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بسم هللا الرحمن الرحٌم.
وصلى هللا على سٌدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا إلى ٌوم الدٌن.

 مقدمة:
الحمد هلل رب العالمٌن ،فاطر السماوات واألرض وفاطر ما بٌنهما وفاطر كل شًء ،وهوعلى كل شًء
قدٌر ،والصالة والسالم األتمان األكمالن على خٌر األنبٌاء وأشرؾ

المرسلٌن ،محمد خٌر األولٌن

واآلخرٌن ،وعلى آله وصحابته الؽر المٌامٌن.
وبعد:
إنه لمن فضل هللا علً ونعمه أن وفقنً لهذا العمل وإنجازه وإن كان فٌه ما فٌه من نقابص لكون من
أنجزه ٌتصؾ بذلك ،ألن الكمال هلل عز وجل ،وكل عمل ال ٌكون كامال وال ٌتصؾ بالكمال ،إال ما صدر ممن
ٌتصؾ بالكمال ،والمتصؾ بالكمال هو هللا سبحانه وتعالى ،وأسؤل هللا عز وجل أن أكون قد وفقت للمقصود
وأن أكون قد اقتربت من الصواب فً إنجاز هذا العمل ،ألنه عمل لٌس بالسهل ،خاصة هذا الموضوع ـ
موضوع الوضعٌة المشكلةـ ،لما ٌتسم به من الصعوبة وقلة المراجع فٌه ،إال أنه عمل ذو فابدة نظرا
الرتباطه بنا طٌلة مشوارنا المهنً ،ألنه ٌلزم أال تخلو آٌة جذاذة لألستاذ من الوضعٌة المشكلة ،وهذا مما
دفعنً الختٌار هذا الموضوع ،ألنه ذو أهمٌة كبرى.
ومن الدوافع واألسباب أٌضا كون هذا الموضوع لم تكن لدي معرفة شاملة به ،خاصة وأن الوضعٌة
المشكلة هً ركن من أركان العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،ومعلوم أن أي شًء إذا فقد فٌه ركن من أركانه
تعرض للخلل والنقصان بل إلى البطالن ،فكذلك الدرس إذا لم تتوفر فٌه الوضعٌة المشكلة فهو أبتر وفٌه
خلل ،ومن األسباب أٌضا أننً وجدت بعض األساتذة ؼٌر مقتنعٌن بالوضعٌة المشكلة ،كل حسب مبرراته،
ألن منهم من ٌعتبر أن الوضعٌة المشكلة هً جزء من المناهج الؽربٌة المستوردة ومنهم من ٌعتبرها ؼٌر
مجدٌة وال تعود بؤٌة منفعة على المتعلم أو المدرس ،مع العلم أن الوضعٌة المشكلة فً الحقٌقة مإصلة من
المنهج اإلسالمً ،بل إن القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة ممتلبان بالوضعٌات المشاكل.
وأكبر وضعٌة مشكلة هً الحٌاة التً ٌعٌشها اإلنسان فً هذه الدنٌا ،قال تعالى( :الذي خلق الموت والحٌاة
لٌبلوكم أٌكم أحسن عمال) فاإلنسان خلق لالختبار واالبتالء ،ألٌست هذه وضعٌة مشكلة ٌعٌشها اإلنسان؟،
وكذلك األنبٌاء علٌهم السالم فقد وضعوا فً وضعٌات مشاكل ،مثل قصة موسى والخضر علٌهما السالم
(سؤعود إلى هذه القصة فً آخر الفصل األول ألبسط الكالم فٌها لما لها من أهمٌة بالؽة فً هذا
الموضوع) ،وكذالك عند ما وجد لوط علٌه السالم فً وضعٌة مشكلة تسبب فٌها قومه الفاسقون الذٌن
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أرادوا الفاحشة بضٌوفه الكرام .قال كما أخبر هللا عز وجل عنه( :ألٌس منكم رجل رشٌد) رجل له علم
وعمل رجل ٌحسن التصرؾ ،رجل ٌعبا موارده المندمجة لٌرد هإالء إلى سواء السبٌل ،لٌجد الحل
المناسب لهذه المشكلة الخطٌرة .وكذلك أنهم استعملوا وضعٌات مشاكل ألقوامهم وأصحابهم ،كقصة حجة
إبراهٌم علٌه السالم على قومه فً واقعة األصنام ،وكذلك اختبار الٌتامى فً التصرؾ فً أموالهم ،قال
تعالى( :وابتلوا ال ٌتمى حتى إذا بلؽوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلٌهم أموالهم وال تاكلوها إسرافا
وبدارا أن ٌكبروا ) 1فالٌتامى عند ما ٌبلؽون سن النكاح ٌوضعون فً وضعٌات ـ مشاكل فإذا ظهر منهم
صالح التصرؾ وحسنه فً الدٌن والدنٌا تعطى لهم أموالهم .فكٌؾ نختبرهم إذن؟ هل باألسبلة أم
بالوضعٌات المشاكل؟ وؼٌرها كثٌر ،كما ٌمكن الوقوؾ على أمثلة عملٌة كثٌرة فً مجال السٌرة النبوٌة
الشرٌفة كحدٌث جبرٌل المعروؾ فً مراتب الدٌن نموذجا إلثارة شؽؾ واهتمام المتعلمٌن ،كٌؾ جاء
جبرٌل علٌه السالم فً صورة رجل شدٌد بٌاض الثٌاب شدٌد سواد الشعر ال ٌعرفه أحد ،وال ٌرى علٌه أثر
السفر فً أرض فالة صحراء ال ٌمكن أن ٌبقى معها اإلنسان على هٌبة حسنة ،ثم ٌسؤل النبً صلى هللا
علٌه وسلم أسبلة ٌصدقه بعد اإلجابة علٌها .كل ذلك مما أثار اهتمام الصحابة رضوان هللا علٌهم ،وهٌؤهم
لتقبل ما ٌقوله الرجل ـ جبرٌل علٌه السالم ـ وما ٌقوله النبً صلى هللا علٌه وسلم بكل شؽؾ وتلهؾ
وقوة.
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وكذلك جاء فً صحٌح البخاري من كتاب العلم :باب طرح اإلمام المسؤلة على أصحابه لٌختبر ما عندهم من
العلم
عن ابن عمر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال( :إن من الشجر شجرة ال ٌسقط ورقها وإنها مثل المسلم،
حدثونً عنها ما هً؟ قال :فوقع الناس فً شجر البوادي ،قال عبد هللا :فوقع فً نفسً أنها النخلة ،ثم
قالوا :حدثنا ما هً ٌا رسول هللا؟ قال :هً النخلة) .3كل ذلك من أجل تشوٌق المتلقً وإثارة انتباهه.
إن بناء الدرس (فً مادة التربٌة اإلسالمٌة) على الوضعٌة المشكلة كان معروفا عند علمابنا القدماء ،كانوا
ٌبحثون عن المسابل واأللؽاز أو النكت التً قد تثٌر اهتمام المتعلم وتدفعه إلى التحديٌ .قول أبو الحسن
علً بن محمد الماوردي ( ت  ) 450فً كتابه أدب الدنٌا والدٌن فً أسباب خفاء المعنى لعلة راجعة إلى
النص فقال ( :ال ٌخلوا حال المعنى من ثالثة أقسام :إما أن ٌكون مستقال بنفسه ،أو ٌكون مقدمة لؽٌره ،أو
نتٌجة من ؼٌره.
فؤما المستقل بنفسه فضربان :جلً وخفً فؤما الجلً فهو ٌسبق إلى فهم متصوره من أول وهلة ولٌس هذا
من أقسام ما ٌشكل على ذوي تصور.
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وأما الخفً فٌحتاج فً إدراكه إلى زٌادة تؤمل وفضل معاناة لٌنجلً عما أخفً ،وٌنكشؾ عما أؼمض،
وباستعمال الفكر فٌه ٌكون االرتٌاض به ٌسهل منه ما استصعب وٌقرب منه ما بعد).
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من خالل هذا كله ٌتبٌن أن الوضعٌة المشكلة لٌست ولٌدة اللحظة أو مستوردة من المناهج الؽربٌة كما
ٌزعم البعض .بل هً قدٌمة قدم وجود اإلنسان ،ومبثوثة فً القرآن الكرٌم وفً السنة النبوٌة الشرٌفة
والكتب الفقهٌة خاصة الفقه االفتراضً.

 مشكلة البحث:
هل للوضعٌة المشكلة أثر إٌجابً فً العملٌة التعلٌمٌة فً مادة التربٌة اإلسالمٌة؟

 الفرضٌات.
الدرس المقدم بالوضعٌة المشكلة مثله مثل الدرس المقدم بدونها.
الوضعٌة المشكلة لها أثر إٌجابً فً استٌعاب الدرس.
الوضعٌة المشكلة مهمة لما لها من دور فً تحفٌز التالمٌذ.
الوضعٌة المشكلة لٌست مجدٌة بل هً مضٌعة للوقت فقط.

 أهداؾ البحث:
ٌهدؾ هذا البحث التربوي إلى ما ٌلً:
ـ االطالع على آراء أساتذة التربٌة اإلسالمٌة حول الوضعٌة المشكلة.
ـ االطالع على العراقٌل التً تعترضهم أثناء تقدٌم الدرس بالوضعٌة المشكلة.
ـ االطالع على آراء التالمٌذ حول الوضعٌة المشكلة ،ومدى استفادتهم منها.
ـ الوقوؾ على نماذج من الوضعٌات فً القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة الشرٌفة ،وكذلك فً تراث علمابنا
القدماء.

 خطة البحث:
وقد أنجزت هذا البحث حسب الخطة التالٌة :بدأته بمقدمة ثم قسمته إلى فصلٌن ،وكل فصل ٌضم
مباحث تحته ،الفصل األول وسمته بمفهوم الوضعٌة المشكلة ،وٌضم أربعة مباحث :فالمبحث األول تحدثت
فٌه عن تعرٌؾ الوضعٌة المشكلة ومكوناتها ،والمبحث الثانً خصصته لوظابؾ الوضعٌة المشكلة
وممٌزاتها ،أما المبحث الثالث ،فذكرت فٌه أنوع الوضعٌات وممٌزاتها .والمبحث الرابع خصصته الحدٌث
فٌه عن شروط بناء الوضعٌة المشكلة وخطوات بناء الدرس المستند إلٌها .أما الفصل الثانً فقد خصصته
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للدراسة المٌدانٌة عن الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة .وٌضم مبحثٌن ،المبحث األول تحدثت
فٌه عن اإلجراءات المتبعة فً جمع البٌانات ،وأما المبحث الثانً فقد خصصته لفرز البٌانات وتحلٌلها ،ثم
تقوٌم الفرضٌات ،وبعدها توصٌات ،وفً األخٌر خاتمة البحث.

6

 الفصل األول :مفهوم الوضعٌة المشكلة
الوضعٌة التعلٌمٌة المشكلة إطار عملً مناسب فً اطار المقاربة بالكفاٌات وعنصر مركزي فٌها فهً
تطبٌقٌة لتمرٌن المتعلم على دمج موارده ومكتسابته فً وضعٌة تعلٌمٌة مرتبطة بكفاٌة محددة كما تمثل
المجال المالبم الذي تنجز فٌه انشطة تعلٌمٌة متعلقة بكفاٌة ما ،أو أنشطة تقوٌم الكفاٌة ،كما تسمح
للمدرس برصد التعثرات واقتراح صٌػ الدعم الفوري من أجل تنمٌة قدرات التالمٌذ .وسؤتحدث فً هذا
الفصل عن المباحث التالٌة:

 المبحث األول :تعرٌؾ الوضعٌة المشكلة ومكوناتها.
 المطلب األول :تعرٌؾ الوضعٌة المشكلة لؽة واصطالحا.
ضعا ً إِذا أَلقاه فكؤَنه
ض ُعه َو ْ
وض َع الشً َء مِنْ ٌَ ِد ِه ٌَ َ
الر ْف ِعَ ٌُ ،قالَُ :
ض ُع :ضِ ُّد َّ
الوضعٌة لؽة :من وضع :ال َو ْ
واض َع الرجلَُ :ذلَّ.
ض ُع :ال َّت َذلُّلُ .و َت َ
الض ِرٌبةِ ،وال َّتوا ُ
أَلقاه فًِ َّ
الوظِ ُ
الناس فًِ أَموالهم مِنَ الصدَ ق ِة
ًِ َما ٌَ ْل َز ُم
َ
ٌفة الَّتًِ َت ُكونُ َعلَى المِلكَ ،وه َ
ًِ َ
والوضاب ُِعَ :ج ْم ُع َوضٌع ٍة َوه َ
َ
والزكاةِ،
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واصطالحا :التً؟ تحٌل على الذات (ذات المتعلم) فً عالقاته بسٌاق أو حدث معٌن.
(والوضعٌة فً معناها العام مصطلح شابع ٌدل على العالقات التً ٌقٌمها شخص أو مجموعة من
األشخاص مع سٌاق محدد) .
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(ال ٌزال التعرٌؾ ؼامضا لم ٌتضح بما فً الكفاٌة)
 المشكلة لؽة :تتحدد المشكلة حسب البعض بما ٌلً:7

المشكل اسم فاعل من األشكال وهو الملتبس
س .واألَ ْ
س ٌة ،و َب ٌْ َنهم أَ ْ
مور أَ ْ
وأَ ْ
ش َكل مِنَ اإلِبل َوا ْل َؽ َن ِم :الَّ ِذي
ش َكلَة أَي لَ ْب ٌ
ش َكالٌُ :م ْل َتبِ َ
ش َكل األَ ْمر :ا ْل َت َبس .وأ ُ ٌ
8
ٌَ ْخلِط سوادَ ه ُح ْمرةٌ أَو ُؼ ْبرةٌ كؤَنه َقدْ أَ ْ
ش َكل َ َعلَ ٌْ َك لو ُنه،
واصطالحا :هً مرادفة للمسؤلة :التً ٌطلب حلها بإحدى الطرق العقلٌة أو العملٌة 9،وتحٌل على
ضرورة استثمار معلومات مكتسبة انجاز حاجز مفترض أو حقٌقً لتلبٌة ذاتٌة عبر مسار ؼٌر بسٌط ٌسهم
فً إعادة بناء التعلم ضمن سلسلة مخططة من التعلمات.
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تعرٌؾ الوضعٌة المشكلة :وهً كل مشكلة تمثل تحدٌا بالنسبة للمتعلم وتمكنه من الدخول فً سٌرورة
تعلٌمٌة وبناء واسقبال معلومات وإٌجاد قواعد للحل منتظمة ومعقولة تسمو بالمتعلم إلى مستوى معرفً
أفضل.
الوضعٌة المسؤلة :وهً تشٌر عموما إلى مختلؾ المعلومات والمعارؾ ،التً ٌتعٌن الربط بٌنها لحل
مشكلة أو وضعٌة جدٌدة ،أو للقٌام بمهمة فً إطار محدد .وهً بالتالً تمتاز بإدماج المعارؾ وقابلٌتها
للحل بطرق مختلفة من قبل المتعلم ،ولٌست بالضرورة وضعٌة تعلٌمٌة ،كما أنها مرتبطة بالمستوى
الدراسً وبالسٌاق الذي وردت فٌه ،وباألنشطة المرجوة والموظفة ،ثم بالمعٌنات الدٌداكتٌكٌة وبتوجٌهات
العمل المعلنة منها والضمنٌة.
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وعرفها كزافٌه بؤنها :مجموعة معلومات مقرونة بسٌاق تستوجب إخضاعها للتمفصل من قبل شخص
أو مجموعة أشخاص ،بقصد إنجاز مهمة محددة لٌست نتٌجتها بدٌهٌة بصورة قبلٌة.
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وتقوم الوضعٌة المشكلة على(عابق ٌنبؽً التؽلب علٌه من طرؾ جماعة الفصل ،وٌستحسن أن ٌكون
العابق واضحا ومحددا ،كما ٌشترط فً الوضعٌة المشكل أن تتمٌز بالمقاومة الكافٌة ،التً من شؤنها حفز
التلمٌذ على استثمار مكتسباته السابقة وتمثالته بكٌفٌة تقود إلى مساءلتها وإعادة النظر فٌها ،وإلى امتالك
أفكار جدٌدة فً نفس الوقت ،من هنا تنبع األهمٌة التً ٌنبؽً أن ٌولٌها المدرس لعملٌة التعرؾ على
العابق ،ومساعدة التالمٌذ على كشؾ جوانب صعوبته ،بحٌث ٌؽدو هذا العابق البإرة المركزٌة للعمل
البٌداؼوجً برمته.
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 المطلب الثانً :مكونات الوضعٌة المشكلة
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تتكون الوضعٌة المشكلة حسب دوكتل من ثالثة مكونات أساسٌة :معٌنات ،وأنشطة ،وتعلٌمات ،للقٌام
بالمهام.

أوال :المعٌنات:

هً مجموعة من العناصر المادٌة التً تقدم للتلمٌذ (نص مكتوب صورة ،خرٌطة،

وثٌقة)...
تتضمن المعلومات التً على أساسها ٌتصرؾ المتعلم وتكون حسب الحاالت ،إما مفٌدة أو مشوشة ،كاملة
أو تتخللها فجوات ...وتعرؾ بما ٌلً:

السٌاق:

وهً المعلومات التً سٌستثمرها التلمٌذ أثناء االنجاز لحل الوضعٌة أو المهمة المطلوبة

عبر تحدٌد المجال الذي تمارس فٌه الكفاٌة(سٌاق اجتماعً دٌنً)...
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ثانٌا :األنشطة:
ثالثا المهمة:

وهً ما سٌقوم به التلمٌذ فً إطار وضعٌة معٌنة

(تعلٌمات العمل) :تعطً للتلمٌذ تعلٌمات بشكل صرٌح ودقٌق للقٌام بالمهام بتحدٌد ما هو

مطلوب منه إنجازه ،وٌستحسن أن تكون عبارة عن أسبلة مفتوحة تتٌح للتلمٌذ فرصة إشباع حاجاته
الشخصٌة ،كالتعبٌر عن الرأي واتخاذ المبادرة ،والوعً بالحقوق والواجبات ،واإلسهام فً الشؤن األسري
والمحلً والوطنً...
واعتبارا لهذه المكونات تؤخذ الوضعٌة المسؤلة داللة بالنسبة للتلمٌذ ،حٌث إنها:
ـ تتٌح له فرصة تعببة معارفه فً مجاالت حٌاته ،التً تعتبر مراكز اهتمامه.
ـ تعتبر تحدٌا بالنسبة له ،ومحفزا على التعلم الذاتً.
ـ تتٌح له الفرصة لالستفادة من معارفه
ـ تحثه على التساإل عن كٌفٌة بناء وصقل معارفه ،وعن مبادئ وصٌرورة التعلم.
ـ تمكنه من الربط بٌن النظري ،والتطبٌقً ،وبٌن إسهامات مختلؾ المواد الدراسٌة
ـ تمكنه من تحدٌد حاجاته فً التعلم ،من خالل الفرق بٌن ما اكتسبه وما ٌتطلبه حل
الوضعٌة المسؤلة.15

 المبحث الثانً :وظابؾ الوضعٌة المشكلة وممٌزاتها
 المطلب األول :وظابؾ الوضعٌة المشكلة.
للوضعٌة  -المسؤلة وظابؾ عدٌدة ،منها ما ٌرتبط بالمادة المدرسة ،ومنها ما له عالقة بتنشبة المتعلم
بصفة عامة .فالنسبة للمادة المدرسةٌ ،مكن للوضعٌة المشكلة أن تإدي:
وظٌفة دٌدكتٌكٌة :وتتمثل فً تقدٌم إشكالٌة ال ٌفترض حلها منذ البداٌة ،وإنما تعمل على تحفٌز التلمٌذ
النخراطه الفاعل فً بناء التعلمات
وظٌفة تعلم اإلدماج :وٌتعلق األمر بتعلم إدماج الموارد (التعلمات المكتسبة) فً سٌاق خارج سٌاق
المدرسة.
وظٌفة تقوٌمٌة :وتتحقق هذه الوظٌفة عندما تقترح وضعٌة-مسؤلة جدٌدة ،بهدؾ تقوٌم قدرة التلمٌذ
على إدماج التعلمات فً سٌاقات مختلفة ،ووفق معاٌٌر محددة .وٌعتبر النجاح فً حل هذه الوضعٌة-
المشكلة دلٌال على التمكن من الكفاٌة.
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كما أن للوضعٌة-المشكلة وظابؾ أخرى ،منها :بناء وتحوٌل وتنمٌة القٌم واالتجاهات ،ودعم
التفاعل بٌن المواد ،وتنمٌة القدرة على الخلق واإلبداع من خالل األسبلة المفتوحة.16

 المطلب الثانً :ممٌزات الوضعٌة المشكلة.
تتمٌز الوضعٌة المشكلة بما ٌلً:
اإلدماج :استحضار التعلمات السابقة وتسخٌرها
توقع المنتوج من التلمٌذ :أن ٌجد حال متوقعا للمسؤلة المطروحة
االنفتاح :تكون الوضعٌة المشكلة مفتوحة ؼالبا وتقبل أكثر من طرٌقة للحل.
ـ

الوضعٌة المشكلة لٌست بالضرورة وضعٌة تعلم ،باإلمكان اقتراح وضعٌات للدعم والتثبٌت

ووضعٌات اختبارٌة للتقوٌم.
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ـ تمكن من تعببة مكتسبات مندمجة ولٌست مضافة بعضها لبعض.
ـ توجه التلمٌذ نحو إنجاز مهمة مستقاة من محٌطه ،وبذلك تعتبر ذات داللة تتمثل فً بعدها االجتماعً
والثقافً ...كما أنها تحمل معنى بالنسبة للمسار التعلمً للتلمٌذ ،أو بالنسبة لحٌاته الٌومٌة أو المهنٌة.
ـ تحٌل إلى صنؾ من المسابل الخاصة بمادة أ بمجموعة مواد.
ـ تعتبر جدٌدة بالنسبة للتلمٌذ عند ما ٌتعلق األمر بتقوٌم الكفاٌة.18
ـ تحمل المتعلم على استحضار التعلمات السابقة قصد توظٌفها
ـ تضعه أمام تحد ٌستؤنس من نفسه القدرة على تخطٌه
ـ تحثه على العمل بفعل الدافعٌة المرتبطة بها
ـ تساعده على تجاوز الحدود الفاصلة بٌن مختلؾ المواد والوحدات الدراسٌة (التقاطع بٌن المواد
والوحدات)
ـ تمكنه من المساءلة المرتبطة بالمنهج العلمً حول بناء المعارؾ (كٌؾ تم بناء هذه المعرفة؟ وعلى أي
أساس؟ وما هً المبادئ العلمٌة التً روعٌت فً البناء؟
ـ تمكنه من قٌاس وتقوٌم حصٌلته فٌما ٌخص حل هذه الوضعٌة :ما ٌمتلكه من مكتسبات أو تمثالت ،وما
ٌمكنه البحث عنه وإنجازه كتعلم جدٌد.
ـ تمكنه من اسكشاؾ التعلمات الجدٌدة :مضامٌن ،مصطلحات ،مفاهٌم ،مبادئ ،قواعد ...إلخ.

19

وتعمل هذه الممٌزات على التمٌٌز بٌن التمرٌن التطبٌقً لقاعدة أو نظرٌة من جهة ،وبٌن حل المشكالت
المتمثل فً ممارسة الكفاٌة من جهة أخرى.
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 المبحث الثالث :أنواع الوضعٌات ومعاٌٌر اختٌارها
 المطلب األول :أنواع الوضعٌات المشاكل.
قد ٌستحسن هنا التمٌٌز بٌن الوضعٌة التعلمٌة التعلٌمٌة (الدٌداكتٌكٌة) والوضعٌة االختبارٌة
التقوٌمٌة.
إذ أن الوضعٌة المشكلة قد تكون ذات طبٌعة تعلمٌة تعلٌمٌة كما تكون وضعٌة تقوٌم أو اختبار،
ومن أنواع الوضعٌات المشكالت ما ٌلً:
 وضعٌة جاهزة :مإسسة على أو منطلقة من نصوص شرعٌة أوؼٌرها وضعٌة مصطنعة :مبنٌة انطالقا من الواقع أو متخٌلة وقرٌبة منه وضعٌة تلقابٌة :مالحظة من طرؾ المعلم أو المتعلم وضعٌة مستحدثة :تنطلق من استدراج المتعلم ومساعدته على وضع المشكلة بنفسه.ـ وضعٌة االستكشاؾ أو االنطالق :20هً الوضعٌات الدٌداكتٌكٌة التً ٌعدها المدرس فً سٌاق تعلم جدٌد،
والؽاٌة من هذه الوضعٌة هً التحفٌز ،تحفٌز المتعلمٌن على االنخراط الجماعً والفردي فً التعلم.
ممٌزاتها:
ـ ٌكون العمل فً إطارها جماعٌا أو فً مجموعات صؽرى.
ـ تكون توجٌهات المدرس قوٌة وسلطته حاضرة.
ـ تعببة بسٌطة للمعارؾ والمهارات :الموارد الداخلٌة للتلمٌذ.
ـ الوضعٌة المشكلة المستهدفة :هً وضعٌات الستثمار المكتسبات السابقة للتلمٌذ ،حٌث ٌتم إعدادها عند
نهاٌة كل تعلم مما ٌجعلها تتخذ صبؽتٌن أساسٌتٌن هما :الصبؽة اإلدماجٌة والصبؽة التقوٌمٌة الجزبٌة
للتعلمات.
من ممٌزاتها أٌضا:
ـ العمل الفردي للتلمٌذ.
ـ الحضور الضعٌؾ لتوجٌهات المدرس وسلطته.
ـ ٌتمرن كل تلمٌذ على إدماج وتقوٌم مكتسباته.
ـ ٌنتظر من التلمٌذ إنتاجا معٌنا.
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ـ الوضعٌة المشكلة المعقدة :تعنً الوضعٌة المركبة تركٌبا معٌنا .وهً وضعٌة تصلح لتعببة معارؾ
ومهارات جدٌدة .كتعلم السباحة بممارستها ،وتعلم اللؽة بممارستها ،وتعلم لعبة كرة القدم بممارستها...
ؼٌر أن المقصود هنا هو تعلم شًء جدٌد فً وضعٌة محددة .مفهوم جدٌد ،قاعدة نحوٌة ،مهارة معٌنة...
ممٌزاتها:
ـ الجدة :وجود التلمٌذ أمام وضعٌة جدٌدة تتطلب استنفار معارفه وقدراته ومهاراته وحسن تواجداته :بناء
كفاٌة.
ـ االكتسابٌ :كتسب التلمٌذ تعلما جدٌدا.
ـ المحاوالت واألخطاءٌ :تعلم التلمٌذ بالمحاولة والخطؤ والتكرار والتعدٌل...
ـ الصراع المعرفً :تعمل الوضعٌة المعقدة على استنفاذ تمثالت التلمٌذ الضبابٌة عن الوضعٌة باكتساب
تعلمات فعلٌة وسط الوضعٌة وأثناء الفعل.
ـ الوضعٌة المشكلة المركبة :تختلؾ هذه األخٌرة عن الوضعٌة المعقدة ،بحٌث إن الوضعٌة المعقدة تنطلق
من الجهل بالشًء إلى تعلمه ،كمن ٌركب دراجة هوابٌة ألول مرة وٌرٌد تعلم ركوبها .فالوضعٌة المركبة
تنطلق من المعرفة بالشًء مع إضافة صعوبات أخرى كالسابق الذي ٌسوق سٌارة فً معظم األٌام لكنه
وجد نفسه ٌوما مضطرا لسٌاقة شاحنة كبٌرة ألول مرة ،فهو ٌعلم السٌاقة وٌقوم بها وٌعرؾ قوانٌنها
وٌتقن مهارات كثٌرة ،ؼٌر أن سٌاقته للشاحنة ٌزٌد السٌاقة التً ألفها واعتادها تركٌبا لم ٌستؤنس به.
فالوضعٌة المركبة تضٌؾ عنصرا جدٌدا ومختلفا ٌتطلب التحكم فٌه أو إتقانه ،وفً حالة سابق الشاحنة
علٌه التحكم فً معارؾ ومهارات محددة بتولٌؾ وتناسق وتمفصل.
ـ ممٌزاتها:
تنطلق هذه الوضعٌة مما ٌعرفه التلمٌذ وٌتقنه أو ٌتحكم فٌه ،واستعمله كثٌرا فً سٌاق آخر :درس التلمٌذ
الجملة الفعلٌة حٌث ٌكون الفاعل فٌها ظاهرا ،وسٌدرس الجملة الفعلٌة حٌث سٌكون الفاعل ضمٌرا
مستترا .وقس على ذلك...21

 المطلب الثانً :معاٌٌر اختٌار وبناء الوضعٌة المشكلة.
أن تتضمن معطٌات تستثمر قً البحث عن المشكل وتوجٌه المتعلم.
أن تكون واقعٌة أو قرٌبة من الواقع.
أن تتضمن نوعا من التعقٌد بما ٌسمح باستخدام القدرات.
أن تكون مجاال لتفعٌل القدرات من أجل اكتساب كفاٌة.
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أن ترتبط بؤهداؾ البرنامج وكفاٌته.
أن تستحضر مرحلة الدرس ونوعه وطبٌعة الحصة والسٌاق التعلٌمً
أال تكون ذات طبٌعة تعجٌزٌة مستعصٌة ،بؤن تكون قابلة للحل ومن وجوه عدة.
وضوح الدعامات المعتمدة ،أي ما سٌعتمده المتعلم مثل :نص مكتوب ،خارطة ،رسم بٌانً صورة...
وجود معلومات أو معارؾ تلعب دور الموارد تساعد التلمٌذ على الفهم واالشتؽال أو تشوٌش الفهم
واالشتؽال.
وجود معطٌات تتضمنها الوضعٌة قابلة لالستثمار فً حلها.
وضوح الهدؾ من الوضعٌة.
وضوح التعلٌمات (وهو أمر ٌعطٌه المدرس إلى التلمٌذ للقٌام بعمل معٌن .وهو منطوق ٌشٌر إلى المهمة
الواجب القٌام بها أو ٌشٌر إلى الهدؾ المراد بلوؼه) المتضمنة فً الوضعٌة المطلوب القٌام به من طرؾ
المتعلم ،وهو المهمة :إتمام قصة ،إٌجاد حل لمشكل مطروح...،الخ ،ولكن مع التركٌز باألساس على ما
ٌراد اكتسابه للتلمٌذ.
أن ٌكون للوضعٌة المشكلة معنى :تستدعً التلمٌذ ،تهمه ،ال ٌبالً بالخضوع واالستسالمٌ ،واصل
االشتؽال،...
ترتبط بعابق معروؾ محدد ،قابل للتجاوز ،حٌث ٌستطٌع المتعلمون الوعً به عبر بروز تصوراتهم
(التمثالت).
تعمل الوضعٌة على استنفار التلمٌذ :الفضول ،طرح األسبلة...
تنفتح على معارؾ ذات نظام عام :فكرة ،مفهوم ،قاعدة ،مهارة...
أن تتضمن المراحل التالٌة :مرحلة التحفٌز ،مرحلة البحث ،مرحلة التجرٌب ،مرحلة اكتساب المعارؾ،
مرحلة بناء المفاهٌم أو النظرٌات ،مرحلة التقوٌم...
الجهل بالحل أو النتٌجة.
اإلبداعٌة فً الحل وطرق االشتؽال.22
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 المبحث الرابع :شروط بناء الوضعٌة المشكلة وخطوات بناء الدرس
المستند علٌها
 المطلب األول :شروط بناء الوضعٌة المشكلة
لبناء الوضعٌة المشكلة البد من توفر مجموعة من الشروط ،ومن هذه الشروط ما ٌلً:
صٌاؼة الوضعٌة بوضوح
ارتباطها بما هو ملموس لكً تتٌح للمتعلم التفكٌر فً عناصرها وبناء فرضٌاتها
تؽلٌب الطابع اإلشكالً علٌها ،إذ من المستحسن أن تصاغ الوضعٌة فً صورة لؽز ٌتطلب من المتعلمٌن
حله.
الحرص على جعل الوضعٌة تالمس واقع التلمٌذ وتجري فً مدار اهتمامه وذلك من أجل تحفٌزه على
اإلسهام الفعال فً حل الوضعٌة ،ألنه بهذه الشروط ٌعتبرها مرتبطة به ولٌست مفروضة علٌه.
الحرص على عدم تبسٌط الوضعٌة لدرجة االبتذال حتى ٌدرك المتعلم أنه ٌواجه بالفعل مشكلة ٌطلب منه
حلها ،وكذلك الحرص على أال تكون صعبة تتجاوز مستوى التلمٌذ المعرفً والعقلً والسوسٌو ثقافً...
ٌنفره من التفكٌر فً حلها.
تحمل المتعلم على استحضار التعلمات السابقة قصد توظٌفها.
أن تحثه على العمل بفعل الدافعٌة المرتبطة بها.
أن تضعه أمام تحد ٌستؤنس من نفسه القدرة على تخطٌه.
أن تجعله ٌقارن بٌن المكتسبات السابقة فٌختار منها األنسب لحل الوضعٌة.
أن تمكنه من قٌاس وتقوٌم حصٌلته فٌما ٌخص حل هذه الوضعٌة :بما ٌمتلكه من مكتسبات أو تمثالت ،وما
ٌمكنه البحث عنه وإنجازه كتعلم جدٌد.
أن تمكنه من قٌاس وتقوٌم حصٌلته فٌما ٌخص حل هذه الوضعٌة :بما ٌمتلكه من مكتسبات أو تمثالت ،وما
ٌمكنه البحث عنه وإنجازه كتعلم جدٌد.
أن تساعده على تجاوز الحدود الفاصلة بٌن مختلؾ المواد والوحدات الدراسٌة (التقاطع بٌن المواد
والوحدات.23
ـ وجود صٌاؼة تزعج المتعلم.
ـ وجود فكرة أو نصٌ ...ورط التلمٌذ أو ٌسابلة.
ـ وجود نتٌجة تجربة ال تبدو منطقٌة.
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ـ وجود مشكل ٌبدو مستحٌل اإلنجاز.
ـ وجود نموذج تفسٌري ٌتناقض ونموذج التلمٌذ.
ـ وجود عنصرٌن ٌتناقضان ظاهرٌا.
ـ وجود عنصرٌن ال ٌجتمعان عادة أو متوازٌٌن.
ـ وجود فخ ٌسقط فٌه المتعلم.

24

 المطلب الثانً :خطوات ومراحل درس مستند إلى وضعٌة مشكلة.
الخطوة األولى:
التقوٌم التشخٌصً
التمهٌد للدرس الجدٌد.
الخطوة الثانٌة:
مرحلة بناء الوضعٌة المشكلة
ـ قد تكون من اقتراح المدرس أو مبثوثة بالكتاب المدرسً.
ـ وقد تكون من اقتراح التالمٌذ فتبنى جماعٌا بتعاون وتوجٌه من المدرس.
وفً كلتا الحالتٌن تراعى خواص الوضعٌة المشكلة وأساسٌاتها ،وخصوصٌات المادة ومرجعٌاتها.
ـ مرحلة عرض الوضعٌة المشكلة:
تعرض الوضعٌة المشكلة بشكل بارز بإحدى وسابل العرض المعروفة والمتاحة.
ـ قراءتها قراءات متعددة لمعرفة سٌاقها ،وضبط مكوناتها والهدؾ منها.
مرحلة تملك الوضعٌة المشكلة:
التؤمل فٌها وتحلٌلها ودراستها عن طرٌق أسبلة استكشافٌة.
فهم سٌاق الوضعٌة ،وفهم المهمة أو المهام المطلوبة عن طرٌق التعلٌمات المصاحبة للوضعٌة المشكلة.
مرحلة صٌاؼة فرضٌات الحل:
تجمٌع مقترحات فرضٌات الحل عن طرٌق تقنٌة العصؾ الذهنً جماعٌا وتدوٌنها.
ترتٌب الفرضٌات المجمعة وتصنٌفها.
التحدٌد النهابً للفرضٌات المتبناة جماعٌا كفرضٌات للحل.
الخطوة الثالثة:
ـ مرحلة اكتساب التعلمات المساعدة على اكتشاؾ الحل:
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معالجة نصوص االنطالق وتوثٌقها وبٌان سبب النزول ما كان وظٌفٌا.
التعرٌؾ باألعالم.
معالجة القاموس اللؽوي واالصطالحً.
معالجة المفاهٌم المركزٌة للدرس.
تحلٌل النصوص واستخالص المضامٌن والقٌم المركزٌة.
تحلٌل محاور الدرس المقترحة بالكتاب المدرسً ،بالتركٌز على المعارؾ الخادمة لحل اإلشكالٌة المقترحة.
استخالص الخالصات على شكل رإوس األقالم فً عالقتها بالوضعٌة المشكلة المقترحة.
تقوٌم تكوٌنً ،أسبلة مركزة وهادفة إلى التؤكد من امتالك التالمٌذ لمفاتٌح حل الوضعٌة المشكلة.
الخطوة الرابعة:
مرحلة تطبٌق المكتسبات:
استعراض الحلول الممكنة للوضعٌة المشكلة باستثمار المكتسبات الجدٌدة بشكل جماعً.
تصنٌفها وترتٌبها.
استبعاد الحلول ؼٌر الموافقة مع توجٌهات الشرع والحلول ؼٌر المنطقٌة.
تحدٌد الحلول النهابٌة للوضعٌة المشكلة.
العودة إلى الفرضٌات المقترحة ،وتمحٌصها والمفاضلة بٌنها.
بحث إمكانٌة تعمٌم الحلول المتوصل إلٌها على وضعٌات مماثلة.
الخطوة الخامسة:
تقوٌم إجمالً للدرس.
اإلعداد القبلً.

 نموذج للوضعٌة المشكلة من القرآن الكرٌم:
لنرجع إلى سورة الكهؾ ولننظر ماذا علم الخضر موسى علٌه السالم ،علمه أشٌاء كثٌرة فعالٌ ،مكن
تلخٌصها فٌما ٌلً ،:قدرة هللا عز وجل ،ورحمته بالصالحٌن ،إرادته ،إلى ؼٌر ذلك من صفات هللا تعالى
الحسنى التً أظهرها هللا تعالى على ٌد سٌدنا الخضر ،ثم هناك أمر آخر ال ٌقل أهمٌة عما سبق وهو أن
عقل اإلنسان قاصر ،فبمنطق اإلنسان العقلً السفٌنة إذا خرقت تؽرق وعقال وشرعا ال ٌجوز قتل نفس بؽٌر
حق ،وبنفس المنهج النفعً فاإلنسان إذا لم ٌحسن إلٌك وأنت فً أمس الحاجة الٌه لٌس علٌك إثم إذا لم
تحسن إلٌه ،لكن علم هللا فوق كل ذلك فهو سبحانه ال ٌؤمر إال بما فٌه خٌر للبشر حتى ولو ظهر لإلنسان
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عكس ذلك ،هذا الكالم وهذه العانً لم ٌعلمها الخضر إلقاء لموسى علٌه السالم ،وإنما تم ذلك بوضعٌات ـ
مشاكل عاشها موسى علٌه السالم وأستاذه الخضر الذي لم ٌفعله عن أمره وإنما وحٌا من هللا الرب العظٌم.
فالتربٌة بالوضعٌات ـ المشاكل تربٌة إسالمٌة إذن.
وإذا سلمنا بؤن التربٌة بالوضعٌات المشاكل من أجل تحقٌق الرشد تربٌة إسالمٌة ،فهل ٌمكن أن نستخلص
من القرآن الكرٌم منهجٌة ٌمكن اتباعها فً الدرس اإلسالمً ،ولم ال فً جمٌع ٌمكن اتباعه فً الدرس
اإلسالمً ،ولم ال فً جمٌع التخصصات؟
من المعلوم أن كثٌرا من المسلمٌن ٌقرأون كل ٌوم جمعة سورة الكهؾ .لكن هل نستفٌد من قراءتنا للقرآن
الكرٌم فً كل مجاالت حٌاتنا؟
لما ظهر التدرٌس بالكفاٌٌات ،واتضح أن للتدرٌس بالكفاٌات عالقة بالمنهج البنابً واعتمد المدرسون
مراحل المنهج البنابً التً تركز على التعاقد الدٌداكتٌكً ،ثم وضع التالمٌذ فً وضعٌة ـ مشكلة ثم طرح
الفرضٌات ـ حلول المشكلة ثم تمحٌصها ثم استنتاج الحل المالبم ثم تعمٌمه ثم التقوٌم ..هذه الخطوات من
ٌقرأ سورة الكهؾ ٌجدها عند قوله عز وجل (قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمنً مما علمت رشدا...
إلى قوله عز وجل وما فعلته عن أمري ذلك تاوٌل ما لم تسطع علٌه صبرا) .فٌتذكر المراحل والخطوات
التً أشرنا إلٌها أعاله ،وهنا ٌمكن ربط كل مرحلة بآٌة مناسبة فتعطً النتابج التالٌة:
الحفز :اآلٌة  60تقول( :وإذ قال موسى لفتاه ال أبرح حتى أبلػ مجمع البحرٌن أو أمضً حقبا)
فموسى علٌه السالم عازم على بلوغ مجمع البحرٌن حتى ولو تطلب ذلك زمنا طوٌال وهو دلٌل على رؼبته
األكٌدة فً التعلم ولكن ٌزٌده معلمه حفزا على رؼبته قال له( :إنك لن تستطٌع معً صبرا) إنه فن الحفز

بعد الرؼبة.
العقد الدٌداكتٌكً(:قال إن اتبعتنً فال تسؤلنً عن شٌا حتى أحدث لك منه ذكرا) فالمعلم هنا ٌشترط على
المتعلم ،والمتعلم ٌقبل شرط معلمه ،إنه العقد الدٌداكتٌكً الذي ٌجب أن ٌلتزم به الطرفان ،المعلم والمتعلم.
طرح المشكل :أي جعل المتعلم فً وضعٌة مشكلة :فانطالقا حتى إذا ركبا فً السفٌنة خرقها) فالوضعٌة
المشكلة كما عرفناها تشكل تحدٌا للمتعلم ومحفزا له على التعلم الذاتً وتتطلب لحلها تشؽٌل التعلمات
بكٌفٌة مندمجة ،وهذا ما جعل موسى علٌه السالم ٌستثمر جمٌع مكتسباته وخبراته وٌقرر استنكار هذا
العمل الذي قام به معلمه ،فاستنكار موسى علٌه السالم مبنً على الموارد المندمجة التً فٌها علم الفزٌاء
وربط السبب بمسبباته ،واألمر بالمعروؾ وانهً عن المنكر ،لكن الذي كان ٌنقص موارده هو أن هللا فعال
لما ٌرٌد وأنه ال ٌفعل شٌبا إال لحكمة ،وال شك أن هذا األمر لم ٌكن لٌخفى عن موسى ،ولكن الوضعٌة
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المشكلة التً عاشها ستسهم فً اكتسابه شٌبا مضافا لم ٌكن لٌكتسبه بطرٌقة اإللقاء ،وهكذا وضع الخضر
موسى فً ثالث وضعٌات مشاكل كل واحدة تحقق كفاٌات مختلفة عن األخرى.
تمحٌص الفرضٌات :أو طرح حلول للمشاكل :لقد افترض موسى علٌه السالم فً المشكل األول أن سٌدنا
الخضر قد أخطؤ حٌن خرق السفٌنة ألناس أحسنوا إلٌهما وأنه سٌتسبب بذلك فً ؼرق السفٌنة ومن علٌها.
ثم رأى فً المشكلة الثانٌة أن الخضر قتل نفسا بؽٌر حق وهو منكر وظلم ،ظلم به ذلك الفتى ،أما المشكل
الثالث فقد رأى موسى علٌه السالم أن الخضر كان علٌه أن ال ٌحسن إلى أناس أساإوا إلٌهما.

االستنتاج:

ثم استنتج أن ذلك أمر هللا فهو سبحانه فعال لما ٌرٌد ،وأنه عز وجل خبٌر حكٌم ،لكن معنى

حكٌم خبٌر التً عاشها موسى فً هذه الوضعٌات الثالث لٌس هو المعنى الذي ٌشرح عن طرٌق اإللقاء
وهنا تكمن أهمٌة التدرٌس بالوضعٌات المشاكل.

التعمٌم:

لو أن أي مإمن عاش هذه الوضعٌات المشاكل الثالث وحدد موقفه من حلولها وتبٌن له خطؤه

وتٌقن من الصواب العتقد اعتقادا جازما أن كل ما جاء من هللا خٌر كثٌر حتى ولوكان فً ظاهره شر
متعارؾ علٌه بٌن الناس.
التقوٌم :لو أننا سؤلنا أي مسلم هل هللا تعالى حكٌم خبٌر ألجاب بنعم لكن لو ابتلى هإالء الذٌن أجابوا بنعم
بشر لما قالها إال القلٌل منهم ،فالذٌن سٌقلونها هم أصحاب الرشد من أهل التربٌة اإلسالمٌة ،وقل ممن
تلقوا دروسهم بالكفاٌات
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 الفصل الثانً :الدراسة المٌدانٌة عن الوضعٌة المشكلة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة.
وقد قسمت هذا الفصل إلى مباحث ،تحدثت فٌها عن اإلجراءات المتبعة فً جمع البٌانات ،وفرزها
وتحلٌلها ،وتقوٌم الفرضٌات .وأوردت فٌها أٌضا نماذج من الوضعٌات فً القرآن الكرٌم ،والسنة النبوٌة
الشرٌفة

 المبحث األول :اإلجراءات المتبعة فً جمع البٌانات.
 المطلب األول :اختٌار العٌنة ـ األساتذة والمتعلمٌن ـ
إن اختٌار العٌنة من السمات األساسٌة للبحوث المٌدانٌة ،ولذلك ٌنبؽً أن ٌختارها الباحث وفق شروط
معٌنة للوصول إلى المرامً واألهداؾ التً ٌقصدها البحث ،ولذلك ارتؤٌت أن تكون العٌنة التً سؤختارها
لبحثً تضم مابة تلمٌذ وتلمٌذةٌ ،نتمون إلى مستوٌات وثانوٌات مختلفة موزعٌن على ثالث نٌابات وهً:
نٌابة الرباط ،ونٌابة سال ،ونٌابة تمارة ،فهذه األخٌرة اخترت من مإسساتها :ثانوٌة عبد هللا الشفشاونً
التؤهٌلٌة ،بحكم أننً أتدرب فٌها خالل الوضعٌات المهنٌة ،أما نٌابة الرباط ،فاخترت من مإسساتها ،ثانوٌة
إبراهٌم الرودانً التؤهٌلٌة ،بحكم أن بعض زمالبً ٌقومون بالتدارٌب فٌها ،ونٌابة سال من مإسساتها:
ثانوٌة العالمة الصبٌحً التؤهٌلٌة ،لوجود كذلك بعض الزمالء ٌقومون بالتدارٌب هناك.
فبالنسبة لمستواهم الدراسً فقد تعمدت أن تكون مستوٌاتهم مختلفة ،الجذع المشترك ،واألولى باك،
والثانٌة باك ،والشعب كذلك أٌضا مختلفة ،اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ،والعلوم التجرٌبٌة ،وأما عن أعمارهم
فقد تركت األمر مفتوحا دون تحدٌد ،لتجنب إٌقاع التلمٌذ أو التلمٌذة فً حرج ،وخاصة أن بعضهم كرر فً
القسم ثالث مرات ،وأعاد التسجٌل فً المإسسة باالستعطاؾ فقط.
وأما عن العٌنة الثانٌة الخاصة باألساتذة ،فقد كانت مقصودة ،بحٌث اخترت أساتذة التربٌة اإلسالمٌة
الممارسٌن فقط ،موزعٌن أٌضا على النٌابات الثالثة المذكورة أعاله بمإسسات مختلفة ،ومستوٌات
مختلفة ،الثانوي اإلعدادي ،والثانوي التؤهٌلً ،،لتوزٌع االستمارات علٌهم ،ألن موضوع بحثً هو:
الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة ،ولٌس الوضعٌة المشكلة مطلقا،ـ ٌعنً فً جمٌع المواد ـ.

 المطلب الثانً :دراسة االستمارة وتفرٌؽها.
تعتبر االستمارة مهمة وضرورٌة فً البحوث المٌدانٌة ،وتظهر أهمٌتها فً كونها وسٌلة لرصد اآلراء
المعنٌة التً لها صبؽة واقعٌة ،من أجل تؤكٌد مشروعٌة النظرٌات وصالحٌاتها قصد تعمٌمها ،ومعرفة مدى
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مالمستها للواقع المعٌش ،ألن االستمارة عبارة عن مجموعة أسبلة لها صلة بالموضوع المقصود بحثه،
ومن خاللها ٌمكن التحقق من فرضٌات البحت وتقوٌمها.
وأما تفرٌؽها فقد اعتمدت طرٌقة الجداول اإلحصابٌة ،والبٌانات ،والنسب المبوٌة ،ثم تقوٌم الفرضٌات من
خالل هذه االستمارة.

 المبحث الثانً :فرز البٌانات وتحلٌلها.
 المطلب األول :فرز البٌانات.
سنخصص هذا المطلب لعرض مجمل النتابج التً توصلت إلٌها فً هذا البحث المٌدانً ،من خالل
الوقوؾ على آراء التالمٌذ واألساتذة حول الموضوع عن طرٌق االستمارة.

الفرع األول :النتابج الخاصة بعٌنة التالمٌذ.
نموذج االستمارة الخاصة بالمتعلمٌن.
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بسم هللا الرحمــن الرحٌــم:
وصلى هللا على سٌدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلٌما.

وزارة التربٌة الوطنٌة
األكادٌمٌة الجهوٌة الرباط سال زمور عٌر

المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة الربــاط ســـال زمــور زعـٌــــــر

تهدف هذه االستمارة إلى االطالع على آراء التالمٌذ حول الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌـــــة.
معلومات عن التلمٌذ(ة):
أنثى . ...:المستوى الدراسً ...................المؤسسة............................................

ذكر...:

األسبلة وإجابات التالمٌذ عنها:
 هل ٌعتمد استاذ التربٌة اإلسالمٌة على الوضعٌة المشكلة فً بناء الدرس؟ أحٌانا

دائما

ال
 هل تحفزك الوضعٌة المشكلة على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة

نع

ال
 هل أنت من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات للوضعٌة المشكلة

نع

ال

 هل سبق لك أن أنجزت وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟

نع

ال


ما رأٌك فً اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟

ٌجب اعتمادها:

ٌجب الغاؤها


هل الوضعٌة المشكلة تساعدك على فه

واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة؟

نع

ال


ما هً الطرٌقة المفضلة لدٌك فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة؟ بالوضعٌة المشكلة؟
بدونها؟

21

أ



ما هً الطرٌقة المفضلة لدٌك فً عرض الوضعٌة المشكلة :هل على شكل صورة؟
فٌدٌو

أ

أ نص مكتوب؟

ملحوظة  :تندرج هذه االستمارة فً إطار مشروع بحث تربوي تحت عنوان :الوضعٌة المشكلة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة

 العٌنة :ج ،م ،أ ،فبة الذكور ،نٌابة تمارة
السإال األول :هل أستاذكم أستاذ التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

دابما

%

أحٌانا

%

ال

%

مجموع العٌنة

2

40

3

60

0

0

(ماذا تقصد بمجموع العٌنة وهل ٌعنً عدد  2و 3الموجودٌن فً الجدول عدد التالمٌذ أم ماذا؟ والسإال
ٌنسحب على بعده أٌضا)
من خالل الجدول ٌتضح أن نسبة كبٌرة من التالمٌذ تقول أن أستاذ التربٌة اإلسالمٌة ال ٌعتمد الوضعٌة
المشكلة دابما ،بل ٌعتمدها أحٌانا فقط ،وهذه النسبة هً ستون فً المابة ،بٌنما نسبة أقل تقول أن أستاذ
التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة دابما ،وهذه هً أربعون بالمابة.
السإال الثانً هو :هل تحفزك الوضعٌة المشكلة على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

4

80

1
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ٌتضح من خالل هذا الجدول ،أن نسبة كبٌرة من المتمدرسٌن تإكد على أن الوضعٌة المشكلة تحفز على
المشاركة داخل القسم ،وهذه النسبة هً ثمانون بالمبة ،بٌنما عشرون بالمابة من المتمدرسٌن تقول خالؾ
ذلك ،وهو عدم التحفٌز.
السإال الثالث :هل أنتم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات للوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

3

60

2

40

ٌتبٌن من خالل الجدول ،أن نسبة كبٌرة من التالمٌذ هم من ٌحدد اإلشكال ،وٌطرح الفرضٌات للوضعٌة
المشكلة ،وهً نسبة ستٌن فً المابة ،بٌنما أربعون بالمابة تقول عكس ذلك.
السإال الرابع :هل سبق لك أن أنجزت وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟
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نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

0

0

5

100

من خالل هذا الجدول والذي ٌجٌب عن السإال أعاله ٌتبٌن أن مابة بالمابة من التالمٌذ تإكد على أنها لم
ٌسبق لها أن أنجزت وضعٌة مشكلة.
السإال الخامس :ما رأٌك فً اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌةٌ ،جب اعتمدها أم
إلؽاإها؟
نوع اإلجابة

اعتمادها

%

الؽاإها

%

مجموع العٌنة

4

100

0

0

ٌوضح الجدول ،أن نسبة مابة بالمابة من التالمٌذ تقرر على أنه ٌجب اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة.
السإال السادس :هل الوضعٌة المشكلة تساعدك على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

5

100

0

0

كذلك من خالل هذا الجدول ،أن نسبة مابة بالمابة من المتمدرسٌن ٌإكدون على أن الوضعٌة المشكلة
تساعدهم على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة.
السإال السابع :ما هً الطرٌقة المفضلة لدٌك فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة ،بالوضعٌة أم بدونها؟
نوع اإلجابة

بالوضعٌة

%

بدونها

%

مجموع العٌنة

4

80

1

20

ٌتضح من خالل اآلراء المعبر عنها حول الطرٌقة المفضلة فً تقدٌم درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة
المشكلة أم بدونها ٌتضح أن ثمانٌن بالمابة ٌرٌدون أن ٌقدم درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة المشكلة،
بٌنما عشرون بالمابة ٌفضلون تقدٌمه بدونها.
السإال الثامن :ما هً الطرٌق المفضلة لدٌك فً عرض الوضعٌة المشكلة :هل على شكل صور؟ أم فٌدٌو؟
أم نص مكتوب؟
نوع اإلجابة

صورة

%

فٌدٌو

%

مجموع العٌنة

0

0

0

0

نص

%

مكتوب

23

5

100

من خالل الجدول ٌتبٌن أنه مابة بالمابة من المتمدرسٌن الذكور ٌرٌدون أن تقدم لهم الوضعٌة المشكلة على
شكل نص مكتوب.

العٌنة :ج ،م ،أ ،فبة اإلناث ،نٌابة تمارة
السإال األول :هل أستاذكم فً مادة التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

دابما

%

أحٌانا

%

ال

%

مجموع العٌنة

1

5،12

5

5،62

2

25

ٌبٌن الجدول أعاله أن نسبة التالمٌذ الذٌن قالوا أن أستاذهم فً التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة،
هً نسبة إثنى عشرة فاصلة خمسة بالمابة ،وإثنان وستون فصٌلة خمسة بالمابة ٌقولون أن أستاذهم
ٌعتمد الوضعٌة المشكلة أحٌانا ،بٌنما خمسة وعشرون بالمابة ٌقولون بعدم اعتمادها من األستاذ.
السإال الثانً :هو :هل تحفزك الوضعٌة المشكلة على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

6

75

2

25

ٌتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة خمسة وسبعٌن بالمابة من اإلناث تقول أن الوضعٌة المشكلة تحفزها
على المشاركة داخل القسم ،بٌنما خمسة وعشرون بالمابة تقول بخالؾ ذلك ،تقول بؤن الوضعٌة المشكلة
ال تحفزها على المشاركة.
السإال الثالث :هل أنتم من ٌحدد اإلشكال وتطرحون الفرضٌات للوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

5

5،62

3

5،37

وموضوع سإال تحدٌد اإلشكال وطرح الفرضٌات ،فقد أجابت عنه فبة المتمدرسات بالنتابج الموضحة فً
الجدول أعاله ،بحٌث إثنان وستون فاصلة خمسة بالمابة ٌقلن هن من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات،
بٌنما سبعة وثالثون فاصلة خمسة بالمابةٌ ،قلن لٌس هن من ٌحدد اإلشكالٌة وٌطرح الفرضٌات.
السإال الرابع :هل سبق لك أن أنجزت وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

1

5،12

7

5،87

والسإال المتعلق بإنجاز الوضعٌة المشكلة ،فقد أجابت عنه الفبة المستهدفة من اإلناث بنعم بنسبة إثنتى
عشر فاصلة خمسة بالمابة بٌنما سبعة وثمانون فاصلة خمسة بالمابة من المتمدرسات أجبن بالنفً.

24

السإال الخامس :ما رأٌك فً اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة ،هل ٌجب اعتمدها أم
إلؽاإها؟
نوع اإلجابة

اعتمادها

%

الؽاإها

%

مجموع العٌنة

4

50

4

50

والسإال المتعلق باعتماد الوضعٌة المشكلة وعدم اعتمادها فً درس التربٌة اإلسالمٌة ،فقد أجابت عنه
فبة وقالت ٌجب اعتمادها ،وهذه الفبة من اإلناث نسبتها خمسون بالمابة ،بٌنما الفبة الثانٌة من اإلناث فقد
أجابت باإللؽاء ،وهذه الفبة أٌضا نسبتها خمسون بالمابة.
السإال السادس :هل الوضعٌة المشكلة تساعدك على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة

6

75

2

25

ٌتضح من خالل الجدول أن نسبة خمسة وسبعٌن بالمابة من التالمٌذ ٌإكدون على أن الوضعٌة المشكلة
تساعدهم على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة ،بٌنما خمسة وعشرون بالمابة ٌرون أن الوضعٌة
المشكلة ال تساعد على ذلك.
السإال السابع :ما هً الطرٌقة المفضلة لدٌك فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة ،هل ٌكون بالوضعٌة أم
بدونها؟
نوع اإلجابة

بالوضعٌة

%

بدونها

%

مجموع العٌنة

4

50

4

50

والسإال المتعلق بالطرٌقة المفضلة فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة المشكلة أو بدونها ،فقد
أجابت عنه نسبة خمسٌن بالمابة أنها تحب الدرس أن ٌقدم بالوضعٌة ،بٌنما خمسون بالمابة الثانٌة تحب
أن ٌقدم درس التربٌة اإلسالمٌة بدون وضعٌة مشكلة.
السإال الثامن :ما هً الطرٌق المفضلة لدٌك فً عرض الوضعٌة المشكلة :هل على شكل صور؟ أم فٌدٌو؟
أم نص مكتوب؟
نوع اإلجابة

صورة

%

فٌدٌو

%

مجموع العٌنة

0

0

2

25

نص

%

مكتوب
6

75

أما السإال المتعلق بطرٌقة عرض الوضعٌة المشكلة ،هل على شكل صورة أم فٌدٌو أم نص مكتوب فٌتضح
من خالل الجواب عنه فً الجدول أعاله ،أن نسبة خمسة وعشرٌن بالمابة ترى أن تقدم الوضعٌة المشكلة
25

على شكل فٌدٌو ،وخمسة وسبعون بالمابة تفضل أن تقدم على شكل نص مكتوب ،وصفر بالمابة ،أن تقدم
على شكل صورة.

العٌنة :أولى ،باك ،ع ،ت .فبة اإلناث ،نٌابة تمارة وسال.
السإال األول :هل أستاذكم أستاذ التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة؟
أحٌانا

نوع اإلجابة

دابما

%

2

6 19،18

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

دابما

%

مجموع عٌنة سال

10

5 63،52

أحٌانا

%

ال

%

55،54

3

28،27

%

ال

%

31،26

4

06،21

ٌظهر من خالل هذا الجدول أن عٌنة التلمٌذات بنٌابة تمارة أجابت نسبة منها ثمانٌة عشر فاصلة تسعة
عشر بالمابة ب دابما ،بٌنما أربعة وخمسون فاصلة خمسة وخمسون بالمابة أجابت أن أستاذها ال ٌعتمد
الوضعٌة المشكلة إال أحٌانا ،وسبعة وعشرون بالمابة فاصلة ثمانٌة وعشرون أجابت بالنفً.
بٌنما تلمٌذات نٌابة سال إثنتان وخمسون فاصلة ثالثة وستون بالمابة منهن أجبن بؤن األستاذ ٌعتمد
الوضعٌة المشكلة دابما ،وستة وعشرون بالمابة فاصلة واحد وثالثٌن أجبن بؤن األستاذ ال ٌعتمد الوضعٌة
المشكلة إال أحٌانا ،وواحد وعشرون بالمابة فاصلة ستة بالمابة ٌقلن بؤن األستاذ ال ٌعتمد الوضعٌة
المشكلة.
السإال الثانً هو :هل تحفزك الوضعٌة المشكلة على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع العٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

7

64،63

4

36،36

نعم

%

ال

%

31،26

14

69،73

مجموع عٌنة سال 5

ٌتضح من خالل هذا الجدول أن ثالثة وستون فاصلة أربعة وستون بالمابة من عٌنة التلمٌذات بنٌابة تمارة
ٌقلن بؤن الوضعٌة المشكلة تحفزهن على المشاركة أثناء درس التربٌة اإلسالمٌة ،وستة وثالثٌن فاصلة
ستة وثالثون بالمابة تقر بؤن الوضعٌة المشكلة ال تحفز على المشاركة.
بٌنما ستة وعشرون فاصلة واحد وثالثون بالمابة فقط من نسبة التلمٌذات بنٌابة سال ٌقلن بؤن الوضعٌة
المشكلة تحفزهن على المشاركة داخل القسم ،وثالثة وسبعون فاصلة تسعة وستون بالمابة من هذه العٌنة
تإكد على أن الوضعٌة المشكلة ال تحفز على المشاركة.
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السإال الثالث :هل أنتم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات للوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

1

10،9

10

90،90

نعم

%

ال

%

32،26

14

68،73

مجموع عٌنة سال 5

أما عن السإال حول من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات ،فتسعة بالمابة فاصلة عشرة ٌقولون بؤنهم لٌسوا
من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات ،وتسعون فاصلة تسعون بالمابة ٌقولون أنهم لٌسوا هم من ٌحدد
اإلشكال وٌطرح الفرضٌات .هذا عن عٌنة اإلناث بالنسبة لتمارة ،أما عن سال فستة وعشرون فاصلة إثنان
وثالثون بالمابة ٌقولون هم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات ،بٌنما ثالثة وسبعون فاصلة ثمانٌة
وستون بالمابة ٌقولون هم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات ،إذن فنسبة من ٌحدد اإلشكال وٌطرح
الفرضٌات أكثر نجدها فً مإسسة سال.
السإال الرابع :هل سبق لك أن أنجزت وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

6

55،54

5

45،45

نعم

%

ال

%

53،10

17

47،89

مجموع عٌنة سال 2

أما عن السإال الرابع فٌتبٌن من خالل الجدول أن نسبة أربع وخمسٌن فاصلة خمسة وخمسٌن بالمابة من
التلمٌذات المعبرات عن رأٌهن فً هذه االستمارة تقول أنهم سبق لهن وأن أنجزن وضعٌة مشكلة ،وخمسة
وأربعون بالمابة فاصلة خمسة وأربعون ٌقولون أنهم لم ٌسبق لهن أن أنجزن وضعٌة مشكلة ،هذا عن
تلمٌذات تمارة ،بٌنما عن تلمٌذات سال عشرة فاصلة ثالثة وخمسون بالمابة ٌقلن سبق لهن وأن أنجزن
وضعٌة مشكلة ،وتسعة وثمانون بالمابة فاصلة سبعة وأربعون لم ٌسبق لهن أن قمن بهذا العمل.
السإال الخامس :ما رأٌك فً اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌةٌ ،جب اعتمدها أم
إلؽاإها؟
نوع اإلجابة

اعتمادها

%

الؽاإها

%

مجموع عٌنة
تمارة

8

73،72

3

27،27
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نوع اإلجابة

اعتمادها

مجموع عٌنة سال 19

%

الؽاإها

%

100

0

0

ٌتضح من خالل الجدول أن نسبة إثنٌن وسبعٌن فاصلة ثالثة وسبعٌن بالمابة من عٌنة تلمٌذات تمارة
ٌرٌدن اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة ،بٌنما سبعة وعشرون فاصلة سبعة وعشرٌن
بالمابة ٌرٌدون إلؽاء الوضعٌة المشكلة من درس التربٌة اإلسالمٌة.
ومابة بالمابة من المتمدرسات بسال ٌردن اعتماد الوضعٌة المشكلة فً دروس التربٌة اإلسالمٌة.
السإال السادس :هل الوضعٌة المشكلة تساعدك على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

8

73،72

3

27،27

نعم

%

ال

%

100

0

0

مجموع عٌنة سال 18

والسإال المتعلق بالوضعٌة المشكلة هل تساعد التلمٌذ على فهم واستٌعاب الدروس أم ال ،فقد تمت اإلجابة
عنه بنسبة اثنٌن وسبعٌن فاصلة ثالثة وسبعٌن بالمابة باإلثبات ،بٌنما سبعة وعشرون فاصلة سبعة
وعشرٌن بالمابة أجبن بالنفً ،هذا عن تمارة ،بٌنما عن سال فقد تمت اإلجابة باإلثبات عن هذا السإال
بنسبة مابة بالمابة.
السإال السابع :ما هً الطرٌقة المفضلة لدٌك فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة ،بالوضعٌة أم بدونها؟
نوع اإلجابة

بالوضعٌة

%

بدونها

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

9

82،81

2

18،18

بالوضعٌة

%

بدونها

%

100

0

0

مجموع عٌنة سال 18

أما عن السإال المتعلق بالطرٌقة المفضلة فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة أم بدونها فقد
أجاب عنه تلمٌذات تمارة بنسبة واحد وثمانٌن بالمابة فاصلة اثنٌن وثمانٌن ٌفضلون أن ٌقدم درس التربٌة
اإلسالمٌة بالوضعٌة المشكلة وثمانٌة عشر فاصلة ثمانٌة عشر بالمابة ٌفضلون تقدٌم درس التربٌة
اإلسالمٌة بدون وضعٌة
بٌنما عٌنة سال فنسبة مابة بالمابة ٌفضلون عرض درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة المشكلة.

28

السإال الثامن :ما هً الطرٌق المفضلة لدٌك فً عرض الوضعٌة المشكلة :هل على شكل صور؟ أم فٌدٌو؟
أم نص مكتوب؟
نوع اإلجابة

صورة

%

فٌدٌو

%

نص

%

مكتوب
مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

1

10،9

3

27،27

7

63،63

صورة

%

فٌدٌو

%

نص

%

مجموع العٌنة

3

29،14

10

61،47

مكتوب
8

10،38

ٌتضح من هذا الجدول أن نسبة تسعة فاصلة عشرة بالمابة ترٌد أن تقدم الوضعٌة المشكلة على شكل
صورة ،وسبعة وعشرون فاصلة سبعة وعشرون بالمابة ٌرٌدون تقدٌم الوضعٌة المشكلة على شكل فٌدٌو،
بٌنما ثالثة وستون فاصلة ثالثة وستون بالمابة ٌرٌدون أن تقدم الوضعٌة المشكلة على شكل نص مكتوب.
وأربعة عشر فاصلة تسعة وعشرون بالمابة من تلمٌذات سال المعبرات عن رأٌهن ٌفضلن تقدٌم الوضعٌة
المشكلة على شكل صورة ،وسبعة وأربعون فاصلة واحد وستون بالمابة ٌفضلون تقدٌم الوضعٌة على
شكل فٌدٌو ،بٌنما ثمانٌة وثالثون فاصلة عشر بالمابة ٌفضلونها نصا مكتوبا.

العٌنة :أولى باك ،ع ،ت .فبة الذكور ،نٌابة تمارة وسال.
السإال األول :هل أستاذكم أستاذ التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

دابما

%

أحٌانا

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

6

24

10

40

9

36

دابما

%

أحٌانا

%

ال

%

8

67،66

2

66،16

2

67،16

مجموع عٌنة
سال
ٌتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة أربعة وعشرٌن فً المابة من التالمٌذ المعبرٌن عن رأٌهم ٌقولون
أن أستاذ التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة دابما ،وأربعون فً المابة ٌقولون أن أستاذهم ال ٌعتمد
الوضعٌة المشكلة إال أحٌانا ،بٌنما ستة وثالثون فً المابة من هذه العٌنة ٌقولون أن أستاذ التربٌة
اإلسالمٌة ال ٌعتمد الوضعٌة المشكلة ،هذا عن نٌابة تمارة ،أما تالمٌذ سال المعبرٌن عن رأٌهم ،فنسبة ستة
وستون فاصلة سبعة وستون فً المابة ٌقولون أن أستاذهم ٌعتمد الوضعٌة المشكلة ،وستة عشر فاصلة
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ستة وستون فً المابة ٌقولون أن أستاذهم ال ٌعتمد الوضعٌة المشكلة إال أحٌانا ،بٌنما ستة عشر فاصلة
سبعة وستون فً المابة ٌنفون أن أستاذهم ٌعتمد الوضعٌة المشكلة.
السإال الثانً هو :هل تحفزك الوضعٌة المشكلة على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

20

95،86

3

5،13

نعم

%

ال

%

100

0

0

مجموع عٌنة سال 12

أما فً ٌخص السإال الثانً والمتعلق بتحفٌز الوضعٌة المشكلة أو عدم تحفٌزها بالنسبة للتالمٌذ فٌتبٌن
من خالل الجدول أن ستة وثمانون فاصلة خمسة وتسعون بالمابة ٌإكدون أن الوضعٌة المشكلة تحفزهم
على المشاركة داخل القسم ،بٌنما ثالثة عشر فاصلة خمسة بالمابة ٌقولون بعدم تحفٌز الوضعٌة المشكلة
على المشاركة داخل القسم.
بٌنما عٌنة سال المعبرة عن رأٌها فً هذا السإال فنسبة مابة بالمابة تقول أن الوضعٌة المشكلة تحفزهم
على المشاركة أثناء الدرس.
السإال الثالث :هل أنتم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات للوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

6

25

18

75

نعم

%

ال

%

25

9

75

مجموع عٌنة سال 3

ٌتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة خمسة وعشرون بالمابة من المتمدرسٌن بتمارة ٌقولون أنهم هم من
ٌحدد عقدة المشكلة وٌطرح الفرضٌات ،وخمسة وسبعون بالمابة ٌقولون أنهم لٌسوا هم من ٌحدد اإلشكال
وٌرح الفرضٌات.
وكذلك نفس النسبة بالنسبة للمتمدرسٌن بمإسسة سال.
السإال الرابع :هل سبق لك أن أنجزت وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة

19

52،65

10

48،34
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نوع اإلجابة

نعم

مجموع عٌنة سال 3

%

ال

%

25

9

75

أما عن السإال المتعلق بإنجاز الوضعٌة المشكلة من طرؾ التالمٌذ فخمسة وستون فاصلة إثنان وخمسون
بالمابة من المتمدرسٌن بمإسسة تمارة ٌقولون أنهم سبق لهم وأن أنجزوا وضعٌة مشكلة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة ،وأربعة وثالثون فاصلة ثمانٌة وأربعون بالمابة ٌقولون أنهم سبق لهم وأن أنجزوا
وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة.
أما بالنسبة للمتمدرسٌن بمإسسة سال فنجد خمسة وعشرون بالمابة سبق لهم أن أنجزوا الوضعٌة
المشكلة ،وخمسة وسبعون بالمابة لم ٌسبق لهم أن فعلوا ذلك.
السإال الخامس :ما رأٌك فً اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌةٌ ،جب اعتمدها أم
إلؽاإها؟
نوع اإلجابة

اعتمادها

%

الؽاإها

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

19

17،79

5

83،20

اعتمادها

%

الؽاإها

%

100

0

0

مجموع عٌنة سال 12

من خالل هذا الجدول ٌتضح أن نسبة تسعة وسبعون فاصلة سبعة عشر بالمابة ٌحبون اعتماد الوضعٌة
المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة ،بٌنما عشرون فاصلة ثالثة وثمانون بالمابة من المتمدرسٌن بتمارة
ٌقولون بإلؽابها .بٌنما مابة بالمابة من المتمدرسٌن بمإسسة سال ٌقولون بضرورة اعتماد الوضعٌة
المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة.
السإال السادس :هل الوضعٌة المشكلة تساعدك على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

16

57،69

7

43،30

نعم

%

ال

%

100

0

0

مجموع عٌنة سال 12

وٌتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة تسعة وستون فاصلة سبعة وخمسون بالمابة من المتمدرسٌن
بمإسسة تمارة ٌعتبرون أن الوضعٌة المشكلة مساعدة على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة
وثالثون فاصلة ثالثة وأربعون منهم ٌعتبرونها ؼٌر مجدٌة وؼٌر مفٌدة.
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أما المتمدرسٌن بمإسسة سال فنسبة مابة بالمابة منهم ٌعتبرون الوضعٌة المشكلة مساعدة على فهم
واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة.
السإال السابع :ما هً الطرٌقة المفضلة لدٌك فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة ،بالوضعٌة أم بدونها؟
نوع اإلجابة

بالوضعٌة

%

بدونها

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

14

87،60

9

13،39

بالوضعٌة

%

بدونها

%

100

0

0

مجموع عٌنة سال 12

أما عن السإال المتعلق بالطرٌقة المفضلة فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة أم بدونها فٌتبٌن
من خالل الجدول أن نسبة ستٌن فاصلة سبعة وثمانٌن بالمابة من المتمدرسٌن بتمارة ٌفضلون عرض
درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة المشكلة ،وتسعة وثالثون فاصلة ثالثة عشرة بالمابة ٌفضلونه بدونها.
أما بالنسبة للمتمدرسٌن بمإسسة سال فنسبتهم مابة بالمابة ٌفضلون أن ٌقدم لهم درس التربٌة اإلسالمٌة
بالوضعٌة المشكلة.
السإال الثامن :ما هً الطرٌق المفضلة لدٌك فً عرض الوضعٌة المشكلة :هل على شكل صور؟ أم فٌدٌو؟
أم نص مكتوب؟
نوع اإلجابة

صورة

%

فٌدٌو

%

نص مكتوب

%

مجموع عٌنة
تمارة
نوع اإلجابة

3

29،14

10

61،47

8

10،38

صورة

%

فٌدٌو

%

نص مكتوب

%

3

25

8

66،66

1

34،8

مجموع عٌنة
سال
ٌتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة أربعة عشر فاصلة تسعة وعشرون بالمابة من التالمٌذ بتمارة
ٌفضلون أن تقدم لهم الوضعٌة المشكلة على شكل صورة وسبعة وأربعون فاصلة واحد وستون بالمابة
ٌفضلونها فٌدٌو ،وثمانٌة وثالثون فاصلة عسرة بالمابة ٌفضلونها نصا مكتوبا.
أما بالنسبة للمتمدرسٌن بسال فخمسة وعشرون بالمابة ٌفضلونها على شكل صورة ،وستة وستون فاصلة
ستة وستون بالمابة ٌفضلونها فٌدٌو ،وثمانٌة فاصلة أربعة وثالثون بالمابة ٌفضلونها على شكل صورة.

 عٌنة ثانٌـة بــاك :نٌابــة الربــــــاط.
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وقد اخترت من المتمدرسٌن بنٌابة الرباط مستوى واحد وهو مستوى ثانٌة باكالورٌا ،ألن الجذع
المشترك واألولى باكالورٌا قد وزعت علٌهم االستمارات بمإسسات تمارة وسال ،وقد قصدت هذا للتنوٌع،
كً أطلع على آراء جمٌع التالمٌذ بمستوٌاتهم المختلفة بالسلك الثانوي التؤهٌلً.
السإال األول :هل أستاذكم أستاذ التربٌة اإلسالمٌة ٌعتمد الوضعٌة المشكلة فً بناء الدرس؟
نوع اإلجابة

دابما

%

أحٌانا

%

ال

%

مجموع عٌنة
اإلناث
نوع اإلجابة

5

42،71

1

29،14

1

29،14

دابما

%

أحٌانا

%

ال

%

7

63،63

2

19،18

2

18،18

مجموع عٌنة
الذكور
ٌتضح من خالل الجدول أن نسبة واحد وسبعون فاصلة إثنان وأربعون بالمابة من المتمدرسٌن ٌقولون أن
أستاذهم دابما ٌعتمد الوضعٌة المشكلة فً بناء الدرس ،وأربعة عشر فاصلة تسعة وعشرون ٌجٌبون بؤن
أستاذهم ال ٌعتمد الوضعٌة المشكلة إال أحٌانا ،ونفس النسبة تقول أن األستاذ ال ٌعتمد الوضعٌة المشكلة
مطلقا .هذا عن نسبة الذكور ،أما بالنسبة لعٌنة اإلناث فنسبة ثالثة وشتون فاصلة ثالثة وستون بالمابة
ٌإكدون أن أستاذهم ٌعتمد الوضعٌة المشكلة فً بناء الدرس ،وثمانٌة عشر فاصلة تسعة عشر ٌقولون أن
أستاذهم ال ٌعتمد الوضعٌة المشكلة إال أحٌانا ،ونفس النسبة تقول أن أستاذهم ال ٌعتمد الوضعٌة المشكلة.
السإال الثانً هو :هل تحفزك الوضعٌة المشكلة على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة
مجموع

نعم
عٌنة 6

%

ال

%

100

0

0

اإلناث
نوع اإلجابة
مجموع

نعم
عٌنة 8

%

ال

%

89،88

1

11،11

الذكور
أما فً ٌخص السإال الثانً والمتعلق بتحفٌز الوضعٌة المشكلة أو عدم تحفٌزها بالنسبة للتالمٌذ فٌتبٌن
من خالل الجدول أن نسبة التالمٌذ اإلناث مابة بالمابة ٌقولون أن الوضعٌة المشكلة تحفزهم على المشاركة
داخل القسم ،بٌنما نسبة الذكور ثمانٌة وثمانون فاصلة تسعة وثمانون بالمابة ٌقولون أن الوضعٌة المشكلة
تحفزهم على المشاركة داخل الحصة ،وإحدى عشر فاصلة إحدى عشر بالمابة ٌنفون تحفٌز الوضعٌة
المشكلة لهم على المشاركة فً الدرس أثناء الحصة.
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السإال الثالث :هل أنتم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات للوضعٌة المشكلة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
اإلناث
نوع اإلجابة

4

67،66

2

33،33

نعم

%

ال

%

7

78،77

2

22،22

مجموع عٌنة
الذكور
والسإال المتعلق بمن ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات فقد أجابت عنه فبة اإلناث بنسبة ستة وستون
فاصلة سبعة وستون بالمابة أن هن من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات ،بٌنما سبعة وسبعون فاصلة
ثمانٌة وسبعون فً المابة من فبة الذكور هم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات ،وإثنان وعشرون فاصلة
إثنان وعشرون بالمابة منهم ٌقولون أنهم لٌسوهم من ٌحدد اإلشكال وٌطرح الفرضٌات.
السإال الرابع :هل سبق لك أن أنجزت وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
اإلناث
نوع اإلجابة

4

15،57

3

85،42

نعم

%

ال

%

5

5،62

3

5،37

مجموع عٌنة
الذكور
ٌتضح من خالل هذا الجدول أن نسبة التلمٌذات المعبرات عن رأٌهن حول هذا السإال سبعة وخمسون
فاصلة خمسة عشر بالمابة سبق لهن أن أنجزن وضعٌة مشكلة ،وإثنان وأربعون فاصلة خمسة وثمانون
بالمابة لم ٌسبق لهن أن أنجزن وضعٌة مشكلة .أما عٌنة الذكور فنسبة إثنان وستون فاصلة خمسة بالمابة
أنهم أنجزوا الوضعٌة المشكلة ،وسبعة وثالثون فاصلة خمسة بالمابة لم ٌسبق لهم أن أنجزوا وضعٌة
مشكلة.
السإال الخامس :ما رأٌك فً اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌةٌ ،جب اعتمدها أم
إلؽاإها؟
نوع اإلجابة

اعتمادها

%

الؽاإها

%

مجموع عٌنة
اإلناث
نوع اإلجابة

7

100

0

0

اعتمادها

%

الؽاإها

%
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7

1

5،87

5،12

مجموع عٌنة
الذكور
من خال ل هذا الجدول ٌتبٌن أن نسبة مابة بالمابة من اإلناث ٌقلن بضرورة اعتماد الوضعٌة المشكلة فً
درس التربٌة اإلسالمٌة ،ونسبة سبعة وثمانون فاصلة خمسون بالمابة من الذكور ٌقولون بضرورة اعتماد
الوضعٌة المشكلة ،وإثنا عشر فاصلة خمسون بالمابة منهم ٌرٌدون إلؽاءها من الدرس.
السإال السادس :هل الوضعٌة المشكلة تساعدك على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة؟
نوع اإلجابة

نعم

%

ال

%

مجموع عٌنة
اإلناث
نوع اإلجابة

7

100

0

0

نعم

%

ال

%

7

5،87

1

5،12

مجموع عٌنة
الذكور
أما عن السإال السادس والمتعلق بدور الوضعٌة المشكلة ومساعدتها للتلمٌذ على فهم واستٌعاب درس
التربٌة اإلسالمٌة فٌتبٌن من خالل اإلجابة عنه فً هذا الجدول أن نسبة مابة بالمابة من المتمدرسات
ٌعترفن بمساعدة الوضعٌة المشكلة لهن فً فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة ،وسبعة وثمانون
فاصلة خمسون بالمابة من الذكور المتمدرسٌن ٌقولون بؤن الوضعٌة المشكلة تساعدهم على فهم درس
التربٌة اإلسالمٌة ،وإثنا عشر فاصلة خمسٌن بالمابة ٌقولون بعدم مساعدة الوضعٌة المشكلة على فهم
درس التربٌة اإلسالمٌة.
السإال السابع :ما هً الطرٌقة المفضلة لدٌك فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة ،بالوضعٌة أم بدونها؟
نوع اإلجابة
مجموع
اإلناث
نوع اإلجابة

بالوضعٌة
عٌنة 7
بالوضعٌة
عٌنة 7

%

بدونها

%

100

0

0

%

بدونها

%

5،87

1

5،12

مجموع
الذكور
ٌتبٌن من خالل هذا الجدول أن نسبة مابة بالمابة من المتمدرسات ٌإكدن على ضرورة عرض درس
التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة المشكلة ،بٌنما المتمدرسون سبعة وثمانون فاصلة خمسون بالمابة ٌرٌدون
عرض درس التربٌة اإلسالمٌة بالوضعٌة ،بٌنما اثنا عشر فاصلة خمسون بالمابة ٌرٌدون عرض درس
التربٌة اإلسالمٌة بدون وضعٌة مشكلة.
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السإال الثامن :ما هً الطرٌق المفضلة لدٌك فً عرض الوضعٌة المشكلة :هل على شكل صور؟ أم فٌدٌو؟
أم نص مكتوب؟
نوع اإلجابة

صورة

%

فٌدٌو

%

مجموع عٌنة
اإلناث
نوع اإلجابة

نص

%

مكتوب
2

58،28

1

28،14

4

14،57

صورة

%

فٌدٌو

%

نص

%

0

0

6

75

مكتوب
2

25

مجموع عٌنة
الذكور
من خالل هذا الجدول ٌتضح أن نسبة ثمانٌة وعشرٌن فاصلة ثمانٌة وخمسٌن بالمابة ٌحبون أن تقدم
الوضعٌة المشكلة على شكل صورة ،وأربعة عشر فاصلة ثمانٌة وعشرون بالمابة ٌرٌدونها فٌدٌو ،وسبعة
وخمسون فاصلة أربعة عشر بالمابة من المتمدرسات ٌردن أن تقدم الوضعٌة المشكلة على شكل نص
مكتوب.
أما بالنسبة للذكور المتمدرسٌن فخمسة وسبعون بالمابة ٌحبون أن تقدم الوضعٌة المشكلة فً فٌدٌو،
وخمسة وعشرون فً المابة ٌرٌدونها على شكل نص مكتوب ،وصفر فً المابة بالنسبة لتقدٌم الوضعٌة
المشكلة على شكل صورة.
(شًء جمٌل أن تتم العناٌة باختٌار عٌنة البحث بحٌث تكون متنوعة وقرٌبة من الواقع وكان االختٌار
موفقا بتوزٌع المسؤلة على النٌابات الثالث وكذا التوازن بٌن الذكور واإلناث ،ولكن أثناء الفرز ٌمكن جمع
كل ذلك لمعرفة طبٌعة األجوبة على األسبلة المطروحة ،إذ ما الفابدة أن نعرؾ كل نوع على حدة سواء من
حٌث النٌابات أو الذكور واإلناث ،ولهذا أرى أن تعٌد جمع تلك األرقام بحٌث تتعامل مع العٌنة برمتها من
خالل جوابها على كل سإال سإال ،مع العناٌة بالمراجعة النهابٌة فقد الحظت كثرة األخطاء فً الرقن وفً
اإلمالء فؤرجو العناٌة بهذا األمر قبل الطبع النهابٌة مع التعجٌل فً ذلك ،واستعن ببعض التدقٌقات باللون
األحمر حٌث وصلت فً ذلك إلى صفحة  42بمعنى ما بعدها انتبه أكثر سٌكون ما تصححه أكثر ،واستثمر
التسطٌرات التلقابٌة الموجودة فً الوورد فإنها تنبهك على الكثٌر منها إما الهمزة أو المسافة بٌن الكلمات
أو أخطاء إمالبٌة ونحو ذلك)

 الفرع الثانً :فرز النتابج الخاصة بعٌنة األساتذة
نموذج االستمارة الخاصة باألساتذة.
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بس هللا الرحمـــــن الرحٌـــــ :
وصلى هللا على سٌدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلٌما.

المركز الجهوي لمهن التربٌة والتكوٌن لجهة الربــاط ســال زمور زعٌـــر
تهدف هذه االستمارة إلى االطالع على آراء أساتذة التربٌة اإلسالمٌة حول الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة
اإلسالمٌة.

معلومات عن األستاذ(ة):
ذكر

مدة تدرٌس المادة ................المؤسسة التً تعمل بها

أنثى

حالٌا..................
 ما

رأٌك

اعتماد

فً

الوضعٌة

المشكلة

فً

درس

مادة

التربٌة

اإلسالمٌة؟.....................................

...............................................................................
 هل الوضعٌة المشكلة لها أثر إٌجابً فً انجاح العملٌة التعلٌمٌة فً درس التربٌة اإلسالمٌة؟
….……………….
.....................................................................................................
 ك هً نسبة تجاوب الفئة المستهدفة مع الوضعٌة المشكلة؟..............................................
.....................................................................................................
 ما

هً

الطرٌقة

تعتمدها

التً

فً

تقدٌ

الوضعٌة

المشكلة؟..................................................
.....................................................................................................
 ما

هً

العراقٌل

تعترضك

التً

فً

تقدٌ

الوضعٌة

المشكلة؟......................................................................................................
..............................................
 كٌف تقارنون بٌن الدرس المقد بالوضعٌة المشكلة والذي ٌقد بدونها؟
.....................................................................................................
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 ما هً طرٌقتك فً انجاز فروض المراقبة المستمرة هل باعتماد الوضعٌات؟ أ باعتماد األسئلة
المباشرة فقط؟
.....................................................................................................
ملحوظة :تندرج هذه االستمارة فً إطار مشروع بحث تربوي تحت عنوان :الوضعٌة المشكلة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة
وقد جعلت األسبلة الخاصة باالطالع على آراء أساتذة التربٌة اإلسالمٌة مفتوحة ،إال أننً وجدت فٌها بعض
الصعوبات فً تفرٌؽها ،وقد قمت بتفرٌؽها من ؼٌر استعمال الجداوٌل ألن طبٌعة اإلجابة اقتضت ذلك ،وهذه
األسبلة واإلجابة عنها كالتالً:
السإال األول :والمتعلق باعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة.
أما نسبة اإلجابة عن هذا السإال فكانت نسبتها مابة بالمابة أن الوضعٌة المشكلة مهمة وأساسٌة وأنها
تسهم فً بناء الدرس.
السإال الثانً :والمتعلق بالوضعٌة المشكلة هل لها أثر إٌجابً فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة؟
وقد كانت اإلجابة عن هذا السإال بنعم حوالً تسعٌن بالمابة ،ونسبة عشر بالمابة ربطت نجاح الدرس
بالوضعٌة المشكلة بؤن تكون هذه األخٌر متقنة ومحبكة ،وقد عللوا بؤن الوضعٌة المشكلة لها أثر إٌجابً
بحٌث إنها تنظم عمل المدرس ،وتحمس التالمٌذ على المشاركة.
السإال الثالث :والمتعلق بالنسبة المابوٌة من المتمدرسٌن الذٌن ٌتجاوبون مع الوضعٌة المشكلة
وقد كانت اإلجابة عن هذا السإال كلها مابة بالمابة أن نسبة التالمٌذ تتجاوز الخمسٌن بالمابة ممن
ٌتجاوبون مع الوضعٌة المشكلة أثناء الحصة.
السإال الرابع :والمتعلق بالطرٌقة التً ٌعتمدها المدرس فً تقدٌم الوضعٌة المشكلة ،فكانت اإلجابة عنها
كالتالً:
فمنهم من قال ٌجب أن تبنى الوضعٌة المشكلة على إشكال وتناقضٌ ،حتمل مجموعة من الفرضٌات.
ومنهم من ٌقول قراءتها وإعادة قراءتها ،وكتابتها على السبورة ،أو ورقة تعلق على السبورة ،واستثمار
الوسابل الحدٌثة.
ومنهم من ٌفضل تقدٌمها بالطرٌقة الشفهٌة ،وفً بعض األحٌان الورقة الجدارٌة.
ومنهم من قال البحث عن اإلشكالٌة ٌثٌر اهتمام التالمٌذ ،ومنهم من ٌفضلها على شكل حوار ومناقشة حتى
ٌدمج التلمٌذ فً الدرس ،ومنهم من قال تعتمد من كتاب التلمٌذ ،ومنهم من قال تختار من واقع التلمٌذ،
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ومنهم من قال قراءتها من التحضٌر أو الجذاذة أو كتابتها على السبورة ،ومنهم من قال ٌجب على األستاذ
أن ٌجتهد وأن ٌؤتً بالوضعٌة ؼٌر التً فً الكتاب.
السوال الخامس :والمتعلق بالعراقٌل التً تعترض األساتذة فً تقدٌم الوضعٌة المشكلة .وكانت اإلجابة عنه
كالتالً:
من بٌن العراقٌل تعترض األستاذ فً تقدٌم الوضعٌة المشكلة ضعؾ مستوى المتعلمٌن ،ومشكلة الوقت،
بحٌث تتطلب وقتا طوٌال فً إعدادها وفً تدبٌرها وهذا المشكل مشكل الوقت جل األساتذة ٌعانون منه
واعتبروه هو المشكل األكبر ،ومنهم ٌقول صعوبة مالءمة الوضعٌة المشكلة لموضوع الدرس ،ومنهم من
قال صعوبة تجدٌدها من درس إلى درس ،وبالتالً هناك من ٌعتمد التدرٌس بالوحدة بدل الدرس ،وٌصبح
الدرس محورا من المحاور فقط ،ومنهم من اعتبر المشكل هو أن التالمٌذ ال ٌستوعبون اإلشكال وعدم
تجاوب التالمٌذ معها.
السإال السادس :وٌتعلق هذا السإال بالمقارنة بٌن درس المقدم بالوضعٌة المشكلة والدرس المقدم
بدونها .وكانت اإلجابة كما ٌلً:
أن الدرس المقدم بالوضعٌة المشكلة ٌناسب التدرٌس بالكفاٌات ،ومنهم من قال :فً ظل الوقت الحالً لٌس
هناك فرق كبٌر بٌن الدرس المقدم بالوضعٌة المشكلة والدرس المقدم بدونها ،بٌنما من ٌرى أن الدرس
المقدم بالوضعٌة فٌه إشراك للتلمٌذ ،وتحسٌسه ببعض واقعه ،ومنهم من قال أن الدرس بدون وضعٌة
مشكلة ٌكون أبتر ،ومنهم من قال أن الدرس المقدم بدون وضعٌة مشكلة كمابدة نصفها ملح وآخر بدون
ملح ،ومنهم من اعتبر أن الدرس ٌكون ناجحا بشرط أن تختار الوضعٌة المشكلة من واقع التلمٌذ ،فإن لم
ٌكن ذلك ال تنفع .وعموما فإن اإلجابة عن هذا السإال كانت تقرٌبا مابة بالمابة تإٌد الدرس المقدم
بالوضعٌة المشكلة عن الدرس المقدم بؽٌره
السإال السابعٌ :تعلق بطرٌقة إنجاز فروض المراقبة المستمرة هل بالوضعٌات أم باألسبلة المباشرة.
وكانت اإلجابة كما ٌلً :أن النسبة المابوٌة التً تعتمد الوضعٌات التقوٌمٌة فً التقوٌم كانت أكثر من
النسبة التً تعتمد الطرٌقتٌن معا ،الوضعٌات واألسبلة المباشرة .فنسبة ستة وستون فاصلة ستتة وستون
بالمابة هم الذٌن ٌعتمدون الوضعٌات القوٌمٌة فً فروض المراقبة المستمرة ،بٌنما ثالثة وثالثون فاصلة
أربعة وثالثون بالمابة ٌعتمدون الطرٌقتٌن معا ٌعنً الوضعٌات التقوٌمٌة واألسبلة المباشرة.

 المطلب الثانً :تحلٌل نتابج االستمارات وتقوٌم الفرضٌات.
 الفرع األول :تحلٌل نتابج استمارات التالمٌذ.
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وقد قمت بتحلٌل نتابج االستمارات على الشكل التالً:
ـ األستاذ ال ٌستعمل الوضعٌة المشكلة إال أحٌانا( ،هذا فحوى السإال األول) ألن نسبة كبٌرة من
المتمدرسٌن أجابوا هذه األسبلة ،وقد بلؽت هذه اإلجابة إلى .% 70
ـ الوضعٌة المشكلة تحفز التالمٌذ على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة( ،هذا فحوى السإال
الثانً) ،فقد كانت نسبة كبٌرة من المتعلمٌن أجابوا بؤن الوضعٌة المشكلة تحفزهم على المشاركة أثناء
حصة التربٌة اإلسالمٌة ،وقد بلؽت نسبتهم ما بٌن ثمانون إلى مابة بالمابة ( 80إلى  ،)%100بٌنما نسبة
قلٌلة أجابت بعكس ذلك أي أن الوضعٌة المشكلة ال تحفزهم على المشاركة أثناء حصة التربٌة اإلسالمٌة،
ولم تتجاوز هذه النسبة عشرٌن بالمابة)% 20( .
ـ لٌس التالمٌذ هم من ٌحددوا عقدة المشكلة وٌطرح الفرضٌات( ،هذا مضمون اإلجابة عن هذا السإال)،
بحٌث تمت اإلجابة عنه بنسبة كبٌرة تجاوزت  ،% 60ونسبة أقل أجابت عكس ذلك،
ـ لم ٌسبق للتالمٌذ أن أنجزوا وضعٌة مشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة (هذا فحوى اإلجابة عن السإال
الرابع) ،بحٌث أجابت نسبة كبٌرة من المتمدرسٌن أنهم لم ٌسبق لهم أن أنجزوا وضعٌة مشكلة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة ،وقد بلؽت نسبة هإالء أكثر من  ،% 80بٌنما نسبة قلٌلة سبق لها أن أنجزت الوضعٌة
المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة ،بحث لم تتجاوز .%20
ـ ٌجب اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة (،هذا هو مضمون اإلجابة عن هذا السإال
وهو السإال الخامس ) ،حٌث كانت نسبة كبٌرة من المتمدرسٌن الذٌن أجابوا عنه بضرورة اعتماد
الوضعٌة المشكلة حٌث بلؽت أكثر من ثمانٌن بالمابة ( ،) % 80بٌنما أقل من عشرٌن بالمابة () % 20
من المتمدرسٌن ٌقولون بإلؽاء الوضعٌة المشكلة من درس التربٌة اإلسالمٌة ،وهً نسبة قلٌلة مع
المقارنة بالذٌن قالوا باعتمادها.
ـ الوضعٌة المشكلة تساعد التالمٌذ على فهم واستٌعاب درس التربٌة اإلسالمٌة( ،هذا هو مضمون اإلجابة
عن هذا السإال وهو السإال السادس ) ،حٌث كانت إجابة المتعلمٌن عن هذا السإال بؤن الوضعٌة المشكلة
تساعدهم على فهم واستٌعاب الدرس ،وقد بلؽت نسبتهم أكثر من تسعٌن بالمابة،
( ،) % 90بٌنما حوالً عشرة بالمابة ( )% 10من المتمدرسٌن ٌنفون مساعدة الوضعٌة المشكلة لهم
على فهم الدرس واستٌعابه.
ـ الطرٌقة المفضلة لدى التالمٌذ فً عرض درس التربٌة اإلسالمٌة هو عرضه بالوضعٌة المشكلة ،فنسبة
ستٌن بالمابة(  )% 60ممن ٌرٌدون عرض الدرس بالوضعٌة المشكلة ،بٌنما نسبة أربعٌن بالمابة (40
 ) %تقرٌبا ممن ٌفضلون عرض الدرس بدون وضعٌة مشكلة.
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ـ أما عن الطرٌقة المضلة لدى التالمٌذ فً عرض الوضعٌة المشكلة هل على شكل صورة أم فٌدٌو أم نص
مكتوب؟ فاإلجابة كانت متقاربة تفرٌبا ،إال أنه كان هناك تفاوتا طفٌفا ممن ٌرٌدون الوضعٌة المشكلة على
شكل نص مكتوب ،بٌنما تقدٌمها على شكل فٌدٌو أو صورة فكانت النسبة المابوٌة تقرٌبا متساوٌة.

 الفرع الثانً :تحلٌل نتابج االستمارات الموزعة على األساتذة.
من خالل فرز البٌانات المتعلقة باستمارات األساتذة توصلت إلى ما ٌلً:
ـ بالنسبة للسإال األول والمتعلق بإبداء اآلراء من طرؾ األساتذة عن اعتماد الوضعٌة المشكلة فً درس
التربٌة اإلسالمٌة ،فكان هناك شبه إجماع من طرؾ األساتذة المتمرسٌن على أن الوضعٌة المشكلة مهمة
فً الدرس ولها دور إٌجابً فً تحفٌز التالمٌذ على المشاركة أثناء الدرس ،وكانت النسبة المابوٌة مابة
بالمابة تقرٌبا (.)% 100
ـ أما عن السإال الثانً والمتعلق بالوضعٌة المشكلة هل لها أثر إٌجابً فً إنجاح العملٌة التعلٌمٌة فً
درس التربٌة اإلسالمٌة .وكانت نسبة كبٌرة ممن أكدوا أن الوضعٌة المشكلة لها أثر إٌجابً فً العملٌة
التعلٌمٌة ،وقد بلؽت نسبتهم أكثر من سبعٌن بالمابة ( .) % 70
ـ وبالنسبة للسإال الثالث والمتعلق بنسبة تجاوب المتمدرسٌن مع الوضعٌة المشكلة ،فكانت آراء األساتذة
متقاربة حول تحدٌد النسبة المابوٌة التً تتجاوب مع الوضعٌة المشكلة فكانت النسب المابوٌة ما بٌن ستٌن
وخمسة وثمانٌن بالمابة 60( ،إلى ٌ .) % 85عنً أن النسبة التً تتجاوب مع الوضعٌة المشكلة أكثر من
التً ال تتجاوب.
ـ والسإال الرابع والمتعلق بطرٌقة تقدٌم الوضعٌة المشكلة ،فهذا السإال كانت اآلراء متباٌة حول اإلجابة
عنه ،بحٌث كل مدرس له طرٌقته فً تقدٌم الوضعٌة المشكلة ،مما ٌصعب تحدٌده بالنسب المابوٌة.
ـ أما بالنسبة للسإال الخامس والمتعلق بالعراقٌل التً تعترض أستاذ التربٌة اإلسالمٌة فً تقدٌم الوضعٌة
المشكلة ،فكانت أهم العراقٌل التً تعترض األساتذة هو مشكل الوقت ،بٌث كانت النسبة التً تعانً من هذا
المشكل هً عشرٌن بالمابة ،) % 20 ( ،ومن بٌن العراقٌل أٌضا ،ضعؾ مستوى الفبة المستهدفة ،وهذا
المشكل أٌضا ٌعانً منه األساتذة ،بٌث بلؽت نسبتهم عشرٌن بالمابة تقرٌبا (  ،) % 20بٌنما العشرٌن
بالمابة األخرى تعانً من مشكالت مختلفة ،مثل صعوبة تجدٌدها من قسم آلخر ،وؼٌر ذلك.
ـ أما عن السإال السادس والمتعلق بالمقارنة بٌن الدرس المقدم بالوضعٌة المشكلة والدرس المقدم
بدونها ،فكانت معظم اإلجابة أن الدرس المقدم بالوضعٌة المشكلة أفضل ألن فٌه إشراكا للتلمٌذ ،وكانت
النسبة المابوٌة حوالً ثمانٌة وتسعون بالمابة ( )% 98ممن أجابوا بهذه األجوبة.
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ـ أما عن السإال األخٌر وهو السإال السابع والمتعلق بطرٌقة إنجاز فروض المراقبة المستمرة هل باعتماد
الوضعٌات التقوٌمٌة ،أم باعتماد األسبلة المباشرة؟ فكانت النسبة أكثر ممن ٌعتمدون الوضعٌات فقط،
حوالً سبعٌن بالمابة ( ،)% 70بٌنما ثالثون بالمابة ( )% 30تقرٌبا ٌعتمدون الطرٌقتٌن معا.

 الفرع الثالث :تقوٌم الفرضٌات:
ـ الفرضٌة األولى :الدرس المقدم بالوضعٌة المشكلة مثله مثل الدرس المقدم بدونها .هذا ما جاء فً هذه
الفرضٌة ،لكنها لٌست صحٌحة ،بل إن الدرس المقدم بالوضعٌة المشكلة لٌس كالدرس المقدم بدونها ،ألن
الدرس المقدم بالوضعٌة مهم بالنسبة للمتعلمٌن لما لها من دور إٌجابً ٌتمثل فً تحفٌزهم ،ولألستاذ أٌضا
ألنها تنظم عمله.
ـ الفرضٌة الثانٌة :الوضعٌة المشكلة لٌست مجدٌة بل هً مضٌعة للوقت فقط .هذا ما جاء فً هذه
الفرضٌة ،لكنها لٌست صحٌحة بل مجدٌة ،ولٌست مضٌعة للوقت ،لما لها من فوابد كثٌرة ،والدلٌل على
ذلك ما ورد فً آراء التالمٌذ واألساتذة المعبر عنها فً االستمارات التً وزعت علٌهم.
ـ الفرضٌة الثالثة :الوضعٌة المشكلة لها أثر إٌجابً فً استٌعاب الدرس ،هذه الفرضٌة صحٌحة ،وقد ظهر
ذلك من خالل آراء األساتذة الممارسٌن ،وآراء المتمدرسٌن ،المعبر عنها فً االستمارات التً وزعت
علٌهم.
ـ الفرضٌة الرابعة :الوضعٌة المشكلة مهمة لما لها من دور إٌجابً فً تحفٌز التالمٌذ ،هذه الفرضٌة
صحٌحة ،بحٌث أن الوضعٌة المشكلة تحفز التالمٌذ على المشاركة ،وتخلق لهم جوا نشٌطا داخل القسم.
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توصٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات:
ـ ٌجب تخصٌص دورات تكوٌنٌة حول الوضعٌة المشكلةٌ ،تم من خاللها تدرٌب األساتذة على كٌفٌة العمل
بالوضعٌة المشكلة فً درس التربٌة اإلسالمٌة.
ـ ٌجب تخصٌص مجزوءة خاصة بالوضعٌة المشكلة تدرس بالمراكز الجهوٌة لمهن التربٌة والتكوٌن
لألساتذة المتدربٌن ،ألن الوضعٌة المشكلة لٌس من السهل العمل بها فً الدروس وإال ستكون مضٌعة
للوقت فقط.
ـ ٌجب إبالغ األساتذة المرشدٌن بالمإسسات التطبٌقٌة بضرورة العمل بالوضعٌة المشكلة فً الدروس حتى
ٌتمكن األساتذة المتدربون من منهجٌة وطرٌقة العمل بها.
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 خاتمة البحث:
ختاما نقول إن الوضعٌة المشكلة من الوسابل التربوٌة العملٌة المهمة التً ال ٌمكن ألي أستاذ
االستؽناء عنها أو إهمالها ،نظرا لما لها من دور مهم فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة ،ألن طرٌقة حل
المشكالت من الطرق المهمة فً التدرٌس ،خاصة فً بعض الحصص ،مثل الحصة من الحادٌة عشر إلى
الثانٌة عشر صباحا لما ٌصٌب الفبة المستهدفة من عٌاء ،وكذلك الحصة األولى زواال من الثانٌة إلى الثالثة
زواال ،فهذه الفترة الزمنٌة ال ٌمكن لألستاذ أن ٌعتمد الطرٌقة التقلٌدٌة اإللقابٌة ،وإال سٌجد أؼلب التالمٌذ
نابمون ،وبالتالً أنجع الطرق هً طرٌقة بناء الدرس بالوضعٌة المشكلة ،ألن األستاذ عند ما ٌضع المتعلم
فً مشكل عندبذ المتعلم ٌبحث عن الحل وٌخلق له زوبعة ذهنٌة وال ٌترك له مجاال للتٌه أو النوم فً بعض
األحٌان ،كما أنها تحثه على التساءل عن معارفه لٌوظفها للوصول إلى حل المشكل الذي وضع فٌه خالل
هذه الوضعٌة.
إضافة إلى هذا أنها تحفز المتعلمٌن ،وتخلق لهم جو المنافسة فٌما بٌنهم داخل القسم ،بحٌث كل واحد منهم
ٌرٌد أن ٌصل إلى تجدٌد عقدة المشكلة ،وإلى إٌجاد حل لها.
هذا وما كان من توفٌق فمن هللا جل جالله ،وما كان من خطإ أو نقص فمنً ومن الشٌطان ،نسؤل هللا أن
ٌعصمنا من الخطإ وأن ٌقنا شر الشٌطان إنه على ذلك قدٌر وباإلجابة جدٌر وهو نعم المولى ونعم النصٌر
وصلً اللهم وسلم على سٌدنا ونبٌنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلٌما كثٌرا إلى ٌوم الدٌن والحمد هلل
رب العالمٌن.
وكتبه الفقٌر إلى عفو ربه :عبد الرزاق لحلو،
ٌومه األحد2013\06\02م  /الموافق ل  22رجب 1434هـ.
على الساعة الثالثة وثالثة عشر دقٌقة زواال)15 :13(.
 1سورة النساء اآلٌة 6 :
 2المسند الصحٌح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المإلؾ :مسلم بن الحجاج أبو الحسن
القشٌري النٌسابوري (المتوفى261 :هـ) المحقق :محمد فإاد عبد الباقً الناشر :دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت عدد
األجزاء5 :
 3صحٌح البخاري المإلؾ :محمد بن إسماعٌل أبو عبدهللا البخاري الجعفٌا لمحقق :محمد زهٌر بن ناصر الناصرالناشر :دار
طوق النجاة (مصورة عن السلطانٌة بإضافة ترقٌم محمد فإاد عبد الباقً)الطبعة :األولى1422 ،هـعدد األجزاء9 :
4
 4عالقة المتعلم باألستاذ فً ظل المستجدات التربوٌة  .للدكتور سعٌد حلٌم  .الطبعة األولى  1427ه 2006 /م .
 5لسان العرب البن منظور .ج 8ص99... 96 :
الوضعٌة المشكلة ,تعارٌ ؾ ومفاهٌم للمإلؾ :الحسٌن اللحٌة ,منشورات المعارؾ,مطبعة العارؾ الجدٌدة ,الرباط .ط2010:
6ص 9 :
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 7نفسه :ص9 :
 8لسان العرب البن منظور ج  11ص357 :
 9الوضعٌة المشكلة ,تعارٌؾ ومفاهٌم ص10
http://www.oujdacity.net/ regional-article-5727-ar/ 10
11
 11كزافٌه روجٌرس  :االشتؽال بالكفاٌات تقنٌات بناء الوضعٌات الدماج التعلمات .
 12عالقة المتعلم باألستاذ فً ظل المستجدات التربوٌة  .للدكتور سعٌد حلٌم
13
http://www.majala.educa.ass.ma/articles.php?lng=ar&pg=60
14
http://www.korasat.com/play.php?catsmktba=68
15
http://www.majala.educa.ass.ma/articles.php?lng=ar&pg=60
16
http://www.majala.educa.ass.ma/articles.php?lng=ar&pg=60
17
http://www.korasat.com/play.php?catsmktba=68
18
http://www.korasat.com/play.php?catsmktba=68
19
 19الوضعٌة المشكلة ,تعارٌؾ ومفاهٌم ص17
 20الوضعٌة المشكلة ,تعارٌؾ ومفاهٌم ص17
 21الوضعٌة المشكلة ,تعارٌؾ ومفاهٌم ص 21 . 17 .بتصرؾ.
 22الوضعٌة المشكلة ,تعارٌؾ ومفاهٌم ص  49إلى  53بتصرؾ
23
http://cfimaroc.blogvie.com/2009/02/page/2
 24الوضعٌة المشكلة ,تعارٌؾ ومفاهٌم ص. 54
 25مجلة تربٌتنا العدد 47/46
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:

 القرآن الكرٌم برواٌة ورش عن نافع.
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