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  الممارسة التعليمية في االبتدائي بين التصور والواقع

 حرير لزرق.د

  المركز الجامعي غليزان

  :المقدمة

عالقته بالعملية التعليمية من املواضيع يعترب موضوع التصورات و 

وهذا  ،علم النفسو  ،د امليادين املعرفية كالرتبيةاهلامة ضمن عدي

انطالقا من اخلربات  تتكونالتصورات بشكل عام تبىن و  باعتبار آن

 ،تواصل مع خمتلف أفراد ا�تمعاليت يكتسبها الفرد جراء تفاعله امل

تؤثر هذه التصورات القبلية للفرد حول الظواهر املختلفة يف تكوين و 

باعتبار العملية التعليمية التعلمية ظاهرة و  .وتوجيه سلوكه حنوها

الذي ميثل ملعلم و ن هذه القاعدة السابقة فااجتماعية فإ�ا ال تشذ ع

العنصر احملرك للفعل الرتبوي يتصرف داخل حجرة القسم انطالقا من 

من وليس بشكل اعتباطي فهذا األخري و أو فكر تربوي  ،رصيد تربوي

املهين املدرسي فانه يكون و  ،كاكه باحمليط االجتماعيخالل احت

تتم مبعىن  كيف ميكن أنو  ،ات معينة حول الرتبية مبادئهاتصور 

هذه التصورات القبلية للفعل التعليمي ألتعلمي وأساليبها و  ،قهاطرائ

وتظهر أثناء أداء هذا األخري لوظيفته  ،اليت يبنيها املعلم ميكن أن تربز

التعليمية داخل احلجرة الدراسية وقد ختتلف هذه التصورات  ،الرتبوية

 باختالف املعلمني والتأثريات االجتماعية اليت تلقوها مما جيعل لكل

و قواعد معينة  ،معلم له تصوره اخلاص به والذي يقوم على أسس

وهذه التصورات الرتبوية املختلفة اليت قد تشكل سلوكيات تربوية 

منط املعلم الدميقراطي ،من املعلمني  امعينة لدى املعلم مما يعين أمناط

الذي تؤكد ممارساته التعليمية على دور التلميذ يف العمل الرتبوي 

منط أوتوقراطي و  .وإثراء املادة التعليمية ،احلرية يف املشاركةوإعطاءه 

على أمهية املادة املقدمة أكيد على الدور احملوري للمعلم و مييل إىل الت

والتأكيد  ،يف املشاركة يف النشطات الرتبويةمع إمهال دور التلميذ 

على استخدام أسلوب العقاب يف تعديل السلوكيات اليت ال تساير 

كنتيجة ألمهية املوضوع من الناحية التطبيقية سعت و  .الصفيالنظام 

تصور معلم المرحلة االبتدائية للعملية "الدراسة احلالية املعنونة 

إىل حماولة "التعليمية وأثره على نمط ممارساته التعليمية الميدانية 

املكون كتصور كر الرتبوي املوجود لدى املعلم و معرفة انعكاس الف

ئه وأسسه على ممارساته التعليمية امليدانية داخل القسم تربوي له مباد

  .واليت قد تكون ممارسات تعليمية دميقراطية أو استبدادية أو فوضوية

  :تحديد اإلشكالية1-

نتاج تصورات كو حيملها   ،تعترب طبيعة الرتبية اليت يتبناها املعلم

  عي ككل قبلية كو�ا انطالقا من تفاعله مع غريه داخل احمليط االجتما

  

املهين الذي يتواصل معه و  ،وكذلك نسقه املدرسي ،ف عناصرهمبختل

  .حبكم أداءه لدوره التعليمي

بيعتها الرتبوية اليت يتبناها املعلم مهما كانت ط التصوراتهذه 

  .مبادئ معينةو  ،ترتكز كل منها على أسس

أساليب  يعكسفتصور املعلم القبلي للعمل الرتبوي، وكيفية أداءه 

متعددة يتصف كل ) تسلطية دميقراطية، فوضوية(ارسات تعليمية أو مم

وتبعا  ،منها خبصائص وميزات يكون هلا تأثري على الناتج التعليمي

هلذه األساليب الرتبوية اليت تظهر على شكل ممارسات تعليمية 

يصنف املعلمون إىل منط تسلطي استبدادي ومنط دميقراطي، ومنط 

  .فوضوي

التسلطي يعترب أن ) ممارسات(سلوب التعليمفاملعلم املطبق أل

العمل التعليمي هو نشاط تلقيين ينبغي أن يتصف باحلزم، 

واالنضباط، وعدم ترك احلرية للتلميذ سواء يف احلركة داخل إطار 

حجرة الدرس، أويف التعبري عن أرائه ومناقشة األوامر اليت يقدمها 

ليمية تكون ناجحة وفاعلة بينما املعلم الدميقراطي يرى أن العملية التع

إذا أعطى املعلم احلرية للتلميذ يف مناقشة األعمال، واملهام املقدمة له 

ما دام آن اهلدف الرئيس من كل النشاطات التعليمية هو خدمة هذا 

وذلك بتنمية شخصيته ككل وجعله عنصرا فاعال يف جمتمعه، ،املتعلم 

وي فانه يرى أن و املطبق لألسلوب الفوضأأما املعلم الفوضوي 

العملية التعليمية جيب أن تتميز بإعطاء احلرية الكاملة للمتعلم داخل 

  .حجرة الدرس لدرجة قد تصل إىل حد الفوضى

فحجرة الدرس متثل ذلك احمليط املهين الذي يظهر فيه املعلم 

والظواهر مبا يف ذلك تصوره  ،وتصوراته لألشياء ،خمتلف اجتاهاته

ساسية اليت تقوم عليها والذي ينعكس على شكل للرتبية واملبادئ األ

والتفاعل مع  ،نشاطات وسلوكيات تربوية تسهل عليه عملية التواصل

أفراد اجلماعة التعليمية �دف ترمجة حمتوى الربنامج إىل سلوكيات 

  .إجرائية عند التلميذ

  :هذا يقودنا إىل طرح التساؤالت التالية

  ارسات تعليمية ميدانية معينة ؟هل تعكس تصورات  املعلم للرتبية مم•

استبدادية (للرتبية أمناطا تعليمية خمتلفة و هل تنتج تصورات املعلم أ.

  .؟)تسلطية ودميقراطية 

  

  :فروض البحث -2

  :انطالقا من التساؤالت املطروحة متثلت فرضيات البحث يف األيت
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 نتوقع أن تعكس تصورات املعلم للرتبية ممارسات تعليمية ميدانية •

  ).فوضوية ،دميقراطية ،استبدادية( معينة 

  :الهدف من البحث3-

طبيعتها �دف إىل حتقيق أهداف و  ،كل دراسة مهما كان نوعها

حمددة،  واهلدف الرئيسي الذي نسعى إىل الوصول إليه من خالل 

حبثنا هذا هو حماولة معرفة ما إن كان للتصورات القبلية للمعلم 

ثري على ممارساته امليدانية داخل حجرة للعملية التعلية انعكاس وتأ

وبعبارة أخرى نسعى إىل معرفة ما إن كانت نوعية أو منط  ،الدرس

اليت يربز املرحلة االبتدائية و  املمارسات التعليمية امليدانية للمعلم يف

أثناء أداءه لدوره التعليمي ألتعلمي ناجتة عن التصورات القبلية للفعل 

 . ملها كفكر على املستوى الذهينالتعليمي ألتعلمي اليت حي

 :أهمية البحث4-

إلقاء الضوء على موضوع التصورات التعليمية اليت يبنيها املعلم من -

 .املهينو  ،خالل عالقاته بالعناصر املكونة حمليطه االجتماعي

معرفة ما إن كانت هناك انعكاسات هلذه التصورات القبلية للرتبية -

اليت تظهر و ية داخل الفصل الدراسي للمعلم على نشاطاته امليدان

  .أثناء تفاعله مع اجلماعة الصفية

 :دواعي اختيار الموضوع-5

  :البحث فيهضوع و من بني العوامل اليت دفعتنا الختيار هذا املو 

أمهية املوضوع ،املطالعة الشخصية املتصلة باملوضوعاالهتمامات و -

يب الرتبوية املستخدمة التعليمية نتيجة تأثر املتعلم باألسالو  ،الرتبوية

 ،اطيةأساليب تعليمية دميقر  ،أساليب تعليمية استبدادية(املعلممن قبل 

اليت تكون كانعكاس لتصوره للعملية ، و )أساليب تعليمية فوضوية

 .الرتبوية

  :التعريفات اإلجرائية للمفاهيم-6

يتمثل يف خمتلف اآلراء واألفكار اليت حيملها معلم  :التصور التعليمي

رحلة االبتدائية وحتديدا السنة الثالثة على شكل تصورات ذهنية امل

حول العمل التعليمي، واليت كو�ا انطالقا من تفاعله مع احمليط 

من جهة ثانية  االجتماعي العام من جهة،  وحميطه املدرسي واملهين

  .واليت من شأ�ا أن تؤثر على ممارساته امليدانية للفعل التعليمي

التعلمية و  ،العنصر الفاعل يف العملية التعليمية هو ذلك:المعلم

الذي يهدف إىل تنمية شخصية التلميذ من خالل ترمجة الربنامج 

الرتبوي إىل سلوكيات ظاهرة ومالحظة ميكن قياسها مستخدما يف 

فوضوية تعكس رؤيته ،ذلك أمناطا تعليمية خمتلفة تسلطية دميقراطية 

  .للرتبية

وتتمثل يف تلك املمارسات التعليمية  :يةأنماط الممارسات التعليم-

امليدانية اليت يبديها معلم السنة الثالثة ابتدائي خالل أداءه لعمله 

اليت ميكن إن تكون ممارسات الدراسية و البيداغوجي داخل احلجرة 

 .تعليمية دميقراطية أو فوضوية أو استبدادية

  :حدود الدراسة-7

ة مؤسسات تعليمية ابتدائية لقد أجريت هذه الدراسة امليدانية بعد

 04كان ذلك بداية من عددها مثانية عشرة مدرسة و  بلغن بوالية غليزا

  .من نفس الشهر  28ماي إىل غاية  

  :عينة البحث-

لقد متثلت عينة الدراسة يف معلمي السنة الثالثة ابتدائي باعتبار أن 

 معرفة التصورات اليت كو�ا املعلم حول إىلهذه الدراسة تسعى 

وانعكاسا�ا على ممارساته التعليمية  ةالتعلميالعملية التعليمية 

  ).دميقراطية و اوتوقراطية و فوضوية(

معلما )41(حيث بلغ عدد أفراد عينة املعلمني واحد و أربعون 

يدرسون أقسام السنة الثالثة ابتدائي خضعوا لإلجابة على بنود 

بتدائية باجزاءه الثالثة استبيان املمارسات التعليمية ملعلم املرحلة اال

املمارسات التعليمية األوتوقراطية،  ،املمارسات التعليمية الدميقراطية(

حىت نتمكن من حتديد نسبة اجتاه ) املمارسات التعليمية الفوضوية

  .املمارسات التعليمية لكل معلم 

  :اإلطار النظري للدراسة_

 :  األصل النظري لمفهوم التصورات-8

ظري ملفهوم التصورات إىل املفكر وعامل االجتماع يعود األصل الن

الذي يعد أول من  )Emile Durkheim"(إميل دوركامي"الفرنسي 

لى خصوصيات التفكري استخدم مفهوم التصور للداللة ع

متييزه عن التفكري الفردي مع تأكيده على أن و  ،االجتماعي

خالل  التصورات الفردية ما هي إىل نتاج تأثري اجتماعي وهذا من

املمارسني من قبل اجلماعة على  والضغط االجتماعيني ،عملية التأثري

 ): Hallouma،147،2000( األفراد أثناء عملية التنشئة االجتماعية

 Emile( أن إميل دوركامي )83، 2007(ويضيف مسلم  

Durkheim ( كموضوع   1898قد تطرق إىل مفهوم التصورات سنة

وهذا من خالل اهتمامه بدراسة  هام ضمن علم النفس االجتماعي

واألساطري املختلفة أين خلص إىل اعتبار التصورات اليت  ،الديانات

يبنيها الفرد حول عامله اخلارجي احمليط به تعود أساسا إىل اعتبار 

  .املصدر أو املرجعية الدينية

كما حاول كذلك من وراء دراسته للتصورات االجتماعية معرفة 

ي، والثقايف للجماعات على الواقع االجتماعي تأثري اإلنتاج الفكر 

مؤكدا على أن ا�تمع يشكل كال، مبعىن وحدة ذات خصوصيات 

ختتلف عن ميزات جمموعة العناصر املكونة له مما دفعه إىل النظر جبد 

إىل الضغوط اليت يتعرض هلا الفرد مبينا أن التصورات تفرض على 
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ره االجتماعي وتتجسد يف الفرد كتقنيات التفكري واألداء ضمن إطا

التنظيمات االجتماعية بواسطة القواعد االجتماعية ،واألخالقية، 

  .والقانونية

 :التصورات التربوية   9_ 

يعترب مصطلح التصورات أهم املصطلحات يف امليدان الرتبوي 

وهو ما يفسره االهتمام الكبري الذي حضي به هذا املوضوع من قبل 

وما والتعليم والتعلم خصوصا حيث أن كل املختصني يف الرتبية عم

نشاط أو سلوك داخل الفصل الدراسي إال وتسبقه آراء وأفكار على 

  .مستوى الذهن واليت تساهم يف توجيهه بشكل كبري

على أن  (Philip Merieu)"فيليب مرييو"ويف هذا ا�ال يؤكد 

أي سلوك ال ينتقل من جمال إىل آخر بل ينتقل من تصور إىل تصور 

 George" (جورج شاباز"أخر أكثر فعالية ويف نفس االجتاه يرى 

Chappaz ( أي موضوع مهما كان نوعه وطبيعته ال ميكنه تكوين

 Jean).مفاهيم جديدة إال إذا ارتبط مبفاهيم جديدة فاعلة ومؤثرة

Clenet :1999.32) 
 :أقسام التصورات التربوية-

هو ) Migne .J"(جان مني"التصور آو التمثل الرتبوي حسب 

وهو كذلك عملية تنظيم للمعرف واملعلومات اليت  ،منوذج شخصي

  .�دف إىل مشاكل معينة

فريى أن التصورات هي عملية فكرية ) Astolfi"(اصطولفي"أما 

صعبة بالنسبة للمتعلم واليت تتوقف خصائصها على كيفية تنظيم 

   .املعارف يف الذهن وعلى العوائق املتعلقة بكل جمال معريف
http//:bourehim.unblog.fr/files/201.1/11/représentations

(.ppt).  .  

بان التصورات داخل املؤسسة ) 296.1999" (شبشوب"يرى و 

الرتبوية تتفرع إىل تصورات عديدة تبعا للعناصر املكونة للفعل الرتبوي 

واملتفاعلة داخل حميط تنظمه قواعد معينة حيث جند ما يسمى 

يما يتعلق باملعلم واملتعلم واملعرفة وتصورات املعلم بتصورات املؤسسة ف

اصة به فيما خاملؤسسة واملعرفة واملتعلم الذي لديه كذلك تصورات 

  .يتصل بعناصر الفعل الرتبوي

ميثل عنصر املؤسسة قاعدة هامة يف أحباث :تصورات المؤسسة-

ن علم النفس االجتماعي فالعالقات الذاتية اليت جتري بني األفراد تكو 

  .داخل حيز أو حميط اجتماعي تنظمه قوانني صارمة

وتكون املؤسسة الرتبوية املتمثلة يف املدرسة تصورا�ا حول خمتلف 

األطراف املتواجدة واملتفاعلة داخل احمليط املدرسي انطالقا من 

الوثائق الرمسية اليت تنضم عملها واليت تعكس أيضا فلسفة ا�تمع 

  .مل على حتقيقهاالرتبوية واألهداف اليت تع

تتحكم املنطلقات واملبادئ الرتبوية اليت حيملها  :تصورات المعلم

املعلم كفكر تربوي يف عملية بناء وتكوين خمتلف التصورات اجتاه كل 

العناصر املتواجدة على مستوى العملية الرتبوية وقد تكون هذه 

ية بناءا و فوضو أاملبادئ اليت حيملها املعلم دميقراطية أو اوتوقراطية 

على االجتاه الرتبوي الذي ينتمي إليه فتصور املعلم يف الرتبية 

األوتوقراطية للطرف الثاين يف العملية التعليمية يتجه إىل اعتباره ال 

ميتلك أي معرفة واليت يعترب املعلم هو مصدرها األول واألساسي وانه 

عدمي ظر إليه على أنه يعد صفحة بيضاء يكتب عليها ما يريد كما ين

بالتايل جيب استخدام أساليب العقاب والزجر والقوة االنضباط و 

إمهال  إىل لتعديل سلوكه كما مييل تصور املعلم للمتعلم يف هذا اإلطار

مجيع جوانب شخصيته النفسية واإلنسانية مع التأكيد على خمتلف 

  .صفاته املعرفية

حيث يرى أن املعلم يف ) شبشوب(وهو ما يذهب إىل تأكيده 

ذا االجتاه الرتبوي يضع الصفات اإلنسانية للمتعلم يف أدىن سلم ه

  .تصوراته يف حني ميوقع الصفات املعرفية يف املقام األول

ل املتعلم يف الرتبية أما التصور الرتبوي الذي يكونه املعلم حو 

الدميقراطية فانه يؤكد على ضرورة االهتمام جبميع جوانب املتجددة و 

تماعية واملعرفية واعتبارها أساس العملية شخصية النفسية واالج

  .الرتبوية

كما يرى املعلم املادة املدرسة انطالقا من التصور القبلي الذي  

كونه حوهلا فقراءته للمادة وحتليله و وفهمه هلا ال يتم إال من خالل 

االجتاه املكون من قبله حول موضوع وحمتوى املادة وعليه فاملعلم 

كما يتصورها آو كما يعتقد أ�ا معرفة صحيحة   يدرس املادة املعرفية

  .وليس كما هي عليه
http//:bourehim.unblog.fr/files/201.1/11/représentat

ions.ppt).(  

عكس التصورات اليت يبنيها املعلم اجتاه املتعلم :تصورات المتعلم

واليت تركز على صفاته املعرفية فان التصورات املكونة من قبل املتعلم 

املعلم تتميز بالرتكيز على الصفات اإلنسانية والشخصية اليت حول 

وتليها الصفات ) املعلم(يتصف �ا الطرف األول يف العملية التعليمية 

الرتبوية يف حني تأيت الصفات املعرفية اليت ميتلكها املعلم يف آخر سلم 

  )299.1999:شبشوب(اهتمامات املتعلم 

املعلم سلوكيات ال تأخذ  ومن هذا يتبني أن املتعلم يطلب من

بعني االعتبار السلطة واملعرفة ال تعطيها االهتمام الالزم وعليه فان 

املتعلم حياول أن يعوض النظام العمودي لعلقة الرتبوية بنظام آخر 

  .يتميز باإلنسانية ويأخذ مطالبه العاطفية بعني االعتبار
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تعلم وحىت يتمكن املعلم من تعديل سلوكه ومعاجلة تصورات امل

يتحتم عليه أن يتجنب عملية الضغط والرتكيز على وضعيات 

يكتشف من خالهلا املتعلم أن معرفته ليست صحيحة كما ينبغي 

للمعلم أن يصل باملتعلم إىل فهم التصورات بكو�ا حتل حمل الواقع 

وترفض التناقض ويلعب الرأي فيها دورا جوهريا وان يواجه بني 

  .ح نفسها كبناء وتضع حدود صدقتهاالتصور واملعرفة اليت تطر 

وحىت يتحقق كل هذا جيب مساعدة املتعلم على إدراك تكون 

املعرفة اليت أصبحت هدفا عمليا لعملية التعليم وفهم خط اإلنتاج 

الفكري الذي أدى إىل النتيجة حىت ال يركب املتعلم النتيجة مع 

ري املمكن أن الصورة املعرفية املألوفة فال بد إذن أن نفهم أنه من غ

تكون هناك عملية احتفاظ مبعرفة ما إذا مل تكن هناك عملية إدراك 

صحيح هلذه املعرفة وتصورات املعرفة تدرس عرب ثالث أزمنة خالل 

  .بعد التعليم –أثناء التعليم  –قبل التعليم  -: عملية التعليم 

والذي يعدل مناهجه وبراجمه تبعا لقدراته املختلفة وخصائصه 

) Fergusson"(فرقوسون"يؤكده الفكر الرتبوي احلديث يرى  وهو ما

إن العمل الرتبوي ال يفرض أي تعليم فاملعلم جيب أن حيرتم استقاللية 

  ).39.2001:بوعالق( املتعلم دون السقوط يف الليونة والفوضى

ميكن تعريف املعلم على انه ذلك الشخص  :تعريف المعلم_10

وتعليم األجيال الصاعدة  ،ةالذي حيمل على عاتقه مهمة تربي

باستخدام أدوات ووسائل مدروسة وفق برنامج تربوي خيضع ملراقبة 

هيئة خمتصة داخل املؤسسة املدرسية واظافة إىل عملية التعليم يقوم 

  .املعلم بإرشاد وتوجيه املعلم

هو الفرد الذي يقوم مبهمة "مجال الدين الشامي"واملعلم حسب 

العملية التعليمية حيث ميارس نشاطات  التعليم وميثل األساس يف

تعليمية مدروسة يهدف من ورائها إىل إكساب املتعلمني سلوكيات 

-2002:الشامي.(السلوكيات الغري مقبولة لديهم مرغوبة مع تعديل

107.(  

ويعرف كذلك على انه الفرد الذي يلعب دور الوسيط يف  

م واكتساب األشياء بطرق العملية التعليمية يساعد التالميذ على تعل

  ) .  7.2006: فرج( .فعالة

كما ينظر إىل املعلم على انه الشخص الذي ميتلك املعرفة    

وطريقة تطبيقها على ارض الواقع مع امتالكه قدرة كبرية على التأثري 

: 2005.142. (يف املتعلمني من خالل خصائصه اإلنسانية واملعرفية

Arezki.(  

ك الشخص الذي ميارس مهام ووظائف املعلم أيضا هو ذلو   

أساسية وهي مساعدة اآلخرين على التعلم والتطور بطرق وأساليب 

  ).  34. 2009:نائل.(جديدة

وهو جزء من األجهزة املنفذة لرسالة التعليم يف ا�تمع باعتباره  

�ذا امل األساسي يف نقل املعلومات، واملعرفة إىل أبناء ا�تمع، و الع

لثالثة من يب الذي يقوم بعملية التدريس لألطوار افهو ذلك املر 

 .�يئة الظروف التعليمية، التعليمة العملية التدريساملرحلة االبتدائية، و 

  ).86. 2011:معوش(

  :أنماط المعلمين11_

و أالنمط االستبدادي  ):االستبدادي( النمط التسلطي•أ   

لم باعتباره التسلطي هو الذي يرى أن الرتبية تقوم على عاتق املع

الطرف الذي ميتلك كل أنواع املعرفة اليت يفتقد إليها املتعلم الذي 

ينبغي عليه أن يصغي وينتبه لكل ما يصدر عن منبع املعرفة دون أي 

نقاش وان يعيد املادة اليت حصلها كما هي عند االمتحان ويهدف 

هذا النمط من املعلمني إىل تقدمي اكرب قدر ممكن من املعرفة إىل 

وما مييز النمط االستبدادي هو حرصه الكبري على فرض . املتعلم

االنضباط داخل أفراد مجاعة الصف كما انه ال يتسامح مع املتعلم 

الضعيف التحصيل واملشاغب الذي ال ينصاع لقواعد االنضباط 

  .داخل احلجرة الدراسي

حيث يرى أن )  99:  2004"(ألبدري"وهو ما يؤكده  

ية للمعلم املتسلط تتميز بكون التفاعل بني طريف املمارسات التعليم

العملية التعليمية يبىن على أساس القسر ومركزية القرار واالستبداد 

  .بالرأي

وأثناء قيادته ألفراد مجاعته الصفية يقوم املعلم املتسلط 

االستبداد بالرأي وعدم ترك الفرصة -:باملمارسات التعليمية التالية

الضغط  االعتماد على استخدام أساليب.أرائهم للمتعلمني للتعبري عن

يفعلوه وكيف  يفرض على املتعلمني ما ينبغي أنوحيتم و  ،اإلرغامو 

ال حياول تكوين عالقات مع املتعلمني كما ال  ،أينيفعلوه ومىت و 

يسعى إىل التحكم الدائم يف باملتعلمني يرى انه على  ،يهتم مبشاكلهم

حياول أن املتعلمني يعتمدون  ،نقاشاملتعلم تقبل خمتلف أوامره دون 

  )67. 2006:فرج.( عليه باستمرار

تعكس املمارسات التعليمية للمعلم :النمط الديمقراطي•ب

الدميقراطي اجتاهات وتصورات تربوية هلذا النمط من املعلمني واليت 

تتميز جبعل املتعلم يعيش داخل جو تعليمي خاصيته األوىل حرية 

لنقد املوضوعي وتثمني العمل والنشاط والتفاعل إبداء الرأي وممارسة ا

 .داخل حجرة الدراسة  مما يعين انه حمور الفعل التعليمي ألتعلمي

  ).99. 2004:ألبدري(

إعطاء احلرية للمتعلم يف -:وتتميز املمارسات التعليمية مبا يلي

تشجيع و حتفيز املتعلمني مما يقوي دافعية التعلم ،عملية املناقشة 

احرتام قيم  ،م التعايل على املتعلمني حبكم املركز الوظيفيعد ،لديهم
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السعي إىل استثارة القدرة اإلبداعية عند  ،املتعلمني وتقدير تطلعا�م

: فرج. .( املتعلمني للعمل إىل أقصى حد ممكن يف العملية التعليمية

2006  .68.(  

تتميز املمارسات التعليمية للمعلم الفوضوي :النمط الفوضوي•ج

ياب التنظيم والتوجيه لكل األنشطة الصفية وعزوف الطرف األول بغ

مييل أسلوبه بوية عن تقدمي اخلطة بشكل منظم و يف العملية الرت 

القيادي إلفراد الصف بالضعف مع إعطاء احلرية للمتعلمني إىل درجة 

  .قد تصل إىل حد التسيب واإلمهال

  :اإلطار التطبيقي للدراسة

  12:أدوات الدراسة-

 -):المرحلة االبتدائية(يان الممارسات التعليمية للمعلم استب

يتكون استبيان املمارسات التعليمية ملعلم املرحلة االبتدائية من 

ثالثة أجزاء اجلزء األول خاص باملمارسات التعليمية للمعلم 

اجلزء الثاين يتعلق باملمارسات التعليمية للمعلم ) فقرة24(الدميقراطي

ا اجلزء الثالث فيخص املمارسات التعليمية أم)فقرة26(الفوضوي 

  ـ)فقرة28(للمعلم األوتوقراطي

اهلدف منه هو معرفة واكتشاف منط ممارسات معلم املرحلة 

  ـ)دميقراطية فوضوية اوتوقراطية(االبتدائية التعليمية

 
  ):التطبيق(كيفية اإلجراء

 مت توزيع نسخ االستبيان على جمموعة من املعلمني بلغ عددها

ببعض مدارس والية غليزان ومتثلت هذه ) 41(أربعون معلما و  واحد

بن حممود حمي الذين واجلديدة ونفطال واإلخوة : االبتدائيان فيما يلي

وقادي حممد  2و 1بن شهيدة حممد والسعادة فالح ووجلي حممد و 

ونواري عبد القادر وقوالل الشيخ أوالد عبد الرمحان وآللة عافية وعبد 

يس وصحراوي عبد الرمحان والقطاع الثاين بغليزان احلميد ابن بأد

  .سي عبد الرمحان العريبواخلروب و 

بعد عملية مجع النسخ املوزعة على أفراد عينة البحث عمدنا و 

إىل حساب تكرارات اختيارات كل فرد على حدى على البنود 

املكونة لالستبيان باجزاءه الثالثة لتحديد منط ممارساته التعليمية سواء  

و اوتوقراطية وهذا تبعا لنسبة اجتاه أو فوضوية أانت دميقراطية ك

    .اختياراته

  :يتقدير العبارات يكون كما يلو 

حيادي ثالث  ،موافق أربعة درجات ،موافق بشدة مخسة درجات

  .غري موافق بشدة درجة واحدة ،غري موافق درجتان ،درجات

  :نتائج الدراسة13_

تعكس تصورات املعلم للرتبية : عرض نتائج الفرضية اليت تقول-

 )دميقراطية فوضوية اوتوقراطية(ممارسات تعليمية ميدانية خمتلفة 

على  )معلمي السنة الثالثة(يبني استجابات أفراد عينة البحث  جدول

  .بنود االستبيان

 )التعليمية للمعلم نمط الممارسات(اتجاه االختيار
رقم  اختيارات أفراد العينة بالنسبة المئوية

 المعلم
 النمط الدميقراطي النمط الفوضوي النمط األوتوقراطي

 01 91,66 15,38 21,42  ممارسات تعليمية دميقراطية

 02 87,50 11,53 14 ,32 ممارسات تعليمية دميقراطية

 03 46,42 46,15 79,16 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 04 46,15 38,46 79,82 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 05 39,28 30,76 79,16 ارسات تعليمية اوتوقراطيةمم

 06 99,99 11,53 25 ممارسات تعليمية دميقراطية

 07 79,16 15,38 49,99 ممارسات تعليمية دميقراطية

 08 87,49 38,45 21,42 ممارسات تعليمية دميقراطية

 09 91,66 34,61 28,57 ممارسات تعليمية دميقراطية

 10 21,42 19,23 66,66 وقراطيةممارسات تعليمية اوت

 11 24,99 32,07 70,82 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 12 83,32 19,22 42,84 ممارسات تعليمية دميقراطية

 13 87,49 26,92 35,71 ممارسات تعليمية دميقراطية

 14 91,66 43,26 24,99 ممارسات تعليمية دميقراطية



6 

 15 87,49 38,46 50 ممارسات تعليمية دميقراطية

 16 87,49 19,23 25 ممارسات تعليمية دميقراطية

 17 87,49 38,46 28,57 ممارسات تعليمية دميقراطية

 18 83,33 61 ,34 39,27 ممارسات تعليمية دميقراطية

 19 93,66 00 17,85 ممارسات تعليمية دميقراطية

 20 87,50 35,06 39,27 ممارسات تعليمية دميقراطية

 21 83,32 19,23 14,28 عليمية دميقراطيةممارسات ت

 22 87,50 15,38 35,71 ممارسات تعليمية دميقراطية

 23 35,71 11,53 79,16 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 24 32,13 46,15 66,66 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 25 28,28 38,46 74,99 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 26 24,99 07,69 66,66 اطيةممارسات تعليمية اوتوقر 

 27 95,83 34,61 49,99 ممارسات تعليمية دميقراطية

 28 95,82 30,76 46,42 ممارسات تعليمية دميقراطية

 29 83,32 15,38 35,71 تعليمية دميقراطية ممارسات

 30 99,99 34,61 22,21 ممارسات تعليمية دميقراطية

 31 91,66 07,69 24,89 ممارسات تعليمية دميقراطية

 32 91,66 23,07 24,99 ممارسات تعليمية دميقراطية

 33 17,85 26,91 79,16 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 34 95,83 34,60 45,04 ممارسات تعليمية دميقراطية

 35 32,13 23,07 66,66 ممارسات تعليمية دميقراطية

 36 28,56 24,03 70,83 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 37 95,83 19,23 24,85 رسات تعليمية دميقراطيةمما

 38 100 34,60 39,28 ممارسات تعليمية دميقراطية

 39 99,99 34,60 42,85 ممارسات تعليمية دميقراطية

 40 21,60 19,23 79,16 ممارسات تعليمية اوتوقراطية

 41 39,46 34,61 70,82 ممارسات تعليمية دميقراطية
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الل اجلدول  أن اختيارا ت املعلمني واستجابا�م للبنود املكونة الستبيان املمارسات التعليمية للمعلم قد سارت يف اجتاهني يتبني من خ

) 27(الدميقراطي واألوتوقراطي ولكن بنسب خمتلفة حيث بلغ عدد املعلمني الذين كانت اختيارا�م تتجه حنو املمارسات التعليمية الدميقراطية 

 أي أ�م مييلون %  65,85ة قدرها  معلما بنسب

صائص إىل الرتكيز على النشاطات التعليمية اليت تعترب املتعلم هو مركز الفعل وكل عناصر  العملية التعلمية التعليمية ينبغي أن تتكيف مع خ

ن يفضلون الرتكيز على والذي%  34,14معلما بنسبة ) 14(ومميزات هذا املتعلم بينما بلغ عدد املعلمني الذين كانت اختيارا�م اوتوقراطية 

 .املادة التعليمية املقدمةاالنضباط و 

  :مناقشة النتائج14_

  ).دميقراطية اوتوقراطية فوضوية(تصورات املعلم للرتبية ممارسات تعليمية ميدانية خمتلفة    تعكس: مناقشة نتائج الفرضية التي تقول

على بنود استبيان املمارسات التعليمية للمعلم تبني أن هناك جمموعتني من املعلمني ) جمتمع البحث(بعد تفريغ إجابات املعلمني ككل 

حيث متثلت ا�موعة األوىل يف جمموعة املعلمني الذين يطبقون ممارسات  ،املمارسني باملرحلة االبتدائية باملدرسة اجلزائرية وهذا تبعا الختيارا�م

بينما متثلت ا�موعة الثانية يف %. 74,28معلما بنسبة قدرها  52وقد بلغ عددهم  ،داخل القسم تعليمية دميقراطية خالل ممارسا�م ملهامهم

ومما سبق يتضح أن النسبة  ،%25,71بنسبة قدرها  18واليت بلغ عدد أفرادها  ،جمموعة املعلمني الذين كانت ممارسا�م التعليمية اوتوقراطية

  .حنو املمارسات التعليمية الدميقراطية واليت ترتكز على مبادئ الرتبية احلديثة األكرب من املعلمني كانت اختيارا�م متجهة

سات أما يف ما يتعلق بعينة البحث واملتمثلة يف معلمي السنة الثالثة ابتدائي فقد كانت نسبة املعلمني الذين اجتهت اختيارا�م حنو املمار 

ذين كانت اختيارا�م متجهة حنو املمارسات التعليمية األوتوقراطية تبعا للبنود املكونة التعليمية الدميقراطية اكرب مقارنة بنسبة املعلمني ال

 27القسملالستبيان حيث بلغ عدد معلمي السنة الثالثة املطبقني للمبادئ التعليمية الدميقراطية واليت تربز أثناء أداء نشاطهم التعليمي داخل 

أفراد ا�موعة الثانية واليت متيل إىل االعتماد على املمارسات التعليمية األوتوقراطية عند يف حني بلغ عدد  ،%65,85معلما بنسبة قدرها 

حيث تعتمد جمموعة النمط الدميقراطي من املعلمني على تطبيق املبادئ الرتبوية %.34,14قدرهامعلما بنسبة 14ممارسة الفعل التعليمي 

إشراكه يف الفعل حجرة الدرس و وذلك باعطاءه احلرية داخل  ،على تنمية شخصيته العملو  ، تؤكد على االهتمام بالتلميذاحلديثة اليت

وكيفية حتقيقه  ،أما جمموعة النمط األوتوقراطي فإ�ا تعتمد على املبادئ الرتبوية التقليدية اليت تصر على االنضباط الصفي. ألتعلمي ،التعليمي

ميذ الغري منضبط و االهتمام الكبري باجلانب املعريف له مقارنة باجلوانب األخرى من واحملافظة عليه واستخدام العقاب لتعديل سلوكيات التل

  .شخصيته

آو اوتوقراطية واليت  ،وهذا ما يظهر تواجد فعلي لنوعني من املعلمني املمارسني باملدرسة اجلزائرية تبعا لنمط ممارسا�م التعليمية دميقراطية

واملهين وهذه النتيجة اليت توصلنا  ،ويبنيه انطالقا من تفاعله مع حميطه االجتماعي ،لم والذي يكونهتعكس تصورا سابقا للرتبية من قبل املع

)" فوضوية ،اوتوقراطية ،دميقراطية(أن تصورات املعلم للرتبية تعكس ممارسات تعليمية خمتلفة"إليها تؤكد الفرضية األساسية األوىل اليت تقول 

دميقراطي (اليت أبرزت وجود نوعني من األساتذة رايف وعالقته باملردود الدراسي و حول السلوك اإلش" وهابمغار عبد ال"وهو ما تؤكده دراسة 

  ).17.16. 2009: مغار( .تبعا لسلوكهم اإلشرايف املطبق مع التالميذ يف املرحلة الثانوية) و أوتوقراطي

وكانت هذه ". كورت ليفني " يت طبقت الكثري من أفكارأمناطه والالسلوك القيادي و  حول1939سنة " وايت"و" لبيت"وكذا دراسة 

ومت إخضاع هؤالء األطفال لثالثة أنواع  ،واليت بدأت بإنشاء أندية لألطفال يف سن العاشرة ،الدراسة عبارة عن جتربة على عدد من التالميذ

  :الدراسة إىل وتوصلت، النمط الال مبايلو  النمط الدميقراطي والنمط األوتوقراطي،من أمناط اإلشراف 

اإلبداع أكثر عند النمط الدميقراطي مقارنة بالنمط  ،تبدادي مقارنة بالنمط الدميقراطيإن اإلنتاجية مرتفعة عند النمط االس-

 ).17- 16.2009: عن مغار.(االستبدادي

دميقراطية ( تعليمية ميدانية خمتلفةوعليه فقد مت تأكيد الفرضية األساسية األوىل اليت تقول أن تصورات املعلم للرتبية تعكس ممارسات 

   ).فوضوية ،اوتوقراطية

  :الخاتمة
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واليت أكدت تأثري التصورات القبلية للعملية التعليمية للمعلم وانعكاسها ،استنادا للنتائج اليت توصلنا إليها و  ،هلذا املوضوع ابعد دراستن

حيث أظهرت النتائج وجود نوعني من املعلمني تبعا للممارسات ،ل التعليمي التعلمية امليدانية أثناء أداءه للفع،على ممارساته التعليمية 

لعملية  ةحيث متثل النوع األول يف منط املعلمني الدميقراطيني الذين يؤكدون على املبادئ الفلسفية الدميقراطي،امليدانية للنشاط التدريسي 

لتعليمية على مبادئ الفلسفة التعليمية التقليدية اليت تؤكد على األمهية احملورية وكذا املعلمون األوتوقراطيني الذين ترتكز ممارساته ا،التعلم 
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