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اإلطار النظري للدراسة: أوال. 

اإلطار المنهجي للدراسة: ثانيا. 

تشخيص واقع تدريس الجغرافيا وفق مدخل الكفايات: ثالثا 

بناء مقترح النموذج الديداكتيكي و تجريبه: رابعا. 

توصيات الدراسة: خامسا. 

 محاور المداخلة



 تدريس الجغرافيا بالمغرب و البحث عن النموذج البيداغوجي -1

 

(  Le modèle transmissif)تدريس الجغرافيا والنموذج اإللقائي 

 :ومرحلة التركيز على محتوى المادة
 

 constructiviste)النموذج البنائي والسوسيوبنائي.. تدريس الجغرافيا

et socioconstructiviste ) البحث :البيداغوجي الجديد النموذجو

 !عن الهوية؟

 

 Le modèle)النموذج السلوكي .. الجغرافياتدريس 

behavioriste )ومرحلة تطبيق صنافات األهداف: 

 

 اإلطار النظري للدراسة: أوال



المقاربة الوظيفية في تدريس الجغرافيا في  -2 

 المرحلة الثانوية

مساعدة المتعلمين 

على نقل المعرفة 

الجغرافية 

النظرية في 

تطبيقات من 

 الحياة اليومية ؛

التعلم عن طريق 

الخبرة المباشرة 

 بالبيئة الحقيقية

 

التمكن من تطبيق 

المفاهيم والمعارف 

والمهارات 

الجغرافية من 

خالل التوصل إلى 

حلول لما يواجه 

المتعلم من 

مشكالت في حياته 

بيئية واجتماعية، )

.,, ومجالية  

 

إعداد وتكوين 

المتعلم لالنخراط 

في قضايا 

السياسية، )مجتمعه

االجتماعية، 

...(البيئية  

 

أن يكون لتعلم 

الجغرافيا فائدة ، 

وجاذبية عند ومتعة 

 المتعلمين؛

 



                                 

                                 

تطور المنتوج االبستمولوجي 

: والمنهجي للجغرافيا على مستويات  

طبيعة الموضوعات -

 ،(االبستمولوجي)

 المعارف والمفاهيم، -

النهج )األدوات المنهجية -

 (.الجغرافي

 

 

 

 

 

-المضامين )التطور البيداغوجي 

...(الكفايات -االهداف  
 

 

 

 

 

 

 

االقبال على الغش في مادة  -

 الجغرافيا 

تراجع مثير ومقلق في مستويات -

 تحكم متعلم الثانوي 

 .الجغرافية في الكفايات -

 

 

مشكل تدريس وتعلم  وتقويم  -

 الجغرافيا بالثانوية وفق 

 :بالكفاياتالمقاربة 

طغيان الطابع التقليدي في -

التدريس على حساب الجوانب 

 العملية( الوظيفية)التطبيقية 

 التركيز على الحفظ والملخصات-

 مشكلة التقويم-
 

 

 

 

 

 

 مشكلة البحث

 اإلطار المنهجي للدراسة: ثانيا



 :صغنا مشكلة الدراسة في سؤال مركزي عام

مستوى ) التاهيليإلى أي حد ساهم تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي 

باعتماد المقاربة بالكفايات في تجويد التعلم؟ وكيف ( الجذع المشترك

 يمكن تطويرها ديداكتيكيا بالمقاربة الوظيفية؟

 

إشكالية البحث



إلىىىىىىىىىىىرم اممىىىىىىىىىىى م   ىىىىىىىىىىى  م      ىىىىىىىىىىى م
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 ل ي  كتيكيىىىىىىى م ىىىىىىىىرمي ىىىىىىىت  م جىىىىىىىم  م

 , لكف ي ام    م  ي 

 توجددددد فددددروق دالددددة بددددين مكتسددددبات

التالميددددذ الددددذين تلقددددوا تكوينددددا وفددددق 

وظيفدددي  /نمدددوذج ديدددداكتيكي تطبيقدددي

مستند على مددخل الكفايدات بالمقارندة 

مددع زمالئهددم الددذين لددم يخاددعوا لهددذا 

 .النموذج
 

أسئلة الدراسة وفراياتها
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المقاربىىىىىة بالكفايىىىىىات تبنىىىىىى االصىىىىىال  الجديىىىىىد : موادددددوعي -       

 ؛.للعملية التربوية اكبيداغوجيا وإطار

أن مدخل الكفايات في تدريس الجغرافيا خاصة ، مقاربة صعبة : ذاتي -

التطبيىىق وارجىىرأة الديداكتيكيىىة، نتيجىىة الخلىىط الىىذب أفر تىىه اردبيىىات 

 .التربوية لمصطلح الكفاية وكيفية أجرأتها في العملية التعليمية 

 

محاولة إيجاد صيغة مالئمة تتناسب والتطور الذب جىا  بىه -

 لتدريس الجغرافيا للسلك  الثانوب التأهيلي؛مدخل الكفايات 

مددادة للحفددظ واسددتظهار  المعددارف االنتقىال بالجغرافيىىا مىىن -

 تطبيقية-وظيفيةإلى جغرافيا 

وادددددعيات مدددددن الواقدددددع  االجتمددددداعي وتوظيفهىىىىىا علىىىىىى -

 .واالقتصادي والبيئي اليومي للمتعلم

عمل بيبليوغرافي نظري  الدراسات السابقة  تشخيص 

 الواعية  بناء نموذج ديداكتيكي

 الدوافع

أهداف 

وأهمية 

 الدراسة

 المنهجية
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مفهدوم الكفايدة علىى ضىو  تحليل منهاج الجغرافيدا رك نا على  -       

وأنواع الكفايات الجغرافية ومنهجية العمدل المقترحة لتدريس الجغرافيا 

 ؛الديداكتيكي وأشكال التقويم

تحليددل ماددمون الكتددب المدرسددية للجددذع المشددترك كمىىا رك نىىا علىىى  -

 ...(مفاهيم محورية، قدرات، كفايات)على ضو  شبكة مقترحة للتحليل 

 اللقاءات التربوية مع المفتش التربويأجريناها أثنا  

 ، شبكة التواصل االجتماعيوعبر   

تتبىىإ إنجىىا  حصىىس تدريسىىية فىىي مىىادة الجغرافيىىا بالجىىذو  

 ...المشتركة بثانوية أكلموس نيابة خنيفرة

تحليل 

 المامون

 المقابلة

 المالحظة

 استمارة

ئهىىىىم الستقصىىىىا   راأسىىىىتاذة وأسىىىىتاذ  100و عىىىىت علىىىىى 

 :بخصوس  تدريس الجغرافيا وفق المقاربة بالكفايات
خريجىىىىوا مراكىىىى  )سىىىىنة  14+مىىىىنهم  اولىىىىوا التىىىىدريس  50%

 (التكوين

 (خريجوامراك  التكوين)سنة  14تقل خبرتهم عن  30%

 توظيف مباشر 20%

 تشخيص واقع تدريس الجغرافيا بالكفايات: ثالثا
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غيىاب  -إلىى عامىة وخاصىةالكفايدات الجغرافيدة تىم تصىنيف :المستوى البيداغوجيعلى -       

واددعيات عىىدم التركيىى  علىىى  -التمييددز بددين القدددرات واالهددداف والكفايدداتالوضىىو  علىىى مسىىتو  

 (.في الكتب المدرسيةبالطرح االشكالي تعويضها ) التي نصت عليها الوثائق الرسمية المشكالت 

االنفتىا  علىى البيئىة )الرسىمية تطبيقات عملية في التوجيهات التربويدة : على المستوى الديداكتيكي-

 التعلمية، -لكن لم يتم أجرأتها في العملية التعليمية ...(المحلية من خالل ال يارات الميدانية

، بالرغم من أن منهاج الجغرافيا رك  علىى تقىويم كفايىات المىتعلم وقيىاس مىد  مستوى التقويمعلى -

 قدرته على تعبئة موارده لحل مشكالت واقعية، فإن التقويم ال ي ال يرك  على الجانب المعرفي
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 .مفهوم المج و ات أو الوحدات لم يحترم في الكتب المدرسية بد  بالكفاية انتها  بالتقويم-

تمت العودة إلى الجغرافيا الكالسيكية والفصل بين ماهو طبيعي وبشرب خاصة في  -

 .المج و ة ارولى

وكذلك الشأن بالنسبة ( المعرفية والمنهجية والمواقفية)الخلط بين الكفايات بأنواعها -

 لألهداف
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بين المدرسين المستجوبين، انعكىس علىى مستويات المعرفة بالكفايات وجود فروق بين أ-

الدددتمكن مدددن يوافقىىىون بشىىىدة علىىىى أن الكفايىىىة هىىىي %  70الممارسىىىة الفصىىىلية، إذ أن 

 ؛المعارف

 في مجال تدريس الجغرافيا بالكفايات؛تكوينا اعيفا من المستجوبين تلقوا % 62ب-

انعكس سلبا على التوظيىف السىليم لبيىداغوجيا اعتماد الطرائق الكالسيكية في التدريس ت-

 الكفايات؛

من المستجوبين يرون أن تىالمم الكتىب المدرسىية مىإ كفايىات تىدريس الجغرافيىا % 61ث-

 .الواردة في الوثائق الرسمية جا  ضعيفا
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 الجغرافية الكفايات األهداف الجغرافية الطرائق الديداكتيكية المحتوى الجغرافي التقويم

 جا  ما بين الربط

 المرجعية ارطر في

 العليا والمستويات

 واالنفتا  التفكير من

 جغرافية قضايا على

 محيط من قريب

   المتعلم

 المفاهيم تعلم-

 الجغرافيا

 وظيفيا؛

 المعرفة وظيفية-

 الجغرافية؛

 المهارات وظيفية-

 الجغرافية

 المنهج تنويإ-

 الجغرافي

 

 الطرائق تنويإ

 :الديداكتيكية

 الطريقة-

 الحوارية؛

 حل بيداغوجيا-

 المشكالت؛

 من االنطالق-

 مشكلة؛ وضعية

 على االنفتا -

 الخارجي المحيط

  للمتعلم

 الديداكتيك)

 (الوظيفي/العملي

 مختلف تحديد -

 في البشرية ارنشطة

 المجال؛

 المناهج توظيف-

 والمعارف

 المختلفة؛

 تحسيس-

 المتعلمين

 والقيم بالمعايير

 لتنظيم المحددة

 المجال

 الجغرافي؛

 البنية تحليل-

 للمجال المعقدة

 ارحكام وإصدار

 

 -معرفية كفاية-

 ,مفاهيمية

 التفكير كفاية-

 كفاية/المجالي

 منهجية،

 مهارية، كفاية-

 تطبيقية كفاية-

 /بيئية /اجتماعية

 وظيفية

 مقومات منهاج الجغرافيا وفق النموذج الوظيفي

 بناء مقترح النموذج الديداكتيكي وتجريبه: رابعا



 :قاعدة نظرية 

 ؛التعريف بالنموذج الديداكتيكي المعتمد -

 ؛مرجعياته التربوية أسس النموذج وأصوله المنهجية والنظرية و -

السدددياق العلمدددي  )ويتنددداول خمسدددة جواندددب رئيسدددة: السدددياق العدددام -

السدددياق    الفلسدددفي  السدددياق المجتمعدددي  السدددياق التربدددوي  السدددياق 

 (الديداكتيكي

ويتمحددور الشددق الديددداكتيكي الجغرافددي حددول ثالثددة ركددائز جغرافيددة  -

 ؛أساسية كما يظهر في الشكل الموالي

للنموذج المقترح الديدكتيكيلبناء 



 اين ومتى 

 ولماذا

 توظف؟

 أية جغرافيا

 تدرس؟

ديداكتيك 

 الجغرفيا

 المتعلم المدرس

 المحيط
كيف 

 توظف؟

=الجغرافيا النظرية -1  

معارف جغرافية –مفاهيم   

وفق المقاربة التطبيقية للجغرفيا الديداكتيكيالبنا  : 1الشكل رقم   



محاور وحدات ديداكتيك الجغرافية التطبيقية 

 المقترحة للتجريب الميداني

مفاهيم 

 ومعارف 

 الجغرافية العملية الجغرافية البيئية

الخريطة 

 الطبوغرافية
مفاهيم 

 معارف
 مشكالت 

أساليب 

 منهجية 

معالجة مشكلة 

 بيئية محلية

معالجة قضية مجتمعية 

 مجالية محلية

لجغرافية البشريةا  

 مشكالت
أساليب 

 منهجية 

 الخرجة الميدانية  التواصل والتفاعل االجتماعي  بيداغوجيا حل المشكالت

 أدوات معارف

 استكشاف المجال الجغرافي المحلي

الجمإ بين مفاهيم ومعارف جغرافية مدرسية 

 وتطبيقها في الميدان



 :ميدانيةقاعدة 

 الوحدة النجاز المنهجية والخطوات الطريقة تتامن التي التكوينية المصوغة تتكون

 :المقترح التصور وفق

 المنظومة  الطبوغرافية السكان الخريطة) دراسية وحدة ثالث اختيار-

 قيام مع الدراسية الفصول داخل المتعلمين مع وتمارين أنشطة  و(البيئية

    (الدراسي الفصل خارج) خارجية بأنشطة

     أهميتها حسب الجغرافية التعلمات لتقويم شبكة-

 النموذج نجاعة مدى على للتعرف التقويمي الرائز تجريب تم ذلك بعد-

 .المقترح الديداكتيكي

(تابع)للنموذج المقترح الديدكتيكيلبناء 



 النظرية الجغرافية الموارد وتطبيق تعبئة :األساس الكفاية•

 المتعلم ربط في ( ...منهجية مواقف، معارف، مفاهيم،)

 مشكالت معالجة خالل من) مهمة إلنجاز وظيفيا بمحيطه

 .(مختلفة وضعية في واقعية جغرافية

 ثالث(وظيفية-تطبيقية -منهجية -معرفية) كفايات وثالث•

 االنشطة تصريف بطائق أنظر)تعلمية أهداف 6و قدرات

   :(التعلمية

(تابع) الديدكتيكيالبناء   



 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الرائز

 المرحلة القبلية

 87, 21 14, 37 الضابطة

 22,36 42,43 التجريبية

 المرحلة البعدية

 24,12 44,42 الضابطة

 14,63 81,53 التجريبية

بعد تصحيح االختبار في مرحلتيه القبلية والبعدية وتفريغ النتائج ومعالجتها إحصائيا 

 :جاءت النتائج العامة بالصورة التي تمثلها الجداول والمبيانات الموالية

          

 

النتائج العامة

 النتائج العامة لالختبار في مرحلتيه القبلية والبعدية



T الداللة فروق المتوسط 

6,54 23,12 
عند  ستودنت" ت"قيمة تفوق 

 0,05مستوى الداللة 

بالنسبة  البعديداللة الفروق في النتائج العامة لالختبار 

 للمجموعتين



 التجريب الميداني

 تركيب ومناقشة

 اقتراحات وتوصيات حدود التجريب الميداني

الميداني للنموذج الديداكتكيالتجريب حول 



 

 

مع الشكر الجزيل على         

 المتابعة واالهتمام


