة ومباشرة   العمليات المنجزة خالل السنة المالية ، وعلى

 اإلدارية و القانونية و اإلقتصادية و السياسية ... من أجل المصلحة العامة . 

التربية ، أي التدبيرالديداكتيكي البيداغوجي بناء على هذه الدالالت ، يمكن القول بأن التدبير في مجال التعليم و     

الممارس خاصة من قبل المدرس في المرحلة التطبيقية  للتخطيط ، يعني التهديف العلمي المحسوب لفعل التدريس. أي 

تنظيم و ترتيب و تصنيف ما يجب فعله إلحداث التعلم بحسب األولويات من حيث الكفايات المستهدفة و المادة المعرفية و 

 طرائق التدريس و فضاء القسم و الغالف الزمني و الفئة المستهدفة أو الفئات المستهدفة في حال القسم المشترك .

إذن ، هو تدبير للوضعيات التعلمية و فق مقاربة ما للتدريس ] تقليدية مضامينية / نسقية  التدبيرالديداكتيكي البيداغوجي  

و مادامت المقاربة المعتمدة في المنظومة التربوية المغربية ، فإن تدبير تلك  باالهداف / مجزوءاتية بالكفايات ...[ .

 الوضعيات يجب أن يتم وفق المقاربة الكفاياتية في جميع أبعادها : الغائية و المعرفية و البشرية و المنهجية و المكانية 

.و الزمنية ... وغيرها  

قع المتعلمين على كراسي الدراسة داخل الحجرة العتبارات المستوى و ليس هو تحديد و ترتيب موا   تدبير الفصل الدراسي

السن و الجنس و طبيعة شخصية المتعلم من حيث  االنضباط و المرحلة النمائية  ...و ما إلى ذلك . بل المقصود به  هو 

جتماعية و ديداكتيكية و فعال هذا الجانب الحسي الحركي مجتمعا مع جوانب أخرى تواصلية و وجدانية و قيمية أخالقية ا

بيداغوجية . إنه بعبارة جامعة مهما اختلفت التسميات : ممارسة القسم / إدارة القسم / تسيير القسم / قيادة القسم / ... 

مجموع التدخالت المنجزة داخل القسم من قبل المدرس مع المتعلمين ومن قبل هؤالء أنفسهم مع بعضهم البعض  من أجل 

اف التعلم المنصوص عليها في  الوثائق التربوية الرسمية ، و وفق المهام التي أعاد هو) أي المدرس ( تسهيل تحقيق أهد

بسبب مغيرات من قبيل : قدرات المتعلمين ، واقع القسم ، الوضع العام للتعليم ، مواقفه الخاصة ... ما يعني أن  تحديدها

رس ، بل أيضا باألبعاد التي تحددها سياسة الدولة في التربية تدبيرالفصل الدراسي ال يتمتع فقط بالبعد الشخصي للمد

 والتعليم إلى جانب األبعاد التي تحددها المناهج الدراسية بوحداتها ومكوناتها و وضعياتها التعلمية .

 تدبير الفصل

و بهدف تنظيم المتعلمين والوقت والفصل والمواد التعليمية  ستاذالتي يستخدمها اال من األساليب و اإلجراءاتمجموعة 

لتنمية األنماط السلوكية المقبولة لدى المتعلمين وحذف األنماط غير المرغوب فيها وتهيئة الجو الودي وتحقيق نظام 

.علم الجيدتفعيل عملية التدريس وحدوث عملية الت من أجل اجتماعي فعال ومنتج داخل الفصل  والعمل على استمراره  

 أنماط إدارة الفصل 

 النمط الحازم الديمقراطي 

o يضع ضوابط على المتعلمين ولكنه في نفس الوقت يشجع االستقاللية ويشرح األسباب التي وراء اتخاذ 

  .القرار

o يستخدم المدح والتشجيع.  

o يستخدم العقاب المهذب دون توبيخ.  

o يتقبل التفاعل اللفظي والمناقشات.  

o  مهارات االتصال لدى المتعلمينيشجع وينمى. 

o تاحة فرص متكافئة بين المتعلمين.ا 
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o شراك المتعلمين في المناقشة وتبادل الرأي ووضع األهداف ورسم الخطط واألساليب واتخاذ ا

 القرارات.

o .احترام قيم المتعلمين وتقدير مشاعرهم وتطلعاتهم 

o قدراتهم.تاحة الحرية الفكرية لكل المتعلمين والثقة فيهم وفي ا 

o  بالتعالي، وعدم التساهل معهم واالنفتاح عليهم اشعار المتعلمينعدم.  

 النمط التسلطي 

 يالنمط العاطف 

 النمط الفوضوي 

 البيئة المادية للفصل )المكان_ الزمان_ النشاط_ السلوك(

بأشياء ال ضرورة لها وتوزيعحامه واالستفادة من كل ركن من اركان الفصل دون ازد المكانيةيقصد بها تهيئة الظروف     

التجهيزات والمواد والوسائل التعليمية بما يتناسب مع طبيعة المتعلمين واحتياجاتهم وبما يتناسب وطبيعة األنشطة 

.والخبرات التعليمية  

 القواعد الفصلية

 الخطوات العملية التيفصل, وتحدد باالشتراك مع المتعلمين تمثل معايير للعمل داخل ال ستاذاأل عبارات يصوغها

 يتعلم المتعلمون هذه القواعد بوصفها مفاهيم يتم تعليمها بوضوح في سياقات.يتبعها الفصل أثناء األنشطة اليومية

تحتاج هذه الخطوات والقواعد التي توضع للتعامل مع هذه األنشطة أن تكون ثابتة تماما حتى  ومناسبات متعددة.

 ستاذمما يجعل األ وأن توضع بالمقابل مكافاءات و عقوبات  الحاجة إلى قولهان يتمكن المتعلمون من إتباعها دو

.متفرغا لتكريس طاقته للتدريس  

 أساليب بناء العالقات االجتماعية داخل الفصل

  أن ينادي المعلم المتعلمين بأسمائهم 

  األلفاظ التي تشعر المتعلم باالحترام. استخدام 

  .يتقبل المعلم آراء وأفكار المتعلمين ومشاعرهم بغض النظر عن كونها سلبية أو إيجابية 

  .استخدام أساليب التعزيز اإليجابي الذي يشجع المشاركة اإليجابية للتلميذ 

   محدودةنعم أو كلمة واحدة /من األسئلة التي ال تحتمل إال اإلجابة المحددة مثل ال لتقليلاو مفتوحةأسئلة استخدام 

 ر من األسئلة التي تتطلب تفكيراً واسعاً واستثارة للعمليات العقلية العليا .اكثاال 

 النقد م النقد البناء في توجيه المتعلمين , وينبغي أن ال يعمماستخدا 

   إعطاء المتعلمين الوقت الكافي للفهم 

   بسرعة مقبولة وبكلمات واضحة تتناسب مع مستويات المتعلمين.الحديث 

 ع المتعلمين على طرح األسئلة واالستفسار . يجشت 

 تشعر المتعلم باالستهزاء أو السخرية أو الخوف قدر أي حركة أو إشارة اصدعلى عدم ا 

 

 أساليب هدم العالقات االجتماعية داخل الفصل

 . استخدام عبارات التهديد والوعيد 

  عليها اإلجابة وعدمإهمال أسئلة المتعلمين واستفساراتهم وعدم سمعها 

 .فرض المعلم آراءه ومشاعره الخاصة على المتعلمين 

 االستهزاء أو السخرية من أي رأي ال يتفق مع رأيه الشخصي 

  .التشجيع واإلثابة في غير مواضعها ودونما استحقاق  
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 أدوار ومهام المعلم 

  الحرصللمتعلمين.  ةهداف التعليمياألتوضيح 

 ي سبيل بلوغ األهداف التعليميةد األدوار التي يتحملها المتعلمين فيحدت 

 يحرص على مشاركة المتعلمين في تحمل المسؤوليات. وع مسؤوليات إدارة الفصل على المتعلمين جميعاً يوزت 

 تعرف على حاجات المتعلمين ومشكالتهم , ويسعى إلى مساعدتهم على مواجهتها. ال 

 بينهم الثقة واالحترام المتبادل تنميةم العالقات االجتماعية بين المتعلمين , وينظت . 

 ح النتائج المباشرة للمتعلمين والبعيدة من وراء تحقيق األهداف التعليمية. يوضت 

 ماذا يحدث لو أن الشمس لم تظهر ”من خالل أسئلة تدفعهم إلى االنتباه مثل :  وحب استطالعهم إثارة دهشة المتعلمين

مثل العصفور ؟ علماً بأن للدجاجة جناحين أكبر من جناحي  لماذا ال تطير الدجاجة” أو   “طوال العام؟

              .“العصفور

 أن يلجأ إلى تقسيم المتعلمين إلى مجموعات صغيرة وفق متطلبات الموقف التعليمي 

  أن يستخدم أساليب التفاعل الفصلي التي تشجع مشاركة المتعلمين وأن يغير وينوع في وسائل االتصال والتفاعل سواء

 يغير نغمات صوته تبعاً لطبيعة الموقف التعليمي. أنو  في الوسائل اللغوية أم غير اللغوية

  ليب ع أسايأساليب اإلدارة الديمقراطية مثل العدل والتسامح والتشاور وتشجعلى أن يعتمد في تعامله مع المتعلمين

 .النقد البناء واحترام اآلراء

 تدبير الزمان و الفضاء 
 

.التعليمية دبير الشروط الفزيائية و المعنوية للوضعياتو المكان هو تتدبير الزمان   
.الزمن هو مقدار الوقت الذي يستغرقه الفعل و الزمن التربوي هو شرط قبلي للفعل التربوي  

دي تجرى فيه أحداث القسم.مكان هو الحيز الال  
 

 اكراهات تدبير زمن حصة دراسية
 

 لبرنامج و الغالف الزمني المتاح واقعيا الزمن الذي يتطلبها عدم تجانس من جهة المدرسين

 ضيق الوقت, تضخم البرنامج, عدم توازن الزمن المدرسي.... من جهة المتعلمين

 
 السبل الكفيلة بتدبير زمن الحصة

 

 التخطيط الجيد للتعلمات.  

 االبتعاد عن المخالفات التي تخل بالعقد الديداكتيكي. 

 آلليات اشتغاله ضبط المدرس. 

 تفعيل بنود التعاقد المتعلق بميثاق الفصل. 

 استحضار اوقات االنتباه خالل الحصة. 

 التواصل الجيد مع التالميذ. 

 حضور بعض ادارة الوقت عند المدرس لحظة تدبير التعلمات. 

 المعينات و الوسائل التربوية
 

هي جميع الوسائط التي تستخدم في األنشطة التعلمية لتسهيل اكتساب المفاهيم و المعارف و  المعينات الديداكتيكية

. المقدمةالمهارات و خلق المناخ المالئم لتنمية المواقف و االتجاهات، فهي تساعد المتعلم على التحقق من االفتراضات 

 .التجريبيةكساب التلميذ مجموعة من المهارات المرتبطة باستعمال الوسيلة التعليمية المستعملة: كالمهارات اودورها 
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تنمية  ، خاصة عندما يتفاعل مع الوسيلة التفاعلية بتلقائية و حب استطالعتعلماتهلعلى جعل التلميذ هو المنتج  تساعد

تعزز التواصل الدائم بين  عليمية على الرفع من جودة أدائه المهنيالكفايات المهنية للمدرس، حيث تساعده الوسائل الت

الوسائل التعليمية على  فتصن.التالميذ فيما بينهم من جهة و بين المدرس و تالمذته من جهة أخرى )خدمات اإلنترنت(

  .أساس طبيعة تفاعل المتعلم مع الوسيلة وعلى لحواسل وسائل موجهة أساس

 تكنولوجيا التعليم 

تكلفة, هو علم توظيف النظريات والمستحدثات العلمية لتحقيق أهداف التعليم بفاعلية و بطريقة أسهل وأسرع وأقل 

فتكنولوجيا التعليم تشمل باإلضافة إلى األدوات و المواد و األجهزة ، الطرق و البرامج و الخدمات الموظفة في المجال 

عملية مركبة، تشمل األفراد واإلجراءات واألفكار واألدوات، والتنظيم من و هناك من يرى أن تكنولوجيا التعليم  التربوي

 أجل تحليل المشكالت، وتنفيذ وتقويم الحلول المتعلقة بالتعليم

 

 معايير اختيار واستخدام الوسيلة التعليمية
 

  مقتنًعاً بأهمية الوسيلة التعليمية وما يقوم به  درسكون الميأن. 

 المراد تدريسها ملماً بأنواع الوسائل التعليمية التي تخدم المادة درسيكون الم . 

 أن تكون الوسائل التعليمية ذات قيمة تربوية واضحة من حيث توفيرها للوقت والجهد والمال . 

 تكون مناسبة ألعمال التالميذ وقدراتهم العقلية. 
 

 عند استخدام الوسيلة ةالمراحل العامة المراعا
 

 التخطيط لألنشطة و هاإحضار متطلبات , تجريب الوسيلةالتحضير  مرحلة. 

 إتاحة الفرصة الكاملة للتالميذ  ,اختيار المكان والزمان المناسبين لعرضها , التعريف بالوسيلة مرحلة االستخدام
 اإليجابية, و أخيرا حفظ الوسيلة بعد االنتهاء منها للمشاركة

  إجراء النقاش حول األفكار التي تضمنتها الوسيلة , تنظيم أنشطة تكميلية ثم إجراء تقويم مرحلة ما بعد االستخدام
  الستخدام الوسيلة ومدى االستفادة منها

 
 صفات المعينات التربوية الجيدة

 
 :تتضمن

 معالجة موضوع 

  التناسب مع الوقت المخصص لها 

 تحفيز تفكير الطالب لإلبداع واالبتكار 

 مع التطور العلمي و التكنولوجي مناسبة 

 سهلة االستعمال 

 ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة 

 التواصل اللفظي و غير اللفظي

 

، بين فردين فأكثر، وقد يكون كذلك في مجال الثقافة من أجل الفهم و االفهامعالقة تفاعل وتبادل وتأثير وأثرالتواصل هو  

إن التواصل ليس مجرد تبليغ للمعلومات بطريقة  يكون في مجال االقتصاد والسياسة وغيره،والفكر والتربية والتعليم، وقد 

 خطية أحادية، ولكنه تبادل لألفكار واألحاسيس والوسائل التي قد تفهم وقد ال تفهم بنفس الطريقة.

 التواصل التربوي أو البيداغوجي:
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مدرس)أو من يقوم مقامه( والتلميذ أو بين التالميذ أنفسهم.  التواصل البيداغوجي هو كل مظاهر العالقات التواصلية بين

كما يتضمن الوسائل التواصلية والمجال والزمان، وهو يهدف إلى تبادل أو نقل الخبرات والمعارف والتجارب والمواقف، 

 .مثلما يهدف إلى التأثير على سلوك المتلقي

 يالتواصل غير اللفظ

 .التي يتم نقلها وتبادلها دون استخدام األلفاظ هو كافة الرسائل أو المعاني

 محدداته 

o االتصال غير اللفظي يشمل كل ما يتواصل به المرء مع غيره دون  أن يلجأ إلى األلفاظ 

o .الخبرة المشتركة للرمز غير اللفظي تزيد من مقدار التفاهم 

o .االرتباط بثقافة المجتمعات 

o .االتصال غير اللفظي ذو مصداقية عالية  

  أشكاله 

o  تعابير الوجه 

o العينان 

o حركات الرأس  

o اللمس 

o الصوت 

o التعابير الحسية و الفيزيولوجية 

o الحركة 

o اللغة الرمزية المظهر العام واللباس 

o المكان والزمان 

 

غير اللفظي تواصل عوائق ال  

 .الجلوس بعيدا عن اآلخر 

 .التلويح باألصبع السبابة 

 .التثاؤب 

 .إغالق العينين 

 صوت غير مسرة. نبرة 

 معدل الكالم سريع جدا أو بطيء جدا 

 التوجيهات التربوية

 
تحتل الرياضيات في التعليم الثانوي  مكانة متميزة تستمدها من مساهمتها الفعالة في تحقيق األغراض المحددة 

 وجدانيا و تحقيقا لما نصلهذا التعليم الذي يتعين معه تحديد وظيفة تعليم الرياضيات في تكوين التلميذ عقليا و 

األهداف العامة لتدريس الرياضيات عليه المثاق الوطني للتربية و التكوين من اختيارات فانه ينبغي أن تعكس 

وبخالف باقي المواد، فإن بالتعليم الثانوي اهمية الثقافة الرياضية و مساهمتها في اندماج المواطن في المجتمع.

ي( قد اعتمدت ومنذ مدة غير قصيرة مادة الرياضيات بالثانوي )إعدادي وتأهيلالتوجيهات التربوية لتدريس 

م التأكيد كذلك مقاربة التدريس باألنشطة الرياضية التي تتيح للتلميذ أن يكون صانعا لتعلمه وفاعال أساسيا لتربيته

ديم مصطنع وكل إفراط في على حل المسائل وتقديم المفاهيم الجديدة انطالقا من مكتسبات التلميذ وتفادي كل تق

تدريب التلميذ على حل نماذج معينة من التمارين،حتى يتمكن من مواجهة المواقف الطارئة وحل المسائل الغير 

.متوقعة والتمييز بين الخطأ والصواب  
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كز على بناء اعتمادا على الدراسات والبحوث الدولية في ديداكتيك الرياضيات، تم االبتعاد عن تقديم رياضيات مجردة ترت

والمرور إلى رياضيات ترتكز على تنمية قدرة التلميذ على حل المسائل وعلى بناء معرفته  .منطقي ونهائي للمحتويات

  تنمية قدرة التلميذ على : التعليم الثانوي التأهيلي علىبواسطة أنشطة مختارة، مع التأكيد في 

 مناسب .حل المسائل الرياضية باستعمال االستدالل الرياضي ال  

 . التواصل بلغة رياضية سليمة  

  .توظيف األداة المعلوماتية 

 .ربط الرياضيات بمواد التخصص في شعبة العلوم التجريبية والشعب التقنية  

 .التأكيد، في شعبة العلوم الرياضية، على تعويد التلميذ على مواجهة وضعيات مفتوحة وعلى البحث  

 .استعمال المنهج العلمي  

 .التجريب من خالل أمثلة و التفكير المنطقي والتحليل النقدي  

 . حل المسائل و البرهنة  

 .نمدجة بعض الوضعيات  

 .التواصل  

 

 وجاءت األهداف العامة لتدريس الرياضيات بالتعليم الثانوي كالتالي : 

 على ممارستها وجعله مقدرا  إكساب التلميذ قيما واتجاهات إيجابية تجاه الرياضيات، يولد لديه الثقة في قدرته

 لمكانة الرياضيات في تنمية الفرد والمجتمع وذلك من خالل : 

 . تنمية قدرة التلميذ على حل المسائل  

 .تنمية قدرة التلميذ على التواصل رياضيا  

  .تنمية قدرة التلميذ على استعمال االستدالل الرياضي 

 .تنمية قدرة التلميذ على إقامة ترابطات  

  التلميذ بأسس متينة في الرياضيات تؤهله لدراسات مستقبلية أو لالندماج في الحياة العملية في ظروف تزويد

  مالئمة .

 .تنمية قدرة التلميذ على استعمال تكنولوجيات المعلومات و االتصال  

 

 
 تاريخ برامج الرياضيات

 

  برامج الرياضيات 1962-1955:

وكانت هي نفس المقررات التي  على الهندسة الكالسيكية والتحليل كانت مقررات الرياضيات تعتمد باألساس 

سا.تدرس في فرن  

 برامج الرياضيات 1982-1962:

تميزت هذه المرحلة بظهور ما يسمى بالرياضيات الحديثة،وهي تهتم باألساس بالمحتوى الدراسي الذي يجب  

ذ،وكانت أهدافهتدريسه للتالمي  

 لك بالتدريس المبكر للمفاهيم العامة وللرموز المنطقية.تدريب التلميذ على االستدالل وذ 

 .جعل الرياضيات أداة النتقاء التالميذ 

 جعل بناء األعداد والهندسة منطقيا 

     

:لكن بعد تطبيق هذه المقررات ظارت عدة مشاكل من بيناا   

 .طغيان الرياضيات المجردة واالفراط في الترميز الرياضي 

 .ظهور صعوبات كبيرة لدى التالميذ في الحساب وفي حل المسائل الهندسية 
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 .)غياب الهندسة وخاصة الهندسة الفضائية )تغييب الجانب الحدسي في الرياضيات 

 ضعف التالميذ في اللغة الفرنسية مما أدى إلى تدني نتائج التالميذ خصوصا في الرياضيات 

 

  برامج الرياضيات 1990-1982:

 رياضيات للجميع -تكوين رياضي غير انتقائي- 

 .تهييء التالميذ للتعليم العالي والحياة المهنية 

 .خلق انسجام بين مقررات مختلف المستويات 

  تجنب اإلفراط في التجريد والتركيز على مختلف 

 .االستدالل الرياضي 

 

 برامج الرياضيات 2000-1990:

 ئل.تبني مقاربة التدريس باألنشطة وحل المسا 

  تبني اختيار التوجيه المبكر نحو العلوم الرياضية انطالقا من التعليم األساسي وقد جعل هذا االختيار مقررات

   العلوم الرياضية جد طويلة ومعقدة.

 الخريطة الذهنية

 

فهي  لخريطة الذهنية هي وسيلة تتيح ادخال المعلومات الى الجانب األيمن و األيسر للعقل على شكل صور و خريطةا

وسيلة تساعد على التعلم و التذكر و تستخدم كطريقة من طرق استخدام الذاكرة و تعتمد على الذاكرة البصرية في رسم 

يستطع أي أحد استخدامها و تتطلب االبداع و الخيال و  توضيحي سهل المراجعة و التذكر بقواعد و تعليمات ميسرة.

 تدوينها في ورقة بيضاء باستعمال االلوان.

 خطوات رسم خريطة ذهنية 
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 االسئلة الفعالة


