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:التاليةاملقاصدحتقيقاحملاضرةتروم

اتمعرفة- ةاملؤسساتاملعتمدةالتعليميةاملقار بو يةالعموميةال ي،املستوى (املغر والثانوي بتدا
يعدادي:سلكيھ .)والتأ

ميةستاذ/املعلمومدىمنالتأكد- ماالبيالتواصلبأ سية،ممارستھوا وإدراكالتدر
اتيجيات ايؤسسالالتواصليةس تھعل .الفصلداخلالتعليميةمقار

امالضروري التفاعلقيمةإبراز - نوال :التاليةالثوابتخاللمنوالتواصلالتعلمب

اتھالتعلم§ .ومقار

اتيجياتھالتواصل§ .واس

.علملاملقرر التواصلنوعبيان§






العلمية التخصصات من العديد ة متم مية أ ، خ السنوات للتواصل، أصبح

زبرامجأصبحت- القدرةامتالكمساراتعز
ةالتواصل،ع ةأولو املؤسساتكب

ة بو ال

مالتواصلأصبحو - يجبالالكفاياتأ
ا اتفعيل ر نعندوتطو .املتعلم

التواصل

علم
النفس

المعلوميات

اللسانيات

...
التعليم
والتعلم

التربية

علم
االجتماع

الديداكتيكا






االتمنالعديديطرحمازالالتعليميةالعمليةداخلالتواصلتطور شروطتفعيلإن ش
سبةالعميقة :التاليةسئلةخاللمنذلكيتحددلألساتذة،بال

ää

دافدرس،تصميميمكنكيف- املتعلمعندالتواصلجعلبمقتضاهيتممحددة،علميةبأ
ئا اً ش ؟محور

نأنمنمحدددرسداخلالتحققيتمكيف- مفيمايتواصلون املتعلم لبي ؟فعاليةب

؟عليميةعمليةلداخلالتواصالفعلتقييميمكنكيف-






توف من البدء، نتمكن، لم ما التحقق صعب سئلة ذه عن جابة تقديم أمر بقى س
أعمق سؤال عن واملالئمة ة الضرور :  جابة

ää

؟؟- والتعلم التواصل ت ب املقررة العالقة ما





المتعلم

األستاذ

خارجيةمصادر
للمعلومات

أساليب 
بيداغوجية

داخليةمصادر
للمعلومات

الزمالء
المحيط 
المدرسي

...

المحيط
األسري

وسائل
للتعلمتقنية

استراتجيات
تواصلية



ةالثوابتاعتماد- جرائيةالنظر او ةاملعرفيةللديداكتي اللغاتعلمقضايامعا

Michel Billières et Nathalie Spanghero-Gaillard, Jean-Pierreو،(2005 Cuq, Isabelle Gruca(2005)(

ك - اتيجياتعأك ال للتعلممعرفية-وامليطااملعرفيةس
)Gauthier et Tardif Natalieو،(2000) Belzile Dieudonnéو،(2010) Leclercq et Marianne Poumay

(2004)(

-ِ َبّ ةمساراتدراسةالتفاعليةالنماذجتَ التعلميةالتعليميةالعمليةخاللاملعلوماتمعا
يمصطفى( ))2012(و)2010(بوعنا

والتفاعاملركز التعليماملستلزمةاملعرفيةاملساراتتنمية-
ي،مصطفى(() دىبوعنا ي،و )2012بلم

ميةقرار - س ودورهالتواصلبأ رالتعلمية،التعليميةالعمليةت ااملعارفبناءمسالكوتطو .ومعا
يمصطفى( ))2012(و)2011(بوعنا





والتواصل التعلم مجال البحث أدبيات :تمدنا

 )Aline G-R, 2008وVincent Roussel, & Aline G-Rو2009 All, 2007(

ةالثوابتعديد جرائيةالنظر ناملقرر التالزمذاتؤكدالو ةنوعيةب االالتعليميةاملقار يرتض

اتيجياتوطبيعةستاذ، اأنيجبالالتواصليةس اماً يفعل .ذلكمعا

اتيجياتمختلفاختصار بمقدورنا نةالتواصليةس ابمااملق اتمنيناس ةمقار خاللمننظر

طاطات داول ا :التاليةوا





uاتيجية املتعلمالتواصليةس ستاذدور التعلمدور ة مقار

املوجھ- .التواصل
مصدراملعرفة- ة مركز ر تقر

.ستاذ

كب- ك ب .ستماع
املعلومات/ حفظ- ن .تخز

مضمون- لالتعلماتنقل ش
وم ومف .وا

واملعارف- املعلومات .سط

والتبليغ النقل ة مقار

ن التلق ية من

العرض

ا ف املوجھ التواصل اتيجية واس والتبليغ النقل ة مقار





والتفاع البي التواصل اتيجية واس املعارف إنماء ة مقار



vاتيجية املتعلمالتواصليةس ستاذدور التعلمدور ة مقار

مج- امل .التواصل

بالقصد،- املتعلم، إشراك

التواصل .مسار

التعليمات- بع .  ت

ال- ثمارالعمل .اس

داف- ن عي و التعلم مسار .توضيح

ومحددة- ة وا عليمات .صياغة

املتعلم- .توجيھ

املعارف، بناء ة مقار

ا ر وتطو ا وإنما

ن التلق ية من

للمتعلمالسيمينارات الفردي العمل وتدعيم واملحاضرات، ،.



عاد متعدد التفاع التواصل اتيجية واس املعرفية ة املقار



wالتواصلية اتيجية املتعلمس ستاذدور التعلمدور ة مقار
-، والتفاع البي التواصل

التقنيات باعتماد والتواصل
ديثة .ا

التعلم- ال أش ل تدعيم
ي .التعاو

بناء- املتعلم دور تفعيل
التعليمية .العملية

املعارف- .عبئة
ستاذ- مع .التعاون
لق- ا ال أش ل ممارسة

املجموعة داخل بداع .و
ارات- وامل املعارف .تنمية

االت- ش .صياغة
املتعلم- .مصاحبة
واملوارد- الوسائل عض وضع

املتعلم .خدمة

عتمد- معرفية ة مقار
بصيغ املعارف بناء مسالك

عاد ومتعددة تفاعلية

ن التلق ية من

ا- ع جابة و االت ش سط ق طر عن .التعلم
االبيداغوجياتفعيل- ف املتعلم وإشراك ع، املشار ع ية .املب










سنؤسس مقتضى إبالغ جمموع التصورات، املرتبطة بالتعلم والتواصل، للمتكونني
يف مدرسة عمومية مغربيةأجنزناهعلى نتائج حبث ميداين 

-



ناملقررةالعالقةلتوضيحسنداً نتائجھاعتماد§ والواصلالتعلمب

ن§ نتمك لطبيعةالستخالصإجرائيةأدواتمناملتكون مااملرتبطةالتعليميةاملشا

ن§ مشروطتحس ابطف نال ودةب التعلميةالتعليميةالعمليةالفعالالتواصلوإقامةالتعليم،ا






أساسية محاور خمسة وفق سئلة ا ف انتظمت لألساتذة، ة موج استمارة ع ي امليدا بحثنا :تأسس

.)ة(ستاذتخصمعلوماتامتالكإس:ول املحور -

ياملحور - امھستاذايزاول الالتعليميةاملؤسسةنوعيةبتحديدخاص:الثا سية،م )املوادأو (واملادةالتدر
ا،ال همامعرفةوكذا.فصللداخلالتالميذوعدديدرس التعليميةالعمليةمكوناتمناماً مكوناً ستاذعت

.التعلمية

اتستاذومدىإالتوصليروم:الثالثاملحور - ةباملقار اودرجاتللتعلم،النظر امھاعتماد سيةم التدر
.الفصلداخل

عاملحور - اتيجياتستاذمعرفةمدىإدراكإدف:الرا التعلمية،التعليميةبالعمليةاملرتبطةالتواصليةباالس
اومدى سيةممارستھتطبيق ةمنيرتضيھبماارتباطاً الفصلداخلالتدر ةمقار .للتعلمنظر

امساملحور - نتحققھحدعفصلھ،داخلالتواصللفعلستاذتقييماستخالصيحاول :ا ستاذب
ة،منوالتالميذ نج مفيماالتالميذو ةمنبي يراتمنستاذيقدمھأنيمكنمامعأخرى،ج .اذلتقييمھت








ساتذة سعدد ة/املؤسسةا ااملدينة/ا : نوعي

مختلطة/إناث/ذكور 

التعليم :  سلك

ي ثانوي /ابتدا

عدد معدل

داخل التالميذ

الفصل

40
إناث25

ذكور 15

مل مدرسة

ة فاس/بوملان- فاسج

يمختلطة %33ابتدا

حنبل بن مام إعدادية

ة فاس/بوملان- فاسج

%34ثانوي مختلطة

ماللةمدرسة مر

مكناس ة أرفود/تافياللتج

يمختلطة %28ابتدا

ة الكبثانو موالي بن الطيب موالي يد الش

مكناس ة أرفود/تافياللت- ج

%37ثانوي مختلطة




رقم دول البحث: 1ا عينة



ةطبيعة• ةاملقار اتيجياتستدللتعلمالنظر اس

مخصوصةتواصلية

ماالتوافقإقامةيقتالتعليميالفعلنجاح• بي

ياً  وإجرائياً من

عامتانفرضيتان

اتستاذمعرفةبمدىيتقرر ال التعليميالفعلنجاح• للمقار

ة يحتفعيلھبمدىبلللتعلم،النظر اال .القسمل

نالتوافقحصللما• ةب ةاملقار اتيجياتللتعلمالنظر س و

ا،املناسبةالتواصلية سملمال بالنجاعةالتعليميالفعلا

والتم

فرضيتان إجرائيتان
ةبالثوابتستاذومدىمنالتأكد• النظر

ة االالتعليميةللمقار التعليمي،فعلھعتمد

اتيجياتارتباطا اتواصليةباس موافقةتكون عي
ةذهصوصيات .املقار

امنعالوقوف• للم ي الا تحقيقسبلع

نفعالتواصل التعليميةالعمليةمكوناتلب

الفصلداخلالتعلمية

أهداف






التعليمية العملية مكونات

املعلمالتعلمية إ باإلضافة

واملتعلم

ملال . ممل. م بن. إمر مام

حنبل

موالي. ث يد الش

الطيب

املتوسطات

التقنية- %72.5%90%50%70%80الوسائل

املتعلم- %52.5%40%30%70%70زمالء

للمعلومات- داخلية %45%40%10%80%50مصادر

للمعلومات- خارجية %52.5%40%30%80%60مصادر

الدرس- دعامات

...

60%80%80%40%65%

رقم دول التعلمية: 2ا التعليمية العملية ملكونات ختبار ن املشارك ساتذة اختيار سب






للتعلم ة النظر ات املقار

ساتذة ا عرف ال

م. ممل. م مر بن. إلال مام

حنبل

موالي. ث يد الش

الطيب

املتوسطات

التعلم- ة %50%30%50%80%40بالكفاياتمقار

داف- التعلم ة ــــ%50%20%40مقار %36.6ــــــــــ

باإلدماج- التعلم ة ــــ%80%40مقار %43.3%10ــــــــــ

املعرفية- ة ــــ%10املقار ــــــــــــــ %10%10ــــــــــ

مجموعات- وفق ــــ%10العمل ــــــــــــــ ــــــــــــــ %10ــــــــــ

بنائية- السوسيو ة ــــاملقار ــــــــــــــ ــــ%10ــــــــــ %10ــــــــــ

السلوكية- ة ــــالنظر ــــــــــــــ ــــــــــــــ %40%40ــــــــــ

شطالتية- ا ة ــــالنظر ــــــــــــــ ــــــــــــــ %20%20ــــــــــ

املتعددة- اءات الذ ة ــــمقار ــــــــــــــ %10%10%10ــــــــــ

ماعات- ا ــــدينامية ــــــــــــــ ــــ%10ــــــــــ %10ــــــــــ

الفارقية- ــــالبيداغوجيا ــــ%40ــــــــــ ــــــــــــــ %40ــــــــــ

التفاعلية- ة ــــاملقار ــــ%20ــــــــــ %25%30ــــــــــ

دراكية- ة ــــالنظر ــــــــــــــ ــــــــــــــ %10%10ــــــــــ

البنائية- ة ــــالنظر ــــــــــــــ ــــــــــــــ %40%40ــــــــــ

النف- التحليل ة ــــنظر ــــــــــــــ ــــــــــــــ %20%20ــــــــــ

للتعلم ة النظر ات للمقار ختبار املشاركون ساتذة معرفة سب  :3 رقم دول ا



للتعلم ة النظر ات املقار

التعليمية م ممارس ساتذة ا عتمد ال

م. ممل. م مر حنبل. إلال بن موالي. ثمام يد الش

الطيب

املتوسطات

التعلم- ة %33.3%20ــــــــــــــ%60%20بالكفاياتمقار

داف- التعلم ة %15.5ــــــــــــــــــــــــــــ%10%20مقار

باإلدماج- التعلم ة %43.3ــــــــــــــــــــــــــ%50%30مقار

املشكالت- حل %10%10ــــــــــــــــــــــــــ%10بيداغوجيا

الوضعيات- ة %10ــــــــــــ%10ــــــــــــــ%10نظر

التعاقد- %10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%10بيداغوجيا

املشروع- %10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%10بيداغوجيا

الفارقية- %10ــــــــــــــ%10%10%10البيداغوجيا

التفاعلية- ة %25.5%30ــــــــــــ%20ــــــــــــــاملقار

املعرفية- %10ــــــــــــ%10ــــــــــــــــــــــــــــالسيكولوجيا

السيكو- ة %10ــــــــــــــ%10ــــــــــــــــــــــــــــسوسيولوجية-املقار

ة- وار ا ة %20ــــــــــــــ%20ــــــــــــــــــــــــاملقار

ارات- وامل القدرات %10ــــــــــــــ%10ــــــــــــــــــــــــتنمية

السلوكية- ة %20%20ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظر

البنائية- ة %40%40ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظر

دراكية- ة %10%10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظر

ي- الذا %10%10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلم

طإ- با %10%10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعلم

جتماعية- ة %10%10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنظر

سقية- ال ة %10%10ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملقار

ا عتمد ال للتعلم ة النظر ات 4: املقار رقم دول ا
ا) اعتماد سب (مع التعليمية م ممارس ختبار املشاركون ساتذة



التواصلية اتيجيات س

ساتذة ا عرف ال

م. ممل. م مر حنبل. إلال بن موالي. ثمام يد الش

الطيب

املتوسطات

ما- ا %37.5%40%40%50%20التواصل

التفاع- %12.5%10%10%20%10التواصل

فقي- ـــ%20%20التواصل ـــــ ـــــ %16.6%10ـ

املعر- ـــــ%30التواصل ـــــ ـــــــ ـــــ ـــــ %20%10ـ

التق- ـــ%10التواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10ـ

ا- ي-التواصل ر ـــ%20ا ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %20ـ

البيداغو- ـــالتواصل ـــــ ـــــ ـــ%40ـ ـــــ ـــــ %15%20ـ

املكتوب- ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10%10ـ

البصري- السم ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10%10ـ

العمودي- ـــالتواصل ـــــ ـــــ ـــ%20ـ ـــــ ـــــ %20%20ـ

ي- شار ال ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10%10ـ

السلطوي- ـــ)املوجھ(التواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10%10ـ

اللفظي- وار(التواصل ا ـــ)ع ـــــ ـــــ ـــ%10ـ ـــــ ـــــ %15%20ـ

رقم دول ختبار: 5ا ن املشارك ساتذة معرفة سب
التعليمية املمارسة ا اعتماد املمكن التواصلية اتيجيات لالس



التواصلية اتيجيات س

ساتذة ا عتمد ال

م. ممل. م مر حنبل. إلال بن موالي. ثمام يد الش

الطيب

املتوسطات

ما- ا ـــ%30%30%30التواصل ـــــ ـــــ %30ـ

التفاع- %20%20%40%10%10التواصل

فقي- ـــ%20%10التواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %15ـ

املعر- ـــ%10التواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10ـ

التق- ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %00ـ

ا- ي-التواصل ر ـــ%10ا ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10ـ

ما- ا ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ%30ـ ـــــ ـــــ %30ـ

البيداغو- ـــالتواصل ـــــ ـــــ ـــ%30ـ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %30ـ

ي- الكتا ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10%10%10ـ

البصري- السم ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10%10ـ

العمودي- ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %00ـ

ي- شار ال ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %00ـ

السلطوي- ـــ)املوجھ(التواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %00ـ

اللفظي- وار(التواصل ا ـــ%20)ع ـــــ ـــــ %16.6%20%10ـ

ت- ن ن ع ـــالتواصل ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ %10%10ـ

التعليمية املمارسة التواصلية اتيجيات لالس ختبار ن املشارك ساتذة اعتماد سب  :6 رقم دول ا



داخل التواص للفعل ستاذ تقييم

الفصل

م. ممل. م مر حنبل. إلال بن موالي. ثمام يد الش

الطيب

املتوسطات

ستاذ ن ب

والتالميذ

%30%50%60%10%00ضعيف

%57.5%40%40%90%60متوسط

%10%10%00%00%30جيد

التالميذ ن ب %25%40%50%10%00ضعيففيما

%60%50%30%90%70متوسط

%10%10%10%00%20جيد

روا: مالحظة ي لم ختبار ن املشارك ساتذة من مة م مسبة الفصلتقيما داخل التواص للفعل

الفصل داخل التواص للفعل ختبار ن املشارك ساتذة تقييم سب  :7 رقم دول ا



ناالباملقاصدارتباطاً التقييمستحقالاملعطياتعديدالبحثنتائجأفرزت ابن فيھ،جرائيةمسالكناعل

داف ناالو اوج نتقرر فيماالنظر ترومخاصةعنايةفيھل الطرفستدتالزمية،عالقةمنوالتواصلالتعلمب

ا .بالضرورةخر الطرفم

أساسية محاور ثالثة ع ي امليدا البحث لنتائج تحليلنا نب أن :ستطيع





خاضـعة- ـ وغ منظمـة، ـ غ املعرفـة ـذه أن يبـدو لكـن للـتعلم، ـة النظر ات املقار من بالعديد موسعة معرفة ساتذة يمتلك

ا ف باألسا ات املقار من الفر ط ر ا بموج يتم فرعية وأخرى عامة وإجرائية ة نظر ثوابت يوافق دقيق يف .لتص

وعيــاً- يملكــون ال م لكــ الفصــل، داخــل ــ البي التواصــل ــ ــا اعتماد املمكــن التواصــل أنمــاط بــبعض علــم ــ ع ســاتذة جــل

للتعلم ة مقار ل ا تقتض ال التواصلية اتيجيات باالس ودقيقًا .متقدمًا

مـــــا- نـــــاك س لـــــ لكـــــن الســــواء، ـــــ ع التعليمـــــي والفعـــــل ، التواصــــ الفعـــــل إنجـــــاح بمعيقـــــات عميــــق ـــــ و عـــــن ســـــاتذة ــــ ع

للتالميـذ التحصـي املسـتوى ور تـد ـ مباشـرًا با سـ يـوكن قـد الذي ء ال املعيقات، ذه وجود مع الوضع لتدب حونھ يق

الدرا م مستوا تقدم .   مع

مــــا- ــــو و ، بامتيــــاز معرفيــــة ــــات مقار البحــــث، ــــ ن املشــــارك ســــاتذة طــــرف مــــن املعتمــــدة للــــتعلم، ــــة النظر ــــات املقار أغلــــب

املعرفية ات املقار ذه توافق مخصوصة تواصلية اتيجيات اس اعتماد .يقت






والرسوم، والوثائق، ة، البصر السمعية الوسائل من تجعل ألن ع ت وإجرائية ية من اقتضاءات معًا ن ختيار و
أساسياً ... والصور  إبالغيًا .وسيطًا

التعلميةمقومات العملية التعليمية 

الدرس"- )%60(“ دعامات

التقنية“- )%80" (الوسائل

أرفودأساتذة

الدرس"- )%65(“ دعامات

التقنية“- )%70" (الوسائل

فاسأساتذة

التقنية- الوسائل

املتعلم- زمالء

للمعلومات- داخلية مصادر

للمعلومات- خارجية مصادر

الدرس- دعامات

-...






ة• السلوكيةاملقار

ة• البنائيةاملقار

ة• املعرفيةاملقار

•....

النظريةالمقاربات
للتعلم

اوح• ت سبة ن(ب ب )%80و% 10: ما

اإللمام بالمقاربات

سبة• اوحب نما(ت )%50و%10:ب

تطبيقها

ن ب مثًال ستاذة يم للتعلمال ة نظر ة امقار بالكفايات(عي ة عض)معرفية/ املقار و والبيداغوجية، جرائية ا بيداغوجيا(أسس
الفارقية والبيداغوجيا التعاقد، بيداغوجيا املشروع، بيداغوجيا املشكالت، ...) حل









االستراتيجيات التواصلية المقاربة النظرية للتعلم

واإلجرائيالنظريللعمقإدراكسوء- 
.المعتمدةللمقاربة

البرامجفيالمتالحقةالتغييرات- 
بتوجهارتباطاالتعليميةوالمخططات

التعليممنظومةإصالح



ضعف في متطلبات تحقيق الفعل 
التواصلي السليم داخل العملية التعليمية 

التعلمية

) %63بنسبة تقارب (تراوح التقييم بين المتوسط 
)%35بنسبة تقارب (والضعيف 

ضعف في التكوين المستمر 
لألساتذة

غياب فصول مجهزة تقنيًا، 
وبأعداد مناسبة من التالميذ 

، وسوء البيداغوجيةضعف الرؤية 
أجرأتها









اتيجيات ســـــ و التعليميـــــة ــــات املقار ن بـــــ يتقــــرر فيمـــــا النظــــر مســـــالك وتحــــددت البحـــــث، ــــذا خـــــالل فرضــــياتنا تأكـــــدت لقــــد

ع دائمًا يتأسس أن يجب تالزم بموجب :التواصلية

أوًال،/ 1 واملالءمة التوافق اقتضاءات

ثانياً / 2 ن التكو ذا لثوابت جرأة و التفعيل وحسن ن التكو دقة . وع

ســـــــاتذة- لـــــــدا للـــــــتعلم ـــــــة النظر ـــــــات واملقار التواصـــــــلية اتيجيات ســـــــ ن بـــــــ الضـــــــروري التوافـــــــق غيـــــــاب نفســـــــر أن ســـــــتطيع

ن ام ن أمر خالل من البحث ذا ن :املشارك

التعليمي/ 1 م فعل تؤسس ال ة النظر الثوابت ل من ساتذة من الكث تمكن عدم

الظروف/ 2 أحسن التعليمية م ام بم للقيام واملادية ية، واللوجس التقنية، الشروط من الكث ع م توفر .عدم






لضعف الفعل التواصلي في ممارستهم التعليميةتبريرات األساتذة 

معطيات تخص األساتذة تكوينًا وأداًء ولوجستيةمعطيات تقنية  بيداغوجيةمعطيات 

ن- التكو واملعرالبيداغوضعف

ساتذة لبعض

إنجاز- ساتذة عض جدية عدم

م .عمل

املستمر- ن التكو برامج غياب

الدرا- التحف ضعف

ة- بو ال املؤسسة يخص يك ل مش

ا .برم

قلة- مثل من التحتية ية الب ضعف

ا واكتظاظ الدراسية، .قسام

ديثة- ا التقنية والوسائل ات التج .  قلة

ال- ديثة ا التقنية الوسائل عميم عدم

أك التالميذ جعل م ديناميةسا

املدر واملحيط املدرس مع .وتفاعًال

يعابعدم- اتاس التواصلوتقنياتنظر

الباملجموعات،والعمل شيطوأش الت

بوي  ماال .ا

ة- .الدراسيةباملقرراتاملناك

.الدرااملقرر طول و الوقتضيق-

تبايناتوجودمعالتالميذمستوى ضعف-

ة نكب مب ا .املعرفيةمستو

ع- عاملقرر ملوادالسليمغ التوز

صص .الزمنيةا

االتعليمطرق غي - .باستمرارووسائل

املعرالتالميذمستوى موافقةعدم-

م .الدراملستوا





اتمنالعديدعت - نائيةاملعرفية،:املقار ديثةوالتفاعلية،والسوسيو وماتياً تفاوضاً التعلما شاركمف

ا.سواءحدعواملتعلماملعلمفيھ ل تحو ي الفعلو ةللتعلمالتنظ حول التوافق:بمع(التفاوضوج

اتيجياتھوطرقھ،وسياقاتھ،التعلم،مضمون  اتذهتكون ،)...واس داخلللتواصلمنحتقداملقار

ميةالقسم عانالذيالتقليديالتعليممنأك أ وعزل للمعرفة،الوحيداملصدر ستاذجعلإي

.باألساسفردياً عملھوجعلاملتعلم،

وي فعلأيإن- مخاللمنإال بنجاعةيتمأنيمكنال عليميأو تر يةف بنع(للمتعلماملعرفيةالب

نواملناسبالضرورويالتوافقوإقامة،)43:ص.2011،زغبوش اتمننرتضيھماب ةمقار للتعلم،نظر

ھُ أنيجبوما لَ اتيجياتمنُنَفّعِ امعومالئمةالفعل،ذامخصوصةتواصليةاس جرائيةمقتضيا

...وسياقحالل






الحاسوب

العروض والتقارير التدارس/ التعاون االستقراء/المالحظة
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