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 اجلغرافيا تدريس يف الرتبوي املشروع طريقة تطبيق
 احلسن جامعة: حالة دراسة" الطلبة آراء حسب باجلامعة

 "احملمدية/ البيضاء بالدار الثاني
نظرا لألهمية المتزايدة للطرق الفعالة في تدريس الجغرافيا الملخص_ 

فإن هدفنا  ، بالجامعة كما تنص على ذلك األدبيات التربوية الحديثة
تحديد وجهات نظر الطلبة حول تطبيق  والعام من هذه المقالة ه

المدرسين لطريقة المشروع التربوي في تدريس الجغرافيا بجامعة الحسن 
ومنه انطلقنا لتوضيح األهداف الثانوية  من بينها   ، بالبيضاءالثاني 

تحديد آراء الطلبة داخل الجامعة بخصوص الطرق المتداولة داخل 
تحديد دور كل من متغير الجنس والكلية  في تشخيص  ، الجامعة

الممارسة الفعلية لطريقة المشروع التربوي من حيث تحديد المدرسين 
يد الطلبة بالمراجع والمصادر االساسية ثم للخطوات األساسية وتزو 

توضيح أساليب التقييم المستعملة من طرف المدرسين لتقييم هذه 
من الطلبة بجامعة الحسن الثاني  044فاخترنا عينة من  الطريقة.

البيضاء الكبرى بالكليات الثالثة )كلية اآلداب والعلوم  بجهة الدار
حمدية( وحصلنا فقط على عين الشق والم ، اإلنسانية ابن امسيك

استمارة. واستخدمنا لتحليل المعطيات اإلحصائية المنهج  822
 SPSS الوصفي باعتماد الحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية

للحصول على التكرارات والنسب المئوية وتحديد الفروقات الدالة 
 .²اعتمادا على اختبار كا

محدودية تطبيق هذه الطريقة وكشفت نتائج الدراسة الحالية على      
من طرف المدرسين من عدم توضيح الخطوات األساسية التي يلزم 

عدم متابعة عملهم وعدم تزويدهم بالمراجع ، إتباعها من طرف الطلبة
األساسية مع استمرار التقييم التقليدي المعتمد على إعطاء نقطة عددية 

اشيا مع اإلصالح دون معايير معينة والذي يلزم إعادة النظر فيه تم
لذا نوصي بضرورة إدراج هذه الطريقة ضمن  البيداغوجي الجامعي.

باقي الطرق النشيطة لتدريس الجغرافيا وا جراء بحوث تهم باقي الطرق 
 .الفعالة كطريقة حل المشكالت وطريقة التعليم االلكتروني

 الجامعة. ،الجغرافيا ،طريقة المشروع التربوي :ةالكلمات المفتاحي
  

 . المقدمة1
تدخل طريقة المشروع التربوي ضمن الطرق      

النشيطة/الفعالة في تدريس الجغرافيا بالجامعة بالنظر 
تقاطعها مع باقي التخصصات األخرى و لخصوصيات المادة 

حيث ينتقل الطالب من مرحلة اكتساب  ،العلمية وسواء األدبية أ
معارف جغرافية مدرسية محضة بالتعليم الثانوي إلى معرفة 

القدرات المهارية حول و جغرافية علمية تروم تعميق المعارف 
البشرية بل تتعداها إلى دراسة العالقات و الظواهر الطبيعية 

التفاعلية بين مختلف الظواهر لتنفتح على باقي العلوم 
أصبحنا نتحدث اليوم عن و االنسانية األخرى. و عية االجتما

 جغرافية ،جغرافيا األوبئة ،تخصصات جغرافية كجغرافية السياحة
سنحاول في ، و متجاوزين التقسيم التقليدي )الكالسيكي( البيئة....

 هذا المقال استجالء آراء الطلبة بجامعة الحسن الثاني بالدار
سين الجامعيين لهذه البيضاء/ المحمدية حول تطبيق المدر 

الجنس من أجل الوقوف على نقط و الطريقة وفق متغير الكلية 
 .محدودية تطبيقها الفعلي في الممارسة الجامعية وقوة أ

أسس و أنواعها ، تصنيفها، تعريف طريقة المشروع التربوي -1
 :اختيارها

نشاط  وإن طريقة المشروع التربوي هي " عبارة عن عمل أ     
 و)الطلبة( داخل المؤسسة )الجامعة( أ المتعلمونيقوم به 

بعد أن يخططوا لتنفيذه" و خارجها بعد أن يقع اختيارهم عليه 
ميوله و حيويته و يتم فيها االعتماد على نشاط المتعلم . [1]
اهتمامه. فهي طريقة علمية منظمة تهدف ربط الطالب بالحياة و 

غى الميثاق داخلها تحقيقا لمبتو التي يعيشها خارج الجامعة 
التكوين المتعلق بربط الجامعة بالمحيط و الوطني للتربية 
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كما تتأسس هذه الطريقة على "اكتساب  االقتصادي.و االجتماعي 
تملك ابعاد مختلفة أثناء و قدرات مالئمة لتحقيق وضعيات تعلمية 

 ].8] التكوين " العلمي للطالب
ن الثامن ترجع فكرة المشروع في التعليم إلى مربي القر و      

 ،فروبلو هربارت  ،من تبعه كبستالوزيوو عشر من أمثال: روس
جعله و  )الطفل( حيث أجمعوا على ضرورة االهتمام بحرية الفرد

طعم هذه الجهود و  مركز الفعالية تدور حوله جهود التربويين.
األفكار جون ديوي حيث أخرج هذه األفكار النظرية إلى محك و 

التجارب حيث " أكد ضرورة إدخال الدروس العملية في المدرسة 
نفذ إلى كل مدرسة حديثة  ،التعلم بالعمل"" قوله المشهور:و 
قوله هذا نواة و المربين... و هيمن على أفكار أكثر المعلمين و 

 ،جاء األستاذ كلباتريك بعده ثم .[3] لطريقة المشروع في التعليم"
" بحث فيها بحثا مسهبا حتى أنه اعتبر ووتمسك بهذه الطريقة 

الحقيقة أن هذه الطريقة ، و ركنا أساسيا في بناء هذه الطريقة  

اشتهرت بما بذله كلباتريك من الجهود في تفسيرها و انتشرت 
 ].3] تبسيطها أمام المدرسين"و 

رة في الحقل االقتصادي من استعمل لفظ المشروع ألول مو      
 الهندسية في الحقول الزراعيةو قبل علماء الزراعة العملية 

في المجال الصناعي "كالمشروع التقني ، و التجريبية في أمريكا
حيث و [ 0الذي يقدم للطالب فرصة للتدريب على حل المشاكل" ]

 عرفه كلباتريكو  ،أسقطوه على العملية التربويةو اقتبسه المربون 
المشروع ، و "بالفعالية القصدية التي تجري في محيط اجتماعي

عمل قصدي يحتوي على هدف معين على أن يكون هذا العمل 
لكن هذا التعريف تعرض للكثير من  .[3] متصال بالحياة"

غير أن  ،هدف مشروع واالنتقادات العتباره أن أي عمل ذ
 .العمليةتلك الفعاليات التي تغلب عليها الصبغة  والمشروع ه

كما  [3] يصنف كلباتريك المشاريع باالستناد إلى آل ياسينو 
  :ييل

 

 

 

 

 1شكل 
 يمكن ،الجامعة داخل التعلمية التعليمية الوضعيات حسبو 

 :المشاريع من نوعين تحديد
 هي، و لوحده عمل بتنفيذ طالب كل يتكلف: فردية مشاريع -1

 :نوعان
 .مدرسه من بإيعاز  حدة على طالب كل به يقوم واحد مشروع -
 .منها واحد تنفيذو  باختيار الطالب بها يقوم متباينة مشاريع -
 عمل بتنفيذ الطلبة من مجموعة يتكلف: جماعية مشاريع -8

 تتخذو . منه المتوخى النهائي الهدف إلى للوصول معين
 : الحديثة التربوية الدراسات حسب أخرى أشكاال المشاريع

 تشكيل ،جديد اختراع، السوق داخل استثماره يمكن منتوج" -
 ....خارجية لمنظمة مقابلة

 ............مسرحية، الكتروني موقع، جريدة: إعالمي منتوج -
 ،ميدانية خرجة تنظيم: نفسها المجموعة حول متمحور نشاط -

 ]5....."].رحلة
 فإن، الجماعية وأ الفردية بالمشاريع األمر تعلق سواءو      

 تنظيمو  الغايات لتحقيق الطلبة طرف من تحديدهاو  اختيارها"
 التي المصادر مختلف تحديدو  التعلمية الوضعياتو  ماتيالتعل
 :منها، أسس مجموعة إلى يستند[ 6] "المشروع إنجاح شأنها من
 معينة عالقة ذات معينة تربوية قيمة للمشروع يكون أن  "-1

 .الطالب بحياة عالقة له بمعنى( الطالب) المتعلم بحاجات أيضا
 من فكثير، المشروع لتنفيذ الالزمة المواد بتوفير االهتمام -2

 المواد توفر لعدم ذلكو  تنفيذها يمكن ال المفيدة المشاريع

االستمتاعية: الفعاليات التي يرمي 
 المتعلم منها تحقيق المتعة.

المشاكل: فعاليات ترمي حل معضلة 
 فكرية.

 

 تصنيف المشاريع

الصيغة البنائية: األعمال ذات 
 العملية في الدرجة.

التعلم: إتقان بعض المهارات أو 
 الحصول على بعض المعرفة.
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 .الضرورية
 قيمة مع المشروع تنفيذ في يعرف الذي الوقت تناسب -3

  .المشروع
 الدروس جدول مع المنتخب المشروع تعارض عدم -4
 (.المدرسة الوحدات)
 المدرس يحتاجها التي المواد أثمان في االقتصاد مراعاة -5

 .ما لمشروع
 من أكثر المطلوبة التربوية للقيم للوصول المشروع مالءمة -6

 .األخرى التدريسية الطرق
 .طويال وقتا استغراقه عدمو  التعقيد من المشروع وخل -7
 .التنفيذو  التصميم في الطلبة قابلية مع المشروع تناسب -8
 أن إلى بالطالب فيؤدي تافها المشروع يكون ال أن يجب -9

  ..مثمرة غير بفعاليات  ينشغلوا
 "المتعاقبة المشاريع في الضروري غير التداخل تجنب -10
[6.[ 
 :التربوي المشروع طريقة مراحلو  خطوات -8

 حسبو  التربويين حسب المشروع طريقة خطوات تحديد يمكن
 :أساسية خطوات أربع في آخرينو  كلباتريك

 أهم من الخطوة هذه تعد: المشروع انتخاب/  المشروع اختيار - أ
 يتم، و الخطوات باقي عليها تنبني التي األساس ألنها الخطوات
 طواعية عن إما الطلبة قدراتو  ميوالت حسب المشروع اختيار

 لها التي المشاريع بعض باقتراح مدرسهم طرف من بتوجيه وأ
 أن بعد بتنفيذها القيام على الطلبة يحملو  المدرسة بالوحدة صلة
 انفتاحهمو أ جهة من الدراسي لمسارهم بالنسبة بأهميتها يقنعهم
 الهدف تحديد يكون بالتالي، و ثانية جهة من الخارجي العالم على
 .األوليات أولى من
 للخطوة تابعة الخطة هذه تعتبر :التصميم/ الخطة وضع - ب

 تقسيمو  المسؤوليات تحديدو  التنفيذو  للعمل خطة فهي السابقة
 لتنفيذ المتوقعةو  المتاحة اإلمكانات مناقشةو  الطلبة بين المهام

 يكمنو  االقتراحات تقديمو  األفكارو  اآلراء لتداول فرصةو  المشروع
 من خطوة كل في الطلبة   توجيهو  إرشاد في المدرس دور

 .التصميم خطوات
 طريقة في الوحيدة الحيوية الناحية" تعد: المشروع تنفيذ - ج

 المحسوس بالعمل يبدؤون الخطوة هذه في الطلبة ألن المشروع
 الرغبةو  الولع فيهم يثير الذي األمر الواقعية النواحي معالجةو 

 باكتساب المرحلة هذه خالل الطلبة ويبدأ [.3" ]فيه لماهم
 القدرات تنميةو  العلمي التفكير على التدربو  المعارفو  الخبرات

 بينهم التكافلو  التعاون روح يخلق مما مجموعات ضمن العملو 
 الميداني العمل تنفيذه يتطلب المشروع كان إذا خصوصا

 .التجريبيو 
 يكون أن المدرس من تستوجب إرشادية دراسة الخطوة هذه إن

 النهاية حتى العمل في لالستمرار للطلبة محفزاو  مرشداو  مراقبا
 :يكون أن المدرس في يفترض، و الهدف إلى الوصولو 
 .المنشود الهدف إلى للوصول  الطلبة توجيه في يقظا -
 الالزمة المواد جميع على توفرهم مدىو  الطلبة لعمل مالحظا -

 .المشروع لتنفيذ
 .للمشروع التربوية النواحي إلى الطلبة انتباه موجها -
 المشروع إلنجاز الكافي الوقت يعطيهم أنو  بالصبر متحليا -

 معو  جهة من المشروع أهمية مع متناسبا الوقت يكون أن على
 .ثانية جهة من وسعه

" المشروع تنفيذ في الطلبة تقدم تتبع في الدقة على حريصا -
[3.[ 
 في المشروع تقويم مرحلة تأتي: عليه الحكمو  المشروع تقويم -د

 الخطة وضع في الطلبة قطعها لمسيرة تتويجا المطاف نهاية
 أيضاو  عدمه وأ المنشود الهدف تحقيق من للتأكد تنفيذهاو 

 لمشروعات االستعدادو  األخطاء بتجنب للطلبة تسمح مرحلة
 .أخرى
 ذاتيا حكما يكون أن فإما المشروع على الحكم طريقة أما     
 قيمة من العمل لهذا لما نظراو  ،مشروعه طالب كل ينتقد بحيث
ما، و اآلخرين انتقاد من فائدة أكثر لعمله الشخص فنقد تربوية  ا 

 المشاركين غير الطلبة باقي طرف من جماعيا حكما يكون أن
 اتخاذ على التعودو  النقدي التحليل قوة إلنماء المشروع في
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 في لهم المفيدةو  المالئمة االقتراحات تقديمو  معينة مواقف
 أيضا الحكم يكون قدو  ،التخرج بعد العملي وأ التعلمي مسارهم

 التقدم على بمساعدتهم كفيلة اقتراحات بتقديم المدرس طرف من
 .مماثلة أخرى مشاريع في
 لعمل المنهجي اإلطار الحديثة التربوية الدراسات أضافتو 

 المعارف إدماج "مقاربة هيو  جديدة مقاربة إطار في المشروع
 :الوثيقة توضحها كما خطوات أربع على تنبني"

 .الفوائدو  المعارف الستغالل كلي/ إجمالي وقت -
 .النوعية التعلماتو  المعطيات عن للبحث تحليلي وقت -
دماجو  لترتيب تركيبي وقت -  .التعلمات ا 
 .النشاطو  للتواصل وقت -

 الخطوةو  العمل خطة وضع في كسابقتها األولى الخطوة فتدخل
 ضمن فتندرج األخيرة الخطة أما، الخطة تنفيذ في الثالثةو  الثانية
مكانيةو  النتائج تقويم  .جديدة جماعية إنتاجية ا 

ية
قائ

تل
 

 -I،االستفهامات. الوقت اإلجمالي: مرحلة تحرير المعلومات/ المعارف، الفوائد 
 األسئلة )اإلشكاليات(.و الفوائد  ،جرد وتحديد المعارف 
  ترتيبها(. تنظيم األفكارو محورة( 
 .بروز المشروع 
 المجموعة. وتكوين رؤية المشروع بالنسبة للقسم أ 

ية
ع
ما

ج
 

ية
ع
نو

ف 
ر
عا

م
 

 
 -II االكتشاف.و الوقت التحليلي:مرحلة البحث 

 تحديد الهدف/االهداف لتحقيقها. 
  جمع المعطيات:و بحث 
 تجريبية . وانطالقا من مالحظات شخصية أ -
 بناء على آراء األشخاص. -
 المبرمجة. من دراسة الوثائق المكتوبة، السمعية البصرية،انطالقا  -

ة 
ع
مو

ج
لم

ل
و

اد
ر
ألف

ا
 

 
 

 :تحليل المعطيات
 .المعطياتمقارنة  -
 انتقاء المعطيات االساسية. -
 اعداد العالقات بين المعطيات -

 المحصل عليها.          
 

 

ت
ما

عل
ت

 

 -III دماج المعارفو صياغة المعطيات و : مرحلة بناء لوقت التركيبيا  .ا 
 إعادة تنظيم المعطيات المأخوذة / المحصل عليها. -
 .المندمجةبناء كلي مترابط لتواصل المعلومات / المعارف  -

ل
اد

تب
 

-IV  النشاط :و التواصل 
 االستراتيجيات المتبعة.و تقديم النتائج المحصل عليها  -
 مع مجموعات أخرى. وتبادل المعطيات داخل القسم أ -
 .إنتاجية جماعيةإمكانية  -

 إمكانية أنشطة جماعية داخل القسم أ وداخل المحيط.

ي
ع
ما

ج
 

 2شكل 
 مقاربة إدماج المعارف اإلطار المنهجي لعمل المشروع:

([7] S, Francoeur - Bellavance) 
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 :نقط قوة ونقط ضعف طريقة المشروع التربوي -3
 من بين نقط قوة طريقة المشروع التربوي بالنسبة للصيرورة 

 :التعلمية عامة ما يلي -التعليمية 
التحفيز على التعلم بجعل الطالب محور العمل والنشاط " -

 .والدراسة
الدافعية للتعلم عند الطالب حيث يندفع للعمل في المشروع  -

بشكل تلقائي ألن اختياره للمشروع جاء نتيجة اإلحساس بالحاجة 
 .الرغبة في إنجازهو 
تدريب الطلبة على عدة مهارات كالتصميم والتنظيم والتنفيذ  -
 .مسؤولية الحكم على جودة النتائجو 
ية التي يواجهونها في تدريب الطلبة على حل المشاكل العلم -

 . وضعيات الحياة المختلفة
" الثقة بالنفس وحب االستطالع و تدريب الطلبة على المثابرة  -
 ".االستقالليةو 
التكافل الجماعي خصوصا بالنسبة للمشاريع و روح التعاون   -

 .(الجماعية )العمل ضمن مجموعات
ضمن كل  احترام آراء الغيرو سعة الفكر و تنمية اليقظة العقلية  -

 .خطوات المشروع من االنتخاب إلى التقويم
الجماعي حيث يقومون و تنمية روح اإلبداع الشخصي  -

 .ابتكار األساليب المختلفة إليجاد الحلو التنفيذ و بالتصميم 
تفعيال لقول ديوي بخصوص و اندماج الجامعة في محيطها  -

فالجامعة مجتمع مصغر للمجتمع  "ربط المدرسة بالحياة"،
الخارجي وال بد من التركيز على مشاريع تخدم الحياة العامة 

 .اقتصادياو اجتماعيا 
جعل الطالب ديناميا نشيطا بتجاوز التعليم النظري العديم  -

 .الفائدة إذا لم يقترن بتدريب عملي
ربط الدروس بعضها ببعض ،فبدال من أن يدرس الطالب " -

لة عن األخرى نجد أن المشاريع تتطلب بطبيعتها كل مادة منعز 
 ].7] الطبيعيات"و دراسة عدة مواد كاللغة والتاريخ والجغرافية 

فالغاية األساسية من طريقة المشروع التربوي جعل الطالب مركز 
جعله مرتبطا و تجاوز التعلم التقليدي و الفعالية في عملية التعليم 

 ي مهارات وجدانية مهمة منخارجها بتبنو بالحياة داخل الجامعة 

 .المثابرةو المبادرة و قبيل االستقاللية والقيادة 
 أما نقط ضعف طريقة المشروع التربوي حسب األدبيات التربوية،

  : [1]فنجملها في النقط التالية
 .الرياضيةو انعدام التدريب على المهارات اللغوية  -
بالطلبة إلى االقتصار على بعض المشاريع التافهة تؤدي  -

 . االنشغال بفعاليات غير مثمرة
 .محدودية المعلومات المحصل عليها -
ال يهتمون باكتساب و االهتمام بتنفيذ المشروعات في حد ذاتها  "-

 ". األخالقو  القيمو المهارات 
بعد هذا العرض النظري نستشف ضرورة تفعيل هذه      

الطريقة في الجامعة  لتحقيق نتائج إيجابية  في تعلم الطلبة 
هد ممارسة المدرسين االستعاضة عن الطرق التقليدية التي تجو 

سنحاول إعطاء حصيلة التجربة الميدانية و . داخل الجامعة
 .بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء/المحمدية

 : حصيلة  التجربة الميدانية بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء -0
 . مشكلة الدراسة2

 أ. أسئلة الدراسة
 : سنحاول في هذه  الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية

ن كيف يتم تطبيق طريقة المشروع التربوي من قبل المدرسي -1
 ؟لتدريس الجغرافية داخل الجامعة

مختلف الخطوات األساسية  هل يوضح المدرسون للطلبة -2
  لتحقيق المشروع؟

 . ؟ماهي أساليب التقييم المستعملة -3
 لدراسةأهمية اب. 

 :فتتجلى أهمية البحث في النقط التالية
قد يساهم البحث الذي نحن بصدده في تحسين وتطوير  -

 .المنظومة التربوية خصوصا تدريس الجغرافيا بالجامعة
قد يفيد في الرفع من أداء المدرسين لمواكبة الحاجات  -

والطلبات المتزايدة للمحيط االقتصادي واالجتماعي العالمي 
 .المحليو 
م لتبني توجيههو تحسينها و قد يفيد في تطوير طرق التدريس  -

 .الفعالةو أساليب التدريس الحديثة 
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كفاءات الطالب في تعلم و قد يساهم في الرفع من قدرات  -
سيمثل استجابة حقيقية للتوجهات  مما ،الجامعةالجغرافيا في 

هذا فضال  توصيات الندوات ذات الصلة.و العلمية المعاصرة 
على أن النتائج التي سيسفر عنها تشخيص طرق تدريس 

الحلول المقترحة قد تفيد أصحاب القرار و الجغرافية بالجامعة 
ا الجامعية في اتخاذ قرارات قد تساهم في المهتمين بالبيداغوجيو 

 .تطوير العملية التدريسية
 . الطريقة واالجراءات3

 حدود الدراسةأ. 
 :تتمثل حدود البحث فيما يلي

الحدود العلمية: تتمثل في تشخيص واقع ممارسة طرق  -
التي تحد من توظيف  الجغرافيا في الجامعة والصعوبات تدريس

 .الطرق الفعالة
الزمنية: تم تطبيق الدراسة الميدانية في الموسم  الحدود -

 .8410-8413الجامعي 
ستقتصر الدراسة على جامعة الحسن الثاني  الحدود المكانية: -

عين  : ابن امسيك،التي تحتضن ثالث كلياتو البيضاء  بالدار
 .المحمديةو الشق 

: سنقتصر على عينة من الطلبة من نفس الحدود البشرية -
 .الجامعة

 الدراسةعينة  ب.
من أجل تحقيق األهداف السالفة الذكر، اخترنا عينة من      

 طالبة بجامعة الحسن الثاني بالدارو طالبا  044مجموع 
العلوم و ، والتي تضم الكليات الثالثة )كلية اآلداب البيضاء

العلوم اإلنسانية عين الشق و كلية اآلداب  اإلنسانية ابن امسيك،
بعد توزيع االستمارة و اإلنسانية المحمدية(، العلوم و كلية اآلداب و 

استمارة  822، وانتقينا فقط  استمارة 344لم نسترد منها سوى 
استمارة لكل كلية  96التحليل، بمعدل و صالحة إلجراء التفريغ 
، كما اقتصرنا فقط على 8413-8418خالل السنة الدراسية 

 .سلك اإلجازة
 :فرضيات

 : التاليةسنحاول تمحيص الفرضيات 
بين =a 4.45توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ممارسة المدرسين لطريقة المشروع التربوي في تدريس الجغرافيا 
 .الجنسو وفق متغير الكلية 

بين   =4.45aتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -
توضيح المدرسين للخطوات األساسية لطريقة المشروع التربوي 

 . الجنسو تبعا لمتغير الكلية 
بين =a 4.45 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -

المصادر األساسية لتحقيق و تزويد المدرس للطلبة بالمراجع 
 .الجنسو المشروع التربوي تبعا لمتغير الكلية 

بين   =4.45aإحصائية عند مستوى  توجد فروق ذات داللة -
إعطاء المدرس لنقطة عددية لتقييم المشروع التربوي المعد من 

 .الجنسو طرف الطلبة تبعا لمتغير الكلية 
 حيص الفرضيات السالفة الذكر، سنعتمد اإلحصاء الوصفيلتم

 االستداللي التكرارات النسبية واإلحصاءو خصوصا التكرارات 
  .وى داللة الفروق اإلحصائيةمست 8كا اختبار باعتماد

 نتائج. ال5
 توزيع عينة البحث حسب متغير الجنس: - أ
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 3شكل 

 2113ميداني،  بحث: المصدر
 الذكور الطلبة نسبة أن أعاله، الشكل خالل من يتضح     
 طالبا 168 الذكور عدد بلغ حيث اإلناث، الطالبات نسبة تفوق
 العرضية العينة اعتمدنا حيث طالبة، 186 مع مقارنة

(Echantillon occasionnel) لوائح على الحصول لصعوبة 

 من للطلبة الكلي الحضور  ضبط وصعوبة جهة من الطلبة
 .ثانية جهة

  الثاني الحسن بجامعة المتداولة التدريس طرق ترتيب -ب 
 .الطلبة مجموع حسب

 
 4شكل 

أن طريقة المشروع  نلمس انطالقا من الشكل أعاله،     
التربوي تندرج ضمن الطرق الثانوية في المرتبة الخامسة بعد 
طريقة المحاضرة والملفات والمناقشة الجماعية والرحالت 

طغيان المحاضرة بوصفها أسلوبا تدريسيا مما يفسر  والزيارات،
 .داخل جامعة الحسن الثاني حسب وجهات نظر الطلبة

وجهات نظر الطلبة حول ممارسة المدرسين لطريقة  -ج
 : المشروع التربوي داخل الجامعة وفق متغير الكلية والجنس

توضيح المدرس للطلبة الخطوات األساسية لطريقة المشروع  -
 الكلية: التربوي حسب معيار

 1جدول 
 المجموع غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة الكلية
 % ت % ت % ت % ت % ت 

 100 96 21.9 21 43.8 42 20.8 20 13.5 13 ابن امسيك
 100 96 30.2 29 40.6 39 20.8 20 8.3 8 عين الشق
 100 96 29.2 28 58.3 56 8.3 8 4.2 4 المحمدية

 ذكر
56% 

 أنثى
44% 

 
0% 

 توزيع عينة البحث حسب الجنس

0 1 2 3 4 5 6 7

 المحاضرة 

 الملفات

 المناقشة الجماعية

 الرحالت و الزيارات

 المشروع التربوي

 التعليم اإللكتروني

 حل المشكالت

 الترتيب المرتبة الثالثة وهكذا    : 3/المرتبة الثانية  : 2/المرتبة األولى :1
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 100 288 27.1 78 47.6 137 16.7 48 8.7 25 المجموع
 2113 ميداني، بحث: المصدر

  2جدول 
      2كا اختبار

  القيمة درجة الحرية مستوى الداللة
,014 6 15 ,947a  8اختبار كا 
 مستوى /نسبة االحتمال 16.818 6 010,
 مجموع المالحظات 288  

 2113 ميداني، بحث: المصدر
 يتبين أعاله، الجدول في المدرجة البيانات تحليل خالل من     

 الخطوات للطلبة يوضحون ال المدرسين غالبية أن بوضوح
 بلغت إذ التربوي، المشروع طريقة في إتباعها الواجب األساسية

 بكلية 04.6%و امسيك، ابن بكلية 03.2% الموافقة عدم نسبة
 من قليلة قلة بينما المحمدية بكلية %52.3و الشق، عين

 يتفقون من الثالث الكليات لمجموع بالنسبة %16.7 المدرسين
 المستمر التكوين تفعيل  يستدعي مما العنصر هذا على

 .الباحثين لألساتذة

 فروق وجود عن التقديرات مستوى بين المقارنة وكشفت     
 15 المحسوبة 8كا نسبة بلغت حيث 8كا اختبار وفق إحصائية

 عند داال الفرق كان لذا ،3 الحرية درجة وباعتبار ،907،
 لهذا أهمية المدرسين إيالء فعدم. 4104 ،الداللة مستوى
 مما ارتجالية تربوية ال مشاريع عنه ينتج أن شأنه من العنصر
 التقدم يتحقق ولن للطلبة العام التقييم على سلبا سينعكس
 .الداخلية المردودية من والرفع التعلم في فيه المرغوب

 المشروع لطريقة األساسية الخطوات للطلبة المدرس توضيح -
 :الجنس معيار حسب التربوي

 3جدول 

 2113 ميداني، بحث: المصدر

 
 5شكل 

 2113 ميداني، بحث: المصدر

9 
16 

25 
35 

13 

48 46 

91 

137 

36 
42 

78 

توزيع آراء الطلبة حول توضيح المدرس للخطوات 
األساسية لطريقة المشروع التربوي حسب معيار 

 الجنس

 موافق بشدة

 موافق

 غير موافق

 غير موافق بشدة

 مستوى الداللة درجة الحرية 2قيمة كا غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة الجنس
 % % % % 23,148a 3 10111 
  28.6 36.5 27.8 7.1 أنثى
 25.9 56.2 8.0 9. 9 ذكر

 27.1 47.6 16.7 8.7 المجموع
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 البياني والشكل اإلحصائية البيانات من انطالقا نستشف     
 بشدة الموافقة وعدم 56.8% ب الموافقة عدم نسبة ارتفاع أعاله
 مجموع حيث اإلناث مع مقارنة الذكور الطلبة عند %85.9

 . الطالبات عند% 6551 بشدة الموافقة وعدم الموافقة عدم نسب
 جدا دالة إحصائية فوارق وجود على 8كا اختبار دل كما     
 3 حرية درجة عند 83.102 المحسوبة 8كا قيمة بلغت حيث

 مرتفعة جد داللة بمستوى 4544 إلى الداللة مستوى ووصل

 ارتفاع من يأتي البند لهذا الطلبة موافقة عدم تأكيد وبالتالي
 معدالت على الطلبة حصول من و جهة من الطلبة أعداد

 المدرسين بعض عند واعتبارها المشاريع انتخاب عند متوسطة
 مشروع مثال الفصل نهاية عند عملهم تقييم في أساسيا عنصرا
 .اإلجازة نهاية

 التربوي المشروع خطوات كل في الطلبة لعمل المدرس متابعة -
 :الكلية معيار حسب

 4جدول 
 الكلية
 
 

 سلم التقديرات
 المجموع غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
 100 96 28.1 27 46.9 45 18.8 18 6.3 6 ابن امسيك
 100 96 38.5 37 39.6 38 15.6 15 6.3 6 عين الشق
 100 96 32.3 31 38.5 37 26.0 25 3.1 3 المحمدية
 100 288 33.0 95 41.7 120 20.1 58 5.2 15 المجموع

 2113 ميداني، بحث: المصدر
 5جدول   

 2اختبار كا 
  2كا قيمة درجة الحرية مستوى الداللة

,372 0 6,474a  المحسوبة  8كا قيمة 
 مستوى/نسبة احتمال 6,500 0 370,
 مجموع عدد العينة 288  

 2113 ميداني، بحث: المصدر
 حوالي أن نالحظ أعاله، الجدول بيانات خالل من     
 كل في الطلبة لعمل المدرس متابعة عدم أعلنوا 01.7%
 الكليات بين اختالفات وجود مع التربوي المشروع خطوات
 عدم عن امسيك بابن الطلبة من% 06.9 عبر حيث الثالث،
 عين بكلية للطلبة بالنسبة% 39.6 مقابل البند لهذا موافقتهم
 لم حين في المحمدية، بكلية للطلبة بالنسبة 32.5%و الشق
 بالنسبة %86 بلغتو % 85.3 لنسبة سوى الموافقة نسبة تصل
 الموقف هذا تبرير يمكنو  .المحمدية بكلية الطلبة لموافقة

 الطلبة أعداد بين الكبير الفارقو  الثالث الكليات داخل باالكتظاظ

 يتم فال لهذا الجغرافية شعبة داخل الجامعيين المدرسين عددو 
 من قليلة قلة لدن من إال التربوي المشروع بطريقة العمل

 .الجامعيين المدرسين
 بلغت ،فقد 8كا اختبار وفق الدالة اإلحصائية للفروق بالنسبة أما
 كانت ،0 الحرية درجة باعتبارو  ،65070 المحسوبة 8كا قيمة
 الدرجتين بين فالفرق لذا. 6.544 األقرب السفلى الجدولة نسبة
 .إحصائية داللة ذي غير
 التربوي المشروع خطوات كل في الطلبة لعمل المدرس متابعة -

 :الجنس معيار حسب
 6جدول 

 مستوى الداللة درجة الحرية 2قيمة كا المجموع غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة الجنس
 000, 3 41.571 144 46.0 22.2 28.6 3.2 أنثى
  144 22.8 56.8 13.6 6.8 ذكر

 144 33.0 41.7 20.1 5.2 المجموع
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 2113 ميداني، بحث: المصدر
عاله، نالحظ أن  اإلحصائيأ من خالل بيانات الجدول     

% من الطلبة الذكور أعلنوا عدم موافقتهم على 56.2حوالي 
متابعة المدرس لعمل الطلبة في كل خطوات المشروع التربوي 

الموافقة بشدة %، أما عدم 88.8مقارنة مع الطالبات بنسبة 
عند  88.2مقابل % 06فتفوقت نسبة الطالبات اإلناث بنسبة %

 .الذكور الطلبة

فقد بلغت  ،8أما بالنسبة للفروق اإلحصائية الدالة وفق اختبار كا
كانت  ،3 باعتبار درجة الحرية 01.571المحسوبة  8قيمة كا

. لذا فالفرق بين الدرجتين 08.909نسبة الجدولة السفلى األقرب 
 .ذو داللة إحصائية مرتفعة

تزويد المدرس للطلبة بالمراجع والمصادر األساسية لتحقيق  -
 :المشروع التربوي حسب معيار الكلية

 7جدول 
 الكلية
 
 

 سلم التقديرات
 المجموع غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة

 % ت % ت % ت % ت % ت
 100 96 34.4 33 54.2 52 4.2 4 7.3 7 ابن امسيك
 100 96 37.5 36 33.3 32 17.7 17 11.5 11 عين الشق
 100 96 18.8 18 33.3 32 31.3 30 16.7 16 المحمدية
 100 288 30.2 87 40.3 116 17.7 51 11.8 34 المجموع

 2113 ميداني، بحث: المصدر
 8جدول 
 2كا اختبار

  القيمة الحريةدرجة  مستوى الداللة
 المحسوبة 8اختبار كا 36,781 0 000,
 مستوى احتمال 652, 39 0 000,
 مجموع العينة 288  

 2113 ميداني، بحث: المصدر
 هناك أن أعاله، اإلحصائية البيانات من انطالقا نلمس     

 سجلت إذ الثالث، الكليات طلبة آراء حول واضحة اختالفات
% ب تقدر أعلى نسبة (بشدة الموافقة عدمو  الموافقة عدم) نسبة

 بنسبة الشق عين كلية تليها امسيك ابن لكلية بالنسبة 22.6
 تتجاوز لم حين في .المحمدية لكلية بالنسبة 58.1%و 74.2%
 11.6% و المحمدية بكلية% 07 بشدة الموافقة/ الموافقة نسبة

 .امسيك ابن لكلية بالنسبة
 البحث عناء الطلبة تحمل في البينة االختالفات هذه نفسرو      

 الجامعية المكتبات أن علما المراجعو  المصادر عن التنقيبو 

 عمل تعرقل تقليدية فهرستها أنو  محينة غير مراجع بها توجد
 التدريس،) الجامعة داخل مهامهم لتعدد الجامعيين المدرسين
 المدرسين وسط سائدا اعتقادا هناك أن كما ،..(.العلمي البحث
 تصنيفهو  قرائتهو  بحثه على يتوقف الطالب عمل تقييم أن مؤداه

 ويعتبر ذاتية، بصفة بمشروعه صلة لها التي للمراجع تحليلهو 
 .التربوي المشروع فشلو أ لنجاح أساسيا العنصر هذا
 لتحقيق األساسية المصادرو  بالمراجع للطلبة المدرس تزويد -

 :الجنس معيار حسب التربوي المشروع
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 9جدول 
 مستوى الداللة درجة الحرية 2قيمة كا المجموع غير موافق بشدة غير موافق موافق موافق بشدة الجنس
 52.646a 3 45444 100 36.5 6. 20 32.5 10.3 أنثى
  100 25.3 6. 55 6.2 13 ذكر

 100 30.2 40.3 17.7 11.8 المجموع
 2113 ميداني، بحث: المصدر

 

 

 6شكل 
 2113 ميداني، بحث: المصدر
 البياني والشكل اإلحصائي الجدول من انطالقا نلمس      
 لمتابعة  بشدة الموافقة وعدم الموافقة عدم نسبة ارتفاع أعاله

 الطلبة عند التربوي المشروع إنجاز أثناء الطلبة لعمل المدرس
% ،57.1 اإلناث الطالبات آراء مع مقارنة% 24.9 الذكور
 هذا على للموافقة بالنسبة الجنسين عند قليلة نسب سجلت بينما
 .البند

 بمستوى مرتفعة إحصائية داللة ذات إحصائية فوارق ونسجل
 حرية درجة عند 858.606كا اختبار قيمة سجلت حيث ،4544

3. 
 حسب التربوي المشروع لتقييم عددية لنقطة المدرس إعطاء -د

 :الكلية معيار
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 11جدول 
 المجموع سلم التقديرات الكلية

 موافق موافق بشدة
 % ت % ت % ت 

 100 96 53.1 51 46.9 45 ابن امسيك
 100 96 55.2 53 44.8 43 عين الشق
 100 96 7. 67 65 32.3 31 المحمدية
 100 288 58.7 169 3. 41 119 المجموع

 2113 ميداني، بحث: المصدر
 11جدول 
 2كا اختبار

  القيمة درجة الحرية مستوى الداللة
,085 2 4,926a 8اختبار كا 
 مستوى/نسبة احتمال 5,001 2 082,
 مجموع عدد العينة 288  

 2113 ميداني، بحث: المصدر
 حوالي أن نالحظ أعاله، الشكل بيانات من انطالقا     
 المدرس إعطاء على موافقتهم أعلنوا المحمدية بكلية% 67.7

 صرح المقابل، وفي. عددية نقطة التربوي المشروع تقييم في
 على امسيك ابن بكلية% 53.1و الشق عين بكلية% 5558
 بكلية %06.9 فبلغت بشدة، الموافقة نسبة أما. موافقتهم درجة
 بكلية%  38.3و الشق عين بكلية 00.2%و امسيك ابن

 .المحمدية

 فقد ،8كا اختبار وفق الدالة اإلحصائية للفروق بالنسبة أما      
 8 الحرية درجة وباعتبار ،0.986 المحسوبة 8كا قيمة بلغت
 بين فالفرق لذا. 5.441 األقرب السفلى الجدولة نسبة ،كانت

 ما وبالتالي .4.425 بلغ فقد إحصائية داللة ذي غير الدرجتين
 التربية في متجاوزا أصبح الذي التقليدي التقييم طغيان زال

 .محددة معايير على اإلعتماد حيث الحديثة
 حسب التربوي المشروع لتقييم عددية لنقطة المدرس إعطاء -د

 :الجنس معيار
 12جدول 
 2كا اختبار

  2قيمة  كا درجة الحرية مستوى الداللة
,008 1 6.961a 8اختبار كا 
 مستوى/نسبة احتمال 6.962 1 008,
 مجموع عدد العينة 288  

 2113 ميداني، بحث: المصدر
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 7شكل 
 2113 ميداني، بحث: المصدر
 البياني الشكلو  اإلحصائية البيانات من انطالقا نستخلص     
 الجنسين عند بشدة الموافقة نسبةو  الموافقة نسبة ارتفاع أعاله
 تقييم عند 84 إلى 1 من عددية نقطة إعطاء بخصوص معا

 بالنسبة مرتفعة إحصائية فوارق وجود نلمس كما. المشروع
 الجنس، متغير وفق التربوي المشروع لتقييم عددية نقطة إلعطاء
 في النظر إعادة يجب لذا .4.442 الداللة مستوى وصل حيث
 على الطلبة تحفيز في أهمية من لها لما عامة التقييم عملية
 .ثانية جهة من الفرص تكافؤ ضمانو  جهة من التعلم

 : عامة خالصات
 المشروع طريقة أن اإلحصائية، البيانات تحليل خالل من يتبين

 طريقة بعد الثانوية التدريس طرق ضمن تندرج التربوي
 كطريقة أهميتها محدودية على يدل مما... الملفاتو  المحاضرة،

 في النتائج باقي نلخصو . بالجامعة الجغرافية تدريس في فعالة
 : التالية النقط

 بالنسبة 4.45 مستوى عند جدا دالة إحصائية فوارق توجد -
 في إتباعها الواجب األساسية الخطوات للطلبة المدرسين لتوضيح
 .الجنسو  الكلية متغير حسب التربوي المشروع طريقة

 كل في لعملهم المدرسين متابعة على الطلبة موافقة عدم -
 .الجنسو  الكلية معيار حسب التربوي المشروع خطوات

  4.45 مستوى عند إحصائية داللة ذات فوارق وجود عدم -

 المشروع خطوات كل في لعملهم المدرسين لمتابعة بالنسبة
 معيار وفق جدا داال الفرق كان بينما الكلية متغير وفق التربوي
 .الجنس

 المصادرو  بالمراجع تزويدهم بند على الطلبة موافقة عدم -
 . الثالث للكليات بالنسبة التربوي المشروع لتحقيق األساسية

 لتزويد بالنسبة مرتفعة داللة ذات إحصائية فوارق وجود -
 المشروع لتحقيق األساسية المصادرو  بالمراجع لهم المدرسين
 .الجنس متغير وفق التربوي

 الدار بجهة الثالث بالكليات الطلبة مختلف آراء اتفاق -
 المشروع لتقييم عددية لنقطة المدرسين إعطاء على البيضاء
 .إحصائية داللة ذي غير فالفرق بالتاليو  التربوي

 عددية نقطةن المدرسي إلعطاء بالنسبة دالة إحصائية فوارق -
 .الجنس متغير وفق التربوي المشروع لتقييم
 لتدريس بالنسبة الخطر ناقوس السابقة المالحظات تدق     

 خصوصا التقليدية الطرق سيطرة حيث بالجامعة الجغرافيا
 كطريقة الفعالة بالطرق العمل محدودية حين في المحاضرة،
 على الشعبة انفتاح ظل في المشكالت حلو  التربوي المشروع

 تفعيل على العمل يلزم لذا .خاص بشكل العلمية الشعب باقي
 لسد أعدادهم مضاعفةو  الجامعيين للمدرسين المستمر التكوين

 بالنظير التأطير تجريب يفترض كما الشأن هذا في الخصاص
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 إلى اإلشارة تجدر كما (.اإلجازة لطلبة الدكتوراه طلبة مصاحبة)
 الحرية إعطاء منها :أشكال عدة يتخذ التربوي المشروع تقييم أن

 التقييم لشبكة المدرس إعداد بعد بأنفسهم مشاريعهم لتقييم للطلبة
 مشاريع تقييم في الطلبة باقي مشاركة محددة، معايير وفق

 هامش ترك مع المدرس بسلطة االحتفاظو أ البعض، بعضهم
 .الغرض لهذا معدة تقييمية شبكة وفق له التقييم
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Abstract_  Given the increasing importance of the effective methods of teaching geography at university as 

provided for by the modern educational literature, the overall goal of this article is to identify the views of students 

about teacher application of the educational project methods on teaching geography at the University of Hassan II 

in Casablanca.  we then started clarifying the secondary objectives, including the extraction of the students views 

at the university about the methods adopted therein, the determination of the role of sex and faculty variables in 

the diagnosis of the actual practice of the educational project method in terms of the teacher’s identification of the 

basic steps and providing students with basic references and sources then clarifying the evaluation methods used 

by teachers to assess this method.   

     We chose a sample of 400 female students from three faculties (Faculty of Arts and Humanities Ben Msik, Ain 

Chock and Mouhammadia) and we then got just 288 forms. After that we used descriptive approach to analyze the 

statistical data through adopting the Statistical Package for the Social Sciences, SPSS in order to get frequencies 

and percentages, and deviate differences function depending on the k h²test.  

     The results of the current study have revealed the deficiencies of the application of this method by teachers. 

This is due to the lack of a clarification of the basic steps students need to follow, the non-surveillance of their 

work and the absence of key references in addition to the continuous traditional evaluation based on a numerical 

point without giving specific criteria, which need to be reconsidered in line with the university pedagogical 

reform. As a result, we recommend the inclusion of this method within the active methods to teach geography and 

conduct a research on the effective methods such those dealing with solving problems and e-learning.  

Key words: the educational project method, Geography, University. 




