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 تدريس يف الفعالة الطرائق تطبيق حول املدرسني آراء
 الثاني احلسن جبامعة اجلغرافيا

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى آراء مدرسي الجغرافيا  _ممخص ال
حول تطبيقيم لمختمف الطرائق النشيطة في تدريس الجغرافيا داخل 
الجامعة من خبلل دراسة حالة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. 

ام المنيج الوصفي مدرسا، وتم استخد 24تكونت عينة الدراسة من 
لتحديد الفروقات اإلحصائية الدالة آلراء المدرسين وفق متغيرات 
الجنس وسنوات الخبرة والدبموم المحصل عميو. وتوصمت الدراسة إلى 
النتائج التالية: احترام المدرسين الجامعيين لمختمف خطوات تطبيق 

لتي الطرائق النشيطة داخل الجغرافيا الجامعية، تعدد الصعوبات ا
تعاني منيا شعبة الجغرافيا حالت دون التطبيق المتكرر ليذه الطرائق 
فضبل عن صعوبة تطبيق التدابير المقترحة من طرف الدولة لتطوير 
تدريس الجغرافيا في الجامعة. لذا يفترض التكوين والتكوين المستمر 
لممدرسين الجامعيين وتحفيزىم ماديا ومعنويا وتجييز الجامعة بكل 

 .يات الحديثةالتقن
 جامعة الحسن الثاني.، : طرائق فعالةيةاحتالكممات المف

 المقدمة. 1
تغيرت النظرة إلى التدريس الجامعي مع تغير متطمبات       

الحياة العصرية والمتغيرات العالمية المتسارعة في مختمف 
عمى  نواحي الحياة. إذ يعتمد التدريس الجامعي في عموميتو

ثبلثة دعائم أساسية اعتبرناىا ضرورية لتدريس الجغرافية داخل 
الجامعة وىي المدرس، الطالب والبرامج المدرسة، فالمدرس 
اعتبر أساس العممية التدريسية فيو المنفذ والمطبق لمبرامج 
والغايات الكبرى لتربية ولتكوين الطمبة تكوينًا عمميًا يتماشى مع 

كل سمك من نظام الوحدات المطبقة  الكفايات المستيدفة من
داخل الجامعة آخذين بعين االعتبار قدرات الطالب واىتماماتو 

 .ومشاكمو النفسية والمالية والتربوية
وقد روعي في اختيار برامج الجغرافية الجامعية داخل      

الجامعة مختمف فروع الجغرافية الطبيعية والبشرية ليس بشكل 
نما اال ىتمام بالفروع الدقيقة كجغرافية التييئة تقميدي وعام، وا 

واإلعداد وجغرافية الدينامية المجالية وجغرافية الساحل وجغرافية 
  ....الصحة وجغرافية نظم المعمومات الجغرافيا

وتغير دور مدرس الجغرافية المعاصر بالجامعة من الدور      
ينية عمى طرائق تمق التقميدي القائم عمى نقل المعرفة اعتماداً 

استبدادية إلى الخبير والمستشار والمجدد والمبدع والمساعد عمى 
إحداث التغيير سواء بالنسبة لمطالب أو بالنسبة لممجتمع 

 .مستحدثا طرائقا نشيطة وفعالة
 مشكمة الدراسة. 2

 ةأسئمة الدراس.  أ
تسعى الجغرافيا الحديثة إلى االىتمام بفروع جغرافية أكثر      

ا والمعادن والنبات والييدرولوجيا باعتبارىا عموما دقة كالجيولوجي
طبيعية بحتة وعمم االقتصاد وعمم السياسة والتاريخ باعتبارىا 
عموما إنسانية بحتة فضبل عن تخصصات تطبيقية وىندسية. 
وأضحت المعرفة الجغرافيا تعتمد عمى التجربة والميدان والتطبيق 

وجية واالستفادة من تقنيات مستفيدة من الثورة المعموماتية والتكنول
االستشعار عن بعد ونظم المعمومات الجغرافية. وتبعا لذلك لم 
تعد ميمة الجغرافي تمقي معارف جغرافية نظرية جاىزة، فتطور 
عمم الجغرافيا خبلل العقدين االخيرين اضطر الجغرافي القتحام 
ميادين متعددة كاالنتخاب والسياحة والخدمات والجريمة والمجال 
الطبي وغيرىا وما استتبع ذلك من تغير نظرتو إلى بعض 
المفاىيم كالدولة والسيادة واإلرىاب الدولي والبيئة.. بل أصبح 
دوره يتمثل في تطبيق المعرفة الجغرافية في خدمة المجتمع 

 .والبيئة والمساىمة في حل المشكبلت التي تواجيو في حياتو
مما سبق ذكره، يمزم المدرس الجامعي انتخاب  انطبلقاً ف     

طرائق نشيطة تماشيا مع طبيعة وخصوصيات الجغرافيا الحديثة 
من حيث مناىجيا ومحتوياتيا لبلرتقاء بيا خدمة لمبحث العممي 
وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية حسب اإلصبلح 
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بية الجامعي الحالي ووفق غايات وأىداف الميثاق الوطني لمتر 
والتكوين والمخطط االستعجالي، و سيتم في ىذه الدراسة اإلجابة 

 :عن سؤال الدراسة الرئيس التالي
ما آراء المدرسين الجامعيين بشعبة الجغرافيا حول تطبيقيم 
لمطرائق الفعالة وفق متغيرات الجنس والخبرة التدريسية والدبموم 

 المحصل عميو؟
 :ألسئمة التاليةويتفرع عن السؤال الرئيس السابق ا 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين معايير ممارسة  -

المدرسين لبعض طرائق التدريس اعتمادا عمى طريقة المناقشة 
الجماعية، طريقة الرحبلت والزيارات الميدانية، طريقة المشكبلت 

 الجنس والخبرة التدريسية والدبموم المحصل عميو؟ تعزى لمتغير
ات داللة إحصائية بين الصعوبات التي ىل توجد فروق ذ -

تحول دون تطبيق مدرسي الجغرافية بالجامعة إلى تطبيق فعمي 
لطرائق التدريس السابقة الذكر تبعا لمتغير الجنس والخبرة 

 التدريسية والدبموم المحصل عميو؟
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول المشاكل العامة  -

  حسب آراء المدرسين؟ التي تواجييا شعبة الجغرافيا
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدابير المتخذة  -

لتجاوز المشاكل التي تعاني منيا شعبة الجغرافية حسب آراء 
 المدرسين؟

 فرضيات الدراسة.  ب
 :سنحاول االجابة عن الفرضيات التالية

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة المدرسين  -
لمناقشة الجماعية في تدريس الجغرافية وفق متغير لطريقة ا

 .الجنس والخبرة والدبموم المحصل عميو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ممارسة المدرسين  -

لطريقة الرحبلت والزيارات الميدانية في تدريس الجغرافية وفق 
 .متغير الجنس والخبرة والدبموم المحصل عميو

داللة إحصائية بين ممارسة المدرسين ال توجد فروق ذات  -
لطريقة المشكبلت في تدريس الجغرافية وفق متغير الجنس 

 .والخبرة والدبموم المحصل عميو

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين آراء المدرسين حول  -
 .مشاكل تدريس الجغرافية بالجامعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول التدابير المتخذة  -
لتجاوز مشاكل تدريس الجغرافية وفق متغير الجنس والخبرة 

 .والدبموم المحصل عميو
 دراسةالأهداف  .ج

تيدف ىذه الدراسة بشكل محوري إلى تحديد أىم الطرائق الفعالة 
المستعممة في تدريس الجغرافية بالجامعة خصوصا جامعة 
الحسن الثاني بالبيضاء حسب وجيات آراء المدرسين 

 :ومن تم تكمن أىداف الدراسة فيما يمي الجامعيين،
تحديد آراء مدرسي الجغرافية حول تطبيق بعض الطرائق  -

 .الفعالة داخل الجامعة
تحديد دور كل من متغير الجنس والخبرة التدريسيّة والدبموم  -

المحصل عميو في تشخيص الممارسة الفعمية لبعض طرائق 
ركيز عمى المناقشة التدريس األكثر تداوال داخل الجامعة بالت

الجماعية والرحبلت والزيارات الميدانية وحل المشكبلت 
 .وصعوبات توظيف البعض منيا حسب آراء األساتذة

تحديد دور كل من متغير الجنس والخبرة التدريسيّة والدبموم  -
المحصل عميو في الوقوف عمى الصعوبات التي تحول دون 

ة داخل الجامعة كما التطبيق الفعمي لمختمف الطرائق النشيط
 .يراىا األساتذة

تحديد المشاكل العامة التي تواجييا شعبة الجغرافية بالجامعة  -
 .المغربية كما يراىا األساتذة

تحديد مختمف التدابير لتجاوز المشاكل التي تعاني منيا شعبة  -
 .الجغرافية حسب آراء األساتذة

 مصطمحات الدراسة د.
بالطرائق النشيطة / الفعالة مجموعة الطرائق النشيطة: يقصد  -

من الطرائق البيداغوجية التي تتمحور حول نشاط المتعمم وتعممو 
  [1].الذاتي

  :من أىم مبادئيا
 .تكييف المدرسة مع حاجات المتعمم -
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 .اعتبار نمو المتعمم ونضجو -
 .تكييف التعميم حسب مختمف استعدادات وقدرات المتعممين -
 .ز المتعمم واىتماماتواالنطبلق من حواف -
تعمم التمميذ عن طريق المبلحظة والتفكير والتجريب والنشاط  -

 .الذاتي
 .من حاجاتو االجتماعية انطبلقاً تنشئة المتعمم  -
البيضاء الكبرى  جامعة الحسن الثاني: توجد بجية الدار -

 بالدولة المغربية، وتضم ثبلثة كميات لآلداب والعموم االنسانية:
ن امسيك وعين الشق والمحمدية، وتعد شعبة الجغرافيا كمية اب

 .من الشعب األساسية داخل ىذه الكميات
 حدود الدراسة ه.

 :تتحدد نتائج الدراسة بالحدود التالية
الحدود الموضوعية: تتمثل في تشخيص بعض الطرائق  -

الفعالة في تدريس الجغرافية في الجامعة حسب آراء عينة من 
الجامعيين بجامعة الحسن الثاني، واقتراح الحمول المدرسين 

 .لتفعيل طرائق تدريس فعالة في تدريس الجغرافية
الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في الموسم الدراسي  -

2014/2015. 
الحدود المكانية: طبقت بالكميات الثبلثة عين الشق وابن  -

 .امسيك والمحمدية بجامعة الحسن الثاني
البشرية: تتمثل في عينة من المدرسين الجامعيين الحدود  -

 .بسمك اإلجازة
 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3

 :تحميل األسس النظرية لمدراسة - أ
 :طريقة المناقشة الجماعية في تدريس الجغرافيا -1
يتداخل مفيوم المناقشة مع مفاىيم أخرى مثل المجموعات       

والتي ليا نفس المدلول االصطبلحي، الصغيرة وحمقة النقاش، 
فالمناقشة الجماعية تدل عمى الحوار بين المدرس والطمبة في 

طالبا. واستعممت منذ  12و 16مجموعة ال تتجاوز عادة بين 
السنوات األولى لبروز فكرة الجامعة والمعاىد العميا كطريقة مثمى 

 .لمتعمم واكتساب الخبرات

ى جعل الطالب ىو الغاية من وتحيل طريقة المناقشة إل     
التدريس وليست الغاية ىي المادة والبرنامج الدراسي، ويقتصر 
دور المدرس عمى أن يكون قائدا مؤقتا يدير المناقشة ويحدد 
أىدافيا وأساليبيا ويمكن تحديد مسؤوليتو ووظائفو أثناء المناقشة 

 ]:2الجماعية فيما يمي ]
ع المشكمة وذلك بالسؤال مساعدة الطمبة عمى التقيد بموضو  -1

بين الحين واآلخر عن جوىر المشكمة وتمخيص ما تم من 
 .مناقشات وتدوين العناصر األساسية لممناقشة

مساعدة جميع الطمبة وتشجيعيم عمى االشتراك في المناقشة  -2
 .خصوصا الخجولين

المحافظة عمى السير العادي التجاه المناقشة نحو تحقيق  -3
 .االىداف المرجوة

مساعدة الطمبة عمى تقويم تقدميم أو ضمان صبلحية  - 4
 .اعوجاجيم

 ]:2ومن شروط طريقة المناقشة كما أوردىا ]
 .تأكد المدرس من صبلحية الموضوع -1
إخبار الطمبة بالموضوع ليبادروا إلى القراءة حولو استعدادا  -2

 .لممناقشة
يا بدء المدرس بعرض موجز لموضوعيا أو لممشكمة وأىميت -3

 .واليدف منيا
 .تييئة المناخ المناسب لممناقشة -4
 .الحرص عمى مشاركة جميع الطمبة بالمناقشة -5
ضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع المحدد والزمن  -6

 .المؤقت
تدخل المدرس لتصحيح بعض األخطاء العممية من  -7

 .الطبلب
 .كتابة العناصر األساسية لممناقشة -8
 .توصل إليو المتناقشونتمخيص المدرس ما  -9

ابتعاد المدرس عن االنغماس في المناقشة والتوقف عند  -10
 .التوجيو والضبط

 .تقديم خبلصة المناقشة وربط عناصرىا ببعض -11
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إلى طريقة المناقشة كطريقة من طرائق تدريس  وبالنظر
الجغرافية، فإننا نجدىا تختمف من حيث الوقت الذي تستغرقو 

الذين يشتركون فييا، فإما مناقشة قصيرة أو ومن حيث األفراد 
مناقشة طويمة منتظمة أو نطمق عمييا مناقشة جماعية والتي 
سنركز عمييا في تحميمنا نظرا ألىميتيا بالنسبة لخصوصيات 

 .وأىداف الجغرافية
فتنحصر المناقشة القصيرة في عدد من المبلحظات أو      

من الصور أو  التعميقات الستخبلص معمومات خاصة كصورة
عينة من عينات اإلنتاج أو مبلحظات حول خريطة معينة أو 
رسم بياني كما توظف لفيم مصطمحات جغرافية خاصة أو 

 .لمتوجيو في التوطين عمى الخريطة أو إنجاز رسم بياني
 :ويمكن إجمال أىداف المناقشة الجماعية فيما يمي

الفرصة لتوجيو األسئمة من طرف الطمبة، وتوجيو  تييئ -
 .السؤال في حد ذاتو تدريب ليم

اتقان المفاىيم المستمدة من عدة مجاالت متباينة في  "-
 ].3] التخصصات الدراسية الجديدة"

  .التدريب عمى العرض الشفيي لمتقارير -
 .وسيمة لمتأكد من فيم المحاضرات من طرف الطمبة -
تقديم إجابات وحمول لممشكبلت التي يواجييا الطبلب في  -

 .المادة العممية
تشخيص نقط الضعف لدى الطمبة والغموض في فيميم  -

لممحاضرة وجيميم ببعض المواضيع وتوجيو أعضاء ىيئة 
 .التدريس إلييا

المساعدة في تكوين عبلقات األلفة والتقارب بين الطمبة  -
 .وأعضاء ىيئة التدريس

 .يع التفكير النقدي والمنطقيتشج -
 .التدريب عمى الكبلم واستخدام المغة استخداما سميما "-
توفير تغذية راجعة تسمح بتطوير أسموب التدريس ومعرفة  -

 ].4مدى التقدم الذي يحرزه الطبلب" ]
وأشار أبير كرومبي في كتابو "أىداف وأساليب تدريس      

ساعد الطمبة عمى التحول أن المناقشة قد ت (1979المجموعة " )

من حالة االعتماد عمى السمطة العممية إلى حالة تحمل 
[، فيذا الرأي غالبا ما يتم تجاوزه 4المسؤولية الراشدة أو الرشيدة ]

ألن من الصعوبة أن يحافظ المدرس الجامعي عمى السمطة 
العممية مع الطبلب الراشدين المختمفين من حيث القدرات 

 Jean جين رودوكاىات وىذا ما ورد في كتاب "االتجوالميوالت و 

Ruddock 1978 " " التعمم عن طريق مجموعات في كتابيا
أن نظام المجموعة ييدف إلى  المناقشة الصغيرة " تقول فيو"

تحرير الطالب من عبلقة تبعية لمسمطة وتساعده عمى تنمية 
االستقبلل الفكري والنضج من خبلل تفاعمو مع أقرانو ومن 
خبلل تعرضو لموقف تنكشف منو لمدرسو الصعوبات التي 
يواجييا، بل تنكشف ىذه الصعوبات أيضا من خبلل المواقف 

تساوية من األقران في التعبير عن التي يشترك فييا مجموعة م
 ].4رؤيتيم لممشكمة" ]

لكن اليدف الذي يفوق في األىمية ما عداه من األىداف      
السابقة الذكر ىو مساعدة الطبلب في مناقشة وتوضيح 
الصعوبات الناشئة عن المحاضرات وغيرىا من مجالس 

لمتدريس التدريس، إذ يعتبر أغمبية المدرسين أن المناقشة امتدادا 
 .الذي يعطى أثناء المحاضرات

طريقة الرحبلت التعميمية والزيارات )النزىات( الميدانية في  -2
 :تدريس الجغرافيا

تعد الرحمة نشاطا أساسيا لمجغرافيين بحيث تتيح اكتشاف      
عدة مناطق وتطوير معارف وميارات ومجاالت سوسيو عاطفية 

ة التعميمية عادة في ميمة في شخصية المراىق. وترتبط الرحم
الجامعة بانتقال الطمبة من رحاب الكمية إلى مجال آخر قد 
يستغرق ساعات أو أياما أو شيورا لتحقيق أىداف تربوية 
خاصة. أما الزيارة، فتعني الوقوف عمى الشيء ومشاىدتو عمى 
الطبيعة أو التعامل معو خبلل فترة زمنية قميمة من أجل جمع 

تعميمي يحدد سمفا كزيارة شركة أو  المعمومات لتحقيق ىدف
 .مقاولة أو متحف

اىتمت التربية الحديثة بالرحبلت التعميمية باعتبارىا رياضة 
 .ذىنية وجسمانية تفيد الطمبة معرفيا ومياريا
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 :ويمكن تحديد أغراض الرحبلت التعميمية في
تعويد الطالب كيف يتعمم من واقع الطبيعة حيث تتاح لو " -1

 .في بيئة تشبو كثيرا ما سيواجيو مستقببل الفرصة لمعمل
تعويد الطالب كيف يربط العبلقة بين ما تعممو في الفصل  -2

 .وبين ما ىو في الطبيعة
تعميم الطالب كيف يربط العبلقة بين ما ىو في الطبيعة  -3

 ].5] وبين ما ىو في الفصل"
 ]:5أما االغراض التربوية فيي متعددة، ونجمل بعضيا في ]

ة الطالب الخجول أو الذي يميل إلى العزلة عمى مساعد
 .المساىمة بفعالية في مرحمة من مراحل الرحمة

تحقيق التفاعل االيجابي بين المدرس والطالب بالوقوف  -ب
عمى شخصية كل منيا بعيدا عن الفصل الدراسي والتنقيب عن 

 .المواىب والقدرات المختمفة لدى الطمبة
بالعممية التعميمية من فصل محدود إلى مجاالت  االرتقاء -ج 

 .دراسية ببل حدود

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 1شكل 
 (تنظيم خرجة / نزهة بيداغوجية )واجهة تحضيرية

(G. Salinero, F. Francais et A. Thillay, [6]) 

 :متمنيات التالميذ )الطلبة(

الرغبة في الخروج في مجموعة من 
المؤسسة الكتشاف شيء جديد غير محدد 

 .بدقة

 داخل الفصل:
 تركيب )مجال لمنقاش(-
 فقرة ممخصة مضافة لدرس محدد. -
 تكوين ممف. -
 استجواب ثانوي وتقويم جزئي لمعنصر المدروس. -

 نشاط أو عدة أنشطة
 مكونات مجموعة أو عدة مجموعات. 

 عدة مجموعات.  مجموعة أو

 اكراهات التنظيم:

 تحديد المشروع، العدد، المدة. -
 حجز، جمع، دفع. -
 ايجاد وسيمة النقل. -
 ايجاد مجال االيواء أو مجال الوجبات واالستراحة. -
 تحديد أوقات التنقل -

 واالستراحات المتنقمة 
 

 اكراهات مؤسساتية: 

أخذ ترخيص بالخرجة/ النزىة -  
ضرورة الموافقة االدارية لمخرجة -   

 متمنيات المدرس:

االنفتاح عمى الخارج الدماج قياس 
المجال والذىاب لممصدر لممصدر، االمل 
  .في تكوين الشخص طريقة لعمل المدرس

 متمنيات االباء:

االنفتاح عمى الخارج في اتجاه مجاالت ومن 
اجل تكوين يجيمونو، وليس ليم فرصة 
 .لمشاىدتو او ال يستطيعون اعطائيم لو

 .االمل في تأطير جدي
 

  :داخل حياة المدرسة

 موعد مع الجريدة. -
 وسيمة لمعرض. -

الحصيلةو العودة  

 Déroulement السياق
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 :طريقة حل المشكبلت -3
المشكبلت من الطرائق النشيطة في تعتبر طريقة حل       

تقنيات يا، وىي حسب معجم عموم التربية "تدريس الجغراف
بيداغوجية تجعل التبلميذ في وضعية تدفعيم إلى البحث عن 

 كما تعد طريقة المشكبلت .[7حمول لمشكل معين" ]
ذلك السموك الذي يقوم بو المتعمم في مواجية مشكبلت مختمفة "

أسموب " وأيضا ىي .[8] اد حل ليا"تصادفو ويرغب في ايج
مبلئم لعممية تكوين الكفايات... يتأسس عمى فمسفة تسعى إلى 
تحقيق أعمى درجة من تكيف الفرد مع محيطو، وىو نفس 

 ].7المسعى الذي تنشده الكفايات" ]
 :نستخمص من التعاريف السالفة الذكر، أن طريقة المشكبلت

 .ينةتقنية تيدف إيجاد حمول لمشكبلت مع -
 .أسموب يسعى لضمان تكيف الفرد مع المحيط -

فالمشكمة بوجو عام حالة شك وتردد وحيرة، تتطمب القيام      
بحث لمتخمص منيا والشعور باالرتياح بعدىا، وعمى  / بعمل

العكس طبيعة المشكمة في الجغرافية فيي حالة يشعر الطالب 
خمص من ذلك فييا "بعدم التأكد أو الجيل مع رغبة قوية في الت

بتنظيم المعمومات وربط بعضيا ببعض، وبنقدىا وباستكمال 
 ].9الناقص منيا، وباستخبلص أحكام عامة منيا" ]

ومن بين أنواع المشكبلت التي تتخذ أساسا لتدريس الجغرافية  
 :يمكن ايراد

قد تكون المشكمة وضع المتعمم/الطالب أمام معمومات  -
ربط وتنظيم وتحميل والخروج متناقضة وغير مرتبة تحتاج إلى 

بخبلصات عامة، فالطالب ىنا ليس أمام مشكمة واحدة وانما عدة 
 .مشاكل تحتاج لحمول منطقية

قد تكون المشكمة إحدى المشكبلت االقتصادية أو السياسية  -
أو االجتماعية التي تحير بال الطمبة أو يشعرون نحوىا بجيل 

 .لياأو بعدم تأكد ويزعمون البحث عن حمول 
 :ومن أىم المشكبلت التي تصادف الطمبة في الجغرافية

دراسة الظواىر الطبيعية التي تمثل مشكمة بالنسبة ليم  -
كظاىرة المد والجزر، الخسوف والكسوف، تعاقب الميل والنيار 
وفصول السنة، فبدال من إخبار الطالب عن أسباب ىذه الظواىر 

ولو عمى المستوى يترك لو المجال لفرض فروض ثم تجريبيا 
 .النظري والفكري وليس عمى المستوى الواقعي لتعذر ذلك

دراسة بعض المشكبلت االقتصادية أو السياسية المعاصرة  -
التي تسترعي االنتباه ويقرأ عنيا الطمبة في الصحف أو 

شبكة االنترنيت كظاىرة  يشاىدونيا في وسائل االعبلم أو
  .العولمة مثبل

بمحض صدفة ليا عبلقة بخبرات وتمثبلت  وقد تكون المشكمة -
 .الطمبة السابقة حول موضوع معين

وقد تواجو الطمبة مشكبلت متفرعة عن مشكمة رئيسية،  -
ويصبح من الضروري عمى الطمبة ربط العبلقات بين المشكبلت 
الفرعية والمشكمة الرئيسية لموصول لحل لممشكمة األساس وفق 

 .منطق تسمسمي
ة صعبة لموىمة األولى لمقيام بيا من طرف تبدو ىذه العممي 

الطمبة، لذا يمزم تحمل المدرس المسؤولية في طريقة المشكبلت 
 :عن طريق

أن يحمل الطمبة عمى تعريف المشكمة موضوعة البحث " -1 
 .وحفظيا في أذىانيم

أن يحمل الطمبة عمى تذكر أكبر كمية ممكنة من  -2
يل الوضعية أوال المعمومات واألفكار بتشجيعيم عمى تحم

وصياغة فروض معينة وتذكر القواعد واألسس العامة التي 
 .يمكن استخداميا ثانيا

 :أن يحمميم عمى االعتناء بتقدير كل اقتراح بتشجيعيم عمى -3
 .اتخاذ موقف ايجابي غير متحيز - أ

 .نقد كل اقتراح يقدم - ب
ىماليا - ت   .االنتظام في انتخاب كل االقتراحات وا 
  .تحقيق النتائج - ث
أن يحمميم عمى تنظيم مادتيم لتكون ليم عونا في طريقة  - 4

 :تفكيرىم بتشجيعيم عمى
 .جمع المعمومات من وقت إلى آخر - أ

 .استعمال طرائق التخطيط البيانية والجداول - ب
التعبير الموجز لمنتائج التي يصمون إلييا من وقت ألخر  - ت

 ].10] أثناء البحث"
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مسؤولية في طريقة حل المشكبلت كل من المدرس ويتحمل ال
ومجموعة الطمبة، حيث يفترض في كل عنصر القيام بأدوار 

 :في الجدول التالي يمكن تمخيصياأساسية، 

 1جدول 
 دور المدرس والطمبة في طريقة حل المشكالت

 أدوارهم الفاعمين
حساسيم بمشكمة معينة عن طريق إثارة حوافزىم الذاتية والداخمية.  - المدرس  إثارة فضول الطمبة وا 

 مرشد لممجموعة حيث يتمقى أكثر مما يبمغو ويركز أكثر عمى اإلصغاء.  -
 خمخمة التوازن المعرفي لدى الطمبة بإثارة الشك والنقد وقوة المبلحظة.  -
 نيم. عضو مع الجماعة يساعدىم عمى انجاز المطموب م -
 مراقب عن بعد لعمل المجموعة لكنو ال يوجو أو ينتقد.  -

 مخططون: تحديد المشكمة وأبعادىا ووضع خطة لئلجابة، فالتخطيط نتاج تفاعل بين الطمبة والمدرس كعضو ومشارك.  - الطمبة )المجموعة(
جراء التجارب واقتراح الحمول.  -  منجزون: فرض الفروض وا 
 المشكمة من خبلل إعادة صياغة المشكمة وطرح الفرضيات وتغيير األدوات والنتائج...مقيمون: إصدار حكم عمى  -

 [7] غريب،
رغم االنتقادات الموجية لطريقة المشكبلت في الجغرافية،      

ميمة في تفعيل العمل النشط وتنمية التفكير المنطقي  فميا أدواراً 
 .الدقيق لتحقيق األىداف السابق ذكرىا

 :الدراسات السابقة -ب
من بين أىم الدراسات التي ليا عبلقة بالدراسة الحالية       

"طرائق تدريس الجغرافيا بالتعميم العالي في  دراسة تحت عنوان
" من إنجاز - تحميمية تقويميةدراسة  -المممكة العربية السعودية 

[، حيث انطمق من 11الطالب مبارك خمف محمد الدوسري ]
سؤال إشكالي مفاده: ماىي طرائق تدريس الجغرافيا لمرحمة 
البكالوريوس المطبقة بقسم الجغرافيا بجامعة الممك سعود؟ وما 
السبيل إلى االرتقاء بيا لتواكب التطورات الحديثة التي يشيدىا 

جغرافيا في الوقت الراىن عمى مستوى المنيج وطرائق تدريس ال
 :التدريس؟. وحاول االجابة عن الفرضيات اآلتية

ىناك تطابق بين طرائق التدريس الواردة في الخطة  -
االستراتيجية لقسم الجغرافيا وما تشير إليو األدبيات الجغرافية 

 .والتربوية
عمى الطرائق النشيطة في تدريس  تغمب الطرائق اإللقائية -

 .الجغرافيا بجامعة الممك سعود
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تصورات أعضاء  -

ىيئة التدريس والطبلب نحو الصعوبات التي تعيق تطبيق 

الطرائق الفعالة في الدرس الجغرافي بقسم الجغرافيا بكمية اآلداب 
 .بجامعة الممك سعود

ات داللة إحصائية بين تصورات أعضاء ال توجد فروق ذ -
ىيئة التدريس والطبلب نحو طرائق تدريس الجغرافيا بقسم 
الجغرافيا بجامعة الممك سعود في ما يتعمق بتساؤالت الدراسة 

 .تعزى إلى متغيرات الجنس والتخصص وسنوات الخبرة
وخمص الباحث إلى قبول الفرضية الثانية ورفض الفرضيتين 

واقترح في نياية بحثو تكثيف الزيارات والرحبلت  ة،الثالثة والرابع
بتدريس الجغرافيا بدل تدريسيا بالطرائق التقميدية  لبلرتقاءالعممية 

ومراعاة ما عرفتو المعرفة الجغرافية من مستجدات التكنولوجيا 
الحديثة )نظم المعمومات الجغرافيا واالستشعار عن بعد وتقنية 

الوسائل المنيجية من أطاليس حل المشكبلت(، وتوفير مختمف 
وخرائط حديثة ووسائل سمعية وبصرية وتكوين المدرسين من 
عادة النظر في آليات وأسس تقييم  أجل توظيفيا واستعماليا وا 
المدرسين والحد من السمطة المطمقة لؤلستاذ والتي تجعمو فوق 
المحاسبة وخمق نوع من التنافس بين أساتذة القسم باإلشادة 

 .ستاذ في البحث العممي وخدمة المجتمعبنشاط األ
[ في أطروحاتييما حول "الوضع 12أما دراسة لييم وليم ]     

وتعزيزه بالتعميم العالي بكوريا  الراىن لمتعميم اإللكتروني
الجنوبية"، فقد استيدفت تقييم وضعية التعميم اإللكتروني في 

 27جامعة، منيا  201الجامعات الكورية، والتي تمثمت في 
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جامعة محمية  11جامعة خاصة و 163جامعة حكومية و
من الجامعات الكورية  85تعميمية، حيث أوضحت الدراسة أن 

يستخدمون فعميا في  67تستخدم خدمة التعميم اإللكتروني بينما 
 .الفصول الدراسية

مجموع الجامعات تقدم تدريسا  2/3كما بينت الدراسة أن      
عميم اإللكتروني، كما أوصت أو محاضرات لمطبلب عمى الت

الدراسة بتحقيق المنافسة بين الجامعات الكورية، وذلك عن 
طريق تحفيز المدرسين لخدمة التعميم اإللكتروني ووضع معايير 
لتقييم مستعممي الخدمة بين المدرسين بتقديم الحوافز كالترقيات 

 .أو تجديد العقود والمنح اإلضافية
تمخيص أطروحتو حول [ في 13دراسة أمين ميدي ] -

"تكنولوجيا اإلعبلم والتواصل في تدريس الجغرافية بالجامعة في 
تونس"، حيث استيدف تشخيص التوظيف الحالي الستخدام 
تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال في تدريس الجغرافية بالجامعة في 

مدرسا  56طالبا و 1198تونس مستعينا باستبيانات موجية ل 
المدرسين  جيةمن  اً استبيان 23 عمى جامعيا، ولم يتوصل إال

( من 30استمارة من لدن الطبلب بحوالي )% 364%( و41)
وتوصل إلى نتائج عدة من بينيا معارف مرضية  مجموع العينة.

لتوظيف تكنولوجيا اإلعبلم واالتصال من لدن المدرسين مقارنة 
مع الطبلب وبناء عميو مازال ىذا التوظيف في بدايتو رغم 

الدولة لمجامعات بالتكنولوجيا الحديثة، كما أن المدرسين تجييز 
أكثر حماسة من الطبلب في تطوير ميارات تكنولوجيا اإلعبلم 

 .و االتصال خصوصا في مادة الخرائطية والجغرافية الفيزيائية
من الدراسات السابقة  تم اإلفادةويمكن إجمال النقاط التي      

 كالية والفرضيات واختيارفي االستفادة من طريقة طرح اإلش
المنيج المناسب واالسموب االحصائي واختيار نوع العينة 

ثراؤه باألدبيات ومن المراجع  واالستفادة من اإلطار النظري وا 
 .والتوثيق
وأما يميز ىذه الدراسة عن ما سبقيا بكونيا ستشخص واقع      

بية، تطبيق الطرائق الفعالة في تدريس الجغرافيا بالجامعة المغر 
في حين أغمب الدراسات السابقة تقتصر عمى طريقة تدريس 
واحدة فقط أو عمى طريقة واحدة من ضمن الطرائق التقميدية أو 
الطرائق الفعالة. كما أخذت وجيات آراء المدرسين والطبلب في 
حين أن الدراسات السابقة كانت تقتصر عمى وجية آراء واحدة 

 .إما الطبلب أو المدرسين
 يقة واالجراءاتالطر . 4

 منهج الدراسة.  أ
تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى جمع      

المعمومات عن الظاىرة موضوع الدراسة وتفسيرىا واقتراح الحمول 
 .الممكنة لتطويرىا

 مجتمع الدراسة.  ب
تكون مجتمع الدراسة الحالية من كل المدرسين الجامعيين      

مدرسا  38الجغرافية بجامعة الحسن الثاني ومجموعيم بشعبة 
 .2015-2014حسب إحصائيات السنة الدراسية 

 عينة الدراسةج. 
لقمة حجم عدد المدرسين مجتمع الدراسة، تم أخذ  نظراً      

مجموع المدرسين الجامعيين بجامعة الحسن الثاني بالكميات 
ر المكتمل من الثبلثة لتطبيق أداة الدراسة، وبعد استبعاد غي

( استمارة موزعة عمى ثبلث 24) االستمارات، تبقى ما مجموعو
كميات وىي: كمية اآلداب والعموم االنسانية ابن امسيك وكمية 
اآلداب والعموم االنسانية عين الشق وكمية اآلداب والعموم 

 .االنسانية المحمدية

 

 عينة الدراسة حسب الجنستوزيع أفراد . 2شكل 

75% 

25% 

 الذكور

 اإلناث
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يبلحظ من الشكل أعبله ارتفاع نسبة المدرسين الذكور      
مقارنة مع نسبة المدرسات، ولم يكن االختيار قصديا بل أغمب 
المدرسين الذكور تمكنوا من اإلجابة عمى بنود االستبيان إما 

بعض البنود التي بدت ليم بصفة انفرادية أو باالستعانة بشرحنا ل
 .غامضة

 2جدول 
 توزيع عينة الدراسة حسب الدبموم المحصل عميه

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النسبة المئوية التكرار نوع الدبموم
 0953 1925 7992 19 دكتوراه الدولة
 492 1 دكتوراه فرنسية

 1697 4 الدراسات العميادبموم 
 100 24 المجموع

 أغمبية أن اإلحصائي الجدول معطيات من انطبلقاً  يتضح     
 بنسبة الدولة دكتوراه عمى حاصمين الجامعيين المدرسين

 دبموم عمى الحاصمون الجامعيون المدرسون يمييا% 7992
 حاصل منيم % 492 فقط بينما ،1697% بنسبة العميا الدراسات

 مقرر ىو ما بين تناقضا نممس ال وبالتالي فرنسية، دكتوراه عمى

 جل أن عمى فضبلً  والواقع الجامعي المدرس وظيفة لولوج قانونيا
 الثمانينات، منذ الجامعةب التحقوا مغربي أصل من األطر

 الجامعة داخل األطر تجديد يتم ولم الساعة لحد بيا واستمروا
 الطمبة أعداد فيو تضاعف الذي الوقت في التاريخ ذلك منذ

 .األخيرة السنوات خبلل

 

 3شكل 
 توزيع عينة البحث حسب سنوات الخبرة

أن أغمبية المدرسين ليم أقدمية  همن الشكل أعبل يبلحظ     
سنة مقارنة مع باقي الفئات العمرية  30و 20تتراوح ما بين 

بالنسبة لممدرسين الذين ليم خبرة أقل من  10حيث تقل عن %
سنوات. ليذا فنحن أمام ىيئة تدريس ليا خبرة طويمة في  10

تدريس الجغرافيا داخل الجامعة، تخرج عمى أيدييم أطر ميمة 
عمى يتم االعتماد ريس وولوج الوظيفة العمومية وسفي التد

 ة ـــــــــــــــــــــــالمعمومات التي زودونا بيا في الوقوف عمى حقيقة ممارس

 .مختمف طرائق التدريس داخل الجامعة
  ةأداة الدراس. د

 :بناؤىا وصدقيا وثباتيا
يحتوي االستبيان الموجو لممدرسين الجامعيين بشعبة       

الجغرافيا بجامعة الحسن الثاني عمى أسئمة مغمقة بتضمين بنود 
بيا االختيارات الممكنة لكل بند، ويطمب من المستجيب إعطاء 

عمى البند الذي يراه مبلئما )دائما  (x) رأيو فييا بوضع عبلمة
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 موافق بشدة وموافق ومحايد وغير / وال ونادراً  وأحياناً  وغالباً 
وأسئمة مفتوحة في نياية االستبيان  موافق وغير موافق بشدة(

 حيث تترك لو الحرية في إعطاء بعض الحمول المقترحة لتجاوز 
 .المشاكل التي تعاني منيا شعبة الجغرافيا داخل الجامعة

 :قسم االستبيان إلى قسمين ىماو 
مقدمة االستبيان: وضحنا فيو أىمية الدراسة والمحاور  -

ابة عنيا خدمة لمبحث العممي األساسية المتضمنة بيا، وأن اإلج
 .فقط
ىذا المتن إلى محاور ثبلثة مختمفة،  تم تقسيممتن االستبيان:  -

حيث تضمن المحور األول معمومات عامة حول ىيئة التدريس 

من حيث الجنس والدبموم المحصل عميو والتخصص ومدة الخبرة 
ومادة التدريس، ثم اختص المحور الثاني بتزويدنا بمعمومات 

طرائق تدريس الجغرافيا داخل الجامعة بتفريعو إلى عناصر  حول
 :ثانوية

معمومات حول ممارسة المدرسين لبعض طرائق التدريس  -أ
المختمفة: تم تحديد بعض المعايير الخاصة بممارسة بعض 
طرائق تدريس الجغرافية داخل الجامعة وفق مقياس ليكرت 

الجماعية  الخماسي من بينيا: طريقة المحاضرة والمناقشة
والرحبلت والزيارات الميدانية والمشروع التربوي وحل المشكبلت 

 .وطريقة التعميم اإللكتروني
 3جدول 

 بنود وجهات آراء المدرسين حول ممارستهم لبعض طرائق التدريس.
 توضيحها البنود

 حول ممارسة طريقة المناقشة الجماعية داخل الكمية.وجيات آراء المدرسين الجامعيين  20-1البنود 
 15-1البنود 
 8-1البنود 

 وجيات آراء المدرسين الجامعيين حول ممارسة طريقة الرحبلت والزيارات الميدانية داخل الكمية.
 وجيات آراء المدرسين الجامعيين حول الصعوبات التي تحول دون التطبيق الفعمي لمرحبلت التعميمية.

 وجيات آراء المدرسين الجامعيين حول ممارسة طريقة حل المشكبلت داخل الكمية. 11-1البنود 
 وجيات آراء المدرسين الجامعيين حول الصعوبات التي تحول دون التطبيق الفعمي لطرائق التدريس النشيطة. 15 -1البنود 

بينما يركز المحور الثالث عمى معمومات عامة حول شعبة       
الجغرافيا بالكمية من حيث المشاكل التي تواجييا الشعبة، 
التدابير المتخذة لتجاوزىا ثم الحمول المقترحة لتجاوز المشاكل 

السابقة بالنسبة لمشاكل الشعبة وبالنسبة لتفعيل طرائق التدريس 
 لتالي يوضح ذلك.والجدول ا .الفعالة داخل الجامعة

 4جدول 
 بنود االستبيان حول المشاكل والتدابير التي تواجهها شعبة الجغرافيا

 توضيحها البنود
 المشاكل العامة التي تواجييا شعبة الجغرافيا. 13 -1البنود من 
 شعبة الجغرافيا.التدابير لتجاوز المشاكل التي تعاني منيا  13 -1البنود من 

وختم االستبيان باقتراحات أخرى من طرف المدرسين الجامعيين 
 .لتحقيق أىداف الدراسة الحالية

 تم حساب ثبات أداة الدراسة فقد أما بالنسبة لثبات األداة، 

كرونباخ(، والجدول التالي يوضح معامل  معامل )ألفا باستخدام
 .ألداة الدراسةالثبات 

 5جدول 
 معامالت ثبات محاور االستبيان الموجهة لمطمبة حسب معادلة ألفا كرونباخ

 عدد الفقرات قيمة معامالت ألفا المحاور
 3 71. 0 ممارسة المدرس لطريقة المناقشة الجماعية
 3 80. 0 ممارسة المدرس لطريقة حل المشكبلت

 3 85. 0 ممارسة المدرس لطريقة الرحبلت والزيارات الميدانية
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 ومناقشتها . النتائج5
 :اإلحصائية النتائج عرض -1
 اعتمادا الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات - أ

  متغير حسب الجامعة داخل الجماعية المناقشة طريقة عمى

 .الخبرة وسنوات عميو المحصل والدبموم الجنس
 اعتمادا الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -

 متغير حسب الجامعة داخل الجماعية المناقشة طريقة عمى
 .الجنس

 6 جدول
 الجماعية المناقشة طريقة لتفعيل األساسية الخطوات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحدد موضوع المناقشة الجماعية بدقة ووضوح قبل 

 يوم المناقشة. 
 429 .1   2 5 11 ذكر

1. 859 
2 
2 

0. 490 
    3 3 أنثى 395 .0

 715 .1  2  2 13 ذكر أحدد نقطة انطبلق ميمة كمدخل لتحقيق المناقشة. 
1. 596 

2 
2 

0. 424 
  1  2 3 أنثى 450 .0

 190 .4 2   6 10 ذكر أتقيد بموضوع المناقشة. 
4. 499 

3 
3 

0. 242 
   1 1 4 أنثى 212 .0

 003 .0    3 14 ذكر أحفز الطمبة عمى النقاش لتحقيق األىداف المتوخاة. 
0. 003 

1 
1 

0. 957 
    1 5 أنثى 956 .0

 141 .3    4 14 ذكر أدرب الطمبة عمى مراعاة شروط المناقشة. 
2. 919 

2 
2 

0. 208 
   1 1 4 أنثى 232 .0

أحافظ عمى السير العادي التجاه المناقشة نحو 
 تحقيق األىداف المتوخاة. 

 074 .2   1 4 13 ذكر
2. 949 

2 
2 

0. 355 
   1  5 أنثى 229 .0

أحرص عمى المشاركة الجماعية لمطمبة أثناء 
 المناقشة. 

 667 .5   2 5 11 ذكر
7. 117 

3 
3 

0. 129 
  1   5 أنثى 068 .0

 741 .4  1 2 2 13 ذكر أسجل العناصر األساسية لممناقشة عمى السبورة. 
5. 722 

4 
4 

0. 315 
 1    5 أنثى 221 .0

 727 .0    6 11 ذكر أذكر بالعناصر األساسية لممناقشة شفييا. 
0. 786 

1 
1 

0. 394 
    1 5 أنثى 375 .0

أذكر بالعناصر األساسية لممناقشة بعرضيا عمى 
 المسمط العاكس. 

 206 .3 2 3 4 2 6 ذكر
4. 624 

4 
4 

0. 524 
  1  1 4 أنثى 328 .0

أقدم خبلصة لممناقشة واربط عناصرىا بعضيا 
 ببعض.

 229 .0    8 10 ذكر
0. 232 

1 
1 

0. 633 
    2 4 أنثى 630 .0

 عمى المدرسين آراء تأكيد اإلحصائية البيانات تحميل يشير     
 بالنسبة الجماعية المناقشة طريقة لتفعيل األساسية الخطوات
 إحصائية فروق وجود مع المعايير لكل بالنسبة معا لمجنسين

 لتحفيز بالنسبة 957. 0 إلى وصمت إحصائية داللة دالة غير
 بالنسبة 633. 0و المتوخاة األىداف لتحقيق النقاش عمى الطمبة
 .ببعض بعضيا عناصرىا وربط لممناقشة خبلصة لتقديم
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 7 جدول

 الجماعية المناقشة طريقة من المتوخاة الكفايات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة
 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
 466 .0  1  7 10 ذكر أستخدم المناقشة لمتغمب عمى صعوبات تعمم الطمبة. 

0. 706 
2 
2 

0. 792 
    2 4 أنثى 703 .0

 296 .0    4 14 ذكر أستخدم المناقشة لتنمية الميارات والقدرات المعرفية. 
0. 284 

1 
1 

0. 586 
    2 4 أنثى 594 .0

 732 .0   1 5 12 ذكر أستخدم المناقشة لتنمية الميارات والقدرات العقمية
0. 988 

2 
2 

0. 693 
    1 5 أنثى 610 .0

 056 .1 2  1 4 11 ذكر أستخدم المناقشة لدراسة حل المشكبلت. 
1. 683 

3 
3 

0. 788 
    1 4 انثى 641 .0

أستخدم المناقشة لتدريب الطمبة عمى صنع القرارات 
 والتشخيص. 

 435 .0   1 2 14 ذكر
0. 683 

2 
2 

0. 804 
    1 5 انثى 711 .0

 466 .0   1 7 10 ذكر أستخدم المناقشة لتنمية التفكير النقدي. 
0. 706 

2 
2 

0. 792 
    2 4 انثى 703 .0

 392 .5 4  3 1 9 ذكر استخدم المناقشة لتغيير االتجاىات
6. 267 

3 
3 

0. 145 
    2 3 انثى 099 .0

من البيانات اإلحصائية المدرجة بالجدول  انطبلقاً يبلحظ       
اإلحصائي اتفاق آراء المدرسين عمى ممارستيم "دائما" لمكفايات 
المتوخاة من طريقة المناقشة الجماعية بالنسبة لمجنسين معا، 

بالنسبة لجميع البنود حيث تراوح  ²وارتفع مستوى داللة اختبار كا
روق إحصائية ( مما يبرز عدم وجود ف145. 0و 792. 0بين )

 .غير دالة داللة إحصائية
 8جدول 

 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول تقييم طريقة المناقشة الجماعية ²داللة اختبار كا
 / مستوى احتمال²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحرص عمى تقييم عمل الطمبة أثناء المناقشة 

 باالستعانة ب:
 شبكة تقييم خاصة بيا معايير ذات داللة. 

 825 .1 3   1 7 ذكر
2. 682 

2 
2 

0. 402 
    1 4 انثى 262 .0

 879 .7 1  1 1 8 ذكر إعطاء نقطة عددية
7. 343 

3 
3 

0. 049 
    2  أنثى 062 .0

 081 .6 2  5 3 1 ذكر أدرب الطمبة عمى التقييم الذاتي لمسار المناقشة. 
6. 910 

3 
3 

0. 108 
 1    2 أنثى 075 .0

 آراء اتفاق اإلحصائية البيانات معطيات من انطبلقاً  يستنتج     
ناثا ذكورا الجامعيين المدرسين  بناء التقييم أسموب اعتماد عمى وا 

 المناقشة فشل / نجاح مدى لتقييم" دائما" عددية نقطة عمى

 ذات فوارق وجود عدم عمى ²كا اختبار تحميل وأظير. الجماعية
 معايير بيا خاصة تقييم شبكة العتماد بالنسبة إحصائية داللة
 المناقشة لمسار الذاتي التقييم عمى الطمبة وتدريب داللة ذات
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 إلعطاء بالنسبة داللة ذات إحصائية فوارق وجود نسجل بينما
 .معا لمجنسين بالنسبة عددية نقطة

 اعتمادا الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -
 متغير حسب الجامعة داخل الجماعية المناقشة طريقة عمى

 .عميو المحصل الدبموم
 9 جدول

 الجماعية المناقشة طريقة لتفعيل األساسية الخطوات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة
 اختبار كا / مستوى احتمال الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحدد موضوع المناقشة الجماعية بدقة 

 ووضوح قبل يوم المناقشة.
 180 .3   2 5 12 د. مغربية

3. 680 
4 
4 

0. 528 
    1  د فرنسية 451 .0

    2 2 د د ع
أحدد نقطة انطبلق ميمة كمدخل لتحقيق 

 المناقشة.
 030 .6  3  2 13 د. مغربية

5. 329 
4 
4 

0. 197 
    1 3 د فرنسية 255 .0

    1  د د ع
 241 .4 2  1 4 12 د. مغربية بموضوع المناقشة.أتقيد 

4. 704 
6 
6 

0. 644 
    1  د فرنسية 582 .0

    2 2 د د ع
أحفز الطمبة عمى النقاش لتحقيق 

 األىداف المتوخاة.
 378 .0    3 15 د. مغربية

0. 535 
2 
2 

0. 828 
     1 د فرنسية 765 .0

    1 3 د د ع
عمى مراعاة شروط  أدرب الطمبة

 المناقشة.
 793 .2   1 3 15 د. مغربية

2. 798 
4 
4 

0. 593 
     1 د فرنسية 592 .0

    2 2 د د ع
أحافظ عمى السير العادي التجاه 

 المناقشة نحو تحقيق االىداف المتوخاة.
 956 .0   2 3 14 د. مغربية

1. 501 
4 
4 

0. 916 
     1 د فرنسية 827 .0

    1 3 د د ع
أحرص عمى المشاركة الجماعية لمطمبة 

 أثناء المناقشة.
 158 .3  1 2 5 11 د. مغربية

4. 689 
6 
6 

0. 789 
     1 د فرنسية 584 .0

     4 د د ع
أسجل العناصر األساسية لممناقشة عمى 

 السبورة.
 404 .6  1 2 2 14 د. مغربية

5. 999 
8 
8 

0. 602 
     1 د فرنسية 647 .0

  1   3 د د ع
أذكر بالعناصر األساسية لممناقشة 

 شفييا.
 118 .2    7 12 د. مغربية

3. 259 
2 
2 

0. 347 
     1 د فرنسية 196 .0

     3 د د ع
أذكر بالعناصر األساسية لممناقشة 
 بعرضيا عمى المسمط العاكس.

 295 .6 2 4 4 3 6 د. مغربية
7. 793 

8 
8 

0. 614 
     1 د فرنسية 454 .0

     3 د د ع
أقدم خبلصة لممناقشة وأربط بعضيا 

 ببعض.
 426 .1    9 10 د. مغربية

1. 816 
2 
2 

0. 490 
     1 د فرنسية 403 .0

    1 3 د د ع
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يشير تحميل المعطيات اإلحصائية بالجدول أعبله ارتفاع       
تكرارات الممارسة دائما بالنسبة لممدرسين الحاصمين عمى 
الدكتوراه المغربية لجميع البنود المعتمدة في الخطوات االساسية 

لتفعيل طريقة المناقشة الجماعية، وىذا ما أظيره مستوى اختبار 
. 0ر دالة تراوحت بين عمى عدم وجود فروق إحصائية غي²كا 
 .بالنسبة لمبند السادس والثاني 19. 91-0

 10 جدول
 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول الكفايات المتوخاة من طريقة المناقشة الجماعية ²داللة اختبار كا
 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أستخدم المناقشة لمتغمب عمى صعوبات تعمم 

 الطمبة.
 506 .1  1  8 10 د. مغربية

2. 038 
4 
4 

0. 826 
     1 د فرنسية 729 .0

    1 3 د د ع
أستخدم المناقشة لتنمية الميارات والقدرات 

 المعرفية.
 351 .0    5 14 د. مغربية

0. 593 
2 
2 

0. 839 
     1 د فرنسية 744 .0

    1 3 د د ع
أستخدم المناقشة لتنمية الميارات والقدرات 

 العقمية
 672 .0   1 5 13 د. مغربية

1. 112 
4 
4 

0. 955 
     1 د فرنسية 892 .0

    1 3 د د ع
 363 .1 2  1 4 11 د. مغربية المشكبلت.أستخدم المناقشة لدراسة حل 

2. 189 
6 
6 

0. 968 
     1 د فرنسية 902 .0

    1 3 د د ع
أستخدم المناقشة لتدريب الطمبة عمى صنع 

 القرارات والتشخيص.
 019 .1   1 3 15 د. مغربية

1. 697 
4 
4 

0. 907 
     1 د فرنسية 791 .0

     3 د د ع
 506 .1   1 8 10 د. مغربية المناقشة لتنمية التفكير النقدي.أستخدم 

2. 038 
4 
4 

0. 826 
     1 د فرنسية 729 .0

    1 3 د د ع
 074 .4 4  3 3 8 د. مغربية استخدم المناقشة لتعديل االتجاىات

5. 586 
6 
6 

0. 667 
     1 د فرنسية 471 .0

     3 د د ع
تحميل البيانات اإلحصائية ارتفاع تكرارات حاممي  يشير      

الدكتوراه بالنسبة لجميع البنود الخاصة بالكفايات المتوخاة من 
عدم  ²طريقة المناقشة الجماعية، كما أظير مستوى اختبار كا

. 0فروق إحصائية في وجيات آراء المدرسين حيث تراوح بين 
 .بالنسبة لمبند السابع والرابع 96. 66-0

 11جدول 
 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول تقييم طريقة المناقشة الجماعية ²التكرارات وداللة اختبار كا

 / مستوى احتمال²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحرص عمى تقييم عمل الطمبة أثناء المناقشة 

 باالستعانة ب:
 678 .1 3   2 8 د. مغربية

2. 552 
4 
4 

0. 795 
     1 د فرنسية 635 .0
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     2 د د ع شبكة تقييم خاصة بيا معايير ذات داللة. 
 677 .0 1  1 3 7 د. مغربية إعطاء نقطة عددية

1. 023 
3 
3 

0. 879 
      د فرنسية 796 .0

     1 د د ع
أدرب الطمبة عمى التقييم اذاتي لمسار 

 المناقشة. 
 949 .3 2  5 3 3 د. مغربية

3. 386 
3 
3 

0. 267 
      د فرنسية 336 .0

 1     د د ع
 حاممي تكرارات ارتفاع اإلحصائية البيانات تحميل يشير      

 المدرسين آراء بوجيات الخاصة البنود لجميع بالنسبة الدكتوراه
 اختبار مستوى أظير كما الجماعية، المناقشة طريقة تقييم حول
  حيث المدرسين آراء وجيات في إحصائية فروق عدم ²كا

 .والثالث الثاني لمبند بالنسبة 87. 0-26. 0 بين تراوحت
 اعتمادا الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -

 متغير حسب الجامعة داخل الجماعية المناقشة طريقة عمى
 .الخبرة سنوات

 12 جدول
 الجماعية المناقشة طريقة لتفعيل األساسية الخطوات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

أحدد موضوع المناقشة 
الجماعية بدقة ووضوح قبل 

 يوم المناقشة. 

1 – 10 1 1 1   11. 816 
12. 105 

6 
6 

0. 066 
0. 060 10 – 20  3    

20 – 30 11 2 1   
    2 2 30أكثر من 

أحدد نقطة انطبلق ميمة 
 كمدخل لتحقيق المناقشة. 

1 – 10 2   1  3. 984 
5. 144 

6 
6 

0. 679 
0. 525 10 – 20 2 1    

20 – 30 9 3  1  
  1   3 30أكثر من 

 735 .10 1   1 1 10 – 1 أتقيد بموضوع المناقشة. 
8. 659 

9 
9 

0. 294 
0. 469 10 – 20 1 2    

20 – 30 10 3   1 
   1 1 2 30أكثر من 

أحفز الطمبة عمى النقاش 
 لتحقيق االىداف المتوخاة. 

1 – 10 2 1    1. 940 
2. 453 

3 
3 

0. 585 
0. 484 10 – 20 2 1    

20 – 30 11 2    
     4 30أكثر من 

أدرب الطمبة عمى مراعاة 
 شروط المناقشة. 

1 – 10 2 1    6. 365 
5. 714 

6 
6 

0. 384 
0. 456 10 – 20 2 1    

20 – 30 11 3    
   1  3 30أكثر من 

أحافظ عمى السير العادي 
التجاه المناقشة نحو تحقيق 

 االىداف المتوخاة. 

1 – 10 2 1    3. 556 
4. 695 

6 
6 

0. 737 
0. 583 10 – 20 2 1    

20 – 30 10 2 2   
     4 30أكثر من 

 486 .0 9 486 .8    2 1 10 – 1أحرص عمى المشاركة 
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الجماعية لمطمبة أثناء 
 المناقشة. 

10 – 20 3     9. 879 9 0. 360 
20 – 30 8 3 2 1  

     4 30أكثر من 
أسجل العناصر األساسية 
 لممناقشة عمى السبورة. 

1 – 10 2  1   6. 444 
6. 788 

12 
12 

0. 892 
0. 871 10 – 20 3     

20 – 30 10 1 1 1 1 
    1 3 30أكثر من 

أذكر بالعناصر األساسية 
 لممناقشة شفييا. 

1 – 10 1 2    2. 814 
3. 198 

3 
3 

0. 421 
0. 362 10 – 20 2     

20 - 30 10 4    
    1 3 30أكثر من 

أذكر بالعناصر األساسية 
لممناقشة بعرضيا عمى المسمط 

 العاكس. 

1 - 10 1   1 1 10. 829 
11. 471 

12 
12 

0. 544 
0. 489 10 - 20 2     

20 - 30 6 3 2 2 1 
  1 2  1 30أكثر من 

  أقدم خبلصة لممناقشة واربط
 عناصرىا بعضيا ببعض. 

1 - 10 1 2    1. 176 
1. 169 

3 
3 

0. 759 
0. 761 10 – 20 2 1    

20 – 30 9 5    
    2 2 30أكثر من 

 اتفاق أعبله الجدول في اإلحصائية المعطيات تحميل يشير      
 لممشروع األساسية الخطوات حول المدرسين آراء وجيات بين تام

 مستوى تحميل وأظير الخبرة، سنوات عن النظر بغض التربوي

 بين تراوح حيث دالة إحصائية فروق وجود عدم عمى ²كا اختبار
 .الثامن والبند األول لمبند بالنسبة 89. 0 -06. 0

 13 جدول
 الخبرة سنوات متغير حسب الجماعية المناقشة طريقة من المتوخاة الكفايات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
درجة  القيمة ت ت ت ت ت

 الحرية
مستوى 
 الداللة

لمتغمب عمى صعوبات تعمم أستخدم المناقشة 
 الطمبة.

1 - 10 2 1    1. 444 
1. 816 

6 
6 

0. 963 
0. 936 10 – 20 2 1    

20 – 30 7 6  1  
    1 3 30أكثر من 

أستخدم المناقشة لتنمية الميارات والقدرات 
 المعرفية.

1 - 10 3     1. 206 
1. 923 

3 
3 

0. 751 
0. 589 10 – 20 2 1    

20 – 30 10 4    
    1 3 30أكثر من 

أستخدم المناقشة لتنمية الميارات والقدرات 
 العقمية

1 - 10 2 1    2. 532 
3. 825 

6 
6 

0. 865 
0. 700 10 – 20 2 1    

20 – 30 9 4 1   
     4 30أكثر من 

 326 .4 1    2 10 - 1 أستخدم المناقشة لدراسة حل المشكبلت.
4. 915 

9 
9 

0. 889 
0. 842 10 – 20 2 1    
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20 – 30 9 3 1  1 
    1 2 30أكثر من 

أستخدم المناقشة لتدريب الطمبة لصنع القرارات 
 والتشخيص.

1 - 10 3     1. 989 
2. 886 

6 
6 

0. 921 
0. 823 10 – 20 2     

20 – 30 11 2 1   
    1 3 30أكثر من 

 138 .2    2 1 10 - 1 أستخدم المناقشة لتنمية التفكير النقدي.
2. 438 

6 
6 

0. 907 
0. 875 10 – 20 2 1    

20 – 30 8 5 1   
    1 3 30أكثر من 

 775 .12 2    1 10 - 1 استخدم المناقشة لتغيير االتجاىات
12. 085 

9 
9 

0. 173 
0. 209 10 – 20 2     

20 – 30 8 1 2  2 
   1 2 1 30أكثر من 

 الممثمة اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يتضح     
" غالبا"و" دائما" الممارسة حول تام اتفاق اإلحصائي بالجدول

 حسب الجماعية المناقشة طريقة من المتوخاة الكفايات لكل

 فروق وجود عدم عمى ²كا اختبار مستوى وأظير الخبرة، متغير
. 0 بين تجاوزت حيث المدرسين آراء وجيات في دالة إحصائية

 .االول والبند السابع لمبند بالنسبة 96. 17-0
 14 جدول

 الخبرة سنوات متغير حسب الجماعية المناقشة طريقة تقييم حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة
 / مستوى احتمال²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحرص عمى تقييم عمل الطمبة أثناء 

 المناقشة باالستعانة ب:
شبكة تقييم خاصة بيا معايير ذات 

 داللة. 

1 – 10 1    1 5. 091 
5. 023 

6 
6 

0. 532 
0. 541 10 – 20 2     

20 – 30 7 1   2 
    1 1 30أكثر من 

 787 .8     2 10 – 1 إعطاء نقطة عددية
8. 777 

6 
6 

0. 186 
0. 187 10 – 20      

20 – 30 6 2   1 
   1 1  30أكثر من 

أدرب الطمبة عمى التقييم الذاتي لمسار 
 المناقشة. 

1 – 10   2   9. 437 
10. 611 

6 
6 

0. 150 
0. 101 10 – 20      

20 – 30 2 1 3  3 
    2 1 30أكثر من 

 الممثمة اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يستشف      
 تقييم حول المدرسين آراء وجيات تقارب اإلحصائي بالجدول
" غالبا"و" دائما" الممارسة طغيان حيث الجماعية المناقشة طريقة
 عمى ²كا اختبار مستوى وأظير الخبرة، سنوات عن النظر بغض

 حيث المدرسين آراء وجيات في دالة إحصائية فروق وجود عدم
 .البنود لباقي بالنسبة 15. 0- تجاوزت

 الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -ب
 الجامعة داخل الميدانية والزيارات الرحبلت طريقة عمى اعتمادا
 .الخبرة وسنوات عميو المحصل والدبموم الجنس متغير حسب
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 اعتماداً  الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -
 حسب الجامعة داخل الميدانية والزيارات الرحبلت طريقة عمى

 .الجنس متغير

 15 جدول
 لمرحمة األولية الخطة وضع حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار وداللة التكرارات
 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحدد أىداف الرحمة بدقة أو الكفايات المتوخاة 

 من القيام بالرحمة. 
 573 .0 1  1 3 13 ذكر

0. 921 
3 
3 

0. 903 
    1 3 أنثى 820 .0

 013 .0    5 13 ذكر أحدد زمان ومكان ومدة الرحمة. 
0. 013 

1 
1 

0. 910 
    1 3 أنثى 910 .0

 713 .0      ذكر أحدد عدد الطمبة المراد اشتراكيم في الرحمة. 
1. 051 

2 
2 

0. 700 
      أنثى 591 .0

 713 .0 2   6 10 ذكر أحدد عدد المدرسين المشاركين في الرحمة. 
1. 051 

2 
2 

0. 700 
    2 2 أنثى 591 .0

 673 .1 2 1 5 4 6 ذكر أوضح أدوات ومواصبلت وأجيزة ووسائل ترفيو. 
2. 076 

4 
4 

0. 796 
   1 2 1 انثى 722 .0

 كل آراء بين عام اتفاق اإلحصائية البيانات تحميل يشير      
 المعتمدة لممعايير" دائما" احتراميم عمى الجنسين من المدرسين

 وجود عمى ²كا اختبار وأظير. لمرحمة االولية الخطة وضع قبل

 اختبار قيمة ارتفعت إذ إحصائية داللة ذات غير إحصائية فروق
 بين الداللة مستوى وتراوح المعايير لكل بالنسبة المحسوبة ²كا
 (.700. 0و 903. 0)

 16 جدول
 الجامعة موافقة بعد لمرحمة االستعداد حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا احيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
 333 .7 4  4 2 8 ذكر أشارك الطمبة في التخطيط لمرحمة وتنظيميا. 

7. 971 
4 
4 

0. 119 
  1   3 أنثى 093 .0

 327 .5 3  1 3 10 ذكر أشكل جماعات من الطمبة لممساعدة. 
5. 138 

4 
4 

0. 255 
  1  1 2 أنثى 273 .0

 605 .2  2 3 3 9 ذكر أزود الطمبة بدليل مكتوب لمرحمة. 
3. 289 

3 
3 

0. 457 
   2  2 أنثى 349 .0

 المدرسين أغمب تأكيد اإلحصائي الجدول معطيات تشير      
 الميارات لمختمف" دائما" الممارسة قيمة ارتفاع عمى والمدرسات
 عمى ²كا اختبار وأظير الجامعة، موافقة بعد لمرحمة لبلستعداد

 بين تراوحت إذ إحصائية؟ داللة دالة غير إحصائية فروق وجود
 .المعايير لمختمف بالنسبة( 119. 0و 457. 0)
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 17 جدول
 الرحمة أثناء األنشطة حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
وجود جميع الطمبة المسجمين في كد من أأت

 الحافمة مصطحبين مذكراتيم وأدواتيم
 489 .0 1   1 16 ذكر

0. 846 
2 
2 

0. 783 
     4 انثى 655 .0

 438 .1  1  4 13 ذكر أستغل الفترة الزمنية استغبلال جيدا
2. 312 

2 
2 

0. 487 
     4 انثى 315 .0

أراقب الطمبة أثناء التقاط الصور لمكان 
 الزيارة. 

 643 .5 4  1 5 8 ذكر
5. 447 

4 
4 

0. 227 
  1  1 2 انثى 244 .0

أراقب الطمبة أثناء إجراء تسجيبلت صوتية 
 لضمان عدم تجاوز المطموب منيم. 

 398 .5 4   5 9 ذكر
5. 024 

3 
3 

0. 145 
  1  1 2 انثى 170 .0

أتأكد من وجود جميع الطمبة بعد االنتياء من 
حضارىم إلى نقطة  الرحمة داخل الحافمة وا 

 االنطبلق. 

 497 .1    1 17 ذكر
1. 181 

1 
1 

0. 221 
    1 3 انثى 277 .0

 اتفاق اإلحصائي الجدول معطيات من انطبلقاً  نممس      
 لكل" دائما" ممارستيم عمى الجنسين من المدرسين آراء وجيات
 عمى ²كا اختبار تحميل وأظير. الجدول في الواردة المعايير

 ارتفعت حيث إحصائية داللة دالة غير إحصائية فروق وجود
 والرابع الثاني والمعيار االول لممعيار بالنسبة ²كا اختبار قيمة

 .الثالث لممعيار بالنسبة 145. 0 إلى ووصل
 18 جدول

 بالرحمة القيام بعد األنشطة حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة
 اختبار كا / مستوى احتمال الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أطمب من الطمبة تقديم تقرير مفصل عن الرحمة 
لمتحقق من مدى تحقق األىداف التربوية أو 

 الكفايات. 

 327 .3    2 16 ذكر
2. 759 

1 
1 

0. 068 
    2 2 أنثى 97 .0

 429 .3  1   11 ذكر أستعمل أسموب خاص في تقييم الرحمة. 
3. 446 

2 
2 

0. 180 
    1 3 أنثى 178 .0

 وجيات تأكيد اإلحصائي الجدول معطيات من انطبلقاً  يسجل
" دائما" ممارستيم عمى معا الجنسين من المدرسين أغمب آراء

 الرحمة عن مفصل تقرير تقديم من بالرحمة القيام بعد لؤلنشطة
 في خاص أسموب استعمال وكذا الكفايات تحقيق من لمتحقق
 داللة ذي غير إحصائية فوارق وجود مع ىذا الرحمة، تقييم

 األول لممعيار بالنسبة 068. 0 إلى وصمت حيث إحصائية
 .الثاني لممعيار بالنسبة 09180و
 اعتمادا الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -

 حسب الجامعة داخل الميدانية والزيارات الرحبلت طريقة عمى
 .عميو المحصل الدبموم متغير
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 19 جدول
 لمرحمة األولية الخطة وضع حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحدد أىداف الرحمة بدقة أو الكفايات 

 المتوخاة من القيام بالرحمة. 
 806 .5 1  1 2 14 د. مغربية

4. 986 
6 
6 

0. 445 
    1  د فرنسية 546 .0

    1 2 د د ع
 954 .2    4 14 د. مغربية أحدد زمان ومكان ومدة الرحمة. 

2. 893 
2 
2 

0. 228 
     1 د فرنسية 235 .0

    1 2 د د ع
أحدد عدد الطمبة المراد اشتراكيم في 

 الرحمة. 
 241 .2 2   6 10 د. مغربية

2. 777 
4 
4 

0. 692 
     1 د فرنسية 596 .0

    1 2 د د ع
 616 .3 2   5 11 د. مغربية أحدد عدد المدرسين المشاركين في الرحمة. 

4. 073 
4 
4 

0. 460 
    1  فرنسيةد  396 .0

    2 1 د د ع
أوضح أدوات ومواصبلت وأجيزة ووسائل 

 ترفيو. 
 722 .6 2 1 6 3 6 د. مغربية

7. 482 
8 
8 

0. 567 
    1  د فرنسية 486 .0

    2 1 د د ع
 حاممي تكرارات ارتفاع اإلحصائية البيانات تحميل يشير      

 الخطة وضع حول المدرسين آراء لوجيات بالنسبة الدكتوراه
 البنود، لكل بالنسبة دائما الممارسة صنفت حيث لمرحمة األولية

 وجيات في إحصائية فروق عدم ²كا اختبار مستوى أظير كما
 لمبند بالنسبة 69. 0-22. 0 بين تراوحت حيث المدرسين آراء

 .والثالث الثاني
 20 جدول

 الجامعة موافقة بعد لمرحمة االستعداد حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة
 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا احيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أشارك الطمبة في التخطيط لمرحمة 

 وتنظيميا. 
 778 .6 4 1 2 2 9 د. مغربية

6. 612 
8 
8 

0. 561 
     1 د فرنسية 579 .0

   2  1 د د ع
 625 .2 3 1 1 4 9 د. مغربية أشكل جماعات من الطمبة لممساعدة. 

3. 729 
8 
8 

0. 956 
     1 د فرنسية 881 .0

     2 د د ع
 182 .3  2 5 3 8 د. مغربية أزود الطمبة بدليل مكتوب لمرحمة. 

4. 334 
6 
6 

0. 786 
     1 د فرنسية 632 .0

     2 د د ع
 بالنسبة الدكتوراه حاممي نسبة ارتفاع البيانات تحميل من يبلحظ
 استعداد حول المدرسين آراء بوجيات الخاصة البنود لجميع

 عمى اإلحصائية الفوارق وأظيرت الجامعة، موافقة بعد لمرحمة
 .95. 0 ²كا اختبار مستوى لــــوص حيث دالة فروق وجود عدم
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 21 جدول
 الرحمة أثناء األنشطة حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

أتاكد من وجود جميع الطمبة 
المسجمين في الحافمة مصطحبين 

 مذكراتيم وأدواتيم

 489 .0 1   1 16 د. مغربية
0. 846 

4 
4 

0. 975 
     1 د فرنسية 932 .0

     3 د د ع
 917 .0  1  3 14 د. مغربية أستغل الفترة الزمنية استغبلال جيدا

1. 199 
4 
4 

0. 922 
     1 د فرنسية 878 .0

    1 2 د د ع
أراقب الطمبة أثناء التقاط الصور 

 لمكان الزيارة. 
 770 .2 4 1 1 5 7 د. مغربية

3. 918 
8 
8 

0. 948 
     1 د فرنسية 864 .0

    1 2 د د ع
أراقب الطمبة أثناء إجراء تسجيبلت 

صوتية لضمان عدم تجاوز 
 المطموب منيم. 

 204 .2 4 1  5 8 د. مغربية
3. 244 

6 
6 

0. 900 
     1 د فرنسية 778 .0

    1 2 د د ع
أتأكد من وجود جميع الطمبة بعد 
االنتياء من الرحمة داخل الحافمة 
حضارىم إلى نقطة االنطبلق.   وا 

 489 .0    2 16 د. مغربية
0. 846 

2 
2 

0. 783 
     1 د فرنسية 655 .0

     3 د د ع
 ارتفاع اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 بوجيات الخاصة البنود لجميع بالنسبة الدكتوراه حاممي تكرارات

 أظير كما التربوية، الرحمة أثناء األنشطة حول المدرسين آراء

 آراء وجيات في إحصائية فروق عدم ²كا اختبار مستوى
 األول لمبند بالنسبة 97. 0-78. 0 بين تراوحت حيث المدرسين
 .والخامس

 22 جدول
 بالرحمة القيام بعد األنشطة حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال²اختبار كا  الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أطمب من الطمبة تقديم تقرير مفصل عن 
الرحمة لمتحقق من مدى تحقق األىداف 

 التربوية أو الكفايات. 

 568 .5    2 16 د. مغربية
4. 485 

2 
2 

0. 062 
     1 د فرنسية 106 .0

    1 2 د د ع
 527 .0  1  1 11 د. مغربية أستعمل أسموب خاص في تقييم الرحمة. 

0. 894 
4 
4 

0. 971 
     1 د فرنسية 925 .0

     2 د د ع
 ارتفاع اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ     

 بوجيات الخاصة البنود لجميع بالنسبة الدكتوراه حاممي تكرارات
 أظير كما بالرحمة، القيام بعد األنشطة حول المدرسين آراء

 آراء وجيات في إحصائية فروق عدم ²كا اختبار مستوى
 .06. 0 ²كا اختبار تجاوز حيث المدرسين

  اعتمادا الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -
 حسب الجامعة داخل الميدانية والزيارات الرحبلت طريقة عمى
 .الخبرة سنوات متغير
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 23 جدول
 لمرحمة األولية الخطة وضع حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أحدد أىداف الرحمة بدقة 
أو الكفايات المتوخاة من 

 القيام بالرحمة. 

1 – 10 3     3. 878 
5. 548 

9 
9 

0. 919 
0. 784 10 – 20 2 1    

20 – 30 8 3 1  1 
     3 30أكثر من 

أحدد زمان ومكان ومدة 
 الرحمة. 

1 - 10 2 1    1. 316 
2. 095 

3 
3 

0. 725 
0. 553 10 – 20 2 1    

20 – 30 9 4    
     3 30أكثر من 

أحدد عدد الطمبة المراد 
 اشتراكيم في الرحمة. 

1 - 10  2   1 8. 368 
10. 359 

6 
6 

0. 212 
0. 110 10 - 20 1 2    

20 - 30 8 4   1 
     3 30أكثر من 

أحدد عدد المدرسين 
 المشاركين في الرحمة. 

1 - 10 1 1   1 4. 090 
3. 767 

6 
6 

0. 665 
0. 708 10 - 20 1 2    

20 - 30 8 4   1 
    1 2 30أكثر من 

أوضح أدوات ومواصبلت 
 وأجيزة ووسائل ترفيو. 

1 - 10 1  2   13. 780 
13. 615 

12 
12 

0. 315 
0. 326 10 - 20 1 2    

20 - 30 4 3 4  2 
  1  1 1 30أكثر من 

 الممثمة اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ       
" غالبا"و" دائما" الممارسة حول تام اتفاق اإلحصائي بالجدول

 النظر بغض لمرحمة األولية الخطة بوضع المتعمقة البنود لكل

 وجود عدم عمى ²كا اختبار مستوى وأظير الخبرة، سنوات عن
 تراوحت حيث المدرسين آراء وجيات في دالة إحصائية فروق
.األول والبند الثالث لمبند بالنسبة 91. 0-21. 0 بين

 24 جدول
 الخبرة سنوات متغير حسب الجامعة موافقة بعد لمرحمة االستعداد حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا احيانا غالبا دائما
 مستوى الداللة درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

أشارك الطمبة في 
التخطيط لمرحمة 
 وتنظيميا. 

1 – 10 2    1 11. 256 
11. 018 

12 
12 

0. 507 
0. 527 10 – 20 2  1   

20 – 30 6 2 2  3 
  1 1  1 30أكثر من 

أشكل جماعات من 
 الطمبة لممساعدة. 

1 – 10 2    1 16. 962 
14. 556 

12 
12 

0. 151 
0. 267 10 – 20 2     

20 – 30 7 4   2 
  1 1  1 30أكثر من 
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أزود الطمبة بدليل مكتوب 
 لمرحمة. 

1 – 10 1  1 1  6. 148 
7. 243 

9 
9 

0. 725 
0. 612 10 – 20 2     

20 – 30 6 3 3 1  
   1  2 30أكثر من 

من تحميل البيانات اإلحصائية الممثمة  انطبلقاً يبلحظ       
بالجدول اإلحصائي اتفاق تام حول الممارسة "دائما" و"غالبا" 
لكل البنود المتعمقة باالستعداد لمرحمة بعد موافقة الجامعة بغض 

عمى عدم  ²النظر عن سنوات الخبرة، وأظير مستوى اختبار كا
يث وجود فروق إحصائية دالة في وجيات آراء المدرسين ح

 .بالنسبة لمبند الثاني والبند الثالث 72. 0-15. 0تراوحت بين 
 25جدول 

 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول األنشطة أثناء الرحمة حسب متغير سنوات الخبرة ²داللة اختبار كا
 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أتأكد من وجود جميع الطمبة المسجمين 
 في الحافمة مصطحبين مذكراتيم وأدواتيم

1 - 10 3     1. 523 
2. 242 

6 
6 

0. 958 
0. 896 10 – 20 3     

20 – 30 11 1   1 
     3 30أكثر من 

 339 .2    1 2 10 - 1 الفترة الزمنية استغبلال جيدا أستغل
3. 084 

6 
6 

0. 886 
0. 798 10 – 20 2 1    

20 – 30 10 2  1  
     3 30أكثر من 

أراقب الطمبة أثناء التقاط الصور لمكان 
 الزيارة. 

1 - 10 1 1   1 15. 757 
12. 855 

12 
12 

0. 203 
0. 380 10 – 20 2 1    

20 – 30 6 4   3 
  1 1  1 30أكثر من 

أراقب الطمبة أثناء إجراء تسجيبلت 
صوتية لضمان عدم تجاوز المطموب 

 منيم. 

1 - 10 1 1   1 9. 470 
8. 925 

9 
9 

0. 395 
0. 444 10 – 20 2 1    

20 – 30 6 4   3 
  1   2 30أكثر من 

أتأكد من وجود جميع الطمبة بعد االنتياء 
حضارىم إلى  من الرحمة داخل الحافمة وا 

 نقطة االنطبلق. 

1 - 10 3     2. 764 
2. 534 

3 
3 

0. 429 
0. 469 10 – 20 3     

20 – 30 12 1    
    1 2 30أكثر من 

 بالجدول الممثمة اإلحصائية البيانات تحميل يشير      
 البنود لكل" غالبا"و" دائما" الممارسة حول تام اتفاق اإلحصائي
 الخبرة، سنوات عن النظر بغض الرحمة  أثناء باألنشطة المتعمقة

 دالة إحصائية فروق وجود عدم عمى ²كا اختبار مستوى وأظير
 95. 0-20. 0 بين تراوحت حيث المدرسين آراء وجيات في

 .األول والبند الثالث لمبند بالنسبة
 
 
 



 
 

221 

 26 جدول
 الخبرة سنوات متغير حسب بالرحمة القيام بعد األنشطة حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 اختبار كا / مستوى احتمال الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أطمب من الطمبة تقديم تقرير 
مفصل عن الرحمة لمتحقق من 
مدى تحقق األىداف التربوية أو 

 الكفايات. 

1 – 10 3     1. 661 
2. 062 

3 
3 

0. 646 
0. 560 10 - 20 2 1    

20 - 30 11 2    
    1 2 30أكثر من 

أستعمل أسموب خاص في تقييم 
 الرحمة. 

1 - 10 3     16. 000 
12. 057 

6 
6 

O. 014 
0. 061 10 - 20 2     

20 - 30 9 1  1  
      30أكثر من 

من تحميل البيانات اإلحصائية الممثمة  انطبلقاً يستخمص       
بالجدول اإلحصائي اتفاق تام حول الممارسة "دائما" و"غالبا" 
لكل البنود المتعمقة باألنشطة بعد القيام بالرحمة بغض النظر عن 

عمى وجود فروق  ²سنوات الخبرة، وأظير مستوى اختبار كا
. 0 ينإحصائية دالة في وجيات آراء المدرسين حيث تراوحت ب

 .بالنسبة لمبند الثاني 01

وجيات آراء المدرسين حول ميارات تدريس الجغرافيا  -ت
اعتمادا عمى طريقة حل المشكبلت داخل الجامعة حسب متغير 

 .الجنس والدبموم المحصل عميو وسنوات الخبرة
وجيات آراء المدرسين حول ميارات تدريس الجغرافيا اعتمادا  -

 .داخل الجامعة حسب متغير الجنسعمى طريقة حل المشكبلت 

 27جدول 
 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول أنواع المشكالت ²داللة اختبار كا

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
 أركز عمى المشكبلت االقتصادية. 

 
 565 .0    6 7 ذكر

0. 591 
1 
1 

0. 452 
    1  أنثى 442 .0

 413 .1 7  1 2 3 ذكر أركز عمى المشكبلت السياسية. 
2. 089 

3 
3 

0. 702 
 2   1  أنثى 554 .0

 أركز عمى المشكبلت االجتماعية. 
 

 000 .4   2 1 9 ذكر
4. 499 

3 
3 

0. 261 
  1   3 أنثى 212 .0

 250 .1    4 12 ذكر أركز عمى المشكبلت الطبيعية والبيئية. 
2. 021 

1 
1 

0. 264 
     4 أنثى 155 .0

أركز عمى مشكبلت ليا عبلقة بتمثبلت 
 المتعممين حول موضوع معين. 

 843 .3   3  8 ذكر
4. 506 

2 
2 

0. 146 
    1 3 أنثى 195 .0

من تحميل المعطيات اإلحصائية اتفاق  انطبلقاً يبلحظ      
وجيات آراء المدرسين من الجنسين عمى التركيز عمى كل أنواع 
المشكبلت باستثناء المشكبلت السياسية مع وجود فروق 

إحصائية غير ذي داللة إحصائية بالنسبة لكل البنود وتراوح 
 .146. 0و 702. 0بين  ²كا مستوى داللة
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 28دول ج
 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول أدوار المدرس في طريقة المشكالت ²داللة اختبار كا

 مستوى احتمال / ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  الحريةدرجة  القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أفرض عمى الطمبة المشكمة المطموب البحث 

 فييا. 
 652 .2 10 3 2 1  ذكر

2. 765 
3 
3 

0. 449 
 1 2 1   انثى 429 .0

أوضح لمطمبة مختمف الخطوات األساسية 
 لمعمل بحل المشكبلت. 

 

 056 .1  1 5 4 8 ذكر
0. 894 

3 
3 

0. 788 
  1 1 1 2 انثى 827 .0

أتتبع عمل الطمبة بخصوص صيغة الفروض 
 والعمل عمى امتحاصيا. 

 122 .1  1 2 2 12 ذكر
1. 768 

3 
3 

0. 772 
    1 4 انثى 622 .0

أشجع الطمبة عمى القراءة الجادة والمسؤولة 
 لممراجع ذات الصمة بحل المشكمة. 

 014 .0    3 14 ذكر
0. 014 

1 
1 

0. 905 
    1 4 انثى 000 .1

أنتقد المنتوج المقترح بشدة وأبدي التذمر بإبداء 
 الموم عمى عمل الطمبة. 

 779 .3 5 3 1 2 6 ذكر
5. 395 

4 
4 

0. 437 
  2   3 انثى 249 .0

 اإلحصائي الجدول معطيات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 والرابع والثالث الثاني لمبند بالنسبة الجنسين بين تام اتفاق عمى
    . المشكبلت طريقة في دورىم حول المدرسين آراء وجيات في

 ذي غير إحصائية فروق وجود عمى ²كا اختبار وأظير    
. 0و 905. 0 بين ما البنود كل في تراوحت إذ إحصائية داللة
437.

 29 جدول
 المشكالت طريقة في الطمبة عمل تقييم أساليب حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
 شبكة المبلحظة بمعايير ذات داللة. 

 
 549 .0 1   2 12 ذكر

0. 726 
2 
2 

0. 760 
    1 3 أنثى 696 .0

إعطاء نقطة عددية دون االعتماد عمى معايير 
 معينة. 

 982 .0 4  1 1 4 ذكر
1. 403 

3 
3 

0. 806 
 1    2 أنثى 705 .0

        1 ذكر أساليب أخرى
      أنثى

من تحميل المعطيات اإلحصائية عمى  انطبلقاً يبلحظ       
تأكيد الجنسين عمى استعمال كل أساليب تقييم طريقة 

عمى وجود ²المشكبلت. وأظير تحميل مستوى داللة اختبار كا
  806. 0فروق إحصائية غير دالة داللة إحصائية تراوح بين 

 .بالنسبة لمبند األول 760. 0بالنسبة لمبند الثاني و
المدرسين حول ميارات تدريس الجغرافيا اعتمادا وجيات آراء  -

عمى طريقة حل المشكبلت داخل الجامعة حسب متغير الدبموم 
  .المحصل عميو
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 30دول ج
 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول أنواع المشكالت ²داللة اختبار كا

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
 أركز عمى المشكبلت االقتصادية. 

 
 518 .1    6 6 د. مغربية

1. 901 
 

2 
2 
 

0. 468 
0. 387 
 

     1 د فرنسية
    1 3 د د ع

 370 .2 6  1 2 3 د. مغربية أركز عمى المشكبلت السياسية. 
3. 398 

6 
6 

0. 883 
     1 د فرنسية 757 .0

     2 د د ع
 أركز عمى المشكبلت االجتماعية. 

 
 455 .4  1 2  8 د. مغربية

5. 104 
 

6 
6 

0. 615 
     1 د فرنسية 531 .0

    1 3 د د ع
 313 .0    3 12 د. مغربية أركز عمى المشكبلت الطبيعية والبيئية. 

0. 505 
2 
2 
 

0. 855 
0. 777 
 

     1 د فرنسية
    1 3 د د ع

أركز عمى مشكبلت ليا عبلقة بتمثبلت 
 المتعممين حول موضوع معين. 

 983 .1   3 1 7 د. مغربية
2. 977 

4 
4 
 

0. 739 
     1 د فرنسية 562 .0

     3 د د ع
 اتفاق اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 العميا الدراسات ودبموم الدكتوراه حاممي المدرسين آراء وجيات
 واالجتماعية االقتصادية المشكبلت جميع عمى لمتركيز بالنسبة

 الفروق وأظيرت. السياسية لممشكبلت واضح إىمال مع والبيئية
. 0-46. 0 بين تراوحت حيث دالة غير فروق وجود اإلحصائية

 .والرابع األول لمبند بالنسبة 85
 31 جدول

 المشكالت طريقة في المدرس أدوار حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة
 /مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أفرض عمى الطمبة المشكمة المطموب 

 البحث فييا. 
 127 .3 8 3 3 1  د. مغربية

4. 057 
6 
6 

0. 793 
 1     د فرنسية 669 .0

 2 2    د د ع
أوضح لمطمبة مختمف الخطوات 
 األساسية لمعمل بحل المشكبلت. 

 

 303 .5  2 3 4 9 د. مغربية
5. 446 

6 
6 

0. 506 
   1   د فرنسية 488 .0

   2 1 1 د د ع
أتتبع عمل الطمبة بخصوص صيغة 
 الفروض والعمل عمى امتحاصيا. 

 689 .2  1 1 3 12 د. مغربية
3. 320 

6 
6 

0. 847 
     1 د فرنسية 768 .0

   1  3 د د ع
أشجع الطمبة عمى القراءة الجادة 

والمسؤولة لممراجع ذات الصمة بحل 
 350 .0    3 14 د. مغربية

0. 519 
2 
2 

0. 839 
     1 د فرنسية 771 .0



482015
 

224 

    1 3 د د ع المشكمة. 
أنتقد المنتوج المقترح بشدة وأبدي التذمر 

 بإبداء الموم عمى عمل الطمبة. 
 569 .10 5 5  2 5 د. مغربية

11. 722 
8 
8 

0. 227 
     1 د فرنسية 164 .0

     3 د د ع
يشير تحميل البيانات اإلحصائية اتفاق وجيات آراء       

المدرسين حاممي الدكتوراه ودبموم الدراسات العميا عمى عدم 
فرض عمى الطمبة المشكمة المطموب البحث فييا واتفاق تام عمى 

الممارسة الدائمة لجميع أدوار المدرس في مرحمة المشكبلت. 
ة حيث تراوحت وأظيرت الفروق اإلحصائية وجود فروق غير دال

 .بالنسبة لمبند الخامس والبند الثالث 84. 0-22. 0بين 
 32جدول 

 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول أساليب تقييم عمل الطمبة في طريقة المشكالت ²داللة اختبار كا
 / مستوى احتمال²اختبار ك الممارسة المعيار

 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
 شبكة المبلحظة بمعايير ذات داللة. 

 
 351 .1 1   3 11 د. مغربية

2. 159 
4 
4 

0. 853 
     1 د فرنسية 706 .0

     3 د د ع
إعطاء نقطة عددية دون االعتماد عمى 

 معايير معينة. 
 

 000 .13 5   1 6 د. مغربية
7. 051 

3 
3 

0. 005 
      د فرنسية 070 .0

   1   د د ع
 - - -     1 د. مغربية أساليب أخرى

      د فرنسية
      د د ع

 تام اتفاق اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 الدراسات ودبموم الدكتوراه حاممي المدرسين آراء وجيات في

. المشكبلت طريقة في الطمبة عمل تقييم أساليب حول العميا
 :كاآلتي متباينة فروق وجود اإلحصائية الفروق وأظيرت

 

 .األول لمبند بالنسبة دال غير فارق -
 .الثاني لمبند بالنسبة دال فارق -
 اعتمادا الجغرافيا تدريس ميارات حول المدرسين آراء وجيات -

 سنوات متغير حسب الجامعة داخل المشكبلت حل طريقة عمى
 .الخبرة

 33 جدول
 المشكالت أنواع حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
 أركز عمى المشكبلت االقتصادية. 

 
1 – 10 1 1    1. 174 

1. 167 
3 
3 

0. 759 
0. 761 10 - 20 2 1    

20 - 30 6 3    
    2 1 30أكثر من 

 815 .14 1    1 10 – 1 أركز عمى المشكبلت السياسية. 
16. 581 

9 
9 

0. 096 
0. 056 10 - 20  1   2 
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20 - 30 2    6 
   1 2  30أكثر من 

 أركز عمى المشكبلت االجتماعية. 
 

1 – 10 1  1   14. 815 
10. 669 

9 
9 

0 .096 
0. 299 10 - 20 2 1    

20 - 30 8  1   
  1   1 30أكثر من 

 439 .1    1 2 10 – 1 أركز عمى المشكبلت الطبيعية والبيئية. 
1. 947 

3 
3 

0. 696 
0. 584 10 - 20 2 1    

20 - 30 9 2    
     3 30أكثر من 

أركز عمى مشكبلت ليا عبلقة بتمثبلت 
 المتعممين حول موضوع معين. 

1 – 10 1  1   8. 737 
6. 816 

6 
6 

0. 189 
0. 338 10 - 20 2     

20 - 30 7  2   
    1 1 30أكثر من 

من تحميل الجدول اإلحصائي أعبله اتفاق  انطبلقاً يبلحظ       
وجيات نظر المدرسين حول التركيز "دائما" و"غالبا" عمى كل 
المشكبلت االقتصادية واالجتماعية والطبيعية والبيئية باستثناء 
المشكبلت السياسية بغض النظر عن سنوات الخبرة، وأظير 

 .0عن عدم وجود فروق إحصائية حيث تراوح بين  ²اختبار كا
بالنسبة لمبند الثالث كحد أدنى والبند األول كحد  75. 0 -09

 .أقصى

 34ل جدو
 ومستوى االحتمال لوجهات آراء المدرسين حول أدوار المدرس في طريقة المشكالت حسب متغير سنوات الخبرة ²داللة اختبار كا

 /مستوى احتمال ²اختبار كا الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
أفرض عمى الطمبة المشكمة 
 المطموب البحث فييا. 

1 - 10   1  2 12. 044 
13. 400 

9 
9 

0. 211 
0. 145 10 – 20   1  2 

20 – 30  1  5 7 
   1   30أكثر من 

أوضح لمطمبة مختمف الخطوات 
األساسية لمعمل بحل 

 المشكبلت. 
 

1 - 10 2 1    11. 190 
13. 027 

9 
9 

0. 263 
0. 161 10 – 20  2 1   

20 – 30 7 1 5 1  
  1  1 1 30أكثر من 

أتتبع عمل الطمبة بخصوص 
صيغة الفروض والعمل عمى 

 امتحاصيا. 

1 - 10 2 1    6. 487 
8. 597 

9 
9 

0. 690 
0. 475 10 – 20 2 1    

20 – 30 10  2 1  
    1 2 30أكثر من 

أشجع الطمبة عمى القراءة الجادة 
والمسؤولة لممراجع ذات الصمة 

 بحل المشكمة. 

1 - 10 2 1    6. 832 
6. 173 

3 
3 

0. 077 
0. 103 10 – 20 1 2    

20 – 30 12 1    
     3 30أكثر من 

 012 .0 12 736 .25 2 1    10 - 1أنتقد المنتوج المقترح بشدة وأبدي 
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التذمر بإبداء الموم عمى عمل 
 الطمبة. 

10 – 20 1  1 1  21. 002 12 0. 050 
20 – 30 7   3 3 

    2 1 30أكثر من 
 اتفاق أعبله اإلحصائي الجدول تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 ألدوارىم" غالبا"و" دائما" تطبيقيم حول المدرسين آراء وجيات
 وأظير الخبرة، سنوات عن النظر بغض المشكبلت حل لتحقيق

. 0 ل وصمت حيث إحصائية فروق وجود عدم عن ²كا اختبار
 إحصائي فرق لمسنا بينما ٌأقصى كحد الثالث لمبند بالنسبة 69
 .01. 0 ل وصل الخامس لمبند بالنسبة دال

 35 جدول
 المشكالت طريقة في الطمبة عمل تقييم أساليب حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

 / مستوى احتمال ²اختبار ك الممارسة المعيار
 ال نادرا أحيانا غالبا دائما
مستوى  درجة الحرية القيمة ت ت ت ت ت

 الداللة
شبكة المبلحظة بمعايير ذات 

 داللة. 
 

1 - 10 1 1    3. 605 
3. 529 

6 
6 

0. 730 
0. 740 10 - 20 1     

20 - 30 11 1   1 
    1 2 30أكثر من 

إعطاء نقطة عددية دون االعتماد 
 عمى معايير معينة. 

 

1 - 10 1    1 7. 336 
6. 716 

9 
9 

0. 602 
0. 667 10 - 20 1  1   

20 - 30 3 1   3 
 1    1 30أكثر من 

   000 .0      10 - 1 أساليب أخرى
10 - 20      
20 - 30 1     

      30أكثر من 
 اتفاق أعبله اإلحصائي الجدول تحميل من انطبلقاً  يستشف     

 كل عمى" غالبا"و" دائما" التركيز حول المدرسين آراء وجيات
 النظر بغض المشكبلت طريقة في الطمبة عمل تقييم أساليب

 فروق وجود عدم عن ²كا اختبار وأظير الخبرة، سنوات عن
 كحد األول لمبند بالنسبة 73. 0 ل وصل حيث إحصائية
 .أقصى

 الطرائق تطبيق صعوبات حول المدرسين آراء وجيات –ح 
 وسنوات عميو المحصل والدبموم الجنس متغير حسب النشيطة
 .الخبرة

 الطرائق تطبيق صعوبات حول المدرسين آراء وجيات -
  .الجنس متغير حسب النشيطة

 36 جدول
 النشيطة الطرائق تطبيق صعوبات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

مستوى 
 الداللة

غير موافق  القيمة درجة الحرية
 بشدة

موافق  موافق محايد غير موافق
 بشدة

 العبارة

  صعوبات عامة
0. 571 
0. 380 

3 
3 

2. 007 
3. 077 

 االكتظاظ داخل الشعبة.  ذكر 6 4 2 5 
 أنثى 2   2 

0. 440 
0. 309 

3 
3 

2. 921 
3. 590 

ضعف التجييزات الخاصة بالمختبرات،  ذكر 4 2 2 9 
 أنثى 3   2  المحاليل، الحواسيب... 
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0. 083 
0. 082 

4 
4 

8. 239 
8. 270 

غياب الظروف الفيزيقية لبلشتغال داخل  ذكر  3 2 10 2
الحصص المقررة )تيوية، إنارة، ستائر، 

 كراسي.............(
 أنثى 2 1  2 

0. 135 
0. 097 

3 
3 

5. 565 
6. 315 

 ضعف المستوى المعرفي لمطمبة.  ذكر 2 4 2 8 
 أنثى 3   2 

0. 393 
0. 298 

3 
3 

2. 993 
3. 680 

ضعف المستوى المياري )المنيجي  ذكر 2 4 2 8 
 أنثى 2  1 2  واإلجرائي( لدى الطمبة. 

0. 590 
0. 477 

4 
4 

2. 809 
3. 506 

ضعف التدريب عمى كيفية التعميم  ذكر 1 4 6 4 1
باستخدام االنترنيت أو االشتغال عبر 

 الحاسوب. 
 أنثى 1  2 1 1

0. 536 
0. 559 

3 
3 

2. 179 
1. 067 

 قمة دافعية التعمم لدى الطمبة.  ذكر 1 6 6 3 
 أنثى 1 1 1 2 

  صعوبات ذاتية خاصة بالمدرسين
0. 713 
0. 757 

4 
4 

2. 125 
1. 885 

اعتبار الطرائق النشيطة غير ناجعة في  ذكر 1 5 1 4 6
 أنثى 1 1 1 1 1 تمقين المعارف. 

0. 096 
0. 046 

3 
3 

6. 341 
7. 993 

 طول البرامج المدرسة في مادة الجغرافيا.  ذكر 4 6  4 3
 أنثى 4    1

0. 106 
0. 044 

2 
2 

4. 480 
6. 259 

غياب التكوين والتكوين المستمر عمى  ذكر 8 6  3 
 أنثى 5     المستوى التربوي. 

0. 101 
0. 057 

3 
3 

6. 232 
7. 534 

قمة المصادر والبرامج بالنسبة لمختمف  ذكر 9 5  3 
 أنثى 4  1   التخصصات. 

0. 281 
0. 221 

4 
4 

5. 064 
5. 718 

غياب الحوافز المادية والمعنوية التشجيعية  ذكر 10 1  4 2
 أنثى 3  1  1 لممدرسين من قبل اإلدارة التربوية. 

0. 737 
0. 716 

3 
3 

1. 268 
1. 358 

ضرورة نشر محتويات ذات مستوى عال  ذكر 10 5  1 1
 أنثى 3 1   1 من الجودة بالنسبة لمطريقة االلكترونية. 

0. 081 
0. 066 

4 
4 

8. 305 
8. 803 

نقص المعايير لوضع وتشغيل برنامج  ذكر 9 4 1 2 
إلكتروني فعال ومستقل إلعطاء تعميم ذا 

 جودة. 
 أنثى 2  2  1

0. 343 
0. 282 

4 
4 

4. 495 
5. 054 

نقص الدعم والتعاون بين المدرسين لتحقيق  ذكر 6 3  3 1
 أنثى 2 1 1   التعميم الفعال. 

 اختبلفات اإلحصائي الجدول معطيات من انطبلقاً  يبلحظ      
 الشعبة داخل االكتظاظ الذكور يعزو إذ الجنسين بين واضحة

 حين في النشيطة الطرائق لتطبيق العامة الصعوبات بين من
 بالمختبرات الخاصة التجييزات ضعف أن المدرسات تعتبر

 بين من لمطمبة المعرفي المستوى وضعف والحواسيب والمحاليل
 .تطبيقيا دون تحول التي الصعوبات

 فيناك بالمدرسين، الخاصة الذاتية لمصعوبات بالنسبة أما      
 والمعنوية المادية الحوافز غياب عمى معا الجنسين بين اتفاق

 نشر وضرورة التربوية االدارة قبل من لممدرسين التشجيعية
 لوضع المعايير ونقص الجودة من عال مستوى ذات محتويات

 جودة ذا تعميم لتحصيل ومستقل فعال الكتروني برنامج وتشغيل
 التطبيق دون تحول كميا المستمر والتكوين التكوين وغياب
 .الطرائق ليذه الفعمي
 وجود عمى ²اختباركا وفق اإلحصائية الفروقات تحميل ويظير
     بين قيمتيا تراوحت إحصائية داللة ذي غير إحصائية فروق

 مستوى كأدنى 081. 0و داللي مستوى كأقصى 737. 0
 .إحصائي داللي

 الطرائق تطبيق صعوبات حول المدرسين آراء وجيات -
 .عميو المحصل الدبموم متغير حسب النشيطة
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 37 جدول
 النشيطة الطرائق تطبيق صعوبات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

مستوى 
 الداللة

غير موافق  القيمة درجة الحرية
 بشدة

موافق  موافق محايد غير موافق
 بشدة

 العبارة

  صعوبات عامة
0. 827 
0. 774 

6 
6 

2. 853 
3. 274 

 االكتظاظ داخل الشعبة.  د. مغربية 7 3 2 5 
 د فرنسية    1 
 د د ع 1 1  1 

0. 920 
0. 820 

6 
6 

2. 000 
2. 909 

ضعف التجييزات الخاصة  د. مغربية 6 2 2 8 
بالمختبرات، المحاليل، 

 الحواسيب... 
 د فرنسية    1 
 د د ع 1   2 

0. 801 
0. 728 

8 
8 

4. 593 
5. 373 

غياب الظروف الفيزيقية لبلشتغال  د. مغربية 1 4 2 9 2
المقررة )تيوية، داخل الحصص 

 إنارة، ستائر، كراسي.............(
 د فرنسية    1 
 د د ع 1   2 

0. 843 
0. 689 

6 
6 

2. 718 
3. 909 

 ضعف المستوى المعرفي لمطمبة.  د. مغربية 4 4 2 7 
 د فرنسية    1 
 د د ع 1   2 

0. 792 
0. 621 

6 
6 

3. 129 
4. 414 

ضعف المستوى المياري )المنيجي  مغربيةد.  3 4 3 7 
 د فرنسية    1  واإلجرائي( لدى الطمبة. 

 د د ع 1   2 
0. 764 
0. 714 

8 
8 

4. 941 
5. 402 

ضعف التدريب عمى كيفية التعميم  د. مغربية 1 4 6 4 2
باستخدام االنترنيت أو االشتغال 

 عبر الحاسوب. 
 د فرنسية   1  
 د د ع 1  1 1 

0. 326 
0. 327 

6 
6 

6. 941 
6. 932 

 قمة دافعية التعمم لدى الطمبة.  د. مغربية 1 7 6 3 
 د فرنسية 1    
 د د ع 1  1 1 

  صعوبات ذاتية خاصة بالمدرسين
0. 029 
0. 076 

8 
8 

17. 111 
14. 212 

اعتبار الطرائق النشيطة غير  د. مغربية 2 6  5 5
 د فرنسية   1   ناجعة في تمقين المعارف. 

 د د ع   1  2
0. 242 
0. 235 

6 
6 

7. 944 
8. 046 

طول البرامج المدرسة في مادة  د. مغربية 6 6  4 2
 د فرنسية 1     الجغرافيا. 

 د د ع 1    2
0. 856 
0. 719 

4 
4 

1. 332 
2. 090 

غياب التكوين والتكوين المستمر  د. مغربية 10 5  3 
 د فرنسية 1     عمى المستوى التربوي. 

 د د ع 2 1   
0. 759 
0. 568 

6 
6 

3. 385 
4. 814 

قمة المصادر والبرامج بالنسبة  د. مغربية 9 5 1 3 
 د فرنسية 1     لمختمف التخصصات. 

 د د ع 3    
0. 908 
0. 777 

8 
8 

3. 385 
4. 814 

غياب الحوافز المادية والمعنوية  د. مغربية 9 1 1 4 3
التشجيعية لممدرسين من قبل 

 اإلدارة التربوية. 
 د فرنسية 1    
 د د ع 3    

0. 759 
0. 568 

6 
6 

3. 385 
4. 814 

ضرورة نشر محتويات ذات  د. مغربية 9 6  1 2
 د فرنسية 1    مستوى عال من الجودة بالنسبة 
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 لمطريقة االلكترونية.  د د ع 3    
0. 059 
0. 167 

8 
8 

15. 023 
11. 655 

نقص المعايير لوضع وتشغيل  د. مغربية 10 4 1 2 
برنامج إلكتروني فعال ومستقل 

 إلعطاء تعميم ذا جودة. 
 د فرنسية   1  
 د د ع 1  1  1

0. 733 
0. 677 

8 
8 

5. 231 
5. 734 

نقص الدعم والتعاون بين  د. مغربية 6 2 1 3 1
 د فرنسية  1    المدرسين لتحقيق التعميم الفعال. 

 د د ع 2 1   
 موافقة عدم اإلحصائي الجدول معطيات تحميل يشير      

 عمى العميا الدراسات ودبموم الدكتوراه حاممي المدرسين
 دافعية باستثناء النشيطة الطرائق لتطبيق العامة الصعوبات

 جميع طرف من شديدة موافقة عرف الذي الطمبة لدى التعمم
 بالمدرسين، الخاصة الذاتية لمصعوبات بالنسبة أما. المدرسين

 الفروق وأظيرت. جميعيا عمى الموافقة عمى تام إجماع فنجد
 :متباينة فروق وجود اإلحصائية

 النشيطة الطرائق باعتبار المتعمقة لمبنود بالنسبة دالة فروق -

 ونقص 02. 0 ل وصمت المعارف تمقين في ناجعة غير
 إلعطاء ومستقل فعال إلكتروني برنامج وتشغيل لوضع المعايير

 .جودة ذا تعميم
       بين تراوحت الصعوبات لباقي بالنسبة دالة غير فروق -
 .الخامس والبند الثاني لمبند بالنسبة 90. 24-0. 0
 الطرائق تطبيق صعوبات حول المدرسين آراء وجيات -

 .الخبرة سنوات متغير حسب النشيطة

 38 جدول
 الخبرة سنوات متغير حسب النشيطة الطرائق تطبيق صعوبات حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

مستوى 
 الداللة

غير موافق  القيمة درجة الحرية
 بشدة

موافق  موافق محايد غير موافق
 بشدة

 العبارة

  صعوبات عامة
0. 155 
0. 118 

9 
9 

13. 170 
14. 114 

 االكتظاظ داخل الشعبة 10 – 1 1  1 1 
 2    10 – 20 
 2 1 4 7 20 – 30 
 30أكثر من     2 

0. 762 
0. 686 

9 
9 

5. 779 
6. 528 

ضعف التجييزات الخاصة  10 – 1 1  1 1 
بالمختبرات والمحاليل 

 والحواسيب....
 2    10 – 20 
 6 1 2 5 20 – 30 
 30أكثر من  1   2 

0. 548 
0. 530 

12 
12 

10. 782 
10. 989 

غياب الظروف الفيزيقية  10 – 1   1 1 1
لبلشتغال داخل الحصص 

نارة وستائر المقررة  )تيوية وا 
 وكراسي...(

 2    10 – 20 
1 7 1 4 1 20 – 30 
 30أكثر من  1   2 

0. 676 
0. 556 

9 
9 

6. 625 
7. 786 

ضعف المستوى المعرفي  10 – 1  1 1 1 
 20 – 10    2  لمطمبة. 

 6 1 3 4 20 – 30 
 30أكثر من  1   1 

0. 554 
0. 440 

9 
9 

7. 808 
8. 971 

ضعف المستوى المياري  10 – 1  1 1 1 
)المنيجي واإلجرائي( لدى 

 الطمبة. 
 2    10 – 20 
 6 1 3 4 20 – 30 
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 30أكثر من    1 1 
0. 954 
0. 868 

12 
12 

5. 113 
6. 842 

ضعف التدريب عمى كيفية  10 – 1  1 1 1 
التعميم باستخدام االنترنيت أو 
 االشتغال عبر الحاسوب. 

 1 1   10 – 20 
2 2 5 3 2 20 – 30 
 30أكثر من    1 1 

0. 411 
0. 383 

9 
9 

9. 292 
9. 607 

 قمة دافعية التعمم لدى الطمبة.  10 – 1  1 1 1 
 2    10 - 20 
 1 5 5 2 20 - 30 
 30أكثر من   1 1 1 

  صعوبات ذاتية خاصة بالمدرسين
0. 563 
0. 552 

12 
12 

10. 606 
10. 734 

اعتبار الطرائق النشيطة غير  10 – 1  1  1 1
 20 - 10   1 1  ناجعة في تمقين المعارف. 

5 2 1 5 1 20 - 30 
 30أكثر من  1   1 1

0. 208 
0. 162 

9 
9 

12. 091 
13. 024 

طول البرامج المدرسة في  10 – 1 1 1  1 
 20 - 10 2     مادة الجغرافيا. 

4 1  5 4 20 – 30 
 30أكثر من  1   2 

0. 528 
0. 392 

6 
6 

5. 124 
6. 285 

غياب التكوين والتكوين  10 – 1 2   1 
المستمر عمى المستوى 

 التربوي. 
    2 10 - 20 
 1  5 8 20 - 30 
 30أكثر من  1 1  1 

0. 184 
0. 202 

9 
9 

12. 545 
12. 198 

قمة المصادر والبرامج بالنسبة  10 – 1 1 1  1 
 20 - 10 2     لمختمف التخصصات. 

 1  3 10 20 – 30 
 30أكثر من   1 1 1 

0. 114 
0. 180 

12 
12 

18. 051 
16. 245 

غياب الحوافز المادية  10 – 1 2   1 
والمعنوية التشجيعية لممدرسين 

 من قبل اإلدارة التربوية. 
    2 10 - 20 
3 2   9 20 - 30 
  30أكثر من   1 1 1 

0. 550 
0. 474 

9 
9 

7. 844 
8. 607 

ضرورة نشر محتويات ذات  10 – 1 1 2   
مستوى عال من الجودة 

 بالنسبة لمطريقة االلكترونية. 
    2 10 - 20 
2 1  2 9 20 – 30 
 30أكثر من  1 2   

0. 234 
0. 319 

12 
12 

15. 136 
13. 726 

نقص المعايير لوضع وتشغيل  10 - 1 1 2   
برنامج إلكتروني فعال 
ومستقل إلعطاء تعميم ذا 

 جودة. 

  1  1 10 – 20 
1 1 1 2 9 20 – 30 
 30أكثر من    1 1 

0. 232 
0. 370 

12 
12 

15. 170 
12. 981 

نقص الدعم والتعاون بين  10 - 1     
المدرسين لتحقيق التعميم 

 الفعال. 
     10 – 20 
     20 – 30 
 30أكثر من      
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 الممثمة اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يستنتج      
 حول المدرسين آراء لوجيات تام اتفاق اإلحصائي بالجدول

 بالجامعة النشيطة الطرائق لتطبيق المعيقة العامة الصعوبات
 ضعف االكتظاظ، خصوصا الخبرة سنوات عن النظر بغض

 المعرفي المستوى وضعف بالمختبرات الخاصة التجييزات
 وجود عدم عمى ²كا اختبار مستوى وأظير لمطمبة، والمياري

 إلى وصل حيث المدرسين آراء وجيات في دالة إحصائية فروق
 .أدنى كحد 15. 0و أقصى كحد 95. 0

 حول المدرسين آراء لوجيات تام اتفاق يسجل كما      
 لتطبيق والمعيقة أنفسيم بالمدرسين الخاصة الذاتية الصعوبات

 الخبرة سنوات عن النظر بغض بالجامعة النشيطة الطرائق

 وأظير والسابعة، والسادسة والخامسة الرابعة البنود خصوصاً 
 في دالة إحصائية فروق وجود عدم عمى ²كا اختبار مستوى
 أقصى كحد 56. 0 إلى وصل حيث المدرسين آراء وجيات

 .أدنى كحد 11. 0و
 :الثاني الحسن بجامعة الجغرافيا شعبة حول عامة معمومات -3
 تواجييا التي العامة المشاكل حول المدرسين آراء وجيات -أ

 عميو المحصل والدبموم الجنس متغير حسب الجغرافيا شعبة
  .الخبرة وسنوات

 تواجييا التي العامة المشاكل حول المدرسين آراء وجيات -
 .الجنس متغير حسب الجغرافيا شعبة

 39 جدول
 الجغرافيا شعبة تواجهها التي العامة المشاكل حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

غير موافق  اختبار كا / مستوى احتمال
 بشدة

موافق  موافق محايد غير موافق
 بشدة

 العبارة

مستوى 
 الداللة

 ت ت ت ت ت القيمة درجة الحرية

0. 964 
0. 935 

4 
4 

0. 593 
0. 822 

بيروقراطية االدارة التربوية الجامعية )عدم  ذكر 3 2 2 7 1
 أنثى 1 1 1 2  االستجابة لمطالب االساتذة الجامعيين(

0. 610 
0. 553 

3 
3 

1. 822 
2. 097 

ضعف الميزانية المخصصة لشعبة  ذكر 7 3  4 1
 أنثى 1 2  2  الجغرافية. 

0. 891 
0. 837 

3 
3 

0. 622 
0. 854 

ضعف التجييزات والمعدات الخاصة  ذكر 4 4  6 1
 أنثى 1 2  2 1 بالمختبرات والمحاليل. 

0. 640 
0. 498 

3 
3 

1. 687 
2. 377 

غياب الربط بجياز االنترنيت وتحت تصرف  ذكر 1 5  5 3
 أنثى 1 2  2  المدرسين. 

0. 721 
0. 564 

3 
3 

1. 333 
2. 039 

غياب الربط بجياز االنترنيت وتحت تصرف  ذكر 2 4  6 3
 أنثى 1 2  2  الطمبة. 

0. 362 
0. 362 

1 
1 

3. 197 
3. 201 

داخل غياب الظروف الفيزيقية لبلشتغال  ذكر 1 2  9 1
)تيوية وانارة وستائر  الحصص

 وكراسي.....(
 أنثى 2 1  2 

0. 289 
0. 151 

3 
3 

3. 758 
5. 300 

قمة األطر التعميمية بالنسبة لمختمف  ذكر 7 1  6 1
 أنثى 4 1    التخصصات. 

0. 225 
0. 128 

1 
1 

1. 469 
2. 318 

قمة األطر التعميمية بالنسبة لبعض  ذكر 10   4 
 أنثى 4     التخصصات. 

0. 721 
0. 631 

3 
3 

1. 333 
1. 726 

 غياب التكوين المستمر.  ذكر 12 1 1 1 
 أنثى 4 1   

0. 297 
0. 267 

3 
3 

3. 692 
3. 949 

 غياب الحوافز المادية والمعنوية.  ذكر 10   3 2
 أنثى 3 1  1 

0. 486 
0. 422 

4 
4 

3. 450 
3. 881 

 االكتظاظ داخل الشعبة.  ذكر 8 1 1 4 1
 أنثى 1   3 1
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0. 849 
0. 794 

3 
3 

0. 800 
1. 028 

 ضعف المستوى العام لمطمبة.  ذكر 4 2 1 8 
 أنثى 2 1  2 

0. 464 
0. 299 

3 
3 

2. 564 
3. 673 

قمة المراجع والمصادر بالنسبة لمختمف  ذكر 9 1 1 4 
 أنثى 4 1    . التخصصات

 اإلحصائي الجدول معطيات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 تواجييا التي العامة المشاكل مختمف حول الجنسين بين اتفاق
 فروق وجود عمى اإلحصائية الفروقات وأظيرت. الجغرافيا شعبة

 بين تراوحت ²كا اختبار وفق إحصائية داللة ذي غير إحصائية
 عدم) الجامعية التربوية االدارة لبيروقراطية بالنسبة 964. 0

 لقمة بالنسبة 225. 0و( الجامعيين االساتذة لمطالب االستجابة
 .التخصصات لبعض بالنسبة التدريس أطر
 تواجييا التي العامة المشاكل حول المدرسين آراء وجيات -

.عميو المحصل الدبموم متغير حسب الجغرافيا شعبة

 40 جدول
 الجغرافيا شعبة تواجهها التي العامة المشاكل حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

غير موافق  اختبار كا / مستوى احتمال
 بشدة

موافق  موافق محايد غير موافق
 بشدة

 العبارة

مستوى 
 الداللة

 ت ت ت ت ت القيمة درجة الحرية

0. 925 
0. 867 

8 
8 

3. 137 
3. 890 

بيروقراطية االدارة التربوية الجامعية  د. مغربية 3 3 2 7 1
)عدم االستجابة لمطالب االساتذة 

 الجامعيين(
 د فرنسية    1 
 د د ع 1  1 1 

0. 645 
0. 530 

6 
6 

4. 236 
5. 107 

ضعف الميزانية المخصصة لشعبة  مغربيةد.  6 5  4 1
 د فرنسية    1  الجغرافية. 

 د د ع 2   1 
0. 701 
0. 530 

6 
6 

3. 823 
5. 107 

ضعف التجييزات والمعدات الخاصة  د. مغربية 4 6  5 1
 د فرنسية    1  بالمختبرات والمحاليل. 

 د د ع    2 
0. 350 
0. 245 

6 
6 

6. 695 
7. 903 

غياب الربط بجياز االنترنيت وتحت  د. مغربية 1 7  4 3
 د فرنسية    1  تصرف المدرسين. 

 د د ع 1   2 
0. 559 
0. 391 

6 
6 

1. 878 
6. 292 

غياب الربط بجياز االنترنيت وتحت  د. مغربية 2 6  5 3
 د فرنسية    1  تصرف الطمبة. 

 د د ع 1   2 
0. 905 
0. 804 

6 
6 

2. 156 
3. 089 

غياب الظروف الفيزيقية لبلشتغال  د. مغربية 2 3  8 1
داخل الحصص)تيوية و انارة 

 وستائر وكراسي..(
 د فرنسية    1 
 د د ع 1   2 

0. 954 
0. 880 

6 
6 

1. 535 
2. 398 

قمة األطر التعميمية بالنسبة لمختمف  د. مغربية 8 2  5 1
 د فرنسية 1     التخصصات. 

 د د ع 2   1 
0. 480 
0. 314 

2 
2 

1. 469 
2. 318 

قمة األطر التعميمية بالنسبة لبعض  د. مغربية 10   4 
 د فرنسية 1     التخصصات. 

 د د ع 3    
0. 974 
0. 918 

6 
6 

1. 250 
2. 021 

 غياب التكوين المستمر.  د. مغربية 12 2 1 1 
 فرنسيةد  1    
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 د د ع 3    
0. 846 
0. 681 

6 
6 

2. 692 
3. 968 

 غياب الحوافز المادية والمعنوية.  د. مغربية 9 1  4 2
 د فرنسية 1    
 د د ع 3    

0. 932 
0. 872 

8 
8 

3. 042 
3. 832 

 االكتظاظ داخل الشعبة.  د. مغربية 7 1 1 5 2
 د فرنسية    1 
  د عد  2   1 

0. 909 
0. 800 

 

6 
6 

2. 111 
3. 072 

 ضعف المستوى العام لمطمبة.  د. مغربية 5 3 1 7 
 د فرنسية    1 
 د د ع 1   2 

0. 846 
0. 681 

6 
6 

2. 692 
3. 968 

قمة المراجع والمصادر بالنسبة  د. مغربية 9 2 1 4 
 د فرنسية 1     لمختمف التخصصات. 

 ع د د 3    
 عمى اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يستخمص      
 الدراسات ودبموم الدكتوراه حاممي المدرسين آراء وجيات موافقة
 الجغرافيا شعبة منيا تعاني التي المشاكل جميع عمى العميا

 الفروق وأظيرت. لمطمبة العام المستوى ضعف باستثناء

       بين تراوحت حيث دالة غير فروق وجود عمى اإلحصائية
 .التاسع والبند الرابع لمبند بالنسبة 97. 35-0. 0
 تواجييا التي العامة المشاكل حول المدرسين آراء وجيات -

 الخبرة سنوات متغير حسب الجغرافيا شعبة
 41 جدول

 الجغرافيا شعبة تواجهها التي العامة المشاكل حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة
غير موافق  / مستوى احتمال ²اختبار كا

 بشدة
موافق  موافق محايد غير موافق

 بشدة
 العبارة

مستوى 
 الداللة

 ت ت ت ت ت القيمة درجة الحرية

0. 4390. 
445 

12 
12 

12. 087 
12. 003 

بيروقراطية االدارة التربوية  10 – 1 1   1 
الجامعية )عدم االستجابة 
 لمطالب االساتذة الجامعيين(

 2    10 – 20 
 5 2 3 3 20 – 30 
 30أكثر من    1 1 1

0. 120 
0. 122 

9 
9 

14. 066 
14. 015 

ضعف الميزانية المخصصة  10 – 1 1   1 
 20 – 10    2  لشعبة الجغرافية. 

 2  4 7 20 – 30 
 30أكثر من   1  1 1

0. 258 
0. 263 

9 
9 

11. 271 
11. 185 

ضعف التجييزات والمعدات  10 – 1 1   1 
 20 - 10    2  الخاصة بالمختبرات والمحاليل. 

 4  5 4 20 - 30 
 30أكثر من   1  1 1

0. 245 
0. 227 

9 
9 

11. 460 
11. 767 

غياب الربط بجياز االنترنيت  10 – 1  1  1 
 20 - 10    2  وتحت تصرف المدرسين. 

1 4  5 2 20 - 30 
 30أكثر من   1   2

0. 498 
0. 384 

9 
9 

8. 365 
9. 597 

غياب الربط بجياز االنترنيت  10 – 1    1 1
 20 - 10    2  وتحت تصرف الطمبة. 
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1 4  5 3 20 - 30 
 30أكثر من   1  1 1

0. 911 
0. 786 

9 
9 

4. 000 
5. 525 

غياب الظروف الفيزيقية  10 – 1    1 
 لبلشتغال داخل الحصص

 )تيوية وانارة وستائر وكراسي..(
 2    10 - 20 
1 6  2 3 20 - 30 
 30أكثر من   1  2 

0. 732 
0. 569 

9 
9 

6. 076 
7. 658 

قمة األطر التعميمية بالنسبة  10 – 1 2    
 20 - 10 2     لمختمف التخصصات. 

1 4  2 6 20 - 30 
 30أكثر من  1   2 

0. 039 
0. 041 

3 
3 

8. 357 
8. 256 

قمة األطر التعميمية بالنسبة  10 – 1 2    
 20 - 10 2   2  لبعض التخصصات. 

 2   10 20 - 30 
 30من أكثر      

0. 061 
0. 100 

9 
9 

16. 282 
14. 691 

 غياب التكوين المستمر.  10 – 1 2    
    2 10 - 20 
   1 12 20 – 30 
 30أكثر من   1 1 1 

0. 045 
0. 027 

9 
9 

17. 268 
18. 751 

 غياب الحوافز المادية والمعنوية.  10 – 1 1   1 
 1   1 10 – 20 
2    11 20 – 30 
 30أكثر من   1  2 

0. 524 
0. 367 

12 
12 

11. 062 
13. 027 

 االكتظاظ داخل الشعبة.  10 – 1 1   1 
 2    10 – 20 
1 2 1 1 8 20 – 30 
  30أكثر من     2 1

0. 333 
0. 350 

9 
9 

10. 222 
10. 000 

 ضعف المستوى العام لمطمبة.  10 – 1 1   1 
 2    10 – 20 
 6  2 5 20 – 30 
 30أكثر من   1 1 1 

0. 285 
0. 211 

9 
9 

10. 873 
12. 049 

قمة المراجع والمصادر بالنسبة  10 – 1 1   1 
 20 – 10 2     لمختمف التخصصات. 

 1 1 1 10 20 – 30 
 30أكثر من   1 1 2 

 الممثمة اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 حول المدرسين آراء لوجيات تام اتفاق اإلحصائي بالجدول
 بغض بالجامعة الجغرافيا شعبة تواجييا التي العامة المشاكل
 والثامن، والسابع الثاني البند خصوصا الخبرة سنوات عن النظر
 دالة إحصائية فروق وجود عدم عمى ²كا اختبار مستوى وأظير

 كحد 91. 0 إلى وصمت حيث المدرسين آراء وجيات في
 لمبند بالنسبة أدنى كحد 12. 0و السادس لمبند بالنسبة أقصى

 الثامن لمبند بالنسبة دالة إحصائية فروق لمسنا بينما الثاني
 .04. 0-03. 0 بين التوالي عمى تراوحت والتاسع

 لتجاوز المتخذة التدابير حول المدرسين آراء وجيات -ب
 الجنس متغير حسب الجغرافيا شعبة منيا تعاني التي المشاكل
 .الخبرة وسنوات عميو المحصل والدبموم

 المشاكل لتجاوز المتخذة التدابير حول المدرسين آراء وجيات -
 .الجنس متغير حسب الجغرافيا شعبة منيا تعاني التي
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 42 جدول
 الجغرافيا شعبة منها تعاني التي العامة المشاكل لتجاوز التدابير حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

عدم  / مستوى احتمال²اختبار كا 
 االستفادة

بشكل 
 تدريجي

 العبارة بشكل كمي

مستوى 
 الداللة

 ت ت ت القيمة درجة الحرية

 توسيع الشعبة بزيادة مرافق أخرى.  ذكر 10 3 2 137 .0 2 934 .0
 أنثى 3 1 1 130 .0 2 937 .0
 إرساء نظام لمصيانة داخل الكمية.  ذكر 7 8 0 963 .6 2 031 .0
 أنثى 2 1 2 680 .6 2 035 .0
 إقرار نظام فعال النتقاء الطمبة داخل الشعبة.  ذكر 8 4 3 356 .0 2 837 .0
 أنثى 2 2 1 349 .0 2 840 .0
تنظيم دروس لتأىيل الطمبة الجدد )االسدس األول من سمك  ذكر 8 5 1 310 .4 2 116 .0

 أنثى 3  2 191 .5 2 075 .0 اإلجازة(. 
 )األسدس الخامس والسادس( إحداث مجزوءة مميننة ذكر 3 5 6 029 .0 2 986 .0
 أنثى 1 2 2 029 .0 2 986 .0
 إحداث مجزوءة لمساعدة الطمبة عمى البحث عن عمل.  ذكر 2 3 9 934 .0 2 627 .0
 أنثى 1 2 2 920 .0 2 631 .0
 إحداث مجزوءة لتحفيز الطمبة عمى إنشاء مقاوالت.  ذكر 4 3 7 242 .3 2 198 .0
 أنثى  3 2 048 .4 2 132 .0
 تدريب إجباري لمطمبة إلنجاز بحث ميداني.  ذكر 6 2 5 079 .0 2 961 .0
 أنثى 2 1 2 078 .0 2 962 .0
تنسيق الشعبة مع "مرصد لمشغل" ومع "معيد التوقعات  ذكر  1 12 554 .0 1 457 .0

 أنثى  1 4 503 .0 1 478 .0 المستقبمية في الكفايات". 
خمق تكوينات تعاقدية بين شعبة الجغرافية وقطاعات مينية ليا  ذكر 1 1 12 221 .1 2 543 .0

 أنثى  1 3 285 .1 2 526 .0 تقاطعات مع الشعبة. 
 تفعيل نظام اإلعبلم والتوجيو.  ذكر 10  3 758 .3 2 153 .0
 أنثى 4 1  519 .4 2 104 .0
تبني نظام التأطير بالنظير )مصاحبة طمبة الدكتوراه لمطمبة  ذكر 4 8 2 383 .2 2 304 .0

 أنثى 2 1 2 438 .2 2 295 .0 الجدد الممتحقين بسمك اإلجازة(
 اتفاق عمى اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      
 بالتدابير الجامعة قيام عمى الجنسين من المدرسين آراء وجيات

 وأظيرت. كمي بشكل االستعجالي المخطط في عمييا المنصوص
  بين تراوحت حيث دالة غير فروق وجود عمى اإلحصائية الفروق

 .الخامس والبند الثاني لمبند بالنسبة 98. 03-0. 0
 المشاكل لتجاوز المتخذة التدابير حول المدرسين آراء وجيات -

 المحصل الدبموم متغير حسب الجغرافيا شعبة منيا تعاني التي
 .عميو

 43 جدول
 الجغرافيا شعبة منها تعاني التي العامة المشاكل لتجاوز التدابير حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار داللة

عدم  / مستوى احتمال ²اختبار كا
 االستفادة

بشكل 
 تدريجي

 العبارة بشكل كمي

مستوى 
 الداللة

 ت ت ت القيمة درجة الحرية

0. 718 
0. 586 

4 
4 

2. 094 
2. 831 

 توسيع الشعبة بزيادة مرافق أخرى.  د. مغربية 10 4 2
 د فرنسية 1  
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 د د ع 2  
0. 249 
0. 167 

4 
4 

5. 394 
6. 466 

 إرساء نظام لمصيانة داخل الكمية.  د. مغربية 6 9 1
 د فرنسية 1  
 د د ع 2  1

0. 597 
0. 409 

4 
4 

2. 771 
3. 980 

 إقرار نظام فعال النتقاء الطمبة داخل الشعبة.  د. مغربية 7 6 3
 د فرنسية 1  
 د د ع 2  1

0. 782 
0. 730 

4 
4 

1. 750 
2. 029 

تنظيم دروس لتأىيل الطمبة الجدد )األسدس األول  د. مغربية 9 4 2
 د فرنسية 1   من سمك اإلجازة(. 

 د د ع 1 1 1
0. 545 
0. 418 

4 
4 

3. 076 
3. 910 

إحداث مجزوءة مميننة )األسدس الخامس  د. مغربية 4 5 6
 د فرنسية   1 والسادس(

 د د ع  2 1
0. 437 
0. 390 

4 
4 

3. 777 
4. 122 

إحداث مجزوءة لمساعدة الطمبة عمى البحث عن  د. مغربية 3 3 9
 د فرنسية  1  عمل. 

 د د ع  1 2
0. 497 
0. 391 

4 
4 

3. 378 
4. 110 

إحداث مجزوءة لتحفيز الطمبة عمى إنشاء  د. مغربية 4 4 7
 د فرنسية  1  مقاوالت. 

 د د ع  1 2
0. 670 
0. 632 

4 
4 

2. 360 
2. 572 

 تدريب إجباري لمطمبة إلنجاز بحث ميداني.  د. مغربية 7 2 5
 د فرنسية   1
 د د ع 1 1 1

0. 725 
0. 584 

2 
2 

0. 643 
1. 075 

تنسيق الشعبة مع "مرصد لمشغل" ومع "معيد  د. مغربية 2  12
 د فرنسية 1   التوقعات المستقبمية في الكفايات". 

 د د ع 3  
0. 949 
0. 877 

4 
4 

0. 720 
1. 208 

خمق تكوينات تعاقدية بين شعبة الجغرافية  د. مغربية 1 2 12
 د فرنسية 1   وقطاعات مينية ليا تقاطعات مع الشعبة. 

 د د ع 2  
0. 832 
0. 678 

4 
4 

1. 469 
2. 318 

 تفعيل نظام اإلعبلم والتوجيو.  د. مغربية 10 1 3
 د فرنسية 1  
 د د ع 3  

0. 601 
0. 580 

4 
4 

2. 744 
2. 867 

تبني نظام التأطير بالنظير )مصاحبة طمبة  د. مغربية 4 8 3
 د فرنسية 1   الممتحقين بسمك اإلجازة(الدكتوراه لمطمبة الجدد 

 د د ع 1 1 1
 اتفاق عمى اإلحصائية البيانات تحميل من انطبلقاً  يبلحظ      

 العميا الدراسات ودبموم الدكتوراه حاممي المدرسين آراء وجيات 
 المخطط في عمييا المنصوص بالتدابير الجامعة قيام عمى

 استثناء مع البنود لمختمف بالنسبة كمي بشكل االستعجالي
 وتنسيق( والسادس الخامس األسدس) مميننة مجزوءة إستحداث
 في المستقبمية التوقعات ومعيد الشغل مرصد مع الشعبة

 وقطاعات الجغرافيا شعبة بين تعاقدية تكوينات وخمق الكفايات
 اإلحصائية الفروق وأظيرت. الشعبة مع تقاطعات ليا مينية
 94. 0-24. 0 بين تراوحت حيث دالة غير فروق وجود عمى

 ..الثامن والبند الثاني لمبند بالنسبة
 المشاكل لتجاوز المتخذة التدابير حول المدرسين آراء وجيات -

 .الخبرة سنوات متغير حسب الجغرافيا شعبة منيا تعاني التي
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 44 جدول
 الجغرافيا شعبة منها تعاني التي العامة المشاكل لتجاوز التدابير حول المدرسين آراء لوجهات االحتمال ومستوى ²كا اختبار وداللة التكرارات

 العبارة بشكل كمي بشكل تدريجي عدم االستفادة / مستوى احتمال ²اختبار كا
 ت ت ت القيمة درجة الحرية مستوى الداللة

0. 679 
0. 568 

6 
6 

3. 984 
4. 814 

 توسيع الشعبة بزيادة مرافق أخرى.  10 – 1 1  1
  2 10 – 20 
2 3 8 20 – 30 
 30أكثر من  2 1 

0. 557 
0. 513 

6 
6 

4. 900 
5. 241 

 إرساء نظام لمصيانة داخل الكمية.  10 – 1 1 1 
  2 10 – 20 
1 7 5 20 – 30 
 30أكثر من  1 1 1

0. 688 
0. 474 

6 
6 

3. 919 
5. 559 

 إقرار نظام فعال النتقاء الطمبة داخل الشعبة.  10 – 1  1 1
 1 1 10 – 20 
3 3 7 20 – 30 
 30أكثر من  2 1 

0. 735 
0. 556 

6 
6 

3. 570 
4. 904 

 تنظيم دروس لتأىيل الطمبة الجدد )األسدس 10 – 1 1 1 
 20 – 10 2   األول من سمك اإلجازة(. 

3 3 6 20 – 30 
 30أكثر من  2 1 

0. 463 
0. 355 

6 
6 

5. 655 
6. 647 

مميننة )األسدس الخامس  مجزوؤهإحداث  10 – 1  1 1
 20 – 10  1 1 والسادس(

6 4 2 20 – 30 
 30أكثر من  2 1 

0. 146 
0. 121 

6 
6 

9. 519 
10. 082 

لمساعدة الطمبة عمى البحث  مجزوؤهحداث أ 10 – 1   2
 20 – 10  1 1 عن عمل. 

8 3 1 20 – 30 
 30أكثر من  2 1 

0. 487 
0. 290 

6 
6 

5. 454 
7. 352 

لتحفيز الطمبة عمى إنشاء  مجزوؤهحداث أ 10 – 1 1  1
 20 – 10  1 1 مقاوالت. 

7 3 2 20 – 30 
 30أكثر من  1 2 

0. 146 
0. 084 

6 
6 

9. 527 
11. 145 

 تدريب إجباري لمطمبة إلنجاز بحث ميداني.  10 – 1   2
2   10 – 20 
3 2 7 20 – 30 
 30أكثر من  1 1 

0. 000 
0. 006 

3 
3 

18. 000 
12. 558 

تنسيق الشعبة مع "مرصد لمشغل" ومع "معيد  10 – 1   2
 20 – 10   2 التوقعات المستقبمية في الكفايات". 

12   20 – 30 
 30أكثر من  2  

0. 006 
0. 013 

6 
6 

18. 000 
16. 220 

خمق تكوينات تعاقدية بين شعبة الجغرافية  10 – 1   2
 20 – 10   2 وقطاعات مينية ليا تقاطعات مع الشعبة. 

11   20 – 30 
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 30أكثر من  1 2 
0. 103 
0. 302 

6 
6 

10. 571 
7. 209 

 تفعيل نظام اإلعبلم والتوجيو.  10 – 1 1  1
  2 10 – 20 
2  10 20 – 30 
 30أكثر من  1 1 

0. 086 
0. 048 

6 
6 

11. 083 
12. 701 

)مصاحبة طمبة  تبني نظام التأطير بالنظير 10 – 1  2 
الدكتوراه لمطمبة الجدد الممتحقين بسمك 

 اإلجازة(
 

 1 1 10 – 20 
4 6 2 20 – 30 
 30أكثر من  3  

من تحميل البيانات اإلحصائية الممثمة  انطبلقاً يستشف       
بالجدول اإلحصائي اتفاق تام لوجيات آراء المدرسين حول 
التدابير لتجاوز المشاكل العامة التي تعاني منيا شعبة الجغرافيا 
بالجامعة بغض النظر عن سنوات الخبرة خصوصا البند األول 

ق عمى عدم وجود فرو  ²والحادي عشر، وأظير مستوى اختبار كا
. 0إحصائية دالة في وجيات آراء المدرسين حيث وصمت إلى 

كحد أدنى بالنسبة  08. 0كحد أقصى بالنسبة لمبند الرابع و 73
لمبند الثاني عشر بينما لمسنا فروق إحصائية دالة جدا بالنسبة 

 .00. 0لمبند التاسع والعاشر بمغت 
 النتائج مناقشة . 5

ة الخاصة باالستبيان بعد استعراض النتائج اإلحصائي      
الموجو لممدرسين وعرض الفروق اإلحصائية وفق متغيرات 
الدراسة )الجنس والدبموم المحصل عميو وسنوات الخبرة(، وسيتم 

 .في ىذا العنصر تحميميا وتفسيرىا
بالنسبة لوجيات آراء المدرسين حول ميارات تدريس الجغرافيا  -

خل الجامعة وفق اعتمادا عمى طريقة المناقشة الجماعية دا
  .متغيرات الجنس والدبموم المحصل عميو وسنوات الخبرة

إن تأكيد أغمب آراء المدرسين عمى احتراميم لمخطوات       
األساسية لتفعيل طريقة المناقشة الجماعية من تحديد الموضوع 
بدقة قبل يوم المناقشة وتحديد نقطة االنطبلق وتحفيز الطمبة 
عمى النقاش لتحقيق األىداف المتوخاة وتدريبيم عمى مراعاة 

التجاه المناقشة نحو  شروط المناقشة والحفاظ عمى السير العادي
تحقيق األىداف المتوخاة والتذكير بالعناصر األساسية لممناقشة 
وتقديم خبلصة بربط عناصرىا بعضيا ببعض. واالتفاق حول 
الكفايات المتوخاة سواء المعرفية أو الميارية أو الوجدانية لدليل 

عمى وعييم بأىمية ىذه الطريقة في تحسين مستوى الطمبة لذا 
ر انتشارا وشيوعا داخل الجامعة، كما أن حصول الطمبة تعد أكث

عمى نتائج مرضية وفقيا يبرز دورىا في تنمية القدرات المعرفية 
والميارية لدييم خصوصا وان تقييم عمل الطمبة يتم فيو االعتماد 

 .عمى شبكة تقييم بيا معايير ذات داللة
وجود  عمى عدم ²وبرزت الفروق اإلحصائية وفق اختبار كا     

فروق إحصائية ذات داللة وفق متغيرات الجنس والدبموم 
المحصل عميو وسنوات الخبرة، حيث اتفاق تام في آراء 
المدرسين حول الخطوات األساسية لتفعيل طريقة المناقشة 
الجماعية، وحول تعدد الكفايات المتوخاة من تفعيميا، وكذا 

أثناء المناقشة  بالنسبة العتماد عدة أساليب لتقييم عمل الطمبة
باالستعانة إما بشبكة تقييم خاصة بيا معايير ذات داللة أو 
إعطاء نقطة عددية أو تدريبيم عمى التقييم الذاتي لمسار 

 .المناقشة
  2007 وتتفق ىذه النتائج مع ما توصمت إليو دراسة لي سنة   

الممارسات التدريسية لؤلساتذة في كميتي في دراستو حول "
الواليات الغربية األمريكية" حيث توصل إلى أن المجتمع في 

تركيز االساتذة المتعاونين كان داال إحصائيا أكثر عمى أسموب 
المحاضرة من االساتذة العاممين بنظام الدوام الكامل الذين ركزوا 
في تدريسيم بداللة إحصائية عمى أسموب المناقشة والمشاركة 

اتذة المؤىمين بدرجة وأسموب العرض وأسموب المختبر. وأن األس
الدكتوراه يركزون عمى أسموب المناقشة والمشاركة وأسموب 
التعميم عن بعد مع تركيز قميل عمى أسموب المحاضرة مقارنة 

  .بزمبلئيم غير الحاصمين عمى درجة الدكتوراه
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بالنسبة لوجيات آراء المدرسين حول ميارات تدريس الجغرافيا  -
الزيارات الميدانية داخل الجامعة اعتمادا عمى طريقة الرحبلت و 

 .وفق متغيرات الجنس والدبموم المحصل عميو وسنوات الخبرة
من تحميل المعطيات اإلحصائية اتجاه  انطبلقاً يستخمص      

أغمب آراء المدرسين حول وضع الخطة األولية لمرحمة من تحديد 
الكفايات المتوخاة من القيام بالرحمة، وكذا زمان ومكان ومدة 
الرحمة، وتحديد عدد الطمبة والمدرسين المشاركين في الرحمة، 
وتحضير األدوات واألجيزة الخاصة بالرحمة، كما وضحت 
المعطيات اإلحصائية أيضا احترام المدرسين لمبنود الخاصة 
باالستعداد لمرحمة بعد موافقة الجامعة خصوصا تشكيل جماعات 

لمرحمة وارتفاع من الطمبة لممساعدة وتزويدىم بدليل مكتوب 
المتوسط الحسابي واالتجاه نحو الممارسة الدائمة لمختمف 

 .األنشطة أثناء وبعد القيام بالرحمة
زالت عدة صعوبات تعيق التطبيق الفعمي لمرحبلت  وال      

داخل الجامعة من بينيا عدم وجود حافمة رىن إشارة الشعبة 
وصعوبة وصعوبة وضع جدولة زمنية لتعدد التخصصات داخميا 

التنسيق مع تخصصات خارج الكمية لمقيام برحبلت موحدة 
 .ومتكاممة

عمى عدم وجود فروق إحصائية  ²وأكدت نتائج اختبار كا     
ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المدرسين حول 
ممارستيم لطريقة الرحبلت والزيارات الميدانية حسب متغيرات 

ات الخبرة بالنسبة لوضع الجنس والدبموم المحصل عميو وسنو 
الخطة األولية لمرحمة واالستعداد ليا بعد موافقة الجامعة وكذا 

 .األنشطة أثناء وبعد القيام بيا
بالنسبة لوجيات آراء المدرسين حول ميارات تدريس الجغرافيا  -

اعتمادا عمى طريقة حل المشكبلت داخل الجامعة وفق متغيرات 
 .نوات الخبرةالجنس والدبموم المحصل عميو وس

تيتم الجغرافية الجامعية بمختمف الفروع الطبيعية والبشرية       
واالقتصادية دراسة وتحميبل ونقدا، لذا جاءت آراء المدرسين 
مؤكدة تركيزىم عمى كل المشكبلت االقتصادية واالجتماعية 
غفاليم لممشكبلت السياسية في ظل غياب  والطبيعية والبيئية وا 

، جغرافية اتخاذ القرار وىي فروع ميمة راتيجيةاالستالجغرافية 
يمزم إدراجيا داخل الجامعة لضمان انفتاح أفق الطالب عمى 
العالم الخارجي ومواكبتو لؤلحداث العالمية الكبرى، كما كشف 
تحميل البيانات اإلحصائية عمى احترام المدرسين لكل الخطوات 

لية حتى األساسية لمعمل لحل المشكبلت بدءا بطرح اإلشكا
استنتاج الحمول الممكنة. ويحرصون عمى تقييم عمل الطمبة 
باعتماد شبكة المبلحظة بمعايير ذات داللة من إنجازىم 
الشخصي أو إعطاء نقطة عددية دون االعتماد عمى معايير 

 .معينة
ودلت الفروق اإلحصائية وفق متغير الجنس والدبموم      

 :ميالمحصل عميو وسنوات الخبرة عمى ما ي
عدم وجود فروق إحصائية في وجيات آراء المدرسين حول  -

اىتماميم بالمشكبلت االقتصادية والطبيعية والبيئية واالجتماعية 
 .وفق المتغيرات السالفة الذكر

عدم وجود فروق إحصائية في وجيات آراء المدرسين حول  -
أدوار المدرس في طريقة المشكبلت وفق المتغيرات السالفة 

 .الذكر
عدم وجود فروق إحصائية في وجيات آراء المدرسين حول  -

أساليب تقييم عمل الطمبة في طريقة المشكبلت وفق جميع 
 .المتغيرات السالفة الذكر

ففي الوقت الذي صرح فيو الطمبة عدم توضيح المدرسين       
لمخطوات األساسية التي يمزم إتباعيا من طرف الطمبة ومتابعة 
أعماليم، وتركيم يتخبطون إليجاد حمول لممشكبلت المثارة داخل 
الجامعة نظريا أو القيام بزيارة أو خرجة ميدانية عكس موقف 

سوء فيم الطمبة  المدرسين الذين صرحوا بالعكس ينبئ عمى
لطريقة حل المشكبلت وتداخميا مع طريقة المناقشة الجماعية 
حيث تتم مناقشة بعض القضايا االجتماعية واالقتصادية داخل 
حصة دراسية دون تحميل الطمبة مشقة البحث في السنتين 
األوليتين وترك ىذه العممية حتى السنة الثالثة حيث مجبرين 

بة تقرير مفصل عنو وعيا منيم بالقيام ببحث ميداني وكتا
بمحدودية المراجع والمصادر داخل الجامعة وضعف المستوى 
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أن " [ إلى14] دراسة إيميوت وزمبلؤه االجتماعي لمطمبة. وأوردت
بإمكان األفراد تطوير مياراتيم في حل المشكبلت من خبلل 
االنتباه إلى طبيعة المشكمة عن قرب، ومن خبلل فيم عمميات 

دييم ومن خبلل استخدام األخطاء التي وقعوا فييا"، التفكير ل
خصوصا وأنيم مقبمين عمى الحياة المينية وما يستتبع ذلك من 

  .ضغوطات ومشاكل لمزاولة أية مينة كيفما كان نوعيا
بالنسبة لوجيات آراء المدرسين حول صعوبات تطبيق  -

س الطرائق النشيطة الجغرافيا داخل الجامعة وفق متغيرات الجن
 .والدبموم المحصل عميو وسنوات الخبرة

اختمفت آراء المدرسين بخصوص صعوبات تطبيق الطرائق      
 النشيطة من صعوبات عامة وصعوبات ذاتية خاصة بتمثبلت
المدرسين ليذه الطرائق وتطبيقيا لتدريس الجغرافيا، فترجحت كفة 
االكتظاظ داخل شعبة الجغرافيا نظرا لئلقبال المتزايد لمطمبة 
عمييا من الشعب العممية واألدبية معا، وقمة دافعيتيم لمتعمم لدى 
معظم الطمبة الذين ولجوا الشعبة نتيجة ضعف التوجيو من 

أو عدم قبوليم في شعب أخرى من جية التعميم الثانوي من جية 
ثانية. بينما اتفقت آراء المدرسين حول معظم الصعوبات الذاتية 
التي ليا عبلقة مباشرة بيم كطول البرامج الجغرافية وتنوع 
فروعيا، قمة المصادر والمراجع بالنسبة لمختمف التخصصات، 
 غياب التكوين والتكوين المستمر عمى المستوى التربوي، غياب
الحوافز المادية والمعنوية التشجيعية لممدرسين من قبل اإلدارة 
التربوية، ضرورة نشر محتويات ذات مستوى عال من الجودة، 
نقص الدعم والتعاون بين المدرسين لتحقيق التعميم الفعال. كما 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق متغيرات الجنس والدبموم 

، ليخمص نياية إلى أن محدودية المحصل عميو وسنوات الخبرة
تطبيق الطرائق النشيطة في تدريس الجغرافية بالجامعة تعزى 
لوعي المدرس بصعوبة نقل المعمومات والمفاىيم والنظريات 
الجغرافية من إطار عام وتجريدي إلى إعادة تشكيل وتنظيم 
لمبنى العقمية والوجدانية والنفس حركية لشخصية الطالب مما 

ت النماء والتكيف األمثل لبناء شخصية الطالب ييسر عمميا
المتكاممة والمتوازنة، كما أن عدم تجديد األطر المدرسة وتكوينيم 

تكوينا تربويا وتفعيل التكوين المستمر لؤلطر القائمة في ظل 
غياب الحوافز المادية والمعنوية لتشجيع المدرس عمى االبتكار 

الجامعة تسقط في  والتجديد يجعل العممية التعميمية داخل
الروتين العام، وأضحى تدريس الجغرافية تدريسا نظريا محضا 
حتى في بعض الفروع التطبيقية والعممية كالجغرافية الطبيعية 
والبيئية. وأشارت دراسة الباحث الموس كما أوردىا الباحث 
مبارك خمف محمد الدوسري تحت عنوان " اتجاىات أعضاء 

ام مجمد بن سعود اإلسبلمية نحو ىيئة التدريس بجامعة االم
استخدام تقنية المعمومات" لبعض الصعوبات المتعمقة ب:عدم 
وجود أجيزة وبرامج وعدم وجود دورات تكوينية لممدرسين. لذا 
أوصى الباحث بضرورة توفير أجيزة حواسيب ألعضاء ىيئة 

 .التدريس وكذلك إقامة برامج تدريبية
حول المشاكل العامة التي بالنسبة لوجيات آراء المدرسين  -

تواجييا شعبة الجغرافيا داخل الجامعة وفق متغير الجنس 
 .والدبموم المحصل عميو وسنوات الخبرة

مازالت جامعة الحسن الثاني تتخبط في عدة مشاكل      
جوىرية مرتبطة أساسا بضعف الميزانية المخصصة لمشعبة، 

روس وىذا مشكل عام يعرقل عمل المدرسين وتطبيق الد
التطبيقية بفعالية ويقف عثرة أمام جودة التعميم الجامعي فضبل 
عن عدم تجديد األطر التعميمية بالنسبة لبعض التخصصات 
كالجغرافية الحضرية والطبيعية رغم إصابة بعضيم بأمراض 
مزمنة يصعب معيا مزاولة المينة في ظروف مناسبة باإلضافة 

التي يشكو كثيرا منيا  إلى ظاىرة التماطل والغيابات المتكررة
 .الطمبة
كما يشكو المدرسون من غياب التكوين المستمر في الوقت      

الذي تفرض عمييم الجامعة مواكبة البحث العممي، والمشاركة 
في الندوات الوطنية والعالمية في ظل غياب الحوافز المادية 
والمعنوية. وصرح أيضا أغمب المدرسين بأن مشكمي االكتظاظ 

المراجع والمصادر داخل الجامعة الستئناس الطمبة بيا، وقمة 
مشاكل تعيق تطبيقيم لمبرامج الجامعية، مما يحتم عمى الطمبة 
بذل جيودا مضاعفة لمقيام بالبحوث النظرية والميدانية اعتمادا 
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عمى إمكانياتيم الخاصة والبحث في مكاتب وطنية خارج رحاب 
 .الجامعة
م وجود فروق إحصائية بالنسبة عمى عد ²ودل اختبار كا     

لكل البنود المتعمقة بالمشاكل العامة التي تواجييا شعبة الحسن 
الجغرافية بجامعة الحسن الثاني تعزى لمتغير الجنس والدبموم 
المحصل عميو، بينما لمسنا وجود فروق إحصائية دالة بالنسبة 
ز لقمة األطر التعميمية بالنسبة لبعض التخصصات وغياب الحواف

المادية والمعنوية حسب متغير سنوات الخبرة، حيث يشكون من 
طول ساعات العمل المخصصة لكل فروع الجغرافيا بفعل قمة 
األطر التعميمية ومعاناتيم من االكتظاظ في ظل غياب الحوافز 

 .المادية والمعنوية
بالنسبة لوجيات آراء المدرسين حول التدابير المتخذة لتجاوز  -

تعاني منيا شعبة الجغرافية وفق متغير الجنس  المشاكل التي
 .والدبموم المحصل عميو وسنوات الخبرة

أقر البرنامج االستعجالي والميثاق الوطني لمتربية والتكوين       
مجموعة تدابير إلصبلح الجامعة المغربية، استخمصنا من خبلل 
طرحنا لبعضيا عمى المدرسين الجامعيين اختبلف آرائيم بين 

ادة شعبة الجغرافية بشكل كمي من توسيع الشعبة بزيادة استف
قرار نظام فعال النتقاء الطمبة، وتنظيم دروس  مرافق أخرى، وا 
لتأىيل الطمبة الجدد، وتدريب الطمبة إلنجاز البحوث الميدانية، 
وتفعيل نظام التـأطير بالنظير في حين لم تستفد الشعبة من 

الطمبة عمى البحث عن  مميننة وأخرى لمساعدة مجزوؤهإحداث 
عمل وتحفيزىم عمى إنشاء مقاوالت مع انعدام التنسيق مع 
"مرصد الشغل" ومع "معيد التوقعات المستقبمية في الكفايات"، 
والتعاقد مع قطاعات مينية ليا تقاطعات مع الشعبة. وعموما 
جاءت الفروق اإلحصائية غير ذي داللة إحصائية داللة عمى 

ب متغيرات الجنس والدبموم المحصل عميو توافق كل اآلراء حس
  .وسنوات الخبرة

فبلزالت الجامعة الحديثة في القرن الواحد والعشرين بعيدة عن 
االندماج في الحياة االجتماعية واالنفتاح عمى سوق الشغل، 
وتكريس مبدأ تخريج كمية اآلداب والعموم االنسانية لعاطمين ال 

دا كبيرا من أطر التدريس يحتاج إلييم سوق الشغل رغم أن عد
بكل أسبلك التعميم واإلدارة التربوية وباقي اإلدارات العامة من 
مخرجات الجامعة، لذا فمحدودية التدابير المتخذة يمكن عزوىا 

 :لعدة عوامل من بينيا
 .ضعف الميزانية المخصصة لشعبة الجغرافية -
ضعف انفتاح الجامعة عمى محيطيا االجتماعي  -

 .واالقتصادي
غياب مبادرات خاصة من شأنيا التعريف بأىمية الجغرافية  -

في قطاعات عديدة كالتييئة واإلعداد وتدبير المجال والسياحة 
والعمل في الجمعيات والتركيز عمى الدور الحاسم لمجغرافي في 

 .ذلك
تعميم تبني نظام مصاحبة طمبة الدكتوراه لمطمبة الجدد  -

 (.طير بالنظيرالممتحقين بسمك اإلجازة )التأ
 التوصيات. 6

لتحقيق الكفايات المتوخاة من تدريس الجغرافية بالجامعة،       
ينبغي تجنب التعامل معيا كمادة معرفية صرفة بل االرتقاء بيا 
إلى مستوى الجغرافيا الوظيفية والعممية بتنويع الدراسات الميدانية 

دماج حقيقي لمطمبة في تطوير المعرفة ا لجغرافية والمخبرية وا 
العممية واالبتعاد عن طرائق التدريس التقميدية التي تكرس 

 .سمبيتيم واعتمادىم الكمي عمى المدرسين
 :بالنسبة لمتوصيات العامة، يمكن التأكيد عمى ما يمي

 االرتقاء بالمعرفة الجغرافية من معرفة نظرية صرفة إلى -
لمطالب لتيسير جغرافية تطبيقية ووظيفية تعنى بالتكوين المنيجي 

 .اندماجو في المجتمع وحل مشاكمو
توسع المعارف الجغرافية وتقاطعيا مع تخصصات عممية ليا  -

تقاطعات ابستيمولوجية معيا فرض إعادة النظر في طرائق 
التدريس بالتركيز عمى الطرائق الفعالة خصوصا بالنسبة 

  .لجغرافية التييئة وجغرافية البيئة وجغرافية السياحة
زويد شعبة الجغرافية بكل الوسائل الحديثة خصوصا ت -

الحواسيب بتخصيص حاسوب لكل طالب وتجييز القاعات 
 .بالمسمط العاكس لتدريس مختمف فروع الجغرافيا
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تفعيل دورات تكوينية خصوصا بالنسبة لممدرسين الجدد في  -
طرائق التدريس والثقافة االلكترونية وفي حالة تعذر ذلك فيمكن 

نة بالتكوين البيني حيث يحضر مدرس حديث العيد االستعا
بالتدريس بالجامعة محاضرات مدرس لو خبرة وتجربة في 
الميدان أو العكس أو يقوم المدرس الجديد بإلقاء محاضراتو 
بطريقة عادية ويتولى مدرس لو خبرة في تدريس نفس المادة 
بداء رأيو ومبلحظاتو حول العمل المنجز بشكل  الحضور معو وا 
عادي أو العمل عمى تعبئة شبكة المبلحظة المعدة ليذا 

 (.الغرض)انظر النموذج
إعداد ممفات وصفية لمجغرافيا المدرسة داخل الجامعة وفق  -

التجديدات التربوية عامة والديداكتيكية خاصة بتضمين الكفايات 
المتوخاة من كل وحدة وتحديد مضبوط وواضح لموسائل 

 .والطرائق التدريسية
تقميل من استخدام المحاضرة كطريقة أساسية في تمقين ال -

المعارف الجغرافية والتركيز عمى الطرائق الفعالة والنشيطة تروم 
ضمان المشاركة االيجابية لمطمبة في عممية التعمم والحرص 

 .عمى تنويع الوسائل التعميمية
تفعيل نظام تحفيز المدرسين ماديا ومعنويا لتشجيعيم عمى  -

 .العممي والمساىمة في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالبحث 
تحديث شعبة الجغرافية بمدرسين جدد لمتقميل من مشكل  -

االكتظاظ وتزويد المكتبة الجامعية بمراجع حديثة ورقمية رىن 
 .إشارة الطمبة

تفعيل التكوين والتكوين المستمر لممدرسين الجامعيين وخمق  -
خصوصيات الجغرافية ومتطمبات تكوين بيداغوجي جامعي وفق 

 .الجامعة
ضرورة توفير االمكانات والمستمزمات الضرورية لقيام المدرس  -

 .الجامعي باألبحاث العممية ونشرىا واالستفادة منيا
أما بالنسبة لمتوصيات الخاصة بتدريس الجغرافيا داخل الجامعة 

 :وفق الطرائق الفعالة، فنوصي بالتركيز عمى ما يمي
 :بالنسبة لتفعيل المناقشة الجماعية -

الحرص عمى تحقيق القدرات المتوخاة من حصة المناقشة  -
الجماعية بتحديد دقيق ألىدافيا وأساليبيا ومسؤوليتيا ووظائفيا 
وشروطيا واستعمال لغة عربية سميمة وليجة واضحة ومناسبة ال 

 .تحتاج إلى تأويل
لمطروح والسؤال السابق مراعاة االرتباط المنطقي بين السؤال ا -

والسؤال البلحق وتوزيعيا عمى الطمبة بشكل عشوائي، مما 
يستجوب شد االنتباه وحسن االستماع والتعاون المثمر بين 

 .أطراف العممية التعميمية التعممية
استخدام متنوع لؤلسئمة كأن يستخدم أسئمة التفكير االبداعي  -

صدار من خبلل تقنية العصف الذىني، أسئمة الت فكير الناقد وا 
االحكام وأسئمة التفكير المتمايز التي تقوم عمى استجابة الطمبة 
استجابات متنوعة لمشكمة أو موضوع معين وال يكون ليا حل 

 .واحد صحيح بل عدة إجابات صحيحة
إعطاء أىمية خاصة لسير المناقشة الجماعية بالحرص عمى  -

الواردة أثناء النقاش  دوره القيادي والمسير والمترجم لممعمومات
بتسجيميا عمى السبورة أو عرضيا عمى المسمط العاكس أو 

 .استخدام أية وسيمة مناسبة
تفادي االكثار من التعقيب والتدخل المستمر في المناقشة  -

ومقاطعة الطمبة أثناء النقاش لتجاوز القيادة البيروقراطية والعمل 
 .والتفكير الناقد عمى التغمب عمى الصعوبات وتنمية الميارات

 :بالنسبة لمرحبلت والزيارات الميدانية -
ضرورة توفير حافمة خاصة بشعبة الجغرافيا ووضع جدولة  -

 زمنية لكل الرحبلت والزيارات الميدانية بشكل متساو بين كل
 .فروع الجغرافيا لضمان االستفادة العامة

الب عمى االكثار من الرحبلت والزيارات الميدانية النفتاح الط -
محيطو الخارجي محميا وجيويا ووطنيا وتعويده عمى التمييز بين 

 .ما ىو طبيعي ميداني وبين المعارف الممقنة في الجامعة
تكثيف الرحبلت والزيارات الميدانية لبلرتقاء بالمعارف  -

الجغرافية من معارف ممقنة إلى معارف مكتسبة اعتمادا عمى 
الجماعي ومراعاة االمكانيات  المبلحظة المباشرة وتعبئة العمل

 .المادية
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مراعاة مراحل التخطيط التربوي لمرحمة بتدقيق االنشطة قبل  -
وأثناء وبعد القيام بيا لتحقيق الكفايات المتوخاة منيا وتنمية 
االنسجام والقيم المرغوب فييا لدى الطمبة وجعمو مشاركا نشيطا 

 .في عممية التعمم
الطمية حول الرحبلت لتقويم مدى إيبلء أىمية لتقارير  -

 .وميارياً  استفادتيم منيا معرفياً 
 :بالنسبة لطريقة حل المشكبلت -
ضرورة توضيح الخطوات االساسية لمطمبة حول العمل  -

بالمشاريع الفردية أو الجماعية أو العمل لحل مشكبلت جغرافية 
معينة لمتدرب عمى التفكير العممي والتنظيم وتنمية القدرات 

 .العمل في إطار مجموعاتو 
رشاد وتحفيز الطمبة وتتبع  - تفعيل عمل المدرس من مراقبة وا 

أعماليم في كل خطوات المشاريع لضمان ترتيب واستدماج 
التعممات والتواصل المستمر لخمق الدافعية لمتعمم وتدريبيم عمى 

 .حل المشاكل العممية والمثابرة وحب االستطبلع
ي بداية المشروع بتزويدىم ببعض ضرورة مساعدة الطمبة ف -

المراجع التي ليا صمة بموضوعيم وتعيين الجيات المعنية 
 .النفتاح الجامعة عمى المحيط االجتماعي واالقتصادي والبيئي

تشجيع الطمبة عمى تنويع الدعامات الجغرافية من خرائط  -
وبيانات ونصوص وجداول إحصائية سواء بالنسبة لممشروع 

 .المشكبلتالتربوي أو حل 
الحرص عمى تشجيع الطمبة عمى العمل التعاوني وتقبل انتقاد  -

 راء االخرينوطرح وجيات النظر ومقارنتيا مع آاآلخرين 
 لتدريبيم عمى الصبر واألناة واالستقبللية والمبادرة والمسؤولية.
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ABSTRACT: This study aimed to identify the different teachers’ opinions concerning their 

application to the active methods in the geography’s teaching at the university as it is in Hassan II 

University in great Casablanca.The study included sample of 24 teachers; it has been used 

descriptive method to determine the statistical discrepancies in terms of the teachers’ views based 

on: sex variables, years of experience and diplomas obtained. 

     The study showed that the university teachers of geography could respect various steps in 

applying the active ways in the field of Geography. However, the multiple difficulties experienced 

in the Geography branch, prevented neither regaining these methods nor the applying the 

measures proposed by the State to develop the teaching of geography at the University.Therefore 

assumes the configuration and the configuration of university teachers,motivate and physically 

and morally and processing the university in all mdern technologies. 
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