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  :مقدمة

في كل مرة تغير الجزائر منظومتها التربوية حسب تغيرات العصر فمن المدرسة 

التقليدية إلى المدرسة الحديثة التي ترتكز أساسا على سلوك التلميذ الخارجي إلـى  

المدرسة التي ترتكز أساسا على باطن التلميذ وحاجياته فهذه األخيرة هـي التـي   

  .دف الذي ارتكزت عليه اإلصالحات الجديدةتعنى بالتدريس بالكفاءات وهو اله

 أدائهـا  تطـوير  الجزائرية التربوية المنظومة حاولت التجديد حتمية من وانطالقا

 إصالحات بعدة فقامت العالم يعرفها التي المتغيرات ومواكبة المستجدات، لمسايرة

  .1التعليمية البرامج الخصوص على هذه اإلصالحات مست االستقالل منذ

ان إصالح المنظومة التربوية يهدف إلى تحديد غايات التعليم حتـى تكـون   ك وإذا

، وإلى تحقيق أهداف التكـوين واسـتخدام   مالئمة لحاجات األفراد والمجتمع أكثر

أحسن الوسائل وأنجع الطرائق، فإن مقاربة الكفـاءة تبـدو فـي هـذا المنظـور      

  .2إستراتيجية محكمة اآلليات والجوانب لتحقيق الهدف

غل المهتمون بقضايا التعليم والتربية، بالبحث في األهمية البيداغوجية لمفهوم وينش

مفهوم الكفاءات، يأتي هذا االهتمام في سياق تطور النظريات التربوية : هو يأساس

الحديثة الموازية لتطورات متسارعة في مجاالت علم النفس المعرفي والتربـوي  

بالنظر إلى تطـور  وطناعي والبيولوجيا، وحقول الذكاء االصوعلم اجتماع التربية 

حاجات وإشكاالت المجتمعات المعاصرة نفسها، وهي حاجات أضـحت تطـرح   

إشكالية التكوين الجيد لألفراد ومدى استعدادهم وقدرتهم علـى حـل المعضـالت    

الطارئة أو المحتملة، سواء تعلق األمر بمجاالت تدبير المقاوالت وتنمية المـوارد  

قدرة على حل المشاكل اليومية التي تعترض سبيل تفاعل الفرد مـع  البشرية أم بال

العالم، وهذا ما يجعل الكفاءة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبنيـات الوظيفيـة للـدماغ    

البشري بواسطة األطر المعرفية المحبوسة، والتي تمثل حصيلة تفاعل الفرد مـع  

                                                
، ص 2007، المعھد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة، الجزائر، سند تربوي تكویني على أساس المقاربة بالكفاءاتأحمد الزبیر،  -  1
6.  
 1،  ص2002، السنة 47المركز الوطني للوثائق التربویة، العدد ، مجلة نافذة على التربیة، كلمة العدد ،مصطفى بن حبیلس  -  2
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اعي والثقـافي للوجـود   العالم، كما أنها تنمو وتتطور وفق شروط المحيط االجتم

   .1اإلنساني

  :ولقد تمحور محتوى هذه الرسالة لإلجابة على األسئلة التالية

 مقاربة عن طريق التي تحاول إستراتيجية التدريسما هي األبعاد االجتماعية  -1

  ؟أن ترسخها عند التالميذ الكفاءات 

ى كمـي  محتـو (إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات  تهل نجح -2

في التعبير عن األبعاد ) ونوعي، طريقة تدريس، وضعيات تعلمية، أساليب تعلمية

بالشكل الذي ة إلى ترسيخها عند التالميذ، يالتي تسعى المنظومة التربواالجتماعية 

  من فهمها واستيعابها والعمل بها؟يمكنهم 

سية، تناولنـا  فصول أسا ستةولإلجابة عن هذه األسئلة فقد قسمنا هذه الرسالة إلى 

، حيث تم إشكالية البحث واإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانيةفي الفصل األول 

ة، الفرضيات وأهداف وأهمية الدراسة، ثم تحـدثنا عـن حـدود    المشكلفيه تحديد 

كما تحدثنا عن الضـبط اإلجرائـي لمتغيـرات الدراسـة     الدراسة الموضوعية، 

نتي الدراسة وخصائصهما، ثم أدوات الدراسة، ومؤشراتها، ثم المنهج المتبع، ثم عي

  .ثم تحدثنا عن كيفية تطبيق هذه األدوات

كما تناولنا في الفصل الثاني المنظومة التربوية واألبعاد االجتماعية، وشمل هـذا  

أربعة عناصر أساسية، تناولنا بدايـة المنظومـة التربويـة والقـيم     الفصل على 

دور المنظومـة   االجتماعية، ثم دور المنظومة التربوية في الضبط االجتماعي، ثم

التربوية في ترسيخ صور االنتماء االجتماعي، ثم دور المنظومة التربويـة فـي   

الفصل الثالث فتحدثنا عـن   أما فيترسيخ األبعاد األخالقية واإلنسانية عند التلميذ، 

المبررات االجتماعية لتبني إستراتيجية التدريس عن طريق المقاربة بالكفـاءات،  

اإلستراتيجية وأهدافها، وطرائـق التـدريس   هذه التعريف بحيث تناولنا في البداية 

األصول النظرية إلسـتراتيجية  ثم تناولنا بالدراسة  ووضعيات التدريس، وأساليبه،

                                                
، األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین، سلسلة األسس المعرفیة، والبالغیة، إستراتیجیة التدریس بالكفایاتشكري إسماعیل،  -  1

 . 2، ص 2007إنتاجات تربویة، الرباط، 
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طريق المقاربة بالكفاءات، ثم تناولنا محـاور التجديـد فـي هـذه      التدريس عن

اإلستراتيجية في األهداف والطرائق والوسائل، وتناولنا أخيرا األبعاد االجتماعيـة  

  .لهذه اإلستراتيجيةواالجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية 

وسـط ومنهـاج   أما في الفصل الرابع فتعرضنا بالدراسة إلى مرحلة التعلـيم المت 

التربية المدنية المعتمد في هذه المرحلة، حيث تناولنا في البداية أهداف وخصائص 

ثم تناولنا بالوصف منهاج التربية المدنية في مرحلة التعليم مرحلة التعليم المتوسط، 

فـي   ثم تناولنا األبعاد االجتماعية التي يحتويها منهاج التربيـة المدنيـة   ،المتوسط

  .توسطم الممرحلة التعلي

تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بمحتـوى بـرامج    أما في الفصل الخامس فتناولنا

البيانات الميدانية الخاصة باألبعاد األربع التدريس، حيث تناولنا بالتحليل والتفسير 

التي تناولتها الدراسة والتي استخرجناها عن طريق بطاقة تحليل محتـوى كتـب   

التفاعل االجتماعي، الضبط االجتمـاعي،  (التعليم المتوسط  التربية المدنية لمرحلة

   ).االنتماء االجتماعي، والبعد األخالقي واإلنساني

بطرائـق  تحليل وتفسـير البيانـات المتعلقـة    أما في الفصل السادس فقد تناولنا 

أو البيانات التـي   ،التي جمعناها من خالل تطبيق بطاقة شبكة المالحظةالتدريس، 

يها من االستبيان الذي وزع على أساتذة التربية المدنية لمرحلة التعلـيم  تحصلنا عل

  .المتوسط
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  :تمهيد

سوف نحاول في هذا الفصل التمهيدي صياغة المعالم األساسية لإلطار المنهجي لهـذه الدراسـة   

وذلك من خالل تحديد مشكلة الدراسة ووضع فرضيات يتم على ضوئها البحث وتحديد أهمية هذه 

  .عية لهذه الدراسةالدراسة واألهداف التي يسعى الباحث إلى تحقيقها ونضع الحدود الموضو

يتم في هذا الفصل عرض إجراءات الدراسة الميدانيـة وأهـم األسـاليب    من جهة أخرى سوف 

المستخدمة للحصول على النتائج، وذلك من خالل عرضنا للضبط اإلجرائي لمتغيـرات البحـث   

يـات  التقنو وكيفية تطبيق أدوات الدراسةومجاالت ومنهج وعينة الدراسة، وأدوات جمع البيانات 

في تحليل وتفسير النتائج المتحصل عليها ثم في األخيـر خالصـة وتقيـيم     اإلحصائية المستخدمة

  . للفصل

 :الدراسةإشكالية  :أوال

إن التوجهات الجديدة في مجال التربية دلت على أن فعالية منظومة تربوية ما تقاس أكثر فـأكثر  

ـ  ب مـع الغايـات والطلـب االجتمـاعي     بحصيلة الكفاءات المحققة لدى المتعلمين وذلك بالتناس

حيث تهدف إصالحات األنظمة التعليمية إلى تحديث مقاصد وغايات التعليم لجعلهـا   ،واالقتصادي

أكثر انسجاما مع حاجات األفراد والمجتمع وال شك في أن المهمة األساسية للمنظومة التربوية هي 

ل ضمن هذا المفهوم إنتاج الفرد الكفء في ويدخ ،إعداد الفرد للحياة السليمة المنسجمة مع المجتمع

  .النجاح في الحياةلتفاعل االيجابي مع اآلخرين وعلى ا، القادر على حل مشكالته وميدان العمل

التفكيـر   ،وال شك في أن إعداد الفرد بهذا المعنى يتطلب من القائمين على إعداد البرامج التعليمية

الكفيلة بإعداد الفرد ليحيا الحياة السليمة المنسجمة مـع   في صيغة لتضمين كافة األبعاد االجتماعية

  .مجتمعه في كافة المراحل التعليمية من االبتدائي وحتى التعليم الجامعي

وضمن هذا السياق يأتي اإلصالح الجديد المعتمد على إستراتيجية التدريس عن طريـق مقاربـة   

فاءات االجتماعية الشاملة، وذلك بتجديـد  الكفاءات، لتحقيق هدف إيصال التالميذ إلى جملة من الك

باعتبارها المادة األساسية المنـوط بهـا ترسـيخ األبعـاد     (المنهاج التعليمي لمادة التربية المدنية 

وإعادة صياغتها من جديد، بشكل يتالءم مع متطلبات ) االجتماعية للمجتمع الجزائري عند التالميذ

عدادات األساتذة واألهداف المرجوة من هـذه العمليـة،    العصر، ومقتضيات العملية التعليمية واست

ولقد تجلى ذلك في تجديد المحتوى العلمي للكتاب المدرسي، في جميع المواد ومـن بينهـا مـادة    
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التربية المدنية، حيث من المفترض حسب األهداف الجديدة لهذه المادة أن يزيـد حجـم الجرعـة    

وى وحده ال يكفي فقد تم أيضا تبعا لذلك تعديل الطرائـق  االجتماعية المقدمة للتالميذ، وألن المحت

ومنهجيات التدريس وفق ما تتطلبه فلسفة هذه اإلستراتيجية وإجراءات تطبيقها، فتغيرت المفـاهيم  

، كما تغيـرت األسـاليب   )القاعدية، المرحلية، الختامية(من الهدف التعليمي إلى الكفاءة بأنواعها 

مية، وظهرت أنواع مستحدثة من التقويم، كما أن اإلجراءات العمليـة  التعليمية، والوضعيات التعل

  .لتقديم الحصص الدراسة عدلت لتتالءم مع فلسفة هذه اإلستراتيجية

الرامية لجعل المنظومة التربوية قادرة على إنتاج الفرد المتوافق ) النظرية(إن كل هذه اإلجراءات 

ت عملية على المسـتوى الميـداني مـع العنصـرين     مع مجتمعه المتبني لقيمه لم ترافقها إجراءا

األساسيين المعنيين بهذا اإلصالح وهما األستاذ والتلميذ، مما جعل هذه اإلستراتيجية غريبة عنـد  

نزولها للميدان، بحيث لم يتبناها قطاع واسع من األساتذة، ونبذ العمل بها بعضهم، ولم يسـتوعبها  

  .اآخرون، ولم يرى بعضهم جدوى من تطبيقه

إن عدم التفاعل االيجابي نسبيا مع هذه اإلستراتيجية في محتواها وطرائقها، نـتج عنـه بعـض     

أنها محاولة إلماطـة   فإن أهمية الدراسة تكمن فيمن هذا المنطلق القصور في بلوغها ألهدافها، 

وتكمـن  اللثام عن جملة من النقاط الغامضة التي مازالت تعترى هذه التجربة منذ بداية تطبيقهـا،  

  :أهمية هذه الدراسة أساسا في

هذه الدراسة مما يعني أن  نسبيا،الكفاءات الزالت حديثة مقاربة تجربة التدريس عن طريق  نإ -1

في إيجابيات وسلبيات هـذه   تسعى للبحثالتي  األخرى، د الطريق للعديد من الدراساتسوف تعب

  .بالنواحي االجتماعيةباطها سواء من النواحي التربوية البحتة أو في ارت ،التجربة

إن من بين األسباب التي أدت إلى كثرة األخطاء في التجـارب السـابقة نقـص الدراسـات      -2

حاول هذه الدراسة التوصـل  تجدتها وبداياتها، وسوف في مهدها والممحصة لهذه التجارب وهي 

  .تكرار تلك األخطاء والزالت تساعد على تجنبإلى نتائج 

عمليـات التقيـيم   الوصايات بمختلف مستوياتها فـي   ،ساعد نتائج هذه الدراسةكما يمكن أن ت-3

ليحقـق   ،بشكل خـاص  المدنية واإلصالح والتطوير للمناهج الدراسية بشكل عام ولمناهج التربية

  .التعليم األهداف والغايات المرجوة منه
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 ،مادة التربيـة المدنيـة  المهتمين بإعداد المنهاج الدراسي ليمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة،  -4

للمجتمع الجزائري في الكتاب المدرسي األبعاد االجتماعية وعملي لتضمين  بتقديم إطار فكري

 .لهذه المادة

المجال إلجراء بحوث مماثلة بهدف الكشف عن أفضل الطـرق   يمكن أن تفتح هذه الدراسة -5

  .في وتقاليده وعاداتهوالمنهجيات والتقنيات لتناول الموضوعات ذات الصلة بقيم المجتمع 

  :كما تهدف هذه الدراسة إلى

والتعرف الكفاءات في مناهجها، ومضامين برامجها، مقاربة فهم تجربة التدريس عن طريق  -1

 .مواطن التجديد في هذه التجربة، وما الذي يميزها عن باقي التجارب على

ليم المتوسط فـي عالقتـه   وصفا مفصال لمنهاج التربية المدنية لمرحلة التع تقدم هذه الدراسة -2

بجملة من األبعاد االجتماعية التي يحتويها هذا المنهاج، موضحا كيفية تنـاول تلـك األبعـاد    

  .االجتماعية في الكتاب المدرسي للسنوات األربع من مرحلة التعليم المتوسط

فـي ترسـيخ   الكفاءات مقاربة التدريس عن طريق بيان دور إستراتيجية دراسة ال تحاول هذه -3

منهـاج  التي تحظى بحضور قوي في  االجتماعيةاألبعاد وتحاول معرفة  ،االجتماعيةألبعاد ا

 .كشف األسباب وراء ذلكتو التربية المدنية،

تحاول التعرف على دور الطرائق والمنهجيات المستحدثة في هـذه اإلسـتراتيجية فـي    كما   -4

  .ترسيخ األبعاد االجتماعية عند التالميذ

في المرحلة المتوسطة بهدف  المدنية التربية  جاالتحليل النوعي لمنه ىإل تهدف هذه الدراسةو -5

  .األبعاد االجتماعيةج اعلى األسلوب الذي تناول به هذا المنه التعرف

فإن السؤال الملح الذي يطرح نفسه بعد أكثر من سبع سنوات من تطبيـق هـذه   من هذا المنطلق 

   :اإلستراتيجية هو

، من خالل محتـوى منهـاج التربيـة    يس عن طريق مقاربة الكفاءاتالتدر إستراتيجيةهل أن 

 ة،ي، ومن خالل طرائق ومنهجيات التدريس الجديدة المستمدة من هذه اإلستراتيجالجديدالمدنية 

   ؟للمجتمع الجزائري عند التالميذلتبني األبعاد االجتماعية  ةغرس المفاهيم المكرسعلى تعمل 
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قمنا بتحليل لعناصر العملية التعليمية متمثلة فـي محتـوى بـرامج    وإلجابة على هذا السؤال فقد 

  .التعليم، وطرائق التدريس، وكيفية تطبيق هذه الطرائق من طرف األساتذة في الفصول الدراسية

  :ولقد خلصنا إلى ست فرضيات أساسية

جية التدريس إستراتيمنهاج التربية المدنية المعد وفق في صياغة محتوى  مدعتُاُ :الفرضية األولـى 

مـن   كـم اسـتخدام   (من اآلليات التربوية والبيداغوجية على جملة  عن طريق مقاربة الكفاءات

عـن األبعـاد    ، الشرح والتوضيح، الحجج والبراهين، تنويع مجاالت التعبيرالمضامين االجتماعية

 ألبعـاد ااالجتماعية، تنويع في طبيعة المضامين االجتماعية، تنويع فـي أسـاليب التعبيـر عـن     

   .)االجتماعية بين المباشر وغير المباشر

الكفاءات  تهدف إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات إلى ترسيخ :الفرضية الثانية

الكفاءة (بعناصرها الثالث  الكفاءاتوذلك عن طريق اكتساب لدى التالميذ، االجتماعية الشاملة 

  .)كفاءة اإلنجازو ،كفاءة األداءو ،المعرفية

المعتمدة في إستراتيجية  المنهجياتمن أهم  التعلميةالتعليمية وضعيات تنوع الإن : الثالثةالفرضية 

الوصول إلى  في لتلميذا يساعداألستاذ عليها  واعتمادالتدريس عن طريق مقاربة الكفاءات، 

  .المستهدفةاالجتماعية  الكفاءات

إلى الكفاءات األستاذ في إيصال التالميذ تساعد ة األساليب التعليمية التعلميإن  :الرابعةالفرضية 

وفقا للمتطلبات البيداغوجية، ساليب في هذه األ يغير األستاذاالجتماعية الختامية المنشودة، ولذلك 

  .عند التالميذ ترسيخ األبعاد االجتماعية بما يحقق هدف

  :الخامسةالفرضية 

ف فإن إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة للوصول بالتلميذ إلى الكفاءات االجتماعية المستهد

  .الكفاءات تعتمد على تقويم المكتسبات االجتماعية للتلميذ في جميع مراحل بناء الكفاءة المستهدفة

االنطالق، (الثالث لتقديم الدروس  ة من المراحلمرحلبعناصر كل إن االلتزام  :الفرضية السادسة

ى الكفاءات االجتماعية بشكل ميذ إلالتاليساعد في إيصال  ،)االستثمار والتوظيف ،بناء التعلمات

  .شامل
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 التدريس عـن  إستراتيجيةالتأكد مما إذا كانت  علىالموضوعية في حدودها تقتصر هذه الدراسة و

للمجتمع الجزائري عند التالميـذ،   طريق المقاربة بالكفاءات تساهم في ترسيخ األبعاد االجتماعية

  :هذه اإلستراتيجية دراسة جانبين مهمين منتم  فقدوللتوصل إلى ذلك 

ـ محتـوى  تحليل  تم حيث: المقدمة للتلميذ بمحتوى المادة التعليميةجانب متعلق  -أ ب التربيـة  كت

، للتأكد ممـا إذا  )السنة األولى، والثانية والثالثة والرابعة متوسط( المتوسطمرحلة التعليم المدنية ل

  .ألبعاد االجتماعيةكانت هذه المضامين تساهم في ترسيخ ا

تم دراسة مدى التزام األسـاتذة بالعناصـر    حيث: جانب متعلق بطرائق ومنهجيات التدريس -ب

، سواء من ناحية تركيز األساسية التي تعتمد عليها إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات

ـ ) معرفي، أدائي، انجـازي (األساتذة على جوانب معينة من الكفاءة  عيات التعليميـة أو  أو الوض

  .     أساليب التعلم، أو أنواع التقويم أو طريقة سير الدروس أو مراحل تقديم الدرس

  :المعالجة المنهجية للدراسة الميدانية: ثانيا

 :منهج الدراسة  -1 

تختلف المناهج باختالف المواضيع، فلكل منهج وظيفته وخصائصه التي يستخدمها كل باحث فـي  

والمنهج مهما كان نوعه يعني الطريقة التي يتبعها الباحـث لدراسـة المشـكلة    ميدان اختصاصه 

، من هذا المنطلق وحيث أن الدراسة تستهدف الكشف عن األبعاد االجتماعية التي موضوع البحث

تتضمنها إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات من ناحيتي المضمون والطريقة لـذلك  

  :هجينفإن الباحث استخدم من

 وذلك لدراسة المضامين االجتماعية في كتـاب التربيـة المدنيـة    :منهج تحليل المحتوى -1-1

السـؤال   عنإلى اإلجابة  ،أدوات التحليلاستخدام من خالل حيث نهدف  ،لمرحلة التعليم المتوسط

؟ تلميـذ هل المضامين االجتماعية الموجودة في هذه الكتب ترسخ األبعاد االجتماعية عند ال: التالي

وهل أن ما تتضمنه إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات من تجديد فـي المضـامين   

بمجموعـة مـن    ذلك فإن الباحـث اسـتعان  من واألهداف يساهم في ترسيخ هذه األبعاد؟ وللتأكد 

وقـد  مضامين ما يأخذه التلميذ من برامج في كتاب التربية المدنيـة،  لعرض الجداول اإلحصائية 

الجمل من الستخدام أكثر من وحدة تحليل للدراسة التطبيقية ابتداء  المحتوىلنا في إطار تحليل عم

صميم هيكل الدراسة وفصولها ومباحثها باالرتبـاط  بت قام الباحثوالمقاطع مروراً بالموضوع وقد 
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ستنا ن في طبيعة المنهج المستخدم في دراممع إشكالية الدراسة وفرضياتها وذلك لسبب منهجي يك

وذلك كي ال يتحول التحليل إلى مجرد وصـف كمـي   ) المحتوىتحليل (بمنهج  ه الباحثالذي حدد

لحجم حضور األبعاد االجتماعية في كتاب التربية المدنية بل يتعداه إلى مناقشة النـواحي الكيفيـة   

  ...)، طريقة التدريسالوضوح والدقة، الحجج المستخدمة(

ن الباحث بهذا المنهج لوصف جملة الطرائق والوسائل واألساليب وقد استعا :المسح بالعينة -1-2

والوضعيات التعليمية التعلمية التي يعتمدها األستاذ للوصول بالتلميذ للكفاءات االجتماعية المستهدفة 

وكذا طرائق تقييم مستوى هذه الكفاءات، باعتبار أن هذه الطرائق والوسائل واألساليب هي الركائز 

ي تعتمد عليها إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفـاءات، ولجمـع البيانـات    األساسية الت

الالزمة لعملية الوصف فقد استعان الباحث باستخدام وسيلة المالحظة مسـتخدما بطاقـة شـبكة    

، كما اسـتخدم الباحـث أداة االسـتبيان    1المالحظة بعد عرضها على جملة من الخبراء لتحكيمها

ساتذة في إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات واتجاهاتهم نحوها للتعرف على آراء األ

ومدى التزامهم بالطرائق والمنهجيات المعتمدة في هذه اإلستراتيجية، للتعرف على قناعاتهم تجـاه  

  . هذه الطرائق والمنهجيات من ناحية معرفتهم لها، وسهولتها، وجدواها بالنسبة إليهم

 :الدراسة ومؤشراتهالمتغيرات الضبط اإلجرائي  -2

يشمل كل بعد من هي أربع أبعاد وو ،الدراسة على متغيرين رئيسيين هما األبعاد االجتماعية شملت

األبعاد على عدة مجاالت ويمكن التعبير عن هذه المجاالت عن طريق مجموعة مـن المضـامين   

  .االجتماعية

، ويشمل على مجموعة من مقاربة الكفاءات المتغير الثاني هو إستراتيجية التدريس عن طريقأما 

  . المفاهيم المتعلقة بالطرائق والوسائل واألساليب التعليمية التعلمية

وقد استخدم الباحث عددا من المفاهيم والمصطلحات االجتماعية، التي تم تحديدها بطريقة إجرائية 

  :كما يلي

المعبرة عـن   بها مجموعة الدروس يقصد: المضامين االجتماعية لمنهاج التربية المدنية -2-1

بعد ما من األبعاد االجتماعية التي يحتويها كتاب التربية المدنية، والموجهة بشكل رسمي للتلميـذ  

                                                
  .277ص  04أنظر الملحق رقم  -  1
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تعبر عن أحد داللة اجتماعية  وكل فكرة تحمل معنى ذوتشمل . المتمدرس بمرحلة التعليم المتوسط

  .لتعبير عن األبعاد االجتماعيةوهو بمثابة الوحدة األساسية لاألبعاد االجتماعية، 

  :أربعة أبعاد أساسية تتمثل فيبها الباحث و يقصد : األبعاد االجتماعية -2-2

تكريس الصور االيجابية لعمليات التفاعـل االجتمـاعي ونبـذ    وهو البعد الخاص ب: البعد األول-أ

  :ويشمل على أربع مجاالت هي الصور السلبية

الحث علـى   ث تتناول المضامين االجتماعية المتعلقة بهذا المجال،حي: عمليات التفاعل االيجابية-

التعاون والتكافل االجتماعي والتكيف والتوافق والتطوع ومسـاعدة الغيـر وزيـارة المرضـى     

  ...واألقارب، والتسامح بين الناس

جـال  الم حيث تتناول المضامين االجتماعية المتعلقة بهذا: عمليات التفاعل االجتماعي الهالمية-

إعطاء الصورة األفضل للتلميذ في مفاهيم كالمنافسة والخضوع وهي مفاهيم غير واضحة يمكن أن 

تكون مجمقة بحيث تعطى للتلميذ وضعيات متعددة حتى يمكنه الحكم متى عة ويمكن أن تكون مفر

 .يكون هذا المفهوم أو ذاك مفرقا أو مجمعا

المتعلقة بهذا المجال نبذ  االجتماعيةالمضامين  اولتتنحيث : عمليات التفاعل االجتماعي المفرقة-

مفاهيم كالصراع والحسد والغيبة والنميمة وكل ما يفرق الجماعة ويشتت شملها وحث التالميذ على 

  .االبتعاد عنها

تكـريس   المتعلقة بهذا المجال االجتماعيةتناولت المضامين  حيث: مفاهيم التماسك االجتماعي -

أفراد الجماعة واالبتعاد عن السلوكيات التي تشتت شمل الجماعة والمجتمـع   مفاهيم التماسك بين

  .عموما

مجموعـة  ، ونعنـي بـه   مفاهيم الضبط االجتماعي وهو البعد الخاص بتكريس: البعد الثاني-ب

اإلجراءات واألساليب التي تقوم بها وسائل الضبط داخل المجتمع، بهدف فرض النظام االجتماعي 

  :ويشمل المجاالت التالية النحرافنحو ااد المجتمع، وحمايتهم من االتجاه والقيمي على أفر

المتعلقة بهذا المجال  االجتماعيةوتتناول المضامين  :احترام القوانين والمؤسسات واألشـخاص  -

جميع المفاهيم المكرسة الحترام القانون والدستور ومؤسسات المجتمع واألشخاص المعبرين عـن  

  .هذه المؤسسات
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الخاصـة   االجتماعيةوتتناول المضامين : احترام العادات والتقاليد والقيم والمعايير االجتماعية -

بهذا المجال كل المفاهيم التي تحاول تكريس احترام عادات المجتمع وتقاليده وموروثاتـه وقيمـه   

  .ومعاييره التي يحكم من خاللها على سلوكيات األفراد وأفكارهم

الخاصة بهذا المجال كـل المفـاهيم    االجتماعيةوتتناول المضامين : عيحضور الرقيب االجتما -

التي تكرس عدم ارتكاب األخطاء والمخالفات نتيجة إحساس الفرد بالمكانة االجتماعية والوجاهـة  

  .ورأي الناس وتعليقاتهم على هذا السلوك

والسلوكات  ل كل المفاهيموتتناول المضامين االجتماعية الخاصة بهذا المجا: احترام النظام العام -

  .ألذى عن الطريق وعدم رمي األوساخالحضارية كإماطة ا

وحسن  وهو البعد الخاص بترسيخ مفاهيم االعتزاز باالنتماء الوطني والحضاري: البعد الثالث-ج

  :ويشمل على المجاالت التالية التعامل مع معطيات العولمة

االنتمـاء   شرح مفهـوم  تماعية الخاصة بهذا المجالالمضامين االج تتناول: االنتماء االجتماعي -

  .للمجتمع وحب الوطن والذود عنه وتغذية هذا المعنى وتكريسه

إلـى   مفهوم االنتمـاء  ،المضامين االجتماعية الخاصة بهذا المجال تتناول: االنتماء الحضاري -

  .سالخ من هذا االنتماءالحضارة العربية اإلسالمية واالعتزاز بها وبإنجازاتها ونبذ أي فكرة لالن

مع األفكار  المضامين االجتماعية الخاصة بهذا المجال كيفية التعامل تتناول: التعامل مع اآلخر -

  . بالدون عداء وال است ،الوافدة من خارج دائرة االنتماء العربي اإلسالمي

ـ   تتناول: الشعور بالمسؤولية الجماعية - تكـريس   الالمضامين االجتماعية الخاصة بهـذا المج

عدم انتظار اآلخرين وإتباعهم في جميع ما يفعلـون  وة والمبادأة روالمباد ،ل المسؤوليةمفاهيم تحم

  .  دون التمييز بين الخطأ والصواب

كمـواطن   المضامين االجتماعية الخاصة بهذا المجال تعريف التلميـذ  تتناول :حقوق المواطن -

لدستور والقانون وكذا واجباته تجاه هذا المجتمع الـذي  بحقوقه التي كفلها له ا ،وكفرد في المجتمع

  .ينتمي إليه

  :ة، ويشمل المجاالت التاليةواإلنساني ةاألخالقي المفاهيموهو البعد الخاص بتكريس  :البعد الرابع-د

المضامين االجتماعية الخاصة بهذا المجال، حث التلميذ على  تتناول :التمسك باألخالق الحميدة -

  .واإليثار، والتسامحاألخالق الحميدة كالصدق والكرم والعفو ب مااللتزا
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المضامين االجتماعية الخاصة بهذا المجال، حـث التلميـذ علـى     تتناول :نبذ األخالق السيئة -

  .واألنانية، والكراهية .، والخيانةاالبتعاد عن األخالق السيئة كالكذب والبخل

التلميذ على  ين االجتماعية الخاصة بهذا المجال، حثالمضام تتناول :مبادئ اإلنسانيةالاحترام  -

احترام المبادئ اإلنسانية في مساعدة البشر والشعور بـاألخوة اإلنسـانية ومعاملـة الحيوانـات     

  ...بلطف

  : إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات -2-3

رفة والكفـاءة والشخصـية   البيداغوجيا التي تعمل على تمكين المتعلم من اكتساب المعبها، يقصد 

للوصول به إلى نموذج المواطن اإليجابي الذي يبني ذاته ويؤسس لهـا   ،المتوازنة الفاعلة المنفعلة

تعليم التلميذ االعتماد على نفسه  ،وهي تلك اإلستراتيجية التي تهدف إلى، موقعا في المجتمع والعالم

  .ه التعليمية واالجتماعية والمهنيةوالتعرف على قدراته الكامنة وكيفية توظيفها في حيات

  :جملة من المفاهيم أهمها تشمل إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات علىو
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هي المستوى األول من الكفاءات، تتصل مباشرة بالوحدة  :القاعديةاالجتماعية الكفاءة  - أ

نواتج التعلم األساسية  وهي مجموعة 1،التعليمية، وهي األساس الذي تبنى عليه بقية الكفاءات

النواحي المرتبطة بالوحدات التعليمية، التي توضح بدقة ما يكون المتعلم قادرا على إنجازه في 

وكلما تحكم فيها تسنى له الدخول دون مشاكل في تعلمات . نهاية الوحدة التعليميةاالجتماعية عند 

لمفاهيم واألفكار والسلوكات ا جديدة والحقة، فهي األساس الذي يبنى عليه تعلماجتماعية 

    .االجتماعية

القاعدية في االجتماعية هي نتاج دمج مجموعة من الكفاءات  :المرحليةاالجتماعية الكفاءة - ب

االجتماعية جديدة تسمى الكفاءات اجتماعية تسمح بالتوصل إلى كفاءات  ،معدة وضعيات تعلّ

االجتماعية منها للوصول إلى الكفاءات وهي غير مستهدفة لذاتها بل هي خطوة البد  ،المرحلية

  .الختامية

المرحلية االجتماعية هي تعبير عن مفهوم إدماجي لمجموعة من الكفاءات  :الكفاءة الختامية - ت

  .يتم بناؤها وتنميتها خالل سنة دراسية أو طور

  

                                                
 .76، ص 2005بن، الجزائر، /ع: ، مطبعةمقاربة التدریس بالكفاءاتخیر الدین ھني،  -  1
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زمة للقيام ركز على امتالك المعرفة الالي هو جانب من الكفاءةو :الكفاءة االجتماعية المعرفية- ث

  . بالفعل االجتماعي

ركز على بيان مؤشرات القدرة على القيام ي هو جانب من الكفاءةو :الكفاءة االجتماعية األدائية- ج

  .بالفعل االجتماعي

ن التلميذ من ركز على المفاهيم التي تمكّي هو جانب من الكفاءةو :كفاءة اإلنجاز االجتماعية - ح

  .إنجاز الفعل االجتماعي وإتقانه

 المعارف من مجموعة إدماج وضعية تعلم تهدف إلى هي :وضعية التعليم اإلدماجي - خ

بهدف الوصول إلى معارف  ،تكوين كل منسجم بينها قصد ،المختلفةاالجتماعية والسلوكات 

  .جديدةاجتماعية وكفاءات 

استخدام  كي يتدرب على آلية ،وهي وضعية تعلم تتيح الفرصة للمتعلم :وضعية التعليم اآللي -د

وتتجسد في إنجاز تمارين متنوعة في إطار التعلمات  ،القبليةاالجتماعية مختلف المكتسبات 

  .المحددة، في نهاية الدرس أو الوحدة التعليميةاالجتماعية 

وهي وضعية تعلمية تطرح في بداية الدرس أو الوحدة التعليمية  :وضعية التعليم االستكشافي -ذ

التي اكتسبها والمهارات االجتماعية ال يمكن حلها باآلليات والمعارف  مشكلة اجتماعيةعلى شكل 

ات التلميذ في الدروس أو الوحدات السابقة، بل يتطلب حلها معرفة جديدة تؤدي بدورها إلى تعلم

  .ةجديد اجتماعية

هو أسلوب التعلم الذي يسعى إلى وضع المتعلم أمام وضعية  :أسلوب التعلم بحل المشكلة -ر

القبلية، واستثمارها بأسلوب االجتماعية ، يتطلب منه إدماج مكتسباته )مشكلة اجتماعية( معقدة

  .المطروحةاالجتماعية يساعده على إيجاد حل للمشكلة 

يستوجب حلها القيام بعمل  مشكلةهو أسلوب التعلم الذي يطرح  :أسلوب التعلم التعاوني -ز

  .االعتماد على النشاط الفردي لكل متعلمتعاوني بين المتعلمين، حيث ينجزون عمال ما، ب
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 ،ومنهجية ،معرفية اجتماعية هو أسلوب يستهدف دمج عدة تعلمات :أسلوب التعلم بالمشروع -س

  .مطروحة مشكالتكان قد اكتسبها التلميذ بشكل منفصل ليتم استثمارها مجتمعة لحل 

السابقة االجتماعية لمكتسبات وهو أسلوب تعلم يهدف إلى تنمية ا :أسلوب التعلم اإلستراتيجي -ش

  .جديدةاجتماعية واستثمارها وتنظيمها الكتساب معارف  ،للتلميذ

معاينة (لتشخيص ) البدء(يساير هذا النوع من التقويم مرحلة االنطالق  :التشخيصيالتقويم  -ص

معارف، مصطلحات، (ية ، قدرات التالميذ التحصيلية ودرجة تملكهم للمكتسبات القبل)واستكشاف

وقدرتهم على ). اإلشكالية(، ومدى ارتباطها بالوضعية الجديدة )مهارات، سلوكات، استعدادات

  .توظيفها في بناء المعارف الجديدة

كما يساعد هذا التقويم على معرفة الصعوبات والحواجز التي تواجه التالميذ في قدرة التحكم، مع 

جة هذه االختالالت، بواسطة إجراءات عملية، لمعالجة المشكلة تحديد أسباب هذه الصعوبات لمعال

  .  1التي على أساسها تتم عملية االنطالق في الوضعية الجديدة

يسعى هذا النوع من التقويم إلى المساهمة في عملية التكوين  :)البنائي(التكويني التقويم  -ض

علومات مالئمة بغية ضبط تعلماته، وعلى مدار السنة، وذلك بتزويد المتعلم بم ،أثناء التدريس

وتقديم المدرل للمتعلم التكي2.ف مع الوسائل التعليميةس لتغذية راجعة ليسه  

يقع في نهاية حصة دراسية أو وحدة تعليمية، أو مرحلة دراسية أو سنة أو  :الختاميالتقويم  -ط

لكفاءات المقصودة، فهو ك اف على درجة تملّيهدف إلى التعر. طور تعليمي، أو مرحلة تعليمية

  .   مأو اإلتقان، المتوخاة من أهداف التعلّ ،عبارة عن إصدار حكم نهائي على درجة التملك

تشخيصية تستهدف تقويم مكتسبات التالميذ السابقة،  هي وضعية :االنطالق) مرحلة(وضعية -ظ

   .ألنها أساس التعلمات الجديدة

، لمعالجة )اإلشكالية(لتقديم الوضعية الجديدة وتخصص  :بناء التعلمات) مرحلة(وضعية  -ع

المحتويات المقررة في النشاط الدراسي، وتنظم في شكل بناء معارف تدريجية، معيارها حسن 

                                                
  .197خیر الدین ھني، مرجع سابق، ص  -  1
  .15، ص 2005، دار الخلدونیة، الجزائر، لتدریس بالكفاءات األبعاد و المتطلباتبیداغوجیا احاجي فرید،  -  2
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التعامل واألداء واالستجابة الطوعية، والفعالية والمردودية في بناء هذه المعارف والكفاءة 

  .المطلوبة

يتم فيها تقدير الجهود المبذولة من قبل المتعلمين،  :فاالستثمار والتوظي) مرحلة(وضعية  -غ

تمارين (معيارها هو قدرتهم على التحكم في المعارف الجديدة، عند وضعهم أمام وضعيات مختلفة 

  ...).شفوية، كتابية، تلخيصات

  :مجاالت الدراسة - 3

  : المجال الزماني -3-1

الكتاب المدرسي لمادة التربيـة   ل محتوىالجانب األول من الموضوع، فقد تم تحلي فيما يخص -أ 

 ،2009/2010للسـنة الدراسـية    ،والرابعة متوسـط  ،والثالثة ،األولى، والثانية ،المدنية للسنوات

، 2003/2004والذي شرع في تطبيقه بداية من السنة الدراسـية   .المطبق في المدرسة الجزائرية

  ).2009أكتوبر، نوفمبر من سنة  سبتمبر،(وقد  تمت هذه العملية على مدى ثالثة أشهر 

فقد تمت دراسة مدى التـزام األسـاتذة بالعناصـر     فيما يخص طرائق ومنهجيات التدريس، -ب

األساسية إلستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات، من خالل شبكة المالحظة التـي تـم   

ل النتائج بين شهري جانفي ، وتم تحلي2009تطبيقها بين أشهر، أكتوبر، نوفمبر، وديسمبر من سنة 

  .2010وفيفري 

  : )الجغرافي(المجال المكاني  -3-2

من مختلف أحياء هذه متوسطة  20شملت حيث  ،هذه الدراسةتمثل بلدية الوادي الحدود الجغرافية ل

البلدية، وتتركز معظم المتوسطات في وسط المدينة في حين توجد ببعض األحياء على األطـراف  

كلم وأقـل   5وعب تالميذ عدة أحياء مجاورة وتبلغ أقصى مسافة بين متوسطين بها متوسطات تست

  . كلم 2كلم وتبلغ أقصى مسافة بين متوسطة وتالميذها  0.5مسافة 

   :المجال البشري -3-3

 156844سوف تطبق هذه الدراسة في بلدية الوادي البالغ عدد سكانها حسب أخر إحصاء للسكان 

 62أستاذ مـنهم   565يعمل فيها  13621لتعليم المتوسط في هذه البلدية ساكن، ويبلغ عدد تالميذ ا

  .مادة التربية المدنيةفي  أستاذ



                                                                                                                                                                                             الفصل التمھیدي       : الفصل األول
20 

 

  :األساسية عينة الدراسة -4

  :، ولهذا فقد تم اختيار نوعين من العينة)المحتوى، والطريقة(الدراسة اهتمت بجانبين 

نـا نتحـدث عـن المضـامين     ألن :)بهدف دراسة المضامين االجتماعيـة (العينة األولى -4-1

االجتماعية للمنهاج الدراسي، فإن الوحدة األساسية لمفردات مجتمع البحث هي الكتاب المدرسـي،  

ب التربيـة  بحيث تم اختيار كت>>  العينة القصدية<< العينة بطريقة  مفردات تم اختيارولذلك فقد 

كتب لمادة التربية المدنية ) 04(عة مما يعني أن العينة شملت أرب  المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

، و لقد تم اختيار هذه الكتب كعينة قصدية ألنها تفـي  )األولى والثانية والثالثة والرابعة: السنوات(

األبعـاد   ترسـخ لهـذه الكتـب أن    االجتماعيةبغرض البحث، بحيث أن المفترض في المضامين 

ميذ فـي هـذه المرحلـة بشـكل مباشـر      االجتماعية التي يسعى المجتمع إلى ترسيخها عند التال

ننا إذا أردنا أن نتأكد مما إذا كانت إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفـاءات  ألوبوضوح، 

درس محتوى المضامين نفاألولى أن  ،)من ناحية المضمون( تدعم وترسخ هذه األبعاد االجتماعية

نه في مثـل هـذه   أل ،كتب السنوات األربع رولقد تم اختياللكتب المدرسية لهذه المادة،  االجتماعية

مرحلة التعلـيم  (الدراسات يستحسن، حتى تكون الدراسة متكاملة، أن نختار مرحلة تعليمية كاملة 

، ألن األهداف اإلستراتيجية تكون أكثر وضوحا عندما تصمم لمرحلة تعليمية بأكملهـا،  )المتوسط

عينـة   تم اختيـار  ذلكمن أجل  ،)لة المراهقةمرح(خاصة إذا توافقت مع المرحلة العمرية للطفل 

  .من كل سنةممثلة 

  : وصف العينة-أ

صفحة ويحتوي ثالثة مجاالت تعليميـة، المجـال األول،    124يتكون من : األول كتاب السنة -

يتحدث عن الحياة الجماعية في المؤسسة التعليمية، والمجال الثاني يتحدث عن المواطنة،أما المجال 

مخطط، يتميـز   21جدول، و 16صورة، و  72ث عن البيئة والتراث ويحتوي على الثالث فيتحد

  .الطباعة متوسطة ونوعية الورق كذلك نبكثرة األلوا

المجـال األول،   صفحة ويحتوي ستة مجاالت تعليميـة،  109يتكون من : كتاب السنة الثانية -

أما المجـال الثالـث    ،لمواطنةعن الهوية وا، والمجال الثاني يتحدث القيم االجتماعيةيتحدث عن 

المؤسسات الخدماتية، والمجال الرابع يتحدث عن الديمقراطية والمسؤولية، والمجـال  فيتحدث عن 

ويحتـوي   الخامس يتحدث عن العلم والعمل، أما المجال السادس فيتحدث عن البيئـة والصـحة،  
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لطباعـة متوسـطة   ا نمخطط، يتميز بكثرة األلوا 15جدول، و 36صورة، و  135على الكتاب 

  .ونوعية الورق كذلك

مجاالت تعليميـة، المجـال األول،    ستةصفحة ويحتوي  175يتكون من : الثالثة كتاب السنة -

أمـا   ،عن الحياة الديمقراطية، والمجال الثاني يتحدث المؤسسات العمومية والخدماتيةيتحدث عن 

ع يتحدث عن المـواطن والقـانون،   اإلعالم واالتصال، والمجال الرابالمجال الثالث فيتحدث عن 

والمجال الخامس يتحدث عن المواطن واالستهالك، أما المجال السادس فيتحـدث عـن الجزائـر    

 جيـدة مخطط، الطباعة  32وجدول،  47صورة، و  153على الكتاب ويحتوي  والمجتمع الدولي،

  .ونوعية الورق كذلك

مجاالت تعليمية، المجـال األول،   عةسبصفحة ويحتوي  190يتكون من : الرابعة كتاب السنة -

أما  ،عن سلطات الدولة الجزائرية، والمجال الثاني يتحدث الدولة والمجتمع الجزائرييتحدث عن 

حقوق اإلنسان، والمجال الرابع يتحدث عن الحياة الديمقراطية، والمجال المجال الثالث فيتحدث عن 

سادس فيتحدث عن وسائل اإلعالم واالتصـال،  الخامس يتحدث عن العلم والتكنولوجيا، والمجال ال

 71صورة، و 151على الكتاب ويحتوي  أما المجال السابع فيتحدث عن الجزائر والمجتمع الدولي

  .ونوعية الورق كذلك جيدةمخطط، الطباعة  28وجدول، 

حينما نتحدث عن الطرائق واألسـاليب  : )بالطرائق واألساليبهدف دراسة ( الثانيةالعينة -4-2

بهـذا   ،فإن مفردات مجتمع البحث ،لتي يتبعها األستاذ للوصول بالتالميذ إلى الكفاءات المستهدفةا

يدرسون في مختلف سنوات مرحلة التعلـيم   أستاذ 27، لذلك فإن الباحث اختار األستاذالمعنى هي 

جميع متوسـطات   موزعين على أستاذ 62من مجموع >> العينة الحصصية<<بطريقة المتوسط، 

حصـة   27حيث أن الباحث حضر حصة لكل أستاذ أي %  43.55ما يشكل نسبة  نة الواديمدي

طبق فيها أداة المالحظة، ولقد تم استبعاد أربعة متوسطات من العينة بسبب، عدم وجود أستاذ لمادة 

 التربية المدنية، أو تغيبه المتكررة، كما أن هناك متوسطة لم يتم فيها تطبيق أداة المالحظة لعـدم 

  .تعاون اإلدارة

  .العينة حسب المتوسطات وعدد األفواج المختارة يوضح توزيع مفردات التاليالجدول و 
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  )1(الجدول رقم 

  :يوضح توزيع مفردات العينة حسب المتوسطات 

عدد األساتذة   اسم المتوسطات  الرقم

  في المتوسطة

  العينة إلى مجتمع البحث نسبة  عدد األساتذة المختارين

  %50  2  4  ير عبد القادراألم  01

  %33.33  1  3  الوئام المدني  02

  %50  2   4  الرمال  03

  %50  2  4  ابن باديس  04

  %50  2  4  الشهداء  05

  %50  2  4  بحير بلحسين  06

  %25  1  4  أوالد تواتي  07

  %50  2  4  أحمد التجاني  08

  %50  2  4  األرقط الكيالني  09

  %00  0  2  عياشي عمر  10

  %33.33  1  3  زبيدي عبد القادر  11

  %50  2  4  مصباحي مصطفى  12

  %100  2  2  طير حسين  13

  %66.66  2  3  باهي علي  14

  %33.33  1  3  محمد األمين العمودي  15

  %00  0  1  حويذق عبد الكريم  16

  %50  1  2  جاب اهللا بشير  17

  %00  0  2  غندير عمر  18

  %00  0  2  54أول نوفمبر   19

  66.66  2   3  45ماي  8حي   20
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  %43.55  27  62  ــــــــوعالمجمــ
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  : تم استخدام ثالث أدوات أساسية  :الدراسةأدوات  – 5

  : 1)بطاقة تحليل المحتوى(األداة األولى - 1- 5

وتهدف إلى جمع وهي بطاقة تحتوى على عدد من األسئلة :وصف بطاقة تحليل المحتوى- أ

قاربة الكفاءات من خالل البيانات حول المضامين االجتماعية إلستراتيجية التدريس عن طريق م

  :محاور ست، حيث تكونت هذه البطاقة من تحليل محتوى كتاب التربية المدنية

بإحصاء المضامين االجتماعية لكل بعد من األبعاد االجتماعية األربع في  اختص :األولىالمحور 

  .كتاب من كتب التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسطكل 

  .المضامين االجتماعية في كل بعدمجاالت التعبير عن حصاء بإ اختص :المحور الثاني

مضامين  -بتصنيف المضامين االجتماعية إلى ثالث أصناف أساسية         اختص :المحور ثالثا

وهي المضامين التي تحث التلميذ على إتيان سلوكات معينة و تنهاه : اجتماعية ذات طبيعة سلوكية

  .عن إتيان سلوكات أخرى

وهي المضامين التي تعطي للتلميذ معلومات : اجتماعية ذات طبيعة معلوماتية خبرية مضامين -

  .علمية

وهي المضامين التي تناقش أفكارا فلسفية أو عقائدية أو : مضامين اجتماعية ذات طبيعة فكرية  -

  .قيمية أو نظرية بحتة

دمت فيها أي وسيلة بإحصاء المضامين المشروحة والمبسطة والتي استخ اختص :المحور الرابع

  .من وسائل اإليضاح

 بإحصاء المضامين االجتماعية المرفقة بالحجج والبراهين واالستدالالت اختص :المحور الخامس

  .وعدد هذه الحجج
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بإحصاء المضامين االجتماعية التي تحدثت عن أحد األبعاد االجتماعية  اختص :المحور السادس

وفي سياق أأحد المضامين االجتماعية بشكل غير مباشر بشكل مباشر والمضامين التي تحدثت عن 

  .الحديث

قام  محتوى كتاب التربية المدنية، تحليل بطاقةللتأكد من صدق : المحتوى تحليل بطاقةصدق -ب

ولالسـتفادة  . ها، إلبداء آرائهم ومالحظاتهم حول1مختصينأساتذة  أربعةعلى  األداةالباحث بعرض 

رجوع ردود األساتذة، درس الباحث المالحظات واآلراء وأخذ بمـا   وبعد. من مالحظاتهم وآرائهم

وخرجت بطاقة تحليل المحتـوى بصـورتها   اقتنع به ورآه مناسباً، وأجرى التعديالت الضرورية، 

ـ  47واحتوت على ) 01(النهائية كما هو مبين في الملحق رقم  علـى   تنوعا من البيانات توزع

ت خاصة بإحصاء المضامين االجتماعية لكل بعد مـن األبعـاد   بيانا :المحور األولى:الشكل التالي

  .بيانا) 4(االجتماعية األربع وعددها

  .بيانا) 16(بإحصاء مجاالت التعبير عن كل بعد اجتماعي وعددها بيانات خاصة : المحور الثاني

 وعددهابيانات خاصة بتصنيف المضامين االجتماعية إلى ثالث أصناف أساسية  :الثالثالمحور 

       بيانا) 3(

بيانات خاصة بإحصاء المضامين المشروحة والمبسطة والتي استخدمت فيها أي  :الرابعالمحور 

  .بيانا) 10(وسيلة من وسائل اإليضاح وعددها 

بيانات خاصة بإحصاء المضامين االجتماعية المرفقة بالحجج والبراهين  :الخامسالمحور 

  .بيانا) 10(واالستدالالت وعددها 

  بيانات خاصة بإحصاء المضامين االجتماعية التي تحدثت عن أحد األبعاد  :السادسور المح

االجتماعية بشكل مباشر والمضامين التي تحدثت عن أحد المضامين االجتماعية بشكل غير مباشر 

  .بيانا) 4(وعددها 
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 تم تطبيق هذه البطاقة من خالل رصد المضامين: كيفية تطبيق بطاقة تحليل المحتوى-

  :االجتماعية التي تحتويها كتب التربية المدنية للسنوات األربع وذلك بالطريقة التالية

 :الرصد الكمي للمضامين االجتماعية :أوال

تم تحديد األبعاد االجتماعية وصنفت إلى أربع أبعاد أساسية وذلك من خالل أهداف منهاج  - 1

  .التربية المدنية

  .ي يشملها كل بعد اجتماعيتم تحديد المجاالت األساسية الت - 2

تم تحديد مواصفات المضامين االجتماعية في كل مجال وبالتالي في كل بعد من األبعاد  - 3

  .األربع

  . تم رصد وإحصاء المضامين االجتماعية من خالل محتوى الكتب األربعة لمادة التربية المدنية- 4

جج أو أي نوع من االستدالالت والتي رصد المضامين االجتماعية المرفقة باستشهادات أو ح :ثانيا

  .تحتويها كتب التربية المدنية

  .رصد المضامين المشروحة أو الموضحة أو المبسط :ثالثا

  ).سلوكية ، معلوماتية ، فكرية (رصد المضامين االجتماعية حسب طبيعتها  :رابعا

بشكل مباشر رصد المضامين االجتماعية التي تحدثت عن أحد األبعاد االجتماعية  :خامسا

  .والمضامين التي تحدثت عن أحد المضامين االجتماعية بشكل غير مباشر أوفي سياق الحديث
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  : 1)بطاقة المالحظة(األداة الثانية  - 2- 5

إلى جمع البيانات  تهدفووهي بطاقة تحتوي على عدد من األسئلة : وصف بطاقة المالحظة - أ

التعليمية التعلمية التي يعتمدها األستاذ للوصول  والوسائل واألساليب والوضعيات حول الطرائق

من خالل  االجتماعية المستهدفة وكذا طرائق تقييم مستوى هذه الكفاءات وذلكبالتلميذ للكفاءات 

محاور  ، ولقد شملت هذه البطاقة على ستحضور الباحث للحصص الدراسية لألفواج المختارة

   :أساسية

ات حول مدى اهتمام األستاذ بالجوانب الثالث للكفاءة في كل واختص بجمع البيان: األولالمحور 

  ).الجانب المعرفي، الجانب األدائي، وجانب االنجاز(كفاءة مستهدفة 

وفقها أستاذ  تواختص بجمع البيانات حول أنواع الوضعيات التعلمية التي صمم :الثانيالمحور 

  ).، وضعية تعلم آليوضعية تعلم إدماجي، وضعية تعلم استكشافي(المادة دروسه 

واختص بجمع البيانات حول أنواع األساليب المنتهجة للوصول إلى الكفاءات : الثالثالمحور 

أسلوب التعلم التعاوني ، أسلوب التعلم بحل المشكالت، أسلوب التعلم بالمشروع ، (المستهدفة 

  ).أسلوب التعلم اإلستراتيجي

التي اعتم عليها  التقويمواع وطرائق ومستويات واختص بجمع البيانات حول أن :المحور الرابع

  .أستاذ المادة

دور األستاذ، دور التلميذ، األدوات (واختص بجمع البيانات حول سير الدرس : المحور الخامس

  )التي استخدمها األستاذ في الشرح

م واختص بجمع البيانات حول مدى التزام األستاذ بالمراحل النموذجية لتقدي: المحور السادس

  ).مرحلة االنطالق، مرحلة بناء التعلمات، مرحلة االستثمار والتوظيف(الدرس 

تم عرض البطاقة على مجموعة من المحكمين والمختصين في التربية  :المالحظة صدق بطاقة- ب

  .وذلك للحكم على مدى تمثيل العبارات التي تكون البطاقة 1)04(وعلم االجتماع وعددهم 
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بين الباحث وأعضاء لجنة التحكيم األربعة حول مضمون البطاقة، تم بعد المناقشة التي تمت 

، حيث )عبارة 30(تهذيب البطاقة وذلك بتطعيمها بمجموعة من البنود والعبارات وصل عددها إلى 

، كما هو واضح من خالل الملحق رقم )عبارة 104(استقرت البطاقة في صورتها النهائية على 

)02.(  

  :التالية المحاورقة تتكون من وصفوة القول، أن البطا

  .المالحظات الخاصة بجوانب الكفاءة: المحور األول 

  .صة بالوضعيات التعليمية التعلميةالمالحظات الخا: المحور الثاني

  .المالحظات الخاصة باألساليب التعليمية التعلمية: المحور الثالث

  .المالحظات الخاصة بأنواع وطرائق التقييم: المحور الرابع

  .المالحظات الخاصة بسير الدروس: المحور الخامس

  .المالحظات الخاصة بمراحل تقديم الدرس: المحور السادس

أكتوبر : 6تم تطبيق بطاقة المالحظة في الفترة الممتدة بين : كيفية تطبيق أداة المالحظة - ج

ترة العطلة يوما إذا ما استثنينا ف 54، ودامت فترة التطبيق 2010جانفي  17إلى غاية  2009

 27، تم خالل هذه الفترة الحضور إلى 2010جانفي  03إلى غاية  2009ديسمبر  17الشتوية من 

   :أدناهحصة في مادة التربية المدنية كما هو موضح من خالل الجدول 

  )2(جدول رقم 

  يوضح مكان وتاريخ وتوقيت الحصص ومجموعها

  عدد الحصص  التوقيت  التاريخ  اسم المتوسطات  الرقم

  2  سا 10...سا 09  2009أكتوبر  6  األمير عبد القادر  01
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  سا 10...سا 09  2009أكتوبر  13

  1  سا 9....سا 8  2009أكتوبر  7  الوئام المدني  02

  

03  

  2  سا 16....سا 15  2009أكتوبر  13  الرمال

  سا 16....سا 15  2009أكتوبر  20

  2  سا10.....سا 09  2009أكتوبر  25  ابن باديس  04

  سا10.....سا 09  2009نوفمبر  8

  2  سا 11....سا 10  2009نوفمبر  3  الشهداء  05

  سا 11....سا 10  2009نوفمبر  17

  2  سا 12....سا 11  2009نوفمبر  23  بحير بلحسين  06

  سا 12....سا 11  2009نوفمبر  30

  1  سا10.....سا 09  2009ديسمبر  2  أوالد تواتي  07

  2  سا 12....سا 11  2009ديسمبر  3  أحمد التجاني  08

  سا 12....سا 11  2009ديسمبر  10

  2  سا 15...سا  14  2009ديسمبر  6  األرقط الكيالني  09

  سا 15...سا  14  2009ديسمبر  13

  1  سا 9....سا 8  2009ديسمبر  1  زبيدي عبد القادر  10

  2  سا 11....سا 10  2009ديسمبر  8  مصباحي مصطفى  11

  سا 11....سا 10  2009مبر ديس 15
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أمام كل ) ×(مجموعة من المالحظات وذلك بوضع عالمة  حيث سجل الباحث خالل هذه الحصص

يوضح مكان وتاريخ وتوقيت هذه الحصص  أعالهعبارة في إحدى الخانتين نعم أو ال، والجدول 

  .ومجموعها

  : 1االستمارة: األداة الثالثة -5-3

لتعرف على آراء األساتذة في إستراتيجية التـدريس عـن   لهذه األداة  استخدمت :وصف األداة -أ

طريق مقاربة الكفاءات من ناحية سهولة تطبيقها وجدواها ومدى معرفتهم بـالطرائق واألسـاليب   

التعليمية التعلمية، كما مكنتنا هذه األداة من التعرف على دور األستاذ في الحصـص   والوضعيات

الدراسية والوسائل التعليمية التي يستخدمها، ومدى التزامه بالمراحل النموذجية لتقديم الـدروس،  

أستاذا الذين حضر معهم الباحث الحصص والتي طبق فيها أداة  27تم توزيع االستمارة على وقد 

  .الحظةالم

بنداً، وذلك بعد إطالعنا على مختلف المصادر والمراجع التي لهـا   38وقد احتوى االستبيان على 

عالقة بموضوع البحث، حيث شمل االستبيان جملة من األسـئلة حـول المعلومـات الشخصـية     

  :للمبحوث وقسمت باقي بنود االستبيان إلى سبع محاور كالتالي

  .المحور إلى التعرف على جوانب الكفاءة التي يهتم بها األساتذةهدفت أسئلة هذا : المحور األول

الوضعيات التعليميـة   آراء األساتذة فيعلى هدفت أسئلة هذا المحور إلى التعرف : المحور الثاني

  ).المعرفة، السهولة، الجدوى(التعلمية التي يستخدمونها من ناحية 

األسـاليب التعليميـة   آراء األساتذة في على ف هدفت أسئلة هذا المحور إلى التعر: المحور الثالث

  ).الجدوى المعرفة، السهولة،(من ناحية  التي يستخدمونهاالتعلمية 

أنواع التقـويم التـي   آراء األساتذة في على هدفت أسئلة هذا المحور إلى التعرف : المحور الرابع

  ).المعرفة، السهولة، الجدوى(من ناحية  يستخدمونها

سير الحصة ودور التالميذ فيها ودور على أسئلة هذا المحور إلى التعرف دفت ه: المحور الخامس

  .         استخدمهايتم األستاذ والوسائل التعليمية التي 

هدفت أسئلة هذا المحور إلى التعرف على مدى التزام األستاذ بمراحـل تقـديم    :المحور السادس

  .الدرس
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التعـرف علـى اتجاهـات األسـاتذة نحـو هـذه        هدفت أسئلة هذا المحور إلى: المحور السابع

  .اإلستراتيجية

  :صدق األداة -ب

أسـاتذة مـن ذوي    بنـداً علـى أربعـة    38لقد قمنا بعرض فقرات االستبيان المكونة مـن  

  1.االختصاص

وبعد استرجاع االستمارات من المحكمين قمنا بإعادة صياغة بعض البنود وتصميم االسـتبيان     

  :يبشكله النهائي كما يل

  .جوانب الكفاءة التي يهتم بها األساتذة عنأسئلة : المحور األول

  .ليمية التعلمية التي يستخدمونهاعالوضعيات الت آراء األساتذة فيعن أسئلة : المحور الثاني

  .التي يستخدمونهااألساليب التعليمية التعلمية آراء األساتذة في عن أسئلة : المحور الثالث

  .أنواع التقويم التي يستخدمونهاآراء األساتذة في عن  أسئلة: المحور الرابع

سير الحصة ودور التالميذ فيها ودور األستاذ والوسائل التعليمية التي عن أسئلة : المحور الخامس

  .استخدمهايتم 

  .مدى التزام األستاذ بمراحل تقديم الدرس عنأسئلة  :المحور السادس

  .تذة نحو هذه اإلستراتيجيةاتجاهات األسا عنأسئلة : المحور السابع

  :خالصة 

يمكننا أن نخلص في آخر هذا الفصل إلى أننا حاولنا إتباع المنهجية األكاديمية المعتادة في البحوث 

 من أجل تحديد إشكالية الدراسة بالتفصيل وبيان أبعادها وكذا الفرضـيات األساسـية  العلمية وذلك 

ث المتنوعة وأهميته وخصوصيته، باعتباره يتحـدث  والجزئية للدراسة، ثم تحدثنا عن أهداف البح

 .عن تجربة جديدة مازالت في بدايتها، ثم أشرنا إلى الحدود الموضوعية للدراسة

الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحـث، وتوضـيح مجـاالت    من جهة أخرى فقد تم في هذا الفصل 

ت المسـتعملة فـي البحـث    عينة البحث وخصائصها، ثم األدواووتبيان المنهج المعتمد الدراسة، 

  . وكيفية تطبيقها، وكذا التقنيات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
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  :تمهيـــد

مجاال والتربية والتكوين،  للتنشئة أحد الوسائل األساسيةباعتبارها المنظومة التربوية تشكل 

وهي بذلك مجال إلنتاج القيم اجتماعيا بامتياز يستهدف ترسيخ األبعاد االجتماعية للمجتمع 

د قيمي حاسم في بلورة لممارسة فردية وجماعية ذات بع األخالقية واستدماجها ومجال

قيم  المنظومةومن ثمة، ال بد أن تجسد هذه . االجتماعية سلوكات أخالقية تصب في الحياة

وفي بناء قدرات التمحيص والنقد واالختيار العقلي  في الرقي به المجتمع وأن تساهم

  .يةبلوغا للمواقف األخالقية االيجابية سواء كانت فردية أم جماع المسؤول لدى الناشئة

وفي هذا الفصل سوف نحاول استعراض أهم الجوانب االجتماعية التي تعالجها المنظومة 

التربوية، والتي تتمثل أساسا في القيم االجتماعية، الضبط االجتماعي، االنتماء االجتماعي، 

  .والجوانب األخالقية واإلنسانية

  ةاالجتماعي القيمالمنظومة التربوية و -أوال

وعة من األخالق والتمثالت السلوكية والمبادئ الثابتة أو المتغيرة التـي  مجم ،يقصد بالقيم

وبالتالي، تحدد كينونته وطبيعته وهويته انطالقـا  . ترتبط بشخصية اإلنسان إيجابا أو سلبا

   .من مجموع تصرفاته األدائية والوجدانية والعملية

الشخصـي  تكوين فرضي يستدل عليه مـن خـالل التعبيـر اللفظـي والسـلوك      وهي 

واالجتماعي، وهي عبارة عن تنظيمات، ألحكام عقلية انفعالية معممة نحـو األشـخاص   

واألشياء والمعاني وأوجه النشاط، وهي مفهوم مجرد ضمني، غالبا يعبر عـن التفضـيل   

  .1الذي يرتبط باألشخاص أو األشياء، أو المعاني أو أوجه النشاط

وتحيل كلمة القيمة على مكانة . رفية جمع قيمةومن المعلوم أن كلمة القيم من الناحية الص

اإلنسان التي يتبوأها بين الناس، وشأنه في المجتمع، كما ترتبط هذه القيمة حكما وتقييمـا  

  2.باألفعال البشرية والتصرفات اإلنسانية بشكل ذاتي وموضوعي

 منـا يعلـم أن  وكل . وتتخذ القيم أبعادا جمالية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وفلسفية

الكتب السماوية قد صورت القيم في كل تمظهراتها المتناقضة، وحثت اإلنسان على التمثل 

بالقيم الفضلى وااللتزام باألخالق السامية العليا من أجل الفوز بالجنة واالبتعاد عن النار، 

                                                
 .186، ص 2001، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، علم النفس االجتماعي بین النظریة و التطبیقسھیر كامل أحمد،  -  1
  .242، ص 2003اإلسكندریة، ، مركز اإلسكندریة للكتاب، علم النفس االجتماعيخلیل میخائیل معوض،  -  2
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لسـماوية  وفي المقابل نهته عن اإلتيان بالقيم األخالقية المشينة المنافية لمبـادئ الكتـب ا  

  1.وشرائعها الربانية

والقيم اإلنسانية كذلك، موضوعات لما ينبغي أن يكون عليه الفعل اإلنساني ومن ثم فهـي  

ومن جهـة أخـرى، فقـد    . 2شرط ضروري يمنح اإلنسان إحساسا قويا بإنسانيته و قيمته

خصصت الفلسفة مبحثا للقيم سمته باألكسيولوجيا إلى جانب مبحـث الوجـود، ومبحـث    

وربطت القيم بالخير والحق والجمال، وناقشت هذه القـيم مـن خـالل طـرح     . عرفةالم

هل هي قيم ذاتية أو موضوعية؟ وهل هي مطلقـة أو  : مجموعة من األسئلة حول طبيعتها

   3نسبية؟ وهل هي خالدة أو متغيرة؟

 أن نتحدث عن دور المنظومة التربوية في توريث القيم االجتماعيةما يلي وسوف نحاول في

   .  لألجيال القادمة من خالل المناهج الدراسية والكتاب المدرسي بالتحديد

  :المدرسة الجزائرية والقيم المجتمعية - 1

المدرسة معهد للتربية والتعليم، لها قوانين خاصة وأنظمة معينة، أنشئت لغرض حيوي هو 

ة تلك الفكرة أن تقود المجتمع إلى كل رقي، والغرض منها تحقيق مبدأ عظيم وفكرة سامي

  .4هي تربية كل طفل تربية حقة تجعله عضوا نافعا في المجتمع

واعتبارا للموقع المركزي الذي  الوظيفة األخالقية للمؤسسة المدرسية،بتنامي الوعي  إن

في  القيميالبعد  الحديث عنيبدو من األساسي ، يحتله العنصر البشري داخل هذه المؤسسة

  5:بالمعطيات التالية هذه الرؤية لسياق يتميز وتستجيب .المنظومة التربوية

  .الوطني و العالمي الصعيد ية علىسية واقتصادية واجتماعية وثقافوالت سياحصول تح •

ضرورة تربوية وحضارية وشرطا  تزايد االنشغاالت بمجال الحقوق والقيم باعتبارها •

 .للمواطنة والديمقراطية

قوم على الحداثة والتنوع الثقافي يم جديدة تاإلنسان وبروز ق انتشار مبادئ حقوق •

 .الكونية واألنسنة والمواطنة

                                                
 .114، ص 1980، دار النھضة العربیة، بیروت، القیم والعادات االجتماعیةفوزیة دیاب،  - 1
  .188، ص 2000، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة، علم النفس االجتماعيإبراھیم عید،  -  2
  .145، ص 2006 األردن، عمان، للنشر، وائل دار ،األخالقیة التربیة ناصر، إبراھیم -  3
  86، ص 1993، دار الفكر العربي، القاھرة، روح التربیة والتعلیممحمد عطیة اإلبراشي،  -  4
  . 205، ص 2001، دار التنویر للنشر و التوزیع، الجزائر، االجتماعیة للمدرسة ، الوظیفةبوشاقو عثمان -  5
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والتي تطال  الجزائر فيالمنظومة التربوية اإلصالحات التي تعرفها  ورشاتإرساء  •

  .مجمل مجاالت التربية والتكوين

في مجال الجزائري النظام التربوي المرتكزات العامة التي يعتمدها ويمكننا أن نلخص 

   1:فيما يلي قيمال

 .قيم العقيدة اإلسالمية السمحة •

  .األخالقية والثقافية قيم الهوية الحضارية ومبادئها •

  .قيم المواطنة •

 .الكونية قيم حقوق اإلنسان ومبادئها •

  .قيم الديمقراطية والحداثة •

  :المنظومة التربويةالقيم المركزية في  -1- 1

من ثمة رافد  لم التفكير المستقل والمسؤول، وهيتعتبر المؤسسة المدرسية فضاء لتع

نحـو نقــدي  غير أن هذه المهمة لن تكون حقيقية إال إذا تمت على. أساسي إلنتاج القيم

في التربوية  لمنظومةاتحديد اختيارات وتوجهات  يمكنناوفي هذا الصدد . وعقــالني

  :اآلتي مجال القيم في

  2:الغايات المتوخاة في مجال القيم - أ

 .تعزيز قيم العقيدة اإلسالمية السمحة •

 .نشر ثقافة حقوق اإلنسان •

 .وتفاعل وتكامل روافدها ترسيخ الهوية الحضارية والوعي بتنوع •

 .ترسيخ قيم المعاصرة والحداثة •

 .ومنجزات الحضارة اإلنسانية بما تحمله من قيم الحداثة والمعاصرة التفتح على مكاسب •

  .طنةالموا تنمية روح •

  .ترسيخ حب المعرفة وطلب العلم والبحث واالكتشاف •

 .بالمسؤوليات والحقوق تنمية الوعي •

                                                
 .206، ص مرجع سابقبوشاقو عثمان،  -  1
   .94، ص 1993القاھرة،  الثقافیة، الكتبة للكتاب، العامة المصریة الھیئة ،لألبناء والنفسیة التربویة القیم میةتن المخزنجي، أحمد السید -  2
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 .االختالف التشبع بروح الحوار والتسامح واحترام الحق في •

  .تنمية الذوق الجمالي والحس الفني •

  :1 الحاجات الشخصية للمتعلمين في مجال القيم - ب

 .لنقديإعمال العقل واعتماد الفكر ا •

 .والممارسة االستقاللية في التفكير •

 .مستوياته على اختالفاالجتماعي التفاعل اإليجابي مع المحيط  •

 .روح المسؤولية واالنضباط •

 .والديمقراطية ممارسة المواطنة •

 .احترام الشخصية اإلنسانية •

 .ودية اإلنتاجية والمرد •

 .تثمين العمل واالجتهاد والمثابرة •

  .واإلبداع ادرة واالبتكارالمب •

 .التنافسية اإليجابية •

 .المدرسة وفي الحياة الوعي بالزمن والوقت كقيمة أساسية في •

الشعبية والموروث الثقافي  احترام البيئة الطبيعية والتعامل اإليجابي مع الثقافة •

  .والحضاري

  :مكانة القيم في المنظومة التربوية - 2- 1

في توجيـه األمـم   والتنشئة االجتماعية به التربية  ر الذي تضطلعال يجادل اثنان في الدو

تأسيسا على منهاج معين ووفـق  ، والشعوب وصوال إلى تحقيق غاياتها الكبرى وأهدافها

وتأسيسا على ذلـك،  . محددة، ومخرجات معينة بشكل تقريبي أو نسبي اختيارات ومداخل

في المنهاج الدراسي بكل مكوناته، بمعنى  معالم السياسة التربوية لبلد ما تتجسد فإن تحديد

 المدرسة تلعب دورا ال يستهان به في توجيه دفة التنمية من أجل تحقيق الحاجات اآلنية أن

                                                
 .95السید أحمد المخزنجي، نفس المرجع ، ص  -  1
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بأي  والمستقبلية ألبناء هذا المجتمع أو ذاك، ومن ثم كانت المدرسة عامال ال يمكن تجاوزه

  1.إلنتاجية األمم والشعوبحال من األحوال في الرفع من القيمة المضافة المدعمة 

 فالنظم التربوية في العالم تحدد وتصوغ حاجيات األمم من منظور مستقبلي فـي شـكل  

 مدخالت ومخرجات، وتعهد إلى وكالء التربية مهمة العمل على تحقيقها لدى الناشـئة، 

 أو على األقل توضع اللبنات األساسية لتحقيقهـا مـن خـالل    ،فالغايات ينبغي أن تحقق

 ت المنظومة التربوية ككل، وهذه الغايات هي التي تحدد مسار التربية المستهدف،مخرجا

 جوهري وبمعنى آخر، فإن غايات التربية والتعليم في كل بلد، تحاول اإلجابة على سؤال

  ؟وأساسي وهو، أي تعليم نستهدف ألي مستقبل

يات التربية، ورسـم  تلك الغايات باالقتصار على تحديد غا وبطبيعة الحال، ال يمكن تحقيق

ومخرجات للنظام التربوي وكفى، بل من الضروري االهتمام مدخالت سياستها في شكل 

 2.تدبير وتنفيذ هذه المهمة النبيلةالبشري الموكول إليه  أيضا وبشكل أساسي بالعنصر

  :المدرسة والمحيط االجتماعي-2

ال يمكـن للمدرسـة   و 3،عيااجتما اإن النظام التربوي الذي تجسده المدرسة ليس إال نظام

منفتحـة علـى محيطهـا     إال إذا كانـت  ون نظاما اجتماعيا فاعالتكّأن كمؤسسة وحدها 

 ، ألن أيالالزمـة  بالمرونةأن تتحلى االجتماعي واالقتصادي والطبيعي، محليا ودوليا، و

كما فعلت الصـين   أمة في العصر الحديث ال يمكنها أن تعزل نفسها عن محيطها الدولي

صيغتها الجديدة،   ذات فترة من تاريخها الحديث، بل الواقع يفرض على المدرسة فيمثال

منفتح ومرن، ومن ثم  التعامل مع جميع معطيات الواقع بحمولتيه التقليدية والحديثة بشكل

تتحدد في  األساسية اومهمته كان الدور األساسي للجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية

المتميزة،  بما ال يتعارض مع منظومة قيمنا وهويتنا الجزائريةالتربوية المنظومة  إصالح

المحلـي   وصوال إلى تحقيق التنمية الشاملة وفق خصوصـياتنا الوطنيـة، فـي بعـديها    

  .الجزائرية والجهوي، والدولي، وهذا بالضبط هو ما يشكل روح المهمة الجديدة للمدرسة
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التحقق سهلة  ألمة من األمم ليست عملية يسيرةإن الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة 

األحسـن كـروح    المنال، إنها عملية تتطلب مجهودا جبارا متواصال، وإرادة للتغيير نحو

يمكـن بحـال    جماعية تتوجه إليها جميع قوى األمة بعزيمة وبصيرة لكسبها كرهان، وال

مدى ممكن،  على أبعدكسب هذا الرهان والمحافظة عليه على المدى البعيد، وجني ثماره 

 أقـدر  إال من خالل منظومة قيم قوية رصينة وواضحة، وليس هناك جهـاز اجتمـاعي  

بجميع  وأفضل وأنسب لغرس مثل هذه القيم السامية النبيلة لدى الناشئة أفضل من المدرسة

  . صيغها وأشكالها التربوية والتعليمية والتكوينية

التربوية، وفي  أساسي في إصالح منظومتنا اعتبار القيم كمدخل فمن الضروريمن هنا، 

 : االختيارات والتوجهات التالية المنظومة التربوية حدد لعملية إصالح مجال القيم بالذات

 . اإلسالمية قيم العقيدة -

  .والثقافيةومبادئها األخالقية  الحضارية،قيم الهوية  -

  . قيم المواطنة -

  . اإلنسانيةقيم حقوق اإلنسان ومبادئها  -

   :االجتماعي التطبيعالمدرسة و-2-1

النهوض بالمجتمع ال يكون إال مصحوبا بالتجديـد فـي ميـدان التربيـة     ال شك في أن 

المدرسة بوصفها وحـدة  و ،وهي المهمة المنوطة بالمدرسة كإطار لهذا التجديد 1.والتعليم

يـق عمليـة   اإلسهام في مهمة تحق منظمة ذات أهداف ومناهج ونظم، يوكل إليها المجتمع

في المجتمع اإلنساني منذ مرحلـة   مجهولة -بهذا المفهوم  -التطبيع االجتماعي، لم تكن 

الميالد، وفي العراق بالتحديد شـهدت   ففي القرن الثامن عشر قبل. مبكرة جداً من التاريخ

دلت اآلثار على أن  »أور«التربوي، ففي مدينة  البشرية والدة ما نطلق عليه اليوم النظام

يذهبون إليها كل صباح حاملين معهم لوازمهم  كان األطفال ،الك بيوتاً خصصت للتعليمهن

أنفسهم أمام واجبات البد من إنجازها، وكانوا  وغذائهم وعندما يعودون إلى بيوتهم يجدون

السادسة وكانت دراستهم تمتد حتـى سـن النضـج،     يبدؤون تعليمهم في سن الخامسة أو

الدينية، وفي مصر كانت حركة مدرسـية جسـدتها    ة والنصوصيتعلمون القراءة والكتاب
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اآلثار الفرعونية، وكان التعليم مرتبط بالحياة  صورة الكاتب المصري المنتشرة بكثرة في

ومصر عن لوحات متعددة تشير إلـى عمليـات    فقد كشفت الحفريات في كل من العراق

بعالقات الجيوش في أثناء  نصوص تتصل حسابية ومسائل هندسية تطبيقية، كما تشير إلى

األسلوب األول في االتصـال الفكـري    الحرب، وفي حقبة ما قبل اإلسالم كانت الشفاهية

ظهور اإلسالم وانتشاره كان المسجد  وفي عملية نقل الثقافة عبر المجالس واألسواق، وبعد

ليه منها أخرى في نشر العلم والحث ع بمثابة المدرسة األولى، ثم نشأت إلى جواره أمكنة

الخلفاء واألمراء والوجهـاء، وحتـى    الكتاتيب ودكاكين الوراقين وبيوت العلماء وقصور

لكن المدرسة بالمفهوم االصـطالحي   الصحراء كانت موئالً يرتاده العلماء ألخذ الفصاحة،

ثم عم هذا الـنمط  . النظامية هـ حين أسست المدرسة459يمكن إرجاع ظهورها إلى سنة 

المدرسـة بوظيفتهـا    العالم اإلسالمي، وفي مختلـف العصـور تقـوم    من المدارس في

البيئة المالئمة التي تؤدي  االجتماعية الرئيسية وهي ديمومة ثقافة المجتمع وتنميتها وتوفير

المـدارس أنشـطة عديـدة     إلى حصول التطبيع االجتماعي، وفي إطار هذه البنية تمارس

والمعامالت التي تؤدي إلى  شرف على التفاعالتوظيفتها االجتماعية وت تتوسل بها لتحقيق

المدرسة الطرائق المباشـرة فـي    تسريع عملية التطبيع االجتماعي لدى طلبتها وتستخدم

المناهج الدراسية المقررة بشـكل   تدعيم القيم السائدة في المجتمع عن طريق تضمينها في

م االجتماعيـة والسـلوكيات   لتدعيم القي مباشر، وتستخدم المدرسة معادلة العقاب والثواب

يحصل داخل األسـرة مـن حـدة     المرغوبة وبصورة متدرجة ولكن بصورة مختلفة لما

للتطبيع االجتماعي هو النمـاذج   على أن خير ما تقدمه المدرسة كمؤسسة مؤهله ،وانفعال

الفعـال الـذي يجسـد كـل الـنظم       الحية المؤثرة المتمثلة بالمعلم ذي المركز االيجابي

  1.االجتماعي ة في المدرسة وكل األساليب المستخدمة في التطبيعالموضوعي
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  :مكانة الطفل في المنظومة التربوية-2-2

يعمل المجتمع من خالل التنشئة االجتماعية على غرس قيمه و اتجاهاته و معاييره في األفراد و يشكل 

خالل العديد من األنظمـة ومـن   والمجتمع يقوم بذلك من  .1بذلك أرضيته اإلدراكية أو إطاره المرجعي

  .أهمها النظام التربوي

اعتقـاد  إذ أن هناك هتم بالمناهج التعليمية، يهتم بالطفل أكثر مما ياليوم  والنظام التربوي

 المنظومة التربوية ليست عملية تقنيـة تعيد إنتاج المجتمع، و التربوية المنظومةبأن سائد 

حيـث تـنعكس   للمجتمع االجتماعي  التفاعلن توجد من ذاتها وألجل ذاتها ولكنها جزء م

تبعا لذلك ال يمكن عزلها عن الجو العام السائد والمنظومة التربوية ، ومطالبه فيها مميزاته

وهذا ما يفسره العدد المتزايـد مـن    سيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا،داخل المجتمع، سيا

إن  ،المنتمين في أغلب الحـاالت األطفال الذين يتركون المدرسة سنويا، وفي سن مبكرة و

زيادة على ما نراه في بعض القرى والمداشر  2.الفقيرة والمعدمةلم نقل جلها إلى الطبقات 

 الجزائرييعود هذا الوضع بالنسبة للمجتمع و واإلناث،ر والفرص بين الذك ؤعدم تكاف من

وباألنساق السـائدة  ببنية المجتمع الجزائري، إلى عدة اعتبارات سياسية واقتصادية ترتبط 

كذلك بالتوجهات السياسية العامة التي كانت سـائدة قبـل االنفتـاح    في المجتمع، ترتبط 

  .السياسي

 كما يالحظ أيضا وبشكل كبير عدم التطابق والتكامل ببين النظام التعليمي وبين مختلـف  

االعتبار  باإلضافة إلى غياب سياسة تربوية واعية تأخذ بعين. قطاعات المجتمع بشكل عام

كل النواحي االجتماعية للطفل، لتفعيل التواصـل بـين المدرسـة واألسـرة والمحـيط      

االجتماعي، وعملية التواصل هاته عملية معقدة تهدف إلى تحقيق التفاعل االجتماعي بين 

أفراد المجتمع على اختالف أعمارهم وفئاتهم وأدوارهم ومواقعهم والتفاعـل االجتمـاعي   

ل حيث يحدث تأثير متبادل في السلوك ويتضمن التفاعـل االجتمـاعي   يعتمد على االتصا

عناصر ذات تنظيم نفسي واجتماعي لدى األفراد والجماعات، وعملية معرفيـة متعـددة   

كاإلحساس واإلدراك والتفكير وما يترتب على ذلك مـن تغيـرات فـي سـلوك الفـرد      
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وبالمدرسة وبالمحيط الـذي   وتشمل عملية االتصال هاته عالقة الطفل باألسرة .والجماعة

 .ينتمي إليه

 والتعلـيم فـي   إن اإلشكالية التي تطرح نفسها وبإلحاح داخل حقل سوسيولوجية التربيـة 

اليوم، هي عالقة المؤسسة المدرسية بمحيطهـا السوسـيو اقتصـادي والثقـافي      الجزائر

ج ذاتهـا فـي   للمجتمع، وكيف يمكن تحويلها من مجرد آلة لتكوين أطر الدولة وإعادة إنتا

  1الزمن، إلى مؤسسة تعليمية تعمل على إعداد أفراد فاعلين ومندمجين داخل المجتمع؟

في غالب األحيان يلقون على عاتق المدرسة مسؤولية التعلـيم والتربيـة، وال   إن األسر 

يحملون أيضا أي مشروع دراسي ألبنائهم، كما أن هناك أيضا أجواء أسرية ال تسمح وال 

كما أن ضعف اإلمكانيات االقتصـادية لألسـرة لتلبيـة    . جواء الدراسةتضمن شروط وأ

حاجيات الطفولة يفضي إلى االستغناء عن المدرسة قبل ولوجها أو تركها مبكرا، تـؤدي  

باألطفال إلى البحث عن مدخول إضافي إلعانة العائلة أو تدبير األمور الشخصية، والحالة 

ذا طوابير الخريجين العاطلين انعكس سلبا علـى  التي وصلت إليها المؤسسة التعليمية وك

تحفيز أطفال الطبقات الدنيا إلى الدراسة، بحيث أصبحت المدرسة في نظر الكثير مـنهم،  

وجود األعداد  كما أنمضيعة للوقت لوجود سواء إخوة لهم أو جيران موجزون عاطلون، 

ـ   ين األطفـال  الضخمة من الخريجين العاطلين، أعطى للمدرسة صورة فضيعة فـي أع

الصغار، وخصوصا عندما تكون الظروف االجتماعية واالقتصادية لألسرة ال تسمح بشكل 

كاف لمتابعة الدراسة في ظروف أفضل حيث يضطر األطفال إلى تفضيل العمل، في سن 

مبكرة بدال من ضياع الوقت في المدرسة التي لم تعد تنتج في نظرهم إال البطالة، ووجود 

لي الشهادات وبنسبة كبيرة أدى إلى تغيير نظرة اآلباء إلى المدرسة، لقـد  البطالة لدى حام

مما جعل اآلباء يترددون اآلن حين ا مخيفا لألسر ذات الدخل المحدود، أصبحت تمثل شبح

  2.يسألون عن دور المدرسة، فهم يتحدثون عن واقع معاش مر، وعن مستقبل أسوأ

أطفالها تتحدث اليوم عن كونهـا أضـاعت   إن أغلب العائالت التي ضحت من أجل تعليم 

الكثير مما تملك من الجهد والوقت والمال، وال نتيجة لذلك، فلماذا تعاد الكرة من جديـد،  

فالهدف بالنسبة لآلباء من الطبقات الدنيا، اليوم هو تعليم أطفالهم إلى حدود االبتدائية فقط، 
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ذلك عليه أن يبحث لنفسه عن طريق إنهم يقولون هذا يكفي لكي ال يبقى الطفل أميا وبعد 

آخر، قبل فوات األوان، مما يضع المدرسة مرة أخرى في مأزق، لقد أكدت األبحـاث أن  

اهتمام اآلباء من الطبقة الوسطى بصيرورة العمل داخل المدرسة يعطي حـافزا لألبنـاء   

ية للحصول على نتائج جيدة، فباألحرى الطبقات الغنية، وهذا دليل على حضور الوضـع 

 االجتماعية والثقافية داخل المدرسة وترجمتها إلى استحقاقات فردية ومواهـب شخصـية  

عكس األطفال المنحدرين من طبقات دنيا الذين ال يجدون أي توافق بين ثقافـة المدرسـة   

واألسرة والمحيط الذي يعيشون فيه، فال يستطيع أن يصل منهم إلـى نهايـة المسـار إال    

درسة في عالقة غير متكاملة مع المحيط االجتماعي، وبدت أكثر القليل، وهو ما جعل الم

  .النظر في ذاتها لتجاوز التفاوتات بين التالميذ بسبب اإلرث الثقافيحاجة إلى إعادة 

 إن مجمل هاته األوضاع والتغيرات التي مست األسرة والمدرسة، كانت سببا وراء تـأزم 

ولذلك يمكننا القول أن هنـاك   .واالستغالل الفقر والتهميش، وانتشارالفوارق االجتماعية 

عالقة عضوية بين حالة المجتمع ووضعية منظومته التربوية يتأثر كل منهما باآلخر بشكل 

  1.مباشر

  2:للمنظومة التربويةالدور االجتماعي  - 3

   :للمنظومة التربويةالمحافظة  األدوار - 1- 3 

 :ومن أهمها التقليدية، تحافظ على بعض أدوارها الزالت المنظومة التربوية

نقل الثقافة من جيل إلى جيل يمكن  المنظومة التربويةعن طريق : نقل التراث الثقافي - أ

  . وهذه الوظيفة تقوم بها جنباً إلى جنب مع البيت

بتحليل التراث الثقافي وتبسيطه  المنظومة التربويةتقوم : تبسيط التراث الثقافي - ب

كما تعمل على تنقية التراث مما قد ، ووفق مراحل نموهم لتالميذ في مستوياتلإلعطائه 

  .يعتريه من شوائب

بتقويم التراث واختيار المناسب منه، كما  المنظومة التربويةتقوم : االنتقاء واالختبار - ج

  . عليها أن تضع معايير االنتقاء
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السلبيات  كما تقوم بعملية التقويم واالختيار للوصول إلى اإليجابيات وتأكيدها ومعرفة

  .وتجنبها 

أي التمييز بين العناصر القديمة والجديدة وتحقيق التكامل السليم بين : االقتصاد الثقافي -د

فروع المعرفة بما يسهل تناولها من خالل ابتكار وسائل وأساليب جديدة والبعد عن 

  .األساليب القديمة التقليدية في تقديم المواد الدراسية للطالب

إيجاد نوع من التكيف واالنسجام ألبناء المجتمع الواحد بنشر : جتماعيالتماسك اال -هـ

ق الوالء واالنتماء للوطن ياالتجاهات الثقافية التي تعمل على تآلف وتماسك المجتمع وتحق

  . وتحقيق المصالح المشتركة

 1:المنظومة التربويةالتجديدية  األدوار- 2- 3

بإيجاد درجة عالية من المرونة للتعامل مع  بويةالمنظومة الترتقوم  :التكيف االجتماعي - أ

   .المستجدات والمتغيرات وبالتالي تنمية أنماط سلوكية جديدة تتالءم معها 

بتحرير كل فرد من  المنظومة التربويةتقوم  :تحقيق التقارب والتوازن بين الطبقات - ب

  .االنطواء داخل جماعته ليدخل في معترك الحياة في البيئة األوسع

على الجوانب  المنظومة التربويةال تقتصر وظيفة  :تنمية أنماط اجتماعية جديدة - ج

المعرفية أو التعليمية بل تمتد وظيفتها إلى الجوانب الشخصية واالجتماعية للطالب وتربي 

   .فيهم العادات والقيم السوية التي يبتغيها آبائهم ومجتمعهم

ى لدى التالميذ المواهب من تنم مة التربويةالمنظو: تنمية االبتكار واإلبداع الفني -د

خالل تكامل الخبرات في المناهج واستخدام األساليب والتقنيات الحديثة في التدريس 

واالبتعاد عن الحفظ والتلقين وأن تعمل على إثارة اهتمامات وميول ورغبات التالميذ 

  .باألنشطة المتعددة

أي تزويد المجتمع بأعضاء : ف المختلفةإمداد األفراد بالمهارات ألداء الوظائ -هـ

مؤهلين للقيام بأدوار ووظائف في مجتمعهم من خالل تأهيلهم لتولي الوظائف في مختلف 

والنظام التربوي ليس من مهامه ، المؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والمهنية
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ه كمواطن واع بمتطلبات فقط تهيئة الفرد للقيام بوظيفة معينة بل تمكنه كذلك من أداء دور

  .1الوضع الراهن وباهتمامات شعبه

بإعطاء التلميذ فرصة انتقاء التخصص العلمي سواء في : االختيار التعليمي والوظيفي - و

المرحلة الثانوية أو الجامعية وذلك بترك الطالب يختار ما يناسبه تحت مراقبة دقيقة 

  . للعملية التقويمية المدرسية

توفير بيئة مالئمة لألفراد تسهم : تحقيق الحراك االجتماعي الموجب المساعدة على -ي

في تنمية قدراتهم واستعداداتهم للحصول على مكانة وظيفية واجتماعية راقية داخل 

  .أعضائهالمجتمع وبهذا يصبح المجتمع مفتوحا لحراك 

بحيث تستفيد بأن تكون قادرة على التعامل معها : المراجعة الناقدة للمذاهب المعاصرة -ز

منها مع المحافظة على قيم ومعتقدات المجتمع، والتصدي لكل ما هو دخيل على المجتمع 

  .من أفكار ال تتناسب مع أهدافه ومعتقداته

  :، العوائق والصعوباتالمنظومة التربوية -4

   2:الصعوبات التي تعوق المنظومة التربوية عن أداء دورها -4-1

الشـعب  حيث يقبل الطالب ذوي المستويات المتدنية فـي   :أخطاء التوجيه المدرسي -أ

   .الشعب العلميةأما المتفوقون فيقبلون في  األدبية

عزلة عـن   المدرسة فيتعيش حيث  :عزلة المدرسة عن مجريات الواقع االجتماعي-ب

المجتمع بسبب قصور وسائل التعليم والمناهج عن متابعة التطور فـي الواقـع الفعلـي    

  .للمجتمع

أي عدم وجود تخطيط تربوي علـى  : الستغراق في الحاضر على حساب المستقبلا -ج

  .االستعداد للمستقبلالمديين المتوسط والبعيد وفق رؤيا تأخذ بعين االعتبار 

 3:دور المنظومة التربويةأهم المتغيرات والتحوالت التي تؤثر على -4-2

أن تسـتفيد مـن هـذا التقـدم      ةالمنظومة التربوي فعلى :الثورة العلمية والتكنولوجية-أ

  .مستخدمة اإلمكانات التي يوفرها العلم الحديث وثورة االتصاالت
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الزيادة السكانية أدت إلى زيادة الطلب على  إن :التغيرات في النمو والحركة السكانية -ب

  .التعليم مما يستدعي محاولة اإلصالح والتطوير للمؤسسات التعليمية

مفهوم العالمية أو العولمة لكافة الدول مما يؤثر  يتسارع :لمحليةالتوتر بين العالمية وا-ج

  .على الثقافة الذاتية لكل دولة فينشا صراع بين المحلية والعالمية

التغير في العالقات والقيم االجتماعية، أدى إلى إعـادة هيكلـة   : التغيرات االجتماعية -د

  .األنساق االجتماعية مما أثر على المؤسسة المدرسية

التحول في قاعدة النشاط االقتصادي من اقتصاد يقوم علـى  : التحوالت االقتصادية -هـ

الزراعة والصناعة إلى اقتصاد يعتمد على الخدمات والمعلومات، مما قد يؤدي إلى تغيير 

  .في المناهج الدراسية

 تربويةالمنظومة الأدت إلى اختالالت ثقافية وقيمية فعلى : التغيرات الثقافية والقيمية -و

  .التركيز على الدور األخالقي والقيمي

  1:يةالمستقبل المدرسة نماذج-4-3

وهي تتمحور حول مبدأ التربية المسـتديمة وأن التعلـيم عمليـة     :المتعلمة المدرسة -أ

   .مستمرة مدى الحياة وأن الجميع قابل وبحاجة للتعلم

ركز على مبـدأ التحسـين   وهي تتبنى نظرية الجودة الشاملة، وت :المدرسة النوعية -ب

  .المستمر وفق أعلى معايير األداء، سواء في التحصيل الدراسي أو غيرها

وهي تتبنى مفهوم التعلم التعاوني بـين المعلـم والمـتعلم وبـين      :المدرسة التعاونية-ج

المتعلمين مع بعضهم وبين المعلمين، و تتيح اشتراك الجميع في نقـد المنـاهج وتقـديم    

  .ويرالمقترحات للتط

وهي تتبنى مبدأ الفاعلية التربوية، لتحقيق أكبر قـدر ممكـن مـن     :المدرسة الفعالة-د

  . األهداف التربوية

وهي تتبع مبدأ الالمركزية اإلداريـة فـي عمليتهـا اإلداريـة      :المدرسة المستقلة -هـ

  .والتعليمية، وفي عالقاتها المجتمعية، وفي نفس الوقت تتبع قواعد العمل المؤسسي
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وهي تنمي ملكة اإلبداع حيث تعتقد أن كل شخص لديه قدرة علـى   :لمدرسة المبدعةا-و

اإلبداع واالبتكار بشرط أن تتوفر لديه البيئة المناسبة، ويمتد نشاطها إلى المعلـم وبقيـة   

  .أعضاء المدرسة

وهي تربط التعليم باتجاه تهيئة الطالب للعمل، ويكون تعليمها ملبيـا   :المدرسة العملية-ي

  .حتياجات سوق العمل والتنمية الشاملةال

وهي التي تسعى إلقامة عالقات مجتمعية مبنية على أسس رشيدة  :المدرسة المجتمعية-ز

  .بينها وبين أسر التالميذ، ومع المجتمع بكل مؤسساته

وهي تعتمد مبدأ أن التعليم ينبغي أن يكون ممتعا من خالل توفير ما  :المدرسة الممتعة-ر

  .البيئة المدرسية يحقق ذلك في

  الضبط االجتماعيالمنظومة التربوية و -ثانيا

  :مفهوم الضبط االجتماعي - 1

يمكن تعريف الضبط االجتماعي، بأنه استخدام القوة البدنية أو الوسائل الرمزية لفرض أو 

إعمال القواعد أو األفعال المقررة ويكون الفرض باإلجبار والقهر، أما إعمال القواعد 

  .فيكون باإليحاء والتشجيع والثناء وغير ذلك من الوسائل واألفعال

في ذلك الجزء من النظرية االجتماعية الذي يهتم ) الضبط االجتماعي(يستعمل اصطالح و

بدراسة أساليب المحافظة على النظام واالستقرار، أو قد يستعمل بمعناه الضيق الذي يشير 

على النظام كالقوانين والمحاكم وقوات  التي تستعمل للمحافظة األخصائيةإلى الوسائل 

األمن والشرطة، وأحياناً يستعمل في دراسة المؤسسات االجتماعية وعالقتها الواحدة 

على االستقرار االجتماعي وهذه المؤسسات هي  باألخرى وقت قيامها بالمحافظة

   1.المؤسسات الشرعية والدينية والسياسية

بيعة وأسباب االستقرار والتغير في المجتمعات يدرس موضوع الضبط االجتماعي عادة ط

أما علماء االنثربولوجيا االجتماعية فيقومون بدراسة وسائل الضبط االجتماعي في . الراقية

المجتمعات البدائية البسيطة التي يستعمل بعضها وسائل الضبط االجتماعي الرسمية 

  .ويستعمل بعضها اآلخر وسائل الضبط االجتماعي غير الرسمية
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تعتبر التنشئة االجتماعية وما تؤديه في عملية الضبط االجتماعي، العملية التي يتم من و

خاللها إعداد الشخصية اإلنسانية السوية، التي تحمل قيم ومعايير السلوك الصحيحة، التي 

  1.لها تأثيرها على تكوين الضبط الذاتي

في حفظ حياته، وبعدها تبدأ  فاإلنسان يولد جامداً ال حركة فيه، إذ يعتمد على اآلخرين

شخصيته في البناء بعد أن كان معتمداً على محاكاة اآلخرين محاكاة ال رؤية فيها، حتى 

ولقد أثبتت الدراسات أن الطفل يتأثر بوراثة والديه التي ال  .اإليحائييقع في خضم التقليد 

  2.تنتهي بالمولد ولكن تحت بند التقليد والمحاكاة

التنشئة االجتماعية تعد في غاية األهمية في تكوين الضبط الذاتي ووقاية إن : ويمكن القول

اإلنسان من االنحراف، وتدعيم الضبط االجتماعي داخل المجتمع، حيث إن الضبط 

االجتماعي يعد أهم آليات التنشئة االجتماعية وليس العكس بحال من األحوال كما يعتقد 

ماعي بعملية التنشئة االجتماعية خصوصاً البعض، ومن هنا يهتم علماء النفس االجت

وهي السنوات التي يبدأ فيها ) 7 -  3(بالنسبة للفئات العمرية التي تقع بين السنوات 

الطفل في اكتساب أنماط وقيم ومعايير مجتمعه األخالقية والتي من خاللها تتشكل سمات 

وقد أوضحت العديد  ،فةتجاه المواقف والتجارب المختل شخصية بل وأفعالها وردود أفعالها

من التجارب واألبحاث الميدانية أنه ليس بمتعذر التنبؤ باالنحرافات لدى جماعات من 

  3.النشء في ضوء تحليل علمي كمي ألساليب التنشئة االجتماعية

 بأن المدارس ومؤسسات التنشئة االجتماعية) هيرشي(و )جوتفريدسون(ويعترف كل من 

، قد يكون لها تأثيرات ايجابية على الضبط الذاتي )الخ...، الكشافةاألسرة(األخرى 

للشخص، ولكن كلما تحرك الفرد أبعد من مرحلة الطفولة المبكرة، ازدادت صعوبة 

  .الموقف لتعويض أوجه النقص المبكرة

يالحظ أن تنشئة األفراد تنشئة اجتماعية غير متكاملة وغير سوية، وال تقدم القيم والمعايير 

إلضافة إلى عدم نقل الثقافة لألفراد، وعدم تدريبهم على الضبط االجتماعي االيجابية، با
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الذاتي، ينتج عنها عدم نضج األفراد اجتماعيا وعدم قدرتهم على التكيف داخل المجتمع 

  .مما يجعلهم أكثر قابلية لالنحراف

 إلى أن -من خالل دراسة لمجموعتين من األوالد األسوياء  -ويشير ريكليس وزمالؤه 

بعض الدالئل تبين أن األوالد األسوياء كانوا في حماية ووقاية من الجنوح بواسطة 

األبوي اللصيق ألنشطة األوالد  اإلشراف: عناصر االحتواء الخارجي القوي، مثل

: وصداقاتهم، في حين أن األوالد الجانحين كانت عناصر االحتواء الخارجي ضعيفة، مثل

أهمية األسرة في عملية التنشئة االجتماعية نظراً لما  لذلك تأتي ،األبوي اإلشرافنقص 

  .يترتب عليها من تدعيم القيم وأنماط السلوك الصحيحة، وتكوين الضبط الذاتي لألفراد

نه في جوهره ضبط ذاتي من إالضبط االجتماعي هو سيطرة اجتماعية مقصودة وهادفة، و

وقت نفسه، إذ إن له قدرة جانب المجتمع، فالمجتمع هو الضابط وهو المنضبط في ال

  1.مستمرة على الخلق الذاتي للضوابط

وتتخذ عملية الضبط االجتماعي مظهرين رئيسين هما مظهر السيطرة اإليجابية التي تتمثل 

في مجموعة من الطرائق واألساليب اإليجابية التي تدفع األفراد وتشجعهم على االلتزام 

لوكية المقبولة اجتماعياً، والتي يرافق وااللتزام بها والتمسك بالقيم والمعايير واألنماط الس

المدح والثناء والرضا الجماعي أحيانا والتقدير المادي المتمثل بالمنح والجوائز والهدايا 

أخرى، وهناك إلى جانب السيطرة اإليجابية مظاهر متعددة لما يسمى بالسيطرة  أحيانا

ه التنظيم االجتماعي من الوسائل واألساليب ا تتخذه الجماعة أو يتطلبمالسلبية وتتمثل في

التي يتم إيقاعها لألفراد الذين يخرجون عن القيم والمعايير واألنماط السلوكية السوية التي 

ترتضيها الجماعة التي يعيشون فيها وتؤدي إلى األضرار واإلخالل بالنظام واالستقرار 

زام الفرد بالقيام بسلوك محدد االجتماعي ومن هذه األساليب النواهي والتهديدات وإل

والعقوبات الجزائية بأنواعها ودرجتها المختلفة التي تتالءم مع االنحراف، وهذان النوعان 

من السيطرة االجتماعية السلبية واإليجابية وموجودان جنباً إلى جنب ويعمالن سوية 
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األمن  كمظهر من مظاهر الضبط االجتماعي في المجتمعات اإلنسانية للمحافظة على

  1.واالستقرار والتوازن االجتماعي

   :نظرية الضبط االجتماعي - 2

االنحراف ظاهرة ناتجة عن فشل السيطرة  على أننظرية الضبط االجتماعي  تقوم

كيف ال ينحرف : فتبدأ بطرح رأيها عبر تساؤل غير معهود قائلة. األفراداالجتماعية على 

، حسب زعمها، مكافأة اجتماعية إذنالنحراف افكل هذه المغريات؟  أعينهم وأمام، األفراد

المعتدل في  األفرادسلوك  أن واألصل. يحصل عليها المنحرف مهما كان نوع انحرافه

من سيطرة المجتمع، عن طريق القانون، على تعاملهم مع  ينشأ إنماالنظام االجتماعي 

حصل هذا االعتدال  تنظيم حياة الناس، لما إلىاآلخرين، ولكن لو ألغي القانون الهادف 

  . المجتمع بسبب الرغبات والشهوات الشخصية أفراداالجتماعي في السلوك، والنحرف 

 االنحراف أنعلى  أكد، الذي أيضادركيهايم إميل وتعتمد هذه النظرية على تجارب  

، فالمجتمع المتماسك رحمياً يتضاءل فيه األفراديتناسب عكسياً مع العالقة االجتماعية بين 

في المجتمع  األفرادفلو درسنا نسب انتحار . نحراف، على عكس المجتمع المنحلاال

انتشارا في المجتمعات التي ال تقيم لصلة الرحم وزناً  أكثر أنهالالحظنا  اإلنساني

بنى رواد هذه  األساسوعلى هذا . تهتم بعالقات القربى والعشيرة والمجتمعات التي ال

 واإلنسانيةالمجتمع المتماسك من ناحية العالقات الرحمية  دأفراالنظرية رأيهم القائل بأن 

المجتمع المتحلل في  أفرادللقيم التي يؤمن بها من  إتباعا وأكثرطاعة للقانون  أكثر

  . االجتماعية أفرادهعالقات 

البد من  األفرادويرى رواد هذه النظرية، انه من اجل منع االنحراف االجتماعي بين 

  : ر هيعناص أربعةاجتماع 

بصالتهم االجتماعية المتينة يقلل من  األفرادشعور  أنحيث : الرحم والقرابة - 1- 2

، األحيانالعاطفي في اغلب  موااللتزا األخالقيةفالفرد يشعر بالمسؤولية . فرص انحرافهم

وهذه المسؤولية حكمها حكم القانون االجتماعي في . وعشيرته وأصدقائهتجاه عائلته 

عزل الفرد المنتهك  إلىخرق لهذه القوانين االجتماعية يؤدي  فأي، انيةاإلنسالمجتمعات 

                                                
  .101مرجع سابق، ص  آمال عبد الحمید، 1-
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وهذا العزل يعتبر عقوبة شخصية رادعة، الن المقاطعة االجتماعية  ،لحرمتها، اجتماعياً

قرابة باآلخرين،  أوالذين ال تربطهم صلة رحم  األفراد أما. عقوبة قاهرة ضد المنحرف

الجناية، الن السرقة مثال ال  أوترتب عليها ارتكاب الجرم فهم اقل اكتراثاً للمخاطر التي ي

بااللتزامات  أنفسهمابتداء ال يلزمون  فإنهمتعرض التزاماتهم االجتماعية للخطر، 

   1.األفرادالشخصية المعهودة بين 

وهو انغماس الفرد في نشاطات اجتماعية سليمة تستهلك : االنشغال االجتماعي - 2- 2 

 وإدارةسدية، كالخطابة، والكتابة والهوايات الرياضية والرحالت طاقته الفكرية والج

الذين ال يملكون  األفراد أما. وهذا االنشغال يقلل من فرص االنحراف. الجمعيات الخيرية

  . االنحراف أبواب، فغالباً ما تنفتح لهم أوقاتهمهواية تستوعب  أوعمالً 

عن طريق شراء وتملك  أموالهم داألفراوهو استثمار : االلتزام والمتعلقات - 3- 2 

المالية  األفرادمصلحة هؤالء  أنوال شك . العقارات والمنافع والمصالح التجارية

الذين ال يملكون داراً  أولئك أما. والتجارية تقتضي منهم دعم القانون والنظام االجتماعي

لالنحراف  معرضون فإنهم، أوالدهموال  أموالهمال يستثمرون في المجتمع  أوعقارا  أو

  .من غيرهم أكثر

االلتزام بالقيم والمبادئ  إلىعموماً تدعو معتنقيها  األديان أنوهو : االعتقاد - 4- 2 

الغير، الن هذه  أموالسرقة  أنفسهمالسماوية يحرمون على  باألديانفالمؤمنون . الخلقية

م الدين ويقو. تأمرهم بالتكسب الشرعي الحالل وبذلك تضمن لهم معيشة كريمة األديان

   2.في كل مجاالت الحياة االجتماعية لألفرادبتهذيب السلوك الشخصي  أيضا

أعمالهم االجتماعية المتينة، وينغمسون في  األواصرالذين تربطهم  األفرادوبالجملة، فان 

دينهم،  أحكام إيمانويطبقون بكل  وأوالدهم أموالهمونشاطاتهم ويستثمرون في المجتمع 

م فرص االنحراف االجتماعي، وتزداد من خالل سلوكهم فرص فهؤالء تتضاءل عنده

  .االستقرار والثبات على الخط االجتماعي السليم

  

                                                
، الریاض، اسات األمنیة والتدریبالمركز العربي للدر ،دور األسرة كأداة للضبط االجتماعي في المجتمع العربيعبد المجید سید منصور،  -  1

 .129، ص 1987
 .148، ص 2005، الریاض، ، نظریة الضبط االجتماعي في اإلسالمخالد بن عبد الرحمن السالم - 2
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  مؤسسات الضبط االجتماعي - 3

  :المجتمع والضبط االجتماعي- 1- 3

مما ال شك فيه أن عملية الضبط االجتماعي تمثل عنصراً أساسياً في استقرار أي مجتمع تقوم 

واجتماعية وفق نظم وقوانين ولوائح، غير أن هناك وسائل أخرى تمثل عليه مؤسسات أمنية 

سلطة قائمة في المجتمع تعمل على اإلسهام الجاد في عملية الضبط االجتماعي وهي تلك التي 

تنبع من نفس المواطن وإحساسه باالنتماء بواجب الوالء بدافع ذاتي حضاري حتى ولو لم يكن 

ن ويتم ذلك عن قناعة ورضا، وقد قسم بعض المختصين هذا هنالك رجل أمن أو ممثل للقانو

   1.الجانب من عوامل الضبط االجتماعي إلى ثالثة أنواع

  . ما كان متعلقاً بأعراف المجتمع وتقاليده  )أ (

  . ما هو مرتبط بقيم الشخص وقناعاته) ب (

  . ما يتعلق بقبول اآلخرين ومواقفهم) ج (

تعلق بالقيم واألعراف الراسخة والقائمة في المجتمع فإنها تمثل بالنسبة للجانب األول وهو ما ي

عامالً أساسياً في قيام ظاهرة الضبط االجتماعي مثل قيم الشرف والمواطنة وهي قيم تحكم 

للقيم التي يرتبط بها الشخص ويلتزم بها بدافع ذاتي أو تعود   ضبط المجتمع ككل، أما بالنسبة

وتبقي القواعد التي تنظم طرق التعامل مع  ،عامله مع اآلخرينونشأ عليها فهي تحدد طريقة ت

اآلخرين حيث يلتزم الفرد بما يلتزم به أفراد المجتمع في المظهر أو السلوك كالملبس ومواقف 

   2.المجامالت والمواساة وغيرها

تعد المؤسسة األسرية، المؤسسة االجتماعية األولى في  :والضبط االجتماعي األسرة -2- 3

ية التنشئة عموماً والتنشئة االجتماعية بوجه خاص داخل المجتمع اإلنساني، ألن الطفل عمل

يعيش فيها حياته األولى معتمداً عليها بشكل كامل، ومكتسباً السلوكيات االيجابية والقيم 

والمعايير والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع، وكذلك تعلمه قواعد الضبط االجتماعي، 

  3.سرة إحدى أسس المجتمع التي يعتمد عليها في إعداد أبنائهوتمثل األ

                                                
 .151، ص 1985، مكتبة وھبة، القاھرة، ، اإلسالم والضبط االجتماعيسلوى علي سلیم - 1

المجل ة العربی ة للدراس ات     االجتماعي ف ي ظ ل التغی رات االجتماعی ة واالقتص ادیة المعاص رة ،       تفعیل دور مؤسسات الضبطمحمد عبد اهللا البكر،  - 2
  .29، ص 2001، 32، العدد 16المجلد . األمنیة والتدریب 

 .274، ص 2003، الریاض، مطابع جامعة اإلمام محمد بن سعود، 2ط، األسرة والضبط االجتماعي ،الحامد  محمد و نایف الرومي - 3
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وتوضح نظرية الضبط االجتماعي أن األسرة تعتبر من أهم مصادر الضبط االجتماعي، 

لذلك فإن تغيب اآلباء عن األسرة يؤدي إلى ضعف القيود على األبناء وعدم تعلمهم 

  ·همالطاعة واالمتثال، األمر الذي يؤدي إلى عدم ضبط سلوك

كلما تم تدعيم ومن أهم مصادر الضبط االجتماعي المباشر وغير المباشر، األسرة تعد و

التكامل األسري، زادت قدرة األسرة على ممارسة الضبط وحماية أبنائها من التيارات 

  1.المنحرفة أو السلوك المنحرف

ماعات ويمكن ممارسة نمط من الضبط االجتماعي على المراهقين بواسطة األسرة أو ج

 األصدقاء في المنطقة الواحدة، أو المدارس أو مؤسسات تطبيق القانون، والجماعات

 أن الضبط األسري يمنع من السلوك )ناي(الرسمية وغير الرسمية األخرى، ويؤكد 

  .أالنحرافي

وللمؤسسة األسرية دور في غاية األهمية في إكساب أفرادها المعايير وتشكيل الشخصية 

، وحمايته من االنحراف، وتدعيم الضبط الذاتي لديه، مما يشكل دعامة السوية لإلنسان

  2.أساسية للضبط االجتماعي

ألسرة تمثل المؤسسة األولى في عملية التنشئة عموماً والتنشئة االجتماعية بوجه خاص، وا

أما  .عايير والعادات السلوكية الصحيحةوما يترتب عليها من إمداد األشخاص بالقيم والم

سبة للتنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي، فالتنشئة يتم فيها تشكيل شخصية اإلنسان بالن

السوية وتدعيم الضبط الذاتي لديه، وإكسابه ثقافة المجتمع ومعتقداته، وتكوين الضمير 

  3.لديه، وذلك يمثل مدخالً مهماً لتدعيم الضبط االجتماعي

عي، فنظراً ألن األسرة هي التي تتولى وفيما يتعلق بالمؤسسة األسرية والضبط االجتما

رعاية أبنائها منذ لحظة الميالد، لذلك يقع عليها عبء كبير في عملية تعلم نماذج السلوك 

  .ضافة لدورها في الضبط االجتماعيالسوي، وممارسة الضبط الذاتي ألفرادها، باإل

  

                                                
 .63، ص 2000 ،الریاض ،مطابع الفرزدق التجاریة ،الضبط االجتماعي والتماسك األسريالسالم، ،الد بن عبد الرحمنخ - 1

نة   53التربی ة المعاص رة، ع   ،الضبط االجتم اعي والمقاوم ة ف ي األس رة والمدرس ة دراس ة تحلیلی ة نقدی ة        عبد الرؤوف محمد بدوي ،  - 2 ، 16، الس 
  .68م، ص 1999نوفمبر 

 .59، ص 2007 ،17العدد  ،األمن والحیاةمجلة  ،الضبط االجتماعي والجریمةسیدي،  اهللا مد عبدمح -  3
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  :الضبط االجتماعيووسائل اإلعالم  - 3- 3

الضبط االجتماعي من حيث اعتماد الناس عليها في  دواتمن أهم أوسائل اإلعالم  إن

المعلومة وبالتالي تحديد وتبصير الناس بما يصح وما ال يصح من أقوال أو أفعال   استيفاء

وما تروجه من قيم ومعتقدات مما يجعل منها مصدراً ومكوناً من مكونات العرف الذي قد 

الم تعمل إلى حد ما على توحيد الناس يجد قبوالً من الجمهور المتلقي، إن وسائل اإلع

  . أمراً غير مقبول  على ثقافة قد يصبح الخروج عليها

لقد ظهرت عادات وقيم جديدة مكان عادات وقيم كانت سائدة وأصبحت هذه العادات 

الجديدة تمثل صوراً من صور الضبط االجتماعي وذلك من خالل الرسائل المتكررة 

بعض عوامل الضبط االجتماعي أصبحت بال أثر ولم تعد لوسائل إعالمية مؤثرة بل إن 

سائل وتحتل موقعها القديم بعد أن وجدت االستهجان أو اإلنكار أو التعتيم من جانب 

اإلعالم، ومع ذلك كله فإن وسائل اإلعالم تقوم أصالً على دعم تعزيز القيم السائدة في 

    1.ظةالمجتمع حيث أنها من المفروض أن تكون على طبيعة محاف

  :مادة التربية المدنية ومهمة الضبط االجتماعي - 4

وهذا تعترف  ،التربية المدنية تأسيس أو تأمين الضبط االجتماعيالشك أن من أهم وظائف 

به مختلف األنظمة إذ أن التربية المدنية والمدرسة عموماً، وظيفتها تأمين الضبط 

ضبط، وعلى أساس تكوين كائن االجتماعي، فالتربية في المنـزل تتم على أساس ال

هناك عملية ضبط تبدأ في البيت، أما وظيفة  إذاً. هذا الجسم البيولوجي اجتماعي في

  2.المدرسة، فهي استكمال عناصر هذا الضبط في مجاالت لم تتعامل معها األسرة

التربية المدنية وظيفتها تأمين هذا الجانب من الضبط االجتماعي الذي له عالقة بحياتنا 

  . المدنية وبالدولة

هناك ثالثة عناصر يمكن وحتى تتحقق عملية الضبط االجتماعي بشكل أفضل فإن 

  .ل عليها من خالل التربية المدنيةممارستها، أو العم

                                                
، ص 1997لعلوم األمنیة، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة ل ،نموذج إلستراتیجیة الضبط االجتماعي في الدول العربیةمحمد صفوح األخرس،  -  1

95.  
  .264، ص 2004اق للنشر والتوزیع، عمان، ر، الوالضبط االجتماعيمصلح الصالح،  - 2
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، هو استقاللية التلميذ، يعني أن يشعر التلميذ بأنه يتمتع بقدر من استقاللية العنصر األول

ة الفرصة أمامه لكي يعبر عما يدور من حوله، وهذا التفكير والتعبير عن الرأي، وإتاح

  .عنصر أساسي ورئيسي في التطوير المدني

يجب أن نبني المنهج بطريقة أن نعطي التالميذ فرصاً . ، هو استخدام العقلالعنصر الثاني

للتعبير عن استقالليتهم، وان يستخدموا عقلهم ويخاطبوا وأن يعطوا الفرص لكي يفتشوا 

  . علومات، ولكي يدافعوا عن رأيهم، ويقنعوا غيرهم ويقتنعوا بآراء غيرهمعن مسار الم

فال . في تيارات أو وجهات نظر" االنخراط"، وهو عنصر مهم، هو إمكانية العنصر الثالث

فهذه . بأس إذا انقسم الرأي أو الصف، وظهر رأيان، واجتمع كل فريق على دعم رأيه

وابتكار البدائل في هذا . ار بدائل للمشاكل المطروحةالتيارات هي محاولة إليجاد أو البتك

المستوى، هو مقدمة للبدائل والتيارات الموجودة والتي تمثلها أصالً التجمعات المدنية 

عموماً، وهذه التجمعات المدنية توازي التجمعات السياسية من حيث البدائل والتيارات، 

  . وكلها حلقات تترابط باتجاه التغيير االجتماعي

وال بأس من حين إلى آخر وحسب الموضوعات، أن تكون هناك تيارات في الصف، 

للدفاع عن اآلراء المطروحة، ألن هذا جزء من عملية إلحاق التالميذ الحقاً بالمجتمع 

  1.المدني، وبالتجمعات التطوعية للمجتمع المدني

  المنظومة التربوية واالنتماء االجتماعي  -ثالثا

  :لتربوية في ترسيخ االنتماء االجتماعيدور المنظومة ا - 1

كما أنه ال يوجد وطن بال مواطنون، فانه ال يمكن أن يوجد مواطنون بال وطن، فالوطن 

يشعر فيه باألمان واالستقرار، وإذا كان  الذيكان لإلنسان دائما هو المالذ والمأوى 

المقدمة الضرورية لنشوء المجتمع  هيالطبيعة، حيث كانت  إلىاإلنسان األول قد انتمى 

الطبيعة بفضل نشاط البشر المشترك  فيالكائنات واألشياء  باقيالبشرى، إال أنه تمايز عن 

  2.ودخولهم فى عالقات اجتماعية

                                                
مرك ز أبح اث مكافح ة الجریم ة،       ،دور المؤسسات التربوی ة غی ر الرس میة ف ي عملی ة الض بط االجتم اعي دراس ة میدانی ة         محمد معجب الحامد،  - 1

  .162، ص 2006وزارة الداخلیة، الریاض، 

 للنش ر  األھلی ة  المطبع ة  ،اهللا عب د  ھش ام  ترجم ة  ،والعش رون   الحادي القرن في نيالمد تمعلمجا – المواطنین من مجتمع بناء إي، وند إیبرلي - 2
  .75، ص 2003، األردن،  عمان  والتوزیع،
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بجميع جوانبه، كما أنه شرط  القوميالركيزة األساسية لألمن  الوطنيويعد التماسك 

ة التحديات الداخلية والخارجية، والشك أن مواجه فيلوجود الشعب واستمراره  ضروري

 االجتماعيتميز عبر تاريخه الطويل بدرجة كبيرة من درجات التماسك  الجزائريالشعب 

وقامت من تبلور حول هوية وطنية تناقلتها األجيال، وطورها المفكرون والمبدعون،  الذي

  . الحياة فيكينونته  الجزائريحفظت لإلنسان  التي، وهى أجلها ثورة التحرير المباركة

أن  الطبيعي، فمن الوطنيوتعد التربية والتعليم أهم عوامل الحفاظ على الهوية والتماسك 

األطفال، فمنهم  إليها ينتمي التيتتنوع وتتباين البيئات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 ينتميومنهم من  أسر شديدة الفقر، إلى ينتميأسر شديدة الثراء، ومنهم من  إلى ينتميمن 

 أو عامال ابيئات حضرية مدنية أو بيئات ريفية أو بدوية، ومنهم من كان والده فالح إلى

أوساط متعلمة ومثقفة، ومنهم من  إلى ينتميمنصب أو مهنة أخرى، ومنهم من  أي فيأو 

وغير ذلك من ألوان التمايز المتعددة، من هنا فان التعليم يهدف ، أوساط أمية إلى ينتمي

تحقيق  والثانيتزويد التالميذ بالمهارات والمعارف المختلفة، : أمرين أساسيين، أولهما إلى

  1.مواطن بالفعل إلىليتحول التلميذ من مواطن على الورق  الوطنيالتماسك 

تحقيق ذلك  فيبوجه خاص  االبتدائيلقد أدرك العديد من المفكرين أهمية التعليم، والتعليم 

يد الدولة  فيأن التعليم األولى أيسر وسيلة يجب أن تكون : ينالتماسك، فيرى طه حس

فيرى أن التعليم منظومة قومية تلم شمل األمة : سعيد  رشديما ألتكوين الوحدة الوطنية ، 

جميع  إليهما يأتيذلك شأن الجيش، فكالهما منظومتان  فيوتجمع أبناءها، شأن التعليم 

لصحراء أو الريف، من أرقى مناطق الحضر أو ذلك من جاء من ا في يستويأبناء األمة 

، الوطن الواحدهاتين المنظومتين يتم تقريب الفجوة بين أبناء  ففي، غنيا أو فقيرا، اأفقره

بحيث يخرجون وهم يتكلمون لغة متقاربة، وقد فهموا بعضهم وتعلموا السماحة واحترام 

ار فان الهدف األول لمنظومة عقائد اآلخرين والتقوا حول مفهوم جامع للوطنية، وباالختص

  2.التعليم هو بناء األمة المتماسكة
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  :مفهوم االنتماء- 1- 1

أنه من خالل عالقاته  إاللم يكن سوى جزء من الطبيعة،  الماضي فيإذا كان اإلنسان 

التوحد مع اآلخرين،  فياالجتماعية وممارسة مختلف األنشطة تولدت لديه رغبة 

المميز للجنس البشرى، ومن أقوى دوافع السلوك  وأصبحت من أهم شروط الوجود

العشيرة أو القبيلة أو زمالء العمل، وترجع  إلى، لذلك كان اإلنسان دائما منتمى اإلنساني

ظل جماعة،  فيحاجة اإلنسان لتأكيد ذاته وأن نكون نشطين  إلىقوة التوحد مع اآلخرين 

، وقد كانت مادياء ذلك عائد وان نقوم بمهام شاقة ونحن مسرورين حتى لو لم يكن ور

سبيل الجماعة سمة من  فيواالستعداد للتضحية  الوجدانيالعطاء والتبادل  إلىالحاجة 

الطبيعة واالنتماء  إلىاالنتماء  مفهوميسمات االنتماء، وعلى مر العصور توحد 

ل لفكرة الوطن، وانتمى اإلنسان داخ المتعاليوارتقى ليشكل مفهوم االنتماء  االجتماعي

  1.األمة أو الطبقة االجتماعية أو المنظمة إلىالوطن 

االرتباط  إلىاالنتماء كأول وأهم الحاجات  إلىالحاجة " اريك فروم " ولقد وضح  

تكتمل الحاجات اإلنسانية  كي توجيهيطار إالهوية والى  إلىبالجذور، والحاجة 

التطور واالرتقاء،  أصبحت جزء من الطبيعة اإلنسانية خالل عمليات التيالموضوعية 

  2.نحو الكمال وتحقيق ألذات السعييحاول كل إنسان فيها  والتي

 ، التحقق المتبادل إلىتؤدى  التيويمكن تعريف االنتماء بأنه العالقة االيجابية والحياتية 

 إلىيصل  الذيالعطاء بال حدود  إلى وترتقيمنها المنفعة بمفهوم الربح والخسارة،  تنتفي

، خارجياعتداء  أليويتجلى االنتماء بصورة عالية عندما يتعرض الوطن  حد التضحية،

اإلنساني بفعل الوجود  العاديفطرى خاصة عند اإلنسان  طبيعيواالنتماء قد يكون 

تجاه  عاطفي، وقد يكون انتماء االجتماعيظل الوطن وضمن النظام  فيواستمرار البقاء 

الناتج عن المعرفة  المنطقياالنتماء  موقف أو ظروف طارئة، ولكن أرقى انتماء هو

حركة  فيوأعمال العقل، ونسبة المنتمون منطقيا قليلة ولكنها دائما فاعلة ومؤثرة 

  3.المجتمعات

                                                
 ن المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت،عالم الفكر، تصدر ع ، مجلةإعادة االعتبار لمفھوم المجتمع المدني أبو حالوة، كریم،  -  1

   .11ص ،1999 ، مارس،جانفي 3دد، ع27مج
  .194، ص 2006، القاھرة الدینیة، الثقافة مكتبة ،عالجھا  ابھأسباا، مظاھرھ  والوالء االنتماء مشكلة السعود، أبو  سید أشرف - 2
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تساعد على ارتفاع درجة االنتماء للوطن مثل وضوح الهوية،  التيوهناك من العوامل 

تدنى نسبة  إلىيؤدى  والعكس دائما. وتحقيق العدالة، وإمكانية التحقق داخل الوطن

 والمنطقي الحقيقيبالوطن، ولكن االنتماء  السلبياالنتماء، وليس معنى االنتماء هو التوحد 

 االيجابيعلى المعرفة واإلدراك واستبصار حركة الواقع واتخاذ الموقف  ينبنييجب أن 

تقدم  فيسواء بالموافقة أو المخالفة من أجل أن يظل الوطن  العلميباستخدام األسلوب 

  1.مستمر

   :كيف يتم تشكيل االنتماء- 2- 1

تفرض حقوقا وواجبات بهدف  والتيعالقة الفرد بالوطن،  هي األساسيالمواطنة بمعناها 

تحقيق المصالح المشتركة والمتبادلة بين جموع الموطنين وبين الوطن، والمواطنة 

على  حرصهولكن  ووجباته فقط، بحقوقهااليجابية ال تقتصر على مجرد دراية المواطن 

ممارستها من خالل شخصية مستقلة قادرة على حسم األمور لصالح الوطن، ويؤدى 

 والمبادئتنمية مجموعة من القيم  إلىكافة المؤسسات  فيالتطبيق العام لمفهوم الموطنة 

سلوكه، وإذا كان مفهوم االنتماء  فيتكوين الفرد وتنعكس  فيتؤثر  التيوالممارسات 

يشمل االرتباط باألرض والتاريخ  والذي والوجداني الفكرياالرتباط  يتجسد من خالل

سبيل تقدم  فيالعمل الجاد والمشاركة البناءة  إلىوالبشر وهو بمثابة شحنة تدفع المرء 

الوطن، فان ذلك ال يعتمد على مفاهيم مجردة، وإنما على خبرة معاشة بين المواطن 

   2.والوطن

نتماء من خالل التنشئة االجتماعية داخل األسرة وفى وقيم اال مبادئويتشرب الفرد 

، المدنيالمؤسسات الثقافية واالجتماعية، ومن خالل وسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع 

ترسيخ قيم االنتماء  في األساسيتشكل الجانب  التي هيولكن يبقى أن منظومة التعليم 

  :من خالل الجوانب اآلتيةوذلك 

يتم من خالل تفاصيل العملية التعليمية، فنحن ال  الذي: المعرفيب الجان: الجانب األول - أ

وندرك مكوناته، من هنا فان دراسة تاريخه  نعرفهدون أن  إليه ننتمينحب الوطن أو 

والتعرف على انتصاراته وزعماءه وعلماءه وفنانيه ومبدعيه، وجغرافية هذا الوطن بمعنى 
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ن من التعامل مع الطبيعة لتطويعها، أماكنه وكيف تمكن اإلنسا وتضاريسهمقدار ثرواته 

  .الجميلة ومشروعاته المثمرة

والتعليم الحديث يقوم  التقليديالفرق بين التعليم : األنشطة التربوية: الجانب الثاني - ب

استكمال العملية التعليمية، فالمؤسسات التعليمية  فيعلى أهمية دور األنشطة التربوية 

لم تكن سوى أماكن إيواء لتلقى وحفظ الدروس،  –لمدارس الدينية الكتاتيب وا –التقليدية 

لم يكن يتوفر بها معامل ومكتبات ومالعب وقاعات لممارسة الفنون، لذلك لم تكن تلعب 

جوهر العملية  هيتشكيل االنتماء، من هنا نجد أن األنشطة التربوية اآلن  فيدورا 

 تحية العلمكتشكيل االنتماء،  في األساسيدور تساهم بال التيالتعليمية بمعناها الحديث وهى 

 والوطنيةأثناءه االحتفال بالمناسبات الدينية  في، كما تقام الوطنيوترديد النشيد  الصباحية

 التيويتم فيه تكريم الرموز المتميزة، ويمارس التالميذ بعضا من التمرينات الرياضية 

المكتبة من قراءات  فيال، وما يحدث فع دراسيتجديد النشاط واالستعداد ليوم  فيتساهم 

تدريب التالميذ على التعبير واإلبداع وتشكيل الشخصية  فيومناقشات ومناظرات يساهم 

 حب الوطن واالنتماءغرس قيم  في المدنيةالتربية بعض المواد كاإلنسانية، كما تساهم 

حترام الغالب ، ومن خالل المنافسات الرياضية وكيفية االلتزام بقواعد اللعب واإليه

للمغلوب يتم ترسيخ فلسفة قبول اآلخر وكيفية التعامل مع مختلف القدرات، من هنا 

تكوين الشخصية واكتساب  في أساسينستطيع أن نؤكد أن األنشطة التربوية تلعب دور 

  1.الوطنية واالنتماء وتشكيل الهويةمعنى 

   :دور المدرسة في ترسيخ االنتماء الوطني -2

 ات المتقدمة على تعميق الشعور باالنتماء لدى شبابها وذلك ألنـه يمثـل  حرصت المجتمع

حجر الزاوية في حياة تلك المجتمعات واستقرارها وتماسكها، بل ومن الـدوافع الرئيسـة   

في هذا العصـر الـذي اتسـم    ) العولمة الثقافية(لتقدمها وباتجاه العالم إلى ما يعرف ب 

المعلومات وتزايد االحتكاك الثقافي بـين مختلـف    بالتغيرات والتطورات المتالحقة ونقل
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شعوب العالم، كان البد أن يقابل ذلك تعميقاً للشعور باالنتمـاء بأبعـاده المختلفـة لـدى     

   1.األفراد

يمكن للفرد أن يدافع عن وطنه  واالنتماء أحد دعائم بناء الفرد والمجتمع واألمة، وبدونه ال

  .بنائه ومجتمعه ويحميه أو يساهم بإخالص في

ويعد االنتماء للوطن من أهم القيم التي يجب على المؤسسات التربوية أن تحرص على 

تنميتها لدى الطالب، نظراً لما يترتب عليها من سلوكيات إيجابية، ينبغي غرسها في 

  . نفوس الناشئة

 عن خلفاواالنتماء للوطن ليس شعاراً براقاً بل ممارسة وتطبيقاً لمبادئ وقيم ورثناها 

سلف، ويمكن أن نتمثلها في حب الوطن، واالهتمام بخيره ورفاهيته، والوالء واإلخالص 

  . له، والحنين له وصعوبة االبتعاد عنه، والمحافظة على أسراره، والدفاع عنه

وإذا كان االنتماء للوطن ضرورة في بناء شخصية المواطن فالبد أن تواجه المؤسسات 

وكذلك المساجد وأجهزة اإلعالم مطالب كل فرد نحو التربوية كالمدارس والجامعات، 

تعميقه، وذلك بأن تنمي لدى المواطن االتجاه نحو االنتماء الوطني على أن يتجسد ذلك في 

  2.صورة سلوك يدعم بناء الوطن وتقدمه

وحيث إن المدرسة إحدى المؤسسات التربوية في المجتمع فهي ليست معهداً للتثقيف 

ربوي فحسب، بل هي المصنع الذي تعد فيه شخصيات المستقبل العلمي واإلعداد الت

لاللتحاق بالجامعة لكي يسهموا في اإلنتاج والخدمات والدفاع الوطني لصالح المجتمع مما 

يعمق ويقوي االنتماء الوطني لدى الطالب، وتأسيساً على ما تقدم فإن الدور الذي تقوم به 

  :يشتمل على الفعاليات والممارسات التالية

التعليم في المراحل التعليمية المختلفة يجب أن يهيئ المتعلمين للحياة ويعمل على  -2-1

تأصيل االنتماء والوالء الوطني لدى المتعلمين على اختالف أعمارهم وقدراتهم، وهذا ال 

  . يتم إال من خالل أساليب تعليمية متطورة تعمل على ترسيخ هذه المفاهيم

                                                
  .130، ص 2005، الریاض كان،العبی مكتبة ،2ط،للوطن االنتماء ،القادر عبد عادل قوتھ -  1
 ص ،138 العدد عشرة، الرابعة السنة الوطني، الحرس مجلة ،الریاض ،الذمیم والتصرف السلیم المفھوم بین االنتماء ، ھذال السعیدان سالمھ -  2
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ن إعداد أكاديمي ومهني، يقع عليه الدور األساسي في تحقيق المعلم بما يملكه م -2-2

  . االنتماء الوطني لدى المتعلمين وخلق المواطنة الصالحة في نفوس تالميذه

بعض في  إشراكه، من خالل في ترسيخ بعد االنتماء االجتماعي التلميذإبراز دور  -2-3

  .مثل التوعية المرورية وغيرها ، والتوعية العامة في مختلف المجاالتاالجتماعيةبرامج ال

 مختلف رموز الوطنمن خالل التعرف على  التلميذغرس الروح الوطنية لدى  -2-4

السيادية للوطن، كالمحكمة، لمراكز ومؤسسات لمتاحف المجاهد، و وذلك بتنظيم زيارات

  .والوالية، والبرلمان

  :المنظومة التربوية واالنتماء االجتماعي في ظل العولمة - 3

بمثابة القالب الذي تصاغ فيه شخصية األمة، وتتشكل فلسفتها  المنظومة التربويةعد ت

للوجود، فهي تسعى للحفاظ على مقوماتها وخصائصها الثقافية حيةً في العقول والنفوس، 

والطلب كما تعمل على توجيه حركتها في الحياة وكذا ممارسات أفرادها بما يتفق 

  .االجتماعي

على مبررات استمرارها فهي مطالبة دوما على األخذ  ومة التربويةالمنظولكي تحافظ 

بعين االعتبارات المستجدات والتطورات حتى تكون أداة للتحول االجتماعي الواعي 

المتناغم مع التراكم المعرفي المتجدد والتطورات التقنية وغيرها التي تساعد على تسريع 

  1.النمو االقتصادي واالزدهار الثقافي

يتم تحديد متطلبات  أنعملية التجديد أو اإلصالح التربوي من أولويات ا لذلك فإن ونظر

اإلصالح بشكل عام، بما يسمح بتعيين كافة العناصر والشروط التي يجب توفيرها إلنجاح 

  .عملية التطوير للبرامج والمناهج

الخارجية  وقد أصبح هذا المطلب أكثر إلحاحا في الوقت الراهن، بعد أن أصبحت الدوائر

هي التي تسعى لفرضه، وبعد اكتساح موجة العولمة لكافة المجتمعات والثقافات واختراقها 

  2.للحدود والجغرافيات

                                                
  .66، ص 1994، عمان الشروق، دار ،والتعلیم التربیة إلى المدخل ،الجعنیني ونعیم الرشدان، اهللا عبد -  1
سبتمبر  30- 29وبناء المواطنة،  دراسة مقدمة إلى ندوة التربیة، وطنیة لتنمیة قیم المواطنة واالنتماء إستراتیجیة نحوالسویدي،  جمال سند -  2
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ولمة نزعة شمولية توسعية، ذات قدرة كبيرة على استنفار وشحذ كافة العناصر عوتعتبر ال

ريقة تتجاوز نطاق واألصعدة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والتقنية، بط

المكان والجغرافية وبآليات تَعبر عوائق الحدود السياسية، ولذلك كانت تنطوي على أشكال 

  .1جديدة للتعامل بين األطراف الدولية

وعليه، صار من الضروري أن تسعى البلدان إلى رسم السياسات وإقرار اإلصالحات 

ألصعدة العالمية، وفي إطار التعاون التي بإمكانها مواكبة التطورات الحاصلة على كافة ا

الدولي الحر بعيدا عن الضغوطات واإلمالءات، حتى تؤدي التربية والتعليم الدور المنتظر 

منهما، ولذلك البد أن نطرح تساؤالت حول طبيعة متطلبات اإلصالح في ظل العولمة؟ 

ث الثقافي وأداة وما هو الدور المنتظر من النظام التربوي في بالدنا كقناة لنقل الترا

  2للتحول االجتماعي؟

  :متطلبات اإلصالح التربوي - 1- 3

تعتبر العناصر المشار إليها آنفا بمثابة تحديات ينبغي أخذها بعين االعتبار لوضع سياسات 

مالئمة، بحيث يشكل كل تحد عامل تحفيز ودافعا قويا لتوفير المتطلبات القادرة على 

وقد أشرنا في معرض الحديث عن بعض هذه إنجاح عمليات اإلصالح التربوي، 

   3:اإلجراءات

ضرورة االرتقاء بالمنظومات التربوية لتصبح مدخال للتقدم والنمو، من خالل تكييف  -أ

السياسات التربوية لتسمح بمالحقة المستجدات والتطورات السريعة في مجال تكنولوجيا 

  .المعلومات واالتصاالت، وغير ذلك من المجاالت الحيوية

ضرورة تحقيق تعلم نوعي وتعليم متميز للجميع، من أجل إنجاز استثمار حقيقي  -ب

  .ومتميز للمــوارد البشرية، وكذا التحضير الجدي لمجتمع االقتصاد المعرفي

ال بد من المزاوجة بين زيادة القدرة على التفاعل اإليجابي مع الثقافات العالمية  -ج

صيل رصيد األمة الثقافي، بحيث يساعد على ذلك على والتجارب اإلنسانية مع إثراء وتأ

  .ترقية هويتها ويعمق تقاربها الثقافي مع األمم األخرى

                                                
  .88 ص) 2005سبتمبر (عولمة، العدد األول ، دفاتر مخیر المسألة التربویة للالخطاب التربوي للعولمةنور الدین زمام وآخرون،  -  1
  .88نفس المرجع، ص  -  2
 .91نفس المرجع، ص  -  3
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ال بد من توفر إرادة السياسية صادقة تتبنى فعلياً وعلنياً اإلصالح وتضعه في قائمة  - د

أولوياتها، وتتعامل معه على أساس أنه مشروع وطني تنموي شامل، مع تحفيز وتوسيع 

  . مشاركة كافة الفاعلين في إنجاز ذلك

ينبغي تبني رؤية تربوية تنموية شاملة لتنمية قطاع التعليم ككل، ووصل كافة  -هـ

مراحله من التعليم االبتدائي إلى التعليم الجامعي، ويشمل ذلك أيضا التعليم المهني، وذلك 

ة والتقنية الراهنة، بقصد تقليص الفجوات بيم كافة المراحل، ومواجهة التحديات العلمي

  .وتطوير القدرات والمهارات والكفاءات بالشكل المطلوب

فضال عن ذلك يجب التأكيد على فلسفة تربوية مستقلة ونابعة من ثوابت المجتمع،  -و

  .وقادرة على توجيه المشاريع التربوية وفق اتجاهات أكثر دقة ورحابة

وتطوير اإلدارة وترشيدها، ووضع ال بد من التخفيف من الرتابة البيروقراطية،  -ز

ضوابط مرنة وصارمة، وعدم تهميش الكفاءات ووضع معايير للفرز، وكذا توظيف 

  .التقنيات الحديثة

 :وتحديات العولمة المنظومة التربوية-3-2

 إنما يتم الحديث عن عالقة حيوية بين، عند الحديث عن مكانة التربية في حياة المجتمعات

فـي عمليـات التقـدم     اسـتخدامها دوات التطور ووسيلة ال مفر مـن  التربية كأداة من أ

وبين المجتمع الذي يعد البوتقة التي تنصهر فيهـا كـل العوامـل اإلنسـانية     ، الحضاري

وقد أوضح التاريخ أن الشعوب التي تناست أو أنها عمـدت  . والحضارية لألمم والشعوب

وسيلة ال بد من اإلفادة منها فـي تنميـة   و، إلى تناسي أهمية التربية كأداة فعالة في تقدمها

محاطـة  ، قد تأخرت عن ركب الحضارة وعاشت في ظالم الجهل واألميـة ، مجتمعاتها

  1.وفكري واقتصادي واجتماعيوتخلف علمي ، بضعف سياسي

لذا فإن المجتمعات البشرية التي تعمل على استمرار المحافظة على ازدهار ثقافتها وتطور 

اً على درء الخطر لمنعها من التفكك والسقوط، هـي المجتمعـات   وتعمل أيض، حضارتها

وال يمكن أن يتحقق ذلك إال إذا ، وتقنيتها واقتصادياتهاالتي تولي عناية فائقة بتنمية ثقافتها 

                                                
  .32، ص 2000، القاھرة، ة الدار العربیة للكتابمكتب،  مواجھة العولمة في التعلیم والثقافة، حامد عمار - 1
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تلعب التربية دوراً أساسياً في تكوين أجيال من ، أصبحت هذه المجتمعات مجتمعات متعلمة

فالتربية تحـرص وتؤكـد   . والثقافة في مختلف صورها المواطنين من ذوي العلم والفكر

  1:وذلك لعدة أسباب أهمها، على ضرورة التفاعل اإليجابي بين الفرد ومجتمعه

ويواكب ، ويتعايش مع أفراده وجماعاته، أن المجتمع هو المكان الذي يعيش فيه اإلنسان -

 .ويحقق فيه رغباته وميوله وطموحاته، تقدمه أو تخلفه

وتتكون هويته ويتحدد ، تمع يعد المكان الذي تتشكل فيه الفردية الذاتية لإلنسانأن المج -

  .سلوكه ومواهبه اتجاهاتفيه 

فتنميـة  ، إال إذا قام الفرد بدور فعـال بتطـوره   واالزدهارأن المجتمع ال يمكنه التقدم  -

طلبـات  مع خطط التنمية ومت، كمواطن صالح، المجتمع تتطلب المشاركة اإليجابية للفرد

 .المجتمع من القوى البشرية العاملة فيه

، أن المجتمع هو المكان الذي يحمل تراث األمة وثقافتها وعلومهـا وفنونهـا وآدابهـا    -

ومن ثم فإن الفرد محتم عليه أن يشارك ، وتتأصل فيه قيمها وأخالقياتها وعقائدها وتقاليدها

 .مجتمعه في تاريخه وتراثه وحاضره ومستقبله

رز التساؤل التالي، ما دور التربية في عملية التغير الثقافي في ظل العولمة؟ عند وهنا يب 

الفيلسـوف اليونـاني هـرقليس     نسـتذكر ، الحديث عن التغيرات وأثرها على المجتمـع 

 الذي تألق فكره في تاريخ الفلسفة اليونانية، إذ دعا إلى أن الحقيقة األساسـية ) م.ق500(

موت  االستقراروأن ، أن كل شيء في حركة مستمرة"ها هي في العالم الطبيعي في جوهر

ال مفر منه وال انفكاك سواء كان هذا التغير في ، فالتغير ظاهرة طبيعية في الكون". وعدم

  2.الحياة الطبيعية أو في المجتمعات اإلنسانية

 وتحت عنوان علـم " مقدمته"والذي تحدث في ، خلدون ابنوقد أكد ذلك المفكر الفيلسوف  

والتنقل المستمر ، أن من أهم صفات المجتمعات البشرية التحرك الدائب"العمران البشري 

وهذا يؤثر تأثيراً مباشراً وغير مباشر على أوضاع الشعوب في ، بين المجتمعات البشرية

بمعنى أن ". واألخالقيات والعادات والتقاليد والملل والنحل واالقتصاديةالمجاالت السياسية 

                                                
  .34حامد عمار، ص  -  1
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البشرية ليست مجتمعات راكدة مستقرة بل تتحلى بظواهر حيوية متغيرة مـن  المجتمعات 

وهذا يؤكد على أن ثقافة المجتمع وفكـره ليسـت   . وسياسية وغيرها واقتصادية اجتماعية

  .بمنأى من عملية التغيير

التربية عملية تكيف، وتفاعل بين الفرد وبيئته التي يعيش فيها، وعملية التكيـف،  وبما أن 

فاعل هذه تعني تكيف مع البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية ومظاهرها، وبما أن هـذه  والت

فإنه يمكن للتربية أن تصبح أداة فعالة . الحياة بانتهاءوال نهاية لها إال  األمدالعملية طويلة 

خاصة وأن التربية  ،في إدخال التغيير المطلوب لمعاونة المجتمع على النهوض والتطور

  :لىتهدف إ

تربية اإلنسان من الناحية العقلية والخلقية والجسدية والعاطفية واإلنسانيــة، وذلـك    - 

 واقتصاديةوقومية ودينية  اجتماعية( مع العديد من العوامل والروابط المحيطة  باالرتباط

وهكذا يتم إعداد الفرد للحياة الفعالة في المجتمـع، ولحيـاة   ....) وسياسية وعلمية وتقنية

 .ـة مع اآلخرين بنجاحأسري

بالفروق الفردية التي تميز شخصاً عن آخر بما يحصـله   واالهتمامتحقيق اإلنسان لذاته  -

من مكاسب فكرية وعملية، وكذلك إيجاد المواطن الصالح، وذلك بالتكيف الجيد في البيئة 

 .والمجتمع المحيط

والعلميـة والثقافيـة    تماعيةاالجوالجدير بالذكر أن للتربية دور كبير في عملية التغيرات 

  1:والفكرية التي تطرأ على المجتمع وذلك لألسباب التالية

وال تنفصل عن المتغيرات التي تؤثر فيه ، أن التربية ال يمكنها أن تنعزل عن المجتمع - 

واألدبـي   واالقتصـادي فالتربية تعتبر جزءاً متكامالً داخل النسيج الثقافي والعلمي ، دوماً

 .للمجتمع

 أن التربية تتأثر تأثيراً مباشراً بمختلف التغيرات التي تحدث في المجتمع سواء كانـت  -

أو غيرها من ميادين الحضارة التـي   االجتماعأو السياسة أو  االقتصادتلك التغيرات في 

كما أن التربية ينبغي عليها أن تؤثر أيضاً وبصورة مستمرة في إدخـال  . يعيشها المجتمع

 .على بنية المجتمع وحضارته تعديالت وتغيرات

                                                
 .18، ص 1999، 26، مجلة كلیة التربیة، طنطا، العددالتربیة بین القومیة والعولمة  ،محي الدین عبد المنعم  - 1



                                                                                                     المنظومة التربویة واألبعاد االجتماعیة  : لثانيالفصل ا
63       

 

أن التربية في أحسن ظروفها تكيف نفسها من حيـث فلسـفتها وأهـدافها وبرامجهـا      -

فعملية التكيف هـذه تصـبح   . واحتياجاتهومناهجها وخططها الدراسية بمتطلبات المجتمع 

ته التربية للمتغيرات التي تحدث داخل المجتمع لتطور في بني استجابةعملية مستمرة نتيجة 

 .وحضارته

 إن وظيفة التربية في واقع األمر هي بناء جسور متينة وعالقات مستمرة مع المؤسسات -

بغية التعرف على نشاطها  واالقتصاديةوالثقافية والعلمية  االجتماعيةوالمنظمات والهيئات 

وبذلك يمكن للتربية أن تؤثر في تعلـيم  ، وبرامجها وما تحققه من إنجازات داخل المجتمع

واطنيها في كيفية التعامل اإليجابي مع تلك المؤسسات والمنظمات والهيئات التي تقـوم  م

 .بدور هام في تقدم المجتمع ونموه

 وهكذا يتضح أن التربية ال يمكنها أن تتواجد في فراغ أو أن تعيش بمعزل عن المتغيرات 

العصـر الـذي    لمتطلبات واقع استجابةوتجعلها أكثر ، المستمرة التي تحرك المجتمعات

ومن ثم فإن التربية يمكنها أن تقوم بدور فعال في حياة المجتمعات وال . يعيش فيه اإلنسان

بل ومـن واجبهـا أن   ، عن المتغيرات التي تحدث فيها واالنعزالتركن إلى عدم المباالة 

  .لها االستجابةتواكب تلك المتغيرات وتعمل على 

 على تحقيق األهداف التنموية لزيـادة دخـل   وال يمكن أن تصبح وظيفة التربية مقصورة

بل إن الرؤية الحديثة لوظيفة ، وصناعياً وتكنولوجياً اقتصادياوتطويرها ، األمم والشعوب

فبجانب الوظائف التي تستهدفها التربية في إعداد المـواطن  . التربية أعم وأشمل من ذلك

" المجتمـع المـتعلم  "لى هي إعداد فإن مسئولية التربية في الدرجة األو، االقتصاديةللتنمية 

  .عاداتها وتقاليدها، عقيدتها وقيمها، حامل تراث أمته وثقافتها

  1:وبهذا يمكن لوظيفة التربية أن تجمع بين شقين هامين في تطوير المجتمع وتقدمه هما

وتقنيـاً   اقتصـاديا مباشراً وغير مباشر بخدمة المجتمع  ارتباطاما يرتبط : الشق األول -

 .على زيادة دخله المادي والعمل

واألدبـي   واالجتماعيما يتصل بالمحافظة على التراث العلمي والفكري : الشق الثاني -

 . والفني للمجتمع
                                                

  .122، ص 2000، عمان، ة للنشر والتوزیع والطباعةدار المسیر، 2ط، أصول التربیة، محمد حسن العمایرة - 1
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وهوية المجتمع هـي حضـارته   ، كما أن التربية مسؤولة عن الحفاظ على هوية المجتمع

 لـذلك فـإن  . تمعـه وعقيدته وعاداته وتقاليده وقيمه األخالقية وفنونه وآدابه وعلـوم مج 

المحافظة على هوية المجتمع ونقلها من جيل إلى جيل تصبح مطلباً أساسـياً فـي حيـاة    

فهوية المجتمع تنتقل من جيل إلى آخر عن طريـق  . المجتمعات تساهم التربية في تحقيقه

وإذا أهمل أبناء المجتمع الواحد في نقل تراثه من جيل إلى آخر فإن هويته يصيبها ، أبنائه

  .ثم تدريجياً تفقد تلك الهوية قوتها وحيويتها في حياة المجتمع، زالاله

ويمكن تحديد ثالثة محاور أساسية تظهر دور ومسئولية التربية في غرس المعايير والقيم  

  :واألخالقية في حياة المواطنين االجتماعية

 .ضرورة تعرف الدارس على المعايير األخالقية السائدة لقيم مجتمعه - 

واألخالقيـة   االجتماعيـة مسئولية التربية ال تنحصر في تعريف الدارس على القيم  إن -

 .السائدة في مجتمعه بل تمتد لتشمل غرس تلك القيم والعمل على تعميقها في حياة الدارس

إن من أهم المسؤوليات التي ينبغي على التربية القيام بها في المجتمعـات اإلسـالمية    -

 .لى أهمية العقيدة الدينية كمنهج حياةالمعاصرة هي التأكيد ع

لقد غدت متغيرات العولمة بتجلياتها وتياراتها ومنجزاتها، معطيات تاريخية موضـوعية  

تفرض نفسها على واقع البشرية حاضراً ومستقبالً، فالمجتمع أمام واقع جديد يجب التعامل 

أو ما يحمـل   ،معه بغض النظر عن ما يسطره من فرص وإمكانات وتحوالت من ناحية

نتـاج   القتحاملذلك فالضرورة ملحة . من مخاطر وتحديات وتهديدات من الناحية األخرى

بمـا فيهـا   ، باإلمكانات وتوظيفها في عملية التطوير الحياتية والمؤسسية واإللمامالمعرفة 

وتتم تلك اإلفادة من منظور خيارات المجتمـع العربـي التـي    . منظومة التربية والتعليم

  .ال أن يدع الغير يحتكر ذلك الرصيد المعرفي ليوظفه كما يريد ، يريدها

  1:إال أن تأثير العولمة على العملية التعليمية والتربوية العربية اإلسالمية بدا سلبياً بحيث

الغرب  حيث حاول، أخذت منظومة التبعية والهيمنة في مجال التعليم منعطفاً أكثر حدة -

وبلغت ذروتها مـع بدايـة   ، منذ نهاية السبعينات" العولمة" مجال إلىشد منظومة التعليم 

 . الدعوة لمشروع النظام العالمي الجديد
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بات النظام التربوي العربي اإلسالمي يفتقر إلى إسهام جزء كبير من مفكريه ومثقفيـه   -

كما عانى الفكر التربوي العربي من التهميش في توجيه مسار التربيـة  ، في تحديد وجهته

 .واألخالقية االجتماعيةفي المعايير  انحدارية اإلسالمية، مما أدى إلى العرب

 فـي المجتمـع   واالزدهار واالبتكارلذلك يجب التشديد على أن الدعوة للتحديث والتجديد 

وتقنيـات   واقتصاداإلسالمي في مختلف مجاالت الثقافة بما فيها من علوم وفنون وآداب 

ي نفس الوقت دعوة للتمسك بالعقيدة والمحافظة على يجب أن يتبعها وف، وعمران وغيرها

ومن هذا . التراث والقيم األخالقية والتقاليد والعادات التي تعطي المجتمع اإلسالمي هويته

  .المنطلق يمكن للتربية أن تقوم بدور إيجابي فعال في إعداد المواطن لمجتمع متغير

 خشيته" مستوردة وكيف جنت عليناالحلول ال"ويوضح الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه  

المجتمع اإلسالمي على ثقافة الغرب هي دعوة التبعية المطلقة  النفتاحمن أن تكون الدعوة 

كل قيمـة وكـل    واستمداد، وأخذ كل شيء منها، والذوبان الكامل فيها، للحضارة الغربية

إلعالمي بقوله بعد الغزو التربوي وا االجتماعيكما ويحذر من الغزو . مفهوم وكل نظام

المباشر بإدخال العادات والتقاليد الغربية واألذواق الغربية في حياة  االجتماعيأن الغزو "

، التربية واإلعالم في تحبيب ذلك إلى األنفس واستغالل، األسرة المسلمة والمجتمع المسلم

، وإضفاء نعوت الرقي والتمدن في كل من ينسلخون عن شخصـيتهم الدينيـة والقوميـة   

  .1"ويمشون في ركاب غاصبيهم تابعين مقلدين حذو النعل بالنعل

وال شك أن هذه التحذيرات في محلها بعد أن رأى الشيخ القرضاوي المجتمعات العربيـة  

واإلسالمية تنبهر بالحضارة الغربية وثقافتها وتعمل على تقليدها ومحاكاتها دون التعـرف  

، عقائد المجتمع اإلسالمي وقيمه ومثله العليامتها لءوعلى مدى مال، على حقيقتها وأصولها

  .وعلى مدى مواكبتها للفكر والتراث والثقافة التي عليها هذا المجتمع

 ،العلم الطبيعي والرياضـي ونحـوه   اقتباسال حرج وال بأس من " وبنفس الوقت يواصل 

ميز بها كل أمة الثقافة والتقاليد واألفكار والمفاهيم التي تت اقتباسوإنما الحرج والبأس في 

بل الواقع أننا حين نقتبس الجانب العلمي من الغرب ال نفعل شيئاً سوى أننـا  ، عن غيرها
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فقد أخذ الغرب أصـول هـذا   ، فنحن أصحاب هذا العلم وأولى الناس به، نسترد بضاعتنا

  .1"بذلك كثير من الدارسين الغربيين المنصفين اعترفالعلم ومنهجه منّا كما 

، التربية العربية اإلسالمية على ثقافة المجتمعات انفتاحعند الحديث عن  وهكذا يتضح أنه

، ال يعني التقليد والمحاكاة لمجتمعات غربية أو شـرقية  االنفتاحيجب التأكيد على أن هذا 

إنما يعني أن التربية ينبغي عليها في عالم متغير أن تستفيد من التجارب العلمية والخبرات 

ومن ثم تكيفها حسب تقاليد المجتمـع العربـي   ، ا المجتمعات المتقدمةالتقنية التي تمارسه

  .اإلسالمي ومثله العليا وقيمه األخالقية

التربية على المجتمعات العالمية بشكل واع يحقق العديـد مـن األهـداف     انفتاحفعملية 

  :اإليجابية أهمها

، لمربين أكثر كفاءةتبادل المعلومات والخبرات الحديثة في تخصص التربية مما يجعل ا -

وأوسع أفقاً في تطبيق العلوم الحديثة والتقنيات المتقدمة في كافـة مراحـل   ، وأعمق خبرة

 .التربية

 .والتحديث واالبتكارتزويد أفراد المجتمع بالمعرفة التي تجعلهم قادرين على اإلبداع  -

والتطـوير   تعريف المربين بالمتغيرات والخبرات والمعارف الحديثة لغرض اإلفـادة  -

 2.وعلمياً وتقنياً وفكرياً واجتماعياخاصة وأن العالم يعيش مرحلة سريعة التغير ثقافياً 

  :اإلنسانيةالمنظومة التربوية و األبعاد األخالقية و  -رابعا

يتعرض العالم اليوم لموجة من الجرائم األخالقية المتتابعة والمشكالت االجتماعية الشائكة 

مختلفة من الممارسات واألنماط السلوكية المنحرفة التي سلبت من  التي تتمثل في مظاهر

األفراد والمجتمعات السعادة واألمن واالستقرار وجلبت العديد من األمراض والعداوات، 

وفي ظل عصر اإلعالم وتقنيات االتصال والعولمة تجد المجتمعات اإلسالمية نفسها تعاني 

التعاليم اإلسالمية والقيم األخالقية والعادات  من تلك الجرائم رغم رصيدها الهائل من

  .االجتماعية التي بمجموعها تنشد بناء اإلنسان بناء متكامالً
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وتجمع معظم الدراسات والبحوث على أن المسؤولية األولى عن مثل هذه الظواهر السلبية 

ر اهتمامها في األخالق إنما يقع على المؤسسات التربوية بما تقدمه من مناهج دراسية تقص

على تزويد الطالب بمعارف ومعلومات تقدم في االختبارات فقط، وأمام هذه المظاهر 

السلبية في األخالق التي تجتاح مجتمعاتنا اإلسالمية وأبناءنا الطالب يرى عدد من 

التربويين اليوم بأن التربية األخالقية من االتجاهات التربوية التي ستسهم في معالجة مثل 

  .اهرهذه المظ

وتعرف التربية األخالقية بأنها التعليم الموجه نحو تقديم المعرفة والمهارات واالتجاهات 

وفقاً للتربية اإلسالمية، فهي تعنى ) السلوك الحسن(الالزمة الكتساب السلوك المقبول 

بتزويد النشء بالقيم األخالقية التي يريد المجتمع غرسها في أبنائه، كما تعنى بمعالجة 

كيات المنحرفة ووقائية المجتمع من جرائم األخالق، وهذه من أهم وظائف المدرسة السلو

التي تسعى إلى تحقيقها من خالل المواد الدراسية واألنشطة والمعلم، وتتنوع األساليب 

القدوة الحسنة، وأسلوب : التي تقدم من خاللها التربية األخالقية للطالب، ومن أهمها

ق المشاركة والممارسة العملية، وعن طريق غرس اإليمان الحوار، والتربية عن طري

بالرحمة اإلنسانية، ويعتبر تضمينها ضمن أهداف ومحتوى المنهج المدرسي هو من أكثر 

  1.األساليب فاعلية

فقد أثبتت نتائج الدراسات التربوية الحديثة فاعلية التربية األخالقية في غرس األخالق 

ب، وتنمية القيم واألخالق اإليجابية لديهم، كما أثبتت كذلك والقيم المثالية في نفوس الطال

أن التربية األخالقية غير المباشرة والموجه من خالل عدد من المناهج الدراسية واألنشطة 

التعليمية والعملية يكون أكثر قابلية لدى الطالب، كما أكدت على أهمية تضمين التربية 

ميع مراحل التعليم بشكل تكاملي بأسلوبه األفقي األخالقية في المناهج الدراسية في ج

والرأسي، واالهتمام كذلك بتضمين األنشطة التربوية والعلمية التي تهدف إلى إكساب 

الطالب القيم األخالقية السامية، وتساعد في الحد من المشكالت والجرائم األخالقية التي 

م حقوق اآلخرين في نفوسهم، مع يقعون فيها، وتزيد من استعدادهم للتعاون وتعميق احترا

  2.مراعاة مستوى النمو األخالقي والبدني والنفسي للطالب
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كما أكدت على نشر الوعي بين المعلمين بأهمية وضرورة تحقيق أهداف التربية األخالقية 

من خالل المفاهيم والموضوعات العلمية التي يقومون بتدريسها وأنماط وطرق التدريس 

فلم يعد المعلم مجرد ناقل للمعرفة إلى الطالب فقط، وإنما أصبح يقوم التي يستخدمونها، 

بعدد من األدوار أهمها أنه مرب أخالقي ومصلح اجتماعي، ولكي يحقق ذلك يجب أن 

عدم تحويل التدريس والتربية األخالقية إلى تلقين وقولبة، والثاني : يراعي مبدأين هما

ف بالخبرة والمحاولة والخطأ والحوار الصريح تربية الطالب أخالقياً من خالل االكتشا

  1.وتوصلهم إلى االستنتاج األخالقي بحرية واستقالل

إن التربية األخالقية اإلسالمية تمتلك المقومات العالمية واألهداف السامية التي : خيراًأ

قنا بتضمينها وتطبيقها في مناهجنا ومدارسنا وممارساتنا اليومية تستقيم حياتنا وتسمو أخال

وتقل المشكالت والجرائم األخالقية في مجتمعنا، وإذا أدرك المسؤولون عن التربية 

والتعليم والمعلمون والمعلمات القائمون بهذه الرسالة العظيمة ذلك وطبقوه في تربية وتعليم 

أبنائنا الطالب حققت التربية األخالقية فاعليتها في وقائية المجتمع من الجرائم األخالقية، 

: يقول -صلى اهللا عليه وسلم -رقي به إلى أعلى المستويات في األخالق، ورسولناوال

  ).إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق(

  :خالصة

والتوجهات  دور هام في بلورة األفكار للمنظومة التربويةنخلص من كل هذا إلى أن 

التربويين، من  ينواالختيارات المفيدة المؤدية إلى تحقيق االنسجام المطلوب بين كل الفاعل

والتعليم، ماذا  ؛ لكن هذا المتعلم المستهدف بالتربيةاالجتماعية للتربيةأجل خدمة الغايات 

طموحاته وتطلعاته  ينتظر من جهده التربوي التعليمي التعلمي الذي يبذله؟ ما هي

ت تتوافق مع قيم ومكونا ومؤهالته التي ينبغي أخذها بعين االعتبار ؟ وهل هذه التطلعات

؟ وما إلى ذلك من ، بل القيم اإلنسانية النبيلة كلهاينتمي إليهوالمجتمع الذي الحضارة 

  .ةاألسئل

أساسيين على تنظيم وتخطيط وتنفيذ  و المدرس والمشرف التربوي كمسؤولين تربويين

النظرية والعملية، األدوات الضرورية  ي حد يمتلكان من الناحيةأوتقويم المنهاج ، إلى 
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بفعالية تتجاوز التعثرات في المجال االجتماعي التربوية  ومةأهداف المنظلتحقيق الالزمة 

المستجدات لتطوير إمكاناتهما الذاتية،  ومعوقات التعليم والتعلم؟ وهل هما مؤهالن في ظل

هما خارج إطار عصرهما، ال يزاالن  لمسايرة تطورات العصر ولغته اإلعالمية؟ أم

 مارسات التقليدية؟ منغمسين حتى النخاع في الم

التربوية في هذا الوضع أيضا، والتي من أهم أدوارها تيسير تحقيق  وال تستثنى اإلدارة

للمنظومة التعليمية ككل، هل هي إدارة ذات أطر مؤهلة ومكونة تكوينا  الغايات المسطرة

يات؟ مسايرة المستجدات بما فيه الكفاية، ويحقق الحد األدنى من تلك الغا حديثا بإمكانه

على وسائل العمل المادية والمعنوية الضرورية المساعدة على تحقيق االنسجام  وهل تتوفر

بين كل الفاعلين داخل المؤسسات التعليمية ومكونات محيطها االجتماعي  الالزم

وهل ترسانتنا القانونية الراهنة في شقها اإلداري ال زالت فاعلة وصالحة في  واالقتصادي؟

الختيارات الجديدة؟ وما إلى ذلك من التساؤالت التي تبقى معلقة اإلصالحات وا ظل

  .الجواب وتنتظر
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  :تمهيد

نُظمهـا   وريادةبالمجال العلمي والتربوي  اهتمامهاإن من أسباب تطور الدول المتقدمة    

، فأدى هذا إلـى تقـدمها فـي المجـاالت     لعملية التنمية التعليمية والتربوية واألكاديمية

  .والثقافية االجتماعيةو االقتصادية

لـى البـاحثين   في بالدنا، فـإن ع درجات التقدم لوصول إلى أعلى اولمواكبة العصر و   

وتحديثه بـالطرق العلميـة    ضرورة إصالح النظام التربوي وتعديلهالهيئات المختصة، و

الحديثة، بما يتوافق مع النظريات الحديثة في علوم التربية وعلم االجتماع، وعلم الـنفس،  

التي أصـبحت  الكبرى، وبما يتوافق مع تطورات العصر، ومستجدات العولمة وتحدياتها 

  .بقيم المجتمع المحلي بقوة متطرح قضايا االنتماء الحضاري والثقافي، وااللتزا

وشهدت الجزائر في السنوات األخيرة تحوالت وتغيرات تكاد تكون جذرية في العديـد     

إصـالح   باعتمادمن المجاالت، لذلك كان من الطبيعي أن يعاد النظر في النظام التربوي 

كز أساساً على بناء مناهج وفق مقاربات جديدة ومضامين تراعي كل التحـوالت  شامل ير

المحلية والدولية، حتى تتمكن من تنشئة جيل قـادر علـى التكيـف مـع قـيم الحريـة        

  .والديمقراطية ومحافظاً في نفس الوقت على هويته وتراثه

طريق مقاربة  عرض في هذا الفصل لإلستراتيجية الجديدة المسمى التدريس عنتف نووس

أبعادها نتعرف على أصولها النظرية، ومواطن التجديد فيها، ثم برف بها، والكفاءات، فنع

   .االجتماعية، واالقتصادية، والثقافية، والنفسية

  :التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات  بإستراتيجيةالتعريف  -أوال

يرات والمستجدات الطارئة في تقتضيها التغ عملية التجديد والتطوير عملية ضرورية عتبرت

القطاعات التي عرفت هذا النوع من التجديـد، فمـن نظـام     المجتمع، وقطاع التعليم من

عمليـة   محـور  ، حيث شكلت هذه األخيرةكفاءاتبالنظام المقاربة  المقاربة باألهداف إلى

التـي  ، حيث تخلت عن ما يسمى بالمقاربة باألهداف الجزائرية التربوية إصالح المنظومة

بعد ظهور مصطلح المقاربة بالكفـاءات عنـد    ،في السنوات األخيرة إال ضعفهالم يظهر 

للعملية التعليمية التعلمية، يهدف إلى تفعيـل الفعـل    وهو يشكل تصورا جديدا. الغربيين

المعارف واكتساب  إلدماجمنطق التعلم الذي يولي أهمية قصوى  باالعتماد على التربوي،
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من تحقيق حاجاته من جهة والتفاعـل مـع    -مواطن الغد  -كن المتعلم يم الكفاءات، بما

  1.أخرى جهة مجتمعه من

علـى   :تـنص ، والمقاربة بالكفاءات هي طريقة في إعداد الدروس والبرامج التعليميةو 

، التحليل الدقيق للوضعيات التي يتواجد فيها المتعلمون أو التي سـوف يتواجـدون فيهـا   

ترجمـة هـذه   وتحمل المسؤوليات الناتجة عنها، و لوبة ألداء المهامتحديد الكفاءات المطو

  2.الكفاءات إلى أهداف وأنشطة تعلمية

  :من الناحية المفاهيمية إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات -1

  :لكفاءاتامقاربة إستراتيجية التدريس عن طريق المفاهيم ذات العالقة ب -1-1

  :تعريف الكفاءة -أ

كفـاه  " ورد في المعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقـاهرة أن  :  لغة - 

 ".استغنى به عن غيره، فهو كاف، كفى: الشيء، يكفي كفاية

أي المماثلة في القوة والشرف، ومنه الكفاءة في الزواج، وهو أن يكون الرجل : والكفاءة -

 .وغير ذلك ...مساوياً للمرأة في حسبها ودينها

 .القدرة عليه وحسن تصريفه: والكفاءة للعمل -

وتعني العالقة، تقابلهـا فـي الفرنسـية     Competentia  ولفظة الكفاءة ذات أصل التيني -

Competence  3.في اللغات األوربية بمعان مختلفة 1468وقد ظهرت في سنة  

  :اصطالحا -

يما يلي نعـرض بعـض   وفإن مفهوم الكفاءة يشوبه الكثير من الغموض واالختالف،    

   :الخاصة في المجال التربوي اتريفالتع

ـ الكفاءة عبارة عن مكتسب شامل يدمج قدرات فكرية ومهارات حركية، ومواقف ثقافية  

  4.واجتماعية تمكن المتعلم من حل وضعيات إشكالية في الحياة اليومية

يفها لحل إشكال ـ هي تجنيد مجموعة من المعارف والقدرات والمهارات والخبرات وتوظ

   1.بسيط أو معقد يتعلق بالجانب الدراسي أو المهني أو الحياتي الخاص والعام

                                                
  .11، ص2004، الجزائر، 2، شركة الهدى،طالمدخل إلى التدريس بالكفاءاتمحمد الصالح حثروبي،  -  1
  .12محمد الصالح حثروبي، مرجع سابق، ص  -  2
 .37ـ نفس المرجع، ص  3
 . 42بق، ص ـ محمد الصالح حثروبي، مرجع سا 4
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قدرة الشخص على استعمال المهـارات والمعـارف الشخصـية، ضـمن      هيالكفاءة  -

  2.جديدة، داخل إطار معين) إشكاليات ( وضعيات 

القدرة على التكيف مـع  الكفاءة مفهوم يتضمن تنظيم العمل وتخطيطه، وكذا االبتكار و -

  3.النشاطات غير العادية

إن لم نقل كلها، تتفق على أن العناصـر  يمكننا أن نستنتج من تلك التعريفات، أن جلها    

  :األساسية التي تحدد الكفاءة هي

 .ينبغي على الكفاءة أن تدمج عدة مهارات - 

 .تُترجم الكفاءة بتحقيق نشاط قابل للمالحظة - 

طبق الكفاءة في سياقات مختلفة سواء كان السياق شخصياً أو اجتماعيـا أو  يمكن أن ت - 

  .مهنياً

معرفة اندماجية مـن مجموعـة مـن القـدرات     : يمكن القول أن، الكفاءة هيما سبق م

واإلمكانات كالمعرفة والعلم واالستعداد وطريقة التفكير في سياق واحد لمواجهة مختلـف  

بنّاء كفؤ أي يمتلك مجموعة من القدرات التي تمكنه مـن  فنقول هذا ال. المشاكل المصادفة

بناء دار مثال وهذه القدرات تتمثل في قدرة القياس والتحكم في االستقامة وفـن الـديكور   

  .الخ....وحسن التصرف مع المواد األولية للبناء

  : المقاربة-ب 

ة الـدارس إلـى   المقاربة هي كيفية دراسة مشكل أو معالجته، أو بلوغ غاية، ترتبط بنظر

العالم الفكري الذي يحبذه فيه لحظة معينة، وترتكز كل مقاربة على إستراتيجية للعمـل،  

والمقاربة تعني الخطة الموجهة لنشاط ما، مرتبط بتحقيق أهـداف معينـة، فـي ضـوء     

إستراتيجية تربوية تحكمها جملة من العوامل، والمؤثرات تتعلق بثالث عناصر أساسـية  

  : هي

  1)وضعيات الوصول(المخرجات -، )العمليات(الفعاليات-، )المنطلقات(ت المدخال-
                                                                                                                                                   

، دار األمل للطباعة والنشر 2جنحو إستراتیجیة التعلم بمقاربة الكفاءات، المعالم النظریة للمقاربة رمضان أرزیل ومحمد حسونات، ـ  1
  . 45ص ،2004، 2والتوزیع، تیزي وزو،ط

، 98، ص ص 2004لنشر والتوزيع، الجزائر، ، دار التنوير لالتدريس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألهدافخالد لبصيص،  -  2
99 .  

 .55، 54، ص مرجع سابق، مقاربة التدريس بالكفاءاتـ خير الدين هني،  3
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هي القوة على الشيء وتعني االستطاعة أو االستعداد للقيام بشيء معين مثل : القدرة -ت

  .الخ..المقارنة والترتيب

ويمكن أن نطلق كلمة قدرة على أمور  .هي قدرة وصلت إلى درجة اإلتقان: المهارة -ث

  .فة أما المهارة فهي توحي باألمور التطبيقيةترتبط بالمعر

نعني باإلدماج إقامة روابط بين التعلمات بغية حل وضعيات مركبة بتوظيف المعلومـات  

  .2والمهارات المكتسبة

  : تعريف إستراتيجية التدريس -1-2

المعلم داخل الفصـل،   تحركات" ذكر عبد اهللا شقيبل أن استراتيجيات التدريس يقصد بها 

 إسـتراتيجية لتكـون  : ، وأكد"اله التي يقوم بها، والتي تحدث بشكل منتظم ومتسلسلوأفع

الحركة داخـل الفصـل،    الحيوية والنشاط،( المعلم فعالة فإنه مطالب بمهارات التدريس 

   3...).،التركيز الحسية تغيير طبقات الصوت أثناء التحدث، اإلشارات، االنتقال بين مراكز

سياق مـن طـرق التـدريس     استراتيجيات التدريس هي"ديل إلى أن قن ينسابينما أشار ي

والتي يمكن من خاللهـا   الخاصة والعامة المتداخلة والمناسبة ألهداف الموقف التدريسي،

  4."تحقيق أهداف ذلك الموقف بأقل اإلمكانات، وعلى أجود مستوى ممكن

ث مة ومتسلسلة بحيظالتدريس هي خطوات إجرائية منت إستراتيجيةأن  ،ونخلص مما سبق

داخل  تكون شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة المتعلمين، والتي تمثل الواقع الحقيقي لما يحدث

  .الصف من استغالل إلمكانات متاحة، لتحقيق مخرجات تعليمية مرغوب فيها

  : تعريف إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات -1-3

 : قاربة الكفاءاتيقصد بإستراتيجية التدريس عن طريق م

البيداغوجيا التي تعمل على تمكين المتعلم من اكتساب المعرفة والكفـاءة والشخصـية    -

المتوازنة الفاعلة المنفعلة للوصول به إلى نموذج المواطن اإليجابي الـذي يبنـي ذاتـه    

  . 1ويؤسس لها موقعا في المجتمع والعالم

                                                                                                                                                   
، دار األمل للطباعة والنشر 1ج ،نحو إستراتیجیة التعلم بمقاربة الكفاءات، المعالم النظریة للمقاربةرمضان أرزیل ومحمد حسونات،  -  1

  .69، ص 2004 ،2والتوزیع، تیزي وزو، ط
 2ناصر موسى بختي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر،ط: ، ترجمةالمقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریةإكزافي روجیس،  -  2

  26، ص 2006
  .16ص  ،2رمضان إرزيل وآخرون، مرجع سابق، ج -  3
  .17نفس المرجع، ص  -  4
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ريات الحياة بكل ما تحمله من تشابك وهي بيداغوجيا وظيفية تعمل على التحكم في مج -

ومن ثّم، فهي اختيار منهجي يمكّن المـتعلم  . في العالقات وتعقيد في الظواهر االجتماعية

من النجاح في هذه الحياة على صورتها، وذلك بالسعي إلى تثمين المعـارف المدرسـية   

  . 2وجعلها صالحة لالستعمال في مختلف مواقف الحياة

تيجية التي تهدف إلى تعليم التلميذ االعتماد على نفسه والتعرف علـى  وهي تلك اإلسترا -

  .3قدراته الكامنة وكيفية توظيفها في حياته التعليمية واالجتماعية والمهنية

  :مكونات استراتيجية التدريس  - 4- 1

 4:اآلتيةتتكون إستراتيجية التدريس من المكونات  

   .ف اإلجرائية، أو أهداف التدريساألهداف السلوكية، وتعرف أيضا باألهدا -أ

التحركات التي يقوم بها المعلم، وينظمها ليهتدي بها في تدريسه، وهي بمثابة محور  -ب

  . استراتيجية التدريس

  . األمثلة المستخدمة لشرح الدرس -ت

   .التدريبات، والمسائل، والوسائل المستخدمة للوصول إلى تحقيق األهداف -ث

  . التنظيم الصفي للحصةالجو التعليمي، و -ج

التي ينظمها  الناتجة عن المثيرات، استجابات التالميذ، بمختلف مستوياتهم -ح

  . المعلم

  :طريقة ومنهجية التدريس-1-5

وهي مجموعة الطرق والمنهجيات والتقنيات التعليمية التي يتبعها المعلم والتي ينصح بها 

  .إلى الكفاءات المطلوبةالمنهاج كأفضل الطرق التي يجب إتباعها للوصول 
                                                                                                                                                   

 .76ص  مرجع سابق،حابي فرید،  -  1
  . 11نفس المرجع، ص  -  2
  .45نفس المرجع، ص  -  3
  .27إكزافي روجیس، مرجع سابق،  -  4
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   :مبادئ المقاربة بالكفاءات  -2

  :، أهمهاترتكز المقاربة بالكفاءات على جملة من المبادئ األساسية

  :الكفاءة كمبدأ منظم للتكوين: المبدأ األول -2-1

يتشكل برنامج التكوين من جملة من الكفاءات التي تؤدي دور المبدأ المنظم للتكوين، قد   

 ض الحاالت على ربط درس ما بكفاءة معينة فيما تتطلب تنمية الكفـاءة فـي  نعمل في بع

  .البعض اآلخر دروس المقرر كله أو بعضاً منها

كانت برامج التكوين في هاته الحالة تعد أساساً اعتماداً على مواضيع الدراسة الخاصة     

المواد المعتبـرة   مجال باستبدالبمادة معينة، وكانت الدروس تنظم وفق هذه المواضيع، و

تطبيق " كمبدأ منظم للتكوين بالكفاءة، نالحظ لدى أصحاب المقاربة بالكفاءة إرادة لوضع 

  . "المعارف اكتساب" في التربية األولى بدالً من مجرد " المعارف 

   :تعيين الكفاءات وفق السياق الذي تطبق فيه : المبدأ الثاني -2-2

لذلك يصبح من الضروري تحديد ما ينبغي تحقيقه " ارفتطبيق المع" يفضل هذا المبدأ    

أو في التعليم مهني، التكوين سواء في ال: ويكون ذلك حسب السياق الذي تطبق فيه الكفاءة

  : من أنواع التكوينلكل واحدة  وفيما يلي شرح موجز، )ما قبل الجامعة( العام

بالكفاءات أكثر عدداً، يكون ـ في سياق التكوين المهني، حيث تكون تطبيقات المقاربة   

المرجع األساسي لتحديد الكفاءات المراد إكسابها في إطار برنامج التكوين هـو وظيفـة   

العمل، يمكن لهذه الوظيفة أن تعود إلى حرفة، أو تقنية، أو مهنة، أو تشمل وظائف عمل 

الي ينـتج  من المهام الخاصة بوظيفة عمل تشتق الكفاءات، وبالت انطالقامن نفس الطبع، و

  .عن ذلك برنامج تكوين خاص حسب وظيفة العمل

نعلـم  . ، فإن تطبيق المقاربة بالكفاءات وارد)ما قبل الجامعة( العام ـ أما سياق التكوين  

التكـوين   احتياجـات أن المرجع األساسي لتحديد الكفاءات الخاصة ببرنامج تكوين هـو  

خاصة في  لمبدأ في حاجة إلى تحديدلذا تبقى نماذج تطبيق هذا ا ،)التخصصات( الجامعي

    1.مرحلة التعليم الثانوي بالذات

  

                                                
 .23، ص 2000، الجزائر، 5، موعدك التربوي، العدد الكفاءاتـ المركز الوطني للوثائق التربوية،  1
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  :وصف الكفاءات بالنتائج و المعايير المرتبطة :المبدأ الثالث -2-3

بتحديد ودقة ممكنة كل كفاءة من كفاءات البرنامج بحيث يمكن حصرها  االهتمامنالحظ    

  :جيداً ونجد

  .القياس المرتبطة بعرض كفاءةالنتائج القابلة للمالحظة و -أ      

  .معايير حسن األداء التي ستكون بمثابة معايير النجاح -ب      

  .المحيط الذي سيجري فيه التقييم -ت      

 ويمكن أن تحمل ـ مكونات الكفاءة ـ تسميات مختلفة حسب األوساط وكـذلك شـأن       

ن هـذه التوضـيحات   درجة الدقة المستعملة في وصف الكفاءات، ومهما كان األمر فـإ 

وهذه الطريقة المعمـول بهـا   . سواء كانوا طلبة، أساتذة، وآخرون: سيعرفها كل المعنيين

تؤدي إلى نوع من التوحيد لمعيار التقييم عندما تُقدم النتائج المستهدفة كتعليمـات، علـى   

  .المدرس أن يميز بين منهجية التكوين وهي شخصية، وبين الكفاءة التي هي مقررة عليه

  :مشاركة األوساط المعنية  :المبدأ الرابع -2-4

التكوين أن يكونوا قادرين علـى التـدخل فـي     احتياجاتعلى األشخاص الذين تعنيهم    

هذه المشاركة مرغوب فيها عموماً عند تعريف الكفاءات وصفها . إعداد البرامج وتطبيقها

مال الميدان، بينما في مجال وفي مجال التكوين المهني نلجأ إلى خبرة ممثلي ع .وتقييمها

واألوساط الجامعية  االقتصادية/  االجتماعيةالتكوين ما قبل الجامعي، فإن ممثلي األوساط 

يعني أن األساتذة والطلبة وإطارات التعليم يستغنى عنهم في  هم المعنيون مباشرة، وهذا ال

  .تهم ضروريةهذا السياق، فخبرتهم ال يمكن تجاوزها، وفي كل الحاالت فإن مساهم

  :التقييم المركز على الكفاءات :المبدأ الخامس -2-5

. الشخصـية المعـارف   استعراضنقصد بالتقييم تقييم القدرة على إنجاز نشاطات بدل    

التي تسمح للطالب أن يبرهن عما هـو   االختباراتوهذا المبدأ له تأثير على جميع أنواع 

مـن   انطالقاكفاءة تقييم  باستعراضج المرتبطة قادر على إنجازه بطريقة مستقلة، والنتائ

  . معايير معدة مسبقاً
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تُسـهل عمومـاً   ) نتائج ومعايير ( إن التوضيحات المتضمنة في وصف إحدى الكفاءة    

بالمكتسبات، مثل تنسيق برامج التعليم المتوسط مع برامج التعليم الثانوي، وهذا  االعتراف

       1.األخير مع برنامج الجامعة

  :التعلم المتمحور على التطبيق: المبدأ السادس -2-6

مع الواقع كما هو الحـال بالنسـبة للتربصـات     اتصالأي وضع المتعلم مباشرة على    

ينبغي  وغيرها، تعتبر أمثلة لطرائق بيداغوجية.....والمخابر، واألعمال التطبيقية، والتمثيل

  .فهي أكثر أهمية من نشاطات التعليم. تفضيلها

هامة على المستوى البيداغوجي، وهذا بوضـع   انعكاساتإن تطبيق هذا المبدأ سيكون    

كل التنظيم البيداغوجي المرتبط بنشاطات التعلم محدد وفق . الكفاءات في المقدمة اكتساب

  2.الكفاءات اكتساب: هذا الهدف الوحيد

  :بالكفاءاتخصائص المقاربة  -3

  :خصائص الكفاءة -3-1

  3:كفاءة بخمس خصائص أساسية، هيتتميز ال  

معلومات، خبرات معرفية، سلوكات، قدرات، ( تجنيد وتوظيف جملة من الموارد  -أ

بحيث تُشكّل مجموعة مدمجة يستثمرها المتعلم في سياق ). حسن األداء، معرفة سلوكية 

  .ذي داللة وفائدة بالنسبة له

عرضاً، بل يؤدي وظيفة اجتماعية نفعيـة  إذ أن تسخير المواد ال يتم : الغائية النهائية -ب

لها داللة بالنسبة للمتعلم الذي يسخّر مختلف المواد إلنجاز عمل ما، أو حل مشـكلة فـي   

  .حياته المدرسية أو الحياة اليومية 

إذ ال يمكن فهم كفـاءة أو  ) أي وضعيات ذات مجال واحد ( االرتباط بفئة وضعيات  -ت

توظف فيها هذه الكفاءة، وعلى الرغم من إمكانية تحويل تحديدها إالّ من خالل وضعيات 

بعض الكفاءات التي تنتمي إلى مواد مختلفة، أي من مادة إلى أخرى، تبقـى الكفـاءات   

متميزة عن بعضها البعض، فإذا اكتسب المتعلم كفاءة مثالً فـي حـل مسـائل مـا فـي      

                                                
دائي، طباعة وزارة التربية الوطنية، الجزائر، ، السنة الثانية من التعليم اإلبتلغتي الوظيفية، دليل المعلمـ سيد محمد دباغ بوعباد وآخرون،  1

 .6، ص 2004
  .23  22، مرجع سابق، ص -األبعاد و المتطلبات-بیداغوجیا التدریس بالكفاءات ـ حاجي فريد،  2
  .59خیر الدین ھني، مرجع سابق، ص  -  3
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يزيـاء، إال إذا كانـت   الرياضيات، فذلك ال يعني أنها صالحة أيضاً لحل مسـائل فـي الف  

أي (هي من نفـس فئـة وضـعيات    ) رياضيات، وفيزياء(الوضعية في المحلين السابقين 

  ).تتضمن قواسم مشتركة

بمعنى تُوظّف الكفاءة في غالب األحيان معارف و مهارات معظمها : التعلق بالمادة  -ث

علم يقتضي الـتحكم فـي   من المادة الواحدة، وقد تتعلق بعدة مواد، أي أن تنميتها لدى المت

  .عدة مواد الكتسابها 

بحيث يمكن قياس الكفاءة من خالل نوعية العمل المنجز مـن طـرف   : قابلية التقويم -ج

المتعلم، ونوعية الناتج الذي توصل إليه، حتّى و إن لم يكن ذلك بشكل دقيق، بحيث يـتم  

  ل استجاب إلى ما طُلب منه؟ تحديد مقاييس مثل هل الناتج الذي قدمه المتعلم ذو نوعية ؟ ه

أيضاً يمكن تقويمها من حيث نوعية العملية التي يقوم بها المتعلم، بغض النظر عن الناتج 

وذلك بالحكم على السرعة في إنجاز العملية، االستقاللية، احترام اآلخرين، وهـي كلهـا   

   1.كفاءات

سع بكثير من الهـدف  بناء على خصائص الكفاءة، نستخلص أن مفهوم هذه األخيرة أو   

ألن الكفاءة تستوجب تحويل المعارف والمكتسبات؛ إذ ال يكفي أن ينفّذ المتعلم عملية تمرن 

عليها أو يسترجع معلومات مخزنة في ذاكرته، بل الكفاءة بمعناها الحقيقي، تظهـر فـي   

ـ   و قدرة المتعلم على أن يختار بنفسه من بين ما يمتلكه من موارد وما يناسب وضـعية ه

بصددها، أي أن كفاءته تبرز حينما يقوم بتجنيد معارف، حسـن األداء، والتكيـف مـع    

  .2وضعيات جديدة وواقعية

  3:أهداف المقاربة بالكفاءات - 2- 3

  :تعمل المقاربة بالكفاءات على تحقيق جملة من األهداف نذكر منها

 .وتعبر عن ذاتها إفساح المجال أمام طاقات وقدرات المتعلم الكامنة، لتظهر وتتفتح -أ

 .ربط التعليم بالواقع والحياة -ب

                                                
 . 22، 21ص ، مرجع سابق، ص -األبعاد والمتطلبات-بيداغوجيا التدريس بالكفاءات ـ حاجي فريد،  1

2 -Roegiers (Xavier), Une pédagogie de l’intégration- Compétences et intégration des acquis 
l’enseignement, De Boeck, paris, 2002, p. 74. 

 .22نفس المرجع، ص ، -األبعاد والمتطلبات-بيداغوجيا التدريس بالكفاءات حاجي فرید،  -  3
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استخدام أدوات منهجية ومصادر تعليمية متعددة مناسبة للمعرفة التي يدرسها وشروط  -ت

 .اكتسابها

 .القدرة على تكوين نظرة شاملة لألمور و للظواهر المختلفة التي تحيط به -ث

 . عيةالعمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نف -ج

  .تساهم في تحقيق النجاح ألكبر عدد من التالميذ -ح

تدريبه على كفاءات التفكير المتشعب، والربط بين المعارف فـي المجـال الواحـد     -خ

واالشتقاق من الحقول المعرفية المختلفة عند سعيه إلى حل مشكلة أو مناقشة أو مواجهـة  

 .1وضعية

  :التدريس عن طريق المقاربة بالكفاءاتوفق إستراتيجية  التعليمية الحصة سير - 3- 3
 باختيار الحصص التعليمية تسيير يتم المنتقاة، والوسائل المتعلمين، مستوى من انطالقا

 اكتساب مراحل أهم تلخيص ويمكن، التربوي الفعل لتنظيم كمسعى المناسبة اإلستراتيجية
 2:يلي فيما عند تقديم الدروس وفق المقاربة بالكفاءات كفاءة

 :االستكشاف مرحلة – أ

 الجهد بذل طريق عن عليها التغلب فيحاولون دوافعهم وتثير التالميذ تتحدى إشكالية طرح

 معايير على بناء لإلنجاز األولي التقويم يتم وبذلك أفراد أو كأفواج الجماعي أو الفردي

 .أولية تقويم

 :المنهجي التعلم مرحلة – ب

 متدرجة نشاطات شكل في تنظيمها يتم التي رةالمقر المحتويات أو بالمضامين وتتعلق

 .المطلوبة األداءات خاللها من تتضح

 :اإلدماج مرحلة – ت

 .تمارين خالل من التطبيق أو الجديدة بالمكتسبات تتعلق مرحلة وهي

 :النهائي التقويم مرحلة – ث

 ةوضعي خالل من ككل الوحدة في المتعلم تحكم مدى على الحكم يمكن المرحلة هذه في
  .بالمعلم االستعانة دون المتعلم يعالجها التي اإلشكالية للوضعية مشابهة وضعية أو حقيقية

                                                
1 -Jonnaert (Philippe), Compétences et sociocontructivisme un cadre théorique, Ed.DeBoecck université, 
Bruxelles, 2002, p139.  

  .76، مرجع سابق، ص - األبعاد والمتطلبات-بيداغوجيا التدريس بالكفاءات حاجي فرید،  -  2
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  :م في المقاربة بالكفاءاتويالتق -3-4

 التقويم يرمي إلى إصدار حكم على مدى تحقيق التعلمات المقصـودة «: يقول سيد دباغ  

إصدار الحكم علـى مـدى   هو عملية أو  ،واقتدارضمن النشاط اليومي للمتعلمين بكفاءة 

  1.»كفاءة المتعلم التي هي بصدد النمو والبناء من خالل أنشطة التعلم المختلفة

  :تعريف التقويم-أ

  :هناك تعاريف متعددة للتقويم ومنها

يعرف جروالند التقويم بأنه عملية تنظيمية لتحديد المدى الذي يحقق فيه التالميذ األهداف 

  2.التربوية الموضوعية

وقد عرف بلوم وزمالئـه  . يم هنا يتم لمعرفة مدى تحقيق التالميذ لألهداف التربويةفالتقو

التقويم على أنه إصدار الحكم على قيمة من القيم ألجل غرض معين، أو على مجموعـة  

أفكار، أو حلول، أو طرق أو مواد وغيرها، وتتضمن عملية إصـدار الحكـم باسـتخدام    

دقة هذه األمور وهل هي اقتصادية وكافية أو غيـر   معايير ومستويات للتقييم تحكم مدى

  . 3ذلك

يشير هذا التعريف إلى أن التقويم إصدار أحكام على قيمة معينة، وذلك من خالل معايير 

  .معينة للتقييم لمعرفة مدى صحة هذا القيم

ويعرف عبد الحليم مسني التقويم بأنه األسلوب العلمي الذي يتم من خالله تشخيص دقيـق  

  .4هرة موضوع التقويم وتعديل مسارهاللظا

نستخلص من هذا التعريف أن التقويم يتم بطريقة علميـة لتشـخيص موضـوعه      

  .وتعديلهم من خالل اكتشاف النقائص فيه

أن التقـويم  ) 2005(وحسب حاجي فريد في مؤلفه بيداغوجيا التدريس بالكفاءات   

راحلها، ويلعب دورا رئيسـيا فـي   عنصرا أساسيا في العملية العلمية يواكبها في جميع م

  .الوقوف على مدى تحقق األهداف التربوية، ونواتج التعلم المنبثقة فيها

                                                
  .10ـ سيد دباغ بوعباد وآخرون، مرجع سابق، ص  1
  .117مرجع سابق ، ص محمد الصالح الحثروبي،  -  2
  .256، ص 2005، مكتبة بستان المعرفة، اإلسكندریة، األھداف والمعاییر التربویة، وأسالیب التقویمسلیمان قالدة،  فؤاد -  3
  .117محمد الصالح الحثروبي، مرجع سابق ، ص  -  4
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ويعرف التقويم بالكفاءات بأنه عبارة عن سعي يرمي إلى إصـدار حكـم مـدى تحقيـق     

  .1التعليمات المقصودة ضمن النشاط اليومي للمتعلم بكفاءة واقتدار

من أهم عناصر العملية، وأن التقويم بالكفاءات يقـوم  يتضح من هذا التقويم يعتبر   

  .على مدى قدرة المتعلم على أداء النشاطات اليومية

أن ) 2003ديسـمبر  (وقد جاء في منهاج التربية المدنية وفق الصيغة الجديـدة للمنـاهج   

كمـا أنـه   . التقويم جزء من عملية التعليم فهو مدمج فيها ومالزم لها وليس خارجا عنها

ف للنقائص ومساعدة على تشخيص اإلختالالت والتذبذبات التي يمكـن أن تحصـل   كاش

  .خالل عملية التعلم، وتساعد على استدراكها بصفة عادية ومنتظمة

كما أن التقويم التربوي المقترح في هذا المستوى هو التقويم الذي يقوم على قياس   

ها، وذلك بوضعه أمام وضـعيات  أداءات المتعلم خالل مختلف نشاطاته التعليمية، أو بعد

  .2إشكاليات، ومعانيه ردود أفعاله وتصرفاته ، إلثبات كفاءاته في حلها

وعليه فالتقويم هو إصدار أحكام على مدى قدرة التلميذ علـى تحقيـق األهـداف      

  .التربوية، وذلك يكشف النقص أو الخلل في العملية التعليمية من أجل تعديلها وتحسينها

   :قويم بالكفاءات خصائص الت -ب

يتميز التقويم بالكفاءات عن التقويم التقليدي في أنه يركز على أداء المـتعلم و مـدى      

على حـين يوجـه التقـويم    . قدرته على توظيف المكتسبات القبلية، في وضعيات جديدة

  .التقليدي اهتمامه إلى نسبة تحصيل المعارف لدى المتعلم

  3:التاليالل الجدول ويمكننا إبراز هذه الخصائص من خ

  

  

  

  

  

  
                                                

  .65ص  ،-األبعاد والمتطلبات – بیداغوجیا التدریس بالكفاءاتحاجي فرید،  -  1
  .38یریة التعلیم األساسي ، مرجع سابق ، ص مد -  2
  .192، 191خير الدين هني، مرجع سابق، ص ص  - 3
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   )3(الجدول رقم 

  :يوضح الفرق بين المنظور التقليدي و منظور المقاربة بالكفاءات

  التقويم بمنظور المقاربة بالكفاءات  التقويم بالمنظور التقليدي

ـــ القــدرة علــى التخــزين والتكــديس 

المعارف النظريـة للظهـور    استعراضو

  .بالتفوق والنجاح

جـودة األداء وتجنيـد   ـ القـدرة علـى    

ضمن وضعية جديدة،  استثمارهاالمكتسبات 

  .لها داللة بالنسبة للتلميذ

تحصيلية، تبرهن علـى مـا    اختباراتـ 

 استظهارهأصبح المتعلم قادراً على حفظه و

  ). االسترجاعكفاءة الحفظ و(

تبرهن على مدى مـا أصـبح    اختباراتـ 

       توضعياالتلميذ قادراً على أدائه ضمن 

  ).كفاءة األداء ) ( إشكاليات ( 

ـ يبرهن على النجاح الدراسـي، بمـنح    

  .الشهادة

ـ تبرهن الشهادة على كفاءة األداء، ضمن 

  .برنامج محدد

مـن   االنتقـال علـى   االهتمامـ تركيز  

  .مستوى إلى آخر في إطار جهود مشتركة

ـ التركيز يقوم على قياس بناء الكفـاءات  

أفقـي  ل عمـودي و بين المستويات في شك

  .)إدماجي(

ـ التقويم مرتبط ببرامج التكوين في إطار   .ـ التقويم مرتبط بنسبة النجاح 

  .منسجم مع الوسط الذي تطبق فيه

ـ التقويم يشتمل على كل الوسائل التـي     .ـ التقويم مرتبط بالمحتوى الدراسي 

  . تُمكن من معرفة مؤشر الكفاءة

حظاتـه  ـ المعلم هو الـذي يصـدر مال   

  .ومبادراته

ـ خضـوع المالحظـة والمقابلـة إلـى      

  .مستلزمات المقاربة نفسها
  

أن التقويم بالكفاءات هو عبارة عن مسعى يرمي إلى إصـدار  من خالل الجدول نالحظ 

. حكم على مدى تحقيق التعلمات المقصودة ضمن النشاط اليومي للمتعلم بكفاءة واقتـدار 

الحكم على مدى كفاءة المتعلم التي هي بصـدد النمـو   وبعبارة أوضح، هو عملية إصدار 

وبناء على ذلك يمكن القول أن تقويم الكفاءة هـو  . والبناء من خالل أنشطة التعلم المختلفة

  .أوال وقبل كل شيء تقويم القدرة على إنجاز نشاطات وأداء مهام بدال من تقويم المعارف
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نح المدرس عالمة للمتعلم بعد القيـام  لكن التقويم من المنظور التقليدي، يقتصر على م

وهي العملية التي أصبح ينظر إليها بأنها ليست معيارا وحيدا . بمراقبة أو فرض أو اختبار

  .   التعلمي/لقياس ما هو منتظر من الفعل التعليمي

  :أنواع التقويم بالكفاءات  -ت

  :ه إلى ثالثة أنواع هيهناك أنواع متعددة للتقويم، حيث ينقسم التقويم من حيث وقت إجرائ

  :التقويم التشخيصي األولي أو التمهيدي: النوع األول-

ويتم قبل بداية التعلم، ويتضمن تحديد المستوى، والقـدرات الذهنيـة واالسـتعدادات       

الخاصة بالمتعلمين، كما يهتم هذا النوع من التقويم بالكشف عن الصعوبات فـي عمليـة   

اءات، كما يساعد هـذا التقـويم علـى جمـع البيانـات      تحصيل المعلومات، وتنمية الكف

والمعلومات عن التالميذ بخصوص وضعهم االجتماعي وظروفهم المدرسية، ويمكن المعلم 

من معرفة وضعية االنطالق بناء على المعرفة الدقيقة لمسـتوى المتعلمـين والحصـيلة    

  1.النهائية لما تَلقوه من تعلم سابق

  ):البنائي(لتكويني التقويم ا: النوع الثاني-

وهو التقويم الذي يقوم به المعلم أثناء الدرس أو أثناء العام الدراسي، وذلك لمعرفة   

مواطن القوة والضعف التي تظهر في أداء التالميذ ومدى اسـتعابهم للـدرس ومحاولـة    

تصحيحها من طرف المعلم وذلك بتغيير طريقة التدريس مـثال ومـن الوسـائل التـي     

علم في هذا النوع من التقويم األسئلة الحوارية أثناء الدرس أو االختبـارات  يستخدمها الم

القصيرة المدى أو الواجبات المنزلية، وباستخدام هذا النوع من التقـويم بشـكل منـتظم    

ومستمر يصل كل من المعلم والتالميذ إلى تغذية راجعة مـن خاللهـا يتعرفـون علـى     

التعليمية وكما أن هذا التقويم يمكن الطالـب مـن    أخطائهم وهذا يساعد على تقدم العملية

  .2اكتساب المعرفة بشكل دقيق

يتم هذا التقويم على طول العام الدراسي سواء في نفس الحصـة أو مـن خـالل      

االختبارات أو الواجبات المنزلية، وذلك لمعرفة المعلم مدى إلدراك تالميذه للدروس التي 
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طريقة ناجعة في التدريس أم ال ليتمكن من تقديرها أو يقدمها، وبذلك يكتشف إذا ما كانت 

  .تغييرها

  ):الختامي(التقويم الشامل : النوع الثالث-

وهو التقويم الذي يجري في نهاية المقرر الدراسي أو مرحلة دراسية أو فصـل أو    

  .1ونطلق عليه تقويم ما بعد التعلم. دراسي عام

نجاح في ضوء درجات المتعلمين التي حصلوا والتقويم هنا يعتمد على تحديد الرسوب وال

عليها باإلضافة إلى الحكم على جهود المعلمين، أنفسهم وفعاليات المعلم والمدرسة وإجراء 

مقارنات وتوجيه المعلمين إلى تخصصات أوضح باإلضافة إلى الكشف عن فعالية المنهج 

  . 2والوسائط التعليمية في التدريس

م الدراسي حيث يحكم التالميذ مـن خاللـه بالرسـوب أو    يتم هذا التقويم آخر العا  

بالنجاح، ويعرف من خالله مدى مهارة المعلم في التدريس، ومدى قدرة المنهاج والوسائل 

  3.التعليمية على تحقيق األهداف والغايات التربوية المرجوة منها

ء المـتعلم فـي   وقد جاء في منهاج التربية المدنية أن التقويم بنائي وتجميعـي يعتمـد أدا  

  .صيرورة التكوين وتحقيق الكفاءات من أدواته مقاييس األدوات المختلفة

وفي هذا السياق فإن التقويم الذي يمكن اعتماده كأداة لمتابعة المسـعى التعليمـي     

  :للمتعلم، ينبغي أن يتميز بما يلي 

  .االتفاقيهتم بتكوين المتعلمين باكتسابهم ما يمكن من مهارات األداء وااليجاز و -

 .يشخص طبيعة التغيرات التعليمية من مصادرها، وكيفية تذليلها -

 .يحسن أداءات المتعلمين في عملية التعلم -

 .ينظم وتيرة التعلم وفق الفروق الفردية بين المتعلمين -

 .يكون مستمرا -

  :ومن أدوات التقويم اعتماده على وسيلتين أساسيتين هما
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وتقوم هذه األداءات علـى  ) أقوال وأفعال(دائية الشفوية والكتابية واأل: االختبارات -

  .التدرج من الوضعيات الشفوية إلى الوضعيات الكتابية مرورا بالوضعيات األدائية

تتمثل في مراقبة سلوك المتعلمين داخل المدرسة من خالل مؤشـرات  : المالحظة -

 :معينة ضمن وضعيات إشكالية يمكن أن تتخذ أشكاال متنوعة منها

  .اقص، المساءلة، إعادة الترتيب، الفرزإكمال الن

أن التقويم عنصر رئيسي في منهاج التربية المدنية، و الذي يقـوم علـى   : وصفوة القول

الكشف على ما إذا كان التالميذ قد حققوا األهداف التربوية المرجوة من التربية المدنيـة  

يجابيا، وااللتزام بقـيم  والتي تتمثل في مدى تكون تكيف الفرد مع المجتمع وتفاعله معه ا

  .ومعايير المجتمع واحترام القانون واألعراف والعادات والتقاليد

  :قياس التقويم بالكفاءات -ث

إن قياس الكفاءات يؤدي إلى معرفة النفس مما يساعد على تحمل المسؤولية من خالل    

إقامة عالقة  مواجهة وضعيات ومشكالت عملية، وذلك أن المتعلم يستطيع بواسطة القياس

 بين الكفاءات المكتسبة والقدرات مما يمكنه من القيام بمهام وأنشطة انطالقاً مـن قاعـدة    

  .ما أعرف فعله= أنا 

  1:وسيلتين ومن وسائل قياس الكفاءات نذكر   

ويقصد بها المشاهدة التي يقوم بها المعلم، بحيث : المالحظة التكوينية: الوسيلة األولى -

والبـد مـن تـوفر    ....اجتماعيةحظه سواء كانت سلوكية أو تربوية أو يسجل كل ما يال

 :مجموعة من الشروط

  .وضوح الهدف :الشرط األول -

 .بيانات رقمية إلىسهولة تحويل المشاهدة  :الشرط الثاني -

  .القدرة على استعمال أدوات أو وسائل المالحظة عند الحاجة :الشرط الثالث -

لموضوعية وتفادي التعسف والذاتية وتقدير الكفاءة هو جعل إن أفضل طريقة لضمان ا   

المتعلم في وضعية معقدة، بحيث يتسنى للمعلم أن يتأكد مما إذا كان قادراً علـى تمثلهـا   

  .والخروج منها منتصراً بفعل تجنيد جملة من المعارف
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الميـذ  هو أداة تسمح بالكشـف عـن أداءات الت   االختبار: االختبارات الوسيلة الثانية -

 .يختاروا جواباً من عدة أجوبة تُقترح عليهم بغرض تقويمها

  1:ة الشروط التاليمراعافي بناء االختبار بمقاربة الكفاءات ينبغي و

 .التالميذ إلنتاجتقويماَ  االختبارأن تتناول عناصر  :الشرط األول -

 .أن يكون مستوعباَ لمستويات الكفاءة في سياق إدماجي :الشرط الثاني -

 .أن يقيس فعالً مؤشرات الكفاءة حسب مستوياتها الزمنية :الشرط الثالث -

أن تكون األسئلة مميزة بين التالميذ الذين تحقق فيهم مؤشـر الكفـاءة،    :الشرط الرابع -

 .يتحقق فيهم هذا المؤشر وأولئك الذين لم

 .أن تكون األسئلة حسب صعوبتها وحسب مستوى الكفاءة :الشرط الخامس -

وأخيراً البد من وضع سلّم دقيق للتنقيط بحيث ترتبط كل نقطة بالتأكيد  :شرط السادسال -

  2.الفعلي من تحقيق مؤشر الكفاءة

  :األصول النظرية لإلستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات -ثانيا

  :النظرية السلوكية  -1 

استنتاجات ملحوظة، تظهر هي مذهب في علم النفس، يعتبر التعلم ال يخرج عن كونه    

  .في السلوك الظاهري، يصدر عن المتعلم ويمكن مالحظته

ـ في تحليل عملية التعلم ـ إلى أن الـتعلم ال يـتم إال      3ويذهب أصحاب هذا االتجاه   

ويرمز السلوكيين إلـى المعادلـة   . عندما يستجيب المتعلم لمثير له عالقة بموضوع التعلم

  .، أي أن المثير يؤدي إلى استجابة)مثير، استجابة ( ، )م، إ ( السلوكية بالرمز 

لذلك ركزت النظرية السلوكية وبشكل أكثر، على السلوك الناتج عن التعلم ومـن ثـم      

وجهت اهتمامها إلى ما يجب على المعلم فعله من أساليب العرض والتـدريب المتكـرر،   

  .والتعزيز

يين ركزوا على وجوب صـياغة أهـداف   ولكي تتحقق األهداف من التعلم فإن السلوك   

تعليمية دقيقة، توصف السلوكات القابلة للمالحظة وذلك بتقسيم المحتوى الدراسـي إلـى   
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وحدات تعليمية مرتبة، وتقديم أمثلة حول بعض المفاهيم والتطبيقات اآلتيـة، فـي شـكل    

  .فروض واختبارات، تظهر قدرة المتعلم على مجرد التعرف و اإلجابة الصحيحة

ويتحمل المعلم وحده مسؤولية تحقيق أهداف التعلم بتهيئة الشـروط البيئيـة المالئمـة       

  .والتعزيز الذي يشجع المتعلم على تحقيق السلوك المنتظر

أما المتعلم فيظهر كمتلقي، يتوقف دوره على استقبال اإلشارات من معلمـه فتُصـب      

يه من الخـارج عـن طريـق    المعلومات في ذهنه، وتصبح هذه المعلومات مفروضة عل

  . المعلم

اتضح لنا أن السلوكية تهتم بالسلوكات التي ينجزهـا المـتعلم، مـن غيـر االهتمـام         

  1.بالسيرورات الذهنية التي تتدخل في التعلم

أن النظرية السلوكية جاءت لتجعل الطفل يتعلم بسرعة فـي المدرسـة    ماسلويرى      

 الل استجابته، إال أن المالحظ هو أن التعلم وفـق وتدعوه إلى نيل إعجاب المدرس من خ

  2.الممارسات السلوكية يعلم الطفل أن اإلبداع والنقد ليست لهما أهمية كبيرة

  :النظرية المعرفية  -2

، »تاريف  «و »نعوم تشمسكي «أساس هذه النظرية هو علم النفس المعرفي، من روادها 

    3.خل في تنظيم التعلم وتحصيله عند المتعلموانطلقوا من السيرورات الذهنية التي تتدا

فهي ترتكز على الذاكرة، أو على إعادة شيء سبق تعلمه، واألهداف التـي تفتـرض      

إنجاز عملية ما، تتطلب من الفرد أن يحدد المشكلة األساسية، ثم يستعين بأفكار ويربطهـا  

  4.بأفكار أو طرائق منهجية سبق تعلمها

اعتبار أن على إلى جعل التلميذ قادراً على إنجاز عملية عقلية ما، يرمي الهدف العقلي    

  5:لهذه العملية مكونات ثالثة، هي

 .ـ العملية العقلية 

 .ـ الموضوع الذي يمارس عليه النشاط 
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  .ـ نتائج النشاط 

  :النظرية البنائية  -3  

ن أعمال يقوم والذي يرى أن المعرفة تنتج م »جون بياجي  «من رواد هذه النظرية    

  المتعلم باستنتاجها، لذلك وجه االهتمام إلى الدور النشط الذي يؤديه المتعلم في عملية تعلمه 

وأن تكون هذه . وهذه المعارف تبنى في الذهن باالعتماد على المكتسبات القبلية   

  .المعارف ذات معنى جديد في توظيفها ونفعيتها

  :طياتوتقوم النظرية البنائية على ثالثة مع

 .ـ في سياقها اإلبستمولوجي، تعتبر بناء من قبل المتعلم وليست معطاة 

التـي   "التمشـيات الذهنيـة   " ـ في مجال علم النفس المعرفي، تركز على السيرورات  

فهي تحلل اآلليات الذهنية التي تتدخل في . تتدخل في التعلم، وليس على المثير واالستجابة

  .بناء المعرفة الجديدة

أما في المجال البيداغوجي، فهي تتضمن اإلستراتيجيات التي يضعها المدرس ليساعد ـ  

   1.المتعلمين على بناء معارفهم

  :النظرية االجتماعية  -4

 يذهب هذا الفريق في تحليلـه و .من روادها الباحث الروسي  فيقوتسي ودواز ومونيي   

ويتجلى ذلـك   ،ماً في البناء المعرفيإلى أن الوسيط المعرفي يلعب دوراً ها ،لعملية التعلم

 المـتعلم (بين طرفي العملية التعليميـة،   المعلم،الوساطة المعرفية التي يؤمنها في أهمية 

   2.)المعرفةو

وهذا يعني أن النظرية االجتماعية تعتبر بناء المعرفة يحدث عـن طريـق التفاعـل       

الذهنية للمتعلم، فهـم يـرون أن    االستعداداتاالجتماعي الذي يقوم بدور فعال في تطوير 

التفاعل االجتماعي يلعب دوراً كبيراً في بناء األدوات المعرفية، والدخول فـي تفـاعالت   

  3.اجتماعية جديدة تكون أرقى من سابقاتها
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  :إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءاتمحاور التجديد في  -ثالثا

  :محاور التجديد في المحتوى -1

وضـع محتويـات   إستراتيجية التدريس وفق مقاربة الكفاءات ن ما جددت فيه من ضم إن

ومضامين جديدة تتناسب مع الحداثة والواقع الحالي وقد اعتمدت هذه اإلستراتيجية عنـد  

  :عمليتين أساسيتينبناء المحتوى على 

  :عمليات بناء المحتوى -1-1

  :المعايير اآلتيةعملية اختيار المحتوى وتستند إلى : العملية األولى -أ

  :وتشمل ما يلي :المعايير األساسية-

وله عدة معاني، منها عالقة المحتوى باألهـداف، وعالقتـه بالصـدق     :الصدقمعيار  -

العلمي، وإمكانية كشفه لطرق البحث، وصدقه االجتماعي والثقافي أي تناغمه مع المطلب 

  .االجتماعي والثقافي للمجتمع

داللة المحتوى أهميته بالنسبة للمجال المعرفي ومدى مسـاهمته  ويقصد ب: الداللةمعيار  -

  .في تطبيق المعلومات، و تنظيم الحقائق واجتياز الحواجز بين المواد

  1:وتشمل ما يلي :المعايير الثانوية-

  .تلبية حاجات المتعلم واهتماماته-

  .منفعته في حّل مشكالت الحاضر والمستقبل-

  .مته للواقع االجتماعيمالء-

  . قابليته للتعلّم

  :عملية تنظيم المحتوى، وتعتمد المعايير اآلتية: العملية الثانية -ب

ويتناول اتساعه وعمله، والمجاالت التي يتضمنها، ومـدى  : نطاق المنهجمعيار تحديد  -

أن يتعلمه بعض التعمق في هذه المجاالت، وما ينبغي على كل التالميذ تعلمه، وما ينبغي 

  .تعلمه البعض اآلخرالتالميذ وال ي
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وهو الذي يبحث في العالقة األفقية بين خبـرات المنـاهج أو أجـزاء     :التكاملمعيار  -

المحتوى لمساعدة المتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا توجه سلوكه وتعامله بفعاليـة مـع   

  .مشكالت الحياة

ج ، فـإذا كـان   للمفاهيم الرئيسية في المـنه  وهي التكرار الرأسي: االستمراريةمعيار  -

، فينبغي تناوله مرات ومرات في منهج التربية المدنيةمهما في  االنتماء االجتماعيمفهوم 

  .مادة التربية المدنية

ويـرتبط  . يعوض به المحتوى على امتـداد الـزمن  وهو الترتيب الذي : النتائجمعيار  -

أبعد مما تـذهب إليـه    التتابع باالستمرارية، فهناك تداخل بينهما، ولكن التتابع يذهب إلى

االستمرارية، فنفس المفهوم أو العنصر يمكن أن يعالج بنفس المستوى مرات ومرات، فال 

  1.يحدث نمو في فهمه أو في المهارات أو االتجاهات المرتبطة به

  :المعرفةالتجديد في مفهوم  -1-2

السنين والحقب كمت عبر اهي كل األفكار والمعلومات والمعتقدات والقيم التي ترالمعرفة 

لتشكل تراثا معرفيا لإلنسان، والتي تنظم عادة في شكل مذاهب أو نظريات أو أنسـاق أو  

  .تخصيصات متمايزة عن بعضها، مثل الفلسفة والفيزياء، واألخالق والمنطق والرياضيات

  :مصدرها وهييمكن التمييز بين أنواع من المعارف حسب 

  2:بما يلي تتميزو) المحسوسة(المعرفة الحسية  -أ

  .معرفة تنطلق من مالحظة الوقائع الحسية -

  .تلعب في بنائها الحواس الدور الرئيسي-

  .تتشكل من مفاهيم وأفكار تعكس الوقائع الحسية بدون زيادة وال نقصان-

  :وتتميز بما يليالمعرفة العقلية -ب

  ).بديهيات بسيطة وصحيحة في ذاتها(معرفة تنتج عن نشاط العقل -

  .عرف فيها االستدالل االستنباطي الدور الرئيسيي معرفة-

تتشكل من مفاهيم مترابطة فيما بينها بواسطة عالقة متنوعة، وال تستخرج من الواقـع  -

  .المحسوس مباشرة
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معرفة ال تعكس الواقع المحسوس، ولكنها تتعداه فيما تطرحه من حاالت ممكنة ومختلفة، -

  .قد ال نصادفها في ذلك الواقع

العقلية غير مرتبطة ضروريا بالمالحظة والتجربة، بل تعتمـد علـى   المعرفة صالحية -

  .التحقق المنطقي

  1:وتتميز بما يليالمعرفة البنائية -ت

  .بين العقل والحواس ، وبين النظرية والتجربة جدليمعرفة تنتج عن تفاعل -

  .من خالل نشاط تفاعلي مع الموضوع) الباحث(يتم بناؤها من طرف اإلنسان -

تتكون من مفاهيم وتصورات عقلية قابلة للتعديل عندما تعجز عن اسـتيعاب معطيـات   -

  ).نسبة المعرفة(تجريبية 

  .تلعب فيها التجربة دور الفاحص وليست أصال أو مصدرا لها-

  ). القطيعة(تتطور من خالل طفرات يصبح بموجبها الجديد منفصال عن القديم  -

  :المعرفة الحدسية-ث

ية هي نمط من المعرفة ينتج إما عن رؤية عقلية مباشرة مثلما هو الشـأن  المعرفة الحدس

عند بعض الفالسفة كديكارت، وإما رؤية قلبية مباشرة تسمى ذوقا أو إشرافا كمـا لـدى   

المتصوفة كابن عربي، أو الحالج، أو الغزالي، و من أهم خصائص المعرفة الحدسية أنها 

أتي في شكل لوامع وبوارق، وحـدوس، وتتجـاوز   وت). العقل والتجربة(تتم دون وسائط 

  .2المعرفة العقلية والمعرفة التجريبية، على حد سواء

  : واألهداف محاور التجديد في المناهج  -2 

     : مفهوم المنهج-2-1

عبارة «من أنه " البرنامج " إن مفهوم المناهج ال يقتصر على ما كان يعرف به مصطلح 

تعليمها والساعات المخصصة لذلك، والمضامين التي تُقـدم فـي   عن تحديد المواد المراد 

  .»فترة من فترات التعليم بمفهوم المعارف
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مجموعة من العمليات المخططـة   «بل إن هناك مفهوم جديد للمناهج على اعتبار أنه    

الوسائل  من أجل تحديد األهداف والمضامين والطرائق واستراتيجيات التعليم وتقييمه وكذا

  1.»عتمدة للقيام به مثل الكتب المدرسية والوسائل السمعية البصرية، وغيرهاالم

وانطالقاً من هذا المفهوم فإن المنهاج وفق المقاربة بالكفاءات يطمح لجعل التعليم مستقبالً 

 االجتماعيـة أكثر نوعية وإجرائية موجه نحو تنمية الكفاءات التي توظف في الممارسات 

ويمكن تحديد بعـض  . المتعلم في نهاية كل طور من أطوار التعليم ويتوقع أن يتحلى بها

  :المميزات التي يختص بها المنهاج وفق هذا التطور وهي 

 .ـ المتعلم هو المحور الذي يدور حوله المنهاج

 معـارف، مهـارات  ( ـ يتجسد المنهاج في مجموعة من التعلمات ذات الطابع اإلجرائي 

 ....) .سلوكات

  .مية شخصية المتعلم في جميع جوانبها الوجدانية و العقلية و البدنيةـ يعمل على تن

 ـ يترك المبادرة البيداغوجية للمدرس في اعتماد الطرائق الكفيلة بتنمية الكفاءات

 .المستهدفة واختيار الوسائل واألساليب المناسبة

 هـذا ألن  ياالجتمـاع بين الحياة المدرسية وحياة التلميذ فـي المحـيط    االلتحامـ يؤكد 

  .فعلية في حياة المتعلم ةوظيفالمعارف و الخبرات والكفاءات المكتسبة داخل المدرسة لها 

  :الكفاءات -2-2

نظام متكامل و مندمج من المعارف واألداءات والمهارات  إلىتستند المقاربة بالكفاءات    

المهام المطالب بهـا  التي تسمح للمتعلم أمام جملة من الوضعيات التعليمية التعلمية انجاز 

  2.بشكل منسجم و متوافق 

  :والكفاءات تتوزع على أنواع فنجد    

هي المستوى األول من الكفـاءات تتصـل مباشـرة     ):األساسية ( الكفاءة القاعدية  -أ

 .3بالوحدة التعليمية وهي األساس الذي تبنى عليه بقية الكفاءات
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ء هذا النوع من الكفاءات خالل فترة زمنية يتحقق بنا: الكفاءة المرحلية أو المجالية -ب

كفاءة +  1كفاءة قاعدية : قد تستغرق شهراً أو ثالثياً أو سداسياً ويتم بناؤها بالشكل التالي

 1.كفاءة مرحلية=  3كفاءة قاعدية +  2قاعدية 

 تتكون من مجموعة من الكفاءات المرحلية ويمكن بناؤها من خالل: الكفاءة الختامية -ت

هي مجموعة من الكفاءات المعرفية والفعلية والسلوكية والتي يستطيع : ة المستعرضةالكفاء

  2.سلوك عملي إلىمن خاللها المتعلم تحويل المعارف والمكتسبات القبلية 

  :كما أن للكفاءة ثالث جوانب أساسية هي

زمة الال النظرية رفاوهو جانب من الكفاءة يركز على امتالك المع :الكفاءة المعرفية - أ

  . ز الفعلكفاءة انجاللوصول إلى التي تساعد التلميذ 

وهو جانب من الكفاءة يركز على بيان مؤشرات القدرة على القيام  :كفاءة األداء - ب

  .بالفعل

وهو جانب من الكفاءة يركز على المفاهيم التي تمكّن التلميذ من  :كفاءة اإلنجاز - ت

  3.إنجاز الفعل االجتماعي وإتقانه

  :يتكون المنهج من ثالث عناصر أساسي هي :ونات المنهجمك -2-3

 هي مجموع المعلومات والخبرات التي تجسد أهداف المنهاج والتـي يقـوم   :المعارف -أ

وتقدم في شكل مذاهب ونظريات أو قواعد مـن  ، من خالل أنشطة التعلم باكتسابهاالمتعلم 

 .خالل المناهج

نشطة واإلجراءات التي يقوم بهـا المعلـم   هي مجموع األ:  الطرائق وأنشطة التعلم -ب

والمتعلم لتحقيق األهداف، وعلى العموم هي الوسائل اإلجرائية التي تتحول بها األهـداف  

  .والمعارف المنهجية إلى مهارات وسلوكات محسوسة لدى المتعلمين

                                                
  .77ص  مرجع سابق،، خیر الدین ھني -  1
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 هي مجموعة األشياء والمطبوعات والوسائل السمعية والبصرية: الوسائل واألدوات -ت

اكتسـاب  تم عن طريقها عملية التعلم بفاعلية وأكثر جودة وهذا يساعد المـتعلم علـى   لت

  .والخبرات الكفاءات

  :التقويم  -2-4

 مدى(هو حصول التغيرات المرجوة في سلوك المتعلم مع تحديد مقدار ودرجة ذلك التغير

  .1)اإلجراءات المناسبة التخاذعن األهداف المسطرة مسبقاً وذلك  االبتعادأو  االقتراب

  :محاور التجديد في الطرائق و الوسائل -3

المعرفة وبنائها  باكتشافهي مجموعة قواعد يقينية تسمح للمتعلم  :تعريف الطريقة -3-1

  .مستعمالً مبادراته اإلبداعية بدالً من تلقي المعارف من المدرس أو الكتاب المدرسي

  :ذات فعالية أكبر نجدمن الشروط التي تجعل طرائق التدريس و

 .مالئمة الطريقة لألهداف التربوية المحددة :الشرط األول -

 .أن تكون الطريقة مرتبطة بمحتوى التعلم: الشرط الثاني -

  .مالئمة الطريقة لقدرات المتعلمين واستعدادهم ومستوياتهم: الشرط الثالث -

 .دمةمدى مشاركة المتعلمين في الطريقة المستخ: الشرط الرابع -

 .مدى التنوع والتجديد في الطرائق واألنشطة: الشرط الخامس -

 .الطريقة إلى رغبة المدرس وشخصيته استناد: الشرط السادس -

  :تصنيف الطرائق البيداغوجية  -3-2

يمكن إجماال التعرف على أن التدريس الصحيح هو تزويد المتعلم بالمعلومات التي يمكن 

لميا ، ومن ثم يمكن تعريف طريقة التدريس على أنها كيفية أن تؤثر في شخصيته تأثيرا ع

  . 2تنظيم واستعمال مواد التعلم والتعليم ألجل بلوغ األهداف التربوية المعنية

ويرى حسن شحاتة أن طريقة التدريس هي طريقة تنظيم واستخدام مـواد الـتعلم     

لفظيـة وغيـر اللفظيـة    والتعليم لتحقيق األهداف التربوية ، أو هو مجموعة األداءات ال

وجدانية وحركية ، يقوم بها المعلمون مع المتعلمين إلحداث سلوك متوقع لدى التالميذ في 

نهاية الحصة والمعلم كما يقولون مادة وطريقة وشخصية وعالقات دافئة حميمة ، وهـي  
                                                

1 -Scallon Gerard, L’évaluation formative des apprentissages t2,  PUL, Québec, 1988, p 157. 
  .30، ص 1991ار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة، ، مجلة الرواسي العدد األول، دطرق التدریس للتلمیذأحمد بن دانیة ،  -  2
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ميـذ  مثل أعلى وأسوة حسنة يوفر لتالميذه البهجة والتسامح والحرية ، ليحقق إيجابية التال

  .1ونشاطهم

يتضح من هذا التعريف أن طرق التدريس هي كل ما يقوم به المعلم مع تالميذه مـن أداء  

سواء كان حركي أو لفظي أو وجداني ، كما أنه يرى أن المعلم في حد ذاته طريقة مـن  

  ...خالل عالقته وشخصيته المرحة المتسامحة

ة هي الطرائق التي تجعل المعلم وحسب محمد الصالح حثروبي فإن طرائق التدريس الفعال

صانع معرفته الخاصة حيث يوضع في ظروف تسمح له باكتشاف المعرفة عوض فرضها 

  . 2عليه

  .أي أنها الطرائق التي تجعل التلميذ يبحث عن المعرفة عن طريق وضعه أمام المشكالت

مام وتوجيه ويرى أحمد بن دانية أنه لنجاح عملية التدريس ، يستحسن االعتماد على االهت

  .نشاط التالميذ ومجهوداتهم توجيها ثابتا دائما

ليس هناك طريقة تدريس واحدة تنفع لجميع العلوم والمواد الدراسية فالمدرس هو الذي    

يختار طريقة تدريس تناسب الهدف التربوي الذي يسعى إلى تحقيقه والمادة التـي يقـوم   

ين فأكثر في الدرس الواحد، ومـن أهـم   بتدريسها، وبإمكان المدرس أن يجمع بين طريقت

   3:الطرائق البيداغوجية الفعالة والتي أثبتت فعاليتها نذكر ما يلي

  :الطريقة اإللقائية -أ

وهي الطريقة التي يقوم فيها بسرد المعلومات ، فهو يتكلم والتلميذ يستمع ، يتضح من ذلك 

  .المعلم فقطأنه في هذه الطريقة التلميذ ليس إال مجر متلقي يسمع من 

  :الطريقة القياسية-  ب

  .تتميز بإعطاء تعريف أو قاعدة أو حقيقة عامة يقيس عليها بأمثلة تؤديها

  .يتضح أن هذه الطريقة يتم فيها التوضيح أو الشرح لنقطة معينة بأمثلة

  

  

                                                
  .20ص .2001، القاھرة، 2ط مكتبة الدار العربیة للكتاب،، المناھج الدراسیة بین النظریة والتطبیقحسن شحاتة،  -  1
  .76ص مرجع سابق، محمد الصالح حثروبي،  -  2
 .79، 76 ص ـ محمد الصالح حثروبي، مرجع سابق، ص 3
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  :الطريقة االستقرائية-  ت

القاعـدة   وهي المعتمدة على عرض األمثلة أو النماذج وفحصها أو مقارنتها ثم إسـتنباط 

  .منها، فهي االنتقال من الجزئيات إلى الكليات

يتضح أن هذه الطريقة يتم فيها تناول موضوع معين بالشرح ثم يسـتخلص منـه نتيجـة    

  .خاصة تعمم إلى المواضيع المشابهة

  :الطريقة الحوارية-  ث

يـر  وتقوم على الحوار بين المعلم والمتعلم بطرح المواضيع واألسئلة على التلميذ ، واألخ

يجيب ويعيد المعلم سؤاله للتأكد أن الجواب مقبول ومعروف لماذا أجاب التلميذ كذلك وهي 

  .1تعتمد على البحث وتبيان طرق التفكير حتى يصل التلميذ إلى الحقيقة

ويتضح أن هذه الطريقة تعتمد على المناقشة بين التلميذ و المعلم ، لذلك فإن هناك فرصة 

  .والبحث عن الحقيقة عن طريق التفكير ودور للتلميذ إلبداء رأيه

يستخلص من هذه الفقرة أن طرائق التدريس متعددة ، فكل معلم يستعمل طريقة معينـة ،  

وأفضل طريقة يستعملها المعلم هي التي تمكنه من إيصال معلومات الدرس والقيم المراد 

  .تحقيقها في شخصية المتعلم بسهولة سير

البيداغوجية الفعالة التي تعتمد في منهجية  األساليبن أهم ويرى محمد الصالح الحثروبي أ

  :التدريس بالكفاءات والتي تجعل من المتعلم يتمكن من النشاط في العملية التعليمية هي

  :طريقة المناقشة والحوار-ج

وهي أن يشترك المعلم تالميذه في فهم وتحليل وتقويم موضوع أو فكرة أو مشكلة أو بيان 

  .2ف واالتفاقمواطن االختال

أي أنها تتم عن طريق التفاعل بين المعلم وتالميذه، وذلك باألخذ والعطاء في المعلومـات  

  .أو األفكار، والمناقشة في النقاط التي تطرح أثناء الدرس

هي مشاركة وتعاون المدرس مع تالميذه في فهم وتحليل و تفسير موضوع أو فكـرة  و   

  :واالتفاق، ولهذه الطريقة نمطين هما أو مشكلة أو بيان مواطن االختالف
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تقوم هذه الطريقة على قيام المدرس بتوجيه أسـئلة إلـى   : الحوار العمودي :النمط األول

التالميذ ومحاولتهم اإلجابة عليها منذ بداية الدرس إلى نهايته وهذا للوصـول بهـم إلـى    

  :ىمعرفة وفهم الدرس، وهذه هي الطريقة السائدة في مدارسنا وتهدف إل

  .الوصول بالتالميذ إلى معرفة محددة في الدرس :الهدف األول

  .مشاركة التالميذ في الدرس من خالل األجوبة التي يقدمها :الهدف الثاني

  .تقويم أجوبة التالميذ قبل وخالل الدرس :الهداف الثالث

والتلميذ تقوم هذه الطريقة على المناقشة الحرة بين المدرس : الحوار األفقي :النمط الثاني

كالً منهما يعتبر طرفاً في الحوار ويستطيع التلميذ خاللها اكتساب المعارف عن طريـق  

  :تبادل األفكار والمعلومات، وتهدف هذه الطريقة إلى

اكتساب المتعلم مواقف تنمي المجال الوجداني لديه مثل الشجاعة األدبيـة   :الهدف األول

  .وتقبل اآلخرين

  .ى تنمية العالقة اإليجابية بين المعلم و المتعلم تساعد عل :الهدف الثاني 

تنمية قدرة التلميذ على تقويم الرأي والمعلومـات واألفكـار والمعطيـات     :الهدف الثالث

  .والمحتويات

  .تساعد المعلم في التعرف على قدرات واستعدادات وميول المتعلمين  :الهدف الرابع

  :األساليب التعليمية التعلمية -3-3

التعليم والتعلم في منهاج التربية المدنية على المبادئ التي تكرسها مقاربـة  ألساليب اتقوم 

التدريس بالكفاءات في العمل البيداغوجي فهي تعكس نوع التطور لعالقة التفاعـل بـين   

عناصر العملية التعليمية الثالثة، المعلم والمتعلم وموضوع التعلم، ويظهر ذلك تحديدا في 

التي تتمثل في استخدام التلميذ للمعارف لبناء الكفاءات، وجعلـه مركـز    التحوالت اآلتية

وتحويل المعرفة النظرية إلى معرفة أدائية، وأن تكون هـذه المعرفـة   ...العملية التعليمية

بشكل بنائي متدرج وانفتاح المواد على بعضها لتحقيق بناء كفاءات منسجمة مستعرضـة  

  .بانسجام
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  :حل المشكالت أسلوب  -  أ

إستراتيجية تدريس تيسر تعلم الطالب لمهارات حـل  : رف أسلوب حل المشكالت بأنهيع

المشكالت والمحتوى الدراسي معا من خالل مواجهتهم بمشكلة تتحـدى تفكيـرهم وذات   

عالقة بما يدرسونه من موضوعات وذات معنى وأصيلة ولها أكثر مـن حـل فيتولـون    

يانات ومعلومات متصلة بها واقتراح حلول بتوحيد جهودهم تحديدها وبتضافرهم يجمعون ب

  .1مؤقتة لها، ومن اختيار الحل األفضل والتخطيط له وتنفيذه وتقييمه

وهي طريقة بيداغوجية تسمح للمتعلم بتوظيف معارفه وتجاربه وقدراته المكتسبة سـابقا  

للتوصل إلى حل مرتقب، تتطلبه وضعية جديدة أو مألوفة، يشعر بميـل حقيقـي لبحثهـا    

   .2لها قدرته ويستوحيه من المدرس وذلك اعتمادا على ممارسة أنشطة تعلم متعددةوح

هي طريقة تدعوا إلى البحث وتثير في المتعلم روح التساؤل الذي يحتاج إلى إجابـة  و   

وتعد آلية لبناء المعرفة، كما أنها تركز على نشاط المتعلم حيث تفتح له المجال للتفكيـر  

  .3تضع المتعلم أمام قضايا شائكة ومعقدة من اإلشكاليات: يسوهي عموماً طريقة تدر

  .تتماشى مع واقع التعليم :القضية األولى -

  .تشجع المتعلم على البحث ووضع الفرضيات باعتبارها عملية تساؤلية :القضية الثانية -

ة، اإلحساس بالمشـكل ( تدفع المتعلم نحو إتباع خطوات التفكير العلمي  :القضية الثالثة -

  4.)الخ ....تحديد المشكلة جمع المعلومات، وضع الفرضيات

تتماشـى و أهـداف المـادة    ) فكريـة  ( تسمح بتكوين مواقف عقلية  :القضية الرابعة -

  .المدروسة

  5.تتطلب هذه الطريقة العمل الجماعي :القضية الخامسة -

  .دافمناقشة المدرس تالميذه فيما أنجزوه وحققوه من أه :القضية السادسة -

  6.توضيح الحل المناسب للمشكلة المستهدفة :القضية السابعة -

                                                
  .343، ص 2003، عالم الكتب، القاھرة، إستراتیجیات التدریس رؤیة معاصرة لطرق التعلیم والتعلمحسن حسین زیتون،  -  1

2-Astolfi Jean- Pierre,Placer les élèves en situation problème?PROBIO-REVUE,Vol 16, n°4,décembre 1993, 
p46.  
3 -De Vecchi Gerard, Carmona- Magnaldi Nicole Faire vivre de véritables situations problèmes, Hachette 
Education, paris, 2002, p. 106. 
4 -Partoune Christien, la pédagogie par situation – problème, Revue puzzle, CIFEN,UL, Québec, mai 2002, 
p53.  
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  :أسلوب التعلم التعاوني -ب

يرى ريفيرا أن التعلم التعاوني عبارة عن ترتيب تعليمي لتدريس المهـارات التعاونيـة    

واألكاديمية، داخل مجموعات صغيرة غير متجانسة من التالميذ، وقد يأخذ هذا الترتيـب  

طريقة األحجية المتقطعة، والتعلم معا، الفحص واالستقصاء التعاوني، : ة منهاأشكال متعدد

  .1فرق األلعاب، ويقوم هذا الترتنيب على أساس التفاعالت الزوجية والجماعية

  :أسلوب التعلم بالمشروع -ت

وتحـت إشـراف    ويتسم بالناحية العلميـة  التلميذهو أي عمل ميداني يقوم به المشروع  

ويمكن القول بأن . االجتماعية ون هادفاً ويخدم المادة العلمية، وأن يتم في البيئةويك األستاذ

يقومون فيها بتنفيذ بعض المشروعات التى  تسمية هذه الطريقة بالمشروعات ألن التالميذ

لذلك فهي أسلوب مـن أسـاليب   . صادقة في تنفيذها يختارونها بأنفسهم ويشعرون برغبة

بدالً من دراسة المنهج بصورة دروس يقوم المعلم بشرحها وعلى  جالتدريس والتنفيذ للمناه

يضـم   اإلصغاء إليها ثم حفظها هنا يكلف التلميذ بالقيام بالعمل في صورة مشروع التالميذ

المعارف وسيلة نحو  عدداً من وجوه النشاط ويستخدم التلميذ الكتب وتحصيل المعلومات أو

 جهة نظر التلميذتحقيق أهداف محددة لها أهميتها من و

    :أسلوب التعلم اإلستراتيجي - ث

يعتبر أسلوب التعلم اإلستراتيجي من أهم البيداغوجيات التي انبثقت عن البحوث العلمية، 

مقاربة التدريس  ولقد كانت العالقة بينه وبين التي توصل إليها علم النفس المعرفي

تتجلى في أن النظريات التي  بالكفاءات قوية، لوجود ارتباط بين خلفياتهما وأسسهما،

تعتمدها بيداغوجيا الكفاءات تقوم في األساس على علم النفس المعرفي، ومن أبرز ما 

  :يركز عليه التعلم اإلستراتيجي هو

مع التأكيد على أهمية ذهنية، -ت التعلم الذهنية والميتااالستثمار الصريح إلستراتيجيا

  .رف جديدةالمكتسبات القبلية وتوظيفها في بناء معا

                                                
  .15، ص 2003، عالم الكتب، القاھرة، التعلم االستراتیجي مدخل مقترح لحفز التفكیر العلميرفعت محمود بھجت،  -  1
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 .ينطلق التعلم اإلستراتيجي من التدرج ضمن عمليات تعلم معقدة •

يكون دور المدرس وفق هذا المنظور عبارة عن وسيط بين المتعلمين والمعرفة،  •

 .يقدم لهم العون والمساعدة الستثمار استراتيجي

ته، يحتل التلميذ دورا أساسيا وفاعال في تعلماته، ويحدث هذا النشاط الرغبة في ذا •

 .فيزداد ثقة في نفسه وفعالية في عمله، فيشعر بدوره اإليجابي

تكوينيا في أساسه، ) أسلوب التعلم اإلستراتيجي(يكون التقويم ضمن هذا المنظور  •

 . الهدف منه قياس قدرات التلميذ الختيار االستراتيجيات المالئمة لتعلماته

السابقة للتلميذ، واستثمارها  هو أسلوب تعلم يهدف إلى تنمية المكتسبات االجتماعية •

  1.وتنظيمها الكتساب معارف اجتماعية جديدة

هي السياق الذي تتم فيه حصول التعلم الجديد، وهي  :الوضعيات التعليمية التعلمية -3-4

وضعية ذات معنى تمكن من توظيف مختلف معارف المتعلم السـابقة  التصريحية منهـا  

  .عارف جديدة واإلجرائية واإلشراطية قصد بناء م

  :وضعية التعلم اإلدماجي - أ

وهي وضعيات تهدف  إلى تعبئة المعارف المكتسبة السابقة للمتعلمين  قصـد توظيفهـا    

عند ( وتنجز هذه الوضعيات  في كل فترات الوحدة التعليمية . وإدماجها  وإعطائها معنى 

ـ )دراسة مفهوم واحد  في الرياضيات مثال ي نهايـة تعلمـات    ، ولكنها تنجز باألساس  ف

   .عديدة  لتعطيها معنى

نشاط تعلّمي، تتمثّل وظيفته األساسية في جعـل   هي عبارة عناإلدماجي  ووضعية التعلم 

تحصـل عليهـا فـي    ) معارف، مهارات، مواقف(يجنّد مجموعة من المكتسبات  المتعلّم

في  معنى مثالالوصول بالمتعلم إلى إدماج مختلف المكتسبات و إعطائها . منفصلة تعلمات

كلمـات ذات   السنة األولى يمكن للمتعلم بعد تعلم مجموعة من الحروف ألن يكون منهـا 

  .مدلول
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نهاية بعض التعلّمات قد تكـون   تتخلل نشاطات اإلدماج مختلف فترات التعلّم وخاصة عند

أما في نهاية الـتعلم  . عدة مكتسبات على شكل نشاطات قصيرة يمكن من خاللها استرجاع

  .على شكل أطول تكون

 لـه تسـمح  و قادرا على حّل وضعية إشكالية ذات داللة، التلميذ جعل وتكمن أهميته في 

 :بإعطاء معنى للمكتسبات المنفصلة فهي

الـتعلم   تبين نشاطات اإلدماج الفائدة العملية من نشـاطات : تبين فائدة كل تعلم منفصل -

 الـخ ...أو قاعـدة  ة استعمال قانوناألساسية مثال من وضعية مشكلة يكتشف المتعلم كيفي

يجب أن يدرك المتعلم نوع الوضعية التي يكون فيها مطالبا باستعمال نوع خـاص مـن   

 .المكتسبات

من المحتمل أن يعترض المتعلم بعـض  : تسمح بإبراز الفارق بين النظري و التطبيقي -

  . العقبات عند تطبيق قانون أو قاعدة من هذه العقبات

  :م اآلليوضعية التعل - ب

. اكتشـافها سـابقا   وهي تهدف إلى تدريب المتعلم على آلية المعارف والمهارات التي  تم

وهي تحتل مكانة .  وتتمثل أنشطة التعلم اآللي في إنجاز  تمارين  تطبيقية حول تعلم محدد

هامة ذلك أنها توفر  للمتعلمين على اختالف أنساقهم في التعلم فرصا عديدة  لتركيز آلية 

   1.تعلم الجديدال

وهي وضعية يحدث فيها التعلم كنتيجة لمعالجة التلميـذ   :ياالستكشاف وضعية التعلم -ت

    .2للمعلومات وتركيبها وتحويلها حتى يصل إلى معلومات جديدة

إذا نجحـت  . وهي الطرائق التي اهتمت بالمتعلم ودوره النشيط الفعال في العملية التعليمية

تل الصدارة حيث أنه صار الباحث المستكشف للمعرفة بدال من في إبراز دوره وجعلته يح

وهي التي يتم بواسطتها اعتماد المتعلمـين  . المنصت ، المشاهد ، الكاتب لما يقوله المعلم

إلكتشاف المفاهيم والمعارف ) الوسائل واألدوات(على عملياتهم العقلية ومصادرهم المادية 

  .3المستهدفة
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من المتعلم هو الذي يبحث عن المعرفة وليس مجرد ملتقى لها  التي جعلت وضعيةأي أنها 

  .، فهو مركز العملية التعليمية انطالقا من منهجية التدريس بالكفاءات

نستخلص أن هذه الطرائق العتمادها مقاربة التدريس بالكفاءات، اهتمت بالمتعلم وتنشـيط  

مـن خـالل    الحقيقة، وذلك دوره في العملية التعليمية للبحث عن المعرفة والوصول إلى

إكساب المتعلم المتعلم هنا الذي يمكن كل هذا من الحوار والتفاعل الذي يحدث بين المعلم و

  .المعارف والمهارات التي تهدف إليها طرائق منهاج المواد الدراسية

حتى تصبح هذه الطرائق فعالة، يضع محمد الصالح الحثروبي في مجموعة من الشـروط  

  :تتمثل في

  .ئمة الطريقة لألهداف التربوية المحددةمال -

 .مالئمة الطريقة للمحتوى -

 .مالئمة الطريقة لطبيعة المتعلمين ومستوياتهم -

 .مدى التنوع والتجديد في الطرائق واألنشطة -

مدى اهتمام الطريقة باألحداث الجارية على المستوى المحلي والقومي والعـالمي   -

ة وشخصيته ومراعاته لألسـس العامـة   ياستناد الطريقة إلى رغبة المدرس الحقيق

 .1للمتعلم منها إثارة دوافع المتعلم، مراعاة نضجه وخبرته

تعتبر هذه الشروط التي حددها محمد الصالح الحثروبي، األساس الذي تبنى عليه طرائـق  

التدريس، حيث أن منهاج التربية المدنية يستوفي في هذه الشروط وفق الصياغة الجديـدة  

  .اجلبناء المنه

هي الطريقة التي يعتمد فيها المتعلم على قدراته العقليـة والذهنيـة والوسـائل واألدوات    

الكتشاف المفاهيم والمعارف المستهدفة، أما من حيث المهام التـي يقـوم بهـا المـتعلم     

الج، فقد يوجه المـدرس تالميـذه   ....كاألعمال التطبيقية وحل المسائل وإنجاز الفروض

ددها التلميذ بنفسه دون تدخل المدرس، ومن مميزات ومحاسـن هـذه   إلنجازها أو قد يح

  :الطريقة هي

 .ـ تنمي وتطور القدرات العقلية لدى المتعلم
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 .ـ تمكن من توظيف كل المعارف والمهارات المكتسبة

 . ـ عرض المشكالت والمواقف واألسئلة التي تُحفز المتعلمين و تتحداهم

 .طرق البحث العلميـ تطوير مواقف تعليمية تؤكد على 

 .ـ تحفز المتعلمين على اكتشاف حلول المسائل بأنفسهم

ـ دفع المتعلمين للبحث واالستكشاف حتى تتولد لديهم القناعة والشعور الـداخلي الـذي   

 .يحفزهم للتعلم باستمرار

  1.ـ تساعد التالميذ على اكتساب المعارف بشكل جيد وفعال

  :تقديم الدرس مراحل -3-5

تعلم المعتمدة في تحقيق المنهاج هي الوضعيات التي يكون فيها المـتعلم فـي   وضعيات ال

والمعلـم  ) معـارف وسـلوكيات  (عالقة تفاعلية إيجابية مضمون التعلم في كل المجـال  

  .والوسائل ، وتتكون من مجموعة من الخطوات والعمليات واآلداءات

  :ة على النحو التاليوتشمل وضعيات التعلم في هذه المرحلة ثالثة مستويات متسلل

  :االنطالق مرحلة  -  أ

ترتبط بأداءات ما  غالباوهي النشاط األول الذي تنطلق به الحصة نحو التعلم الجديد وهي 

بمكتسباتهم القبلية من حيث المعارف أو السـلوكيات، المنسـجمة مـع     المتعلمين المتعلق

  2.أهداف الوحدة أو الحصة الجديدة

  :مرحلة بناء التعلم -ب

هم وضعيات التعلم في أي وحدة تعليمية ، من حيـث النشـاطات والحجـم    وهي ا  

التعليمي، وتتضمن كل ما يدخل في سياق النمو المعرفي ، والتطوير السـلوكي الجزئـي   

للمتعلم في إطار الفضاء الزمني والمكاني للمتعلمين ، وانتظام النشاطات في شكل تسلسلي 

متعلمين وفروقهم الفردية ، والردود الفعلية في يراعي ترتيب الصعوبات وفقا لمستويات ال

األداء وهي تتناول المعارف والسلوكيات المستهدفة في الوحدة أو الحصة علـى ضـوء   

   3.المشاركة الفعالة للمتعلمين، والتي تفضي إلى نتائج تعليمية ملموسة

                                                
 .92، 87ق، ص ص ـ محمد الصالح حثروبي، مرجع ساب 1
  .34، ص 2003، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسطوزارة التربیة الوطني،  -  2
 .34، مرجع سابق، ص منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسطوزارة التربیة الوطني،  -  3
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  :استثمار مكتسبات التعلم مرحلة -ت

الحصة لتمكن المتعلم مـن اسـتظهار   وهو المجال المخصص في ختام الوحدة أو   

مكتسباته المعرفية أو السلوكية ، في تقويمية أو لإلثراء والدعم والترسيخ وللتـدريب، أو  

  .للممارسة والتحكم

وتتخذ وضعيات التعلم في التربية المدنية ، أشكاال تتنوع بتنوع طبيعة المعـارف،    

اءات وممارسات ونشاطات فردية حيث تضع هذه الوضعيات المتعلم أمام مهام تتطلب إجر

أو جماعية تتحقق من خاللها أهداف التعلم تدريجيا وذلك بتجنيد مختلف المكتسبات القبلية 

   1.وتوظيفها تحت إشراف المعلم) معرفية أو مهاريةى أو سلوكية(

  : الوسائل التعليمية -3-6

لوسـائل التعليميـة   على جملة من االكفاءات تعتمد إستراتجية التدريس عن طريق مقاربة 

ويتطلب اكتساب كفاءات المادة في هذا المستوى استعمال جملة  ،التعلمية التقليدية والحديثة

من النقاط البيداغوجية ، والوسائل التعليمية ، ينبغي توفيرها في كل وضـعية تعليميـة ،   

  2:منها على الخصوص

  :الكتاب المدرسي-أ

مة في العملية التربوية ، فهو الوعاء الذي يعتبر الكتاب المدرسي من الوسائل العا  

يحتوى المادة التعليمية التي هي األداة لتمكين المتعلمين من بلوغ أهداف المنهاج المحددة 

سلفا ، وهو الذي يستقي منه معارفه ، كما أنه من المصادر التي تساعد المعلم في إعـداد  

  .مادة التعلم على التالميذ

التعليمية المقترحة في المنهاج لبناء الكفاءات المحـددة فـي   فهو يتضمن جميع الوحدات 

  3.مختلف مستوياتها من الكفاءة القاعدية إلى الكفاءة الختامية

  :دليل المعلم-ب

فهو يسترشد به المعلم أو األستاذ في تنظيم وإيجاز مادته التعليمية مع المتعلمـين    

المدرسي وغيـره مـن الوسـائل    خاصة ما يرتبط بالتوجيهات الخاصة باستعمال الكتاب 
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التعليمية خاللها وبعدها ويشكل إحدى الوسائل الرئيسية في مساعدة المعلـم علـى األداء   

  1.اإليجابي المنوط به في مختلف نشاطه

  :الوثيقة المرافقة-ت

هي الوثيقة التي يستعان بها لتوضيح مقروئية المنهاج في مختلف جوانبه وتمكـين    

األداء الواعي لنشاطه ، إذا تقدم لتوجيهات العملية لتطبيق المنهـاج  المعلم ، واألستاذ من 

وأهدافه مدعومة بنماذج عملية في إعداد وتنظيم العمل التكوينيـة ووسـائلها وتصـميم    

  2.الوحدات التعليمية وإنجازها

  3:السندات الجماعية والفردية-ث

  .القرآن الكريم-

  .الحديث النبوي الشريف-

  بيان أول نوفمبر -

  .الدستور -

  .القانون المدني -

  .قانون البلدية -

  .اإلعالن العالمي لحقوق االنسان -

  .اتفاقية حقوق الطفل -

  .نظام الجماعة التربوية للمؤسسات التعليمية والتكوينية -

  .قانون المرور -

  .القانون المتعلق بالبيئة -

  .الكتاب المرجعي للتربية السكانية -

  تصاميم -

  .رسومات -

  .داولج -

  .صور -
                                                

  .36ص ، مرجع سابق، منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسطوزارة التربیة الوطني،  -  1
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  .العلم الوطني -

  1:السندات السمعية والبصرية-ج

وهي السندات المتعلقة بمختلف األجهزة السمعية والبصرية كالمسجالت واألشرطة   

  .واألفالم واألجهزة المعاكسة وغيرها

 : المعلوماتية السندات -ح
  .الفيديو ، االنترنت،)اآللي اإلعالم(الكمبيوتر 

  2:لجماعي والفرديالتجهيز المدرسي ا-خ

وهي كل مايتصل بالتجهيز العلمي والبيداغوجي المتوفر فـي المدرسـة واألدوات     

  .)كراريس، أقالم، أدوات التسجيل، والحفظ المختلفة(الخاصة بالتالميذ 

  :محاور التجديد في األهداف -4

    :األهداف في هذه اإلستراتيجية-4-1 

إجرائية ويتم تحديدها من طرف المدرس انطالقاً  إن األهداف في المقاربة بالكفاءات تكون

من الهدف الخاص في البرنامج ويتم تحويلها إلى سلوكات وقدرات عند التالميذ والطالب 

  .والمالحظة والتقييم وأن تُحدث تغييراً لدى المتعلم االكتسابوقابلة لإلنجاز والتحقيق و

  السلوكي؟/ ماذا يقصد بالهدف اإلجرائي    

لهدف اإلجرائي السلوكي إلى ما تصير إليه قدرة ومهارة التلميذ على القيام بالفعل يشير ا 

بعد نهاية الحصة أو الدرس ال إلى ما سيفعله المدرس من خالل الحصة، كما يجـب أن  

  3.يعكس الهدف على شكل سلوك محدد ويمكن للمدرس مالحظته وقياسه وتقويمه

  ....)يرسم، يحلل، يبرهن( ل مضارع بفع مبتدئةـ  تكون األهداف اإلجرائية 

 .ـ تصف القدرة أو األداء المتوقع القيام به من طرف التلميذ برعاية المدرس

ـ أن يضع المدرس العديد من األهداف اإلجرائية المناسبة ثم يختار منهـا مـا يناسـب    

 .الهدف الخاص ومستوى التالميذ والوقت المخصص لذلك

ج تعليمي على شكل مهارة أو سلوك يسـتطيع المـدرس أن   ـ يكون الهدف اإلجرائي نات

  1.يالحظه ويقومه من خالل التمارين العلمية واألجوبة الشفوية

                                                
  .37 مرجع سابق، ص، منھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسطوزارة التربیة الوطني،  -  1
  .37نفس المرجع، ص  -  2
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تتعدد وتتنوع إلى أهداف عامة وخاصة وإجرائية ومن ثم الغايات : األهدافأنواع  -4-2

  .والمرامي المرتبطة بالمنظومة التربوية 

اب المتعلم جملة من القدرات والمهارات والمواقف من تعمل على إكس: األهداف العامة -أ

 .القدرة على النقد والحوار واالستماع إلى الغير: خالل المواد الدراسية مثل

وهي األهداف المرتبطة بأفعال ملموسة ومحتوى دراسي معين في : األهداف الخاصة -ب

  .ملةحل تمارين أو مسائل حسابية أو إعراب كلمة أو ج: حصة أو درس مثل

هي السلوكات التي يقوم بها المتعلم في إطار شـروط ومعـايير   : األهداف اإلجرائية -ت

كتابة موضوع معين في التعبير الكتـابي أو  : محددة وهذا ليؤكد على وصوله للهدف مثل

 .مأل فراغ

وهي مبادئ وقيم عليا توحي إلى توجهات السياسة التعليمية وغالباً ما تستند :  الغايات -ث

 .الدستور وقيم المجتمع إلى

هي غايات تحولت لتصبح مرتبطة بمواد ومقررات وأطـوار المنظومـة   : المرامي -ج

  2.التربوية

  :أبعاد هذه التجربة -رابعا

  :األبعاد النفسية-1

إن إستراتيجية التدريس بالكفاءات تساعد على تكـوين شخصـية الفـرد فـي جميـع        

فهي تعمل على تنشيط وزيادة نمـو العمليـات    ،والنفسية االجتماعيةخصائصها العقلية و

الذهنية لدى الفرد بإتباع طريقة تدريس تشجع على إظهار كفاءات ذهنية، تسمح بتوسـيع  

دائرة معارف المتعلم من المجرد إلى التطبيق من ناحية، وروح التعاون بـين المتعلمـين   

  .لتنفيذ مشاريعهم من ناحية أخرى

سة كفاءاته في التعلم الذاتي مما يستلزم عليه التفـتح علـى   يسعى الفرد جاهداً إلى ممار  

وبالتالي ممارسة مبـادئ المجتمـع وعاداتـه     3مصادر المعلومات خارج فضاء المدرسة

  .ومراعاة مشكالته وتطلعاته، وهذا يساعد المتعلم على تقوية ثقته بنفسه تدريجياً

                                                                                                                                                   
 .70، 57ـ خالد لبصيص، مرجع سابق، ص ص  1
  .37، 23ـ محمد الصالح حثروبي، مرجع سابق، ص ص  2
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ذلـك أن   االجتمـاعي ميذ في المحيط بين الحياة المدرسية وحياة التل االلتحاموبهذا نؤكد   

المعارف والخبرات والكفاءات المكتسبة داخل المدرسة لها وظيفة فعلية في حياة المـتعلم  

  1.الحاضرة و المستقبلية

  :االقتصاديةاألبعاد  -2

تمثل التربية الجهاز المنمي للذكاء والكاشف للعبقرية، فهي األداة المثلى التي تتوسلها األمم 
إلى قمة الحضارة، ويكاد اليوم يختصر الصراع بين الدول المتقدمة كصراع سبق لالرتقاء 

وتنافس بين منظوماتها التربوية، باعتبارها المجسدة لكل مظاهر اإلنماء والتطور والقـوة  
  2.بجميع أبعادها

المسئول األول ) التعليم النظامي( وتعتبر المنظومة التربوية وخاصة الجانب الرسمي منها 
حقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع، باعتبار أن التنمية الشاملة ال تقتصـر علـى   عن ت

النمو االقتصادي فقط، بل تمثل عملية التغير الواعية بأبعادهـا االقتصـادية والسياسـية    
إذ تهدف باإلضافة إلى تحقيق زيادة منتظمة في الدخل الحقيقي للفرد إلى نمـوه  . والثقافية

رفاهيته وقدرته على اتخاذ القرار والمشاركة االجتماعية والسياسـية  الشخصي والمهني و
  .في مجتمعه واالستفادة من مؤسساته المجتمعية

ولما كانت عملية التنمية الشاملة ال يمكن أن تتحقق أهدافها دون مساهمة جميع مؤسسـات  
ة عامـة  المجتمع وتساندها والتنسيق بينها من خالل التخطيط الشامل وأن التربيـة بصـف  

والتعليم الرسمي بصفة خاصة هما المحددان الرئيسيان لكفاءة المورد البشـري المحـرك   
لهذه المؤسسات والمحدد لقدرتها على أداء دورها، فإن التعليم الرسمي تقع عليه مسـئولية  

  .مواجهة متطلبات التنمية الشاملة على المدى القريب والبعيد
عدد سنوات الدراسة ليس ضمانا لتحقيـق أهـداف    والتعليم الرسمي في حد ذاته من حيث

ارتباط أهدافه بواقـع المجتمـع   والتنمية الشاملة، وإنما نوعية هذا التعليم ودرجة كفاءته 
  3.هي المحدد لنتائج هذه العملية. وطبيعة العصر ومتطلبات التنمية الشاملة

                                                
 .24ـ محمد الصالح حثروبي، مرجع سابق، ص  1
الجزائر،   ، مارس،02، المجلة الجزائریة للتربیة، العددالتربیة في العالم الثالث المتخلف مأساة واقع، و ضبابیة مستقبل ،محمد الصالح جدي  - 2

 .10، ص 1995
3 – Clyde Klukhohn and others. Personality  in nature. Society. And Culture, Alfred A. Knope, Twelfeth 
printing, New York, 1969. p 253.   
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ق االقتصادي لسبب أصبح إن التربية والتعليم هما مفتاح التنمية ومفتاح التحديث واالنطال
. بديهيا هو أن التنمية تعد وتدرب العنصر البشري الذي يضطلع بأعباء التنمية والتحـديث 

ومن هنا أصبح التعليم عنصرا من عناصر االستثمار يدخل في كـل قطاعـات التنميـة    
و ترتب على ذلك أنه كلمـا زادت مخصصـات التعلـيم مـن     . االقتصادية واالجتماعية

ة العامة للدولة كان معناه زيادة نسبة االستثمار في القوى البشرية لمختلف نواحي الميزاني
     .اإلنتاج

العلمـي   االنفجـار إن وظيفة المدرسة أصبحت على ضوء التحوالت الجديدة التي أحدثها 

التكنولوجية مدعوة إلى توفير األدوات الفكرية والتقنية التي تساعد اإلنسان  اآلالتوتطور 

ولهـذا  ، 1، وعلى اندماجه في الحياة العملية االقتصاديةو  االجتماعيةباع حاجاته على إش

السبب كانت المقاربة بالكفاءات تساهم في بناء الكفاءات على أساس مبدأ الحاجة والحرية 

مرنة تقوم على ما يعرف  جدليةوهذا من منطلق أن البيداغوجيا تتطلب تخطيات (.....) 

ابلة إلنتاج تعلمات حقيقية فالممارسة الفعلية لألنشطة التي يزاولها بالوضعيات الخصبة الق

  2المتعلمون تتيح لهم فرص اكتساب المهارات و الكفاءات في إطار وظيفي وعملي

  . االقتصاديةوكل هذا يساعد على تنشئة جيل قادر على تحمل مسؤوليات التنمية 

  :األبعاد الثقافية -3

نظام تربـوي قـوي وفعـال ومنـافس      أن يكون هناك قدمالتنمية والت شروطمن أهم    

للتغيرات العلمية السريعة، فإستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات تؤهل أبنائها 

وما يترتب عنها من ترقية  صناعة الحضارة،بمستوى علمي وثقافي للمشاركة الحقيقية في 

  .لإلنسان ونمو في المعرفة

عامالً مؤثراً في صياغة المحتوى التعليمي اليوم والمعلومات  االتصالتلعب تكنولوجيات و

، بحيث مع تطور المعـارف  3وتجديد أساليب التدريس وتنظيم الوحدات والنماذج التعليمية

عـن الحاجـة إلـى تخـزين      االستغناءوتخزينها إلكترونياً تم  استرجاعهاوسرعة نقلها و

تنمية القدرات العقلية نحـو التجديـد    ىإلالمعلومات عقلياً، وأصبحت الحاجة  استرجاعو

                                                
 .63ـ خير الدين هني، مرجع سابق، ص  1
ص  2005الجزائر ديسمبر  19وية، سلسلة موعدك التربوي العدد ، المركز الوطني للوثائق التربالتدريس والتقويم بالكفاءاتـ حاجي فريد،  2

27.  
، العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربيةـ الملتقى الدولي الثاني المنظم بالتعاون مع قسمي علم النفس وعلم االجتماع،  3

 .145، 144، ص ص 2005جامعة محمد خيضر بسكرة ديسمبر 1العدد 
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واإلعالم والثقافة المعلوماتية  االتصالواإلبداع وهذا عن طريق إدماج تكنولوجيا  االبتكارو

  .في المنهاج

هو أكثر من مجرد النقل الثقافي، أكثر من الذي تستهدفه هذه اإلستراتيجية إن النمو الثقافي 

التي ال يمكن أن تتأتى  –. ه قوته االبتكارية المنتجةإن النمو الثقافي ل. تمرير لتراث معين

أي خطة حاليـة للثقافـة    أنكما  -إلى عن طريق تدريس الناشئة وفق هذه اإلستراتيجية

في هـذا   ين والتعليم السائدالتربية  إستراتيجيةمادتها األساسية األولى من تستمد الوطنية 

بنقـل التـراث   تهـتم  عني أن بية المبدعة ال تالترألن وتراثها، طبيعتها ل ينالمناسبوالبلد، 

فحسب، سواء أكان هذا التراث أجنبيا قوميا، أو عالميا، وتفشل في رفع الخيال أو تحقيـق  

  .)1(ال يمكن أن تعتبر تربية للنمو جديرة بهذا االسم واإلبداع، فتلك روح االختراع

والقيم والمهـارات لمعايشـة   المفاهيم  امتالكمن  ألبنائناإن التدريس بالكفاءات يسمح    

عصر العولمة فكراً وسلوكاً، والمحافظة على قيمنا الثقافية األصيلة وانتمائنا الحضـاري  

  .األصيل

  :األبعاد االجتماعية-4

حينما نتحدث عن األبعاد االجتماعية فإننا نقصد الجانب المتعلق بالتوافق بـين التكـوين   

 ن األسلوب التقليدي يجعل المـتعلم اتيجية، إذ أالنظري والتكوين التطبيقي في هذه اإلستر

في سـوق العمـل،    لالندماجيفتقر إلى الكفاءات الوظيفية، عندما يوجه إلى الحياة العملية 

ويدل هذا العجز على أن التعليم لم يكن يقدم حلوال فعالة، تستجيب لرغبـات المتعلمـين   

  .وحاجاتهم الوظيفية واالجتماعية واالقتصادية

التوفيـق   عات والمراكز العليا، تجد صعوبة فـي ت جحافل المتخرجين من الجامكانلقد ف

كانت الهوة بعيدة بين معارف نظرية تزودهم بها المدرسـة،  وواالنسجام في عالم الشغل، 

وبين واقع وظيفي وصناعي يستلزم كفاءة عملية لتصريف شؤون العمـل، ممـا جعـل    

ادة تأهيلهم من جديـد كـي يمارسـوا    المسؤولين يخصصون فترات تدريبية أخرى، إلع

    .المسندة إليهم على وجهها المطلوب الوظائف

                                                
، العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربيةتقى الدولي الثاني المنظم بالتعاون مع قسمي علم النفس وعلم االجتماع، المل  -  1

 .123، ص مرجع سابق
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التقنية فقط بل كذلك حتى فـي التخصصـات    التكوين في الميادين ،وال يمس هذا الجانب

واالجتماعية، كما يشمل جميع المواد دون استثناء بما فيهـا المـواد االجتماعيـة     األدبية

بالجوانب االجتماعية، كالتفاعل االجتماعي االيجابي، واالنتمـاء  م كالتربية المدنية التي تهت

االجتماعي، والضبط االجتماعي، والجوانب األخالقية واإلنسانية، ولذلك ال يجـب علـى   

المتعلم كما كان معموال به في اإلستراتيجية القديمة أن يتعلم المعارف فقط، بل يجـب أن  

تعرف على معنى االنتماء للمجتمع، بل أن يحـس  فال يكفي أن ي هاإلى كفاءة إنجاز يصل

به، ويتعلمه كسلوك، إيجابي، كذلك الحال بالنسبة للضبط االجتماعي فال يكفي أن يتعرف 

عن الجائز والممنوع بل أن يمتلك القدرة على االمتناع عن الممنوع والرغبة فـي فعـل   

  .الجائز

  :خالصة

التدريس عن طريق المقاربـة بالكفـاءات    تعريف تجربة ،هذا الفصلبداية تناولنا في    

وتعرضنا إلى خصائصها ومقتضياتها ومبادئها وأهدافها وكيفية التقويم فيها مـن حيـث؛   

نظريـات  للحديث عن وبعدها انتقلنا  الخصائص واألنواع والقياس ووسائل قياس التقويم،

النظريـة البنائيـة   تأسيس المقاربة بالكفاءات وهي النظرية السلوكية والنظرية المعرفية و

محاور التجديد في المناهج، ومحاور التجديد في  إلى، وبعدها تطرقنا االجتماعيةوالنظرية 

وطريقة المهـام   ،وطريقة المناقشة الحوار ،طريقة حل المشكالت: طرائق التدريس وهي

محاور التجديد في األهداف والتي أصـبحت فيهـا    إلى، وتم أيضاً التطرق واالستكشاف

والنفسـية،   االجتماعيـة اف إجرائية سلوكية، وفي األخير تطرقنـا إلـى األبعـاد    األهد

  .عن طريق المقاربة بالكفاءات ، والثقافية إلستراتيجية التدريسواالقتصادية

سـتراتيجيتين السـابقتين   إلعـن ا أن المقاربة بالكفاءات تعتبر بديال : أخيرا يمكننا القول

ر مجدد في الميدان التعليمي، فهـي تنظـر إلـى    عنص ، أي أنها)األهدافو، المضامين(

وتقويـة   )االسـتعدادات (المعرفة، على أنها زاد ووسيلة من أجل إيقاظ القدرات الكامنة 

معرفية، (شاملة  تؤدي كلها إلى ظهور كفاءات جديدة القدرات عن طريق إكسابها مهارات

في هذه اإلستراتيجية هـو   ، وعليه فإن األساسفي ميدان ما من الميادين) أدائية، إنجازية
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محور العملية التعليمية الذي يعتبر المعيـار   هو التلميذ فإنوبالتالي  التركيز على الكفاءة

  .وطرائق وأساليب التعليم الذي تبنى عليه مضامين ومحتويات المناهج التعليمية

يم تبدو وفلسفة للتعلللتدريس  الكفاءات كطريقة مقاربة التدريس عن طريق إن إستراتيجية

مـن الناحيـة   هـل  : إستراتيجية ممتازة، لكن السؤال المطروح ،من خالل هذه الدراسة

وهل في إمكان أساتذتنا  ؟في اإلمكان تطبيق هذه اإلستراتيجية بنجاح في مدارسنا ةجرائياإل

فهمها والعمل بها بكفاءة، إليصال التالميذ إلى أفضل ما يمكن مـن مسـتويات الكفـاءة    

   .هذا ما سنقوم بدراسته في الفصول الميدانية ؟الناحية المعرفية والسلوكية االجتماعية من
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  :تمهيد

وأهمية هذه المرحلـة   ،سوف نتناول في هذا الفصل أهم تطورات مرحلة التعليم المتوسط

وعلى  ،سنتناول مفهوم المنهاجكما  ،بالنسبة للتلميذ ودورها في ترسيخ األبعاد االجتماعية

ودوره في ترسيخ  ،طمنهاج التربية المدنية عبر السنوات األربع للتعليم المتوسالخصوص 

إلى أهم التعديالت التي مست المنـاهج والمقـررات    نتطرقوسوف  ،األبعاد االجتماعية

بمـا  طريق مقاربة الكفاءات، ثم نقارنها  بحيث تتفق مع إستراتيجية التدريس عنالدراسية 

 ،منهاج التربية المدنيـة نتحدث عن سوف بعد ذلك ثم  ،كانت عليه في المدرسة األساسية

وذلـك بشـيء مـن     ،هذا المنهاجتدريس وطرق وأساليب  ،هومحتويات، هأهدافديث، الح

  .التفصيل

   :أهداف وخصائص مرحلة التعليم المتوسط -والأ

  :تعريف مرحلة التعليم المتوسط -1

 المرحلـة  تلـي  في الجزائـر  التعليمي النظام من الثانية المرحلة هي المتوسطة المرحلة

 أربـع  بهـا  ليقضـي  عمره، من عشرة الحادية سن في عادةلميذ الت بها يلتحق ،االبتدائية

 المراهقـة  سـن  فـي  للتلميذ والنفسية الجسمية الخصائص مع تتفق بذلك  وهي سنوات،

 متاحة فهي ،العام التعليم مراحل من الوسطى المرحلة هي المتوسطة المرحلة وتعد ،المبكرة

 1: تشكل المرحلةهذه  أن يتضح وبهذا ،االبتدائية المرحلة شهادة على حصوله بعد للتلميذ 

 مراحـل  ثـالث  بين الوسطى المرحلة فهي العام التعليم مراحل من الثانية المرحلة -1-1

 .الثانوية المتوسطة، ،االبتدائية: هي

 أي ،عشـر  الرابعة نهاية في وينتهي عشر الحادية عمر في اغلب التالميذ بها يلتحق -1-2

 .المراهقة من المبكرة المرحلة يشكل ما

 .متوسط والرابعة ةوالثالث ةوالثاني ىاألول هي أربعة سنوات من تتكون -1-3

                                                        
  .13، ص 2003، الدیوان الوطني للوثائق التربویة، الجزائر، منھاج السنة الرابعة متوسطوزارة التربیة الوطنیة،  -  1
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مناهج التعليم  فإن ،الجزائر في المتوسطة المرحلة طبيعة من توضيحه سبق ما على وبناء

 وخلقًا، وجسما عقيدة المرحلة هذه في للتلميذ الشامل النمو تراعيالمدنية  التربية ومقرارات

 .سواها عما المرحلة هذه بها تتميز التي النمو خصائص ضوء في وذلك

 التعليم مراحل من الثانية المرحلة هي<<: المتوسطة للمرحلة اإلجرائي التعريف فإن وبهذا

 الرابعـة  إلى عشر الحادية من فيها الطالب عمر ويمتد الدولة، عليه تشرف الذي العام

 والثـاني  األول ،أربعة سنوات من وتتكون المبكرة المراهقة سن بداية تمثل والتي عشر

 .>>المتوسط والثالث

  :أهم تطورات مرحلة التعليم المتوسط -2

، حاولت الجزائر إصالح منظومة التعلـيم، و ذلـك بتغييـر    لالستقاللمنذ الوهلة األولى 

المنظومة التربوية الموروثة وتعويضها بمنظومة تربوية تعكس خصوصيات الشخصـية  

ربية اإلسالمية، وذلك من خالل إصالحات جزئية تمثلت في الجزأرة مـن  الجزائرية الع

خالل إدارة شؤون المؤسسات التربوية، وكذلك التعريب حيث شرع في تـدريس المـواد   

، و قد كانت االنطالقة الحقيقية للتشريع المدرسـي  1967االجتماعية باللغة العربية سنة 

وهـي   تاالصـطالحا نتج عـن هـذه    ، إضافة إلى ما1976الجزائري بصدور أمرية 

تجاه العلمي والتكنولوجي من أجل الربط بين العمل الذهني النظري االديمقراطية التعليم و

  .1والعمل اليدوي العلمي

، بداية المدرسة األساسية وهي مرحلة مكونة 1976عليه أمرية  نصتومن بين ما 

وات إلى ثالث سـنوات فـي   من دمج مرحلة التعليم المتوسط بعد اختصارها من أربع سن

المرحلة االبتدائية، وتشمل بين الدراستين العلمية والتقنية، حيث أن هنـاك العديـد مـن    

أمام التالميذ وكل واحد  ،وفنية ،ومهنية ،وتقنية ،واجتماعية ،وأدبية ،علمية ،التخصصات

األساسـية   مع ميوله ومواهبه واستعداداته، ومن خالل المدرسة تتالءميتابع الدراسة التي 

حدثت تغيرات جذرية وهامة في المناهج وطرق التدريس، ووسائل اإليضـاح والكتـاب   

المدرسي وطرق تكوين المعلمين وإعداد المفتشين وباألخص البيانات المدرسـية، حيـث   

                                                        
، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن سنة أولى) معلمو المدرسة االبتدائیة(ادة التربیة وعلم النفس مخیري والناس، بوصنوبر عبد الحمید،  -  1

 .165، 161، ص ص 2006بعد، الجزائر 
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 –قريـة   –مدينـة  (بحسب المنطقة التي تواجد فيها  أدخلت تغيرات في هندسة المدارس

  1).ريف

  :ليم األساسي إلى مرحلتينوتنقسم مرحلة التع

وتستغرق ست سنوات وهي مخصصة إلتقان المهارات األساسـية فـي   : المرحلة األولى

، ومبـادئ العلـوم،   )الفرنسية(اللغة العربية والدين اإلسالمي، والحساب، واللغة األجنبية 

  .والتاريخ والجغرافيا وهي مرحلة موحدة التعليم بالنسبة لكل األطفال

فهي تستغرق ثالث سنوات، وفيها تنوع مواد التعليم ما بـين علـوم   : الثانيةأما المرحلة 

لغوية وإنسانية وعلوم تقنية، حيث يقرأ التالميذ في السنة األولى تعليما موحدا، أمـا فـي   

السنتين األخيرتين فإن التالميذ يدرسون إلى جانب العلوم العامة واللغـات واإلنسـانيات   

لمحاسبة، أو مسك الدفاتر أو اآللة الكاتبة أو االختزال أو فالحة بعض العلوم التقنية مثل ا

وغيرها من الصناعات والمهن األخرى بحيث أن الطفل المتخرج من المدرسة ...األرض

األساسية إذا لم يواصل دراسته في المرحلة الثانوية وخرج إلى معترك الحياة فإنه يكـون  

  2.ده ويصبح فردا منتجاقادرا على االندماج في عجلة االقتصاد لبال

وقد شرع في تنفيذ المدرسة األساسـية علـى سـبيل التجربـة منـذ العـام الدراسـي        

، 1980/1981الدراسي  الموسم، وعممت على المستوى الوطني ابتداء من 1977/1978

  :وذلك ألداء وظيفتين، حيث تتمثل

زائري مـن سـت   من مستوى تعليم المواطن الجفي العمل على الرفع : الوظيفة األولـى 

  .سنوات إلى تسع سنوات تمهيدا إلجبارية تعليم عامة

والتعلـيم   ،)علوم وإنسـانيات (فتتمثل في التقريب بين التعليم النظري  الوظيفة الثانيةأما 

  .3)تعليم مهني وتكنولوجي(التقني 

ومن خالل هذا العرض للتطورات التي مرت بها المدرسة الجزائرية األساسية ومحاولتها 

ثبات هويتها الوطنية الجزائرية من خالل محتويات مناهجها وبرامج تعليمها ووسـائله  إل

وحتى الهندسة الخاصة لهذه المدرسة، وذلك من أجل إعداد المواطن الجزائـري وجعلـه   

                                                        
  . 166نفس المرجع، ص  -  1
  .171مرجع سابق،  خیري والناس، بوصنوبر عبد الحمید، -  2
  .110، ص 1990 ،2ط ، الجزائر،عات الجامعیةدیوان المطبو، أصول التربیة و التعلیمتركي رابح،  -  3
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يواكب التطورات العالمية في ميدان التربية والتعليم والتي من خاللها يحقق النجاحات في 

  .مختلف ميادين الحياة

  

وبين محمد أرزقي بركان في نقطتان أساسيتان خصائص مناهج التعلـيم فـي المدرسـة    

  1 :األساسية

التجربة، المالحظة، الممارسة اليدوية، المشاركة في النشاطات في كـل   :الخاصية األولى

ة، وفي المعامل، و في المزارع، إذا كانت المدرسة توجـد  المراحل، في الحدائق المدرسي

  .في الريف

مستوى المناهج بتعلـيم  تكامل المواد الدراسية، هذا التكامل يتبلور على  :خاصية الثانيةال

الدمج في بعض فتركيبي ال يعاني من االنغالق المصطنع بين المواد الدراسية المنفصلة، 

يتطلب تعاون المدرسين على ). كما هو الشأن في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية(األحيان 

وية متضامنة حقيقية تعمل بجد وبانسجام من أجل تكوين وتكامـل النمـو   شكل فرق ترب

 .المتعدد الجوانب للتلميذ

  2:ويوضح كذلك أسباب فشل برامج المدرسة األساسية في النقاط التالية

بالبرنامج القديم،  مما جعلهم يتعلقون، بعض المعلمينلدى ضعف المستوى التكوين  -2-1

  .عدم االستعانة بالبحوث العلمية األساسيةومستوى التالميذ،  عدم تكيف البرنامج معوكذا 

هناك بعض المفتشين، ممن ما زالوا يتشبثون بطرق تدريس ثبت ضعف فعاليتهـا   -2-2

  .في المناهج القديمة، واالهتمام بكم المعلومات ال نوعيتها

عـديل  للتغييـر أو الت  العملية التعليميـة، بعض كبار المشرفين على عدم تحمس  -2-3

  .الالزمين، أو أنهم ضد هذا التغيير

الذين األفراد المشرفة على التربية و بين الهيئاتعدم التنسيق بين القمة والقاعدة و -2-4

  .التعليمية بقون البرامجطي

                                                        
، ص 1991، مجلة الرواسي، العدد األول، دار الشھاب للطباعة والنشر، باتنة، المنظومة التربویة بین الواقع والطموحمحمد أرزقي بركان،  -  1

 .28 27ص 
  .29نفس المرجع،  -  2
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ـ والمدرسة وبـين المدر  البيتم التعاون بين اانعد -2-5 ة والمؤسسـات االجتماعيـة   س

  .المختلفة

 ،ة، كان البد من إعادة النظـر فيـه  فته مناهج المدرسة األساسينتيجة لهذا الفشل الذي عر

وذلك من خالل إصالح المنظومة التربوية، فأنشئ على أثرها المجلس األعلى للتربية سنة 

والتي نصبت من طـرف رئـيس الجمهوريـة     ،، واللجنة الوطنية إلصالح التعليم1997

  .20001ماي  13بتاريخ 

، والتي تعتمد علـى المقاربـة   2003ة المناهج في ديسمبر لقد تم على أثرها إعادة صياغ

وتجعل من المتعلم مركز العملية التعليمية التعليمية، وذلك إلعداده لمواجهـة   ،بالكفاءات

التحديات التي يعرفها العالم في جميع المجاالت، وتكوين مواطنين غيورين على هـويتهم  

  .ويحافظون على تراثهم وثقافتهم الوطنية

  :وعالقتها بتكوين القيم االجتماعية الطفلائص نمو خص -3

  :خصائص النمو عند الطفل -3-1

  2 :يمكن تقسيم مراحل النمو على النحو اآلتي

 : المرحلة الجنينية: المرحلة األولى - 1

أثبتت دراسات علم األجنة وعلم النفس أن للعوامل البيئية آثار بالغة األهمية في مرحلة 

األكـل، العقـاقير، التـدخين،    (كــغذاء األم  : هذه العوامل همأما قبل الميالد، ومن 

             ، والحالة النفسـية والحالـة الصـحية والمحـيط الطبيعـي واالجتمـاعي      ..)الخمر

  ..) الضوضاء( 

 17وهي المرحلة الممتدة من الوالدة حتى نهاية : مرحلة الطفولة: المرحلة الثانية -2

 :وهي أربع مراحل أساسية) سنة

من الميالد إلى نهاية السنة الثانية يكون الطفـل فـي هـذه    : لة المهدمرح- أ

المرحلة في حاجة للرعاية والحنان والمالمسة، ويدرب علـى بعـض الوظـائف    

  ...كالحركة واللغة
                                                        

  .154، ص  2002لنشر و التوزیع ، وھران، ، دار الغرب ل التربیة والتكوین بالجزائربوفلیجات غیاب،  -  1
 .28مراد زعیمي، مرجع سابق، ص  -  2
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من بداية السنة الثالثـة إلـى نهايـة السـنة     : مرحلة التلقي العملي  -  ب

قالل عن اآلخرين، ويكون السادسة، ينمو لدي الطفل في هذه المرحلة شعور باالست

  .مولعا بالتقليد والمحاكاة واللعب ويكثر من األسئلة

السـنة  مـن بدايـة    ):توافق مرحلة التعليم االبتدائي( :مرحلة الطفولة المتأخرة  - ت

إلى نهاية الحادية عشر، يتدرب الطفل في هذه المرحلة على التفاعل االجتمـاعي   السابعة

ترام اآلخرين، ويتعلم من المدرسة بعـض تعـاليم الـدين    االيجابي كالتعاون االندماج، اح

 .واألخالق

من بدايـة الثانيـة    ):تواف مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي( :مرحلة المراهقة  - ث

تتميز هذه المرحلة لدى الطفل بنزوعـه نحـو االسـتقاللية     عشر إلى نهاية السابعة عشر

ظة، وهي مرحلة حرجة قد تتشـكل  ومحاولة تحقيق الذات، عن طريق الخيال وأحالم اليق

لدى المراهق فيها اتجاهات نحو االنحراف و معارضة المجتمع و يكون لجماعة الرفـاق  

 .األثر البالغ في ذلك

سنة حتى نهاية العمر وتنقسـم   18و تمتد هذه المرحلة من بداية : مرحلة الرشد -3

 :إلى مرحلتين

الفترة التي يصبح فيهـا الفـرد   سنة وهي  60سنة حتى  18وتبدأ من : مرحلة األشد -أ

مسؤوال عن تصرفاته وسلوكه، وهي مرحلة اإلنتاج وتـوازن الشخصـية، تنمـو فيهـا     

 المهارات العلمية والعملية

حتى نهاية العمر حيث يتناقص فيها نشاط اإلنسان  60وتمتد من : مرحلة الشيخوخة -ب

هذه المرحلة ولكنهـا تأخـذ   وتزداد حاجته لالعتماد على اآلخرين، وال تنتهي التنشئة في 

أشكاال أخرى كالقدرة على التوافق مع المستجدات ومع األجيال الجديدة، والمفاهيم والقـيم  

يتميز الفرد في هذه المرحلة بالثقـة المفرطـة    .والمعايير التي ينتجه المجتمع في كل مرة

  .بالنفس مما يفقده القدرة على التعلم والتكيف مع تغيرات الظروف

مظاهر النمـو   في هذا المجال، ونتناول) المتوسطة(ركز على مرحلة النمو في وسوف ن

   .فيها بصورة إجمالية، وهي المرحلة التي توافق مرحلة المراهقة، في نمو الطفل
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تعد المراهقة من أهم مراحل النمو ألنها على درجة كبيرة من األهميـة فـي التكـوين    

  هقة في االنتقال تدريجياً بالمراهق من وتتميز خصائص مرحلة المرا ،الشخصي للفرد

  

اسـتعداداً   ،مرحلة تتصف باالعتمادية إلى مرحلة تتصف باالستقاللية في جميع النواحي

  .للعب دور رئيسي في منظومة المجتمع

إن مراحل النمـو تتـرك بالتأكيـد     :لمرحلة المتوسطةالطفل في اخصائص نمو  -3-2

نمـو  المميزة لخصائص الة على الطفل ومن بين أهم والنفسية واالجتماعي آثارها الجسمية

  1:لتعليم المتوسط ما يليلالطفل في المرحلة الموافقة 

والتقـدم نحـو النضـج     ،في أجزاء الجسم المختلفة مالتغير الجسمي وعدم االنتظا  - أ

  .الجسمي

 .عنف االنفعاالت والمبالغة في الردودمع بعض الالتقدم نحو النضج االنفعالي،   - ب

 .ات في السلوك ما بين سلوك األطفال وتصرفات الكبارعدم الثب  - ت

الخجل والميل إلى العزلة واالنطواء بسبب عدم الثقة بالنفس، ضـعف العالقـات     - ث

 . االجتماعية

أحالم اليقظة والخيال الخصب كثرة األحالم وطولها عند بعض المراهقين، كثـرة    - ج

رة األحـالم وهـذا   األفكار والخواطر والتصورات لديهم مما يساعد على طول فت

كثير  إلى )عند إنجاز األعمال الهامة وخاصة الدراسة(يؤدي إلى صرف المراهق 

 . من الطاقة فيما ال فائدة منه

حتاج إلى حبهم يالحب وهو من أهم الخصائص االنفعالية فالمراهق يحب اآلخرين و  - ح

 .ويظهر هنا الميل نحو الجنس اآلخر

سلطة من األسرة والمدرسـة والمجتمـع   الغضب والثورة والتمرد على مصادر ال  - خ

والموافقـة علـى    ،ويزداد هذا السلوك في حالة وجود شعور بعدم تقبل المراهـق 

 . سلوكه وإنكاره رغبة منه في االستقالل

                                                        
  .156 ص ، 2004 ،األردن عمان، ،2ط والتوزیع، للنشر زھران دار ،والمراھقة الطفولة النمو نفس علم ، الزعبي محمد أحمد -  1
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وهو ما يدور حول شخصية المراهق ومعالمها وحدودها حيث  :الشخصي المستوى  -  د

هتمام بـالمظهر الشخصـي،   يبدأ فيها مرحلة البحث عن الذات وتحديد الهوية واال

التشبه بالشخصيات المشهورة، اتساع نطاق االتصال الشخصي، الميـل إل انتقـاء   

 .األصدقاء

المستوي الفكري يكثر الكالم عن المدرسة والنشاطات والمواعيـد والطموحـات،     -  ذ

 . تتفتح الميول األدبية والفنية والعلمية

 . التقدم نحو النمو الجنسي  - ر

 ).ف الفرد على قدراته وإمكاناته والتأكد من حدودهاتعر(عقلي التقدم نحو النضج ال  - ز

 . ج في توجيه الذات وتحمل المسئولياتالتقدم نحو النض  - س

  . اتخاذ فلسفة في الحياة لمواجهة الحاضر والتخطيط للمستقبل  - ش

وأثـره   دوره مرحلة أن يكون للدينهذه الومما يساعد على الهدوء واالستقرار في 

إلـى   غل العقيدة في النفس فإنها تدفعهخاصة عندما تتغل الفردي في حياة الواضح وااليجاب

  .التزام السلوك السوي وتشعر الفرد باألمان والثقة والوضوح

  : االجتماعية وتأثيرها على تكوين القيم المراهقةمرحلة  -3-3

 : لغة المراهقة تعريف -أ

 الحلم الغالم راهق :أيضا ويقال ،الحلم قاربأي  :الغالم راهق ،الفعل من مشتقةهي كلمة 

 فقد المحيط القاموس في أما  1.منه دنا أو ولحقه، مراهق أو رهقه أي غشيه كلمة كما أن

 تعني المراهقة أن لنا هذا يتبين الحلم ومن قارب :الغالم وراهق  2،يأخذه لم أو أخذه :جاء

 كلمـة  أرجع حيث ،ويالعيس الرحمن إليه عبد يشير ما وهذا والرشد النضج من االقتراب

 فهـو  الغـالم  فراهق كذا، من يعني االقتراب الذي، راهق) العربي الفعل إلى (المراهقة

 إلـى  يشـير  هنا والمعنى  ،قرب منه :رهقا الشيء ورهقت االحتالم، قارب  :أي مراهق

   3.والرشد النضج من االقتراب

                                                        
 .391 ص ت،.د القاھرة، ،2 ط العربیة، اللغة مجمع ، ،الوسیط المعجم ،وآخرون مدكور مصطفى إبراھیم - 1
 ص ،1996 ،5ط مؤسسة الرسالة، الرسالة، مؤسسة في التراث تحقیق مكتب ،1 ج المحیط، القاموس، آبادي الفیروز یعقوب محمد الدین مجد - 2

1148.   
  . 113 ص مرجع سابق، ،المعاصر المسلم المراھق سیكولوجیة ، العیسوي محمد الرحمن عبد - 3
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 :اصطالح المراهقة تعريف -ب

 من على جانب التركيز منها كل حاول متعددة تعريفات االصطالح في المراهقة فترع لقد

  :منها بعضا نستعرض يلي وفيما فيها، النمو جوانب

عنى مرحلة االبتعاد عن الطفولة واالقتراب من النضج الجسـمي والعقلـي   ت ةالمراهق - 

والنفسي واالجتماعي ولكن ليس النضج نفسه ألن الفرد ال يصل إلى اكتمال النضج إال بعد 

أما األصل الالتيني للكلمـة فيرجـع إلـى كلمـة      ،سنوات 9ات عديدة قد تصل إلى سنو

Adolescere      وتعني التدرج نحو النضج الجسـمي والعقلـي والنفسـي واالجتمـاعي

ـ  ن حقيقةوهذا يبي ،والعاطفي والوجداني واالنفعالي مر تهامة وهي أن النمو تدريجي ومس

  .وال يكون االنتقال مفاجئاً ،ومتصل

 الرشـد  مرحلـة  إلى الطفولة من االنتقال مرحلة هي المراهقة زهران أن حامد ذكروي -

 من الفرد حياة من الثاني العقد في وتمتد الرشد، لمرحلة تأهب مرحلة فالمراهقة والنضج،

  1عامين أو بعام ذلك قبل أو تقريبا عشر التاسعة إلى عشر الثالثة

 - التي اإلنسان حياة من الزمنية الفترة عن عبارة فها أحمد الزعبي بأن المراهقةبينما عر 

التغيرات  من مجموعة بوجود تتميز الراشد، سن وبداية المتأخرة الطفولة نهاية مابين تمتد

 .2واالجتماعية واالنفعالية والعقلية الجسمية

 يف اإلنسان بها يمر التي الثالثة النمائية هي المرحلة المراهقة أن الزعبالوي محمد ويرى -

 في السريع بالنمو وتتميز والشباب، الصبا تتوسط وهي الشيخوخة، إلى الطفولة من حياته

 .3واالجتماعي والعقلي والنفسي البدني النمو، اتجاهات جميع

تبدأ مرحلة المراهقة في أوقات مختلفة ويصعب تحديد نهاية لها، إال أنه قـد تـم   و

  : وهي  التعارف بين علماء النفس على حدود تلك المرحلة

  ).سنه 21 – 12تبدأ من سن ( لإلناثبالنسبة 

  ).  سنه 22 – 13تبدأ من سن ( للذكوربالنسبة 

                                                        
 .323 ص ، 1991 القاھرة، ، 5ط الكتب، عالم ،النفسي والعالج الصحة ، زھران مالسال عبد حامد - 1
 .320 ص .،  مرجع سابق ، الزعبي محمد أحمد - 2
  .16 ص ،1996 لبنان، بیروت،  ،3 ط الثقافیة، الكتب مؤسسة ،النفس وعلم اإلسالم بین المراھق تربیة ، الزعبالوي محمد السید محمد - 3



مرحلة التعلیم املتوسط ومنهاج الرتبیة : الفصل الرابع
                                                املدنیة         

124    

 

ثم  ،وهو البلوغ) عضوي(ن المراهقة مرحلة تبدأ بشكل بيولوجي أبالذكر  والجدير

تكون في نهايتها ظاهرة اجتماعية حيث يقوم المراهق بأدوار أخرى غير ما كان عليه من 

بعوامل النمو البيولوجي والفسيولوجي والمؤثرات االجتماعيـة والحضـارية   متأثرة  ،قبل

فقد تبدأ في منطقة جغرافية معينه وفق نسق اجتماعي معين عند عمر التاسعة . والجغرافية

قد تبدأ في منطقة أخرى مختلفة مناخياً وحضارياً عند ووتستمر إلى التاسعة عشرة تقريباً، 

صل إلى ما بعد الواحدة والعشرين من العمر، ويختلف الذكر عن الثالثة عشرة تقريبا وقد ت

  .  في ذلك األنثى

  : المراهق  تكوين القيم عند -ت

، وتعد هذه الوضـعيات  المراهقة مرحلةأثناء  بعدة وضعيات نفسية واجتماعية الطفليمر 

    1:بمثابة البذرة األولى لتكوين القيم االجتماعية للمراهق ومن أهمها

أثناء محاولته االستقالل وتحمل المسئولية وتـرك   يمر بهات النفسية التي الصراعا  - أ

  .حياة االعتمادية والمساندة والدعم من قبل األسرة

التفكير المستقل، اختيار المهنة، اتخاذ القرارات، ): الخارجية(الضغوط االجتماعية   - ب

 . ة والدينيةتحقيق الذات مع مراعاة أن يكون ذلك ضمن دائرة المعايير االجتماعي

 .تعلق بالتعليم والمهنة والزواجتاتخاذ قرارات كاالختيارات والقرارات،   - ت

ظاهرة البطالة كما يسميها جيرسيليد وهي البطالة االقتصادية بسبب االعتماد على   - ث

والبطالة الجنسية كونه مؤهل جنسيا إال أنه ممنوع من ممارسة الجـنس   ،اآلخرين

 . يستطيع الباءة وبعد أن ً،إال في الحالل شرعا

مفاهيم السلطة والحرية والنظـام   بين) الوالدين والمربين(الخلط في أذهان الكبار   - ج

 . واختالف وجهات النظر بينهم وبين المراهق ،والطاعة وغيرها من المفاهيم

التعليميـة   العمليـة  علـى  الواضح وتأثيره أهميته له أمر المتعلم طبيعة على فالتعر إن

والتعلـيم   التربيـة  في المتبعة والطريقة األسلوب أو أو األنشطة المنهج من سواء التربوية

 .السليم بالسلوك المتحلية السوية المتعلم شخصية تنمية إلى المؤدية

                                                        
  .22، مرجع سابق، ص الزعبالوي حمدم السید محمد -  1
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 مـن  الرابعة عشر نهاية وحتى عشر الحادية في المتوسطة بالمرحلة حيث يلتحق التلميذ

 بحـدوث  هـذه  المراهقة ميز مرحلةتت حيث المبكرة، المراهقة مرحلة يمثل والذي عمره

 المرحلة هذه تمتاز كما الكبار، عالم إلى الطفل تنقل ،وعقلية وجسمية تغيرات فسيولوجية

 من الطفل يعهدها لم جديدة بيئة إلى األطفال بيئة وهي ،معروفه بيئة من االنتقالفترة  بأنها

  .الجديدة البيئة مع التكيف مشكالت من عدد ظهور مما يسهم بشكل أو بآخر في ،قبل

 وتتميز خصائص للفرد الشخصي التكوين في األهمية من كبيرة درجة على المراهقة وألن

إلى مرحلـة   باالعتمادية تتصف مرحلة من بالمراهق االنتقال تدريجيا في المراهقة مرحلة

من أخطر المراحل التـي يمـر بهـا     مرحلةفإن هذه ال لذا النواحي؛ جميع االستقاللية في

 من التلميذ يناسب ما على للوقوف وحاجاتها خصائصها معرفة ولذا من الضروري ،فلالط

 وميولـه  وحاجاتـه  خصائصـه  مـع  شىاتمي ، بمالتنميتها تربوية وأساليب قيم اجتماعية

  .1وفقًا لطبيعة المجتمع الذي يعيش فيهو واتجاهاته

  ) : المتوسطة(أنواع النمو للمرحلة  -3-4

  : بأنواع النمو التالية تتسم المرحلة المتوسطة

  :النمو الجسمي  -أ

يتميز بسرعته الكبيرة ويغلب على عملية النمو عدم االنتظام في أجـزاء الجسـم   

فقدانه االتزان الحركـي   ،المختلفة مما يوجد حالة من القلق والتوتر لدى المراهق ومن ثم

كذلك . ن قبل اآلخرينويزيد من النقد الموجه له م ،ويظهر ذلك في سقوط األشياء من يديه

فـي اإلفـرازات   تظهر البثور على وجه المراهق وبعض أجزاء جسمه بسبب اضطراب 

كما أن حالته الصحية تتراجع وذلك للجهد والطاقة المبذولـة وحالـة النمـو     ،الهرمونية

السريع وقلة ما يقابلها من الرعاية الصحية والتغذية الجيدة مما يسبب أحيانا اإلصابة بفقر 

  2.مالد

  : النمو العقلي  -ب

                                                        
  .337 ص ، 1996 الریاض،، 3ط والتوزیع، للنشر الخریجي ر دا والمراھقة، الطفولة اإلنساني النمو ،عقل عطا محمود - 1
  .161مرجع سابق، ص  ، الزعبي محمد أحمد -  2
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تتميز مرحلة المراهقة بصفة عامة، بتمايز ونضج في القدرات العقلية، وفي هـذه  

وتـزداد   ةسـن  15/18فيصل إلى اكتماله في الفترة من  ،المرحلة تهدأ سرعة نمو الذكاء

باإلضـافة إلـى    ،ويعبر عنه المراهق في الرسم ونظم الشعر ،القدرة على التخيل المجرد

اليقظة، ويميل المراهق إلى التعبير عن نفسه وتسجيل ذكرياته في صورة مذكرات أحالم 

   1.أو خطابات أو قصة

  : النمو االنفعالي  -ب

تتصف بعدم الثبات والتقلب و ،تكون انفعاالت المراهق باالندفاع وعدم الضبط أيضا

اصـة فيمـا   وقد يغلب على المراهق اإلحساس بالذنب والخطيئة نتيجة مشاعره الجديدة خ

وحيث تتطور  ،يتعلق بالجنس، وتستمر االنفعاالت لدى المراهق قوية حتى نهاية المراهقة

مشاعر الحب والميل إلى حيل الدفاع عن ذاته لحفظ التوازن بين القوى الداخلية المحركة 

التبرير، النكوص، الكبـت  :من هذه الحيل و ،والضغوط الخارجية الضاغطة على سلوكه

  2.والعدوان

  :  النمو الجنسي -ت

يبدأ النضج الجنسي بنضج الغدد التناسلية، ومن ثم االستجابة للمثيرات الجنسية، ثم 

هتمام بكل ما يتعلق بالجنس اآلخـر،  االهتمام بالجنس اآلخر وبناء العالقات العاطفية واال

. أو القذف نتيجة االستجابة للمثيـرات البلوغ  ،بالنسبة للذكور النضج الجنسيومن صور 

   3.تبدأ بالبلوغ على صورة الحيض ةالفسيولوجي اتالتغيرفإن بالنسبة لإلناث أما 

  : النمو االجتماعي  -ث

ودوره فيه لذلك يبـرز لديـه الشـعور     بالمجتمععالقة المراهق وتتمثل في نمو 

الميـل إلـى   ) المهنة والزواج(بالمسئولية االجتماعية والسعي نحو االستقالل االجتماعي 

آلخرين، االنضمام إلى المجموعات والزمر، الميل إلـى الزعامـة االجتماعيـة    مساعدة ا

انتقاد الوالدين ومستخدما قدراته لتحقيق هدفه والتفوق، الميل إلى التمرد على سلطة الكبار 

                                                        
  .162نفس المرجع، ص  -  1
  .162مرجع سابق، ص  ، الزعبي محمد أحمد -  2
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ازدياد الوعي االجتماعي والرغبة في اإلصالح والتغير في المجتمـع ولـو   ووالراشدين، 

   1.بالعنف

  :ربية المدنية واألبعاد االجتماعيةمادة الت -ثانيا

   :مفهوم التربية المدنية -1

علـى عالقـة    اعن التربية بمعناها الواسع إال بتركيزه" التربية المدنية"ال يختلف مفهوم 

ينطلق من مبدأ أساسي  المدنيةاإلنسان بمجتمعه، وبيئته، ووطنه، وأرضه، فمفهوم التربية 

أي مرحلة من مراحل حياته، بل هو دائماً عضـو فـي   هو أن الفرد ال يعيش منعزالً في 

فـي   جزءكجماعة وال وجود له خارج إطارها، وهو نفسه ال يستطيع أن يدرك نفسه إال 

 فـي الباحثون التربويون االجتماعيون اختلف وحدة في طار هذه الجماعة، وقد ككل، وإال 

هي جانب التربية الذي يحدث " :، فبعضهم يميل إلى تعريفها بقوله"التربية المدنية"تعريف 

في حين يدمج بعضـهم   2"تتسق حياتها لفائدتها المتبادلةشعور العضوية في جماعة حتى 

اآلخر التربية المدنية بالتربية األخالقية غير مميز بينهما معتبراً أن فحواها هو ذاته مع أن 

ة األخالقية قاعدة الزمـة  التربية المدنية هي أشمل من التربية األخالقية، وإن كانت التربي

لألولى فالتربية المدنية مرتبطة بمفهوم المجتمع المدني، والمـواطن وحقـوق اإلنسـان،    

    3.والديمقراطية

، وليس مفهوم التربية المدنية المعاصر جديداً في مضمونه فقد مارست الشعوب المتحضرة

حات تختلف، وإن كانـت  إال أن المصطل ،التربية المدنية حيثما وجدت في تاريخ اإلنسان

ما " ففي تاريخ المجتمع العربي نجد السياسة المدنية التي حددها ابن خلدون بأنها ،متزامنة

يجب أن يكون عليه كل واحد من أهل ذلك المجتمع في نفسه، وخُلَقه، حتى يستغنوا فـي  

جعلـه  ومعنى هذا أن بلوغ اإلنسان درجة من الرقي في نفسه، وخلقـه ت  ،4"الحكام رأساً

يتصرف اجتماعياً بصورة ال تؤذي اآلخرين، وبالتالي ال توجب تدخل الحكام ألن وظيفـة  

الحكام كما يحددها ابن خلدون ردع أفراد المجتمع، ومنعهم من العدوان، والظلم لكي يسود 

                                                        
  . 163نفس المرجع، ص  -  1
، أطروحة جامعیة، الجامعة األمریكیة، الدیمقراطیة منھج التربیة الوطنیة للمرحلة الثانویة العامة لجمھوریة السودانأحمد بشیر،  بدوي  -  2

    .11ص ،1973، (T58 Ac2) بیروت، رقم
    .18ص،  1983 ت، بیروت وباریس،منشورات عویدا: ترجمة المواطن والدولة،بیّلو، روبیر،  - 3
    .238ص،  1998، دار الكتب العلمیة، بیروت، المقدمةعبد الرحمن،  ابن خلدون  -  4
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ثم أن هذا االجتماع إذا حصل للبشر كما قررنـاه،  " األمن في المجتمع، ويقول ابن خلدون

لعالم بهم، فال بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض، لما في طباعهم الحيوانية وتم عمران ا

وليست آلة السالح التي جعلت دافعةً لعدوان الحيوانات العجم عـنهم  . من العدوان والظلم

فال بد من شيء آخر يـدفع عـدوان   . كافية في دفع العدوان عنها ألنها موجودة لجميعهم

يرهم لقصـور جميـع الحيوانـات عـن مـداركهم،      بعضهم عن بعض وال يمكن من غ

وإلهاماتهم، فيكون ذلك الوازع واحداً منهم يكون له عليهم الغلبة، والسلطان واليد القاهرة 

   .1"حتى ال يصل أحد إلى غيره بعدوان، وهذا هو معنى الملْك

مـن   وقد يقترب آخرون من هذا المفهوم، أو يبتعدون عنه تبعاً لتكوينهم الثقافي، فنـرى 

وهذه األخيرة بنظـرهم هـي   . يعتبر التالزم قائماً بين التربية المدنية، والعلوم االجتماعية

س التمرواالجتماعي، فالتربية المدنية هي المدخل إلى التربية المدنية، وإلى التقدم السياسي 

، وقوامهـا  من القـيم االجتماعيـة  بنسق من المهارات يفضي لبناء المستقبل على قاعدة 

، بحيث تترسخ تلـك المهـارات داخـل    )تفاعل، االنتماء، الضبط االجتماعي، األخالقال(

العائلة، وفي المدرسة، وفي األندية االجتماعية بصورة متكاملة بغيـة تحقيـق األهـداف    

بينما يرى آخرون أنه إذا واجه اإلنسان مشاكل الحياة بمفـرده دون  . 2السامية لتلك التربية

ن إ ،فـي حـين   ،واجهته ستكون غير ناجحة في تحقيق احتياجاتهمساعدة، وتوجيه، فإن م

االستعانة بخبرات غيره تجنبه األخطاء، وتزيد في فرص نجاحه، ويتم نقل هذه الخبرة من 

شخص إلى آخر بوساطة التربية وإن التمرس في منهج المجتمع، والمشاركة فيه يشـكل  

  3 .التربية المدنية

هوم التربية المدنية أن مضمونها هو صـقل الشخصـية   يتبين لنا من محاوالت تحديد مف

ه بها حتى يقوم بدوره فيها بانسجام اإلنسانية بتدرب اإلنسان على الحياة االجتماعية وتمرس

تام مع اآلخرين ومع متطلبات الجماعة، وانطالقاً من هذا الواقع كـان تعريفنـا للتربيـة    

لية وفعالة مبـادئ ومهـارات السـلوك    إكساب أفراد المجتمع بصورة عم: المدنية بأنها

  .االجتماعي المرغوب فيه في البيت والمدرسة والشارع واألماكن العامة وفي مهنته

                                                        
    .238صمرجع سابق،  ،عبد الرحمن ابن خلدون  -  1
    .12ص ، 1978جھاد نعمان، منشورات عویدات، بیروت،. ، ترجمة دفلسفة التربیةربول، أولیفیھ،   -  2
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وذلك بخلق ضـمير  . وكذلك مبادئ احترام غيره وتقبل رأيه وإعانته وتجنب ما يضر به

 اجتماعي لدى كل مواطن يستند إلى قيم التعاون والعدالة والديمقراطيـة وحـب الـوطن   

رة عليه وتوظيف كل الطاقات لبنائه ورفعته ألداء رسالته الحضارية كجـزء مـن   والغي

   .الحضارة اإلنسانية والحفاظ على البيئة بكل مكوناتها

ويشار هنا إلى ضرورة األخذ بعين االعتبار بأن هناك معايير وطنية للتربيـة المدنيـة،   

الدستور والئحة الحقـوق المدنيـة   والسيما أن مبادئها مبنية على مجموعة من الوثائق ك

والفلسفة العامة القائمة في هذا البلد أو ذاك ومفهوم الديمقراطية والخصوصية التاريخيـة  

وكـذا المصـادر    لكل بلد والتقاليد الخاصة للبلدان ودرجة تطويرها في مختلف المجاالت

معطيات يحدد كل بلد وفي ضوء هذه ال. الدينية كالقرآن والسنة بالنسبة إلينا نحن المسلمين

   .مفهومه للتربية المدنية

نجد أنه من المهم أن يكون السلوك المرغوب فيه  ،التعريف الذي توصلنا إليهالعودة إلى بو

ل الفرد للمبادئ وانطالقاً من رقابة الضمير وليس خشية من العقاب أياً كان، نابعاً من تمثّ

سامية، وهنـا   االمذكورة نابعاً من كونها قيمفيصبح احترام القانون وااللتزام بكل المبادئ 

  وليسـت  . نـه تكون عملية اإلشراط منصبة على إرضاء الضمير االجتمـاعي الـذي كو

مربوطة باإلشراط السلبي المتمثل بالعقاب القانوني أو االجتماعي أو بأي شكل من أشكال 

عـه، الخـارجي   الضبط االجتمـاعي بأنوا ( بالرغم من أهمية هذا الجانب كذلك  .العقاب

  .)والداخلي

من أسماها بالسياسـة المدنيـة،   من العلماء  فهناكإن التربية المدنية علم عملي قائم بذاته 

سياسة المدنية، وأجمـع  الومنهم من دعاها بالعلم المدني، ومنهم من قرنها بعلم األخالق و

   .1الكل على اعتبار هذا العلم علماً أساسياً في تكوين المجتمع الصالح

وبوساطة التربية المدنية تتكون المواطنة، والتي هي شعور الفرد باالنتماء إلى الجماعـة،  

وشعور الجماعة بجمعها وتركيبها، وشعور كل من الفرد، والجماعة بالروابط المتبادلـة،  

والمصالح المشتركة، إنها شعور الفرد باستمرار هذه الجماعة، وما قدمته من مجهـودات  

                                                        
    .121ص،  1985مرجع سابق،  ،التربیة المدنیة كوسیلة للوقایة من االنحرافمصطفى، لعوجيا -  1
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يتها، وما يترتب على هذا الشعور من تصور كحلقة في سلسلة متصلة، في سبيل بناء مدن

   .1وجزء في عملية مطردة

  :أهمية التربية المدنية للمجتمع -2

بأنها مجموعة عمليات النمو والتكيف ) j.Piage" (إذ كانت التربية كما يعرفها جان بياجيه

هومها الشامل ال تخرج عن إطار فإن التربية المدنية بمف ،مع البيئة لحل المشكالت القائمة

فقد كان علم التربية المدنية معنياً في الماضي بعلم األخالق وسياسة المـدن  . هذا التعريف

ولكنه امتد في عصرنا الحالي إلى تناول موضوعات مستحدثة أوجدها التطـور التقنـي   

ـ    ادات والصناعي بما أحدثه من تغيرات في نسق الحياة بكل جوانبه، وما أدخلـه مـن ع

  2 .وأساليب تعامل لم تكن معروفة من قبل

ر الهدف األسمى للتربية إن زيادة العبء التقني والفني في مواد الدراسة ومناهجها لم يغي

فالطبيب والمهندس واالختصاصي بأي مجال من المجاالت . وهو إعداد المواطن الصالح

واطناً صالحاً بالدرجة األولى قبل قد يكون خطراً ووباالً على المجتمع والدولة إذا لم يكن م

   .أن يكون مهنياً، وهذا ما يجعل إعداد المواطن من أولى األولويات في عملية التربية

 إنسـانية،  عالمية حضارة فإن بناء لذا أيضا فيه يؤثر فإنه بمحيطه يتأثر اإلنسان أن فكما

 هذه اإلنسان وإعادة بناء .رهوجوه صلبه الخلقية القيم تمثل بناء اإلنسان بناء إعادة يستلزم

  .3وجوهرها أصلها هي بل التربية مهمة صلب في هي

وال شك في أن وسائل التربية والتعليم والتعامل مع المعطيـات االجتماعيـة والثقافيـة،    

 مـن واالقتصادية المعاصرة تتطلب تطويراً في األساليب والوسائل حتى يتمكن اإلنسـان  

يفرض تعامالً متوازناً معها، فال يشعر بالعجز عن التكيف مواجهة كل هذه التغيرات بأن 

   .مع متطلبات الحياة الجديدة، وعدم القدرة على تحقيق أهدافه

لذلك ال يمكن معالجة مسألة التربية المدنية إال في اإلطار الزمنـي والحضـاري اللـذين    

ازن عـاطفي  يتحكمان باإلنسان فيمليان عليه ما يجب تعلّمه وممارسته حتى يعـيش بتـو  

ف اإلنسـان مـع متطلبـات عصـره،     فالتربية المدنية ترمي إلى تكي. وعقلي مع محيطه
                                                        

    .14ص، 1960، المؤتمر الثقافي الرابع، القاھرة، اإلدارة الثقافیة، الدول العربیة التربیة المدنیة، جامعةرضوان ،  أبو الفتوح - 1
  .25مرجع سابق، ص  ،وانأبو الفتوح رض -  2
  152مرجع سابق، ص  التربیة المدنیة، دراسة في أزمة االنتماء والمواطنة في التربیة العربیة،عبد اهللا مجیدل،  -  3
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هذه المتطلبات ال يحددها الفرد من منطلق نظري بـل يجـد نفسـه    . ومحيطه االجتماعي

بمواجهتها، فهي متطلبات الواقع التي أفرزتها عوامل مختلفة ومتداخلة تفاعلت فيما بينها، 

تعامل معـه، وعلـى الفـرد    جتماعي الذي يتهيأ اإلنسان لدخولـه والفأوجدت الوضع اال

   .1هذا الوضع حتى يدخل محيطه االجتماعي ويمارس دوره فيه التكيف مع

ويمكن لإلنسان أن يمارس تأثيره في مجتمعه بوساطة الدور الذي يؤديه، فيحدث التغيرات 

على التربية مسؤولية إعداد اإلنسان  حيث تقع. اإليجابية أو السلبية وفقاً لطبيعة هذا الدور

للحياة االجتماعية الناجحة كعضو في مجتمع معين، ثم كعضو في المجتمـع اإلنسـاني،   

فالتربية تشكل عقول األجيال وتنمي لديهم قيم العمل والخير والسلوك االجتماعي والعـدل  

إلى كائن اجتماعي  ل الكائن البشريوالديمقراطية والحرية وجميع القيم الفاضلة التي تحو

  2 .ومواطن صالح

وقد لوحظ غياب بعض هذه القيم من الحياة االجتماعية، فأصبحت هذه المجتمعات تعـيش  

أزمات انعكست حتى على التربية فأصبحت هي األخرى مأزومة، في مركب معقد تفاعلت 

يعتريه من فيه المؤثرات االجتماعية السالبة وغدت تعيد نتاج هذا المجتمع أو ذاك بكل ما 

خلل وفقدت بذلك زمام المبادرة في تكوين المواطن وتربيته على قيم التسامح والديمقراطية 

   3.والحرية والمواطنة الصحيحة

كما لوحظ تنامي لنزعات التعصب السياسية والمذهبية والمجتمعية التي تلغـي مسـاحات   

مجتمع مريض والحقيقة  إن أي مجتمع مبتلى بالتعصب هو. الحوار والتفاهم وقبول اآلخر

تربية الطفل منذ الصغر على القيم والمعايير االجتماعية التي تؤكدها التجربة اإلنسانية أن 

 ،هي المنطلق الحيوي لحل التناقضات السياسية والمذهبية والمجتمعية بشكل سلميالسليمة 

نسـانية،  مجموعة من القيم واألعراف اإلترسيخ في جوهرها تقوم على  التربيةحيث أن 

كالتسامح والتعايش، واحترام اآلخر، والحوار، والحل السلمي للخالفات، مع احترام حقوق 

   4.اإلنسان واالضطالع بها كأرضية للممارسة الفاعلة في كافة هذه المجاالت

                                                        
 ،1985،األمنیة والتدریب بالریاض، الریاض ، المركز العربي للدراساتالتربیة المدنیة كوسیلة للوقایة من االنحرافمصطفى،  العوجي - 1

    .121ص
  .122مرجع سابق، ص  ،ىالعوجي مصطف -  2
  .122نفس المرجع، ص  -  3
  .123نفس المرجع، ص  -  4
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ولما كانت هذه المفاهيم تشكل جوهر التربية المدنية، كما أنها ركائز أساسية لبناء المواطن 

والسيما أنه يواجه في المرحلة الراهنة تحديات  الفرد الجزائريالمواطنة لدى وتأصيل قيم 

 االجتماعيـة قـيم  التستوجب تأصـيل  ...) في الهوية، والفكر، واالقتصاد، والعلم(كبيرة 

لتربية المدنية كوسيلة قد تسهم في جعل التربية أكثر ويأتي هذا في إطار طرح ا، االيجابية

الذي يعي دوره الحضاري واإلنساني ويكون فاعالً  الفردا بتكوين فاعلية في تحقيق أهدافه

  . في االلتزام بمسؤولياته الوطنية والقومية واإلنسانية

البناء الصعب الذي يقتضي االهتمـام بكافـة   ببناء اإلنسان، هذا وتعد التربية هي المعنية 

ماعيـة، والثقافيـة،   انب الشخصية، المعرفية، والسلوكية، والنفسية، والصحية، واالجتوج

  .والسياسية

ويرى الباحث أن التربية المدنية ربما تكون أنجح وسائل البناء لشخصية متوازنة ومواطن 

األخالقي والوطني والقـومي  االجتماعي ويحب الوطن ويتفانى في بنائه كما يدرك دوره 

   .والحضاري واإلنساني ويبادر بالعمل والفعل والسلوك لممارسة هذا الدور

   :االتجاهات العالمية في التربية المدنية -3

واألخالقية المدنية االجتماعية وال بد من التأكيد على أن اإلسالم كان سباقاً في طرح القيم 

فكراً وممارسة وفق معايير ضمنت الحقوق والواجبات وشكلت األسس التي بنيت عليهـا  

  . الحضارة اإلسالمية

التـي تعـزز   ومعايير المجتمع المدنية تميز بغرس قيم إن تطور المجتمع اإلنساني باتجاه 

بنية اإلنسان المنتمي إلى هذا المجتمع، وشعوره بحقه في الحياة وواجباته نحو اآلخر، وقد 

في مؤسساته عندما أكد على حرية  هذه القيماتضحت هذه القيم في ظل اإلسالم الذي رسخ 

وحقه في العيش  1"وشاورهم في األمر"ي الفرد في ممارسته الحياتية، وحقه في إبداء الرأ

تأمرون بـالمعروف وتنهـون عـن    "اآلمن الكريم، وواجبه نحو اآلخر الذي تمثل بمبدأ 

  .2"المنكر

                                                        
      .159سورة آل عمران اآلیة  - 1
    .110سورة آل عمران اآلیة   -  2
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وقد تحولت هذه القيم من أفكار مجردة إلى واقع اجتماعي يعبر الناس عنه في ممارساتهم 

وأصولهم فالناس سواسـية   الحياتية، وقد شعروا بالعدل، والمساواة على اختالف عروقهم،

كأسنان المشط وال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى والعمل الصالح كما جـاء فـي   

أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ( [ للرسول صلى اهللا عليه وسلمخطبة الوداع 

 كلكم آلدم وآدم من تراب، وإن أكرمكم عند اهللا أتقاكم ليس لعربي فضل على أعجمـي إال 

   .1]بالتقوى، أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد

عميقاً وينطلق من مبادئ إنسانية وحضارية في حـين   التربيةوقد كان فهم اإلسالم لمسألة 

المعاصرة تنطلق من مصالح سياسية أو اقتصادية ويمكن لنا أن نرصد  الفلسفاتأن بعض 

ترسـيخ األبعـاد    وكيفيـات بعض االتجاهات المعاصرة لطرق ووسائل التربية المدنيـة  

   :ونلخصها فيما يلي االجتماعية للمجتمع عند األفراد

  :التربية المدنية باالعتماد على العناصر الرئيسة الثالثة ذات العالقة المتبادلة -3-1

   :المعرفة المدنية، والمهارات المدنية، والفضائل المدنية

رية، ومعلومات يجـب علـى   تتكون المعرفة المدنية من أفكار جوه: المعرفة المدنية -أ

، وتتضمن المعرفة المدنية الفردالمتعلمين معرفتها، واستخدامها لتصبح مؤثرة في سلوك 

   2.وسلوكات الفرد في المجتمع، وتصرفات التربيةمبادئ  - عامة بصورة –

هي العمليات اإلدراكية التي تساعد المتعلم علـى فهـم المبـادئ    : المهارات المدنية -ب

، وهنـاك أيضـاً مهـارات    الحياة االجتماعيـة  ةارنتها، وتقييمها، وممارسوشرحها ومق

للمشـاركة فـي الحيـاة االجتماعيـة،     المشاركة التي تتضمن أفعاالً يقوم بها المواطنون 

، حيث تضمن المهـارات  للمشكالت االجتماعية، وإيجاد الحلول ..واالقتصادية، والسياسية

المواطن للمعرفة في تفكيره، والعمل بأسلوب قادر  اإلدراكية، مهارات المشاركة واستخدام

  3 .الحياتيةعلى االستجابة للتحديات 

فهم السمات الضرورية  ،العنصر األساسي الثالث في التربية المدنية: الفضائل المدنية -ت

والتكافـل   ،وقـيم التعـاون   ،االجتماعيـة  قـيم الللشخصية مـن أجـل الحفـاظ علـى     

                                                        
    .574ص ،  1988دمشق، ، ، مطبعة الشروق،2جالسیرة النبویة في ضوء القرآن والسنة،محمد بن محمد،  أبو شھبة  -  1
 .95 ص، 1996اهللا المجیدل، دار معد، دمشق،  عبد. ، ترجمةالتربیة في عصر التنویر الفرنسيراتب،  نظریات  عبود -  2
  .95نفس المرجع، ص  -  3



مرحلة التعلیم املتوسط ومنهاج الرتبیة : الفصل الرابع
                                                املدنیة         

134    

 

احترام الثـروة، والكرامـة ألي مـواطن وأيضـاً التمـدن،      ويتمثل هذا في ..االجتماعي

  1 .واالستقامة، واالنضباط الذاتي، والتسامح، وحب الوطن

   :التعليم المنظم للمفاهيم -3-2

المواطنـة  وقيم  ،القيم والمعايير االجتماعيةبتعليم مفاهيم حول  التربية المدنية أساتذةيقوم 

يستطيع المرء بوساطتها أن يحدد سمات المفاهيم  بشكل منظم، وهم يؤكدون المعايير التي

، )واالنتماء االجتمـاعي كاألخالق، والتفاعل االجتماعي، والضبط االجتماعي، ( ،األساسية

بمؤسسات أيضاً استخدام المعايير في تنظيم وعرض المعلومات المتعلقة  التالميذيعلمون و

   .2"وطريقة أدائها المجتمع

  

  

   :االرتباط بالواقع -3-3

 االجتماعيـة والمدنيـة  بتطبيق المفـاهيم   التالميذإلى مطالبة  األستاذفي هذا االتجاه يعمد 

  .التمثيل للوقائع االجتماعيةالجوهرية ومبادئها األساسية في أثناء 

لألفـراد   االجتمـاعي ن االستخدام الصحيح لهذه المفـاهيم المتعلقـة بالسـلوك    حيث يبي

، وغالباً والقيم والمفاهيم االجتماعية المطروحة لمبادئلم مدى استيعابهويقيم  ،والجماعات

الصـفحات اليوميـة للصـحف، والمجـالت     اليومية أو مـن  الحياة من األمثلة ما تؤخذ 

بالقضايا اليومية فيخلـق   التلميذاألسبوعية، والوثائق المنشورة عبر التليفزيون، مما يربط 

. التي تصبح ممارسة فعلية داخل صف الدراسةالنشاط والحيوية في الحياة المدنية الحقيقية 

تعني إيجاد مواطنين متعلمين،  التربية المدنية، كما أن الحياة االجتماعية والمدنيةأي تعليم 

   .3القيم االجتماعية السمحةحيث توجد  االجتماعيإذ يتعزز االستقرار 

   :التعاونيتطوير مهارات المشاركة والفضائل المدنية عبر نشاطات التعليم  -3-4

                                                        
  .96نفس المرجع، ص  -  1

2 - J.Patrick John., Educaion for Engagement in Civil Society and Govemment, Eric Digest, Indiana 
University EDO-SO-September, 1998 , p.2.   

رسالة دكتوراه غیر منشورة، أكادیمیة العلوم التربویة الروسیة،  العربي، االتجاھات األساسیة لدیمقراطیة التعلیم في الوطنعبد اهللا،   المجیدل - 3
    .43ص، 1991موسكو، 
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سطة استخدام مهـارات  ايلجأ هذا االتجاه في التربية المدنية إلى تنمية الفضائل المدنية بو

تعمل فيما بينها  التالميذمجموعات صغيرة من  األساتذةحيث ينشئ  التالميذالمشاركة بين 

للوصول إلى أهداف مشتركة، ولتحقيق ذلك ال بد لها من حل المشكالت الموجهة من قبل 

ضاء الجماعة الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى الخوض في النقـد البنـاء وإجـراء    أع

المفاوضات، وحل الخالفات، والتسوية، وإلى تعزيز المزايا والفضائل، والتسامح والثقـة  

حسـب اعتقـاد    ،واألهـداف الحقيقيـة   ،وغيرها من الفضائل المدنية، فالفضائل الحقيقية

ويكون اإلنسان عـادالً،  . م على الرغبة في الخير العامالفيلسوف الفرنسي هلفتسيوس تقو

وأن العـدل  . 1عندما تكون كل أفعاله موجهة إلى الخير العام الذي هو القـانون األعلـى  

   .2"خداع الشعب الجاهل أسهل من خداع الشعب المتنور"مرهون باإلنسان المتنور فقط 

   :استخدام األدب لتدريس الفضائل المدنية -3-5

فـي   -ذا االتجاه إلى توظيف األدب في خدمة التربية المدنية إذ أنه يقـدم أحيانـاً  يعمد ه

ي نماذج أبطال تجسد في ممارستها الحياتية القيم المدنية التي يسعى المجتمع المتلقّ -القصة

إلى غرسها في أفراده وتكمن فعالية األدب بما يملكه من عوامل جذب تجعل المتلقي مهيأ 

ألبطال، بل ربما تدفعه إلى تقليدهم، وتمثل أخالقهم وتؤكد ساندرا ستوسكي للتأثر بهؤالء ا

)S.Stoski (   الخبيرة في استخدام األدب في تعليم الفضائل المدنية على القيمـة التعليميـة

وأمـل،    التربوية في تعريف الطالب بالشخصيات التي تتسم بتلك المزايا مـن شـجاعة،  

وحب الوطن، وحب األسرة، واهتمام بالبيئة، واستنكار وتفاؤل، وطموح، ومبادرة فردية، 

ويمكن لألدب أن يمارس وظيفته المدنية بوسـاطة األجنـاس األدبيـة     3للظلم االجتماعي

هو الوسيلة الوحيدة وإنمـا الخطـاب    في القصةالشخصيات في األخرى فليس تمثل القيم 

جمالية متوافرة فيهما حيث يتوجه المباشر والشعر قد يملكان التأثير إذا ما كانت العناصر ال

ويمكننا أن نذكر هنا ما يتضـمنه األدب العربـي مـن      .إلى العقل والشعور في آن واحد

حكمة، وأمثال شعبية تمثل خالصة تجربة الشعوب والتي لعبت دوراً فعاالً في ترسيخ القيم 

    .السامية، وتوجيه الفرد نحو الفضيلة
                                                        

    .112ص، مرجع سابقراتب،   عبود  -  1
    .117المرجع نفسھ ص  -  2

3   - J.Patrick John, Global Trends in Civic Education for Democracy, Eric Digest, Indiana University EDO-
SO- January. 1997 , P.76.   
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  :مدنيةلتربية الاالجتماعي لدور ال -4

إن التربية بصفتها المقصودة وغير المقصودة غير منفصلة عن حاجات المجتمع المختلفة 

وما يجري فيه من أحداث وتحقيق الغايات واألغراض التي ينتظرها المجتمع منهـا، أي  

  .1كان من المفروض دائما االستجابة لمتطلبات الحياة االجتماعية

إلى تحسين أوضاعهم االجتماعية وإذكاء رغبـتهم  ويجب أن تهدف التربية إلى دفع الناس 

ـ   ،في تخطي جميع الحواجز التي يمكن أن تقف في سبيل تقدمهم االجتماعي ر وفـي تغي

عاداتهم وتقاليدهم الفاسدة وأوضاعهم البيئية، وتشجيعهم على التعـاون والتضـامن فيمـا    

ساهمة في حل مشكالتهم وعلى الم ،وعلى إقامة عالقات اجتماعية ناجحة فيما بينهم ،بينهم

وعلى االندماج في حياة مجتمعهم واالنسـجام   ،وتحسين أوضاعهم االجتماعية ،المشتركة

  . 2معه واحترام تقاليده الصالحة

  

  

   :التربية على تحمل المسؤولية -4-1

المسؤولية هي اإلحساس بااللتزام نحو األشياء، واألفراد، واألفعال التـي تصـدر عـن    

نهـا  إور مقترن بإحساس الفرد بالحرية والقدرة على اتخـاذ القـرار،   اإلنسان، وهي شع

الشعور الذي يخلق الواجب نحو اآلخر، ونحو ما يصدر عنه باعتباره كائناً عاقالً قـادراً  

وباعتباره حراً، ومالكـاً   ،على التمييز بين الخطأ والصواب في العرف االجتماعي السائد

الملكية هنا فـي بعـض الحـاالت ـ مفهـوم      لما هو مسؤول عنه، حيث يضم مصطلح 

انتماء األفراد إلى المالك بعالقة من العالقات التي تمنح المالك السلطة، كسـلطة  : االنتماء

الحاكم، أو سلطة األسرة، أو سلطة رجل الدين، فالمسؤولية هي االلتزام، ويكاد يكون هذا 

ى بالتربية التي وتنم. 3الطفل عفوياًالروابط التي يشعر بها  ىألنها من أول ،االلتزام فطرياً

سواء كانت هذه التربيـة   ،تهدف إلى تعليم الطفل االختيار بعد أن يعطى الشعور بالحرية

مدنية أم طبيعية، ولعل التربية الطبيعية تقدم الشكل األول للتربية بروح المسؤولية، وهي 

                                                        
  . 8، ص 1997، دار الشروق، األردن، ، المدخل إلى التربیة والتعلیمنعیم حنینيوعبد اهللا الرشدان  -  1
  .86، ص 1999طرابلس،  ،2دار الكتب الوطنیة، ط التربیة وتنمیة المجتمع العربي،عمر محمد التومي الشیباني،  -  2
    .138ص ، 1985والتدریب بالریاض، ، المركز العربي للدراسات األمنیةلتربیة المدنیة كوسیلة للوقایة من االنحرافا مصطفى، العوجي - 3
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ة التي تسعى إلى تعليم التربي ،)J.Rousseau( وروسه جون جاك شكل التربية الذي يمثل

اإلنسـان يملـك حريـة    "الطفل كيف يختار بحرية، ويصبح مسؤوالً، وقد أكد روسو أن 

. اإلرادة، وبفضل هذه الحرية فقط يختار اإلنسان األشياء، واألعمال الجيدة والسيئة بنفسه

إنـه  نه مسؤول في ذلك، وحتى إذا ارتكب عمالً سيئاً فإهل يقوم بالخير، أم يرتكب الشر، 

   .1"يتألم من عذاب الضمير

وقد كانت المسؤولية أساساً من أسس التربية المدنية اإلسالمية التي منحت اإلنسان الحرية 

وحق الملكية، وفرضت عليه واجبات نحو اآلخر في المجتمع الذي ينتمـي إليـه ونحـو    

سان نحو مـا  فجاءت اآليات القرآنية واألحاديث والممارسات لتؤكد مسؤولية اإلن ،اإلنسان

ومن يعمل مثقـال ذرة خيـراً   (، 2)وال تزر وازرة وزر أخرى(يصدر عنه بحق األخر، 

   .4]كلكم راعٍ، وكل راعٍ مسؤول عن رعيته[، 3)يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره

مـن اإلعـالن    29كما أكدت مواثيق حقوق اإلنسان على مسؤولية الفرد، فجاءت المادة 

علـى كـل فـرد    "إللزام الفرد بمسؤوليته نحو الجماعة " 1948" العالمي لحقوق اإلنسان

. 5"مو شخصيته النمو الحـر الكامـل  واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تن

" 1990وجاء في المادة التاسعة عشر من إعالن القاهرة لحقوق اإلنسـان فـي اإلسـالم    

   .6"المسؤولية في أساسها شخصية

كل الناس سواسية فـي الكرامـة اإلنسـانية    : "ن هذا اإلعالن األخيروفي المادة األولى م

األساسية، والواجبات، والمسؤوليات ومن دون أي تمييز بسبب الساللة أو اللون، أو اللغة، 

   .7"أو الجنس، أو االعتقاد الديني أو االنتماء السياسي

بيـة المدنيـة فـي    وهكذا تتضح لنا ضرورة التربية على تحمل المسؤولية، وتوجيه التر

المستوى العائلي إلى بعث الشعور بالمسؤولية لـدى األوالد والوالـدين، بتنميـة حـس     

المسؤولية لدى الناشئ ليكفل الحفاظ على اآلخـر، واألشـياء ذات القيمـة فـي البيئـة      
                                                        

    .74ص،  1996ع سابق مرج التنویر الفرنسي، نظریات التربیة في عصرعبود راتب،  - 1
    .7سورة الزمر، اآلیة  - 2
    .8، اآلیة 7الزلزلة، اآلیة  سورة  -  3
    .رواج البخاري ومسلم - 4
    .316ص ، 1999، مارس/ ، عدد ینایر27مج اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، عالم الفكر،إصدارات عالم الفكر،   -  5
 صادر عن المؤتمر اإلسالمي التاسع عشر لوزراء الخارجیة المنعقد في القاھرة، اھرة لحقوق اإلنسانإعالن القمنظمة المؤتمر اإلسالمي،  - 6

    .1990 أوت 4یولیو إلى  31بجمھوریة مصر العربیة في الفترة من 
    .163ص ،  1999، الكویت،التربیة وحقوق اإلنسان في الوطن العربي صالح أحمد، الراشدوأسعد،  علي وطفة  -  7
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فمسـؤولية   ،االجتماعية، بل إن على التربية تحمل المسؤولية في تنمية القدرة اإلنسـانية 

فعل أو شيء أو إنسان أو مجموعة بشرية تعني أنه قادر على حماية ما هـو   اإلنسان عن

وبالتالي تمنحه قيمة ترضي نزعة اإلنسان نحو التفوق وبالتالي نجد أن تنمية  ،مسؤول عنه

حس المسؤولية تؤدي إلى زيادة قوة الفرد وتحقيق عنصر أساسي فـي بنيـة المجتمـع    

   .المدني

   :التربية على المواطنة -4-2

، وال يمكن أن ينتمي اإلنسان إلى شيء ال يحبه، كما أنه ال يمكن نتماءأي التربية على اال

أن يحب دون أن يشعر باالنتماء إلى ما يحب، أو بانتماء ما يحب إليه، وانتماء اإلنسـان  

عبر المواطنة الصحيحة تلك الرابطة بين اإلنسان والـوطن، وهـذه    إلى األرض يتبلور

م اإلنسان أن يكون حراً خيراً فـي  كها اإلنسان إال بالتربية المدنية التي تعلّالرابطة ال يدر

على العالقة بـين  ) J. Rousseau(وطن تسود فيه الحرية والديمقراطية، وقد أكد روسو 

ال يمكن للوطن أن يقوم بغيـر الحريـة،   '': المواطنة وحرية الوطن والفضيلة عندما قال

وستبلغون كل هذا إذا أعددتم المواطنين،  ،يلة بغير المواطنوالحرية بغير الفضيلة، والفض

وبدون هذا اإلعداد لن تجدوا إال عبيداً أشراراً بدءاً من رئيس الدولة، ولكن إعداد المواطن 

إذ إن إعداد المواطن يعني بناء الكائن االجتماعي المزود بنسق من  1"ليس عمل نهار واحد

ال تعبر عن ذاته الفردية فحسب، وإنما عن الجماعة، أو  األفكار، والمشاعر والعادات التي

الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها، فالكائن االجتماعي ليس معطى من معطيات البيئـة  

ن ما يحركه هو التجربة والغريـزة،  ن، وال يمكن أن ينمو بشكل عفوي ألالفطرية لإلنسا

ة والغريزة والعاطفة تحرك اإلنسان، إن التجرب) J.Rousseau"(والعاطفة، كما قال روسو 

ويجـد دوركهـايم    2"مـن أجـل تلبيـة حاجاتـه الحيويـة      ،كما هو الحال عند الحيوان

)E.Durkheim ( لخضوع إلى السلطة السياسية، أو إلـى  لليس مياالً بفطرته "أن اإلنسان

األوليـة مـا   احترام النظام األخالقي، أو التضحية واإليثار، إذ ال يوجد في بنيتنا الفطرية 

... يدفعنا إلى أن نكون خاضعين إلرادة سماوية، أو شعارات رمزية مساندة في المجتمـع 

                                                        
    .85ص،  1994، كلیة التربیة ـ جامعة دمشق، التربیة فلسفةالجیوش فاطمة،  - 1
    .72ص،  1996علي أسعد وطفة، دمشق،  :، ترجمةالتربیة والمجتمعدور كھایم امیل،  - 2
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إنه المجتمع الذي استطاع أن يستمد من قدسية هذه األشياء سلطاته األخالقية الكبرى التي 

لذلك فالتربية المدنية ال تتجاهل البنية الفطريـة فـي   . 1"تجعل الفرد يشعر بدونية إزاءها

أو الكائن االجتماعي، هذه البنية الفطرية التـي ال   2بيل تحقيق غايتها في خلق المواطن،س

حـب  "أن ) G .Helvetius(تهتم إال باألنا، وما يتعلق بغريزة البقاء، وقد رأى هلفتيوس 

ووافقـه علـى   " الذات هو األساس الوحيد الذي يمكن أن تبنى عليه قاعدة األخالق الفريدة

علم األخالق يبني على أسـاس  أن ، حيث )G.olbadh(وغولباخ ) W.Locke(ذلك لوك 

واالنتماء . 3الرغبة األنانية نحو المتعة التي يعدها مصدر السمات األخالقية ألفراد المجتمع

إلى الوطن يرتب واجبات على اإلنسان كما يولد فيه شعور المحافظة على ما ينتمي إليـه  

شعر بأنه يقوم بأداء وظيفة هامة مهما كانت مكانـة   فإذا دعي إلى القيام بدوره في وطنه

الوظيفة فالحاكم والقاضي والمعلم والطبيب والمهندس والعامل والفالح كل مـنهم يقـوم   

بدوره الذي كلف به وفقاً لمهاراته وقدراته، فإذا شـعر هـؤالء بالمواطنـة الصـحيحة،     

راته، أو اسـتثمار وظـائفهم   وباالنتماء إلى وطن حافظوا عليه، وامتنعوا عن العبث بمقد

لغايات أنانية وشخصية، وسيشعرون بأنهم مواطنون يتمتعون بحقوق المواطنة في حريـة  

وعدل ومساواة وحق العيش الكريم، فيتجهون إلى حماية المصلحة الوطنية بعد أن ضمنوا 

   .حقوقهم المصونة

   :التربية المدنية في إطار المدرسة-4-3

كان الذي بواسطته ينتقل الفرد من حياة التمركز حول الذات إلـى  المدرسة هي األداة والم

إنسـاناً   ،نها الوسيلة التي يصبح من خاللها الفرد اإلنسـان إحياة التمركز حول الجماعة، 

   .4اجتماعياً، وعضواً عامالً وفعاالً في المجتمع

فل اجتماعياً إلى تشكل المدرسة المؤسسة الثانية بعد األسرة التي تتولى مسؤولية تأهيل الط

جانب تأهيله علمياً، وقد أوجد المجتمع هذه المؤسسة ألن األسرة بمفردها غير قادرة على 

                                                        
    .69المرجع نفسھ ص  -  1
لحنیف، إال أن المدنیة الحدیثة طبعت اإلنسان المعاصر، بالرغم من أن ھذه األفكار لیست صائبة بإطالقھا، وقد تتعارض مع بعض مبادئ دیننا ا - 2

ولك ن ھ ذا ال یعن ي أن الض میر،     . مسلما، أو غیر مسلم، وفي بعض األحیان مت دینا أو غی ر مت دینا، بطابعھ ا الخ اص، المبن ي عل ى األنانی ة والمادی ة         
إذ أن  ح ب ال وطن أو الجماع ة  أو    . أن یكون ا أساس ا للتربی ة المدنی ة     ال وجود لھما في الواقع  وبالتالي ال یمكن لھما نواألخالق، فكرتان رومانسیتا

 .الدین، ھي عواطف ناتجة عن قیم ال یمكن أن تكون قائمة على مرجعیة مادي مصلحیة بحتة فقط
    .118ص ، 1996، ، مرجع سابقنظریات التربیة في عصر التنویر الفرنسيعبود، راتب،  - 3
    .76ص،  1978المصریة، القاھرة،  مكتبة األنجلو سس االجتماعیة للتربیة،األمحمد لبیب،  النجیحي  -  4
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بعد أن يبلغ الطفـل سـنّاً معينـة، إذ ال تملـك      ،حمل عبء التأهيل االجتماعي والعلمي

  1  :المؤهالت الالزمة للقيام بهذه المهام ومن وظائفها

  ؛جوانبها تنمية شخصية الطفل في جميع -أ

   ؛نقل التراث الثقافي تدريجياً بما يتناسب مع نمو الطفل -ب

  ؛االحتفاظ بالتراث الثقافي والعمل على تسجيل كل جديد وإضافته إليه -ت

تبسيط التراث الثقافي، فالثقافة المكونة عبر العصور معقدة ومتشابكة، وهنا يتمثـل   -ث

   ؛فةدور المدرسة في تبسيط هذا التراث وتلك المعر

  ؛تطهير التراث الثقافي من الخرافات واألباطيل والعادات والتقاليد الفاسدة -ج

   ؛"المجتمع"إتاحة الفرصة لألفراد لالتصال بالبيئة األكبر  -ح

العمل على توفير بيئة اجتماعية للفرد أكثر ثباتاً واتزاناً من بيئته الخارجية باعتبار أن  -خ

سة محددة ضمن أنظمة وقوانين من الضبط والمواعيد المدرسة مجتمع محدد محكوم بسيا

   .الدقيقة مما يؤثر في تكوين وتنشئة شخصية الطفل

حيث يرى أن المدارس المهنية تقوم بتأهيـل   ،ويشير علي وطفة إلى الوظيفة االقتصادية

اليد العاملة الستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وبالتالي تلعب دوراً في زيـادة الـدخل   

القومي، وتحقيق النمو االقتصادي والوظيفة السياسية المتمثلة في التأكيـد علـى الوحـدة    

القومية للمجتمع وضمان الوحدة السياسية وتكريس األيدلوجية السائدة، والمحافظة علـى  

  . 2وتحقيق الوحدة الثقافية والفكرية ،بيئة المجتمع الطبقية

قتصادية ليست مرتبطـة بالمـدارس المهنيـة    وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن الوظيفة اال

لوحدها، حيث أثبت علم اقتصاديات التعليم بأن عملية التربيـة هـي أهـم االسـتثمارات     

وأن الريع االقتصادي لجميع األنشطة االقتصادية في كافة قطاعـات الحيـاة    ،االقتصادية

ة إلى هذه الوظائف وبالعود ،يعود بجزء كبير منه كعائد من عائدات التربية غير المباشرة

المتعددة والتي تزيد بتطور المجتمع وتعقده ال يمكن أن تؤديها األسرة بإمكاناتها المحدودة، 

إذا كانـت األسـرة الحديثـة    "في كتابه فلسفة التربية ) R.Oliviah(ويقول ربول أوليفيه 

                                                        
  .78، ص 1996مرجع سابق  ،علم االجتماع التربويإبراھیم،  ناصر  -  1
    .105ص،  1993سابق،  ، مرجععلم االجتماع التربويعلي،  وطفة - 2
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ـ   ائف تضطلع بالوظيفة األولى في التربية أي تنشئة المشاعر، فهي تضطلع أيضـاً بالوظ

األخرى إجماالً، وهي تلقن، وتنشئ، وتعلم، بيد إنها سرعان ما ترى نفسها غير كافية لتلك 

   .1"المهام التي تؤلف التعليم والتي تأخذها على عاتقها مؤسسات خاصة

هذه الصـفات   .رسالة المدرسة األساسية هي غرس الصفات اإليجابية في الشخصيةإن  

. والتي تعد بدورها أهم مقومات الشخصية المتوازنة 2ةالتي تتضمن مقدمات الصحة النفسي

إذ ينبغي على المدرسة أن  ،كما يفصل بعضهم في وظيفتها الحافزة على االبتكار والخلق

ي ما يسمى بالطبيعة الثالثة للفرد وهي التي تعبر عن نفسها في نمو ذكاء الفرد ونمـو  تنم

قاً في ثقافته وبيئته، وقد تعد هذه الوظيفة سلوكه على نحو يجعله فريداً في ذاته مبدعاً خال

أعلى وظائف التربية المدرسية مرتبة وخاصة في المجتمعات التي تعيش تغيرات سريعة 

وفـي القـيم    ،جذرية تحتاج من األفراد خلقاً وإبداعاً وابتكاراً وتجديداً في أساليب حياتهمو

حلقة مكملة لألسرة تتولى الطفل  فالمدرسة هي. 3الجديدة وتحقيقها في عالقاتهم وأنظمتهم

عادة بعد الخامسة من عمره وعلى مدى عشر سنوات على األقل، أي في مرحلـة مـن   

ي للتعلم والتقليد والتطبع واالئتالف طفل في أقصى حاالت التأهب النفسالعمر يكون فيها ال

   .مع القيم التي يصادفها في مرحلة نموه هذه

  

  :في مرحلة التعليم المتوسط منهاج التربية المدنية -ثالثا

سوف نتطرق فيما يلي إلى منهاج التربية المدنية في مرحلة التعليم المتوسط، وذلك مـن  

ناحية مفهوم المنهاج وأهميته وبداية تطبيقه في المدرسة الجزائريـة بعـد اإلصـالحات    

هداف ، ثم نتحدث عن أ2003/2004الجديدة التي مست القطاع ابتداء من السنة الدراسية 

مادة التربية المدنية في مرحلة التعليم المتوسط، ثم مكونات هذا المنهاج ووصف لمحتوى 

  . مقرر مادة التربية المدنية والمجاالت التعليمية التي تحدث عنها كتاب المادة

  :مفهوم المنهاج، وأهميته وبداية تطبيقه -1

  :تعريف المنهاج -1-1

                                                        
    .25ص،  1978. ، بیروتمنشورات عویدات نعمان، :، ترجمةفلسفة التربیةربول،  أولیفیھ  -  1
    .21ص ، 1995عبد اهللا المجیدل، دمشق، دار معد،: ، ترجمةودور المدرسة في حمایتھا صحة األطفال النفسیة،س، . كرومباخ  -  2
    .269ص، 1976األنجلو المصریة، القاھرة،  ، مكتبةفي أصول التربیة، األصول الثقافیة للتربیةالھادي محمد،   -  3
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ومنهج الطريـق   ،ن الواضحلغة بأنه الطريق البي جايعرف المنه :لغة جاالمنه تعريف -أ

  .1>>لكل جعلنا منكم شرعية ومنهاجا...<<:والمناهج كالمنهج، قال تعالى ،وضوحه

  .2و المنهج كما يقول ابن كثير هو الطريق الواضح السهل

أما من الناحية االصطالحية فيوجد اختالف وتداخل فـي   :ج اصطالحااتعريف المنه -ب

  :تعريف المناهج عند الباحثين وهي

مجموعة الخبرات المتنوعة التي تقدمها المدرسة << :ج بأنهايعرف حسن شحاتة المنه -

إلى التالميذ داخل المدرسة وخرجها لتحقيق النمو الشامل المتكامل في بناء البشـر وفـق   

  . 3>>وخطة علمية مرسومة جسميا وعقليا واجتماعيا ودينيا أهداف تربوية محددة

خبرات مخططة من أجل تحقيق نمـو شـامل    ،جايتضح من خالل هذا التعريف أن المنه

  .كما يكشف هذا التعريف على أن النمو يجب أن يكون طبقا ألهداف تربوية، للبشر

لمين بطريقة منتظمة تنظيم وتخطيط ألنشطة المتع<<  :ويعرفه كوثر حسين كوجك بأنه -

مقصودة، سواء كانت هذه األنشطة داخل المدرسة أو خارجها، سـواء كانـت مرتبطـة    

  .4>>بجوانب تعليمية أم تدريبية

ج تخطيط وتنظيم لكل ما يقوم به المتعلمين بشكل ايتضح من خالل هذا التعريف أن المنه

  .مقصودومنظم 

واألنشطة التي تقدمها المدرسة  خبراتالمجموع << بأنه  :على أحمد مدكور كما يعرفه -

  . 5>>بقصد تعديل سلوكهم، وتحقيق األهداف المنشودةللتالميذ، 

المدرسـة لتحقيـق   خبرات مقدمة للتالميذ، من هو ج اأن المنهإلى  و يشير هذا التعريف

كما نفهم من هذا التعريف أن خبرات المنهج تهدف إلى تعديل سلوكيات األهداف التربوية، 

  .لمين من أجل الوصول إلى الغايات المسطرةالمتع

  :وبداية تطبيقهالتربية المدنية مادة ج اهمنأهمية  -1-2

                                                        
  48مائدة اآلیة سورة ال -  1
  .13، ص 2001، دار الفكر العربي، القاھرة ، مناھج التربیة أسسھا وتطبیقاتھاعلى أحمد مدكور،  -  2
  .18  17ص ص  ،2001القاھرة،  ،2ط ، مكتبة الدار العربیة للكتاب، المناھج الدراسیة بین النظریة والتطبیقحسن شحاتة،  -  3
  .13، ص 2001، القاھرة ،2ط ،)كتابة - توزیع  –نشر (، عالم الكتب، ي المناھج وطرق التدریساتجاھات حدیثة فكوثر حسین كوجك،  -  4
  .13علي أحمد مدكور، مرجع سابق، ص  -  5
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  ج المدرسي دوراً كبيراً في إعداد األجيال الناشـئة والمتعلمـة بمـا يتفـق    ايؤدي المنه

  الـة فع وهـو كـذلك أداة   ،والفلسفة التي يعتنقها المجتمع، والمبادئ والقيم التي يرتضيها

  .1ي معالجة المشكالت التي يعانيها المجتمعف

عند بداية عمل المدرسة األساسية، كانت من بين المواد االجتماعيـة  والجدير بالذكر أنه 

علـى   1989التعديالت الجزئيـة سـنة   << ، لكنها غيرت جراء 1983التربية السياسية 

  .2>>برامج المواد االجتماعية

فـي   1071وقد جاء في المنشور الوزاري رقم  ،تماعيةإلى مادة التربية االقتصادية واالج

  :ما يلي 1998أوت  31

في ظل المالمح الجديدة لمجتمع متغير ومتجدد فالدور الذي ينبغي أن يلعبه مواطن القرن 

واستيعابه لهـذه المفـاهيم    .والتفاعل معها ايجابيا ،القادم يتمثل في إدراكه هذه التغييرات

ها وفق خصوصيات الوطن ومعطيات الظروف، والبد للمدرسة الجديدة وعمله على تكييف

أن تواكب هذه التطورات وتضطلع بمهمتها كمؤسسة تربوية تهيئ الناشئ للتفاعـل مـع   

المحيط بكل مركباته، بكيفية منسجمة ومتماسكة، آخذة بعين االعتبار معطيـات التغيـر   

  .ومراعية عناصر األصالة

بية الوطنية مناهج جديدة للطور الثالث من التعلـيم  وضعت وزارة التر وعلى هذا األساس

معوضة بذلك مناهج التربية االجتماعية المطبقة > مناهج التربية المدنية<األساسي بعنوان 

باإلضافة إلى ذلك تهدف إلى تكوين المـواطن الـواعي    لقيم المجتمع، أما التربية المدنية

يساهم في بنائه، وإلى إكسابه حسا مدنيا في المجتمع الذي  بالتزاماته كعضو كامل الحقوق

يجعله يتخيل القيام بواجبات المواطنة عن طواعية، ويعتز بكيانـه ومتشـبعا بشخصـيته    

   .3الوطنية

ومواكبـة التقـدم   ...و نتيجة للتغيرات التي عرفتها الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

الت، لذلك كان البد مـن حركيـة   العلمي والتكنولوجي والتقنيات الحديثة في جميع المجا

                                                        
  .3، ص 2006، التربیة الوطنیة في مدارس المملكة العربیة السعودیةراشد بن حسین عبد الكریم، صالح بن عبد العزیز النصار،  -  1
  .49مرجع سابق ، ص  بوفلجة غایات، -  2
، الدیوان الوطني للمطبوعات الدلیل المنھجي للتربیة المدنیة للطور الثالث من التعلیم األساسي ،عثمان فضیل، زعطوط عبد الرحمان -  3
  .7،  6، ص ص   2000درسیة، الجزائر، مال
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النظام التربوي التي نجد مصدرها في ضرورة التوفيق بين الثنائية القائمة بين ضـرورة  

الحفاظ على التراث الثقافي الوطني والقيم الدينية واالجتماعية مـن جهـة، واستشـراف    

  .1المستقبل بمستلزماته العلمية والتكنولوجية من جهة أخرى

كان ذلك من خالل اإلصالحات  دمناهج جديدة لمادة التربية المدنية، وقلذلك كان البد من 

 245، وهذا ما نص عليه المنشـور الـوزاري رقـم    )2003ديسمبر (التربوية الجديدة 

  .04/06/2003والمؤرخ في 

التربية المدنية بأنها مادة تعليمية استراتيجية تقوم على تكوين الفرد تكوينـا   وتعرف مادة

ضاريا، بتنمية الجوانب السلوكية فيه، فهي تعمل على إعداد الفـرد للحيـاة   اجتماعيا وح

المدنية إعداد يؤهله لعيش كمواطن صالح، يشعر بمسؤوليته، واعيا بالتزاماته كعضو كامل 

الحقوق في المجتمع الذي يساهم في بنائه يدرك ما له من حقوق وما عليه مـن واجبـات   

على القيم العالمية، وقادرا على مواجهة المشاكل فـي  متشبعا بشخصيته الوطنية ومتفتحا 

  .2الحياة اليومية

وقد اعتمد منهاج التربية المدنية كغيرها من المناهج األخرى المطبقـة فـي المـدارس    

ويعود هذا االختيار إلى االنتقال من منطلـق التعلـيم    على المقاربة بالكفاءات، الجزائرية

إلى منطلق التعليم الذي يركز على المتعلم ويجعل دوره الذي يرتكز على المادة المعرفية 

محوريا في الفعل التربوي، فبناء المناهج بهذه الكيفية تعطي فرصة للمتعلم للحصول على 

كل معرفة جديدة وكل ما يعده لتطوير شخصيته، وأن يكون مواكبا فعاال بـدوره الـذي   

  .سيجسده من خالل ممارسته للمواطنة

  3 :التربية المدنية بأن المتعلم يتوقع منه في نهاية التعليم المتوسط أن وقد جاء في منهاج

  .يعرف هويته ويعتز بانتمائه الوطني والحضاري -

 .الروابط األسرية و القيم االجتماعيةيحرص على توثيق  -

 .ويتمتع بروح االنضباط ويطبق القواعد الصحية ويحافظ على البيئة يحترم النظام، -

 .العلمي والتكنولوجي لألمة ، وانعكاساته على الفرد والمجتمعيعي أهمية التطور  -
                                                        

  . 1، ص 2003، دیسمبر ، الجزائرالمتوسطمنھاج التربیة المدنیة السنة الثانیة من التعلیم مدیریة التعلیم األساسي،  -  1
  .21، ص نفس المرجعمدیریة التعلیم األساسي،  -  2
  20، ص 2003، دیسمبر ، الجزائرمن التعلیم المتوسط الرابعةمنھاج التربیة المدنیة السنة مدیریة التعلیم األساسي،  -  3
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 .يحرص على إتقان العمل ويؤمن به كأداة من أدوات التطور واالزدهار -

 .يتحمل المسؤولية تجاه نفسه واتجاه اآلخرين -

 .يتعرف على حقوق اإلنسان ويحترمها -

 .يدرك أهمية العمل الجماعي ويبادر إلى المساهمة فيه -

 .سلوب العلمي في التفكير، ويبتعد عن الخرافات والتعصب واالنفعاليستخدم األ -

 .يتعرف على المؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية وخدماتها -

   في مرحلة التعليم المتوسط المدنيةالتربية مادة أهداف  - 2

  :العامة لمادة التربية المدنية األهداف -2-1

ف العامة للتربية، وأهداف التربية تسـتمد مـن   تستمد أهداف المناهج الدراسية من األهدا

القيم اإلنسانية وثقافة المجتمع وحاجات المجتمع، وخصائص وطبيعة : ثالث مصادر وهي

  .وحاجات المتعلمين

أو لمادة دراسية ما، فالبد أن تعكس هذه ..وعند تحديد أهداف المناهج لمرحلة تعليمية ما 

  .1ا ويحددها المجتمع لنظامه التربوي التعليمياألهداف الغايات التربوية التي يتبناه

 عبـارات هـي   >>وجدانيةاألهداف ال<<و >>معرفيةالهداف كاأل<<مفاهيم وعليه، فإن 

نوع اإلنسان المطلوب من المنهج، ويشير كل منها إلى ماهية القـدرة   ،تصنف في مجملها

  .2أو السلوك الذي سيجري به التالميذ بعد التعليم والتعلم

ن هذا التعريف أن األهداف هي السلوكيات المتوقعة من المـتعلم بعـد العمليـة    يتضح م

  .التعليمية التعلمية

أن الهدف التربوي يمثل المحصلة النهائية للعملية التربوية التي أنشئت مـن   تيلرو يرى 

  .3أجلها المدرسة لتحقيق النتائج المرغوب فيها

  .يه في نهاية العملية التربويةفالهدف التربوي هو تحقيق ما يراد الوصول إل

األهداف التربوية هي مجموعة العبارات التي تنشق منها  فإن :وحسب فؤاد سليمان قالدة

  .1قنوات تغيير السلوك تغييرا مرغوبا من خالل العملية التعليمية
                                                        

  .23كوثر حسین كوجك، مرجع سابق ، ص  -  1
  .31، ص ابقع سمحمد زیاد حمدان، مرج -  2
  .17، ص 2004دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان،  طرائق التدریس، منھج ، أسلوب ، وسیلة،خدام عثمان یوسف، و ردینة عثمان یوسف -  3
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نستخلص من هذا التعريف أن األهداف هي كل ما ينتظر منه تحقيق سلوك مرغوب فيـه  

  .ية التعليميةمن خالل العمل

  2:أما بلوم وزمالئه فيقسمون األهداف التربوية ويصنفونها إلى ثالث أهداف وهي

وتتضمن األهداف التي تتعامل مع عمليات التعرف على المعلومات : األهداف المعرفية -أ

واسترجاعها، وكذا إنماء القدرات والمهارات العقلية المعرفية، وتعتبر هذه األهداف مركز 

حوث بناء االختبارات في مجال التربية والتعليم، كما يعتبر ميدان مـن ميـادين   وجوهر ب

  .تطوير المناهج وتحسينها

يهتم باألهداف التي تصف التغيـرات فـي الميـول    ): العاطفية(األهداف الوجدانية  -ب

واالتجاهات والقيم، وإنماء التقدير، ودقة األحكام ورجاحتها، وتعتبر هذه األهداف صـعبة  

هم وصعبة التحديد والقياس، وقد يرجع سبب صعوبة متضمنات األهداف الوجدانية إلى الف

  3.أن الشعور واإلحساسات والعواطف الداخلية الكامنة هي محور اهتمامها

  .كما أن طريق الوصول إلى المشاعر والعواطف واإلحساسات الكامنة ليس باألمر السهل

ـ  :األهداف السيكولوجية -ت ي تصـف وتقـيس المهـارات الحركيـة     هي األهداف الت

والعضالت المسؤولة عن تناول األشياء والمواد، بمعنى آخر فان هـذه األهـداف تهـتم    

  . 4بالمهارات المتصلة بالتوافق العصبي الحركي

نستخلص من هذه الفقرة أن األنواع الثالثة من األهداف تتكامل فيما بينها لتحقيق الهـدف  

و الكامل للتالميذ في أي مجال من المجاالت التي ينبغي منها التربوي الشامل، لضمان النم

  .تنمية قيم معينة لدى التلميذ لمواجهة مشاكل الحياة المختلفة

  :وجاء في منهاج التربية المدنية أن هذا المنهج له غايات وأهداف يسعى لتحقيقها تتمثل في

اهج التعليمية، وبقطع النظر تسعى المنظومة التربوية من خالل المن :الغايات التربوية -أ

عن خصوصيات مجاالت المعرفة وحقول المواد التي تتكفل بها، وبصفة متكاملـة مـع   

التركيبات األخرى للمنظومة، إلى تحقيق إيصال وإدمـاج القـيم المتعلقـة باالختيـارات     

  .الوطنية
                                                                                                                                                                             

  .9فؤاد سلیمان قالدة، مرجع سابق، ص  -  1
  .27،  26ص  سلیمان قالدة، مرجع سابق، ص -  2
 .26 سلیمان قالدة، مرجع سابق، ص -  3
  .27، ص نفس المرجع -  4
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ير والقدرة تنمية معنى القانون واحترامه، واحترام الغ :قيم الجمهورية والديمقراطية -ب

  1.على االستماع لآلخر، واحترام سلطة األغلبية، واحترام حقوق األقلية

ضمان التحكم في اللغات الوطنية، وتثمين اإلرث الحضاري الذي نحمله  :قيم الهوية -ت

خاصة من خالل معرفة تاريخ الوطن وجغرافيته، واالرتباط برموزه، والوعي بالهويـة  

بالنسبة للتراث الثقافي الحال التاريخية والروحية والثقافية، كذا وتعزيز المعالم الجغرافية و

  .والحضاري بالنسبة لألمة الجزائرية

تنمية معنى العدالة االجتماعية، التضامن والتعاون، وذلك بتـدعيم   :القيم االجتماعية -ث

مواقف االنسجام االجتماعي واالستعداد لخدمة المجتمـع، وذلـك بتنميـة روح االلتـزام     

  .المبادرة، وتذوق العمل في آن واحدو

تنمية الفكر العالمي، والقدرة على االستدالل والتفكير النقدي، والتحكم  :القيم العالمية -ح

في وسائل العصرنة، واالستعداد لحماية حقوق اإلنسان بمختلف أشكالها، والـدفاع عنهـا   

  .عالميةوالحفاظ على المحيط، وكذا التفتح على الثقافات والحضارات ال

تنمية حب العمل والعمل المنتج المكون للثروة، واعتبار الرأسمال  :القيم االقتصـادية  -خ

البشري أهم عوامل اإلنتاج، والسعي إلى ترقيته واالسـتثمار فيـه بـالتكوين والتـدريب     

  .2والتأهيل

  :أهداف مادة التربية المدنية من خالل أدبيات التربية - 2- 2

أو  يتمثل في إعداد المواطن الصالحكما سبق وأن ذكرنا  المدنية الهدف العام للتربيةإن 

  . ويؤدي واجباته تجاه مجتمعه اإلنسان الصالح الذي يعرف حقوقه

 وذلك من منطلقات المدنيةللتربية  التربويين إلى ذكر أهداف تفصيليةبعض وقد تعرض 

لتي يؤمن بها من حيث العقيدة ا عين االعتبار خصوصية كل مجتمع متعددة تأخذ في

. واالجتماعية واالقتصادية التي يمر بها منها، والظروف السياسية والفلسفة التي ينطلق

فإن األهداف العامة للتربية للمواطنة تتشابه  )1985(العالمية للتربية  وحسب الموسوعة

تتفق على قائمة من القيم، ففي أمريكا مثال هناك  في كثير من الدول، حيث إلى حد كبير

                                                        
  .27 سلیمان قالدة، مرجع سابق، ص -  1
  .5مدیریة التعلیم األساسي، المرجع السابق ، ص  -  2
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والمساواة والسلطة والمشاركة والمسؤولية الشخصية تجاه الصالح  مثل العدالة يم فرديةق

وتوجد قائمة ، جماعية مثل الحرية والتعددية والخصوصية وحقوق اإلنسان وقيم العام،

 أما ،بريطانيا تتمثل في الحرية والتسامح والعدل واحترام الحق واحترام العقل في مشابهة

 الفرد قيم مماثلة مثل حفظ حقوق اإلنسان وإيجاد ظروف اجتماعية تمكن ألمانيا فتوجد في

  .النمو بشكل حر وإيجاد مؤسسات اجتماعية من

  1 :في اآلتي المدنيةأهداف التربية  ) 1990(وقد لخص سعادة 

   .السياسي الذي يعيشون فيه تزويد التالميذ بفهم إيجابي وواقعي للنظام-أ

تؤثر في مجرى  القرارات السياسية التي ضرورة مشاركتهم فيتعليم التالميذ القيم، و-ب

   .حياتهم في البيئة المحلية

  .التالميذ لحقوق األفراد وواجباتهم فهم-ت

وتقدير القوانين  الذي يعيشون فيه، واحترام فهم التالميذ للنظام التشريعي للقطر-ث

   .التشريعية

   .يعيش فيه التالميذ ي منها المجتمع الذيالقضايا العامة الراهنة التي يعان التعرف على-ح

   .الدولية فهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة والنشاطات السياسية-خ

المحلي  المستوى فهم وسائل اشتراك التالميذ في النشاطات الوطنية والقومية على- د

  .واإلقليمي العربي

الخدمات  والعمل على تلك فهم الحاجة الماسة للخدمات الحكومية واالجتماعية- ذ

  .واستخدامها والمساهمة فيها

 2:ترمي إلى تحقيق األهداف التعليمية اآلتية المدنيةالتربية  أن) 1987(كما ذكر التل 

ومثلها وقيمها  واالعتزاز والوالء لألمة العربية واإلسالمية وعقيدتها وفكرها االنتماء-أ

   .محور وجود هذه األمةإن هذا االنتماء واالعتزاز والوالء هو  حيث

   .الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية االلتزام بمبادئ-ب

   .واإلقليمية أشكاله الطائفية والمذهبية والعرقية التحرر من التعصب والتمييز بجميع-ث

                                                        
  .41، ص 1990، دار العلم للمالیین، بیروت، مناھج الدراسات االجتماعیةأحمد،  سعادة جودت -  1
  .157، ص 1987للواء، عمان، ، دار امقدمة في التربیة السیاسیة ألقطار الوطن العربيالتل سعید،  -  2
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  السياسية التي تمكن المواطن من أن يلعب دوره السياسي اكتساب الثقافة-ث

   .يةومسؤول بوعي وخلق وكفاية

   .اإليمان باألخوة اإلنسانية القائمة على الحق والعدل والمساواة-ح

 على السياسية اإليمان بالمنهج العلمي كوسيلة لمعالجة قضايا اإلنسان والمجتمع-خ

   .المستوى الوطني والقومي والعالمي

رجة عقيدتها أو د األرض وأممها مهما كان لونها أو اإليمان بالمساواة بين جميع شعوب- د

   .تقدمها أو تخلفها

  1 :فيشيران إلى أهداف أكثر شمولية تتمثل في اآلتي) 1987(رضوان ومبارك  أما

  ووظيفة النظام الحكومي والقواعد التي يقوم عليها كمشاركة الشعب، فهم-أ

   .ومصدرها، ومبدأ الفصل بين السلطات السلطة

  ي تنظيم حياتهم، وكيفيةبالمواطنين، ودوره ف فهم النظام، ووظيفته، وعالقته-ب

   .الخ… الشرطة  التعامل معه كنظام القضاء ونظام

العالقات الخارجية  فهم أسس السياسة الجارية كاالنفتاح والحياد اإليجابي ودوائر-ت

   .وحدود هذه السياسة

التوازن بينها، ووسائل  تكوينها، وعالقتها، وحفظ فهم الطبقات االجتماعية، وكيفية-ث

   .نتهاتحقيق مرو

   .وسائل التعاون بين األمم والدول والمنظمات معرفة-ح

  وفهم فكرة تالزم الحقوق والواجبات، وأنه ال معرفة حقوق المواطن، وواجباته،-خ

   .قبل الحصول على الحق حق بال واجب، ووجوب تقديم الواجب

   .والتكامل تنمية االتجاهات االجتماعية الصالحة كالتعاون- د

   .الضرائب، ونظام التقاضي، ونظام المرور وغير ذلكمعرفة نظم - ذ

على  والوقوف تنمية االتجاه الصالح نحو الديموقراطية، وتكوين المهارات الالزمة لها،-ر

   .مفاهيمها الصحيحة، وتكوين المفاهيم الصحيحة لألشياء كالملكية والحرية

                                                        
   .74، ص 1987 القاھرة،، اإلدارة الثقافیة، 3ط، جامعة الدول العربیة، المؤتمر الثقافي الرابع،التربیة المدنیةأبو الفتوح رضوان،  - 1
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   .الخاص الصالح، والصالح العام، وتقديمه على يةتكوين عادات احترام الملك-ز

التي  والقوى معرفة وسائل األعالم والدعاية، وخطرها، وكشف زيفها وانحرافها-س

   .وراءها

فإنها يمكن أن  إذا ما درست بطريقة جيدة المدنية من جهته أوضح أبو سرحان أن التربية 

  1 :تهيئ التالميذ إلى

االجتماعية، من  فعالة في الحياةالفهم اإليجابي الواقعي للنظام االجتماعي، والمشاركة ال -أ

   .أجل خير الجماعة، التي هم أفراد منها

  البداية إلى المواطنة الصالحة في مجتمعهم، إلى جانب أنهم أفراد في التوجيه منذ -ب

   .وتالميذ في مدارسهم أسرهم،

  مالتي تؤثر في حياتهم وبيئته تعلم القيم، وضرورة مشاركتهم في القرارات السياسية، -ت

   .المحلية

 أنفسهم، وبينهم وبين أفراد مجتمعهم، وغيرهم من تنمية روح التعاون بين التالميذ -ث

   .في مجال الخدمات الحكومية واالجتماعية التطوعية المجتمعات اإلنسانية، ال سيما

  المسؤولية للمشاركة في األنشطة الوطنية والعالمية، على أساس تنمية الشعور بتحمل-ج

   .وواجباتهم حقوق األفرادإدراك 

  االجتماعية وطرق القدرة على إصدار األحكام في القضايا الراهنة، والمشكالت -ح

   .معالجتها وحسن التصرف في مواجهتها

 واتساع المعرفة، وتكوين خالصة مفيدة، من التجارب المحلية والقومية فهم روح العلم -خ

   .النفع على التالميذ أنفسهم وعلى مجتمعهمفي ميدان الحضارة، مما يعود ب واإلنسانية،

  سبق، يتضح أن هناك تفاوتاً بين بعض التربويين في تقدير أهداف التربية ومما

 باحث وذلك من منطلق نظرة كل المدنيةوربما اختالفاً في ترتيب أولويات التربية  ،المدنية

والسياسية والقومية لكل  وإلى تقديره للدور الذي تؤديه التوجهات الدينيةها إلى مفهوم

الوصول إلى نتيجة مفادها  من لكن هذا ال يمنع. في تشكل أهداف التربية الوطنية مجتمع

                                                        
  .30ص ، 2002، دار الخلیج، عّمان، التربیة االجتماعیة والوطنیة دراسات في أسالیب تدریسأبو سرحان وعطیة عودة،  -  1
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العام الذي يعد الهدف  الهدف أن جميع األهداف التي سبق ذكرها مهمة وتصب في خدمة

   .الصالح أال وهو إعداد المواطن المدنيةاألساسي للتربية 

  :المدنية من خالل المنهاج أهداف مادة التربية-2-3

فـي المجـاالت    او يمكن أن نجمل األهداف التي يسعى منهاج التربية المدنية إلى تحقيقه

  1:التالية

  :المجال االجتماعي  -أ

w       فهم المقومات األساسية التي يرتكز عليها المجتمع الجزائري، وصيانتها. 

w   م القانون ورأي األغلبية، والتفاعل مع المحيط معرفة قواعد الحياة المشتركة، في ظل احترا

 .الذي يعيش فيه الفرد

w   في ظل التسـامح والتعـاون    ،اكتساب الدافعية للمساهمة في الحياة المدنية عن وعي واقتناع

 .والتضامن واحترام اآلخر

w       التعبير عن المواقف الشخصية بشجاعة وموضوعية. 

w       ردية والجماعية وتحملهاالشعور بالمسؤولية الف. 

  :المجال السياسي  -ب

w      حب الوطن واالعتزاز باالنتماء إليه، والدفاع عنه وصون وحدته وثوابته وسيادته.  

w      معرفة نظام الحكم ومؤسسات الدولة، وإدراك أهميتها، وضرورة الحفاظ عليها . 

w      قليمية والعالميةمعرفة آليات سير المؤسسات المحلية والوطنية واإل. 

w   معرفة حقوق اإلنسان وممارستها على أساس المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع في ظل

 .النظام الجمهوري الديمقراطي

w          اكتساب قواعد النقد الموضوعي وممارستها في االستدالالت وإصـدار األحكـام واتخـاذ

 .القرار

                                                        
، ص 2003، المركز الوطني الوثائق التربویة، الجزائر، الوثیقة المرفقة لمنھاج التربیة المدنیة للسنة الثانیة متوسطوزارة التربیة الوطنیة،  -  1
9.  
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 :المجال االقتصادي  -ت

w       م النظام االقتصادي للبالد، وتنمية روح التطلع إلى المشاركة في بنائهفه.  

w       غرس حب العمل وإتقانه، وتقدير العاملين.  

w الحرص على اكتساب العلم والتكنولوجيا.  

  :المجال الدولي واإلنساني  -ث

w       التفتح على العصرنة وتبني المبادئ اإلنسانية .  

w       السلم، البيئة، الصحة، التغذية، (كـ . ات العالمية التي تخدم القضايا اإلنسانيةمعرفة المنظم

 ).اإلغاثة

w       فهم عالقة الجزائر بالمجتمع الدولي، والقضايا العالمية، وموقف الجزائر منها.  

w   وحمايتها وممارسة قواعد الصحة في  ،التفاعل اإليجابي مع المحيط بالمحافظة على الطبيعة

  .حياة اليوميةال

يتبين من خالل ما سبق أن الغايات واألهداف التربوية لمنهاج التربية المدنية، تتجسد فـي  

الوطنية، و هذه القيم تعد التلميذ إلى القيام بواجباته تجـاه  بالتربية االجتماعية وقيم متعلقة 

ـ ...االجتماعيـة   والقيم وطنه واحترام قوانينه ومؤسساته وترسيخ العدالة ك لتكـوين  وذل

بانتمائه مواطن متفتح على الثقافات العالمية محافظا على هويته الوطنية ورموزها ومعتزا 

  .االجتماعي

  

  

  لمرحلة التعليم المتوسط مكونات منهج مادة التربية المدنية -3

 ،أهـداف المحتـوى  : يتكون منهاج التربية المدنية من العناصر التالية بشكل عام وهـي 

وهي مكونات تعمل في إطار كلي متكامل خالل العملية  1طرق التدريس،أساليب التقويم، 

 ،بدون محتوى وال محتوى بدون طريقة تقدمه إلى التلميذ االتعليمية، بحيث ال نتصور هدف

                                                        
 .3، ص 2003، المركز الوطني للوثائق التربویة، الجزائر، مناھج السنة الرابعة متوسطوزارة التربیة الوطني،  -  1
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 وال تعديل في العملية التعليمية بدون تقويم يوضح من خالله إلى أي حد استطاع التلميـذ 

  .بلوغ الغايات التربوية المنشودة

لـى آراء  وسنحاول إدراج النقاط المتضمنة لهذه العناصر بالعرض والتحليل باالعتمـاد ع 

، ومنهاج التربية لمرحلة التعليم المتوسط المعد من طرف اللجنة بعض الباحثين والتربويين

  ).2003ديسمبر (الوطنية للمناهج 

  :ملمح التخرج من التعليم القاعدي -3-1

نمية شاملة للمتعلم، في المجال الوجداني والمجـال الحسـي   تهدف التربية القاعدية إلى ت

الحركي، والمعرفي، ومعنى ذلك أنه ينبغي أوال استهداف ازدهار الشخصية، بحيث يـتم  

  1:التأكيد على إيقاظ

 .الفضول، التساؤل، االكتشاف -

 .الرغبة في االتصال بين األفراد -

 .الرغبة في التفتح على المحيط -

 .التكنولوجيا والفنونحب العلم، والتقنية و -

 .االحساس والشعور الجمالي -

 .روح اإلبداع والفكر األخالقي -

 .روح االستقاللية والمسؤولية -

 .الشعور باالنتماء إلى مجتمعه -

 .الشعور بالهوية الثقافية من خالل كل تركيباتها -

 .الثقة بالنفس، وفي تنمية شخصيته -

 .روح المواطنة والقيم السامية للعمل -

 2:لمستهدفة في نهاية التعليم المتوسط تسعى إلى تحقيقوالكفاءات ا

والمهارات المكتسبة في ممارسة المواطنة المسـؤولة والتفاعـل    تفعيل المعارف -

 االجتماعي
                                                        

  .6مرجع سابق، ص ، مناھج السنة الرابعة متوسطارة التربیة الوطني، وز -  1
  .22 مرجع سابق، ص، متوسط الثانیةمناھج السنة وزارة التربیة الوطني،  -  2
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 .تمييز عناصر الهوية واالعتزاز بها، وممارسة حقوقه وواجباته -

 .المشاركة في الحياة الجماعية وتطبيق القواعد المنظمة لها -

 .م اإلنسانية، وحقوق اإلنسان والحريات الجماعية والفرديةاحترام القي -

 .ممارسة السلوك الديمقراطي في ظل القيم والقوانين المنتظمة لحياة المجتمع -

 .يعمل بقواعد الحياة المشتركة -

 .يعرف قواعد العمل الجماعي ويمارسه -

 .يعرف مسؤولية األفراد في المجتمع ويتحمل مسؤولية تصرفاته -

 .حقوق والواجبات التي يمارسهايميز بين ال -

 .يعرف بعض القواعد األمنية وتطبيقاتها عند الحاجة -

   .بأمثلة عن الوضعيات التي تبين حقوق اإلنسان والمواطنيأتي  -

نالحظ أن األهداف تندرج ضمن التصنيف الذي وضعه بلوم وزمالئـه والمتمثلـة فـي    

ى إلى إعداد فـرد واعـي بهويتـه    األهداف المعرفية والوجدانية والنفسحركية، التي تسع

  .ومعتز بثقافته، ويؤدي ما عليه من واجبات ومعرفة ما له من حقوق

سنقوم في ما يلي ) األهداف(وبعد أن تطرقنا إلى المكون األول من منهاج التربية المدنية 

وذلك بشـيء   االجتماعيةبتناول العنصر الثاني من أركان هذا المنهاج أال وهو المضامين 

  .لتفصيلمن ا

  : االجتماعيةالمضامين -3-2

هـذه  يعتبر المحتوى من العناصر المهمة المكونة لمنهاج التربية المدنية، والتـي تـربط   

العناصر مع بعضها البعض لتحقيق شمولية وتكامل فيما بينها، حيـث أن الهـدف العـام    

سة إجتماعيـة  للتربية المدنية يرمي إلى إكساب التلميذ معارف وسلوكيات تؤهله إلى ممار

  .مسؤولة وصحية وذلك من خالل المضامين والمحتويات التي تسعى لتحقيق هذه األهداف

وقبل التطرق إلى مضامين مناهج التربية المدنية، سندرج بعض المفاهيم والتوضـيحات  

  .والنقاط المتعلقة بالمحتوى

  :مفهوم المحتوى-أ
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ناصر التي تكون منظومة المنهج يعرف حسن شحاتة المحتوى بأنه العنصر الثاني من الع

الدراسي بمفهومه الحديث، حيث تسبقه األهداف التعليميـة، وتلبيـة طرائـق التـدريس     

  .1والوسائط واألنشطة المدرسية ثم التقويم

حسب حسن شحاته فالمحتوى يأتي بعد العنصر األول من عناصر المنهج وهي األهداف، 

  .على هذه األهدافأي أن المضامين التعليمية تستقي اعتمادا 

مجموعة الحقائق والمعايير والقيم اإللهية  :ومن جهته علي أحمد مدكور يرى أن المحتوى

الثابتة، والمعارف والمهارات والخبرات اإلنسانية المتغيرة بتغير الزمان والمكان وحاجات 

لمنشودة الناس، التي يحتك المتعلم بها، ويتفاعل معها، من أجل تحقيق األهداف التربوية ا

  .2فيه

وعليه، فالمحتوى مجموعة المعارف والخبرات والموضوعات التي يتعرض لها المـتعلم  

في حياته اليومية والمتعلقة بمحيطه االجتماعي، ويتفاعل معها، من حيث أنه يؤثر ويتأثر 

  .بها، والتي تسعى إلى تحقيق األهداف والغايات التربوية

األفكار والعناصـر األساسـية أو المـدركات     ويعرف كوثر حسين كوجك المحتوى بأنه

  3.والمفاهيم الرئيسية المراد أن يتعلمها التلميذ في كل صف من صفوف المرحلة التعليمية

أي أن المحتوى هو الوسيلة التي يتم بها تحقيق  والمحتوى هو وسيلة تحقيق أهداف المنهج

ي كل ما يقدم للتلميـذ مـن   أهداف المنهج، التي تشمل المفاهيم واألفكار والموضوعات أ

  .معلومات في أقسام المرحلة التعليمية

ويرى محمد الصالح الحثروبي في مؤلفة مدخل إلى التدريس بالكفاءات أن المحتويات هي 

األشياء التي يتناولها التعليم اآلن فعلى التعليم يخص هذه األشياء وبالضرورة وألننا نتناول 

شياء، حيث يرى أنه في المقاربة بالكفاءات تنطلـق مـن   عندما نتعلم فإننا نتعلم بعض األ

وصف وتحليل الكفاءات المتوقعة قبل الشروع في طرح التساؤالت حول األهـداف ثـم   

  4.المحتويات المتصلة بهذه الكفاءات

                                                        
  .75حسن شحاتة ، مرجع سابق ، ص  -  1
  .205علي أحمد مدكور، مرجع سابق ، ص  -  2
  .29، ص 2001، القاھرة ، ) كتابة -توزیع  –نشر (، عالم الكتب ،  2، طالتدریساتجاھات حدیثة في المناھج وطرق كوثر حسین كوجك،  - 3
  .38محمد الصالح حثروبي، مرجع سابق، -  4
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وعليه، فالمحتويات وفقا للمقاربة بالكفاءات هي كل ما يتناوله التلميذ أثناء القيام بالعمليـة  

ن معارف ومواقف وسلوكات وأنشطة لتحقيق الكفاءات المحددة فـي المـنهج   التعليمية م

  .والتي من خاللها يتم اختيار المحتويات

في منهاج التربية المدنية، جاءت على أنها عبـارة عـن دعـائم     االجتماعيةوالمضامين 

  .1وسلوكية متجانسة في وحدات تعليمية لمتطلبات بناء مستوى وكفاءة معينةمعرفية 

  :التربويةاالجتماعية معايير صياغة المضامين  -ب

  :يتفق على أحمد مدكور مع حسن شحاتة في أن اختيار المحتوى يتم وفق طرق ثالث هي

يرى على أحمد مدكور أنها تعتمـد علـى تحديـد حاجـات الدارسـين      : الطريقة األولى

  .2ومشكالتهم، والمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها في حياتهم وأعمالهم

ويتبين هنا أنها تتم عن طريق تحديد حاجات المتعلمين المختلفة، ومن خالل ما يتعرضون 

  .إليه من مشكالت، وما يحتاجون إليه من معلومات وأفكار في حياتهم

ويرى كذلك حسن شحاته أنها تتم عن طريق مسح المشكالت التي تواجه التالميـذ فـي   

ائل والقضايا االجتماعية وميولهم لموضـوعات  حياتهم اليومية، ومسح اتجاهاتهم في المس

  .3معينة

في أي أن تتم عن طريق التعرف على جميع ما يتعرض له التالميذ من مشكالت مختلفة 

  .جميع مجاالت حياتهم

أكثر من  ،)الرياضياتوكاللغة، (التي تهتم بتحديد مطالب المادة التعليمية  :الطريقة الثانية

فالترتيب المنطقي للمواد الدراسية وكل المعارف المعلومات  اهتمامها بحاجات الدارسين،

  .4والتطورات التي حدثت للمادة الدراسية يجب أن يكون متضمنا في محتوى المنهج

أي أن هذه الطريقة تهتم بالمادة الدراسية وما تتطلبها أكثر مـن اهتمامهـا بمـا يتطلبـه     

  .المتعلمين

نشطة واألعمال وما نتطلبه من كفاءات وترجمتها ويرى حسن شحاتة أنه يتم فيها تحليل األ

  .1إلى خبرات توزع على الصفوف الدراسية بشكل مندرج ومتكامل وشامل
                                                        

  .33مدیریة التعلیم األساسي، مرجع سابق، ص  -  1
  .205، ص ابقعلى أحمد مدكور، مرجع س -  2
  .77، ص ابقحسن شحاتة ، مرجع س -  3
  .207 علي مدكور ، مرجع سابق ، ص -  4
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حيث أن هذه األنشطة واألعمال تندرج ضمن المادة الدراسية، وتوزع في شكل خبـرات  

  .على الصفوف الدراسية

الخبرات، في كل مجال من هي طريقة اختيار محتوى المنهج عن طريق  :الطريقة الثالثة

  .2مجاالت المعرفة

و تبين أن هذه الطريقة تتم عن طريق الخبراء المتخصصين، كل حسب التخصص الـذي  

  .يشغله في مجاالت المعرفة المختلفة

، حيث يتم سـؤال أو  نأنها تعتمد على آراء الخبراء األكاديمييكذلك حسن شحاتة يرى و 

عن أساسيات هذه المادة، وما يجب تقديمه للتالميـذ   تخصصين في مادة دراسيةماستفتاء ال

  .3في كل صف دراسي

فالمتخصصين لهم دراية ومعرفة كبيرة بمستويات التالميذ وبالمعارف التي تـتالءم مـع   

  .قدراتهم وإمكانياتهم وميوالتهم، وذلك اعتمادا منهم على البحوث العلمية في الميدان

أن تعتمد علـى أن تكـون موافقـة لخصـائص     أن محتويات المناهج البد و إلى نخلص

إضـافة إلـى موافقتهـا للبيئـة     ...المتعلمين من قدرات وإمكانيات وميوالت واتجاهـات 

االجتماعية التي يعيش فيها هؤالء المتعلمين، وتمس مشكالتهم اليومية، وهذا ما تتضـمنه  

من خـالل   جتمعهميعي مسؤوليته تجاه  محتويات منهاج التربية المدنية وذلك إلعداد فرد

  .باألخالق والقيم االجتماعيةتشبعه 

  :ترجمة المحتوى ألهداف المنهج -ت

الخطوة األولى في بناء المنهج هي تحديد األهداف، ثم تترجم هذه األهداف إلى مجموعـة  

من الخبرات التعليمية التي تساعد في تحقيق هذه األهداف، بحيث تتنوع هـذه الخبـرات   

. رق المجاالت المعرفية والوجدانية والمهارية في توازن وتكامـل بتنوع األهداف، لتستغ

وهنا يجب االلتفات إلى ضرورة أن ترتبط األهداف الخاصة بكل مادة دراسية باألهـداف  

  . العامة والخاصة معا

 :  ارتباط المحتوى بالمعرفة العلمية الحديثة -ث

                                                                                                                                                                             
  .76، ص ، مرجع سابقحسن شحاتة -  1
  .207، ص على أحمد مدكور، مرجع سابق -  2
  .76سابق، ص مرجع ، حسن شحاتة -  3
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ف العلمية المعاصرة، حتـى ال  ارتبط بالمعارليكون محتوى المنهج صادقا وذا داللة، إذا 

ويشترط هنا ليكون المحتوى  ،لمتعلم موضوعات مختلفة وقديمة، وثبت علميا خطؤهالتقدم 

أن يقدم لمتعلم الحد األدنى ألساسيات العلم، والتي يحتاجها اإلنسان العادي حتـى   ،صادقا

 .يتوافق مع مجتمعه، بحيث يعكس أحدث المفاهيم وأصدقها

 :ول والعمق في تقديم المحتوىالتوازن بين الشم  -  ح

من أفكـار ومفـاهيم    مالبد أن يتضمن المحتوى التعليمي األساسيات التي يقوم عليها العل

 وقضايا وطرق تفكير، تنظم وتجمع هذه األساسيات حتى ال يتشـتت التالميـذ بتفاصـيل   

كثـر  حيث تكـون أ  ،والمبادئ والتعميمات التي تقوم عليها وافرعية كثيرة، دون أن يفهم

توفير الدراسات المتعمقـة المنتقـاة مـن    وهذا يتطلب  ،شموال واتساعا من حيث التطبيق

  .أساسيات المواد الدراسية، شريطة أن تكون تلك األفكار المنتقاة محورية وأساسية

 :اتساق المحتوى مع الواقع االجتماعي والثقافي للتلميذ  -  خ

تعلمه له داللة ومغزى ويمس حاجة من ينشط المتعلم ويصبح مشاركا إيجابيا وإذا كان ما ي

له قيمة وتنـاغم   ما يتم اختيارالبد أن ولذلك عند اختيار محتوى المنهج، . حاجات المتعلم

مع العالم الثقافي واالجتماعي، الذي يعيشه المتعلم من المتطلبات األساسية للثقافة والقضايا 

توسيع حدود المواد الدراسـية  المعاصرة والمطروحة على الساحة الثقافية، ومما يتطلب 

في بناء بحيث تتصل بمجاالت معرفية غير قومية، وفحص القيم التي يجب أن نلتفت إليها 

محتوى المنهج الدراسي، شريطة فحص هذه القيم في ضوء الظروف المتغيـرة وتزويـد   

ب أقداره المتعلم بمهارات النقد وبالتفكير العلمي، وكلها مهارات الزمة للفرد المستنير بجان

  1.على امتالك األساليب المبتكرة في حل المشكالت واالستغالل في التفكير

  

  

 :التعليميةاالجتماعية إمكانيات التلميذ والمضامين   - د

تعتبر أساسا في بناء المنهج وهذا يعني أنه في كل موقف  للتلميذ القاعديةإن االستعدادات 

لك يتم على أساس قدرات المتعلمـين  تعليمي نختار منه خبرات ونخططها وننظمها فإن ذ
                                                        

  .51 سابق، صمرجع ، حسن شحاتة -  1
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وميولهم وحاجاتهم ومشكالتهم، وحتى يصبح هذا المحتوى ذا معنى ومغزى للمتعلم وعند 

نهتم بالخبرات السابقة التي يمتلكها التلميذ حتى نبني عليها خبرات اختيار محتوى المنهج 

يكتشفوا حاجـاتهم فـي    ميذ أنجديدة، ونختار أمثلة أقرب إلى حياة التلميذ، وأن نعلم التال

  1.ضوء االطار االجتماعي وقيمه

 :مراعاة التمييز في المحتوى لمقابلة الفروق الفردية  - ذ

البد عند بناء المنهج من مراعاة الفروق الفردية حتى يتالئم مع اختالف مستويات التالميذ 

طلـب  المتفوقين والعاديين والضعاف، وهذا التمييز الذي يراعى في اختيار المحتـوى يت 

التدرج في مستويات الصعوبة والتعقيد كما يمكن ايجاد بعض الموضوعات االختيارية في 

المادة الواحدة والجمع بين الخبرات األكاديمية والخبرات العلميـة، والعنايـة باألنشـطة    

اإلثرائية والفراغات الخارجية وتعميق المحتوى الدراسي للطالب وذلـك عـن طريـق    

  . 2عاب المواد الدراسية للطالب العاديينتدريبات تأسيسية إلستي

وخالصة هذه النقاط التي اندرجت ضمن معايير اختيار المحتوى، أن يكون هذا المحتوى 

وأن يكون شامال ومتعمقا ال سطحيا في تقديمـه ومركـزا علـى     عاكسا ألهداف المنهج

م وأن يتوافق مع الطريقة العلمية ويتالءم المحتوى مع قدرات التالميذ وحاجاتهم وميوالته

فيقدم للمتفـوق مـا يناسـبه،     وسطهم االجتماعي والثقافي ويراعى الفروق الفردية بينهم

وهذه المعرفة التي تقدم لتالميذ من خالل المحتوى، البـد أن تكـون   . وللعادي ما يناسبه

  .متجددة ومواكبة لتطورات التي يعرفها العالم في جميع المجاالت لتحقيق الصدق

  :المضامينأهمية  -ر

إن الكثير من المعارف واألفكار وحتى النظريات المعرفية المضمنة في المناهج التربوية 

قد ال يمكن أن تهتم بهذه القيمة كما قد ال تعني أو تجسد هذا المعيـار المتعلـق بأهميـة    

فالتفاصيل الدقيقة والكثيرة المحشوة بطريقة أو بأخرى في متن المقرر  ،المحتوى الدراسي

تعليمي قد ال يكون لها قيمة تذكر للمتعلم، كما قد ال تكون مترابطـة بطريقـة منطقيـة    ال

                                                        
  .125 ، صابقعلى أحمد مدكور، مرجع س -  1
  .79،   77، ص ص ابقحسن شحاتة، مرجع س -  2
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وتسلسلية مما يجعل التالميذ كثيرا ما يتساءلون عن قيمة ما يتعلمونه وما أهميته، وهـل  

    .1العمليةيفيدهم في حياتهم ) مثال كالتربية المدنية(الذي يدرسونه في مادة معينة 

ميذ والمجتمع ككل، علـى اعتبـار أن   المحتوى بالنسبة للتال هتمام بقيمةويتبين من هذا اال

المتعلم ال يعلم أهميتها وفائدتها فـي حياتـه   كثيرا من المعارف والمعلومات التي يدرسها 

  .العملية

  :تنظيم المحتوى -ز

لك كان من الضروري تنظـيم وترتيـب   ذالمنهج هو أداة المدرسة لتحقيق أهدافها، ول<< 

  2>>المنهج، بحيث تحقق األهداف المرغوب فيها بيسر وسهولةخبرات 

  :محتوى المنهج يمكن تصنيفها فيما يليفالبدائل المطروحة لتنظيم 

يخضع لخصائص منهج المواد الدراسية المنفصلة حيث هناك التنظيم الذي  :الصنف األول

الدراسية المنفصلة  من عدد من المواد على المواد الدراسية، ويتكون المحتوى يتم التركيز

التي خططت ووضعت مقدما، ونظمت تنظيما منطقيا وفقا لطبيعي كل مادة، ويغلب على 

هذا التنظيم الطابع النظري، وغالبا يترجم في صورة كتاب كما يتم تناوله بطريقة تلقينيـة  

  .عن نشاط التالميذ وفاعليتهم

اط، وهو تنظيم قام كـرد فعـل   هناك التنظيم القائم على أساس منهج النش :الصنف الثاني

للتنظيم القديم السابق، فميول التالميذ وأغراضهم هي المحور الذي يـنظم علـى أساسـه    

وتخطيطه وتنفيذه على أسـلوب حـل    ،فالتالميذ يشاركون في اختيار المحتوى ،المحتوى

  .المشكالت وتخطيط وتنفيذ المشروعات

هتمام في التربية من المادة إلـى ميـول   النشاط قد نقل االإذا كان منهج  :الصنف الثالث

  .فكالهما قد أهمل معيار التكامل بين مكونات المحتوى التعليمي ،التالميذ وأغراضهم

فهو تنظيم يدور حول مشكالت الحياة وحاجات الدارسين : ومن هنا جاء التنظيم المحوري

  .أفرادا متكيفين مع مجتمعهم يعملون لصالحه ابقصد إعدادهم لليصبحو

                                                        
  .67، ص 1997، اإلسكندریة ،، المكتب الجامعي الحدیثلتربویة سیاسة التخطیط وإستراتیجیة التنفیذبناء المنھاج ا ،محمد ھشام الفالوقي -  1
 .79حسن شحاتة، مرجع سابق، ص  -  2
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ذن فالتنظيم المحوري يدور حول األمور العامة المشتركة التي ينبغي أن يدرسها جميـع  إ

  .الطالب في صف معين أو في مرحلة معينة

  1:و بذلك فالتنظيم ذو شقين

  .يلتزم به جميع الطالب في صف معين أو مرحلة معينةشق إجباري،  :الشق األول -

من المـواد االختياريـة والمناشـط     وشق اختياري تطرح فيه مجموعة: الشق الثاني -

المدرسية يختار الطالب من بينها ما يتسق مع حاجاتهم وميولهم وقدراتهم واسـتعداداتهم  

  .الخاصة

تنظيم الوحدات، وهو تنظيم قصد به تنظيم المحتوى في صورة معلومات  :الصنف الرابع

بذلك يتم القضاء على مترابطة وخبرات متكاملة حول المحاور األساسية المراد دراستها، و

خاصة في تنظيم المواد الدراسية المنفصلة، وتنظـيم   ،ظاهرة التفتيت والتجزيء الشائعة

  .منهج النشاط والمشروعات الذي لم يكتب له البقاء واالستمرار طويال

فطريقة الوحدات يمكن استخدامها عن طريق المنهج المحوري، فالتنظيم المحوري يمكن 

حدات أو محاور أساسية، وعليه فأسلوب الوحدات يقوم على أسـاس  أن يقدم في صورة و

، وعلى أساس التكامل بين المدرسـة والحيـاة،   اإلنسانيةترابط المعرفة اإلنسانية والخبرة 

  .واإليجابية والفاعلية بين الطالب والمعلمين وبقية عناصر المنهج

شة وفي إدارة المعلومات ويعتمد تنظيم الوحدات أيضا على أسلوب حل المشكالت والمناق

  .2المتكاملة للوصول إلى القدرة على االبتكار وإشراف آفاق المستقبل واالستعداد له

ويتضح من كل هذا أن تنظيم محتوى المنهج له عدة بدائل، هناك تنظـيم علـى أسـاس    

خصائص المادة الدراسية وإهماله لنشاط المتعلمين وتفاعلهم، وتنظيم آخر يقوم على أساس 

هج النشاط، الذي يهتم بالتالميذ وميوالتهم وأسلوب حل المشكالت وتنفيذ المشـروعات،  من

هم، والتنظـيم  واهتم بحاجات الدارسين ال بميـول  ثم جاء التنظيم اآلخر أال وهو المحوري

الذي يقوم على أسلوب الوحدات الذي يهتم بترابط المعرفة والخبرة اإلنسانية، وذلك ليحقق 

سة والحياة، فكل هذه المحاوالت والتنظيمات للمحتوى من أجـل إعـداد   تكامل بين المدر

                                                        
 .80 حسن شحاتة، مرجع سابق، ص -  1
  .210،  208علي أحمد مدكور ، مرجع سابق ، ص ص  -  2
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التلميذ للحياة وإيجاد الفرد المتفاعل مع مجتمعه المتحمل للمسـؤولية العـارف لحقوقـه    

  .المؤدي لواجباته

  :المتوسطة التعليم في مرحلة المدنية وصف لمقررات التربية  -3-3

حسـب   ،التعليم المتوسط على عدة مجاالتيعتمد في كتب التربية المدنية لمرحلة   

مجسدة الغايات التربوية  ،وفق التصور الجديد لصياغة المناهج والمقررات ،سنة الدراسة

  .معتمدة في ذلك على المقاربة بالكفاءات

  :ويمكننا أن نجمل محتوى برنامج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط

  1:سنة أولى متوسط التربية المدنية

  الحياة الجماعية في المؤسسة التعليمية: المجال التعليمي األول -

 الهوية والمواطنة: المجال التعليمي الثاني -

 البيئة والتراث: المجال التعليمي الثالث -

  2:سنة ثانية متوسط التربية المدنية

  القيم االجتماعية: المجال التعليمي األول -

 الهوية والمواطنة: المجال التعليمي الثاني -

 المؤسسات الخدماتية: لمجال التعليمي الثالثا -

 الديمقراطية والمسؤولية: المجال التعليمي الرابع -

 العلم والعمل: المجال الخامس -

 البيئة والصحة: المجال التعليمي السادس -

 3:التربية المدنية: السنة الثالثة متوسط

 المؤسسات العمومية والخدماتية: المجال التعليمي األول -

 الحياة الديمقراطية: عليمي الثانيالمجال الت -

 اإلعالم واالتصال: المجال التعليمي الثالث -

                                                        
  .125، ص 2004، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، األولى متوسطكتاب التربیة المدنیة للسنة ، وزارة التربیة الوطنیة -  1
  .110، ص 2004، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، متوسط الثانیةكتاب التربیة المدنیة للسنة وزارة التربیة الوطنیة،  -  2
 .3، ص 2004الوطني للمطبوعات المدرسیة، ، الدیوان متوسط الثالثةكتاب التربیة المدنیة للسنة وزارة التربیة الوطنیة،  -  3
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 المواطن والقانون: المجال التعليمي الرابع -

 المواطن واالستهالك: المجال التعليمي الخامس -

 الجزائر والمجتمع الدولي: المجال التعليمي السادس -

 1:التربية المدنية: السنة الرابعة متوسط

 الدولة والمجتمع الجزائري: ليمي األولالمجال التع -

 سلطات الدولة الجزائرية: المجال التعليمي الثاني -

 حقوق اإلنسان: المجال التعليمي الثالث -

 الحياة الديمقراطية: المجال التعليمي الرابع -

 العلم والتكنولوجيا: المجال التعليمي الخامس -

 وسائل اإلعالم واالتصال: المجال التعليمي السادس -

   الجزائر والمجتمع الدولي: مجال التعليمي السابعال

على إستراتيجية التـدريس عـن طريـق    في تدريس منهاج التربية المدنية يتم االعتماد و

مراعية للتـدرج فـي    ،التدريس باألهدافتعتمد على سابقا  تمقاربة الكفاءات بعد أن كان

فكل مجال تعلمـي   ،كفاءة الختاميةإلى المرحلية ثم ال ،بناء الكفاءات، من الكفاءة القاعدية

  .يشمل كفاءة مرحلية، وكل وحدة تشتمل على كفاءات مستهدفة خاصة بها

  :خالصة

  :من خالل هذا الفصل نخلص إلى ما يلي

متعددة على أساس وإصالحات إن مرحلة التعليم المتوسط مرت بمراحل وتطورات 

االستقالل إلى يومنا هذا، وقد مست  التغيرات المختلفة التي عرفتها المدرسة الجزائرية منذ

المناهج والمقررات الدراسية، وذلك من أجل  ،هذه اإلصالحات والتعديالت الخاصة

منظومة تربوية فعالة تعمل من خالل مناهج تربوية قيمة قادرة على مواكبة  إلى الوصول

  .جميع التطورات التكنولوجية التي تعرفها الجزائر وجميع دول العالم

                                                        
  .4، ص 2004، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة، متوسط الرابعةكتاب التربیة المدنیة للسنة وزارة التربیة الوطنیة،  -  1
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ر منهاج التربية المدنية من بين المناهج التربوية المهمة في النظام التربوي، ويعتب  

وذلك للدور الذي يقوم به في مساعدة الفرد على التكيف مع المجتمع وتفاعله معه ايجابيا، 

  .وااللتزام بقيم ومعايير المجتمع واحترام القانون واألعراف والعادات و التقاليد

ومتداخلة فيما بينها وتكمل  ،نهاج التربية المدنية مترابطةوقد جاءت مجمل مكونات م

بعضها البعض، حيث كانت المضامين التعليمية للمنهج محققة لألهداف من خالل إكساب 

  .المتعلم المعارف والمهارات التي تشكل لديه مفهوم المواطنة

رفة مدى وسوف نحاول من خالل الدراسة الميدانية وجمع البيانات، أن نتوصل إلى مع

إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة (نجاح هذا المنهاج المعد وفق المقاربة الجديدة 

  .في ترسيخ القيم واألبعاد االجتماعية للمجتمع الجزائري عند التالميذ )الكفاءات

ال يكمن نجاحه في الصياغة لمادة من المواد، المنهاج التعليمي وفي حقيقة األمر فإن 

أي مع العنصرين اآلخرين مع الواقع، الناجح  قدرته على التفاعلبل في  ،ةالنظرية الجديد

  .)التلميذ واألستاذ(من العملية التعليمية 
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  :تمهيد 

وتفسير البيانات المتعلقة بإستراتيجية التـدريس عـن   سوف نحاول في هذا الفصل تحليل 

طريق المقاربة بالكفاءات من ناحية محتوى برامج التدريس التي احتوتها كتـب التربيـة   

وتبويـب  سوف يكون ذلك عن طريق تصنيف ربع للتعليم المتوسط، والمدنية للسنوات األ

حتى يسهل اسـتخالص   ،المعبرة عن األبعاد االجتماعية في جداول االجتماعيةالمضامين 

النسب واألرقام ذات الداللة اإلحصائية كما أننا سنستعين بالبيانات والمعطيات اإلحصائية 

 ،المعبرة عن كل بعد اجتماعي االجتماعيةوالنسب المستنتجة من المقارنات بين المضامين 

ا بباقي المتغيرات األخرى كالمرحلـة العمريـة ومعـايير الوضـوح والدقـة      وعالقته

  . واإلستشهادات والحجج

بعد تطبيق بطاقة تحليل محتوى كتب التربية المدنية لسنوات التعليم المتوسـط  حيث أنه  

أنواع من البيانات، البيانـات األول تتعلـق بعـدد المضـامين      ستةاألربع حصلنا على 

 ، فتتعلـق الثانيـة برة عن كل بعد من األبعاد االجتماعية، أمـا البيانـات   االجتماعية المع

، فتتعلق بطبيعـة المضـامين   الثالثةبمجاالت التعبير عن كل بعد اجتماعي،  أما البيانات 

تتعلق بـأنواع   الخامسةتتعلق بأساليب التوضيح والشرح، والبيانات  والرابعةاالجتماعية، 

 السادسةن المستخدمة لترسيخ األبعاد االجتماعية، والبيانات الحجج واالستشهادات والبراهي

تتعلق بالحديث عن نوعين من المضامين االجتماعية، المضـامين المباشـرة المقصـودة    

والمستهدفة، والمضامين غير المباشرة التي جاءت في سياق الحديث عـن موضـوعات   

  .أخرى

يعمل منهاج التربية  :االجتماعيل التفاعبعد ب تحليل وتفسير البيانات المتعلقة -أوال
على ترسيخ صور  المدنية المعد وفق إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات

التي  االجتماعيةمن خالل المضامين ، االجتماعي االيجابي في ذهن التلميذ التفاعل
يس يتضمنها كتاب التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط، حيث أنه يعمل على تكر

حارب العزلة واالنطواء ت، وواإليثارالتعاون والتآزر ك السلوكيات االجتماعية االيجابية
  .والتقوقع حول الذات
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لقد تم التعبير عن مجمل األبعاد االجتماعية في الكتب األربع  :الكميةناحية المن  - 1- 1

ين االجتماعية من المضام 112التربية المدنية من خالل  لمادةلسنوات التعليم المتوسط 

والجدول أدناه %  11.93عبرت عن بعد التفاعل االجتماعي أي ما يشكل نسبة  14منها 

  :يبين ذلك بالتفصيل

  )4(جدول 

  يبين عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعي في السنوات األربع

  مضامين مباشرة  البعد االجتماعي

  النسبة  العدد  

  % 11.93  14  تماعي االيجابيبعد التفاعل االج

  % 27.52  31  بعد الضبط االجتماعي

  % 48.62  53  بعد االنتماء االجتماعي

  % 11.93  14  البعد األخالقي و اإلنساني

  % 100  112  المجموع
  

إن هذه النسبة تعني أن كتب التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط لم تعر اهتماما  -

، وعند تصفحنا بمختلف مضامينه االجتماعية المعبرة عنهجتماعي كبيرا ببعد التفاعل اال

كأحد أهم المضامين االجتماعية لكتب التربية المدنية نجد أنها اهتمت بمفهوم التعاون 

في مختلف السنوات  حيث أنه أشير إليه عدة مرات المعبرة عن بعد التفاعل االجتماعي،

الحديث عن أحد مضامين التفاعل  ولكن لم يتم، الحديثبشكل صريح أو في سياق 

التضامن (في درس بعنوان االجتماعي في درس كامل إال في كتاب السنة الثانية 

  .)17ص ،14ص(أربع صفحات، هذا الدرس من تكون ، حيث ي)والتعاون
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وأشير إلى مضامين اجتماعية تعبر عن التفاعل االجتماعي على شكل جمل أو فقرات أو 

 من كتاب السنة الرابعة تم 98فحة ت مختلفة فمثال في الصنصوص أو صور في مناسبا

الكريمة  اآليةالتأكيد على ضرورة التحاور بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن من خالل 

  ).125سورة النحل اآلية (

أما إذا تحدثنا عن عدد المضامين االجتماعية التي عبرت عن بعد التفاعل االجتماعي في 

  :  سط فهي لم تتعدى اثنين والجدول أدناه يوضح ذلككتاب السنة األولى متو

  ) 5(جدول 

  المعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب السنة األولى متوسط االجتماعيةيبين عدد المضامين 

  مضامين مباشرة  البعد االجتماعي

  النسبة  العدد  

  % 20  2  بعد التفاعل االجتماعي االيجابي

  % 20  2  بعد الضبط االجتماعي

  % 50  5  بعد االنتماء االجتماعي

  % 10  1  البعد األخالقي و اإلنساني

  % 100  10  المجموع
  

التفاعل المعبرة عن بعد  االجتماعيةأن عدد المضامين  الحظنا من خالل الجدول -

مضامين  10من بين  2بلغت االجتماعي االيجابي في كتاب السنة األولى متوسط 

بالرغم من أن هذه النسبة أكبر من نسبة المتوسط و .% 20وهو ما شكل نسبة اجتماعية 

ويعود ارتفاع هذه النسبة عن المتوسط العام  العام للسنوات األربع إال أنها كذلك منخفضة

كتاب أن أي  للسنوات األربع لقلة عدد المضامين االجتماعية الكلي في كتاب السنة األولى،

حيث أنه تحدث عنه فقط  د التفاعل االجتماعيلم يعطي أهمية كبيرة لبعأيضا السنة األولى 

   .في مناسبتين

  :األتيأما في السنة الثانية فإن العدد يرتفع إلى أربعة وهو ما يوضحه الجدول 
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  ) 6(جدول 

  يبين عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب السنة الثانية متوسط

  اشرةمضامين مب  البعد االجتماعي

  النسبة  العدد  

  % 22.22  4  بعد التفاعل االجتماعي االيجابي

  % 27.77  5  بعد الضبط االجتماعي

  % 44.44  8  بعد االنتماء االجتماعي

  % 5.55  1  البعد األخالقي و اإلنساني

  % 100  18  المجموع

  

عي التفاعل االجتماالمعبرة عن بعد  االجتماعيةأن عدد المضامين  الجدول حيث يبين

وهو ما مضامين اجتماعية  18من بين  4بلغت االيجابي في كتاب السنة الثانية متوسط 

كتاب التربية المدنية للسنة  النسبة تعود إلى أنهذه  والمالحظ أن .% 22.22شكل نسبة 

أفرد درسا كامال متكونا من أربع صفحات للحديث عن  -كما أسلفنا الحديث سابقا -الثانية 

ولذلك . د المضامين االجتماعي التي تخدم بعد التفاعل االجتماعي االيجابيالتعاون وهو أح

أنه من الناحية الكمية المحضة فإن هذا الكتاب أعطى لهذا البعد أهمية رغم  القوليمكننا 

 عنعلمنا أنه لم يتحدث عنه إال في درس واحد وأنه من الناحية الكيفية لم يتحدث فقط إال 

ن وأهمل باقي المضامين االجتماعية التي تدخل في سياق بعد مفهوم واحد وهو التعاو

العزلة واالنطواء والتقوقع حول ومحاربة  رالتفاعل االجتماعي االيجابي كاإليثار والتآز

  .وغيرها الذات

فغن عدد المضامين االجتماعية انخفض إلى ثالثة وهو ما السنة الثالثة كتاب أما في 

  :األتييوضحه الجدول 
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  ) 7(جدول 

  يبين عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب السنة الثالثة متوسط

  مضامين مباشرة  البعد االجتماعي

  النسبة  العدد  

  % 13.64  3  بعد التفاعل االجتماعي االيجابي

  % 31.82  7  بعد الضبط االجتماعي

  % 36.36  8  بعد االنتماء االجتماعي

  % 18.18  4  ي و اإلنسانيالبعد األخالق

  % 100  22  المجموع
  

التفاعل االجتماعي المعبرة عن بعد  االجتماعيةأن عدد المضامين  الجدوليتبين من 

، % 13.64وهو ما شكل نسبة  22من بين  3 بلغااليجابي في كتاب السنة الثالثة متوسط 

مامه ببعد التفاعل تعني أن كتاب السنة الثالثة كذلك لم يكن اهتمنخفضة ووهي نسبة 

االجتماعي كبيرا وهذا ألن كتاب التربية المدنية للسنة الثالثة اهتم بمجاالت تعليمية أخرى 

واالتصال والموطن والقانون  واإلعالمكالمؤسسات العمومية والحياة الديمقراطية 

تتضمن أن وكلها موضوعات بعيدة على  ،والجزائر في المجتمع الدولي ،واالستهالك

  .ن اجتماعية تكرس بعد التفاعل االجتماعيمضامي

أما في السنة الرابعة فإن عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن بعد التفاعل االجتماعي 

  :األتييرتفع إلى خمسة مضامين وهو ما يوضحه الجدول 
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   )8( جدول

  توسطم نة الرابعةالمعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب الساالجتماعية يبين عدد المضامين 

  مضامين مباشرة  البعد االجتماعي

  النسبة  العدد  

  % 8.06  5  بعد التفاعل االجتماعي االيجابي

  % 27.42  17  بعد الضبط االجتماعي

  % 51.61  32  بعد االنتماء االجتماعي

  %12.90  8  البعد األخالقي و اإلنساني

  % 100  62  المجموع
  

التفاعل االجتماعي االيجابي في المعبرة عن بعد  تماعيةاالجأن عدد المضامين بالرغم من 

من المجموع العام  % 8.06إال أنها شكلت نسبة  5بلغت كتاب السنة الرابعة متوسط 

كتاب السنة يعود ذلك إلى أن و 62 للمضامين االجتماعية في هذا الكتاب والتي بلغت

والسلطات والدولة وحقوق الرابعة كذلك اهتم بموضوعات كالدولة والمجتمع الجزائري 

التكنولوجيا ووسائل اإلعالم واالتصال والجزائر واإلنسان والحياة الديمقراطية والعلم 

ولذلك الحظنا أن كتاب السنة الرابعة لم يولي أهمية كبيرة لبعد التفاعل  والمجتمع الدولي

  .االجتماعي

م المتوسط ال يركز كثيرا علـى  منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليأن  :ولذا يمكننا القول

مرة  112مرة من بين  14من الناحية الكمية حيث تم التعبير عنه  التفاعل االجتماعي بعد

تم التعبير فيها عن أحد األبعاد االجتماعية األربع، وكذلك لم نالحظ أي ارتفاع محسـوس  

ذا البعد لم تكن من لهذه النسبة في أحد الكتب األربع مما يعطي انطباعا بأن اإلشارة إلى ه

  .أولى اهتمامات واضعي المنهاج

  :التعبير عن بعد التفاعل االجتماعي مجاالت  - 2- 1
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تشمل المجال التي تم التعبير من خاللها عن بعد التفاعـل االجتمـاعي االيجـابي أربـع     

، أمـا المجـال   عمليات التفاعل االجتماعي االيجابيةالمجال األول ويشمل : مجاالت، هي

عمليـات  جـال الثالـث   م، فيما يشمل العمليات التفاعل االجتماعي الهالميةفيشمل  الثاني

التماسـك  الخاصـة ب مفـاهيم  ، أما المجال األخيـر فيشـمل ال  التفاعل االجتماعية السلبية

  :، والجدول التالي يبين المجاالت التي تم من خاللها التعبير عن هذا البعداالجتماعي

  ) 9(جدول 

  التفاعل االجتماعي االيجابيبير عن بعد يبين مجاالت التع

  النسبة  بعد التفاعل االجتماعي االيجابي  المجال

  % 42.86  6  عمليات التفاعل االجتماعي االيجابية

  % 14.29  2  عمليات التفاعل االجتماعي الهالمية

  % 14.29  2  عمليات التفاعل االجتماعية السلبية

  % 28.27  4  مفاهيم التماسك االجتماعي

  % 100  14  المجموع

  

بعـد التفاعـل    للتعبيـر  استخدمتالتي االجتماعية المضامين  أنمن خالل الجدول يتبين 

منها ركز على ترسيخ عمليات التفاعل االجتماعي  % 42.86 : كالتالي تاالجتماعي كان

منها حاولت %  28.27، و كالتعاون والتآزر والتضامن والتكيف ومساعدة الغيرااليجابية 

كالتسامح ونسيان الضغائن واألحقاد يخ مفاهيم التماسك االجتماعي في أذهان التالميذ ترس

، كما سجلنا أن عمليات التفاعل االجتماعي الهالمية واالهتمام بالترابط الوثيق بين األفراد

إال  اا لم تـذكر ما بشكل كبير حيث أنهملم يركز عليهوعمليات التفاعل االجتماعي السلبية 

  .فقط مرتين

  :من خالل ما سبق يمكننا أن نستنتج أن

مفـاهيم   تفاعل االجتماعي االيجابية وأهمـل التربية المدنية على مفاهيم الركز منهاج  -

  .مفاهيم التفاعل االجتماعي االيجابي حديثه عنالجتماعي السلبية في سياق التفاعل ا
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سـك االجتمـاعي لـدى    بترسيخ مفـاهيم التما نسبية أولى منهاج التربية المدنية عناية  -

  .التالميذ

  :طبيعة المضامين - 3- 1

 طبيعة المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعية ال تخرج عن ثالث أنـواع، 

بحتة، وفي هـذا النـوع   السلوكية العملية  الطبيعة المضامين ذات ويشمل الالنوع األول، 

، )تعليمات، ونـواهي (وتنبيهات  تصاغ المضامين االجتماعية على شكل تعاليم وتوجيهات

أما النوع الثاني فيشمل المضامين ذات الطبيعة الخبرية التي تتضمن معلومات، بحيث ال 

  .تحمل قيمة توجيهية مباشرة

على ركز التربية المدنية عند تعبيره عن بعد التفاعل االجتماعي  منهاج والمالحظ أن

تمد كثيرا على المضامين ذات الطبيعة المضامين ذات الطبيعة السلوكية البحتة ولم يع

  :أدناهالجدول  يوضحهوهو ما الفكرية 

  ) 10(جدول 

  يبين طبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة للبعد األول

عدد المضامين   االجتماعيةطبيعة المضامين 

  االجتماعية

  النسبة

  % 50  7  )تعاليم(مضامين ذات طبيعة عملية  سلوكية بحتة 

  يعة خبرية تتضمن معلومةمضامين ذات طب

  )ال تحمل قيمة توجيهية مباشرة(

5  35.71 %  

  % 14.29  2  مضامين ذات طبيعة فكرية فلسفة قيمية

  %  100  14  المجموع
  

عن بعد التفاعل االجتماعي،  المعبرة ةجتماعياال من المضامين 14أنه من بين حيث 

طبيعة عملية سلوكية للتطبيق أي منهم ذات  7تضمنتهم كتب التربية المدنية األربع كانت 

 % 35.71ذات طبيعة خبرية تتضمن معلومة أي ما نسبته  5كما أن ، % 50ما نسبته 

ذلك إلى االعتقاد  يعودوربما  .% 14.29ذات طبيعة فكرية فلسفية أي ما نسبته  2وأن 
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ذه بأن تلميذ مرحلة التعليم المتوسط مازال غير ناضج فكريا أو أن عمر التلميذ في ه

  .المرحلة يجعله أكثر استعداد لتقبل المفاهيم ذات الطبيعة السلوكية لتطبيقها

على المضامين ذات الطبيعة اعتمد بشكل أساسي كتاب التربية المدنية  القول أنيمكننا 

متوازنا في وكان  لفلسفيةالمضامين ذات الطبيعة الفكرية وا السلوكية ولم يعتمد على

   .ت الطبيعة الخبرية حيث أنه اعتمد عليها بنسبة الثلث تقريبااعتماده على المضامين ذا

  : في البعد األولوسائل الشرح والتوضيح  - 4- 1

ليس من الضروري أن يتم شرح وتوضيح جميع المضامين االجتماعية بنفس المستوى من 

كلما و ،ستخدمت أدوات أكثر في الشرح والتبسيطاالدقة والعدد من األدوات، ولكن كلما 

كلما وصلت الفكرة أفضل إلى أكبر قدر من التالميذ، ويتم أكثر، ه األدوات ذنوعت هت

استيعابها بسرعة وتستخدم ككفاءة مستقبال لفهم مضامين اجتماعية أخرى أكثر دقة وتعقيدا 

  .من سابقتها

ن نسبة ما هو مشروح ومبسط من المضامين الخاصة ببعد التفاعل االجتماعي والمالحظ أ

 يبين أدناهالجدول و ،مية البالغة التي أولتها كتب التربية المدنية بالشرح والتبسيطاألهبين ت

  :ذلك

  ) 11(جدول 

  عدد المضامين االجتماعية المشروحة في كل بعد اجتماعييبين 

البعد 

  االجتماعي

مجموع 

  المضامين

  المضامين غير المشروحة  المضامين المشروحة

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  عدد المضامين  

  % 14.29  2  % 85.71  12  14  البعد األول

  % 9.68  3  % 90.32  28  31  البعد الثاني

  % 47.17  25  % 52.83  28  53  البعد الثالث

  % 50  7  % 50  7  14  البعد الرابع
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  % 33.04  37  % 66.96  75  112  المجموع

  

، )االجتماعي التفاعل(في البعد األول ة أن عدد المضامين االجتماعية غير المشروح حيث

من مجموع المضامين االجتماعية لهذا البعد والبالغ  % 14.29أي ما نسبته  )2( اثنين

أي ما نسبته  12، كما أن عدد المضامين المشروحة في هذا البعد بلغ 14عددها 

85.71%.  

أما فيما يخص األساليب المعتمدة في شرح وتبسيط وتوضيح كل بعد اجتماعي، من ناحية 

فإن عدد وسائل الشرح، وتنوعها يعكس مدى األهمية التي أوالها منهاج . لعددع واوالتن

التربية المدنية، كما يعكس أهمية هذا الجانب في إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة 

الكفاءات، التي تهدف إلى الوصول بالتلميذ إلى كفاءة فهم واستيعاب واستخدام المفاهيم 

وال يمكن أن يكون ذلك . جتماعيا ايجابيا، وفعاال في المجتمعاالجتماعية، لتصبح سلوكا ا

  .دون أن يصل المفهوم للتلميذ في أعلى درجات الدقة، والوضوح

أنه أما إذا تحثنا عن الوسائل المستخدمة لشرح وتوضيح بعد التفاعل االجتماعي فالمالحظ 

بشكل أساسي اعتمد لك لم يعتمد بتاتا على القصة كوسيلة من وسائل إيضاح هذا البعد، كذ

  :والجدول أدناه يوضح ذلك بالتفصيل على وسيلة المخططات والجداول

  )12(جدول 

   يبين الوسائل المستخدمة لشرح وتوضيح بعد التفاعل االجتماعي

  النسبة  العدد  األسلوب المعتمد في الشرح

  % 00  00  القصة

  % 26.67  8  اإلعادة والتكرار

  % 16.67  5  األمثلة

  %13.33  4  الصور

  %36.66  11  المخططات والجداول

  % 6.67  2  التلخيص

  % 100  30  المجموع
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، ولم تستخدم %36.66مرة أي بنسبة  11 وسيلة المخططات والجداول ستخدمتاحيث  

، كما استخدمت % 6.67أي بنسبة  مرتينوسيلة الملخصات إال قليال حيث استخدمت 

  % 26.67أي بنسبة  مرات 8وسيلة التكرار 

   :أهم النتائج التي يمكن الخروج بها هيإن 

 االجتماعيةعدم استخدام وسيلة القصة القصيرة لتوضيح بعض المفاهيم والمضامين  -

لترسيخ أحد األبعاد االجتماعية برغم أهمية هذه الوسيلة في أداء هذا الدور خاصة عند 

لقصص أكثر تأثيرا من األطفال في سن التعليم المتوسط أين تكون العبر المأخوذة من ا

بطريقة مجردة قد ال تستطيع نسبة كبيرة من التالميذ  االجتماعيةطرح المضامين 

  .استيعابها وفهمها فضال على التأثر بها وتبنيها

قد ال  وسائلاالعتماد على الوسائل الرياضية كالجدول واألشكال البيانية وهي كثرة  -

اصة أن بعض الجدول كانت مركبة غير مع سن التلميذ في هذه المرحلة، خ تتالءم

  .واضحة الهدف

إن استخدام المثال لتقريب الفهم وسيلة جد مجدية لكننا الحظنا عدم استخدامها بالقدر  -

  .الكافي

استخدمت الصور بشكل كافي في جميع كتب التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط  -

ستخدام وسيلة الصور تعطي للمضمون بنسب متفاوتة لكنها كافية حسب اعتقادنا ألن ا

  .معنا ال يمكن إيصاله عن طريق الشرح والتحليل االجتماعي

بشكل كبير بالرغم من أهميتها بالنسبة للتالميذ في حوصلة  التلخيصلم تستخدم وسيلة  -

  .  المستخلصة من كل درس االجتماعيةاألفكار والعبر والمضامين 

   :األول في البعد االستشهاداتوسائل  - 5- 1

ال يمكن أن يتلقى التلميذ، المعارف والمفاهيم االجتماعية وأن يتم حثه على تبني سلوكات 

معينة واالنتهاء عن أخرى، دون اقناعه بجـدواها وأهميتهـا، ولـذلك تسـتخدم شـتى      

المرجعيات ووسائل االستشهادات والحجج والبراهين في الكتاب المدرسي، كي تأخذ هـذه  
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ي الجهاز المفاهيمي والقيمي للتلميذ وال تبدو غربية، مهلهلة، غيـر ذات  األفكار موقعها ف

جذور متأصلة، يصعب أن يتخلى عنها التلميذ إال إذا وجد ما يقنعه بدحضها وتعويضـها  

بما يخالفها، وتختلف أنواع الحجج والبـراهين واالستشـهادات، حسـب طبيعـة البعـد      

ات لتثبيت مفاهيم البعد األخالقـي، تختلـف   االجتماعي، فما يستخدم من براهين واستشهاد

يتستخدم لتثبيت بعد االنتماء االجتماعي، ولقد تم استخدام تي عن البراهين واالستشهادات ال

المبادئ ، القوانين والدستورالشريفة،  نبويةالحاديث القرآن الكريم، األ آيات: ستة أنواع هي

مفكـرين  الفالسـفة و الشـعر وأقـوال   ال ات والتقاليد،عادالف واعراألحكم و، الاإلنسانية

  . عظماءالو

مـن ناحيـة عـدد    األولـى،   :فيما يلي سوف نعرض أنواع االستشهادات من ناحيتينو

، والناحيـة الثانيـة، حجـم    المضامين االجتماعية التي استخدمت فيها وسائل االستشـهاد 

  .استخدام االستشهادات حسب البعد االجتماعي

م القوانين والدستور الحظنا استخدا ل هو اجتماعي بحت إال أنناالرغم من أن البعد األوبو

  :والجدول أدناه يبين ذلك بالتفصيل بنسبة الثلث

  )13(جدول 

  ) التفاعل االجتماعي(يبين حجم استخدم أنواع االستشهادات في البعد األول  

  النسبة  االستشهادات  نوعية االستشهاد

  % 11.11  1  آيات

  % 11.11  1  أحاديث نبوية

  % 33.33  3  القوانين والدستور

  % 22.22  2  المبادئ اإلنسانية

  % 11.11  1  حكم وعرف وعادة

  % 11.11  1  شعر وأقوال فالسفة ومفكرين وعظماء

  % 100  9  معدل االستشهاد في البعد
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في عملية  مرات 3أن مواد مختلف القوانين والدستور استخدمت   يبين الجدولحيث أن  

 تاستشهادا 9ستشهاد لتكريس البعد األول وهو بعد التفاعل االجتماعي من بين اإلقناع واال

أما عن االستشهادات ذات المرجعية الدينية كالقرآن الكريم ، % 33.33أي بنسبة 

مرة استخدمت آيات القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة فلم تستخدم بكثرة حيث 

األحاديث النبوية الشريفة والحكم  والنسبة لكل مننفس العدد و % 11.11أي بنسبة  واحدة

  .والشعر وأقوال الفالسفة والعظماءواألعراف والعادات 

) القرآن، والسنة(المرجعية الدينية  استخدام حيث أن، والمالحظ أن هذه النسب منخفضة

تفاعل بحكم أنها أكثر تأثيرا لتفعيل عملية الكان قليال بالنظر إلى أهميتها في هذا البعد 

االجتماعي االيجابي بين أفراد المجتمع وال بأس من استخدام الحكم واألعراف والتقاليد 

وكذا استخدام أقوال بعض المفكرين االجتماعيين والفالسفة والعظماء، فالدستور والقانون 

 اليس مابعد االنتماء أو الضبط االجتماعي لكنه ين عند الحديث عنفاعليكونان قد 

  .في القضايا االجتماعية البحتة كبعد التفاعل االجتماعيفعالية نفسها بالبالضرورة 

نسبة مرتفعة جدا من المضامين المتعلقة  إهمالأنه تم المالحظة األهم في هذا الصدد هي 

هذا يعني أن بعض المضامين و ، دون استشهادات وحججببعد التفاعل االجتماعي

ة واحدة في حين لم تستخدم وال وسيلة أكثر من وسيل لترسيخهااالجتماعية استخدمت 

  .واحدة في معظم المضامين االجتماعية المتعلقة بالبعد األول

دون  التي سيقت االجتماعيةالمضامين  أن عددخالل تلك النسب واألرقام يمكننا القول  من

مـن إهمـال الحامـل     ا، وهذا في حقيقة األمر يعكس نوعحجة أو دليل كانت عالية جدا

فالمعرفة التي ال تقوم على برهان أو حجة ال يمكن لها أن تثبت فـي   ،لمعلومةاألساسي ل

ذهن التلميذ، كما أن عدم استخدام الحجج والبراهين واألدلة لتثبيـت المعلومـة وترسـيخ    

د التلميذ على عدم التفكير وتقبل جميع اآلراء وإن كانت غير المعرفة في ذهن التلميذ يعو

  .  مبررة

   :في البعد األولوالمباشرتية  القصدية - 6- 1
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من الواضح أن المضامين االجتماعية في كتب التربية المدنية لـم تـأتي كلهـا مباشـرة     

ليس لهـا  ومقصودة ومستهدفة بل أن العديد منها جاء في سياق الحديث عن موضوعات 

عالقة بتلك المضامين بشكل مباشر، حيث أنها ليست متضمنة في عنوان المجال التعليمي 

وال الدرس، وليست هدفا تعليميا مقصودا أو مستهدفا، ولكنها على كل حـال مضـامين   

 اجتماعية تحمل قيما يمكن للتلميذ أن يتبناها، وتترسخ في ذهنه، حتى وإن لـم يسـتهدف  

  .النص أو الدرس ذلك

لم تـأتي كلهـا    112ولقد بلغ عدد المضامين االجتماعية في كتب التربية المدنية األربع 

مباشر ومقصود، أي أنه ليس هناك ترابطا مباشرا بين عنوان الـدرس أو المجـال   بشكل 

التعليمي أو الوحدة التعليمية، والمضمون االجتماعي الذي احتواه هذا الدرس أو المجـال،  

  .والجدول التالي يبين المضامين االجتماعية المباشرة وغير المباشرة في كل بعد اجتماعي

  ) 14(جدول 

  لمضامين المباشرة و غير المباشرة المعبرة عن البعد االجتماعي عدد ا يبين

  

  البعد االجتماعي

  

  مجموع

  المضامين

  مضامين غير مباشرة  مضامين مباشرة

  )في السياق(

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

بعد التفاعل االجتماعي 

  االيجابي

14  7  50 %  7  50 %  

  

  بعد الضبط االجتماعي

31  24  77.42 %  7  22.58 %  

  

  بعد االنتماء االجتماعي

53  39  73.58 %  14  26.52 %  

  

  البعد األخالقي و اإلنساني

14  5  35.71 %  9  64.29 %  

  % 33.04  37  % 66.96  75  112  المجموع
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عد االجتماعي األول التي عبرت عن الب االجتماعيةن عدد المضامين أ يالحظ من الجدول

وهو ما يعني أن نصف  % 50أي بنسبة  14من بين  7بشكل مقصود ومباشر كانت 

المضامين االجتماعية المكرسة لبعد التفاعل االجتماعي لم تأتي بشكل مقصود ومباشر بل 

المجال  أو وهذا يعني أن عنوان الدرس أخرىموضوعات الحديث عن جاءت في سياق 

   .التعليمي ال عالقة له مباشرة بالمضامين المكرسة للبعد االجتماعي

عناية كبيرة لبعد التفاعل لم يولي منهاج التربية المدنية أن من الناحية الكمية : وليمكن الق

مناسبة تحدث فيها عن  112مناسبة من بين  14االجتماعي حيث أنه تحدث عنه في 

  .مضامين اجتماعية في مختلف األبعاد

لطبيعة فإن المنهاج ركز على المضامين ذات ا االجتماعيةمن ناحية طبيعة المضامين  -

في ، أخرى تسلوكااالنتهاء عن و ةمعين اتسلوكإتيان السلوكية التي تحث التلميذ على 

عناية كبيرة للمضامين ذات الطبيعة الفكرية الفلسفية أو العقائدية حين لم يولي المنهاج 

وفي ، وكان متوازنا في حديثه عن المضامين ذات الطبيعة المعلوماتية العلمية البحتة

طرح الدروس على شكل تعاليم يجب على التلميذ أن يطبقها ال تتناسب مع ن إالمحصلة ف

الفلسفة العامة إلستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات والتي تعتمد أساسا على 

محاولة إيصال التلميذ إلى درجة من درجات الكفاءة التي تتناسب مع االستعدادات القبلية 

  . للتلميذ

استخدم المنهاج الصور والمخططات والجداول الشرح والتوضيح،  من ناحية وسائل -

كبيرا على حساب الملخصات واألمثلة والقصص، ويمكن القول في هذا الصدد أن بشكل 

الجهد لتوضيحها، كما  األستاذبعض الجداول كانت مركبة وغير واضحة وتحتاج من 

ين االجتماعية نسجل االستخدام المكثف للصور مما ساعد على توضيح المضام

  .المشروحة

التي سيقت دون حجة أو دليل أو استشهاد كانت عالية جدا،  المضامين االجتماعية عدد -

بحيث يمكننا القول أن معظم األفكار والمفاهيم المتعلقة ببعد التفاعل االجتماعي لم يستدل 

ى التلميذ أن وضعت كمسلمات أو بديهيات علعليها ولم تقام عليها الحجة والبرهان وإنما 
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أن آلية البرهنة والحجج والتدليل وسبل اإلقناع وبالتالي يمكننا القول  .يأخذ بها ويقتنع بها

التربية مادة محتوى منهاج إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات، من خالل في 

لى أن المدنية لمرحلة التعليم المتوسط كانت آلية ضعيفة وهذا األمر في الحقيقة مرده إ

 االتدريس عن طريق مقاربة الكفاءات تترك التلميذ يصل لوحده إلى الكفاءة ويستنتجه إستراتيجية

 ةاألدلالتدريس عن طريق األهداف التي تسوق البراهين والحجج و  إستراتيجيةبمفرده عكس 

  .إلقناع التلميذ بفكرة ما  وبالتالي الوصول به إلى الهدف المنشود

ليس من نقاط بالشكل الكافي  اإلستراتيجيةات االستدالل والبرهنة في هذه عدم استخدام آلي إن

ليغطي تلك الجوانب أثناء إذ أن ذلك يفترض الكفاءة الكافية في األستاذ  ،اإلطالقعلى قوتها 

يلقي على األستاذ مسؤولية تسيير الفصل وهذا غير متوفر دائما وغير مضمون وبالتالي فهو 

  . األحيان أكبر من األستاذ نفسهقد تكون في بعض كبرى 

استخدم فيها عدد  ،الدليلالتي سيقت مع الحجة و االجتماعيةإن العدد القليل من المضامين  -

  .اجتماعي واحدبراهين لكل مضمون الحجج و كبير من ال

اعتمدت بشكل أساسي على مواد القانون والدستور بالرغم  ،إن وسائل االستشهاد التي سيقت -

ان من المستحسن استخدام وسائل أخرى كالمرجعية الدينية أو المرجعية االجتماعية من أنه ك

المرجعية الدينية أكثر  كما أنألنه أقرب إلى هذه المرجعية  لترسيخ بعد التفاعل االجتماعي

   :من خالل هذه الدراسة يمكن استنتاجهلكن ما  ،تأثيرا من القانون والدستور

تهدف إلى  ،طريق مقاربة الكفاءات من خالل مناهج التربية المدنيةن إستراتيجية التدريس عن إ

 المبادئالعقيدة وبالقيم االجتماعية القائمة على أساس من ربط التلميذ بالقيم والمفاهيم المدنية ال 

  . الدينية

ترسيخ بعد التفاعل االجتماعي في منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط كان معظمه  -

ر مقصود لذاته بل جاء في سياق الحديث عن موضوعات أخرى ذات عالقة مباشرة أو غير غي

إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة  أنوهو ما يعني  مباشرة مع موضوع التفاعل االجتماعي

بشكل ال تستهدف من خالل محتوى منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط  ،الكفاءات

بالرغم من الحديث عن هذه األهداف في  عد التفاعل االجتماعي عند التلميذترسيخ بمباشر 

  .الوثائق الخاصة بالمنهاج والوثائق المرفقة بالمنهاج

   :االجتماعيالضبط بعد بتحليل وتفسير البيانات المتعلقة  -ثانيا
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وفق  منهاج التربية المدنية المعدسوف نحاول من خالل هذا العرض أن نتأكد مما إذا كان 

المفاهيم المكرسة للضبط يرسخ إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات 

التي يتضمنها كتاب التربية المدنية لمرحلة االجتماعية االجتماعي من خالل المضامين 

التعليم المتوسط والتي تكرس احترام القيم والمعايير االجتماعية، والقانون، ومؤسسات 

  .   المجتمع

  :الكميةلناحية من ا - 1- 2

محتوى منهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط  أنيمكننا القول من الناحية الكمية 

عدد ف )9(من خالل الجدول رقم الحظناه ما أولى أهمية لبعد الضبط االجتماعي وهو 

نسبة وهو ما شكل  31المعبرة عن بعد الضبط االجتماعي بلغت  االجتماعيةالمضامين 

  .من المجموع الكلي للمضامين االجتماعية وهي نسبة معتبرة على كل حال % 27.52

من  هحيث أن االجتماعيةلكن في كتاب السنة األولى نالحظ انخفاض نسبة المضامين 

بعد الضبط  نالحظ أن عدد المضامين االجتماعية المعبر ة عن) 5(خالل الجدول رقم 

أنها أقل كثيرا من المتوسط العام  أي ،% 20أي بنسبة  10من  2االجتماعي كانت 

ترتفع وتفوق المتوسط للسنوات األربع، أما في السنة الثانية نالحظ العكس حيث أن النسبة 

عدد المضامين االجتماعية ف ،)6(الجدول رقم  وهو ما يشير إليه ،العام للسنوات األربع

أي بنسبة ثانية، الخاصة بالسنة ال 18من  5 ة عن بعد الضبط االجتماعي كانتالمعبر

 أن )7(من خالل الجدول رقم ، وكذلك الحال في السنة الثالثة حيث الحظنا % 27.77

الخاصة  22من  7االجتماعي كانت  ة عن بعد الضبطعدد المضامين االجتماعية المعبر

، لكن في السنة الرابعة نالحظ أن هذه النسبة % 31.82متوسط أي بنسبة  الثالثةبالسنة 

 أن عدد المضامين االجتماعية المعبر ة عن بعد يبين) 8(الجدول رقم فديد تنخفض من ج

  % 27.42متوسط أي بنسبة  الرابعةالخاصة بالسنة  62من  17الضبط االجتماعي كانت 

االجتمـاعي مـن    الضبطفي نسب التعبير عن بعد  اليس هناك توازنن أ مما سبق نستنتج

كانت في السنة الرابعـة   االجتماعيةمين حيث أن أكثر من نصف المضا ،سنة إلى أخرى

متوسط ولم يولي كتاب التربية المدنية للسنة أولى متوسط أولوية لترسيخ بعـد الضـبط   
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أما لو أخذنا بعين االعتبار عـدد   .% 6حيث بلغت نسبة التعبير عنه أقل من  ،االجتماعي

المقدمة من حيث نسبة لكل سنة نجد أن كتاب السنة الثالثة يأتي في  االجتماعيةالمضامين 

  . التعبير عن المضامين الخاصة ببعد الضبط االجتماعي مقارنة باألبعاد األخرى

  :الضبط االجتماعيالمعبرة عن بعد طبيعة المضامين  -2-2

هناك ثالث أنواع من المضامين االجتماعية األولى ذات طبيعة سـلوكية و الثانيـة ذات   

الثالثة ذات طبيعة فكرية فلسفية ولقد الحظنا أن طبيعة خبرية تتضمن معلومات علمية و 

كانت إما سلوكية أو خبرية والجدول  معظم المضامين المعبرة عن بعد الضبط االجتماعي

   :أدناه يبين ذلك

  ) 15(جدول 

  لبعد الضبط االجتماعييبين طبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة 

عدد المضامين   االجتماعيةطبيعة المضامين 

  ماعيةاالجت

  النسبة

  % 41.94  13  )تعاليم(مضامين ذات طبيعة عملية  سلوكية بحتة 

  مضامين ذات طبيعة خبرية تتضمن معلومة

  )ال تحمل قيمة توجيهية مباشرة(

14  45.16 %  

  % 12.90  4  مضامين ذات طبيعة فكرية فلسفة قيمية

  %  100  31  المجموع
  

التربية المدنية عند التعبير عن  منهاجأن  الجدولهذا من خالل النسب الوارد في  ناالحظ

التي تحمل معلومات بعد الضبط االجتماعي اعتمد على المضامين ذات الطبيعة الخبرية 

 % 41.94واعتمد على المضامين ذات الطبيعة السلوكية بنسبة  ،% 45.16بنسبة علمية 

   .% 12.90عة الفكرية بنسبة واعتمد على المضامين ذات الطبي

الخبرية التي تحمل معلومات علمية النسبة العالية للمضامين ذات الطبيعة ني أن هذا يع

فيما يخص ترسيخ بعد الضبط االلتزام به  المنهاجتعكس الجانب العلمي الذي يحاول 

ن أحيث  ،عكس ما كان عليه األمر عند الحديث عن بعد التفاعل االجتماعياالجتماعي 
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يساعد التلميذ على مناقشة المعلومة خبرية المعلوماتية  استخدام المضامين ذات الطبيعة ال

وتأكيدها أو دحضها عكس ما يمكن أن يكون عليه الحال في حالة االعتماد على مضامين 

طياتها معنى ليس فيه شك أو حاجة للتدليل أو  بينوالتي تحمل  فقط ذات الطبيعة السلوكية

نعكس على نوعية العقل التي تريد وهذا في حد ذاته ي ،االختالف أو الخطأ إمكانية

والسؤال الذي يطرح  ،عند التلميذ عن طريق مقاربة الكفاءات تكوينه التدريس إستراتيجية

ريد تلميذ تأو  ؟يلتزم بالتعاليم دون نقاش اريد تلميذتهل  ؟ماذا تريد هذا اإلستراتيجية: نفسه

 اطرقريد تعليم التلميذ تهل  ؟راءاالختالف وتعدد األفكار واآل وإمكانيةيتعلم التفكير والشك 

 ؟أم تريد إخراج قالب واحد من التالميذ ؟التفكير والوصول إلى الكفاءات بدرجاتها المختلفة

ال تتفق مع فلسفة وأدبيات إستراتيجية التدريس عن  األخيرة في الحقيقة إن هذه المنهجية

  . طريق مقاربة الكفاءات

من المعدل العام %  8سلوكية أعلى بأكثر من إن نسبة المضامين ذات الطبيعة ال -

لمجموع األبعاد األربع، وهذا يعني التركيز في ترسيخ هذا البعد عند التالميذ على الجانب 

  .السلوكي، وعمليتي األمر والنهي

  : الثانيفي البعد وسائل الشرح والتوضيح  - 3- 2

االجتماعية الواردة في  المالحظ أن منهاج التربية المدنية حاول شرح معظم المضامين

) 11(الجدول رقم سياق ترسيخ بعد الضبط االجتماعي وهذا يبدو جليا من خالل نتائج 

أي  31من  3) الضبط االجتماعي(أن عدد المضامين غير المشروح في البعد الثاني حيث 

غة وهذا يعني األهمية البال ،لهذا البعد االجتماعيةمن مجموع المضامين  % 9.68ما نسبته 

المالحظ فأما فيما يخص وسائل الشرح واإليضاح  ،لشرح المضامين االجتماعية الواردة

   :والجدول أدناه يوضح ذلك االستخدام المكثف لوسائل اإليضاح ،كذلك

  )16(جدول 

  االجتماعي طيبين وسائل اإليضاح المستخدمة في بعد الضب

  النسبة  العدد  األسلوب المعتمد في الشرح

  % 00  00  القصة

  % 22.37  17  اإلعادة والتكرار
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  % 10.53  8  األمثلة

  % 38.16  29  الصور

  % 23.68  18  المخططات والجداول

  % 5.26  4  التلخیص

  % 100  76  المجموع

المضامين  مرة لتوضيح وشرح 76أنه تم استخدام وسائل اإليضاح يبين الجدول إن هذا 

مرة  29استخدمت الصور حيث  المكرسة لبعد الضبط االجتماعي، االجتماعية

مرة ، واستخدمت باقي  17مرة واستخدمت وسيلة التكرار  18المخططات والجدول و

 5.26مرة أي بنسبة  4التي استخدمت  وسيلة التلخيصالوسائل بنسب منخفضة كانت أقلها 

بتاتا على القصة كوسيلة من وسائل إيضاح هذا والمالحظة األهم هي عدم االعتماد ، %

د بشكل أساسي على الصور التوضيحية ولم تستخدم وسيلة التلخيص اعتماال وتم البعد

  .واألمثلة إال قليال

  :من خالل ما سبق يمكننا أن نستنتج التالي

  .لم يعتمد بتاتا على القصة كوسيلة من وسائل إيضاح هذا البعد-

إال  يلة التلخيص واألمثلةاعتمد بشكل أساسي على الصور التوضيحية ولم تستخدم وس-

  .قليال

توضيح لكل  ثالث وسائل أقل منكان  الشرح والتوضيحمعدل أن كما تبين األرقام 

في بعد التفاعل  الشرحمضمون اجتماعي تم شرحه وهو معدل معقول مقارنة مع معدل 

  .االجتماعي

   :في البعد الثاني االستشهاداتوسائل   - 4- 2

، استشهادا لتكريسها 54تم استخدام  31في البعد الثاني  المضامين االجتماعيةإن عدد 

من وسائل يبين عدد كل وسيلة  المواليأنواع أساسية، والجدول  ستةمصنفة إلى 

   :البعد الثاني فيونسبة استخدامها االستشهاد 
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  ) 17(جدول 

  )الضبط االجتماعي(يبين حجم استخدم أنواع االستشهادات في البعد الثاني 

  النسبة  االجتماعيةين المضام  نوعية االستشهاد

  % 1.85  1  آيات

  % 1.85  1  أحاديث نبوية

  % 87.04  47  القوانين والدستور

  % 5.56  3  المبادئ اإلنسانية

  % 1.85  1  حكم وعرف وعادة

  % 1.85  1  شعر وأقوال فالسفة ومفكرين وعظماء

  % 100  54  معدل االستشهاد في البعد
  

والدستور كوسيلة لالستشهاد و البرهنة والتدليل  الواضح أن هناك استخدام طاغي للقانون

مرة في عملية اإلقناع واالستشهاد لتكريس البعد الثـاني   47واالحتجاج حيث أنه استخدم 

كمـا اسـتخدمت    % 87.04استشهادا أي بنسبة  54وهو بعد الضبط االجتماعي من بين 

باقي الوسـائل مـرة   ، واستخدمت % 5.56مرات أي بنسبة  3المبادئ اإلنسانية مفاهيم 

  .% 1.85واحدة أي بنسبة 

  :من خالل ما سبق يمكننا أن نستنتج

االستخدام الكبير للقانون والدستور كوسيلة من وسائل االستشهاد لترسيخ بعد الضبط  -

  .االجتماعي

ن أن القـانو ويمكننا أن نسجل هنا نفس المالحظة المسجلة في البعد األول، فبالرغم مـن  

كثيرا في تكريس بعد الضبط االجتماعي كـاحترام مؤسسـات الدولـة    والدستور مجدي 

إال أن المرجعيـة الدينيـة   ، والشخصيات الممثلة لسلطة الدولة واحترام القانون بأنواعـه 

وجميع الموانع الشرعية بأنواعها وكذا الحدود حتـى وإن لـم   ) ، المكروهالحالل، الحرام(

الرصيد االجتماعي من عادات وتقاليد كما أن  ،نتطبق إال أنها تبين منزلة فاعلها من الدي
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يمكن  ،)سلطة الجماعةوالعيب، الرقيب االجتماعي، سلطة القرابة (ومعايير وقيم اجتماعية 

أن تكون مساهمة في بناء قاعدة الضبط االجتماعي في ذهن التلميذ، حيث أنه من الناحية 

دة األساسية الفكرية والسلوكية للطفل التربوية البحتة يجب أن تتنوع المرجعيات لبناء القاع

قوية ومتينة، ألن ذلـك   ؤسس تلك القاعدة على مرجعية واحدة مهما كانتتويجب أن ال 

المرجعيات وتنـوع  على تنوع رة للتزمت والجمود الفكري للتلميذ، فيجب تعويده يعتبر بذ

  .الحجج واختالفها

الخاصة ببعد الضبط  ماعيةالمضامين االجتأكثر من نصف  من جهة أخرى الحظنا أن

أن المضامين االجتماعية التي لم يتم  وهو ما يعنيسيقت من غير استشهاد االجتماعي 

دعمها باستشهادات، جاءت على شكل تعاليم أو أفكار مسلم بها أو بديهيات ال تحتاج 

   .والحجة االستشهاد

وهو مستوى ممتاز %  90مستوى الشرح والتوضيح كان عاليا جدا حيث أنه فاق  -

يعكس أهمية هذا البعد وحرص المنهاج على شرح وتبسيط وتوضيح معظم مضامينه 

  .االجتماعية للتالميذ

  : والمباشرتية في البعد الثاني القصدية - 5- 2

لداللة على لشر ومقصود التي وضعت بشكل مبا من المضامين المرتفعةالنسبة  ناالحظ

أن عدد المضامين بين ) 14(الجدول رقم حيث رأينا أن  ،بعد الضبط االجتماعي

من  24االجتماعي الثاني بشكل مقصود ومباشر كانت  البعداالجتماعية التي عبرت عن 

التفاعل (، وهذا يخالف بشكل صريح البعد األول % 77.42أي بنسبة  31بين 

، إن ماعية في السياق وليس بشكل مباشرمعظم مضامينه االجتالذي جاءت ) االجتماعي

هذه النتيجة تبين أن منهاج التربية المدنية وضع نصب عينية بعد الضبط االجتماعي كأحد 

  .أهم األهداف التي يسعى لترسيخها عند التالميذ

ن مستوى القصدية والمباشراتية كان كبيرا مما يعني أن بعد الضبط االجتماعي كان م -

األبعاد المستهدفة في منهاج التربية المدنية، وبالتالي هذا يكشف عن أهمية هذا البعد عند 

  .واضعي اإلستراتيجية التدريسية للمنهاج
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  :مجاالت  التعبير عن بعد الضبط االجتماعي - 6- 2

تشمل المجاالت التي تم التعبير من خاللها عن بعد الضبط االجتماعي أربع مجـاالت،  

، أما المجال احترام القوانين والمؤسسات واألشخاص يشمل مفاهيمال األول والمج: هي

، فيما يشمل المجال احترام العادات والتقاليد والقيم والمعايير االجتماعيةفيشمل الثاني 

احترام ، أما المجال األخير فيشمل حضور الرقيب االجتماعيالمفاهيم الخاصة بالثالث 

  الي يبين المجاالت التي تم من خاللها التعبير عن هذا البعد، والجدول التالنظام العام

  ) 18(جدول 

  االجتماعي يبين مجاالت التعبير عن بعد الضبط

  النسبة  بعد الضبط االجتماعي  المجال

  % 80.65  25  احترام القوانين و المؤسسات واألشخاص

  % 6.45  2  احترام العادات و التقاليد والقيم والمعايير االجتماعية

  % 3.23  1  حضور الرقيب االجتماعي

  % 9.68  3  احترام النظام العام

  % 100  31  المجموع

  

حاولت تكـريس   اجتماعيمضمون  31يمكننا مالحظة أن من بين  الجدولهذا من خالل 

 واألشـخاص الدولة احترام القوانين ومؤسسات تعلقت ب 25منها  ،بعد الضبط االجتماعي

كما الحظنا أن بـاقي  %  80.65طة والقانون والدولة أي بنسبة االعتباريين الممثلين للسل

فلم يعتمد منهاج التربية المدنية على مفاهيم احترام النظام  ،حضور كبيرلها المحاور ليس 

 موقعينإال في  االجتماعية احترام العادات والتقاليد والقيم والمعاييرو مواقع 3العام إال في 

  .مرة واحدة فقطالرقيب االجتماعي عند التلميذ إال  ستخدم مفاهيم تكرس حضورلم تو

  :استنتاج أنمن خالل ما سبق يمكننا 
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المعبرة عن بعد الضبط االجتماعي تجلت في  االجتماعيةالغالبية الساحقة من المضامين  -

محاولة ترسيخ المفاهيم المكرسة الحترام القـوانين ومؤسسـات الدولـة والشخصـيات     

  .ن القانون أو الدولةاالعتبارية المعبرة ع

  %. 4استخدم مفهوم الرقيب االجتماعي بنسبة أقل من -

النسبة العالية للمضامين االجتماعية المعبرة عن بعد الضبط االجتماعي مقارنة مع باقي  -

األبعاد تعكس األهمية التي يوليها منهاج التربية المدنية لهذا البعد السيما في السنتين الثانية 

  .سط وبدرجة أقل قليال في السنة الرابعة متوسطالثالثة متو

كما سجلنا أن المضامين ذات الطبيعة الخبرية المعلوماتية بالرغم نسبتها العالية إال أنها 

، وهذا يرجع لمحتوى المواد القانونية والدستورية التي صيغت في أقل من المعدل العام

أمر أو نهي خاصة فيما يتعلق  كثير من األحيان على شكل معلومة أكثر منها على شكل

   .باحترام القانون والدستور

   ):االنتماء االجتماعي(البعد االجتماعي الثالث تحليل وتفسير البيانات المتعلقة ب -ثالثا
سوف نحاول من خالل البيانات المتوفرة لدينا من بطاقة تحليل المحتوى أن نتأكد مما إذا 

 ق إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءاتمنهاج التربية المدنية المعد وفكان 
التي  االجتماعيةعند التلميذ، وذلك من خالل المضامين  االجتماعي بعد االنتماء يرسخ

يتضمنها كتاب التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط والتي ترسخ قيمة حب المجتمع 
العربية اإلسالمية و دور اإلنسان الجزائري واالعتزاز باالنتماء إليه واالعتزاز بالحضارة 

  . الجزائري في بنائها
  :الكمية من الناحية - 1- 3

 الموجودة في كتاب التربية المدنيـة  االجتماعيةمن نصف المضامين  يالحظ أن ما يقارب

الجدول ف لدى التلميذ،تكريس بعد االنتماء االجتماعي  تتجه نحوفي مرحلة التعليم المتوسط 

 53المعبرة عن بعد االنتماء االجتماعي بلغت  االجتماعيةدد المضامين أن ع يبين) 4(رقم 

، وبالنسبة للسنة األولى متوسط نسجل نفـس  % 48.62وهو ما شكل نسبة  112من بين 

في هـذا  المعبرة عن بعد االنتماء االجتماعي  االجتماعيةعدد المضامين المالحظة إذا أن 

من المجموع العام والذي بلـغ   % 50كل نسبة وهي رغم قلتها إال أنها تش 5 بلغت كتاب
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، كذلك في السنة الثانية الحظنا نفس األهمية لكن النسبة انخفضت قليال إذا أن مضامين 10

يبين أن عدد المضامين االجتماعية المعبرة بعد االنتماء االجتماعي بلغت ) 6(رقم الجدول 

نالحظ أن النسبة تنخفض بشكل  ، أما في السنة الثالثة% 44.44أي بنسبة  18من بين  8

ن عدد المضامين االجتماعية التي عبرت عن بعد إف) 7(الجدول رقم ملحوظ إذ أنه حسب 

، ثـم تعـود هـذه النسـبة     % 36.36أي بنسبة  22من بين  8االنتماء االجتماعي بلغت 

أن عدد المضامين االجتماعية المعبر عـن  ) 8(الجدول رقم لالرتفاع من جديد حيث يبين 

وهي نسـبة تفـوق   %  51.61أي بنسبة  62من بين  32بعد االنتماء االجتماعي بلغت 

  .األهمية البالغة لهذا البعد في كتاب السنة الرابعة النصف مما يعني

من المضامين االجتماعية المعبرة عن بعد االنتماء االجتماعي %  60.38أن كذلك الحظنا 

وهو المجموع العام  53من بين  32ا كان كانت في السنة الرابعة متوسط حيث أن عدده

إذ أنها قليلة كانت يمكننا مالحظة أن باقي النسب و. للسنوات األربع االجتماعيةللمضامين 

  .في السنة األولى متوسط%  9.43في السنة الثانية متوسط و%  15.09تراوحت بين 

المضـامين   أن هناك ارتفاعا ملحوظـا فـي عـدد   : من خالل ما سبق يمكننا أن نستنتج

االجتماعية المعبرة عن بعد االنتماء االجتماعي مقارنة مع البعـدين السـابقين، كمـا أن    

الغالبية الساحقة من المضامين االجتماعية التي عبرت عن بعد االنتماء االجتماعي كانـت  

في كتاب السنة الرابعة متوسط ، وهناك نوع من التوازن بين السنوات الباقية فيما يخص 

  .لمضامين االجتماعية بالرغم من مالحظة أن نسبة السنة األولى بقيت في انخفاضنسب ا

  :مجاالت  التعبير عن بعد االنتماء االجتماعي - 2- 3

تشمل المجاالت التي تم التعبير من خاللها عن بعد االنتماء االجتماعي، خمس مجـاالت  

المحلي، أما المجال الثـاني  للمجتمع  االنتماء االجتماعي المجال األول ويشمل مفاهيم: هي

التعامل مع ، فيما يشمل المجال الثالث المفاهيم الخاصة باالنتماء الحضاريفيشمل مفاهيم 

، أما المجال األخير الشعور بالمسؤولية الجماعية، أما المجال الرابع فيشمل مفاهيم اآلخر

من خاللها التعبيـر   فيشمل مفاهيم حقوق المواطن، والجدول التالي يبين المجاالت التي تم

  :عن هذا البعد
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  ) 19(جدول 

  االجتماعي يبين مجاالت التعبير عن بعد االنتماء

  النسبة  بعد االنتماء االجتماعي  المجال

  % 11.32  6  االنتماء االجتماعي

  % 7.55  4  االنتماء الحضاري

  % 18.87  10  التعامل مع اآلخر

  % 20.75  11  الشعور بالمسؤولية الجماعية

  % 41.51  22  حقوق المواطن

  % 100  53  المجموع
  

نالحظ أن المجال األساسي الحائز على النسبة األعلى هو مجال حقوق المـواطن الـذي   

ثم يليه مجال  % 41.51أي بنسبة  53من المضامين االجتماعية من بين  22استخدم فيه 

 من المضامين االجتماعية 11 عنه من خاللتم التعبير الذي  الشعور بالمسؤولية الجماعية

من  10التعامل مع المجتمعات األخرى في مجال  في حين استخدم ،% 20.75أي بنسبة 

 من المضـامين االجتماعيـة   6 الوطنياالنتماء المضامين االجتماعية واستخدم في مجال 

 من المضامين االجتماعيـة  4االنتماء إلى الحضارة العربية اإلسالمية في مجال واستخدم 

  %. 7.55بنسبة  أي

أن منهاج التربية المدنية في سياق حديثه على بعد االنتماء االجتماعي لم تبين هذه النتائج 

وإنما ركز بشـكل  الحضارة العربية اإلسالمية إلى الوطن و مفهوم االنتماءكثيرا يستخدم 

لـة  وهي بالتأكيد محاو ،يان حقوق المواطن وشعوره بالمسؤولية الجماعيةتبأساسي على 
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لترسيخ مفهوم المواطنة أكثر من كونه محاولة لترسيخ فكرة تبني المقومـات األساسـية   

االنتماء يستوجب معرفة التلميذ لمجتمعه وكيفية إذا كان و ،عنهاللشعب الجزائري والدفاع 

ف على المجتمعات األخرى كـي يعتـز   فإنه كذلك يعني التعر ،ترسيخ معني االنتماء له

وفي هذا السياق فإن  .كيفية التعامل مع المجتمعات األخرىلمجتمعه ويتعلم التلميذ بانتمائه 

بنسبة كافيـة  نسبة المضامين التي عبرت عن كيفية التعامل مع المجتمعات األخرى كانت 

  %.   20حيث أنها قارب 

  :المعبرة عن بعد االنتماء االجتماعي طبيعة المضامين االجتماعية -3-3

االستخدام الواسع للمضامين ذات الطبيعة الخبرية المعلوماتية مما المالحظة األساسية هي 

يعني أن منهاج التربية المدنية ركز كثيرا على هذا النوع من المضامين للتعبير عن بعـد  

   :االنتماء والجدول أدناه يبين ذلك

  ) 20(جدول 

  يبين طبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة للبعد الثالث

عدد المضامين   الجتماعيةاطبيعة المضامين 

  االجتماعية

  النسبة

  % 28.30  15  )تعاليم(مضامين ذات طبيعة عملية  سلوكية بحتة 

  مضامين ذات طبيعة خبرية تتضمن معلومة

  )ال تحمل قيمة توجيهية مباشرة(

27  50.95 %  

  % 20.75  11  مضامين ذات طبيعة فكرية فلسفة قيمية

  %  100  53  المجموع
  

تتضمن التي خبرية الطبيعة الذات من المضامين االجتماعية  27م استخدتم  حيث

من بين المجموع العام للمضامين االجتماعية المعبرة عن بعد االنتماء  اتمعلوم

أما المضامين ذات الطبيعة  % 50.95أي ما نسبته  53االجتماعي والبالغ عددها 

فكرية الطبيعة الذات مين أما المضا، % 28.30أي بنسبة مرة  15 فاستخدمتالسلوكية 

  .% 20.75أي ما نسبته مرة  11فاستخدمت  فلسفيةال
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 ،بعد االنتماء االجتماعيحديثه عن إن هذه النتائج تعني أن منهاج التربية المدنية في 

الخبرية والتي تحمل معلومات علمية اعتمد بشكل أساسي على المضامين ذات الطبيعة 

 بالوطن وتاريخه وهيمية روح المواطنة واالعتزاز وأخبار وأحداث تاريخية، بقصد تن

الوسائل التي تتناسب مع طبيعة هذا البعد، الذي ال يمكن ترسيخه عن طريق التعاليم 

  .األفكار وطرح المفاهيم الفلسفية عن طريق مناقشةوال والنهي واألمر 

  : االنتماء االجتماعيفي بعد وسائل الشرح والتوضيح  - 4- 3

الجدول  إذ أنبه من الشرح والتوضيح  بأسلالبعد كذلك حضي بمستوى  المالحظ أن هذا

أي ما نسبته  28االنتماء االجتماعي بعد أن عدد المضامين المشروح في يبين ) 11(رقم 

 من ناحيةأما ، 53من مجموع المضامين االجتماعية لهذا البعد والتي تبلغ  ،% 52.83

في  المعتمدة الشرح والتبسيطالهائل من وسائل  مالحظة العدد فيمكننا الوسائل المستخدمة

التربية المدنية  جمما يعكس أهمية هذا البعد بالنسبة لمنها ،هذا البعد مقارنة مع باقي األبعاد

  :ذلك يبين أدناهالجدول و

  )21(جدول 

  يبين وسائل التوضيح المستخدمة في بعد االنتماء االجتماعي

  نسبةال  العدد  األسلوب المعتمد في الشرح

  % 00  00  القصة

  % 19.07  33  اإلعادة والتكرار

  % 10.40  18  األمثلة

  % 20.23  35  الصور

  % 15.62  27  المخططات والجداول

  % 5.78  10  التلخيص

  % 100  123  المجموع

مرة لشرح  123كتب التربية المدنية استخدمت في وسائل التوضيح أن  يبين الجدول

 حيث استخدمتالخاصة ببعد االنتماء االجتماعي،  تماعيةاالجوتوضيح وتبسيط المضامين 
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 ، كما استخدمت وسيلة اإلعادة والتكرار% 20.23بنسبة أي مرة  35الصور  وسيلة

، كما يالحظ عدم % 15.62، واستخدمت المخططات والجداول بنسبة % 19.07 بنسبة

ت وسيلة واستخدم%  10.40مرة أي بنسبة  18استخدام القصة واستخدام األمثلة 

لم  اجتماعيمضمون  25، كما يمكن مالحظة أن %  5.78أي بنسبة  اتمر 10التلخيص 

  % 47.17يتم شرحها أو تبسيطها أو توضيحها أي بنسبة 

بتاتا، وكذلك سجلنا القصة في هذا البعد مرة أخرى عدم استخدام وسيلة سجلنا كذلك 

ألمثلة لالستخدام المنخفض اخططات والجداول واالستخدام المرتفع نسبيا للصور والم

سبة للتالميذ في حوصلة األفكار والعبر بالرغم من أهميتها بالن ووسيلة التلخيص،

  .المضامين االجتماعية المستخلصة من كل درسو

   :في بعد االنتماء االجتماعي االستشهاداتوسائل  - 5- 3

بلغ عـدد المضـامين   المالحظ أن مستوى البرهنة واالستشهاد والتدليل لم يكن كبيرا فقد 

مـن المجمـوع    % 33.96أي ما نسبته  18التي سيقت مع االستشهاد عليها  االجتماعية

  :والجدول أدناه يبين ذلك 53العام للمضامين االجتماعية لهذا البعد والبالغة 

  ) 22(جدول 

  )اإلنتماء االجتماعي(يبين حجم استخدم أنواع االستشهادات في البعد الثالث 

  النسبة  عدد المضامين التعليمية  تشهادنوعية االس

  % 3.08  2  آيات

  % 1.54  1  أحاديث نبوية

  % 63.08  41  القوانين والدستور

  % 30.77  20  المبادئ اإلنسانية

  % 1.54  1  حكم وعرف وعادة

  % 00  0  شعر وأقوال فالسفة ومفكرين وعظماء

  % 100  65  معدل االستشهاد في البعد

مـواد   الستخداموسائل االستشهاد فقد كانت الغالبية الساحقة  تخداماسأما من ناحية نسبة  

مرة في عملية اإلقناع واالستشـهاد لتكـريس    41أنها استخدمت القانون والدستور حيث 
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أي وظفت في هذا البعـد  استشهادا  65االجتماعي من بين  االنتماءالبعد الثالث وهو بعد 

في االستدالل على المضـامين االجتماعيـة    االعتماد ،، والمالحظ كذلك% 63.08بنسبة 

 المعبرة عن هذا البعد على نصوص االتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث أنها اسـتخدمت 

وهي نسبة معتبرة كذلك، مقارنة مع باقي الوسائل األخرى  ،% 30.77مرة أي بنسبة  20

أي بنسـبة   تينمرالتي استخدمت يات القرآن الكريم التي استخدمت بنسب منخفضة جدا كآ

ولم ، % 1.54أي بنسبة  مرة واحدةالتي استخدمت الحكم واألعراف والتقاليد و، % 3.08

  .وال مرةتستخدم وسيلة الشعر وأقوال الفالسفة والمفكرين والعظماء 

لنا من خالل تلك األرقام والنسب أن نسبة المضامين االجتماعية التي سـيقت مـع    يتضح

بلغت تقريبا الثلث وهي نسبة منخفضة جدا بالنظر إلى أهمية  االستشهاد والحجة والبرهان

، كما أن المالحظ أن غالبية وسائل االستشهاد استخدمت البعد في منهاج التربية المدنية هذا

ومحتوى االتفاقيـات واإلعالنـات   مواد القانون والدستور وبدرجة أقل المبادئ اإلنسانية 

  .في حين أهملت باقي الوسائلثلث الدولية التي استخدمت بنسبة قاربت ال

  : والمباشرتية في بعد االنتماء االجتماعي القصدية - 6- 3

 المالحظ أن النسبة الغالبة من المضامين االجتماعية التي عبرت عن بعد االنتماء

أن عدد المضامين ) 14(حيث يبين الجدول رقم  ،بشكل مقصود ومباشر االجتماعي جاءت

 االنتماءومباشر وعلى عالقة مباشرة ببعد  شكل مقصودالتي سيقت ب االجتماعية

وهذا يعكس األهمية التي أوالها  % 73.58بنسبة أي  53من بين  39بلغت االجتماعي 

منهاج التربية المدنية لهذا البعد على اعتبار أنه هدف أساسي من أهداف مادة التربية 

  .المدنية في مرحلة التعليم المتوسط

أهمية بالغة لترسيخ أعطى أن منهاج التربية المدنية  :يمكن القولشة خالل تلك المناق من

 االجتماعيةويتضح ذلك جليا في نسبة المضامين  ،بعد االنتماء االجتماعي عند التالميذ

، جتماعية الواردة في الكتب األربعالمعبرة عن هذا البعد من المجموع العام للمضامين اال

لمعبرة عن بعد االنتماء االجتماعي من المجموع العام نسبة المضامين اوقد الحظنا أن 

وكذلك الحال بالنسبة  ،كانت مرتفعةفي كتاب السنة األولى  للمضامين االجتماعية الواردة
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كما الحظنا أن حصة كل كتاب من مجموع المضامين االجتماعية  ،اب السنة الرابعةكتل

كانت في تزايد من سنة إلى أخرى  53والتي بلغت  ،المعبرة عن بعد االنتماء االجتماعي

ويعود ذلك إلى أن المجموع العام للمضامين االجتماعية هو كذلك كان في تزايد من سنة 

   . إلى أخرى

استحوذ مجال  ،رأينا كذلك أنه من ناحية مجاالت التعبير عن بعد االنتماء االجتماعي -

يليه مجال الشعور التعرف على حقوق الفرد في المجتمع على النسبة األعلى ثم 

الي االعتزاز بالمسؤولية الجماعية، ثم مجال التعامل مع المجتمعات األخرى ولم يولى مج

  .االعتزاز باالنتماء الحضاري أهمية بالغة لترسيخ هذا البعدباالنتماء الوطني و

ة رأينا كذلك أن منهاج التربية المدنية ركز كثيرا على المضامين ذات الطبيعة المعلوماتي -

أو النهي للقيام أو االنتهاء عن  األمرليس فيها طابع  التي تمد التلميذ بمعلومات علمية

  .وليس فيها طابع النقاش الفكري الفلسفي أو ألقيمي أو العقائدي ،سلوك معين

رأينا كذلك أن منهاج التربية المدنية أولى أهمية لهذا البعد من ناحية الشرح والتبسيط  -

صف المضامين االجتماعية المعبرة عن هذا البعد تم شرحها، من حيث أن أكثر من ن

 2.3الحظنا الحرص الشديد في استخدام وسائل التوضيح حيث بلغ المعدل ناحية أخرى 

أقل مما سجلناه وهو في الحقيقة معدل  االجتماعيةتوضيح لكل واحد من المضامين  سيلةو

كالصور  ،ا سجلنا االستخدام الكبير لوسائل، كمفي البعدين األول والثاني ولكن يبقى مقبوال

  .والمخططات والجداول

من ناحية أخرى سجلنا االستخدام المتواضع لوسائل البرهنة و الستشهاد وربما يرجع  -

ذلك لالستخدام المعتبر لوسائل التوضيح مما ال يستوجب كثرة االستدالل والحجج، كما 

 تانون والدستور وكذا نصوص االتفاقياالحظنا في هذا الصدد االستخدام الواسع للق

ولم يستخدم القرآن الكريم  ،لترسيخ هذا البعدوحجج  والمعاهدات الدولية كاستشهادات

  .واألحاديث النبوية الشريفة إال نادرا
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جاءت بشكل مباشر ومقصود الغالبة من المضامين االجتماعية رأينا كذلك أن النسبة -

هذا البعد، مما يعني األهمية البالغة التي أوالها منهاج ستهدف التعبير بشكل مباشر عن تو

  .التربية المدنية لبعد االنتماء االجتماعي

   :بالبعد األخالقي واإلنسانيتحليل وتفسير البيانات المتعلقة -رابعا
منهاج التربية المدنية المعد سوف نحاول من خالل تحليل البيانات أن نتأكد مما إذا كان 

على ترسيخ البعد األخالقي يعمل  التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات وفق إستراتيجية
التي يتضمنها كتاب التربية المدنية  االجتماعيةمن خالل المضامين ، واإلنساني عند التلميذ

لمرحلة التعليم المتوسط والتي تنبذ سلوكيات الكذب والغش والتحايل والسرقة، وتحث على 
  .طف اإلنسانيالصدق، واألمانة وفكرة التعا

  :الكمية من الناحية  -4-1

يبدو أن إستراتيجية بناء محتوى منهاج التربية المدنية لم تأخـذ بعـين االعتبـار البعـد     

مـن   14بلغ   األخالقي واإلنساني إذ أن عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن هذا البعد

وهذا ما يؤكـده   % 11.93وهو عدد المضامين االجتماعية الكلي أي ما نسبته  112بين 

 ،، أما إذا أردنا مناقشة وضعية البعد األخالقي واإلنساني في كل كتـاب ) 9(الجدول رقم 

ففي كتاب السنة األولى متوسط  ،لكن بنسب متفاوتة ،فسوف نسجل بالتأكيد نفس المالحظة

نساني أن عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن البعد األخالقي واإل )5(الجدول رقم يبين 

وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة مع بـاقي   % 10أي ما نسبته  10من بين  لم تتعدى الواحد

الجدول رقم أن  النسبة تنخفض أكثر حيث، أما في كتاب السنة الثاني فإن األبعاد األخرى

لم تتعـدى  أن عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن البعد األخالقي واإلنساني  يبين) 6(

وهي نسبة ال تكاد تذكر وهو مـا يعكـس    % 5.55ة أي بنسب 18من بين  الواحد كذلك

التـي   االجتماعيـة من المضـامين   18للبعد األخالقي حيث أنه من بين  كبيرال اإلهمال

 ،كتـاب فقط مـن ال واحد لم يعبر عن هذا البعد إال في مواطن يحتويها كتاب السنة الثانية 

الوضعية تتحسن نسبيا في السـنتين الثالثـة    لكن هذه، مباشروبشكل غير  في السياقجاء 

أن عدد المضامين االجتماعية المعبـرة عـن البعـد    ) 7(الجدول رقم إذ يبين  ،والرابعة
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كتاب السنة  يتضمنهامن المضامين االجتماعية التي  22من  4األخالقي واإلنساني بلغت 

لثالثة أبدى أهمية معقولة أن كتاب السنة اولذلك يمكننا القول  % 18.18أي بنسبة  ،الثالثة

فإن أما في كتاب السنة الرابعة  ،أهمله كتابي السنة األولى والثانية في حينلبعد األخالقي ل

االجتماعية قفز بشكل ملحوظ حيث وصل إلـى  عدد المضامين يبين أن ) 8(الجدول رقم 

ضامين وذلك بسبب العدد الكبير من الم %12.90، لكن نسبتها تنخفض قليل لتصل إلى 8

  . 62االجتماعية التي يحتويها كتاب السنة الرابعة والمقدرة بـ

  :البعد األخالقي واإلنسانيالتعبير عن  مجاالت -4-2

تشمل المجاالت التي تم التعبير من خاللها عن البعد األخالقي واإلنساني، ثالث مجاالت، 

لمجال الثـاني فيشـمل   ، أما االتمسك باألخالق الحميدة المجال األول ويشمل مفاهيم: هي

مبـادئ  الاحترام ، فيما يشمل المجال الثالث، المفاهيم الخاصة بنبذ األخالق السيئةمفاهيم 

  .، والجدول التالي يبين المجاالت التي تم من خاللها التعبير عن هذا البعداإلنسانية

غالبهـا  فـي  والمالحظ أن مجمل المضامين االجتماعية الواردة في منهاج التربية المدنية 

  :أدناهالجدول وهو ما يبينه ، ل محور احترام المبادئ اإلنسانيةتدور حو

  ) 23(جدول 

  يبين مجاالت التعبير عن البعد األخالقي واإلنساني

  النسبة  البعد األخالقي واإلنساني  المجال

  % 14.29  2  التمسك باألخالق الحميدة

  % 7.14  1  نبذ األخالق السيئة

  % 78.57  11  سانيةمبادئ اإلنالاحترام 

  % 100  14  المجموع

  

ا يخص البعد األخالقي واإلنساني تم التعبير عنه مـن خـالل   مأنه فيحيث يبين الجدول  

تمثلت في ترسيخ المفاهيم المكرسة الحتـرام   11منها  14كان مجموعها  ،ثالث مجاالت

 مرتينق الحميدة واستخدمت مفاهيم التمسك باألخال%  78.57المبادئ اإلنسانية أي بنسبة 
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أي بنسـبة   فقـط  مرة واحدةواستخدمت مفاهيم نبذ األخالق السيئة %  14.29أي بنسبة 

7.14.%  

  :من خالل ما سبق يمكننا أن نستنتج التالي

لبعـد  إن هذه النتائج تبين أن إستراتيجية بناء المحتوى في منهاج التربية المدنية لم تولي ل

، مبـادئ اإلنسـانية  العلى احتـرام  ركزت في الغالب أهمية كبيرة و األخالقي واإلنساني

األخالق السـيئة   بين الحث على األخالق الحسنة ونبذ اهناك توازنليس أن والحظنا كذلك 

  . األشياء تعرف بأضدادها على الرغم من أن

  :في البعد األخالقي واإلنساني االجتماعيةطبيعة المضامين  - 3- 4

استخدم في الغالب المضامين االجتماعية ذات الطبيعة ة المدني التربية الحظنا أن منهاج 

  :أدناهالجدول  كما هو مبين فيللتعبير عن البعد األخالقي واإلنساني الخبرية المعلوماتية 

  ) 24(جدول 

  يبين طبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة للبعد الرابع

عدد المضامين   االجتماعيةطبيعة المضامين 

  االجتماعية

  النسبة

  % 35.71  5  )تعاليم(مضامين ذات طبيعة عملية  سلوكية بحتة 

  % 28.58  4  مضامين ذات طبيعة خبرية تتضمن معلومة

  % 35.71  5  مضامين ذات طبيعة فكرية فلسفة قيمية

  %  100  14  المجموع
  

 بنسبةأي  اتمر 4يبين أن عدد المضامين االجتماعية ذات الطبيعة الخبرية استخدمت 

 % 35.71أي بنسبة  مرات 5ستخدمت المضامين ذات الطبيعة السلوكية او % 28.58

  .% 35.71أي ما نسبته مرات  5واستخدمت المضامين ذات الطبيعة الفكرية 

البعد  ترسيخكتاب التربية المدنية من أن  إعدادإن هذه النسب تعكس قناعة القائمين على 

ن خالل مضامين ذات طبيعة فكرية األخالقي واإلنساني يكون أكثر فاعلية إذا ما تم م
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وفلسفية وعقائدية قيمية وكذلك عن طريق المضامين ذات الطبيعة السلوكية المبنية عن 

  .األمر والنهي وهو ما يتناسب مع طبيعة هذا البعد

  : واإلنسانياألخالقي بعد الفي وسائل الشرح والتوضيح  - 4- 4

الجدول ف ،امين المعبرة على هذا البعدالمضنصف شرح التربية المدنية منهاج  أنالمالحظ 

) األخالقي واإلنساني(أن عدد المضامين غير المشروح في البعد الرابع  نبي )11(رقم 

أما  .لهذا البعد االجتماعيةع المضامين من مجمو % 50أي ما نسبته  14من بين  7بلغت 

ماعية المعبرة فيما يخص الوسائل المستخدمة كاستشهادات وحجج تدعم المضامين االجت

  :عن البعد األخالقي واإلنساني فالجدول الموالي يوضح ذلك بالتفصيل

  

  

  

  )25(جدول ال

  يوضح الوسائل المستخدمة كإستشهادات في البعد األخالقي واإلنساني

  النسبة  العدد  األسلوب المعتمد في الشرح

  % 00  00  القصة

  % 25.71  9  اإلعادة والتكرار

  % 17.14  6  األمثلة

  % 17.14  6  لصورا

  % 37.14  13  المخططات والجداول

  % 2.86  1  التلخیص

  % 100  35  المجموع
  

المتعلقة  االجتماعيةمرة لتوضيح وشرح المضامين  35أن وسائل اإليضاح استخدمت 

مرة باستخدام المخططات والجداول أي بنسبة  13بالبعد األخالقي واإلنساني، منها 

، واستخدمت % 25.71وسيلة التكرار واإلعادة أي بنسبة باستخدام  اتمر 9و % 37.14
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استخدمت  وسيلة التلخيصكما الحظنا أن  % 17.14بنسبة  ات أيمر 6 واألمثلة الصور

  . % 2.86أي بنسبة  مرة واحدة

أن وسيلة القصة لم تستخدم بتاتا كذلك في هذا البعد وأن  القول يمكنبناء على هذه النسب 

  .لتلخيصات في هذا البعد تعكسه النسبة المتدنيةا سيلةلو اواضح هناك إهماال

بما ال يتناسب مع طبيعة هذا  لمخططات والجداولا لوسيلة هناك استخدم مرتفعكذلك  

   .البعد

  .فالمفترض أن تستخدم وسيلة القصة واألمثلة ثم وسيلة التلخيصات بدرجة أكبر

   :في البعد األخالقي واإلنساني االستشهاداتوسائل  - 5- 4

جدا من المضامين التي سيقت مرفقة بأحد وسائل يمكننا أن نسجل النسبة المتدنية 

  :وهو ما يبينه الجدول الموالياالستشهاد أو األدلة 

  

  

  )26(جدول 

  يبين عدد المضامين االجتماعية التي سيقت مع االستشهاد عليها مقرنة مع التي يتم االستشهاد عليها

مجموع   

  المضامين

  المضامين من غير االستشهادات  ع االستشهاداتالمضامين م

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  عدد المضامين  

  % 71.43  10  %28.57  4  14  البعد األول

  % 51.61  16  % 48.39  15  31  البعد الثاني

  %66.04  35  % 33.96  18  53  البعد الثالث

  % 71.43  10  %28.57  4  14  البعد الرابع

  % 63.39  71  %36.61  41  112  المجموع

  

ستشهاد في البعد اال معالتي سيقت االجتماعية دد المضامين أن عمن الجدول  الحظنا

وهي نسبة متدنية جدا تعكس قلة  ،%28.57أي بنسبة  14من مجموع  4 بلغت الرابع

  على مضامين هذا البعد، األهمية التي أوالها منهاج التربية المدنية باالستشهاد 
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القانون والدستور  أنه لم تستخدم سوى موادحظنا االستشهاد فقد الأما فيما يخص وسائل 

في عملية اإلقناع واالستشهاد لتكريس البعد الرابع وهو البعد األخالقي واإلنساني، ولم 

  :والجدول أدناه يبين ذلك %10يستعن بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة إال بنسبة 

  )27(جدول 

  )البعد األخالقي واإلنساني(ع االستشهادات في البعد الرابع يبين حجم استخدم أنوا 

  النسبة  عدد المضامين التعليمية  نوعية االستشهاد

  % 10  1  آيات

  % 10  1  أحاديث نبوية

  % 80  8  القوانين والدستور

  % 00  0  المبادئ اإلنسانية

  % 00  0  حكم وعرف وعادة

  % 00  0  شعر وأقوال فالسفة ومفكرين وعظماء

  % 100  10  دل االستشهاد في البعدمع

  

ال يمكن  ،البعد األخالقي واإلنساني هو بعد اجتماعي ديني بالدرجة األولى يمكن القول أن

أن يبنى فقط على قاعدة المواد القانونية والدستورية بل يجب االستعانة بالقرآن الكريم 

شعر الات والتقاليد وعادلاعرف والحكم ووال المبادئ اإلنسانيةوالسنة النبوية الشريفة و

والعظماء، حتى يتمكن األستاذ من إقناع التلميذ بأهمية الجوانب مفكرين الفالسفة والوأقوال 

 األخالقية واإلنسانية في حياة الفرد وحتى تكرس وترسخ هذه المفاهيم في ذهن التلميذ

ساعد على تجنب إن االعتماد على المصادر الدينية، ي: وكما يقول األستاذ بوفولة بوخميس

ي التوحيد بين األفكار السائدة في التناقضات الموجودة في برامجنا التربوية، وبالتال كل

إلى وحدة  ، وهو ما يؤدييتلقاها فلذة أكبادنا ومعتقداتهم، وبين األفكار التي المجتمع وقيمه

، وإلى القضاء على مصادر الصراعات التصور والتناسق بين عناصر المحيط

  .1ضات في المجتمع اإلسالميوالتناق

  :والمباشرتية في البعد األخالقي واإلنساني القصدية - 6- 4
                                                

  2، ص 2008، مجلة التربیة، الجزائر، القیم في البرامج التربویة الجزائریة: بوفولة بوخمیس، مقال -  1
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عد بالتي عبرت عن ال االجتماعيةأن عدد المضامين نالحظ  )14( من خالل الجدول رقم 

وهي  % 35.71أي بنسبة  14من بين  5االجتماعي الرابع بشكل مقصود ومباشر بلغت 

المعبرة عن البعد  االجتماعيةدد الضئيل من المضامين نسبة ضعيفة تبين أن هذا الع

المبادئ اإلنسانية لم تكن  احتراموالتي كانت في غالبيتها تعبر عن  واإلنسانياألخالقي 

معظمها في سياق الحديث عن  جاءفي المنهاج بل ومباشرة مقصودة ومستهدفة 

  .موضوعات أخرى

  :من خالل هذه المناقشة يمكن استنتاج األتي

الحظنا االعتماد على المضامين ذات الطبيعة الفكرية والفلسفية والقيمية بنفس العدد  -

والنسبة مع المضامين ذات الطبيعة السلوكية القائمة على النهي واألمر، كما الحظنا ألول 

مرة ارتفاع نسبة االعتماد على المضامين ذات الطبيعة الفكرية وربما يرجع ذلك إلى 

لذي يناقش مسألة المبادئ األخالقية واإلنسانية وهي مسألة لها جوانب طبيعة هذا البعد ا

  .فكرية فلسفية إلى حد ما كما أن لها جانبها السلوكي العملي

رأينا أن مستوى الشرح كان مقبوال حيث أن عدد المضامين االجتماعية المشروحة  -

بلغ متوسط الشرح  كانت النصف، كما الحظنا االستخدام المتوازن لوسائل التوضيح حيث

وسيلة إيضاح لكل مضمون اجتماعي، كما الحظنا االعتماد أساسا على وسيلة  2.5

المخططات والجداول ثم وسيلة التكرار، وألول مرة نالحظ انخفاض استخدام وسيلة 

  . الصور

رأينا أن المنهاج لم يستخدم وسائل االستشهاد والحجج في عملية اإلقناع بحيث جاءت  -

، كما الحظنا أن وسيلة ية دون استخدام أي وسيلة استشهادضامين االجتماعمعظم الم

االستشهاد الغالبة المستخدمة لترسيخ هذا البعد كانت مواد القانون والدستور على الرغم 

  .من أنه كان من المفترض االستعانة بالمرجعية الدينية واالجتماعية لترسيخ هذا البعد

تماعية بشكل غير مباشر وغير مقصود مما يعكس أن جاءت غالبية المضامين االج -

إستراتيجية بناء محتوى منهاج التربية المدنية لم تستهدف هذا البعد في محتوى الكتاب 

المدرسي، كما الحظنا أن غالبية المضامين عبرت عن احترام المبادئ اإلنسانية ولم 
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يدة واالبتعاد عن األخالق تتحدث إال نادرا وبشكل غير مباشر عن التمسك باألخالق الحم

   .السيئة

  :الخالصة

كثيرا على بعـد التفاعـل   يركز  لممنهاج التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط يبدو أن 

االجتماعي، ونفس الحال بالنسبة للبعد األخالقي واإلنساني، بينما أعطى أهمية بالغة لبعـد  

  :جلى ذلك في النواحي التاليةالضبط االجتماعي، وبعد االنتماء االجتماعي وقد ت

من ناحية عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن كل بعد، حيث كانـت عاليـة فـي     -أ

  .البعدين الثالث والرابع بينما كانت أقل بالنسبة للبعدين األول والثاني

أن مجاالت التعبير بالنسـبة للبعـدين    من ناحية مجاالت التعبير عن كل بعد، حيث -ب

رابع كانت في صلب موضوع البعدين، وكانت مركزة على مجال أو مجـالين،  الثالث وال

بينما بالنسبة للبعدين األول والثاني فقد كانت معظم المجاالت ليست في صلب موضـوع  

، وكانت غير مركزة في مجاالت محددة، كما هو الحال بالنسبة للبعـدين  االجتماعي البعد

  .الثالث والرابع

ة المضامين االجتماعية فلم نالحظ ما يجلب االنتباه، إذ أنـه تـم   أما من ناحية طبيع -ت

، وهو مـا  التفاعل االجتماعياالعتماد على المضامين ذات الطبيعة السلوكية بالنسبة لبعد 

يتناسب مع هذا البعد الذي يتطلب إعطاء توجيهات ونصائح وتعليمات ليتبعها التلميذ، أما 

بير عنه اعتمادا على المضامين ذات الطبيعة الخبريـة  فقد تم التع الضبط االجتماعيلبعد 

والسلوكية بنسب تقريبا متساوية، ألن الضبط االجتماعي بعد ذو طبيعة علمية من ناحيـة  

التعرف على مؤسسات الضبط االجتماعي ودورها، وأهميتها بالنسبة للمجتمع،ومن ناحية 

ونصائح وإرشادات للتلميـذ كـي   ثانية هو بعد ذو طبيعة سلوكية، يتطلب إعطاء تعليمات 

يتبعها، وهو كذلك ليس بعدا ذو طبيعة فلسفية عقائدية، بحيث يتطلب استخدام المضـامين  

فقد تم التعبير عنه عـن   االنتماء االجتماعيذات الطبيعة الفكرية القيمية، أما بالنسبة لبعد 

بيعـة  طريق مضامين ذات طبيعة علمية بشكل أساسـي، وأهملـت المضـامين ذات الط   

أي أن يتعرف التلميـذ  (الفكرية، ألن فكرة االنتماء الحضاري والوطني ليست علمية فقط 

أي يمكن طـرح  (بل هي كذلك ذات طبيعة فكرية فلسفية ) عن مقومات الشخصية الوطنية
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، )أسئلة للتالميذ من قبيل ماذا تعني الوطنية، وحب الوطن، وفكرة االنتماء لهذا المجتمـع 

االعتقاد بأن االنتماء موضوع يتعلق بالمعلومة ( تقصيرا من هذا الجانب، ونعتقد أن هناك 

  ).فقط ثم بالتوجيهات والنصائح ثانيا

فقد تم التعبير عنه بمضامين ذات طبيعة فلسـفية وسـلوكية    األخالقي واإلنسانيأما البعد 

ة بالدرجة األولى ثم بدرجة أقل بمضامين ذات طبيعة علمية خبريـة، ونعتقـد أن فكـر   

األخالق والمشاعر اإلنسانية هي بالفعل فكرة، فلسفية قيمية، وكذلك لديها جانب سـلوكي  

يتطلب اإلرشاد والنصح، وبدرجة أقل تتطلب المعلومات العلمية، فخلق كاألمانة أو الصدق 

والكرم، هي معاني قيمية فلسفية، الستيعابها يجب على األستاذ طرحها على شكل إشكالية 

شكل موضوع علمي، ثم في األخير يتوصل إلى نتائج ويحث التالميذ على  للنقاش ال على

المعلومات العلمية لشرح مفاهيم أو مصطلحات في بهذا السلوك مستعينا في بعض األحيان 

  . هذا البعد

أما من ناحية استخدام وسائل الشرح والتوضيح، فقد الحظنا أن معظـم المضـامين    -ث

والثاني تم توضيحها، في حين أن ما يقـرب مـن نصـف     االجتماعية في البعدين األول

المضامين في البعدين الثالث والرابع لم يتم شرحها، وقد تم االعتماد في البعد األول على 

المخططات والجداول ثم على وسيلة التكرار، أما في البعد الثاني والثالث والرابع فقد تـم  

  . االعتماد على الصور بالدرجة األولى

خالل استخدام وسائل الشرح، االهتمام الكبير بالبعد الثاني والثالث وإهمال البعد  يتضح من

الرابع، فيما الحظنا اهتماما بالبعد األول من الناحية العددية لوسائل الشرح أما من الناحية 

النوعية فإن االعتماد على وسيلة المخططات والجداول غير كافي بل كان يفضل االستعانة 

  .صص واألمثلة، والتلخيص والصوربوسيلة الق

أما من ناحية الحجج والبراهين واالستشهادات والمرجعيات المستخدمة، فقد توصـلنا   -ج

إلى أن اإلستراتيجية التي اتبعها المنهاج اعتمدت منح االهتمام للبعدين الثاني والثالث مـن  

تماعية لهـذين البعـد   جديد وإهمال البعدين األول والرابع، حيث أن أغلبية المضامين االج

األخيرين لم يتم دعمها بحجج وبراهين إلقناع التلميذ، بينما الحظنا العكس بالنسبة للبعدين 

  .الثاني والثالث
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أما عن نوعية الوسائل المستخدمة، فقد تم االعتماد على الدستور والقوانين في دعم مفاهيم 

ي واإلنساني، بالرغم من أن الحجج التفاعل االجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة للبعد األخالق

والمرجعيات األفضل، كانت القرآن والسنة في مثل هذه الموضوعات، أما بالنسبة لـدعم  

) القوانين والدستور(مفاهيم االنتماء والضبط االجتماعي فقد تم االعتماد على نفس الوسائل 

ل العظماء، العـادات  القرآن، األحاديث النبوية الشريفة، أقوا(وأهملت والوسائل األخرى 

، وهذا مما يعطي انطباعا علـى نوعيـة المرجعيـات التـي تسـعى هـذه       ...)والتقاليد

  .اإلستراتيجية لربط التلميذ بها

أما من ناحية المباشراتية فقد توصلنا من جديد إلى أن معظم المضامين االجتماعيـة   -ح

حين أن غالبية المضـامين  للبعدين الثاني والثالث كانت مباشرة ومقصودة ومستهدفة، في 

كما أن نصف المضامين االجتماعيـة للبعـد   . االجتماعية للبعد الرابع كانت غير مباشرة

   .األول كانت مباشرة

إن هذه النتائج تبين القصدية في ترسيخ بعدي االنتماء والضـبط االجتمـاعي، وأن جـل    

بل جاءت في  ة لذاتهاالمضامين المعبرة عن البعد األخالقي واإلنساني كانت غير مقصود

  .      سياق الحديث عن موضوعات أخرى ذات عالقة قريبة أو بعيد من موضوع هذا البعد

 وبعد لبعد األخالقي واإلنسانيلأن منهاج التربية المدنية لم يولي : وفي األخير يمكن القول

المعبرة عن  االجتماعيةإذ أن عدد المضامين الكمية أهمية من الناحية  التفاعل االجتماعي

المنهاج أولى أهمية كما الحظنا أن تشكل أقل نسبة مقارنة مع باقي األبعاد،  ينالبعد ينهذ

بالغة لبعد االنتماء االجتماعي والضبط االجتماعي من الناحية الكمية وكذلك مـن ناحيـة   

مجاالت التعبير عن هذه األبعاد وكذلك من ناحية طبيعة المضامين، ووسائل التوضـيح،  

  .اع الحجج والبراهين، ومن ناحية المباشراتيةوأنو



  
    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



حتلیل وتفسري البیانات املتعلقة بطرائق : الفصل السادس
                                                                                 التدریس

207 
  :تمهيد

وتفسير البيانات المتعلقة بمحتوى البرامج في الفصل السابق إلى تحليل بعدما تعرضنا  

سوف نحاول في عن طريق بطاقة تحليل محتوى كتب التربية المدنية،  هاالتي تم جمعو

والتي تحصل عليها هذا الفصل تحليل وتفسير البيانات الميدانية المتعلقة بطرائق التدريس 

شبكة المالحظة التي قام بها عند حضوره للحصص في الباحث عن طريق استخدام أداتي 

نفس المادة، واالستمارة التي قصد منها جمع بيانات حول اتجاهات األساتذة نحو هذه 

سوف نحاول في هذا كما اإلستراتيجية والمشكالت التي يواجهونها عند التدريس وفقا لها، 

في األخير إلى خالصة عامة لنتائج  والوصول، التحقق من الفرضيات الموضوعةالفصل 

  .هذه الدراسة

  :تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بمدى إحاطة األستاذ بالجوانب الثالث للكفاءة: أوال

تهدف إستراتيجية : المتعلقة بهذا الجانبالثانية في هذه الدراسة و تقول الفرضية

لدى الكفاءات االجتماعية الشاملة  اربة الكفاءات إلى ترسيخالتدريس عن طريق مق

كفاءة و ،المعرفيةالكفاءة (بعناصرها الثالث  الكفاءاتوذلك عن طريق اكتساب التالميذ، 

  .)كفاءة اإلنجازو األداء،

أساسا على المفاهيم التي تطرحها إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات تعتمد ف

الجانب المعرفي الصرف وهو الجانب المتعلق . إلى الكفاءة بجوانبها الثالث إيصال التلميذ

بامتالك التلميذ للمعلومات والحقائق وكفاءات التعلم المستمر واستخدام أدوات المعرفـة،  

ومعرفة طرائق استخدام هذه المعرفة في الميادين العلمية وهو جانب ركزت عليه جميـع  

لجانب الثاني فهو الجانب األدائي وهو متعلق بقـدرة المـتعلم   االستراتيجيات القديمة أما ا

على إظهار سلوك لمواجهة وضعيات معينة، على أساس أن الكفاءات تتعلق بأداء الفرد ال 

بمعرفته، أما الجانب الثالث هو الجانب اإلنجازي وهو متعلق بقدرة المتعلم علـى القيـام   

المستخرج من تطبيق بطاقة المالحظة،  28الجدول رقم وبسلوك معين أو إنجاز عمل ما 

نسبة اعتماد أساتذة مادة التربية المدنية على كل جانب من جوانـب الكفـاءة أثنـاء     يبين

تقديمهم لدروس هذه المادة، خاصة المتعلق منها باألبعاد االجتماعية للمجتمـع، ويمكـن   
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ل مجموعـة مـن   اإلشارة إلى أن كل جانب من جوانب الكفاءة يتم التعبير عنه من خـال 

  :العناصر كما هو موضح في الجدول أدناه

  )28(الجدول رقم 
  يبين مدى إحاطة األستاذ بالجوانب الثالث للكفاءة 

  النسبة  العدد  صراالعن  األنواع

الكفاءة 
  المعرفية

  %92.59  25  استكشاف الموضوع والتعرف على أبعاده
  %81.48  22  التعرف على المعلومات والحقائق المتعلقة بالموضوع

  %55.55  15  القدرة على استخدام أدوات المعرفة المتعلقة بالموضوع
  %37.04  10  معرفة طرائق استخدام هذا الموضوع في الميادين العلمية

يتم ربط المعارف التعليمية المتعلقة بالموضوع بالحياة 
  المعاشة

7  25.93%  

  %58.52  79  مجموع الكفاءة المعرفية  

كفاءة 
  األداء

  %48.15  13  يتم العمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية
يتم توضيح المعارف التي إذا تحكم فيها المتعلم يستطيع أن 

  يبرهن على كفاءته
8  29.63%  

يركز على المؤشرات المساعدة على الوصول إلى الكفاءة 
  االجتماعية

12  44.44%  

  %37.04  10  الت اجتماعية مماثلةيطلب من التالميذ إعطاء أمثلة عن مشك
  %39.81  43  مجموع كفاءة األداء  

كفاءة 
  اإلنجاز

  %18.52  5  يشرح األستاذ طريقة إنجاز عمل مشابه للكفاءة المستهدفة
  %18.52  5  يركز األستاذ على الجوانب السلوكية في اإلنجاز

  %14.81  4  يطلب من التلميذ إنجاز عمل مشابه للكفاءة المستهدفة
  %14.81  4  يعمل األستاذ على تنبيه التالميذ لألخطاء في االنجاز 

  %16.67  18  مجموع كفاءة االنجاز  
  %39.89  140  المجموع  
  

بالعناصر المكونة لكل جانـب مـن    اإن تلك النسب تعبر عن عدد األساتذة الذين التزمو

حظ مـن هـذا   والمالأستاذ الذين حضر الباحث لحصصهم،  27جوانب الكفاءة، من بين 

أن هناك تباينا واضحا في نسب التزام األساتذة بالجوانب الثالث للكفاءة، حيث أن  الجدول

بالجانب األدائي فيما الحظنـا إهمـاال واضـحا للجانـب     من األساتذة التزموا قليلة نسبة 

أالنجازي، في حين أن النسبة الغالبة التزموا بالجانب المعرفي، ويعود ذلك إلى أن هـذا  

من األسـاتذة  %  80أكثر من أن تعود األساتذة على االلتزام به، حيث أن الجدول انب الج

سنة ومن الصعوبة أن يغير األستاذ من منهجية عمله بعد كل تلك  30إلى  10يعملون منذ 

من األساتذة يفضلون الطريقة  % 66.67السنوات من التعود على منهجية معينة حيث أن 
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مـنهم تتـراوح   %   85التدريس بالكفاءات كما أن أكثـر مـن   القديمة على إستراتيجية 

بعـد سـبع   (سنة وبالنسبة إلى الكثير من األساتذة إلى حـد اآلن   60و 30أعمارهم بين 

و يعتبرون أن الجانب المعرفي ه) سنوات من تجربة التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات

  .الوحيد المنوط بهم االلتزام به

ر الجانب األدائي تتطلب من األسـتاذ فهـم مؤشـرات الكفـاءة     كما أن اإلحاطة بعناص 

المطلوبة ويتطلب منه كذلك القدرة على تحويل المعرفة النظرية البحتة عند التلميذ إلـى  

بيان النواحي النفعية من تلك المعرفة في الحياة أو الواقع المعاش، كما تتطلب من األستاذ 

من الحكم على أدائه والتي من الواجب عليه أن يصل أن يبين للتلميذ المعايير التي تمكننا 

  .إليها في مستوى معين من المستويات، هذا فيما يخص الجانب األدائي

أما عند الحديث عن الجانب أالنجازي فإن األمر أكثر صعوبة بالنسبة لألستاذ، حيث أن  

، وهـذا مـا   هدفةطريقة إنجاز عمل مشابه للكفاءة المستعليه أن يشرح للتالميذ بالتفصيل 

يتطلب وقتا إضافيا للحصة وجهدا مضاعفا من األستاذ، كما أن عليـه أن يركـز علـى    

الجوانب السلوكية العملية كي يتمكن التلميذ من اكتساب القدرة على تكرار السلوك بكفاءة 

، إن كل تلك الكفاءات والقدرات يجب أن تجتمع في األستاذ ألخطاء في االنجازا ويقلل من

تمكن من اإلحاطة بجميع جوانب الكفاءة والوصول بالتلميذ من المعرفـة النظريـة   حتى ي

يتطلب الرسـكلة والتكـوين    هالصرفة إلى إتقان الجانب أالنجازي من الكفاءة، وهذا بدور

ذلـك   يبين المواليالجدول والدائم والمستمر لألستاذ وهو األمر غير المتاح لألستاذ حاليا، 

  : بالتفصيل
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  )29(دول رقم ج

  :يبين عدد التربصات التكوينية التي استفد منها األساتذة 

تفادوا من خمس تربصات أو أكثر طيلة العشر سنوات حيث أن نسبة قليلة من األساتذة اس

فلسفة هذه اإلستراتيجية وفهـم   باألخيرة، وهي نسبة قليلة جدا ال تمكن األستاذ من استيعا

تقنياتها، والتمرس على استخدام أدواتها، كما الحظنا نقصا واضحا في عـدد الملتقيـات   

  :  أدناهالجدول التكوينية الخاصة بهذه اإلستراتيجية، وهو ما يبينه 

  )30(جدول رقم 

  :يبين عدد الملتقيات التكوينية التي حضرها األساتذة

  النسبة  عدد األساتذة المستفيدين  عدد التربصات

0  2  7.41 %  

1   2  7.41 %  

2  3  11.11 %  

3  6  22.22 %  

4  6  22.22 %  

5  5  18.52 %  

  % 11.11  3  أكثر

  % 100  27  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة المستفيدين  عدد الملتقيات

0  12  44.44 %  

1  10  37.04 %  

2  4  14.82 %  

3  1  3.70 %  

4  0  0 %  

5  0  0 %  
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%  37.04ستفيدوا وال بملتقى تكويني واحد كمـا أن  منهم لم ي%  44.44أن نسبة حيث 

استفادوا مرة أو مرتين فقـط،  % 18.56استفادوا من ملتقى واحد أما النسبة الباقية وهي 

وهو معدل غير كافي بالمرة لجعل األستاذ على دراية كاملـة بكـل مـا يخـص هـذه      

ي قدرته على تحقيق اإلستراتيجية، كما أن للمستوى التعليمي لألستاذ من دون شك دور ف

من أفراد العينة ذوي مستوى ثانوي، مما ال يـؤهلهم   % 51.85تلك األهداف، حيث أن 

لفهم الكثير من مما تتطلبه هذه اإلستراتيجية سواء في مضامين التعلـيم أو اإلجـراءات   

  .المنهجية لسير الدروس وفق هذه اإلستراتيجية

يرغبون في التدريس وفقا لهذه اإلستراتيجية  المالحظ كذلك أن نسبة كبيرة من األساتذة ال

  :كما يبينه الجدول أدناه

  )31(جدول رقم

  مدى تفضيل األساتذة لهذه اإلستراتيجيةيبين  

  

رغبون في التدريس باإلسـتراتيجية  من األساتذة ال ي%  66.67فإن  أعالهحسب الجدول ف

الجديدة ويفضلون عنها اإلستراتيجيات القديمة، أي أنهم مازالوا متمسكين باإلستراتيجيات 

القديمة على حساب إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات، ويعود ذلـك إمـا   

  :لمواليالتعودهم عليها، أو العتقادهم بعدم جدواها و هو ما يبينه كذلك الجدول 

  

  

  % 0  0  أكثر

  % 100  27  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة  الفئات

  % 33.33  9  يفضلها

  % 66.67  18  ال يفضلها

   % 100  27  المجموع
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  )32(جدول رقم 

  .إستراتيجية التدريس بالكفاءات إستراتيجية هادفة حسب اعتقاد األساتذةيبين هل أن  

  

  .اتذة ال يرونها إستراتيجية هادفةمن األس % 59.26ن حيث أ 

ديد من األساتذة ال يحبذون العمل وفقا لهذه اإلسـتراتيجية العتقـادهم بصـعوبتها    كما الع

  :المواليالجدول بيانات حسب 

  ) 33(جدول رقم 

  .هل األساتذة يواجهون صعوبات عند إلقائهم للدروس وفق المقاربة بالكفاءاتيبين 

للدروس وفق المقاربـة   تقديمهميواجهون صعوبات عند من األساتذة %  55.56 حيث أن

من األساتذة يرون أنها ال تساعدهم في إتمام دروسهم، %  66.67بالكفاءات، كما أن نسبة 

  .الجدول أدناهبيانات حيث أنها تتطلب وقتا كبيرا، حسب 

  ) 34(جدول رقم

  ن هل تساعد هذه اإلستراتيجية األساتذة على إتمام الدروسيبي

  النسبة  عدد األساتذة  الفئات

  % 40.74  11  هادفة

  % 59.26  16  غير هادفة

  % 100  27  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة  الفئات

  % 55.56  15  يواجه صعوبة

  % 44.44  12  ةال يواجه صعوب

  % 100  27  المجموع
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يبين الجدول أن ثلثي األساتذة يعتقدون أن هذه اإلستراتيجية ال تساعدهم على إتمـام  حيث 

سهم، وهي نسبة مرتفعة تفسر األسباب الموضوعية و الوجدانية لعدم اعتماد األساتذة درو

على هذه اإلستراتيجية، وتعود الصعوبات التي يواجهها األساتذة في استخدامهم لطرائـق  

  هذه اإلستراتيجية لقلة التربصات والملتقيات التكوينية والجدول أدناه يبين ذلك 

  :الثانيةالخالصة الخاصة بالفرضية 

الكثير من األساتذة ال يملكون الكفاءات الالزمة إليصال التالميـذ لفهـم واسـتيعاب    -1

كما أن الجوانب الثالث للكفاءة، ويرجع ذلك للمستوى العلمي واالستعدادات القبلية لألساتذة 

غالبيتهم يركزون على الجانب األدائي من الكفاءة العتقادهم بجدواه دونا عـن الجوانـب   

  .رىاألخ

اعتماد األساتذة بشكل أساسي على وضعية التعلم التقليدية التـي كانـت سـائدة فـي      -2

  .اإلستراتيجيات القديمة

هناك صعوبة يعاني أغلب األساتذة في استخدام طرائق هذه اإلستراتيجية ويعود ذلـك  -3

  .لقلة التربصات والدورات التكوينية و الملتقيات العلمية

  :بيانات المتعلقة بالوضعيات التعليمية التعلميةتحليل وتفسير ال: ثانيا

من أهم  التعليمية التعلميةوضعيات تنوع الإن : الخاصة بهذا الجانبالثالثة الفرضية  تقول

األستاذ المعتمدة في إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات، واعتماد  المنهجيات

  .المستهدفةالجتماعية ا التلميذ في الوصول إلى الكفاءات عليها يساعد

حيث تتعدد الوضعيات التعليمية التعلمية التي يعتمدها األستاذ في إستراتيجية التدريس عن 

ها ونوعية الكفاءات التـي يريـد أن   يطريق مقاربة الكفاءات تبعا األهداف التي يسعى إل

  .يوصل التلميذ إليها، وهذه اإلستراتيجية تعتمد على ثالث وضعيات أساسية

  النسبة  عدد األساتذة  الفئات

  % 33.33  9  تساعد في إتمام  الدروس

  % 66.67  18  ال تساعد في إتمام الدروس

  % 100  27  المجموع
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ية التعلم اإلدماجي والتي تشمل أربعة عناصر أساسية يجب على األستاذ االلتـزام  وضع 

وهو ما ) معرفية، أداء، إنجاز(بها وهي إدماج عناصر الكفاءة الواحدة في جوانبها الثالث 

نطلق عليه الكفاءة القاعدية، ثم إدماج كفاءات المادة الواحدة وهو مـا نسـميه بالكفـاءة    

، ختاميـة ال كفاءةأو ما يعرف بالكفاءات المواد ضمن المجال الواحد  ماجدإثم المرحلية، 

  .وأخيرا إدماج كفاءات المجاالت المختلفة أي الكفاءة المستعرضة

أن : أما الوضعية الثانية فهي وضعية التعلم اآللي وتشمل ثالث عناصر أساسـية وهـي   

دريب التلميذ على آلية استخدام تالتلميذ، ثم من طرف  التعلمات المراد اتقانهايحدد األستاذ 

تعويد التلميذ على اسـتخدام أسـلوبه   ، ثم مختلف المكتسبات السابقة إلتقان تلك التعلمات

  .الخاص في اكتساب الكفاءة

أما الوضعية الثالثة فهي وضعية التعلم االستكشافي والتي تشمل أربعة عناصر، حيث يبدأ  

السـتثارة حـب المعرفـة    علـى التلميـذ   ة طرح قضايا جديداألستاذ في هذه الوضعية ب

اكتشاف وابداع آليات جديدة لحل القضية المطروحة غير التي تعود لديه، ثم واالستكشاف 

تعميم هذه اآلليـات  ، ثم إعطاء التالميذ وقتاً كافياً عند ممارسة االكتشاف، ثم عليها التلميذ

ألساتذة بكـل عنصـر مـن    ، والجدول أدناه يبين مدى التزام الحل قضايا أخرى مشابهة

  . عناصر تلك الوضعيات

  ) 35(الجدول رقم 

  التعلمیة مدى استخدام األستاذ للوضعيات التعليمية يبين

  النسبة  العدد  صراالعن  األنواع

وضعية التعلم 
  اإلدماجي

  
 

) معرفية، أداء، إنجاز(يتم إدماج عناصر الكفاءة الواحدة 
  )كفاءة قاعدية(

8  29.63%  

  %37.04  10  )كفاءة مرحلية(فاءات المادة الواحدة يتم إدماج ك
  %25.93  7  )كفاءةختامية(يتم إدماج كفاءات المواد ضمن المجال الواحد 

  %25.93  7  )كفاءة مستعرضة(يتم إدماج كفاءات المجاالت المختلفة 
  %29.63  32  مجموع عناصر وضعية التعلم اإلدماجي  

وضعية التعلم 
  اآللي

  %81.48  22  المراد اتقانهاتحديد التعلمات 
  %77.78  21  تدريب التلميذ على آلية استخدام مختلف المكتسبات السابقة 

  %66.67  18  تعويد التلميذ على استخدام أسلوبه الخاص في اكتساب الكفاءة
  %75.31  61  اآللي مجموع عناصر وضعية التعلم  

وضعية التعلم 
  االستكشافي

  %59.26  16  ب المعرفة واالستكشاف طرح قضايا جديدة الستثارة ح
  %51.85  14  اكتشاف وابداع آليات جديدة لحل القضية المطروحة 
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  %48.15  13  إعطاء التالميذ وقتاً كافياً عند ممارسة االكتشاف
  

  %40.74  11  تعميم هذه اآلليات لحل قضايا أخرى مشابهة
  

  %50  54  مجموع عناصر وضعية التعلم االستكشافي  
  

  %49.49  147  موع الوضعيات جميعهامج  
  

  
يبين أن األساتذة عموما يخلطون بين جملة من الوضعيات في الـدرس  الجدول  إن هذا  

الواحد ويعود ذلك لعدم فهم بعضهم، لمفهوم الوضعية التعليمية، أو لعدم معرفة اإلجراءات 

ذة عنـد تقـديمهم   العملية لتطبيق وضعية تعليمية معينة، ولذلك الحظنا أن معظم األسـات 

للدروس يستخدمون شتاتا من العناصر المكونة للوضعيات الثالث ولم نجد إال القليل مـن  

وهو مـا يبينـه    األساتذة الذين يلتزمون بعناصر الوضعية الواحدة من البداية حتى النهاية

  :الجدول أدناه

  ) 36(جدول رقم 

  يبين األساتذة الذين يعتمدون على وضعية تعليمية معينة

  

يبين هذا الجدول أن ما يقارب من نصف األساتذة ال يعتمـدون أصـال علـى أي مـن     

دون إستراتيجية مسـبقة،   الوضعيات التعليمية الثالث، بل يتم تقديم الدروس بشكل تلقائي

وهذا يبين عدم معرفة قسم كبير من األساتذة باألهمية البالغة للتـدريس باالعتمـاد علـى    

وضع التالميذ في وضعيات معينة، ويظهر عدم اهتمامهم بهذا الجانب، أما عن األسـاتذة  

  :ةالذين يستخدمون وضعيات معينة فالجدول أدناه يبين الوضعيات التي يفضلها األساتذ

  )37(جدول رقم 

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 51.85  14  يعتمدون على وضعية تعليمية

  % 48.15  13  ال يعتمدون على وضعية تعليمية

  % 100  27  المجموع
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  يبين الوضعيات التعليمية التي يفضلها األساتذة 

وضعية التعلم اآللـي،  عناصر خدام لقد الحظنا أن األساتذة في الغالب يعتمدون على استف

اعتماد األسـاتذة   نقصوضعية التعلم االستكشافي، بينما الحظنا عناصر وبنسبة أقل على 

وضعية التعلم اإلدماجي، ويعود ذلك إلى أن وضعية التعلم اآللي هي وضعية عناصر على 

لـى بـاقي   تعود األساتذة على استخدامها، فاألساتذة يفضلون استخدام هـذه الوضـعية ع  

  : أدناهالجدول  وهو ما يبينه  الوضعيات األخرى، ألنهم يعتقدون أنها أسهل

  )38(جدول رقم 

  .لألساتذةاألسهل بالنسبة يبين الوضعيات التعليمية  

من األساتذة الذين يعتمدون في تقديم دروسـهم علـى    % 64.29يبين أن نسبة فالجدول 

يعتقدون أن وضعية التعلم اآللي أسهل بالنسبة إليهم مـن الوضـعيتين    ،وضعيات تعليمية

ـ  % 35.71األخريين، كما أن  بة منهم يعتقدون أن وضعية التعلم االستكشافي أسهل بالنس

  .إليهم، بينما ال يوجد وال أستاذ واحد يعتقد أن وضعية التعلم اإلدماجي سهلة بالنسبة إليه

استخدام وضعيات معينة يعود كذلك إلى قناعة األساتذة بجدوى هذه الوضـعية أو  أن كما 

  . تلك والجدول أدناه يوضح ذلك

  )39(جدول رقم 

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 7.14  1  وضعية التعلم اإلدماجي

  % 64.29  9  وضعية التعلم اآللي

  % 28.57  4  وضعية التعلم االستكشافي

  % 100  14  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 00  0  وضعية التعلم اإلدماجي

  % 64.29  9  وضعية التعلم اآللي

  % 35.71  5  وضعية التعلم االستكشافي

  % 100  14  المجموع
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  .ذةلألساتاألجدى بالنسبة يبين الوضعيات التعليمية  

بالنسبة  من األساتذة يعتقدون بجدوى هذه الوضعية%  57.14يبين الجدول أن نسبة حيث 

منهم يعتقدون بجدوى وضعية التعلم اإلدمـاجي، وهـذا   %  28.57للتالميذ كما أن نسبة 

ال يستخدمونها  هميعني أن بعض األساتذة بالرغم من اعتقادهم بجدوى هذه الوضعية إال أن

التعلم اآللي التي يستخدمها األساتذة في اإلسـتراتيجيات   لصعوبتها، وتعودهم على وضعية

  . مية القديمة للمنظومة التربويةيالتعل

  :قشة الفرضية الثالثةخالصة منا

األساتذة عموما يخلطون بين جملة من الوضعيات في الدرس الواحد ويعود ذلك لعـدم   -1

فهم بعضهم، لمفهوم الوضعية التعليمية، أو لعدم معرفة اإلجراءات العملية لتطبيـق  

  .وضعية تعليمية معينة

ها، ولسـهولتها  بجدوا العتقادهميعتمد معظم األساتذة على عناصر وضعية التعلم اآللي  -2

   .، مهملين عناصر باقي الوضعيات التعليمية التعلميةوتعودهم عليها

  : تحليل البيانات المتعلقة بمدى استخدام األستاذ لألساليب التعليمية التعلمية: اثالث

إن األساليب التعليمية : الفرضية الرابعة في هذه الدراسة والمتعلقة بهذا الجانب تقول

االجتماعية الختامية المنشودة،  ألستاذ في إيصال التالميذ إلى الكفاءاتالتعلمية تساعد ا

ترسيخ  في هذه األساليب وفقا للمتطلبات البيداغوجية، بما يحقق هدف ولذلك يغير األستاذ

  .عند التالميذ األبعاد االجتماعية

 والمالحظ أن هناك أربعة أساليب أساسية في إستراتيجية التدريس عـن طريـق مقاربـة   

الكفاءات أولها أسلوب التعلم بحل المشكالت وتشمل على سبعة عناصر، حيث يبدأ األستاذ 

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 28.57  4  وضعية التعلم اإلدماجي

  % 57.14  8  وضعية التعلم اآللي

  % 14.29  2  وضعية التعلم االستكشافي

  % 100  27  المجموع
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تحليل ، ثم يقوم التلميذ بجتماعية من خالل مسألة ذات صلة بخبرات التلميذبإثارة مشكلة ا

مناقشـة  ، ثم يتم إلقتراح الحلول، ثم يستخدم مكتسباته وكفاءاته المعطيات وتحديد المشكلة

، وأخيـرا  يقترح التلميذ حلوال وفقا للمعطيات الجديدة، ث م  وم دى ص الحیتھا   كلةحلول المش

  .تعلمات وتصورات جديدة ويصحح التصورات القبليةعلى اكتساب التلميذ يساعد األستاذ 

أما األسلوب الثاني فهو التعلم التعاوني، ويشمل أربعة عناصر، حيث يبدأ األستاذ بتشكيل 

، ثم تكليف المجموعة بحل إشكالية معينة وتوزيـع  يقة مناسبةبطرمن التالميذ مجموعات 

المهام على أفراد المجموعة، ثم يقيس األستاذ مدى التفاعل والتبادل المعارف بين التالميذ 

  .واآلخرين منفسهأبالمسؤولية نحو و مدى شعور التالميذ 

اصـر، بدايـة   أربعـة عن أما الوضعية الثالثة فهي وضعية التعلم بالمشروع وتشمل على 

بتكليف التالميذ بإعداد بمشروع معين، ثم تحديد نموذج أو نماذج لتنفيـذ المشـروع، ثـم    

تحديد التعلمات الجديدة عند التالميذ بعد تنفيذ المشروع، وأخيرا معالجة نقاط الضعف في 

  .تعلمات التالميذ

اسية، حيث يبدأ أما األسلوب الرابع فهو التعلم اإلستراتيجي ويشمل على أربعة عناصر أس

اكتشـاف  ، ثـم  لمكتسبات القبلية في بناء معارف جديدةاتوظيف التلميذ في هذا األسلوب ب

ج في اكتساب التعلمات من العام يتدر، ثم يبدأ التلميذ باللفهمابين المفاهيم وتعميق  للعالقات

مفاضلة ، حيث يتوصل التلميذ أخيرا إلى القدرة على الإلى الخاص ومن السهل إلى المعقد

، والجدول أدناه يبين مدى اعتمـاد األسـاتذة   بين االستراتيجيات المختلفة األسهل واألنجع

          :على العناصر التي يشملها كل أسلوب من األساليب التعليمية التعلمية

  )40(الجدول رقم 

  مدى استخدام األستاذ لألساليب التعليمية التعلمية يبين 

  (%)نسبةال  العدد  صراالعن  األنواع

أسلوب 
التعلم بحل 
  المشكلة

  %18.52  5  إثارة مشكلة اجتماعية من خالل مسألة ذات صلة بخبرات التلميذ
  

  %14.81  4  تحليل المعطيات وتحديد المشكلة من قبل التلميذ
  

  %14.81  4  استخدام المكتسبات والكفاءات السابقة إلقتراح الحلول
  %14.81  4  ومدى صالحیتھا مناقشة حلول المشكلة

  %11.11  3يكتشف األستاذ للتلميذ مكامن الضعف في مكتسباتهم التي أوصلتهم 
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  لتلك الحلول

  %11.11  3  يقترح التلميذ حلوال وفقا للمعطيات الجديدة
يساعد األستاذ التلميذ على اكتساب تعلمات وتصورات جديدة ويصحح 

  .التصورات القبلية
6  22.22%  

  %15.34  29  لتعلم بحل المشكلةمجموع عناصر أسلوب ا  

أســــلوب 
ــتعلم  الــ

  التعاوني

  %11.11  3  تشكيل المجموعات بطريقة مناسبة
تكليف المجموعة بحل إشكالية معينة وتوزيع المهام على أفراد 

  المجموعة
3  11.11%  

  %7.41  2  هناك تفاعل وتبادل للمعارف بين التالميذ
  %7.41  2  هم واآلخرينهل التالميذ يشعرون بالمسؤولية نحو أنفس

  %9.26  10  مجموع عناصر أسلوب التعلم التعاوني  

أسلوب 
التعلم 

  بالمشروع

  %62.96  17  تحديد مشروع يكلف به التالميذ
  %55.55  15  تحديد نموذج أو نماذج لتنفيذ المشروع

  %37.04  10  تحديد التعلمات الجديدة عند التالميذ بعد تنفيذ المشروع
  %29.63  8  لضعف في تعلمات التالميذمعالجة نقاط ا

  %46.30  50  مجموع عناصر أسلوب التعلم بالمشروع  

أسلوب 
التعلم 

  اإلستراتيجي

  %92.59  25  هناك توظيف للمكتسبات القبلية في بناء معارف جديدة
  %81.48  22  بين المفاهيم وتعميق للفهم هناك اكتشاف للعالقات

العام إلى الخاص ومن السهل  تدرج في اكتساب التعلمات منهناك 
  إلى المعقد

19  70.37%  

  %44.44  12  مفاضلة عند التلميذ بين االستراتيجيات المختلفة األسهل واألنجعهناك 
  %72.22  78  مجموع عناصر أسلوب التعلم اإلستراتيجي  
  %32.55  167  المجموع  

% 32.55ليب األربعة بلغت على األسايتبين من الجدول أن النسبة العامة العتماد األساتذة 

توصـل التلميـذ إلـى    أي أقل من الثلث وهي نسبة متدنية ال تفي بالغرض وال يمكن أن 

لكفاءة المطلوبة، كما أننا الحظنا تباينا واضحا في نسب االعتماد على مختلف األساليب، ا

وهـي نسـبة   %  72.22حيث أن نسبة االعتماد على أسلوب التعلم االستراتيجي بلغـت  

لية، تدل على تعود األساتذة على مثل هذا األسلوب في التعلم، ألنه أسلوب موروث من عا

إستراتيجية التدريس باألهداف، كما أن نسبة االعتماد على أسلوب التعلم التعاوني وأسلوب 

%  15.34بالنسـبة لألولـى و   %  9.26التعلم بحل المشكالت كانت متدنية حيث بلغت 

عدم اعتماد األساتذة على األسلوب التعاوني لصعوبة تطبيقـه فـي    بالنسبة للثانية، ويعود

الفصل كما أنه يتطلب وقتا كبيرا أما أسلوب التعلم بحل المشكالت فال يعتمد عليه األساتذة 

ألنه يتطلب من األستاذ كفاءات ال تتعلق بمحتوى المادة فقط بل باإلجراءات ومنهجيـات  

لم يتعود عليه األساتذة، كما الحظنا أن نسبة اعتماد  تطبيق هذا األسلوب، وهو األمر الذي
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ويعود هذا االرتفاع النسبي لتكليف  % 46.30األساتذة على أسلوب التعلم بالمشروع بلغت 

األساتذة لتالميذهم بانجاز الفروض المنزلية، أو بعض الواجبات الخارجية أما في داخـل  

الحظ أن األسـاتذة يركـزون فقـط علـى     القسم فال يتم االعتماد على هذا األسلوب، فالم

العنصرين األول والثاني من عناصر هذا األسلوب فـي حـين ال يـتم االعتمـاد علـى      

  .       العنصرين الثالث والرابع إال قليال

أسلوب التعلم اإلستراتيجي إلى أن نسبة كبيرة من  وربما يعود االعتماد بشكل أساسي على

   :أدناه يبين ذلكدول الجويعتقدون أنه أسهل  ةاألساتذ

  

  )41(جدول رقم 

  .لألساتذةاألسهل بالنسبة يبين األساليب التعليمية  

  

اتذة على هذا األسلوب يعود إلى تركيـزهم علـى   وقد الحظنا أن ارتفاع نسبة اعتماد األس

فـي   للتلميذ لمكتسبات القبليةاتوظيف العنصرين األولين من عناصر هذا األسلوب، وهما 

  :وهو ما يبينه الجدول أدناه جديدةال ه ومكتسباتهبناء معارف

%  15.34تم االعتماد عليـه بنسـبة    والذيأما فيما يخص أسلوب التعلم بحل المشكالت 

ي نسبة ضعيفة ال تعبر عن أهمية هذا األسلوب في إستراتيجية التدريس عن طريـق  وه

مقاربة الكفاءات، وتعود هذه النسبة الضعيفة إلى صعوبة تطبيق هـذا األسـلوب لتعـدد    

واعتقاد األساتذة أنه ليس أسلوبا عمليا عند التطبيق إذ يتطلب وقتا ) سبع عناصر(عناصره 

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 11.11  3  حل المشكالت

  % 7.41  2  التعاوني

  % 14.82  4  المشروع

  % 66.67  18  االستراتيجي

  % 100  27  المجموع
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الجـدول  ون نوصل كما كبير من التعلمات والمعارف للتلميذ كبيرا وال يمكن عن طريقه أ

   :أدناه يبين ذلك

  )42(جدول رقم 

  ت عمليةاألساتذة ليس ايبين أي األساليب يراه 

 حل المشكالت غير عملـي  أسلوبمن األساتذة يعتقدون أن  % 59.26 المالحظ أن نسبة

الجـدول  بيانـات  حسب ن أنه ال يتالءم مع عمر التلميذ يعتقدوكما أن نسبة معتبرة منهم 

   :أدناه

  )43(جدول رقم 

  يعتقد األساتذة أنه ال يتالءم مع عمر التلميذ أكثر؟ بيبين أي األسالي 

فتحليل المعطيات وبناء الفرضيات والتأكد من  منهم يعتقدون ذلك%  61.79نسبةحيث أن 

على التلميذ استيعابها واستخدامها  صدقها ومناقشة الحلول المقترحة، كلها عناصر يصعب

  .             كأسلوب للمعرفة حسب ما يعتقد األساتذة

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 59.26  16  حل المشكالت

  % 81.48  22  التعاوني

  % 25.93  7  المشروع

  % 3.70   1  االستراتيجي

  % 42.59  46  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة   تالفئا

  % 62.96  17  حل المشكالت

  % 51.85  14  التعاوني

  % 44.44  12  المشروع

  % 14.81  4  االستراتيجي

  % 43.52  47  المجموع
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) 40(الجدول رقم  حسبأما أسلوب التعلم التعاوني فهو تقريبا مهمل من طرف األساتذة، 

من األساتذة، ويتكون هذا األسلوب من أربع عناصر، يرتبط %  9.26فقد استخدمه نسبة 

حيث أن االلتزام بالعنصر األول شرط أساسي، وهو تقسيم التالميذ إلـى   أولها مع الباقي

مـن  %  11.11مجموعات قبل بدأ الدرس، والمالحظ أنه لم يلتزم بهذا العنصر سـوى  

األساتذة وبنفس النسبة التزم األساتذة بالعنصر الثاني من هذا األسلوب، أما عند اسـتثمار  

ابع فقد الحظنا تراجعا، إذ أنه لم يلتـزم بهـاذين   هذا األسلوب في العنصرين الثالث والر

من األساتذة، وتعود هذه النسب الضعيفة جدا إلى أن هـذا  %  7.41العنصرين إال نسبة 

األسلوب حسب األساتذة يتطلب وقتا كبيرا وجهدا مضاعفا وإعادة لتشكيل جلوس التالميذ 

 الجـدول ما ورد فـي  يا حسب وطرح إشكاليات تعاونية للتالميذ، كما أنه ليس أسلوبا عمل

      .منهم يعتقدون ذلك % 81.48نسبة  حيث أن )42(

  

  :خالصة مناقشة الفرضية الرابعة

أخيرا يمكننا القول أن هناك عدم توازن في استخدام األساليب وأن ذلك ال يعود ألسـباب  

هذه  بيداغوجية، بل لميل األساتذة نحو أساليب دون أخرى بسبب اعتقادهم بسهولة وجدوى

  .األساليب أو ألنها أكثر عملية أو أكثر تالؤما مع عمر التلميذ

في المحصلة فإن هذه القناعات سببها تعود األساتذة على أساليب معينة وعدم قدرتهم على 

  .   تغييرها وفقا للمتطلبات البيداغوجية لكل أسلوب تعليمي

  :ى أنواع التقويمتحليل البيانات المتعلقة بمدى اعتماد األستاذ عل: رابعا

للوصول بالتلميذ إلى : الفرضية الخامسة من الدراسة والمتعلقة بهذا الجانب تقول

عن طريق مقاربة الكفاءات تعتمد  الكفاءات االجتماعية المستهدف فإن إستراتيجية التدريس

  .على تقويم المكتسبات االجتماعية للتلميذ في جميع مراحل بناء الكفاءة المستهدفة

التقويم في إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات إلى ثالث أنواع، حيـث   ينقسم

التعـرف  يعتمد أوال على التقويم التشخيصي والذي بدوره يشمل ثالث عناصر، بداية من 

، ثـم  األوليـة التعرف على مشكالت اكتسابهم للكفاءات ، على المكتسبات القبلية للتالميذ
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أمـا  ، التالميذ على توظيف المكتسبات في بناء معارف جديديـة  التعرف على مدى قدرة

مـراجعة المـتعلم  النوع الثاني فهو التقويم التكويني أو البنائي ألتتبعي، والذي يشمل على 

تعريف المتعلم بنتائج ، ثم بهدف ترسيخ المعلومات المستفادة منها تلقاهاالتي  الدروسفي 

للكفاءات الختامية  التالميذدرجة تحقيق  تحديد، ثم ئهه فكرة واضحة عن أداءتعلمه، وإعطا

بنـاء إسـتراتيجية لمعالجـة    ، وأخيرا تحديد مواطن الضعف لدى التالميذ، ثم المستهدفة

، أما النوع الثالث فهو التقويم الختامي والـذي يشـمل   مشكالت التعلم التي يعانيها التلميذ

، ثم للتلميذ حكم على الكفاءات الختاميةتحديد معايير ومؤشرات للخمسة عناصر، بداية من 

للكفاءات  التالميذدرجة تحقيق  تحديدبناء اختبارات مناسبة للحكم على كفاءات التالميذ، ثم 

بناء إستراتيجية لمعالجـة  ، ثم تحديد مواطن الضعف لدى التالميذ، ثم الختامية المستهدفة

يوضح مدى استخدام األساتذة للعناصر ، والجدول أدناه مشكالت التعلم التي يعانيها التلميذ

    :  المكونة لكل نوع من أنواع التقويم الثالث

     

  )44(الجدول رقم 

  مدى اعتماد األستاذ على أنواع التقويم يبين 

  (%)النسبة  العدد  صراالعن  األنواع

  
التقویم 

  التشخیصي

  %51.85  14  التعرف على المكتسبات القبلية للتالميذ
  %22.22  6  الت اكتسابهم للكفاءات األوليةالتعرف على مشك

التعرف على مدى قدرة التالميذ على توظيف المكتسبات 
  في بناء معارف جديدية

3  11.11%  

  %28.39  23  التشخيصي مجموع عناصر التقويم

التقويم 
  التكويني

البنائي 
  التتبعي

التي درسهـا بهدف ترسيخ  الدروسمـراجعة المتعلم في 
  مستفادة منهاالمعلومات ال

22  81.48%  

تعريف المتعلم بنتائج تعلمه، وإعطاؤه فكرة واضحة عن 
  أدائه

23  85.18%  

  %44.44  12  إثارة دافعية المتعلم للتعلم واالستمرار فيه
وضع برنامج للتعليم العالجي، وتحديد منطلقات حصص 

  التقوية
5  18.52%  

  %57.41  62  التكوينيمجموع عناصر التقويم   
  

لتقويم ا
  الختامي

 تحديد معايير ومؤشرات للحكم على الكفاءات الختامية
  للتلميذ

18  66.67%  

  %96.30  26  بناء اختبارات مناسبة للحكم على كفاءات التالميذ
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  %88.89  24  .للكفاءات الختامية المستهدفة التالميذدرجة تحقيق  تحديد

  %85.18  23  تحديد مواطن الضعف لدى التالميذ
  %29.63  8  ء إستراتيجية لمعالجة مشكالت التعلم التي يعانيها التلميذبنا

  %73.33  99  الختامي مجموع عناصر التقويم  
  %56.79  184  المجموع  
  

نصف العناصر التي تتطلبهـا عمليـة   يفوق يالحظ من الجدول أن األساتذة يستخدمون ما 

 الثالثاألساتذة لألنواع نسب استخدام  كما الحظنا تباينا كبيرا في. الثالثةالتقويم بأنواعها 

مـن  %  96.30التقويم الختامي، حيث أن %  73.33األساتذة استخدموا بنسبة فللتقويم، 

%  88.89األساتذة استخدموا عنصر بناء اختبارات مناسبة للحكم على كفاءات التالميذ، و

، بينما لم يعمـل  ستهدفةللكفاءات الختامية الم التالميذ درجة تحقيق عملوا على تحديدمنهم 

، وفي العموم بناء إستراتيجية لمعالجة مشكالت التعلم التي يعانيها التلميذمنهم على  8إال 

يعود ارتفاع نسبة استخدام األساتذة لهذا النوع مـن التقـويم لالمتحانـات واالختبـارات     

ي بينما بالنسـبة  والفروض التي يجريها األساتذة للتالميذ وهي نوع من أنواع التقويم النهائ

إلـى   ، وتعود هذه النسبة%57.41التكويني ألتتبعي فقد اعتمد عليه األساتذة بنسبة للتقويم 

كما أن  إثارة دافعية المتعلم للتعلم واالستمرار فيهفقط من األساتذة يركزون على  12أن 

  . أساتذة فقط 5وضع برامج للتعليم العالجي للتالميذ لم يستخدمه إال 

تباينا كبيـرا   وأن هناكنا أن غالبية األساتذة ال يعتمدون على التقويم التشخيصي كما الحظ

مـنهم علـى تقـويم     14أستاذ اعتمد  27في االعتماد على عناصر هذا التقويم، فمن بين 

حاولوا التعرف على مشـكالت  المكتسبات القبلية للتالميذ، والحظنا أن ستة من األساتذة 

  .األوليةت للكفاءا اكتساب التالميذ

الكثير مـن  إن استخدام أنواع التقويم أو العناصر المكونة بهذا الشكل، يعود إلى عدم فهم 

 :الجدول أدناه بيانات حسب األساتذة لكيفية تطبيق أنواع التقويم
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  ) 45(جدول رقم 

  يبين أي األنواع األستاذ على دراية بإجراءات تطبيقها

كما من األساتذة ال يعرفون إجراءات تطبيق التقويم التشخيصي، %  51.85حيث أن نسبة 

% 7.40منهم ال يعرفون إجراءات تطبيق التقويم التكويني، بينما نسبة %  62.96نسبة أن 

السبب في عدم اسـتخدام  أن كما  ،م النهائي أو الختاميال يعرفون إجراءات تطبيق التقوي

يعتقـدون أن ال  مـن األسـاتذة    % 25.93نسبة عناصر التقويم التشخيصي يعود إلى أن 

  :المواليحسب الجدول جدوى منه 

  

  )46(جدول رقم 

  يبين أي األنواع يعتقد األساتذة أنه ال جدوى منها؟ 

فقـط ال  %  3.70أن ال جدوى من التقويم التكويني و يعتقدون  % 59.63كما أن نسبة 

  .أن هناك جدوى من التقويم الختامييعتقدون 

حسب  ويموالمشكلة األكبر أن هناك بعض األساتذة الذين ال يعرفون أصال بعض أنواع التق

  :الجدول أدناه

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 51.85  14  تشخيصي

  % 62.96  17  تكويني

  % 7.40  2  ختامي

  % 28.39  23  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 25.93  7  يتشخيص

  % 59.63  16  تكويني

  % 3.70  1  ختامي

  % 29.63  24  المجموع
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  )47(جدول رقم 

  يبين مدى معرفة األساتذة ألنواع التقويم؟ 

ال يعرفـون التقـويم   %  40.74ال يعرفون التقويم التشخيصـي، و %  37.04ن حيث أ

  .لختامي بالرغم من أنهم يستخدمونهال يعرفون التقويم ا%  3.70التكويني، و

كما أن األساتذة الذين يعرفون هذه األنواع من التقـويم ويعرفـون إجـراءات تطبيقهـا     

يعتقدون أن بعضها صعب التطبيـق أو  ويعتقدون في جدواها وأهميتها، نسبة كبيرة منهم 

  .تتطلب وقتا ال يسعهم للقيام به على أفضل األوجه

  

  

  :خالصة مناقشة الفرضية الخامسة

أخيرا يمكننا القول أن النسبة المتواضعة الستخدام األساتذة ألنواع التقويم ترجع إلى جملة 

أنواع التقـويم، أو   أهمها عدم معرفة بعض األساتذة أصال لبعض: من العوامل واألسباب

عدم معرفتهم إلجراءات تطبيقها، أو العتقاد بعضهم بعدم جدواها، أو لصعوبة تطبيقها أو 

ألنها تتطلب وقتا ثمينا سيكون على حساب الدروس، فمعظم األساتذة لحد اآلن ال يزالـون  

حديـد  يعتقدون أن التقويم ليس في صلب العملية التعليمية بل هو إجراء يتم القيـام بـه لت  

المنتقلين للسنة المقبلة وال عالقة له بتدعيم مكتسبات التالميذ أو بنـاء بـرامج لمعالجـة    

يهم، أو أنه عملية ممنهجة تسير جنبا إلى جنب مع كل العمليات التعليمية دمشكالت التعلم ل

  . التعلمية التي يقوم بها األستاذ

  :إنجاز الدرسمراحل ألستاذ بالبمدى التزام اتحليل وتفسير البيانات المتعلقة : خامسا

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 37.04  10  ال يعرف التقويم التشخيصي

  % 40.74  11  ال يعرف التقويم التكويني

  % 3.70  1  ال يعرف التقويم  ال يعرف التقويم الختامي

  % 27.16  22  المجموع
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إن االلتزام بعناصر كل : الفرضية السادسة من الدراسة و المتعلقة بهذا الجانب تقول

االستثمار االنطالق، بناء التعلمات، (مرحلة من المراحل الثالث لتقديم الدروس 

  .، يساعد في إيصال التالميذ إلى الكفاءات االجتماعية بشكل شامل)والتوظيف

أوال مرحلة االنطالق التي تشـمل   ،على ثالث مراحل أساسيةديم حصة دراسية يتم إن تق

أربعة عناصر، بداية بتشخيص المكتسبات القبلية للتالميذ، ثم مراجعـة الـدرس السـابق    

، ثم تحكم األستاذ فـي الوقـت   التهيئة والتمهيد للدرس، ثم لربطه بموضوع الدرس الجديد

دقائق، ثم المرحلة الثانية وهـي   10زمن هذه المرحلة  المناسب حيث يجب أن ال يتجاوز

كمراعاة التسلسل والترابط المنطقي بين  ،العديد من العناصرمرحلة بناء التعلمات وتشمل 

عناصر الدرس، وتقديم بعض التعريفات وتحديد بعض المفاهيم األساسـية ذات العالقـة   

 تقديم أمثلـة ، والمفردات الصعبةشرح األساسية، و توضيح األفكار، والمباشرة بالموضوع

ثانويـة   تقسيم الموضوع إلى عناصر، وتحليل عناصر الدرس إلـى أفكـار  توضيحية، و

تدرج األستاذ في شرح المفاهيم ، وجمع األفكار والعناصر الرئيسية للموضوعوأساسية، و

تشجيع ، ومن األكثر عمومية إلى األقل، ثم طرح أسئلة تتناول التحليل والتركيب والتقويم

  .التالميذ على التفكير التأملي

مناقشة أفكـار الـدرس أو   أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة االستثمار والتوظيف، وتشمل 

حلول المشكلة، ثم التلخيص واستخالص النتائج، ثم تعميم النتائج والخبرات، ثـم طـرح   

، والجـدول  البدايةأسئلة وتقديم التغذية الراجعة أي إعادة دورة االستثمار والتوظيف من 

  .أدناه يوضح مدى التزام األستاذ بعناصر كل مرحلة من مراحل تقديم الدرس

  ) 48(الجدول رقم 

  مدى التزام األستاذ بمراحل انجاز الدرس يبين

  (%)النسبة  العدد  صراالعن  األنواع

مرحلة 
  االنطالق

  %51.85  14  تشخيص المكتسبات القبلية للتالميذ
  %59.26  16  ق لربطه بموضوع الدرس الجديدمراجعة الدرس الساب

  %74.07  20  التهيئة والتمهيد للدرس
  %37.04  10  التحكم في الوقت بشكل مناسب

  %55.55  60  عناصر مرحلة االنطالق  
  %51.85  14  مراعاة التسلسل والترابط المنطقي بين عناصر الدرسمرحلة بناء 
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المفاهيم األساسية ذات  تقديم بعض التعريفات وتحديد بعض  التعلمات

  العالقة المباشرة بالموضوع
15  55.55%  

  %48.15  13  األساسية توضيح األفكار
  %33.33  9  شرح المفردات الصعبة

  %37.04  10  توضيحية تقديم أمثلة
  %29.63  8  تقسيم الموضوع إلى عناصر

  %29.63  8  ثانوية وأساسية تحليل عناصر الدرس إلى أفكار
  %33.33  9  كار والعناصر الرئيسية للموضوعجمع األف

  %40.74  11  تدرج المفاهيم من األكثر عمومية إلى األقل 
  %37.04  10  طرح أسئلة تتناول التحليل والتركيب والتقويم

  %33.33  9  تشجيع التالميذ على التفكير التأملي
  %39.06  116  مجموع عناصر بناء التعلمات  

مرحلة 
االستثمار 

  يفوالتوظ

  %51.85  14  مناقشة أفكار الدرس أو حلول المشكلة
  %59.26  16  التلخيص واستخالص النتائج

  %55.55  15  تعميم النتائج والخبرات
  %48.15  13  طرح أسئلة

  %22.22  6  تقديم التغذية الراجعة
  %47.41  64  مجموع عناصر االستثمار والتوظيف  
  %44.44  240  المجموع  
  

، حيث أنهـم  % 55.55األساتذة التزموا بعناصر مرحلة االنطالق بنسبة لقد الحظنا أن و

مراجعـة الـدرس السـابق لربطـه     و%  74.07التزموا بالتهيئة والتمهيد للدرس بنسبة 

بينما الحظنا أن التحكم في الوقت بشكل مناسب %  59.26بنسبة  بموضوع الدرس الجديد

  .48 ، حسب الجدول% 37.04لم يلتزموا به إال بنسبة 

ولهذا يمكننا القول أن نسبة معتبرة من األساتذة ال يهتمون بربط الدرس الجديـد بسـابقه   

وهذا يعود لعدم تفريقهم بين الكفاءات القاعدية والكفاءات المرحلية والكفاءات الختاميـة،  

هذه األنواع الثالث التي على أساسها يتم الربط بين الدروس، فكـل درس يهـدف إلـى    

ذ إلى كفاءات قاعدية هي نفسها ترتكز على الكفاءات القاعدية التي اكتسـبها  إيصال التلمي

الدروس السابقة، وكل مجال تعليمي يهدف إلى إيصال التلميذ إلـى كفـاءات    منالتلميذ 

مرحلية هي نفسها ترتكز على الكفاءات القاعدية والمرحلية التي اكتسـبها التلميـذ فـي    

ن الكتاب ككل يهدف إلى إيصال التلميذ إلـى كفـاءات   الدروس والمجاالت السابقة، كما أ
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ختامية هي نفسها ترتكز على الكفاءات المرحلية التي اكتسبها التلميذ في جميع المجاالت 

  .والوحدات التعليمية السابقة

إن هذه السلسة المترابطة التي تصبح فيها الكفاءة المستهدفة في درس أو مجال تعليمـي،  

بات يستثمرها التلميذ للوصول إلى كفاءات جديدة، ال يعرفها الكثير هي نفسها قاعدة مكتس

  :والجدول أدناه يبين ذلكمن األساتذة 

  ) 49(جدول رقم 

  يبين مدى معرفة األساتذة بالمفاهيم التعليمية؟

  

مـنهم ال   % 77.78منهم ال يعرفون معنى الكفاءات القاعديـة، و   % 74.07حيث أن 

منهم ال يعرفون معنى الكفاءات الختامية، كما  % 59.26يعرفون الكفاءات المرحلية، و 

  :ثالث مراحل وهو ما يبينه الجدول أدناههناك بعض األساتذة ال يعرفون أن للدرس أن 

  ) 50(جدول رقم 

  يبين مدى معرفة األساتذة بالمراحل األساسية لتقديم الدرس

  

  النسبة  عدد األساتذة  الفئات

  % 74.07  20  ال يعرف الكفاءات القاعدية

  %  77.78  21  ال يعرف الكفاءة المرحلية

  % 59.26  16  ال يعرف الكفاءة الختامية

  % 70.37  57  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 74.07  20  أعرف

  % 25.93  7  ال أعرف

  % 00  00  ال أدري

  % 100  27  المجموع
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ال  % 48.15ث مراحل، ونسبة منهم ال يعرفون أن للدرس ثال % 25.93نسبة حيث أن 

   .يعرفون اإلجراءات العملية التي تتطلبها كل مرحلة

بعناصرها بنسبة أما فيما يخص المرحلة الثانية فبالرغم من أهميتها إال أن األساتذة التزموا 

نصف أو أكثر من نصف  بها موهي نسبة ضعيفة، حيث أن العناصر التي التز%  39.06

ذات العالقة المباشرة األساسية بعض المفاهيم  وتحديد ض التعريفاتبع تقديم: األساتذة هي

منهم التزموا %  51.85من األساتذة، و%  55.55، حيث التزم بهذا العنصر بالموضوع

مـنهم التزمـوا   %  48.15، والتسلسل والترابط المنطقي بين عناصر الـدرس  مراعاةب

يلتزم بها أغلـب األسـاتذة، حيـث أن    األساسية، بينما باقي العناصر لم  األفكار بتوضيح

 حللـوا ، ونفس النسبة من األساتذة الموضوع إلى عناصر التزموا بتقسيممنهم %  29.63

ونفـس   المفردات الصـعبة  شرحوا%  33.33الدرس الثانوية واألساسية، كما أن  أفكار

لنسـبة  ، ونفـس ا جمع األفكار والعناصر الرئيسية للموضوعمن األساتذة التزموا بالنسبة 

  .على التفكير التأملي التالميذ شجعواكذلك 

يعتمد نجاح الحصة على ثالث عوامل أساسـية أوال دور األسـتاذ فـي     ،من جهة أخرى

وهل يشجع الحصة والتوجيهات واإلرشادات التي يقدمها للتالميذ وطريقة عرضه للدروس 

 ئلة تثير تفكير التالميـذ يطرح أسو التالميذ على المشاركة ويستخدم أساليب مثيرة لإلنتباه

يمزج ويعتمد على طريقة االلقاء أوهل هو  يصحح األخطاء المرتكبة من طرف التالميذو

يعتمد على الطريقة الحوارية فقط، كذلك هل يشجع التالميذ علـى   أو بين االلقاء والحوار

وقتاً كافياً  يعطي للتالميذويحثهم على النقد اإلبداع واالكتشاف والبحث و توليد أفكار جديدة

، يمتلك مهارة إثارة الدافعية لدى الطالـب متحكم في القسم وهل وهل هو لممارسة التفكير 

  .أم العكس منخفض أو غير الواضح هصوتوهل 

، وهل هـم  التالميذ أحرار في التعبير عن أفكارهمأي هل ويتعلق العامل الثاني بالتالميذ، 

أم ال وهـل   التالميـذ الخطـأ  وهل يخشى  يةايجاب مشاركتهم، وهل يتجاوبون مع األستاذ

، وهل يجلسون بشكل مناسب، وهل وهل ينتبهون لتوجيهات األستاذيمتلكون دافعية للتعلم 

  .في القسم ظأي ال يوجد اكتظا عددهم مناسب
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أي هل استغل أما العامل الثالث فيتعلق بالوسائل التي يستخدمها األستاذ عند تقديم الدروس 

وهـل التجهيـز    أعد مذكرة الدرس وأدار الوقت بشـكل مناسـب  د، والسبورة بشكل جي

الوسائل التعليمية إليصال واألدوات والوسائل التي استخدمها في الدرس مناسبة وهل نوع 

  .تشكيل غرفة الفصل مناسب لعملية التعلم ع، وهل أنالمعلومة بطريقة أفضل وأسر

من األستاذ والتالميذ فيها والوسائل والجدول أدناه يوضح سير الحصة الدراسية ودور كل  

  .التعليمية المستخدمة في الدرس

  ) 51(الجدول رقم 

  سير الحصص الدراسية يبين

  (%)النسبة  العدد  صراالعن  األنواع

  
  دور األستاذ

  

  %74.07  20  يشجع التالميذ على المشاركة
  %55.55  15  يستخدم أساليب مثيرة لإلنتباه

  %55.55  15  لتالميذيطرح أسئلة تثير تفكير ا
  %51.85  14  يصحح األخطاء المرتكبة من طرف التالميذ

  %66.67  18  يعتمد على طريقة االلقاء 
  %14.81  4  يمزج بين االلقاء والحوار

  %18.52  5  يعتمد على الطريقة الحوارية
  %51.85  14  يشجع التالميذ على توليد أفكار جديدة

  %40.74  11  يحثهم على النقد
  %44.44  12  يحثهم على اإلبداع

  %48.15  13  يحثهم على االكتشاف والبحث
  %55.55  15  يعطي للتالميذ وقتاً كافياً لممارسة التفكير 

  %66.67  18  متحكم في القسم
  %33.33  9  يمتلك مهارة إثارة الدافعية لدى الطالب

  %37.04  10  منخفض أو غير الواضح هصوت
  %47.65  193  ستاذمجموع عناصر دور األ  

دور 
  التالميذ

  %37.04  10  التالميذ أحرار في التعبير عن أفكارهم
  %48.15  13  التالميذ يتجاوبون مع األستاذ

  %44.44  12  مشاركة التالميذ ايجابية
  %37.04  10  التالميذ ال يخشون الخطأ

  %48.15  13  التالميذ يمتلكون دافعية للتعلم أكثر
  %55.55  15  ن لتوجيهات األستاذالتالميذ ينتبهو

  %51.85  14  التالميذ يجلسون بشكل مناسب
  %18.52  5  عدد التالميذ مناسب

  %42.59  92  مجموع عناصر دور التلميذ  
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الوسائل 
  المستخدمة

  %62.96  17  استغل السبورة بشكل جيد
  %55.55  15  أعد مذكرة الدرس

  %37.04  10  إدارة الوقت بشكل مناسب
  %40.74  11  األدوات والوسائل المناسبة تجهيز
الوسائل التعليمية المناسبة للدرس إليصال المعلومة  تنويع

  .بطريقة أفضل و أسرع
7  25.93%  

  %33.33  9  تشكيل غرفة الفصل بالشكل المناسب لعملية التعلم
  %42.59  69  الوسائل المستخدمة مجموع عناصر  
  %45.21  354  المجموع  
  

 ،%47.65الحصة بنسبة أن األساتذة استخدموا العناصر الخاصة بدورهم في  ولقد الحظنا

 18المشاركة في الـدرس، و  كانوا يشجعون التالميذ على 27من بين  اأستاذ 20حيث أن 

منهم استخدموا أساليب مثيـر   15منهم الحظنا أنهم مسيطرون على سلوكيات التالميذ، و

منهم فقط استخدموا الطريقة الحوارية عنـد   5ظنا أن النتباه التالميذ، في المقابل فقد الح

منهم مزج بين الحوارية واإللقاء، أما باقي العناصر فقد تناولها األساتذة  4تقديم الدرس، و

  .%) 50و%  40بين (بشكل متوسط 

إن هذه النسب تعود إلى سيطرة الطريقة اإللقائية عند تقديم الدروس، واعتمـاد األسـاتذة   

ميذ بالكتابة، وابتداع أساليب للسيطرة على سلوكهم خشية االنفالت الـذي  على شغل التال

الحظناه عند بعضهم، كما أن بعض األساتذة ال يزيد على تقديم المعلومات للتالميـذ دون  

أي محاولة لتنشيط ملكة التفكير أو النقد أو اإلبداع، ولقد الحظنا أن نسبة مـا يسـتهلكه   

بر بكثير مما يتركه للتلميذ، والشك أن ذلك ال يمكن أن يفيد األستاذ من وقت في الحصة أك

  .ملكات النقد والتفكير واإلبداع عند التلميذ

من العناصـر   % 42.59أما عن دور التالميذ في الحصة فقد الحظنا أنهم التزموا بنسبة 

، ) % 81.48(، حيث الحظنا أن هناك اكتظاظا في غالبية الصـفوف  لهذا الدورالمكونة 

كمـا   ،من الحصـص  % 37.04التعبير عن آرائهم في في  اا أن التالميذ كانوا أحراركم

  .% 48.15تجاوبوا ايجابيا مع األساتذة في 
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ويمكننا القول أن دور التلميذ في الحصة ال يمكن فصله عن دور األستاذ فبقدر ما يعطـي  

وبقدر ما يشجعهم علـى   ،لتالميذ الحرية في الكالم بقدر ما يتجاوبون معه ايجابيالاألستاذ 

بقدر ما يتجاوبون معه، ولذلك يمكـن   ،المشاركة ويستخدم أساليب الترغيب وجلب االنتباه

اعتبار دور التلميذ في الحصة ومدى مشاركته كمؤشر على نجاح األستاذ، ويمكن القـول  

، حسـب  % 42.59التالميذ معهم بنسبة وب اأن األساتذة نجحوا في تج ،من هذا المنطلق

  .أعاله س الجدولنف

أما عن الوسائل التي استخدمها األساتذة عند تقديم الدروس فقد الحظنا أنهم قد التزموا بها 

من األستاذ استغل السبورة بشـكل جيـد،    % 62.96حيث الحظنا أن . % 42.59بنسبة 

تحكم في الوقت، بينمـا الحظنـا أن    % 37.04منهم أعد مذكرة للدرس، و  % 55.55و

ل الفهم تالءم الدرس المقدم وتسه الوسائل بحيث استخدم وسائل أخرى ع فينو % 25.93

ـ   % 33.33على التالميذ غير الوسائل التقليدية، كما الحظنا أن  ز فقط من األسـاتذة جه

غرفة الفصل بشكل يناسب موضوع الدرس، كطريقة جلوس التالميذ أو استخدام أنواع من 

  ).51حسب الجدول ( .الصور

الوسائل المستخدمة في الدروس إما أن تكون متوفرة من طـرف  أن ننا القول يمك ولذلك

ولقد الحظنا أن المؤسسات ال توفر إال الوسائل التقليدية المعروفة في  ،المؤسسة أو األستاذ

ر اإلستراتيجية التعليمية لم يـنعكس علـى نوعيـة    ييزمن اإلستراتيجيات القديمة، وأن تغّ

فيما عدا إدخال أجهزة اإلعالم اآللي في بعـض   ،ؤسسات التعلميةالوسائل التي توفرها الم

  .األساتذة في بعض األحيان حتى المؤسسات والتي مازالت ليست في متناول التالميذ وال

أما مساهمة األستاذ في توفير بعض الوسائل فهي تخضع في كثير من األحيان إلى دافعية 

سالي الذي يؤديـه وحضـور الـوازع الـديني     األستاذ وحبه لمهنته، واعتقاده بالدور الر

والضمير المهني، وكذلك تخضع للقدرة المادية لألستاذ وأثمان بعض الوسـائل المهمـة   

  .والمكلفة كذلك، والتي ال يمكن لألستاذ أن يوفرها
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ساتذة بالمراحـل  من خالل ما سبق يمكن القول أن هناك عدة أسباب وراء عدم التزام األ

كل مرحلة من هدف اليعرفون  النسبة كبيرة من األساتذة  أهمها أن النموذجية للدرس من

  .والجدول أدناه يبين ذلك

  )52(جدول رقم 

  يبين مدى معرفة األساتذة بالهدف من كل مرحلة 

دول أن ما يقرب من نصف األساتذة ال يعرفون أهداف كـل مرحلـة مـن    يبين الجحيث 

  .مراحل تقديم الدروس

إن نجاح األستاذ في تقديم الدرس ال يتعلق فقط بمدى معرفته بمراحل الدرس أو أهدافـه  

ل مرحلة، والجدول أدناه يبـين  لكن يتعلق كذلك بمدى معرفة األستاذ بإجراءات تطبيق ك

  :ذلك

  )53(جدول رقم 

  يبين مدى معرفة األساتذة بإجراءات تطبيق كل مرحلة 

يبين الجدول أن ما يقارب من نصف األساتذة ليس على دراية بإجراءات تطبيق المراحل 

اك عامل أساسي يفسر عدم اهتمـام األسـاتذة بتقـديم    الثالث لتقديم الدروس، كما أن هن

  النسبة  عدد األساتذة   الفئات

  % 51.85  14  أعرف

  % 48.15  13  ال أعرف

  % 00  00  ال أدري

  % 100  27  المجموع

  النسبة  عدد األساتذة  الفئات

  % 51.85  14  أعرف

  % 48.15  13  ال أعرف

  % 00  00  ال أدري

  % 100  27  المجموع



حتلیل وتفسري البیانات املتعلقة بطرائق : الفصل السادس
                                                                                 التدریس

235 
دروسهم وفقا لهذه المراحل الثالث وهو اعتقادهم بعدم جدوى ذلك، والجدول أدناه يبـين  

  .رأي األساتذة في جدوى تقديم الدروس وفقا لمراحل

  )54(جدول رقم 

  يبين رأي األساتذة في جدوى االلتزام بجميع مراحل تقديم الدرس

ال جدوى من تقديم الدروس وفقا لهذه  من األساتذة يعتقدون أن % 62.96يبين الجدول أن 

  .المراحل الثالث

جراء اعتقـادهم بعـدم جـدواها،     إن هذه النتائج تفسر إهمال األساتذة لهذه اإلستراتيجية

  . والتزامهم بالطرائق القديمة

  :السادسةخالصة مناقشة الفرضية 

نخلص إلى أن هناك عدم التزام واضح من طرف األسـاتذة بتقـديم الـدروس وفـق      -

االلتزام بالوقت وفي بعض األحيان حرق وإهمال  مالمراحل النموذجية وتجلى ذلك في عد

  .مرحلة بأكملها

عدم التزام كثير من األساتذة بهذه المراحل، إلى عدم معرفة الكثير مـنهم بهـذه   يعود  -

المراحل أصال، أو عدم معرفتهم بكيفية تطبيقها، أو عدم معرفتهم بأهدافها، وفي بعـض  

  .األحيان، ألنهم يرونها غير مجدية

، )نصـف أقل من ال(لم يلتزم األساتذة كثيرا بدورهم المنوط بهم في الحصص الدراسية  -

حيث لم يشجعوا التالميذ ولم يتركوا لهم مجال المبادرة وكثير منهم لم يكن متحكمـا فـي   

  .الصف

  النسبة  األساتذةعدد   الفئات

  % 62.96  17  أرى أن لها جدوى

  % 29.63  8  ال أرى لها جدوى

  % 7.41  2  ال أدري

  % 100  27  المجموع
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كما أن استخدام الوسائل الحديثة التي تتناسب مع اإلستراتيجية الجديدة لم تكـن متـوفرة   

  .لديهم

  :الخالصة

  :نخلص في نهاية هذا الفصل إلى اآلتي

  :فيما يخص الفرضية الثانية - 1

النظرية في مجمل  ةغالبية األساتذة الوصول بالتلميذ إلى فهم الجوانب المعرفي يستهدف

إتقان الجوانب األدائية  إلى الموضوعات المطروحة، مهملين العمل على إيصال التلميذ

األولى معرفية تتعلق بعدم معرفة  :واإلنجازية في الموضوعات، ويعود ذلك إلى مشكلتين

لوصول بالتلميذ إلى إتقان الجانبين المستحدثين في هذه ية لباإلجراءات العملاألساتذة 

السلبية نحو هذه اإلستراتيجية،  ت، والثانية تتعلق باالتجاها)األداء، واالنجاز( اإلستراتيجية

  .فمعظم األساتذة ال يرغبون في اعتمادها كطريقة للتدريس

لتلميذ إلى جانب ولذلك يمكن القول أن هذه اإلستراتيجية عمليا نجحت في إيصال ا

واحد من الجوانب الثالث للكفاءة وهو الجانب المعرفي، مهملة الجانبين األساسيين وهما 

جانب األداء، وجانب اإلنجاز، أي أن األساتذة ما زالوا يدرسون باستخدام إستراتيجية 

   . التدريس باألهداف، وليس عن طريق مقاربة الكفاءات

 :فيما يخص الفرضية الثالثة - 2

لنا إلى أن معظم األساتذة ال يعتمدون أصال على وضعية تعليمية عند تقديم الدروس، توص

  .ألن الكثير منهم ال يعرف معنى الوضعية التعليمية، أو ال يعرف إجراءات تطبيقها

إلى أن اعتماد معظم األساتذة على عناصر وضعية التعلم اآللي، يعود  كما توصلنا 

  .الل التدريس بها في إستراتيجية التدريس باألهداف سابقالسهولتها، وتعودهم عليها من خ

ولذلك يمكن القول أن الوضعيات التعليمية كأدوات مستحدثة في إستراتيجية التدريس عن 

طريق مقاربة الكفاءات ال تستثمر وال يعمل بها في غالب األحيان، ولذلك ال يمكن القول 

  .الشاملة المستهدفة من الناحية العمليةأنها قد تفيد في إيصال التلميذ إلى الكفاءة 
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 :فيما يخص الفرضية الرابعة - 3

ال يغير في األساليب التعليمية التعلمية وفقا للمتطلبات البيداغوجية  توصلنا إلى أن األستاذ

في هذه اإلستراتيجية بل أن هناك عوامل أخرى تتحكم في ذلك كالسهولة، والتعود، 

ستراتيجية، واعتقاد الكثير من األساتذة بأن هذه األساليب واتجاهاتهم عموما نحو هذه اإل

  .تهدر الوقت، كما أن منها ما يتطلب وسائل غير متوفرة

وعلى العموم فإن غالبية األساتذة يعتمدون على أسلوب التعلم اإلستراتيجي، لسهولته 

وتعودهم عليه، ونجاعته حسب اعتقادهم، في حين ال يحبذون العمل بأسلوب حل 

شكالت ألنه ال يتالءم مع سن التلميذ، وأسلوب التعلم التعاوني ألنه مهدر للوقت، الم

  . وأسلوب التعلم بالمشروع ألنه غير مجدي

 :فيما يخص الفرضية الخامسة - 4

 من والتكويني البنائي بالرغم ال يستخدم جزء كبير من األساتذة التقويم التشخيصي

 النوع ويعتمدون في غالبيتهم على ،لتالميذأهميتهما في بناء الكفاءة المستمرة لدى ا

وأن التقويم بالنسبة ، نظرا لتعودهم عليه، واعتقادهم بجدواه، )التقويم النهائي(التقليدي 

إليهم ليس في صلب العملية التعليمية بل هو إجراء يتم القيام به لتحديد المنتقلين للسنة 

  .المقبلة

تقويم ال يمكن أن يساعد التلميذ على بناء مكتسباته لذلك يمكن القول أن هذا الفهم لعملية ال

  .للوصول إلى الكفاءات االجتماعية المنشودة

    :فيما يخص الفرضية السادسة

توصلنا إلى إن نسبة معتبرة من األساتذة ال يعطون أهمية للمرحلة التمهيدية وال للمرحلة 

القصـوى لمرحلـة بنـاء     بل أن غالبيتهم يعطون األهمية) استثمار المكتسبات(األخيرة 

التعلمات وهي مرحلة مهمة لكن ال يمكن فصلها عن المرحلتين السـابقة والالحقـة لهـا    

ويعود هذا اإلهمال إلى مشكلة المعلومات والتكوين التي يعانيها األستاذ، والتي تجعله في 
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ـ  ديات كثير من األحيان يجتهد بناء على خبرته السابقة، إلتمام دروسه دون أن يلتزم بأبج

  .هذه اإلستراتيجية التي من شأنها إنجاح العملية التعليمية

، مما يشكل عائقـا  )الطريقة اإللقائية(كما أن الطرق التي يعتمدها األستاذ ال زالت تقليدية 

للتلميذ كي يعبر عن قدراته وإمكانياته ويتم الكشف عن نقاط ضـعفه ومعالجتهـا، وهـو    

الكفاءات، التي تعتمد التغذية الراجعة بين كـل  صلب طريقة التدريس عن طريق مقاربة 

  .معرفة وأخرى بناء على أنواع التقويم ومراحل الدرس الثالث

 ةلذلك يمكن القول أن إتباع الطرق التقليدية ال زال سائدا وأن معظم ما يعتمد عليه األساتذ

ـ  ن طريـق  هو في الحقيقة الطرائق واالستراتيجيات القديمة، وأن إستراتيجية التدريس ع

  .مقاربة الكفاءات من الناحية العملية مازالت لم تطبق بعد في مدرستنا الجزائرية
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  :الخاتمة

يم إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة أن نقّ

من ناحية ما احتوته من مضامين تعمل على ترسيخ األبعاد االجتماعية التي  ،الكفاءات

كد من ذلك درسنا كتب التربية المدنية وللتأ .عند التالميذ لغرسهايسعى المجتمع الجزائري 

لمرحلة التعليم المتوسط بسنواتها األربع في محتواها االجتماعي، ودرسنا الطرائق 

بالعناصر األساسية  موالمنهجيات التي يعتمدها األساتذة في تقديم الدروس ومدى التزامه

  :النتائج التاليةإلستراتيجية التدريس عن طريق المقاربة بالكفاءات، حيث توصلنا إلى 

التربية  إن إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات من خالل محتوى منهاج - 1

المدنية لم تركز على بعد التفاعل االجتماعي، وكذلك الحال بالنسبة للبعد األخالقي 

واإلنساني في حين أعطت أهمية لبعد الضبط االجتماعي وبدرجة أكبر لبعد االنتماء 

، ولقد الحظنا هذا األمر من خالل طبيعة المضامين التي اعتمد عليها المنهاج االجتماعي

وكذلك الحال من ناحية استخدام وسائل االستشهاد ووسائل الشرح والتوضيح، ومن ناحية 

، وكذلك الحال من ناحية مجاالت التعبير عن هذه )هل هو مباشر أم غير مباشر(األسلوب 

  .األبعاد االجتماعية

ي يمكننا القول أن آلية البرهنة والحجج والتدليل وسبل اإلقناع في محتوى منهاج وبالتال

التربية المدنية لمرحلة التعليم المتوسط المعتمدة على إستراتيجية التدريس عن طريق 

  . مقاربة الكفاءات كانت آلية ضعيفة

خالل مناهج وكذلك يمكننا القول إن إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات من 

بالقيم والمعايير االجتماعية التربية المدنية تهدف إلى ربط التلميذ بالقيم والمفاهيم المدنية ال 

  . الدينية والمبادئالعقيدة القائمة على أساس 

يمكن أن نلخّص جملة المشكالت التي الحظناها في مدى التزام األساتذة بإستراتيجية  -2

اءات، سواء فيما يخص إحاطة األستاذ بالجوانب الـثالث  التدريس عن  طريق مقاربة الكف

للكفاءة، أو اعتماده على مختلف الوضعيات التعليمية التعلمية، أو أساليب التعلم، أو أنواع 

التقويم أو سير الحصص ودور كل من األسـتاذ والتلميـذ فيهـا، والوسـائل التعليميـة      

  :المستخدمة، أو مراحل تقديم الدرس فيما يلي
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ك مشكلة معرفية، إذ يعاني أغلب األساتذة من عدم امتالكهم للمعلومات التي تمكنهم هنا-

من إتقان إجراءات تطبيق إستراتيجية التدريس وفق مقاربة الكفاءات، أو أنهـم يمتلكـون   

ويعود ذلك لقلة التربصـات والـدورات    ،معلومات منقوصة أو خاطئة في بعض األحيان

الع األساتذة على األدبيـات الشـارحة والموضـحة لهـذه     التكوينية، كما يعود لعدم اط

  .اإلستراتيجية

هناك أزمة وعي، إذ أن نسبة معتبرة من األساتذة ال يرون جدوى من هذه اإلستراتيجية  -

تجارب تفرض مجرد وال يعتقدون أنها أفضل من اإلستراتيجيات السابقة، ولكن يعتبرونها 

  .وال يرون جدوى من االجتهاد في تطبيقهاأي ضلع، فيها  لهمليس  ،عليهم من فوق

هناك أزمة دافعية، فغالبية األساتذة ال يملكون الدافعية لتطبيق هـذه اإلسـتراتيجية أو    -

اإلضرابات، المشكالت التي يعانيهـا  (غيرها، وهذا يعود للجو العام الذي يحيط باألساتذة 

المدرسـي واالعتـداء علـى    ، ارتفاع نسب العنف األساتذة مع اإلدارة والوصاية عموما

  ).األساتذة

هناك مشكلة في اتجاهات األساتذة نحو هذه اإلستراتيجية، حيث أن نسب كبيـرة مـن    -

األساتذة ال ترغب في التدريس وفق هذه اإلستراتيجية واتجاهاتهم نحوها سلبية، وبالتالي ال 

مهمـة  أي أو فـي  يمكن أن تنجح هذه اإلستراتيجية سواء في ترسيخ األبعاد االجتماعية 

دون معالجة مشكلة االتجاهـات السـلبية لألسـاتذة نحـو هـذه       ،تعليمية تربوية أخرى

إلى الجانب اإليجابي يتطلب معالجة المكونـات الثالثـة    هموتحويل اتجاهات .اإلستراتيجية

لملتقيات التكوينية ودورات ، وكلها تتطلب تكثيف ا)الوجداني، المعرفي، السلوكي(لالتجاه 

  .    الرسكلة والتربصات

موضوعية، إذ أن نسبة معتبرة من األساتذة يعتقدون أن الوصاية لم تـوفر   مشكلةهناك -

الوسائل لنجاح هذه اإلستراتيجية ولم تهيئ عناصر العملية التربوية لهذا التغيير الذي جاء 

 . مفاجئ دون تحضير، أو استشارة

 المرحلة تالميذ لدى االجتماعية القيم ترسيخ ضرورة يمكننا أن نستنتج  قسب ما على بناء

دينية قائمة على الفهم الصحيح للدين، ومرجعيـة   مرجعيةإلى  يحتاجفالطفل   المتوسطة،

اجتماعية قائمة على أساس من األبعاد االجتماعية لمجتمعه، إن ذلك أصـبح ضـرورة،   
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 المرحلـة  تلميذ سن تمثل والتي المراهق لشبابا يعيشها التي المتغيرات ضوء في خاصة

 وغزو عولمة من ،اليوم شباب يعيشها التي العالمية المتغيرات ضوء في وأيضا المتوسطة،

 منهاج التربية المدنية بتلك القيم االجتماعيـة  إثراء خالل من وذلك قيمي،وانحالل  ثقافي،

وترسيخ مفاهيم الضبط االجتماعي  القائمة على التفاعل االجتماعي االيجابي مع المجتمع،

القانون واألعراف، وتكريس صور االنتماء للمجتمع، وغـرس  و ترام المبادئ الدينيةواح

  .القيم األخالقية واإلنسانية عند التالميذ

كأحد أهم الروافد المساعدة في منهاج  الدينيةاستخدام المرجعية  يضروركذلك فإنه من ال

التزام التلميذ بدينه والتمسـك  حيث أن قيم االجتماعية عند التلميذ، التربية المدنية لتعميق ال

لصالح الفـرد وبالتـالي    قوي وباعثهو عامل إيجابي، به في إطار من الفهم الصحيح 

   .المجتمع

شاملة لجميع عناصر إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات، إستراتيجية  وألن

 وأنشـطة  وإدارة منـاهج  من ،المدرسة عناصر دور فعيلت العملية التعليمية، لذلك وجب

االجتماعية  القيم وغرس التالميذ في التأثير على قدرة أكثر المدرسة رسالة لتصبحوأساتذة، 

التلميذ في إستراتيجية التدريس عن طريـق مقاربـة   ، فواإلنسانية في نفوسهم األخالقيةو

ه إعطـاء  مـن المهـم  ساسي لها، لذلك العملية التعليمية والمحرك األ رمحو الكفاءات هو

 القيم بعض تعزيز اجل من المدرسة أنشطة وبعض األنشطة الصفية في لمشاركةل الفرصة

 تنفيـذها  فـي  والمشاركة بها قيامه وأيضا .وغيرها التعاون، والمسؤولية تحمل مثل ،لديه

 .وشارك في صياغتها وتنفيذها فيها بصمة له ألن إيجابية مشاركة

األثر البالغ للتربصات ورسكلة األساتذة في النتائج التي استخلصتها هذه الدراسة ومن بين  

 تدريبيـة  دورات عقدي ضرورتكوين اتجاهات إيجابية نحو هذه اإلستراتيجية، لذلك من 

وملتقيات لألساتذة للتعرف أكثر على هـذه اإلسـتراتيجية وفهمهـا     ومحاضرات وندوات

لها، وتكوين اتجاهات ايجابية نحوهـا، لتزيـد الرغبـة     ليتمكن األستاذ من التدريس وفقا

 .والدافعية في تبنيها من طرف األساتذة

إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات تشمل البرامج والمناهج الدراسية  كما أن

 القيم منظومة أنشطة ال صفية لدعم تصمم أن ،من المهموتشمل كذلك أنشطة أخرى، لذلك 
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، ومن عامة المجتمع وفي المدرسي المجتمع في وتفعيلها واإلنسانية األخالقيةواالجتماعية 

 المستخدمةوطرائقه والوضعيات التعليمية التعلمية  التدريس أساليب في التنويع ضرورةال

 .جيد بشكل التلميذ إلى وصولها لضمان واإلنسانية، األخالقيةاالجتماعية و القيم غرسل
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  نتماء االجتماعياال

  عدد المضامين االجتماعية  المجال
    االنتماء االجتماعي
    االنتماء الحضاري
    التعامل مع اآلخر

    الشعور بالمسؤولية الجماعية
    مواطنحقوق ال

  البعد األخالقي واإلنساني
  عدد المضامين االجتماعية  المجال

    التمسك باألخالق الحميدة
    نبذ األخالق السيئة

    احترام مبادئ اإلنسانية
  :من ناحية عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن كل بعد طبيعة المضامين االجتماعية

البعد   طبيعة المضامين االجتماعية
  األول

عد الب
  الثاني

البعد 
  الثالث

البعد 
  الرابع

          )تعاليم(مضامين ذات طبيعة عملية  سلوكية بحتة 
          مضامين ذات طبيعة خبرية تتضمن معلومة

          مضامين ذات طبيعة فكرية فلسفة قيمية
  لكل سنةطبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  لثانيةالسنة ا  السنة األولى  طبيعة المضامين االجتماعية
          مضامين ذات طبيعة عملية  سلوكية بحتة 
          مضامين ذات طبيعة خبرية تتضمن معلومة
          مضامين ذات طبيعة فكرية فلسفة قيمية
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                                                                                                                                                                          في كل بعد اجتماعيأساليب التوضيح و الشرح و التبسيط  
البعد 

  االجتماعي
مجموع 
  المضامين

  المضامين غير المشروحة  مضامين المشروحةال

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  عدد المضامين  
            البعد األول
            البعد الثاني
            البعد الثالث
            البعد الرابع

                                                                                                                                                                                       سنةفي كل أساليب التوضيح و الشرح و التبسيط  
البعد 

  االجتماعي
مجموع 
  المضامين

  المضامين غير المشروحة  حةالمضامين المشرو

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  عدد المضامين  
            ىاألول السنة
            ةالثاني السنة
            ةالثالث السنة
            ةالرابع السنة

  ربعيبين أنواع األساليب المعتمد في توضيح و شرح و تبسيط مجموع األبعاد األ
  البعد الرابع  البعد الثالث  لبعد الثانيا  البعد األول  األسلوب المعتمد في الشرح

          القصة
          اإلعادة والتكرار

          األمثلة
          الصور

          المخططات والجداول
          التلخيص

  ربعاأل السنواتيبين أنواع األساليب المعتمد في توضيح و شرح و تبسيط مجموع 
  السنة الرابعة  السنة الثالثة  السنة الثانية  السنة األولى  األسلوب المعتمد في الشرح

          القصة
          اإلعادة والتكرار

          األمثلة
          الصور

          المخططات والجداول
          التلخيص

  في كل بعد التي يتم االستشهاد عليهاوالمضامين االجتماعية التي سيقت مع االستشهاد 
مجموع   

  المضامين
  االستشهادات المضامين من غير  المضامين مع االستشهادات

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  عدد المضامين  
            البعد األول
            البعد الثاني
            البعد الثالث
            البعد الرابع
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  في كل سنة التي يتم االستشهاد عليهاوالمضامين االجتماعية التي سيقت مع االستشهاد 
مجموع   

  المضامين
  مين من غير االستشهاداتالمضا  المضامين مع االستشهادات

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  عدد المضامين  
            ىاألول السنة
            ةالثاني السنة
            ةالثالث السنة
            ةالرابع السنة

  األربع  لألبعاداستخدام أنواع االستشهادات في كتب التربية المدنية 
  البعد الرابع  الثالثالبعد   البعد الثاني  البعد األول  نوعية االستشهاد

          آيات
          أحاديث نبوية

          القوانين والدستور
          المبادئ اإلنسانية
          حكم وعرف وعادة

          شعر وأقوال فالسفة ومفكرين وعظماء
  استخدام أنواع االستشهادات في كتب التربية المدنية للسنوات األربع 

  السنة الرابعة  السنة الثالثة  انيةالسنة الث  السنة األولى  نوعية االستشهاد
          آيات

          أحاديث نبوية
          القوانين والدستور
          المبادئ اإلنسانية
          حكم وعرف وعادة

          شعر وأقوال فالسفة ومفكرين وعظماء
  المضامين المباشرة و غير المباشرة المعبرة عن البعد االجتماعي  :المباشرتيةالقصدية و

  
  الجتماعيالبعد ا

  مجموع
  المضامين

  مضامين غير مباشرة  مضامين مباشرة
  )في السياق(

        بعد التفاعل االجتماعي االيجابي
        بعد الضبط االجتماعي

        بعد االنتماء االجتماعي
        البعد األخالقي و اإلنساني

  مستوى المباشراتية والقصدية حسب السنة
  

  البعد االجتماعي
  مجموع
  المضامين

  مضامين غير مباشرة  امين مباشرةمض
  )في السياق(

        السنة األولى متوسط
        السنة الثانية متوسط
        السنة الثالثة متوسط
        السنة الرابعة متوسط
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  )02(ملحق رقم 
  بطاقة شبكة المالحظة

 ..................:.....................التاريخ:..........................................المتوسطة
  :......................................التوقيت:............................................ القسم

الوحدة :...................................المجال التعليمي
  ..............:...............الكفاءات المستهدفة:.....................................التعليمية

  ).المعرفي، األدائي، أإلنجازي(مدى إحاطة األستاذ بالجوانب الثالث للكفاءة عند تقديم الدروس -1
  غير متوفر  متوفر  صراالعن  األنواع

الكفاءة 
  المعرفية

      استكشاف الموضوع والتعرف على أبعاده
      التعرف على المعلومات والحقائق المتعلقة بالموضوع

      ى استخدام أدوات المعرفة المتعلقة بالموضوعالقدرة عل
      معرفة طرائق استخدام هذا الموضوع في الميادين العلمية

      يتم ربط المعارف التعليمية المتعلقة بالموضوع بالحياة المعاشة

  كفاءة األداء

      يتم العمل على تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية
إذا تحكم فيها المتعلم يستطيع أن يبرهن  يتم توضيح المعارف التي

  على كفاءته
    

      يركز على المؤشرات المساعدة على الوصول إلى الكفاءة االجتماعية
      يطلب من التالميذ إعطاء أمثلة عن مشكالت اجتماعية مماثلة

كفاءة 
  اإلنجاز

      يشرح األستاذ طريقة إنجاز عمل مشابه للكفاءة المستهدفة
      ستاذ على الجوانب السلوكية في اإلنجازيركز األ

      يطلب من التلميذ إنجاز عمل مشابه للكفاءة المستهدفة
      يعمل األستاذ على تنبيه التالميذ لألخطاء في االنجاز

  
المعتمدة في إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة مدى استخدام األستاذ للوضعيات التعليمية  -2

  الكفاءات
  غير متوفر  متوفر  صرالعنا  األنواع

وضعية 
التعلم 
  اإلدماجي

  
 

كفاءة ) (معرفية، أداء، إنجاز(يتم إدماج عناصر الكفاءة الواحدة 
  )قاعدية

    

      )كفاءة مرحلية(يتم إدماج كفاءات المادة الواحدة 
      )كفاءةختامية(يتم إماج كفاءات المواد ضمن المجال الواحد 

      )كفاءة مستعرضة(المختلفة  يتم إدماج كفاءات المجاالت

وضعية 
  التعلم اآللي

      تحديد التعلمات المراد اتقانها
تدريب التلميذ على آلية استخدام مختلف المكتسبات السابقة إلتقان 

  تلك التعلمات
    

      تعويد التلميذ على استخدام أسلوبه الخاص في اكتساب الكفاءة

وضعية 
التعلم 

  االستكشافي

      ديدة الستثارة حب المعرفة واالستكشاف عند التلميذطرح قضايا ج
اكتشاف وابداع آليات جديدة لحل القضية المطروحة غير التي تعود 

  عليها التلميذ
    

      إعطاء التالميذ وقتاً كافياً عند ممارسة االكتشاف
      تعميم هذه اآلليات لحل قضايا أخرى مشابهة    
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ليب التعليمية المعتمدة في إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة مدى استخدام األستاذ لألسا -3

  الكفاءات
  غير متوفر  متوفر  صراالعن  األنواع

أسلوب التعلم 
  بحل المشكلة

أثار مشكلة اجتماعية من خالل مسألة ذات صلة بخبرات 
  التلميذ

    

      تحليل المعطيات وتحديد المشكلة من قبل التلميذ
      الكفاءات السابقة إلقتراح الحلولاستخدام المكتسبات و

      ومدى صالحیتھا مناقشة حلول المشكلة
يكتشف التلميذ مكامن الضعف في مكتسباته التي أوصلته 

  لتلك الحلول
    

      يقترح التلميذ حلوال وفقا للمعطيات الجديدة
يكتسب التلميذ تعلمات وتصورات جديدة ويصحح 

  .التصورات القبلية
    

تعلم أسلوب ال
  التعاوني

      تشكيل المجموعات بطريقة مناسبة
تكليف المجموعة بحل إشكالية معينة وتوزيع المهام على 

  أفراد المجموعة
    

      هناك تفاعل وتبادل للمعارف بين التالميذ
      هل التالميذ يشعرون بالمسؤولية نحو نفسه واآلخرين

أسلوب التعلم 
  بالمشروع

      تالميذتحديد مشروع يكلف به ال
      تحديد الوضعيات التي يرتكز عليها كل فعل تعلمي

هيكلة التعلمات لجعل اإلجابة تدور حول اإلشكاليات 
  الجديدة

    

استثمار السيرورات بشكل فعال، كي تتحقق التعلمات 
  المطلوبة

    

أسلوب التعلم 
  اإلستراتيجي

      هناك توظيف للمكتسبات القبلية في بناء معارف جديدة
      بين المفاهيم وتعميق الفهم هناك اكتشاف للعالقات

تدرج في اكتساب التعلمات من العام إلى الخاص هناك 
  ومن السهل إلى المعقد

    

مفاضلة عند التلميذ بين االستراتيجيات المختلفة هناك 
  األسهل واألنجع
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إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة مدى اعتماد األستاذ على أنواع التقويم المعتمدة في  -4
  الكفاءات

أنواع 
  التقويم

  غير متوفر  متوفر  صراالعن

التقويم 
  القبلي

األولي أو 
  التمهيدي

      التعرف على المكتسبات القبلية للتالميذ
      التعرف على مشكالت اكتسابهم للكفاءات البدائية

التعرف على مدى قدرة التالميذ على توظيف المكتسبات 
  في بناء معارف جديدية

    

      توزيع التالميذ إلى مجموعة من المستويات

التقويم 
  التشخيصي

      مدى مناسبة وضع المتعلم في صف معين التعرف على
      اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم

      التلميذالتعلم التي يواجهها  تحديد أسباب صعوبات
شكالت التعلم التي يعانيها بناء إستراتيجية لمعالجة م

  التلميذ
    

التقويم 
  التكويني
البنائي 
  التتبعي

مـراجعة المتعلم في الـمواد التي درسهـا بهدف 
  ترسيخ المعلومات المستفادة منها

    

تعريف المتعلم بنتائج تعلمه ، وإعطاؤه فكرة واضحة 
  عن أدائه

    

      إثارة دافعية المتعلم للتعلم واالستمرار فيه
وضع برنامج للتعليم العالجي ، وتحديد منطلقات 

  حصص التقوية
    

  
التقويم 
  الختامي

 تحديد معايير ومؤشرات للحكم على الكفاءات الختامية
  للتلمیذ

    

      بناء اختبارات مناسبة للحكم على كفاءات التالميذ
      .للكفاءات الختامیة المستھدفة التالمیذدرجة تحقیق  تحدید

      اطن الضعف لدى التالميذتحديد مو
بناء إستراتيجية لمعالجة مشكالت التعلم التي يعانيها 

  التلميذ
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                                             املالحق
264 

  سير الحصص الدراسية -5
  غير متوفر  متوفر  صراالعن  األنواع

دور 
  التالميذ

      التالميذ أحرار في التعبير عن أفكارهم
      التالميذ يتجاوبون مع األستاذ

      ميذ ايجابيةمشاركة التال
      التالميذ ال يخشون الخطأ

      التالميذ يمتلكون دافعية للتعلم أكثر
      التالميذ ينتبهون لتوجيهات األستاذ
      التالميذ يجلسون بشكل مناسب

      عدد التالميذ مناسب

دور 
  األستاذ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      يشجع التالميذ على المشاركة
      تباهيستخدم أساليب مثيرة لإلن

      يطرح أسئلة تثير تفكير التالميذ
      يصحح األخطاء المرتكبة من طرف التالميذ

      يعتمد على االلقاء بشكل كبير
      يمزج بين االلقاء والحوار

      تشجيع الطالب للتعبير عن أفكارهم،وتقبل آراء اآلخرين
      توزيع المهام على الطالب
      ار جديدةتشجيع الطالب على توليد أفك
      يتواصل مع التالميذ
      يحثهم على النقد
      يحثهم على اإلبداع

      يحثهم على االكتشاف والبحث
      يعد األدوات المناسبة للدرس

يعطي لطالب وقتاً كافياً لممارسة التفكير إعطاء الطالب 
  وقتاً كافياً لممارسة التفكير

    

      متحكم في القسم
      إثارة الدافعية لدى الطالبيمتلك مهارة 

      منخفض أو غير الواضح هصوت

الوسائل 
  المستخدمة

      استغل السبورة بشكل جيد
      استخدم أدوات أخرى ساعدت في فهم التالميذ

      أعد مذكرة الدرس
      إدارة الوقت بشكل مناسب

برنامج حاسوبي، فلم تعليمي، موقع، ( تفعيل مصادر التعلم 
( ...  

    

      تجهيز األدوات والوسائل المناسبة
الوسائل التعليمية المناسبة للدرس إليصال المعلومة  تنويع

  .بطريقة أفضل و أسرع
    

      . تشكيل غرفة الفصل بالشكل المناسب لعملية التعلم
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  مدى التزام األستاذ بمراحل انجاز الدرس وفق إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات -6

  غير متوفر  متوفر  صراالعن  المراحل

مرحلة 
  االنطالق

      تشخيص المكتسبات القبلية للتالميذ
مراجعة الدرس السابق لربطه بموضوع الدرس 

  الجديد
    

      التهيئة والتمهيد للدرس
     التحكم في الوقت بشكل مناسب

مرحلة بناء 
  التعلمات

يراعي التسلسل والترابط المنطقي بين عناصر 
  رسالد

    

      يقدم بعض التعريفات
يحدد بعض المفاهيم ذات العالقة المباشرة 

  بالموضوع
    

      يوضح األفكار
      يشرح المفردات الصعبة

      يعطي أمثلة
      يقسم الموضوع إلى عناصر
      يحلل الدرس إلى أفكار

      يجمع األفكار والعناصر الرئيسية للموضوع
      ر عمومية إلى األقلتدرج المفاهيم من األكث

      يطرح أسئلة تتناول التحليل والتركيب والتقويم
      يشجيع التالميذ على التفكير التأملي

مرحلة 
االستثمار 
  والتوظيف

      مناقشة أفكار الدرس أو حلول المشكلة
      التلخيص واستخالص النتائج
      تعميم النتائج والخبرات

      طرح أسئلة
     الراجعة تقديم التغذية
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  )03(الملحق رقم 
  االستمارة

  :أستاذي الكريم، أستاذتي الكريمة

إستراتيجية التدريس األبعاد االجتماعية في (في إطار إتمام رسالة الدكتوراه الموسومة    

ونرجو عدم ترك أي  مارةاالست ، نعرض على سيادتكم هذه)عن طريق المقاربة بالكفاءات

  .في المكان المناسب) ×(ابة و ذلك بوضع عالمة فقرة بدون إج

  :مالحظـة

نطلب منكم اإلجابة بكل صدق وعن قناعة مع العلم أن هـذه المعلومـات ستسـتخدم       

  .لغرض البحث العلمي فقط

  .ولكم منا جزيل الشكر و التقدير

  :أسئلة حول المعلومات الشخصية

  مؤنث   مذكر                   :              ـ الجنس

  :.............................ـ السن

  :............ثانوي           جامعي         أخرى أذكرها: ـ المستوى الدراسي

  :..................................ـ مدة الخبرة المهنية في مجال التدريس

  :تـ عدد التربصات التكوينية التي استفدت منها وفق المقاربة بالكفاءا

  ........اتربصين          ثالثة تربصات          أكثر أذكره        تربص واحد

  :ـ عدد الملتقيات التكوينية التي حضرتها وفق المقاربة بالكفاءات

  ........اأكثر أذكره         ملتقياتثالثة              ملتقيينواحد           ملتقى

  ............:.............ـ اسم المتوسطة

  .جوانب الكفاءة: المحور األول

                   ؟    )معرفي، أدائي، انجازي(للكفاءة  ما هي الجوانب التي تعتقد أنها مهمة من

  األدائي                     اإلنجازي       المعرفي            

  هل تعرف هذه المفاهيم التعليمية؟

  الكفاءات القاعدية               الكفاءة المرحلية                الكفاءة الختامية

  .الوضعيات التعليمية التعلمية: المحور الثاني
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  ال أدري       نعم          ال    هل تعد درسك معتمدا على وضعية معينة؟ 

  أي الوضعيات تفصل؟

  ي                        االستكشافياآلل                        اإلدماجي 

  أي الوضعيات أسهل بالنسبة إليك؟

  اآللي                        االستكشافي                        اإلدماجي

  ؟ أي الوضعيات تراه مجديا أكثر بالنسبة للتلميذ

  تكشافياآللي                        االس                        اإلدماجي

  إذا كنت تركز على وضعية واحد لماذا؟

  ال أدري  أعتقد أنها أجدى             أعتقد أنها أسهل         ألني متعود عليها

  .األساليب التعليمية التعلمية: المحور الثالث

  ال أدري         هل تعتمد على أسلوب معين عند تقديم الدرس؟   نعم         ال

  تعتقد أنه أجدى بالنسبة للتالميذ أي األساليب

  حل المشكالت          التعاوني            المشروع             اإلستراتيجي

  أي األساليب تفصل؟

  حل المشكالت          التعاوني            المشروع             اإلستراتيجي

  أسهل بالنسبة إليك؟ بأي األسالي

  التعاوني            المشروع             اإلستراتيجي     حل المشكالت     

  ؟تراه يتالءم مع عمر التلميذ أكثر بأي األسالي

  حل المشكالت          التعاوني            المشروع             اإلستراتيجي 

  ؟أي األساليب تراه عملي أكثر في العملية التعليمية التعلمية

  التعاوني            المشروع             اإلستراتيجي       حل المشكالت   

  أنواع التقويم: المحور الرابع

  مجال تعليمي       ثالثي       محور          هل تقوم بالتقويم في كل؟ حصة 

  هل تعرف هذه األنواع من التقويم؟ 

  الختامي                       تكويني               تشخيصي             
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  ؟أي األنواع أنت على دراية بإجراءات تطبيقه

  الختامي                       تكويني               تشخيصي             

  أي األنواع تراه مجدي؟

  الختامي                       تكويني               تشخيصي             

  ؟التطبيق سهل أي األنواع تراه

  الختامي                       تكويني               تشخيصي             

  ما هي الفائدة من التقويم في رأيك؟

  التالميذ      لدىضعف التحديد مكامن                       تحديد المنتقلين      

   التحصيل من ناحيةالتالميذ  تصنيف        لتلميذ       لبناء برامج عالجية  

  .         سير الحصة: المحور الخامس

  ال أدري        نعم          ال  ؟الزمن المخصص للدروس كافيهل تعتقد أن 

  أي الطرق تراه أجدى في العملية التعليمية؟

  اإللقائية               الحوارية                       المزج بين الطريقتين

  ع الوسائل مهم؟         نعم          ال           ال أدريهل تعتقد أن تنوي

  هل يؤثر االكتظاظ سلبا على سير الدروس؟  نعم        ال           ال أدري 

  مراحل تقديم الدرس:المحور السادس

  ال أدري          ال    نعم      ؟هل تعرف المراحل األساسية لتقديم الدرس

  ال أدري          نعم         ال           ؟ف من كل مرحلةهل تعرف الهد

  ال أدري          نعم         ال   ؟مرحلة الزمن المخصص لكلهل تعرف 

  هل تعرف إجراءات تطبيق كل مرحلة؟     نعم         ال          ال أدري
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  األساتذة آراء: المحور السابع

  ال  نعم  العبــــــــارات  الرقم

      أطالع كل ما كتب عن هذه اإلستراتجية  1

ُأفضل طريقة التدريس وفق المقاربة بالكفـاءات علـى الطـرق      2

  .األخرى

    

      .المقاربة بالكفاءات ضرورة حتمية تقتضيها تغيرات العصر  3

إستراتيجية التدريس بالكفاءات قد تزيد مـن رغبـة المتعلمـين      4

  .للدراسة

    

      .الكفاءات إستراتيجية هادفةإستراتيجية التدريس ب  5

ترسيخ األبعاد إستراتيجية التدريس بالكفاءات إستراتيجية مفيدة في   6

  .االجتماعية

    

      .أرى بأن المحتوى يتسم بغموض المقررات الدراسية  7

      .إستراتيجية التدريس بالكفاءات غير واضحة بالنسبة لي  8

      .اربة بالكفاءاتأواجه صعوبات عند إلقائي لدرس وفق المق  9

نقص األدوات و الوسائل يجعلني غير قادر على تطبيق المقاربـة    10

  .بالكفاءات

    

 

  
  

  )04(الملحق رقم 
  

  واالستبيان قائمة بأسماء المحكيمين لبطاقة تحليل المحتوى و شبكة المالحظة
  الجامعة  التخصص  الدرجة العلمية  اسم األستاذ  الرقم
  جامعة بسكرة  علم االجتماع  ذ التعليم العاليأستا  دبلة عبد العالي  01
  جامعة بسكرة  علم االجتماع  أستاذ التعليم العالي  برقوق عبد الرحمان  02
  جامعة بسكرة  علم االجتماع  أستاذ محاضر أ  حسان الجيالني  03
  الوادي.ج.م  علم النفس  أستاذ التعليم العالي  سعد اهللا الطاهر  04
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  05الملحق رقم 
  داولقائمة الج

 الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
 21  يوضح توزيع مفردات العينة حسب المتوسطات  1الجدول 
 26  يوضح مكان وتاريخ وتوقيت الحصص ومجموعها 2الجدول 
 83  :يوضح الفرق بين المنظور التقليدي و منظور المقاربة بالكفاءات 3الجدول 
 166  برة عن األبعاد االجتماعي في السنوات األربعيبين عدد المضامين االجتماعية المع 4الجدول 
 167  يبين عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب السنة األولى متوسط 5الجدول 
 168  يبين عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب السنة الثانية متوسط 6الجدول 
 169  يبين عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب السنة الثالثة متوسط   7الجدول 
 170  يبين عدد المضامين االجتماعية المعبرة عن األبعاد االجتماعي في كتاب السنة الرابعة متوسط 8الجدول 
 171  التفاعل االجتماعي االيجابييبين مجاالت التعبير عن بعد  9الجدول 
 172  يبين طبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة للبعد األول 10الجدول 
 173  عدد المضامين االجتماعية المشروحة في كل بعد اجتماعييبين  11الجدول 
 174  يبين الوسائل المستخدمة لشرح وتوضيح بعد التفاعل االجتماعي 12الجدول 
 176  )التفاعل االجتماعي(في البعد األول  يبين حجم استخدم أنواع االستشهادات 13الجدول 
 178  عدد المضامين المباشرة و غير المباشرة المعبرة عن البعد االجتماعي  يبين 14الجدول 
 182  يبين طبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة لبعد الضبط االجتماعي 15الجدول 
 183  جتماعييبين وسائل اإليضاح المستخدمة في بعد الضبط اال 16الجدول 
 185  )الضبط االجتماعي(يبين حجم استخدم أنواع االستشهادات في البعد الثاني  17الجدول 
 187   االجتماعي يبين مجاالت التعبير عن بعد الضبط 18الجدول 
 190  االجتماعي يبين مجاالت التعبير عن بعد االنتماء 19الجدول 
 191  بالنسبة للبعد الثالثيبين طبيعة المضامين االجتماعية  20الجدول 
 192  يبين وسائل التوضيح المستخدمة في بعد االنتماء االجتماعي 21الجدول 
 193  )اإلنتماء االجتماعي(يبين حجم استخدم أنواع االستشهادات في البعد الثالث  22الجدول 
  197 يبين مجاالت التعبير عن البعد األخالقي واإلنساني 23الجدول 
  198 بين طبيعة المضامين االجتماعية بالنسبة للبعد الرابعي 24الجدول 
  199 يوضح الوسائل المستخدمة كإستشهادات في البعد األخالقي واإلنساني 25الجدول 
يبين عدد المضامين االجتماعية التي سيقت مع االستشهاد عليها مقرنة مع التي يتم االستشهاد  26الجدول 

  200 عليها 

  200  ) البعد األخالقي واإلنساني(حجم استخدم أنواع االستشهادات في البعد الرابع يبين  27الجدول 
  208  يبين مدى إحاطة األستاذ بالجوانب الثالث للكفاءة 28الجدول 
  210 يبين عدد التربصات التكوينية التي استفد منها األساتذة 29الجدول 
  210  :ا األساتذةيبين عدد الملتقيات التكوينية التي حضره 30الجدول 
  211  مدى تفضيل األساتذة لهذه اإلستراتيجيةيبين  31الجدول 
  212 .إستراتيجية التدريس بالكفاءات إستراتيجية هادفة حسب اعتقاد األساتذةيبين هل أن  32الجدول 
  212 .هل األساتذة يواجهون صعوبات عند إلقائهم للدروس وفق المقاربة بالكفاءاتيبين  33الجدول 
  212 يبين هل تساعد هذه اإلستراتيجية األساتذة على إتمام الدروس 34الجدول 
  214 التعلمية مدى استخدام األستاذ للوضعيات التعليميةيبين  35الجدول 
  215 يبين األساتذة الذين يعتمدون على وضعية تعليمية معينة 36الجدول 
  215  ساتذةيبين الوضعيات التعليمية التي يفضلها األ 37الجدول 
  216  .لألساتذةاألسهل بالنسبة يبين الوضعيات التعليمية  38الجدول 
  216  لألساتذةاألجدى بالنسبة يبين الوضعيات التعليمية  39الجدول 
  218  يبين مدى استخدام األستاذ لألساليب التعليمية التعلمية  40الجدول 
  220  لألساتذة األسهل بالنسبةيبين األساليب التعليمية  41الجدول 
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  220  يبين أي األساليب يراها األساتذة ليست عملية 42الجدول 
  221  يعتقد األساتذة أنه ال يتالءم مع عمر التلميذ أكثر بيبين أي األسالي 43الجدول 
  223  يبين مدى اعتماد األستاذ على أنواع التقويم 44الجدول 
  224  إجراءات تطبيقها يبين أي األنواع األستاذ على دراية ب 45الجدول 
  225  يبين أي األنواع يعتقد األساتذة أنه ال جدوى منها 46الجدول 
  225  يبين مدى معرفة األساتذة ألنواع التقويم 47الجدول 
  227  يبين مدى التزام األستاذ بمراحل انجاز الدرس 48الجدول 
  228  يبين مدى معرفة األساتذة بالمفاهيم التعليمية 49الجدول 
  229  يبين مدى معرفة األساتذة بالمراحل األساسية لتقديم الدرس  50الجدول 
  230  يبين سير الحصص الدراسية 51الجدول 
  233 يبين مدى معرفة األساتذة بالهدف من كل مرحلة 52الجدول 
  233 يبين مدى معرفة األساتذة بإجراءات تطبيق كل مرحلة 53الجدول 
  234 ذة في جدوى االلتزام بجميع مراحل تقديم الدرسيبين رأي األسات 54الجدول 
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  :الدراسة صملخ

األساسية للمنظومـة   من المهاميعتبر  إعداد الفرد للحياة السليمة المنسجمة مع المجتمعإن 

 ،إعداد الفرد بهذا المعنى يتطلب من القائمين على البرامج التعليمية ، وال شك أنالتربوية

الكفء في ميـدان  ة بإعداد الفرد التفكير في صيغة لتضمين كافة األبعاد االجتماعية الكفيل

 النجاح في الحيـاة لتفاعل االيجابي مع اآلخرين وعلى ا، القادر على حل مشكالته والعمل

  .من االبتدائي وحتى التعليم الجامعي ،في كافة المراحل التعليمية

وضمن هذا السياق يأتي اإلصالح الجديد المعتمد على إستراتيجية التدريس عـن طريـق   

كفاءات، لتحقيق هدف إيصال التالميذ إلى جملة من الكفاءات االجتماعية الشاملة، مقاربة ال

باعتبارها المادة األساسية المنوط بهـا  (وذلك بتجديد المنهاج التعليمي لمادة التربية المدنية 

وإعادة صياغتها مـن جديـد،   ) ترسيخ األبعاد االجتماعية للمجتمع الجزائري عند التالميذ

مع متطلبات العصر، ومقتضيات العملية التعليميـة واسـتعدادات األسـاتذة    بشكل يتالءم 

واألهداف المرجوة من هذه العملية،  ولقد تجلى ذلك في تجديد المحتوى العلمي للكتـاب  

المدرسي، في جميع المواد ومن بينها مادة التربية المدنية، حيث من المفتـرض حسـب   

  .المقدمة للتالميذ جم الجرعة االجتماعيةاألهداف الجديدة لهذه المادة أن يزيد ح

وألن المحتوى وحده ال يكفي فقد تم أيضا تبعا لذلك تعديل الطرائق ومنهجيات التـدريس  

وفق ما تتطلبه فلسفة هذه اإلستراتيجية وإجراءات تطبيقها، فتغيرت المفاهيم من الهـدف  

، كمـا تغيـرت األسـاليب    )يةاالنجاز، األدائية، المعرفية(التعليمي إلى الكفاءة بأنواعها 

التعليمية، والوضعيات التعلمية، وظهرت أنواع مستحدثة من التقويم، كما أن اإلجـراءات  

الهادفة أساسا لت لتتالءم مع فلسفة هذه اإلستراتيجيةالعملية لتقديم الحصص الدراسة عد ،

  .االجتماعيإلى إيصال التلميذ إلى أعلى درجات الكفاءة سواء في جانبها المعرفي، أو 

بعد مرور سبع مواسم دراسية من تطبيق هذه اإلسـتراتيجية الجديـدة، يمكننـا أن    واآلن 

  :نطرح التساؤل التالي

هل أن إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات من خـالل طرائـق وأسـاليب    

 التي تتماشى مع هـذه الطرائـق  (ومن خالل محتويات المنهاج  ،التدريس التي استحدثتها
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هل هذه اإلستراتيجية الجديدة تعمل على ترسـيخ   ،)الجديدة وكذلك مع مستجدات العصر

  .عند التلميذللمجتمع الجزائري األبعاد االجتماعية 

  : ثالث أدوات أساسية لجمع البيانات ولكي نجيب عن هذا السؤال فقد استخدمنا

وذلـك   .الدراسـية داخل الفصول  ،شبكة المالحظة حول طرائق وأساليب التدريس: أوال

  ).المعلم، التلميذ، الطريقة(للحكم على العناصر الثالث للعملية التعليمية 

مرحلـة  فـي  لتربية المدنية ا ة، لمادةاألربعالرسمية كتب التحليل محتوى استخدمنا : ثانيا

للتعرف على األبعاد االجتماعية التـي  وذلك  ،)أولى، ثانية، ثالثة، رابعة( التعليم المتوسط

عـن هـذه    ، من ناحية عدد المضامين االجتماعية المعبـرة عليها منهاج هذه المادة ركز

األبعاد في كل كتاب، ومن ناحية طبيعة هذه المضامين، والمجـاالت االجتماعيـة التـي    

االستشـهادات  ، ونوعيـة  والتوضيح عبرت عنها هذه األبعاد، ومن ناحية وسائل الشرح

  .ترسيخ هذه األبعادلاب المرجعيات التي اعتمد عليها كل كتو

سـتراتيجية  اإل نحـو هـذه  األساتذة  اتجاهاتف على لتعرلستمارة االأداة استخدمنا : ثالثا

والوسائل التعليمية التـي يسـتخدمها،    ،ف على دور األستاذ في الحصص الدراسيةالتعرو

  .ومدى التزامه بالمراحل النموذجية لتقديم الدروس

  :التالية لنتائجاإلى  دراسةال ههذ تتوصلوقد 

إن المضامين االجتماعية التي احتواها منهاج التربية المدنية المعد وفق إسـتراتيجية   -1

لم تعبر بالقدر الكافي عـن األبعـاد االجتماعيـة     التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات،

 ،خاصة بعد التفاعل االجتماعي االيجابي والبعد األخالقي واإلنسـاني  ،للمجتمع الجزائري

  .لبعد االنتماء االجتماعي وبعد الضبط االجتماعيبالغة أهمية هذه اإلستراتيجية بينما أولت 

لقد تبين من خالل الدراسة أن الجانب الوحيد من جوانب الكفاءات االجتماعية الـذي   -2

أخذ بعين االعتبار هو الجانب المعرفي في حين أهمل الجانب األدائي وجانـب الكفـاءة   

يتناقض مع مفهوم الكفاءة الشاملة المعتمد عليه في إستراتيجية التدريس عن االنجازية مما 

  .طريق مقاربة الكفاءات

التعلمية المعتمدة في إستراتيجية التدريس عـن طريـق   التعليمية الوضعيات  لم تكن -3

يسمح للتلميذ بالوصول إلى الكفـاءات االجتماعيـة    الذي والعددبالتنوع مقاربة الكفاءات، 
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زالوا يعتمدون على وضعيات التعليم التقليديـة التـي    إذ أن غالبية األساتذة ما ،هدفةالمست

؟دوا على استخدامها من اإلستراتيجيات السابقةتعو 

فقد األساليب التعلمية  التوازن في استخدام لقد ظهر لنا من خالل هذه الدراسة عدم -4

حل المشكالت، أسلوب التعلم  أسلوب التعلم التعاوني، أسلوب: (أهملت بعض األساليب

أسلوب التعلم (وتم االعتماد شبه الكلي على بعض األساليب األخرى ) بالمشروع

وال شك أن هذا اإلهمال الذي يتنافى مع أدبيات هذه اإلستراتيجية له  ،)اإلستراتيجي

  .انعكاساته السيئة على التعلمات االجتماعية الختامية للتلميذ

مهملين النوعين اآلخرين ) الختامي(ون على التقويم النهائي معظم األساتذة يركز -5

، العتقاد الكثير منهم أن دور التقويم ينحصر في تحديد التالميذ )التمهيدي، التكويني(

  .   المنتقلين، ومنحهم عالمات لترتيبهم

كما توصلت الدراسة إلى أن العديد من األساتذة ال يقدمون دروسهم وفقـا للمراحـل    -6

ـ  ،وذجية لتقديم الدروس فالعديد منهم ال يعرف هذه المراحلالنم علـى درايـة    واأو ليس

، أو ال يرون جدوى من تطبيقها، كما أن األساتذة يهملون العديـد مـن   بإجراءات تطبيقها

تنشيط الحصص الدراسية، وكذا استخدام الوسائل التعليميـة  بدورهم في العناصر الخاصة 

  .تيجيةالتي تتماشى مع هذه اإلسترا

ناحيـة  مـن   ،في األخير يمكن القول أن إستراتيجية التدريس عن طريق مقاربة الكفاءات

التدريس التي اسـتحدثتها،  ومن ناحية طرائق  ،للتالميذ التي تقدمها االجتماعيةالمضامين 

األساتذة نحوها ال ترسخ األبعاد االجتماعية للمجتمع الجزائري  اتجاهاتوكذلك من ناحية 

  .ميذعند التال
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Résumé 

 
La préparation de l'individu à une vie saine en harmonie avec la société est 

l'une des missions essentielles du système éducatif. Ainsi atteindre le but 
nécessite de la part des élaborateurs des programmes d'enseignement de penser à 
la formulation qui intègrera l'ensemble des dimensions sociales susceptibles 
d'aboutir à l'individu compétent sur le plan du travail, capable de solutionner ses 
problèmes, prêt à l'interaction positive avec les autres et enfin apte à réussir dans 
la vie à tous les niveaux d'enseignement du primaire aux études universitaires. 

C'est dans ce contexte qu'intervient la nouvelle reforme qui repose sur la 
stratégie d'enseignement: "L'approche par les compétences". Pour faire parvenir 
les élèves à un ensemble de compétences sociales générales. Et ce par le 
renouvellement de la méthode d'enseignement pour la matière d'éducation 
civique. (considérée comme essentielle chargée d'ancrer les dimensions de la 
société algérienne chez les élèves). Aussi, sa nouvelle formulation, de façon à 
conformer aux besoins de l'heure, aux exigences de l'intervention 
d'enseignement, aux dispositions des enseignants et des buts à atteindre par cette 
action. 

Tout cela apparait dans le renouvellement du contenu scientifique du 
manuel scolaire pour toutes les matières dont l'éducation civique, pour laquelle il 
est supposé selon les nouveaux objectifs concernant cette matière, 
l'augmentation du volume – volet social- présenté à l'élève.       

Comme l'action sur les contenus s'avère insuffisante, il a été question aussi 
d'un remaniement sur le plan des procès et des techniques pédagogiques, comme 
l'exigée la philosophie de cette stratégie et ses modalités d'application. 

Ces notions changent : du but d'enseignement à la compétence sur les plans 
(connaissance – prestation – réalisation).  

Les méthodes d'enseignement sont également changées; de même les 
situations d'enseignement sont apparues aussi de nouvelles manières 
d'évaluation. 

Les démarches pratiques concernant le déroulement des séances ont vu des 
changements afin d'être adaptées à la philosophie de cette stratégie, ayant pour 
objectif de faire parvenir l'élève au plus haut niveau de la compétence aussi bien 
sur le plan de la connaissance que sur le plan social. 

Maintenant, après sept années scolaires écoulées, avec cette nouvelle 
stratégie, nous sommes de droit de nous poser cette question: Est-ce que cette 
stratégie reposant sur "l'approche par les compétences" avec les procédés et les 
méthodes d'enseignement qu'elle a crée et selon les nouveaux contenus des 
programmes (qui s'adaptant aussi bien aux procédés et méthodes qu'aux 
exigences de l'heure) a contribué à l'ancrage des divers dimensions sociales de la 
société algérienne chez l'apprenant. 

Pour répondre à cette question; nous avons utilisé trois techniques de base 
pour collecter les informations. 
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Premièrement: technique d'observation sur les procédés et les méthodes 

d'enseignement, à l'intérieur de salles de classe pour pouvoir juger les éléments 
de l'opération (enseignant – enseigné - méthode). 

Deuxièmement: Nous avons procédé à l'analyse  des contenues des quatre 
livres conformes aux programmes officiels pour la matière d'éducation civil dans 
l'enseignement moyen (1ère, 2ème, 3ème et 4ème année), et ce pour prendre 
connaissance des dimensions sociales sur les quelles s'est axé la méthode pour 
cette matière, du point de vue nombre de notions et domaines sociaux tranchés 
par celles-ci, aussi sur le plan des moyens d'explication et d'éclaircissement et 
enfin sur la qualité des supports et des documentations sur les quels repose 
chaque livre pour fixer les dimensions. 
Troisièmement: Nous avons également utilisée "le Questionnaire"  pour 
découvrir les tendances des enseignants vers cette stratégie et connaitre le rôle 
de celui-ci durant les séances concernés; les moyens didactiques qu'il utilise et le 
niveau de son engagement pour le respect des étapes modèles pour présenter les 
leçons. 

Cette étude a abouti aux résultats suivants: 
1- Les notions sociales contenues dans les programmes de l'éducation civique 

et conçues selon la stratégie d'enseignement de "l'approche par les 
compétences" n'expriment pas de façon suffisante les dimensions sociales 
de la société algérienne surtout celle de l'interaction positive, ainsi que la 
dimension morale et humaine. Par contre cette stratégie a accordé une 
importance exagérée à la dimension : appartenance sociale et régularisation 
sociale. 

2- Il s'avéré d'après cette étude que le seul cote concernant les compétences 
sociales qui a été pris en considération fut celui de la connaissance alors 
que les cotés prestation et réalisation ont été négligés. Ce qui se contredit 
avec la notion de compétence générale préconisée dans cette stratégie en 
question. 

3- Les situations d'enseignement préconisées dans cette stratégie 
d'enseignement de "l'approche par les compétences" ne sont donc pas assez 
variées ou encore suffisantes en nombre pour permettre à l'apprenant 
d'aboutir aux compétences sociales visées. Les enseignants pour la 
majorité, utilisent encore des situations traditionnelles qu'ils sont habitués à 
mettre en pratique selon d'anciennes stratégies. 

4- Il nous semble toujours selon cette même étude qu'il y a un déséquilibre 
dans l'utilisation des méthodes d'enseignement dont bon nombre ont été 
négligés. (méthode d'enseignement coopératif, méthode de résolution des 
problèmes, traitement de l'erreur, méthode d'enseignement par projet). On 
assiste à un appui presque total sur d'autres méthodes (dont celui de 
l'apprentissage stratégique). Sans doute cette négligence qui est en 
contradiction avec les règles de cette stratégie va avoir une mauvaise 
répercussion sur les acquis sociaux finals de l'apprenant. 
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5- La majorité des enseignants s'appuient sur l'évaluation finale négligeant les 

deux autres sortes d'évaluation (préventive et formative), pendant que le 
rôle de l'évaluation se limite à designer les élèves aptes à passer dans la 
classe supérieure en leur attribuant des notes qui permettent leur 
classement. 

6- Pour conclure, nous pouvons dire que la stratégie d'enseignement reposant 
sur "l'approche par les compétences", sur le plan des notions sociales 
présentées aux apprenants ou sur celui des procédés d'enseignement dont 
elle a suscité la mise en place ainsi que sur le plan du manque d'intérêt des 
enseignants ne peut guerre permettre la fixation des dimensions sociales de 
la société algérienne.    
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Abstract  
 

       As a matter of fact  , bringing important  members  to society  is considered 
the sole  priority of educational institutions . For that reasons , education 
decision makers have to think of a formula in which  a pupil is  taught to be 
successful  fighting his  daily  life challenges  and  being effective among his 
community  .These finalities are embedded in school programs  of all stages . 
In such context , Algeria has adopted  important  educational reforms  based on  
skills and aiming  to equip pupils during early ages  with  various social skills  . 
The idea  is demonstrated practically through  introducing civil education 
considered the best source  to enhance and update social values  . 
To do so ,Algeria  has claimed  numerous  reforms related to teaching programs 
and methods .These reforms aim at bringing a pupil academically and socially 
qualified to solve his own  problems and coexist with the society he lives in . 
After 7 years adopting such new strategy , we may raise  the following  
questions : 
Does the strategy of teaching through skills succeed to bring  qualified pupils ? 
To answer the above question , we used three means to gather arguments : 

1- Remark- committees  entitled to  study and decide about efficiency of  
the strategy and its relation to the elements of teaching operation : 
Teacher , pupil and methods . 

2-  Analysis of contents of four official programs  of civil education  
designed for pupils of complementary schools  . This analysis aims at 
the social finalities the program focuses on in terms of social values , 
explanation methods and type  of arguments  to support  above values. 

3- A data sheet form to be filled by Teachers  . This form allows us know 
their position towards the strategy and their role during the course of 
training . It also enables us get an idea about their commitments to the 
typical application of the strategy . 

 
 
We finally concluded that : 

A- the social values embedded in the  program of civil education claimed by 
Algeria focusing on skills  fails short to express the social behaviors of 
Algerian society  in  its  social creativity ,moral and human aspects . It 
focused  on mere belonging to society only  and being committed to its 
discipline . 

B- We also concluded that  the strategy of teaching through skills focused on 
theoretical knowledge ,but  completely neglected  performance and 
qualification . An idea that is quite different from  “entire qualification 
approach” adopted by the theory of teaching through skills  
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C- There were not diverse  positions and attitudes on the part of teachers 

towards the new approach . A situation that does not qualify  pupils  
discover their skills and develop them  . 

D- We also came to the idea that  there was a clear imbalance in using the 
teaching methods  . They  neglected   cooperation teaching methods  , 
problem solving methods ,project teaching methods . This situation will 
for sure have its long term effects on pupils  behaviors. 

E- Most of the teachers are making  their  evaluation decisions on final 
exams only . They are neglecting preliminary and  during course 
evaluation tests . They are highly convinced that their role is only to 
determine successful pupils and to offer them grades accordingly . 

F- Our study also revealed that most teachers are not respecting the stages of 
the lesson . they either do not know or do not have necessary tools to 
animate pupils and motivate them . 

Finally , we  strongly believe that teaching through skills method  in terms of  
contents , values , methods or teacher positions  fails to enhance social values 
of Algerian society in its various forms . 

 


