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 ملخص:

األنشطة التعليمية في ميدان البيداغوجيا ظهر مفهوم تطبيق األرغونوميا لتحليل 

رغبة في عقلنه العملية التعليمية، وجعلها أكثر مردودية وذلك بصورة تحليل مختلف 

األنساق التعليمية" و بذلك رسمت منحى الدراسة امليدانية بالتحليل النسقي للمادة و 

ثانية ثانوي بتطبيق للممارسة مطبقة املنهج الوصفي التحليلي على فئة املتعلمين للسنة 

استمارة تحليل أعمال تطبيقية واملالحظة املباشرة للممارسات التعليمية وفق شبكة تحليل 

توصلنا خاللها إلى استنتاجات  )النشاط الحقيقي، النشاط املالحظ  (العمل املحكي املعياري 

التي  فاءات و الصعوباتحول نشاطات املتعلم الفكرية، املمارسات ، النشاطات و الك

 يواجهها.

: املقاربة النسقية، املقاربة بالكفاءات، تحليل العمل، املمارسة التعليمية، الكلمات املفتاحية

 املادة التعليمية، نشاط املتعلم.

Abstract: 

        The application of Ergonomics to analyze educational activities in the 

field of pedagogy stems from the desire to rationalize the educational 

process and make it more profitable by analyzing the different systems. 

The field study developed a descriptive research plan based on the 

systemic analysis of the material, and of the practice by applying the 

analysis of the work (the current actual situation, and the formal situation), 

and was carried out with students in the second year of secondary school 
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by applying direct observation of teaching practices, according to the 

normative matrix during which we have drawn conclusions on the 

intellectual activities, practices, and skills of the learner, and the 

difficulties to which he is confronted. 

Keywords: systemic approach, competence-based approach, work 

analysis, educational practice, learner activity. 

     :ةاملقـدمــ

إن التحوالت التي يعيشها املجتمع الجزائري ومتطلبات القرن الحادي والعشرين فرض          

على املؤسسة الجزائرية ضرورة مراجعة أهدافها وهياكلها على النحو الذي يتوافق مع جذرية 

في التكنولوجيا و مطـالب  هذه التحوالت ومعانيها، إذ أن التطورات السريعة واملتسارعة

السوق مصحوبة بالطبيعة املتغيرة للتكوين االجتماعي الجزائري تقتض ي اتساعا و مرونة في 

املهارات و التوجهات أكبر بكثير من ذي قبل. بدأت مرحلة اإلصالحات رسميا بعد أن تمت 

مناقشة هذا املشروع عدة مرات في مجلس الحكومة نصبت اللجنة الوطنية في تركيبتها 

املعدل واملتمم لبعض  25/10/2003( بتاريخ 14/2003صدر القانون )و  2002الجديدة سنة 

على إثرها تم تطبيق التنظيمات وتدابير اإلصالحات الجديدة  16/4/1976األحكام من أمريه 

( وتعميم 2005-2004والسنة أولى متوسط ) 2004-2003إثر تنصيب السنة األولى ابتدائي )

( بتنصيب السنة الثالثة من 2007-2006دراسية )اإلصالحات الجديدة في نهاية السنة ال

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي من البرامج الجديدة. رغم اإلصالحات التي مست مناهج 

وبرامج و هياكل التعليم، بغية تحقيق أهداف سامية في التعليم العام و التكنولوجي إال أنها 

رق و األساليب، و من جهة أخرى، غير أبقت فكرة داخل نطاق ضيق من حيث الوسائل و الط

مفهومه من حيث بيئته التعليمية و تجنيد الوسائل و املوارد لتكون جميعها مالئمة ملفهوم 

صدر القانون التوجيهي للتربية الوطنية يهدف الى  2008جانفي  23التربية في املستقبل. وفي 

ديات كبرى الداخلية تحسين نوعية التعليم ورفع مستوى التأهيل، غايته رفع التح

 2013وبعد االستشارة امليدانية حول التقييم املرحلي للتعليم االلزامي افريل  والخارجية.

توصلت ان املناهج وضعت في غياب القانون التوجيهي للتربية وبذلك جاء مفهوم جديد 

تاريخ للجيل الثاني لحصيلة وتوصيات الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق اصالح املدرسة ب

بتجسيد مقاربة شاملة نسقية ينطلق من كيف اعداد مالمح و    2015جويلية  26الى  25

 مناهج مدرسية منسجمة كليا من السياسة التربوية .
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وعليه وضعت خطة بحث ، تعتمد على املقاربة النسقية التي رسمت منحى الدراسة امليدانية 

التغيير و تكييف البيئة التعليمية للشعبة " واملأمول من نتائج هذه الدراسة إحداث نوع من 

بتوفير الوسـائل، و بتحسين ظروف التمدرس و شروط التعلم، منه تحقيق األهداف العامة و 

الخاصة من فعالية و الجودة بتفعيل الفرد داخل النسق التربوي بشكل يخدم مصلحة 

"إن األمل في ) 2002(ربية التلميذ و مصلحة املجتمع، كما أشار تقرير التنمية اإلنسانية الع

منهجيات اإلصالح ما لم يعتمد على إصالح واقعي تفرز العالقة بين املؤسسة التربوية 

 ." واملجتمع املحلي لتحدث إصالحا حقيقيا

و لتحقيق هذا الهدف حاولنا اإلجابة على بعض من التساؤالت عما يحدث في شعبة الهندسة 

السنة الثانية ثانوي؟ ما هي األنشطة املمارسة  ا املتعلملتي يقوم بهاملدنية ؟ وما األعمال ا

داخل الورشة كيف يؤدي املتعلم عمله داخل الورشة ؟...بإجراء دراسة ميدانية طولية و 

العتبارات موضوعية، فقد أجريت في متقن بوالصوف املتواجد بمقر والية قسنطينة و هذا 

دراس ي متمثل في وصف لألعمال التطبيقية  لطبيعة الدراسة من النوع تتبعي التحليلي ملسار 

. و لطبيعة املوقف املدروس كمصدر 27/11/2015بالورشة طيلة السنة إبتداءا من تاريخ 

مباشر للبيانات و الطريقة املستخدمة " تحليل العمل" بحيث يقوم الباحث بمالحظة التلميذ 

حكم في عامل طبيعة األعمال و هو يقوم بتأدية عمله و يدون كل ما يالحظ باإلضافة إلى الت

التطبيقية. رغبة منا الحصول على صورة كلية للعملية التعليمية ، بوصف األنشطة التي 

يقوم بها التلميذ في الورشة  أو املخبر، على مدار طول السنة الدراسية ،واالهتمام بنوعية 

وية من أساتذة، مدعمة األنشطة وكيفية حدوثها ، بمشـاركة األطراف الفـاعلة في العملية الترب

بوثائق رسمية، و دالئل للوصول إلى تحديد ملمح الشعبة و الواجب توفرها في التلميذ 

و للتوصل إلى ذلك تم  لضمـان فعاليـة التوجيه بتحقيق صدقه التنبؤي في رفع مردود الشعبة.

يا عن استخدام املنهج الوصفي التحليلي " طريقة لوصف الظواهر املدروسة و تصويرها كم

طريق جمع معلومات مقننة  عن املشكلة و تصنيفها، و تحليلها و إخضاعها" لدراسة دقيقة " 

) ( و هو على مرحلتين، مرحلة البحث التحليلي، ومرحلة البحث الوصفي التفسيري بحيث 

املرحلة األولى تهدف إلي استكشاف و توضيح بعض الظواهر و هي تمهد للمرحلة الثانية أما 

الثانية فهي ذات طبيعة تفسيرية تسعى إلى استخالص التعميمات حول الظواهر  املرحلة 

 . املدروسة و تحديد العالقات املتبادلة بين الظواهر
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وعلى هذا النحو اختيرت عينة الدراسة من نوع العينة القصدية للضرورة البحثية لفئة  -

ا السنة الثانية من التعليم تالميذ السنة ثانية ثانوي و هذا ألنها السنة التي نصبت فيه

الثانوي العام والتكنولوجي تجسيدا للهيكلة الجديدة لهذه املرحلة ، و تطبيق اإلصالحات 

األولى للتخصص. تمت معالجت استمارة تحليل أعمال تطبيقية واملالحظة العيانية للمتعلم 

تحليل وجمع  السنة الثانية ثانوي اختصاص هندسة مدنية بالورشات على ثالثة مراحل من

للبيانات و تركيب توصلنا خاللها إلى استنتاجات حول خصائص الشعبة والتي ال تخلو من 

) وما هو كائن(واقع األعمال  تطبيق املقاربة بالكفاءات جانب املقارنة بين ما يجب أن يكون(

جرائي التطبيقية) ،بين ما هو نظري وتطبيقي ، تكنولوجي تقنى وثانوي عادى، و ما هو رسمي وإ

 ميداني .

 تحديد املصطلحات :  -2

على فكرة ان الكل ال  System تستند هذه املقاربة الى تعريف النسق    :املقاربة النسقية-2-1

يمكن فهمه اال من خالل دراسة أجزائه في عالقتها بعضها ببعض ، وفي عالقتها بالعملية 

قد لعناصر متفاعلة بعضها مع الكلية لالداء ،حيث يعرف النسق طبقا لذلك بانه نظام مع

مثل هذه الدراسة بمن يحاول دراسة سيارة  Evelyn sieburg بعض،" و تشبه أفلين سيبراج

وفهمها من خالل تناول كل جزء فيها على حدة ." إننا قد نستطيع بهذه الطريقة معرفة بعض 

عرفة كيف تعمل االشياء عن السيارة ، لكننا سوف النعرف اهم مظهر على االطالق إال وهو م

  " هذه االجزاء معا

إن الكفاية، وفق التعريفات السابقة، قدرات تؤهل الفرد   املقاربة بالكفاءات :-2-2

والتفاعل اإليجابي مع املحيط يعني حل املشكالت التي تعتريه  للتفاعل إيجابيا مع محيطه.

ولهذا فإن  وفق مشاريع علمية ومخططات محكمة ومن منهجية منطقية وعلمية محددة.

االستناد إلى املقاربة البيداغوجية التي تقوم على وضعية مشكلة أو تبني مشروع، هي األنجع 

 .في عمليات أجرأة الكفايات في مادة دراسية معينة

إّن املقاربة هي األسلوب وهي الكيفية التي يعالج بها موضوع أو مشكل لالقتراب من الهدف ، 

مشروع، وهي قاعدة نظرية وتصّور ذهني، وهي ُمنطلق لتحديـد  أو االقتراب من تحقيق غاية أو 

 االستراتيجيات والطرائق والتقنيات والوسائل.
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يقوم به التلميذ خالل ممارسته للعملية التعليمية وفقا لوضعية  مانشاط املتعلم :   -2-3

ن املتعلم و التعليمية أو املوقف التعليمي التعليمي ملجموع العالقات القائمة بشكل ظاهر بي

وسط معرفي يحتوي على أدوات وأشياء ) وسائل إيضاح، سبورة، جهاز عاكس... الخ ( ونظام 

 تربوي يمثله املعلم بهدف إكساب املتعلم معرفة مبنية أو في طريق البناء.

املتعلم هو الفاعل األساس ي في بناء املعرفة والتعلمات، واملحور  املتعلم في الثانوي :-2-4

ي مرحلة التعليم الثانوي ، مما يدعو إلى استحضار جانب التعلم الذاتي في كل الرئيس ي ف

األنشطة البيداغوجية تشمل كل املواد التعليمية ،التقنية واالجتماعية ، تعمل على فاعلية 

 املتعلم وذلك بالتركيز على سمات شخصية من قدرات عقلية ) التفكير، اإلدراك ، التذكر،

زات وجدانية ) االنفعال، العاطفة...( وخاصيات سيكوحركية (مهارات االستدالل ...( وممي

بدنية ونفسية واجتماعية ) و التي تحتاج إلى رعاية خاصة بتوفير توجيه مناسب لها حين 

يواجه مشكالت اختيار نوع الدراسة املالئمة له ،و املهنة املستقبلية مع مراعاة هذه 

 .روف املحيطة به الخصائص ومتطلبات الظ
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  نتائج املالحظة املباشرة املدعمة باستمارة تحليل العمل املحكي املعياري -3
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 تقرير تحليل النسقي لشعبة الهندسة املدنية :  -4

م و 
ّ
تم التحليل النسقي على أساس املادة الدراسية تمثل املوقف الّتعليمي ـ املعل

لوجيا( من كتب ومراجع ،اآلالت و األدوات، الحركات و التقنيات ، الّتلميذ و املاّدة التكنو 

الطرق و برامج ، التنظيمات املستعملة خالل العملية التعليمية والتي ال يمكن فصلها عن 

املمارسة ألنها أهم مكون للموقف التعليمي  و مصدر أساس ي لتحديد بعض الكفاءات األدائية 

ت
ّ
ي تعتبر مكّملة للكفاءات املعرفية في هذا املجال. أما التحليل في مجال األعمال التطبيقية ال

،ملا يفعله التالميذ  أثناء ممارستهم   La postureالنسقي على أساس املمارس تمثل الوضعة

لعمالهم التطبيقي في محيطه الفيزيائي، البيداغوجي والبشري من حركات ومهارات و سلوكات 

اآللة ،األفكار واآلراء، إدارة العمل ، بحيث تعمل  خالل تنظيم متكامل يضم اإلنسان ،

 جميعها داخل نسق واحد ، تم تصنيفها إلى وضعيات و هي :

: تتمثل في دفع التلميذ إلى إنجاز عمل ، بناء على ممارسته و باستثمار وضعية الفعل –4-1

  .طاقته الفكرية وتسخير قدراته الشخصية للوصول إلى األداء الناجح

لتلميذ نفسه خالل النشاط في مواجهة مشكل يتطلب حال .ومن خالل بحثه عن حيث يجد ا

 . الحل يلجأ إلى إنتاج أفعال بإمكانها أن تنتهي إلى إكسابه مهارة ما

 الوضعيات : -4-1

: تتمثل في حسن صياغة التعليمات أو املعلومات املتبادلة بين املعلم وضعية الصياغة -

لكفاءة اللغوية ، وما يتبعها من دقة وضبط في املعاني وتحكم في واملتعلم ، التي تراهن على ا

توجيه الخطاب التعليمي. أما الجدلية املطابقة لهذه الوضعية فتتمثل في كون التعلم تفرضه 

ظروف مختلفة تحتم ظهور تبادل املعلومات واللجوء إلى لغة معينة لضمان نجاح هذا 

 . التبادل وتبرير املواقف

: تتمثل في كون املتعلم مطالب بالبرهنة على ما يقول أو يفصل بشواهد ديقوضعية التص -

أو ممارسات من اجتهاده الخاص ، مراهنة على املعارف املكتسبة ودور عملية الفهم.. بعبارة 

 أخرى فالتبادالت ال تهم فقط املعلومات ولكن تهم أيضا ما يدلي به التلميذ .

 وفق محورين : و نستعرض النتائج التحليل النسقي 
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: هو عالقة التلميذ بوسائل التعليم من   )املادة كنسق مادي(تحليل النسقي للمادة  -4-2

كتاب وأدوات وأجهزة وكمبيوتر "نسق إنسان آلة" تتميز بأنواع مختلفة من املعلومات التي 

 .يمكن أن تتضمنها مشكلة أو مهمة معينة تواجه التلميذ ويعمل عليها العقل

واإلجراءات التي تؤدى على محتوى املادة هي أساليب النشاط العقلي التي يفترض العمليات 

أجراؤها على محتوى أو معلومات معينة وهي تمثل جميع األنشطة الدراسية والعملية 

 : والتنسيقية

ويتعلق باألنشطة املعرفية، فهم مبادئ اآللة واإلدارة، استيعاب مجال  اإلدراك املعرفي:-

ائل التعليمية من آالت ومحاليل مختلفة وتركيباتها، تطبيق مبادئ أساسية استعمال الوس

للرياضيات والفيزياء ومعرفة علمية للقوانين األساسية والتقنية ملادة التكنولوجيا، معرفة 

 .الخطوات املنهجية والتنفيذية للمشروع، املعرفة اللغوية لتحرير وتقديم العروض

يات وإجراءات األعمال التطبيقية تتعلق باستنتاج خالصة نتيجة هي نتاج أداء العمل النواتج:-

 ."أو تعريف ومفهوم وهذا خالل "الوحدة

 .تجمعهم عالقة تكاملية ترابطية متداخلة كل مادة تخدم املادة األخرى  العالقة:-

التحويالت: تتعلق بتغيير املعاني والتنظيمات والترتيبات وذلك من صيغة إلى أخرى مثل 

ء والتجارب املخبرية ملعادالت االحتراق أو األكسدة واإلرجاع، الرياضيات في الجداءات الكيميا

الشهيرة والتحويالت النقطية والهندسية، تحويل الرسوم إلى تعبير خطي يتمثل في تقرير 

 .تحويل قياسات باملعالجة اإلحصائية إلى أرقام طبوغرافيا

ئي ملشروع أو إنجاز أو تطبيق أو تجربة تتميز تتميز األعمال التطبيقية بنظام بنا النظم:-

 .باالتساق الداخلي من وحدة املنهج، والتسلسل املنطقي، وحدة الفكرة واألسلوب

: تتمثل في أخطاء مهارات العملية املتعلقة بإجراءات تنفيذ مهمة صعوبات "املمارسة"-

انتقاء العملية أو سلسلة  معينة، وأخطاء فهم املقروء وأخطاء التحويل التي تعوق املتعلم عن

العمليات الالزمة لحل املشكلة وأخطاء فك الترميز التي تجعله ال يستطيع التعبير عما توصل 

 .إليه من حل للمشكلة بصورة مقلوبة على الرغم من معرفته للحل
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،ملا يفعله   La posture: تمثل الوضعة أما التحليل النسقي على أساس املمارس-4-3

ناء ممارستهم لعمالهم التطبيقي في محيطه الفيزيائي، البيداغوجي والبشري من التالميذ  أث

حركات ومهارات و سلوكات خالل تنظيم متكامل يضم اإلنسان ، اآللة ،األفكار واآلراء، إدارة 

العمل، بحيث تعمل جميعها داخل نسق واحد ، بناءا ملا تقدم نستخلص جملة من 

 :إلىالكفاءات األدائية تم تصنيفها 

يرتبط أساسا بمواد اللغة سواء العربية أو الفرنسية أو  كفاءات ذات طابع اتصالي: -

اإلنجليزية أي قادر على تعبير باللغة العربية ويتواصل بها وهذا يظهر من خالل القراءة 

املسترسلة للتقارير، وحوصلة مشاريع أو رسائل بحث ألعمال تطبيقية. كما أن له قدرة على 

ص أو عروض أو وسائل يحلل من خاللها الوضعية إشكالية وهياكل مهنية ويركب إنتاج نصو 

 بإعداد ملخصات ودراسة ملف تقني ومختلف أنواع األساسات

أن يتحكم في استعمال اللغة األجنبية، فيعبر بها عن معارفه ومدركاته وذلك من خالل -

 .ي واملعرفي في مجال البحثقراءاته وكتاباته بكيفية صحيحة تمكنه من توسيع رصيده اللغو 

أن يتحكم في أساليب التعبير الرمزي عن طريق الرسومات واملخططات وقراءة جيدة للنماذج -

 .والجداول وتفسيرها في شكل منحنيات ومضلعات باستغالل برنامج الرسم بالحاسوب

واد وهي ترتبط خاصة بالنمو العقلي والذي تسهم فيه خاصة امل كفاءات ذات طابع فكري:-

 :العلمية من رياضيات وطبوغرافيا وبناء وأعمال تطبيقية و مادة التكنولوجيا وذلك

أن يتحكم في املعارف القاعدية من قوانين، مبادئ، مسلمات في العلوم التقنية، -

واستخدامها في حل املشكالت التي تواجهه في مختلف الوضعيات في املادة أو داخل املدرسة 

 .أو خارجها

قادر على البحث عن املعلومات ومعالجتها باستخدام املنهج العلمي والتحكم في أن يكون -

وضع فروض بناءا على مالحظات واستقصاءات إلى التجربة بتنظيم متكامل يضم اإلنسان، 

اآللة، األفكار واآلراء، أساليب العمل، اإلدارة بحيث تعمل جميعا داخل إطار واحد 

  .الستخالص نتائج تم اإلدالء بها
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 :تحليل النشاطات الدراسية4--4

تتمثل في الدراسة التقنية و الخطية و هي عبارة عن الرسم مرتبط باملعارف التكنولوجية, و 

 .هو وسيلة للتعبير الخطي و ذلك بالتحكم في استعمال الرموز و املخططات و التصاميم

للهندسة املدنية  إن تعليم الدراسة التقنية و الخطية تعتمد على ملفات تقنية واقعية

انطالقا من دراسة و استغالل دفاتر الشروط و الكشوف و املخططات املعمارية املختارة 

 .حسب األهداف املسطرة و املوضحة للتالميذ

 .يقوم التلميذ بدراسة ملفات للهندسة املعمارية أو لرئيس اإلنجاز

قا من الرسم يبدأ قراءة و رسم مخطط ملنشآت بسيطة حسب البرنامج املقدم,و انطال -

التحليل التقني و ذلك بمعرفة املعلومات الخاصة باملكان و مراقبتها , معرفة و اختيار املواد و 

 . املركبات الداخلة في اإلنجاز. رسم مخطط اإلنجاز, القولبة و التسليح

و من بين النشاطات الدراسية التي يقوم بها التلميذ مادة الجيوميكانيك يحتوي على:  -

مليكانيكا التطبيقية, تكنولوجية املواد, التجارب الخبرية املحاور الثالثة تتكامل مع بعضها ا

البعض, فمن خالل معرفة تكنولوجية املــواد ) املصدر، الصنع...( من الضروري معرفة 

يزيائية , امليكانيكية , الكيميائية( و معرفة مدى تفاعلها منعزلة أو داخل نظام ) خواصها ) الف

 .مقاومة املواد و الخرسانة املسلحة(

يعتمد التلميذ في علم امليكانيكا التطبيقية على قوانين الحركات و التوازن, مقاومة املواد, و  -

و حساب أبعاد الهياكل و  الخرسانة املسلحة التي تدرس تكنولوجية و قوانين الحساب

املنشآت و بذلك يعطى صورة عن جملة أو نظام مادي من استقرارها, حركتها و شكلها و ميزة 

 . تحويل الطاقة باستعمال قوانين علمية

   :تحليل النشاطات العملية-4-5

 يتخذ التلميذ هذا النوع من املهام خالل املراحل اإلجرائية الفعلية للعمل التطبيقي سواء

 .باملخبر ) إجراء تجربة( أو في الورشة أو امليدان إلجراء مقاسات أو إنجاز إنشاء متمثل في بناء
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األعمال التطبيقية للجيوميكانيك ) املخبر(: كأي عمل تطبيقي يستهل التلميذ نشاطه  -ب

بدراسة أساسيات املواد من تعريف مصدر املواد و كل خصائصها ) الفيزيائية, ميكانيكية, 

يميائية...( و مختلف أنواع التصنيف و مجاالت االستعمال في البناء و األشغال العمومية الك

 .يليها اإلجراء الفعلي للتجربة يستخلص خاللها هدف التجربة

 .و التبرير التكنولوجي أي محاولة االكتشاف و التثبيت من صحة املعلومات -

راقبتها قبل االستعمال ثم يبدأ بالتشغيل يمول التلميذ باألدوات و املواد يقوم بوصفها و م -

 .حسب التسلسل املنطقي ملراحل العمل

تسجيل مختلف القياسات على الورقة التجريبية املحضرة من قبل التلميذ و يحاول اإلجابة  -

عن املطلوب بفهم و ترجمة الظواهر املشاهدة و تحليل املعطيات املتوفرة ليخلص بمعالجة 

لها التلميذ تفسير النتائج من خالل الفرضيات املطروحة ثم كيفية تجريبية يقدم من خال

 استغاللها و يحاول كتابة تقرير تقني يثبت الفرضيات من خالل

القياسات املحصل عليها و إعطاء بعض الحلول باستعمال وسائل اإليضاح و دراسة الحاالت 

 امللموسة و الواقعية.

دراسة األدوات و األجهزة, الطرق الحسابية, رفع األعمال التطبيقية للطبوغرافيا: هي  -ج

األراض ي, التوقيع و مراقبة املنشآت الهندسية و عمل تطبيقي يستهل التلميذ نشاطه العملي 

بدراسة وصفية لألجهزة, و شرح طرق استعمالها لترجمة الفائدة على املمارسة امليدانية, ثم 

ة القياس, و لتحسين أداءه يمارس تمارين كيفية استعمالها و ضبطها و القراءة عليها و دق

حسابية و أعمال تطبيقية و هي على نوعين : تمثيل تفاصيل أو ظواهر طبيعية أو اصطناعية 

ملنطقة موجودة على سطح األرض و هذا برسومات خاصة تفسيرية من خالل نتائج محصل 

ان من خالل مخططات عليها ميدانيا تدعى بعملية الدفع, و أما تمثيل املشاريع على امليد

مرسومة سابقا تدعى بعملية التوقيع و تتم على مراحل يكلف التلميذ من خاللها بمهام 

 .مكتبية و أخرى ميدانية
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 :تحليل النشاطات التنسيقية-4-6

 .هي جل املهام و النشاطات التي يقوم بها التلميذ و العالقة التكاملية و الترابطية التي تجمعهم

ة األعمال التطبيقية للمواد التالية : األعمال التطبيقية للورشة األعمال إن تعليم دراس -1

 التطبيقية للجيوميكانيك

مخبر( و األعمال التطبيقية للطبوغرافيا )امليدان( هذه املواد ال تؤدي بدورها بدون أن يربط ) 

ات الناتجة التلميذ بين النظري و التطبيقي أو بين املجرد و امللموس أو امليداني و الحساب

 .بحقائق واقعية

إن البرنامج يشمل دراسة تقنيات البناء و استخدام املواد و طرق التنفيذ, معرفة اختيار  -2

 .العتاد املستعمل و دراسة التكلفة و األسعار

يعمل التلميذ على التنسيق بين مادة التكنولوجيا و الرسم بحيث الرسم هو وسيلة للتعبير  -3

 .لوجياو هو تطبيق للتكنو 

تقوم األعمال التطبيقية أساسا على التحكم في املادة و الوسائل لهذه اإلنجازات )التنظيم,  -4

 .املتابعة, املراقبة(

 .أخذ كل االحتياطات للتنسيق بين مختلف األشغال -5

عدم الفصل بين الجانب التكنولوجي و حل الصعوبات و ذلك باستعمال وسائل اإليضاح و  -6

ت امللموسة و الواقعية, التدخل بالقياس, باملراقبة, املواد و العتاد و إيجاد دراسة الحاال 

 .مبررات للنمط العملي املستند على املعارف التكنولوجية

طبوغرافيا هي دراسة وسائل البناء و الجيوميكانيك هي دراسة املواد و أعمال الورشة هي  -7

 بإعداد دراسة تقنية و خطية تتمثل في الرسم بناء بالوسائل و املواد و لن يتم هذا البناء إال 

  .التكنولوجي للمبين أو املنشأة

أعمال تطبيقية للورشة, دراسة تقنية و خطية و الجيوميكانيك تتطلب تنسيق مستمر بين  -8

 .مختلف محاور البرنامج
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التطبيقية,  في مادة الجيوميكانيك يحاول التلميذ أن يجمع ما بين املحاور الثالثة امليكانيكا -9

 .تكنولوجية املواد, التجارب الخبرية

ال بد أن يربط التلميذ بين مادة الطبوغرافيا واملواد األخرى مثل الرسم و األعمال  -10

 .التطبيقية باستعمال الوسائل الطبوغرافية

  .إن مواد البناء تدرس بالتنسيق مع أنشطة املخبر, كما ترتبط مع طرق اإلنجاز للورشة -11

امليكانيكا التطبيقية هي أساس حساب أبعاد الهياكل و املنشآت و برنامجها هو امتداد  -12

لبرنامج الفيزياء الذي يحتوي على حجم هائل من املكتسبات و التي تتطلب التحكم في مفاهيم 

أساسية في الرياضيات و من الضروري إقامة تنسيق و تكامل بين امليكانيكا و الرياضيات و 

 ....شعة, الجداء ألشعاعي, دراسة دوال, تحليل البيانات مفاهيم املشتقات ، التكاملذلك في األ 

الطبوغرافيا تكون مجمع النظريات الرياضية و التصورات الفيزيائية و التقنيات العلمية  -13

 .و بعد جغرافي و هندس ي في علم الخرائط و مسح األراض ي

 

 :نتائج الدراسة التحليلية الوصفية -5

التلميذ في محيط متنوع الصفات والخصائص، فهو اجتماعي وثقافي، اقتصادي وإداري يعمل 

وفيزيقي ولكل نوع من هذه األنواع تأثيراته املختلفة على سير العملية التربوية. إن ثراء شعبة 

الهندسة املدنية بجملة من املواد التعليمية منها األدبية والعلمية وأخرى تطبيقية تعتمد على 

د وامللموس وتستند على امليداني الواقعي مما جعلها تتميز عن باقي شعب التعليم الثانوي املجر 

 : بما يلي

تتميز بالصعوبة وهذا للعالقة التكاملية ما بين الجزء النظري والتطبيقي، مواد التخصص 

 .واملواد العلمية واألدبية للمحافظة على وحدة املادة التي ال يمكن تجزئتها

اطات العملية والدراسية والتنسيقية إلى كفاءات قاعدية لتدريس مادة تتطلب النش

التكنولوجيا وهي: القدرة على القراءة والحساب، القدرة على املالحظة والتحليل، القدرة على 

تنظيم أنشطة )عامة أو خاصة( وإنجاز، القدرة على التواصل وحل مشكالت  )تقنية، علمية 
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تصورات ومهارات قاعدية، منهجية طرق التفكير العلمي والتقني، واقتصادية(، له القدرة على 

تمثل القدرات األساسية املرتبطة بالوحدات التعليمية الواجب توفرها في التلميذ عند 

 .التحاق بالشعبة لكي تحقق األهداف اإلجرائية

قة كبيرة، إن املراحل اإلجرائية لألعمال التطبيقية هي األكثر تعقيدا وهذا ملا تتطلبه من د

تذكر املفاهيم والتعليمات، يفهم، تطبق اإلنجازات والتجارب والقوانين. يحلل املعطيات 

ويترجم نواتج. يركب التصاميم ويرسم مخططات. كما يصدر أحكام على نواتج ويعطى 

 .تفسيرات

يتم تقويم الوحدات التكوينية التعليمية من خالل ممارسة ومعالجة وتوظيف املعلومات، 

ملشكالت، وكيفية التزود بطرق ومنهجيات العمل التطبيقي أو مخبري وورشة عمل حل ا

بواسطة التقييم الكمي املتمثل في العالمة كنتيجة للعمل بدون مراعاة مزايا التلميذ بطرق 

 .مقاييس املالحظة أو األداء

ما سواء يمكن تفسير هذه النتيجة  من خالل العملية التعليمية، يبذل التلميذ فيها جهدا 

كان هذا الجهد ذهنيا أو بدنيا، مثل العمليات الحسابية، كتابة تقرير، خلط محلول، 

تمييز...، حيث يعتبر كل منهما واجبا، ذات تنظيم شامل يضم التلميذ، اآللة، األفكار واآلراء، 

أساليب العمل، اإلدارة بحيث تعمل جميعا داخل إطار واحد ومتفاعلة من خالل نظام 

 .دي إلى تحقيق األهدافمعرفي يؤ 

إن ثراء شعبة الهندسة املدنية بجملة من املواد التعليمية منها األدبية والعلمية  •

وأخرى تطبيقية تعتمد على املجرد وامللموس و تستند على امليداني الواقعي مما جعلها تتميز 

 : عن باقي شعب التعليم الثانوي بمايلي

و يكمن دلك في العالقة اإلرتباطية خصائص مواد التخصص للشعبة معقدة  •

واملتداخلة ما بين املواد "الدراسة التقنية والخطية ,أعمال تطبيقية للورشة ,أعمال تطبيقية 

للجيوميكانيك)مخبر( وأعمال تطبيقية للطبوغرافية" يمتحن فيها بصورة شاملة في امتحان 

 . البكالوريا

بين الجزء النظري و التطبيقي , مواد تتميز بالصعوبة وهذا للعالقة التكاملية ما  •

 . التخصص واملواد العلمية واألدبية  للمحافظة على وحدة املادة التي اليمكن تجزئتها
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تتميز بحداثة املواد التقنية وطول البرنامج, حشو في الدروس وكثرة املواد بحيث  •

في اليوم, تدوم  ساعات 8ساعة في األسبوع و  34مادة, حجم ساعي مكثف يقدر ب  26عددها 

 .ساعات وال توجد فترات الراحة 4الحصة التطبيقية في قاعة الرسم أو الورشة 

بالنسبة لظروف التمدرس بالورشة ورغم لألعمال التطبيقية من أهمية في تحسين  •

األداء التعليمي والحث على تخصيص حصص معتبرة ومكثفة للتطبيقات والتمارين ,أال أنها 

 . وسائل واألجهزة واملوادتفتقر إلى بعض ال

غياب الوسائل البيداغوجية و املراجع, و انعدام الكتاب املدرس ي يؤثر على وحدة  •

 .املادة بحيث يرجع إلى مدى اجتهاد األستاذ و كفاءته

نقص في املراجع و كتب التخصص, غياب الزيارات امليدانية و املحاضرات العلمية و  •

 .في املطالعة باملكتبةحرمان التلميذ من ممارسة حقه 

إن املراحل اإلجرائية لألعمال التطبيقية هي األكثر تعقيدا و هذا ملا تتطلبه من دقة  •

كبيرة, تذكر املفاهيم و التعليمات, يفهم, تطبق اإلنجازات و التجارب و القوانين. يحلل 

لى نواتج و املعطيات و يترجم نواتج. يركب التصاميم و يرسم مخططات . كما يصدر أحكام ع

 .يعطى تفسيرات

أما بمقارنة شعبة الهندسة املدنية بالشعب األخرى التابعة للتعليم الثانوي العام  •

نجد أن املواد األساسية هي ستة بدال من ثالثة أو أربعة و هي: الدراسة التقنية والخطية, 

 . ياضيات , الفيزياءالجيوميكانيك, دراسة أعمال ورشة,الطبوغرافيا, ميكانيكا التطبيقية , الر 

يمتحن التلميذ في شعبة العلوم الطبيعية و الحياة في املادة لنفس املحور أما في  •

الشعبة الهندسة املدنية فيمتحن في مادة التكنولوجيا كمركب لخمس محاور و وحدات في 

 .شهادة البكالوريا و هنا تمكن صعوبة املادة

لشعبة الهندسة املدنية مع مستوى اإلكمالي  ال توجد استمرارية متكاملة في البرامج •

 في املكتسبات القبلية للتلميذ.
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 خالصة :

عرف التعليم التكنولوجي في العشريات األخيرة تطورا ملحوظا في عدد من بلدان 

العالم, و خاصة املتقدمة منها. و يكمن االهتمام بهذا النوع من التعليم في الدور البارز الذي 

لة التقدم العلمي و التكنولوجي, باعتباره الحلقة الهامة في عملية ضبط يلعبه في دفع عج

النظام التربوي و التكويني كما أن تقدم و تنمية أي بلد في مجاالت االقتصاد و الصناعة, 

مرهون بالدرجة األولى بالتعليم التكنولوجي, الذي يسمح باكتساب املهارات التي يتطلبها هذا 

 .التقدم و هذه التنمية

وقد سايرت الدولة الجزائرية هذه االتجاهات واستجابت للعديد من التوصيات والجهود 

الداعية إلى إصالح التعليم الثانوي، وأدى ذلك على تنفيذ العديد من املشاريع واألنشطة 

اإلصالحية من جوانب عدة: هيكلة، تنويع وتخصصاته، وتحسين مناهجه وطرائقه ونظم 

 .تعليمية والتنمية املهنية للعاملين فيه، وتمويلهالقويم فيه، وبيئته ال

غير أن رغم التحديات الداخلية في نفس الوقت تلك التي تستوحى من واقع املدرسة الجزائرية  

وتلك التي يحملها املجتمع نفسه وتواجه النظام التعليمي التربوي كمنطلق ومبرر لدواعي 

ل العوامل الخارجية لنظام التعليم الثانوي التطوير وفرص التجديد واإلصالح فهي التي تشك

التي ينبغي مراعاتها عند التخطيط الجيد واملدروس لتطوير التعليم الثانوي إال أنه لم يخلو 

من مشاكل ونقائص في اإلمكانيات وقصور في الجهود وضعف في نوعية املخرجات، تشكل 

ة وإذا استطعنا استيعاب تلك العوامل الداخلية لبيئة النظام التعليمي للمرحلة الثانوي

 .النقاط الجوهرية التي تمثل نقاط الضعف يمكننا العمل على تحسينها والحد منها

كما يتعلق األمر باملنظومة التربوية، ملواجهة التحديات املرتبطة بالعصرنة، واستكمال 

دة التي ديمقراطية التعليم، وتحكم في العلوم التكنولوجية، ثم التكفل باملتطلبات الجدي

أفرزتها التغيرات املؤسساتية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ومن جهة أخرى تتمثل 

عوملة االقتصاد وفي الحضارة العلمية والتقنية التي تساعد على بروز شكل جديد للمجتمع 

املعرفة. فاألصل في منهجيات اإلصالح التقليدية ضئيل ملن يتم االعتماد على منهجيات 

 واقعية تفرز العالقة بين املؤسسة التربوية واملجتمع املحلي وتحدث إصالحا حقيقيا.إصالح 
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