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  ملخص الدراسة

شغل موضوع اإلصالحات التربوية في الجزائر مساحة واسعة من النقاش   
فيها فكان المستهدف األول . حول فاعلية المقاربة التي اقترحتها المناهج المدرسية

كفاعل مباشر في إسقاطها على الواقع المدرسي، من خالل أدائه  ،األستاذهو 
كانت لنا بعد و. فتعددت الرؤى، وتناولتها الدراسات من شتى الجوانب. التربوي

قراءة بعضها ونقاش تصوراتها، زاوية أخرى من المعالجة، أردنا فيها تشخيص 
المعرفية والسلوكية المنهاج  أبعادأداء األستاذ في مرحلة التعليم المتوسط، ضمن 

    .مستكملين مسار البحوث التي عالجت مسألة اإلصالح في الجزائر .واالجتماعية

استهدفنا في الدراسة مناهج التعليم المتوسط كلها بالتحليل، لنستخرج منها   
وقابلناها بأداء األستاذ في مدى . أبعاد المقاربة بالكفاءات معرفيا، سلوكيا واجتماعيا

فكانت . ثم شخصنا فاعليته في مدى تحقيقه لتلك األبعاد التربوية. ناهجتحكمه في الم
  .والثاني ميدانيالدراسة مبنية على بابين، أولهما نظري، 

الفصل المنهجي ممثال في إشكالية الدراسة وفروضها و  شملنظري القسم ال
وذيله المفاهيم وأسباب اختيار الموضوع  االباحث بعدهحدد و ،أهدافها وأهميتها

الفصل الثاني تناول فيه . بالدراسات السابقة بعد توضيح المقاربة السوسيولوجية
وفي الفصل . أبعاد المنظومة التربوية بعد اإلصالحات، معرفيا وسلوكيا واجتماعيا

وأخيرا تناول فصال خاصا . الثالث قدم كل ما يتعلق باألداء التربوي لألستاذ
  .ن حيث البرامج وواقع المتعلمينتشخيص مرحلة التعليم المتوسط مب

إلجراءات المنهجية أحدهما حدد فيه افصلين تناوله الباحث في ميداني القسم ال  
بتشخيص أبعاد  فكان المسار. بتحليل البيانات واستخالص النتائج واآلخر. للدراسة

  .ألبعادها تاذمدى تحقيق األس البحث في ثمالمناهج الدراسية بتحليل محتواها، 

لى إعادة النظر في مناهج التعليم المتوسط، كونها إوصل إليه الباحث يدعو  ما   
من الجانب  تحتوي مفاهيم غامضة ال يستطيع األستاذ التحكم في معانيها وأبعادها

يعجز أمامه بسبب غياب اإلجراءات العملياتية الذي التحقيق ، وبعدها عن المفهومي
بمستوى أكثر  خطيطهى إعادة التكوين وتيدعو إل األمر الذي. التي تمكنه من ذلك

  .فاعلية وأكثر تنوعا مما كان عليه
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Résumé d’étude 

Le débat sur le sujet des réformes éducative en Algérie a pris une place 

importante. Notamment sur l'efficacité de l'approche qu'a proposé les curricula 

scolaires. Le premier ciblé était le professeur comme étant d'auteur direct de 

cette réalité scolaire; par son apport éducatif et sa performance. Les visions se 

sont multipliées ainsi que les études faites sur ce sujet. Apres lecture et analyse 

de quelque travaux nous avons pris un autre angle de recherche pour traiter le 

sujet. Nous avons diagnostiqué la performance de l'enseignement on cycle 

moyen dans les dimensions cognitives, behaviorales et sociales pour compléter 

ainsi les études (exposés) qui ont traiter le problème de réforme en Algérie 

Nous avons ciblé dans notre étude les curricula de l'enseignement  

moyen par une analyse complète pour extraire les dimensions de l'approche 

par les compétences cognitivement behavioralement et socialement. Nous 

l'avons opposé a la performance de l'enseignant son efficacité et son contrôle. 

L'étude a été faite en deux chapitres : Le premier théorique, le second pratique 

(sur le terrain) 

Le premier chapitre comporte la partie méthodique (la problématique, ses 

hypothèses, ses objectifs et son importance), le chercheur a délimité les 

notions et les raisons du choix de son sujet. Il l'a suivi des études précédentes 

après avoir expliquer l'approche sociologique 

Le deuxième chapitre comporte les dimensions du systéme éducatif après les 

réformes cognitivement , behavioralement et socialement. 

Le troisième chapitre comporte tout ce qui concerne la performance éducative 

de l'enseignement, enfin un chapitre qui traite de cycle moyen (diagnostique, 

programme et réalité de apprenants). 

La partie pratique comporte deux chapitres: 

Le premier traite le procédures méthodologique de l'étude, le deuxième 

comporte une analyse des graphiques et les résultat obtenus. 

(La trajectoire suivie était un diagnostique des curricula scolaires avec une 

analyse de son contenue ensuite voir a quel point l'enseignement a pu réaliser 

ses dimensions) 

Le chercheur pour conclure incité a revoir le curricula scolaires de 

l'enseignement moyen celle-ci comportent des notions ambigus qui peuvent 

apporter au professeur un "mal-sens" ou un "faux-sens" incontrôlable . Ceci 

nous pousse et nous invite a revoir la formation, la planification avec plus 

d'efficacité et de diversité qui auparavant.  
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  مقدمة

الجزائر یجدها في تغّیر مستمر  المتفحص لمسیرة التر��ة والتعل�م في العالم العر�ي و  

حیث أن التخط�) . الغر�ي واألمر%$ي العر�ي و متأثرة !ما �حدث من حولها في العالم

وال!حث في الطرائ5 و البیداغوج�ات التي . التر�و1 یتغیر !صورة طرد�ة مع التقدم التكنولوجي

توّف5 بین مختلف النظر%ات التر�و�ة المختلفة ال یزال محور الدراسات المعاصرة، التي تنتقل 

في العصر الحالي، !عدما  من مجموعة من األطر المنهج�ة التي أص!حت من المسلمات

فبین من ینظر أل!عاد . $انت محّ) اختالف وصراع معرفي في $ثیر من المسائل التر�و�ة

التر��ة في المدرسة على أنها ُمّوجهة لفائدة المتعلم مثال، ومن ینظر لها على أنها تستهدف 

المعرفي فق)، و�ین من �ستهدف في المتعلم جان!ه . المجتمع، هناك من یجمع بین هذا وذاك

وقد $انت لكل تلك الرؤE مبرراتها في هذا المیدان أو في . أو من یر$ز على سلو$ه فق)

فالس�اسي له تصّور . غیره من التصورات التي تستهدف المؤسسة المدرس�ة من زاو%تها

واالقتصاد1 له تصّور والتر�و1 له آخر، وجم�عهم !ما فیهم من هم في الحقول االجتماع�ة 

فس�ة أو التكنولوج�ة، $لٌّ یر%د إسقاL فلسفته علیها !حیث تص!ح المدرسة مصنعا !شر%ا أو النّ 

  .لتخر%ج وتصدیر المتعلمین وف5 رؤ%ته وتصوره

نتج وال یزال ینتج !سبب العالم�ة أو العولمة، ضّی5  الحاصل اآلن مع التقارب الذ1  

لنظام الس�اسي في تخط�) !الرغم من !قاء الس�طرة ل. مساحات الخالف في میدان التر��ة

فما یه�من في الحق�قة هي " .التر��ة، فهو الذ1 یوجه أ!عادها حسب برامجه الشاملة

ول�س !الضرورة أن �ظهر ذلك  .1"االخت�ارات الس�اس�ة الكبرE التي تتبناها السلطة الس�اس�ة

!ش$ل م!اشر، بل إن األف$ار الُمتبّناة هي في الواقع مقترحة من طرف مختصین في التر��ة، 

  .لكن الذ1 ُ�سقطها !الش$ل الذ1 یخدم المصالح العل�ا أل1 بلد هو النظام الس�اسي
                                                 

1 V.etG.De Landsheere ;Dèfinir les objectifs de l’èducation PUF ,Paris1982,P275 
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ة أن المجتمعات العر��ة ال تغفل ضمن حراكها الس�اسي والتر�و1 في دائرة العالم�

تستورد من النظر%ات التر�و�ة ما ُی!قي لها مجاال لتفعیل الق�م والثوابت و المعتقدات الخاصة 

ولذلك نجد اآلن الكثیر من التشا!ه في التصورات التر�و�ة للمدرسة الحدیثة، بین الدول . بها

رتین !اتت وأهم ف$. العر��ة ف�ما بینها، و�ینها و�ین الدول الغر��ة ولو من الناح�ة الش$ل�ة

تقترب فیهما جم�ع األنظمة التر�و�ة مقارنة مع ما $انت عل�ه في الساب5 هي ف$رة النظرة 

الشاملة للمتعلم أثناء وضع البرامج التر�و�ة، !معنى أن التر��ة في المدرسة تستهدف شخص�ة 

 المتعلم $$ل متجانس ومتكامل بین ما �حتاجه في جان!ه المعرفي و السلو$ي و الوجداني،

هذه واحدة، واألخرE عن توج�ه التر��ة !اتجاه الفرد والمجتمع . إلى جانب اإلطار االجتماعي

  .دون فصل من حیث األهداف بینهما

رغم أن المبررات لتطبی5 أ1 س�اسة تر�و�ة تتجه نحو الصالح العام للبلد حاملة معها   

ید في أ1 مرحلة إصالح�ة  إال أن اإلقناع !التوجه التر�و1 الجد. المصلحة الفرد�ة لألشخاص

أهمها الشرح المستف�ض لأل!عاد المسطرة في البرامج المدرس�ة للرأ1 . �صطدم !عدة عق!ات

فاألول�اء طرف مهم، �قابله المستخدمون للتر��ة من مفتشین ومعلمین ومدیر%ن وغیرهم . العام

1 تخلفه أ1 وضمن التصور الشامل الذ. ممن �سق) األهداف المسطرة في واقع المتعلمین

منظومة تر�و�ة جدیدة على الرأ1 العام في المجتمع ولدE !اقي المؤسسات التي لها عالقة 

توضع األهداف العامة $التي نراها في اإلصالحات التي حدثت في الجزائر مع . !التر��ة

بتطبی5 نظام المقار�ة !الكفاءات، الموضوع في دی!اجة مناهجه ما  2003الموسم الدراسي 

المناهج الجدیدة جاءت لتثر1 هذه التجر�ة األولى واعتمدت : " اخت�اراتها الس�اس�ةیبرر 

المقار�ة !الكفاءات التي هي في الواقع امتداد للمقار�ة !األهداف وتمح�ص إلطارها المنهجي 

فتغییر البرامج التعل�م�ة :" وفي نفس المجال تثیر مبررا آخر لتغییر البرامج !القول 2."والعلمي

                                                 
، الدیوان الوطني للمطبوعات الثان�ة من التعل�م المتوس� ، منهاج اللغة العر��ة للسنة�الجزائر التر��ة الوطن�ةوزارة  2

 3،ص2003المدرس�ة،
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  ض

یث محتو�اتها أضحت تفرض نفسها خاصة وأن عولمة الم!ادالت تملي على وتحد

  .3"المجتمعات تحد�ات جدیدة لن ترفع إال !اإلعداد الجید والتر��ة الناجعة لألج�ال

ه$ذا تبدو التبر%رات التي تتراف5 مع المنظومة اإلصالح�ة، والتي ال �م$ن تصورها   

ة للتر��ة في المجتمع، خاصة حین ننظر أل!عادها !عیدا عن التصور العام للس�اسات المواز%

فالمدرسة !النس!ة لل!احث السوسیولوجي ال تعد فضاء التقاء . "من وجهة النظر الموضوع�ة

مابین فاعلین فردیین، بل و$ذلك فضاء س�اس�ا، ذلك أن المؤسسة المدرس�ة تشغلها جماعات 

اسات العموم�ة أن تنحصر في رسم $ما أنه ال �م$ن لدراسة الس�... تندرج داخل الدولة 

التغییرات المؤسسات�ة، مع تجاهل التبر%رات األخالق�ة والف$ر%ة الضرور%ة للفعل اإلصالحي 

  . 4"في ظل األنظمة الد�مقراط�ة خاصة في حقل التر��ة

وضمن س�اسة اإلصالح التر�و1 التي تحدث في الجزائر والتي تجسدت بإعداد   

في مناهجه جم�ع التصورات التي �سعى من خاللها  مشروع تر�و1 متكامل، تظهر

تتحمل المدرسة إعداد جیل $امل في . المخططون للس�اسة التر�و�ة تطب�قها في الواقع

مراحلها الثالث، االبتدائي والمتوس) والثانو1 من جوانب مختلفة، تشرحها المناهج $ما أشرنا 

مدرس ألجل أن یتحمل !صورة جد�ة وتستهدف من خاللها ال. وتفصل $ل صغیرة و$بیرة فیها

مسؤول�ة تنشئة المتعلمین على ما جاء في تلك المناهج من برامج مدرس�ة وتوجیهات تر�و�ة، 

  . تعینه على إسقاL مقار�تها في الواقع المدرسي

المر�ي إذا یتحمل العبء األكبر في هذه الس�اسة اإلصالح�ة، وما آلت إل�ه مخرجات 

ضع تحت المجهر، موفقا في أدائه التر�و1 ، وهو بذلك یو دراس�ة المدرسة منذ عشرة مواسم

المهم هنا هو المقابلة الموضوع�ة التي نضعه أمامها في الفعل . موف5ضمنها أو غیر 

                                                 
، الدیوان الوطني للمطبوعات من التعل�م المتوس�منهاج اللغة العر��ة للسنة الثان�ة ، !الجزائر وزارة التر��ة الوطن�ة 3

 3،ص2003المدرس�ة،
الدار الب�ضاء، ،مط!عة النجاح الجدیدة،منشورات عالم التر��ة، L1،سوسیولوج�ا المدرسة،عبد الكر%م غر%ب 4

 65،ص2009المغرب،
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  ط

وضمن هذا  .التر�و1 الذ1 مارسه ضمن أ!عادها والذ1 �ستثار لل!حث في هذه الدراسة

  : التصور قسم ال!احث دراسته إلى قسمین

�شمل الفصل المنهجي ممثال في إش$ال�ة الدراسة وفروضها و أهدافها  قسم نظر1   

حدد !عدها المفاه�م  وأس!اب اخت�ار الموضوع وذیله !الدراسات السا!قة !عد توض�ح . وأهمیتها

الفصل الثاني نتناول ف�ه أ!عاد المنظومة التر�و�ة !عد اإلصالحات، . المقار�ة السوسیولوج�ة

وفي الفصل الثالث نقدم $ل ما یتعل5 !األداء التر�و1 لألستاذ في  .ع�امعرف�ا وسلو$�ا واجتما

تشخ�ص مرحلة التعل�م المتوس) من وأخیرا نتناول فصال خاصا ب.  مرحلة التعل�م المتوس)

  .حیث البرامج وواقع المتعلمین

  األول بتشخ�ص أ!عاد المناهج الدراس�ة بتحلیل محتواها : قسم میداني یتعل5 !مسار%ن  

 : لثاني أستكشف من خالله مدE تحقی5 األساتذة لمخططات المناهج ضمن فصلیناو 

تحلیل الب�انات یتعل5 ب السادس و. اإلجراءات المنهج�ة للدراسةتتحدد ف�ه  الخامس

  .واستخالص النتائج
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  تمهید

 

�قدم ال�احث في هذا الفصل المحددات المنهج�ة التي تض�
 اإلطار العام 

حیث أن األداء التر+و* لألستاذ في مرحلة التعل�م المتوس
 وعالقته �أ�عاد . للدراسة

  . المقار+ة �الكفاءات، یتطلب تنظ�م اإلطار المنهجي الذ* یتناول هذه العالقة

و قام بتقد�م عرض  .ش9ال�ة الدراسة وفروضهافي بدا�ة هذا الفصل إ ال�احث حدد       

 مفصل ألهم التعر@فات الخاصة �المفاه�م التي تناولها في ال�حث ور9ز على توض�ح

  .ال�حثیراها ناسب المفاه�م اإلجرائ�ة التي 

والتي  .�عد ذلك أس�اب اخت�ار الموضوع الذات�ة منها والموضوع�ةال�احث  تناول      

أهداف  ثم قام بتحدید . ررت اخت�اراته التي تتالءم مع التخصصحر9ت فضوله العلمي و+

قدم ال�احث أ�ضا  9ما . ر+
 العالقات بین متغیراتهاالدراسة التي یراها ضرورة دفعته نحو 

المقار+ة ل�صل إلى توض�ح . في هذا الفصل األهم�ة العلم�ة وال�حث�ة للدراسة

�احث هذا الفصل تعرض ال�احث ألهم وفي آخر م. السوسیولوج�ة المقترحة في التحلیل

الدراسات السا�قة التي استفاد منها في تحلیل الموضوع، من حیث المنهج�ة المت�عة و من 

  . حیث النتائج التي توصلت إلیها
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  الدراسة تحدید إش�ال�ة.  1

حملت المنظومة التر+و�ة في الجزائر منذ اإلصـالحات التـي شـرعت الـوزارة الوصـ�ة   
تنفیــذها، مجموعــة مــن األهــداف التــي ســطرتها فــي المنــاهج، واضــعة ضــمنها مبــررات فــي 

ومعتمـــدة فیهـــا علـــى مقار+ـــة التـــدر@س �الكفـــاءات، ومر9ـــزة فیهـــا علـــى أن محـــور . تخط�طهـــا
فالمدرسـة الحدیثـة هـي التـي تخطـ
 للتنم�ـة الشـاملة لشخصـیته . العمل�ة التر+و�ة هو المتعلم

  . النفس�ة، السلو�9ة واالجتماع�ة ،من جم�ع الجوانب، المعرف�ة
مع بدا�ة العمل بهذه الطر@قة الجدیدة، ظهرت التأو�الت والتفسیرات المت�اینة حول   

من خاللها فاعلیتها ومدO تحق�قها لغا�ات وطموحات المجتمع، ودخلت المنظومة التر+و�ة 
ي تحّلل وتنوعت الدراسات التت�اینت المداخل التي تشخص أ�عادها، ف .تحت المجهر

في الواقع تعبیر عن توجه س�اسي، و انع9اس  هارغم أن الجم�ع یتفQ على أنم9وناتها، 
و+ین . هي في الحق�قة استقراء إلیدیولوج�ا ثقاف�ة معینة. على مسار اقتصاد* واجتماعي

هذا وذك فهي تعبیر عن 9ّل متكامل من األحداث التي تتفاعل فیها األنظمة الفاعلة في 
حدث وال یزال �حدث في مسار الح�اة االجتماع�ة وانتقالها من ش9ل إلى  و9ما. البلد

ش9ل، فإن المدرسة منذ ظهورها 9مؤسسة تر+و�ة لنقل التراث الثقافي، ومصدرا لتزو@د 
المجتمع �الطاقات ال�شر@ة الفاعلة في جم�ع الم�ادین، وهي مح
 اهتمام من طرف 

   .التر+و�ة تهادث فیها وما ینتج عن عملیال�احثین، وحقل للتحلیل والتشخ�ص في ما �ح
والمدرسة في الجزائر �عد اإلصالح، أص�ح التحلیل في أ�عادها التر+و�ة أكثر من   

خاصة مع بدا�ة . من تجسیدها في الواقع المدرسي عشر مواسم دراس�ةضرورة �عد مرور 
حصول الدفعات ظهور المتخرجین إلى الح�اة المهن�ة، سواء على مستوO التعل�م العالي و 

، أو على مستوO الملتحقین �عالم الشغل من التكو@ن المهني ات التخرجاألولى على شهاد
وانع9اس 9ل ذلك على الواقع  .والتكو@نات األخرO وحتى على مستوO المتسر+ین

 Oمن طرف الفاعلین االجتماعیین والشر9اء التر+و@ین، و9ل من یر Wاالجتماعي المالح
  . المدرسة إحدO جوانب المرآة التي تع9س صورة اإلصالح العام الذ* تشهده ال�الد
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الزوا�ا التي ینظر من خاللها إلى النظام التر+و* في الجزائر متعددة، خاصة منها 
�النس�ة لنا في هذه الدراسة هي الزاو�ة التي منها ا یتعلQ �الدراسات التر+و�ة، لكن األهم م

ال نسعى فیها إلى تقی�م المنظومة التر+و�ة في مدO تحق�قها ألهدافها من عدمه، بل نسعى 
إلى تشخ�ص األداء التر+و* لألستاذ من خالل األ�عاد االجتماع�ة المسطرة في المناهج 

التلق�ح بین اُألُطر النظر@ة لما یجب أن تكون عل�ه المدرسة 9مؤسسة وذلك � .التر+و�ة
في المناهج المدرس�ة الموجهة لفئة  ما هو مصرح �هتر+و�ة ذات أهداف اجتماع�ة، و+ین 

صور الذ* نصل التّ  و. المعلمین ومستخدمي التر+�ة لتم9ینهم من تطب�قها في المدرسة
ة للمعلمین قدمن النظر*، والتوجیهات التر+و�ة المإل�ه من خالل إسقاY هذا المضمو 

�التفصیل من حیث المستو�ات  نسعى إلى تحلیلها�اختالف مستو�اتهم، حول األ�عاد التي 
المعرف�ة، السلو�9ة واالجتماع�ة، والتي ن�حث عنها في الواقع المدرسي واالجتماعي الذ* 

  .تستهدفه المنظومة التر+و�ة
قابلة بین األ�عاد االجتماع�ة للمناهج التر+و�ة، و+ین األداء من هذا المنطلQ في الم

 Qع مش9لة الدراسة، حیث أن اإلصالحات 9انت تهدف إلى تحقی�التر+و* لألستاذ تن
التي �شهدها والعلم�ة  �مواصفات تتناسب والمرحلة الس�اس�ة واالقتصاد�ة  متعددة9فاءات 

تماع�ة التي 9انت الضرورة تطرحها �عد 9ما أن البن�ة االج. العالم وتشهدها الجزائر
وقد . انقضاء المأساة الوطن�ة تتطلب تخط�
 النظام التر+و* �ما یتناسب والمرحلة الجدیدة

9انت المناهج تحمل في ط�اتها ضمن الس�اسة التر+و�ة أ�عادا اجتماع�ة تسعى نحو 
تتعلQ �المعلومة ومسارها ، إلى جانب األ�عاد المعرف�ة التقلید�ة التي تحق�قها في المتعلمین

لكن الواقع . التعلمي التعل�مي، وأ�عادها السلو�9ة التي تستمدها من عمQ الثقافة الوطن�ة
�ستثیرنا نحو إسقاY ما 9انت هذه المرحلة الطو@لة من اإلصالح التر+و*، الیوم �عد مرور 

ما ینع9س عل�ه في واقع في المدرسة الجزائر@ة ومع مع ما هو الس�اسة التر+و�ة ترمي إل�ه 
  . الواقع االجتماعي

من خالل ما سبQ فالمنطلQ الذ* ُیبنى عل�ه تساؤل الدراسة هو في أداء األستاذ 
حیث أن األهداف التي سعى . في مرحلة التعل�م المتوس
 ضمن المقار+ة الجدیدة
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ه اإلصالح التر+و* نحو تجسیدها في المتعلمین 9ان مبن�ا على مقار+ة نظر@ة تتصور ف�
و الطرف الذ* �م9ن الجزم . المالمح التي سیتكونون علیها مستق�ال من جم�ع الجوانب

فهو الذ* �سق
 أ�عادها على الواقع، . �أنه أساسي في تحقیQ هذه المقار+ة هو األستاذ
  .وهو الذ* �حّول توجیهاتها النظر@ة إلى فعل تر+و* 

عل�ة هذه المقار+ة التي تبنتها أوجه االستفسار هنا تنطلQ من زاو@تین، أوالهما في فا
الس�اسة التر+و�ة وقدرتها على تحو@ل مسار التر+�ة من ش9ل تقلید* ال یتناسب والمرحلة 

فهي بذلك ال تواكب التقدم العلمي : " الجدیدة داخل�ا وخارج�ا وفQ ما تصفه المناهج
ل حدیث تتحقQ ، إلى ش19"والمعرفي الذ* أحدثته التقن�ات الحدیثة في اإلعالم واالتصال

تحقیQ إ�صال وٕادماج الق�م المتعلقة �االخت�ارات " ف�ه الغا�ات التر+و�ة المتمثلة في 
والزاو�ة الثان�ة هي في قدرة األستاذ على تحقیQ أهداف هذه المقار+ة، فهو . 2"الوطن�ة

المدرس والمر+ي والُم9ّون والمتكون في آن واحد، هو في تنفیذه لمشروع اإلصالح ُمعّول 
عل�ه 9ثیرا من خالل طرائQ تدر@سه وأسالیب تعامله مع المتعلمین في التح9م في سلو9هم، 

. و في توظیف الكفاءات في واقعهم االجتماعي، ومن خالل تنظ�م التفاعل الصفي لدیهم
فهو المشرف على . وفQ جم�ع متطل�اته في األداء التر+و* الذ* نستهدفه في هذه الدراسة

+و�ة الموضحة في المناهج من مجرد توجیهات و خط
 نظر@ة إلى تحو@ل األ�عاد التر 
  . واقع معاش

المسؤول�ة 9بیرة على المدرس في ذلك خاصة وأنه لم یتكون على استراتیج�ة 
التدر@س �المقار+ة الجدیدة، و هو مطالب في نفس الوقت �فهمها و است�عاب أ�عادها ثم 

تبرز الزاو�ة األهم واألدق في �حثنا، والتي  وهنا. وفي نفس الوقت إعداد المتعلمین وفقها
فنقدم التساؤالت . نحاول توض�حها وت�س�طها من خالل الض�
 المنهجي إلش9ال�ة الدراسة

  :التال�ة التي توضح مسارها في جانبیها النظر* والمیداني

                                                 

،دیوان المطبوعات المدرس�ة، مناهج السنة الثان�ة من التعل�م المتوس�، وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر 1
 2،ص2003الجزائر،

 6نفسه ،ص المرجع 2
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  السؤال الرئ�سي

خالل أدائه ما مد1 تحقی0 أستاذ التعل�م المتوس� أل+عاد المقار,ة +الكفاءات من 

، و في المنظمة للتعلم التدر9س ائ0طر استخدام المنهاج المدرسي و  التر,و6 المتمثل في

  سلوك المتعلمین، +اإلضافة إلى ترسیخ الق�م و تنظ�م التفاعل االجتماعي؟ض+� 

التي نقترح التساؤالت التشخ�ص�ة  متغیرات الدراسة،حتى یتسنى لنا عالج مختلف 
  :ف�ما یليتناول 9ال منها منفصال عن اآلخر ن

  التساؤالت الفرع�ة

  :التساؤل األول

 Oللمنهاج المدرسي ضمن أدائه التر+و* في ستاذ األ استخدامما مد
  ؟التعل�م المتوس

  :الثانيالتساؤل 

ما مدO تحقیQ أستاذ التعل�م المتوس
 أل�عاد المقار+ة �الكفاءات من خالل طرائQ التدر@س 
  ؟التعلمنظ�م لت ینتهجها داخل الصفالتي 

  :الثالثالتساؤل 

  ما مدO تح9م أستاذ التعل�م المتوس
 في سلوك المتعلمین ضمن المقار+ة �الكفاءات؟
  :الرا+ع التساؤل

 Oما مد Qتحقی 
في  ق�ملامن خالل توظیف االجتماع�ة للكفاءات أستاذ التعل�م المتوس
  الواقع االجتماعي للمتعلمین؟ 

  :الخامس التساؤل

بین من خالل التفاعل الصفي االجتماع�ة ما مدO تحقیQ أستاذ التعل�م المتوس
 للكفاءات 
  لمتعلمین؟ا
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  :أهم�ة الدراسة.  2

ـ تتجلى أهم�ة الدراسة في 9ونها اإلطار الذ* یدعم غیره مما سبQ في تشخ�ص المنظومة 
  .�عدها الزمني الذ* �متد إلى عشر سنوات من التقی�م حیثالتر+و�ة من 

ـ تأتي أهم�ة الدراسة 9ذلك في 9ونها اإلطار الموجه للفاعلین في تخطـ�
 الس�اسـة التر+و�ـة 
للــ�الد، مــن حیــث 9شــفها للموقــع الفعلــي للمــدرس تجــاه تنفیــذه للتوصــ�ات والتوجیهــات التــي 

  .أسندت إل�ه في عمل�ة التعل�م والتعلم
ـ تظهر أهمیتها أ�ضا في واقع�ة التشخ�ص للمقار+ة التر+و�ة المتبنـاة فـي س�اسـة اإلصـالح  

 .العامة لل�الد

ـــ تــدخل ضــمن الدراســات السوســیولوج�ة المتجــددة عــن الواقــع االجتمــاعي الجدیــد للمتعلمــین 
 .من حیث تأثره �األداء التر+و* لألستاذ

داء األسـتاذ فـي المقار+ـة الجدیـدة مـن حیـث ـ تتجلى أهم�ـة الدراسـة فـي ضـرورة ال�حـث فـي أ
  .مخرجات النظام التر+و* التي بدأت تظهر في عالم الشغل والح�اة االجتماع�ة عامة

ــ مـن زاو�ـة أخـرO تظهـر أهمیتهـا أ�ضـا فـي 9شـف فاعل�ـة التكـو@ن أثنـاء الخدمـة للمدرســین، 
  .2014م الدراسي والذ* ترافQ مع تطبیQ البرامج الجدیدة وظل مستمرا إلى غا�ة الموس

ـــــــ تظهــــــر أهم�ــــــة الدراســــــة 9ونهــــــا تع9ــــــس الجانــــــب البیــــــداغوجي للمقار+ــــــة، وتبــــــین األ�عــــــاد 
  .السوسیولوج�ة من خاللها لتحلیل الواقع التر+و* �عد اإلصالحات

تبـــدو أهم�ـــة تحلیـــل المنـــاهج فـــي الدراســـة صـــورة فعل�ـــة للمقارنـــة بـــین األ�عـــاد المســـجلة فـــي 
المنهـــاج الـــواقعي الـــذ* ال تظهـــر أ�عـــاده إال مـــن خـــالل  المنهـــاج المدرســـي الرســـمي و+ـــین

لمـا جـاء �ـه مـن توجیهـات ) األسـتاذ(استقراء األول وٕاسقاطه على الثاني بتحلیل أداء المنفذ 
  .وتعل�مات
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  وفرض�اتها أهداف الدراسة. 3

  أهداف الدراسة.  1.  3

الواقـــع غیـــر مـــع مـــا تحملـــه االنتقـــادات السوســـیولوج�ة لفاعل�ـــة علـــم االجتمـــاع فـــي   
األكـاد�مي، ومـع مـا تتطل�ـه الدراسـات الجامع�ــة لضـرورة انتقالهـا إلـى خـارج الجامعـة ل�9ــون 
علمــا �ســتفاد منــه فــي تشــخ�ص الحقــائQ والمشــ9الت االجتماع�ــة و9شــف مســب�اتها و�حــث 

  :سبل تفعیلها في المجتمع، تن�ع أهداف هذه الدراسة التي نشیر إلیها في ما یلي
ــ تهــدف الدراســة إ األ�عــاد التر+و�ــة المخططــة فــي منــاهج المنظومــة التر+و�ــة �عــد  لــى �حــثـ

  . اإلصالحات من حیث الجانب المعرفي والسلو9ي واالجتماعي
ــ تهــدف الدراســة إلــى  ة تر+و�ــأل�عــاد التحق�قــه لاألداء التر+ــو* لألســتاذ مــن حیــث  تشــخ�صـ

  .لمقار+ة التدر@س �الكفاءات
ي تنفیذ المقار+ة �الكفاءات متنوعـة فـي أهـدافها وطرقهـا، ـ القنوات التي تشترك مع األستاذ ف

  .والدراسة تسعى إلى توض�ح العالقة بینها، ومدO فاعلیتها في ذلك
ــ المتغیــرات الداخل�ــة والخارج�ــة المح�طــة �األســتاذ تــؤثر �شــ9ل م�اشــر وغیــر م�اشــر علــى  ـ

الواقـع، ومحاولـة إیجـاد تطب�قه لأل�عاد االجتماع�ة للمقار+ـة، والدراسـة تهـدف إلـى �حثهـا فـي 
  .صورة عنها

ــ تهــدف الدراســة إلــى توج�ــه التقیــ�م الموضــوعي لمســار اإلصــالح التر+ــو* مــن خــالل أداء  ـ
المـــدرس فـــي مرحلـــة التعلـــ�م المتوســـ
، وذلـــك �ال�حـــث فـــي مـــدO قدرتـــه علـــى التجـــاوب مـــع 

  .المستجدات التي جاءت بها المناهج الجدیدة
ار+ـــــة �الكفـــــاءات لـــــدO فئـــــة المخططـــــین التر+ـــــو@ین ــــــ تســـــتهدف الدراســـــة توضـــــ�ح واقـــــع المق

 Qلس�اســـتها، مـــن خـــالل 9شـــف الواقـــع التر+ـــو* ألداء األســـتاذ، الـــذ* 9ـــان رهانهـــا فـــي تحقیـــ
  .إصالح المنظومة التر+و�ة

لتضـــعهم فـــي واقعهـــم تجـــاه  .فئـــة األســـاتذةتوج�ـــه النقـــد الفاعـــل والبنـــاء لــــ تســـتهدف الدراســـة 
  .تطب�قهم للمقار+ة �الكفاءات من حیث اختالف قناعاتهم وتطب�قاتهم لمناهجها المدرس�ة
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  الدراسة فرض�ات.  2.  3 

  : الفرض�ة األولى
أستاذ التعل�م المتوس
 متح9م �ش9ل 9بیر في استعمال المنهاج ضمن أدائه في المقار+ة 

  .�الكفاءات
  : الفرض�ة الثان�ة

Qطرائقه في التدر@س �حق�الكفاءات ،األستاذ �عاد المعرف�ة للمقار+ة �مختلف األ.  
  :الفرض�ة الثالثة

ض�طه توظیف أستاذ التعل�م المتوس
 للمنهاج، �حقQ 9ثیرا أ�عاد المقار+ة �الكفاءات، �
  .لسلوك المتعلمین
  :الفرض�ة الرا+عة

لدO المتعلمین، ضمن  الق�ماستخدام أستاذ التعل�م المتوس
 للمنهاج، �حقQ 9ثیرا مختلف 
  .األ�عاد االجتماع�ة للمقار+ة �الكفاءات

  :الخامسةالفرض�ة 
تنظ�م التفاعل االجتماعي بین استخدام أستاذ التعل�م المتوس
 للمنهاج، �ساهم 9ثیرا في 

  .قار+ة �الكفاءات، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمالمتعلمین

  تحدید المفاه�م . 4 

  األ+عاد التر,و�ة.  1.  4

تنبثــQ الس�اســات التر+و�ـــة مــن تخطـــ�
 مســبQ ینبنـــي علــى أســـس ثقاف�ــة واقتصـــاد�ة 
واجتماع�ــة، �ســتلزم توضــ�حها وصــ�اغتها لتكــون فــي متنــاول جم�ــع المشــتغلین �التر+�ــة أو 

ـــین بهـــا ـــع أفـــراد . المعنی ـــذلك فمنـــذ أن أصـــ�حت المدرســـة هـــي المؤسســـة التـــي یتفـــQ جم� ول
لرســم�ة علــى تحدیــد نــوع التر+�ــة والنظــام التر+ــو* فیهــا المجتمــع علــى أنهــا الو9یلــة الرئ�ســة وا

  .نها األ�عاد التر+و�ةأوالضرورة تلح على وضع أهداف لها هي التي نتبناها نحن على 
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ــــاین تســــمیتها مــــن مرحلــــة  ــــة تت� ــــي المنظومــــة التر+و� ــــواع ومســــتو�ات ف فاألهــــداف أن
تعبـر عنهـا كفـاءات التـي ألخرO، ومرحلة اإلصالحات في الجزائر تتبنى أهداف المقار+ة �ال

  :المناهج �عدة مستو�ات
ـــ�م المتعلقـــة  ـــى تحقیـــQ إ�صـــال وٕادمـــاج الق ـــات التر+و�ـــة التـــي تســـعى فیهـــا إل ـــ مســـتوO الغا� ـ

قـــــ�م الجمهور@ـــــة والد�مقراط�ـــــة، قـــــ�م الهو�ـــــة، قـــــ�م اجتماع�ـــــة، قـــــ�م ( �االخت�ـــــارات الوطن�ـــــة 
  1).اقتصاد�ة وق�م عالم�ة

  :تعبر فیها المناهج ـ مستوO الوظ�فة التر+و�ة  التي
ـــة"  وظ�فـــة رئ�ســـ�ة هامـــة فـــي إ�صـــال المعـــارف األساســـ�ة ) األساســـ�ة(أن للمدرســـة القاعد�

وهـــي أ�ضـــا الفضـــاء الممیـــز لـــتعلم الح�ـــاة الجماع�ـــة واالنـــدماج وســـ
 . وتكـــو@ن الســـلو9ات
ذات طــــا�ع اتصــــالي 9فــــاءات (  المجتمـــع، وذلــــك �ــــالتح9م فـــي �عــــض الكفــــاءات األساســـ�ة

ذات 9فـــاءات ذات طـــا�ع ف9ـــر*، وأخیـــرا 9فـــاءات ذات طـــا�ع منهجـــي، �ـــاع 9فـــاءات ذات ط
  2).طا�ع اجتماعي وشخصي

فاأل�عاد إجرائ�ا ل�ست هي األهداف اآلن�ة التي تحققها برامج المدرسة الجزائر@ـة فـي 
مســتو�اتها الــثالث، والتــي تقــاس مــن خــالل نســب النجــاح فــي االمتحانــات الرســم�ة، وال هــي 

التــي تظهــر فــي ح�ــاة المتخــرجین منهــا، وال هــي حتــى نوع�ــة المخرجــات المظــاهر الســلو�9ة 
التي ُتّعبؤ بهـا الدراسـات العل�ـا مـن شـهادات و إطـارات تشـغل سـوق العمـل، وٕانمـا هـي بن�ـة 

Qعض ما سب�ولكنهـا تتعـداه لتصـل إلـى حـد البنـاء االجتمـاعي  ،متعددة الجوانب تظهر في 
الذ* تتكامل ف�ه شخص�ات المتعلمین مستق�ال، في الحفاi علـى المقومـات، والحفـاi علـى 
ــــف األنظمــــة الم9ونــــة للمجتمــــع س�اســــ�ا واقتصــــاد�ا  الثــــروات، والمضــــي نحــــو تســــییر مختل

فـتح علـى العـالم الخـارجي �ضـاف إلیهـا الت. واجتماع�ا وثقاف�ا، وقبل 9ـل ذلـك دین�ـا وأخالق�ـا
والقـــدرة علـــى تحقیـــQ األمـــن اإلنســـاني �9ـــل مـــا تحملـــه الكلمـــة فـــي أ�عادهـــا المختلفـــة للفـــرد، 

  .ضمن المنظومة العالم�ة التي �اتت تضغ
 على المجتمعات نحو الذو�ان في مخططاتها

                                                 
مط�عة الدیوان الوطني للتعل�م والتكو@ن عن  ،مناهج السنة الثان�ة من التعل�م المتوس�، وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر 1

  6،ص2003�عد،
  .وما �عدها7نفس المرجع،ص  2
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  المدرسة.  2.  4

م صـــغاره المدرســـة هـــي المؤسســـة المتخصصـــة التـــي أنشـــأها المجتمـــع لتر+�ـــة وتعلـــ�"
. ن�ا�ــة عــن الك�ــار الــذین منعــتهم مشــاغل الح�ــاة وحالــت دون تفــرغهم للق�ــام بتر+�ــة صــغارهم

ذلك �اإلضافة إلى أن تطور الح�اة وتعقیدها نتیجة تراكم الخبرة ال�شر@ة والتـراث الثقـافي قـد 
والتعــرف عل�ـــه، ممــا اســتلزم وجــود المتخصصــین فــي مجـــاالت  �ــهحــال دون إلمــام الك�ــار 

  1."والمعرفةالعلم 

والمدرسة هي نقطة التقـاء لعـدد 9بیـر مـن العالقـات االجتماع�ـة المتداخلـة المعقـدة " 
وهــذه العالقــات االجتماع�ــة هــي المســالك التــي یتخــذها التفاعــل االجتمــاعي، والقنــوات التــي 

والعالقــات االجتماع�ــة المر9ــزة فــي المدرســة �م9ــن تحلیلهــا . یجــر* فیهــا التــأثیر االجتمــاعي
مجموعـة المدرسـین ومجموعـة : وأهم مجموعتین هما. لمتفاعلة فیهااأساس الجماعات على 

التالمیـــذ، ولكـــل مـــن المجمـــوعتین دســـتورها األخالقـــي واتجاهاتهـــا وعاداتهـــا نحـــو المجموعـــة 
 Oوفــي 9ــل مــن المجمــوعتین جماعــات مختلفــة تمثــل المجتمــع الكبیــر فــي انســجامه . األخــر
* تمارســه المدرســة هــو نتیجــة تــأثیر هــذه الجماعــات علــى والتــأثیر االجتمــاعي الــذ. وتف99ــه

  2."الفرد وعلى شخصیته

إجرائ�ا فالمدرسة هي نتاج المجتمع، وهي في نفس الوقـت المجـال الـذ* یتـدرب ف�ـه 
المتعلمـــــون أســـــالیب التفاعـــــل االجتمـــــاعي مـــــن خـــــالل تنشـــــئتهم مدرســـــ�ا علـــــى قـــــ�م وثقافـــــة 

�سـ�ة فـي العصـر الحاضـر نجـده ئاجتمـاع التر+�ـة الر برجوعنا إلى منطلقات علم ف"المجتمع، 
صفة تر+و�ة أنشـأها المجتمـع لسـد حاجـة  �عتبر المدرسة مؤسسة اجتماع�ة متخصصة ذات

. وهــي تنشـئة أفــراده اجتماع�ــا ل�9ونــوا أفـرادا صــالحین فــي مجتمعــاتهم مـن حاجاتــه األساســ�ة
مــل وحــدها �معــزل عــن وهــي نظــام اجتمــاعي خــاص مــن أنظمــة التفاعــل االجتمــاعي، وال تع

                                                 
   195،ص2003،بیروت، لبنان،4دار النهضة العر+�ة،Y، في اجتماع�ات التر,�ةمنیر المرسي سرحان،1
، 1978، بیروت، لبنان، 7دار النهضة العر+�ة للط�اعة والنشر، Y ،األسس االجتماع�ة للتر,�ةدمحم لبیب النج�حي ،  2

 61ص
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و+وجـــود الضـــ�
 االجتمـــاعي الـــذ*  .مـــن خـــالل التفاعـــل االجتمـــاعي �ق�ـــة أنظمـــة المجتمـــع
  1."تحدده المعاییر االجتماع�ة وقوانین وأنظمة سیر المجتمع

ع�ارة عن مؤسسة تر+و�ة تأتي �عد مرحلة التعل�م المدرسة التي نقصدها في الدراسة 
�عـــدما 9انـــت  فـــي المقار+ـــة الحال�ـــة، "المتوســـطة"ائـــر التـــي تســـمى فـــي الجز االبتـــدائي، وهـــي 

وهـي التـي یـتم وتشـتمل علـى . فـي المقار+ـة السـا�قة الخاصـة �األهـداف تحمل اسم اإلكمال�ة
فیهـــا تـــدر@س التالمیـــذ مـــن ســـن اإلثناعشـــر حتـــى الســـادس عشـــر ســـنة خـــالل أر+ـــع ســـنوات، 

االبتدائ�ــة و@ــتم إعــدادهم  �9ــون فیهــا المتعلمــون فــي ســن المراهقــة، مــزودین بخبــرات المرحلــة
   .�عد اجت�از امتحان شهادة التعل�م المتوس
 فیها لالنتقال إلى المرحلة الثانو�ة

  :األداء التر,و6 .  3.  4

وهــــو آدO . أوصــــله، وقضــــاه. اه تأد�ــــةأدّ : الشــــيء)Oأدّ (فعــــللفــــW مشــــتQ مــــن ": األداء لغــــة
. من الفعل أدO أ* عمل ما عل�ه، قام �مـا هـو ملـزم �ـه: "واألداء أ�ضا 2".لألمانة من غیره

  O".3 دورا، قام �هة، أدّ O مهمّ أدّ 
اإلنجـاز الفعلـي الـذ* " اصطالحا نأخذ تعر@ف األداء وفQ قاموس التر+�ـة علـى أنـه 

 9ــــل مــــا �قولــــه المعلــــم فــــي أثنــــاء الموقــــف التعل�مــــي: ، وتعنــــي القــــدرةتمیــــزه القــــدرة الحق�ق�ــــة
مــن إدارة الفصــل، إدارة المناقشــة التعلمــي، ومــا یتصــل �ــه علــى نحــو م�اشــر وغیــر م�اشــر 

  4".وٕادارة التفاعل اللفظي اإللقاء، استخدام الوسائ
 التعل�م�ة، توج�ه األسئلة
یرت�
 األداء التر+و* �النشاY الذ* یؤد�ه المعلـم فـي الحصـة الدراسـ�ة ضـمن عمل�ـة 

ر الـذ* �سـتند عل�ـه النظـام التر+ـو* فـي تحقیـQ الس�اسـة التر+و�ـة فهـو المـؤطّ  ،التعل�م والـتعلم

                                                 
،دار وائل للنشر،عمان ، Y ،1علم اجتماع التر,�ة المعاصر بین النظر9ة والتطبی0نع�م حبیب جعنیني،  1

 262،ص2009األردن،
 43، ص2008، دار الحدیث، القاهرة، مصر،القاموس المح��الفیروز آ�اد*،  2
 14، ص2001، دار المشرق، بیروت، لبنان، Y ،2المنجد في اللغة العر,�ة المعاصرة 3
، منشورات المعهد التدر9س عن طر09 المقار,ة +األهداف والمقار,ة +الكفاءات بن �حیى ز9ر@اء و ع�اد مسعود، دمحم 4

 80و 79، ص 2006الوطني لمستخدمي التر+�ة، الجزائر، 
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واالعتمــاد عل�ــه �ــأتي بتنظ�مــه للفصــل فــي مختلــف نشــاطاته، 9مــا أنــه �شــارك فــي . للــ�الد
  العمل�ات التر+و�ة 

  .االمتحانات والمسا�قات غیر المدرس�ة التي تحدث في تأطیر
منشــ
 " عرفــه المنــاهج علــى أنــه وفــي المقار+ــة الجدیــدة التــي تعتمــد علــى الكفــاءات ت

  :1ومنظم ول�س ملقنا، فهو بذلك
  .ـ �سهل عمل�ة التعلم و�حفز على الجهد واالبتكار

  .المتعلم على التعامل معها  ثّ الوضع�ات و�حُ  عدّ ـ �ُ 
  .ـ یتا�ع �استمرار مسیرة المتعلم من خالل تقو�م مجهوداته

نقصد �األداء من الناح�ة اإلجرائ�ة جم�ـع النشـاطات المتعلقـة �عمل�ـة التعلـ�م والـتعلم   
فاألسـتاذ فـي مرحلــة التعلـ�م المتوسـ
 �قــوم �عمل�ـة التـدر@س بوضــع المتعلمـین فـي وضــع�ات 

وهــو أ�ضــا . تعلم�ــة �ســتط�عون مــن خاللهــا امــتالك المعلومــة وتوظ�فهــا مدرســ�ا واجتماع�ــا
9م في طرائQ التدر@س التي تتحقـQ بهـا أنـواع الكفـاءات التـي رسـمها �احث عن أسالیب التح

وهو الذ* ُ�قّوم مختلف نشاطاتهم المدرس�ة، 9مـا �سـاهم فـي تـرتیبهم فـي . المنهاج المدرسي
  . مستو�اتهم المدرس�ة �امتالكه ألسالیب التقی�م المختلفة

في سـلوك المتعلمـین األداء مجال واسع للنشاطات التي �قوم بها األستاذ في التح9م 
9مــا أنــه مجــال لــر+
 . وتكــو@نهم علــى االنضــ�اY والتصــرف الســو* داخــل الصــف وخارجــه

وتم9یــنهم مــن توظیــف الم9تســ�ات المعرف�ــة المســتمدة مــن المدرســة إلــى . المتعلمــین �ــالواقع
  .الواقع االجتماعي الذ* �ع�شون ف�ه والع9س

�ـه المتعلمـون مـن خـالل طرائـQ األداء أ�ضا مجال للتفاعـل الصـفي الـذ* یتـدرب عل  
التـــدر@س التـــي ینتهجهـــا األســـتاذ بـــین التالمیـــذ فـــي أنشـــطة المجموعـــات، و+ینـــه و+ـــین جم�ـــع  

9مــا �ســهم مــن . وٕاكســابهم مــن خاللهــا المهــارات التــي ُتعــّدهم للح�ــاة ،أفــراد األســرة والمجتمــع
راد المجتمــع ة أفــءالمحققــة فــي وصــفهم لــذو@هم ولكفــا و9فــاءاتهمخــالل تشخ�صــه لنشــاطاتهم 

                                                 
 5، ص 2003، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة ، التعل�م المتوس�  مناهج، وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر 1



   اإلطار المنهجي للدراسة                                                              ل األولالفص

 33 

ــــه مــــن معــــاییر  ،وٕابــــراز مســــتو�اتهم التــــي هــــم علیهــــا �النســــ�ة للبــــرامج المدرســــ�ة ومــــا تحمل
  .وسلو�9ة وفQ ما سطرته المقار+ة �الكفاءات من أهداف ،ومهار@ة ،ومعرف�ة ،اجتماع�ة

األداء التر+ـــو* لألســـتاذ �صـــنع الواقـــع المدرســـي و�ســـاهم فـــي توج�ـــه المتعلمـــین إلـــى 
ـــــ ـــــاحي الح� ـــــف من ـــــانو* والعـــــاليمختل ـــــ�م الث ـــــالتكو@ن لمواصـــــلة التعل ومهن�ـــــا . اة، مدرســـــ�ا �

بتحضـــیرهم للتكـــو@ن المهنـــي والتمهـــین، أو االنخـــراY فـــي المؤسســـات االقتصـــاد�ة واإلدار@ـــة 
ور+ما من جانب آخر بإحالتهم إلـى التسـرب والح9ـم علـیهم �عـدم . وعالم الشغل �صفة عامة

ف9ــل مــا �قــوم �ــه المــدرس یــنع9س علــى . دراســةالقــدرة علــى متا�عــة المراحــل األعلــى فــي ال
  .مستقبل التلمیذ �اإلیجاب أو السلب

 pـــاد�ـــى الم ـــل فـــي مســـتوO آخـــر مـــن تكـــو@ن المتعلمـــین عل أداء األســـتاذ أ�ضـــا یتمث
اإلیجاب�ــة أو الســلب�ة مــن خــالل شخصــیته التــي قــد یتــأثرون بهــا، فهــو إلــى جانــب التــدر@س 

متعلم وتجذ�ه نحو تقلیدها، ف�9ون بذلك عامـل مـن یبد* تصرفات مختلفة، قد تلفت انت�اه ال
  .العوامل التي تؤثر في تنشئتهم على أسالیب تف9یره وتعامالته ونظرته للح�اة �صفة عامة

  :المنهاج.  4.  4

  1.الطر@Q الواضح: معنى 9لمة المنهاج لغة
فالمنهـاج هنـا ، ) 48: المائـدة(} ا ومنهاًجـ جعلنا من9م شـرعةً  لِّ كُّ لِ { : �قول هللا تعالى

و�اسـتعارة المعنـى علـى المنهـاج . وهو المسلك الواجـب ات�اعـه. هو الطر@Q الواضح المعالم
 بـینمشـتمال علـى 9ـل مـا ی. المدرسي فهو المخط
 التوض�حي الذ* �سـلكه المعلـم والمـتعلم

  .لهما األهداف والمفاه�م والنشاطات، و9ل ما له عالقة �العمل�ة التر+و�ة
ة الخبــرات التر+و�ــة التــي تهیؤهــا المدرســة للتالمیــذ مجموعــ"لــى أنــه ععــرف المنهــاج �ُ 

سواء داخلها أو خارجها �قصد مساعدتهم على النمو الشامل المتكامـل، أ* النمـو فـي 9افـة 
الجوانــب العقل�ــة والثقاف�ــة والدین�ــة واالجتماع�ــة والجســم�ة والنفســ�ة والفن�ــة، نمــوا یــؤد* إلــى 

بنجاح مع بیئتهم ومجتمعهم وابتكارهم حلوال لمـا یـواجههم مـن تعدیل سلو9هم و�9فل تفاعلهم 
  2."مش9الت

                                                 
 453ص .1414، دار صادر، بیروت، لبنان،Y ،3لسان العربابن منظور جمال الدین األنصار*، 1
، دار الحامد  Y ،1نظر9اتهاـ مفهومهاـ أسسهاـ عناصرها ـ تخط�طها ـ تقو�مها.المناهج التر,و�ةدمحم حسن حمادات،  2

 33، ص2009للنشر والتوز@ع، عمان ، األردن، 
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وث�قة م9تو�ـة " ف على أنه عرّ حیث �ُ ) المنهج(�ستخدم المنهاج �عدة تسم�ات أهمها 
تحتـــو* علـــى عناصـــر عدیـــدة، ولكنهـــا فـــي األســـاس خطـــة لتر+�ـــة التالمیـــذ خـــالل التحـــاقهم 

تخدمها المدرسون عن قصد 9نقطة انطالق لنمـاء ة الكل�ة التي �سطّ الخُ : أ* أنه. �المدرسة
  1."استراتیج�ات التدر@س التي تستخدم لجماعة من تالمیذ الفصول

�حتو* المنهاج المدرسي على مجموعة من الم9ونات التي �ستعین بها المدرس فـي 
وطرائــQ  ،والنشــاطات ،واألهــداف التر+و�ــة، والخطــ
 ،أدائــه التر+ــو*، 9المعــارف المســتهدفة

  .العام للبرامج الدراس�ة و@بین أنواع الكفاءات، وأسالیب التقو�م، و�ضع التصور .ر@سالتد
و@ؤثر المنهج المدرسي تأثیرا 9بیـرا فـي نجـاح عمل�ـة التنشـئة االجتماع�ـة، فـالمنهج " 

ـــ و�9ســـب الطفـــل ثقافـــة المجتمـــع  ،د الطفـــل �المعـــارف والمهـــارات الســـلو�9ة االجتماع�ـــةزوّ ُی
  2."و�شجعه في إظهار السلوك المقبول اجتماع�ا

�شـمل 9ـل العمل�ـات التكو@ن�ـة التـي �سـاهم فیهـا " أما من الناح�ة اإلجرائ�ة فالمنهاج 
التلمیــذ تحــت مســؤول�ة المدرســة خــالل فتــرة الــتعلم، أ* 9ــل المــؤثرات التــي مــن شــأنها إثــراء 

فالمنهـاج وث�قـة رســم�ة تصـدرها وزارة التر+�ـة الوطن�ــة . 3"المعینـةتجر+ـة المـتعلم خـالل الفتــرة 
علــى شــ9ل 9تی�ــات توجههــا للمدرســین فــي جم�ــع مراحــل التعلــ�م وفــي جم�ــع المــواد الدراســ�ة 

تشــرح فیهــا طرائــQ التــدر@س وخطــ
 النشــاطات والكفــاءات المســتهدفة . ولجم�ــع المســتو�ات
  .رس على تنفیذ عمل�ة التعل�م والتعلموالمفاه�م وعناو@ن الدروس و9ل ما �عین المد

الوث�قــة المرافقــة " والمنهــاج مــرت�
 لــدO أســتاذ التعلــ�م الموســ
 بوث�قــة أخــرO تســمى 
تشــرح �9ف�ــة اســتخدامه وتبــین �عــض المصــطلحات والمفــاه�م الصــع�ة، 9مــا تبــین " للمنهــاج

 ،اص بهــاولكــل مــادة دراســ�ة منهــاج خــ. �عــض طرائــQ التــدر@س، وأســالیب اســتخدام التقــو�م
  .على متا�عته لدO األساتذة) المفتشین(لزم الوزارة الوص�ة المشرفین التر+و@ین تُ 

                                                 
 19سابQ، صدمحم حسن حمادات، مرجع  1
 187،ص2008، إثراء للنشر والتوز@ع، عمان ، األردن، Y ،1علم النفس االجتماعيعدنان یوسف العتوم، 2
، مط�عة الدیوان الوطني للتعل�م والتكو@ن عن مناهج السنة ثان�ة من التعل�م المتوس�وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر،  3

 3،ص2003�عد،الجزائر،
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  :الكفاءة.  5.  4  

9فــاءة : مهــارة قــدرة مهن�ــة: " �عرفهــا المنجــد فــي اللغــة العر+�ــة المعاصــرة علــى أنهــا
الحـQ فـي إبـداء ل لصاحبها خوّ م بها تُ سلّ أو قدرة مُ  ،فیها ومعترف بها Qٌ تعمّ مُ  معرفةٌ  /طبیب

: مقـــدرة ومـــؤهالت م9تســـ�ة/ 9فـــاءة رجـــل: الـــرأ* فـــي �عـــض الموضـــوعات أو فـــي مـــادة مـــا
   1"هو أكثر المرشحین 9فاءات : أما الكفاءات فهي المؤهالت. شهادة الكفاءة المهن�ة 

مفهــوم عــام �شــمل القــدرة علــى اســتعمال المهــارات و المعــارف : " تعــرف أ�ضــا �أنهــا
9مـا تحـو* أ�ضـا تنظـ�م العمـل . دیـدة داخـل إطـار حقلـه المهنـيالشخص�ة، في وضع�ات ج

9مـــا .  2"العاد�ـــةو تخط�طـــه، و 9ـــذا االبتكـــار و القـــدرة علـــى التكیـــف مـــع النشـــاطات غیـــر 
قــدرة المــتعلم علــى تعبئــة مجموعــة مــوارد مدمجــة لحــل وضــع�ة مشــ9لة " علــى أنهــا تعــرف 

   .3"ضمن مجموعة من الوضع�ات المترادفة
التعل�م�ة قصد /توظیف المعارف الم9تس�ة في العمل�ة التعلم�ةالكفاءة هي " 

التعرف على مش9ل، واتخاذ الموقف المناسب لحّله عقل�ا ومنطق�ا في حینه في مختلف 
  . 4"مناحي الح�اة

فالهدف من الكفاءة هو الوصول �التلمیذ إلى مستوO متقدم من تجنید للم9تس�ات 
ومن أوضح شروY هذه الوضع�ة . واجتماع�ة عامةفي وضع�ة مدرس�ة صرفة أو ح�ات�ة 

. أن تظهر فیها الصعو�ة والتعقید، وال ت�قى في مستوO استرجاع المعارف الم9تس�ة
  .والمتعلم الكفء هو الذ* �ستط�ع أن �صل إلى حل للمش9ل المعرفي المطروح

الكفاءة هي سلوك مر9ب ومنظم یتطلب تعبئة قدرات ومهارات في المجاالت 
�ة والحس حر�9ة والوجدان�ة من أجل مجابهة موقف معین أو حل إش9ال�ة مطروحة المعرف

                                                 
 ، ص  2000 بيروت، المشرق المعاصرة،دار لعربيةا اللغة في المنجد   1

 للمطبوعات الوطني الدیوان ، متوس� أولى السنة و�تاب لمنهاج التطب�قي الدلیل ،وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر 2
 75، ص2004 الجزائر، المدرس�ة،

 .سابQ، نفس الصفحةالمرجع ال 3
 82المرجع السابQ، ص 4
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فهي في هذا المستوO تتعلQ �سلوك . 1"في المجال المدرسي أو المهني أو االجتماعي
معقد �مس جم�ع جوانب المتعلم، و�سعى نحو تحضیره للمواقف التي یتعرض لها في 

مع مزودا �المهارات التي تعینه على حل أ* مش9ل ح�اته المدرس�ة أوال ثم ینتقل بها للمجت
  .�عترضه، على المستوO المعرفي أو المهار* أو السلو9ي والوجداني

وتعتبر المقار+ة �الكفاءات في مجال حل المش9الت الح�ات�ة بناء ینطلQ من النظام 
التر+و* لتحو@ل جزء من المعرفة إلى مصادر تستدعى حین یوضع المتعلم في وضع�ات 

فیجد أن تلك الكفاءات التي تعلمها في المدرسة ولو �عد مدة زمن�ة من اكتسابها . معقدة
   2.جاهزة لتعطي حلول لتلك المش9الت

فالكفاءة على المستوO اإلجرائي تتعلQ بنشاY �قوم �ه المتعلم من خالل توظیف 
مفاجئة الم9تس�ات لحل مش9ل معرفي �الدرجة األولى ثم ینتقل إلى مستوO المواقف ال

وهي بذلك تشیر إلى التعلم في مستواه المعرفي من . والمعقدة التي تعترضه في الح�اة
خالل اكتساب المعلومات، وفي مستوO آخر بتعدیل سلوك المتعلم واالنتقال �ه إلى 
وضع�ات معقدة ال تقف في حدود المدرسة بل تتعداها إلى المواقف التي تعترضه في 

  .الح�اة االجتماع�ة
فاءة جمعها 9فاءات، وهي التي تستخدمها وزارة التر+�ة الوطن�ة في الجزائر والك

بر+طها أح�انا �9لمة  ،9مصطلح �عبر عن توجه المنظومة التر+و�ة �عد اإلصالحات
المقار+ة، وأح�انا أخرO �مصطلح التدر@س �الكفاءات وأح�انا أخرO استراتیج�ة التدر@س 

في المناهج، فمنها الكفاءات القاعد�ة والمرحل�ة  وتتعدد أنواعها 9ما جاء. �الكفاءات
والختام�ة والعرض�ة والمستعرضة، وهي ذات مجاالت مختلفة 9الكفاءات ذات الطا�ع 

وذات الطا�ع الف9ر* وذات الطا�ع االجتماعي  ،االتصالي وذات الطا�ع المنهجي

                                                 
 37، ص2004، مط�عة هوناس، الجزائر،Y ،1+الكفاءات في تدر9س العلوم الطب�ع�ةالمقار,ة را�ح مسعود*،  1
2 L’approche par compétences,une réponse à l’échec scolaire ? Philippe Perrenoud  

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation2000.Université de Genève 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2000/2000_22.html 
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یها إجرائ�ا على عدد من المفاه�م التي اعتمدنا فعامة على تشتمل الكفاءة و  .والشخصي
وأنواع التقو�م، نشیر  ،وأنواع الوضع�ات فیها ،أنواعها فیهاتعر@فات المناهج والتي نجد 

  :إلیها ف�ما یلي
   :الكفاءة العرض�ة

الكفاءة العرض�ة مرجع�ة تشترك فیها جم�ع المواد التعل�م�ة، وهي منطلQ  تعبر" 
الكفاءة هي المبدأ الذ* تم على أساسه أ* أن . للتدرج في 9فاءات تخص المادة المعن�ة

فهذا النوع من الكفاءات �عتبر الش9ل البنائي الذ* تلتقي ف�ه جم�ع  1."تنظ�م المنهاج
الكفاءات األخرO، ذات المستوO األدنى، وهي التي تتح9م في تحدید المحتو�ات 9معارف 

  .أساس�ة وم�ادp منظمة للمادة 9المفاه�م والنشاطات
المقصود بها الكفاءة التي �ستخدمها التلمیذ �عد نها�ة المرحلة  :�ةالكفاءة الختام

  .9ما تستخدم �عد نها�ة  موسم دراسي 9امل 2."المتوسطة
وهي النوع األدنى منه في مستوO الكفاءات، حیث تعبر عن مجال  :الكفاءة المرحل�ة

  .علم�ةمفاه�مي 9امل، والمجال 9ما هو معروف �حتو* على مجموعة من الوحدات الت

  . تعبر عن أدنى مستوO من الكفاءات، حیث تتعلQ �الوحدة التعل�م�ة :الكفاءة القاعد�ة

هي الوضع�ة التي یتواجد فیها التلمیذ �مع�ة األستاذ أثناء حدوث  :الوضع�ة التعلم�ة
حیث تثار فیها التساؤالت المنظمة للدرس، وتترافQ والتكو@ن الذ* تبنى �ع . التعلم

  . هدفة ونشاطاتها المطلوب من المتعلم إنجازهاالمعارف المست
معرفي یوظف فیها قدراته  تحدِّ  أمامووضع�ة التعلم هي مجموعة ظروف تضع المتعلم " 

و+تعبیر  ،وهو بذلك �9تسب 9فاءات تم9نه من یناء معرفته ،لمعالجة اإلش9ال المطروح
  3."آخر فإن الوضع�ة هي المح�
 الذ* یتحقQ داخله نشاY المتعلم

                                                 
، دیوان لمادة التر,�ة المدن�ة متوس� ناهج السنة الرا+عةلمالوث�قة المرافقة وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر،  1

 23، ص2005المطبوعات المدرس�ة، 
، دیوان لمادة التر,�ة التكنولوج�ة ناهج السنة الرا+عة متوس�لمالوث�قة المرافقة وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر،  2

 75، ص2005المطبوعات المدرس�ة، 
 25، مرجع سابQ، ص لمادة التر,�ة المدن�ة متوس�4ناهج السنة لمة الوث�قة المرافقوزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر،  3



   اإلطار المنهجي للدراسة                                                              ل األولالفص

 38 

   :الوضع�ة اإلدماج�ة
هي نوع من الوضع�ات االخت�ار@ة لم9تس�ات التلمیذ معرف�ا وسلو�9ا ووجدان�ا، 

الوجاهة، استعمال أداوت المادة، ( قابلة للتقی�م والتثمین من خالل مجموعة من المعاییر
س�اق تقد�مي، وسندات لالستعمال في (وتشتمل في ش9لها على ) االنسجام، اإلتقان 

   ).اإلدماج، وتعل�مات للمعالجة
فالوضع�ة اإلدماج�ة تعبئ وتجند مختلف م9تس�ات التعلم من معارف وحر9ات " 
وهي وضع�ة تخص إدماج م9تس�ات المتعلم والتأكد من 9فاءته، وتستعمل أ�ضا . ووجدان

  1." في تقو�م مدO تح9مه في الكفاءة المستهدفة وفي هذه الحالة تعالج �ش9ل فرد*
  :الكفاءات تقو�م

التعل�م ومرافقا لها، و�عتمد على / �ة مدمجة في سیرورة التعلم�عتبر التقو�م عمل 
وهو  2.وسائل موضوع�ة معاییرها مضبوطة مس�قا ومحددة لمستو�ات التم9ن من الكفاءات

أنواع أولها التشخ�صي الذ* �سبQ فترة النشاطات البنائ�ة، یل�ه التقو�م التكو@ني الذ* 
ددة، و@ختم �التقو�م التحصیلي الذ* �ق�س مدO یرافQ سیرورة التعلم وفQ نشاطاتها المتع

  . تحقQ الكفاءات المستهدفة
یتم تقی�م الكفاءة �اقتراح وضع�ة إدماج�ة تنتمي إلى مجموع عائلة الوضع�ات " 

وتم9ن المعاییر من اإلدالء برأ* حول الخاص�ة المنجزة أو المط�قة  التي تحدد الكفاءة،
ظر من المنتوج أو العمل المنجز، وتصاغ تلك وتختلف تلك الخصائص �اختالف ما ینت

أو بإصدار ح9م ) المالءمة، االنسجام، الدقة(الخاص�ة إما بإصدار ح9م إیجابي أو سلبي 
استعمال جید، تأو@ل صح�ح، (�ضاف إل�ه نعت متمم �حمل صفة اإلیجاب أو السلب 

    3)."إنتاج فرد*
                                                 

 26و  25سابQ، صالمرجع ال 1
، 2004الثالثة متوس� لمادة التر,�ة التكنولوج�ة، ناهج السنةلمالوث�قة المرافقة وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر،  2

 94ص
، مرجع سابQ، لمادة التر,�ة المدن�ة ناهج السنة الرا+عة متوس�لمالوث�قة المرافقة وزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر،  3

 30ص 
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  طرائ0 التدر9س        .  6.  4

  "Qوقــد جــاء فــي القــرآن الكــر@م فــي . الطر@قــة هــي الســیرة أو المــذهب، وجمعهــا طرائــ
إن هــــذان لســــاحران یر@ــــدان أن یخرجــــاكم مــــن أرضــــ9م �ســــحرهما و@ــــذه�ا  {: قصــــة فرعــــون 

واصـطالحا هـي جملـة مـن الوسـائل المسـتخدمة مـن أجـل . )63اآل�ـة.طـه(  }�طر@قتكم المثلـى
  1."غا�ات تر+و�ة

التقلیــد* هــي األســلوب الــذ* �قــدم �ــه المــدرس معلوماتــه إلــى  فالطر@قــة فــي مفهومهــا  
Wأمـا فـي مفهومهـا الحـدیث فهـي األسـلوب الـذ* . التالمیذ فینحصر دورهم في التلقـي والحفـ

 �ســــتخدمه المــــدرس فــــي توج�ــــه نشــــاY المتعلمــــین توجیهــــا �م9ــــنهم مــــن أن یتعلمــــوا �أنفســــهم
  2.والتر+و�ة ف�ستعملوا قدراتهم الف9ر@ة لتطو@ر معارفهم العلم�ة

) الطر@ـــــــQ ( وتعنـــــــي )  Hodos( و ) إلـــــــى ( وتعنـــــــي )  Mèta( مـــــــن الالتین�ـــــــة " 
والطر@قـة أنـواع منهـا  3".المسار المحدد لمعالم ومراحل متوقعـة مـن التف9یـر: فالمعنى إذا هو

طر@قــــة الحــــوار والمناقشــــة والطر@قــــة االســــتقرائ�ة واالســــتنتاج�ة وغیرهــــا مــــن األســــالیب التــــي 
  .مدرس في عمل�ة التعل�م والتعلمینتهجها ال

التــدر@س لغــة مــن مصــدر الفعــل دّرس ومعنــاه التعلــ�م، درس تدر@ســا، وقــد جــاء فــي   
مــا 9ــان ل�شــر أن یؤت�ــه هللا الكتــاب والح9ــم والنبــوءة ثــم �قــول للنــاس 9ونــوا  {: القــرآن الكــر@م

(  }ع�ادا لي من دون هللا ولكن 9ونـوا ر+ـانیین �مـا 9نـتم تعلمـون الكتـاب و�مـا 9نـتم تدرسـون 
. واصطالحا هو عمل�ة تنم�ة المهارات  وأسـالیب الـتعلم لـدO التالمیـذ. 79)اآل�ة.آل عمران

مساعدة 9ل تلمیذ على التعرف على خصائصه وٕام9اناته الماد�ـة  وفي مفهومه الحدیث هو
   4.وتطو@رها وتهیئة الظروف لتم9ینه من إنجاز التفوق واإلبداع

                                                 
، سند تكو@ني ألساتذة التعل�م المتوس
، المناهج التر,و�ة والتقو�م التر,و6 ناجي تمار و عبد الرحمن بن بر@9ة،  1

 93، ص 2013
 93المرجع السابQ، ص 2
، 2004، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة، الجزائر،  ناهجالوث�قة المرافقة للموزارة التر+�ة الوطن�ة �الجزائر،  3

 85ص
 92ناجي تمار و عبد الرحمن بن بر@9ة، مرجع سابQ، ص 4
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فطرائــQ التــدر@س إجرائ�ــا هــي األســالیب التــي ینتهجهــا المــدرس إل�صــال المتعلمــین 
. م فیهـا وتقو�مهـاإلى مستوO متقدم من تطو@ر القدرات المعرف�ة والسـلو�9ة والمهار@ـة والـتح9

مـــن خـــالل مـــا �قـــوم �ـــه مـــن توج�ـــه وٕارشـــاد فـــي الحصـــص الرســـم�ة داخـــل حجـــرة الـــدرس، 
  .و+إت�اع الخط
 التر+و�ة الرسم�ة المقترحة في المنهاج المدرسي

  الض+� االجتماعي.  7.  4  

ضــ�
 ضــ�طا و ضــ�اطة، وضــ�طه �معنــى : الضــ�
 هــو حــ�س الشــيء، فنقــول: لغــة
وضـ�
 . وضـ�طه �عنـي حفظـه حفظـا بل�غـا .و �معنـى لزمـه وح�سـهلزمه، قهره وقـو* عل�ـه أ

  أتقنه وأح9مه : العمل
  . 1ض�طه فانض�
 أ* حفظه �حزم فانحفW: فتقول 

  .2ض�
 الشيء أ* راق�ه أو منع حدوثه. ض�
 الشيء أ* ساده: 9ما نجد لغة 
الض�
 االجتماعي عمل�ة هادفة ومالزمة سواء 9انـت مقصـودة أو غیـر : اصطالحا

مقصودة مخططة أو غیر مخططة تقوم بها الجماعة أو المجتمع من خـالل وسـائل رسـم�ة 
أو تلقائ�ة لض�
 سلوك األفـراد والجماعـات �مـا �حقـQ االمتثـال للقواعـد والمعـاییر واألعـراف 
العامة وق�م الح�اة السائدة في المجتمع و�ما �حقQ النظام واالستقرار والتضامن االجتمـاعي 

  .3مة للمجتمعواألهداف العا
المالحــW هـــو أن للضـــ�
 االجتمــاعي تعر@فـــات 9ثیـــرة ومتنوعــة، جـــاءت مـــع انتشـــار   

الدراســــات المختلفــــة فــــي علـــــم االجتمــــاع، إال أن معظمهــــا  9ـــــان  یتضــــمن معنــــى اإللـــــزام 
واالمتثال وهدفه هو النظام والتوازن واالستقرار والتماسك  ومنع االنحـراف أو الحـد منـه مـن 

لمعــاییر والقــ�م واألعــراف الســائدة، و@تجــه أغلــب العلمــاء إلــى التر9یــز علــى خــالل االمتثــال ل
  .4دور المجتمع عن طر@Q مؤسساته وهیئاته في تحق�قه وفQ عمل�ة مقصودة

                                                 
 445، ص 1991، دار الشروق ، بیروت ، لبنان ،  Y ،31 المنجد في اللغة واألعالم 1
،  1984، 1، دار الحداثة للط�اعة والنشر، بیروت، لبنان،Yالمفاه�م األساس�ة في علم االجتماعخلیل أحمد خلیل،  2

   127ص 
 28ص  .1،2004،مؤسسة الوراق للنشر والتوز@ع،األردن،Yالض+� االجتماعيمصلح الصالح،  3
 29مرجع سابQ، ص مصلح الصالح،  4
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وٕالــى جانــب أن الضــ�
 �عتبــر عمل�ــة إلزام�ــة �قــوم بهــا المجتمــع بهیئاتــه و مؤسســاته 
مــن قناعــات وتصــورات لد�ــه كــون الرســم�ة وغیــر الرســم�ة لتعــدیل ســلوك الفــرد، فــإن مــا یت

داخل�ة حول اإلطار الذ* یجب أن �ع�شه مع �ق�ة أفراد المجتمع، یجعله ینشـأ منـذ الصـغر 
فینشأ  محاطـا �مجموعـة القـ�م التـي �ضـعها المجتمـع 9معـالم  .على معاییر توجیه�ة لسلو9ه

ماع�ــة مــن وقواعــد تحفــW النظــام، ومــن جهــة أخــرO ینشــأ متمــثال لمــا یلمحــه فــي ح�اتــه االجت
وفــوق 9ــل ذلــك تتولــد لد�ــه مجموعــة مــن . أوامــر و محضــورات  فــي العالقــات االجتماع�ــة

الضوا�
 التي �سعى �طر@Q أو  �أخرO  التمسك بها وعـدم االنحـراف علیهـا، فیتكـون بـذلك 
  
تناغما بین  اإلطار المجتمعي واإلطار الفرد*، تتالقح ف�ه المعـاییر المختلفـة نحـو الضـ�

  . یلة لحفW الفرد والجماعة في آن واحد9مفهوم ووس
فالض�
 االجتماعي من الناح�ة اإلجرائ�ة ینطلQ مـن التنشـئة المدرسـ�ة التـي یتلقاهـا 

فتـرة التمـدرس، مـن خـالل مجموعـة القواعـد والتوجیهـات واألسـالیب التر+و�ـة  أثناءالمتعلمون 
الم�اشــــرة وغیــــر الم�اشــــرة، المقصــــودة وغیــــر المقصــــودة والموجهــــة نحــــو ضــــ�
 تصــــرفاتهم 

مــن خــالل ق�مــه  وســلو9اتهم �القــانون الــداخلي للمؤسســة و�المعــاییر التــي �فرضــها المجتمــع
وهـــو الـــذ* یبـــدو فـــي المظـــاهر المدرســـ�ة مـــن االلتـــزام . الدین�ـــة والثقاف�ـــة والعـــادات والتقالیـــد

�الحضــور فــي أوقــات محــددة واالصــطفاف �طر@قــة معینــة، والظهــور بــز* مدرســي رســمي، 
والخضوع لجم�ع القواعـد المنظمـة للدراسـة وأنـواع التقـو�م والنشـاطات الصـف�ة وغیـر الصـف�ة 

  .الم9ونة للح�اة المدرس�ة
�ه أ�ضا الـتح9م فـي سـلوك المتعلمـین، مـن حیـث والض�
 االجتماعي إجرائ�ا نقصد 

 ال�حـــث فـــي قـــدرة األســـتاذ علـــى تحقیـــQ الكفـــاءات الســـلو�9ة انطالقـــا مـــن المنهـــاج المدرســـي
واعتمــادا علــى طرائــQ التــدر@س التــي یوظــف فیهــا أداءه التر+ــو* فــي تم9ــین المتعلمــین مــن 

و ف�مـــا �مـــر �ـــه فـــي داخـــل المدرســـة وخارجهـــا، وأثنـــاء مرحلـــة التمـــدرس أ االنضـــ�اY الـــذاتي
   .ح�اته الحقا
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  التغیر االجتماعي.  8.  4

التغیـــر االجتمـــاعي ع�ـــارة عـــن ظـــاهرة اجتماع�ـــة ع�ان�ـــة تحـــدث فـــي المجتمعـــات " 

فــإن المتت�ــع یجــد أن هنــاك تحــوالت 9ثیــرة تحــدث فــي  ال�شــر@ة 9افــة، فــأ* نظــرة أل* مجتمــع
نظمــه وأجهزتــه االجتماع�ــة ســواء 9ــان ذلــك فــي البنــاء االجتمــاعي أو الوظــائف االجتماع�ــة 
نتیجـــة عوامـــل مختلفـــة مـــن ظـــروف اقتصـــاد�ة وتر+و�ـــة وجغراف�ـــة وثقاف�ـــة أو إیدیولوج�ـــة أو 

  1."حر9ة الس9ان
لتي تحدث فـي أنظمـة المجتمـع نتیجـة لعـدة والتغیر التر+و* واحد من أش9ال التغیر ا

داخل�ة وخارج�ة، تسبب 9لها في الضغ
 على المخططـین لتبـدیل أنظمتهـا التر+و�ـة  تأثیرات
  :ونجد منها

الحاجـــة إلـــى قـــوO �شـــر@ة مؤهلـــة ومدر+ـــة لســـد حاجـــة قطاعـــات المجتمـــع، أو نتیجـــة 
یثــــة ووســــائل اإلحســــاس بوجــــود قــــ�م تتطلــــب الحفــــاi علیهــــا، أو نتیجــــة ظهــــور معــــارف حد

9مـــا �م9ـــن حدوثـــه نتیجـــة توجـــه الس�اســـة التر+و�ـــة نحـــو األخـــذ �ـــالطرق . تكنولوج�ـــة متطـــورة
المعاصــرة فــي التر+�ــة بــد�ال عــن التقلید�ــة، أو نتیجــة تحــد�ات تفــرض علــى النظــام التر+ــو* 

  2.و�طلب منه التغلب علیها
جوهر@ـة فـي التغیر االجتمـاعي یـدل علـى العمل�ـة التـي تحـدث مـن خاللهـا تغیـرات " 

البن�ــان االجتمــاعي والمهــام الخاصــة �ــاألجهزة االجتماع�ــة و�قصــد �البن�ــان االجتمــاعي تلــك 
التغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي أنمـــاY التفاعـــل بـــین األفـــراد والعالقـــات االجتماع�ـــة بیـــنهم والتـــي 
تح9مهــا المعــاییر االجتماع�ــة مــن ناح�ــة ونظــام الثــواب والعقــاب أ* الــدوافع والــروادع مــن 

  3."أخرO  جهة
ومــــن الناح�ــــة اإلجرائ�ــــة فــــالتغیر ترافــــQ مــــع اإلصــــالحات التر+و�ــــة التــــي ینتهجهــــا 
المســؤولون فــي الــ�الد ضــمن منظومــة إصــالح�ة 9ل�ــة فــي جم�ــع القطاعــات، وظهــرت آثــاره 
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علـى الح�ـاة الس�اســ�ة واألمن�ـة واالقتصـاد�ة واالجتماع�ــة داخل�ـا وخارج�ـا فــي إطـار التحــول 
مـــــا دفـــــع . �ـــــه أحـــــد أهـــــم المظـــــاهر المفروضـــــة علـــــى المجتمعـــــاتالعـــــالمي الـــــذ* �شـــــ9ل ف
ـــر المخططـــین التر+ـــو@ین �ُ  قبلـــون علـــى إصـــالح المنظومـــة التر+و�ـــة تحـــت ضـــغ
 هـــذا التغی

  .االجتماعي الذ* أشرنا إل�ه

  الق�م االجتماع�ة.  9.  4

م وقــام المتــاع �9ــذا أ* تعــدلت ق�متــه �ــه والق�مــة هــي الــثمن الق�مــة مفــرد قــ�م مــن قــوّ "  

والقــ�م اصــطالحا اســم هیئــة مــن قــام الشــيء �9ــذا ... ذ* �قــوم �ــه المتــاع أ* �قــوم مقامــه الــ
  1."�عني 9ان ثمنه المقابل 9ذا 9ما �ستعمل �معنى القدر والمنزلة

والـذ* �عـود إلـى التـراث النظــر* الـذ* تنـاول القـ�م مــن حیـث المفهـوم یجـدها مت�اینــة   
�حسب المجـال الـذ* یتناولهـا، ففـي میـدان االقتصـاد تفهـم مـن خـالل معناهـا المـاد*، بینمـا 
تتناولهــا الفلســفة �ــالمعنى المع�ــار* والف9ــر*، فــي حــین یتناولهــا ال�ــاحثون فــي مجــال الــدین  

ـــلفـــي إطـــار األخـــالق وا ـــ�م عامـــة تعر@ـــف المرضـــي ". لمث ـــي تناولـــت الق ومـــن التعـــار@ف الت

ومثل عل�ا تتوافQ مع عقیدة الفرد الـذ*  الذ* یرO أنها مجموعة معاییر واتجاهات )1991(
یــؤمن عــن قناعــة �مـــا ال یتعــارض مــع الســلوك االجتمـــاعي، و�حیــث تصــ�ح تلــك المعـــاییر 

  2."خلقا للفرد تتضح في سلو9ه ونشاطه وتجار+ه الظاهر* منها والضمني
أنهـا مجموعـة المعـاییر : "أما تعر@ف عبد الكر@م ال�ماني للق�م األخالق�ـة فـي اإلسـالم

لم�ادp الموجهة لسـلوك الفـرد المسـلم الظـاهر وال�ـاطن لتحقیـQ غا�ـات خیـرة مسـتوحاة مـن وا
  3."القرآن الكر@م والسنة النبو�ة الشر@فة

أما في علم النفس االجتماعي وعلـم االجتمـاع فمـن التعر@فـات االصـطالح�ة لمفهـوم 
اعتقــاد دائــم  فیــرO أن الق�مــة ع�ــارة عــن"  )Rokeach,1993(الق�مــة نجــد مــا یــراه رو9ــاش 

                                                 
، 2009، دار الشروق للنشر والتوز@ع، عمان ، األردن،  Y ،1 فلسفة الق�م التر,و�ةعبد الكر@م علي ال�ماني،  1

 33ص
 36المرجع السابQ، صعبد الكر@م علي ال�ماني،  2
 37عبد الكر@م علي ال�ماني، مرجع سابQ، ص 3



   اإلطار المنهجي للدراسة                                                              ل األولالفص

 44 

الق�مـة �ـالمعنى  )Smith,2007( و�عـرف سـمیث . نحو طب�عة تصرفات الفرد وأفعالـه وغا�اتـه
االجتماعي على أنها اتخـاذ قـرار أو ح9ـم یتحـدد علـى اساسـه سـلوك الفـرد أو الجماعـة إزاء 

وهـذا معنـاه أن الق�مـة . و@ـتم ذلـك بنـاء علـى نظـام معقـد مـن المعـاییر والم�ـادp. موضوع ما
ســت تفضــ�ال شخصــ�ا أو ذات�ــا، بــل تفضــیل لــه مــا یبــرره فــي ضــوء المعــاییر االجتماع�ــة ل�

  1."العامة
القــــ�م االجتماع�ــــة هــــي مجموعــــة القــــ�م التــــي تمیــــز الفــــرد �اهتمامتــــه االجتماع�ــــة، "  

و�قدرته على عمل عالقات اجتماع�ـة، والتطـوع لخدمـة اآلخـر@ن، و@تمیـز الفـرد �قدرتـه علـى 
  2."وجهده وماله لخدمة المجتمعالعطاء من وقته 

أما مـن الناح�ـة اإلجرائ�ـة فـالق�م هـي تلـك التـي تـدخل فـي غا�ـات المنظومـة التر+و�ـة 
مــن خــالل المنــاهج التعل�م�ــة، والمســتمدة مــن االخت�ــارات الوطن�ــة التــي تســعى لتحق�قهــا فــي 

امـه، واحتـرام الغیـر ق�م الجمهور@ة والد�مقراط�ة بتنم�ـة القـانون واحتر : المتعلمین وفQ تعبیرها
وق�م الهو�ة �ضمان الـتح9م فـي اللغـات الوطن�ـة، وتثمـین . وسلطة األغلب�ة وحقوق اآلخر@ن

والقـ�م . والقـ�م االجتماع�ـة بتنم�ـة العدالـة االجتماع�ـة والتضـامن والتعـاون . اإلرث الحضار* 
بتنم�ــة الف9ــر  والقــ�م العالم�ــة. االقتصــاد�ة بتنم�ــة حــب العمــل والعمــل المنــتج الم9ــون للثــروة

  3.العلمي والقدرة على االستدالل والتف9یر والتفتح على الثقافات و الحضارات العالم�ة
فهـــــي فـــــي جم�ـــــع األحـــــوال نتـــــاج المعـــــاییر  ،نســـــب إلـــــى مجـــــال تناولهـــــاا تُ فـــــالق�م إذً 

صـان فـي أوقـات معینـة لكنهـا حترم وتُ االجتماع�ة التي تفرضها الجماعة على األفراد، وقد تً 
ن ثمّ ز و ُیـعـزّ و�النسـ�ة للقـ�م التر+و�ـة فـإن �عضـها قـد �ُ . وتتهـاوO فـي أوقـات أخـرO  قـد تتغیـر

في �عض األنظمة، 9ما �م9ن أن یتراجع عنها في نفس األنظمـة ت�عـا لمتغیـرات مختلفـة قـد 
  .  اقتصاد�ة أو غیرها تكون س�اس�ة أو
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  التفاعل االجتماعي.  10.  4

و@ـــتم هـــذا التفاعـــل عـــن . االجتماع�ـــة عمل�ـــة اجتماع�ـــة تعبـــر عـــن حر9ـــة العالقـــات"
طر@ـــQ االتصـــال إمـــا مـــن خـــالل الوســـائ
 اللفظ�ـــة حیـــث تعتبـــر اللغـــة مـــن اهـــم وســـائل هـــذا 
ـــة تشـــ9ل مثیـــرا الســـتجا�ات ســـلو�9ة تســـهم فـــي  التفاعـــل، أو عـــن طر@ـــQ وســـائل غیـــر لفظ�
إحــــداث عمل�ــــة التفاعــــل االجتمــــاعي مثــــل إ�مــــاءات الــــرأس والحر9ــــات والتعــــابیر وأســــالیب 

جلـــــوس أو الهمـــــس وتختلـــــف دالالت هـــــذه الوســـــائ
 حســـــب المجتمـــــع وثقافتـــــه الخـــــتالف ال
المعـاییر االجتماع�ــة التــي علــى أساســها تضــ�
 الممارســات الثقاف�ــة والســلو�9ة و9افــة نــواتج 

  1."التفاعل
والتفاعــل عمل�ــة تحــدث فــي مســتو�ات مختلفــة و�أشــ9ال �ســ�طة أح�انــا ومعقــدة فــي 

فـال �م9ـن حـدوث . ا عمل�ـة مالزمـة لتواجـد الفـرد فـي جماعـةأح�ان أخرO، لكنها في مجملهـ
وفــي المدرســة تحــدث . التواصــل و اكتمــال العالقــات بــین األفــراد دونمــا وجــود تفاعــل بیــنهم

أشــ9ال مختلفــة للتفاعــل �عضــها بــین المتعلمــین أنفســهم، و�عضــها بــین المدرســین ف�مــا بیــنهم 
عض اآلخـــر بـــین المعلمـــین والمتعلمـــین أو مـــع زمالئهـــم فـــي إدارة المؤسســـة وموظفیهـــا، والـــ�

  .                  داخل غرفة الدراسة أو خارجها
�ســاهم التفاعــل فــي بنــاء الشخصــ�ة االجتماع�ــة  وتشــ9یلها، وهــو وســیلة مهمــة فــي "

و�عــرف التفاعــل علــى أنــه اتصــال بــین ... العمل�ــة التعل�م�ــة التعلم�ــة والتكیــف �شــ9ل عــام 
   2."وسائل مختلفةشخصین أو أكثر و@تم �طرق و 

و�أخــذ التفاعــل االجتمــاعي أنماطــا مختلفــة  تتمثــل فــي التعــاون والتكیــف والمســایرة " 
9مـا ... والخضوع والطاعة والتعصب والصـراع والعـدوان والتطـوع والحـب والمسـاعدة وغیرهـا

إیجاب�ـة مت�ادلـة هـي أقـرب للتجـاذب، 9مـا : ینشأ عنه ثالثة أنماY مـن العالقـات االجتماع�ـة
وسلب�ة مت�ادلـة، وهـي أقـرب إلـى عالقـات التنـافر 9مـا . دث في جماعات التعاون والطوع�ح

وعالقــات تجمــع بــین الســلب واإلیجــاب . �حــدث فــي جماعــات الصــراع والتعصــب والعــدوان
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ــــافر 9مــــا هــــو الحــــال فــــي األند�ــــة والجمع�ــــات  ــــى مواقــــف تجــــاذب ومواقــــف تن وتنطــــو* عل
  1."واألحزاب الس�اس�ة

ع�ـارة عـن رد " هـو و لتفاعـل المقصـود مـن الناح�ـة اإلجرائ�ـة ا وهـالتفاعل الصـفي 
وفــــQ تــــواتر معــــین  الفعــــل المت�ــــادل الشــــفهي أو غیــــر الشــــفهي، المؤقــــت أو غیــــر المؤقــــت

و�موج�ــه �9ــون لســلوك المتفــاعلین تــأثیر فــي �عضــهم الــ�عض، و@ــتم هــذا التفاعــل إمــا فـــي 
اتســاعا حیــث �حــدد المــتعلم نظــام ثنــائي حیــث یــؤثر المعلــم فــي المــتعلم، أو فــي نظــام أكثــر 

   2."ة لمجموعات فرع�ة، ف9ل فرد في التفاعل �سعى لتحدید م9ان اآلخر�م9انه �النس
الصـــفي إذا عمل�ـــة نشـــطة تحـــدث بـــین المتعلمـــین آل�ـــا �ســـبب وجـــودهم فـــي التفاعـــل 

یـدیره المـدرس و@نظمـه مـن خـالل . م9ان واحد داخل أقسام الدروس أو في سـاحة المؤسسـة
. النشاطات التي �ستهدف فیها تحو@ل المتعلمین من أشخاص فـردیین إلـى أفـراد اجتمـاعیین

و@�عـث علـى نقـل صـور التفاعـل مـن داخـل . مفینظم أش9ال التعاون والتنـافس والصـراع بیـنه
المدرســــة إلــــى مح�طهــــا االجتمــــاعي �شــــ9ل �حفــــW لهــــم عالقــــاتهم االجتماع�ــــة وفــــQ ثقافــــة 

   .وللمعلم دور 9بیر من خالل شخصیته ،المجتمع وتقالیده وق�مه التر+و�ة واألخالق�ة

  اإلصالح التر,و6 .  11.  4

و�عني تغییر نظام قصد تعدیله  .ئقةهو اإلعداد �طر@قة مناس�ة وال" :اإلصالح لغة   
  3."وتقو�م ما ف�ه من نقص واعوجاج وتطهیره من الفساد

�صعب التح9م في تحدید المفهوم اصطالحا، �سبب المعـاني المتعـددة التـي یتخـذها 
حیث أن هذه األخیرة قد تتعـرض لعوامـل تجعلهـا غیـر صـالحة . في مجال األنظمة التر+و�ة

للتطبیــQ فــي المدرســة، فتــدفع المخططــین للس�اســة التر+و�ــة إلــى إحــداث تغییــرات جذر@ــة أو 
منـاهج أو فـي البـرامج، فـي األهـداف أو اسـتراتیج�ات التـدر@س جزئ�ة، نوع�ة أو 9ل�ة، في ال

لكــن ال�ــاحثین فــي مجــال علــوم . وه9ــذا فالتحدیــد للمفهــوم مــن هــذا المنطلــQ �صــعب حصــره
                                                 

 270مرجع سابQ، صعدنان یوسف العتوم،  1
 224و  223نع�م حبیب جعنیني، مرجع سابQ، ص 2
 848المنجد في اللغة العر+�ة المعاصرة، مرجع سابQ، ص 3
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استطاعوا توظیف مترادفات لمفهوم اإلصالح التر+ـو* تتماشـى وموضـوع اإلجـراءات  التر+�ة
  .التي تستحدث في النظام التر+و* 

 "التحـدیث"و  "التجدیـد" تي تم توظ�فها 9مرادفات لإلصالح نجد أهم المصطلحات ال
وغیرهــا مــن المصــطلحات التــي �حصــل " العصــرنة"و" التحســین"و "التعــدیل" و" التطــو@ر"و 

فیها تغییر النظام التر+و* من ش9ل إلى آخر �غ�ة ال�حث عن تالؤمه مع المسـتجدات التـي 
  . ة أو 9الهماتحصل في المجتمع نتیجة ظروف داخل�ة أو خارج�

الجهــود المبذولــة « فــي دائــرة المعــارف األمر@�9ــة للتر+�ــة �أنــه  هتعر@فــفالتجدیــد جــاء 
لكـــل مـــا هـــو غیـــر صـــالح منهـــا ، ممـــا  ةلتحســـین التر+�ـــة و التعلـــ�م ، واكتشـــاف بـــدائل جدیـــد

یجعل التر+�ة و التعل�م أكثر 9فاءة و فعال�ة في حـل مشـ9الت المجتمـع وتلب�ـة احت�اجاتـه و 
  1.هام في تطورهاإلس

القصد هنا یرتكز على ال�حث عن البدائل في ما هو غیر صـالح، �حیـث �9ـون فـي   
�عـــض األجـــزاء الم9ونـــة للنظـــام التر+ـــو*، ومحاولـــة ر+طـــه �حاجـــات المجتمـــع المتبدلـــة، وقـــد 
تكون األ�عاد المقصودة في التر+�ة والتعل�م مرت�طـة �منظومـات أخـرO س�اسـ�ة أو اقتصـاد�ة 

ن داخــل النظــام التر+ــو* نفســه وعــدم قدرتــه علــى االنســجام أو اجتماع�ــة أو تكــون ضــمن�ة مــ
مع األنظمة األخرO فـي تطـو@ر المجتمـع، 9ـأن تكـون المشـ9لة علـى مسـتوO االسـتراتیج�ات 

  . أو على مستوO البرمجة أو أنظمة التقو�م وه9ذا �حدث تجدیدها �ما یجعلها أكثر فاعل�ة
مل�ــات وتــدابیر االنتقــال بنظــام �أنــه مختلــف ع 2"فیلــب میر@ــو"ف عنــد عــرّ مُ  التحــدیثو 

تر+و* معـین مـن وضـع�ة تقلید�ـة متقادمـة إلـى وضـع�ة متملكـة لشـروY ومواصـفات الحداثـة 
مفهومهــا الشــامل مــن تقن�ــات، ومنــاهج وأســالیب وخبــرات وممارســات و مضــامین وأنشــطة 

أ* القطــــع مــــع المرجع�ــــات القد�مــــة و اســــتبدالها �مرجع�ــــات ...وقــــ�م وعقل�ــــات ومســــلك�ات 
   3.یثة جدیدة و عصر@ةحد

                                                 
 /en-leducation-de-eformrewww.educapsy.com/blog-،اإلصالح التربوي في الجزائر، علي تعوینات 1

12-algerie2، ص24/02/2013:، ت ن 
، من أهم مؤلفاته 1998سنة الوطني لأل�حاث البیداغوج�ة �احث فرنسي في التر+�ة ومدیر سابQ للمعهد: "فیلب میر@و" 2
 .»البیداغوج�ا بین القول والفعل« و »نعم، لكن 9یف... التعلم«
 2، مرجع سابQ، صعلي تعو@نات 3
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ول شــ9ال آخــر �قتــرب مــن اإلصــالح فــي 9ونــه قط�عــة مــع نظــام افالتحــدیث هنــا یتنــ
تر+ــو* ســابQ، وأكیــد أن ذلــك �9ــون مــن منطلــQ األهــداف التر+و�ــة 99ــل، ثــم یتعــداها ل�شــمل 

وغیرهــا مــن األدوات التــي ُ�عتقــد  ،والمنــاهج ،والبرمجــة ،اإلجــراءات والتنظ�مــات البیداغوج�ــة
فیهـــا الحداثـــة والـــتالؤم مـــع مســـتجدات المحـــ�
 الـــذ* یوضـــع ف�ـــه هـــذا النظـــام التر+ـــو* قیـــد 

   .التحدیث
وذلك عبـر التـدخل والتطـور  إثراء الحماس�ات التر+و�ة"تطو@ر ف�عرف على أنه الأما 

  1."نها منسجمةفي قطاعات ومجاالت معینة منها �غرض تنمیتها وتفعیلها �ش9ل یجعل م
هــذه �عــض المصــطلحات التــي �م9ــن أن تقتــرب 9لهــا مــن مفهــوم اإلصــالح وتعبــر 
عنه �ش9ل أو �آخر، لكن الهدف هـو تحدیـد المصـطلح مـن حیـث الوظ�فـة التـي یؤدیهـا هنـا 

و�عـد هـذا . في النظام التر+و* عند انتقاله مـن حالـة إلـى حالـة أفضـل منهـا شـ9ال ومضـمونا
  :ه �عني، حیث أناإلصالح التر+و*  نصل إلى تعر@فالعرض 
تغییــــرا أو مجموعــــة مــــن التغیــــرات المحدثــــة فــــي النظــــام التعل�مــــي مــــن أجــــل أن "  

لهـــدف أو أهـــداف معینـــة وتمـــس هـــذه التغیـــرات  )أو �ســـتجیب أحســـن( �ســـتجیب هـــذا النظـــام
  2."م9ونا من النظام أو مجموع م9وناته

إلدخـال تحسـینات علـى الوضـع أ�ة محاولة ف9ر@ة أو عمل�ة " اإلصالح أ�ضا �عني 
الـــراهن للنظـــام التعل�مـــي ســـواء 9ـــان ذلـــك متعلقـــا �البن�ـــة المدرســـ�ة أو التنظـــ�م و اإلدارة أو 

  3 ."البرنامج التعل�مي أو طرائQ التدر@س أو الكتب المدرس�ة

                                                 
األكاد�م�ة للدراسات االجتماع�ة ، تحدیث المناهج التعل�م�ة ضمن عمل�ة اإلصالح التر,و6 بو9�شة جمع�ة،  1

، دور@ة دول�ة تصدرها 9ل�ة العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، جامعة حسی�ة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، واإلنسان�ة
، المر9ز الثقافي العر+ي، حي التر,و6 الخطاب اإلصالمصطفى محسن، :نقال عن( 23، ص2013جوان 10العدد

Y1 ،58، ص1999،الدار الب�ضاء(  
www.univ-chlef.dz/ratsh/RATSH_AR/la_revue.../Science_social.htm 

 24بو9�شة جمع�ة، مرجع سابQ، ص 2
 3، مرجع سابQ، صعلي تعو@نات 3
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إجرائ�ا فنحن نقصد �اإلصالح التر+و* جم�ع العمل�ات التـي اسـتحدثتها وزارة التر+�ـة 
مستوO المناهج والبرامج والكتاب المدرسـي و9ـل اإلجـراءات البیداغوج�ـة التـي الوطن�ة على 

ـــــة  تتعلـــــQ بتحو@ـــــل المنظومـــــة التر+و�ـــــة مـــــن نظـــــام التـــــدر@س �األهـــــداف إلـــــى نظـــــام المقار+
واإلصالح هنـا متعلـQ �المنظومـة التر+و�ـة فـي جم�ـع م9وناتهـا وأطرافهـا ال�شـر@ة . �الكفاءات
  .)المتعلمین وجم�ع مستخدمي التر+�ة( والماد�ة

اإلصالح  أ�ضا مفهوم مرت�
 بتوجه مجتمعي وس�اسي واقتصـاد* تفرضـه المرحلـة 
، أمن�ـا واقتصـاد�ا واجتماع�ـا التي تمر بهـا الـ�الد علـى مسـتوO المتغیـرات الداخل�ـة والعالم�ـة

ــــــا ــــــةوتكنولوج� ــــــدخل ضــــــمن الس�اســــــة التر+و� ــــــ�الد ضــــــمن منظ ، فی ومــــــة المنتهجــــــة فــــــي ال
هیئـات والثقافـة المعاصـرة المتجهـة نحـو اإلصالحات الشاملة التي تحدث في المؤسسـات وال

  .الح�اة في تف9یر الفرد والمجتمعأسالیب عصرنة تطو@ر و 
اإلصــالح المقصـــود إجرائ�ــا هـــو الـــذ* خططــت لـــه لجنـــة اإلصــالحات الم9لفـــة مـــن 

خــرO فرع�ــة متخصصــة طــرف رئــ�س الجمهور@ــة والتــي اعتمــدت فــي نشــاطاتها علــى لجــان أ
تسعى 9لها نحو تغییر شامل و جذر* فـي أغلـب م9ونـات المنظومـة التر+و�ـة دون المسـاس 

  .�الثوابت الوطن�ة، بل بتدع�مها �مستجدات تفرضها طب�عة المرحلة التي تمر بها ال�الد
  

  :أس+اب اخت�ار الموضوع .  5

  األس+اب الموضوع�ة.  1.  5 

ـــ ضـــرورة ال�حـــث العلمـــي  الـــواقعي والمنطقـــي الـــذ* �شـــخص الواقـــع الجزائـــر* فـــي عالقتـــه ـ
ــــدة فــــي مجــــال التر+�ــــة والتعلــــ�م، خاصــــة وأن جم�ــــع فئــــات المجتمــــع تلقــــي  �المقار+ــــة الجدی

  .�األح9ام العامة والجزاف�ة حول ذلك
ـــــ أصــــ�ح األســــتاذ �ســــبب النشــــاطات النقاب�ــــة واالحتجاجــــات التــــي یبــــدیها اتجــــاه أوضــــاعه  

ـــة واالجتما مـــن طـــرف شـــرائح 9ثیـــرة فـــي  نقـــدٍ  ع�ـــة وحقوقـــه التـــي �طالـــب بهـــا، محـــ
ّ المهن�
  .ما یجعل ال�حث في أدائه ضرورة تفرضها األحداث الحاصلة في قطاع التر+�ة. المجتمع
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علـى ال�ـاحثین تشـخ�ص الواقـع مـن زاو�ـة علـم  لـحُّ من أهم األس�اب أ�ضا الضرورة التـي تُ  ـ 
  .في المناطQ الداخل�ة للجزائراالجتماع التي هي في واقع األمر حدیثة 

بهــذا الموضــوع خاصــة میــداني  اتحتــاج العلــوم األخــرO إلــى ســندات أكاد�م�ــة تــر+
 �حوثهــــــ 
تشخ�صـات مـن هـذه الزوا�ـا الحتـى ال تظـل وعلـم الـنفس وعلـوم التر+�ـة،  االقتصاد والس�اسة


  .القح العلميث التّ ، و�حدُ فق
ـــ اســـتناد المخططـــین للتر+�ـــة فـــي الـــ�الد علـــى المـــدرس 9فاعـــل م�اشـــر فـــي تحقیـــQ أهـــداف  ـ

المنظومــة التر+و�ــة �طـــرح وجــوده فـــي الســاحة التر+و�ـــة واالجتماع�ــة لتشـــخ�ص أدائــه اتجـــاه 
  .تحقیQ أهدافها

ـ سبب آخر نراه مهما لتناول األ�عاد التر+و�ة فـي الدراسـة �غ�ـة 9شـف الجانـب الـواقعي منهـا 
  .تعلمینوقدرة المدرسة الجزائر@ة على تحق�قها لدO الم

  األس+اب الذات�ة.  2.  5

تخصص سوسیولوج�ا التر+�ة الذ* �حتـاج إلـى فصـل منهجـي بینـه و+ـین رغبتي في تدع�م ـ 
  .الدراسات التر+و�ة ودراسات علم النفس التر+و* 

  .ال�حث في الواقع المدرسي الجزائر* الحدیثـ فضولي العلمي اتجاه 
فــــي �الدنــــا، وعالقتهــــا �أ�عــــاد المنظومــــة ـــــ رغبتــــي فــــي 9شــــف حق�قــــة الممارســــات الح�ات�ــــة 

خاصـــة وأن أح9ـــام الجم�ـــع تتجـــه نحـــو االنتقـــاص مـــن فاعل�ـــة المنظومـــة التر+و�ـــة . التر+و�ـــة
  .الجدیدة

ـــــ 9ــــوني مــــدرس فــــي حقــــل التعلــــ�م المتوســــ
 منــــذ ثــــالث وعشــــرون ســــنة، وتجر+تــــي ضــــمن 
جــه نحــو ال�حــث المقــار+تین �األهــداف و�عــدها �الكفــاءات حفزنــي تجــاه الموضــوع وجعلنــي أت

  .في قدرة المدرس على است�عاب المقار+ة األخیرة و تجسیدها في الواقع
وال�ة الجلفـة را�ـع الوال�ـات ( ـ المدینة التي �قطن بها ال�احث ملیون�ة �النس�ة لتعداد الس9ان 

ما یجعلها بیئة مت�اینة في حجم ما �حصل فیها فـي میـدان التر+�ـة، ) من حیث عدد الس9ان
  .ذ* شد فضول ال�احث نحو 9شف �عض ما یخفى منهااألمر ال
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  المقار,ة السوسیولوج�ة.  6

ل �عضه 9مّ تمثل دراسة الظواهر االجتماع�ة مجاال خص�ا لل�حث العلمي الذ* �ُ 
ول�س . �عضا، و�حتاج إلى دعامات نظر@ة �ستند إلیها في التحلیل والتفسیر والتشخ�ص

مدار القرون األخیرة قد تشعبت بهم السبل في �غافل على أحد أن علماء االجتماع على 
ولقد 9انت المواض�ع التي تتناول  . دراسة المش9الت االجتماع�ة وتقد�م نظر@ات محللة لها

المدرسة حاضرة في 9ل الدراسات �ش9ل م�اشر أو غیر م�اشر فیها، وهو ما یجعلنا 
تي طرحناها في مش9لة نعرض ألهم المداخل النظر@ة التي تناولتها في حدود العالقة ال

الطر@قة المم9ن من خاللها :"في البدا�ة أن المدخل النظر* �شیر إلى بینفن. الدراسة
االقتراب من دراسة ظاهرة ما، �عد اكتشافها وتحلیلها بهدف تفسیرها �االستناد إلى متغیر 

   1".�حدده ال�احث سلفا في حر9ة الظاهرة

وص ف9ر@ة غیر مبرهنة تحتاج إلى برهان ال�حث �طروحات ونص دُّ النظر@ة تمُ "وألن
أوسع وأدق، فتحفز ال�احث الستخدام آل�ات ال�حث واستقصاء معلومات و+�انات تكشف 

فإنه من الضرور* االستئناس . 1"عن مدO واقع�ة األف9ار والرؤO التي استجلبتها النظر@ة
من خالل فاعل�ه  الفعل التر+و*  ،بواحدة أو أكثر من تلك النظر@ات التي تناولت �ال�حث

لكننا و�الرجوع إلى التراث النظر* والكم الهائل من المقار+ات النظر@ة التي . في المدرسة
تتناول الظاهرات االجتماع�ة، نفتح استفهامات عدة ظلت مرافقة لل�حث في میدان علم 

ث في واالنتقادات الموجهة إلیها في وجه ال�اح ،ووقفت بتنوع أف9ارها وقوانینها ،االجتماع
خاصة وأن ما �حدث في الجزائر . دراستنا هذه، محدثة له ارت�اكا في الوصول إلى أنسبها

في حقل التر+�ة ال �ش�ه 9ثیرا ما 9ان �حدث في واقع ال�حوث التي عالجها علم االجتماع 
  .التقلید* أو المعاصر على حد سواء في مجال التر+�ة

                                                 
، 2006والتوز@ع، عمان ، األردن،  ، دار الشروق للنشرY ،3المدخل إلى علم االجتماعمعن خلیل عمر وآخرون،  1

 412ص
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أصــعدته تشــهد تغیــرات واســعة لــم مــن جهــة أخــرO فاألنظمــة فــي العــالم علــى جم�ــع 
األمـر الـذ* أدخـل تعقیـدات . �سبQ أن عرفها من قبل، تكنولوج�ا وس�اس�ا وأمن�ـا واقتصـاد�ا

صـــارخة علـــى مســـتوO األنظمـــة األخـــرO للمجتمــــع، وخاصـــة منهـــا مجـــال القـــ�م واألخــــالق 
لـم �ح9ـم والـذ* ال زال  ،�ضاف إلى ذلك أش9ال التغیر الذ* تشهده ال�الد. وأسالیب التر+�ة

فنظـرة األسـر الجزائر@ـة للمدرسـة . على جهوز@تـه السـتق�ال التسـارع الـذ* أحدثتـه التكنولوج�ـا
ا وغیـر متجـانس ًشـشوّ سـلفا، ومـا ینتظـره المجتمـع منهـا أصـ�ح مُ  الم تصـ�ح 9مـا 9انـت علیهـ
ولـذلك . الغموض في أهداف المدرسـة �عـد اإلصـالحات األخیـرة ن لدO الكثیر@ن ممن یلمسو 

نة �مــداخل تفســیر@ة للقضـا�ا التر+و�ــة المعاصــرة اآلن �حتــاج إلـى تقــد�م حجــج 9ثیــرة فاالسـتعا
ال نجد من المناسب طرحها اآلن �سبب دخولها ضـمن دائـرة االسـتفهام الحاصـل الیـوم عـن 

التي �قدر اقترابهـا مـن إیجـاد حلـول للمشـ9الت االجتماع�ـة  ،جدوO الدراسات السوسیولوج�ة
  .عن تحقیQ فوائدها في الواقع االجتماعي أكاد�م�ا، �قدر ما تبتعد

لكننا و+رغم اإلش9ال المنهجي الحاصـل فـي مـدO قـدرة علـم االجتمـاع الـذ* نسـتعیره 
مــن الغــرب فــي تفســیر الوقــائع والمشــ9الت االجتماع�ــة فــي المجتمــع العر+ــي والجزائــر علــى 

ـــة فـــي �حـــث قضـــ�ة ،الخصـــوص ـــة والتطب�ق� ـــاإلجراءات المنهج�ـــة والنظر@ األداء  نســـتأنس �
  . التر+و* للمدرس مقتر+ین من �عض المداخل المتشابهة في التفسیر والتأو@ل والتنبؤ

  الوظ�ف�ةالبنائ�ة مدخل النظر9ة .  1.  6

المعــروف عــن النظر@ــة البنائ�ــة الوظ�ف�ــة أنهــا تســاعد ال�احــث علــى 9شــف األســ�اب   
وظ�فــي مــا فــي أحــد أنســاقه ي، والتــي �ســببها خلــل التــي تحــدث فــي النظــام االجتمــاعي الكّلــ

ومــا �حــدث فــي المدرســة یــؤثر و@تــأثر �الحالــة العامــة التــي تمــر بهــا الجزائــر مــن . الفرع�ــة
دا للمسؤولین عنهـا ما بَ إصالحات على مستو�ات متعددة منها إصالح المنظومة التر+و�ة، لِ 

وقـد حاولنـا االقتــراب . عـن مواك�ـة التطـورات الحاصـلة فـي داخـل الـ�الد وخارجهـا مـن عجـزٍ 
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مـــن النظر@ـــة البنائ�ـــة الوظ�ف�ـــة الســـتعارتها فـــي تحلیـــل أداء المـــدرس ضـــمن أ�عـــاد المنـــاهج 
  .المدرس�ة التي جاءت مع اإلصالحات التر+و�ة

فــي الحفــاi  النظر@ــة الوظ�ف�ــة تؤ9ــد علــى دور المــدارس: "فنشــیر فــي البدا�ــة إلــى أن
علــى النظــام االجتمــاعي 9نظــام متكامــل، وتزو@ــد الصــغار �المهــارات التــي �حتاجونهــا فــي 
مراحــل ح�ــاتهم الالحقــة، وعمل�ــة تصــنیف واخت�ــار النــاس لوظــائف مختلفــة، و�9ف�ــة تفاعــل 

  1."الق�م الثقاف�ة بین األج�ال، وتوج�ه المراهقین �االبتعاد عن االنحراف
�عتمــد علــى "تلزمات المــدخل البنــائي الــوظ�في فإننــا نجــده أمــا عــن التحلیــل وفــQ مســ

و�عتبـر مـنهج التحلیـل البنـائي منهجـا . النظر@ة، والمنهج والمـادة: ثالثة متغیرات أساس�ة في
لدراســة الوحــدات االجتماع�ــة والوظــائف التــي تؤدیهــا فــي البنــاء االجتمــاعي ثــم اســتخالص 

وأ�ضـــا الوظـــائف الســـلب�ة التـــي تحـــدث داخـــل  النتـــائج الوظ�ف�ـــة �شـــقیها الواضـــحة والكامنـــة،
  2."العمل�ات السوسیولوج�ة في البناء االجتماعي

نشـیر إلــى أن أهــم مـا ی�حثــه االتجــاه البنـائي الــوظ�في تحلیــل وتفسـیر طب�عــة العالقــة   
بــین التر+�ــة والــنظم االجتماع�ــة األخــرO مــن أجــل 9شــف الســلوك المتوقــع مــن األفــراد داخــل 

9مــا یؤ9ــد علــى عمل�ــة التنشــئة االجتماع�ــة التــي تقــوم بهــا المدرســة، . امالنســQ التر+ــو* العــ
   3.ودورها في االكتشاف الم�9ر لقدرات المتعلمین وحسن توجیهها

فاتجاهنــا فــي �حــث أ�عــاد المقار+ــة �الكفــاءات �ســتثیرنا فــي 9شــف مــا 9انــت تســتهدفه 
9مـا تحیلنـا . O المتعلمـینالمنظومة التر+و�ـة مـن خـالل أ�عـاد المنـاهج المدرسـ�ة المسـطرة لـد

نـــي إلــى زاو�ــة أخـــرO لل�حــث فـــي أداء المعلــم ضــمن اســـتراتیج�ة المقار+ــة �الكفـــاءات التــي بُ 
  .علیها النظام التر+و* الكلي في مراحله الثالثة االبتدائي والمتوس
 والثانو* 

                                                 
 58معن خلیل عمر وآخرون، مرجع سابQ، ص 1
، دار غر@ب للط�اعة والنشر النظر9ة المعاصرة في علم االجتماعطلعت إبراه�م لطفي و 9مال عبد الحمید الز@ات،  2

 47، ص1999والتوز@ع، القاهرة، مصر، 
 98و 97نع�م حبیب جعنیني، مرجع سابQ، ص 3
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لـم �ـأن تكـون وظ�فـة المع" فنجد المقار+ة البنائ�ة الوظ�ف�ة تشیر إلـى األداء التر+ـو*  
9مــا یجــب أن تكــون أهــداف النظــام . وأداؤه لــدوره محققــا ألهــداف المدرســة ودورهــا التر+ــو* 

  1."التر+و* ووظائفه محققة ألهداف العمل�ة التر+و�ة العامة للمجتمع
فالتكامــل مــن حیــث وظ�فــة المعلــم یــرO مــن موقعــه داخــل النظــام التر+ــو* مــن جهــة 

 Qالتي تجعله ینطل Oاألنظمة األخر�فـالمعلم فـرد مـن . منها نحو أدائه في المدرسةوعالقته 
المجتمـــع یتفاعـــل ضـــمن اإلطـــار العـــام للتنشـــئة االجتماع�ـــة الموجهـــة نحـــو تحقیـــQ اســـتقرار 

وهــو و9یــل ضــمن المدرســة 9مؤسســة تر+و�ــة . المجتمــع والحفــاi علــى ق�مــه وثقافتــه وتراثــه
ك�ـار لهـم فـي ممارسـة یرتضـ�ه اللتراث، وفاعل �سعى نحو توج�ه المتعلمین وفQ ما 9ناقل ل

  . أدوارهم االجتماع�ة الحقا
ألن المدرســة �عـــد اإلصــالحات تبنـــت البنائ�ــة صـــراحة فــي إعـــداد المنــاهج والبـــرامج   

المدرســ�ة، فمــن �ــاب التجــانس واالقتــراب أكثــر مــن عــالج أطروحــة اإلصــالحات نشــیر إلــى 
ـــل فـــي  ـــة والتـــي تتمث تحقیـــQ النمـــو المعرفـــي البنائ�ـــة عنـــد جـــون ب�اج�ـــه مـــن الناح�ـــة التر+و�

وأن معرفــة المفــاه�م الم9تســ�ة هــي المعرفــة التــي یتمثلهــا المــتعلم �ع9ـــس . وتكــو@ن المعرفــة

  2.المدخل التقلید* الذ* یهتم قل�ال بذلك لكنه �عطي االهتمام األكثر للنقل فق

تجدر اإلشارة إلى أن من االتجاهات فـي التحلیـل البنـائي الـوظ�في لتحلیـل األنسـاق "  
ر+و�ة التفاعل�ة الرمز@ـة، فالتفاعل�ـة الرمز@ـة والبنائ�ـة الوظ�ف�ـة، اتجاهـان �9مـالن �عضـهما الت

تغطـي الوظ�ف�ـة فالبنائ�ـة  .�عضا في تحلیل النظم التر+و�ة والوقائع والمش9الت المرت�طة �ـه
الجوانب الموضوع�ة، أما التفاعل�ة الرمز@ة فتغطي الجوانب الذات�ـة 9مـا أن المـدخل البنـائي 
الــوظ�في لتحلیــل األنســاق التر+و�ــة یتنــاول األداء الــوظ�في للنســQ التر+ــو* �النســ�ة للمجتمــع 

  3."ونظمه �اعت�اره عنصرا مهما من العناصر البنائ�ة للمجتمع لتحق�قه أهدافه واستمراره

                                                 
 99، ص السابQ المرجع 1
 100، صالسابQ المرجعنع�م حبیب جعنیني،  2
، مر9ز اإلس9ندر@ة للكتاب، Y،1علم االجتماع التر,و6 الجوالني فاد�ة، ( ، نقال عن  96نفس المرجع ، ص 3

 )1997اإلس9ندر@ة، مصر، 
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  التفاعل�ة الرمز9ةمدخل .  2.  6

ت اإلنســان�ة فــي یر9ــز التحلیــل السوســیولوجي وفــQ التفاعل�ــة الرمز@ــة علــى التفــاعال  
بهــا ســلوك الفــرد �الســ�اق األكبــر للجماعــة أو  یتــأثرالمواقــف الم�اشــرة، وفهــم الك�ف�ــة التــي 

ـــى أنهـــا جـــزء مهـــم مـــن أجـــزاء . المجتمـــع 9مـــا یـــرO أصـــحاب هـــذا المـــدخل فـــي الرمـــوز عل
  1.ترك أعضاء المجتمع في المعاني االجتماع�ة للرموزشاالتصال اإلنساني، و�

ائل من التفاعالت التي تحـدث فـي الوسـ
 المدرسـي بـین المتعلمـین ه فنحن أمام 9مِّ   
و+ین المعلمین، ما یجعل االستئناس بهذا المدخل قد �فیدنا في تحلیـل �عـض الجوانـب التـي 
تبین العالقة بین أداء المدرس التر+و* و+ـین األ�عـاد التـي تصـبو المدرسـة نحـو تحق�قهـا فـي 

ر إلیهـا التفاعل�ـة فـي �حـث الرمـوز واألفعـال الحاصـلة 9ما أن األش9ال التي تشی. المتعلمین
فـــي األقســــام الدراســـ�ة، �م9ــــن تفســـیره بــــ�عض المنــــاهج التفاعل�ـــة التــــي نجـــد منهــــا المــــدخل 

  .المسرحي
فلقــد 9ــان إرفــنج جوفمــان وراء ذیــوع نــوع خــاص مــن أنــواع المــنهج التفــاعلي عــرف "   

ومثلمـا �قـوم الممثلـون . مسـرح وخشـبته�اسم المدخل المسرحي، الذ* �ش�ه الح�اة الیوم�ة �ال
بـــإبراز صـــور معینـــة، نســـعى جم�عـــا إلـــى تقـــد�م مالمـــح معینـــة لشخصـــ�اتنا ونخفـــي صـــفات 

 Oالحاجة إلى إبراز صورة جادة. أخر�2."ولذلك نشعر في الفصل المدرسي   
ـــا تتعلـــQ �عرضـــنا لهـــذین المـــدخلین دونمـــا التوضـــ�ح  اإلشـــارة التـــي نـــودُّ    عرضـــها هن

للمخــل اإلســالمي الــذ* حاولنــا ال�حــث عنــه فــي دراســات المنظــر@ن أمثــال ابــن خلــدون ومــا 
قدمــه فــي مجــال التر+�ــة، إال أننــا عجزنــا عــن نقــل الشــ9ل اإلمبر@قــي الــذ* 9ــان یتصــوره فــي 

مـــع ظهــور المدرســة 9مؤسســـة  تفســیر المشــ9الت االجتماع�ــة التـــي أصــ�حت موجــودة اآلن
لكننـا نوضــح . 9مـا أننــا لـم نـتم9ن مـن العثــور علـى دراسـات تشـیر إلــى ذلـك. تر+و�ـة مسـتقلة

�ــأن اقترابنــا مــن البنائ�ــة الوظ�ف�ــة والتفاعل�ــة الرمز@ــة فــي تحلیــل الدراســة ال �عــدو أن �9ــون 
                                                 

توز@ع والط�اعة، عمان ، ، دار المسیرة للنشر والY ،1نظر9ة علم االجتماع المعاصرمصطفى خلف عبد الجواد،  1
 284، ص2009األردن، 

 286المرجع السابQ، صمصطفى خلف عبد الجواد،  2
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ال نتبناهـــا  إال أننـــاة ؤاهـــا النظر@ـــنســـتعیر منهـــا أســـالیبها األدات�ـــة ورُ . اقترا�ـــا منهج�ـــا ال غیـــر
لمـــا نــراه ذا خصوصــ�ة 9بیـــرة تختلــف عمــا 9انـــت . 9أف9ــار مفســرة لواقـــع المدرســة الجزائر@ــة

خاصــة و المرحلــة . عل�ــه المجتمعــات التــي تناولتهــا تلــك النظر@ــات الغر+�ــة شــ9ال ومضــمونا
ض التــي تمــر بهــا المنظومــة التر+و�ــة هــي مرحلــة إصــالح�ة انتقال�ــة ال تــزال محاطــة �ــالغمو 

  . في تطب�قاتها وما ستؤول إل�ه مخرجاتها

  نس0 التعل�م مدخل.  3.  6

تعتبر نظر@ة نسQ التعل�م امتداد للنظر@ة الكل�ة لالعت�اد التي ارت�طت �ف9ر ب�ار   
، والتي �فترض فیها تحلیل النسQ التر+و* مرت�طا �ما �حصل في المجتمع من بوردیو

ر+
 التعل�م �االقتصاد 9رغ�ة غیر صر@حة نحو توظیف لل�عد الثقافي رمز@ا للوصول إلى 
االستفادة من المدرسة في تكو@ن مجتمع ذا مجموعات مت�اینة تتعود فئة منها على تقبل 
 Qمستفیدة من النظام التر+و* في تحقی Oاله�منة المفروضة علیها من قبل مجموعة أخر

  . م9اسب ماد�ة
�طر@قة اقتصاد�ة، تفترض ارت�اY  البداغوجيتتطرق نظر@ة نسQ التعل�م إلى العمل "  

المردود �الخصائص االجتماع�ة والمدرس�ة للمتعلمین، أ* رأس مالهم الثقافي وروحهم 
   1."الط�ق�ة

بتجم�ع أطروحتین وفQ ما طرحهما 9ل من  إعادة اإلنتاج  نظر@ةوفي هذا الس�اق تتجسد 
�ة الفوارق بین الط�قات من أن بن بوردیو و�اسرون، في االنتقاء والشرعنة، حیث و�الرغم

تتغیر أثناء انتقالهما إلى اتجاه أعلى من خالل رأس المال الثقافي المبني على  االجتماع�ة
ففي اللحظة التي تصل فیها شرائح شعب�ة على مستوO ) " دیبلوم(توز@ع الشهادة المدرس�ة 

�فقد الدبلوم ق�مته  الذ* 9ان ح9را في السابQ على النخ�ة،)Diplomation(من اإلشهاد
السا�قة، ومن جهة أخرO یتعلQ األمر �ظاهرة بنیو�ة، تتجلى في 9ون رأس المال الدراسي 

                                                 
، ابن الند�م للنشر والتوز@ع ، Y ،1علم االجتماع المعاصرجان ب�ار دوران و رو+یر فایل، ترجمة میلود طواهر*،  1

 418، ص2012الجزائر، 
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المتجسد في الدبلوم المحصل عل�ه، ال �حضى بنفس الق�مة ت�عا لكونه مرفوقا أم ال برأس 
   1."مال اجتماعي مهم، یتمثل في العالقات، والمعرفة �الش�9ات

رغم أن استخدام هذا المدخل المبني على ف9رة رأس المال الثقافي و�عدها في إعادة   
، وعالقتها �الط�ق�ة في المجتمع، إال أن استعارتنا لها 9مدخل، إنما �9من في ما نتاجاإل

تحمله من منهج�ة في التناول، �استخدامها للس�اسة التر+و�ة 9موجه لله�منة التي قد 
ورغم أن المجتمع الجزائر* . أبناء الط�قات المت�اینة في المجتمع تحصل في المدرسة بین

ال تظهر ف�ه الط�قات �ش9ل �م9ن التفسیر من خالله للظواهر االجتماع�ة في المدرسة، 
إال أن ال�احث لجأ إلى محاولة استخدامه 9مدخل للتحلیل، ألجل الوصول إلى تفسیر 

و�ة في �عدها المفسر للظاهرة االقتصاد�ة العالقة التي تحصل في إصالح المنظومة التر+
    .الثقاف�ة التي تر+
 الجزائر �النظام العالمي الجدید

  الف�ر الخلدوني في التر,�ة.  4.  6

للتر+�ة لم �9ن �الش9ل الم�اشر الذ* �قرأ ف�ه المتت�ع لتراثه أنه تناول ابن خلدون   
تنشئة المتعلم على العلوم  أفرد له مجاال خاصا �ال�حث، بل 9انت أف9اره تتجه نحو

و قد . ر9ز على تعل�م العلوم للناشئة �التدر@ج 9ما أنه. والصنائع 9ونها من طب�عة ال�شر
لكي ال تتشتت أف9اره، وتخبث  �اللین وال�سر 9ان شدید التر9یز على معاملة المتعلم

اعلم أن تعل�م العلوم للمتعلمین إنما �9ون مفیدا، إذا 9ان على " ففي المقدمة  .ط�ائعه
وقل�ال فقل�ال ، یلقى عل�ه أوال مسائل من 9ل �اب من الفن هي أصول  فشیئا شیئاالتدر@ج، 

و�قرب له في شرحها على سبیل اإلجمال و@راعى في ذلك قوة عقله واستعداده . ذلك ال�اب
حتى ینتهي إلى آخر الفن ، وعند ذلك �حصل له ملكة في ذلك  ،لقبول ما یورد عل�ه

   2."العلم

                                                 
 68، ص2009�عة النجاح الجدیدة، الدار الب�ضاء، المغرب،، مطY ،1سوسیولوج�ا المدرسةعبد الكر@م غر@ب،  1
للط�اعة والنشر والتوز@ع، بیروت ،  ،شر9ة أبناء شر@ف النصار* مقدمة ابن خلدون عبد الرحمن بن دمحم بن خلدون،  2

   531، ص2012لبنان، 
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هذا الجانب �النس�ة للواقع في المدرسة الحدیثة غیر متاح، �حیث أن المادة 
الدراس�ة توزع فیها المعلومات والمعارف خالل مجموعة من المراحل الدراس�ة، و�ستمر 

 Qفیها حتى �صل في وقت الح Qمعین فیهاالمتعلم في التعم Oولكن التعقید . إلى مستو
الذ* هو عل�ه التمدرس الیوم مبني على الكم والنوع في آن واحد و+درجة 9بیرة �حیث 

وهو ما  .�حتاج إلى ث�ات واستمرار لتلك المعلومات وهو ما تعجز لمدرسة على تحق�قه
س ف9ره و@ئس وٕاذا خل
 عل�ه األمر عجز عن الفهم وأدر9ه الكالل وانطم:"�عبر عنه �قوله

وهذا حین تتعدد المواد التي یتلقاها �الش9ل الذ*  1"من التحصیل، وهجر العلم والتعل�م
  . یر+ك ذهنه و@ؤد* �ه على نس�انها 

ومن المذاهب الجمیلة والطرق الواج�ة في التعل�م أن ال یخل
 على المتعلم علمان "  
قس�م ال�ال وانصرافه عن 9ل واحد معا، فإنه حینئذ قل أن �ظفر بواحد منهما، لما ف�ه من ت

ولعلنا في هذا الجانب نحتاج على استعارة هذا المدخل لتفسیر ." منهما على تفهم اآلخر
محتو�ات المناهج الدراس�ة في وقتنا وٕارجاعها إلى االختالفات بین ظروف التعل�م في 

رسة تفسیر �عض أس�اب الظواهر التي تحدث في المد�عدیهما الزماني، لنصل إلى 
    .9التسرب والتحصیل المدرسي الضعیف

وهو  ،یذ9ر ابن خلدون في أن الشدة على المتعلمین مضرة بهمفي مجال آخر   
وذلك أن : "أسلوب تر+و* وقائي لحفW شخص�ة المتعلم وتنمیتها �اللین ونجد ذلك في قوله

�االنع9اسات التي تحدث حینما تكون  قد تن�أو  2."إرهاف الحد في التعل�م مضر �المتعلم
بل و9سلت النفس عن :"فالمعاملة �الشدة في أنها توصل إلى ما نسم�ه الیوم �االنحرا

اكتساب الفضائل والخلQ الجمیل، فانق�ضت عن غایتها ومدO إنسانیتها، فارتكس وعاد 
وك االنحرافي فاالستعارة التي �م9ننا االستفادة منها في تحلیل السل 3."في أسفل سافلین

الذ* �صدر من المتعلمین �م9ن أن �9ون م�عثه من تلك الشدة التي قد تكون �العنف 
وفي المحصلة ستكون األهداف التر+و�ة التي یخط
 لها . الجسد* أو اللفظي أو الرمز* 

  .بل وتكون مخرجاتها معرضة لما عبر عنه �المضرة علیهم ،�عیدة المنال

                                                 
 533و532عبد الرحمن بن دمحم بن خلدون، مرجع سابQ، ص 1
 538نفس المرجع، ص 2
 539المرجع، صنفس  3
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  الدراسات السا+قة.  7  

سات 9ثیرة هي التي تناولت المنظومة التر+و�ة �ال�حث، والجوانـب التـي فحصـتها درا  
متعــددة، 9ــل منهــا �عــالج قضــ�ة، وهــي فــي أ�عادهــا الزمن�ــة والم9ان�ــة جــد متنوعــة فمنهــا مــا 
حاول التعر@ف �المقار+ة �الكفاءات، والتعرض ألهدافها وتطب�قاتها، ومنها مـا تنـاول البـرامج 

تنـاول الكتـاب المدرسـي ومنهـا مـا تنـاول التحصـیل الدراسـي وه9ـذا 9انـت الدراس�ة ومنها مـا 
أمــا مــن حیــث الزمــان فالدراســات 9انــت 9ثیــرة فــي مهــد المقار+ــة التــي . المحتو�ــات متعــددة،

جــاءت بهــا اإلصــالحات، ومســتواها 9ــان ضــمن مســار العمــل بهــا، لــذلك 9ــان یــراه الــ�عض 
فــي تطبیــQ المقار+ــة الجدیــدة 9انــت غیــر غیــر مناســب 9ــون المرحلــة التــي قضــتها المدرســة 

 2004/  2003أما اآلن و�عد انقضاء عشـرة مواسـم دراسـ�ة بدا�ـة مـن . 9اف�ة للح9م علیها
نرO أن مخرجات المنظومـة التر+و�ـة تـدفع �ال�ـاحثین دفعـا نحـو   2014/  2013إلى غا�ة 

ة التــي نراهــا تشخ�صــها وتحلیــل جوانبهــا المختلفــة، خاصــة فــي ظــل الدراســات السوســیولوج�
  :نجد المقار+ة �الكفاءاتومن أهم الدراسات التي وجدناها حول . شح�حة في هذا المجال

  في الجزائر الدراسات.  1.  7

  :الدراسة األولى

دراسة عبد ال�اس
 هو@ـد* مـن جامعـة منتـور* �قسـنطینة وهـي أطروحـة مقدمـة لنیـل 
، تحــت 2012للموســم الجــامعي درجــة د9تــوراه العلــوم فــي تخصــص علــم االجتمــاع التنم�ــة 

  . األستاذ الد9تور مراد زع�مي من جامعة عنا�ة إشراف
األ�عـــــاد االجتماع�ـــــة فـــــي اســـــتراتیج�ة التـــــدر@س عـــــن طر@ـــــQ المقار+ـــــة : عنـــــوان األطروحـــــة

  .�الكفاءات
  : ملخص الدراسة

9انــت الدراســة تهــدف إلــى فهــم اســتراتیج�ة المقار+ــة �الكفــاءات ووصــف منهــاج مــادة التر+�ــة 
  :و9انت متضمنة للتساؤل التالي. لمدن�ة لمرحلة التعل�م المتوس
ا
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ـــة �الكفـــاءات ومـــن خـــالل محتـــوO منهـــاج  هـــل أن اســـتراتیج�ة التـــدر@س عـــن طر@ـــQ المقار+
التر+�ــة المدن�ــة الجدیــد،ومن خــالل طرائــQ ومنهج�ــات التــدر@س الجدیــدة المســتمدة مــن هــذه 

لتبنــــي األ�عــــاد االجتماع�ــــة للمجتمــــع االســــتراتیج�ة، تعمــــل علــــى غــــرس المفــــاه�م الم9رســــة 
  الجزائر* عند التالمیذ؟

وقــد قــدم لهــا ال�احــث ســت فرضــ�ات تنــاول فــي أولهــا اعتمــاد المنهــاج علــى عــدة آل�ــات فــي 
وفي الثان�ة قدم المقار+ـة �الكفـاءات علـى أنهـا ترسـخ . ص�اغة محتوO منهاج التر+�ة المدن�ة

وفـــي الثالثـــة أشـــار إلـــى أن تنـــوع الوضـــع�ات . الكفـــاءات االجتماع�ـــة الشـــاملة لـــدO التالمیـــذ
التعل�م�ة التعلم�ة من أهـم المنهج�ـات المعتمـدة فـي اسـتراتیج�ة المقار+ـة �الكفـاءات، واعتمـاد 

أمـا الفرضـ�ة الرا�عـة فقـد . األستاذ علیهـا �سـاعد التالمیـذ علـى تحقیـQ الكفـاءات االجتماع�ـة
�ــــة تســــاعد التالمیــــذ فــــي الوصــــول إلــــى قــــدم ال�احــــث فیهــــا �ــــأن األســــالیب التعل�م�ــــة التعلم

وفـــي الخامســـة أشـــار إلـــى أن الوصـــول إلـــى تحقیـــQ هـــذه الكفـــاءات . الكفـــاءات االجتماع�ـــة
أمــــا الفرضــــ�ة . یتطلــــب تقــــو�م الم9تســــ�ات االجتماع�ــــة فــــي جم�ــــع مراحــــل بنــــاء الكفــــاءات

ـــد�م ـــة مـــن مراحـــل تق ـــزام �عناصـــر 9ـــل مرحل  السادســـة واألخیـــرة فقـــد افتـــرض فیهـــا �ـــأن االلت
  .الدروس �ساعد التالمیذ إلى الوصول إلى الكفاءات االجتماع�ة �ش9ل شامل

استخدم ال�احث منهجین في �حثه األول تحلیل محتـوO 9تـب التر+�ـة المدن�ـة لمرحلـة التعلـ�م 
والثـاني . المتوس
 للتأكد مما إذا 9انت هذه المضامین تساهم فـي ترسـیخ ال�عـاد االجتماع�ـة

�العینــة لوصــف جملــة الطرائــQ والوســائل واألســالیب والوضــع�ات اســتخدم ف�ــه مــنهج المســح 
التعل�م�ــــــة التعلم�ــــــة التــــــي �عتمــــــدها األســــــتاذ للوصــــــول �التالمیــــــذ للكفــــــاءات االجتماع�ـــــــة 
المســـتهدفة، وقـــد اســـتعان ال�احـــث �ـــأداة المالحظـــة، فـــي عشـــر@ن متوســـطة مـــن متوســـطات 

لمدن�ة، ل�صل �عد عرض الفصول أستاذ في مادة التر+�ة ا 27مدینة الواد*  حضر فیها لـ 
  :الخمسة األخرO إلى مجموعة من النتائج أهمها

ــــ أن اســــتراتیج�ة المقار+ــــة �الكفــــاءات لــــم تصــــل إلــــى تحقیــــQ �عــــد التفاعــــل االجتمــــاعي وال  ـ
األخالقي وال اإلنساني، في حین أعطت أهم�ـة ل�عـد الضـ�
 االجتمـاعي و+درجـة أكبـر ل�عـد 

  .بیر ال�احثاالنتماء االجتماعي على حد تع
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ــ وصــل ال�احــث إلــى أن اســتراتیج�ة المقار+ــة �الكفــاءات تســتخدم آل�ــات ضــع�فة، 9مــا أنهــا  ـ
تسعى من خـالل المنهـاج إلـى ر+ـ
 التلمیـذ �ـالق�م المدن�ـة ال �ـالق�م االجتماع�ـة القائمـة علـى 

  .العقیدة والم�ادp الدین�ة
ــ وصــل ال�احــث إلــى أن هنــاك مجموعــة مــن المشــاكل لــدO األســاتذ ة فــي طرائــQ تدر@ســهم ـ

وتفـــاعلهم مـــع المقار+ـــة الجدیـــدة تتمثـــل فـــي وجـــود مشـــ9لة معرف�ـــة للمقار+ـــة وفـــي أزمـــة وعـــي 
وٕاحجـام عـن تطب�قهـا، وفـي األخیـر . أل�عادها بتعبیر ال�احث، وأزمة غ�اب الدافع�ـة تجاههـا

أن هناك أزمة موضوع�ة لدO األساتذة 9ون الوصا�ة لم تـوفر السـبل الصـح�حة  ىوصل إل
  .تطبیQ هذه المقار+ة الجدیدةل

  :التعلی0 على الدراسة

9انت الدراسـة فـي منهجیتهـا دق�قـة وموضـوع�ة، ووصـل فیهـا ال�احـث إلـى تشـخ�ص   
جوانــــب مهمــــة مــــن اســــتراتیج�ة المقار+ــــة �الكفــــاءات، و�م9ــــن تلخــــ�ص مالحظاتنــــا حولهــــا 

  :9منطلQ ندعم �ه �حثنا في النقاY التال�ة
الجانــب السوســیولوجي  عمیــQ خاصــة فــيلجانــب التر+ــو* فــي الدراســة التحلیــل لـــ ظهــر لنــا 

� 
�شــخص ف�ــه المشــ9الت الفصــول النظر@ــة، فهــو �صــف المقار+ــة �الكفــاءات وصــفا المــرت�
التــي فرضــتها علــیهم الــوزارة الجدیــدة المقار+ــة  فــي إســقاY هــذهاألســاتذة التر+و�ــة التــي تواجــه 

  .م من التح9م في أدواتهادون تحضیر نفسي أو بیداغوجي �م9نه الوص�ة
ـ تحلیل األ�عاد االجتماع�ة من خالل 9تب التر+�ة المدن�ة 9ان دق�قا وممیزا �صـف الغا�ـات 

وهـو مـا �فسـح المجـال أمـام . المخططة من طرف المسؤولین عن مرحلـة اإلصـالح التر+ـو* 
 دع�متحتــاج إلــى تــلتشــخ�ص مرحلــة التعلــ�م المتوســ
 9املــة بجم�ــع موادهــا التــي  ال�ــاحثین

نتــــائج ال�حــــث لــــدO مــــواد أخــــرO 9مــــادة اللغــــة العر+�ــــة أو التر+�ــــة اإلســــالم�ة ، فالكفــــاءات 
  .ضمن النظام التر+و* االجتماع�ة تكمل �عضها من خالل مجموعة من المواد 
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  :الدراسة الثان�ة

دراســة ال�احثــة فاطمــة الزهــراء أغــالل بو9رمـــة فــي أطروحتهــا المقدمــة لنیــل شـــهادة  
الــد9توراه فــي علــوم التر+�ــة مــن جامعــة الجزائــر حــول تعل�م�ــة مــادة علــوم الطب�عــة والح�ــاة، 

  . 2006/  2005تحت إشراف الد9تور علي بوطاف، للموسم الجامعي 
  .الطب�ع�ة على التح9م في 9فاءات العلومقدرة المعلم الجزائر* للعلوم : عنوان األطروحة
9انـــت الدراســـة تهـــدف إلـــى 9شـــف الصـــعو�ات التـــي �القیهـــا معلـــم العلـــوم : ملخــص الدراســـة

. الطب�ع�ة في فهم الكفـاءات المنهج�ـة والمعرف�ـة للمـادة، وتوج�ـه نظـر المسـؤولین تجـاه ذلـك
ك الكفـاءات والتمییـز وقد طرحت ال�احثة إش9ال�ة حول مدO قدرة المعلم على الـتح9م فـي تلـ

وقدمت لها خمس فرض�ات مع الفرض�ة العامة، أشارت في األولى إلى وجود فـروق . بینها
ذات داللــة إحصــائ�ة ف�مــا یتعلــQ �ــالتمییز بــین الكفــاءات المنهج�ــة والمعرف�ــة، زفــي الثان�ــة 

عـــن بــین 9فـــاءات االســتدالل العلمـــي و9فــاءات الـــتح9م فــي المعلومـــة العلم�ــة، وفـــي الثالثــة 
التمییز بین 9فـاءات اإلنجـاز التقنـي و9فـاءات االتصـال، بینمـا 9انـت الرا�عـة والخامسـة عـن 

  .قدرتهم على تصور الكفاءات المعرف�ة والمنهج�ة التي �طالبون بإكسابها للمتعلمین
معلـــم  32اســـتخدمت ال�احثـــة المـــنهج الوصـــفي الـــذ* عالجتـــه �ـــأداة المالحظـــة المیدان�ـــة لــــ 

واســتخدمت . م االبتـدائي والمتوســ
 والثــانو* لبلد�ــة تیـز* وزو فــي الموســمومعلمـة مــن التعلــ�
  .معلم ومعلمة من نفس المستو�ات �المعاینة الط�ق�ة 300ف�ه االستب�ان الموجه لـ 

خلصت الدراسة �عد تناولها للفصـول النظر@ـة الثالثـة مـع ال�ـاب المیـداني إلـى مجموعـة مـن 
  :النتائج التي نجد من أهمها

فئتــین مــن األســاتذة ـ حســب ال�احثــة ـ أعالهمــا قــادرة علــى التمییــز بــین الكفــاءات ـــ وجــود 
وهـــــو الشــــيء نفســـــه �النســــ�ة للتمییـــــز بــــین 9فـــــاءات . المنهج�ــــة والمعرف�ــــة واألقـــــل ع9ســــها

والفــروق 9انــت فــي نــوع األســاتذة مــن . االســتدالل العلمــي و9فــاءات الــتح9م فــي المعلومــات
  .ابتدائيحیث المستوO ثانو* أو متوس
 أو 
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ـــ النتــائج 9انــت مماثلــة �النســ�ة لكفــاءات اإلنجــاز التقنــي و9فــاءات االتصــال، ودائمــا بوجــود 
  .فروق من حیث المستوO، ابتدائي ومتوس
 وثانو* 

وصــلت الدراســة إلــى نتیجــة مفادهــا أن معلمــي االبتــدائي والمتوســ
 والثــانو* إضــافة لكــونهم 
ت فهـــم أ�ضـــا غیـــر قـــادر@ن علـــى تصـــور یجـــدون صـــعو�ة فـــي التمییـــز بـــین مختلـــف الكفـــاءا

  .الكفاءات المنهج�ة والمعرف�ة
ومن خـالل مـا سـبQ وصـلت ال�احثـة إلـى اسـتنتاج مهـم تصـف ف�ـه المنظومـة التر+و�ـة �أنهـا 
عـاجزة عــن تحقیــQ التر+�ـة التــي یرجوهــا المجتمـع مــا دام المعلمــون المشـرفون علــى المقار+ــة 

هــا، وهــو مــا �حــتم علــى المشــرفین إعــادة النظــر الجدیــدة غیــر مســتوعبین ألهــدافها وٕاجراءات
  .على حد تعبیر ال�احثة في �9ف�ة تطبیQ المقار+ة �الكفاءات

  :التعلی0 على الدراسة

الدراســة عالجــت دور األســتاذ فــي المقار+ــة �الكفــاءات مــن حیــث قدرتــه علــى التمییــز 
حیـث اإلجـراء بین مختلف الكفاءات، وقد استطاعت ال�احثة الوصـول إلـى نتـائج مهمـة مـن 

لكنها تثیر عدة تساؤالت من حیث التجانس الذ* ال نراه منطق�ا في المقارنـة بـین . المنهجي
  .معلمي االبتدائي والمتوس
 والثانو* في التمییز بین مختلف الكفاءات

الزوا�ـا التــي عالجتهــا األطروحـة 9انــت �ســ�طة جـدا ب�حثهــا عــن قـدرة المعلمــین علــى   
اءات، والنتائج التي وصلت إلیها 9انت في رأینـا منطق�ـة مـن حیـث التمییز بین مختلف الكف

فالمناهج التي جاءت بها المقار+ة �الكفاءات انطلQ العمل بها منذ الموسـم . �عدها الزماني 
و إجــراءات ال�احثــة 9انــت متزامنــة معهــا فــي نفــس الوقــت ولــذلك  2004/  2003الدراســي 

فــي طــور الفهــم والتمییــز بــین الكفــاءات إال أن مــا  فمــن البــدیهي أن �9ــون المعلمــون ال زالــوا
وصـــــلت إل�ـــــه ال�احثـــــة ال �عـــــدو أن �9ـــــون نتیجـــــة عاد�ـــــة ال تضـــــیف الجدیـــــد، لكنهـــــا تبـــــین 

  . للمسؤولین عن التخط�
 التر+و* واقع المعلمین تجاه تحقیQ االستراتیج�ة الجدیدة
لــQ �ــالفهم الــدقیQ الدراســة عالجــت جان�ــا مهمــا مــن األداء الــوظ�في لمعلــم العلــوم یتع  

ـــاءات  ـــة �الكف ـــة التـــي جـــاءت بهـــا المقار+ ـــاه�م النظر@ ـــة بـــین المف للمقار+ـــة مـــن خـــالل الموازن
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ومقابلتها �الفعل التر+و* الذ* �قوم �ه المعلـم فـي المیـدان، وقـد 9انـت أداة المالحظـة وسـیلة 
مســـــاعدة وضـــــرور@ة فـــــي تشـــــخ�ص القـــــدرات الفعل�ـــــة لعینـــــة ال�حـــــث، واســـــتطاعت ال�احثـــــة 

صــــول إلــــى نتیجــــة مهمــــة تتمثــــل فــــي 9شــــف الغمــــوض الحاصــــل بــــین مختلــــف المراحــــل الو 
التعل�م�ـــة مـــن االبتـــدائي إلـــى الثـــانو* والمتوســـ
، وهـــو مـــا �ع9ـــس الواقـــع الـــذ* 9انـــت عل�ـــه 

  .طرائQ التدر@س في مهد اإلصالحات
من خالل نوع الدراسة المتعلقة بتخصص التر+�ـة ولـ�س السوسـیولوج�ا فمـن البـدیهي 

ألهداف التي وصلت إلیها تتعلQ بإثراء تجر+ة المقار+ة �الكفاءات وتشخ�صـها 9مـا أن نرO ا
استهدفتها ال�احثة، لكنها تفتح أمامنا مجاال مهما من خالل نتائجها �ال�حـث فـي مـا آل إل�ـه 

  .تكو+ن التالمیذ من خالل معلمین غیر قادر@ن على تصور أنواع الكفاءات والتمییز بینها
  :الدراسة الثالثة

مـــــن جامعـــــة الجزائـــــر �معهـــــد التر+�ـــــة البدن�ـــــة  دراســـــة ال�احـــــث بـــــن جـــــدو بوطـــــالبي
. والر@اضة، وهي أطروحة مقدمة لنیل شهادة الد9توراه في منهج�ة التر+�ة البدن�ـة والر@اضـ�ة

  .2007/2008تحت إشراف األستاذ الد9تور بن ع9ي دمحم آكلي للسنة الجامع�ة 

رنــــامج التــــدر@بي لمر+ــــي التر+�ــــة البدن�ــــة والر@اضــــة الملمــــح النمــــوذجي للب:عنــــوان األطروحــــة
دراســـة میدان�ـــة لمعاهـــد التر+�ـــة . المبنـــي علـــى أســـاس فلســـفة المقار+ـــة �الكفـــاءات التدر@ســـ�ة

  .البدن�ة والر@اضة الجزائر@ة
انطلقــــت الدراســــة مــــن خــــالل مجموعــــة مــــن التســــاؤالت التــــي تنــــاول فــــي : ملخـــص الدراســــة

جي لمر+ــي التر+�ــة البدن�ــة والر@اضــة القــائم علــى أســاس مقــدمتها ال�حــث عــن الملمــح النمــوذ
المر+ـي / ثم عن آثار ممارسة التدر@�ات في مسـتوO أداء الطالـب. فلسفة المقار+ة �الكفاءات

أمــا التســاؤل الثالــث ف9ــان حــول مــا إذا 9انــت هنــاك فــروق ذات داللــة . فـي �عــض الكفــاءات
@ب�ة التي تمارس التـدر@ب �التعیینـات إحصائ�ة بین متوس
 درجات األداء للمجموعات التجر 

/ وفـي التسـاؤل األخیـر �قـول هـل إنجـاز الطالـب . والعرض العملـي والمجموعـات الضـا�طة
المر+ـــي للكفـــاءات التدر@ســـ�ة لـــه عالقـــة �قدراتـــه الوظ�ف�ـــة و العالئق�ـــة و الشخصـــ�ة؟ وهــــل 

  یتفاوت هذا اإلنجاز حسب متغیر الجنس؟
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ـــاول ال�احـــث �عـــد الفصـــل    التمهیـــد* والفصـــل األول الخـــاص �الدراســـات الســـا�قة تن
فصــال ثان�ــا عــن الكفــاءات التدر@ســ�ة لمر+ــي التر+�ــة البدن�ــة والر@اضــة ثــم فصــال ثالثــا عــن 
أهم�ة إعداد المر+ي قبل الخدمة، وفي الفصل الرا�ع برامج إعـداد المر+ـي القـائم علـى أسـاس 

تخدم ف�ــه ال�احــث المــنهج التجر@بــي علــى أمــا الجانــب المیــداني فقــد اســ. الكفــاءات التدر@ســ�ة
مجمــوعتین مــن الطل�ــة المــر+ین مــن معهــد التر+�ــة البدن�ــة بجــامعتي الشــلف والجزائــر، اختــار 

  .واستخدم معهم أداتي المقابلة والمالحظة المنظمة. طالب  450فیها عینة م9ونة من 
القول أنـه ال یوجـد وصل ال�احث في نتائج دراسته من خـالل الفرضـ�ات السـتة التـي بـدأها �ـ

أثــر لممارســة التــدر@ب فــي 9ــل مــن التعیینــات التدر@ب�ــة والعــرض العملــي، ثــم أنــه ال توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســ
 األداء للمجموعــة التجر@ب�ــة التــي تمــارس التــدر@ب 

وفــي الثالثــة افتــرض أنــه ال توجــد فــروق بــین . �التعیینــات والتــي تمارســه عــن طــرق التعیــین
مجموعـــة الضـــا�طة األولـــى والتـــي تمــــارس األداء �الطر@قـــة التقلید�ـــة، وفـــي الرا�عـــة نفــــس ال

الشيء بین المجموعة الثان�ة والطر@قة التقلید�ة، وفي الخامسـة �فتـرض ال�احـث أنـه یتفـاوت 
وأخیـرا �فتـرض . أثر التدر@ب حسب القدرات الوظ�ف�ة والعالئق�ة والشخص�ة للطالـب المر+ـي

  .إنجازا للكفاءات التدر@س�ة من اإلناثأن الذ9ور أكثر 
وصــل ال�احــث �عــد عــرض النتــائج وتحلیلهــا إلــى مجموعــة مــن النتــائج التــي ننقلهــا   

  : بتعبیره الخاص حفاظا على أسلو�ه في العرض
المر+ـــي الكفـــاءات /ــــ جـــدوO التـــدر@ب الفـــرد* �طر@قـــة التعیینـــات وأثرهـــا فـــي إكســـاب الطالـــب

  .التدر@س�ة المختلفة
ة اســتخدام العــرض العملــي لكونــه طر@قــة غیــر م9لفــة نســب�ا ودوره فــي إعــداد مر+ــي ـــ إم9ان�ــ

  .التر+�ة البدن�ة والر@اضة
المر+ون ینجزون الكفـاءات التدر@سـ�ة الخاصـة �الجانـب الـوظ�في �المع�ـار المحـدد / ـ الطل�ة

  .و�التالي 9انت قدراتهم مقبولة
خاصـة �الجانـب العالئقـي �المع�ـار المحـدد المر+ون ینجزون الكفـاءات التدر@سـ�ة ال/ ـ الطل�ة

  .و�التالي 9انت قدراتهم مقبولة
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المر+ـــون ال ینجـــزون الكفـــاءات التدر@ســـ�ة الخاصـــة �الجانـــب الشخصـــي �المع�ـــار / ــــ الطل�ـــة
  .المحدد و�التالي ال تقبل قدراتهم الشخص�ة

  .توأخیرا �شیر ال�احث إلى أن الفرض�ة المتعلقة بجنس الطالب المر+ي قد تحقق
  :التعلی0 على الدراسة

ـ طر@قـة ال�حـث عـن الفـروق فـي األداء وفـQ مـا تناولـه ال�احـث 9انـت موفقـة إلـى حـد 9بیـر، 
خاصـــة فـــي اســـتعماله للمجموعـــات الضـــا�طة والتجر@ب�ـــة، إال أن الشـــ9ل الـــذ* عرضـــت �ـــه 

  .تصعب على المتت�ع است�عابها �سهولة
ـــ المعالجـــة اإلحصـــائ�ة للدراســـة �ظهـــر فیهـــا الكثیـــر ـــع میولـــه  ـ مـــن الغمـــوض، تـــوحي للمتت�

إال أنــه ومــع وجــود . للجانــب النســقي فــي اســتن�اY النتــائج مــن خــالل المالحظــات المنتظمــة
) متغیــرات مســتقلة ومتغیــرات تا�عــة ومتغیــرات داخل�ــة ( متغیــرات 9ثیــرة 9مــا قســمها ال�احــث 

ه الفعـــل �صـــعب التأكـــد مـــن ســـالمة هـــذه اإلجـــراءات علـــى الجانـــب التر+ـــو* الـــذ* �9ـــون ف�ـــ
ال�شــــر* المتعلــــQ �9ــــل طالــــب مر+ــــي مــــن أفــــراد عینــــة ال�حــــث عصــــي علــــى الق�ــــاس نظــــرا 
للمتغیرات التي أشار إلیها ال�احث نفسه �أنهـا غیـر متجانسـة فـي مقارناتـه بـین المجموعـات 

  .التي اختارها
، ـ النتائج التي أشار إلیها ال�احـث ال تشـیر 9ثیـرا إلـى المقار+ـة �الكفـاءات مـن منطلـQ معـین

رغم أن ال�احث قدم عرضا نظر@ا ثر@ا ومتنوعا عنها، لكنهـا لـم تظهـر فـي الدراسـة المیدان�ـة 
9مقار+ـــــة متمیـــــزة تظهـــــر فیهـــــا الممیـــــزات التـــــي وردت فـــــي التعر@فـــــات الخاصـــــة �الكفـــــاءات 
التدر@ســ�ة، �معنــى أن هنــاك ت�اعــد بــین مــا أشــار إل�ــه ال�احــث فــي الفصــل النظــر* الخــاص 

اد ال�حث عنه إحصـائ�ا، فالنتـائج ال تبـین األوجـه المتعلقـة �ـاألداء فـي �الكفاءات و+ین ما أر 
وقـد . مستوO المدرسة مع التالمیذ، بل هي مجـرد اسـتن�اطات وتـأو�الت مـن طـرف ال�احـث

  .�9ون ال�احث مجان�ا فیها للصواب ور+ما الع9س، وهو ما أثار تساؤالتنا حولها
مر+ـي فـتح أمـام دراسـتنا مجموعـة مـن التسـاؤالت ـ ال�احث بتر9یزه على نوع األداء للطالـب ال

التي تدعم توجهنا نحـو أدائـه فـي مـواد أخـرO غیـر التر+�ـة البدن�ـة، وفـي مواقـف أخـرO غیـر 
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مرحلة التكو@ن، وهي التي تناولناها في �عدها الزمني مع مرحلـة التعلـ�م المتوسـ
 الحاصـلة 
 
  . میدان�ا�عد اكتسا�ه لخبرة التدر@س في مرحلة التعل�م المتوس

ـ أخیرا فإن هـذه الدراسـة تعتبـر سـندا مهمـا نتعـرض مـن خاللـه للقـدرات التـي �م9ـن للمـدرس 
أن �متلكها في مجـال األداء التر+ـو* ضـمن المقار+ـة �الكفـاءات �عـد أن أصـ�حت مخرجاتهـا 
ـــاء  الیـــوم موجـــودة فـــي الواقـــع االجتمـــاعي و�م9ـــن ق�اســـها �مـــا تم9ـــن مـــن خـــالل تكو@نـــه أثن

  .ست�عاب إطارها النظر* وتطب�قاتها المیدان�ة، وهو ما ن�حث عنه في دراستناالخدمة من ا

  : الدراسة الرا+عة

قســــنطینة �ــــالجزائر �9ل�ــــة / مــــن جامعــــة  منتـــور*  .وســـیلة حرقــــاس/ قرایر@ــــةدراســـة 
وهــي أطروحــة مقدمــة لنیــل  ة، قســم علــم الــنفس وعلــوم التر+�ــة،العلــوم اإلنســان�ة واالجتماع�ــ

ــــو* فــــي علــــوم الشــــهادة د9تــــوراه  لو�9ــــا تحــــت إشــــراف األســــتاذ الــــد9تور . علــــم الــــنفس التر+
  .2010/  2009للسنة الجامع�ة  .الهاشمي

تقی�م مدO تحقیQ المقار+ة �الكفاءات ألهداف المناهج الجدیدة فـي إطـار  :عنوان األطروحة
دراســــة میدان�ــــة وهــــي . اإلصــــالحات التر+و�ــــة حســــب معلمــــي ومفتشــــي المرحلــــة االبتدائ�ــــة

   .قالمة وال�ةالتر+و�ة ب لمقاطعات�ا
  :ملخص الدراسة

هـــل اســـتطاعت المقار+ـــة �الكفـــاءات إكســـاب : 9انـــت الدراســـة تعـــالج اإلشـــ9ال�ة التـــي مفادهـــا
  التالمیذ الكفاءات المستهدفة والتي حددت في المناهج؟

وقــد تفرعــت منهــا خمــس تســاؤالت فرع�ــة تعــالج مختلــف الكفــاءات  ذات الطــا�ع االتصــالي  
   .عرض�ةوالشخصي واالجتماعي والكفاءات ال والمنهجي والف9ر* 

  :النظر* وثالثة في الفصل المیدانيتناولت الطال�ة ستة فصول في الجانب 
التر+و�ــــة فــــي حــــول اإلصــــالحات  والثالــــث 9انــــا األول 9ــــان لإلجــــراءات المنهج�ــــة والثــــاني 

  .والرا�ع حول المقار+ة �الكفاءات وخصائصها 2003الجزائر منذ
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والســادس حــول تقــو�م منــاهج اإلصــالحات . الفصــل الخــامس حــول تقــو�م األهــداف التر+و�ــة
  .والجودة الشاملة

الفصل السا�ع من الجانب المیداني 9ان حول اإلجراءات المنهج�ة للدراسة والفصـل الثـامن 
أمــا الفصــل التاســع واألخیــر فقــد 9ــان حــول تفســیر . تناولــت ف�ــه ال�احثــة دراســة اســتطالع�ة

  .تخالص نتائج الدراسةواس
اســتخدمت ال�احثــة المــنهج الوصــفي واعتمــدت علــى أدوات المالحظــة والمقابلــة واالســتب�ان 

  .لفئة المفتشین والمعلمین واألول�اء
  :ما یلينتائج الدراسة 9انت تشیر إلى 

أغلب�ــة الكفــاءات الــواردة فــي الفـروض م9تســ�ة جزئ�ــا فقــ
، 9مــا أنهـا لــم تحــدد انطالقــا مــن  ــ
  .ت التالمیذ وال حاجات المجتمع وال طب�عة المتعلم و+یئتهحاجا

ـــ 9ثیــر مــن األهــداف التعل�م�ــة ضــمن اإلصــالحات غیــر واقع�ــة وال تتناســب مــع اإلم9انــات 
  .9ما أن الكثیر منها غیر وظ�في. المتاحة

  .ـ تحتاج المقار+ة �الكفاءات إلى وسائل ماد�ة 9بیرة ، األمر الذ* صعب تطب�قها
  .قار+ة مسؤول�ة تحق�قها للمعلم وهو غیر متناسب مع قواعد التنم�ة ـ حملت الم

  .ـ غموض المقار+ة وعدم فهم المعلمین لما هو مطلوب منهم إلى حد ساعة إعداد ال�حث
  .ـ قلة وعي األول�اء ما صعب تطبیQ المقار+ة وعدم إشراكهم في تخط�طها

  :التعلی0 على الدراسة

حملت الدراسة في جانبها النظر* 9ثیـر مـن المفـاه�م التر+و�ـة المهمـة التـي تشـرح لمتت�عهـا ـ 
  . مختلف المصطلحات التي جاء بها اإلصالح التر+و* ومن خالله المقار+ة �الكفاءات

ــ  الدراســة 9انــت تر+و�ــة تتنــاول اإلطــار الشــ9لي للمنظومــة التر+و�ــة، فــي �عــدها البیــداغوجي ـ
  .فحسب

تت�ع للدراسة المیدان�ة أنها تناولت األدوات الالزمـة السـتنطاق الفـاعلین فـي تنفیـذ �ظهر للمـ 
 وقـــد 9انـــت. المقار+ـــة علـــى الواقـــع وهـــم فئـــة المفتشـــین والمعلمـــین، ودعمـــت ذلـــك �األول�ـــاء
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مســتوO التحلیــل الــذ* �شــخص  متمر9ــزة حــولالــدالالت اإلحصــائ�ة التــي افترضــتها ال�احثــة 
  . رض�اتالكفاءات المقدمة في الف

ــ الدراســة 9انــت فــي تخصــص علــم الــنفس  التر+ــو*، ومــع ذلــك فالمقــای�س والمؤشــرات التــي ـ
طرحـــت فـــي الدراســـة 9انـــت تر+و�ـــة �حتـــة �حیـــث لـــم نلمـــس تحلـــ�الت تثیـــر أ�عـــاد المقار+ـــات 

  .الخاصة �التخصص المذ9ور
طبیــQ ـــ الدراســة 9انــت �النســ�ة لنــا إطــار م9مــل �التوجــه نحــو فئــة أخــرO مــن الفــاعلین فــي ت

المقر+ــة �الكفــاءات فهــي تتنــاول آراء المعلمــین فــي مرحلــة التعلــ�م االبتــدائي، فــي حــین 9انــت 

  .دراستنا موجهة ألساتذة التعل�م المتوس

االستشـهادات التـي تشـرح الكفـاءات الـواردة فـي  ـ لمسـنا أثنـاء تت�ـع الدراسـة غ�ـاب األمثلـة و
المدرســي، فأردنــا أن �9ــون لنــا مــن خــالل المنهــاج والموجهــة للمعلــم حتــى ینفــذها فــي الواقــع 


   .هذه الزاو�ة تواصل مع هذه الدراسة بتحلیل 9فاءات المنهاج في مرحلة التعل�م المتوس

  األجنب�ةالعر,�ة و الدراسات .  2.  7

  : الدراسة الخامسة 

  .بدولة جیبوتي  CRIPEN 1مر9ز ال�حثمدیر دراسة قام بها ال�احث حمید دمحم عدن 
Centre de Recherche, d'Information et de Production de l'Éducation Nationale  

  :2عنوان الدراسة
 A quels élèves profite l’approche par les compétences de base   

Etude de cas à Djibouti                                    
  2003جرت الدراسة في ما* 

، وفQ التالمیذ الذین �ستفیدون من المقار+ة �الكفاءات القاعد�ةحدید نوع ها ت9ان هدف
  . المناهج المط�قة في المدرسة االبتدائ�ة في جیبوتي

                                                 
1 http://www.education.gov.dj/cripen/index.htm 
2 www.bief.be/docs/publications/apc_djibouti_070223.pdf 
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حیث حدد ال�احث . تلمیذ من المرحلة االبتدائ�ة للصف الثاني 350أجر@ت الدراسة على 
المقارنة تلمیذ ألجل  174، وأخرO شاهدة تضم 161مجموعتین، إحداهما تجر@ب�ة تضم 
  ).الفرنس�ة شفو�ة، الفرنس�ة 9تا�ة، ر@اض�ات ( بین المجموعتین في المواد الدراس�ة 

مستوO جید، مستوO متوس
، مستوO ضعیف، (قسم ال�احث التالمیذ إلى أر+ع فئات 
  )مستوO ضعیف جدا

ة التجر@ب�ة التي قام بها ال�احث، والتي تعرض اإلجراءات المنهج�العرض النظر* و �عد 
یها لبدا�ة تطبیQ المقار+ة �الكفاءات في دولة جیبوتي وتعم�مها في الموسم الدراسي ف

وتوض�ح طرق تطبیQ الكفاءات في منهاج السنة الثان�ة ابتدائي، خاصة  2002/2003
في المواد المذ9ورة في الدراسة، استخدم ال�احث عددا من األسالیب اإلحصائ�ة والجداول 

ي أراد من خاللها إث�ات قدرة المقار+ة �الكفاءات على إحداث التوض�ح�ة والمنحن�ات الت
  . الفارق بین التالمیذ الذین تستخدم معهم والذین ال تستخدم معهم

   :إلى مجموعة من النتائج التي نجد من أهمهاال�احث توصل 
ـ مناهج المقار+ة �الكفاءات توفر للتالمیذ مهارات أساس�ة في المواد الثالثة قید 

، �معدل 9بیر �صل إلى ضعف الذ* )الفرنس�ة شفو�ة، الفرنس�ة 9تا�ة، ر@اض�ات (الدراسة
  . 20نقاY من  3ر@س التي ال توفر سوO دتستعمل ف�ه الطر@قة الكالس��9ة في الت

من حیث تحقیQ المهارات  مناهج المقار+ة �الكفاءات ال تهمل أ* فئة من المتعلمینـ 
عال�ة، متوسطة، منخفضة، (لدراسة اأجر@ت علیها  ، من التياألساس�ة في التعلم

  ).منخفضة جدا

أكبر المستفیدین  ن الذین یبدو التراتب في االستفادة من المهارات األساس�ة فإن من حیث ـ 
أهداف المنهاج هم أصحاب المستوO الضعیف من التالمیذ، ثم ذوو المستوO من 

 .مستوO الجیدالضعیف جدا، ثم المستوO المتوس
 وأخیرا أصحاب ال

یوفر  إذا تأكدت هذه النتائج عن طر@Q دراسات أخرO، �م9ن للمرء أن �ستنتج أن هذاـ 
في اإلنجاز لدO التالمیذ مستق�ال  النظم التعل�م�ة م9اسب سواء من حیث الكفاءةلمناهج 
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التي تضع المخططین في الصورة التي یتم بها م9اسب ال في المراحل الالحقة للتعلم، أو
  .المتعلمین تكو@ن

  :التعلی0 على الدراسة 

ـ رغم أن الدراسة غیر متخصصة في مجال أكاد�مي معهود، ورغم أنها في نظام تر+و* 
مت�این في 9ثیر من المعط�ات لدولة غیر الجزائر، إال أن محددات الدراسة 9ان �ظهر 

متت�ع للدراسات فیها الدقة من حیث التناول، وال�ساطة التي تبتعد عن التعقید الذ* یر+ك ال
  .التر+و�ة في مجال المدرسة

ـ 9شفت الدراسة جانب مهم یتمثل في النتائج المحققة في النظام التر+و* حین یبنى على 
  .عدد قلیل من الكفاءات خالل الموسم الدراسي

ـ بینت الدراسة أ�ضا أن اعتماد المقار+ة �الكفاءات حین �9ون في عدد محدود من المواد 
ینتظر منه نتائج جیدة، أفضل مما �9ون معمما �ش9ل �صعب ف�ه التح9م  الدراس�ة، قد

  .من حیث اإلم9انات والمردود المنتظر
  :سةسادالدراسة ال

  . امعة القدس المفتوحة، فلسطینجز@اد بر9ات من دراسة 
                                 م 2010 سنة: جرت الدراسة
المخالفات السلو�9ة لدO طل�ة مرحلتي التعل�م األساسي والثانو* من وجهة  :عنوان الدراسة

  .نظر المعلمین في محافظة طول 9رم �فلسطین
هدفت إلى معرفة مدO توافر المخالفات السلو�9ة لدO طل�ة مرحلتي التعل�م : هدف الدراسة

وجهة نظر األساسي والثانو* في المدارس الح9وم�ة في محافظة طول 9رم �فلسطین من 
، وذلك في ضوء متغیرات الجنس، والمرحلة التعل�م�ة، والمؤهل العلمي المعلمین

المعدة لهذا الغرض �عد لهذا الغرض تم توز@ع الئحة المخالفات السلو�9ة  .والتخصص
معلما ومعلمة منهم  197التأكد من صدقها وث�اتها على عینة من المعلمین م9ونة من 

  ).إناث102ذ9ور و  95(
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تخدم ال�احث �عد تحدید المفاه�م األساس�ة المنهج الوصفي التحلیلي، ألجل التعرف اس
 Oعلى تأثیر متغیرات الجنس، والمرحلة التعل�م�ة، والمؤهل العلمي، والتخصص في مستو

  .المخالفات السلو�9ة لدO الطل�ة
  :نتائج الدراسة

  Oمستو�ة تتوافر �الطل Oأظهرت النتائج أن المخالفات السلو�9ة لد 
  .متوس
 Oتوافر المخالفات السلو�9ة لد Oأظهرت النتائج أ�ضا وجود فروق دالة إحصائ�ا في مستو

 Oحیث تعز�ة من وجهة نظر المعلمین �لمتغیر* الجنس والمرحلة التعل�م�ة وذلك  الطل
  .حلة الثانو�ةالمر  ل�ةوط ،الطالب الذ9ور لصالح

 أظهرت النتائج أ�ضا عدم وجود فروق في مستوO توافر المخالفات السلو�9ة لدO الطل�ة
  .من وجهة نظر المعلمین ت�عا لمتغیر* المؤهل والتخصص العلمي

  :التعلی0 على الدراسة

�الرغم من أن الدراسة 9انت تعتمد على الجانب التقني ال�حث، المبني على 
للظاهرة المدرس�ة في �عدها السلو9ي، والمتمثل في إ�عاز المخالفات التحلیل اإلحصائي 

إال أنها اقتر+ت �ش9ل 9بیر في تناولها . السلو�9ة لمتغیرات الجنس والمرحلة التعل�م�ة
ال�احث  ها9ما أن األسالیب اإلحصائ�ة التي استخدم. للظاهرة من وجهة نظر أفراد العینة

ل موضوعي لمسنا ف�ه تح9م ال�احث للمعالجة عالجت تأثیر متغیرات الدراسة �ش9
  .اإلحصائ�ة الدق�قة، واالستعمال السل�م لألدوات ال�حث�ة

 
الدراسة تع9س األ�عاد السلو�9ة التي �حاول النظام التر+و* تفعیلها �ض�
المخالفات السلو�9ة من خالل تحدید أس�اب انتشارها لدO طل�ة الثانو* ولدO جنس 

أفادتنا في الدراسة في ر+
 عامل السن والمستوO التعل�مي في  وهو ما. الذ9ور أكثر
 Oالتدر@س لد Qالكفاءات في تناول خصائص المراهقة في طرائ�عاد المقار+ة �تحدید أ

  .أساتذة التعل�م المتوس
 وهم �حالون تطبیQ توص�ات المناهج المدرس�ة
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  :سا+عةالدراسة ال

 جامعة دمحم الخامس السو�سيفي   فتوحيدمحمدراسة موال* المصطفى البرجاو* بإشراف 
  دیداكت�ك العلوم االجتماع�ة: التخصص. �المغرب 9ل�ة علوم التر+�ة �

مستوO : و أثر المقار+ة التطب�ق�ة في تطو@رها تدر@س الجغراف�ا �الكفا�ات: عنوان الدراسة
  .تقو�م�ة ـمقار+ة تر+و�ة وهي  الجذع المشترك نموذجا

  2014-2013 :الموسم الجامعيجرت الدراسة في  
یندرج هذا ال�حث في إطار المساهمة إلثراء المقومات األساس�ة لدیداكت�ك : هدف الدراسة

تفعیل تدر@س الجغراف�ا  �غرضالجغراف�ا �التعل�م الثانو* التأهیلي وفQ المقار+ة �الكفا�ات، 
  ).نفع�ةال -الجغراف�ة الواقع�ة(لتتناسب ومتطل�ات الح�اة والواقع المع�ش 

لى إ* حد تم تطبیQ مدخل الكفا�ات في تدر@س الجغراف�ا �التعل�م إ: إش9ال�ة الدراسة
  و9یف �م9ن تطو@رها دیداكت��9ا �المقار+ة التطب�ق�ة؟ ) الجذع المشترك(الثانو* التأهیلي
�عد طرح الفروض وعرض الجانب النظر* لل�حث واستخدامه لتحلیل  :منهج�ة الدراسة

استخدم ال�احث أداة المالحظة لدO مدرسي مادة . محتوO منهاج و9تب الجغراف�ا
المنهج الوصفي  ال�احث تت�عوقد . الجغراف�ا، واستخدم معهم أداتي المقابلة واالستمارة

  :∗ل�ةالتجر@بي من خالل الخطوات المنهج�ة التاي التحلیل
عمل بیبلیوغرافي نظر* تأس�سي من خالل مناقشة وتحلیل األدب�ات التر+و�ة التي • 

  .عالجت مدخل الكفا�ات في دیداكت�ك الجغراف�ا
 • Qعرضها لقضا�ا تدر@س الجغراف�ا وف Oالتر+و�ة الرسم�ة ومد Qمناقشة وتحلیل الوثائ

  .مدخل الكفا�ات
الوحدات  �ا وتقو�مها من خالل تحلیل ش�9ةتشر@ح الكتب المدرس�ة الخاصة �الجغراف• 
والوقوف عند التطورات البیداغوج�ة والتحوالت الدیداكت��9ة لبناء درس الجغراف�ا ) الدروس(

                                                 
 .الخطوات منقولة 9ما وردت لدO ال�احث ∗
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 Qالمنهاج وآفاق تطو@رها وف Qمن خالل استخراج الكفا�ات والقدرات واألهداف المتبناة وف
  .المقار+ة التطب�ق�ة

غراف�ا في مسألة المقار+ة �الكفا�ات المعتمدة في تدر@س مناقشة وتحلیل آراء مدرسي الج• 
  ).نق
 القوة والصعو�ات واإلكراهات(المادة 

عرض وتحلیل للمعوقات التي تحول دون التفعیل الجید والناجع لمدخل الكفا�ات في • 
  .الممارسة الدیداكت��9ة للجغراف�ا في السلك الثانو* التأهیلي

ت�9ي �سایر التطور الذ* جاء �ه مدخل الكفا�ات لتدر@س محاولة اقتراح نموذج دیداك• 
بناء عدة دیداكت��9ة خاصة �المقار+ة التطب�ق�ة لتطو@ر (الجغراف�ا للسلك الثانو* التأهیلي

  ).تدر@س الجغراف�ا وفQ مدخل الكفا�ات 
  : خلص ال�احث إلى عدة نتائج أهمها

الوظ�في  على الجانب التطب�قي المجزوئة المقترحة من خالل منهاج مادة الجغراف�ا تر9یزـ 
  .من خالل ر+
 المتعلم �مح�طه الجغرافي المحلي

النموذج الدیداكت�9ي المقترح لتدر@س الجغراف�ا وفQ المقار+ة التطب�ق�ة سمح بتقر@ب الهوة ـ 
�مح�طه مما �عطي للتعلمات  بین أفراد المجموعة التجر@ب�ة، من خالل ر+
 المتعلم
  .الجغراف�ة نوعا من الوظ�ف�ة والمالءمة مع الواقع المحلي

مادة  ـ تحسن ملموس في أداء الطل�ة �الرجوع إلى تطبیQ مبدأ الكفاءات في تدر@س
الجغراف�ا �الش9ل المخط
 له س�اس�ا، و�سبب الدور الفاعل لدلیل األستاذ المصاحب 

  .للمجزوءة المقترحة

  :الدراسة مناقشة

9انت الدراسة تعالج مش9لة دیداكت��9ة تر+و�ة من خالل منهاج مادة الجغراف�ا 
وقد وصل ال�احث إلى نسب متقدمة من فاعل�ة المقار+ة �الكفا�ات في . للجذع المشترك

إال أن التناول 9ان مرتكزا على الجانب التقني في . وصولها إلى أهدافها المخط
 لها
التحلیل السوسیولوجي الذ* �ع9س سلب�ات وٕایجاب�ات المقار+ة وفQ  لم نلمس منهالدراسة 
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وقد استفدنا من المنهج�ة التي  .المسوغة التي اقترح ال�احث تحلیلها من خالل المنهاج
ل�احث تحلیل محتوO المنهاج، 9ما أن الدراسة م9نتنا من تصور األداء تناول منها ا

 Qالكفاءاتالوظ�في للمدرس في استخدامه للمنهاج وف�المقار+ة .  
  :ةثامنالدراسة ال

  ∗Mélanie DERONNEدراسة 

  : عنوان الدراسة
L‘approche par compétences dans l‘enseignement des mathématiques 

تحت ). دیداكت�ك الر@اض�ات( وهي دراسة مقدمة لنیل دبلوم الماستر في العلوم الر@اض�ة 
 Université( بجامعة مونس  2011.2012 جامعيالموسم الفي   Stéphanie Bridouxإشراف 

de Mons. (  

تناول ال�احث مجموعة من الفصول تناول في بدایتها مقدمة حول تار@خ استخدام 
عرض  المقار+ة �الكفاءات ثم في فصل آخر تناول الر@اض�ات في قلب المقار+ة �الكفاءات

ثم في الفصل الموالي . تعرضة والنهائ�ةفیها ألنواع الكفاءات المعرف�ة والسلو�9ة والمس
أما الفصل التالي ف9ان حول القراءات . مفاه�م الكفاءات من خالل البرامج وأدوات التقو�م

المتخصصة للكفاءات، وخاصة منها النقد�ة التي تحلل األ�عاد المستعرضة بین الكفاءات 
  .في البرامج، والرصید المعرفي المتوافر لدO الفاعلین فیها

لفصول الموال�ة 9انت تطب�ق�ة تناول ال�احث في الفصل الخامس منها رأ* ا
األساتذة في استب�ان حول مدO است�عابهم لمفاه�م المقار+ة �الكفاءات من خالل تحلیل 

ونفس التحلیل تعمQ ف�ه ال�احث في الفصل السادس من خالل رأ* . الكتاب والمنهاج
لتي تنظم الكفاءات المستهدفة في التدر@س األساتذة في استعمال الوثائQ الرسم�ة ا

أستاذ في التعل�م الثانو* لمادة  60�استعمال االستب�ان الموجه لعینة م9ونة من 
الفصل السا�ع تعمQ ف�ه ال�احث �التحلیل في تجسید الكفاءات المستعرضة . الر@اض�ات

النشاطات من  في الر@اض�ات في مختلف مراحل التدر@س الثانو* وحدد فیها �9ف�ة تناول
                                                 

∗ Mélanie DERONNE.L’approche par compétences 
dans l’enseignement des mathématiques. Faculté des Sciences  Université de Mons  

Place du Parc 20 B-7000 Mons,p105 
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خالل النظر@ات واألمثلة الموجهة والتمر@نات المستمدة من ف9رة التنم�ة المستعرضة 
الفصل األخیر تضمن وضع�ة ال�حث بین المعلم والمتعلم في مثالین . للكفاءات المختلفة

عن مقترح بیداغوجي حول �9ف�ة معالجة وضع�ة تعلم�ة وتوظیف استراتیج�ة الوضع�ة 
  .المش9لة

ال�احث إلى مجموعة من النتائج �استخدامه ألدوات ال�حث اإلحصائ�ة،  توصل
  :ممثلة في تحلیل الوثائQ الرسم�ة من خالل المنهاج والكتاب المدرسي

المناهج في مادة الر@اض�ات في التعل�م الثانو* تتناول الكفاءات المستعرضة �ش9ل ـ 
  .خالل تعلمها في المدرسة یجعل المتعلم یوظف المش9لة التي تواجهه في الح�اة من

المناهج والوثائQ الرسم�ة تحتو* �عض المفاه�م غیر واضحة لدO األساتذة �سبب ما ـ 
  .تحتاجه من وقت و�حث في تنفیذها

عدد معتبر �صل إلى أكثر من ثلث عینة الدراسة غیر موظف لإلجراءات التي وردت ـ 
و�سبب . الزم لتطب�قها في الواقعفي المنهاج لمادة الر@اض�ات �سبب عدم توفر الوقت ال

  .غ�اب التكو@ن الالزم في تحقیQ �عض األنواع من الكفاءات
�عض الوضع�ات التعلم�ة والتقو�م�ة في المناهج والكتاب المدرسي تفتح مجال التمییز ـ 

  .    بین المتعلمین من حیث القدرة على اكتساب المعارف والسلو9ات الناتجة عنها
  :الدراسةالتعلیQ على 

حملت الدراسة في جوانبها رؤ�ة �حث�ة للمقار+ة �الكفاءات من خالل تحلیل المناهج 
حیث . سنة 15في دولة أجنب�ة في فرنسا تع9س لنا مردودها منذ بدا�ة تطب�قها أكثر من 

أن النظر@ات والمفاه�م التي وظفها ال�احث تصدر من حیث موقعها 9مرجع لتصدیر 
ي تستمد منها الدول العر+�ة 9الجزائر سندها النظر* وٕاطارها التطب�قي األف9ار التر+و�ة الت
وهو الذ* م9ن ال�احث من االستفادة من عدة جوانب أهمها أن . س�اس�ا واقتصاد�ا

المقار+ة �الكفاءات تحمل في مفاه�مها وتطب�قاتها غموضا حتى لدO األساتذة في الدول 
ن تخط�
 المناهج وفQ المقار+ة �الكفاءات یتطلب 9ما أ. األجنب�ة الرائدة في هذه التجر+ة

  .التمح�ص المستمر والمراجعة الدائمة �عد 9ل فترة وأخرO من تنفیذه
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  :التعلیQ على الدراسات السا�قة
مجموعة متنوعة من المداخل  ،حملت الدراسات السا�قة في �عدها السوسیولوجي  

التي تجتمع 9لها في أن المقار+ة �الكفاءات 9توجه استراتیجي تتبناه الس�اسات التر+و�ة 
، ما یجعل المنهاج یرتقي إلى مستوO غیر معهود سواء منها الوطن�ة أو غیر الوطن�ة

تتعرض  حیث وفي جم�ع المناطQ التي جرت فیها الدراسة 9انت .مقارنة �المناهج السا�قة
ألهم عنصر م9ّون لها، وهو المفاه�م الحدیثة التي تتماشى والتر+�ة العصر@ة 9ما تراها 

ب جانب المتعلم 9فاعل في العمل�ة التر+و�ة مع تحو@ل النظر@ات المعرف�ة، والتي ُتغلّ 
  .إلى موجه �قود المتعلم نحو ال�حث عن المعرفة ذاألستا

رها مع دراستنا في �حثها عن 9شف موقع جم�ع الدراسات السا�قة تتوافQ في مسا  
نیت �األساس على تفعیل المنهاج 9أداة األستاذ في مدO است�عا�ه لهذه المقار+ة التي بُ 

واإلدماج  ،9الوضع�ات .بنائ�ة تم9نه من التعرف على مصطلحاتها ومفاه�مها األساس�ة
  .مقترحة �9ف�ة تفعیلهاوالتقو�م والنشاطات الجماع�ة التي بینت من خالل طرائQ التدر@س ال

أداء األستاذ في ال�عد المعرفي المتعلQ �المعلومة 9ان هو المس�طر في جم�ع   
الدراسات، إال أن الجوانب األخرO 9األ�عاد السلو�9ة واالجتماع�ة 9انت شح�حة، ما عدا 
دراسة ال�احث ز@اد بر9ات التي 9انت متخصصة في المخالفات السلو�9ة ضمن المقار+ات 

ولذلك فالتوافQ مع دراستنا 9ان �حمل التكامل الذ* رآه ال�احث ضرورة �قتضیها . یدةالجد
  .التالقح بین مختلف األ�حاث األكاد�م�ة
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  تمهید
 

متمیزا، بتأثره �الس�اسات اإلصالح�ة  مسارا � في الجزائرو شهد النظام التر�   

�. المتعاق�ة (��الكفاءاتمقار�ة ال0ان آخرها النظام الذ� یجر� العمل �ه حال�ا، والمرت .

لد; المتعلمین في مختلف المراحل الدراس�ة  نوعة�عاد متموجها ألحیث 0ان التخط�) 

 وأ االجتماعي وأ�الجانب السلو0ي، وال�عض اآلخر  ،�عضها یتعل= �الجانب المعرفي

    .االقتصاد� وغیرها مما ورد في مناهج التعل�م المختلفة وأالثقافي 

جوانب یجدها تستهدف  �الكفاءاتالمقار�ة التي جاءت مع مناهج لهذه ال متفحصال

حیلنا إلى تناول �ُ وال�حث في هذه المجاالت . 0ما أشرنا �ة المتعلممتعددة في شخص

�حیث أنه ال �م0ن ب�ساطة التعرف على  .الس�اقات السوسیولوج�ة وراء هذه االخت�ارات

نظرNة واحدة في التر��ة أو علم النفس أو في علوم التر��ة  �م0ن أن نقول أن المنظومة 

0ما أنه من الصعب الوصول إلى األ�عاد الخف�ة التي . التر�و�ة في المقار�ة الجدیدة تتبناها

 .مط�قة في المدارس الرسم�ةوالتي تش�ع في األنظمة التر�و�ة ال ،ال تظهر في المناهج

0ل نوع من هذه ولذلك فسنتناول �التحلیل . والتي یراد من خاللها تكوNن المتعلمین علیها 

  .األ�عاد على حدة لنتم0ن من تشخ�صها في واقع المتعلمین في الفصول القادمة

م0ون أساسي م 0علُّ سنر0ز على مفهوم التّ  وسنعرض في البدا�ة األ�عاد المعرف�ة   

ثم سنتناول في األ�عاد . �حصل بین المعلم والمتعلم في تحقی= أ�عاد المقار�ة �الكفاءات

وره المدرس�ة، والمقصود �ه الض�) االجتماعي نا آخر نراه أساس�ا في ُص 0وّ السلو�0ة مُ 

الذ� �الرغم من 0ونه من الناح�ة السوسیولوج�ة یرتقي إلى مفهوم نظر� مستقل، إال أن 

. و ض�) المتعلمین من خالله سلو�0ا 0ما سنر; في الم�احث التال�ةالمدرسة تسعى نح

وفي األخیر سنتعرض لأل�عاد االجتماع�ة التي ارتأینا من خالل تحلیلنا للمناهج الرسم�ة 

والواقع االجتماعي أنها تستهدف الق�م 0م0ون رئ�س في تر��ة المتعلم علیها من حیث 

  .التفاعل االجتماعي
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  ف�ةاأل�عاد المعر .  1

 أل�عاد المعرف�ة مرجع�ة التخط�! ل . 1.  1

تشترك المؤسسات التر�و�ة في تخط�) أهداف التر��ة عبر التارNخ في 0ل 

 فهي جم�عها ،حتى وٕان اختلفت في الوسائل واألسالیبو  .المجتمعات خاصة منها المدرسة

 مستقبلنحو وف= تصور الك�ار  تكوNنالسلوك، و التسعى نحو 0مال األخالق وتعدیل 

أنها تسعى نحو تزوNد  في ذلك، وأهم ما �ظهر من تواف= في 0ل المجتمعات .الصغار

. إلى صورة أفضل منهاالفئات الناشئة �ما یزNد من تقدم المجتمع وانتقاله من صورة 

فالتر��ة بذلك تنطل= من التخط�) المن�عث من تطلعات أفراد المجتمع، �الرغم من أن 

   .خبراتهم في ذلكفئة المخططین المتمیزNن ب هو ي ذلكالذ� �مسك �الم�ادرة ف

إشرافا و س�اسیون، تشرNعا و �مسك بها في الغالب  الم�ادرة في تخط�) التر��ة  

واعتمادهم في تبني أ� نوع من الس�اسات التر�و�ة �0ون مبن�ا �األساس على مجرد . تنفیذا

و اجتماع�ا ستحمل أوهذه الف0رة سواء 0ان منطلقها اقتصاد�ا أو ثقاف�ا . ف0رة أو أكثر

0ما تحمل  .قبولها لد; فئات المجتمع المختلفةضمنها مجموعة من المبررات التي تسهل 

  .ومات نجاحها أو فشلهامعها مق

 ذلك فإن  (تنفیذ�ة وخطوات عمل�ة إجراءات إلى تتجه إذ طب�عتها �ح0م التر��ة إن"

 إطار إلى  ..أیدیولوج�ة إلى  ..فلسفة إلى  ...ف0رة إلى  ..نظر وجهة إلى �ستند أن البد

 إن ( ف0رNة خرNطة في تكمن ضرورة حالة عن تعبر 0لها فهي التسم�ة 0انت اأ�]   ..ف0ر� 

  .1"ال�شر�  السلوك دن�ا في ر�يلما یجول علیها بناء) التعبیر هذا صح

�ات التي تتبناها الح0ومات سمَّ المُ  العصر الحدیث في الف0رة التر�و�ة تظهر في

 صالح�ةاإلمشارNع في ال أو االنتخا�اتحاالت تنافس�ة في  برامجوالوزارات الوص�ة 0

خاصة في الدول العر��ة  ،برزأه س�اسي أو اقتصاد� �ش0ل بتوجُّ وعادة ما ترت�)  .مثال

�ما اصطلح عل�ه  �عد االستقاللفیها النظام التر�و�  ارت�)التي من بینها الجزائر، والتي  "
                                                 

 18،ص1995،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكوNت،فلسفات تر�و�ة معاصرةعلي،سعید اسماعیل  1
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نظام آخر حمل الثمانینات تاله �عد ذلك في "  أو المضامین المحتو�ات�التدرNس بنظام 

دمت له انتقادات وأص�ح سرعان ما قُ  0مشروع إصالحي" التدرNس �األهداف" ىسمّ مُ 

استنادا إلى  ،عرض على أساس أنه غیر مواكب للتطور الحاصل في المجتمع الجزائر� �ُ 

�عود تصم�م  البرامج التي 0انت تطب= في مؤسساتنا" :ما جاء في مناهج التعل�م المتوس)

علمي والمعرفي أهدافها وتحدید محتو�اتها إلى عقود خلت، وهي بذلك ال تواكب التقدم ال

بدل �منظومة تر�و�ة جدیدة واستُ .  1"الذ� أحدثته التقن�ات الحدیثة في اإلعالم واالتصال

والتي  "�ة �الكفاءاتر المقا" اسمهي التي یجر� تبنیها من طرف المدرسة الجزائرNة تحت 

  .حال�ایجر� العمل بها 

التر�و�ة 0انت تستند األف0ار التي 0انت المجتمعات المختلفة تتبناها في أنظمتها 

والتي ر�ما ال یزال  ،إلى فلسفات تر�و�ة معروفة لد; التر�وNین وعلماء النفس واالجتماع

هذه الفلسفات التر�و�ة . رغم امتدادها الطوNل عبر التارNخ �عضها معمول �ه لحد اآلن

�شخص�ة (�من  التر��ة يف من العلماء والمنظرNن الذین �ضعون نظرNاتهم عادة ما ترت

تجار�هم في مجتمعاتهم، و�ستغلها الس�اسیون في عمل�ة التعل�م في المدارس  عم=

  .، أثناء إعداد البرامج التر�و�ةالح0وم�ة أو الخاصة

 الفلسفة0خاصة منها العر��ة �فلسفات مختلفة فقد تأثرت التر��ة في المدرسة 

الس�اسات اإلصالح�ة التي  غلبت علىالتي  هذه األخیرة. والبراغمات�ةوالواقع�ة المثال�ة 

ففي المغرب . تعتمد على استیراد األنظمة التر�و�ة المتأثرة بنوع النظام الس�اسي الحاكم

مقار�ة التدرNس �األهداف في عصر 0ان �ي والجزائر خاصة 0ان االعتماد على عر ال

التنم�ة ینظر ف�ه للمدرسة على أنها مصدر لتخرNج الطاقات ال�شرNة التي تساهم في بناء 

أما ف�ما �عد فقد تغیر  .االقتصاد�ة والتح0م في التقن�ة  التي تستورد من الدول الغر��ة

المفهوم للتر��ة المدرس�ة ت�عا للمتغیرات التي حصلت على المستو; العالمي أمن�ا 

   .المجال االجتماعي 0عامل أساسي في تخط�) التر��ة و�روز ،واقتصاد�ا

                                                 
 4،ص2005،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة،مناهج السنة الرا�عة متوس!وزارة التر��ة الوطن�ة، 1
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ى مجاالت المجتمع المختلفة 0ان یبرز أكثر في مجال آثار الف0ر البراغماتي عل

 ألحداثا ستقر;ءلذ� �وا" .ن التر��ة من حیث الترجمات التي 0ان �سعى إلیها التر�وNو 

 أن 0ن�م ال القرن  هذا من الثاني الر�ع من ابتداء العر�ي العالم في التر�و�  التطور ووقائع

 ، وتطب�قاً  ف0راً  العر��ة التر��ة على البراجمات�ة الفلسفة تر0ته الذ� الكبیر األثر ذلك عن �غفل

 مختلف إلى التأثیر انتقل ومنها مصر في للتر��ة األوائل الرواد من عدد خالل من وذلك

  1."العر��ة ال�الد

ؤ; إال أن هناك رُ . على المستو; الرسمي والمیداني 0ان هذا هو الحاصل دوما

فلقد 0انت منذ . األ�عاد المعرف�ة للتر��ة المدرس�ة) فیها خطَّ مت�اینة حول المرجع�ة التي تُ 

السنوات األولى لالستقالل دعوات سائدة للتوجه الذ� یجب أن تكون عل�ه المدرسة 

م ضرور� تنبني عل�ه أهداف النظام قوّ ین مُ فنجد هناك من 0ان یتصور الدّ . الجزائرNة

الذ�  واستیراد األنظمة األجنب�ة هي الحلّ  أن االتجاه للغربمقابل من یتصور . التر�و� 

) لمحافi والتغرNبيا(و�ین هذین الت�ارNن . من تخلف االحتالل الفرنسي خلفهصلح ما �ُ 

�  .تخط�)ال0انت اللغة واحدة من المؤشرات التي تكشف الصراع الحاصل لد; المعنیین 

لتر�و� والتي المشهورة في التخط�) ا 1976فمسألة التعرNب التي جاءت في أمرNة 

والتي استمر  التعل�م، استعمال اللغة العر��ة 0لغة أساس�ة في عمل�ةعلى  0انت تنصُّ 

ظهر ما یخفى من صراع س�اسي حول توج�ه 0انت تُ العمل بها في المراحل الالحقة، 

راع في توج�ه النظام التر�و� لم �0ن الّص . التر��ة في المدرسة في األطوار التعل�م�ة الثالثة

�قدر ما 0ان متأثرا �التوجه الس�اسي ورا في مستو; اإلیدیولوج�ا الدین�ة واللغو�ةمحص 

السعي نحو عصرنة المدرسة أو العودة بها إلى أش0ال  و .ل�الدللنظام الحاكم في ا

فإعداد المناهج والكتب . الموروث الحضار�، 0ان دائم االرت�اj بتقد�م الحجج لكل ت�ار

 األمورالمدرس�ة و�رمجة المواد الدراس�ة وطرائ= التدرNس وٕاعداد المعلمین، وغیره من 

ظاهرها قد �0ون س�اسي أو دیني أو رة المتعلقة �النظام التر�و�، 0لها 0انت مبن�ة على ف0

                                                 
 109ص، مرجع ساب=سعید اسماعیل علي، 1
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والمش0لة أن هذا  .غیره من التأثیرات التي تنبني 0لها مجتمعة أو متفرقة نحو رد الفعل

والدلیل على ذلك �ظهر في استعمال الحروف  .التخط�) ال یزال لحد الساعة مبني علیها

فیها المخططون اآلن  ; یر  ، التيوالرموز الالتین�ة في المواد الدراس�ة في المنظومة الحال�ة

حد أهم مقومات تراجعا على أ آخرون تماش�ا مع العالم�ة في استخدام المعلومة، بینما یراها 

  .المتعلقة �التعرNبالس�اسة التر�و�ة و 

اإلصالحات الت�ارات التي تسعى نحو تخط�) الس�اسة التر�و�ة ل�ست ولیدة 

، ول�ست شذوذا �میز الس�اسة التر�و�ة في الجزائر، بل هي امتداد لما األخیرة فحسب

�حدث في المجتمعات األخر;، خاصة منها الغر��ة التي تبدو فیها االنقسامات بین ال�مین 

وال�سار أو بین مر0زNة القرارات الس�اس�ة في التر��ة و�ین المناط= المح�طة، �ضاف إلى 

الس�اسات التر�و�ة المتعلقة �المؤسسات العالم�ة  فيلم�اشرة ذلك التدخالت الم�اشرة وغیر ا

، 0لها تساهم في تخط�) المؤثرة 0البنك العالمي و صندوق النقد الدولي واالتحاد األور�ي

 .1الس�اسات التر�و�ة

  م في إطار النشا/ المعرفي علُّ التّ .  2.  1

بتخط�) أساسي لعمل�ة �عد االستقالل ت المنظومة التر�و�ة في جم�ع مراحلها مرّ 

غ�ة تخرNج لثانو�ة �ُ والمتوسطة وا ةالبتدائ�ا ،التعل�م اإللزامي والمجاني في المراحل الثالث

و0ان ارت�اطه �األساس �المشارNع التنمو�ة الشاملة . طاقات مؤهلة لمتا�عة الدراسات العل�ا

لرفع مستو;  التر�و� مخرجات النظام استغالل التي سعى فیها المخططون الس�اسیون إلى 

اقتصاد�ا وثقاف�ا واجتماع�ا، إلى جانب القدرة على التفاعل مع المستجدات العالم�ة ال�الد 

  .التي �م0ن أن تؤثر على ال�الد

تعل�مي �المدرسة الجزائرNة، حیث 0ان شغل التعلم حیزا 0بیرا في النظام الفلقد 

ن مصادرها إلى المتعلمین في االعتماد عل�ه 0نشاj تر�و� أساسي في نقل المعرفة م

                                                 
عالم التر��ة، مط�عة النجاح الجدیدة، الدار الب�ضاء، ، منشورات j1،سوسیولوج�ا المدرسةعبد الكرNم غرNب، 1

 107ص، 2009المغرب، 
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مقار�ة التدرNس ومع . لهم عامال مهما في النمو الف0ر�  مختلف المراحل التعل�م�ة

فإذ نجده ف�ما سب= . زا مهما في ش0له المختلف عن المقار�ات السا�قة�الكفاءات أخذ حیّ 

المتعلم متعل= �األساس �المعلم الذ� �س�طر على مساره في حجرة الدرس، في مقابل 

الذ� یتلقى المعارف والعلوم جاهزة، �ات الیوم هو محور العمل�ة التعلم�ة بتوجیهه نحو 

التفاعل إلكسا�ه منهج�ة عمل�ات�ة في  اكتساب المعرفة �طرق بیداغوج�ة تستدعي التخط�)

االنتقال إلى واقع الشغل أین سیوظف ما تعلمه �طرNقة لیتم0ن من خاللها  ،المعرفة مع

    .القسم الدراسي تلك التي تدرب علیها أثناء التعلم فيمشابهة ل

 ،المعرفة اكتساب سیرورة: المعرفة في جانبین تتضمن الصح�ح �معناها فالمعرف�ة" 

 من المعرفي االشتغال نموذج مع یتطاب= ما وهذا ،نفسها المعرفة أ� السیرورة هذه ونتیجة

 المعالجة هذه ونتیجة المعلومات معالجة سیرورة بین �میز الذ� البرد0مات�ة الناح�ة

ن بنا أن ن التلمیذ المعلومات ونقدمها له جاهزة، �حسُ لقّ فعوض أن نُ  .1)"نفسها المعلومات(

نعلمه 0یف �صل هو للمعلومة ثم 0یف یوظفها في حل المش0الت في الواقع االجتماعي 

  .�ة استعمالهاالذ� ال یتطلب منه حمل المفات�ح �قدر ما تستدع�ه صعو�اتها �0ف

وٕاذا نظرنا إلى عمل�ات التعلم الحاصلة في المدرسة الیوم سنجد أن الدعوة 

 jحة في مناهج التعل�م التي توجه إلى المدرسین تحثهم على وضع التلمیذ أثناء نشاNالصر

التعلم في وضع�ة یتعلم فیها 0یف �حصل على المعلومة ال 0یف �ستقبلها، �معنى أن 

فنجد مثال في أحد مناهج  .بل هو الموجه للتلمیذ نحو اكتساب المعلومة األستاذ ل�س ملقنا

إن المقار�ة الجدیدة للمناهج تجعل من المتعلم محورا : " ما �شیر إلى ذلكالمواد الدراس�ة 

    .2"أساس�ا لها وتعمل على إشراكه في مسؤول�ة وق�ادة وتنفیذ عمل�ة التعلم

�ة على تنظ�م المعرفة وه�0لتها في إطارها ما تسمى الطرق التر�و�ة المبن عادةً 

 Guy Brousseauحیث تعتبر نظرNة الوضع�ات 0ما حددها " ،المدرسي �الدیداكت��0ة

تعل�م�ة �طرNقة بیداغوج�ة مناس�ة /نظرNة بنائ�ة، تم0ن من اخت�ار وتدبیر وضع�ات تعلم�ة
                                                 

 1المغرب،بدون تارNخ، ص ، فاس،الطفل عند المعارف واكتساب التمدرسالزاهیر،  أحرشاو، أحمد الغالي 1
 4،ص2005، الدیوان المدرسي للمطبوعات المدرس�ة،مناهج السنة را�عة متوس!وزارة الترNة الوطن�ة،  2
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وص�ات الوس) ممیزات وخص ببناء المعرفة و تأخذ �عین االعت�ار) ة(تسمح للمتعلم

 jالتي تفضي إلى حدوث سلو0ات ومواقف بخصوص بناء المدرسي في تحدید الشرو

وتؤ0د المقار�ة �الكفاءات على التدرNس �االعتماد على الوضع�ات  .1"المعرفة واكتسابها

تكون فیها المعرفة الم0تس�ة  التي من خاللها یتم تحوNل أش0ال التعلم التقلید�ة إلى أش0ال

   .لد; التالمیذ رصیدا لمواجهة وضع�ات اجتماع�ة خارج إطار المدرسة

  للمعرفة �عاد التعل�م�ةألا.  3.  1 

تستند التر��ة المدرس�ة ضمن المقار�ة الحدیثة على المعلومات العلم�ة �ش0ل 

علم العلوم في وهو الش0ل المعروف تارNخ�ا في جم�ع أش0ال المدارس التي تُّ  .أساسي

حیث أن تصنیف المعارف في مجموعة من المواد الدراس�ة . األنظمة التر�و�ة الرسم�ة

هي . وضع غا�ات وأ�عاد لهاوض�طها �المناهج والكتب المدرس�ة یتطلب من المخططین 

�عاد المعرف�ةالتي نشیر إلیها في هذا الم�حث �األ.   

مجموعة المعاني والمعتقدات واألح0ام والمفاه�م والتصورات " المعرفة أوال هي

الف0رNة التي تتكون لد; اإلنسان نتیجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر و األش�اء 

ول�س �الضرورة أن تكون المدرسة هي المجال الوحید الستق�الها وتنمیتها  .2"المح�طة �ه

جمع التي تلتقي الفرد في ح�اته 0لها ووسائل اإلعالم و أماكن الت فاألسرة. نعلمیلد; المت

إال أن أكثر أنواع المعارف . مجتمعة ومتنوعة تسهم في نقل المعرفة إلى الفرد منذ الصغر

�المدرسة �الرغم من أن هناك غیرها أهم في  (�داللة في ح�اة الطفل هي تلك التي ترت

كون المدرسة تر�) المتعلم بنوع من التثمین الذ� �قابل قدرته على ح�اته، والسبب �عود ل

ز من طرف النظام التر�و� واألسرة �التفوق عزّ خاصة حین تُ . فهمها وحفظها واكتسابها

  . والنجاح في الشهادات المدرس�ة والدراسات العل�ا و �المستقبل المهني

                                                 
،إفرNق�ا الشرق،الدار الر�اض�ات نموذجا.المداخل التر�و�ة للتعل�م �الكفا�اتدمحم حمد�، 1
 128،ص2007لب�ضاء،المغرب،ا
نقال عن م0تب التر��ة (،2009، 1،دار الحامد للنشر والتوزNع، عمان ، األردن،jالمناهج التر�و�ةدمحم حسن حمادات، 2

 78،ص)1996العر�ي لدول الخلیج
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وٕان 0انت �س�طة، إال أنها فالمعرفة حین تكون رسم�ة في المواد الدراس�ة حتى 

، الذ� �حمل من ن �طرNقة إ�صالها للتلمیذ، بتو0یل مسؤول عنها وهو األستاذثمّ تُ  ز وتعزّ 

 لإلنسان عرفيلما الجانب تنم�ة " خالل تكوNنه طرقا تر�و�ة و�یداغوج�ة یهدف فیها إلى 

 بهذا یرت�) عما فضال والحقائ= فاه�مالم و عانيلموا علوماتالم من �0م تزوNده طرN= عن

 والتحلیل واالستن�اj واالستنتاج الر�) وأسالیب ال�حث ومنهج التف0یر طرNقة حیث من

  1."والنقد

 ها،إلى العالم المح�) بلتصل  المدرسةاأل�عاد التعل�م�ة للمعرفة تتعد; حدود 

شخص�اتهم  تمّس �ألفاs وسلو0ات وتوجهات فتدخل بیوت المتعلمین و تص�غ ح�اتهم 

رها �ش0ل یتناسب مع نوعها وتخصصها، فتظهر �التدرNج �عض االنط�اعات التي غیّ وتُ 

تثیر میول المتعلمین نحو نوع من المعرفة من خالل االهتمام �مادة دراس�ة وتفضیلها عن 

التقلید مثال ل�عض ز ب�عض نواتجها في ح�اة التلمیذ، 0أن نجد میّ غیرها، ور�ما التّ 

نجاز التجارب العلم�ة والتكنولوج�ة والمحاوالت الشعرNة الشخص�ات العلم�ة واألدب�ة بإ

التي تبدأ رسم�ا من المدرسة لتتجاوز حدودها و النشاطات سم وغیرها من والقصص والرّ 

   .في ح�اة المتعلمتترك آثارها 

داخل المؤسسات  علمالف0رة المعاصرة التي تدعو إلى إخراج النم) التقلید� للت

یتماشى وتطور المعلومة، �عد أن أص�ح تداولها أكثر سهولة إلى ش0ل حدیث  التعل�م�ة

مین �ش0ل یتناسب مع هذه الحر�0ة والمرونة لمتعلاإعداد سعى إلى توأكثر دقة وتنوع، 

البناء السل�م  ،تشترj لنجاحها ولكنها. ت فیها المعرفة متمیزة عما 0انت عل�ه سلفا�اتالتي 

و�0ون فیها التفاعل الحاصل �الضرورة )."المعرف�ةالمعلم والمتعلم والمعلومة (لد; أطرافها

ن مجموعة كوّ وتُ ."نت عل�ه طرق إ�صال المعرفة للمتعلمینامتمیزا هو اآلخر على ما 0

الشروj والعالقات التفاعل�ة داخل الفضاء المدرسي، والتي تتح0م في سیرورة التعلم عبر 

  :2"مخط)في هذا التصورها المدرسة، ما نسم�ه �الوضع�ة الدیداكت��0ة، والتي �م0ن 
                                                 

 14،صرجع ساب9معلي، إسماعیلسعید  1
 129،صمرجع ساب9دمحم حمد�، 2
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تعتبر استراتیج�ة جدیدة في تحقی= التعلم وف= مقار�ة  ذه الوضع�ة الدیداكت��0ةه

مجال حیو� یتفاعل ف�ه المعلم مع  01 وهي 0ما �ظهرها المخط). التدرNس �الكفاءات

في  هذا األخیر  وضعالمتعلم وف= مجموعة من الشروj والتعاقدات الدیداكت��0ة، ألجل 

و  ،شروj وتفاعالت ذات�ةهو نفسه للمعرفة �من خالله مستو; من الكفاءة �صل  أعلى

هي التي تتحق= �التعلم داخل الوس) المدرسي ل�حدث �عدها دمج التفاعالت المت�ادلة بین 

  .الح�ات�ة المعقدةالتلمیذ واألستاذ و�ینه و�ین 0فاءاته الم0تس�ة ذات�ا نحو الوضع�ات 

  

 الوضع�ة الدیداكت��0ة 01مخط) 

   
  

                                           
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
  

                                    
                                  

 شروط وتعاقدات دیداكتیكیة وتفاعالت متبادلة                                     
  

                            

 المعرفة

 المتعلم )ة(األستاذ

شروط  و تفاعالت   شروط  و تفاعالت 

 الوسط المدرسي   
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  في المنظومة التر�و�ة لومةالمع .  4.  1

: طها للتعل�م في الجزائر على ثالثة مجاالتتستند المناهج المدرس�ة في تخط�

0غیرها ولكل منها سند نظر� وفلسفة تر�و�ة معینة، انتشرت . معرف�ة، سلو�0ة و وجدان�ة

وفي العادة تس�طر إحداها . من النظرNات في المجاالت المختلفة 0الس�اسة واالقتصاد مثال

وقد شاع ذلك في ما سب= في الفلسفات التر�و�ة  .النظام الس�اسي لها انطالقا من دعم

ب جان�ا من الجوانب السا�قة غلّ ونظرتها للتر��ة في المدرسة، ف0انت في 0ل مرحلة تُ 

المتعلقة �شخص�ة المتعلم، إال أن التر��ة الحدیثة في األنظمة المدرس�ة �اتت تسعى إلى 

األ�عاد الثالثة التي تقترب  �أن تخط) البرامج وف= ،إحداث التوازن في عمل�ة التمدرس

التر�و� قبل اإلصالحات األخیرة  هانظام مع المدرسة األساس�ة و و .من 0مال شخصیته

عل�م �األهداف �مستو�ات متدرجة تدور 0لها في عوة إلى تجسید التّ برزت �ش0ل 0بیر الدّ 

ر مع المقار�ة واستمر هذا األم. في عمل�ة التعل�م إسقاj المجاالت الثالثة السا�قة محاولة

  .بنفس األهداف لكن �استراتیج�ة مغایرة �0ون فیها المتعلم محور العمل�ة التر�و�ةالحال�ة 

و�ل في مخرجاته الیوم �الطلب االقتصاد� نجده �0ل الواقع المدرسي إذا ما قُ 

التوج�ه المدرسي التقو�م و استراتیج�ات �ا للجانب المعرفي �السعي من خالل غلّ وضوح مُ 

عدها التكنولوجي فالمعرفة في �ُ . المهني أو العالي التكوNنوما یلحقه ف�ما �عد �س�اسة 

والعلمي هي المطلب األساسي الذ� تستند إل�ه المنظومة التر�و�ة �األساس في التعل�م 

وتقاس  ،األساسي الذ� تختمه في 0ل مرحلة �امتحانات رسم�ة تسترجع فیها المعلومات

. ثم في األخیر تتحدد فیها الشهادة والوظ�فة خالل القدرة على الحفi واالستظهار أوالمن 

االمتحان في ثالث مواد هي ستدعى المعلومة �تُ م لتالمیذ االبتدائي ففي الفحص الذ� �قدّ 

وفي شهادة التعل�م المتوس) في 0ل المواد الدراس�ة  .العر��ة والفرنس�ة والرNاض�ات

إلى التعل�م  لاالنتقا�الدرجة األولى على أنها المق�اس في أ�ضا  ستدعى المعلومةتُ 

شهادة  لتلحقها ف�ما �عد .نفسهعب �0ون المق�اس للشّ وحتى في عمل�ة التوج�ه . الثانو� 

  .ال�0الورNا التي تعتبر الف�صل المعرفي األكثر بروزا في تغلیب المعلومة
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�عد ال�0الورNا یتم التوج�ه على أساس العالمات المحصل علیها في مواد 

االمتحانات، وNتم هنا الفصل في ح�اة الطالب انطالقا من أرقام تقابل قدرات معرف�ة، 

من  .معلوماتوتتوجه الح�اة االجتماع�ة واالقتصاد�ة للفرد مرت�طة �ما �حمله الفرد من 

ل�م�ة إلى أخر; یرت�) لد; المتعلمین وذوNهم ولد; جانب آخر فاالنتقال من مرحلة تع

الحلم �الشغل الذ� سیؤهله �ه ف .المجتمع 00ل �المستقبل الذ� س�صل إل�ه 0ل واحد منهم

التي  في المراحلل�م السّ ج لتدرّ یتعل= �امستواه الدراسي والشهادة التي سیتحصل علیها 

رف ایرجع �األساس إلى حجم المع والمق�اس األساسي لذلك .یتا�عها في النظام المدرسي

فجم�ع االمتحانات الرسم�ة . المتحصل علیها و �ما �صطلح عل�ه �التحصیل المدرسي

تي تجر� داخل 0ل واحدة أو االمتحانات ال للبلد دة بین جم�ع المؤسسات التعل�م�ةالموحّ 

وتفسیرا أو منها على حدة، تستخدم أسالیب تقو�م�ة تقاس فیها المعلومة حفظا وتحل�ال 

ال لالنتقال من ؤهّ ن المسؤولین على التر��ة اعت�ار المتعلم من خاللها مُ م0ّ �أ� ش0ل �ُ 

  .مستو; إلى الذ� هو أعلى منه

یتفرع إلى في الجزائر یوجد دیوان خاص �االمتحانات على المستو; الوطني 

ه هو تنظ�م ي في مدیرNات التر��ة لكل وال�ة، أهم اختصاصاتالمستو; المحلّ  م0اتب على

والرزنامات التي االمتحانات ش0ال و مضمونا من حیث المحتو; ومن حیث الوقت 

ع لجم�ع والمتت�ّ . المح�طة �قطاع التر��ة تخضع ألهداف المنظومة التر�و�ة والمستجدات

 ، التي من خاللها یتمّ العمل�ات التي یجرNها هذا الدیوان یجد الغالب فیها هو األرقام

والئ�ا وحتى على  �ات المتعلمین و�ین مستو; المؤسسات أ�ضا جهو�ا والفصل بین مستو 

فالتكرNم والترتیب یتم اعتمادا على ما �حصل عل�ه الطالب من عالمات . المستو; الوطني

في االمتحانات، وحتى نسب النجاح ومعدالت النجاح یتم من خاللها الفصل في 0فاءات 

والقاعدة العامة أنه 0لما 0انت العالمات مرتفعة في  .األساتذة والمدیرNن �الثواب أو العقاب

والف�صل ف�ه �األساس  ،ذلك على نجاح العمل التر�و�  دلّ  ،االمتحانات الرسم�ة خاصة

    .هو الرقم مقابل المعلومة الم0تس�ة
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    النشا/ المعرفي الوضع�ة المش@ل ضمن .   5.  1

التي  ممیزات�مجموعة من الفي مرحلة التعل�م المتوس) تتمیز العمل�ة التر�و�ة 

المناهج ف. تشترك جم�عها في مراعاة الخصائص الفرد�ة للمتعلمین أثناء وضع البرامج

و . العقل�ةعمر المتعلمین وقدراتهم  واألهم المدرس�ة لهذه المرحلة تراعي �الدرجة األولى

مرحلة المراهقة التي  مراع�ةجم�ع المواد ل ةالمدرس� اتتم النشاطتخالل أر�ع سنوات 0املة 

   .سنة�مر بها التالمیذ من سّن اإلحد; عشر حتى الخامس أو السادس عشر 

الكفاءات المستهدفة في المرحلة التعل�م�ة المتوسطة في مثل هذا السن، تنبني ف

تحوNل المعرفة التي یتلقاها المتعلم إلى مهارات لمواجهة الوضع�ات �الضرورة على 

وتحوNلها إلى أداء ونشاj سلو0ي واجتماعي  الل المعلومات�معنى استغ. الح�ات�ة

أو  ولذلك فاألسالیب المعرف�ة التي �عتمد علیها علماء التر��ة وعلماء النفس. متكامل

  .المشتغلین �علم النفس التر�و� �ضعون تصورات عدة لهذه األسالیب

الفرد  و�قصد �األسالیب المعرف�ة أفضل أش0ال األداء التي ینظم من خاللها

التخیل والتف0یر، والتي من خاللها تتم  مدر0اته وخبراته المخزنة في الذاكرة، مثل التذ0ر و

لد;  تتحولو من ثمة  .1معالجة المعلومات 0ي �سهل الفهم والحفi وتخزNن المعلومات

نشاطات التر�و�ة التي فال. إلى فعل وسلوك وقدرة على معالجة الوضع�ات المعقدة المتعلم

األسلوب المعرفي المبني على معالجة الوضع�ة اإلش0ال�ة  �غلب علیهاتحدث في المدرسة 

إدماج مجموعة من الموارد الم0تس�ة سلفا مع  فیهاالتي تكون �مثا�ة وضع�ة تعلم�ة یتم 

  .المعط�ات التي تنتجها الوضع�ة التي �0ون علیها المتعلم أثناء الحصة الدراس�ة

ألداء المعرفي رغم أنه نشاj عقلي في مجمله إال أنه غیر منعزل عن الجوانب ا

والوضع�ة المش0ل استراتیج�ة  .عمل�ة التعلمأثناء  نة لشخص�ة المتعلماألخر; الم0وّ 

ضمن لتوض�ح ا �عضتحتاج إلى  ،ضمن هذا األداء أساس�ة في المقار�ة �الكفاءات

  :0ما سنر; ف�ما یلي جوانبها المتعلقة �أ�عادها المعرف�ة

                                                 
 27،ص2008دار صفاء للنشر،عمان ،األردن، ،j،1األسلوب المعرفي وعالقته �اإلبداعلیث دمحم ع�اش، 1



  األ�عاد التر�و�ة لمقار�ة التدر�س �الكفاءات                                            الفصل الثاني

 91 

  اإلش@ال�ة تعر�ف الوضع�ة .1.5.1

 المعرفي الذهني النشاj ذلك"  :�أنها المش0الت حل المعرفي االتجاه أصحاب �عرف

 وذلك معا، اإلش0ال�ة مواقف ناتوم0وّ  السا�قة، للخبرات المعرفي التمثیل تنظ�م ف�ه یتم الذ�

الطرائ= الحدیثة �ستهدف وضع المتعلم في فالتعلم المنشود في . 1"الهدف تحقی= أجل من

مجموعة من الوضع�ات، یبدؤها �ما �سمى بوضع�ة االنطالق مرورا بوضع�ة التعلم، 

�0ون ذلك ضمن األسلوب المعرفي المبني على . ل�صل إلى وضع�ة اإلدماج التقو�م�ة

كفاءة المرحل�ة، ن القاعد�ة التي تتجمع لتكوّ الكفاءات ال(تحقی= مجموعة الكفاءات التراتب�ة 

 وه0ذا یتحق= التدرNس �الكفاءات مبن�ا على). والتي بدورها تتجمع لتش0ل الكفاءة الختام�ة

  .في وضع�ة إلش0ال�ة حلّ  تحقی= الهدف األساسي المتمثل في

هي طرNقة �حدث فیها التعلم 0نتیجة لمعالجة التلمیذ ": فالوضع�ة اإلش0ال�ة

ل بنفسه إلى معارف جدیدة، وهي الطرNقة التي للمعارف وتر0یبها وتحوNلها حتى �ص

وللتداخل الواضح بین المفهومین . 2"ین�غي اعتمادها في التدرNس �المقار�ة �الكفاءات

من الوضع�ة، فمن خالل النشاj  شمل وأعمّ أفإن الكفاءة ) الكفاءة الوضع�ة اإلش0ال�ة و(

  . المعقدة مدرس�ا واجتماع�ا د للوضع�ة اإلش0ال�ةالتعلمي الذ� �0تس�ه التلمیذ یتجنّ 

حسب ما جاء في الوث�قة المرافقة لمنهاج مادة العلوم الفیزNائ�ة والتكنولوج�ة و 

  :في تعرNف الكفاءة نجد أنللتعل�م المتوس) الموجهة لألستاذ 

التعل�م�ة قصد التعرف على /الكفاءة هي توظیف المعارف الم0تس�ة في العمل�ة التعلم�ة" 

  . 3"ه عقل�ا ومنطق�ا في حینه في مختلف مناحي الح�اةموقف المناسب لحلّ مش0ل، واتخاذ ال

فالهدف من الكفاءة هو الوصول �التلمیذ إلى مستو; متقدم من تجنید للم0تس�ات 

ومن أوضح شروj هذه الوضع�ة . في وضع�ة مدرس�ة صرفة أو ح�ات�ة واجتماع�ة عامة
                                                 

ر�9 حل طالتدر�س عن طر�9 المقار�ة �األهداف والمقار�ة �الكفاءات وعن دمحم بن �حیى ز0رNاء وع�اد مسعود،  1
 104ص     http//www.infpe.edu.dzستواهم،م،المعهد الوطني لتكوNن مستخدمي التر��ة وتحسین المش@الت

،الدیوان الثالثة متوس! الوث�قة المرافقة لمنهاج مادة العلوم الفیز�ائ�ة والتكنولوج�ة للسنة وزارة التر��ة الوطن�ة، 2
 86،ص2004الوطني للطبوعات المدرس�ة،

  82ص ،المرجع الساب= 3
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 .ستو; استرجاع المعارف الم0تس�ةأن تظهر فیها الصعو�ة والتعقید، وال ت�قى في م

وللتوض�ح . والمتعلم الكفؤ هو الذ� �ستط�ع أن �صل إلى حل للمش0ل المعرفي المطروح

�م0ن تمثیل " ، في مرحلة التعل�م المتوس) 0مثال في مادة التر��ة الفیزNائ�ة والتكنولوج�ة

  :1"طرNقة الوضع�ة اإلش0ال�ة �المخط) التفصیلي التالي

  تمثیل الوضع�ة اإلش0ال�ة : 02المخط) رقم            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نطل= أساسا من یفحل المش0لة المطروحة في بدا�ة الدرس  02من خالل المخط) 

التعرف علیها، حتى یتم0ن المتعلم من ص�اغة السؤال �ش0ل دقی= وNتم0ن في نفس 

و�عد توج�ه المعلم للتالمیذ �العمل الجماعي ضمن . الوقت من إبداء فرض�اته المتوقعة

=Nقة  ،فرNالحل التي �0ون فیها األستاذ موجها نحو إنجاز �صل الجم�ع إلى التخط�) لطر

هذه األخیرة تكون �مثا�ة الحل للمش0ل المطروح في . التجارب والوصول إلى النتائج

 فهي استراتیج�ة حدیثة تنبني على المنهج التجرNبي، لكن الفاعل فیها هو المتعلم. البدا�ة

  .حسب المقار�ة �الكفاءات

                                                 
 83المرجع الساب=، ص 1

  
 

 التعرف على مشكل

 )التساؤل ( طرح اإلشكالیة 

 حول حل اإلشكالیة) الفرضیة ( التوقعات 

 التخطیط لطریقة الحل

 إنجاز التجارب

 حول حل اإلشكالیة) الموقف ( القرار 

 المشكل محلول
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  اإلش@ال�ة أهم�ة الوضع�ة.  2.5.1

التي نجد  تلخ�صها في مجموعة من الخصائص �م0ن اإلش0ال�ة الوضع�ة أهم�ة

 والمقارنة التحلیل على القدرة لد�ه تنمي فعاال، و هتجعل و ،الحق�قي �التعلم للتلمیذ تسمح أنها

 إلدماج متمیزا أسلو�ا 0ما �م0ن اعت�ارها  األح0ام، إصدار، وتساعده على واالستنتاج

 تنميفالمالحi علیها أنها  .1للمتعلم �النس�ة ومعنى داللة ذاتوهي أ�ضا  ،الم0تس�ات

والمالحi السا�قة،  وتتمیز بتجنیدها �األساس للم0تس�ات المعرف�ة. العقل�ة القدرات جم�ع

: تمر على المتعلم خالل مرحلتین في ح�اته المدرس�ة اإلش0ال�ة فیها هو أن هذه الوضع�ة

، وهي ل�ست منفصلة عن وضع�ة تعلم�ة أثناء الدرس ووضع�ة إدماج�ة أثناء االمتحان

  . ألهم�ة 0ل منهما لألخر;  في الحالتین  �عضها

التقو�م التشخ�صي والتقو�م ( ن �مراحل التقو�م الثالثة ثمّ م�ة إذا لم تُ علُّ الوضع�ة التّ 

 فلن تستق�م العمل�ة التر�و�ة التي تصل بها المعرفة) كوNني وأخیرا التقو�م التحصیلي الت

ة للمتعلمین، وNجد أمامه �اینخاصة حین یتدخل المعلم في ض�) القدرات المت. إلى التلمیذ

من جانب آخر فالوضع�ة اإلدماج�ة لن تكون ذات . تالمیذ �مستو�ات مهارNة متفاوتة

ومن هاهنا تبرز . على الموارد والم0تس�ات الحاصلة في وضع�ة التعلمبنى معنى إذا لم تُ 

  .أهم�ة الوضع�ة المش0ل في العمل�ة التر�و�ة

مدرس�ا، وفي إطار  اإلش0ال�ة هذا المستو; من التحلیل قد یبد� لنا أهم�ة الوضع�ة

عى لكن الجانب األهم الذ� تخط) له المقار�ة الجدیدة �س. النشاj المعرفي على األخص

فالمش0ل هو "معرفي، األهم�ة األعقد على المستو; الشمل وأعم= ضمن إلى ما هو أ

�حیث ال یتحدد دور التلمیذ في اإلجا�ة على سؤال ما فق)، بل  منطل= بدء النشاj الف0ر� 

) مقابلة لفرض�ات اآلخرNن(یتعداه إلى ص�اغة أسئلة ذات داللة، وٕالى وضع فرض�ات

  . 2"�اتیجب تجرNبها في حل اإلش0ال

                                                 
 105نفس المرجع،صدمحم بن �حیى ز0رNاء وع�اد مسعود، 1
،الدیوان الثالثة متوس! الوث�قة المرافقة لمنهاج مادة العلوم الفیز�ائ�ة والتكنولوج�ة للسنة وزارة التر��ة الوطن�ة، 2

 86،ص2004الوطني للطبوعات المدرس�ة،
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مثال على عالقة الكفاءات �الوضع�ة المش0ل نجد أن تدرNس مادة العلوم 0

الفیزNائ�ة والتكنولوج�ة تستند في حل اإلش0ال�ات ضمن نشاطات مدرس�ة تنتقل إلى 

   :1وضع�ات ح�ات�ة لنشاj اإلنسان، 0ما یوضحها المخط) التالي
  أنواع الكفاءات العالقة بین: )03(المخط)                           

  

  تفاعل الكفاءات في العلوم الفیزNائ�ة:  03المخط)      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�حسب أنواعها  )03(الكفاءات التي تتحق= لد; المتعلم 0ما تظهر في المخط) ف

 ،ومستو�اتها، تسعى إلى تحقی= هدف رئ�س هو حل اإلش0ال�ة التي یوضع فیها المتعلم

فالكفاءات العلم�ة التي . بإحداث مستو�ات متنوعة من التفاعل داخل المدرسة وخارجها

بل یجب انتقالها إلى  ،مجردة في ذهن التلمیذ ىتنبني في حجرة الدرس ال �م0ن أن ت�ق

وك بإحداث نوع آخر من التفاعل في 0فاءة أخر;، هي الكفاءة التجرNب�ة التي مستو; السل

لكن ذلك غیر 0اف، إال إذا تراف= مع . ترفع من مستواه المعرفي والسلو0ي في آن واحد

وضع�ة مش0لة جدیدة عرض�ة �صطدم بها المتعلم دون تخط�) لها، وهي التي تظهر 

  . ارها االجتماعي المتمثل في الثقافة التكنولوج�ةفیها قدرته على المعالجة العلم�ة في إط
                                                 

 83ص) مع التصرف في األش0ال (  ،المرجع الساب9 وزارة التر��ة الوطن�ة، 1

  العلوم الفیزNائ�ة والتكنولوج�ة
  ضمن نشاطات اإلنسان

                                           
  تتفاعل                                                   

                                                         
  

  تتفاعل                                         تتفاعل                  
  

                          
                                   

                                       
  تنمي العلوم الفیزNائ�ة ثقافة المتعلم                                                 

 الثقافة العلم�ة والتكنولوج�ة                            

 0فاءات تجرNب�ة 0فاءات علم�ة

 حل اإلش0ال�ة

  0فاءات عرض�ة
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التي �0ون علیها المتعلم في مقار�ة التدرNس �الكفاءات 0ثیرة ومعقدة، الوضع�ات 

وأهم ما تنبني عل�ه هو الجانب المهار� الذ� تسعى إلى تحق�قه في شخصیته عندما 

مفصولة عن الواقع الح�اتي یواجه المش0الت الحق�ق�ة التي 0انت في المقار�ات السا�قة 

فهو  ،عندما 0انت المدرسة تلقنه عددا من المعارف التي حتى وٕان 0ان متح0ما فیها. له

أما اآلن فالمدرسة  .غیر قادر على استغاللها وتجنیدها في حل المش0الت التي تواجهه

من استغالل تم0نه أو التقو�م حتى أثناء التعلم  اإلش0ال�ة وضع�ةنطل= من الالحدیثة ت

  . في حلها م0تس�اته المعرف�ة

س�0ون عل�ه الملمح الذ�  ظهر �ش0ل متناس=التصور النظر� للمقار�ة �الكفاءات �ُ 

المتعلم مستق�ال إذا ما تمت تنمیته المدرس�ة �االعتماد على طرق التدرNس المسطرة في 

فیزNائ�ة والتكنولوج�ة المناهج، والتي نجدها تعبر في نفس المثال الساب= لمادة التر��ة ال

ا لتوس�ع معارفه وتعم�قها، وذلك بإبراز 0فاءاته في المجاالت رًص أنها تمنح للتلمیذ فُ "

وفي الوضع�ات المتنوعة من   )العلم�ة، البیئة االجتماع�ة، االقتصاد�ة، الثقاف�ة( المختلفة

لى التكوNن المهني الح�اة الیوم�ة، سواء في الجانب الدراسي لمواصلة الدراسة أو التوجه إ

  .ولكن الواقع ال �ع0س �الضرورة هذا التصور النظر�  .1"أو إلى میدان العمل

  خصائص الوضع�ة اإلش@ال�ة .3.5.1

من الواضح أن المقار�ة �الكفاءات تنبني �األساس على هذه االستراتیج�ة دون   

ولذلك فالوضع�ة . إغفال للطرائ= األخر; التي �م0ن للمعلم توظ�فها أثناء النشاj التعلمي

  :2اإلش0ال�ة تتمیز �عدة خصائص نجد من أهمها

أنها تتمیز �التعقید، �حیث یوضع المتعلم أمام مش0ل حق�قي ین�عث من واقع متعدد  ـ

ب فیها على التساؤل أولها الوضع�ة التعلم�ة التي حمل فیها المعارف وتدرّ : األوجه

ثانیها الوضع�ة االجتماع�ة التي تستثار . واالفتراض ثم التحلیل والتر0یب مرورا �االستنتاج

                                                 
 82ص ،،مرجع ساب=الوث�قة المرافقة لمنهاج مادة العلوم الفیز�ائ�ة والتكنولوج�ةوزارة التر��ة الوطن�ة،  1
 وما �عدها 88ص ساب=،المرجع ال 2
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د فیها 0ل الم0تس�ات والمعط�ات جنّ یرا �الوضع�ة اإلدماج�ة التي یُ وأخ. فیها المش0لة

  .المش0ل لىللوصول إلى الجواب ع

والعائ= یجب أن  .تحمل مجموعة من المع�قات التي تتطلب من المتعلم اجت�ازهاـ أنها 

وNتطلب جهدا یدفع إلى الشك و�حتو� ) غیر جلي ( �0ون ملموسا، عین�ا، معالمه شائ0ة

  .ز وتبدو �ه مسالك وعرة على ألغا

فالعائ= فیها یثیر فضول المتعلم وNدفعه  ،للمتعلمـ تتمیز الوضع�ة اإلش0ال�ة �أنها مثیرة 

  .إلى ال�حث الدؤوب عن حلوله

فالعائ= فیها أ�ضا �عطي داللة لعدة . ذات معاني ودالالت لد; المتعلم �أنهاـ تتمیز أ�ضا 

  .حاالت وعدة فرض�ات ، قد تكون قابلة لكل التحق�قات التجرNب�ة

فهو . أنها موجهة لمسار االستفهام الذ� �0ون عل�ه المتعلم�ـ تتمیز الوضع�ة اإلش0ال�ة 

البدا�ة آل�ات المفاه�م لحلها، 0ما ، وال�ملك في من أجل حله منقاد �العائ= الذ� یجابهه

  .أنه ینغمس في مقار�ات الحلول وNتوجه إلى حلول اإلش0ال�ة

مجمل القول هو أن الوضع�ة اإلش0ال�ة تعتبر الهدف األساس في توج�ه المقار�ة   

إن : وعلى هذا األساس �شیر غاستن �اشالر ،�الكفاءات نحو فاعل�ة األسالیب المعرف�ة

نعنا من أن �0ون لنا رأ� حول مسائل ال نفهمها، وحول مسائل ال نعرف الروح العلم�ة تم

فقبل 0ل شيء تجب معرفة طرح المشاكل، ومهما نقل فإن المشاكل . ص�اغتها بوضوح

�المش0ل وعلى وجه الدقة فإن هذا اإلحساس  في الح�اة العلم�ة ال تطرح نفسها بنفسها،

0ل معرفة �النس�ة إلى العالم هي جواب  إن. الروح العلم�ة الحقة هو الذ� �طرح طا�ع

   .على سؤال، فإذا لم یوجد سؤال فإنه ال �م0ن أن تكون هناك معرفة علم�ة
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 األ�عاد السلو@�ة . 2

 في المدرسةالض�! االجتماعي ال�عد السلو@ي و .  1.  2

تشترك التر��ة قد�ما وحدیثا في توج�ه األفراد نحو ض�) سلو0هم �ما یتماشى   

 لحفiواعت�ارا من 0ون المؤسسات التر�و�ة جم�عها تحتاج إلى معاییر . وفلسفة المجتمع

وللبناء االجتماعي 00ل د�مومته واستمراره، فالم�ادرة في  ،أفرادها لعالقات القائمة بینا

توج�ه ذلك تنطل= دوما من األفراد الراشدین نحو الصغار لتم0ینهم من تشرب الق�م 

 (�والقوانین والعادات واألعراف، التي تعتبر 0لها وغیرها مرجع�ات لتحقی= الض

  .االجتماعي

الجتماع�ة األخر;، واحدة من أهم والمدرسة إلى جانب األسرة ومؤسسات التنشئة ا

ولهذا . األبن�ة التي �عتمد علیها الك�ار في تر��ة الناشئة على الق�م االجتماع�ة الضا�طة

فالتخط�) الس�اسي للمنظومة التر�و�ة �ضع أهدافا مس�قة �ستمدها من عم= المجتمع، 

ت التي ستحدث ف�ه نت ف�ه و�ه فلسفة المجتمع و�ین التغیراتوف�قا بین الماضي الذ� تكوّ 

   .وتحتاج إلى تعدیل

إن لم نقل حتى قبل  هذه الف0رة 0انت المجتمعات تبني س�اسة التر��ة المدرس�ةمن 

لكن المهم هو أن المجتمعات عبر التارNخ سلمت . ظهور المدرسة 0مؤسسة تر�و�ة

�ة للدینطواع�ة للمدرسة هذه المسؤول�ة التي تبنیها أح�انا مغلّ   (�0مبدأ رئ�س في ض

القانون السلوك، وأح�انا إلى التراث المتمثل في ثقافة المجتمع وعاداته، وأح�انا أخر; إلى 

والدراسات التر�و�ة تشیر إلى تنوع المجتمعات في ض�) سلوك أفرادها،  .والسلطة المدن�ة

جم�عا في ش0لها وأ�ا 0ان نوع التغلیب في المجتمعات فإننا نجدها . غر��ة 0انت أو عر��ة

 (�الكالس�0ي أو المعاصر تعتمد على النظام التر�و� في المدرسة لتفعیل الضوا

  .االجتماع�ة وتنشئة أفراد المجتمع علیها

المجتمعات اإلسالم�ة ر�ما 0انت وال تزال تستند إلى الدین ولو في �عض جزئ�اته، 

النا�عة من القرآن الكرNم أو أو ر�ما في �عض مرجع�اته 0ما هو الحال في الق�م التر�و�ة 
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ور�ما في وقتنا المعاصر مع شیوع التر��ة وف= الق�م المدن�ة وق�م المواطنة . السنة النبو�ة

أص�ح الحدیث عن الدین یثیر نوعا من الحساس�ة التي تحیلنا إلى جانب أعم= لمسألة 

منظومة تر�و�ة في  �عاد الس�اس�ة التي تحملها أ�والذ� یرجع إلى األ ،التر��ة في المدرسة

  .مجال تعدیل السلوك

الجزائر 0غیرها من الدول العر��ة التي تحاول التوفی= منذ االستقالل بین الحفاs و 

فترسم . على الهو�ة الوطن�ة و�ین استیراد األنظمة التر�و�ة التي تم0نها من التنم�ة الشاملة

وث اإلسالمي العر�ي و�ین من نظام تر�و� آلخر س�اسة تمزج فیها بین الحفاs على المور 

فیبرز لنا التخط�) للجانب السلو0ي . الوافد األجنبي المتح0م في التكنولوج�ا والمعلومات�ة

متمثال في وضع أهداف سلو�0ة ضمن المقررات الدراس�ة في التعل�م االبتدائي أو المتوس) 

و�0ة واآلن والثانو�، ف0انت في المرحلة السا�قة قبل اإلصالحات تسمى األهداف السل

وهي في مجملها تسعى إلى تحقی= االمتثال وتشرب الق�م . �عبر عنها �الكفاءات السلو�0ة

  .المجتمع�ة ضمن إطار الض�) االجتماعي

في أ�عادها السلو�0ة على ض�) المتعلمین  تستند المنظومة التر�و�ة فنجد أن  

هو معمول �ه مع مقار�ة وسواء ما 0ان حاصال في النظام التر�و� القد�م أو ما . �الق�م

وتم0ینه من األدوات التي توج�ه المعلم التدرNس �الكفاءات، فاأل�عاد السلو�0ة تتجلى في 

والمنهاج المدرسي الموجه ألساتذة . التالمیذ �الق�م والضوا�) التي تعدل سلو0هم یزود بها

إن للمدرسة "  :التعل�م المتوس) في جم�ع المواد �قدم في دی�اجته فقرة مهمة مفادها

وظ�فة رئ�س�ة هامة في إ�صال المعارف األساس�ة وتكوNن ) األساس�ة(القاعد�ة 

�عمل�ة تكوNن�ة تحتاج إلى مهارات فائقة من طرف األستاذ  1"السلو0ات (�فهذا األخیر مرت

  . وٕالى تدع�م مهم من طرف األسرة والمجتمع حتى �حصل ذلك ،المر�ي من جهة

تش0ل نظاما معقدا وم0ثفا ورمزNا من " وNولوجيلمدرسة في مفهومها السوسا

السلوك اإلنساني المنظم الذ� یؤد� �عض الوظائف األساس�ة في داخل البن�ة 

                                                 

 6،ص2004،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة،منهاج اللغة العر��ةوزارة التر��ة الوطن�ة، 1
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، فهي مؤسسة تر�و�ة واجتماع�ة �حدث فیها التفاعل بین مجموعة من 1"االجتماع�ة

المجتمع فأفراد . األطراف لتحقی= غا�ات مشتر0ة، تتجلى في عملیتي التر��ة والتعل�م

الراشدون یوجهون الصغار إلیها ألجل إكسابهم مجموعات منظمة من المعارف والسلو0ات 

فهي 0ما �طل= علیها السوسیولوجیون . "التي تدخل في بناء النظام االجتماعي 00ل

مؤسسة ش0ل�ة رمزNة معقدة، تشتمل على سلوك مجموعة 0بیرة من الفاعلین، وتنطو� 

ین مجموعات تترا�) ف�ما بینها بواسطة ش�0ة من العالقات على منظومة من العالقات ب

ومن هاهنا  .2"التي تؤد� فعال تر�و�ا عبر التواصل بین مجموعات المعلمین والمتعلمین

   .ننطل= لتحدید األ�عاد السلو�0ة للمدرسة

مؤسسة ذات ه�0ل تنظ�مي هادف، وذات نظام خاص فهي موجودة  المدرسة 0ون   

فالنظام التر�و� الذ� ینطل= من . هامهامضمن من  هياف التي أساسا لتحقی= األهد

ورغم أن لكل نظام . م0ونات النظام االجتماعي 00ل �حدد لها الوظائف التي تؤدیها

" تر�و� غا�اته الكبر; وأهدافه العامة التي تحددها الس�اسة التر�و�ة للمجتمع إال أن 

المجتمع ودوامها، وذلك �أن تسهل ألطفال المدرسة تقوم بوظ�فة رئ�س�ة هي استمرار ثقافة 

المجتمع وناشئته عمل�ة امتصاص وتمثل ق�م ذلك المجتمع واتجاهاته ومعاییر السلوك 

ف�ه، وتدر�هم على أسالیب السلوك التي یرتضیها هذا المجتمع في المواقف والمناس�ات 

  .3"االجتماع�ة المختلفة 0مؤسسة من مؤسسات التنشئة االجتماع�ة

ـــع االجتمـــاعي، الـــذ� �ســـیر وفـــ= اتجـــاهین، الوظ   �فـــة األخـــر; للمدرســـة هـــي التطب�

ف�النســـ�ة للفـــرد تعتبـــر عامـــل جـــوهر� فـــي . أحـــدهما یخـــص الفـــرد واآلخـــر یخـــص المجتمـــع

تكوNن شخصیته وتقرNـر اتجاهاتـه وسـلو0ه وعالقتـه �ـالمجتمع الكبیـر، حیـث تكمـل مـا بدأتـه 

وتنمــي معــارفهم وت�صــرهم �حقــوقهم وواج�ــاتهم،  األســرة، وتــزود التالمیــذ �المهــارات الح�ات�ــة
                                                 

، المؤسسة بنیو�ة الظاهرة ووظ�فتها االجتماع�ة. علم االجتماع المدرسي علي أسعد وطفة و علي جاسم الشهاب ،  1
j، عN20، ص 2004، بیروت ، لبنان ،  1الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز 

 نفس المرجع، نفس الصفحة 2
،  2005، عمان،األردن، 1للنشر والتوزNع، j، دار وائل التر��ة والتنشئة االجتماع�ةعبد هللا زاهي الرشدان،  3

 310ص
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0مـــا توســـع مجـــال التفاعـــل االجتمـــاعي والنشـــاj، وتـــدر�هم علـــى التف0یـــر المنطقـــي وحلـــول 

المشـــ0الت، و تعمـــ= فـــي نفوســـهم القـــ�م الدین�ـــة واألخالق�ـــة، و تـــوفر لهـــم مقومـــات الصـــحة 

�ــاألدوار االجتماع�ــة  النفســ�ة والجســد�ة  وتنمــي لهــم مهــارات االبتكــار واإلبــداع،  وت�صــرهم

 .أما �النس�ة للمجتمع فهي تساعد على الحفاs علـى ثقافتـه ونقلهـا عبـر األج�ـال. المتنوعة 

0مــا تعمــل علــى ت�ســ�) التــراث المعرفــي وتصــن�فه فــي مجــاالت وموضــوعات متدرجــة مــن 

جیــل الصــغار �مــا یتناســب مــع أعمــارهم  الصــعب إلــى الســهل ونقلــه مــن جیــل الك�ــار إلــى

  . 1العقل�ة وقدراتهم

مؤسسة اجتماع�ة "ینظر جون دیو� إلى المدرسة �أنها  ،ودائما ضمن الوظائف  

وفي م0ان آخر  .2"تعمل على ت�س�) الح�اة االجتماع�ة واختزالها في صور أول�ة �س�طة

إن المدرسة هي قبل 0ل شيء مؤسسة أوجدها المجتمع إلنجاز عمل " : �قول دیو� 

  .3 "الجتماع�ة وتحسینهاخاص، هو الحفاs على الح�اة ا

  في المنظومة التر�و�ة طب�عة الض�! االجتماعي.  2.  2 

فـــي أفرادهـــا بوجـــود الفـــرد فـــي جماعـــة تتحـــرك ف�ـــه دوافـــع االنضـــمام إلـــى مـــا یتمثلـــه 

عالئقهــــم االجتماع�ــــة، مــــن تفاعــــل و ت�ــــادل لــــألدوار والنشــــاطات المختلفــــة، فتتوســــع دائــــرة 

داخــــــل النظــــــام االجتمــــــاعي الــــــذ� �صــــــنع وفــــــ= المســــــؤول�ات التــــــي تلقــــــى عــــــل 0ــــــل فــــــرد 

و�0ــون علــى رأســها مفهــوم االنضــ�اj  ،وتتــوارث بیــنهم ،وهنــا تنــتج المفــاه�م .خصوصــ�اتهم

والتناغم على ما یجمعهم و�حفi بناءهم، وتولـد ف�ـه عالقـات متجـددة وفـ= حاجـاتهم الفرد�ـة 

الكل�ة تسـعى لترسـیخ قـ�م ة من هذه المجموعة لّ ف�0ون من الطب�عي أن تتحرك ثُ . والجماع�ة

�0لیتـه التـي وقواعد تحفi النظام، و�سیر المجتمع وفقها م0وّ  (�نا مـا یـدخل فـي مفهـوم الضـ

                                                 
، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، مصر، المدرسة والمجتمع في ضوء مفاه�م الجودةدمحم عطوة مجاهد،  1

 10،ص2008
فلسفة التر��ة عند نقال عن  ت�سیر شیخ األرض ، ( 33علي أسعد وطفة و علي جاسم الشهاب،  مرجع ساب=، ص  2

 O379و 361ص  ،1985، تموز، آب أیلول، 5مجلة المعلم العر�ي، ع، جون دیو ( 
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ة  هـي المخططـون التر�وNـون ّلـهـذه الثُ  .تبنى على الحاجة االجتماع�ة المستمرة للنظام 00ل

  .الذین یرسمون الس�اسة التر�و�ة لل�الد

ن إلــى االنضــمام إلــى جماعــة مــن األفــراد تمثــل هنــاك حاجــة اجتماع�ــة تــدفع اإلنســا

أهدافــه وطموحــه و رغ�اتــه وعواطفــه، ومــن أجــل إشــ�اع هــذه الحاجــة االجتماع�ــة، عل�ــه أن 

یتنازل عن �عض حاجاته الذات�ة لصالح الحاجة االجتماع�ة، عندئذ یتطلـب منـه أن یتماثـل 

ا �ــأن هــذه الضــوا�) علمــ .مــا تــم االتفــاق عل�ــه مــن ضــوا�) تــر�) عالئقــه وعشــرته ومودتــه

، بل قسما منهـا �0ـون متوارثـا مـن أج�ـال سـا�قة والـ�عض اآلخـر تفرضـه تهل�ست ولیدة ساع

   .متطل�ات الح�اة االجتماع�ة المتجددة

إن الضــ�) االجتمــاعي فــي أساســه ضــ�) ذاتــي مــن جانــب المجتمــع، فــالمجتمع فــي 

. 2یــد الــذاتي للضــوا�)نفــس الوقــت هــو ضــا�) ومنضــ�) ألن لــه القــدرة المســتمرة علــى التجد

فـــال �عقـــل أن تنـــتظم الح�ـــاة  .فالطب�عــة التـــي �0تســـبها مســـتمدة مـــن االجتمـــاع ال�شـــر� نفســـه

تفـــاعالتهم، ســـواء مـــا تعلـــ= منهـــا العامـــة للنـــاس مـــن دون وجـــود ضـــوا�) تنظ�م�ـــة لمختلـــف 

�العالقــــــات التــــــي تــــــتم بــــــین األفــــــراد أو مــــــا �م0ــــــن أن �حــــــدث بــــــین األنظمــــــة االجتماع�ــــــة 

ـــ. وغیرهـــا واالقتصـــاد�ة والس�اســـ�ة جتمـــاع فهـــم أمیـــل الین لالو0مـــا هـــم األفـــراد �طب�عـــتهم مّ�

  .لتنظ�م اجتماعهم �ضوا�) طب�ع�ة تصدر من معتقداتهم وثقافاتهم وطب�عة اجتماعهم

الضــــ�) االجتمــــاعي هــــو إذن فعــــل ینطلــــ= مــــن مســــتو; المعرفــــة واإلدراك �ضــــرورة 

ى مسـتو; السـلوك الـذ� یـنع0س علـى الح�ـاة العامـة و�صـل إلـ .تنظ�م العالقات االجتماع�ـة

فهــو فــي طب�عتــه مفهــوم وســلوك فــي اآلن ذاتــه، وال ی�قــى للمشــرفین عل�ــه مــن أفــراد . للنــاس

منـــه مــــع ثقـــافتهم وخصوصــــ�اتهم حتـــى �م0ــــنهم المجتمـــع ســــو; االتفـــاق علــــى مـــا یتناســــب 

0ــل منــاحي هــذا التوظیــف الــذ� �حتــاج إلــى مؤسســات مختصــة تمــس . توظ�فــه فــي ح�ــاتهم

الح�ـــاة، ف�0ـــون أعالهـــا الضـــ�) فـــي المســـتو; الس�اســـي، واالقتصـــاد� واالجتمـــاعي عامـــة، 

لتتفــرع  ،تكــون ف�ــه التر��ــة علــى االلتــزام �قواعــده وقوانینــه مســؤول�ة الك�ــار أوال تجــاه الصــغار

حتـى تصـل إلـى النظـام  �عد ذلك وتتعقد إلى مستو�ات مختلفـة فـي النظـام االجتمـاعي العـام

  . � الذ� تبدأ منه وتنتهي إل�هالتر�و 
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المدرســـة الحدیثـــة الیـــوم �اتـــت تتبنـــى نظرNـــات الفعـــل المبنـــي علـــى التوج�ـــه ال علـــى 

مبنـي علـى تفعیـل دور انضـ�اj والض�) االجتماعي الذ� یتماشى وهذا التوجـه هـو . القسر

 المتعلم ذاته في تحقیـ= أسـالیب االحتـرام والطاعـة داخـل الصـف وخارجـه، فـي المدرسـة مـع

  .المجتمع0ل أفرادها وخارجها مع 0افة أفراد 

  الض�! والتنشئة االجتماع�ة داخل المدرسة.  3.  2

هذه األخیرة  الض�) االجتماعي الذ� نقصده هنا یتعل= �التنشئة االجتماع�ة،  

 أو...) ثواب، م0افئة، تشج�ع(تتصاحب منذ البدا�ة �الجزاء والجزاء �0ون إیجاب�ا"

 ابنى علیهمان اللذان تُ فالثواب والعقاب هما الحدّ . هماتبدو العالقة بین ه0ذا. 1)"عقاب(سلب�ا

یتصاحب  ذلك الوقتتر��ة الناشئة منذ الصغر، و0ل ما �قوم �ه الطفل من تصرفات منذ 

  . أو �اللوم والزجر ،�الش0ر والتشج�ع

0ما ق بین التنشئة والض�)، فرّ ور�ما ألننا في لحظة من اللحظات ال �م0ننا أن نُ 

0ان سائدا في علم االجتماع الكالس�0ي، إال أن العالقة بینهما في المفهوم والتطبی= في 

ثواب، (الواقع تبدو و0أنها تكامل مطل= �قدم فیها الض�) االجتماعي صورته للجزاء 

في نفس الوقت الذ� تقدم ف�ه . 0إطار مرجعي تبنى عل�ه التنشئة االجتماع�ة) عقاب

للفرد إطارا تر�و�ا ینض�) ف�ه الفرد وNتقید �معاییر النظام االجتماعي التنشئة االجتماع�ة 

  .الذ� تنشؤه علیها مؤسسات التنشئة

إن األفراد هم نتاج مح�طهم االجتماعي خاصة مجتمع الك�ار، فمنذ أن تتفتح 

یؤثرون بدرجات ف .عیني الطفل على النور وهو تحت رحمة الك�ار من أبو�ه وأهله وجیرانه

عاقب �ُ ف .تكوNن اتجاهاته المختلفةنحو  على تف0یره نحو ذاته ونحو اآلخرNن و متفاوتة

ولد في فالطفل یُ  .ولو رمزNا ثاب على �عضها اآلخروNُ  ،الطفل ألنواع من السلوك �قوم بها

                                                 
، الدار الب�ضاء ، المغرب ،  1، المر0ز الثقافي العر�ي ، j  التنشئة االجتماع�ة وتكو�ن الط�اععدنان األمین ،  1

 97، ص 2005
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شارك في تش0یله ت الكنه أ�ضا �ع�ش في مجتمع �مختلف جماعاته، و0له ،أسرة

ات الض�) االجتماعي التي تحددها المعاییر والق�م وهذا 0له یدخل في عمل�. االجتماعي

    .المجتمعالموجودة في 

لكن المدرسة �عد أن تتلقى هذا الفرد المتكون على أسلیب الض�) المختلفة تسعى   

من خالل إطارها التر�و� ومن خال استراتیج�ات التدرNس التي �مارسها المعلم نحو مسار 

آلخر للتنشئة المدرس�ة على االنض�اj الذاتي، ف�مارس تقن�اته التر�و�ة على هذا الفرد من 

�العقو�ة، إلى مجال خالل التوج�ه واإلشر  jالمر�و (�اف وNخرجه من دائرة القسر والض

وهنا . الحرNة التي تكون فیها شخص�ة المدرس أكبر مؤثر من خالل التقلید والمحاكاة

تبرز العالقة بین الض�) والتنشئة المدرس�ة، أین �0ون التكامل في تحقی= األ�عاد 

م 0موجه ومعدل ومتح0م في السلو0ات، السلو�0ة من خالل طرفي العمل�ة التر�و�ة المعل

والمتعلم 0فاعل ومشارك في تشرب هذه المعاني وتبنیها 0معاییر ال ی�قى حب�سة المدرسة 

  . بل تتعداها لإلسقاj على الواقع االجتماعي

  التر��ة وسیلة للض�! االجتماعي  .  4.  2 

لفــرد نحــو انتهــاج لوجــه ســس ومعــاییر مجتمع�ــة تُ 0ونهــا عمل�ــة هادفــة ومبن�ــة علــى أُ   

عــد مــن خــالل مؤسســات التنشــئة االجتماع�ــة المختلفــة مــن أهــم ســلو0ات معینــة، فالتر��ــة تُ 

عمل�ـــة اجتماع�ـــة متكاملـــة هـــدفها إعـــداد الجیـــل الصـــاعد  هـــيف .وســـائل الضـــ�) االجتمـــاعي

للح�اة االجتماع�ة من خالل التأهیـل والتـدرNب علـى ممارسـة األدوار المتوقعـة فـي المجتمـع 

أن التر��ــــــة وســــــیلة هامــــــة مــــــن وســــــائل الضــــــ�) ) 0ــــــارل مانهــــــا�م(وقــــــد اعتبــــــر . حو�نجــــــا

  .1االجتماعي

                                                 
، 2009، دار وائل للنشر،عمان، j ،1نظر�ة والتطبی9علم اجتماع التر��ة المعاصر بین النع�م حبیب جعنیني،  1

، دار المعرفة الجامع�ة ، اإلس0ندرNة ، مصر ،  1عن أحمد علي ، مقدمة في علم اجتماع التر��ة ، j( 294ص
1995 ( 
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الض�) االجتماعي �ظهر في 0ثیر من األح�ان على ش0ل رقا�ة تمـارس مـن طـرف    

فالمدرســة مــثال " المؤسســة المختصــة فــي التر��ــة اتجــاه األفــراد الموجــه لهــم نظامهــا التر�ــو�،

. ماع�ـة، والســلو�0ات، وضـ�طها وتوجیههــا نحـو احتــرام الســلطةتهـتم ببــث وتنم�ـة القــ�م االجت

ن العمــل واللعــب، وأن �متثلــوا لمعــاییر التحصــیل یففــي المدرســة یــتعلم التالمیــذ أن �میــزوا بــ

تفــرض علــیهم، فــي شــ0ل المنــاهج الدراســ�ة، وأن یراعــوا انضــ�اj المواقیــت بدقــة، وأن  التــي

  .1"ینجزوا أهدافا محددة

�صـــفة عامـــة مبنـــي علـــى مجموعـــة مـــن الضـــوا�) التر�و�ـــة التـــي والنظـــام المدرســـي   

تفرض على التالمیذ السیر علـى قواعـد معینـة ألجـل الحفـاs علـى مسـار العمل�ـة التعل�م�ـة، 

فاألستاذ �حتاج إلى الهدوء واالنض�اj 0ـي �مـرر مشـارNعه التر�و�ـة والمعرف�ـة داخـل القسـم، 

لقائـــه األول معهــم، وNتعـــود التالمیـــذ ولــذلك فهـــو مطالـــب �فــرض خطـــة منهج�ـــة معینــة منـــذ 

وه0ـذا ف0ـل مـادة و0ـل مـدرس . على ذلك من خالل احتـرام أسـلوب االنضـ�اj الـذ� �فرضـه

�فرضــان علــى المتعلمــین مجموعــة مــن القواعــد التــي قــد تكــون ذاتهــا فــي 0ــل المــواد أو قــد 

، هـــذا مـــا 0ـــان تخـــتص بهـــا مـــادة علـــى أخـــر; أو أســـتاذ علـــى آخـــر حســـب خصوصـــ�اتهما

  .في التر��ة التقلید�ة والبرامج القد�مة حاصل

هـــو االستشـــعار الـــدائم لوجـــود قواعـــد التر�ـــو� الیـــوم لكـــن الـــذ� یجـــر� عل�ـــه النظـــام  

وٕاذا 0ــان األمــر یتطلــب ذلــك داخــل . ضــا�طة تكــون حاضــرة فــي إدراك التالمیــذ وســلو0اتهم 

صــطفافهم القســم فالحــال 0ــذلك خارجــه حــین �ســیر المتعلمــون علــى قواعــد أخــر; ضــا�طة ال

وخـــروجهم ودخـــولهم للمؤسســـة أو األقســــام، و0ـــل صـــغیرة و0بیــــرة داخلهمـــا ال تـــتم إال وفــــ= 

ضـــوا�) �فرضـــها النظـــام التر�ـــو� عامـــة فـــي الســـلوك الظـــاهر أو الخفـــي الـــذ� �ســـتمر مـــع 

ر المعلـم والمـتعلم والـذ� �حتـاج إلـى تفعیـل لـدو  ،المتعلمین �عد خـروجهم مـن إطـار المدرسـة

  .في تحقی= ذلك

                                                 
، الم0تب العر�ي الحدیث،  دراسة في علم اجتماع التر��ة. التر��ة والمجتمع حسین عبد الحمید أحمد رشوان،  1

 178، ص  02002ندرNة ، مصر ، اإلس
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النظـــام التر�ــــو� المدرســـي �عــــزز الجـــزاء هنــــا، ف�فـــرض العقو�ــــات و�قـــدم الم0افئــــات   

و�ذلك تكون التر��ة وسیلة مهمة في الض�) االجتمـاعي سـواء فـي مؤسسـة المدرسـة أو فـي 

فاألســـرة تملـــك نظامـــا تر�و�ـــا هـــي األخـــر; وتوظـــف ف�ـــه . �ق�ـــة المؤسســـات المعن�ـــة �التنشـــئة

وه0ــذا . هــي األخــر; أســالیبها التر�و�ــة �ــالثواب والعقــابقواعــد لضــ�) ســلوك أبنائهــا وتعــزز 

ال �م0نها تفعیل الض�) االجتماعي دون التر��ة علـى . هي 0ل المؤسسات التر�و�ة األخر; 

و�هـذا تكـون الرقا�ـة التر�و�ـة أداة ضـا�طة والزمـة لالسـتقرار االجتمـاعي . " القواعد الضا�طة

تحقیــ= أغــراض س�اســ�ة مــن طب�عــة وطن�ــة أو وتــدع�م الســلطة الس�اســ�ة، ووســیلة تنظ�م�ــة ل

ممــا یؤ0ــد األهم�ــة ال�الغــة للتر��ــة فــي تحقیــ= ... قوم�ــة أو إنســان�ة ت�عــا إلیدیولوج�ــة معینــة 

  .  1"الض�) االجتماعي

  ة�مؤسسة المدرسالفي  يالسلو@االنض�ا/ أ�عاد .  5.  2

التر�و�ـــــة فـــــي المنظومـــــة و ، تســـــتهدف التر��ـــــة المدرســـــ�ة مختلـــــف شـــــرائح المجتمـــــع  

�أ�عـاد . الجزائر تضع جم�ع أبناء المجتمع في مدارس موحـدة بنظـام مر0ـز� إلزامـي وموجـه

تســـعى المنظومــــة " :مبن�ـــة علـــى الثوابــــت الوطن�ـــة وفقـــا لمــــا تشـــیر إل�ـــه المنــــاهج المدرســـ�ة

التر�و�ـة، مــن خــالل المنـاهج التعل�م�ــة، و�قطــع النظــر عـن خصوصــ�ات مجــاالت المعــارف 

التـــي تتكفـــل بهـــا، و�صـــفة متكاملـــة مـــع التر0ی�ـــات األخـــر; للمنظومـــة، إلـــى  وحقـــول المـــواد

تحقی= إ�صال وٕادماج الق�م المتعلقة �االخت�ارات الوطن�ة، قـ�م الجمهورNـة والد�مقراط�ـة، قـ�م 

  .2"الهو�ة، الق�م االجتماع�ة، الق�م االقتصاد�ة، الق�م العالم�ة

ل المدرسـة مـن زاو�ـة مغـایرة تمامـا التر��ة الحدیثة اآلن أص�حت تنظر للض�) داخـف

حیـــث �ـــات الـــدور المنـــوj . لمـــا 0ـــان حاصـــال ف�مـــا ســـب=، خاصـــة مـــع المقار�ـــة �الكفـــاءات

المدرسة ل�ست م0انـا لإللـزام . �األستاذ هو ال�حث في �0ف�ة تفعیل االنض�اj الذاتي للمتعلم

                                                 
 102، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزNع ، عنا�ة ، الجزائر ،  علم االجتماع التر�وO صالح الدین شروخ ،  1
 5،ص2005،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة،مناهج السنة الرا�عة من التعل�م المتوس!وزارة التر��ة الوطن�ة، 2
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ســي اآلن تغیــرت وفــ= النظرNــات الحدیثــة، والمواقــف التــي تبــدو لنــا فــي مفهــوم الســلوك المدر 

�ش0ل 0بیر على األقل من الناح�ة النظرNة أو من حیث األهداف التر�و�ة الحدیثة.  

موقف المعلم تجاه االنض�اj السلو0ي یتمثـل فـي تفعیـل قدراتـه األدائ�ـة نحـو الـتح0م 

مـــن خـــالل مســـاحات  ذلـــكوتـــوفیر االســـتراتیج�ات المناســـ�ة لتحقیـــ= . فـــي ســـلوك المتعلمـــین

فـإذا 0انـت المقار�ـة فـي مجـال الـتعلم تسـتدعي  .الحرNة المراق�ة عـن 0ثـب لنشـاطات المـتعلم

ف�ه ال�حث عن المعلومة واتخاذ المواقف لحل المشـ0الت فـي الوضـع�ات التعلم�ـة فـاألحر; 

أن �0ــون مجــال النشــاj داخــل الصــف یــوفر لــه مجــال الم�ــادرة والتعــود علــى تفعیــل مهاراتــه 

وهـذا ال یتـأتى فـي وجـود الصـرامة واألوامـر التـي . دراته المتكاملة معرف�ا ونفسـ�ا ووجـدان�اوق

�0ـــون األولـــى بیـــداغوج�ا وتر�و�ـــا أن بـــل . تتطلـــب الطاعـــة مـــن طـــرف المعلـــم نحـــو التالمیـــذ

�0ــــون التلمیــــذ فــــي موقــــف �عیــــد عــــن الضــــغ) واإلكــــراه، حتــــى یــــتم0ن مــــن الوصــــول إلــــى 

  .صل إال �التوج�ه فق) من طرف المعلماالنض�اj الذاتي الذ� ال �ح

موقـف المــتعلم �0ــون هنــا فــي هــذا التوجــه نحــو االنضــ�اj الــذاتي فــي الســلوك، مبن�ــا 

مـن زاو�ـة الثیـر الـذ� إذا غـاب غابـت االسـتجا�ة على نظرته لشخص�ة المعلم، فهـو ال یـراه 

رســي �0ــون وال ینظــر إل�ــه مــن زاو�ــة الملــزم الــذ� إذا لــم یتواجــد فــي موقــف غیــر مد. عنــه

تصــرف التلمیــذ �عیــدا عــن ذلــك اإللــزام، بــل إن الكفــاءات التــي تســتهدفها المنــاهج المدرســ�ة 

 jا�الیــوم ترNــد أن تنقلــه مــن هــذا التصــور إلــى تصــور آخــر مبنــي علــى إدراك ق�مــة االنضــ

�النس�ة إلى الح�اة المدرس�ة واالجتماع�ة أ�ضا . jا�ف�غیـب الضـ�) القسـر� وNتحقـ= االنضـ

  .مستمرالذاتي ال

0یــف أن الضــ�) �قــف حــاجزا أمــام تحقیــ= 0فــاءات  أ�ضــا هــذا التوجــه یجعلنــا نبــین

فـالمتعلم . االنض�اj الذاتي والتنشئة السل�مة على تشرب القوانین المدرس�ة والمجتمع�ة ذات�ا

ضوا�) المجتمع من األسرة ومن المجتمـع وتـدعمها الضـوا�) المدرسـ�ة، فرض عل�ه الذ� تُ 

تعلم فاعــل فــي ال�حــث عــن المعرفــة ذات�ــا و�التوج�ــه فحســب داخــل المدرســة، د الطفــل 0مــقّیــتُ 

  .وفقدان المعاییر االجتماع�ة خارجها
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موقـــف المدرســـة مـــن خـــالل مناهجهـــا �0ـــون �ال�حـــث فـــي األســـالیب التر�و�ـــة التـــي 

�ستط�ع األستاذ من خاللها التح0م فـي سـلو0ات المتعلمـین، والسـعي نحـو تحقیـ= الكفـاءات 

ـــاهج المدرســـ�ةالمبرمجـــة فـــ ـــى الواقـــع المدرســـي . فـــي هـــذا المجـــال ي المن لكـــن اإلســـقاj عل

طـــر التـــي تســـود المجتمـــع مـــن حیـــث تصـــور أفـــراده ومؤسســـاته �صـــطدم �مجموعـــة مـــن األُ 

فالضــ�) الســائد لــدیهم هــو الــذ� یــتم بتفعیــل صــور العقو�ــة علــى  .لمفهــوم الضــ�) وأنواعــه

بینما تستهدف التر��ة الحدیثة االبتعـاد . لدیهمالسلو0ات المخالفة للقوانین واألعراف السائدة 

األمر الذ� یدفعنا نحو توضـ�ح مختلـف أنـواع الضـ�) . عن األسالیب التي تعتمد على ذلك

  .في المجتمعات �أش0اله المختلفة

ن�حـث فـي أنـواع إذا نوع الض�) الذ� �م0نه تقرNب المتعلمین لنفس المعاییر یجعلنـا 

الضــــ�) االجتمــــاعي التــــي �م0ــــن مــــن خاللهــــا الموازنــــة فــــي البــــرامج المدرســــ�ة فــــي �عــــدها 

�ال�حـث فـي ف. ه للتالمیذ على اختالف خصائصـهم الفرد�ـة والمجتمع�ـةوجّ والتي تُ السلو0ي، 

التصـن�فات نجـد ف. أش0ال الض�) االجتماعي عامة �م0ـن تصـور مـا �م0ـن ر�طـه �المدرسـة

علـى موضـوعه أو مؤسسـاته المشـرفة علـى  :أنـواعالض�) االجتمـاعي إلـى  م�تقس فيتستند 

إال أنهـــا تتفـــ= جم�عـــا علـــى وضـــعه فـــي مجموعـــة مـــن الثنائ�ـــات . تطب�قـــه، أو علـــى أهدافـــه

اإلیجـــابي والســلبي، و المــاد� والمعنـــو�،  0الضــ�) االجتمــاعي الرســـمي وغیــر الرســمي، و

0مــا أن هنــاك ضــوا�) داخل�ــة وأخــر; . الم�اشــرو0ــذلك الضــ�) االجتمــاعي الم�اشــر وغیــر 

  .خارج�ة، وضوا�) قهرNة و أخر; مقنعة

یتضـمن السـلطة والقـوانین والقواعـد واللـوائح التـي تحــدد  الضـ�! االجتمـاعي الرسـمي  

أ� الجـزاءات اإلیجاب�ـة مثـل الــدرجات والشـهادات العلم�ـة والجـوائز والمیــدال�ات ( الم0افـآت 

0الجزاءات السلب�ة المنظمة التي تتمثل فـي اإلعـدام ( ذاك العقو�ات و0) والم0افآت الماد�ة 

  . 1)أو السجن أو النفي

                                                 
 419ص، 1979ئة المصرNة للكتاب ، مصر ، ، الهی قاموس علم االجتماع، دمحم عاطف غیث  1
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خرNة م والّســه0ُّ �ظهــر عــادة فــي صــور تلقائ�ــة تتــراوح بــین الــتّ  الضــ�! غیــر الرســمي

وهــذه الوســائل تحقــ= أهــدافها تمامــا فــي "  ةوالشــائعات وهــي فــي الغالــب ال تعتمــد علــى القــو 

ة الصــغیرة التــي �قــوم التماســك االجتمــاعي فیهــا علــى أســاس العالقــات المجتمعــات التقلید�ــ

الشخص�ة الم�اشرة ، حتى �شعر الفرد �قسوة هـذه الوسـائل وفاعلیتهـا ف�حـاول االمتثـال وفقـا 

  . 1"ألنماj السلوك المقررة اجتماع�ا

  الض�! االجتماعي اإلیجابي والسلبي .2.5.2

دافع�ـــة الفـــرد اإلیجاب�ـــة لالمتثـــال، وNـــتم �عتمـــد علـــى  الضـــ�! االجتمـــاعي اإلیجـــابي  

تدع�م هذا النوع من الض�) عن طرN= الم0افئات التي تتفاوت من المنح الماد�ـة الملموسـة 

وتعتمـــد صـــورة الضـــ�) االجتمـــاعي اإلیجـــابي علـــى . إلـــى االستحســـان والتأییـــد االجتمـــاعي

ــــدور مــــن خــــالل عمل�ــــة التنشــــئة  اســــتدماج الفــــرد للمعــــاییر االجتماع�ــــة والقــــ�م وتوقعــــات ال

.2االجتماع�ـــة، ممـــا یـــدفع الفـــرد إلـــى االمتثـــال، ألنـــه �عتقـــد فـــي صـــدق المع�ـــار االجتمـــاعي

�عتمـد علـى العقـاب أو التهدیـد �ـه، مثـل قـوانین اإلعـدام  الض�! االجتمـاعي السـلبي  

والســجن أو الغرامــة والعــادات الشــعب�ة التــي یتحمــل مخالفتهــا عقو�ــة الســخرNة واالســتهجان 

   .3ي أو نبذ الجماعة لهاالجتماع

3.5.2.  Oوالمعنو Oالض�! االجتماعي الماد  

  Oـــالملموس مـــن الجــزاءات، ســـواء 0انـــت متعلقـــة  الضـــ�! االجتمـــاعي المـــاد� (�یـــرت

�ــالجوائز والشــهادات التقدیرNـــة واالمت�ــازات الماد�ـــة، أو �الســجن والعقـــاب الجســد� والنفـــي، 

لو0ه نحـو االمتثـال �معـاییر المجتمـع سـع�ا فهذه 0لها ضوا�) ملموسة توجه تف0یر الفـرد وسـ

و�مثـل الجـزاء . في الحصول علیهـا إذا 0انـت إیجاب�ـة أو خوفـا مـن نتائجهـا إذا 0انـت سـلب�ة

المــاد� إطــارا ضــا�طا ذا عالقــة 0بیــرة �الضــوا�) األخــر; التــي أشــرنا إلیهــا، فــالجزاء العینــي 

                                                 
 428ص 1986،الهیئة المصرNة العامة للكتاب ، j ،2 مدخل لدراسة المجتمع. البناء االجتماعي أحمد أبو زNد ،  1
 419، ص  مرجع ساب=دمحم عاطف غیث ،  2
 419، ص  مرجع ساب=دمحم عاطف غیث ،  3
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ونجد هـذا النـوع مـن . خوف�ضع النفس في حدین طرفهما في الرغ�ة والطرف اآلخر في ال

  .الضوا�) في مرحلة الطفولة لد; التنشئة االجتماع�ة ذا أثر 0بیر

   Oة،  الضـــ�! المعنـــوNـــر الرســـم�ة مثـــل الســـخر یتمثـــل عـــادة فـــي وســـائل الضـــ�) غی

و�عتبر الدین بتعال�مه وأوامره  ونواه�ه مـن أقـو; " .الخ...اإلشاعة  الته0م ، النبذ والمقاطعة

 (�ین فف0رة الثواب والعقاب التي تؤلف ر0نا هادفا فـي الـدّ . االجتماعي المعنو�ةعوامل الض

   .1"تلعب دورا هاما في االمتثال وٕاقرار النظام في المجتمع

  الض�! االجتماعي الم�اشر وغیر الم�اشر .4.5.2

وهـــو الـــذ� �حـــدث ف�ـــه االتصـــال الم�اشـــر بـــین مـــن  الضـــ�! االجتمـــاعي الم�اشـــر  

ففاعل�ــة الضــوا�) " ســواء 0ــان ذلــك بــین األفــراد أو المؤسســات، ،لقــاه�مــارس الضــ�) ومــن یت

�الجماعـات األول�ـة وهـي الجماعـات  )0ـولي(الم�اشرة خاصة في تلك األش0ال التـي سـماها 

وجهـا (التي تعتمد في تواصلها الف0ر� والعقلـي علـى االتصـال الم�اشـر والعالقـات المتقابلـة 

جــــوار والجماعــــات الرNف�ــــة واألند�ــــة وفــــي المعاهــــد المتمثلــــة فــــي األســــرة وجماعــــة ال) لوجــــه

  .2"الدراس�ة والتر�و�ة

  الض�! االجتماعي الداخلي و الخارجي .5.5.2

�حدث عندما �قبل األفراد معاییر الجماعة أو المجتمع  الض�! االجتماعي الداخلي  

االجتماع�ة و�عدوها جزءا من هوNتهم الذات�ة ) ذواتهم( على أنها تمثل جزءا من ضمائرهم 

لدرجة أنه  ،تغرسها عمل�ة التنشئة األسرNة في بدا�ة مرحلتها لتجعله أحد أوجه ذات الفرد

  . 3"بها Nلتزمصرف حسبها و عندما �0ون �مفرده وال یوجد شخص یراق�ه یت

یرت�) بتوج�ه خارجي للفرد، �حیث �0ون هناك قسر وٕاج�ار  الض�! الخارجي  

تمارسه الجماعة �القوانین الرسم�ة أو العرف�ة والعادات �حیث تجبره على التصرف وف= 

                                                 
 94، ص2004،  1، مؤسسة الوراق للنشر والتوزNع ، األردن ، jالض�! االجتماعي، مصلح الصالح  1
 87، ص  2006،  1، دار الشروق ، عمان ، jالض�! االجتماعيمعن خلیل العمر ،  2
 47نفس المرجع ، صمعن خلیل العمر ،  3
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�الضرورة �الجزاء الذ� یثی�ه في حالة االنق�اد أو  (�قواعد النظام االجتماعي العام، وNرت

هذه الضغوj الخارج�ة تمارس على األفراد من "والواضح أن . العقو�ة إذا حدث الع0س

خارجها لكي �0ونوا متماثلین أو متشابهین في سلو0هم وعادة ما تكون هذه الضغوj على 

  . 1"ش0ل عقو�ات اجتماع�ة رسم�ة وعرف�ة

  الض�! االجتماعي القهرO و المقنع .6.5.2

شأ بناًء على فاعل�ة القانون والح0ومة والقرارات وNن قهرO الض�! االجتماعي ال

واللوائح التنظ�م�ة، سواء داخل المجتمع أو الجماعات؛ و�صاحب، عادة، �القوة أو الخوف 

فأنماj السلوك الرادعة، في حاالت الجرNمة، إنما هي نوع من الض�) . من استخدامها

رNن عن اقتراف السلوك، الذ� القهر�، الذ� �مارسه المجتمع، لمنع الجرNمة، وردع اآلخ

  .2ینافي الِق�م والمعاییر االجتماع�ة

عماده التفاعالت االجتماع�ة والوسائل االجتماع�ة الذ�  المقنع الض�! االجتماعي

المختلفة، التي تقنع المرء �التزام ق�م المجتمع وقوانینه؛ وذلك بناًء على االنتماء إلى 

د ِق�م الطاعة، ومسایرة المعاییر  الجماعة، وعمل�ات التطب�ع االجتماعي منذ الصغر، وتعوُّ

وعادة ما �0ون الجزاء االجتماعي على هذا النوع من . االجتماع�ة السائدة داخل المجتمع

 وه �النبذّ الض�) االجتماعي جزاًء معنو�ًا، �معنى أن الخروج على ِق�م المجتمع، �قابله بنُ 

  .3واالستهجان، أو ال�عد عن غیر الملتزمین

ب في سیرورة غلّ �عد هذا العرض لمختلف أش0ال الض�) االجتماعي فإن المدرسة تُ   

شخصیته، وتكوNنه، وسنه  (من المعلم  التمدرس أنواعا دون أخر; �حسب خصائص 0لِّ 

�حسب سنه وجنسه،وخصائصه النفس�ة والبیولوج�ة( لمتعلموا ،)وجنسه، وخبرته التعل�م�ة( 

                                                 
 73نفس المرجع ، صمعن خلیل العمر ،  1
، 2007.2008،ال�من ،جامعة صنعاء، دراسات س0ان�ة ،1د"لوم عالي مهنيدب"برنامج الدراسات العل�ا خالد مصعد،  2

 khalid_musad@maktoob.com ، 3ص
 المرجع الساب=،نفس الصفحة 3



  األ�عاد التر�و�ة لمقار�ة التدر�س �الكفاءات                                            الفصل الثاني

 111 

وأح�انا أخر; بنوع المادة الدراس�ة، . من بیئته األسرNة واالجتماع�ة ادا بهالتي جاء مزوّ 

  . وخصائص المدرسة، ونوع إدارتها ور�ما �حسب البیئة االجتماع�ة المح�طة �المدرسة

  الض�! االجتماعي في الدین اإلسالمي .  6.  2
  

دین الق�م واألخالق التي تدعو إلى النظام واالنض�اj في العادات و  اإلسالم  

فالض�) أوال �0من في المراق�ة الحاضرة � في 0ل زمان وم0ان، وفي 0ل . الع�ادات

و الص�ام . فالصالة ال �م0ن أن �ق�مها العبد وهو غافل عن رقا�ة هللا له. حر0ة وس0ون 

وتحضر فیها رقا�ة هللا �التقو; و اإلخالص في ما من ع�ادة إال . 0ذلك والز0اة والحج

ذلك ومن �عظم :((وقد وردت في ذلك 0ثیر من اآل�ات القرآن�ة منها قول هللا تعالى. الع�ادة

قل هللا أعبد مخلصا له :((ومنها قوله تعالى }32:الحج{)) شعائر هللا فإنها من تقو; القلوب

سالم إل�ه أفراد المجتمع ینطل= من فوجه الض�) الذ� یدعوا اإل. }14:الزمر{)) دیني

و�م0ن . اإلخالص 0قوة خف�ة تجعل الناس ملتزمین بنم) معین من السلوك الصادر عنه

بذلك أن تسیر الح�اة االجتماع�ة متوحدة �مجموعة من الضوا�) الوجدان�ة التي تر�طهم 

  .الجنة للمتقین والنار للعاصین: �الجزاء من وجه�ه

الم قدم أح0اما واضحة ودق�قة تخص الض�) االجتماعي أما عن العادات فاإلس 

من جانبین، األول متعل= �منظومة الق�م األخالق�ة التي تفصل بین ما هو صح�ح وما هو 

فتبین األخالق الحمیدة الصالحة لبناء المجتمع والواجب إت�اعها، واألخالق  ،خاطئ

یتعل= �األوامر والنواهي المحددة  والوجه الثاني. القب�حة التي تفسده، والتي یجب اجتنابها

�ما جاء في اآل�ة الدالة . لحفi النظام االجتماعي jفتحد الحدود التي تجعل المسلم مر�و

آل {)) 0نتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون �المعروف وتنهون عن المن0ر:((على ذلك

ألمر هنا ال یخص وا. فالخیرNة التي اختص هللا بها المسلمین مبن�ة على األمر }110:عمران

والنهي 0ذلك ال یخص . فردا �عینه أو جماعة، بل الكل مطالب �ه و�السعي نحو تحق�قه
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هیئة أو مؤسسة أو شخصا معینا، بل الخطاب في هذه اآل�ة �ضع الجم�ع أمام مسؤول�ة 

  .  الض�) الذ� �حفi الح�اة االجتماع�ة �المعروف و�حمیها من المن0ر

شخص�ة إیجاب�ة حسنة السلوك، صادقة ذا لفرد أن �0ون لقد طلب اإلسالم من ا"   

 .ات صالة حسنة �من حوله من أفرادالقول والتعبیر، قو�ة اإلرادة، جیدة التف0یر، ذ

وحرص اإلسالم على إح�اء الضمیر في الفرد ودعا إلى مراقبته � تعالى في السر والعلن 

حر0ة من حر0اته، وتصرف من حتى تكون هناك محاس�ة دق�قة بین المرء ونفسه في 0ل 

فما طل�ه اإلسالم من الفرد یدخل ضمن اإلطار العام للض�) االجتماعي . 1"تصرفاته

فهو في النظام . الذ� تتحدد ف�ه م0انة الفرد �النس�ة لنفسه ولغیره من أفراد المجتمع

  .االجتماعي محفوs الكرامة والم0انة ما احترم قواعد هذا النظام

  (�حلي االجتماعي في الدین اإلسالمي إلى جانب األمر �التّ  وتظهر صور الض

في جانب آخر یر0ز على اجتناب الفواحش وسيء فهو  ،�األخالق الحسنة وم0ارمها

نحرافي 0اإلجرام، وانحراف األحداث، وٕادمان الخمور والمخدرات فالسلوك اال .األخالق

والزنا والسرقة إلى غیر ذلك من اآلفات االجتماع�ة وضع لها اإلسالم حدودا وجزاءات 

  . سبل الوقا�ة والتحذیر من الوقوع فیهاذلك تردع مرتكبیها، 0ما وضع لها قبل 

ذم�مة نجد القرآن الكرNم في ین من األخالق الحمیدة واألخالق البین هذین الحدّ 

0ل منهما، فصالح المجتمع �صالح أفراده بتلك �ن الجزاء المقرون بیّ 0ثیر من اآل�ات یُ 

�الترغیب . األخالق، وفساده 0ذلك (�وهو ما �ستوقفنا نحو تحدید نوع الجزاء المرت

ع�ة فقصص القرآن الكرNم عن األمم التي هلكت �سبب تفشي األمراض االجتما. والترهیب

)) ظهر الفساد في البر وال�حر �ما 0سبت أید� الناس:((فیها 0ثیرة منها قول هللا تعالى

علیهم  فصبّ . فأكثروا فیها الفساد. الذین طغوا في ال�الد:((ومنها قوله تعالى }41:الروم{

ولذلك فاإلسالم واضح في موقفه . }14ـ11:الفجر{)) ك ل�المرصاد إن ر�ّ . ك سوj عذابر�ُّ 

فإلى جانب التحذیر من العقو�ة األخرو�ة فقد وضع بین  .األمور التي تفسد المجتمعاتجاه 

                                                 
 17، ص 1973، منشورات الم0ت�ة العصرNة ، بیروت ،  اإلسالم منهاج وسلوكأحمد عبد الجواد الدومي ،  1
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ولو "أید� أفراد المجتمع وسائل ردع�ة تنطل= من الواقع لحفi النظام االجتماعي العام 

اكتفى القرآن �الترهیب �غضب هللا و�العذاب األخرو� فق) لما ارتدع 0ثیر من المجرمین 

Nعد عن والمنحرفین، ألن تصر�ف الغضب، وممارسة الشهوة، وٕات�ان الجرNمة 0ثیرا ما ی

... لذلك 0ان القتل والقطع والصلب والجلد والنفي . المجرم والمنحرف الخوف من اآلخرة

إلى غیر ذلك من العقو�ات الدنیو�ة لتش0یل الرادع وتكوNن السیف المسل) على رؤوس 

  .1"الذین ال یوقنون �اآلخرة

ا 0ثیرة، فالقرآن والسنة النبو�ة أشارا إلیها ماعي في اإلسالم إذً صور الض�) االجت  

أولها االلتزام الكامل �الق�م األخالق�ة التي تحفi . بوضوح وذلك في نوعین من األش0ال

وما . وثانیها االبتعاد الكلي عن األخالق التي تهدم المجتمع و�ناءه. النظام االجتماعي

ض�) االجتماعي مقرون �المعتقد الدیني الذ� یتغلغل في تجدر اإلشارة إل�ه هو أن هذا ال

فالمعتقد جدیر �أن یدفع الفرد إلى أداء السلوك السو� طالما أنه مقتنع "نفوس المؤمنین

فااللتزام بتطبی= األوامر الداع�ة لم0ارم األخالق، أو اجتناب النواهي ولذلك . 2"�أهمیته

فالمؤمن القو� في إ�مانه أكثر . المحذرة من سیئها ی�قى مقرون بدرجة إ�مان الشخص

وهو الذ� یجعل العلماء والمر�ین في توجیههم . انص�اعا من المؤمن الضعیف اإل�مان

  . نحو تعزNز اإل�مان أوال قبل التوج�ه نحو الض�)ألفراد المجتمع ینتهجون أسالیب مختلفة 

ألن االمتثال في اإلسالم یبدأ �االعتقاد، لیت�عه العمل، وهو ما جاء في تعرNف اإل�مان 

ولذلك فاإلسالم �عزز هذا الجانب وNر0ز على .  من أنه ما وقر في القلب وصدقه العمل

اإل�مان وت�عد الفرد عن األمور تقو�  الرقا�ة الدائمة في صغائرو . الوقا�ة قبل وقوع الخطأ

العقل و القلب  ارتكاب الك�ائر، وما أكثر اآل�ات القرآن�ة واألحادیث الشرNفة التي تخاطب

�االقتناع �سالمة الطرN= التي �0ثر فیها الخیر وخطورة الطرN= التي �0ثر فیها الشر .  

                                                 
دار اإل�مان للنشر والتوزNع، طرابلس، لبنان ،  ، القرآن وعلم االجتماع. ق�س قرآني على المجتمع دمحم أحمد درن�قة،  1

 119، ص 1991
،  1993ع�ة ، اإلس0ندرNة، مصر ، ، دار المعرفة الجام j ،1 القانون والضوا�! االجتماع�ةسام�ة دمحم جابر ،  2

 221ص
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  االجتماع�ةاأل�عاد  . 3
  

  الجتماع�ة في المنظومة التر�و�ةدواعي التخط�! لأل�عاد ا.  1.  3

 حول طرائ=مت�اینة في نظرتها للمتعلم منذ القد�م 0انت وال تزال الفلسفات التر�و�ة   

 نأإال . �النس�ة للمجتمع و�صورة أكثر إیجاب�ة �النس�ة له  ،تنشئته داخل المدرسة

تلقي أنه �0ان متكامل ال �حتاج إلى  �اتت ش�ه متفقة علىالمعاصرة  التر�و�ة�اسات لسّ ا

نم�) لسلو0ه ل�صیر التّ ، وال على أساس فق) المعرفة في ش0لها التقلید� التلقیني ال�حت

وهو الجانب . ز عل�ه في األنظمة المدرس�ةیتر0یجب الخر آ، وٕانما هناك جانب 0اآللة

 ال إطارا مرجع�امش0ّ . من الحدود المدرس�ة إلى المجتمع معلُّ االجتماعي الذ� ینتقل ف�ه التّ 

التر�و�  النظام ها ضمنمخرجاتل�ستقبل في النها�ة  ،أهداف التر��ة في البدا�ةیوجه 

و االقتصاد�ة أو اإلدارNة أو الصح�ة أسواء منها الس�اس�ة  ،األنظمة األخر; المتفاعل مع 

   .أو غیرها من األنظمة المجتمع�ة األخر; 

وعبر التارNخ 0انت الفلسفات  ،مختلفة خالل مرجع�اتأهداف التر��ة تنبني من   

 المن�عثةقتصاد�ة الدین�ة أو االثقاف�ة أو النا�عة من الق�م الالق�م المجتمع�ة د جسّ التر�و�ة تُ 

ومع تطور البیداغوج�ات الغر��ة واألمر�0Nة في مجاالت التر��ة . من مقومات المجتمع

طرأت على األنظمة المدرس�ة تحوالت 0بیرة 0ان لها األثر االجتماع  وعلم النفس وعلم

بین الثمانینات  ،التنم�ةفي المراحل التي 0انت تنتهج فیها س�اسات على الدول النام�ة، 

العالم�ة في  تغیراتملكن  مع بروز مجموعة من ال .والتسعینات من القرن الماضي

واالقتصاد�ة واألمن�ة والثورة المعلومات�ة  الخارج�ةات الس�اس األنظمة الدول�ة من حیث

لد; الدول النام�ة توجهات جدیدة مبن�ة على الضغوj ظهرت  إضافة إلى العامل األمني،

مبني على واحدا منها، ف0ان اإلصالح التر�و� . الم�اشرة وغیر الم�اشرة لس�اسة اإلصالح

  .غر�ي واألمر0Nي على الخصوصعلى العالم ال فروض �ش0ل مقنعنوع من االنفتاح الم
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ففي الجزائر مثال 0ان هذا التوجه نحو العالم�ة والعولمة في آن واحد ضرورة   

ولتوض�ح �عض تداع�ات هذه الجوانب . مجتمع�ة، تفرضها مختلف التأثیرات السالفة الذ0ر

  :المؤثرة في الح�اة االجتماع�ة 00ل ، نعرض ل�عض تأثیراتها ف�ما یلي

  سيالس�الجانب ا: أوال

ل النظام الس�اسي في �عد االنفتاح على األنظمة الد�مقراط�ة في العالم، وتحوّ  

الجزائر إلى التعدد�ة الحز��ة، متماه�ا مع ما 0ان �حدث في الدول التي 0انت منحازة 

 ، و�عد انه�ار القطب األخیر)الوال�ات المتحدة األمر�0Nة واالتحاد السوف�اتي(ألحد القطبین 

ي منظومات جدیدة  في نها�ة االستراتیج�ات الس�اس�ة إلى ضرورة التغییر وتبنّ ل وتحوُّ 

أین  ،الجزائر منخرطة في نوع من الحراك الس�اسي غیر المسبوق  القرن العشرNن، 0انت

0انت الرؤ; حول العالقات المجتمع�ة داخل المؤسسات التي تستهدف تكوNن مجتمع 

 .ع أطر منهج�ة تبنى علیها الس�اسة التر�و�ةجدید �عقل�ات عصرNة ألفراده تتطلب وض

فتغییر البرامج التعل�م�ة وتحدیث :" وهذا ما نلمسه في مقدمة المنهاج الجدید �القول

ن عولمة الم�ادالت تملي على المجتمعات أمحتو�اتها أضحت تفرض نفسها خاصة و 

فالمعنى من ذلك أن  1".تحد�ات جدیدة لن ترفع إال �اإلعداد الجید والتر��ة الناجعة لألج�ال

خاصة مع ظهور  ،الحراك الس�اسي �فرض على الدولة تغییر مختلف األنظمة التا�عة لها

0ل ذلك 0ان مقرونا �المؤسسات الس�اس�ة التي  .أحزاب س�اس�ة تشارك وتنتقد البرامج

�ضاف هذا و  .معتالمجنشاطها الس�اسي لد; أفراد 0انت تتكون �التدرNج  وتتطور في 

إلى ذلك الوعي الشعبي المنتشر مع نها�ة الثمانینات و�دا�ة التسعینات، خاصة لد; 

�حصل �عیدا عن حیث لم �ص�ح التخط�) التر�و� . األوساj التر�و�ة ولد; أول�اء التالمیذ

  . متا�عة األطراف االجتماع�ة المختلفة

  

                                                 
،الدیوان الوطني الموس�ق�ة والتش@یل�ة والبدن�ةمناهج السنة الرا�عة متوس! لمادة التر��ة وزارة التر��ة الوطن�ة، 1

 3،ص2005،للمطبوعات المدرس�ة،الجزائر
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  الجانب االقتصادO: ثان�ا

األخر; 0انت تفرض على الجزائر ر�) المؤسسة  التغیرات االقتصاد�ة العالم�ة هي  

وعلى مستو; التعل�م  ،التر�و�ة بإصالحات جذرNة على مستو; التعل�م القاعد� والثانو� 

ل�سانس، (الجدید المسمى ضمن النظامالمخرجات التعل�م�ة  خاصة في مستو;  العالي

اإلسراع في تخرNج حیث أضحت أولو�ات النظام التر�و� . lmdأو نظام ) ماستر، د0توراه

والمبررات  .0فاءات تتفاعل مع التغیرات الحاصلة في منظومة االقتصاد العالمي

الموضوع�ة التي تستند علیها المنظومة التر�و�ة في ذلك هي اللجوء إلى عولمة قطاع 

س�اسة اإلصالح التر��ة على عدة مستو�ات، منها البرمجة التر�و�ة المبن�ة على 

تهجها الدولة، والتي تستدعي الموازنة بین اإلنفاق على التعل�م والعائد االقتصاد� التي تن

  .ثناء تخط�) المنظومة التر�و�ةأالمنتظر 

  تكنولوجيالجانب ال: ثالثا

تسایر الثورة المعلومات�ة هي الش0ل اآلخر الداعي إلى تخط�) التر��ة �ش0ل جدید   

تطور المعلومات وانتشارها على ف�ه المنظومة التر�و�ة نظیراتها في العالم من حیث 

فاستخدام الوسائل  .العالم�ة، و طرق الحصول علیها، من حیث السهولة والسرعة الش�0ات

وتم0نهم من مختلف أعمارهم ومستو�اتهم  لد; جم�ع أفراد المجتمعالتكنولوج�ة المتطورة 

من استخدامها في الحصول على المعلومة المعرف�ة �ش0ل عام تفرض على المخططین 

توج�ه األهداف االجتماع�ة نحو عمل�ة الترشید في استخدام هذا اإلطار للتر��ة 

  .الصغار و�0ون ذلك �االستخدام السل�م لها خاصة لد;. التكنولوجي المفتوح

فزNون والقنوات الفضائ�ة المتنوعة هي األخر; وسیلة من الوسائل التكنولوج�ة التل  

التي 0انت �انتشارها لد; األسر، تساهم �ش0ل م�اشر وغیر م�اشر في تزوNد األطفال 

�المعارف والمعلومات، ور�ما حتى السلو0ات ونواحي أخر; �قدرتها الفائقة في منافسة 

ون مبررا من المبررات التي ساهمت في إعادة النظر في المدرسة في العمل�ة التر�و�ة تك

یتناسب مع مصادر المعرفة �أش0الها التكنولوج�ة المنظومة التر�و�ة وص�اغتها �ش0ل 

     .المتزایدة یوما �عد یوم في التطور
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  الجانب األمني: را�عا

0ان له دور في تخط�) المنظومة التر�و�ة الجدیدة سنة  اآلخر وه لجانبهذه ا

وذلك على مستوNین أحدهما داخلي یتعل= �األحداث الحاصلة في ال�الد وآخر  2003

ف�النس�ة للمستو;  .تغیرات في الس�اسة األمن�ة العالم�ةخارجي یتعل= �ما شهده العالم من 

استدعت إحداث تغییرات في الس�اسة  األول 0انت المأساة الوطن�ة أحد أهم المبررات التي

 فاآلثار التي نتجت عن الصراعات الس�اس�ة وارت�اطها �ظاهرة اإلرهاب والعنف. التر�و�ة

المسلح خلفت 0ثیرا من االنع0اسات السلب�ة على الناح�ة االجتماع�ة من حیث األف0ار 

االستراتیج�ات  ؤ; حولد الرُّ مع توحُّ أما على المستو; الخارجي ف. ومن حیث السلو0ات

، وانخراj الجزائر ضمن لوائح المنتشرة في العالمة اإلرهاب ظاهر  ومةاالجدیدة لمق

. المنظمات الدول�ة المعن�ة �مقاومة اإلرهاب بجم�ع أش0اله، خاصة منه المسلح واتفاق�ات

التر��ة وف= المنظومة �سعى إلى تخط�) أن  ي فيلنظام الس�اسمبررا آخر ل0ان  0ل ذلك

من جهة، ولالنخراj في التصورات الدول�ة الجدیدة من جهة  الكل�ة للمصالحة الوطن�ة

دون أن نغفل �أن جم�ع المستو�ات السا�قة 0انت تنظر إلى الدین على أنه عامل  .ثان�ة

   .  جوهر� في أس�اب التغییر وفي نفس الوقت ال یجب است�عاده أثناء التخط�) التر�و� 

تأسس فیها توجه جدید للمدرسة الجزائرNة  ،التر�و�ة سةس�اال مع اإلصالحات في

لموجهة لمستخدمي التر��ة في تصرح فیها المناهج امبني على االخت�ارات الوطن�ة التي 

... تسعى المنظومة التر�و�ة من خالل المناهج التعلم�ة:"تحدیدها للغا�ات التر�و�ة �ما یلي

ق�م الجمهورNة والد�مقراط�ة، : �االخت�ارات الوطن�ةإ�صال وٕادماج الق�م المتعلقة إلى تحقی= 

  .1"الق�م االجتماع�ة واالقتصاد�ة والعالم�ة الهو�ة، ق�م

الدواعي التي وجهت الس�اسة التر�و�ة وجهتها ل�عض ومن خالل ما عرضناه   

وهي . في ذلك الق�م على�األساس مبني التر�و� ، فإننا نجد التخط�) اإلصالح�ة الجدیدة

 تظهر فیها األ�عاد االجتماع�ة للتر��ة مبن�ة على العالقة الكبیرة للمجتمع �التر��ةالتي 
                                                 

،مط�عة الدیوان الوطني للتعل�م والتكوNن عن مناهج السنة الثان�ة من التعل�م المتوس!وزارة التر��ة الوطن�ة، 1
 6،ص2003�عد،
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�عض فالسفة التر��ة الق�م مصدرا أساس�ا ألهداف التر��ة، بناءا  عدّ "حیث .احدیثو  اقد�م

فأ�ة أهداف تر�و�ة ما هي إال تعبیر على أح0ام ق�م�ة . على العالقة الضرورNة بینهما

  . 1"ن وعي أو عن غیر وعيسواء أكان ذلك ع

عن هذه القاعدة، رغم ما �ظهر في  والمنظومة التر�و�ة في الجزائر ال تشذُّ   

خاصة مع المرحلة اإلصالح�ة . مناهجها من تر0یز على جوانب أخر; في تنشئة المتعلم

الذ�  فردمتوجهة �الخطاب فیها لل. �األساسالتي تستهدف التنم�ة االجتماع�ة و  ،األخیرة

�عتبر الفاعل في إنجاحها من خالل الدعوة إلى مشار0ته الفاعلة في جم�ع الم�ادین 

والتر��ة واحدة من هذه المجاالت المعن�ة �اإلصالح والتغییر وف= المستجدات . االجتماع�ة

  .الداخل�ة والخارج�ة

حینما نشیر إلى التر��ة فإننا �الضرورة ملزمون �أن نستوضح الدالالت   

�عبرون عنها یولوج�ة التي تدفع المعنیین �التخط�) التر�و� إلى توج�ه التر��ة وجهة سوسال

والتي ترمي جم�عها إلى تكوNن مجتمع حدیث  ،عصرNة تتالءم واإلصالحات األخر; �أنها 

0انت تنطل= من اعت�ارات  في المجتمعات العر��ة اإلصالحاتف. ومنفتح على العصرنة

�اتت تنحى نحو توجهات  حدیثةإال أنها في أش0الها ال. �حتةس�اس�ة تارNخ�ة واقتصاد�ة 

  .أكثر مرونة من األنماj السا�قةأكثر تنوعا و 

علیها المنظومة التر�و�ة في  ُتبنىمنا �أن الق�م واحدة من أهم القواعد التي وٕاذا سلَّ   

إما بجعله  الغا�ات التر�و�ة المدرس�ة،أ� دولة في العالم فإن المعتقد الدیني ی�قى جوهر 

عامة والخاصة في المدرسة، أو بتحییده عن ه من خالله األهداف الوجّ إطارا مرجع�ا تُ 

ففي المسار األول نجد �عض األنظمة التر�و�ة في �عض الدول . النظام التر�و� 00ل

اآلسیو�ة ودول الخلیج العر�ي وٕایران وٕاسرائیل من تضع القواعد األساس�ة للتر��ة في 

بینما ال نجد ذلك عند . على الدین 0مرجع�ة أساس�ة صرNحة في ذلك المدرسة مستندة

الدول اإلفرNق�ة و األور��ة واألمر�0Nة، أین تعتمد على علمنة المدرسة وجعل الدین فیها 

                                                 
 114، ص2009، 1نشر والتوزNع، عمان األردن،j،دار الشروق للفلسفة الق�م التر�و�ةعبد الكرNم علي ال�ماني،  1
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أما �النس�ة للدول . مثل الطرف الثاني المشار إل�ه سا�قاوهي التي تُ . عنصرا ثانو�ا

ت احتالل من طرف دول غر��ة فهي تترنح بین ، خاصة منها التي مرت �فتراالعر��ة

فال هي تعتمد على . تخط�) أنظمتها التر�و�ة �محاولة التوفی= بین التوجهین السا�قین

والجزائر واحدة من هذه الدول . �علمنتهاح ین في تخط�) أنظمتها التر�و�ة وال هي تصرّ الدّ 

ین اإلسالمي مبن�ة على احترام الدّ جه إلى تجسید المنظومة التر�و�ة وف= ثوابتها الالتي تتّ 

  .0معتقد، لكنها تسعى إلى تحییده في قضا�ا أخر; 

ر التخط�) التر�و� مبني الق�م ل�ست دین�ة فق) 0ما هو معلوم، وال �م0ننا تصوُّ   

وٕانما هنالك ق�م تثیر 0ثیرا من االختالفات بین . فق) على تفعیل الدین أو تحییده

ا على تش0یل األسلوب الذ� فالق�م والمعاییر تعمل سو�] " .الثقافي المجتمعات في مفهومها

م على علي من ق�مة التعلُّ ففي الثقافات التي تُ . یتصرف �ه أفراد ثقافة ما إزاء ما �ح�) بهم

للدراسة، سبیل المثال، فإن المعاییر تشجع الطل�ة على تكرNس جانب 0بیر من طاقاتهم 

  . 1"لتضح�ة بجانب 0بیر من الجهد والمال لتعل�م أبنائهم0ما أنها تحفز الوالدین على ا

ولذلك فالمقار�ة �الكفاءات التي تعتمدها المنظومة التر�و�ة حال�ا هي ق�م متداخلة 

عن التي تصل  التوجهات الس�اس�ة التي تسعى نحو التوفی= بین المؤثرات الخارج�ةمع 

الحدیثة  التكنولوج�ة طرق التواصلاإلعالم و التجارNة ووسائل الس�اس�ة و طرN= الم�ادالت 

في س�اسة اإلصالح المبن�ة على الداخل�ة  و�ین التأثیرات .معاییرها الثقاف�ة�اختالف 

   .الصحة والتجارة والبیئة وغیرها من القطاعات الموجهة للمجتمع میدان االقتصاد و

مد مرجعیتها من الق�م في المنظومة التر�و�ة الجدیدة تست مثال األ�عاد االجتماع�ةف  

و�ما أن الق�م تش0ل عنصرا حیو�ا في بناء العمل�ة التر�و�ة، فإن التر��ة في ."�صفة عامة

ة المتضافرة في جوانبها و�ّ مجملها تدور حول عمل�ة أساس�ة، هي تش0یل الشخص�ة السّ 

ه الروح�ة والعقل�ة والوجدان�ة والخلق�ة واالجتماع�ة، وهذا یتم من خالل إكساب هذ

                                                 
 مر0ز دراسات الوحدة العر��ة، ،j،4)مع مدخالت عر��ة(علم االجتماع أنتوني قیدنز،ترجمة فایز الص�اغ،  1

 83، ص 2005بیروت،لبنان،
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ول�ست هذه الق�م سو; تعبیر على ما . 1"الشخص�ة عددا من الق�م األساس�ة الوظ�ف�ة

�حدث من حراك ف0ر� واجتماعي في 0ل مرحلة إصالح�ة �مر بها المجتمع، ف�0ون بین 

  . � المحافظة على التراث الق�مي و�ین االنفتاح على الثقافات المعاصرةحدّ 

  المدرس�ة التر��ةفي الق�م األ�عاد و .  2.  3

العالقة بین الق�م والتر��ة عالقة ت�ادل�ة، فالق�م توجه العمل�ة التر�و�ة 0املة، وهي   

في الوقت ذاته في حاجة إلى وسائل وأسالیب ونظام تر�و� لتحق�قها، فمن دون التر��ة 

والمدرسة في نظامها التر�و� ال  .�2صعب غرس الق�م، ومن ثمة فال فائدة ترجى من الق�م

0ل ، توجهها وتجمع فیها التر�و�ة دون وجود أهداف مجتمع�ة �عاد�م0ن أن تنبني فیها األ

�ق�ة أفراد المجتمعو  المشار0ین في العمل�ة التر�و�ة حولها.  

ألن المدرسة هي نتاج المجتمع، ف�الضرورة تعمل التر��ة داخلها على غرس الق�م   

بتنوع مصادرها، ألجل نقل التراث الثقافي والق�مي من جیل إلى جیل حتى المجتمع�ة 

المدرسة ل�ست نظاما ف" .�حتفi المجتمع �مقوماته من خالل عمل�ات التعلم المختلفة

اجتماع�ا معزوال، بل هي جزء من نظام اجتماعي أكبر هو المجتمع، وهي بذلك تحمل 

أن المدرسة هي المرآة التي تع0س الح�اة النق�ة ذلك  ،عالقة مت�ادلة مع هذا النظام الكبیر

0ما أنها تؤثر ف�ه عن طرN= تزوNده �األفراد الذین تش0لهم وتدر�هم للعمل . في المجتمع

و0لما 0ان التزامهم �ق�م المجتمع راسخا في تصوراتهم وسلو0اتهم، 0ان ذلك داللة  3."ف�ه

اد ال�عض منهم على هذا المسار، بینما إذا ح. على سالمة النظام التر�و� في المدرسة

و�اتت المدرسة مهددة �فقدان . اعُتبر ذلك انحرافا على أهداف المجتمع من حیث ق�مه

  .دورها الرئ�س في ترسیخ الق�م

                                                 
 119،ص2009،عمان،األردن،1والتوزNع،j،دار الشروق للنشر فلسفة الق�م التر�و�ةعبد الكرNم علي ال�ماني، 1
 117عبد الكرNم علي ال�ماني، مرجع ساب=،ص 2
نقال (209،ص2003،بیروت،لبنان،4،دار النهضة العر��ة، jفي اجتماع�ات التر��ةمنیر المرسي سرحان، 3

  (.Wiliam O.Stanley and others :Social Fondation of Education, op.cit.,p.81عن
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العالقة المت�ادلة الُمشار إلیها سا�قا بین الق�م والتر��ة تن�عث أساسا من فلسفة   

تحدید مختلف الق�م التي تنبني علیها المنظومة وٕاذا ما حاولنا . المجتمع تجاه دور المدرسة

و�التأكید فال �م0ن  .مت�اینة من بلد لبلد، ومن عصر آلخرفسنجدها المدرس�ة، التر�و�ة 

االعتماد على نوع واحد من الق�م في النظام التر�و� المدرسي، بل هناك مجموعة متداخلة 

إال أن هناك تغلیب . متعلمیها من الق�م المجتمع�ة تخط) لها المدرسة، وتستهدف بها

والمدرسة نظام مجتمعي . لجانب على جانب في مسار العمل�ة التر�و�ة �النس�ة لمخرجاتها

یتطلب مبني على عمل�ة التنشئة المقصودة س�اس�ا وتر�و�ا، وتحقی= أهداف هذا النظام 

رائي لعمل�ة و�عیدا عن المسار التقني واإلج .إعدادا دق�قا لكل أطراف العمل�ة التر�و�ة

فإن هناك . التعل�م التي �قوم بها المعلمون والمشرفون على تسییر المدرسة اتجاه المتعلمین

  .شروj مهمة تسیر بها العمل�ة التر�و�ة داخل المدرسة

، على مستو; االتفاق المبدئي على نوع الق�م المرسومة في الس�اسة التر�و�ة :أولها 

  .معأو لد; عامة أفراد المجت النخ�ة،

األهداف (التوازن في الواقع المدرسي بین األهداف المخططة في المناهج : ثان�ا

  ).المسقطة على الواقع ( واألهداف الفعل�ة )  التصرNح�ة

التواف= بین المخططین للس�اسة التر�و�ة من حیث األولو�ات في نوع الق�م التر�و�ة : ثالثا

�و�ة من معلمین ومساعدین ومستخدمین و�ین المنفذین للبرامج التر  ،الواجب تخط�طها

  .للتر��ة

 من حیث الق�م في البرامج الموجهةالتواف= المبدئي أثناء رسم األهداف التر�و�ة : را�عا

      . للتعل�م االبتدائي والمتوس) والثانو�،  و�ین الموجهة للتعل�م العالي

أثناء التحاق المتخرجین  لق�م بین مدخالت التعل�م ومخرجاتهلفي التخط�) التواف= : خامسا

�عالم الشغل.  

هذه �عض الشروj التي إذا 0ان المجتمع �سعى إلى تحقی= غا�اته التر�و�ة من   

وهي في �ساطتها تتطلب تحل�ال أكثر دقة، سنراه في . أن یراعیها م الق�ملّ خاللها في سُ 

بجم�ع النظام  على التر��ة أن تعمل على �عث الق�م فيف" وعلى العموم  .الفصول القادمة
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هداف ال یتجزأ من األ ءجز  واعت�ارهامراحله وأش0اله المختلفة داخل المدرسة وخارجها 

  .1"والمناهج وطرائ= التدرNس

التعل�م ع�ارة عن "أن في مجال آخر للعالقة بین الق�م والتر��ة داخل المدرسة، نجد 

وتكوNن االتجاهات  آخرنظام تر�و� أنشأه المجتمع لنقل المعرفة والثقافة من جیل إلى 

والق�م المرغو�ة لد; الناس و بناء شخص�اتهم �ما یتف= وفلسفة وأهداف المجتمع و 

في ذلك تكون ضرورة مجتمع�ة یتم فیها ت�ادل الخبرات من  العمل�ة التر�و�ةف. 2"تطلعاته

  .الك�ار نحو الصغار مصحو�ة �المعاییر التي �ضعها النظام التر�و� 

ین التر��ة والق�م داخل المدرسة تظهر في مستو; ال �حصر دورها 0ما أن العالقة ب  

في نقل التراث الف0ر� والمعرفي، فهي �اإلضافة لذلك معن�ة بإعداد الجیل للح�اة الواقع�ة 

و إكسا�ه ق�ما واتجاهات جدیدة للح�اة تساعده في بناء شخص�ة دینام��0ة . المعاشة

ف التحد�ات التي تفرضها العولمة والثورة متطورة و�ناء عقله المبدع لمواجهة مختل

  .3المعلومات�ة المعاصرة

ة، بل 0ما تتعرض الق�م للتعدیل والتطور، جامدالعالقة إذا بین التر��ة والق�م ل�ست   

وهو  ،البرامج المدرس�ة تطورهي األخر; تمر �التعدیل من خالل  فالتر��ة داخل المدرسة

وف=  تتطورفإذا 0انت المعارف والسلو0ات . ما ی�عث على الفاعل�ة في العمل�ة التر�و�ة

مؤثرات المح�طة �المدرسة، فاألهداف االجتماع�ة تنفتح هي األخر; على مسایرة الحراك ال

ول�س أدل على ذلك من استخدام . االجتماعي الذ� �حصل في مستو; الق�م المعاصرة

فالق�مة  .برامج المدرس�ة �عدما 0انت محصورة في نقل المعرفة فحسبالمعلومات�ة في ال

االجتماع�ة التي تمتلكها المهارة في استخدام الحاسوب، رغم أنها نشاj معرفي في 

  .ظاهرها إال أنها �اتت الیوم ق�مة تكنولوج�ة تضاف للملمح االجتماعي للفرد

                                                 
، بیروت،،دار الطل�عةj،1دور التر��ة والثقافة في بناء حضارة إنسان�ة جدیدةد الدا�م، عبد هللا عب 1

 57،ص1988،لبنان
 265نع�م حبیب جعنیني، مرجع ساب=،ص 2
 268المرجع الساب=،ص 3
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  الق�م في البرامج المدرس�ة.  3.  3

بدءا �الخطوة  ،�ة هي الجانب الفعلي في إسقاj الق�م على الواقعالعمل�ة التر�و 

ترفع فیها إشارات جم�ع النشاطات المدرس�ة  و . األولى التي �ضعها المتعلم في المدرسة

فالمواد الدراس�ة في . م فیها التلمیذ 0یف �حافi على ق�م مجتمعهعلن�ة أو مستترة یتعلّ 

. التالمیذ مجملها نحو تجسید الق�م في واقع برامجها تتضمن دروسا متنوعة ترمي في

والمقار�ة �الكفاءات التي تتبناها المدرسة الجزائرNة رغم أنها نظام مستورد مبني على 

وازن ف�ه بین تُ  ،ررسم تصوُّ  من خاللها نظرNات أجنب�ة، إال أن الس�اسة التر�و�ة تحاول

ورة الموضوع�ة نحو االستفادة خاصة �المجتمع الجزائر� و�ین الضر الحفاs على الق�م ال

  .من التجارب التر�و�ة الناجحة في الغرب

الق�م �اختالف أنواعها جاءت في المنظومة التر�و�ة �عد اإلصالحات موضحة في 

العامة إال أن 0ل مادة ورغم أنها تشترك في خصائصها . الخاصة �المواد الدراس�ةالمناهج 

بین یصوص�ة البرنامج الدراسي لها، وهو ما یتالءم وخق�م نوع معین من الظهر فیها �

نظر �عدما 0ان یُ مثال  فمادة اللغة العر��ة .التوجه التر�و� الخاص �المقار�ة �الكفاءات

إلیها في البرامج السا�قة على أنها نوع من الموروث الحضار� الواجب تلقینه للمتعلمین 

جهة والتراث الثقافي اإلسالمي ور�طهم من خالله �الماضي المتعل= �القوم�ة العر��ة من 

ا في المدرسة الحدیثة ألجل أهداف أخر; من جهة ثان�ة، أضحى الیوم ینظر إلى تعل�مه

منهاج السنة الثالثة من التعل�م فنجد في . أهم من هذه وف= تصور المقار�ة الجدیدة

تعلم حیث أن الم تدرNس اللغة العر��ة  �0تسي طا�عا خاصا،"ما �شیر إلى أن  المتوس)

�0ون قد بلغ أعتاب المراهقة؛ والمراهقة، عادة ما تحدث تغیرات في سلو0ه وفي عقله 

واعت�ارا لهذه المعط�ات، فقد تم الحرص على أن �0ون تدرNسها مجاال �فتح أمام . ووجدانه

وتمرNنا للمتعلم على الفهم واإلفهام أ� على ... المتعلم آفاقا اجتماع�ة وثقاف�ة وتر�و�ة 
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فالحاصل هنا یبین أن  .1"�قوله له سواه داء لما �قوله لغیره وحسن التلقي لماحسن األ

ل حوّ الذ� �ُ . التوجه یرمي إلى ترق�ة تدرNس اللغة العر��ة إلى مستو; التواصل االجتماعي

�الاللغة ق�مة لالنظر  (�للخلف اتجاه  على أنهوالذ� �ظهر تراث من ش0لها التقلید� المرت

وتحوNلها إلى نظرة مستقبل�ة وهي التفاعل االجتماعي بین األفراد من منطل= ترق�ة لغة 

فهي استعارة للغة من موقعها التراثي إلى موقع جدید یدخلها في منظومة . التواصل

 ش�0اتالم�اشر في غیر التواصل  عنداالتصاالت التكنولوج�ة التي �صطدم بها المتعلم 

  .عند التواصل الم�اشر في العالقات داخل المجتمعو  ،التواصل االجتماعي

مادة "تشیر فیها إلى أن�مادة أخر;  یتعل=�م0ن االستعارة �مثال آخر من المناهج 

علوم الطب�عة والح�اة تساهم �ش0ل فعال مع �ق�ة المواد التعل�م�ة األخر; في تعزNز الوعي 

وٕاقامة مواقف إیجاب�ة ... ; المتعلمینالجماعي �ما �قدمه للثقافة العامة وتنم�ة للق�م لد

إزاء المجتمع والمح�) �صفة عامة وهذا �مساعدة المتعلمین في بناء مواقف موضوع�ة 

بتعل�مهم أسس النقاش البناء لحل مشاكل وتقبل اآلخر 0طرف له آراء ووجهات نظر 

التوجه الذ� تسعى إل�ه المقار�ة الجدیدة بتدرNس مادة وهذه إشارة أخر; إلى  .2"مختلفة

فمادة علوم الطب�عة والح�اة المعروفة  .االجتماعيعلم�ة �غرض تثبیت الق�م والتواصل 

�طا�عها التجرNبي وأهدافها السلو�0ة لد; المتعلمین في تعلم المهارات التقن�ة في التحلیل 

المتعلم في صورة جدیدة یتم0ن من خاللها حیل والتجرNب والتعرف على المح�) البیئي تُ 

ا �شیر إلى األ�عاد وهو م .ع �معارف ق�م�ة للتفاعل في المجتمع من خاللهاتش�ُّ الّ 

   .االجتماع�ة للمقار�ة �الكفاءات

إلى  من األ�عاد االجتماع�ة التي تسعى المنظومة التر�و�ةهناك ق�م �م0ن اعت�ارها   

من خالل تدرNسها ضمن�ا في برامج �عض المواد حتى وٕان  تجسیدها في الواقع التعل�مي

                                                 
،الدیوان الوطني للمطبوعات مناهج اللغة العر��ة للسنة الثالثة من التعل�م المتوس!وزارة التر��ة الوطن�ة، 1

 18،ص2004المدرس�ة،
،الدیوان الوطني للمطبوعات منهاج مادة علوم الطب�عة والح�اة للسنة األولى متوس!وزارة التر��ة الوطن�ة ،  2

 136،ص2013المدرس�ة،
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التر��ة البدن�ة " أن إلىفهذه مادة أخر; تشیر فیها المناهج  .0انت في ظاهرها مواد ثانو�ة

والرNاض�ة تعتمد على الحر0ة 0ونها وسیلة تعبیر وتواصل بین األفراد داخل تنظ�م 

ي من خالل الحر0ة و أ�عاد فهي وسیلة أخر; للتواصل االجتماع. 1"جماعي منظم

أن للتر��ة البدن�ة أهم�ة 0بر; في " تدرNسها اجتماع�ا تظهر في المنهاج دائما �القول 

حین تستثمر الم0تس�ات خالل النشاj البدني والرNاضي الذ� �م0ن من  الناح�ة التر�و�ة

ا لها أهم�ة 0م. بلوغ أهداف تر�و�ة تساعد في ترق�ة واستثمار الجانب الثقافي واالجتماعي

أخر; في الناح�ة االجتماع�ة حین تساعد التلمیذ في االندماج االجتماعي �فضل 

0ما تنمي قدرة االتصال والتواف= وتعزNز العالقات . المساهمة والعمل ضمن الجماعة

وهنا تظهر بوضوح الق�مة االجتماع�ة المتمثلة في التواصل االجتماعي . 2"ال�شرNة المفیدة

     .ساس�ة أو الثانو�ة0فاءة مستهدفة من خالل المواد الدراس�ة، سواء منها األبین األفراد 0

مجال آخر للق�م التر�و�ة واالجتماع�ة في مواد التدرNس نجد اللغة الفرنس�ة تشیر   

أنها ترمي إلى تنم�ة ق�مة التواصل االجتماعي من خالل أر�عة مجاالت  في مناهجها

وهي  .écouter /parler et lire /ècrir (3( للتعلم وهي االستماع والتحدث والقراءة والكتا�ة

النشاطات األساس�ة التي �حدث من خاللها التكوNن األساسي للمتعلم في مجاالت متعددة 

عرف�ة الحاصلة في التعل�م التقلید� بل تتعداه إلى إحداث نوع األهداف الم ال تقف عند حدّ 

جانب االنشغال بالمعرفة  من التر0یز على الجانب االجتماعي المؤد� إلى تحصیل

إلى أهداف المقار�ة  �احت�اجات المتعلم المجتمع�ة وهي �مثا�ة ق�مة أخر; تضاف

التي تظهر فیها الق�م التر�و�ة في �عض اإلشارات وعلى العموم فهذه  .�الكفاءات اجتماع�ا

البرامج المدرس�ة ل�عض المواد، والمؤ0د هو أن المنهاج والكتاب المدرسي 0الهما �ضع 

المعلم والمتعلم أمام مجموعة ق�م�ة متعددة الجوانب المعرف�ة والسلو�0ة واالجتماع�ة، التي 

  .سة التي �مر بهاتستهدف تنم�ة الشخص�ة المتكاملة للمتعلم في جم�ع مراحل الدرا

                                                 
 47،ص2005،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة،منهاج التر��ة البدن�ة والر�اض�ةوزارة التر��ة الوطن�ة، 1

 48.47الوطن�ة، نفس المرجع،صوزارة التر��ة  2
  27،ص2003مط�عة الدیوان الوطني للتعل�م والتكوNن عن �عد،اج اللغة الفرنس�ة،منهوزارة التر��ة الوطن�ة،  3
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  األ�عاد االجتماع�ة ر و غیُّ التّ .  4.  3

المعروف في الس�اسات التر�و�ة عامة أنها معرضة للتبدل والتغیر بین الفترة   

طرأ على األبن�ة االجتماع�ة وعلى األنظمة التي �ما �0أمر طب�عي متعل=  ،واألخر; 

القة بین التغیر االجتماعي وألن الع .خاصة في جانبها الس�اسي واالقتصاد� ،تسیرها

الذ� �حصل في المجتمع و�ین النظام التر�و� الذ� �سود تطب�قه في نفس الفترة، فإن 

  .على مراعاة الجوانب التي �مسها التغیر بن�االتخط�) في الس�اسة التر�و�ة �0ون م

هذه العالقة الحاصلة بین التغیر االجتماعي والتخط�) التر�و�، تضع المشرفین   

عمل�ة اإلصالح التر�و� أمام معادلة مهمة �ستوجب فیها التوفی= بین الثوابت والق�م  على

التي هي في أصلها غیر قابلة للتغییر، و�ین ضرورة التفاعل مع المستجدات بإحداث 

الصعو�ة في هذه المعادلة عند المخططین  وال �قف حدّ  .الجدید في أنظمة المجتمع

  .في العمل�ة التر�و�ة والمعنیین بها من أفراد المجتمع فحسب بل یتعداه إلى المشار0ین

ألفراده، فإنه قد �حدث   ألن التغیر قد �ساهم في تقدم المجتمع و�سبب بذلك الرضا  

لأل�عاد  االست�ضاحما �حیلنا إلى موقع هذا و . الرضا عل�ه مالع0س فیتسبب في تأخره وعد

من حیث موقعها في حالة التغیر  ،االجتماع�ة المخططة في إصالح المنظومة التر�و�ة

لد; المشار0ین في العمل�ة التر�و�ة أو لد; أفراد المجتمع االجتماعي الذ� شهدته الجزائر 

  :وألجل ذلك نتعرض ف�ما یلي ل�عض المفاه�م المتعلقة للتغیر االجتماعي .المعنیین بها

  تعر�ف التغیر االجتماعي.  1.  4.  3

ل �حدث في النظم لى 0ل تحوُّ إ�شیر "التغیر االجتماعي نجد أنه  اتمن بین تعرNف  

سواء 0ان ذلك في البناء أو الوظ�فة خالل فترة زمن�ة  االجتماع�ة،واألنساق واألجهزة 

ذلك التحول الذ� �قع في البناء االجتماعي من حیث " ف على أنه عرّ �ُ 0ما  .1"محددة

وفي تعرNف آخر نجد أن  .2"والماد�) المعنو� (ز� نتاج الثقافي الرماإل و الق�م والمعاییر،

                                                 
 268،ص1999،دار الشروق،عمان ،األردن،j،1علم اجتماع التر��ةعبد هللا الرشدان،  1
 289،ص2006الشروق للنشر والتوزNع،عمان،األردن،،دار j،1المدخل إلى علم االجتماعمعن خلیل عمر وآخرون، 2



  األ�عاد التر�و�ة لمقار�ة التدر�س �الكفاءات                                            الفصل الثاني

 127 

یدل على العمل�ة التي تحدث من خاللها تغیرات جوهرNة في البن�ان "التغیر االجتماعي

   .1"االجتماعي والمهام الخاصة �األجهزة االجتماع�ة 

فالتغیر هو حالة طب�ع�ة تنشأ من خالل المستجدات التي تحدث في أبن�ة المجتمع   

عدة عوامل داخل�ة أو  تأثیرتحت . المختلفة، وفي عالقات األفراد من خالل ذلك التبدل

  .وقد تكون نتائجه إیجاب�ة 0ما �م0ن أـن تكون سلب�ة. خارج�ة

  عوامل التغیر االجتماعي.  2.  4.  3

االجتماعي نتیجة عدة عوامل تختلف تأثیراتها حسب المجتمع الذ�  �حصل التغیر  

  :فنجد من بین هذه العوامل. �قع ف�ه، وحسب الفترة الزمن�ة الواقع فیها

الموقع الجغرافي وما �حصل ف�ه من تبدالت مناخ�ة، یجعل أفراد  :ـ البیئة الطب�ع�ة

المجتمع �غیرون من نشاطاتهم الح�ات�ة وف= ما تقتض�ه بیئتهم، فس0ان الصحار� ل�سوا 

0س0ان السواحل، ومناط= الج�ال ل�ست 0السهول أو الهضاب، والحال �قال في نوع 

وحتى . "عل المع�شي في مناشطهمالمناخات التي تجعل من األفراد في ضرورة من التفا

في المجتمعات األكثر تقدما في الصناعة والقادرة على إحداث تغیرات جوهرNة في البیئات 

     .2"المح�طة الطب�ع�ة، فقد 0ان للبیئة تأثیرها علیهم

فالنمو الس0اني من أكثر العوامل المساهمة في إحداث التغیر في أبن�ة  :حجم الس@انـ 

اهر الد�مغراف�ة المختلفة الحاصلة في تعداد الس0ان من موالید ووف�ات والظو . المجتمع

ف0لما . وغیرهما �ساهم في إحداث أنماj جدیدة في مع�شة األفراد اقتصاد�ا وس�اس�ا وثقاف�ا

0ان حجم الس0ان 0بیرا 0ان تعقد الح�اة االجتماع�ة فیها 0بیرا، وهذا ما نلمسه في الدول 

رة �عدما بدأت مجتمعاتها في االتجاه نحو الحداثة في منظوماتها النام�ة في اآلونة األخی

�ة من استقاللهاNالصح�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة مقارنة مع ما 0انت عل�ه في المراحل القر.  

                                                 
 288المرجع الساب=،ص 1
 289معن خلیل عمر وآخرون، مرجع ساب=،ص 2
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فالتطور الذ� �حصل في المجتمع من خالل االختراعات  :ـ التقدم العلمي والتقني

وهو الحاصل الیوم مع ما تحدثه . نتائجهفراد مع األواالكتشافات ی�عث على تفاعل 

الوسائل التكنولوج�ة من أقمار صناع�ة وقنوات فضائ�ة وهواتف محمولة وآالت 0هر�ائ�ة 

0ل ذلك ی�عث وم0نات صناع�ة وفالح�ة حدیثة، وأجهزة طب�ة ومواد صیدالن�ة، . متطورة

فاالختراعات عمل�ة اجتماع�ة ". المجتمع وفي عالقات أفرادهأحوال على سرعة التغیر في 

  .1"تتضمن عددا من اإلضافات أو التعد�الت والتي ساهمت في تغییر الح�اة االجتماع�ة

فالنشاطات الحاصلة في م�ادالت السلع، وتغیر األف0ار االقتصاد�ة  :ـ العوامل االقتصاد�ة

ر في طرNقة ح�اة واختالف أسالیب اإلنتاج واستعمال التكنولوج�ا الحدیثة یؤد� إلى تغی"، 

وجم�ع ذلك �0ون مر�وطا �التفاعالت الحاصلة في  .2"الناس وتزNد في عمل�ات اإلنتاج

الح�اة االجتماع�ة جراء النظام االقتصاد� الذ� یؤد� �الضرورة إلى إحداث التغییر في 

  .سلو0ات األفراد وتفاعالتهم

 Zإلى تبدل في نظام الح0م، أو عمل�ات الس�اس�ة التي تؤد� فال: ـ األحداث الس�اس�ة الكبر

في النشاطات الحز��ة واالنتخا�ات واألحداث الخارج�ة في العالم ، 0لها تؤد� إلى التغیر 

0ما أن األحداث الكبر; في العالم  .االجتماعي المر�وj في جوهره �قوانین النظام الس�اسي

0انه�ار االتحاد السوفییتي ، والحروب المختلفة في العراق وأفغانستان، وأحداث سبتمبر 

أو األحداث التي تحصل حال�ا في الدول العر��ة 0ما �سمیها ال�عض �الر��ع . في أمر0Nا

; األبن�ة 0ل ذلك �ساهم �قس) 0بیر في إحداث تغییرات 0بیرة على مستو . العر�ي

  .  االجتماع�ة وتفاعالت األفراد فیها

الهدف  فإن ،من منطل= الفعل التر�و� الذ� تقوم �ه المؤسسات التر�و�ة :ـ عامل التر��ة

من التر��ة هو إحداث التغییر اإلیجابي في ح�اة الشخص من حالة المعرفة ال�س�طة 

وداخل المجتمع �0ون النظام . والسلوك غیر السو� إلى حالة النضج المعرفي والسلو0ي
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فالمجتمع الذ� تمثله المدرسة . " المدرسي هو أساس األنظمة التي ینبني علیها التغییر

ولكنه یتغیر �استمرار وف= مطالب التغیر والتكیف لألفراد  ل�س مجتمعا ثابتا،

  . 1"والجماعات

�م0ن اإلشارة في األخیر إلى أن هناك عوامل 0ثیرة أخر; �م0نها إحداث التغییر 

االجتماعي 0العوامل اإلیدیولوج�ة، واالحتكاك الثقافي بین الشعوب، والحروب والثورة في 

  .مل اإلیدیولوج�ةعالم االتصاالت والمعلومات والعوا

في   Gi Rochi)جي روشي(ومن أهم صفات التغیر االجتماعي 0ما بینها العالم    

  :02تا�ه التغیر االجتماعي ما یلي

ـ �حدث التغیر االجتماعي في البناء االجتماعي 00ل مؤثرا على ه�0ل نظام المجتمع في 

  .جم�ع م0وناته

0بیر على أسلوب ح�اتهم  األفراد وله تأثیرـ �عد ظاهرة عامة توجد عند مجموعات من 

  .وتف0یرهم

�حدث في فترة زمن�ة محددة أ� یتضمن نقطة مرجع�ة لمقارنة ما وصل إل�ه التغیر في ـ 

  .الفترة المحددة للدراسة مع ما 0ان عل�ه في الماضي

ـ له صفة االستمرارNة فهو غیر مؤقت ول�س سرNع الزوال، 0ما أن له صفة الشمول�ة، 

  .�مس فئات 0بیرة من الشعب مغیرا في طراز مع�شتها وح�اتها االجتماع�ة حیث

التي  واالتجاهات وعلى العموم فالتغیر االجتماعي ینظر له من خالل النظرNات   

مثال النظرNة التارNخ�ة ما في مرحلة تارNخ�ة معینة، فنجد على سبیل ال اتسود مجتمع

جتماعي بوصفه واقعا متحر0ا متغیرا والد�الكت��0ة الذ� تنظر إلى الواقع اال

والنظرNات الخط�ة االرتقائ�ة التي تر; أن التغیر االجتماعي �سیر في خ) .�استمرار

 .متصاعد ارتقائي إلى األمام في مراحل مختلفة 0ل واحدة منها أفضل من سا�قتها

                                                 
 167منیر المرسي سرحان، مرجع ساب=،ص 1
،دار 1،المرجع في م�اد� التر��ة،1992jوآخرون،نقال عن التل،سعید (نع�م حبیب جعنیني،مرجع ساب=، 2
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تبر فیها والنظرNة الوضع�ة ألوغست 0ونت، المعارضة للمنهج الماد� الد�الكت�0ي والتي اع

ونظرNة الدورة . هي المرحلة األخیرة لتطور المجتمع وخاتمة التارNخ الوضع�ةالمرحلة أن 

في سیرها إلى االجتماع�ة التي تر; أن عمل�ة التغیر االجتماعي تأخذ ش0ال دائرNا تنتهي 

 والتي یر; فیها ابن خلدون أن المجتمعات اإلنسان�ة تعید. نقطة البدا�ة التي انطلقت منها

  .1دورتها االجتماع�ة من جدید مع اختالفات �س�طة بینها

  عوائ9 التغیر االجتماعي.  3.  4.  3

الجتماعي أو الثقافي التغیر الذ� �حدث في المجتمع �أنواعه المختلفة سواء منه ا  

التقدم وتجعله معرضا للجمود أو أو التر�و�، �م0ن أن یتعرض لعوامل تع�قه على 

  :التخلف، أهمها

  الرغ�ة في المحافظة على الثقافة التقلید�ة: أوال

 مع الق�م والعادات والتقالید تتداخل نشاطات التغیر االجتماعيو�ظهر هذا حین   

واألعراف، فتبدو للفئات المحافظة على أنها تهدد م0ونات أبنیتها االجتماع�ة خاصة منها 

قف الرافضین للتغیر في بروز وتحتد موا. ما یتعل= �األسرة والمدرسة ونظامهما التر�و� 

فالمظهر والمل�س  .�عض الق�م المستحدثة في العالقات االجتماع�ة بین األج�ال المتعاق�ة

واللغة المصاح�ة لحر0ة التغیر االجتماعي ت�عث على التخوف من ت�عات ذلك على 

  .وهو ما یبد�ه الك�ار طب�ع�ا حین مشاهدتهم ل�عضها لد; الصغار. مقومات المجتمع

فالتغیر في جوهره قد �0ون مفیدا �االنتقال من مستو; عالئقي في المجتمع بین   

الموروث الثقافي �عی=  أفراده في 0ثیر من المجاالت، إال أن الرغ�ة في المحافظة على

في هذه الحالة حر�0ة التغیر االجتماعي فینشر في المجتمع ثقافة الرفض للجدید دون 

هو الذ�  وهذا الرفض �حد ذاته . من تأثیراته إن 0انت سلب�ة مراعاة لنتائجه، ودونما تأكد

یتصاحب مع مسار التغیر االجتماعي في أذهان األفراد ف�سیر هذا األخیر بخلف�ة سلب�ة 

والمثال واضح في رفض المجتمع الجزائر� في بدا�ة . تسبب فشل نتائجه منذ البدا�ة
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برزت اتجاهات 0ثیرة تمنعها على انتشار القنوات الفضائ�ة على سبیل المثال، حیث 

إال أن . مستو�ات متفاوتة بدا�ة من النظام الس�اسي ووصوال ألر�اب األسر المحافظة

العامل التكنولوجي 0ان أقو; من هذا الرفض، مما جعل الجم�ع یتجه إلى التعا�ش مع 

  .لةهذا التغیر الحاصل في منظومة اإلعالم مثله مثل الهاتف النقال وغیره من األمث

أنه ر�ما أعاق ا، لكن هذا التعا�ش الذ� حدث في هذا المثال قد �ظهر لنا موضوع�

ورغم  .ولم یوجهها وجهة تتناسب وخصائص المجتمع هذه العمل�ة التكنولوج�ة الحدیثة،

س�طرة على لل أنه فعال یهدد الق�م األخالق�ة والدین�ة، إال أن األمر ر�ما 0ان أسلم وأدعى

  .علوا معه وقننوا له قواعد تض�طهلو أن الرافضین له في البدا�ة تفا ،مخاطره

  األنظمة الس�اس�ةفشل : ثان�ا

النظام الس�اسي في إعاقة التغیر االجتماعي حینما �فرض س�اسة غیر  یتسبب  

فعدم االستقرار الس�اسي یؤد� " .متناس�ة مع تطلعات المجتمع ثقاف�ا واقتصاد�ا وأمن�ا

زNع جهودها إلعادة استت�اب األمن، 0ما یؤد� إلى هجرة األدمغة نحو �السلطة إلى تو 

    .1"الخارج مما �حرم المجتمع من فاعلیتها في عمل�ة التغیر

  الر@ود الثقافي واإلبداعي: ثالثا

ال یهتم �التنوع الثقافي ومجاالت اإلبداع المختلفة، ی�قى أسیر الر0ود  المجتمع الذ�  

حین نر; الطاقات ال�شرNة من األفراد  و. والتخلف عما �حدث في المجتمعات األخر; 

في هذه الحالة  .من األفرادالنخ�ة تها اإلبداع�ة �عیدة عن اهتمامات معطلة عن تغییر ثقاف

0ما �م0ن أن . ن نقل المجتمع نحو الوجهة اإلیجاب�ة�0ون التغیر االجتماعي معاقا ع

ر0ود حر0ة االبتكار والتجدید التي تعود إلى انخفاض "ضمن �ظهر هذا في صورة أخر; 

لى عدم تقدیر ال�احثین ورعایتهم وتوجیههم، وعدم توفر إ المستو; العلمي والثقافي و 

الموارد االقتصاد�ة 0الثروة القدرات الماد�ة المتالك المخترعات التكنولوج�ة، ونقص 

  .2"المعدن�ة وتدني المستو; االجتماعي
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   داخل المدرسة الجتماعياالتفاعل .  5.  3

�عاد التي تسعى المنظومة التر�و�ة �مثل التفاعل االجتماعي أحد أبرز األ  

داخل حجرة الدرس  ،إلى تحق�قها داخل المدرسة لد; جم�ع المشتر0ین في العمل�ة التر�و�ة

األطراف األخر; ومع . بین المعلم والمتعلمین من جهة، و�ین المتعلمین من جهة ثان�ة

داخل المدرسة  فالتواصل .دارNیناإلتر�وNین و المساعدین المشار0ة في العمل�ة التر�و�ة 0ال

ا وهذ. خارجها�أسلوب اجتماعي �ستفید منه یر�ي في المتعلم 0فاءات تم0نه من التعامل 

المدرسي الموجه لألستاذ ف�ما یتعل= �ملمح التخرج من التعل�م في المنهاج  هنجدما 

ضمن الكفاءات المستهدفة ذات الطا�ع االجتماعي والشخصي "  :القاعد� �النس�ة للمتعلم

  ،تعاون (العمل ضمن فرN= لتحقی= مشروع جماعي  :على قادراالمتعلم  ین�غي أن �0ون 

0احترام اآلخرNن، وتسییر  الح�اة في المجتمع إضافة إلى تطبی= قواعد .)مساهمة

وأخیرا التفتح على الفروق . الخالفات بین األشخاص بروح العدالة واالحترام المت�ادل

   .1"الفرد�ة، والع�ش مع اآلخرNن والتعاون معهم، مع الوعي �حقوقه وواج�اته

لمنهاج الخاص �مقار�ة التدرNس المسطرة في االثالثة من خالل هذه األهداف   

�عد التفاعل �الكفاءات التي یجر� بها العمل في المدرسة الجزائرNة، �م0ن أن نتصور 

فهذا المفهوم هو في الحق�قة جوهر جم�ع  .االجتماعي المنشود من خالل العمل�ة التر�و�ة

إطار لذلك فتنظ�مه وض�طه ضمن  و. داألفراالعمل�ات االجتماع�ة التي تحدث بین 

المدرسة س�0ون له نتائج تر�و�ة هامة، إذا 0ان تطب�قه في الواقع متوافقا مع ما هو موجود 

  .في المنهاج

قائم بذاته یهتم �العالقات االجتماع�ة الحاصلة في  ولقد 0ان علم االجتماع 0علم  

المجتمعات في 0ل األزمنة �ضع التفاعل االجتماعي في خانة مستقلة 0مفهوم مهم یوجه 

و لقد تناوله العلماء من زوا�ا مختلفة و�نظرNات . داألفراح�اة االجتماع�ة 00ل بین ال

  . متنوعة 0ان �ظهر فیها على أنه جوهر التجمع اإلنساني
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األساس�ة التي تس�طر على علم االجتماع هي تأكید أن معظم السلوك الف0رة 

�قابل األفراد اجتماعي  ائن0فاإلنسان . اإلنساني وأهمه ینشأ من خالل التفاعل االجتماعي

، و0ل ما �حصل هو معهم في ح�اته الیوم�ة، ف�ضحك، وNتصارع، وNنافس، وNتعاون 

تفاعل اجتماعي، إذ 0لهم یت�ادلون التأثیر في �عضهم ال�عض ف�حصل التفاعل بینهم 

  .1"ر عن محتواه ونتائجهظ�غض الن

وٕاذا 0نا نشیر إلى أهم�ة التفاعل االجتماعي داخل المدرسة 0�عد تر�و� تستهدفه   

المقار�ة الجدیدة فإن العالقات القائمة بین التالمیذ و�ین األساتذة وجم�ع الفاعلین في 

فلقد أكد ." العمل�ة التر�و�ة مبن�ة على نوع العالقات االجتماع�ة التي �حدثها التفاعل بینهم

على  �عتمد الفرد بإشارته إلى أناء االجتماع خاصة منهم إمیل دور0ا�م 0ثیر من علم

0ما انه وجد أن ش�0ة العالقات االجتماع�ة التي �ع�ش . المجتمع �ق�مه وتف0یره ومعرفته

    . 2"فیها الفرد قادرة على تحدید سلو0اته، ومواقفه وحتى حالته المزاج�ة

  ل المدرسةداخ مفهوم التفاعل االجتماعي.  1.  5.  3

هذا التفاعل عن  هو عمل�ة اجتماع�ة تعبر عن حر0ة العالقات االجتماع�ة، وNنمُّ "  

هم وسائل هذا أ الوسائ) اللفظ�ة حیث تعتبر اللغة من  لطرN= االتصال إما من خال

أو عن طرN= وسائل غیر لفظ�ة تش0ل مثیرا الستجا�ات سلو�0ة تسهم في  ،التفاعل

فالتالمیذ �مثا�ة مجتمع مصغر �حتاج إلى ت�ادالت  .3"إحداث عمل�ة التفاعل االجتماعي

العالقات التي تحدث بینهم خاصة في سن المراهقة هي  و. مختلفة في ح�اتهم المدرس�ة

ة إلى رفع مستواها من مجرد حر0ة طب�ع�ة عالقات تواصل�ة تسعى المنظومة التر�و�

تسعى ف�ه إلى تعلم الح�اة ت�اعا للنشاj المعرفي والسلو0ي، إلى �عد اجتماعي تحدث 

لى جانب استق�ال إاالجتماع�ة من خالل التفاعل المنظم والمستهدف في البرامج المدرس�ة 

  .المعلومات
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  داخل المدرسة التفاعل االجتماعي خصائص.  2.  5.  3

یتمیز التفاعل االجتماعي الذ� �ش0ل أحد المرتكزات األساس�ة المهمة التي تقوم   

  : 1علیها المجتمعات ال�شرNة �عدة خصائص من أهمها

فراد والمجتمعات مع �عضهم إلش�اع من خالل اشتراك األ یتجه نحو هدف معینـ 

  . تمع واستمرارهحاجاتهم الماد�ة والروح�ة، وتحقی= األدوار للحفاs على استقرار المج

ال یتم التفاعل إال بواسطة االتصال في ضوء عدد من المتغیرات مثل أهداف الجماعة ـ 

  .وقدرات أفرادها، ورتبهم االجتماع�ة والعوامل الثقاف�ة

ـ یتوقف التفاعل االجتماعي على شخص�ة األفراد ومراكزهم االجتماع�ة في ضوء المعاییر 

  .ت متفاعلةالتي تحدد ذلك، فهو وحدة شخص�ا

  .ـ یتمیز �أداء الفرد مقابل رد الفعل عند اآلخر ومن ثمة �ص�ح متمیز �التوقع

ـ یتمیز تفاعل أفراد الجماعة إلى تمایز بن�ة الجماعة نظام�ا، مما �قود إلى ظهور ق�ادات 

  .وٕاعادة تنظ�م الجماعة بناء على ظهور الق�ادات الجدیدة

       .تمایز األفراد من خالل تمیز 0ل فرد �شخصیتهإم0ان�ة ـ یوفر التفاعل االجتماعي 

صف�ا  تفاعال هإذا ما حاولنا إسقاj هذه الممیزات على الواقع المدرسي فإننا سنجد  

�ة جدا من هو  .بدرجة أكبرNأحد األش0ال المستهدفة في المنظومة التر�و�ة بخصائص قر

مدرسة هو فرد اجتماعي هذه المذ0ورة سا�قا، حیث أن الفرد المطلوب تكوNنه في ال

من خالل اشتراكه في مجموعة أثناء ال�حث عن المعرفة، فالمطلوب في  ،�الدرجة األولى

ونفس ). العمل ضمن فرN= لتحقی= مشروع جماعي( لنشاj المدرسي داخل القسم هوا

الس�اق �طرح في الجانب السلو0ي حیث أن الممیزات المذ0ورة تبین أن المنظومة التر�و�ة 

تطبی= قواعد الح�اة في المجتمع 0احترام اآلخرNن، وتسییر ( ضا تسعى إلىهي أ�

  .0ما أشرنا سا�قا) الخالفات بین األشخاص بروح العدالة واالحترام المت�ادل
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  جتماعي داخل المدرسةاالأش@ال التفاعل .  3.  5.  3

االجتماعي الذ� �حصل في  التفاعلهناك عمل�ات اجتماع�ة 0ثیرة تحدث ضمن   

وهي �عض األش0ال التي تظهر فیها المدرسة، من بینها التعاون، والتنافس، والصراع 

  :بین التالمیذالعالقات االجتماع�ة 

   :ـ التعاون 

وهو الش0ل األساسي الذ� �حدث �ه التفاعل االجتماعي بین األفراد، والمنظومة 

، التالمیذ وتر�ي فیهم هذا الش0ل االجتماعي التر�و�ة من خالل البرامج المدرس�ة تشجع

تجدر و ".الذ� نلمسه من خالل تجسید التعاون 0ق�مة خلق�ة ودین�ة واجتماع�ة وهذا

لى أن التعاون ضرور� للح�اة االجتماع�ة وخصوصا للح�اة المدرس�ة ألن إاإلشارة 

ار المجتمع اإلنسان ال �م0نه أن �ع�ش بدونه لتحقی= أهدافه، وهذا یؤد� إلى استقر 

وهذا التعاون یتوقف اتجاهه وطب�عته على ثقافة المجتمع . واستمراره �ش0ل أفضل

  .1"الموجودة ف�ه المؤسسات التر�و�ة والتعل�م�ة �مختلف مستو�اتها وتخصصاتها

   :ـ التنافس

�شدة في مرحلة التعل�م المتوس)هو الش0ل الطب�عي الذ�  iسبب العوامل  ،�الح�

 جتماعيلكن ال�عد اال .النفس�ة والفیزNولوج�ة المصاح�ة لمرحلة المراهقة التي �مرون بها

�حیث ال �0ون  تعدیل التر�و� لمسار المتعلمالذ� تسعى إل�ه المقار�ة الجدیدة هي ال

  . التمدرس إطارا وقائ�ا من تحول التنافس 0ش0ل تفاعلي إلى ش0ل معاكس له

ن مفیدا في المدرسة عندما �حتل الم0ان الصح�ح ضمن برامج فالتنافس �0و "

المدرسة وNؤد� إلى مشار0ات فعالة في مختلف المجاالت ف�0ون دافعا للتقدم ومشجعا 

. على اتساع المشار0ة ف�ه وعامال للتعاون بین التالمیذ في 0افة مجاالت التعلم واألنشطة

  .2"في مناخ غیر صحي وعلى النق�ض �0ون التنافس ضارا في حالة وجوده
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   :ـ الصراع

هو ش0ل آخر من أش0ال التفاعل االجتماعي الذ� �حصل بین التالمیذ، فیؤد� 

اضطراب المسار  التنافس إذا 0ان مضبوطا، أو یؤد� إلى النق�ض فیتسبب في إلى

لى إوهذا ما جعل المنظومة التر�و�ة في مناهجها تسعى . الدراسي الطب�عي للمتعلمین

د اجتماع�ة تض�) فیها السلو0ات غیر السو�ة بین المتعلمین مثل الصراع وضع أ�عا

  .المؤد� إلى العنف

في المدرسة أغلب صور السلوك العدواني تتمثل في عمل�ات مثل الرفض أو ف"  

ال أنه یوجد قدر معین من السلوك المتصارع، فینشا الصراع عندما ال �ستط�ع إالنبذ، 

أكثر لهما رغ�ات وأهداف متعارضة من حل خالفاتهما �أنماj من السلوك  أوشخصان 

  .1"مقبولة ف�حصل الصراع من خالل العدوان المت�ادل أح�انا ولوقت �طول أو �قصر

�عد هذه اإلشارات عن التفاعل االجتماعي دخل المدرسة فإن النظرNات التي تشیر   

ین ل�ست هي الوحیدة الحاصلة، بل هناك لى العالقات االجتماع�ة القائمة بین المتعلمإ

عالقات متعددة الجوانب 0التي تحدث بین المعلم والمتعلم، و�ین األساتذة ف�ما بینهم و�ین 

هذا یدعونا ألن نشیر إلى أن التحدید الساب= ل�س . المشار0ین في العمل�ة التر�و�ة برمتها

لتفاعل االجتماعي المقصود إال إشارات نستشف من خاللها ال�عد االجتماعي األساسي ل

صالح 00ل والمجتمعي على الخصوص، في المنظومة التر�و�ة التي جاءت بهدف اإل

وما خلفته الحالة األمن�ة غیر  ،ف�عد المرحلة التي مرت بها ال�الد من تف0ك وتنافر

المستقرة، 0ان لزاما على المخططین للتر��ة أن �ضعوا أ�عاد اجتماع�ة في البرامج تسعى 

ى تقرNب مسافات التواصل بین األفراد وتر�ي فیهم القواعد األساس�ة لحفi العالقات إل

    .  االجتماع�ة بینهم
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  استخالصات

األ�عاد التر�و�ة في مقار�ة التدرNس �الكفاءات تحمل ضمنها تنوعا 0بیرا من   

عن  لقن، والمتعلم فیها مشارك و�احثكتسب وال تُ الناح�ة النظرNة، فالمعرفة فیها تُ 

المعلومة �الطرق المنهج�ة التي �0ون فیها محورا للعمل�ة التر�و�ة، والوضع�ات التعلم�ة 

واإلدماج�ة التي جاءت بها المقار�ة الجدیدة تستهدف ف�ه 0فاءات الطرح والتحلیل 

أما السلوك فالمقار�ة الحال�ة . والوصول إلى حلول المش0الت المعرف�ة ال تلقیها جاهزة

تفاعل�ا لالنض�اj وتعلم األسالیب السل�مة في الح�اة داخل وخارج المدرسة صوره إطارا تُ 

وهذا ما بدا لنا إطارا للتنشئة على الض�)  .من خالل النشاطات المدرس�ة الیوم�ة

لد; المتعلمین  استهدفمالمجال االجتماعي المناهج دائما بدا لنا  من خاللو . االجتماعي

معهم في  االجتماعي لتواصل مع اآلخرNن والتفاعلب ق�م المجتمع من خالل اتشرُّ  في

   .العالقات االجتماع�ة اإلیجاب�ةحدود االحترام و 
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  تمهید

ر التي �قوم علیها أداء األستاذ في طُ �ستلزم التنظ�م التر�و ض�
 مختلف األُ 

م لد3 المتعلمین علُّ حتى یتم,ن من تحقی- ,فاءات التّ . �ةفّ �ة وغیر الّص فّ النشاطات الّص 

ومع المستجدات التي  .من جهة أخر3 من جهة، ول�,ون أداءه قا�ال للتشخ�ص والتوج�ه 

حصلت على مستو3 الطرائ- واألهداف التر�و�ة عالم�ا وعر��ا ,انت الضرورة تقتضي من 

مفاه�مه وسلو,اته وطرق إنجازه مساره و ستاذ التفاعل مع مستجداتها من خالل تعدیل األ

  .حتى تتماشى وعصرنة المدرسة للمشارDع التر�و�ة

خاصة منها التي  ،وفي هذا الفصل نرDد أن نتعرف على مختلف طرائ- التدرDس

ونر3 موقعه منها و إظهار مختلف  ،تتعل- �المقار�ة الحدیثة المبن�ة على الكفاءات

عاییر التي ونحدد أدواره فیها ونتعرف من خالله على الم ،الخصائص التي تمیزه ضمنها

  .�عادهاأم,ننا من تحدید مد3 ,فاءته في تحقی- تُ 

 أص�ح قائما على المتعلم ,محور في مختلف األنشطة فالفعل التر�و الذ

والتعلمات، ال �م,نه الوصول إلى تحقی- ذلك دون اندماج األستاذ في مفاه�م ومقتض�ات 

لذلك فاألداء التر�و . ة ,,لالمقار�ة الحدیثة التي تستهدفه وتستهدف ف�ه إصالح المدرس

�عض  لألستاذ هو الرهان الذ �قوم عل�ه نجاح إصالح المنظومة التر�و�ة، وهو ما نتا�ع

  .في هذا الفصلجوان�ه 

  

  



   األداء التر�و� لألستاذ                                                                الثالفصل الث

 140 

  العامة   التدر�سطرائ� . 1

فعلى مدار األزمنة التي  تتعدد الجوانب التي یتحدد بها األداء التر�و للمدرس،

. نظر إل�ه من خاللهامجال التر��ة، تنوعت الزوا�ا التي یُ  تطور فیها مفهومه ,فاعل في

مر�ي للناشئة حتى قبل أن تقوم المدرسة ,مؤسسة تر�و�ة ال ب عل�ه صفةحیث ,انت تغلُ 

مستقلة، أین ,ان یجتهد في أدائه وف- تصوراته الفلسف�ة وقناعاته التي تلقاها من 

. في معارفه وسلو,ه وأخالقهیجب أن �,ون عل�ه الفرد  ما حولمطالعاته الف,رDة 

�مة في الیونان و الهند و�الرجوع إلى نوع الفلسفات التر�و�ة التي سادت المجتمعات القد

. ، تتحدد النشاطات التي ,ان �قوم علیها دورهعند العرب والمسلمین وفي أور�اوالصین و 

تجعله ملزم ، و فلقد ,انت تتجاذ�ه مؤثرات عدة تجعله یتكیف من خاللها في أداء مهامه

ورغم أنها متنوعة . ومجبر على التالؤم معها حتى وٕان ,انت له آراء وتوجهات مخالفة لها

عل�ه إال أنها مح,ومة �ف,رة جوهرDة ظلت سائدة وستظل ,ذلك، تتمثل في  تأثیرهافي 

فهو أوال وقبل ,ل شيء ال یر�ي   .هءرغ�ة المجتمع تجاه ما یرDد أن یر�ي عل�ه أبنا

  .قناعاته، بل �فعل ذلك رغ�ة في خدمة المجتمع الذ یتواجد ف�هانطالقا من 

صح�ح أن الصراع الف,ر واإلیدیولوجي الذ حاول بناء منظومة ف,رDة تجاه 

 ،ظل لقرون طوDلة غیر قادر على ذلك ،ورسم س�اسة ملزمة للمر�ي تجاهها ،معنى التر��ة

إلى إال أنه ومع انتقال التر��ة  .افها�سبب اختالف المنظورات والرؤ3 الف,رDة لمعناها وألهد

د له مساره حدّ ل المر�ي فیها إلى موظف مح,وم �قوانین وتوجیهات تُ المدرسة الرسم�ة وتحوُّ 

آلل�ات التي یرسم له الخط
 وا ،والبرامج المدرس�ةنشأ مجال واسع ضمن المناهج . المهني

  . ي وظ�فتهسق
 بها أهداف الس�اسة التر�و�ة التي تلزمه انتهاجها ف�ُ 

ظلت سائدة ,ما أشرنا في ,ون المجتمع �سعى نحو تضیی- مساحة ا إذً الف,رة 

المتفحص ف .�ه بها المجتمع,نّ فة التي �ُ مفهوم الّص  ال معهوتحوّ  ،الفعل التر�و للمدرس

، یجدها متجاوزة لكل الحدود التي تجعل منه لهلما تضعه المناهج المدرس�ة من توجیهات 

تحول من ر في میدان التر��ة بل إن ما حصل عبر التارDخ المعاص. ا في أدائهفاعال حر\ 
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ضی- نوعا ما مساحات الخالف في  ,�ق�ة المهن، مهنةوحصره في إطار داء المر�ي أل

وفي نفس الوقت ضی-  .أ�عاد التر��ة المدرس�ة لد3 المجتمعات المتقدمة منها أو المتخلفة

من مساحة الفعل التر�و الذ �م,نه الق�ام �ه من خالل قناعاته وخبراته و تصوره 

  .ألهداف التر��ة، ولحجم قدراته التي �م,نه إسقاطها في أدائه

 ،الف,رDة توجهاتهرغ�ة و قناعة وانطالقا من المر�ي یتجه إلى التدرDس �عدما ,ان ف

، توسعت المساحة التي الدخل المادینتظر من خاللها  وأص�ح موظفا لد3 وزارة وص�ة

فهو في . دة عما ,انت عل�ه في الماضيعقّ ینظر من خاللها إلى أدائه التر�و، و�اتت مُ 

م وفاعل في مجموعة متعددة من قوّ ي ومُ ومر�ّ  ,ّون معاصرة مدرس ومُ المشارDع التر�و�ة ال

بل وتحاس�ه على تنفیذها وٕاسقاطها على  �اعها،لزمه �اتّ خط
 له سلفا وتُ األهداف التي تُ 

وهو في جم�ع األحوال ووف- الترتیب المنطقي لمستخدمي التر��ة یتموضع في . الواقع

سلطات أعلى نقصد بذلك أن هناك . لم المشرف على تطبی- الس�اسة التر�و�ةأدنى السُّ 

�سلطات أعلى  مفتشین، وهم بدورهم مح,ومینالالمشرفین التر�وDین ,مدیرDن و منه مثل ال

ح,ومي هو اآلخر جزء من برنامج  عدّ الذ �ُ حتى نصل في أعلى السلم إلى وزDر التر��ة 

   .التر�و�ة في العالم,ما هو معمول �ه في جم�ع األنظمة معین، 

   التدریس مفھوم . 1.  1

�عتبر التدرDس نشاطا متواصال یهدف إلى إثارة التعلم وتسهیل مهمة تحق�قه، وDتضمن "

تم استغاللها وتوظ�فها �,�ف�ة یالتدرDس مجموعة األفعال التواصل�ة والقرارات التي س سلوك

  1."مقصودة من المدرس الذ �عمل ,وس�
 في إطار موقف تر�و تعل�مي

�شیر هذا التعرDف إلى أن التدرDس نشا` مرت�
 �عمل�ة التعلم، هدفه استثارة 

المتعلمین نحو مواقف معینة، �حدث من خاللها الت�س�
 والتذلیل لما �م,ن أن �حدث في 

فجم�ع السلو,ات التي تصدر . أهداف العمل�ة التر�و�ة التي �قوم بها المعلم أثناء تدرDسه

                                                 
، دار ال�ازور العلم�ة للنشر والتوزDع، عمان، األردن، 1 ، `التدر�س المصغرر��ع دمحم وطارق عبد الرؤوف عامر،  1

 15، ص2008
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على إ�صال تقتصر وال . �عده، ,لها تدخل ضمن مفهوم التدرDسعنه أثناء الدرس وقبله و 

مخط
 ال هو اإلجراءات التي �,ون فیها المدرسالمعلومات فق
، وٕانما تدخل ضمنها 

حدث فیهم التعد�الت الواج�ة ف�ساعد التالمیذ على إیجاد المعلومات، و �ُ . لحدوث التعلم

  .م�ع الجوانبفي سلو,اتهم، ,ما ی�عث على تنم�ة شخص�اتهم من ج

التدرDس عمل�ة متعمدة لتش,یل بیئة المتعلم �صورة " في تعرDف آخر نجد أن   

تم,نه من تعلم ممارسة سلوك معین أو االشتراك في سلوك معین وذلك وف- شرو` 

وأخر3 خاصة  شر̀و خاصة �المتعلم،: �قصد �الشر̀و متطل�ات حدوث التعلم( محددة 

  1)"إلخ متطل�ات التعلم الجید...�المعلم�الموقف التدرDسي، وثالثة خاصة 

حدثها المدرس في بیئة المتعلمین حتى و�صف هذا التعرDف جم�ع الجوانب التي �ُ   

نهم من تعلم السلو,ات المبرمجة في المدرسة �الك�ف�ة التي تتالءم فیها مع ظروف �م,ّ 

فی- بین �ضمن بها المدرس التو وDرت�
 هذا الفعل �مجموعة الشر̀و التي . التمدرس

فخاص�ة ). معلمالمتعلم والموقف التدرDسي وهو ,(األطراف الثالثة في عمل�ة التدرDس 

حامل للمعرفة إلى فرد آخر �احث عنها  التدرDس هنا تتطلب االنتقال �المتعلم من متل-ّ 

و�م,ننا استعارة مثال . ومحاوال تحق�قها في واقعه، ومترجما لها �السلو,ات المناس�ة

ما في مادة العلوم الطب�ع�ة عند استثارة التالمیذ �أمثلة عن التلوث البیئي  لتدرDس وحدة

ی�حث المدرس على توجیههم فوتحدید األطر التي تناسب أعمارهم ومستواهم الدراسي، 

نحو ,شف أس�اب التلوث من خالل النشاطات المعرف�ة التي �,تشفون فیها م,ونات 

ف�ستدعي ذلك تعل�م التلمیذ . التوازن البیئي وأس�اب اختالل ،النظام البیئي وخصائصه

    .الوقائي لحفi البیئةومن ثمة االنتقال إلى مستو3 السلوك  ،اكتشاف مسب�ات التلوث

وظ�فة من وظائف  یتمحور حول ,ونهمفهوم التدرDس في المدرسة الجزائرDة 

تح,مهم القوانین التي تصنفهم ,�ق�ة الموظفین . التر��ة، �قوم بها أشخاص من ذو الخبرة

الواحد منهم �مرحلة تكوDن�ة یتلقى فیها األسالیب البیداغوج�ة والنفس�ة  �مرُّ . جراءاألُ 
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ة في وDنتسب إلى أحد األطوار الثالث. والمعرف�ة التي تم,نه من أداء مهامه التر�و�ة

 وفي الجزائر ولظروف متعددة یتواجد المدرسون في . االبتدائي أو المتوس
 أو الثانو

فهناك من �حمل . مستو�ات متفاوتة من حیث الخبرة والشهادة والتكوDن الذ مروا �ه

  . من ال �حمل شهادة ال�,الورDامنهم شهادات جامع�ة، ,ما یوجد 

  تعریف طریقة التدریس.  2.  1

ارها مجموعة من األنظمة والترتی�ات والقواعد التي تستند إلى العقل، �م,ن اعت�"

والمتوازنة التي تهدف إلى تقد�م المعلومات والمهارات وجوانب التعلم المختلفة لعدید من 

استراتیج�ات التدرDس، مراع�ة في ذلك طب�عة التلمیذ، والمادة الدراس�ة، وموضوع الدرس 

  1."دة �المدرسةوأهدافه، و�یئة التعلم السائ

فالمعنى هنا یدل على أن طرDقة التدرDس هي اشتراك بین مجموعة متناسقة من 

�حتاج إلى تكامل الجوانب اإلجرائ�ة سالیب العقل�ة المنطق�ة التي تر3 في المتعلم هدفا األ

فالمدرس یخط
 و�حضر األدوات العقل�ة والحس�ة ألجل وضع التلمیذ في . التي یتعلم بها

و�حسب خصائص المتعلم  من حیث عمره . قدم ف�ه معرف�ا ومهارDا وسلو,�امستو3 یت

  . وجنسه ونوع المادة الدراس�ة التي ستقدم له تكون الطرDقة المنتهجة لتدرDسه

جم�ع أوجه النشا` " هناك تعرDف آخر للطرDقة في التدرDس �شیر إلى أنها تمثل

على تحقی- التغیر المنشود في الموجه، التي �قوم �ه المدرس، �غ�ة مساعدة طلبته 

سلو,هم، و�التالي مساعدتهم على اكتساب المعلومات، والمعارف، والمهارات، والعادات، 

  2"واالتجاهات، والمیولـ والق�م المرغو�ة

فالقصد هنا �شیر إلى المفهوم المنطل- من التعلم ,فعل تر�و یرمي إلى تعدیل 

ثم تحوDله إلى هدف معرفي ومهار أو  .السلوك �قصد االنتقال من مستو3 إلى آخر

حیث أنها جم�عا تؤثر في طرDقة التدرDس وتجعلها . مرت�
 �العادات واالتجاهات والق�م
                                                 

، الم,تب العلمي للكمبیوتر والنشر والتوزDع،  "البنائ)ة"تدر�س العلوم من منظور ,مال عبد الحمید زDتون،  1
 167،ص2000اإلس,ندرDة، مصر،

  405،الدار العر��ة، طرابلس، ص6، `فلسفة التر�)ة اإلسالم)ةي، عمر الشی�ان 2
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ه المدرسة بل ینتقل إلى ما عدیلها وتحوDلها إلى سلوك ال تحدُّ تتثمینها و  ىمبن�ة علیها وعل

  .هو معاش في واقع المتعلمین

یت�عه المعلم من خطوات متسلسلة متتال�ة ومترا�طة تعني ما "ضا �أ طرDقة التدرDس  

فالطرDقة هنا مبن�ة على نشاطات  1"لتحقی- هدف أو مجموعة أهداف تعل�م�ة محددة

المتعلم ,فعل ساب- لنشا` المعلم، تستهدف ف�ه مخططات المعلم تحقی- أهداف معینة من 

   .غوب تحق�قهالذ �ضعه في جوانب المعرفة والسلوك المدرسي المر  الفعلخالل 

  طرائق التدریستصنیفات .  3.  1

الطرDقة مجموعة منظمة من العمل�ات العقل�ة والمهارDة التي تنتظم  ا من ,ون اعت�ار   

بها األش�اء المحسوسة وغیر المحسوسة لد3 اإلنسان، فإنها قد ترت�
 �العدید من 

والل�اس واألكل والنوم وغیرها من  المشي, النشاطات التي تظهر �عضها في سلو,ه

قد تظهر في طرDقة ,المه و ردود  أو. األفعال التي تتشا�ه وتت�این من شخص آلخر

وتخط�طه للمواقف التي س�قوم بها تف,یره ,ما �م,ن أن تظهر في ، أفعاله اتجاه اآلخرDن

عدید ة من متكون ،,مفهومالطرDقة فقد نجد  إلى ذلك �اإلضافة. في مختلف مناحي الح�اة

في حالة الحزن  هاألنظمة المر,�ة في وجدان اإلنسان أ�ضا، ,طرDقة التعبیر عن مشاعر 

تنبني تصرفات التي تصدر عن اإلنسان أغلب الالقول أن و�م,ن  .أو الفرح أو الغضب

  .من خالل واحدة من المجموعات الم,ونة لطرDقة تواجده في بیئته االجتماع�ة

سب- في الغالب، و�ظهر فیها التشا�ه �التنظ�م والتخط�
 المُ ا تقترن الطرDقة إذً   

لكنها قد تكون ذات�ة . والتكرار والتمیز في ما یبد�ه اإلنسان من تف,یر وسلوك ووجدان

المصدر تنشأ من خالل التنشئة على نم
 معین في الح�اة، أو عن قناعات م,تس�ة، أو 

  . اجتماعي معین إطارون ضمن قد تكون نظاما مفروضا یوضع اإلنسان ف�ه حین �,

                                                 
،دار ,نوز المعرفة العلم�ة للنشر والتوزDع، عمان، 1، `طرق تدر�س التر�)ة اإلسالم)ةمحمود السلخي،  1

  96، ص2009األردن،
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ألن التدرDس مجموعة منظمة من العمل�ات المعقدة التي �قوم بها المعلم تجاه و   

التالمیذ، فإن الطرDقة التي �فرضها عل�ه النظام التعل�مي تجعله یتعامل من خاللها في 

المدرسة أو خارجها من منطل- التوجیهات والقوانین التي یخط
 لها المسؤولین عن 

إ�صال ومن هنا ینشأ التعدد في طرائ- التدرDس، فال نجد الهدف من . الس�اسة التر�و�ة

في طرDقة واحدة من عمل المدرس، بل هناك طرائ- متعددة وتعدیل السلوك  المعرفة

تتعل- �شخص�ة المدرس نفسها، أو �المتعلمین الذین یبتغي تدرDسهم، أو بنوع المادة التي 

م,ان�ة والزمان�ة التي �حدث فیها التدرDس، أو �العوائ- والعق�ات س�قدمها، أو �الظروف ال

  .رض العمل�ة التر�و�ة �س�طها ومعقدهاتالتي تع

و�الرغم من أن تصن�فات الطرق التي یت�عها المدرس في مهنة التعل�م متعددة،   

�و وDرجع تصن�فها إلى اعت�ارات منهج�ة ومعرف�ة �األساس، فإن المعلم أثناء الفعل التر 

قد ینوع في ممارسته للطرق التي �صنفها علماء التر��ة دون أن تكون له مرجع�ة معینة 

وقد اختلف أغلبهم في تصن�فها وف- س�اق موحد، لذلك . �عود فیها إلى طرDقة دون أخر3 

فنحن هنا نقترح واحدا من تلك التقس�مات التي تعتمد على الفعل القائم بین المعلم و 

التي تقوم على االستماع أو التحدث أو المشاهدة أو القراءة ، و التدرDس المتعلم في طرائ-

  :  إلى ثالثة أقسام ,ما یلي مقسمةوهي . والكتا�ة أو على المشاهدة واألداء

  .طرق التدر�س القائمة على االستماع والتحدث ـ

  .ـ طرق التدر�س القائمة على القراءة والكتا5ة

  .المشاهدة واألداءـ طرق التدر�س القائمة على 

  : التصنیف التاليوتشتمل ,ل واحدة منها على مجموعة أخر3 نتا�عها في 
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  1ق التدر�س الشائعةتصنیف طر :یبین 01جدول رقم               

طرق التدرDس القائمة على 

  االستماع والتحدث

     طرق التدرDس القائمة على 

  القراءة والكتا5ة

طرق التدرDس القائمة على 

  المشاهدة واألداء

تستخدم في تحسین التعلم 

السماعي للتالمیذ، وDندرج 

تحت هذا النوع عدد من 

  :الطرق 

تستخدم في تحسین التعلم المرئي 

للتالمیذ، وDندرج تحت هذا النوع 

  :عدد من الطرق 

تستخدم في تحسین التعلم 

المهار للتالمیذ، وDندرج تحت 

  :هذا النوع عدد من الطرق 

  المحاضرةـ طرDقة 1

  ـ طرDقة إعطاء اإلرشادات2

  ـ طرDقة التسم�ع3

4   ـ طرDقة االخت�ار الشفو

  ـ طرDقة المناقشة5

  ـ طرDقة تحلیل الفیلم6

  ـ طرDقة المناظرة7

8   ـ طرDقة التقرDر الشفو

  ـ طرDقة العصف الذهني9

  ـ طرDقة الكتاب المدرسي1

  ـ طرDقة ,تاب التدرD�ات2

  ـ طرDقة السبورة الط�اشیرDة3

  ـ طرDقة المجالت الحائط�ة4

  ـ طرDقة حل المش,الت5

  طرDقة معلم المجموعات الصغیرةـ 6

  ـ التعل�م المبرمج7

  ـ طرDقة تدوDن المالحظات8

  .ـطرDقة حفi المجالت والصحف9

  العرض العمليـ طرDقة 1

  الحقل التجرDبيـ طرDقة 2

  العمل الیدو ـ طرDقة 3

  االستقصاءـ طرDقة 4

  التعلممراكز ـ طرDقة 5

  المشروعاتـ طرDقة 6

  المحاكاةـ طرDقة 7

  األلعاب واأللغازـ طرDقة 8

  االكتشاف العمليـ طرDقة 9

لسنوات عدیدة مارس المهنة الذ المالحi لهذا التصنیف یجد أن المدرس   

,ونه قد  .عرض عل�ه هذا الجدولعندما �ُ س�حتار في اخت�ار الطرDقة التي یدرس بها 

المادة  �غض النظر عن وفي وضع�ة أخر3 یجد نفسه �طب- أخر3  ،�ستخدم الیوم واحدة

  :واألمر �عود العت�ارات ,ثیرة تجعل حیرته منطق�ة وطب�ع�ة. التي یدرسها
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وٕاق�ال اإلنسان على اكتشافها والوصول إلى  تتمیز بها المعرفة العلم�ة المرونة التي: ـ أوال

ذلیلها وتحوDلها إلى صورة أ�س
 قابلة فیها، �ضع المدرس في موقع ال�احث عن ت أ�عد حدّ 

  .للفهم واالست�عاب من طرف المتعلمین

طب�عة المتعلمین المتبدلة زمن�ا وم,ان�ا وحتى من حیث الخصائص الفرد�ة لهم، : ـ ثان�ا

  .هاُ�قبل على التالؤم مع تجعل من المدرس

أنجع السبل یها العمل�ة التعل�م�ة ال�حث عن لشخص�ة المعلم التي تفرض ع: ـ ثالثا

  .إل�صال المعرفة للمتعلمین

تغییر  تدفعه إلىأهداف العمل�ة التعلم�ة التي یبتغي المدرس الوصول إلیها : ـ را�عا

  .الطرDقة أكثر من مرة في مساره المهني

ارت�ا` عمل�ة التعلم �التقو�م واسترجاع الم,تس�ات من طرف المتعلمین تجعله : ـ خامسا

  .جح الطرق لتحقی- التعلم الناجح لدیهمی�حث �صورة دائمة على أن

ت�این القدرات الفرد�ة للمتعلمین و�روز المش,الت التعلم�ة أثناء سیرورة التمدرس : ـ سادسا

لل من خالل تغییر طرائ- التدرDس خت�عث في المعلم روح ال�حث والتنقیب عن مواطن ال

  .التي ینتهجها

تدفع المدرس إلى انتهاج أكثر من وفي الحق�قة ال �م,ن حصر االعت�ارات التي 

خاصة حین . طرDقة أثناء التعامل مع المتعلمین في الوضع�ات المختلفة التي تعترضه

تشتد عل�ه الظروف الرقاب�ة من طرف المسؤولین عن متا�عة أدائه، أو أفراد المجتمع 

Dة التي فالحر . نجاح أو فشل العمل�ة التر�و�ة من خالل طرDقة تدرDسهلونه حمّ الذین �ُ 

�ملكها في مجال اخت�ار أفضل الطرق للتدرDس تضی- ,لما ارت�طت �أطراف غیر 

 ،من االبتكار في انتهاج أفضلها دّ وتجعله �حُ . متجانسة معه من حیث األهداف التر�و�ة

والع,س غیر ذلك حین تتقارب الرؤ3 حول األهداف المنتظرة من المدرسة، فهناك �سهل 

   .في التدرDسعل�ه اخت�ار أنسب الطرق 

  



   األداء التر�و� لألستاذ                                                                الثالفصل الث

 148 

حتى نتم,ن من التعرف على أهم الطرق التي أشار إلیها التصنیف الساب-، نشیر   

   :إلى �عض جوانبها ف�ما یلي

  القائمة على االستماع والتحدثطرق التدریس : أوال

مة على االستماع والتحدث �أنها مبن�ة على لغة ئتتمیز طرائ- التدرDس القا  

وتشترك جم�عها في ,ون المعرفة  .من طرف المعلم والمتعلمالتواصل اللفظي أو الم,توب 

من  عدّ تُ " مثال  فطر�قة المحاضرة. أو السلوك الحاصل في عمل�ة التعلم مبن�ة على ذلك

أقدم الطرق وأكثرها استخداما خاصة في المدارس العل�ا والمعاهد والكل�ات �سبب اعتمادها 

قوم على مبدأ اإللقاء للمادة العلم�ة من على التفاعل اللفظي وتعلم المجردات، حیث ت

رغم أن هذه الطرDقة تالقي و  1".طرف المعلم مقابل المتا�عة واالستماع من طرف المتعلم

انتقادات واسعة خاصة في التر��ة الحدیثة، ,ونها تعطل المتعلم عن ال�حث والسعي 

تفرض نفسها في الواقع  الكتساب المعلومات والمشار,ة في بناء المعرفة، إال أنها ال تزال

نقصد بذلك أن طب�عة الدروس . حتم�ة وجودها النسبي في التدرDسالمدرسي من خالل 

التي �قدمها المعلم في أ مستو3 تعل�مي تفرض عل�ه اإللقاء وتفرض على المتعلم 

االستماع والمتا�عة، خاصة في توض�ح المفاه�م والتعارDف التي تصعب على التلمیذ 

هذا من جهة ومن جهة ثان�ة فإن إلفات النظر ألهم�ة . ا من موقعه ,متعلمالوصول إلیه

الدروس التي سیتلقاها المتعلم، أو التوج�ه نحو نشا` معین أو سلوك تنظ�مي داخل حجرة 

  .الدرس تتطلب أ�ضا من المعلم اعتماد أسلوب المحاضرة

فهي طرDقة تبنى على توج�ه المتعلمین قبل أو  طر�قة إعطاء اإلرشاداتأما عن   

لذا على المعلم أن �قوم "  .أثناء ق�امهم �النشا` المطلوب في الدرس شفو�ا أو �الكتا�ة

ومن الطرق  2."بإعطاء تعل�مات واضحة مح,مة قبل أن تأخذ العمل�ة التعل�م�ة مسارها

دیر ما �عرفه التالمیذ �صفة �ستخدمها المعلم لتق" التي  طر�قة التسم)عالتقلید�ة نجد 

عامة عن طرD- طرح األسئلة من جانب المعلم والتسم�ع من جانب التلمیذ لإلجا�ة على 
                                                 

 171,مال عبد الحمید زDتون، مرجع ساب-،ص 1
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طر�قة االخت5ار �ضاف إلى هذه الطرق الخاصة �االستماع والتحدث  1."أسئلة المعلم

التعرف على ما درسه التالمیذ دون الحاجة إلى " التي �عتبر الغرض منها  الشفو� 

أ معلم مع طالب واحد في ,ل  1:1تا�ة و�,ون متوس
 المجموعة التي یدیرها المعلم الك

  2."مرة وDتكرر ذلك مع �ق�ة الفصل

التي  طر�قة المناقشةئمة على االستماع والتحدث نجد أ�ضا امن بین الطرق الق  

وهذا یتطلب  .تعتمد على ت�ادل اآلراء واألف,ار وتفاعل الخبرات بین التالمیذ والمعلم

اكتساب خبرة ,بیرة من طرف المعلم ومرونة ,بیرة �ستط�ع من خاللها است�عاب جم�ع 

وف- ما تقتض�ه االتجاهات  مناقشات المتدخلین وحسن توجیههم نحو الهدف من النقاش

التي تعد هي األخر3 ذات  طر�قة تحلیل الفیلم�ضاف إلیها . الحدیثة في تدرDس العلوم

تعوض المتعلمین عن اكتساب الخبرة �ش,ل م�اشر �ما یتا�عونه من  أهم�ة ,بیرة، حیث

  3.صور وأحداث تشرح لهم الحقائ- وتقر�ها إلیهم وتختصر لهم الوقت في ذلك

طر�قة الطرDقة األخر3 المصنفة في الجدول مع طرق التحدث واالستماع هي   

یذ من القدرة على نقاش تم,ین التالم التي �عتبر الغرض من استعمالها المناظرة أو الجدال

 بینما تر,ز طرDقة. جوانب السؤال أو النتائج المترت�ة عل�ه، و�ذلك �سهل دراسة المادة

الشفو على اعتماد التلمیذ على نفسه في مطالعة طرق  التقر�ر طر�قةأخر3 تدعى 

علم�ة خارج�ة تعالج الموضوعات العلم�ة في ,تا�ه المدرسي ثم �قوم بتقد�م ملخص 

وتكمن أهمیتها في ,ونها تنمي في . شفو على زمالئه حول ما جمعه من معلومات

قة في الحدیث وسماع القراءة والمطالعة والتفتح الذهني وتنمي لد�ه الطال التلمیذ حبّ 

 طر�قة العصف الذهنيوأخیرا تأتي . تقد�س الكتاب المدرسي موجهات النظر المختلفة وعد

التي تستخدم لتنم�ة الطالقة وذلك �السماح للتلمیذ �حرDة التعبیر عن أف,اره ,ما تستخدم 

تلمیذ ي على إعطاء النوتنب. في تنم�ة المرونة التي تعني التنوع واالختالف في األف,ار
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مواقف مغایرة أو متناقضة و�طلب منه تقد�م أكبر قدر من األف,ار أو الحلول التي تفسر 

  1.تلك التناقضات

والتحدث، ورغم ظهورها ستماع الا هو االقاسم المشترك بین الطرق السا�قة إذَ   

�ش,ل تقلید إال أنها تفرض وجودها في العمل�ة التر�و�ة �ش,ل أو �آخر، حتى عند 

  .الوسائ
 في عمل�ة التعلم، حیث البد من التواصل اللفظي بین المعلم والمتعلم استعمال

  طرائق التدریس المبنیة على القراءة والكتابة: ثانیا

حیث  ،تمثل المعلومات الم,تو�ة أساس جم�ع الطرائ- المبن�ة على القراءة والكتا�ة  

ذات فعال�ة ,بیرة في العمل�ة وتعتبر . �,ون التواصل بین المعلم والمتعلم مبني على ذلك

، التي من بینها القدرة على حسن القراءة، خاصة من  التعل�م�ة حین تتوفر لها الشر̀و

وتعتمد على عدة أش,ال من المواد الم,تو�ة و المسموعة سواء منها . طرف المتعلمین

  .السبورة أو الكتاب أو المجلة

قدم فیها المعلومات م,تو�ة التي � طر�قة الكتاب المدرسيأول هذه الطرق نجد 

و�طلب من التالمیذ استخدامه �القراءة أو الكتا�ة من خالل نشاطات ینظمها المعلم 

في المراحل التعل�م�ة و�عتبر وجودها ضرورDا . وDختار منها األنسب للدروس المقررة

  . األولى حتى وقتنا الحالي رغم قدمها في حقل التعل�م

، طر�قة Fتاب التدر�5اتائمة على الكتا�ة والقراءة نجد أ�ضا من بین الطرق الق  

حیث �عتمد ,ثیر من معلمي العلوم على الكتاب المدرسي والكتاب العملي المراف- له 

ف�طلبون من التالمیذ تمرDنات متعلقة �ما جاء في الكتاب ) ,تاب التدرD�ات(المسمى

   2."لدیهمالمدرسي ومناقشتها ,وسیلة لتقو�م التعلم المعرفي والمهار

أو التي �ستعمل فیها  طر�قة السبورة الط5اشیر�ة�ضاف إلى هاتین الطرDقتین   

القلم، فالهدف منها تأكید أف,ار خاصة أو معلومات ورسوم توض�ح�ة للنقاش أو القراءة أو 
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نقلها من طرف التالمیذ في ,راساتهم حینما ال تتواجد في الكتاب أو تكون غیر م�سرة 

. قة ال �ستغنى عنها في جم�ع مراحل التعل�م وفي مختلف الموادوهي طرD. ومختصرة

التي تتنوع في ش,لها من ,ونها تكون من  طر�قة المجالت الحائط)ةوتشبهها إلى حد ما 

  .إنجاز المعلم وتالمیذه أو تكون وسیلة جاهزة من المطا�ع والم,ت�ات ودور النشر

التي تتم  طر�قة حل المشFالتطرDقة أخر3 تعتمد على القراءة والكتا�ة معا هي   

انطالقا من مواد م,تو�ة �طلب من المتعلمین قراءتها ومن ثمة تثار حولها تساؤالت �طلب 

حلها من خالل النقاش وال�حث، وتعتبر من أهم الطرائ- المعاصرة في التعل�م والتي تنبني 

طرف المتعلمین وتتطلب مهارات فائقة في التح,م في نشاطاتهم على العمل الجماعي من 

  . من طرف المعلم

التي تهدف إلى  طر�قة معلم المجموعات الصغیرة�ضاف إلى الطرق السا�قة 

محاولة التغلب على الصعو�ات التي تواجه التالمیذ، سواء منهم الذین �عانون من التأخر 

 حیث . ن المتمیزDن �مهارات تفوق أقرانهمو نفسي أو الموهو�یأالدراسي �سبب عضو

�,لف المعلم أحدهم �ق�ادة المجموعة مستهدفا ف�ه التغلب على العوائ- التي تؤخره إذا ,ان 

  .من النوع األول، أورغ�ة منه في استغالل قدراته الفائقة إذا ,ان من النوع الثاني

یتاح فیها  لكتا�ةهي أ�ضا طرDقة تعتمد على القراءة وا طر�قة التعل)م المبرمج

للمتعلم فرصة التعلم من خالل ذاته ووفقا لقدراته الخاصة ف�صمم المعلم برنامجا �ش,ل 

سلسلة من الخطوات التي تقرأ وتكتب وتكون االستجا�ة فیها �ش,ل إضافة ,لمة أو اخت�ار 

  1.إجا�ات صح�حة وه,ذا حتى �صل إلى الهدف من التعلم

، حیث تعتمد على اختصار ب�انات أو مالحظاتطر�قة تدو�ن الفي األخیر نجد    

قراءتها و ,تابتها من خالل مجال واسع ومعلومات م,ثفة ال یتسع المجال في الدرس 

لنقلها جم�عا خاصة حین ,ون الدروس طوDلة، و �,ثر استعمالها في الجامعات والمعاهد 

المفیدة وأخیرا نجد طرDقة حفi المجالت والصحف والتي تعتبر من الطرق . خاصة
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للتالمیذ الذین لدیهم اهتمامت علم�ة في جمع القصاصات من المجالت والصحف حیث 

تصنیف والترتیب �حدد المعلم موضوعات تعلم�ة معینة و�طلب من التالمیذ ال�حث وال

   1.للمعلومات الواردة فیها وف- مسار التعلم

تشترك جم�عها في أن المالحi على هذه الطرق القائمة على القراءة والكتا�ة أنها   

لكن االختالف . بناء التعلم �عتمد على ما هو م,توب من معلومات ثم قراءته أو الع,س

بینها �,ون في ,�ف�ة تناولها من طرف المعلم وتوج�ه التالمیذ إلیها، حیث �,ون تارة 

 بتوظیف القراءة ,مبدأ لحدوث التعلم ف�قرأ المتعلم ما هو م,توب في السبورة أو الكتاب

وDنبني هذا الفعل التعلمي على . وتثار حول ذلك المسائل الموجودة في البرنامج الدراسي

وفي مرات أخر3 �,ون . أساس متین �,تسب من خالله المتعلم مهارة القراءة والكتا�ة معا

وفي  .دث �ه التعلم، من خالل التدوDن أوال وجمع المعلوماتحبتوظیف الكتا�ة ,مبدأ �

حلیل والمعالجة للمسائل التي ینظمها المعلم وف- البرنامج الدراسي، وهو أثناءها �,ون الت

  .  الذ �حق- أ�ضا مهارات الكتا�ة والتلخ�ص واالخت�ار لألهم من المعارف المستهدفة

  طرائق التدریس القائمة على المشاھدة واألداء: ثالثا

متعلمین أكثر تشترك هذه الطرق في ,ونها توظف الجانب الحسي والمهار لد3 ال  

بنى المعلومات من خالل المالحظة أو النشا` الیدو الذ �قوم من الجانب المعرفي، فتُ 

إال أن تطب�قها في . ف�,ون األثر أقو3 و أدعى للحفi واالسترجاع حین التقو�م. �ه المتعلم

ة من الواقع المدرسي یتطلب توفر الوسائل واإلم,انات الماد�ة، ,ما یتطلب المهارات الفائق

طرف المعلم في حسن استغالل الزمن وتوج�ه األدوات حتى تكون وسائل ول�ست غا�ة 

,ما أنها تعتمد على االستقصاء والتجرDب وال�حث المتقدم الذ یتطلب من . في حد ذاتها

  .التالمیذ أن �,ونوا في مستو3 مقبول من حیث األداء وال�حث

حیث �قوم المعلم �استخدام وسائل  طر�قة العرض العمليأول هذه الطرق هي   

وأجهزة �عرض من خاللها أف,ار ومعلومات وقوانین یتا�عها التالمیذ من خالل المشاهدة، 
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خاصة حین �,ون استعمالها من طرفهم غیر مم,ن �سبب ندرتها أو خطورتها أو صعو�ة 

تحت رقا�ة وقد �شترك �عض التالمیذ مع األستاذ في �عضها ُمفّعلین أداءهم  .استعمالها

التي �ستغل فیها حیز من  طر�قة الحقل التجر�بيوهناك طرDقة أخر3 تسمى . األستاذ

المؤسسة التعل�م�ة ,ورشة النشا` أو الحقل المدرسي إلجراء أداءات تعلم�ة مختلفة، �,ون 

   1.الهدف منها توظیف الجانب السلو,ي والمهار للتلمیذ �غ�ة تعدیله أو توجیهه

تدخل ضمن طرائ- التدرDس المبن�ة على  طر�قة العمل الیدو� ى طرDقة أخر3 تدع  

فحوص والتجارب و�,ون المشاهدة واألداء وهي التي �قوم فیها التالمیذ أنفسهم بإجراء ال

وهي بذلك تكسبهم خبرات م�اشرة �ما �مارسونه من أداء . فیها المعلم موجها ومرشدا لهم

ونجد إلى جانبها . تسم �التجر�ة والمالحظةیدو خاصة في مجال المواد العلم�ة التي ت

وهي نوع من التعل�م ف�ه مهارات واتجاهات مختلفة " طر�قة االستقصاءطرDقة أخر3 تدعى 

فهي تقوم على تقد�م مواقف متناقضة من طرف  2."لتولید وتنظ�م المعلومات وتقو�مها

ى الت�صر والتف,یر ما ی�عث فیهم القدرة عل. المعلم و�طلب من التالمیذ حل إش,االتها

الصح�ح والعمل على بناء المعرفة من خالل اكتساب مهارات التعلم من مالحظة وتفسیر 

فهي إذا طرDقة مبن�ة على االستقصاء المنظم للمهارات المعرف�ة  .وتجرDب واستنتاج

  .و�ش�ع استعمالها في المواد اإلنسان�ة واالجتماع�ة أكثر من غیرها. خاصة

حیث  طر�قة مرFز التعلم نجد أ�ضاالتي �,ون مبدؤها المشاهدة واألداء  من الطرق   

ینتظم التالمیذ في مجموعات م,ونة من تلمیذ واحد وDدیر المعلم المجموعة وDتكرر ذلك 

والغرض منها تشج�ع التعلم المستقل الذ �حدث من خالل تحدید مر,ز . مع �ق�ة الفصل

وتقترب منها طرDقة . الدراس�ة الموجودة في البرنامجللتعلم في القسم یثار حوله القضا�ا 

حیث أن المشروع هو مش,لة تتطلب الحل من طرف  طر�قة المشروعاتأخر3 تسمى 
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التالمیذ في مجموعات یترك لها الحرDة في عالج أ�عاد المش,لة �غ�ة تنم�ة المهارات 

  1.الفرد�ة والجماع�ة وٕاش�اع حب االستطالع والثقة �النفس

حیث تطب- على مجموعة  ،من طرق المشاهدة واألداء أ�ضاهي  المحاكاةطر�قة   

من التالمیذ یتراوح عددهم من عشرة إلى ثالثین تلمیذ �شتر,ون في أداء مجموعة من 

األدوار التي �حاكي فیها ,ل منهم موقفا معینا ینظمه المعلم سلفا �غ�ة الوصول إلى 

ف�حصل . لمطلو�ة في الدرس من خاللهاالمعلومات من واكتساب المعرفة والسلو,ات ا

وتقترب منها . التعلم وفقا لتقلید أدوار معینة تستهدف ف,رة أو موقفا مطلو�ا في الدرس

التي تساهم ,ثیرا على الحفi والتذ,ر من خالل  طر�قة األلعاب واأللغازطرDقة أخر3 هي 

األسئلة واألجو�ة التي تثار في األلعاب التي ینظمها المعلم وف- مجاالت الدروس المقررة 

في برنامج الدراسة، والمالحi فیها أنها مبن�ة على عناصر التشوD- واإلثارة وتفتح المجال 

  .ینللمعلم حتى �عالج المواقف التي تصدر من المتعلم

طر�قة آخر طرDقة تدخل ضمن طرق التدرDس المبن�ة على المشاهدة واألداء هي   

التي �قوم فیها المعلم �استثارة التالمیذ من خالل مواقف أو أدوات أو  االكتشاف العلمي

    2.ارتهم فیهاوسائل معینة وDترك المجال لهم الكتشاف ما �م,نه إث

على الم�ادرة من طرف المتعلمین وهي مجمل القول حول هذه الطرق أنها تنبني   

حیث تنمي في . التي تستهدفها المدرسة الحدیثة أكثر من سا�قاتها دون إهمال هذه األخیرة

المتعلمین جوانبهم الحس�ة والحر,�ة وتجعلهم أكثر وضوحا �النس�ة للمعلم في تعدیل 

ة حول المعرفة سلو,هم وتصح�ح المفاه�م لدیهم ومعالجة األخطاء واالعتقادات الخاطئ

  .الصح�حة
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  في المقار�ة 5الكفاءاتالمطلو5ة � التدر�س ائطر .  2

  :,ما یليطرDقة التدرDس في المقار�ة �الكفاءات نجدها معرفة في المنهاج الدراسي   

إذن  هيف ).الطرD-(وتعني )  Hodos(و ) إلى(وتعني ) Mèta(الطرDقة من الالتین�ة " 

أما المسعى ف�شیر إلى مسلك غیر . التف,یر فيالمسار المحدد لمعالم ومراحل متوقعة 

م,شوف، إلى محاوالت النجاح في مهمة، لم تحدد مراحلها مس�قا، فمعناه �قترب أكثر من 

لكن ل�ست المحاولة العشوائ�ة بل محاولة متعقلة، تعتمد  .ث المترددحس الطرD- أو ال�تلمُّ 

   1)."إلخ ... معرفة القوانین، خواص األش�اء (على التف,یر ومبن�ة على المعرفة 

العدید من نجد اإلشارة إلى ووف- المناهج الدراس�ة والوثائ- المرافقة لها، و,ذا دلیل األستاذ 

ة �مجموعة من القواعد المنهج�ة والخطوات الطرDق یرت�
 مفهوم" حیث . طرائ- التدرDس

التعل�م من أجل الوصول إلى الكفاءة /المنطق�ة التي یت�عها األستاذ لتسهیل عمل�ة التعلم

طر�قة ، الطر�قة التجر�ب)ةومن أهم هذه الطرائ- التي �م,ن ات�اعها في التدرDس . المحددة

طر�قة ، الطر�قة البنیو)ة، ذجةطر�قة النم، طر�قة العمل 5المشار�ع، النشأة التار�خ)ة

  :وألجل تفصیل �عضها نعرض لها ف�ما یلي 2."طر�قة لعب األدوار، حل المشFالت

  طريقة العمل بالمشاريع: أوال

�طرح مش,لة هامة ورئ�س�ة على التالمیذ لل�حث عن حلها  ذحیث �قوم األستا"  

�طرق مصادر التعلم المختلفة یتخللها متا�عة مستمرة من المعلم مقرونة بتوج�ه إلى حل 

وتقوم على تفعیل دور المتعلم واستغالل نشاطه . هذه المش,لة �ات�اع المسعى العلمي

  3."وتنم�ة اتجاهاته ومیوله

منتوجا أدب�ا م,تو�ا ومنجزا في القسم مع التالمیذ أو خارجه فالمشروع قد �,ون   

ضمن مجموعة من التالمیذ، حیث یوجه األستاذ الموضوع المقترح في المنهاج الدراسي 
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و�فسح المجال للمتعلمین ,ي �عالجونه �آل�ات یتصورونه من خاللها مشروعا خاصا 

. التي تعودوا علیها في القسمیتطلب اإلبداع والمنافسة، فیخرج عن المجاالت الض�قة 

و�شت̀ر في إنجازه احترام الزمن ومشار,ة جم�ع أفراد المجموعة، ,ما یتوجب علیهم تقد�مه 

ونجد هذا النوع من . أمام زمالئهم لیتم من خالله الوصول إلى الكفاءات المستهدفة

المواد العلم�ة  ,ما �ستخدم في. الطرائ- مستخدما في اللغات العر��ة، الفرنس�ة واإلنجلیزDة

م لو �ش,ل إنجاز یدو أو �حث �استعمال الوسائ
 التكنولوج�ة، في مادة التكنولوج�ا أو ع

  .الطب�عة والح�اة

المتت�ع لتوجیهات المناهج والوثائ- یجد التقو�م من طرف األستاذ مطلوب �ش,ل   

�سهل على ,بیر جدا حیث تثمن المشارDع المنجزة �طرق مختلفة �عضها �العالمات ما 

األستاذ الدقة والعدل في توزDع عالمات التقو�م المستمر التي تعطى للتالمیذ فراد3 في 

وهي في الواقع ل�ست إال جزء من عمل�ة التعزDز . ,شوف نقاطهم الفصل�ة والسنو�ة

الواجب تشج�ع المتعلمین علیها وٕاشرا` ذوDهم من خاللها، لكنها في الواقع تستهدف أ�عادا 

مل�ة التعلم، حیث ترتكز على بناء الكفاءات المهارDة الفرد�ة والجماع�ة من أعم- في ع

جهة واالجتماع�ة والنفس�ة من جهة ثان�ة، ,ما أنها مجال الكتشاف التمیز الحاصل في 

  .الفروق الفرد�ة بین المتعلمین

  النمذجةطريقة : ثانيا

الواقع فإننا  عندما نجد صعو�ة في فهم شيء حق�قي أو حادثة أو تجسیدها في"

نلجأ إلى استعمال النموذج الذ هو استنتاج أو تصور له عالقة م�اشرة �المعرفة و�ع,س 

  1".الشيء المراد تجسیده أو الحادثة المراد وصفها وتفسیرها

فالطرDقة هنا ت�عث على نقل الصور الذهن�ة التي �م,ن أن تحصل في عمل�ة 

التر��ة ة، ف�طلب األستاذ مثال في مادة التعلم ضمن نموذج بنائي للمعارف المستهدف

التر,یب الك�م�ائي للماء و�عض األمالح �استعمال ,رDات تصور من التالمیذ  التكنولوج�ة
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وعص�ات قابلة للص-، فتستخدم ,ل مجموعة ما لدیها لتش,یل النموذج الذ یواف- 

مادة علوم الطب�عة أو في . التصور الحاصل في المعرفة الذهن�ة بتجسیدها یدو�ا بنموذج

والح�اة أین �طلب األستاذ من التالمیذ استخدام مواد �س�طة لتصور وس
 طب�عي بر أو 

  .مائي، فتحدث االلعمل�ة التعلم�ة من خال النموذج المنجز من طرف المتعلمین

فاأل�عاد المحققة في هذه الطرDقة بنائ�ة للمعرفة هي األخر3، حیث �شترك 

لكفاءات المستهدفة في الدرس من خالل النماذج التي یتصورونها المتعلمون في تحقی- ا

  .وDنجزونها في آن واحد، فتنموا المهارات المعرف�ة متجانسة إلى جانب المهارات الحس�ة 

  طريقة النشأة التاريخية: ثالثا

یتعرض األستاذ إلى الجانب التارDخي في الوحدات التي یبرز فیها التصورات التي 

بر العصور السالفة وDن�غي أن ال �,تفي �الجانب القصصي �قدر ما یثیر ,انت سائدة ع

فالطرDقة التي تلغي  .لد3 المتعلمین ما �م,نهم من االست�عاب للمفاه�م من وجهة تارDخ�ة

الجانب التارDخي للمعرفة تجعل منها �عیدة عن الواقع وال تتحق- من خاللها الكفاءات 

�الكفاءات والتي تدعو إلى إكساب مجموعة متعددة من  العرض�ة التي جاءت بها المقار�ة

الكفاءات أثناء التعلم، دون إغفال لواحدة منها ف�حدث الخلل المعرفي الذ ینع,س سل�ا 

  .على المتعلم أثناء التقو�م في ما �سمى �الوضع�ة اإلدماج�ة

 فاإلدماج ,ما هو مطلوب في المقار�ة �الكفاءات �حصل بتحقی- أكبر قدر مم,ن

والنشا` الذ �حدث أثناء الدرس مثال ألجل معرفة خصائص جهاز ما . من الكفاءات

وال�حث عن التعرف عل�ه وتدرDب التلمیذ على استعماله تتطلب الرجوع إلى تارDخ اكتشافه 

    . واستعماالته، لتتعدد الجوانب التي یلم بها المتعلم حوله

  الطريقة التجريبية: رابعا

�المنهج التجرDبي المبني على طرح المش,لة وفرض االفتراضات ثم ترت�
 ,ثیرا   

و�صل المتعلم في األخیر إلى  .تحق�قها من خالل النشا` التجرDبي الذ یثبتها أو ینفیها

النتائج من خالل المجهود الفرد والجماعي للمجموعات التي یوجهها األستاذ و�فسح لها 
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و�ش�ع استخدام المنهج التجرDبي في . المهارات المجال نحو التعلم والم�ادرة واكتساب

حیث تكون التجر�ة . المواد العلم�ة أكثر منها في المواد األدب�ة واإلنسان�ة واالجتماع�ة

  . حس�ة ومالحظة أكثر منها مجردة

والمنهج التجرDبي في العلوم التكنولوج�ة والطب�ع�ة �ستهدف في المتعلمین وف- ما   

ول�س لألستاذ في هذه العمل�ة سو3 . فاءات تحقی- الم�ادرة واألداءتتطل�ه المقار�ة �الك

فض�
 السؤال المطلوب في الدرس . التوج�ه والتعدیل لسلو,ات المتعلمین أثناء اإلنجاز

وٕالغاء الفروض التي ال تخدم أهدافه، وال�حث عن الخطوات المنهج�ة التي یر,ب بها 

لنتائج، ,ل ذلك یجعل األستاذ مطالب بتنظ�م التجر�ة المقصودة والوصول إلى االتالمیذ 

مسار التعلم �ش,ل یجعل من هذه الطرDقة قادرة على تحقی- الكفاءات المستهدفة في 

  .المنهاج معرف�ا وسلو,�ا ووجدان�ا و�ش,ل متساو لد3 جم�ع المتعلمین

فالمنهج التجرDبي الذ ینبني على استخدام الوسائل ال یجب أن �شغل المتعلم 

له وعناصر تشو�قها وجاذبیتها �قدر ما �,ون موجها نحو الغا�ة من استخدامه في بوسائ

تجعل من  فالمعارف المطلوب فهمها واستخدامها من طرف التالمیذ. تحقی- الكفاءات

   .توفر الوسائلصعو�ة تحق�قا للكفاءات رغم صعو�ة استخدامها و الطرDقة التجرDب�ة أكثرها 

  الطرائق النشطة: خامسا

قترح هذه الطرائ- في �عض المواد ,مادة اللغة العر��ة حیث �عتبرها المنهاج تُ   

" 
تتت�ح للمتعلم أن �,ون صاحب الدور األساسي داخل القسم، وتسند لألستاذ دور المنش

وٕادارة عمل�ات التعلم، وتكمن أهمیتها في أنها تثیر اهتمام التالمیذ العفو ومن ثمة تحفزهم 

لهم حرDة الم�ادرة واإلبداع وتهتم بنموهم الوجداني واالجتماعي وتزDد جهودهم وتت�ح 

  1."وتساعدهم على الممارسة واإلنجاز

فالطرائ- النشطة هي األسالیب التي �ستخدمها األستاذ في تدرDب المتعلمین على 

ففي النصوص ال�الغ�ة مثال �ستخدم أسلوب . الشجاعة األدب�ة والحوار والنقاش البناء 
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ف�حدث التعلم من خالل المحاكاة وفي نفس . خالل التقمص لألدوار مثالالحوار من 

الوقت �,ون التنافس بین المتعلمین عن أكثر التالمیذ مهارة في ذلك، ,أن �حاول قراءة 

أب�ات شعرDة �قلد فیها أحد الشعراء، أو �ستخدم في فن الخطا�ة ما یجعل التالمیذ 

نامج المقرر ف�حدث التحقی- للكفاءات یتنافسون على تقد�م خط�ة من خالل البر 

المستهدفة من خالل إ�صال األسالیب اللغو�ة وال�الغ�ة في الدرس دون أن �شعر 

  .د من الكفاءاتیلعدلالمتعلمون �أنهم �صدد بناء الشخص�ة الماهرة والحاملة 

أن �ستغل هذا النوع من طرائ- التدرDس في اكتشاف الحاالت أ�ضا �م,ن لألستاذ 

لشخص�ة لألس�اب ا) ن منهم أو المتأخرDنیالمتفوق( من االتجاهین لقدرات التالمیذ الخاصة

من خالل النبوغ والتمیز عند الموهو�ین أو اكتشاف الحاالت الخاصة من الذین �عانون 

مش,الت النط- السل�م أو الخجل أو المش,الت النفس�ة والعضو�ة مما �عی- التمدرس 

,ما نجد استخدام الطرائ- النشطة مفید في �عث  .عالجه العاد لهم وال�حث عن أسالیب

   .الحیو�ة والنشا` لد3 التالمیذ فال تتم الدروس �ش,ل تقلید وممل

  بيداغوجيا المشروع: سادسا

أو جماعي /ع�ارة عن عمل ,تابي فرد و" وهي طرDقة تعتمد على المشروع حیث أنه 

أما إعداده . ر مناقشته وٕانجازه داخل القسمیتم االتفاق عل�ه بین األستاذ والمتعلمین، وتج

الذ یتمثل دوره في تقد�م  ذفیتم خارج القسم و داخله، وعبر مراحل، وتحت إشراف األستا

وقد �,ون المشروع  1."التعل�مات والتوجیهات والمراق�ة وتصح�ح المسار عند االقتضاء

التي �حدث فیها التعلم من �حثا م,تو�ا او عمال یدو�ا او زDارة میدان�ة �حسب المادة 

  .خالل بیداغوج�ا المشروع

المقار�ة �الكفاءات تر,ز ,ثیرا على استخدام هذه الطرDقة لما لها من ممیزات 

األستاذ تفجیر �عض الطاقات الكامنة لد3 ین �ستط�ع أ ،تتالءم مع خصائص المتعلمین

السنة الثان�ة من التعل�م مثال في مادة اللغة العر��ة �ستهدف البرنامج في ، فالمتعلمین
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وآخر  يشقین اثنین في أحد المشارDع، ش- ,تاب"  المتوس
 من خالل بیداغوج�ا المشروع

وDهدف عمل التلمیذ المسرحي إلى تنم�ة حسن . أدائي، إنه مشروع ,تا�ة مسرح�ة صغیرة

  1."األداء لد3 المتعلمین، وترق�ة الجانب الوجداني والنفسي واالجتماعي لدیهم

  طريقة حل المشكالت: عاساب

تعتمد المقار�ة �الكفاءات اعتمادا ,بیرا علیها ,ما اشرنا في الفصل الساب-، حیث   

تساؤل أولي �ستثار من طرف المعلم والتالمیذ من خالل  طرح�عتبر التعلم مبن�ا على 

وتنبني هذه الطرDقة على . حدده الكفاءة المستهدفة في الدرستوضع�ة االنطالق التي 

 )الوضع�ة المستهدفة والوضع�ة اإلش,ال�ة التعلم�ة ( التوفی- بین نوعین من الوضع�ات 

حیث �قوم األستاذ �عد تحدید الم,تس�ات السا�قة لد3 المتعلمین وتجم�ع عدد مقبول من 

 اآلراء حول المعارف المستهدفة ل�صل إلى محددات منهج�ة مهمة حول االستفهام الذ

تي توصله إلى ص�اغة اإلش,ال�ة من خالل إلغاء التساؤالت التي �عد وضع�ة االنطالق ال

ال تفي �الغرض ف�,ون التساؤل حول موضوع معین واضح وصرDح وال �حتمل اإلجا�ات 

الكثیرة أو المتناقضة، ,ما ال یختلف عل�ه التالمیذ من حیث الهدف النهائي المطلوب في 

أخر3 هي الوضع�ة المستهدفة التي  وهنا �حدث االنتقال التدرDجي إلى وضع�ة. الدرس

یجند فیها األستاذ م,تس�ات التالمیذ والدعائم المقترحة في المنهاج ,الكتاب المدرسي مثال 

ولتوض�ح الفروق بین . أو وسیلة مخبرDة أو صورة أو مشهد ینبني عل�ه الفعل التعلمي

دون أن نفهم  تعلمیوضح ,ل منهما في سیرورة الالذ  الجدول التالي الوضعیتین نتا�ع 

أن هذه المقارنة تفضیل�ة أو انتقائ�ة، بل إن الوضع�ة اإلش,ال�ة ضرورDة للوصول إلى 

  :الوضع�ة المستهدفة
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  1في المنهاج المدرسي مقارنة بین الوضع)ات)  02( جدول رقم                   

  الوضع�ة المستهدفة  الوضع�ة اإلش,ال�ة التعلم�ة

اكتساب تعلمات ـ تفید المتعلم في 

  .فعل/جدیدة، معارف ومعارف

  .ـ حل �األفواج او جماع�ا

ـ تعلمات دق�قة ل�عض المعارف 

  .فعل جدیدة/ومعارف

  .ـ وضع�ات مبن�ة لغا�ات بیداغوج�ة

ـ تعلم التلمیذ إدماج م,تس�اته والتحق- من 

  .,فاءاته

  .ـ حل فرد خصوصا

الفعل قد / ـ تعلم اإلدماج ألن المعارف ومعارف

  .التطرق إلیها في القسم تم

ـ الوضع�ة قرD�ة من الوضع�ة الیوم�ة أو 

  .المهن�ة

شرنا إل�ه في الفصل الساب- ت�عث على استثارة التلمیذ نحو أفهذه الطرDقة وف- ما 

وضع�ات معینة �غ�ة اكتساب المعرفة والسلوك المطلوب نقله إلى الواقع في الح�اة 

ما �,ون فیها اإلدماج حاضرا بتجنید مجموعة من مثل ال�حث في مسب�ات مرض . الیوم�ة

الموارد المدرس�ة وغیر المدرس�ة وال�حث عن تساؤل على ش,ل مش,لة معرف�ة �صل �عد 

  .النشاطات فیها إلى معرفة السلو,ات الواجب اتخاذها وقائ�ا من هذا المرض

فق
 ،  المالحi أن طرائ- التدرDس وف- المقار�ة �الكفاءات ل�ست هي التي ذ,رنا  

إال أنها تضی- من . �مارسهابل هناك غیرها من التي �فسح المجال فیها للمعلم ,ي 

مساحة األداء من طرفه مقابل المساحة الواسعة التي تضعها للمتعلم ,أساس تبنى عل�ه 

عمل�ة التعلم واستنادا إلى النظرDة البنائ�ة التي �,ون فیها المتعلم محور العمل�ة التر�و�ة 

  .ستاذ سو3 موجه ومنظم للفعل التر�و ول�س األ
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   لمدرسالبیداغوج)ة ل دواراأل.  3

تتعدد األدوار التي �قوم بها المدرس من حیث األداء القانوني واالقتصاد و 

لد3 قطاع التر��ة ملتزم �مجموعة ,مستخدم االجتماعي و التر�و، حیث أنه من موقعه 

ینتمي إلیها، �التنسی- بین وزارة التر��ة  من الضوا�
 التي تحددها له المؤسسة التي

منتظم بواج�ات ,موظف  هالوطن�ة و الوظیف العمومي و �ق�ة القطاعات التي تض�ط

  .تحددها له القوانین المعمول بها ضمن �ق�ة الوظائف اإلدارDة والتر�و�ة وحقوق مهن�ة

الحاصلة في وهو إلى جانب ذلك مسؤول عن تنظ�م األطر المعرف�ة والسلو,�ة 

ح�اة المتعلمین، سواء منها ما تعل- �الجوانب التارDخ�ة واالقتصاد�ة والوطن�ة �ش,ل عام، 

,االكتشافات و القوانین والنظرDات  ،أو �المعارف التي تستحدث على المستو3 العالمي

فالمدرس �شرف �ش,ل م�اشر وغیر . المعلومات التي تواف- التر��ة المدرس�ةومختلف 

   .تنظ�م هذه المعرفة و ما یتعل- بها من عمل�ات وأهداف تر�و�ة م�اشر في

متغیرة، وأنه ین�غي أن یتسم �المرونة وف- ما  ا�م,ن تحدید أدوار المدرس �أنه   

تقتض�ه مستحدثات العلم والتكنولوج�ا مما �حدث تغییرات في طرائ- واستراتیج�ات تدرDس 

فالمدرس مدیر للعمل�ة التدرDس�ة، وضا�
 . عهاالمواد الدراس�ة، وأسالیب تعامل المتعلم م

وهو أ�ضا قائد لألنشطة والممارسات التدرDس�ة، . لإلجراءات التدرDس�ة، ,ما �عتبر متعلما

  .1وأخیرا فهو منظم للخبرات التر�و�ة وللبیئة التدرDس�ة المناس�ة

  :2,ما یليوقد حدد عبد الفتاح حجاج أدوار المعلم المستقبل�ة في مجموعة من النقا` 

ـ نقل المعرفة مع التر,یز على إكساب األفراد المعارف المتعلقة بثورة المعلومات، وما 

  .یرت�
 بها من ق�م واتجاهات ومهارات تم,نهم من التعامل مع معط�اتها المتطورة

  .ـ االسهام في تطوDر تنم�ة شخص�ة الطالب إلى أقصى ما تسمح �ه قدراته واستعداداته

                                                 
 .وما �عدها 25ص ر��ع دمحم وطارق عبد الرؤوف عامر، مرجع ساب-، 1
2  ،، الم,ت�ة العصرDة 1، `دراسات تطب)ق)ة: إعداد معلم العلوم للقرن الحاد� والعشر�نعفت مصطفى الطناو

 46و 45، ص2007للنشر والتوزDع، مصر، 
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الطالب لعالم الغد من خالل حفزهم على تفهم طب�عة وخصائص المعلومات ـ تهیئة 

  .والتدرب على تكنولوج�اتها

حقی- مبدأ التعلم الذاتي بتشخ�ص قدرات المتعلم واتجاهاته للتم,ن من حل المش,الت تـ 

  .ومواجهة المواقف الجدیدة

  .�ة المبدعةـ تنم�ة اإلبداع من خالل توظیف التقن�ات التر�و�ة في بناء الشخص

  .ـ تحقی- الضوا�
 األخالق�ة التي تمنع وقوع األضرار الناتجة عن التطور التكنولوجي

تتطلبها الشر̀و الموضوع�ة الواجب توفرها في إذا ,انت هذه النقا` المشار إلیها غا�ات 

  :أساس�ة یتوجب على المدرس مراعاتها أدوار، فإن هناك المعلم

  للتدریس التخطیط المسبق: الدور األول

مجموعة من اإلجراءات والتدابیر یتخذها المعلم " �عرف التخط�
 للتدرDس �أنه

  . 1"لضمان نجاح العمل�ة التعل�م�ة وتحقی- أهدافها

التخط�
 للمشارDع التي سینفذها في مساره الوظ�في، ، فالمدرس مطالب �الضرورة

وDبدأ ذلك  .میذهفیخط
 لإلجراءات التي تضمن له أكبر نس�ة من النجاح لد3 تال

نبني على عدة عناصر أهمها الفئة العمرDة المستهدفة والمستو3 التي تاألهداف المسطرة �

. ومد3 توفر الوسائل التر�و�ة ،والزمن المخصص الدراسي المقصود في العمل�ة التر�و�ة

ثم . ثم الرجوع إلى توجیهات المنهاج التي تبین األهداف الواجب تحق�قها في المتعلمین

ل�صل إلى  ،�مر إلى وضع تصور لحجم النشاطات التي �م,نه تنفیذها حسب الزمن

  .مستو3 القابل�ة للتقو�م

ر ذهني مقصود مسب- للمواقف عمل�ة تصوّ " �عرف التخط�
 للتدرDس أ�ضا �أنه

التعل�م�ة، وما یجر فیها من فعال�ات، وأنواع نشا` یراها المعلم مناس�ة لتحقی- أهدافه 

  .1"أو هو طرDقة السیر التي یرجع إلیها المعلم في تنفیذه للمواقف الصف�ة .المخط
 لها

                                                 
 )73نقال عن خلیل إبراه�م وزمالؤه، أساس�ات التدرDس، ص(  62محمود السلخي، مرجع ساب- ، ص1
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فهذا التعرDف یجعل من المدرس في وضع�ة المهندس الذ یتصور المشروع ذهن�ا 

بنى على لیتم,ن من إسقاطه على الواقع، وهو الحاصل في الفعل التر�و السل�م، الذ یُ 

Dا، وف- ما تتوفر له من إم,انات زمن�ة، تحضیر المشارDع و األنشطة وتصورها نظر 

  .م,ان�ة، و قابلیتها للتحقی- في حجرة الدرس

وصف ذهني و,تابي للموقف التعل�مي المراد تعل�مه، " ,ما �عرف على أنه

وDتضمن هذا الوصف وصفا لألهداف المراد تحق�قها، وطرق التدرDس المناس�ة للموقف 

في تحقی- األهداف، واألنشطة التعل�م�ة الصف�ة  التعل�مي، والوسائل التعل�م�ة المعینة

والالصف�ة، وأدوات التقو�م المناس�ة، إضافة إلى توزDع الزمن، ومتا�عة التغیرات السلو,�ة 

  2."التي یخط
 إلحداثها لد3 المتعلمین في نها�ة الموقف التعل�مي

ا �الدقة في هذه الحالة یرتقي التخط�
 إلى مستو3 �ظهر ف�ه أداء األستاذ متمیز 

والتف,یر المنطقي والواقعي في تصور ما هو ذهني وتحوDله إلى مشارDع م,تو�ة قابلة 

للتحقی- لد3 المتعلمین، مبن�ة على تخط�
 األطراف الثالثة للعمل�ة التر�و�ة، أهداف 

وطرائ- التدرDس المتعلقة �المدرس نفسه، والخصائص الممیزة للمتعلم معرف�ا وسلو,�ا 

  .اف المادة المستهدفة في التدرDس وما تتطل�ه من شر̀و زمن�ة وم,ان�ةومهارDا، وأهد

والتخط�
 عمل�ة متعددة الجوانب منها ما هو عمل إدار �حت، ومنها ما هو 

تر�و �النس�ة للمعلم، وفي ,ل األحوال فهو عمل�ة الزمة في مساره التر�و تتطلب منه 

و,لما ,انت . Dة والنفس�ة والجسم�ة والماد�ةبذل الجهد واستخدام أكبر قدر من الطاقة الف,ر 

ومنظمة ومتالئمة مع قدراته وٕام,اناته الشخص�ة، ,ان نجاحه في بلوغ واقع�ة  همخططات

,ما أن توافقها مع الكفاءات المسطرة في المناهج وتوفرها على الجد�ة . أهدافه أقرب

  .بروالقابل�ة للتحقی- في المیدان، ,ان تنفیذها أ�سر ونتائجها أك

  : في المقار�ة �الكفاءات �ظهر التخط�
 �الش,ل التالي 

                                                                                                                                                    
نقال عن ناصر الخوالدة وزمیله، مراعاة م�ادw الفروق الفرد�ة وتطب�قاتها (  62ساب- ، صمحمود السلخي، مرجع  1

 ) 223، ص1العمل�ة في تدرDس التر��ة اإلسالم�ة،`
  62محمود السلخي، مرجع ساب- ، ص 2
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" 
یتمثل دور المعلم أثناء تحضیر الدرس في إعداد استرتیج�ة تعل�م، أ تخط�

وهذا التنظ�م المنهجي �شت̀ر تخط�طا مح,ما تا�عا . مجموعة من العمل�ات البیداغوج�ة

  1".لوضع�ة التعلم المعن�ة

  :2ة عناصر أهمهایتحدد التخط�
 التدرDسي �عد

ـ اإلم,انات الماد�ة وال�شرDة المتاحة في المدرسة التي من المم,ن االستفادة الفعل�ة منها 

  .واستغاللها �الصورة األمثل

ـ مد3 جدارة المعلم في عمل�ة التخط�
 وقدرته على استخدام األسلوب العلمي إضافة إلى 

  .ذ,ائه وقدرته على الق�ادةخبراته وتجار�ه السا�قة وخبرات اآلخرDن ومستو3 

  .تعداد التالمیذ و,ذامعنو�ة، الماد�ة و ال هاـ البیئة الصف�ة من حیث حجمها و إم,انات

  .ـ اللوائح واألنظمة والقوانین التي تتح,م في س�اسة المدرسة

ـ خصائص التالمیذ من حیث خلف�اتهم االقتصاد�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة، وقدراتهم 

  .م واتجاهاتهم واحت�اجاتهموأعمارهم ومیوله

      .ـ المواد التعل�م�ة والخبرات

  .ـ وسائل التقو�م

  العملیة التربویةفي تقویم ال: ثانيالدور ال

تنبني علیها نشاطات المدرس تر�و�ا، ومساره أهم الوظائف التي التقو�م واحد من   

. واألخیر �المادة الدراس�ة تعل- �المتعلم والثاني �المعلم نفسهی أولها. یتجه في ثالثة أوجه

، مسطرة في المناهج�قوم �ه المدرس �غ�ة تنظ�م العمل�ة التر�و�ة وف- األهداف ال ماف

یتعل- �,شف مستو3 التالمیذ من حیث است�عابهم وتحق- الكفاءات المستهدفة فیهم من 

تشخ�ص و�النس�ة للمدرس فهي أ�ضا . جم�ع الجوانب المعرف�ة منها والسلو,�ة والوجدان�ة

لمساره في العمل�ة التر�و�ة، فقد یخضع للرقا�ة الم�اشرة أو غیر الم�اشرة من خالل النتائج 
                                                 

  118،صساب-مرجع  بدر الدین بن ترDد،رشید آیت عبد السالم،دلیل األستاذ للسنة الثان�ة متوس
 للغة العر��ة، 1
2  ،، دار المناهج للنشر والتوزDع، عمان ، األردن، 1، `اإلشراف التر�و� واقعه وآفاقه المستقبل)ةرافدة الحرDر

 153، ص2006
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,ما أن التقو�م . المدرس�ة التي �حققها مع تالمیذه خالل فصل دراسي أو موسم ,امل

�سیر في اتجاه البرامج المدرس�ة لیتم,ن المشرفون على التخط�
 التر�و من ق�اس مد3 

والمتطل�ات  ،ع قدرات المتعلمین وتطلعات المجتمع ومستجدات العلوم والمعارفتالؤمها م

  .االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة

و�قصد �التقو�م الح,م على مد3 ق�مة الخبرة التعل�م�ة التعلم�ة �النس�ة لألهداف، "   

. م�ة�ما یتضمنه من نقا` بین م,وناتها من أهداف ومحتو3 وطرق وأنشطة ووسائل تعل�

وتبرز أهم�ة التقو�م �النس�ة للمعلم في التعرف على أهم�ة األهداف ومناسبتها لقدرات 

الطل�ة، والتعرف على نقا` القوة والضعف في تصم�م خط
 الدروس، ,ما تكمن أهمیته 

للطل�ة في الحصول على التغذ�ة الراجعة ألدائهم العلمي والتر�و وتطوDر قدراتهم في 

   1."هائ�ة للتعل�متحصیل الحصیلة الن

 ُDالمختصین  قبله التقو�م في مراحل زمن�ة متعددة لألطراف الثالثة من وجّ و

�أسالیب متعددة �,ون الهدف منها ال�حث عن أنجع السبل التي تتوازن فیها العمل�ة 

  .)المعلم ، المتعلم والمادة الدراس�ة ( التر�و�ة بهذه األطراف الثالثة الم,ونة لها 

هدف المدرس هو النجاح في عمله التر�و، وأولى النقا` التي �م,ن تقی�مها في    

حجرة الدراسة لمام المعلم �سلو,ه الشخصي داخل إف "أداء األستاذ هي طرDقة تدرDسه، 

وتقو�م ذلك السلوك ما أم,ن هو من المقومات األساس�ة لنجاحه في التدرDس، ذلك ألن 

   2."میذه یؤثر فیهم تأثیرا إما أن �,ون سلب�ا أو إیجاب�االمعلم في عمل�ة تفاعله مع تال

أو ما نسم�ه في (تقو�م أداء المعلم �حدث عادة من طرف المشرف التر�و ف

ومجموعة أخر3 من الضوا�
 التر�و�ة التي �قوم بها ) المنظومة التر�و�ة �مفتش المادة

مواد دراس�ة أخر3، أو من  مدیر المؤسسة التر�و�ة، أو األساتذة الذین �شتغلون معه في

. خالل احتكاكه �أساتذة نفس المادة �طرق مختلفة ,النقاش أو الندوات الرسم�ة والملتق�ات

                                                 
 87محمود السلخي، مرجع ساب-، ص 1
2  ، 149، صمرجع ساب-رافدة الحرDر
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�ضاف إلیها الضوا�
 االجتماع�ة التي ینتمي إلیها المدرس والتي تع,س أداءه من خالل 

   .ما یبد�ه أول�اء التالمیذ من تفاعل سلبي أو إیجابي تجاه مساره التر�و

تقو�م المتعلم �,ون من خالل األش,ال الثالثة المعروفة في العمل�ة التر�و�ة  

المبن�ة على تشخ�ص المعارف وتعدیل السلو,ات والمهارات الم,تس�ة، والتي تتمثل في 

التقو�م التشخ�صي الذ �سب- أ موسم أو مجال دراسي أو نشا` دراسي داخل الفصل، 

المراحل المختلفة للتعلم، وأخیرا �التقو�م التحصیلي الذ ثم التقو�م التكوDني الذ یراف- 

  .�,ون في نها�ة ,ل درس أو مجال مفاه�مي ,امل

أما تقو�م البرامج والمحتو�ات واألهداف التر�و�ة فیخضع للتمح�ص والتشخ�ص من 

Dن و خالل الندوات والملتق�ات التر�و�ة التي تشرف علیها مصالح التفت�ش والتكوDن ودوا

حانات وأقسام البرمجة في مختلف المستو�ات والمراحل الدراس�ة في مدیرDات التر��ة االمت

 طة والمواد ف�حدث التعدیل والحذف والتح,م في مختلف األنش. ومؤسسات ال�حث التر�و

والكفاءات المستهدفة، مرت�طة �المستجدات الداخل�ة والخارج�ة �النس�ة للمجتمع، س�اس�ا 

  .المجتمع ما یجعل المدرسة أكثر تطورا وأكثر فاعل�ة �النس�ة لتطلعاتواقتصاد�ا وثقاف�ا، �

وتداخلها مع مصطلح التقی�م من حیث مقابلتها و�الرجوع إلى مصطلح التقو�م 

�م,ننا توض�ح الفرق �أنها تقابل التقی�م أ إعطاء ق�مة،  Evaluation�الكلمة الفرنس�ة 

وأنسب  فهو أعمّ  .و�م الذ هو إصالح اعوجاجبینما من الناح�ة االصطالح�ة �قابلها التق

فإنه �شمل اتخاذ القرارات  ،,ونه إضافة إلى أنه فحص یؤد إلى الح,م على ق�مة الشيء

  1.العالج�ة المالئمة

استعمالها لكلمة التقو�م ,عمل�ة في الجزائر الجدیدة التر�و�ة المالحi في المناهج 

تر�و�ة أوسع وأدق، من خالل ما �حدثه في مسار التعلم لد3 المتعلم والمعلم على حد 

فإصالح االعوجاج أو التثمین وٕاعطاء ق�مة، ,الهما �حق- نفس الهدف �النس�ة . سواء

 .  للمنظومة التر�و�ة في سعیها نحو تكوDن المتعلمین معرف�ا وسلو,�ا ومهارDا

                                                 
، منشورات مخبر التر��ةـ التكوDنـ العمل �,ل�ة )5حوث مختارة ( التقو)م والبیداغوج)ا في النس� التر�و� بوسنة دمحم،  1

 47، ص2004، 2العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة ، جامعة الجزائر، العدد 
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ن أو الم,وّ /التقی�م �عني إذا ,ل اإلجراءات التي من خاللها �ستط�ع المدرس/التقو�م

التقی�م من جمع وتقد�م معلومات منظمة وموضوع�ة حول التلمیذ أو /المختص في التقو�م

المتر�ص أثناء التعل�م أو التكوDن، �االعتماد على العدید من التقنیت مثل االخت�ارات 

حظة والسجالت، وذلك من أجل التعرف على مد3 تحق- أهداف واالمتحانات والمال

وفي طب�عة ومقدار  .العمل�ة التر�و�ة، والكشف عن مواطن القوة والضعف في هذه العمل�ة

التغیر الذ حصل في مهارات وسلوك التلمیذ، وذلك لكي نعمل على تدع�م األولى 

  1." وتدارك الثان�ة عن طرD- حصص عالج�ة مناس�ة

تقو�م في المقار�ة �الكفاءات فهو جزء من عمل�ة التعل�م والتعلم فهو مدمج أما ال"

فیها ومالزم لها ول�س خارجا عنها، ,ما أنه ,اشف للنقائص ومساعد على تشخ�ص 

االختالالت والتذبذ�ات التي �م,ن أن تحصل خالل عمل�ة التعلم، وتساعد على استدراكها 

التقو�م �أدواره المتعددة فرصة وأداة لتعزDز العالقة وأخیرا فإن ...  �صفة عاد�ة ومنتظمة

  .2"بین المعلم والمتعلم من جهة و�ین المعلم واألول�اء من جهة أخر3 

و�هذا نستط�ع تصور األداء الذ �م,ن لألستاذ أن �قوم �ه في مجال التقو�م، 

لصادرة فتتبین له العیوب الصادرة عن طرق تدرDسه أو ا ،حیث من خالله �,شف النقائص

في البرامج ومخططات التدرDس  موجودةأو ال ،من المتعلمین أثناء نشاطاتهم المدرس�ة

  .و�ساعد على تدار,ها وD�ادر إلى إصالح ما یت�سر منها �شخص االختالالتف

  :أما التقی�م فتراه مناهج التعل�م المتوس
 في المقار�ة �الكفاءات

صدار ح,م نوعي أو ,مي في شأن مسار یت�عه األستاذ من أجل الوصول إلى إ"  

  :وهذا �عني أن التقی�م. عملیتي التعلم والتعل�م �غ�ة اتخاذ القرار البیداغوجي المناسب

ـ مسار أ سلسلة من العمل�ات واإلجراءات التي �فضي بها األستاذ إلى معرفة مد3 

یتعل- �التعلم  و .�عتمد على إصدار ح,م نوعي أو ,مي,ما تراه   .تحق- أهداف الدرس

                                                 
 47و  46بوسنة دمحم، مرجع ساب-، ص  1
 5وزارة التر��ة الوطن�ة، مناهج السنة ثان�ة متوس
، مرجع ساب-، ص 2
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یهدف إلى تخاذ قرار  و .أ ممارسات المتعلمین، و�التعل�م أ ممارسات المر�ین

   1."بیداغوجي

  قیادة العملیة التربویة : ثالثالدور ال

التالمیذ نحو التعلم واكتساب  یوجه، فهو الذ �عتبر المعلم في أدائه التر�و قائدا  

فالمدرس الذ یتمتع بخصائص الق�ادة . السلو,ات اإلیجاب�ة، من خالل شخصیته الق�اد�ة

  :2والثقة �النفس، هو المدرس الذ یت�ع الممارسات اآلت�ة

  .ـ �ستثیر دافع�ة تعلم الطل�ة ومشار,تهم في المواقف التعلم�ة، وتخط�
 المواقف الصف�ة

  .بدوافع داخل�ة الطل�ة تعلما تلقائ�ا إیجاب�ا وذلك حینما �,ون الطل�ة مدفوعینـ یجعل تعلم 

  .ـ تدرDب الطالب على تحمل مسؤول�ات تعلمهم

  .ـ مساعدة الطل�ة على استغالل أقصى قدراتهم للتعلم

 فالق�ادة في العمل التر�و تظهر �صورتین لد3 شخص�ة األستاذ، جزء منها فطر

یبدو في الممارسات التلقائ�ة التي تظهر في معاملته للتالمیذ �ال�شاشة والتودد والتفاعل 

والتمیز �النشا` والفاعل�ة والم�ادرة، والحرص على مصلحة الذ �,سر الحواجز، 

الواج�ات التر�و�ة والسعي نحو تحقی- األهداف التر�و�ة عامة المتعلمین والتفاني في أداء 

فقد �فقد الم�ادرة وروح المسؤول�ة ع,س و �ال. ستطاع من إم,انات ماد�ة ومعنو�ةا�,ل ما 

فقدان الثقة لد3 التالمیذ في المدرسة ور�ما �صل إلى حد إر�اك و�ص�ح هو السبب في 

لكن هناك جزء . لبي �النس�ة للعمل�ة التر�و�ةقائد س شخص�اتهم نفس�ا واجتماع�ا وهو بذلك

�,تس�ه المعلم من خالل تكوDنه في مجال الق�ادة �التعرف على أنواعها الي تظهر لنا في 

   .مجموعة من األنما` الشائعة ومحاولة اكتساب أفضلها �النس�ة للعمل التر�و

  :أنما` الق�ادة األكثر شیوعا هي  

                                                 
، دیوان خاص F5تاب اللغة العر�)ة دلیل بیداغوجي. یل األستاذدلبدرالدین بن ترDد و رشیدة آیت عبد السالم،  1

 27، ص2004.2005المطبوعات المدرس�ة، الجزائر، 
 28ر��ع دمحم وطارق عبد الرؤوف عامر، مرجع ساب-، ص 2
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  1.النم
 التقلید، والعقالني والجذاب والد�مقراطي والفوضو والتسلطي        

تظهر ف�ه شخص�ة األستاذ مطاعة ومها�ة، وDبدو و,أنه المالك   :ـ النمM التقلید�

وDتسم �المحافظة على الوضع الراهن وDرفض أ تجدید في أدائه التر�و، بل . للمعرفة

  .�قاومه وDنتقد اآلراء التي تخالفه

�عتمد على المر,ز الوظ�في فق
، و�سعى نحو العمل التر�و انطالقا   :النمM العقالنيـ 

و�سعى نحو التأثیر في . من القوانین واللوائح ، وال تظهر شخصیته أثناء ممارسته لوظ�فته

  .من حوله �أسلو�ه المبني على احترام القوانین واللوائح مهما ,انت

یتمیز �ه �عض األساتذة �امتالكهم لشخص�ة تلفت انت�اه التلمیذ نحو  :النمM الجذاب ـ

أش�اء ال توجد عند �ق�ة المدرسین فتجذب إلیها عددا من المتعلمین تأثرا �طرDقة الكالم أو 

و�ظهر هذا النوع في �عض المواد  �حر,ات معینة أو مهارات فرد�ة مثیرة الهتمام التالمیذ

  .دون غیرها

نم
 تسیبي یترك األمور تسیر وفقا للظروف المح�طة �التدرDس،  :� ـ النمM الفوضو 

و�,ون األستاذ في . تمرة غیر منض�طةسف�,ون االهتمام �التعلم والواج�ات والمراق�ة الم

هذه الحالة إما �سبب التقصیر في مهامه فوضو في عمله أو معتقدا �الخطأ أنه �فسح 

  .وفي الغالب تكون النتائج لد�ه غیر مثمرة. المجال للمتعلمین بنوع من الد�مقراط�ة

یتسم هذا النم
 �االستحواذ على الحصة التدرDس�ة من طرف المدرس  :ـ النمM التسلطي

�ش,ل �ظهر ف�ه د�,تاتورDا ومعنفا للتالمیذ ، �ستخدم الوسائل التي تضعف من شخص�ات 

كل شخص�ة تجعلهم التالمیذ، و�,ون غال�ا لد3 األساتذة الذین لدیهم عقد نفس�ة ومشا

�حملون تأثیراتها على المتعلمین دون قصد، أو �اعتقادهم أن التر��ة تتطلب الشدة 

  .والعقو�ة، وهذا النوع یتناقض تماما مع األسالیب الحدیثة للتدرDس

�قوم على احترام مشاعر التالمیذ ومشار,تهم في النشاطات الصف�ة  :ـ النمM الد)مقراطي

وتظهر نتائجها في التشج�ع على التعلم . التعبیر وٕابداء الرأ وفسح مجاالت الحرDة في

                                                 
  61ر��ع دمحم وطارق عبد الرؤوف عامر، مرجع ساب-، ص1
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وهذا النم
 هو مطلب التر��ة . والدافع�ة نحو تحقی- أهداف التر��ة والعمل الجماعي

    .المدرس�ة الحدیثة

�ظهر هذا النوع في التوفی- بین المعلم والمتعلم من حیث  :نمM المنظور اإلسالميـ  

طي وال �,ون المعلم اتوزDع األدوار، فال �,ون التلمیذ هو السید ,ما �طل�ه النم
 الد�مقر 

غفل لكل �ُ بل �حصل التنظ�م في األدوار دون أن . د�,تاتورDا ال �فسح المجال للمتعلمین

  .لدراسة في الفصلطرف وقت وحجم المسؤول�ة التي تتطلبها ا

یل دور المقار�ة �الكفاءات في المدرسة الجزائرDة جعلت من األولو�ات التر�و�ة تفع  

فهي تجعل منه محورا أساس�ا لها وتعمل على : "المتعلم وٕاشراكه مع األستاذ في الق�ادة

   .1"إشراكه في مسؤول�ة ق�ادة وتنفیذ عمل�ة التعلم

اجتماعي �سعى إلى تنظ�م عمل الجماعة  سلوكعمل�ة و "وألن الق�ادة عامة   

 2"وأنشطتها لغا�ات تحقی- أهداف الجماعات واألفراد وف- أسس ونظم اجتماع�ة محددة

فإننا نستط�ع تصور الصفات التي یتوجب على المدرس ,قائد للعمل�ة التر�و�ة �أن یتحلى 

اصل مع اآلخرDن بها ,النشا` والحماس للعمل، والحزم والثقة �النفس والقدرة على التو 

والشدة والتكامل والذ,اء االنفعالي واالجتماعي واإلخالص والتفاني للمجموعة والمظهر 

  :3حیث �م,ن تمثیلها في الش,ل التالي. الحسن

  

  

  

  

  

                                                 
 4ساب-، صوزارة التر��ة الوطن�ة، مناهج السنة ثان�ة متوس
، مرجع  1
 237، ص2008، عمان ، األردن، 1، إثراء للنشر والتوزDع، `علم النفس االجتماعيعدنان یوسف العتوم،  2
 241عدنان یوسف العتوم، المرجع الساب- ، ص 3
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  یوضح صفات القائد:   04الشFل                   

  

  الثقة  الحزم و فاني           النشا` والحماس                اإلخالص والتّ     

  �النفس                         للعمل                      للمجموعة       

  

  

  

  

  ة والتكامل�ة                الشدّ الصفات المحبّ     القدرة على التواصل           

  للقائد من الناس      مع اآلخرDن                 

  

  

  

  

  

  الذ,اء االجتماعي               المظهر الحسن      نفعالي       الذ,اء اال     

  
  
  
  
  
  
  
  
  



   األداء التر�و� لألستاذ                                                                الثالفصل الث

 173 

  العملیة التربویةفي تنظیم ال: رابعالدور ال

ن رئ�س فعل الزم لعمل المدرس، وهو �قدر ما هو مطلب تر�و، فهو م,وّ التنظ�م   

ولعلنا ال ن�الغ لو قلنا أن العمل�ة التر�و�ة ,لها  .عل�هأداؤه ,له مبني و  ،لشخص�ة المعلم

هي التنظ�م، �حیث ال �م,ن تحقی- األهداف التر�و�ة ما لم تتوفر مجموعة من الشر̀و 

  :1و یتضمن التنظ�م عددا من العمل�ات .المتعلقة �المعلم والمتعلم والمادة المعرف�ة

  .ـ تنظ�م الخبرات التعل�م�ة واألحداث التدرDس�ة

  .ظ�م الظروف البیئ�ة للتعل�م تنظ�ما مقصوداـ تن

  .ـ تنظ�م أدوار الطل�ة في تفاعالتهم مع الخبرات التي تعرض لهم أثناء التدرDس

   .ـ تنظ�م استخدام التقن�ات ووسائ
 االتصال وأوقات استخدامها

. التنظ�م �النس�ة للمتعلم یبدأ أساسا من اإلعداد المدرسي طوال فترات التعلم  

والتنظ�م التر�و المتعل- �المتعلم هو أحد األهداف التر�و�ة التي �ستهدفها المنهاج، من 

ین�غي أن �,ون : " خالل تحقی- الكفاءات المنهج�ة، حیث نجده �شیر إلى ذلك �القول

  .2"التلمیذ قادرا على تنظ�م نفسه لتحقی- عمل �منهج�ة تم,نه من إتمامه

، أولها التنظ�م فالتنظ�م �النس�ة للمعلم أما    �سیر في مجموعة من الخط̀و

وثانیها التنظ�م الخاص �المتعلمین في . الموجه لمسؤول�اته وأهدافه وخططهالشخصي 

. حجرة الدرس وخارجها وما �ستلزمه من إعداد مناسب لتنوعهم و اختالف خصائصهم

ومستلزماتها من  وثالثها التنظ�م لشر̀و التمدرس المعرف�ة الخاصة �المادة المراد تدرDسها

  .أدوات ووسائل بیداغوج�ة

  :أما التنظ)م األول الخاص 5المدرس ف)شتمل على

لدروس والوحدات، �الرجوع إلى اـ تنظ�م المخط
 السنو العام للمجاالت المعرف�ة و 

  .لكل مستو3 دراسي وف- التوجیهات الوزارDةالتوزDع السنو المحضر سا�قا مع المفتش 

 
  .الكفاءات المستهدفة وف- المنهاج المدرسيـ تنظ�م مخط

                                                 
 28ر��ع دمحم وطارق عبد الرؤوف عامر، مرجع ساب-، ص 1
 8ص وزارة التر��ة الوطن�ة، مناهج السنة ثان�ة متوس
، مرجع ساب-، 2
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  .المذ,رات الخاصة �الدروس وف- البرنامج الدراسي للمادة ـ تنظ�م 

تنظ�م الوثائ- اإلدارDة ,الدفتر الیومي، ومتا�عة الوثائ- اإلدارDة والتر�و�ة األخر3 ,دفتر ـ 

  .النصوص الذ تسجل عل�ه توارDخ الدروس المقدمة في الحصص وتوق�عها

  :تنظ)م الثاني الموجه للمتعلمین )Fون 5الشFل التاليال

ـ تنظ�م التالمیذ في تجل�سهم وف- ما یراه المدرس مناس�ا لخصائصهم وحاالتهم الخاصة 

  .في ضعف الرؤ�ة أو السمع أو قصر القامة وغیرها من الخصائص

رDع ـ تنظ�م األفواج والمجموعات الخاصة �النشا` داخل القسم أو النشا` في المشا

  .البیداغوج�ة وال�حوث

  .تعلم وما یتطل�ه من عمل�ات التكوDن المعرفي والنفسي والسلو,ي والوجدانيـ تنظ�م ال

  .ـ تنظ�م الوضع�ات التعلم�ة والتقو�م�ة وف- المنهاج 

و�م,ن أن نجمع ,ل ما �قوم �ه المعلم تجاه التالمیذ في مسألة التنظ�م ف�ما یرس�ه المنهاج 

  :توضح مبتغى المنظومة التر�و�ة في صورة األستاذ المنشود,قاعدة أساس�ة 

ز على الجهد حفّ سهل عمل�ة التعلم و�ُ ـ �ُ  :فالمعلم منش
 ومنظم ول�س ملقنا، وهو بذلك" 

تا�ع �استمرار مسیرة یُ  و .المتعلم على التعامل معها ثُّ حُ �الوضع�ات و  دُّ عِ �ُ  و .واالبتكار

  1".المتعلم من خالل تقو�م مجهوداته

  :التنظ)م الثالث الموجه للمادة الدراس)ة یتضمن

  .الكفاءات المتعلقة �المستو3 الدراسي الذ س�شرف عل�ه وف- البرنامج الرسميـ تنظ�م 

  .ـ تنظ�م مستو�ات الكفاءة ومؤشراتها المم,ن تحق�قها وف- ظروف التمدرس

  .المم,ن استخدامهاـ تنظ�م الوثائ- والمصادر المعرف�ة ,الكتاب المدرسي والمراجع 

  .ـ تنظ�م الحجم الساعي والزمني العام لمخططاته التي تتناسب وحجم الدروس 

ـ تنظ�م المذ,رات البیداغوج�ة ومراعاة مد3 تناسبها وخصائص المتعلمین المتغیرة من 

  .موسم دراسي آلخر

                                                 
 5وزارة التر��ة الوطن�ة، منهاج التعل�م المتوس
، مرجع ساب-، ص 1
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  .ـ تنظ�م وضع�ات التعلم من خالل المراجع المتوفرة

 
  .المم,ن استخدامها حسب طب�عة المادة الدراس�ةـ تنظ�م الوسائل والوسائ

ـ تنظ�م الوضع�ات اإلدماج�ة و األسالیب المستخدمة في التقو�م �النس�ة لطب�عة 

  .والمعارف المستهدفة في البرنامج وف- المنهاج والكتاب ومصادر أخر3 المعلومات 

  التقویمفي اإلدماج في التعلم و: الدور الخامس 

ص�ح أالتعلم�ة في المقار�ات الحدیثة في التر��ة، /لیب التعل�م�ةامع تغیر األس  

�غ�ة ر�طها �المح�
 االجتماعي  ،اإلدماج مفهوما تر�و�ا �ستدعي التفعیل في المدرسة

أو على مستو3 العالقات والتفاعالت التي  ،والمتغیرات الحاصلة على مستو3 المعلومة

مخططین للتر��ة في الجزائر في خضم هذا األمر جعل من ال. یتواجد فیها المتعلم

فالمناهج تعمل على تشج�ع اندماج . " ها على أسس أهمها اإلدماجیبنون اإلصالحات

    1."المفاه�م واألدوات المعرف�ة الجدیدة بدل اعتماد األسلوب التراكمي للمعارف

فاإلدماج عمل�ة ذات مستو�ات متعددة، یتجه �عضها نحو المعارف والمعلومات،   

عضها نحو النشاطات واألداءات الحاصلة أثناء التعلم، و�عضها في مستو3 الوضع�ات و�

، وفي جم�ع المتعلمینعواطف ,ما نجد �عض مستو�اتها متجها إلى سلوك و . التقو�م�ة

  :أش,الها �,ون المعلم مسؤوال على تفعیل هذا اإلدماج ضمنها

معارف مختلفة في مجموعة فإدماج المعارف والم,تس�ات عمل�ة ذهن�ة تقتضي جمع " 

فهو مسار یدل على ما �قوم بواسطته المتعلم بـضم معرفة جدیدة إلى معارفه ... موحدة

وٕاعادة ه�,لة عالمه الداخلي، وتطبی- المعارف الم,تس�ة في وضع�ات جدیدة . السا�قة

�ات المختلفة في مواقع متفرقة سفإدماج المعارف یهدف إلى منع تقوقع الم,ت. ملموسة

  2".موحدا عدم ه�,لتها لكي تش,ل ,ال\ و 

                                                 
 5وزارة التر��ة الوطن�ة، منهاج التعل�م المتوس
، مرجع ساب-، ص 1
للسنة ثان)ة  خاص F5تاب اللغة العر�)ة دلیل بیداغوجي. دلیل األستاذ بدرالدین بن ترDد و رشید آیت عبد السالم،  2

M66، ص2004.2005ات المدرس�ة، الجزائر، ، دیوان المطبوعمتوس 
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وٕادماج المعارف ضرورة مهمة في عمل�ة التعلم �حیث أنها تعین المتعلم على   

ومعط�ات الوضع�ة التي یتواجد علیها تجنید الم,تس�ات القبل�ة والمعارف غیر المدرس�ة 

تي تكون أثناء الدرس بوثائقها و سنداتها التي �ضعها المدرس في وضع�ة االستفهام ال

لد3 المتعلم أثناء الدرس ,لها موارد مندمجة مع �عضها، تعین على اكتشاف الحلول 

فالقدرة على تجنید . " للوضع�ة التعلم�ة التي �ستهدفها األستاذ لتحقی- ,فاءات الدرس

الموارد المختلفة، وفي آن واحد، لمواجهة مش,ل ما، یدل على وقوع إدماج المعارف، 

  1."توافر المعارف، یدل على عدو وقوع اإلدماج والعجز عن ذلك، مع

�,ون في مستو3 األداء المعرفي أو السلو,ي  من طرف المدرس وٕادماج النشاطات

دث داخل حجرة الدرس، فیتلقى المتعلم مستو�اتها من حفي نشاطات الدروس التي ت

ب�عض،  األ�س
 إلى األعقد وDبني هرمه المعرفي أو السلو,ي وف- دمج النشاطات �عضها

فیخدم األول ما �عده وه,ذا تتسلسل النشاطات مرت�طة �الكفاءات المراد تحق�قها حتى 

ومن أهم الطرائ- التي �حصل بها إدماج . تصل إلى ,مال التعلم وتحقی- أهدافه

النشاطات نجد الوضع�ة المش,لة التي �,ون فیها التجنید لعناصر مختلفة من داخل 

هارDة ومن خارجها مما �حدث في واقع المتعلم من تجارب المدرسة من وسائل معرف�ة وم

  .وم,تس�ات تحتاج إلى اإلدماج �صورة منظمة وفي إطار مدرسي صح�ح

�المعالجة من خالل  من خالل المعلم أما اإلدماج على مستو3 التقو�م ف�حصل

الم,تس�ات السا�قة في التعلم ومن خالل الخبرات الشخص�ة، ثم من خالل السندات 

. والوسائ
 التي یوفرها األستاذ للتلمیذ حین �ضعه أمام الوضع�ة اإلدماج�ة حال التقی�م

 )وهي ما تسمیها المقار�ة �الكفاءات �الموارد(فهنا �حدث اإلدماج �استخدام ,ل ما سب-

م تقدّ  يق�م ف�ه مستو3 الكفاءات الت� ذعد �مثا�ة اإلطار الألجل معالجة التعل�مات التي تُ 

الوجاهة وحسن وهي و�,ون ذلك من خالل المعاییر المعروفة في التقو�م . فیها المتعلم

والعمل�ة هنا شبیهة �ما �حدث في الوضع�ة  .استخدام أدوات المادة واالنسجام واإلتقان

                                                 
 68المرجع الساب-، ص 1
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لك فعلى األستاذ أن �,ون ماهرا �حیث �ستط�ع أن �فرق بین اإلدماج في التعلم�ة، لذ

  ).الوضع�ات اإلدماج�ة( وضع�ات التعلم واإلدماج في الوضع�ات التقو�م�ة 

فاإلدماج في الوضع�ات التعلم�ة �,ون أثناء الدرس وال یتطلب استعمال معاییر 

تجنید الموارد لحل مش,لة معرف�ة التح,م في التقو�م ,الوجاهة واالنسجام �قدر ما یتطلب 

بینما . و�,ون اإلدماج في هذا المستو3 مرت�طا �التقو�م التشخ�صي والتكوDني فق
. ما

اإلدماج في وضع�ة التقو�م �,ون التعلم قد حصل والكفاءات قد تحققت وأدمدت ومن 

كلي المفروض �,ون المتعلم في وضع�ة أرقى من سا�قتها، �حیث �,ون جاهز لإلدماج ال

الذ �حتاج من المعلم التثمین والتقی�م أكثر منه إلى التعدیل، وهنا یبرز التقو�م التحصیلي 

  .�ش,ل أوسع وأدق

ف�قوم المعلم . �حصل اإلدماج أ�ضا على مستو3 الكفاءات �اختالف مستو�اتها

بین الكفاءات القاعد�ة �عضها ب�عض، لتتحق- لد3 المتعلم من خاللها بدور اإلدماج 

اءة المرحل�ة التي هي أشمل وتتعل- �مجال مفاه�مي ,امل یتضمن عددا من الوحدات الكف

ثم �مر إلى مستو3 أعقد وأشمل وذلك بدمج الكفاءات المرحل�ة �عضها ب�عض . التدرDس�ة

  . لتتحق- الكقاءة الختام�ة المتعلقة ببرنامج دراسي ,امل في مستو3 من المستو�ات

ضها یتعل- �المعلومات و�عضها �األطر المنهج�ة الكفاءات ذات أ�عاد متنوعة �ع

لكن اإلدماج هنا . اجتماعي ,ما أشرنا لها سا�قاو�عضها اآلخر �االتصال و�عضها 

نحو تحقی-  ف�ه مطلب مهم �النس�ة لدور األستاذ، فهو في نفس الوقت الذ �سعى

ات أخر3 شار,ه ,فاءات التعلم المتعلقة �مادة تدرDسه �,ون مطال�ا بدمج م,تس�ات و,فاء

. أو شار,ته فیها مصادر أخر3 غیر مدرس�ة ،فیها أساتذة آخرون في مواد دراس�ة أخر3 

ف�ظهر هنا المطلب األساسي �النس�ة للمدرسة الحدیثة التي تلقي �المسؤول�ة الكبر3 على 

واإلم,انات المتاحة . األستاذ �ضرورة تحقی- اإلدماج �الطرق التي تستدعیها مواقف التعلم

  .لذلك وخصائص المتعلمین وظروف التمدرس عامة

مسالة اإلدماج ,دور مهم في المقار�ة �الكفاءات نستعیر من  للتوض�ح حول

ما المراد على وجه التحدید بإدماج المعارف : " المنهاج مثاال �طرح ف�ه سؤاال مهما
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... والم,تس�ات في تعل�م نشاطات اللغة العر��ة في السنة األولى من التعل�م المتوس
؟ 

دمجون م,تس�اتهم من المفردات والمصطلحات فیجیب أنه إذا أراد أستاذ ما جعل تالمیذه ی

، ,لفهم بتحرDر فقرة تتحدث )الفضاء(والتعابیر المتعلقة �حقل مفهومي محدد، فل�,ن، مثال 

أثناء التحرDر سیدمج المتعلمون حتما . عن المجموعة الشمس�ة وعن مجرة درب الت�انة

   1."رصیدا من المفردات والمصطلحات المتعلقة بهذا الحقل المفهومي

وت�عا لذلك، فالمدرس في ظل .  مناقض للتراكمو م اإلدماج في الفعل التر�و مفه"

والمالحi هو أن �قوم  2".ج�ا الكفاءات �عمل على بناء المعارف ال على تراكمهاو بیداغ

هذا األخیر . للم,تس�ات في التعلم حتى �حصل اإلدماج ئ�ةدوات البنااألاألستاذ �استخدام 

حدود المدرسة بل یتجاوزها لتفعیل الم,تس�ات في الح�اة الیوم�ة، الذ ال �قف عند 

والع,س صح�ح حین ینقل المش,الت واالستفهامات من المح�
 المدرسي إلى داخل 

الصف و�ستثمر �ق�ة األش,ال المعرف�ة والسلو,�ة ألجل تحقی- ,فاءات التعلم المختلفة، 

  .منهج�ا وف,رDا وتواصل�ا واجتماع�ا

األستاذ إذا في التر��ة الحدیثة و�الض�
 في المقار�ة المدرس�ة الجدیدة �حتاج إلى 

أن یتعرف �ش,ل دقی- إلى عدد من المفاه�م التر�و�ة، لیتم,ن من خاللها إسقا` األسالیب 

التدرDس�ة التي تتناسب ومستجدات المناهج المدرس�ة، وخصائصه الفرد�ة الفطرDة 

وفي . عن متطل�اتها وحدوده في تحقی- أهداف و,فاءات التعلموالم,تس�ة تجعلنا نتساءل 

الفصل القادم سنتطرق إلى تشخ�ص واقع األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس
 لنتبین مد3 

تواف- قدراته وخصائصه مع ما تستهدفه الس�اسة التر�و�ة ضمن منظومة اإلصالح 

جزائرDة، إال أننا نتناول اآلن أهمها الشاملة والتي نحتاج منها جانب التر��ة في المدرسة ال

  .  في ما یجب أن �,ون، ول�س ف�ما هو حاصل

  

                                                 
 66، صمرجع ساب-بدرالدین بن ترDد و رشید آیت عبد السالم،  1

  5،ص2004المرافقة لمنهاج مادة اللغة العر��ة،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة، ةوزارة التر��ة الوطن�ة، الوث�ق 2
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  محددات األداء التر�و� لألستاذ.  4

تنبني شخص�ة المدرس على مجموعة متنوعة من الخصائص التي �شترك فیها   

  :عن اآلخرDن منهمیتمیز بها ,ل و أخر3 فرد�ة  جم�ع المعلمین،
  والمؤھالت علميالمستوى ال.  1.  4

تتطلب مهنة التدرDس منذ أن �اتت �مفهومها الحدیث مهنة ,�ق�ة المهن، امتالك   

رصید معرفي مبني على شهادة معترف بها على مستو3 المؤسسات المنظمة للمسار 

 ج في تعل�مه حتى وصل إلى المرحلة الثانو�ة أو الجامع�ة، ف�,ون األستاذ قد تدرّ  .التر�و

إال أنه وانطالقا من . تنوعا معرف�ا في العدید من المواد التي درسهاو�,ون قد اكتسب 

تفوقه في مادة، أو میوله لها أكثر من غیرها یلتح- �التدرDس فیها من خالل المسا�قات 

  .المعروفة وطن�ا منذ السنوات األولى لالستقالل

�,ن ,بیرا �الرجوع إلى تلك المراحل نجد أن المستو3 العلمي والمعرفي للمدرس لم   

حیلنا إلى دون الدخول في المقارنة التي تُ . �المقارنة مع ما هو عل�ه اآلن �ش,ل عام

بها في بدا�ة  ولكننا نقصد المدة الزمن�ة التي مرّ . اإلنقاص من ق�مة المعلم آن ذاك

، أین ,انت اإلم,ان�ة في الدخول إلى التعل�م وهو في مقاعد الدراسة الستینات والس�عینات

لعدة أس�اب  .، ال تتطلب شهادة عل�ا أو مستو3 تعل�مي ,بیرة �ش,ل أكبر وأ�سرتاحمُ 

نشیر فق
 لواحد منها من �اب االستئناس وهي التي تتعل- �س�اسة الجزأرة التي ,انت 

  .التعل�م ه�,لةفي ال�الد  استعانت بهم ذینال,بدیل عن األجانب تستدعیها المرحلة 

تحاق �التعل�م ,وظ�فة یتطلب الحصول على شهادة الواقع الیوم �شیر إلى أن االل  

�حیث أنه . ال�,الورDا وتكوDن جامعي �عدها، وهو توج�ه خاضع لمعاییر معرف�ة �حتة

ومرورا على عمل�ة  ،وانطالقا من العالمات المتحصل علیها في مواد امتحان ال�,الورDا

أن  على دلوهو ما ی. ل�مالفرز �البرامج المعلومات�ة یتم توج�ه الطل�ة إلى قطاع التع

مقبول یتم,ن من المدرسة الحدیثة تتطلب و�ش,ل أساس الحصول على جانب معرفي 

  .خالله المدرس مستق�ال ممارسة المهنة �ش,ل صح�ح
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في السنوات األخیرة �ات االلتحاق �مهنة التعل�م یتعل- أ�ضا �مسا�قات خاصة   

�عض التخصصات، و�,ون ذلك دون  في) ل�سانس أو ماستر( �الحاملین لشهادة جامع�ة 

المرور على تكوDن �عد النجاح في المسا�قة التي یتم فیها التأهیل وف- عدة معاییر �شارك 

وهذه اإلشارة للتوض�ح على أن عددا . مع مدیرDات التر��ة فیها الوظیف العمومي �التنسی-

�مارسون اآلن وظ�فة ي والمتوس
 ئمهما من المعلمین واألساتذة في طور التعل�م االبتدا

  .انطالقا من مستواهم المعرفي والعلمي ول�س التكوDنالتر��ة 

المعلومات التي یتحصل علیها المدرس في مساره المدرسي مهمة جدا في أدائه   

وسنقترب ,ثیرا من الصواب لو أننا وظفنا المثل المشیر . المر�و` بنوع المادة التي یدرسها

 درسفل�س من المم,ن أن �حصل التعلم ما لم �,ن الم. �عط�هإلى أن فاقد الشيء ال 

فالمعرفة المبن�ة �ش,ل سل�م لد3 المعلم . متم,نا من مادة التدرDس والمواد المرت�طة بها

ن علیها المدرس شوائب أو و,لما شابت المعلومات التي تكوّ . ر إ�صالها للمتعلمین�سّ تُ 

  .أخطاء ,ان ذلك أدعى للفشل في التدرDس

الملمح المعرفي الذ �ظهر عل�ه األستاذ الحقا �,ون قد ل�ا و�ش,ل أو �آخر فإن آ  

مرحلة أخر3  وتدعمها. انطل- من هذه المرحلة �الذات، أ قبل التحاقه �المرحلة الثانو�ة

عند انتهاء السنة األولى من التعل�م الثانو أین �حصل توج�ه ثان للطالب، �,ون هو 

ف,ل ما یتلقاه المتعلم من معلومات في المواد . وDن المعلم الحقاقاعدة أخر3 في تكاآلخر 

. التي یدرسها تكون هي الدلیل التوجیهي ف�ما �عد حینما یلتح- المعلم �عمل�ة التدرDس

، س المعلومات التي یتلقاها في الجامعة أو معاهد التكوDن للتالمیذدرّ نقصد بذلك أنه لن یُ 

 اه هو في التعل�م المتوس
 وهم ما تلقّ بل سیدرسُ  .ألنها غیر موجهة للتعل�م القاعد

 . ، �ش,ل مماثل إن �قیت نفس البرامج أو �ما �شبهها وDتناسب مع مستواها المعرفيالثانو

وهنا تكمن أهم�ة التكوDن العلمي والمعرفي للمدرس في مراحل دراسته الثانو�ة وما قبلها، 

وأنشطتها هدافها، وتم,نه من متطل�اتها وأ و�قدر فهمه واست�عا�ه لمحتو�اتها حیث أنه 

  . یتحق- نجاحه في التدرDس
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�,تسب المدرس خصائصه العلم�ة والمعرف�ة من خالل عمل�ة التكوDن أ�ضا، سواء   

وفي . أو أثناء الخدمة ,التكوDن المستمر في المعاهد والجامعات قبل التحاقه �التدرDس

  : الحالتین یتطلب اإلعداد 

المعلم �طرق الكشف عن المعرفة من مصادرها الم,تو�ة والمسموعة  تزوDد الطالب" ـ 

والمرئ�ة ومساعدته على اكتساب مهارات التعلم الذاتي حتى تظل معرفته متجددة 

للتواؤم مع المعلومات�ة، حیث �فرض عصر المعلومات�ة  هإعداد�ضاف إلى ذلك . ومتطورة

لناقد والرؤ�ة المستقبل�ة القائمة على مطالب مؤ,دة على المعلم منم أهمها تنم�ة الف,ر ا

   1."التخط�
 والتوقع، ووضع البدائل والكشف عن التداخل والتكامل بین مواد المعرفة

�النس�ة للمقار�ة المط�قة في الجزائر حال�ا تؤ,د المناهج على ضرورة الحصول   

,ز على إال أنها تر . على معرفة متجددة وواقع�ة من خالل الوسائل المتاحة للمدرس

ونجد هذا في . أسالیب تقد�مها للمتعلمین �حیث ال �,ون فیها األستاذ سو3 موجها ومرشدا

تعمل المناهج على تشج�ع اندماج المفاه�م واألدوات المعرف�ة الجدیدة بدل : " المنهاج 

وفي واقع األمر ال �م,ن للمدرس الق�ام بهذا إال إذا  .2"اعتماد األسلوب التراكمي للمعارف

فالمعلومات التي تلقاها في  .ن متح,ما في المادة المعرف�ة المتعلقة �المادة التي یدرسها,ا

دراسته القاعد�ة أو أثناء التكوDن، قد تطرأ علیها  مستجدات تتطلب منه التفاعل معها 

  .أثناء التدرDس

 الكامل �المعلومات إلمامهإلى جانب الخصائص المعرف�ة تتطلب من المدرس   

أخر3 قد �,تسبها لوحده من خالل الممارسة، ، إلى مهارات �المادة التي یدرسها المتعلقة

,استعمال الوسائل والوسائ
 التكنولوج�ة من أجهزة وحواسیب، و هي �قدر ما هي أسس 

ومتطل�ات حدیثة تتناسب والتطور التكنولوجي الحاصل في مجال المعرفة، إال أنها أساس 

  .ائص الممیزة لألستاذ في أدائه التر�و معرفي ومعلوماتي یدخل ضمن الخص

                                                 
1 ، 46ساب-، صمرجع  عفت مصطفى الطناو
 5وزارة التر��ة الوطن�ة، منهاج السنة ثان�ة متوس
 ، مرجع ساب-، ص 2
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وفي ظل الثورة العلم�ة والتكنولوج�ة المعاصرة ین�غي إعداد المعلم لیتناسب معها،   

ف�متلك من خالل المؤسسات المختصة القدرات والمهارات والمعلومات التي تم,نه من فهم 

. التكنولوج�ا والمجتمعمهامه تجاه مجتمعه، وما ینشأ عن العالقات المت�ادلة بین العلم و 

   1.وقد أكدت ,ثیر من الدراسات على ضرورة إدخال �عد الثقافة العلم�ة في تكوDن المعلم

هناك دراسات ,ثیرة تشیر إلى ضرورة اكتساب المعلم للثقافة العلم�ة التي تعینه   

ة في العلوم والمعارف، لرسة عمله التر�و �ش,ل یتماشى والمستجدات الحاصاعلى مم

ونجد من أهم المواض�ع التي أجرDت علیها الدراسات وخلصت . خاصة منها التكنولوج�ة

  :2إلى برامج و خط
 إلعداد المعلم من حیث الثقافة العلم�ة ما یلي

   .ـ مفاه�م العلم األساس�ة ,الطاقة والمادة واالتزان والتطور والتغیر والث�ات والقوة والحر,ة

دافه ونتائجه، وعمل�اته األساس�ة، والقوانین والنظرDات ، أهـ دراسات حول طب�عة العلم

  .والحقائ- والمفاه�م وغیرها

الطاقة  وأزماتالت التلوث ,ـ العالقة المت�ادلة بین العلم والتكنولوج�ا والمجتمع ,مش

. وتكنولوج�ات الحرب والنمو الس,اني والمجاعات وصحة اإلنسان واألمراض والبیئة

  .لم�ة وتنم�ة االتجاهات العلم�ة والبیئ�ةاألنشطة الع�ضاف لذلك 

   التكوین التربوي والبیداغوجي.  2.  4

د �اآلل�ات والمعلومات درسون �المعاهد المتخصصة للتر��ة ألجل التزو یلتح- الم

و ما جرت . التر�و�ة والبیداغوج�ة التي تم,نهم من ممارسة العمل التر�و في المدرسة

التحاقه ، هو التكوDن المتخصص الذ �مر �ه المدرس قبل عل�ه العادة وتقتض�ه الضرورة

والتشرDع  ،أسس التر��ة نجد وأهم المقومات التي یبنى علیها تكوDن المعلم. �مهنته

درسي، والتكوDن العلمي والمعرفي، وأساس�ات علم النفس التر�و، و مق�اس المناهج، الم

     .وتكنولوج�ات اإلعالم واالتصال في التعل�م

                                                 
 120عفت مصطفى الطناو، مرجع ساب-، ص 1
 وما �عدها 148المرجع الساب-، ص 2
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ن تكوDن المعلم علم�ا ومعرف�ا یبدأ في الحق�قة في المراحل هذا و�الرغم من أ   

أین یتم توجیهه من خالل العالمات التي یتحصل علیها في االمتحانات . األولى للتعل�م

حیث أن ما جرت عل�ه العادة في تصنیف المتعلمین معرف�ا تكون . قبل المرحلة الثانو�ة

ألدبي، ونحن في الجزائر نستعمل ,ثیرا هذین التخصصین على أساس ملمحه العلمي أو ا

والحاصل في المدرسة الجزائرDة أن . في تصنیف العلوم ومن خاللها تصنیف المتعلمین

وذلك من . التلمیذ عند إكمال المرحلة المتوسطة �,ون قد تمیز ملمحه العلمي أو األدبي

علیها مر,ز التوج�ه �التنسی- مع خالل المتا�عة ب�طاقات تقن�ة في عمل�ة التقو�م �شرف 

ومن خالل ما یتحصل عل�ه التلمیذ من عالمات في . الطاقم اإلدار والتر�و للمؤسسة

  .المواد الدراس�ة �,ون توجیهه

أولها . التي تؤهله لمهنة التدرDس بتكوDن المدرس �ستهدف ف�ه عددا من الجوان

إلى تزوDد الطالب المتر�ص أو المتكون  التكوDن العلمي الذ أشرنا إل�ه سا�قا والذ یرمي

ورغم أن الدروس التي . �حجم معین من المفاه�م المعرف�ة في المادة التي سیدرسها

یتلقاها في س�علمها للتالمیذ في المدرسة ذات مستو3 �س�
 مقارنة �المعلومات التي 

دواتها حتى أمادة االختصاص تتطلب التح,م في مفاه�مها وقوانینها و ، إال أن التكوDن

  .ن خالل ,ونها ,ل متكامل إال أنه م�س
 أو مختصر�ستط�ع األستاذ الحقا تقد�مها م

من خالل التعرف على القوانین واللوائح التي أ�ضا التكوDن التر�و للمدرس یبدأ 

التعرف على مق�اس التشرDع المدرسي هو �ضمن له ذلك ما و . تنظم أداءه في المدرسة

یتوجب عل�ه الق�ام  فیتعرف على المسؤول�ات التي. أثناء الخدمة في مرحلة التكوDن أو

فتتكون لد�ه خبرات . أ�عاد العمل�ة التر�و�ة إدارDا و بیداغوج�ا وتر�و�ابها، وDتعرف على 

�عضها یتعل- �ه من حیث الحقوق والواج�ات التر�و�ة، و�عضها یتعل-  متعددة الجوانب،

سواء مؤسسة العمل التي �شتغل بها أو مدیرDات (ائه�المؤسسات التر�و�ة المشرفة على أد

  ) .التر��ة المنظمة للتر��ة والتعل�م على مستو3 وال�ات الوطن

فالخبرات التي تنشأ لد3 المعلم تبدأ منذ األشهر األولى لممارسته للمهنة، حیث 

رف یبدأ �التف,یر في التثبیت في وظ�فته من خالل اإلجراءات اإلدارDة المتعلقة �المش
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 إلى تنظ�م الوثائ- وDجتهد نحو إظهار  ، ف�سعى)مدیر المؤسسة ثم مفتش المادة(التر�و

األهل�ة للتعل�م تحس�ا للحصول على شهادة الكفاءة األستاذ�ة التي یرسم خاللها في 

وDبدأ مشوار التر��ة الطوDل الذ تنمو معه یوما �عد یوم الخبرات التر�و�ة التي . وظ�فته

وتتعد3 ذلك الحصول  ،لممارسة مع الطاقم اإلدار والتر�و والبیداغوجي�,تسبها من ا

على خبرات أخر3 متعلقة �المتعلمین ونشاطاتهم وسلو,اتهم المدرس�ة العاد�ة أو المحاطة 

  .�المش,الت المعروفة في المدرسة

وألن المعلم حتى وٕان حاول إشراك المتعلمین في العمل التر�و إال أن شخصیته ت�قى 
قو یتجه لإلیجاب أو السلب ت�عا لنوع التكوDن الذ مر �ه قبل التحاقه  ات تأثیرذ

من أهم العوامل المدرس�ة التي تؤثر في التنشئة " ألن . �المهنة أو أثناء ممارستها
فهو مصدر السلطة التي یجب طاعتها والمثل  ،االجتماع�ة للطفل شخص�ة المدرس

لذا ال بد أن �,ون المدرس متسلحا  .األعلى الذ یتمثل �ه الطفل ومصدر المعرفة
في بناء شخص�ة  ا,بیر  ا�التكوDن المعرفي والفضائل األخالق�ة واالجتماع�ة ألن لها تأثیر 

  1."الطفل اجتماع�ا ونفس�ا 

  للمدرس الخصائص النفسیة . 3.  4

قاعدة من القواعد األساس�ة في  لمدرسالتي �,تسبها االخصائص النفس�ة  عدُّ تُ   

حیث أن مهارات التدرDس تعتمد على مد3 تح,مه في أدوات علم النفس التر�و . التر��ة

في فترة  التعامل مع الطفل والمراه- أسالیبتقن�ات و المفاه�م و النضو تحتها تالتي 

والتقن�ات النفس�ة التح,م في العدید من المفاه�م القدرة على وDتطلب ذلك . تمدرسه

  .التدرDس وم�ادw علم النفس العام حول نظرDات التعلم وطرائ-والتر�و�ة 

  :�م,ن تناول الخصائص النفس�ة للمعلم من خالل ما تتمیز �ه شخصیته ف�ما یلي

االلتحاق �التدرDس في ، حیث أن تف,یر األستاذ في ستعداد النفسي للمهنةخاص)ة االـ 

ووعي ,امل بنوع  ،مرحلة التعل�م المتوس
 إذا لم تكن مبن�ة على قناعة شخص�ة

                                                 
 187ص ،مرجع ساب-عدنان یوسف العتوم،  1
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األشخاص الذین سیتعامل معهم من حیث السن وطب�عة المرحلة التي �مرون بها في 

ول دون أدائه لمهامه في التدرDس وتحقی- المراهقة، س�صطدم حتما �عق�ات ,ثیرة تحُ 

س�قة نحو قبل على التعل�م وهو مزود �میول ورغ�ة مُ فالمدرس الذ �ُ . األهداف التر�و�ة

  .أهداف التر��ة المدرس�ة �,ون ذا تأثیر بل�غ في المتعلمین من خالل شخصیته

�عني أ�ضا ضرورة االقتناع الكامل �أن التعل�م رسالة تر�و�ة  االستعداد النفسي

ولى، وأنها وظ�فة اجتماع�ة مادتها تتطلب الوعي الكامل �أنها عمل إنساني �الدرجة األ

األول�ة عناصر �شرDة، والمعرفة ل�ست هدفا بذاتها وٕانما وسیلة لتهذیب النفس و تعدیل 

قناعته الواجب نحو أفراد المجتمع من حیث ضرورة فالمعلم الذ �حمل في . سلو,ها

�ش,ل سل�م، اإلصالح والتنشئة على الثوابت والق�م المجتمع�ة، �ستط�ع ممارسة  مهنته 

  .وتتحق- من وراء أدائه األهداف التر�و�ة

ما یرثه من عائلته جین�ا وقد ینشأ االستعداد النفسي فطرDا في المعلم من خالل 

وفي نفس الوقت . من حیث السالمة من العیوب الحس�ة التي تؤثر على شخصیته الحقا

 األولى، ف�,ون سو منذ نشأته التي تؤثر ف�ه سالمة شخصیته من المؤثرات البیئ�ة 

ونجد هنا الكثیر من  .أدائهالتي تنع,س على االختالالت  التف,یر والتفاعل، �عیدا عن

التنشئة األسرDة التي یتأثر فیها منذ ف. العوامل التي تؤثر في ما �,تس�ه من مقومات نفس�ة

تطلبها الضرورة االجتماع�ة التي ی ا، تكبر معهالصغر �الق�م التي یر��ه علیها األبوDن

,المدرسة و أو یتلقاها من المؤسسات التر�و�ة المختلفة، . إعداد األفراد من خالل التر��ة

ما ندعوه وغیرها من الوسائل المؤثرة في  المسجد  و الكتاب و وسائل اإلعالم واألقران

  .�التطب�ع االجتماعي

لتحلیل و,ما هو معروف  فهناك اتجاهان نظرDان في تدع�م هذا التطب�ع، نظرDة ا

النفسي ونظرDة التعلم االجتماعي، حیث أن ,ال منهما یر3 أن الراشد الكبیر ـ ونقصد �ه 

فإذا ,انت هذه القو3 معتدلة . هنا المعلم ـ هو المحصلة النهائ�ة لعمل�ة تعلم األسرة والبیئة
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فالكائن الحي تصقله وتش,له خبراته . ,ان سعیدا وٕاذا ,انت مؤذ�ة أو ضارة ,ان تعسا

  1.�ح جیدا أو سيءا ت�عا لجودة أو سوء مثل هذه الخبراتف�ص

فاالستعداد النفسي والخبرات المتكونة في شخص�ة المعلم الحقا متالزمان �النس�ة 

حیث أن اإلق�ال على مهنة التعل�م من خالل جوهرها التر�و وأهدافها . للعمل�ة التر�و�ة

فراد مؤمنین �ضرورة اإلصالح في السام�ة لد3 أ مجتمع تن�عث أساسا من خالل وجود أ

. المجتمع وتكوDن األفراد على الق�م �صفة عامة، مهما ,انت خلق�ة أو وطن�ة أو علم�ة

واالستعداد للق�ام بذلك ر�ما ال �حتاج إلى المدرسة ,قاعدة لممارسة التر��ة في ذلك ف,یف 

س�ا وأفق�ا، فإن حین �,ون في إطار منظم مه�,ل بوزارة مختصة به�,ل تنظ�مي متكامل رأ

  .األستاذ �ستط�ع أن یبدع في تحقی- أهداف التر��ة إذا ما توفر ف�ه ذلك االستعداد النفسي

، حیث أن المدرس ومع ما �حصل من تطور الس)Fولوج)ة لخبرات5اخاص)ة التمتع ـ 

هائل في مختلف المجاالت التكنولوج�ة منها أو الس�اس�ة واالقتصاد�ة ومش,الت األمن، 

شخص�ات المتعلمین وتظهر علیها إلى جانب المظاهر اإلیجاب�ة سلو,ات تتطور 

ومش,الت اجتماع�ة ونفس�ة، �حملها المتعلمون إلى المدرسة لتكون �مثا�ة الحواجز أمام 

وهنا تستلزم الضرورة من المدرس أن �,ون ملما �ما یتعرض له . العمل�ة التر�و�ة ,,ل

  .لنفس�ة وصعو�ات التعلمالتالمیذ من �عض المش,الت واألمراض ا

فالمعلم في المدرسة الحدیثة یلم �األزمات التي یتعرض لها طال�ه، ,االنطواء، "   

واالنسحاب والعزلة والخجل والشعور الزائد �الح�اء، وتقلب المزاج، وفقدان القدرة على 

الراحة التر,یز والمعاناة من شرود الذهن والسرحان، وتشتت الذهن، والقل- والشعور �عدم 

الثورة والغضب وغیر ذلك من المظاهر السلو,�ة الشاذة ,اإلدمان أو الهروب من  وحاالت

   2"المدرسة و,راه�ة �عض المواد وما إلى ذلك

                                                 
1  ، 188، ص2005یروت ، لبنان ، ، دار الف,ر العر�ي، ب1، `س)Fولوج)ة التنشئة االجتماع)ةعبد الرحمن الع�سو
 44عبد الرحمن الع�سو، مرجع ساب-، ص 2
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وهذه الخبرات الس�,ولوج�ة قد تتكون لد3 المعلم من خالل ال�حث والتجر�ة   

اء الذین تتوفر لدیهم واالحتكاك �المختصین في التر��ة وعلم النفس أو المدرسین األكف

فالسن في مرحلة التعل�م المتوس
 . أسالیب العالج النفسي لمش,الت األطفال والمراهقین

خاصة هي سن حرجة تتطلب من األستاذ بذل جهد ,بیر في هذا المجال حتى یتم,ن من 

  .تحقی- األهداف التر�و�ة التي تراعي الخصائص النفس�ة للمتعلمین وسنهم

  للمدرسالثقافة التربویة  . 4.  4

 تتطلب مهنة التدرDس من المعلم اكتساب ثقافة تر�و�ة واسعة، ف,لما اتسعت أفاقه   

وألن التر��ة ,مفهوم وفعل في نفس الوقت تتطلب . علوم التر��ة ,ان أداؤه أفضل في

الفرد �ات المعرف�ة لد3 المعلم، فإننا نجد التارDخ �عرفنا �أن ما �,تس�ه سالتح,م في الم,ت

. في ح�اته من خبرات تر�و�ة هي �حد ذاتها زاد ثقافي �عین على تحقی- األهداف التر�و�ة

فالتعرف . ف,یف حین تكون لد3 المعلم الملقاة على عاتقه تكوDن المتعلمین ثقاف�ا وتر�و�ا

تارDخ التر��ة مثال لد3 المجتمعات وأسالیب التدرDس وخصائص األنظمة التر�و�ة في على 

وتوس�ع الثقافة العلم�ة واألدب�ة والتارDخ�ة . أخر3، ,له ذا أثر بل�غ في أداء المر�يبلدان 

  .وتنو�ع الم,تس�ات لد�ه تجعله أكثر تح,ما في مساره  ونشاطه في التعل�م

عند الحدیث عن الثقافة التر�و�ة الواجب اكتسابها لد3 المعلم فغن أوجه التناول   

تتعدد من حیث نوع هذه الثقافة ومن حیث عالقتها �الخصائص الممیزة للمر�ي في 

فقد ننظر للثقافة التر�و�ة على أنها الم,تس�ات التي یتعرف علیها المدرس أثناء . المدرسة

�ما یتعل- �القوانین واللوائح والواج�ات والحقوق التي یتوجب على التكوDن أو أثناء الخدمة ف

,ما �م,ن أن ننظر إلیها من زاو�ة أخر3 حول ما یجب أن �,تس�ه من . المدرس معرفتها

ور�ما . إلى جانب المعارف المتعلقة �المادة التي یدرسهافي مجاالت أخر3 معلومات 

قع المعاش من طرف المتعلمین و ذوDهم من �م,ن أن تفهم على أنها القدرة على فهم الوا

لكن الواقع الذ . حیث خصائصهم االجتماع�ة وطرق ع�شهم وتفاعلهم مع المدرسة 
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ثقافة بستاذ الذ �ملك ,ل ما سب- هو الذ نعتبره متمیزا �م,ن أن نتف- عل�ه هو أن األ

  .تر�و�ة واسعة

المدرس متنوعة، حیث نجد وعلى العموم فالزوا�ا التي ینظر من خاللها إلى ثقافة 

فهم المطالب االجتماع�ة والثقاف�ة التي تفرض  هالمطلوب من"مثال من ینظر إل�ه على أن 

تحد�اتها على المدرسة وأن یناقشها و�قومها، لذلك فهو محتاج لمعرفة المعارف التر�و�ة 

في و�حتاج أ�ضا إلى معرفة المعارف االجتماع�ة والمش,الت االجتماع�ة . السائدة

هذا �اإلضافة لمعرفة . المجتمع و,�ف�ة حلها والتي تفرض تحد�اتها على النظام التعل�مي

  1."وتقدیر ق�م المجتمع األساس�ة

وهناك من ینظر إلى زاو�ة أخر3 �شیر فیها إلى أن المنهاج الحدیث في المقار�ة 

تعمل على المناهج ": ن في المدرس ثقافة من نوع آخر تظهر في اآلتي,وّ �الكفاءات �ُ 

�ة �ما �ستوجب من الثقافة البیداغوج�ة المتصلة �التدرDس و إثراء حصیلة المدرسین التر�

�الكفاءات وذلك ضمن منظور إرساء ثقافة بیداغوج�ة قادرة على إضفاء ممارسات جدیدة 

  2."في تفعیل الدرس وف- نم
 بیداغوجي ذ طا�ع إدماجي

الصف وما یجب أن تكون عل�ه شخصیته الثقافة التر�و�ة قد تنحصر في مستو3   

,موجه لعمل�ة التعلم، ف�,ون ملما �القواعد األساس�ة في التدرDس، من تح,م في تنظ�م 

التالمیذ في الصف إلى توج�ه النشاطات وٕانجاز المهمات التعلم�ة إلى التقو�م إلى 

ن هناك لك. استعمال الوسائل التعل�م�ة و,ل ما له عالقة �ما �حصل في حجرة الدرس

ثقافة أخر3 تتعل- �ه ,موظف من خالل أدائه ,عامل مر�و` �قوانین إدارDة تض�
 توقیت 

عمله ومشار,اته في األنشطة التر�و�ة من مجالس وندوات وملتق�ات وعمل�ات التصح�ح 

  .والتأطیر لالمتحانات الداخل�ة والحاصلة خارج المؤسسة التي �شتغل بها

تمیز المدرس نجد أ�ضا ما �قوم �ه من نشاطات  ومن بین األطر الثقاف�ة التي  

م,ملة للدروس ,المشار,ة في النشاطات الثقاف�ة من خالل الم�ادرة في النواد والهیئات 
                                                 

 221نع�م حبیب جعنیني، مرجع ساب-، ص 1
  5صمرجع ساب- ، المرافقة لمنهاج مادة اللغة العر��ة،  ةوزارة التر��ة الوطن�ة، الوث�ق 2
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�ضاف لها المشار,ة في العمل النقابي أو أ نشا` آخر یجعله أكثر انفتاحا . التر�و�ة

  .على ثقافة التر��ة والتعل�م غیر الصفي

سب- من خصائص ممیزة للمدرس فإن حصرها ال �م,ن أن  �اإلضافة إلى ما

تى ب�سر وسهولة، ألنه �قدر ما تتطلب وظ�فة المر�ي من شر̀و الزمة إلنجاح العمل أیت

ولكن . التر�و �قدر ما تتعقد مهمة إیجاد الشخص�ة التي تتحق- فیها ,ل الممیزات

یجاب�ة أثناء اخت�ار االقتراب من التمیز والحرص على اكتساب الق�م والخصائص اإل

، وD�قى إال أننا اختصرنا �عضا منها. المدرس هو الذ ی�قى مح
 استفسار ومساءلة

  . الكثیر ال یزال مطلو�ا للتحق- في شخص�ة المر�ي القدوة

  ممیزات المدرس الكفؤ.  5

للوصول إلى هذا المفهوم نجد أنه من الصعب إیجاد معاییر تض�
 أداء المدرس   

ألن وجهات النظر التي تحاول تقی�م أدائه متنوعة . الجید وتجعلنا نصنفه �أنه ,فؤ

ف�النس�ة للمنظومة التر�و�ة ,,ل فإن عمل�ة اإلشراف . ومختلفة من حیث زاو�ة الق�اس

والجزء ال�اقي تتعدد زوا�اه من نظرة المدرس . لك نظرDاالتر�و تتكفل �الجزء األكبر من ذ

نفس �ق�ة المواد أو المشتغلین معه في نفسه ألدائه، أو لنظرة زمالء نفس المادة أو 

ومن زاو�ة أخر3 نجد . مجال التر��ة والتعل�مالمؤسسة أو من حیث �ق�ة الفاعلین في 

�,ون له معاییره ر�ما حتى المتعلم قد لتقی�م أداء المعلم، و   �ستخدم معاییر أ�ضاالمجتمع 

  .في تقی�م أداء أستاذه

زوا�ا أخر3 أ�ضا قد تضع المدرس تحت المجهر لتق�س أداءه، تتمثل في   

القطاعات األخر3 التي ترت�
 �ش,ل م�اشر أو غیر م�اشر �مخرجات التعل�م، فتعود ألداء 

ت الوظ�فة العموم�ة التي المعلم لتح,م عل�ه، ,االقتصاد والصحة واإلدارة و,ل مؤسسا

والمحصلة هي أن . تستقبل من الخرDجین ما تر3 فیهم أثر المدرس �ارزا �ش,ل أو �آخر

ن�عث من خالل المصلحة التي ینتظرها المجتمع �أفراده أو یأ تقی�م ألداء المدرس، 

  .مؤسساته، ف�ضع تصورا للمدرس الذ یرغب أن یوفر له مخرجات تواف- احت�اجاته
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في مجتمعنا نجد الحاصل في قتنا الحاضر ومع بروز تأثیر وسائل اإلعالم وفي و   

  تقی�م أدء المدرس أ�ضا 

بینت نتائج ومعط�ات الدراسات التجرDب�ة والتحل�الت النظرDة أن عمل�ة تعرDف   

المدرس الجید عمل�ة معقدة ومر,�ة؛ ذلك أن النجاعة تش,ل مفهوما متعدد األ�عاد، خاصة 

وحتى لد3 المدرسین أنفسهم، وتتزاید درجة التعقید نتیجة تغیر لد3 المشرفین التر�وDین، 

وعلى ,ل . خر3 ومن فترة زمن�ة ألر من وضع�ة تدرDس ألخر3، هذه المح,ات أو المعایی

�م,ن الحدیث عن ستة ت�ارات لل�حث حول  Achesonو  Gall فإنه وحسب ال�احثین

  :1موضوع التدرDس الناجع

  ـ تدرDس المعارف والمهارات المدرس�ة؛

  ـ تنم�ة المواقف والمیول للتعلم لد3 التالمیذ؛

  هن�ة والثقاف�ة والجنس�ة؛ـ تحس�س التالمیذ �الفروق الذ

  ـ التسییر الجید للفصل الدراسي؛

  ـ التخط�
 الجید مع اتخاذ القرار؛

  .ـ التعدیل الجید للبرامج التعل�م�ة

  :سنعرض ألهم الدراسات التي ت�حث عن المدرس الناجح من خالل ,ل ت�ار ف�ما یلي

  ـ تدر�س المعارف والمهارات المدرس)ة 1.  5

، وقد التدرDس في هذا المستو3 �التفوق الدراسي األكاد�مي للتالمیذترت�
 نجاعة 

: إلى تحدید تسع سمات أكاد�م�ة جیدة هي) 1993(توصل ,ل من جال وأشیزون 

الوضوح، تنوع المعدات وطرق التدرDس، الحماس، المواض�ة والمثابرة في المهمة المدرس�ة 

سلوب التفهمي للتدرDس، تأكید التدرDس وطرDقة تسییر النشاطات ، غ�اب النقد الالذع، األ

  2.من خالل اخت�ار المردود�ة، اللجوء إلى أسئلة تستدعي مستو�ات من التعلم المعرفي

                                                 
 297و 296عبد الكرDم غرDب، مرجع ساب-، ص 1
 297المرجع الساب-، ص 2
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  ـ تنم)ة المواقف والمیول للتعلم لد\ التالمیذ 2.  5

التدرDس الناجع ال �قتصر على إكساب التالمیذ المعارف والمهارات فق
 بل ینمي   

وقد بینت األ�حاث أثر الخصائص التي . إیجاب�ة تجاه التعلم وDرغبهم ف�هلدیهم مواقف 

حماس المدرس، فن إشراك التالمیذ، : لد3 التالمیذ في یتحلى بها المعلم  تجاه التعلم

و�شیر ال�احث  .الرفع من ق�مة التواصل بینه و�ین التالمیذ ، تشج�ع التعلم التعاوني

مساعدة التلمیذ على تقد�م : لتحفیز على التعلم وهماأن هناك طرDقیتین ل) 1987(بروفي 

ق�مة لما یتعلم وٕا�مان التلمیذ �أنه في حال اعتماده على مجهوداته الخاصة س�,ون قادرا 

  1.على النجاح

  تحس)س التالمیذ 5الفروق الذهن)ة والثقاف)ة والجنس)ةـ  3.  5

قد �,ون للمدرس تأثیراته في التالمیذ من خالل التحفیز والمعاملة الخاصة حسب 

إلى استخراج عدة ممارسات  Goodاالختالفات الذهن�ة فقد توصل الجنس أو حسب 

للمدرسین تجاه تالمیذ فصل دراسي من مستو�ات مختلفة ضعاف ومتفوقین، �حیث �منح  

س اآلخرDن، ,منحهم وقت غیر ,اف، أو للمتفوقین فرص أفضل تم,نهم من النجاح ع,

انتقادهم أو التقلیل من الثناء علیهم وعدم التفاعل معهم وعدم مطالبتهم �,ثرة وDبخس ق�مة 

أف,ارهم وDجلسهم في أماكن �عیدة عنه وه,ذا من السلو,ات التي ر�ما تكون أعقد في 

-Dاستخدام   مستو�ات أخر3 في التفر�اسالیب تمس من بین الجنسین في المعاملة أو 

  2.لهجات أو عادات �عض التالمیذ الذین ال ینتمون لنفس البیئة التي �,ون فیها المدرس

  ـ التسییر الجید للفصل الدراسي 4.  5

�شیر إلى أن )  1987( ضمن مجموعة من ال�حوث التي قام بها إ�فرستون   

فضاء الفصل المدرس الجید هو الذ �حرص على توفیر مجموعة من الشر̀و الماد�ة ل

تش,یل رؤ�ة عن ما یتلقاه المتعلم داخل الفصل، وتم,ین التالمیذ من : والتي تساهم في
                                                 

1 Dب، المرجع الساب-، ص عبد الكرD299و  298م غر 
 301عبد الكرDم غرDب ، مرجع ساب-، ص  2
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النشا` داخله، �ضاف لذلك اتخاذ االحت�اطات لشد انت�اههم  وتوفیر المساعدات 

  1.الدیداكت�,�ة

واألستاذ الناجح هو الذ �ستط�ع تسییر الحصة الدراس�ة وف- طب�عة الحصة   

ووف- نشاطاتها وحجم المعلومات الواردة فیهان ,ما یراعي الوضع�ات الزمن�ة التعلم�ة 

والمزاج�ة للتالمیذ بین أن تكون حصة ص�اح�ة أو مسائ�ة، في بدا�ة االسبوع أو في 

  .نهایته وه,ذا �سیر الحصة وف- الظروف المح�طة �الفصل وتالمیذه

  ـ التخط)M الجید مع اتخاذ القرار 5.  5

األ�حاث التي أنجزت حول عمل�ة اتخاذ قرارات من طرف المدرسین  أبرزت نتائج  

,لما  و األكفاء، أن جودة القرار وسداده تتحق- ,لما ,انت متأسسة على خلف�ة ف,رDة،

مهارة اتخاذ القرارات تؤهله لمواجهة  وال تستغرق وقتا ,بیرا، ,ذلك فإن ,انت �س�طة

    2.الدرساألحداث غیر المرغوب فیها قبل حدوثها خالل 

�ضاف إلى ذلك التح,م في مسار الحصة التدرDس�ة، حیث أن نجاعة المدرس 

تكمن في قدرته على توزDع نشاطاته المخط
 لها سلفا عند إسقاطها في الوقت المخصص 

لها و�ش,ل ال یر�ك المتعلمین �الطلب المستمر �السرعة في التنفیذ أو �التجاوز ل�عض 

الزمن عامل مهم في تر��ة التالمیذ على االنض�ا` من جهة  فالتح,م الجید في. النشاطات

  .وعلى حسن تسییر الحصة من جهة أخر3 

  ـ التعدیل الجید للبرامج التعل)م)ة 6.  5

في العادة یتلقى المدرس برنامج وزار من طرف المشرفین على المادة التي یدرها،   

شارDع تعلم�ة أو تقو�م�ةن وهو في الغالب ال �ستط�ع تحقی- ,ل ما ف�ه من نشاطات وم

لذلك فهو یلجأ إلى مجموعة من اإلجراءات التي �عدل بها �عض المحتو�ات والنشاطات 

                                                 
 203المرجع الساب-، ص 1
 304المرجع الساب-، ص  2
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لذلك فالمدرس الناجح هو الذ �ستط�ع استخدام مهاراته التر�و�ة . وف- ظروف التمدرس

وخبراته المختلفة في ض�
 التعد�الت في وقت م�,ر �م,نه من تدارك النقائص التي قد 

  . تعترضه، خاصة عندما نعلم أن جل البرامج الدراس�ة موحدة بین المؤسسات في التعل�م

فالمواقف التي یتخذها المدرس تترجم في الواقع المسو3 الذ �حتله إزاء عمل�ة   

الشروع في إنجاز البرنامج الدراسي الجدید؛ ,ما یترجم موقفه هذا، االهتمام الذ یولیهلهذا 

فإن المدرسین �عتبرون التغییرات  1977) بوندیر ودوDل ( ,ل من  وحسب رأ .التغییر

یتم التعبیر عنها بوضوح ودقة، وترت�
 �اعتقاداتهم : القابلة لإلنجاز هي تلك التي

  1.وممارساتهم، وتوفر للتالمیذ امت�ازات تستح- المجهود الذ ین�غي بذله

تكون في ما �حصل  ه,ذا نجد أن الصفات التي یتمتع بها المدرس الناجح قد  

داخل الفصل الدراسي، ف�قاس أداؤه ت�عا لما ینجزه تجاه التالمیذ في مستو�ات متنوعة، 

�ما �ضمن لهم الحاصل فیها هو القدرة على تحقی- األفضل �النس�ة لهم، معرف�ا ومهارDا 

التفوق المدرسي الذ �ظهر في النتائج المدرس�ة من جهة و في السلو,ات واإلنجاز من 

  .هة ثان�ةج

للتفوق �النس�ة  من خالل تحق�قهجید على أنه  هناك من ینظر ألداء المعلم

، ف,لما ,انت نس�ة نجاح التالمیذ مرتفعة ,ان هو في االمتحانات الرسم�ة لتالمیذه 

�النس�ة للمجتمع و,ثیر من المسؤولین عن التر��ة �أنه معلم جید، �غض النظر عن 

فالنجاح هنا . صلة في شخص�ات هؤالء التالمیذ الناجحینالجوانب األخر3 التي تكون حا

   .ذا مع�ار رقمي ل�س له أ عالقة �الكفاءات األخر3 المستهدفة في النظام التر�و

,ما نجد فئة أخر3 تنظر للمدرس الناجح من خالل سلوك تالمیذه وحجم الق�م التي 

ه سلوك الفرد عند استخدامها الق�م تؤد دورا �ارزا في توج�ف". �,تسبونها من خالل أدائه

في التعل�م ألنها تعتبر دل�ال �سترشد �ه المر�ي حول ما ین�غي أن �قوم �ه وما یجب ان ال 

�قوم �ه وذلك من خالل مختلف األنشطة المصاح�ة للمنهج و,ذلك النشا` المنهجي وهي 

                                                 
 306المرجع الساب-، ص  1
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ا` المعلمین تعزز الدافع�ة لد3 الفرد الستخدام الوسائل واألجهزة في التعل�م وتثیر نش

  1."لكونها تفاعل بین ال�عد الوجداني وال�عد المعرفي الذ �حدث داخل شخص�اتهم

ممیزات المدرس الكفؤ ,ما أشرنا تنطل- من معاییر متنوعة، من بینها التي تكون 

من طرف المشرف التر�و، حیث �عتبر هذا األخیر  المخط
 األول للطرق الفن�ة 

المنهج المدرسي، فهو الذ �م,نه إمداد المعلمین �الطرق واألسلیب والتر�و�ة الفعالة لتنفیذ 

الفعالة وٕاتاحة الفرص لهم لمشار,ته في عمل�ة التخط�
 للتدرDس الفعال ونجد من أهم 

  :2المهارات التي ین�غي للمدرس اكتسابها �غ�ة االستثارة الدافع�ة لد3 التالمیذ ما یلي

  .وطرح وجهات نظرهم ومناقشتها وتشج�عهاـ اإلصغاء الجید لم�ادرات التالمیذ 

  .ـ التم,ن من قبول انفعاالت التالمیذ في حالتي الغضب أو السرور �غ�ة التنف�س عنهم

  .ـ إبداء ردة الفعل نحو أف,ار التالمیذ بوضوح

  .ـ تشج�ع االتصاالت بین التالمیذ ومنحهم فرص التعبیر عن أحاس�سهم وأف,ارهم

  .التالمیذ وص�اغة األسئلة المر,زة في الدرسـ التم,ن من استثارة 

  .ـ مهارة االتصال الواضح �استخدام الصوت وحر,ات الیدین وتعابیر الوجه والعینین

  .ـ تنو�ع أسالیب التقو�م

  .ـ تحقی- االنض�ا` وتوفیر بیئة صح�ة وآمنة في الصف

  .ن التالمیذتشج�ع العمل الجماعي والتعاوني وتثمینه، مع إشراك أكبر عدد مم,ن مـ 

  .عدم إحراج التالمیذ واستعمال القسوة معهمـ 

  .ـ زرع الثقة وااللتزام �الوعود واحترام شخص�ات التالمیذ

  .ـ اكتشاف الحاالت الخاصة وحسن التعامل معها من الموهو�ین أو المتأخرDن دراس�ا

  .ـ حسن التواصل مع األول�اء والمسؤولین

  .رامجـ المساهمة في إثراء المناهج والب

                                                 
 86عبد الكرDم علي ال�ماني، مرجع ساب-، ص 1
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  المدرس في منظور المقار�ة 5الكفاءاتخصائص .  6

التي تراها ضرورDة في والخصائص تستهدف المنظومة التر�و�ة عددا من الممیزات 

أستاذ التعل�م المتوس
، �غ�ة تحقی- أهدافها التي ر,زت فیها ,ثیرا على أن المتعلم فیها 

التوجیهات الواردة في المنهاج أو دلیل و�م,ننا من خالل استقراء . محور العمل�ة التر�و�ة

األستاذ أو الوث�قة المرافقة للمنهاج، استخراج أهم الخصائص التي یتحق- بها إصالح 

  .المنظومة التر�و�ة

  خصائص متعلقة بالنشاطات الصفیة.  1.  6

ـ �سهل عمل�ة التعلم و�حفز على الجهد : فالمعلم منش
 ومنظم ول�س ملقنا، وهو بذلك" 

تكارـ �عد الوضع�ات و�حث المتعلم على التعامل معها ـ یتا�ع �استمرار مسیرة المتعلم واالب

  1."من خالل تقو�م مجهوداته

  :�ستخرج من خاللها عددا من الخصائصفالذ �ستقرؤ هذه القاعدة 

  :ـ خاص)ة التنش)M والتنظ)م

النم
 الحدیث، حیث فالمقار�ة �الكفاءات تحیل المعلم من النم
 التقلید في التر��ة إلى 

أن األول �عتمد على التلقین والثاني �سعى نحو تنش�
 التلمیذ ودفعه نحو التعلم من خالل 

  .التحفیز على بذل الجهد واالبتكار

  :ـ خاص)ة إعداد الوضع)ات 

و,ما أشرنا في فصل ساب- فإن الوضع�ة التعلم�ة نم
 حدیث یوضع ف�ه المتعلم ألجل 

والخاص�ة المطلوب . ت المعقدة التي یوضع فیها أثناء الدرساإلجا�ة على االستفهاما

محتو3 هذه الوضع�ة  استثارته وتوجیهه إلىاستخدامها من طرف المدرس هي القدرة على 

وٕاشراكه في بناءها وعالجها ثم استخراج المعرفة المطلو�ة منها مع تحقی- الكفاءات 

   .ضمنها

  
                                                 

 5مناهج التعل�م المتوس
، مرجع ساب-، صوزارة التر��ة الوطن�ة،  1
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  :خاص)ة التقو)مـ 

، وتقو�م مجهوداته المعلم متا�عة مسیرة المتعلم �استمراروهي خاص�ة تتطلب من 

�الطرق المختلفة التي ال تقف عند حد امتحانه �التحرDر والمعالجة �الكتا�ة بل �التثمین 

ولإلشارة فإن هناك ( والتعدیل لكل جهد �قوم �ه المتعلم خالل الدرس أو قبله أو �عده

ف�ه عالمات خاصة تدعى عالمة التقو�م عمود في ,شف النقا` الخاص �التالمیذ تسجل 

والتقو�م المستمر جزء أساسي �النس�ة للمعلم، حیث أنه �م,نه ) المستمر الخاصة �,ل مادة

من التعرف على الفروق الفرد�ة بین التالمیذ في مستو�ات مختلفة ال ترت�
 �الجانب 

تعلم ,االبتكار وس فحسب؛ بل تتعداه إلى جوانب أخر3 في المر المعرفي والتحصیلي للد

والتنظ�م والم�ادرة واإلیجاب�ة وغیرها من المعاییر التي یتطلب تقی�مها اكتساب خبرة واسعة 

   .ودق�قة لد3 المعلم

  بالمنھجیة في األداءخصائص متعلقة .  2.  6
  

المناهج مجموعة من  یتطلب إسقا` البرامج الجدیدة من خالل مستجدات

العمل�ة التر�و�ة دون اكتسابها من طرف المعلمین الخصائص التي ال �م,ن النجاح في 

  :وهي

ـ االطالع على التجدید الذ �حصل في ,ل موسم دراسي سواء �النس�ة للتوقیت أو 

فالخطة المعتمدة تجعل من اإلعالم . "التعدیل في البرامج أو التوجیهات التر�و�ة

  1."لتجدید التر�و �المستجدات التر�و�ة والتكوDن فیها محورDن أساسیین إلنجاح ا

منهاج : ـ ال �م,ن لألستاذ تنفیذ محتو�ات البرامج الجدیدة دون امتالكه للوثائ- التال�ة

والوث�قة المرافقة لكل منهاج ) أولى، ثان�ة، ثالثة ورا�عة متوس
 ( المادة للمستو�ات األر�ع 

ألن لكل  .و3 ودلیل الكتاب المدرسي لكل مستو3 و دلیل األستاذ و,تاب التلمیذ لكل مست

  .على تنفیذ مشارDعه التر�و�ة بنجاح ذاألستا�عین  وتدع�ممنها مجال الستخدامه 

                                                 
 18وزارة التر��ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس
، مرجع ساب-، ص 1
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ـ ضرورة التمتع �المرونة تجاه المستجدات التي تحصل في البرامج من حذف ل�عض 

طات، أو للتعدیل في الحجم الزمني الذ یتراف- مع ,ل مرحلة تقتضیها الدروس أو النشا

  .ي على دراسات من طرف المشرفین واألساتذة أنفسهمالضرورة، والتي تنبن

في �عض الكتب المدرس�ة أخطاء بین الط�عة واألخر3، من موسم دراسي آلخر،  دُ ـ ترِ 

 في ,تبلذلك فالواجب �حتم على األستاذ أن �متلك القدرة على اكتشاف الفروق بینها 

المتعلمین وتقلل  ر�كُ �مسار التمدرس وال تُ  خلُّ التالمیذ واتخاذ المواقف المالئمة التي ال تُ 

  .من ثقتهم تجاه الكتاب المدرسي

�عاد تر�و�ة مهمة جدا في مرحلة اإلصالحات، أـ تعتبر الندوات التر�و�ة والملتق�ات ذات 

حیث أنها تر�
 التوجهات التي تظهر في إسقا` البرامج الجدیدة �الواقع الحاصل في 

م ضرورة ملحة ل�,ون طرفا فاعال فیها �االستفادة أو االقتراح المدرسة، لذلك فاألستاذ أما

  .أو المشار,ة في مستجداتها

ـ الندوات الداخل�ة والحوارات التي تحدث بین أساتذة نفس المادة ضرورة تقتضیها المقار�ة 

�الكفاءات لتذلیل المفاه�م الصع�ة وت�س�طها أثناء اإلسقا` في حجرة الدرس، ,ما أن 

األساتذة بین من عا�شوا البرامج القد�مة ومن هم حدیثي  االتي یتواجد علیهالمستو�ات 

  .عهد �التعل�م تتطلب ت�ادل الخبرات وتجدید ما �ستحدث فیها

امتالكه لروح  ـ یتطلب اإلطار المنهجي الذ �,ون عل�ه المعلم في المقار�ة �الكفاءات

   . وحسن استخدام أدواتها التر�و�ةالم�ادرة تجاه ال�حث في أ�عادها وأسالیب العمل بها، 

  بالمفاھیم ومستجدات العمل التربويخصائص متعلقة .  3.  6
  

 متمیزة �عدد ,بیر جدا من المفاه�م التر�و�ة التي  المنظومة التر�و�ة المط�قة حال�ا  

م,نت  2003/2004أن التر�صات والتكوDنات التي حصلت منذ الموسم الدراسي  �فترض

  :خاصة ف�ما یتعل- �المفاه�م اإلجرائ�ة األساس�ةمنها األستاذ 

  .ـ فاألستاذ یدرك مفهوم المقار�ة �الكفاءات و�فرق بینها و�ین المقار�ة �األهداف
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,فاءات ( مة والعرض�ة التي تستهدفها المقار�ة الجدیدة اـ �عرف جم�ع أنواع الكفاءات الع

جتماعي االطا�ع الو ذات  ،,ر الف و منهجيالطا�ع الاالتصال، ,فاءات ذات 

  ).شخصيالو 

�فرق بین الكفاءات القاعد�ة والمرحل�ة والختام�ة تر3 المقار�ة �الكفاءات في األستاذ أنه ـ 

  .والمستعرضة

یتمیز �قدرته على اإلدماج في الوضع�ات التكوDن�ة في  حسب المقار�ة �الكفاءاتـ األستاذ 

  .التعلم والوضع�ات التقو�م�ة

المطلو�ة في األستاذ القدرة على استخدام الوسائ
 التكنولوج�ة وتشج�ع  ـ من الخصائص

  .التالمیذ على استخدامها في الدرس

ـ تطلب المقار�ة �الكفاءات من األستاذ استخدام عدد من الطرائ- في التعلم ,طرDقة العمل 

  .العمل التجرDبي و�یداغوج�ا المشروع مثال�المشارDع وطرDقة 

معاییر التقی�م األر�عة لقدرة على استخدام �الكفاءات امتالك األستاذ لـ یتطلب التدرDس 

  ).  الوجاهة واالنسجام واستعمال أدوات المادة واالتقان( المعروفة في وضع�ة اإلدماج 

  بالمحیط االجتماعي والثقافي للمعلمخصائص متعلقة .  4.  6

  � إن : "أش,اله المختلفة�ظهر في المنهاج �ش,ل صرDح دعوة إلى التنسی- التر�و

التجدید التر�و المجسد خاصة في المناهج الجدیدة یدعو المر�ین من معلمین وأساتذة 

 
ومشرفین إدارDین إلى العمل على خل- عالقات التكامل ف�ما بینهم من جهة، ومع المح�

  1".االجتماعي والثقافي ,طرف مسؤول عن تر��ة األج�ال من جهة أخر3 

الع�ارات یجد أن المعلم في المقار�ة �الكفاءات متمیز بخاص�ة  فالذ �ستقرؤ هذه

. االنفتاح على المح�
 االجتماعي والثقافي، ع,س ما ,ان حاصال في المناهج القد�مة

فاحتكار التر��ة المدرس�ة من طرف واحد �عرقل تحقی- أهدافها، بید أن إشراك أطراف 

عل من المتعلمین أكثر انسجاما مع أخر3 في التوج�ه واإلرشاد والعمل التعاوني یج

                                                 
1  
 15متوس
، مرجع ساب-، ص 2وزارة التر��ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس
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والع,س صح�ح . و�سهل علیهم استخدام األدوات العقل�ة والحس�ة في التمدرس. المح�

�حیث �م,نهم التواصل مع المح�
 المشارك والمتفاعل معهم من نقل م,تس�اته وتفعیلها 

  .هذا التوجهوقد نجد في التر��ة البیئ�ة والصح�ة خیر مثال لتدع�م . في المجتمع �سهولة

الخاص�ة التي ن�حثها هنا هي القدرة على إدماج التعلمات مع الوس
 االجتماعي 

فالمعلم الذ �فسح المجال لألول�اء وللمهتمین �المشار,ة في التر��ة المدرس�ة . للمتعلمین

,النواد والجمع�ات أو حتى مؤسسات التمهین، �ستط�ع تحقی- ,فاءات التعلم الفعل�ة 

  . النشا` الفعلي في المجتمع,لها الروتیني، و�م,ن المتعلمین من �عیدا عن ش

هذا النوع من التشارك له أ�عاد اجتماع�ة وثقاف�ة ,بیرة، تحول المدرسة إلى ورشة 

وهو . وتذلل الفوارق بین المتعلمین من حیث استخدام مهاراتهم. تارة وٕالى مخبر تارة أخر3 

ب�عض التالمیذ في حمالت التشجیر والنظافة  ما نلحظه لد3 المعلمین الذین �ستعینون 

  .البیئ�ة دون مراعاة لمستواهم المدرسي الذ قد �حول دون األخذ �الم�ادرة

ـ خاص�ة أخر3 تتعل- �المشار,ة في مشروع المؤسسة، تستهدفها المقار�ة �الكفاءات في 

ر�ي بین المر�ین إن النشا` التكاملي والتقا: "المعلم، فنجد في المنهاج ما �شیر إلى ذلك

یجد مجاالت عدة للتجسید من خالل األنشطة الصف�ة من جهة ومن خالل األنشطة 

  1."الالصف�ة من جهة أخر3، �م,ن أن �,ون إطاره المرجعي مشروع المؤسسة

تقن�ة حدیثة لتحسین التسییر ومعالجة مشاكل : "في تعرDفهومشروع المؤسسة   

أهداف حددتها ,ل مؤسسة لنفسها وفقا لألهداف  المؤسسة وذلك بوضع استراتیج�ة لتحقی-

 الوطن�ة والنصوص الشرع�ة ط�قا للخصوص�ة الجغراف�ة والحضرDة ومح�طها االقتصاد

واالجتماعي والثقافي من جهة أخر3 �حیث �,ون المتعلم محور ,ل االنشغاالت قصد 

مختلف تحقی- أفضل مردود مم,ن �مشار,ة ومساهمة ,ل أفراد الجماعة التر�و�ة و 

     2."المتعاملین مع المؤسسة

                                                 
1  
 16متوس
، مرجع ساب-، ص 2وزارة التر��ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس
، دار الغرب للنشر والتوزDع، وهران، الجزائر، مخطM عام لبناء المناهج ومشروع المؤسسةید، بوجمعة بن جد 2

 25، ص2006
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الخاص�ة المقصودة في المعلم هنا تكمن في أن المقار�ة �الكفاءات تفسح المجال 

للمعلم ,ي �شارك في تحقی- األهداف التر�و�ة من خالل الم�ادرة المنظمة وف- المشروع 

العطاء، البیداغوجي الذ �سعى نحو إخراج المدرسة من إطارها الضی-، وجمودها في 

 للمتعلمین واستغالل ثمرات التكوDن القاعد ،والتجدید في اإلنتاج ،نحو السعة في النشا`

  .في فوائد آن�ة قصیرة المد3

  بالنشاطات الالصفیةخصائص متعلقة .  5.  6
    

التر��ة الحدیثة ال تنحصر في مستو3 الصف وما �حدث ف�ه من نشاطات تعلم�ة، 

قد �,ون لها األثر األكبر في تنشئة المتعلمین على ,فاءات  بل تتعداها إلى مجاالت أخر3 

متنوعة، إذا أحسن األستاذ استغالل األسالیب التر�و�ة التي تقترحها المدرسة في تحقی- 

فالنواد التي تقترحها الوزارة �التنسی- مع مؤسسات وهیئات أخر3 . النشاطات الالصف�ة

  .نة لد3 المتعلمینتفسح المجال واسعا الكتشاف القدرات الكام

وفي هذا المجال تظهر خصائص ,ثیرة لد3 أساتذة التعل�م المتوس
 في مختلف 

 المواد الدراس�ة، �حیث تتطلب منهم تفعیلها ألجل نشر الوعي الصحي والثقافي والتر�و

و,ل ذلك مرت�
 بخاص�ة أساس�ة یجب توفرها وتنمیتها لد3 المدرس . واألخالقي والبدني

�حیث لو أن المؤسسة التر�و�ة توفر اإلم,انات والفضاءات التي تدخل . وهي الم�ادرة

ت�عد عنه الملل  لمیذضمن صم�م العمل التر�و فستكون المدرسة م,انا محب�ا ومتنفسا للت

وتجعله أكثر تعلقا بها و�ما �حصل فیها من نشاطات ثقاف�ة ورDاض�ة ومطالعة وتنم�ة 

  . ,ن لألستاذ أن �ستثمرها أكثر من النشاطات الصف�ةللقدرات الفرد�ة والجماع�ة التي �م
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  استخالصات
  

�حتاج األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس
 إلى اكتساب مجموعة متعددة من 

طرائ- التدرDس الخصائص التي تمیز أداءه، وهو ما أشرنا إل�ه في هذا الفصل بتناولنا ل

القائمة  و االستماع والتحدث، التي ر,زنا فیها على ثالثة أنواع منها، القائمة على العامة

وفي م�حث آخر . طرائ- التدرDس القائمة على المشاهدة واألداءثم   ،القراءة والكتا�ة على

لعمل والتي تعرضنا فیها ل المقار�ة �الكفاءاتالخاصة �طرائ- التدرDس ر,زنا على  

الطرائ- مع توض�ح  ،الطرDقة التجرDب�ة ة والنشأة التارDخ�و  النمذجةطرDقة ل و �المشارDع

ا اعتماد المقار�ة �عد أن بینّ  ،طرDقة حل المش,التوأخیرا  ،بیداغوج�ا المشروعو  النشطة

�عد . وعرضنا ألهم إسقاطاتها التر�و�ة في تلك الطرق  ،�الكفاءات على النظرDة البنائ�ة

 ،التقو�م، و التخط�
 المسب- للتدرDس, المدرسلمنوطة �ا دوارذلك تعرضنا لمختلف األ

  .اإلدماج في التعلم وفي التقو�مو التنظ�م نین �عد ذلك دور بیّ مُ  ،�ادة العمل�ة التر�و�ةوق

أهمها  فقدمنا ،الخصائص التي تض�
 أداء المدرس,ان یتطلب منا ال�حث تبیین 

 والخصائص النفس�ة ، و والبیداغوجيالتكوDن التر�و ، و المستو3 العلمي والمؤهالت,

منظور المقار�ة وفي األخیر تعرضنا ل. ممیزات المدرس الكفؤ أهم  ثم بینا. الثقافة التر�و�ة

، متعلقة �النشاطات الصف�ةأهم الخصائص ال تقد�مألداء المدرس من خالل  �الكفاءات

وخصائص أخر3  ر�و مفاه�م ومستجدات العمل التو �ال   المنهج�ة في األداءوالمتعلقة �

  .متعلقة �المح�
 االجتماعي والثقافي للمعلم
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  تمهید
  

ظل اإلصالح التر�و� في الجزائر متفاعال مع المستجدات التي تحدث في الح�اة 

و"ان أثره في المدرسة الجزائر'ة . االجتماع�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة في "ل مرة �حدث فیها

التعقید، بین تخط�4 حالم ومتطلع لما هو أفضل للفرد والمجتمع، و�ین واقع محاصر -الغ 

  .-ضغ4 التحوالت الداخل�ة والخارج�ة لكل مجاالت الح�اة

المقار�ة -األهداف ش"لت في وقتها مثیرا متمیزا -اإلیدیولوج�ات الف"ر'ة والس�اس�ة، 

. تحقی@ ما هو أفضل في مجال التنم�ة�ستثیر نحوه "ل المهتمین -التر��ة، والساعین نحو 

اعین ها مقار�ة أكثر جاذب�ة لها من طرف المختصین والدّ محلّ  قدت وحلّ لكن سرعان ما انتُ 

وألنها تزامنت مع وجود عدد هائل من المقبلین على التخرج . إلى ضرورة إصالح اإلصالح 

ي استقطاب ال-احثین في مستو�ات متعددة من التعل�م العالي، "ان لها النصیب األكبر ف

  .نهها وقابلیتها في إحداث التغییر المنشود في المجتمعحول مدH نجاعتها، و"ُ 

ونحن في هذا الفصل ننظم إلى من س-قنا في تشخ�ص هذه المقار�ة من زاو�ة الفاعل 

حیث أن . في إسقاطها على الواقع المدرسي، ونقصد -ه األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس4

الموزعة على "ل الفاعلین في حقل التر��ة والمشار"ین لهم في محاولة -عث المسؤول�ة 

المدرسة من جدید بتوجهات أكثر فاعل�ة وأهداف أكثر وضوح، نجد أنفسنا متجهین نحو واقع 

تا-ع لجم�ع العمل�ات التي جاءت قوم ومُ المقار�ة -الكفاءات من زاو'ته "مشرف وموجه ومُ 

هذا المنطل@ سنحاول تشخ�ص واقع األستاذ في خضم هذه ومن . أ-عادها المتنوعةضمن 

اإلصالحات التر�و�ة، لنرH إذا "ان واحدا من المتغیرات التي ساهمت في نجاحها أو فشلها 

  . -عد عشر سنین "املة من إسقاطها في الواقع
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  مسار اإلصالح التر�و� في التعل%م المتوس# .  1    

منذ إحداث اللجنة الوطن�ة لإلصالح -المرسوم قطاع التر��ة  بدأت اإلصالحات في

م والتي وضعت نتائج أعمالها المتمثلة في المناهج  2000ما�  09الرئاسي المؤرخ في

التعل�م�ة لمستو'ي األولى ابتدائي واألولى متوس4 وامتدادها لتشمل -ق�ة الم"ونات المتفاعلة 

الذ� "انت ف�ه  1976إصالح  الثاني -عد عدّ هذا اإلصالح �ُ . األخرH للنظام التر�و� 

األس-ق�ة لتأصیل المدرسة -مضامینها وٕاطاراتها و�رامجها فضال عن د�مقراطیتها و انفتاحها 

فإن اإلصالح الجدید تمل�ه ظروف أخرH مرت-طة أساسا -التغیرات . على العلوم والتكنولوج�ا

، و-الحاجات االجتماع�ة التي تع�شها ال-الد في المجاالت االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة

  1.الناجمة عن هذه التغیرات

الضرورة التي فرضها اإلصالح التر�و� "انت من-عثة من عدة منطلقات حسب ما 

حیث أن التر��ة لم . تقدمه القرارات الس�اس�ة "خطاب موجه لكافة أفراد المجتمع ومؤسساته

ام لل-الد "ان �فرض علیها تكن القطاع الوحید الذ� �ستلزم اإلصالح، بل إن التوجه الع

الشروع في إصالحات جذر'ة تع"س الرؤ�ة الجدیدة للمجتمع وأفراده ضمن التطورات الداخل�ة 

  . لل-الدوالعالم�ة 

إن الجزائر تمر -مرحلة تغیر س�اسي واقتصاد� واجتماعي وثقافي عمی@، وجم�ع "

تعتبر حاسمة، حیث تم  المؤشرات تدل على أنها انطلقت في بناء مرحلة جدیدة من التنم�ة

  2."الشروع الفعلي في تطبی@ إصالحات متعددة من بینها إصالح المنظومة التر�و�ة

المرحلة الجدیدة المرت-طة -س�اسة التنم�ة الشاملة في جم�ع الم�ادین، "انت تفرض 

األمر الذ� . مبن�ة على تجارب سا-قة لدول متقدمة على الجزائر انتهاج س�اسة إصالح�ة

االستفادة من نظام المقار�ة -الكفاءات یتجهون نحو جعل المخططین لإلصالحات التر�و�ة 

                                                 
، النصوص التنظ%م%ة. إصالح المنظومة التر�و%ة، مدیر'ة التقو�م والتوج�ه واالتصال،  وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1
 3، ص 2009، المدیر'ة الفرع�ة للتوثی@، م"تب النشر، د�سمبر 1Y ،2ج
العمل ، "ل�ة . التكو'ن. ، منشورات مخبر التر��ة�حوث مختارة. 0 التر�و� التقو%م والبیداغوج%ا في النسد، و بوسنة محم 2

 23و  22، ص2004العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، جامعة الجزائر،
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"ونه یتماشى والتر��ة المعاصرة "ما هو حاصل في الدول األور��ة التي تعودت الجزائر 

  .االعتماد على تجار�ها في الكثیر من القطاعات

المستوH  مستوH المناهج و تغیرات "بیرة على 2004/  2003وسم الدراسي شهد الم

اإلدار� والبیداغوجي لمدیر'ات التر��ة في "افة وال�ات الوطن وفي داخل المؤسسات التر�و�ة، 

  : نذ"ر منها في عدة مجاالتالتي عرفت تحوالت عم�قة 

  المناهجاإلصالحات الحاصلة على مستو5 .  1.  1

ع المؤرخ في  .أ/ت.و/489جاء وف@ مرجع برنامج الح"ومة والمنشور اإلطار رقم

  :  2003.2004المتعل@ بتحضیر الدخول المدرسي 2003ما�  03

، فهي تع"س فلسفة المجتمع تعتبر المناهج إحدH المر"-ات األساس�ة للعمل�ة التر�و�ة"

ر منه الق�ام -ه داخل مجتمعه وثقافته التي تنبث@ منها نظرته إلى الفرد والدور المنتظ

"ما أن المناهج تترجم . للمحافظة على "�انه وضمان تماس"ه وتحقی@ آماله وطموحاته

  1."التي تسهم في التغییر المنشود للمجتمع وفي تطو'ره التعلم�ة/ م�ة�مختلف النشاطات التعل

الوزار� الساب@ نجد االستعراض للمبررات التي فرضت إصالح  نشوروفي نفس الم

ساس�ة أص-حت ال تواكب المناهج والتي نجد من أهمها أن البرامج المط-قة في المدرسة األ

الجزائر� أو العلمي والمعرفي الذ� أحدثته التقن�ات الحدیثة في التطور الحاصل في المجتمع 

ال توفر للفرد المتطل-ات الالزمة "ما أنها . التر��ة مجال اإلعالم واالتصال وفي مجال علوم

ثم وفي نفس . العالميالحاصلة على الصعید  وألل-الد  ةالداخل� اتالتطور هذه لمواك-ة 

الس�اق في هذا المنشور الموجه لجم�ع الفاعلین في حقل التر��ة بدا�ة من مفتش أكاد�م�ة 

، نجد اإلشارات � المدارس االبتدائ�ة واإلكمال�ةالجزائر إلى "افة المفتشین -التراتب وٕالى مدیر 

  2:في المجاالت التال�ة لمناهجاالواضحة حول مضمون إصالح 
                                                 

النصوص .إصالح المنظومة التر�و%ة،مدیر'ة التقو�م والتوج�ه واالتصال، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1
  68، ص2009،المدیر'ة الفرع�ة للتوثی@، م"تب النشر، د�سمبر1Y،2،جالتنظ%م%ة

النصوص التنظ�م�ة، المرجع .، مدیر'ة التقو�م والتوج�ه واالتصال،إصالح المنظومة التر�و�ةوزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 2
 وما -عدها 69الساب@،ص
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   :المنطلقات األساس%ة إلصالح المناهجأ ـ 

  :أ-عادها الثالثة�شیر المنشور إلى الم-ادg المرجع�ة األساس�ة في   

المتمثل في دعم الوحدة والهو�ة والثقافة الوطن�ة -التفاعل بین المر"-ات  عدها الوطني�ُ ـ 

العرو-ة واإلسالم واألماز'غ�ة بتطو'ر اللغة العر��ة وٕابراز الق�م اإلسالم�ة وترق�ة : الثالث

'خ القد�م والحدیث ر وٕابراز "ل جوانب الهو�ة الوطن�ة من خالل التكفل -التا ،األماز'غ�ة

د من حیث الم"ان والزمان واإلم"انات البیئ�ة والقتصاد�ة وم"انتها في والتعرف على ال-ال

  .حضارات العالم

المتمثل في ترق�ة الروح الد�مقراط�ة والح@ في التر��ة ومجان�ة التعل�م  عدها الد%مقراطيـ �ُ 

، وتكییف التعل�م لمختلف الفئات وتوفیر حد أدنى من الكفاءات والمعارف وتكافؤ الفرص

د أدنى من المستوH الثقافي للع�ش وس4 المجتمع، والتكفل -األطفال الذین وضمان ح

  .�ظهرون احت�اجات خاصة، وتحضیر المواطن للح�اة االجتماع�ة

الممثل في ضمان ثقافة علم�ة وتكنولوج�ة لكل مواطن للتم"ن من  ـ ُ�عدها العالمي والعصر� 

على العالم واالطالع على مشاكله وحلها، االندماج في التكنولوج�ا العالم�ة ، وضمان التفتح 

  .وضمان تنم�ة الف"ر النقاد والتواصل مع الحضارات والثقافات العالم�ة المختلفة

  األسس المنهج%ة والتر�و%ة في بناء المناهجب ـ 

  :�شیر نفس المنشور الساب@ الخاص بإصالح المناهج في هذا المجال إلى ما یلي  

تبني المقار�ة -الكفاءات "اخت�ار أساسي نا-ع من التطور الذ� تم : ـ االخت%ارات المنهج%ة

، واعت-ار التقی�م -عد من أ-عاد الفعل التعل�مي التعلمي عرفته -عض الدول في بناء المناهج

بین المناهج  األفقي والعمود� واعتماد الطرائ@ النش�طة التي تتالءم والمقار�ة مع التنسی@

  .التعل�م�ة، واعتماد تجر'ب المناهج "مسعى البد منه قبل تعم�مها

وجاهة المنهاج واستجابته لحاجات المجتمع من خالل إعداد  :الم�ادئ العامة لبناء المناهجـ 

وتنم�ة "فاءاته  .المتعلم للتكفل -م-ادg الد�مقراط�ة والتفاعل مع مستجدات العصرنة والعولمة

  .معرف�ة والف"ر'ة واالجتماع�ةوقدراته ال
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اعت-ار المتعلم محور العمل�ة التر�و�ة،  :ـ الم�ادئ التر�و%ة التي اعتمدت في بناء المناهج

، مع إدراج أ-عاد جدیدة في المناهج هي ال-عد البیئي وترشید استعمال الزمن البیداغوجي

ت الصف�ة و �ضاف إلى ذلك التكامل بین النشاطا. وال-عد الصحي وحقوق اإلنسان

، وتحدیث المحتو�ات واالهتمام الالصف�ة، ومراعاة تعل�م ذو� االحت�اجات الخاصة

  .-النشاطات الف"ر'ة وتفعیل المعلومات�ة "وسیلة في تدر'س المواد

تعتبر اإلصالحات التي نحن -صدد استعراض أهم إجراءاتها ومبرراتها من مصدرها   

وزارة التر��ة الوطن�ة انع"اس �شخص في نفس الوقت ما األول والمتمثل في مناشیر وقوانین 

�عان�ه الواقع التر�و� في النظام الساب@، وفي نفس الوقت یتعرض للمرحلة اإلصالح�ة على 

ولذلك فالزاو�ة التي �م"ن النظر إلیها في -عدها . أنها بدیل تفرضه ضرورات مختلفة

شرع في نفس الوقت لما اشیر تشرح وتالسوسیوتر�و� هي أن التوجیهات التي جاءت بها المن

الرجوع إلى تار'خ صدور تلك المناشیر في - و .تستوج-ه المرحلة اإلصالح�ة في مهدها

إال أن الوزارة الوص�ة تعید ط-اعتها من جدید في ط-عة ثان�ة، "ضرورة  2003.2004موسم 

، أ� خالل )2009إلى  2003من (نستقرؤ من خاللها واقع اإلصالحات في سنواتها األولى 

ل، فعّ ستة مواسم دراس�ة "املة، "إشارة إلى أن هناك خطاب ما، ال یزال غامضا أو غیر مُ 

-معنى أنه إذا "انت النصوص . و�حتاج إلى انطالقة أخرH نحو اإلصالح التر�و� المتكامل

التنظ�م�ة تجد لها تطب�قات و تنفیذ على مستوH -عض م"ونات النظام التر�و� الكلي، فإن 

و'وجه لها الخطاب مرة أخرH "ي تتفاعل مع  فرستنات أخرH تُ ئاك فئات أخرH وهیهن

  .وتعید طرائ@ التعامل معها معط�ات هذه اإلصالحات

  والبیداغوجي اإلصالحات الحاصلة على المستو5 اإلدار� .  2.  1

رقم  1وفقا للمقرر 2003/2004تنصیب السنة األولى متوس4 بدا�ة من الموسم الدراسي تم ـ 

 13.04.2003المؤرخ في  023رقم  2والمقرر.  14.02.03.و.خ.أ/و.ت.و/007

المؤرخ في . ع.أ/ت.و/245ووفقا للمنشور رقم. المتضمنان إقرار برامج تعل�م�ة

  .2003.2004والمتعل@ -التحضیر التر�و� للدخول المدرسي  04.06.2003
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دراس�ة ومناهجها واستعمال الزمن ـ تضمن هذا المنشور والمقرر'ن السا-قین تنظ�م المواد ال

البیداغوجي الذ� یتضمن التوقیت األسبوعي الخاص بتلمیذ السنة األولى متوس4، حیث 

ساعات لألماز'غ�ة، یتوزع هذا التوقیت حسب  3ساعة -اإلضافة إلى  28تخصص له 

  :خالل األسبوع الجدول الزمني التالي

  التوزHع الزمني لساعات األسبوع لكل مادة دراس%ة  جدول                

  )ساعات( التوقیت  المواد
  5  اللغة العر��ة
  3  اللغة الفرنس�ة
  3  اللغة اإلنجلیز'ة

  5  الر'اض�ات
  ساعة فوجنصف ال/  2  العلوم الفیز'ائ�ة والتكنولوج�ا

  نصف الفوج ساعة/  2  علوم الطب�عة والح�اة
  1  التر��ة اإلسالم�ة
  1  التر��ة المدن�ة

  1  التار'خ
  1  الجغراف�ا

  1  التر��ة الموس�ق�ة
  1  التر��ة التش"یل�ة

  2  التر'ة البدن�ة والر'اض�ة
  )3(  اللغة األماز'غ�ة

  )3+(28  المجموع

. ـ ر"ز المنشور الساب@ على ساعات االستدراك في الر'اض�ات واللغتین العر��ة والفرنس�ة

المواد على ساعات الیوم -أن تخصص الفترة الص-اح�ة للتعلمات  "ما بین "�ف�ة توز'ع هذه

  .ساعات یوم�ا 6والمسائ�ة للدعم والتقو�م، على أن ال تتجاوز 
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ـ ر"ز المنشور أ�ضا على دعم النشاطات الالصف�ة، وتفعیل مختلف المجاالت التي تنمي 

  .مواهب المتعلم وقدراته المهار'ة الم"ملة للدروس

ات التي �م"ن عرضها من خالل المقرر'ن السا-قین والمنشور، هذه -عض اإلصالح

خرH عددا من اإلجراءات التي تبین المسار األمناشیر هي وغیرها من التضمن والتي 

البیداغوجي واإلدار� إلصالح المنظومة التر�و�ة، وقد اختار ال-احث منها المقتطفات السا-قة 

 Hمع اإلشارة إلى مالحظات أخر:  

الموسم الدراسي "انت أول دفعة من التالمیذ الملتحقین -السنة األولى متوس4 في ـ مع بدا�ة 

ى اإلكمال�ات، حیث "انت اإلكمال�ة الواحدة تضم سمّ المؤسسات التر�و�ة التي "انت تحمل مً 

ثامنة أساسي ( ، )أولى متوس4 وف@ البرنامج الجدید ( في نفس الوقت ثالث مستو�ات 

  ).البرنامج القد�موتاسعة أساسي  وف@ 

األساتذة الموجودون في اإلكمال�ات منقسمون إلى فئتین دون أ� محددات أو ضوا-4 ـ 

ألقسام الجدیدة لسند لهم األقسام في بدا�ة الموسم الدراسي دون أ� اعت-ار معینة، -حیث تُ 

أقسام السنة التاسعة أو الثامنة للسنة األولى متوس4، فتجد -عضهم یدرس في آن واحد 

  .وفي نفس الوقت السنة األولى متوس4أساسي 

  .أول دخول �غیب ف�ه مستوH السنة السا-عة أساسي �2003/2004عتبر الدخول المدرسي ـ 

ـ حدثت ارت-اكات "بیرة على مستوH توز'ع المناهج المدرس�ة الخاصة -المواد الدراس�ة للسنة 

-عضها یرجع لألستاذ نفسه  ،عددةت، -حیث أنه وألس-اب ماألولى متوس4 في مدینة الجلفة

وال-عض اآلخر غیر معروف، ال یزال الكثیر من األساتذة  ،و-عضها إلدارة -عض المؤسسات

  .ال �ملك المنهاج المدرسي أو الوثائ@ المرافقة له

وتوز'عها على المؤسسات التر�و�ة �"ون ر�ما قد  2013ـ إعادة ط-اعة المناهج في موسم 

ولكن المش"ل ال . عمل�ة توز'ع المناهج والوثائ@ المرافقة لها عوض هذا الخلل الذ� تشهده

، حیث ال تزال فئة "بیرة ال تملك دلیل األستاذ ودلیل الكتاب المدرسيیزال مطروحا -النس-ة ل

  .هذه الوثائ@ األساس�ة المساعدة على تطبی@ المقار�ة -الكفاءات وف@ ما ُخّططت له
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  في اإلصالح التر�و�  البیداغوج%ة مفاه%موال األستاذ.  2

یتمثل في االعوجاج أو التأخر أو عدم  ،اإلصالح عمل�ة الحقة لفعل ساب@ لها  

وهو في التر��ة �عني تعدیل األهداف و المفاه�م أو التطب�قات الحاصلة في عمل�ة . المالئمة

ه التي فالنظام التر�و� قد یتعرض الختالالت في مناهجه أو "ت-ه أو وسائله أو طرائق. التر��ة

وقد �"ون عم�قا حادثا في تخط�طها . یتهالّ �حصل فیها التعلم، في -عض جوانبها أو في "ُ 

ومرجعیتها، "ما �م"ن أن �"ون محصورا في -عض عناصرها المسؤولة عن ممارساتها في 

  .العمل�ات التعل�م�ة

قبل على ال �م"ن أل� مجتمع تسیر أسالیب التر��ة في مؤسساته -ش"ل سل�م أن �ُ   

تغییرها، إال إذا لمس فیها -عضا أو "ثیرا مما ال �حق@ حاجاته، وحاجات أفراده من النمو 

ومن هاهنا یبدأ . المعرفي والسلو"ي والثقافي، ومطال-ه الس�اس�ة واالقتصاد�ة والف"ر'ة والق�م�ة

فعل لما هو غیر سو�، أو  فهو في جم�ع األحوال مطلب ناتج عن ردّ . التف"یر في اإلصالح

  .هو في حاجة إلى تعدیل لما

إلصالح -ما هو أعقد في حقل السوسیولوج�ا، وذلك من خالل ما ینع"س قد یرت-4 ا  

على األنظمة المتعلقة -التر��ة، فقد �صل إلى مستوH توصف ف�ه الحالة التي علیها التر��ة 

التحلیل وفي هذه الحالة �"ون . ها -ما یناسب-األزمة، ف�"ون استدعاؤه ضرورة �قتضیها حلُّ 

فقد �"ون على مستوH النظام التر�و� داخل�ا في . د األزمةوالتشخ�ص أكثر عمقا -قدر تعقُّ 

"لیته أو أحد أجزائه، وقد �"ون من خارجه في العناصر المخططة له و الموجهة لمساره، أو 

  .المتفاعلة مع مخرجاته

�صعب ر�4 أن یرت-4 -الفساد، إال أنه وفي حقل التر��ة أ�ضا �م"ن لإلصالح   

لما لهذا األخیر من دالالت سلب�ة تتنافى وأهداف التر��ة، حتى  عند التحلیل، المصطلحین

لكن اإلصالح هنا ُ�ستدعى "مفهوم لعالج . وٕان شابها ما شابها من عیوب ونقائص

وهو ما �حیلنا ف�ما -عد إلى تحلیل . االختالالت الكامنة دون تسم�ة األش�اء -مسم�اتها

  ."التي أشار إلیها  میرتون في عمل�ة التنشئة االجتماع�ة لدH األسرة ،منةالوظائف الكا
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المداخل التي تبنتها المدرسة الجزائر'ة في فترة اإلصالحات، شملت مناحي األستاذ أمام 

متعددة من األ-عاد البیداغوج�ة التي "انت تتصورها بد�ال عن النظام التر�و� الساب@ وٕاطارا 

وقد وردت ضمن المناشیر واللوائح والمناهج والوثائ@ . س�ة المعاصرةحدیثا للتر��ة المدر 

المرافقة لها مفاه�م ومصطلحات جدیدة لم یتعود علیها الفاعلون في مجال التر��ة، خاصة 

  : ف�ما یلي ذه المفاه�ماألمر الذ� جعلنا نتعرض له. منهم األساتذة

  مفهوم الكفاءة وٕاسقاطها في واقع األستاذ .  1.  2

في المعاهد أول ظهور لمفهوم الكفاءة في ح�اة األستاذ "ان في التر�صات  الحاصلة   

التي التوجیهات التي حملتها المناهج والوثائ@ المرافقة ، إضافة إلى لمدة أسبوعالتكنولوج�ة 

عت على المؤسسات التر�و�ة والتي  "انت تشیر إلى أسالیب إسقاطها على الواقع زّ وُ 

حیث "انت  2003/2004األولى متوس4، في الموسم الدراسيالمدرسي في السنة 

قت تالمیذ اإلصالح في سنته األولى و ساسي وفي نفس التالمیذ التعل�م األ مّ المتوسطات تظُ 

  .وقد "ان إسناد هذه األقسام الجدیدة عشوائ�ا وال یخصص أستاذا دون آخر -النس-ة لكل مادة

ؤسسات التر��ة التي تتلقى تعل�ماتها من جاء ذلك وفقا للقوانین المعمول بها في م  

طرف مدیر'ات التر��ة الوالئ�ة التي بدورها توزع المستجدات من القوانین على مدیر� 

   :المتوسطات والتي من بینها ما یلي

یتعل@ بتحضیر الدخول المدرسي  30.03.2003أع المؤرخ في /وت 408منشور إطار رقم "

یتمیز الدخول المدرسي المقبل -الشروع في : ف�ه جاء  2004/  2003للموسم الدراسي 

  1."ولى متوس4األولى ابتدائي والسنة األ ةتطبی@ البرامج الجدیدة في السن

فلقد "ان ظهور مستوH جدید في التعل�م المتوس4 -مثا-ة التجر�ة األولى لألساتذة في 

و"ان األمر واقعا . إسقاY ما تلقوه من توجیهات وتكو'ن قصیر المدH على ش"ل تر�ص

                                                 
، مرجع النصوص التنظ%م%ة. إصالح المنظومة التر�و%ة، مدیر'ة التقو�م والتوج�ه واالتصال، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1

 58ساب@، ص 
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دون تكو'ن متخصص وال إسقاطات میدان�ة سوH ما . علیهم من خالل هذا المنشورمفروضا 

  ). المفتشین( رفهم أو من طرف -عض المشرفین "ان من اجتهادات شخص�ة من ط

الكفاءة -النس-ة لألستاذ "انت مجرد مستوH من مستو�ات األهداف، و"ان الشغل   

رد الفعل "ان  .الشاغل لهم هو في البرنامج الجدید من حیث إنجازه في الصف مع التالمیذ

تص-ح مجاالت  رالمحاو ف. -س�4 وال یتجاوز حدود البرنامج الدراسي المطب@ في الصف

تص-ح وحدات مفاه�م�ة، والتوز'ع السنو� لها یتضمن تلقین ما في الكتاب  والدروس مفاه�م�ة

  .المدرسي الجدید بنفس طرق التدر'س القد�مة

نحو اكتشاف ذة والمشرفین تلدH األسامع مرور الوقت وتفاوت الفضول المعرفي   

حیث . وعلى رأسها مفهوم الكفاءة ةتكن معتادالمقار�ة الجدیدة بدأت تظهر مصطلحات لم 

خاصة وأن المناهج لم تر"ز في صفحات خاصة أو ممیزة . فهاعرِّ تعددت المصادر التي تُ 

بل إننا ال ن-الغ إن لم نقل أن ال-احث في المنهاج أو الوث�قة المرافقة یجد صعو-ة . لتعر'فها

�ة -عیدة إلى أن الكفاءة لكن الجم�ع وصل م-"را أو -عد مدة زمن. في تحدید م"ان تعر'فها

مفهوم عام �شمل القدرة على استعمال المهارات و المعارف الشخص�ة، في وضع�ات : " هي

"ما تحو� أ�ضا تنظ�م العمل و تخط�طه، و "ذا االبتكار . جدیدة داخل إطار حقله المهني

المتعلم على قدرة " على أنها "ما تعرف .  1"العاد�ةو القدرة على التكیف مع النشاطات غیر 

   .2"تعبئة مجموعة موارد مدمجة لحل وضع�ة مش"لة ضمن مجموعة من الوضع�ات المترادفة

مفهوم الكفاءة بدا غر'-ا "ما یبدو ألستاذ التعل�م المتوس4، وظل "ذلك لسنوات طو'لة،   

د المسألة أكثر هي أن عقّ والواقع الذ� �ُ . إن لم نقل أنه ما زال �شو-ه الغموض لحد الساعة

الفئة التي تم"نت -طر'قة أو -أخرH من خالل الندوات أو الملتق�ات التر�و�ة أو المطالعات 

. ة "نماذج �م"ن تقلیدها أو محاكاتها أثناء التعلم�ال تتوفر على إسقاطات حق�قالفرد�ة 

فاألستاذ غیر قادر على التح"م في مفهومها النظر�، ف"یف -ه في تطب�قها في واقع 

                                                 
 للمطبوعات الوطني الدیوان ، متوس# أولى السنة وKتاب لمنهاج التطب%قي الدلیل ،وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1

 75، ص2004 الجزائر، المدرس�ة،
 .مرجع ساب@، نفس الصفحة 2
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ساتذة ونحن نجد االختالفات العم�قة في ذلك بین أساتذة المادة الواحدة وأخاصة . التالمیذ

  .ف"ل منهم �ضع تصوره لمفاه�مها المواد المختلفة والمشرفین،

ان مع التعل�م االبتدائي والثانو�، إن األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس4 واألمر س�ّ   

مقار�ة -الكفاءات دون أن �شعر، یتعامل مع تطب�قات المناهج الجدیدة ب-عض إسقاطات ال

فهو في تعامله مع التالمیذ �سعى نحو . است�عاب جم�ع مفاه�مهارغم أنه غیر قادر على 

تم"ینهم من استعمال م"تس-اتهم المدرس�ة أو غیر المدرس�ة في حل المش"الت التي 

وخیر  .تعترضهم دون أن یدر� أن هذا جزء من الكفاءات التي تسعى المدرسة نحو تحق�قها

حیث و-الرغم مما . في التعل�م العالي اللغة األجنب�ة األولىالتفاعل مع دلیل على ذلك هو 

هو معروف عن المستوH المتدني في النتائج المحققة في االمتحانات الرسم�ة في شهادة 

التعل�م المتوس4 والحقا شهادة ال-"الور'ا، یلتح@ ب-عض الفروع التي تكون فیها الدراسة بتلك 

وهو ما �شیر إلى أن األدوات التي اكتسبها المتعلم . اللغة األجنب�ة طوال فترة التعل�م العالي

في تلك المرحلة "انت محققة لكفاءة استخدامها في وضع�ة معقدة هي التي �"ون علیها في 

فهو على حد تعبیر . -الرغم من أنه غیر متم"ن من عدد "بیر من قواعدها .الجامعة

  .مل مع جانبها التقني فحسباألساتذة یتعا

الواقع الذ� تظهر عل�ه مفاه�م الكفاءة غیر واضح لدH األساتذة، لكنه حاصل   

عز� ذلك إلى أن الخبرات التر�و�ة التي �"تسبها وقد نُ  .بدرجات متفاوتة في أداء الكثیر منهم

ال تصل لكنها . هؤالء تجعلهم یلتقون مع أهداف المقار�ة -الكفاءات في -عض اإلسقاطات

إلى مستوH األ-عاد السلو"�ة واالجتماع�ة -قدر ما هي التقاءات في مستوH المعرفة 

    . والتحصیل العلمي للمعلومة فحسب

   :منقسمون إلى عدة فئات ةالكفاءمفهوم هم أمام  إن األساتذة و

فق4 واالختالف . فئة تراها هدفا "-ق�ة األهداف التي "انت حاصلة في المقار�ة -األهدافـ 

  .للتلمیذ مت تتعل@ -الجانب المعرفي والمهار� والسلو"ياماد. في المسم�ات

  .رH مصطلح الكفاءة مستوH نظر� معقد �صعب فهمه وتطب�قه في المدرسةتمنهم ـ فئة 
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لكنه �ست-عد . رH أن الكفاءة فعال مستوH متقدم من األهداف التر�و�ة المعاصرةـ فئة أخرH ت

في تحق�قها ألن اإلم"انات الماد�ة وال-شر'ة ال تتناسب مع قواعد نجاح المنظومة التر�و�ة 

  .تطب�قها في المدرسة

ـ فئة أخرH غیر معن�ة -التف"یر أصال في ما �حدث من مستجدات في حقل التر��ة،  والكفاءة 

 متدر'سه ائ@مصطلح "غیره من المصطلحات التي ال تقدم وال تؤخر في طر  م-النس-ة له

الوحید ـ إن "ان "ذلك ـ هو "�ف�ة إ�صال المعلومات للتالمیذ و"یف �متحنهم  مهفهمُّ . للتالمیذ

فیها، ونجاح أدائه التر�و� ال �قاس إال من خالل ما یراه هو -عیدا عن أ� هدف أو "فاءة 

    . غیر األرقام التي یراها في أوراق التالمیذ

ي مرحلة التعل�م ستاذ فإذا فنحن و�تناولنا لواقع الكفاءة "مصطلح في قاموس األ

في أداء الموس4 ال نعدو الحق�قة إن قلنا أن مفهومها غامض و-عید المنال فهما وتطب�قا 

  :المدرسة لعدة أس-اب أهمها األستاذ وفي واقع

ـ غ�اب التحضیر النفسي لألستاذ وعدم إشراكه في اإلصالح التر�و� -أ� صورة من الصور 

  .التي یتطلبها مسارهالتي تهیؤه لتبني المصطلحات والمفاه�م 

د تصورات األساتذة وحِّ -س4 و یُ ـ عدم حصول تكو'ن دقی@ ومدروس لهذا المصطلح، یُ 

  .والمشرفین تجاهه

  .في ذلكعدم وجود مراجع متخصصة صعو-ة الوصول إلى مفاه�م الكفاءة -سبب ـ 

  .ـ غ�اب نماذج میدان�ة في تطبی@ أنواع الكفاءات في النشاطات الصف�ة

  .الوعي التر�و� الكامل لدH فئة "بیرة من األساتذة حول ال-حث في مفهوم الكفاءةـ  غ�اب 

  .ـ غ�اب الفاعل�ة والتأطیر المثمر في الندوات والملتق�ات التي تتناول -الدراسة مفهوم الكفاءة

ر�ة هذا المفهوم في أوساY األساتذة ر غُ ظهِ -عد عرض هذه األس-اب وغیرها مما �ُ   

التي نراها من خالل األخذ ب-عض على اختالف تخصصاتهم ومستو�اتهم، نجد المفارقة 

فتسجیل الكفاءة المرحل�ة والقاعد�ة . األسبوعي عملهماألساتذة في  �قوم بهااإلجراءات التي 

ف"یف یرH . في مذ"رات الدروس أمر الزم �شرف عل�ه المفتش و�قتض�ه بناء تلك المذ"رات
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األستاذ تلك الع-ارات التي تحمل في ط�اتها مفهوم الكفاءة وأ-عادها التر�و�ة دون أن ی-ادر 

  .محتوH ما جاء فیهافي تحقی@ ولو بنس-ة ضع�فة 

  :%حمثال للتوض  

التي تشمل  العمل البیداغوجي الذ� یتطل-ه بناء مجال مفاه�مي �حو� عددا من الوحداتـ 

  .وحدةبإعداد مذ"رة لكل فیها األستاذ مطالب  .نشاطات الدروس

  .�سجل في رأس "ل مذ"رة المجال المفاه�مي، متبوعا -الكفاءة المرحل�ةـ 

  .فاءة القاعد�ة، متبوعا -الكعنوان الوحدةفي رأس "ل مذ"رة �سجل ـ 

أحد  عدد من مذ"رات�سجل في مثال لو قلنا أن أستاذ مادة علوم الطب�عة والح�اة  

مضمون الكفاءة المرحل�ة  ول�"ن مجال التنسی@ الوظ�في في العضو�ة ،جاالت المفاه�م�ةمال

وذلك بتجنید معارفه المتعلقة -النظامین  �قدم حلوال وقائ�ة أمام مش"الت مرض�ة":التال�ة

األستاذ �ضع تصورا لألهداف التي سیتناولها في الوحدات الثالث  فإن 1."العصبي والمناعي

حیث أنه و-مرور عشر'ن درس في . المجال مهما �"ن فهمه للكفاءة غائبهذا المتعلقة ب

حتما سیتعرض لطرق الوقا�ة من األمراض المدروسة في  ،عشر'ن ساعة حسب المنهاج

وهي أص-حت هدفا ضمن�ا یتماشى ومسار الدروس الطب�عي،  و-التالي فالكفاءة. المجال

  . موجودة في مخیلة األستاذ أثناء تدر'سه لتلك الدروس

إنه �ضع في تصوره أّال فرق بین مقار�ة وأخرH ما دام الهدف هو إ�صال التلمیذ إلى 

لوك مستوH الوقا�ة من األمراض المقصودة في البرنامج، "مفهوم معرفي داخل المدرسة أو س

  . ینقله معه للوضع�ات التي �القیها في ح�اته الیوم�ة

�حاولون فهم مقار�ة هذه المفارقة ت-عث على االستفسار من طرف الكثیر'ن ممن 

 األستاذأنه ال فرق في أن  "ل منهم حیث یرH  .من مشرفین وأساتذة التدر'س -الكفاءات

أو أ� ) الحدیث قار�ة -الكفاءاتنظام الم(أو -الكفاءات ) النظام القد�م(یدرس -األهداف 

 Hما دام التلمیذ س�حصل في النها�ة على مفاه�م تعینه على سلوك وقائي تجاه مقار�ة أخر
                                                 

، 2013، دیوان المطبوعات المدرس�ة، متوس# 4منهاج مادة علوم الطب%عة والح%اة ، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1
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إذا فالواقع الذ� �حدث بین الكفاءة "مفهوم تر�و� و�ین أداء  .نهاجاألمراض المذ"ورة في الم

ت األخرH التي یراها الكثیر ستفهام عن التطب�قا�حیلنا إلى نوع من اال"فعل تر�و�، األستاذ 

  .من األساتذة غامضة ومعقدة، وهي هنا تبدو -س�طة وفي متناول الجم�ع

  مفهوم الوضع%ات في نشاO المدرس .  2.  2

عندما ننتقل إلى مفهوم الوضع�ة وندق@ في أنواعها وتطب�قات "ل منها، وعالقتها 

بنى علیها فنجد مفاه�م أخرH یُ  .الساب@ننا سننتقل إلى مستوH أكثر تعقیدا من إ-الكفاءة، ف

والوضع�ة وضع�ة التعلم ـ : ( التدر'س -الكفاءات وهو عائلة الوضع�ات التي من بینها

و"ما أشرنا في ).  أو وضع�ة التقو�م الوضع�ة المش"ل ـ ووضع�ة اإلدماجالمستهدفة أو 

ى استثارة التلمیذ فصل ساب@ فإن وضع�ة التعلم تحدث في مسار الدرس أین یجب بناؤها عل

فتتحول من ش"ل -س�4 ف�ه استفسارات . لة معرف�ة متعلقة -الدرس المطلوب تقد�مهأنحو مس

هي طر'قة �حدث فیها : "فالوضع�ة اإلش"ال�ة. إلى مستوH أعقد هو مستوH الوضع�ة المش"ل

ف التعلم "نتیجة لمعالجة التلمیذ للمعارف وتر"یبها وتحو'لها حتى �صل بنفسه إلى معار 

  . 1"جدیدة، وهي الطر'قة التي ین-غي اعتمادها في التدر'س -المقار�ة -الكفاءات

المدرس هنا یجد نفسه وٕان "ان مدر"ا لمفهوم الوضع�ة وقبلها مفهوم الكفاءة أمام 

  :مجموعة من االستفهامات المحرجة ألدائه

مش"الت  أساسها استثارة التالمیذ نحوبناء جم�ع دروسه على وضع�ات تعلم�ة فـ 

أمر یدعو إلى تحو'ل مادة تدر'سه إلى  معرف�ة أو اجتماع�ة أو سلو"�ة، مهما تكن نوعیتها

وتكراره في ح�اة التالمیذ له انع"اسات . �م"ن تسمیته تدر'س مبني على مش"الت نموذج

ور�ما یتعداه على ما هو أخطر حین یبدؤ . تصل إلى الملل من ذلك التكرار في األسلوب

لى حل ذلك المش"ل فإن بناء إستاذ ثم لسبب ما �عجز عن الوصول ستفهام مع األالتلمیذ اال

سلوب وعوض تنم�ة شخص�ة المتعلم بهذا األ. -المش"الت غیر المحلولة یئاتعلماته �"ون مل

                                                 
مرجع  ،الثالثة متوس# الوث%قة المرافقة لمنهاج مادة العلوم الفیزHائ%ة والتكنولوج%ة للسنة ،وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1
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ن"ون قد زرعنا ف�ه الغموض واإلر�اك المستمر الذ� ال �ستط�ع األستاذ عالجه -سبب "ثرة 

   .لوضع�ات اإلش"ال�ة فیهاالحلول لاستدراك  القدرة على مالدروس وعد

: الوضع�ة المش"ل وحسب المناهج التي تجعل من المقار�ة -الكفاءات مبن�ة علیها. 

تكون "ل وضع�ة تعلم�ة مقترحة متفقة مع منصوص الكفاءة وتتضمن مش"لة تم"ن من "

فهمه األستاذ هنا -سبب ما � 1".معالجة المحتو�ات المعرف�ة المختارة -النس-ة للوحدة التعلم�ة

 Hثیر في ی التكرار، واالستمرار في الطرائ@ التي تتضمن مش"الت، یؤد� -ه إلى مستو

الخوف المستمر من تكرار المش"الت التي تكون -النس-ة لهم منطل@ لمتا-عة مشاعر التالمیذ 

 �ساو� الفشل -النس-ة لهم الكفاءات المطلو-ة من وراء المش"لةالدروس، والعجز عن تحقی@ 

  .خاصة عند غیر المتفوقین

یرH األستاذ في إقدامه على تطبی@ الوضع�ة المش"ل مخاطرة حین �قرأ في الوث�قة . 

و'تطلب ) غیر جلي(�"ون العائ@ ملموسا عین�ا، معالمه شائ"ة :"المرافقة للمنهاج عن معناها

مسالك وعرة و'ثیر فضول المتعلم و'دفعه جهدا یدفع إلى الشك و�حتو� على ألغاز وتبدو -ه 

قد تكون قابلة (إلى ال-حث الدءوب عن حلوله "ما �عطي داللة لعدة حاالت وعدة فرض�ات 

ر�ك ف�ه التلمیذ بهذا سرا من أن یُ فهو یتصور أن التعل�م أكثر �ُ  2)."لكل التحق�قات التجر'ب�ة

ینتهي -الصور اإلیجاب�ة -عد تحقی@  و'ر�ي ف�ه الشك الذ� قد ال. المستوH المعقد من الحیرة

"فاءات التعلم، بل قد ینع"س سل-ا في استمرار ذلك الشك وفقدان الثقة في المفاه�م والقوانین 

  .والمعلومات التي یتلقاها أو السلو"ات التي �"تسبها

ساتذة أ�ضا في تمییزهم بین الكفاءة والوضع�ة اإلش"ال�ة ألاستفهام آخر �قع ف�ه ا. 

الكفاءة أشمل وأعّم من الوضع�ة، فمن -سبب التداخل الواضح بین المفهومین، ورغم أن 

�قع في خل4 بین الهدف          لتلمیذ �حاول األستاذ إكسا-ه لخالل النشاY التعلمي الذ� 
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ف"الهما مبني على استثارة ) الوضع�ة المش"ل وهو ( و�ین األسلوب ) وهو تحقی@ الكفاءة ( 

  :في تعر'فهما فنجد. التلمیذ نحو مش"ل

التعل�م�ة قصد التعرف على /الكفاءة هي توظیف المعارف الم"تس-ة في العمل�ة التعلم�ة" 

. 1"مش"ل، واتخاذ الموقف المناسب لحّله عقل�ا ومنطق�ا في حینه في مختلف مناحي الح�اة

 .تتضمن مش"لة تم"ن من معالجة المحتو�ات المعرف�ة: "ما أشرنا سا-قاوالوضع�ة المش"ل 

   .وهنا �"من الخل4 بین المفهومین ومن الصعب على األساتذة الوصول إلى التمییز بینهما

في التحلیل  مثیرا لالستفهام أ�ضاالعالقة بین األستاذ ومفهوم الوضع�ة یتخذ منحى   

 .وهو الوضع�ة التقو�م�ة التي تسمى وضع�ة اإلدماج حینما نتناول نوعا آخر من الوضع�ات

   .فالكثیر من األساتذة عاجزون عن التمییز بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة

 الوضع�ة التعلم�ة وضع�ة دیداكت�"�ة استكشاف�ة تهيء للمتعلم تعلمات جدیدة" :فنجد

اآلخر جدید عل�ه، تتم في  -عضها م"تسب لد�ه وال-عض) معارف، أداءات، مواقف وق�م(

   2".الزمان والم"ان -ش"ل فرد� أو جماعي

وتستعمل أ�ضا  "فاءتهالوضع�ة اإلدماج�ة تخص إدماج م"تس-ات المتعلم والتأكد من ":بینما

  3."في تقو�م مدH تح"مه في الكفاءة المستهدفة وفي هذه الحالة تعالج -ش"ل فرد�

-حیث  محض،ساس تقني أفاألساتذة في معظمهم یتناولون الوضع�ة اإلدماج�ة على 

ستخدم في التمر'نات العاد�ة التي ال تتطلب أنهم في إعدادها �ستعملون األدوات التي تُ 

بدلیل أنه �صعب على ال-احث إیجاد مجموعة من . إدماج، والفرق �"ون في الش"ل فق4

ة اإلدماج�ة تختلف عن الوضع�ة التعلم�ة في أ-س4 األساتذة یتفقون على أن الوضع�

معاییرها، وهي أن األولى تعتمد على العمل الجماعي للمتعلمین، والثان�ة تتطلب نشاY فرد� 

  .والمرحلة التي علیها اإلصالح ال تزال تفتقر لتعم�م أسالیب تقو�م معظم الكفاءات .تقی�مي
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وهو الفهم  ،-النس-ة إلى المقار�ة -الكفاءات ااستراتیج� ابر موقفتهذا الواقع الذ� �ع

یبدو ف ،ستاذ معرف�ا وٕاجرائ�اینع"س على أداء األ ،العمی@ لمدلول ومسار "ل من الوضعیتین

. ألنها تضعه في موقف ال یتماشى وطر'قة تدر'سه التقلید�ة ،منه الرفض المنهجي للمقار�ة

على الواقع المدرسي عاجزة عن التمییز -النس-ة للفئة التي تجتهد نحو فهمها وٕاسقاطها  يفه

  .ف"یف -الفئات األخرH التي ال تعیرها اهتماما. ساس�ة وتطب�قاتها البنائ�ةألبین مفاه�مها ا

  مفهوم اإلدماج  لد5 األستاذ.  3.  2

اإلدماج نشاY معروف سلفا في المقار�ة السا-قة -األهداف أو في مسار األستاذ   

ضم ف�ه معارفه الم"تس-ة إلى المعارف ال التلمیذ إلى مستوH �ضمن�ا، -حیث أنه �حاول إ�ص

على  إن إدماج المعارف مصطلح یدلُّ : "و"ما جاء في دلیل األستاذ. وحدمُ  لِّ الجدیدة في "ُ 

عادة ه�"لة إ لى معارفه السا-قة و إالمسار الذ� �قوم المتعلم بواسطته -ضم معرفة جدیدة 

فإدماج المعارف . الم"تس-ة في وضع�ات جدیدة ملموسةعالمه الداخلي، وتطبی@ المعارف 

 الv یهدف إلى منع تقوقع الم"تس-ات المختلفة في مواقع متفرقة، وعدم ه�"لتها لكي تش"ل "ُ 

  1."اوحدً مّ 

 Hاألستاذ ر�ما یبدو اعت�اد�ا وال �ش"ل غموضا عند هذا المستو Hهذا المفهوم لد .

التي جاءت في المقار�ة -الكفاءات تجعلنا و ج دماأخرH لإللكننا و-الرجوع إلى مستو�ات 

في هذا : " عن مسألة تحو'ل المعارففنجد مثال . نتساءل مرة أخرH عن موقع األستاذ منها

المعارف في القسم  اكتساباإلطار تبرز أهم�ة اإلدماج التي تسعى إلى التف"یر في "�ف�ات 

یرتكز على سیرورة تعلم ال فاإلدماج . لة تحو'ل هذه المعارفأوفي نفس الوقت في مس

تقتصر فق4 على اكتساب معارف ومهارات، بل تهتم أ�ضا بتجنید هذه المعارف والمهارات 

     2."في وضع�ات لها داللة -النس-ة إلى التلمیذ
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لة الوضع�ات ومحاولة ر�طه  -ما هو غیر معرفي أل مفهوم اإلدماج إلى مسإن تحوُّ   

�ة الجدیدة في موضع یثیر االستفهام -النس-ة لآلل�ات التي �ضع األستاذ المتت-ع لمسار المقار 

  :تم"نه من ذلك

فاإلدماج �حصل في التعلم من خالل األسالیب المعرف�ة المحضة التي �عتمد فیها األستاذ  .

و�صعب استدعاؤها في  وهي "لها معارف. على نشاطات الكتاب المدرسي -ش"ل "بیر

-معنى أن المجتمع . وضع�ات اجتماع�ة -سبب غ�اب وحدة األهداف بین المدرسة والمجتمع

ال یزال ینظر أفراده للمدرسة على أساس أنها مع�ار رقمي الكتساب المعارف ف"لما تم"ن 

ما بین. التلمیذ -النس-ة لهم من الدروس وحفظها ونال فیها عالمات جیدة فذلك هو النجاح

المقار�ة -الكفاءات توجه األستاذ نحو تم"ین المتعلم من تفعیل إدماج الم"تس-ات في الح�اة 

الیوم�ة -غض النظر عن المعاییر الرقم�ة التي هي -الرغم من ضرورتها أثناء التقو�م، إال 

  .لذلك مع�ارا وحیدا تأنها ل�ست أساس�ة ول�س

لكفاءات العرض�ة التي تحصل في عدد من اإلدماج -النس-ة للمدرسة �حتاج إلى تجم�ع ا. 

المواد، "أن یوظف المتعلم م"تس-اته اللغو�ة في تحلیل وضع�ات معقدة في مادة الر'اض�ات 

الكفاءات محققة  نوفي نفس الوقت �حتاج استعمال الرموز األجنب�ة، فإذا لم تك. مثال

عمل�ات التنسی@ األفقي و-الرجوع إلى . جم�عها في "ل المواد �حصل الخلل و'تعطل اإلدماج

التي تحدث بین أساتذة المواد في المؤسسة الواحدة، من حیث أسالیب اإلدماج فإن األمر 

  .�"اد �"ون أمرا -عید التحق@ في الواقع، وهو ما ینع"س -السلب على المتعلم

عندما نتعم@ في مفهوم اإلدماج نجده في واقع التلمیذ متحق@ ل�س من خالل المدرسة . 

فالتح"م الحاصل في اإلعالم . األستاذ، وهو ما �ظهر لنا عالقة هذا األخیر -مفهومه وأداء

اآللي لدH المتعلمین خارج المدرسة، واستخدامهم لتقن�اته داخلها تجعل مسار اإلدماج 

وهنا نجد . والتفوق الذ� یبد�ه -عض التالمیذ یتجاوز أح�انا مهارات األستاذ. مع"وس االتجاه

  .قاعد� في المقار�ة -الكفاءات �حصل -عیدا عن المدرسةاإلدماج "هدف 

إن تعلم اإلدماج هو عمل�ة الزمة في أداء األستاذ، فالتلمیذ الذ� ال �ستط�ع ذلك   

ولذلك فإن . أثناء التعلم، ال �م"نه استخدامه في التقو�م وال -عد ذلك في ح�اته خارج المدرسة
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اإلدماج، ألن بناء التعلم لدH التلمیذ �حصل دعى أ�ضا بیداغوج�ا المقار�ة -الكفاءات تُ 

من فهمهما وتم"نه من  لألستاذن ال بد اوهما وضعیت. -اإلدماج و'نتهي أ�ضا -اإلدماج

) التلمیذ( تسمح للمتعلم ) " الوضع�ة المستهدفة ( فالوضع�ة األولى . التلمیذ معتطب�قهما 

حیث أن الوضع�ة المستهدفة تستعمل "وضع�ة إدماج أو وضع�ة تعلم . تعلم اإلدماج

"ما تسمح بتقو�م م"تس-ات المتعلم، ألن الوضع�ة المستهدفة تستعمل أ�ضا . اإلدماج

     1.""وضع�ة تقو�م

ل�ه الكثیر من األساتذة غیر ذلك، فاإلدماج -النس-ة إلیهم هو ر�4 الواقع الذ� ع  

أما هذا . المعارف ب-عضها واالستفادة منها في مستوH المعارف الحاصلة في الدروس فحسب

الر�4 بین الوضع�ات التعلم�ة والوضع�ات اإلدماج�ة بتدر'ب المتعلم المستوH المعقد من 

-عید المنال -النس-ة لهم حین نتكلم عن الفئة التي بینهما على التم"ن من ذلك فهو أمر 

  :تحاول تطبی@ المقار�ة -الكفاءات لعدة أس-اب أهمها

في مجموعات صغیرة داخل ( ـ اإلدماج في الوضع�ات المستهدفة �حدث -ش"ل جماعي

وهو ما . درة والمشار"ة من طرف جم�ع التالمیذ أثناء تعلمها، یتطلب االنسجام والم-)الفصل

القصیر مقارنة مع عدد النشاطات المطلو-ة  -سبب الزمن �م"ن تحق�قه لدH جم�ع التالمیذال 

المخصص في الوضع�ات المستهدفة فهذا الزمن  .امج المدرس�ة المعروف عنها ذلكفي البر 

ال �"في لتطبی@ عدد "بیر من النشاطات الجماع�ة، ولذلك فعندما �"ون التالمیذ منفصلین 

�عجز الكثیر منهم ممن "انوا غیر ) وضع�ات التقو�م(�ات اإلدماج�ة الوضع ما -عد فيف�

ن و-التالي فالنتائج تكون سلب�ة واألستاذ �"ون هو السبب م. م-ادر'ن أثناء الوضع�ة التعلم�ة

  .خالل اعتماده على نشاY اإلدماج، ما یجعله یتخلى عنه تدر'ج�ا -سبب تكرار نفس المش"لة

ل�ة من طرف األستاذ أثناء تحق�قه في واقع التالمیذ، خاصة ف�ما ـ اإلدماج یتطلب مهارات عا

وألنه لم �حدث طوال فترة تطبی@ هذه المقار�ة أ� . یتعل@ -الوضع�ات التعلم�ة المستهدفة
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تكو'ن خاص بهذا المفهوم، فإن االجتهادات الشخص�ة تشو�ها عدة اختالالت من حیث الفهم 

  .�ضاومن حیث األهداف ومن حیث الممارسة أ

ـ اإلدماج مفهوم تر�و� ومدرسي، لكنه في الواقع مفهوم اجتماعي یتطلب االستكمال 

المش"لة الحاصلة في القط�عة بین أهداف  ووالمواصلة من طرف األسرة أو المجتمع، 

المجتمع، تقف عائقا أمام األستاذ في محاولة تحق�قه لإلدماج في  المدرسة وأهداف األسرة و

هم أول من أفراد األسرة والمجتمع تعلمات التالمیذ من حیث أهدافها الحق�ق�ة والعم�قة، ألن 

ائج التي �حققها التالمیذ في المدرسة من ت�عرقل اإلدماج -سبب االستعجال في رؤ�ة الن

العهم على أهم أهداف المقار�ة الحاصلة في المدرسة ومن جهة ثان�ة -سبب عدم اط ،جهة

والدلیل على ذلك هو اعتماد األسر والمجتمع ""ل . والمبن�ة على فعل اإلدماج تعلما وتقو�ما

على الدروس الخاصة خارج المدرسة لتحسین مستوH أبنائهم معرف�ا، دون النظر إلى 

 Hجد�ة روس الخاصة -حد ذاتها إن "انت مُ واألمر هنا ال یتعل@ -الد .األهداف التر�و�ة األخر

ولكننا نقصد أن األهداف التر�و�ة بین المدرسة والمجتمع غیر متفقة  ،و غیر ذلكأومهمة 

األستاذ الذ� لم �ستطع  رأسهاوغیر واضحة، ما یجعل المدرسة في نظر أفراده فاشلة، وعلى 

  .تحقی@ أهدافهم التي یروها هم في المدرسة

مواد �ضا في ما هو مخط4 في برامج الأشخص�ة األستاذ یبدو في ارت-اكه  ـ واقع اإلدماج في

أمام وضع�ات معقدة تجاهه -سبب تراكم النشاطات و�ین الحجم الساعي الذ� �ضعه 

  .غلب المواد الدراس�ةأ المستهدفة في  

  مفهوم التقو%م لد5 األستاذ .  4.  2

 .وال �م"ن تصور المدرسة بدون تقو�م. الزمة و�نائ�ة في عمل�ة التر��ة ةالتقو�م عمل�  

"ما ال �م"ن حصر التقو�م في مجال التر��ة فحسب، بل إنه عمل�ة مالزمة لمختلف 

وذلك من خالل . النشاطات التي �قوم بها اإلنسان في عمومها، قد�ما وحاضرا ومستق-ال

و ما یخدم مصالحه و'جدد أسالیب تح"مه في تقو�مها ومصاحبتها -التعدیل والتغییر نح

  .مناش4 الح�اة، حتى وٕان "ان �ستخدمها -مسم�ات مختلفة زمانا وم"انا
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اختلف ال-احثون في حصر تعر'ف واحد للتقو�م، -سبب تعدد أهداف ال-حوث التي    

 Hهناك -عض  إال أن. تناولته من جهة، و-سبب أهداف وأش"ال استخداماته من جهة أخر

  :1وأدائه في عمل�ات التقو�مفات التي نر'د من خاللها تحلیل وضع�ة األستاذ التعر'

التخط�4 والحصول على المعلومات التي تفیدنا في الح"م على عمل�ة یتم فیها ـ فالتقو�م 

  ."ما �م"ن من خاللها تحدید ق�مة ما �حدث. بدائل القرار

ـ التقو�م هو عمل�ات تلخ�ص�ة یلعب فیها الح"م على ق�مة الشيء دورا "بیرا "ما هو الحال 

  .خرآعطاء التقدیرات للتالمیذ ونقلهم من صف إلى إ في 

  .ـ التقو�م هو عمل�ة مقارنة نتائج التحصیل -األهداف التعل�م�ة المنشودة

بتقدیر ق�مة  ىعنهدافه؛ فهو �ُ و قرار على العمل التر�و� وأ أـ التقو�م عمل�ة إصدار ح"م 

دوات التقو�م ذاته، وذلك في ضوء معاییر أاألهداف، والمحتوH، واستراتیج�ات التدر'س و 

  .موأسس یتبناها المقوّ 

من خالل التعر'فات السا-قة فإن أهم�ة التقو�م -النس-ة لألستاذ تكمن في أهدافه   

و أختام�ة تكون في نها�ة نشاY مدرسي نه ال �عتبر عمل�ة أحیث . ومساره وأسالی-ه، ونتائجه

"ما �م"ن رؤ'ته من زاو�ة شاملة لكل . نه مالزم لجم�ع مراحل التعلمإمرحلة تعل�م�ة، بل 

أهداف التر��ة المدرس�ة، وفي نفس الوقت قد نراه ض�قا في مستوH الدروس ونشاطاتها 

) والتقو�م  والتقی�م والعدّ "الق�اس ( ولقد استخدم التقو�م -عدة مصطلحات متشابهة. المتنوعة

  . "ل منهااستعمال ومجال وقت ن ال-احثین یختلفون في أرغم 

عالقة التقو�م -أداء األستاذ وث�قة جدا، حیث أن جم�ع النشاطات التي �قوم بها اتجاه   

والواقع الذ� عل�ه التقو�م في المقار�ة األخیرة في المدرسة في . التالمیذ مبن�ة على التقو�م

ئر، �ضعنا في صورة ملیئة -التساؤالت واالستفهامات التي تتطلب التحلیل الدقی@ من الجزا

إن التقو�م جزء من : " ف-العودة إلى ما جاء في المنهاج حول مفهوم التقو�م نجد زوا�ا متعددة،

"ما أنه "اشف للنقائص . عمل�ة التعل�م والتعلم فهو مدمج فیها ومالزم لها ول�س خارجا عنها
                                                 

و  232، ص2007، دار المسیرة للنشر والتوز'ع، عمان ، األردن، Y ،2التر�%ة العلم%ة وتدرHس العلومدمحم السید علي، 1
233  
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على تشخ�ص االختالالت والتذبذ-ات التي �م"ن أن تحصل خالل عمل�ة التعلم  ومساعد

   1."وتساعد على استدراكها -صفة عاد�ة ومتظمة

ات السا-قة وغیرها من تعر'فات التقو�م مع تعر'ف المناهج المدرس�ة ف-مقابلة التعر'  

�شیر إلى إحدH جوانب العالقة التي تظهر األستاذ في عمل�ة التقو�م -صورة نجد هذا األخیر 

جم�ع مراحل في  صوالمتفاعل -االستدراك حول ما �حصل من نقائ للمتعلمینالمشخص 

، )تقو�م تشخ�صي، تقو�م تكو'ني، تقو�م تحصیلي( ف�قسمها إلى ثالثة أنواع .عمل�ة التعلم

مت-اینة من  تجاه هذه األنواع الثالثةمرحلة التعل�م المتوس4، في والمواقف التي علیها األساتذة 

وت-عث على عدد "بیر من االستفهامات التي تحیلنا إلى دالالت  .حیث الفهم والتطبی@

  :سوسیوثقاف�ة واجتماع�ة نعرضها ف�ما یلي

ء ـ ما �سود أفراد المجتمع من مفاه�م حول دالالت التقو�م، تضع المقار�ة -الكفاءات وأدا

التجم�ع للدرجات والمقارنة بین المتعلمین من خالل -األستاذ من خاللها في دائرة الق�اس 

فاألستاذ الذ� �"ون لد�ه بناء . تحصیلهم المدرسي المبني على فعل االسترجاع للمعلومات

جید لالمتحانات هو الذ� تتحق@ لد�ه النسب األعلى من المحصلین على عالمات جیدة، 

هو األكثر "فاءة في  ،أستاذ آلخر في نفس المادة والمستوH  عس-ة -المقارنة مو"لما زادت الن

نتقال من اال-المقابل فالتالمیذ الذین �حصلون عالمات أعلى هم األولى -. نظر المجتمع

   .مرحلة ألخرH أو النجاح في االمتحانات الرسم�ة في شهادة التعل�م المتوس4

ثیرة من أفراد المجتمع، خاصة ممن لدیهم تالمیذ هذا التف"یر الذ� ینتشر لدH فئات "  

في مستوH دراسي متوس4، أو ممن لدیهم تالمیذ في قسم االمتحان، أ� تلمیذ في الرا-عة 

هذه الفئات تدفع المدرسة إلى الوراء وتتجه بها ع"س اتجاه المقار�ة -الكفاءات، . متوس4

یرت-4  -التأكد من اكتساب " و�م فیها وهذا من خالل تدع�م المقار�ات السا-قة التي "ان التق

                                                 
 5، مرجع ساب@، صمتوس# 3 اللغة العر�%ةمنهاج مادة ، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1
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التلمیذ لما تم تعل�مه إ�اه، سواء عن طر'@ االسترجاع ال-حت، أو عن طر'@ ق�اس األهداف 

     1."وهذه األسالیب ت-قي التقو�م في دائرة االهتمام -معدل الفرد ورتبته بین أقرانه اإلجرائ�ة،

تحقی@ النجاح ألبنائه من خالل ثقافة المجتمع المبن�ة على دفع المدرسة نحو 

الحصول على أعلى العالمات في المواد الدراس�ة، والتح"م في المواد األساس�ة ر'اض�ات، 

فرنس�ة ولغة عر��ة من خالل دروس الدعم خارج المدرسة، توجه آخر یجا-ه المقار�ة 

سرة التي تسعى فأل. -الكفاءات نحو العودة بها إلى الوراء، نحو الطرق التقلید�ة في التقو�م

 نحو نجاح أبنائها ال تستشیر الفاعلین في التر��ة المدرس�ة، سواء من األساتذة أو من

المختصین، ألنها ترH النجاح مر�وY -أرقام ومعدالت فصل�ة ونهائ�ة من موسم آلخر 

  .والنجاح في شهادة التعل�م المتوس4 هو الهدف ، مهما تكن الوسائل أو الطرق 

في نظام المقار�ة -الكفاءات رغم أنه مطروح  النقاY أ�ضا مش"لة التوج�ه من خالل

للنقاش حتى في المقار�ة السا-قة -األهداف، حیث أن المعاییر التي یبنى علیها توج�ه 

العلم�ة أو ( التالمیذ من السنة الرا-عة متوس4 إلى األولى ثانو� �"ون في إحدH الشعبتین

تة رغم أن مستشار� التوج�ه �شار"ون في عمل�ة وهو مبني على أسس رقم�ة -ح) األدب�ة

التوج�ه األولي في الفصول الثالة للموسم الدراسي، و�ساهمون -ش"ل أو -آخر في تحس�س 

التالمیذ -ضرورة االخت�ار المناسب وف@ قدراتهم ول�س -الرغ-ة المبن�ة على الطموحات غیر 

لتحاقهم -السنة األولى ثانو� تبین العلم�ة، إال أن المشاكل التي تعترض التالمیذ -مجرد ا

  .االختالالت في مسالة التوج�ه

من المعروف  ياألول�اء �شار"ون بجزء من هذا الخلل -سبب تبنیهم لشع-ة العلوم الت

، "ونها ِتؤد� -الطالب إلى فق4 ول�س في الجزائر المجتمعاتاالتجاه إلیها في "ثیر من 

  . أعلى من التخصصات العلم�ةتخصصات في الجامعة ذات دالالت اجتماع�ة 
                                                 

مقدم في ملتقى  الجذور والتطبی@،. المقار�ة -الكفاءات: ، مقال -عنواناإلنسان%ة واالجتماع%ةمجلة العلوم لخضر لكحل،  1
  :،منشور في موقع األرشیف اإللكتروني لجامعة قاصد� مر�اح، ورقلة83، ص2013أفر'ل9التكو'ن -الكفا�ات في التر��ة، 

manifest.univ-ouargla.dz/documents/.../seminare-Config... 
Index of /documents/Archive/Archive Faculte des Sciences Sociales et Sciences ... 

S0406.docx, 09-Apr-2013 10:23, 48K. [ ], S0406.pdf, 09-Apr-2013 10:23,  
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   البنائ%ة في المناهج المدرس%ةمفهوم .  5.  2

�شیر دلیل األستاذ في مادة اللغة العر��ة للسنة الثان�ة من التعل�م المتوس4 إلى أن 

نظر'ة من نظر'ات التعلم ترH أن الفرد یتعلم عن طر'@ بناء معارفه -فضل ممارسة " البنائ�ة

"ان لهذه النظر'ة انع"اس إیجابي على التر��ة حیث أوحت للمر�ین  ولقد. أعمال شتى بنفسه

-اللجوء إلى الطرائ@ البیداغوج�ة النشطة التي تفتح للمتعلمین مجال الممارسة والمشار"ة 

    1"الفعالة في األعمال التي تجر� في القسم

فالمدرسة الجزائر'ة -عد اإلصالحات أص-حت تلغي -ش"ل صر'ح النظر'ة السلو"�ة 

:     التي "انت سائدة مع التدر'س -األهداف قبل اإلصالحات وهذا ما نجده في دلیل األستاذ

ولقد تخلى المر�ون فعال، عن بیداغوج�ة األهداف، منذ سنوات في البلدان المتقدمة، -عد أن " 

أكد ال-احثون -أن هذه الطر'قة عاجزة عن معالجة تعقیدات المناهج الحدیثة، و-أنها تتوافر 

أكثر من الالزم وأن السعي من أجل ) سلو"�ة ( ى عیوب "بیرة أهمها أنها بیهافیور'ة عل

تحقی@ األهداف الدن�ا، وهو ما تقتض�ه، ال �ساعد -الضرورة على تحقی@ األهداف العل�ا أ� 

   2." مقاصد وغا�ات المنهاج

عد أن "ان وهي بذلك ترH في البنائ�ة بد�ال یجعل من التعلم ذا معنى لدH المتعلم، -  

وألن المتعلم أص-ح المستهدف -األساس والمعلم ما هو إال موجه . دوره ثانو�ا في الساب@

لنشاطه، فاألولى -العمل�ة التر�و�ة "لها أن �"ون فیها هو المحور الذ� توجه نحوه "ل 

واخت�ار النظر'ة البنائ�ة معزز -ما تمتلكه من خصائص . التدابیر النظر'ة منها واإلجرائ�ة

   .برر وجودها في المدرسة الجزائر'ةت

                                                 
المطبوعات  ، دلیل األستاذ في مادة اللغة العر��ة للسنة الثان�ة من التعل�م المتوس4، دیوانوزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر1

  47، ص2005المدرس�ة، الجزائر، 
، دیوان المطبوعات دلیل األستاذ في مادة اللغة العر�%ة للسنة األولى من التعل%م المتوس#، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 2

 17، ص2005المدرس�ة، الجزائر، 
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  1:خصائص البنائیة ـ

ـ البنائ�ة نظرة خاصة إلى العلوم اإلنسان�ة، ترH أن الواقع النفسي والمعرفي واالجتماعي  

للفرد، ماهو، في الحق�قة، إال نتیجة بناء یتم انطالقا من العالئ@ والتفاعالت المت-ادلة بین 

  .هذا الفرد والوس4 الذ� �ع�ش ف�ه

ـ لقد أوحت البنائ�ة للمر�ین -عض التصورات المتعلقة -التعلم، ولعل أهم هذه التصورات هي 

اقتراح اللجوء إلى الطرائ@ النشطة التي تعرض على المتعلم تعلما نش�طا �ضطلع ف�ه -الدور 

  .األساسي، و�مارس تأثیره على الوسائل التي تقترح عل�ه

شخص �عرف إلى شخص ال �عرف، وال تأتي عبر  ـ المعارف حسب البنائ�ة ال تنتقل من

الحواس، وٕانما یبنیها الشخص بوساطة األعمال التي یجر'ها على األش�اء، فیتم هضمها 

لتصیر صورا وأش"اال ذهن�ة �قوم المخ بتنظ�مها وتخز'نها في ش"ل بنى عمل�ات�ة، تسمح 

  .للفرد -التصرف -ش"ل ُمرض إزاء وضع من األوضاع

من أجل اكتساب المعارف عن طر'@ البناء، ووف@ ترتیب ما، -شرY أن یوفر ـ الفرد مبرمج 

  .الوس4 الذ� �ع�ش ف�ه المنبهات الضرور'ة وفي الوقت المناسب

ـ األف"ار التي تتكون لدH الطفل عن العالم الذ� �ح�ا ف�ه ال تصدر عنه، "ما ال تصدر من 

  .ن�ة والتجر�ة في آن واحدالشيء والموضوع ذاته، بل هي بناء �ستخدم الُبنى الذه

  البنائیة في مجال التعلم النظریةافتراضات  ـ

  2:ترتكز البنائ�ة -اعت-ارها نظر'ة في التعلم المعرفي على مجموعة من االفتراضات، هي

  .ـ التعلم عمل�ة بنائ�ة نشطة ومستمرة وغرض�ة التوجه

  .حق�ق�ةـ تته�أ للمتعلم أفضل الظروف عندما یواجه -مش"لة أو مهمة 

  .ـ یتضمن التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عمل�ة تفاوض اجتماعي مع اآلخر'ن

  .ـ المعرفة القبل�ة للمتعلم شرY أساسي لبناء التعلم ذ� المعنى

                                                 
 14المرجع الساب@، ص  1
 271"مال عبد الحمید ز'تون، مرجع ساب@،ص 2
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ـ الهدف من عمل�ة التعلم الجوهر� هي إحداث تكیف یتواءم مع الضغوY المعرف�ة الممارسة 

  .على خبرة الفرد

  ریس وفق البنائیة عند بیاجیھطرق التد ـ 

  1:تضمنت نظر'ة ب�اج�ه العدید من األف"ار ذات الصلة الم-اشرة -طرق التدر'س نجد منها

ـ أن الخبرة الُمحّسة تلعب دورا هاما في التعل�م اإلنساني، فهي تزود الفرد المتعلم بخبرات 

و'نشأ منها بن�ات معرف�ة  طب�ع�ة ناتجة عن تفاعله مع األش�اء واألحداث في البیئة المح�طة،

"ما أن تناول المتعلم لألش�اء من خالل أفعال معینة �"س-ه . خاصة بخصائص تلك األش�اء

  .بن�ات معرف�ة خاصة بتلك األفعال تسمى -الخبرات المنطق�ة الر'اض�ة

ـ ل�س من المم"ن تنم�ة ذ"اء الطفل عن طر'@ التحدث إل�ه فحسب، "ما أنه ال �م"ن تعل�مه 

  .ة جیدة دون إحاكته -مواقف حق�ق�ة �ستط�ع من خاللها تجر'ب نفسه-طر'ق

ـ ُ�عّد العمل الجماعي وسیلة للتخلص من التمر"ز حول الذات، إلى جانب أنه وسیلة لتنم�ة 

  .القدرة على التجر'د

  .ـ من المهم وجود توازن بین ما �قدم من معلومات و�ین النشاطات المطلو-ة من المتعلم

ن ذا فعال�ة عندما ینتقل أثره و'ؤد� إلى تعم�م في خبرات الفرد، لذلك �حتاج إلى ـ التعلم �"و 

  .تطبی@ في الواقع

وف@ تصور المقار�ة التعلم لدH أستاذ التعل�م الموس4  ةل�مع"انت تتم -ه الواقع الذ�   

-حیث �"ون المتعلم في . -الكفاءات هو الس�طرة واالستحواذ على جم�ع أنشطته داخل الصف

وضع�ة، حتى وٕان تحق@ فیها انتقال المفاه�م والمعلومات المدرس�ة لد�ه، فهو إطار تقلید� 

-معنى . ال یتماشى ومتغیرات العلوم الحاصلة -سبب التكنولوج�ا ووسائل االتصال المختلفة

أن دور المتعلم محصور في إطار االستق-ال فق4، وذلك ال �حق@ الفعل التر�و� وف@ تصور 

  .تي تبنتها المقار�ة -الكفاءاتالبنائ�ة ال

                                                 
 279جع الساب@،صالمر  1
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ن أن التعل�م ال یجب أن �"و  "في تصوره للتعلم ینتقد هذا النم4 و'رH  "ب�اج�ه"فنجد   

مبن�ا على تبل�غ المعلومات، وٕانما على تسهیل بناء المعلومات لكل طفل -مفرده وهذا بواسطة 

مستوH النمو العقلي  فالمتعلم وما �حمله من...واالحتكاك مع المح�4 األدوات التعل�م�ة 

   1."العنصر الرئ�سي في العمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة

ه"ذا إذا یبدو التعلم في تصور البنائ�ة التي تتقاطع مع المقار�ة -الكفاءات في هذا   

المستوH الذ� یترك ف�ه المجال للمتعلم "ي �"ون فاعال ال مستق-ال فحسب، واألحرH أن 

ة وف@ مساعدة المعلم "أساس إلكسا-ه الكفاءات التي ی-حث هو عن المعلومات المدرس�

وهنا . تم"نه مستق-ال من مجابهة الوضع�ات التي �صطدم فیها -المش"الت المعرف�ة المتجددة

  .یبرز دور المعلم في تغییر طر'قة تعامله مع المتعلمین من حیث الهدف والوسیلة
  

  سوسیولوج%ا اإلصالح في الجزائر.  3
  

        إصالح التعل%م المتوس#الرموز العالم%ة في .  1.  3

عرفت المجتمعات في الدول النام�ة اجتهادات مختلفة، "انت ت-حث فیها دوما على   
الحصول على الغذاء والمأوH والتعل�م أسالیب تلبي فیها حاجات الفرد والمجتمع من حیث 

ونظرا لكون الجزائر واحدة من . والصحة ومختلف االحت�اجات التي تتطلبها التنم�ة الشاملة
الدول التي تعاني مختلف أنواع الت-ع�ة في أنظمتها الس�اس�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة، فإن 

هذه  التفاعل مع �حتم علیهاانضمامها للكثیر من المنظمات والجمع�ات العالم�ة واإلقل�م�ة، 
منها في ألمر'"�ة وحتى اآلسیو�ة التي ته�من فیها القوH الغر��ة واالمتغیرة، و المنظومة العامة 

  .اقتصاد�ااآلونة األخیرة 
هذه اإلشارات ال-س�طة تحیلنا إلى منطلقات اإلصالحات التي حدثت في "افة   

وتماش�ا مع البرامج اإلصالح�ة الحاصلة في هذه الدول  .الم�ادین، وخاصة منها التر��ة
ي، "ان للجزائر توجه مبني على المعروفة بتح"مها في وسائل التطور المعرفي والتكنولوج

  :�ة وف@ ما "ان یجر� في هذه الدول لعدة اعت-اراتإصالح المنظومة التر�و 
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المادة السادسة للفصل األول لمهام وصالح�ات اللجنة الوطن�ة إلصالح المنظومة  ـ في  
المواف@  1421صفر عام  05مؤرخ في  101.2000في المرسوم الرئاسي رقم نجدالتر�و�ة 

  :المتضمن إحداث اللجنة الوطن�ة إلصالح المنظومة التر�و�ة ما یلي 2000مایو  09
تستعین اللجنة بخبراء ومستشار'ن جزائر'ین أو أجانب أو تا-عین لمنظمات دول�ة لمساعدتها " 

   1."في أشغالها
في هذه المادة فإن االستعانة بخبراء أجانب أو تا-عین لمنظمات من خالل ما ورد    

دول�ة، أمر مطلوب من منطل@ مرسوم رئاسي، مما �عني أن اإلصالح یجب أن �"ون مبن�ا 
وهذا ما . على خبرات وطن�ة وأجنب�ة ما دام س�حصل من خالله تطو'ر المنظومة التر�و�ة

   . األجنب�ةالتجارب  االستفادة منلمبني على ضرورة ال-عد الس�اسي في التر��ة، ا�فسر -ال
المتعل@ -استعمال الترمیز العالمي  2003سبتمبر10المؤرخ في  03.881جاء في المنشورـ 

  :والمصطلحات العلم�ة في المناهج التعل�م�ة الجدیدة على مستوH التعل�م المتوس4 ما نصه
السنة األولى متوس4، أ� من ال�سار �طب@ االتجاه العالمي في "تا-ة العمل�ات الر'اض�ة في "

إلى ال�مین، وتستعمل الرموز العالم�ة لوحدات الق�اس -أنواعها المختلفة إلى جانب الرموز 
   2."-العر��ة المستعملة سا-قا

من تم"ین المتعلم " :-ما یلي وقد جاء في نفس المنشور ما یبرر ذلك "هدف �شار إل�ه
علم�ة لتدع�م "فاءاته الثقاف�ة والعلم�ة والمهن�ة -ما في ذلك المعلومات العلم�ة والتكنولوج�ة ال

  3."تكنولوج�ات اإلعالم واالتصال
التي (إن إدراج التكنولوج�ات الجدیدة لالتصال " :في نفس المنشور نجد أ�ضا مبررا آخر

في البرامج بدءا من التعل�م االبتدائي من جهة، وضرورة تفتح  )تستعمل الترمیز العالمي
المدرسة على العالم من جهة أخرH هي من األس-اب التي �م"ن أن تفسر قرار اإلدراج 

   4."التدر'جي للترمیز العالمي في البرامج

                                                 
، مرجع النصوص التنظ%م%ة. إصالح المنظومة التر�و%ةمدیر'ة التقو�م والتوج�ه واالتصال،  ،وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1

  13ساب@، ص 
، النصوص التنظ%م%ة. التر�و%ةإصالح المنظومة مدیر'ة التقو�م والتوج�ه واالتصال،  ،وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر  2
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 ،التالمیذو المعلم الترمیز العالمي على ت-عا لهذه القرارات التي فرضت استعمال   
المنظومة العالم�ة جه نحو تّ المُ  ،نرH التوجه الذ� �ع"س س�اسة اإلصالح التر�و�ةفنحن 

 Hلفران"وفوني، حیث أنها ال تعتمد الرموز اللمعرفة في إطارها الغر�ي واألمر'"ي أو -األحر
، بل تستخدم اللغة الواردة -اإلنجلیز'ة، خاصة وأنها لغة برمجة في اإلعالم واالتصال

یجب أن �سهر : "على األستاذ في ذلك -ما نجده في المنشور الساب@ واضحا لحّ وتُ  .الفرنس�ة
المعلم أو األستاذ على تطبی@ االتجاه العالمي الخاص -العمل�ات الر'اض�ة و"تا-ة رموز 

  1."من ال�سار إلى ال�مین )جمع، طرح، ضرب، قسمة(التساو� والعمل�ات الحساب�ة 
انطل@ منها اإلصالح التر�و� في المجال هذه المؤشرات تع"س لنا الصورة التي   

ل�س البیداغوجي الذ� �صطدم -أداء األستاذ و'وحي لنا واقع أدائه تجاه المقار�ة -الكفاءات 
  :من  زوا�ا مختلفةفي مادة الر'اض�ات فحسب بل في "ثیر من المواد الدراس�ة، وذلك 

  ال�عد اللغو� : أولها
م�ع وال�ات الوطن قد مروا في دراساتهم حیث أن النس-ة العظمى من األساتذة في ج

-اللغة العر��ة التي "انت مدعمة -س�اسة التعر'ب التي جاءت بها  ،األول�ة أو في تكو'نهم
األمر الذ� یثیر العدید من التساؤالت حول . المشهورة في قطاعات التعل�م المختلفة 76أمر'ة

جهدا  مالتي تتطلب منهلرموز الجدیدة اقدرة األساتذة على أداء مهمة التدر'س -الكفاءات وف@ 
ثم . مبلغة أجنب�ة "مرحلة أولى -النس-ة إلیه ،"بیرا في إعادة التنظ�م الذهني للم"تس-ات

  .على تبل�غها له وتدر'-ه على التعامل معها م"مرحلة ثان�ة -النس-ة للمتعلم حول قدرته
 على ما هي إن األستاذ غیر قادر على االنسجام مع طر'قة التدر'س -الكفاءات، وهي 

"مقار�ة عالم�ة تتناسب مع المستجدات العالم�ة والوطن�ة، دون أن تثیر  ،عل�ه في المناهج
حجمة عن التفاعل معها بإیجاب�ة، في تكو'نه القاعد� المتعل@ -اللغة ما یجعل فئات "ثیرة مُ 

و-عد التوظیف  ،م بنى عل�ه معظم مراحل ح�اته الدراس�ة والتكو'ن�ةقوّ فزه في مُ ف"یف وهي تست
"یف �م"ن -سهولة تحقی@ اإلصالح التر�و� ولدH  .في التعل�م -الممارسة -اللغة العر��ة

األستاذ قناعات -أن العر��ة جزء من شخصیته الوطن�ة التي "ونه علیها النظام التر�و� 
   .ألج�ال القادمةعن ف"رة إ�صال ما هو جزء من شخصیته ل هة تخل�الساب@، وال �م"ن -سهول
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  ال�عد الثقافي: ثان%ا
ا تتفاوت نسبته من رفضالذ� تر�ى عل�ه معظم األساتذة �حمل ضمنه منطل@ التكو'ن 

الذ� زرع في نفوس االحتالل الفرنسي -سبب  -ة "بیرةسفئة إلى أخرH، لكنه موجود بن
فه من جرائم و تر"ات محاطة -"ل أنواع االحتقار والمذلة خلّ غضا لكل ما الجزائر'ین -ُ 

لم"تس-ات الجزائر'ین، والتي "انت من بینها اللغة العر��ة التي حاول منذ سنوات االحتالل 
األولى طمسها واستبدالها -اللغة الفرنس�ة، فنشأ الجیل األول لالستقالل وهو الممثل لفئة "ثیرة 

  .و للضرورة قبولها على مضضوالتعامل معها -حذر، الفرنس�ة على "ره  ،اآلنمن األساتذة 
العر��ة "لغة  ثقافة المجتمع الذ� ینتمي إل�ه أغلب األساتذة هي أ�ضا مبن�ة على

ر�ین مرت-طة -الهو�ة، ولذلك فالمرحلة الطو'لة التي "ان فیها الصراع بین الفرن"وفونیین والمع
تتجسد معالمه وتتجدد  ،ستوH القرارات الس�اس�ةم إلىفي الجزائر والذ� "انت تبلغ ذروته 

الظاهر فیها هو أن العر��ة ال تصلح  أن تكون . عاد فیها إنتاجه -مظاهر مختلفة-أش"ال �ُ 
ود هو ما یجعل الثقافة التي تسُ و  .لغة علم وتطور تكنولوجي، ولذلك وجب استبدالها -الفرنس�ة

ول دون تحقی@ اإلصالح الصراع، الذ� �حُ ذة مبن�ة على خلف�ة هذا تفئات "ثیرة من األسا
   .ما دام یتجاوز هذه المسائل دون أن یراعي "�ف�ة عالجها ،التر�و� "ما یخط4 له

  ال�عد التراثي: ثالثا
�حمل الجزائر� في داخله "فرد عر�ي ینتمي لحضارة تضرب أ-عادها عبر التار'خ  

ولقد "ان األساتذة . موروثا حضار'ا �مجد العر��ة "لغة س-اقة للمعرفة والحضارة ،لقرون -عیدة
یتطلب  ،مجد ضائع نتاج تكو'ن متعدد التخصصات "لها ترH في التراث العر�ي اإلسالمي

ثم إن النظام التر�و� منذ االستقالل یدعم هذا . االسترجاع والعودة -ه إلى ما "ان عل�ه
، -التعرض �ة في التعل�م االبتدائي والمتوس4 والثانو� وحتى الجامعيمج المدرساالتوجه -البر 

، ما جعل لمآثر العلماء العرب وٕانجازاتهم في الطب والهندسة والر'اض�ات والشعر واألدب
إلى تراثها الذ� "ان یزخر -شتى أنواع العلوم  نتاج ذلك تكو'ن فئة "بیرة من المجتمع تحنُّ 

واألساتذة جزء من هؤالء األفراد الذین ال یزالون یتعاملون مع الوافد األجنبي -حذر . والمعارف
شدید، وهذا ما یجعلهم یتحفظون على استعمال الترمیز األجنبي، و'تعاملون معه "رمز 

  .الموروث في -عده اللغو� للعودة إلى االستالب الحضار� واالنتقاص من ق�مة 
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  جتماعيال�عد اال: را�عا
عندما �ف"ر األستاذ في استخدام الرموز األجنب�ة، مقابل توجه المقار�ة -الكفاءات في   

ضرورة نقل المعرفة من المدرسة إلى المح�4 االجتماعي للتلمیذ، سیجد األستاذ نفسه أمام 
حیث أن . "ل المطلوب في المناهجمفارقة �عجز فیها عن تحقی@ "فاءات التعلم -الش

لن �ستط�ع  ،الوضع�ات التعلم�ة والم"تس-ات التي یتكون علیها المتعلم -الرموز األجنب�ة
أو مع أفراد معر�ین في  ه،تحق�قها في مجتمع ال تزال األم�ة موجودة لدH فئة "بیرة من أفراد

اإلدماج -اللغة @ "فاءات تحقی حتى وٕان حاول جاهدا السعي نحوفاألستاذ . تعل�مهم األولي
رموز لن یجدوا لها  نحو سیدفع التالمیذالعر��ة �صطدم -العق-ات المختلفة، ف"یف -ه وهو 

  .تفاعال مع مح�طهم المعاش داخل األسرة، وفي معامالتهم المختلفة
من جهة ثان�ة ستحدث قط�عة مع األول�اء عند استعمال الرموز األجنب�ة داخل   
حیث أن الكثیر منهم س�عجز عن مساعدة أبنائه في المواد التي  اآلن،حاصل الوهو . األسر

ت علیها ألن س�اسة التعر'ب التي تر� ،تستعمل فیها الرموز األجنب�ة، -ح"م عدم معرفته لها
وستبتعد المدرسة عن المجتمع -قدر ما . زرعت فیهم الثقافة العلم�ة المعر�ة األج�ال السا-قة

خاصة مع ما �عان�ه أر�اب األسر . لمجتمعات األخرH خارج الوطنراد لها أن تقترب من ایُ 
برموز أجنب�ة  دُ تتعقّ  نمن انشغالهم عن متا-عة أبنائهم في البرامج الجدیدة، ف"یف بها حی

أو "انت لهم  ،ن تكونوا -اللغة الفرنس�ة�عجز الكثیر عن التفاعل معها، إال ف�ما ندر ممّ 
 1976إال نس-ة قلیلة في المجتمع الجزائر� المعرب منذ  وهم ال �مثلون  بهادراسات جامع�ة 

في ف .-س�اسة رسم�ة  "انت تستهدف ف�ه هذا التحد� وف@ مناشیر وزارة التر��ة والتعل�م
  : 16.04.1976المؤرخ في  76/35من المرسوم 8جاء في المادة  1976دی-اجة أمر'ة 

، وال تر��ة والتكو'ن وفي جم�ع الموادفي جم�ع مستو�ات ال أن التعل�م �"ون -اللغة العر��ة" 
غرا-ة في أن تكون اللغة العر��ة هي لغة التعل�م فهي مقوم أساسي من مقومات الشخص�ة 
الجزائر'ة، وقد لعبت لوقت طو'ل دورا "بیرا في التماسك االجتماعي والقو� للمجتمع 

   1."الجزائر� 
لوضع�ة التي االتساؤل الذ� �طرح في هذه المرحلة، �حمل أ-عادا مختلفة، على رأسها 

ساتذة الذین تكونوا في المعاهد التكنولوج�ة و مارسوا مهنة األ�"ون علیها عدد "بیر من 

                                                 
، سند المناهج التعل%م%ةو النظام التر�و� ، المعهد الوطني لتكو'ن مستخدمي التر��ة، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1

 58، ص 2004تكو'ني،الجزائر، 



في الجزائر                          وء اإلصالح التر�و� واقع األستاذ في ض                                لرا�عالفصل ا

 234 

التعر'ب في مختلف المواد الدراس�ة، ثم وفي لحظة غیر  بتفعیل مبدأالتعل�م لسنوات عدیدة 
تقنعهم -المصلحة  و تكو'ن نفسي أو بیداغوجي أو مبررات موضوع�ةأیر مسبوقة -أ� تحض

هم التراجع عن ُم"ّون لصی@ -المدرسة طلب من، �ُ التي یتصورها المخططون للس�اسة التر�و�ة
"انت -األمس القر'ب طرف في زاو�ة مقابلة للتحد� في رموز على عتماد الجزائر'ة، -اال

إنها مفارقة تتطلب إعادة التش"یل الذهني لألساتذة . تعر'بالالس�اسة التر�و�ة المبن�ة على 
حاY -الشك والر'-ة حول ومارسوه، وهو ما یجعل أداؤهم مُ  واقتنعوا -ه على ما تر�وا عل�ه

سالمة األهداف التر�و�ة من خ-ا�ا �عجزون عن التصر'ح بها، "ونهم مجبر'ن -ش"ل رسمي 
  .في البرامج اإلصالح�ة الجدیدة طلب منهم توظ�فهاعلى تنفیذ األوامر التي �ُ 

  إصالح التعل%م المتوس#  و النس0 االقتصاد�.  2.  3

 2004.2003المسار الذ� شهده تطبی@ المقار�ة -الكفاءات في الجزائر منذ موسم 
�"ون اآلن على -عد خطوات -س�طة من استق-ال مخرجاته من الكفاءات التي أتمت بنجاح 

 التوض�حيب الجدول سح ف-معادلة -س�طة. مراحل التعل�م األساسي والثانو� والجامعي
لن"تشف أننا  التي �مر بها التلمیذ،سنوات النستط�ع تعداد والتخرج، المقترح لسنوات التمدرس 

تكونوا في المدرسة ممن  lmdالل�سانس في نظام  حاملین لشهادة 2013 أمام خر'جین منذ
   .النظام الجدید في السنة األولى متوس4-عد اإلصالحات و"ان مرورهم على 

  یبین سنوات التمدرس والتخرج �شهادة الل%سانستوض%حي جدول 

  
مرحلة 
  المتوس4

الشهادة 
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  علیها
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سنوات 
  التمدرس

  سنوات 4
شهادة 
التعل�م 
  المتوس4

  سنوات 3

شهادة 
  ال-"الور'ا

  سنوات 3
شهادة 

الل�سانس 
نظام 
lmd  

المواسم 
  الدراس�ة

2003/2004  
  إلى

2006/2007  
  

2007/2008  
  إلى

2009/2010  

2010/2011  
  إلى

2012/2013  
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"ان هي السنة التي  2013.2012الجدول تبین لنا أن الموسم الدراسي تفاصیل هذا 
یتوقع منها النظام االقتصاد� في الجزائر استق-ال مخرجات النظام التر�و�، للراغبین في 

   .ها شهادة الل�سانس "مؤهلمؤسسات الدولة التي تضع في معاییر  ضمنااللتحاق بوظ�فة 
االستفادة من أعداد معتبرة من  ،سوق العمل هذا المنطل@ التقني یجعلنا نتوقع من

یتم"نوا من  والذین لم ،مضافا إلیها الحاملین لشهادة ال-"الور'ا. الخر'جین -شهادة الل�سانس
والملتحقین -التكو'ن المهني  ،االلتحاق -التعل�م العالي، وفئة الحاملین لمستوH الثالثة ثانو� 

"ل هذه . والتكو'نات المتخصصة التي تستقبل الحاملین لمستوH األولى أو الثان�ة ثانو� 
 �االقتصاد الفاعلین في النس@ من نس-ة عال�ةالفئات التي لو قدرناها تقر'ب�ا سنجدها تمثل 

  . -أ� ش"ل من األش"ال
ما "انت تستهدفه المقارنة بین هو  -عد هذه المرحلة األول�ةالسؤال المطروح هنا 

صالح، وموقعها في -عد اإل) مخرجات النس@ التر�و� (المنظومة التر�و�ة في هذه المخرجات 
فهل إصالح المنظومة التر�و�ة . ضرورتهالنس@ االقتصاد� الذ� "انت تبرر من خالله 

دات االقتصاد "مرحلة أول�ة استطاع أن �حق@ جزءا من أهدافه في مجال التفاعل مع مستج
المؤثرة في اقتصادنا الوطني -ش"ل أو -آخر؟ وهل �م"ن ق�اس ذلك إحصائ�ا من  العالمي

خالل ما ورد في المناهج المدرس�ة وتطب�قاتها في الواقع؟ إن الجواب عن ذلك �حیلنا إلى 
 أكثرور�ما -ش"ل  ،االستفادة من تجارب سا-قة لدول أخرH قامت -ما قمنا -ه من إصالح

ة ودقة، لكنها وصلت إلى نتائج ال تع"س فاعل�ة المقار�ة -الكفاءات في مستوH الفعل فاعل�
االقتصاد� إال -ما تحققه أ� مقار�ة أخرH "انت لتكون محلها، مادامت العوامل المؤثرة في 
األنساق االجتماع�ة والثقاف�ة وغیرهما ممن یجعل المدرسة حب�سة إطارها الذ� تحدث ف�ه، 

    .الح یتم -عیدا عن اآلخرما دام "ل إصو 
تحق�قا حول المدارس العل�ا، تبین من خالله أن  le matin de Parisنشرت جر'دة 

جزءا "بیرا من طل-ة المدرسة المتعددة التخصصات التقن�ة �أملون في تأس�س مقاولتهم 
 الخاصة؛ وهو ما یؤشر على روح الم-ادرة؛ غیر أنه في الواقع ال تتجاوز نس-ة الخر'جین

 وٕانجلیز'ةأمر'"�ة  أ-حاثوفي دراسة أخرH بینت . %1الذین �حققون مشروعهم الخاص نس-ة
أنه ل�س هنالك تقر'-ا أ� عالقة، ما بین النجاح الدراسي في المستو�ات العل�ا أو السلك 

  1.اإلعداد� والثانو� والمصیر االجتماعي والف"ر� للشخص إحصائ�ا
                                                 

 204، مرجع ساب@، صسوسیولوج%ا المدرسة كر'م غر'ب،عبد ال 1
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تح فُ والحاصلین على شهادة ل�سانس  2013سنة الطل-ة المتخرجون من الجامعة في 
 من بینها. وفقا لقوانین الوظ�فة العموم�ة أمامهم العدید من المسا-قات الوطن�ة للتوظیف

المنشور في الجرائد الوطن�ة  1"ان اإلعالن ، حیثالتعل�م المتوس4أستاذ التوظیف في رت-ة 
و-الرجوع  .مختلف المواد الدراس�ة منصب في 3113والمقدرة بـیبین عدد المناصب المطلو-ة 

غیر المتطا-قة مع مادة التدر'س في  لتخصصاتإلى شروY المسا-قة فإن المنتمین ل-عض ا
Yیلتح@ البیولوج�ا  تخصصفي  فمثال. التعل�م المتوس4 �م"نهم االلتحاق -الوظ�فة بدون شرو

مادة  یدرسلكترون�ك اإل تخصصو  ،مادة علوم الطب�عة والح�اة برت-ة أستاذ تعل�م متوس4 في
توظیف المسا-قة مدرجة ضمن الهذا من جهة ومن جهة ثان�ة ف .الر'اض�ات أو التكنولوج�ا

تكو'ن متخصص  أ�التدر'س دون المرور على -یلتح@ م-اشرة  أ� أن المقبول فیها م-اشرال
هدفه -الش"ل الذ� تست في البیداغوج�ا أو علم النفس أو ما �م"نه من ممارسة مهنة التعل�م

  .التدر'س -الكفاءاتمقار�ة المدرسة الحدیثة المبن�ة على 
حتى  2003هذه المتا-عة تخص األفراد الذین أكملوا بنجاح مسارهم الدراسي من 

لكننا و-الرجوع إلى الفئات األخرH التي أشرنا إلیها سا-قا ممن التحقوا -التكو'ن  2013
النس@ االقتصاد�  جزء منسنجدهم أ�ضا  ،أو األولى ثانو�  ،-مستوH الرا-عة متوس4المهني 

الحامل لجزء من الكفاءات التي اكتسبوها خالل أر�ع أو خمس سنوات مضافا إلیهم أصحاب 
فالمنظومة االقتصاد�ة اآلن مبن�ة على مجموعة من . ن�ة ثانو� االمستوH النهائي أو الث

لة امتصاص ال-طالة من األسالیب اإلدار'ة و استحداث المؤسسات المصغرة التي تحاول الدو 
عقود ما قبل "أشهرها ص�غة خاللها وتفعیل دورها في االقتصاد الوطني، والتي نجد من 

هي ع-ارة عن  هذه األخیرة التي ".ANSEJالو"الة الوطن�ة لدعم تشغیل الش-اب"و " التشغیل
مصغرة مؤسسة عموم�ة، م"لفة بتشج�ع ومرافقة الش-اب ال-طال الراغبین في إنشاء مؤسسات "

خاصة بهم، خالل "ل مسار إنشاء وتوس�ع المؤسسة و"ذا المتا-عة في مرحلة االستغالل، 
  2.إضافة لتقد�م أش"اال متنوعة من الدعم مال�ا، معنو�ا وفن�ا

                                                 
الملح@ الخاص بإعالن عن توظیف أساتذة التعل�م المتوس4 في جر'دة المساء ( عد إلى المالح@ من فضلك 1

07.07.2013( 
  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في محاربة البطالة في الجزائر مساهمة:راشدة عز'رو، مداخلة -عنوان 2

 3، صrazirou@yahoo.fr، جامعة ا بن خلدون بتيارت 
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، وعرفت على أنها هیئة 1996الوطن�ة لدعم تشغیل الش-اب سنة  استحدثت الو"الة " 
یتولى الوز'ر الم"لف -التشغیل  الح"ومة،ذات طا-ع خاص، وضعت تحت سلطة رئ�س 

  1."متا-عة نشاطاتها، تتمتع -الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، لها فروع جهو�ة ومحل�ة

هم نتاج النظام التر�و� ساهمت هذه الو"الة في استق-ال عدد "بیر من الش-اب الذین 
یبین سنوات التمدرس الذ�  اب@-ح"م سنهم ومستواهم الدراسي الذ� أشرنا إل�ه في الجدول الس

�غة األخرH الخاصة -عقود ما قبل التشغیل التي ص-اإلضافة إلى ال والتخرج -شهادة الل�سانس
على أمل أن �حضى  ،حاملي الشهادات مؤقتا في مؤسسة من المؤسسات توظف"انت 

 Hمستق-ال بتلك الوظ�فة المؤقتة أو ما یواز'ها في مؤسسة أخر.  
صوره المناهج، والخطاب المناد� -اإلصالحات الشاملة ت"انت تإن الواقع الذ� 

إلى  ،خاصة في مجال التر��ة، "ان ینتظر منه نقل الواقع االقتصاد� لل-الد من الت-ع�ة
وهو مطلب مشروع یتناسب والتغیرات الحاصلة . المشار"ة واالندماج في االقتصاد العالمي

-ادالت التجار'ة التي جعلت من العالم سوقا صغیرة واألسواق العالم�ة والت ،في وسائل اإلنتاج
لكن االستفسار . �م"ن أن تالح� فیها "ل أنواع السلع والمنتجات العالم�ة في شتى المجاالت

التي "انت مستهدفة في ال-شر'ة  الكفاءاتواقع األعداد الهائلة من المطروح �"من في 
  . التي أشرنا إلیهاإصالح المنظومة التر�و�ة ومحلها من تلك التغیرات 

تمیزه التي مح والمال في مخرجات نظامنا التر�و� الحاليالعالقة التي تستثار هنا هي 
عن مخرجات النظام الساب@، وتبین أن فاعل�ة التكو'ن -الكفاءات �م"ن استثمارها من خالل 

نفهم على ى تح .أو المتمهنین أو المتسر�ین المتخرجة لحد اآلنرات األول�ة للدفعات شالمؤ 
المنتشرة اآلن في المؤسسات فالكفاءات  .األقل دالالت أول�ة عن مسار اإلصالح التر�و� 

استهالك�ة معتدلة -النس-ة للمنتجات ثقافة روز نتظر منها بُ وفي الح�اة االجتماع�ة عامة، یُ 
 ن ، وثقافة إنتاج�ة من جهة أخرH تبین على األقل تكوُّ "مؤشر من جهةالعالم�ة المستوردة 

رجوعا إلى ما "انت تستهدفه المقار�ة -الكفاءات في المناهج . االستعداد للم-ادرة في اإلنتاج
المدرس�ة، حیث نجد السعي في الغا�ات التر�و�ة نحو تحقی@ إ�صال وٕادماج الق�م المتعلقة 

ن "وّ والعمل المنتج المُ  ،العمل بّ بتنم�ة حُ :" -االخت�ارات الوطن�ة في المجال االقتصاد�
ثروة، واعت-ار الرأسمال ال-شر� أهم عوامل اإلنتاج، والسعي إلى ترقیته واالستثمار ف�ه لل

                                                 
، المتضمن 1996سبتمبر  08المؤرخ في  296-96 مالمرسوم التنفيذي رق(، المرجع الساب@، نقال عن  راشدة عز'رو 1

 2، ص)12:،ص1996، 52إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي، الجريدة الرسمية ، العدد 
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لى تقی�م المنظومة التر�و�ة في -عدها إونحن بهذا ال نسعى  1"-التكو'ن والتدر'ب والتأهیل؛
لذ� یرت-4 اه هاالقتصاد� -قدر ما هو استكشاف للحالة التي هي علیها في عالقتها بتوج

  .التر�و�ةوس�استها  درسةم"ثیرا -ال
فما هو سائد في "ل النظر'ات والمدارس، خاصة النقد�ة منها، أنها تذهب إلى أن 

، -ش"ل بن�ة العالقات االجتماع�ة القائمة في المجتمع هي التي ته�من على النظام التر�و� 
التر�و� و�ن�ة لش"ل األول تبدو في بن�ة النظام الم-اشرة في افاله�منة . م-اشر أو غیر م-اشر

من خالل الفعل االجتماعي  عالقات اإلنتاج القائمة على المؤسسات اإلنتاج�ة في المجتمع
غیر الم-اشرة فتظهر من خالل ثقافة الط-قة السائدة أما اله�منة الثان�ة . من القوH المس�طرة

   2.في المجتمع على النظام التعل�مي نفسه

ا یتحدد ضمن نظر'ات اقتصاد�ات التر��ة التي إن العالقة بین االقتصاد والتر��ة "م
تسعى نحو تفسیر عالقة االستثمار في رأس المال ال-شر� مقابل الحصول على مخرجات ال 
یرت-4 تعل�مها -الجانب المعرفي أو األخالقي وتكو'ن الطاقات التي تجد نفسها معطلة أمام 

دید الذ� تنجح ف�ه الس�اسات بل إن التح. األنظمة التي ترH في التر��ة قطاع غیر منتج
التر�و�ة التي ترشد اإلنفاق على التعل�م لتجني من ورائه عائدا �ستفاد منه في النس@ 

ونحن في تحلیلنا لمخرجات النظام التر�و� -عد هذه المدة من اإلصالح، . االقتصاد� لل-الد
ر على أن النظام الواقع االقتصاد� الذ� ال یزال لم یتغیر ف�ه شيء ملحو�، یؤشنقف أمام 

حصائ�ة رقام اإلول�ست األ. التر�و� بدأ �ساهم في حراكه وتحو'له من الت-ع�ة التي هو علیها
وتحل�الت االقتصادیین سوH داللة على أننا ال زلنا نصنف ضمن المجتمعات األكثر 

   .استهالكا للواردات في العالم العر�ي
  

    إصالح التعل%م المتوس#و  المعلومات%ة.  3.  3

وضعت ضمن مخططاتها  ،ت اللجان البیداغوج�ة إجراءات اإلصالحعندما أعدّ 
مسألة المعلومات�ة "رهان أساسي �م"ن من خالله ر�4 المدرسة -المجتمع ووسائل اإلعالم 

خاصة منها السعي نحو االندماج في المنظومة العالم�ة . واالتصال في ال-الد وخارجها

                                                 
 7،مناهج التعل�م المتوس4، مرجع ساب@، صوزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1
، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، سلسلة عالم المعرفة، فلسفات تر�و%ة معاصرةسعید اسماعیل علي،  2

 148، ص1995الكو'ت،
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فعولمة الم-ادالت تملي على " .درسة من خالل مناهجهاللمعلومة أو -األحرH عولمة الم
  1."ال -اإلعداد الجید والتر��ة الناجعة لألج�الإالمجتمعات تحد�ات جدیدة لن ترفع 

س�اسة اإلصالح حاولت -شتى الطرق استغالل مجال المعلومات�ة في المدرسة 
Hوالتح"م في المعارف والمستجدات الحاصلة في  ،�حصل منه التعلم ،"م"سب قصیر المد

لالستفادة و في مجال اإلعالم واالتصال تكو'ن المتعلم  ،العلوم عالم�ا، وعلى مدH طو'ل
  .لتعامل بتقن�اتها التكنولوج�ة في میدان الشغل والمجاالت االجتماع�ة األخرH ا

كارات من صالح�ات ومهام المر"ز الوطني إلدماج االبت 07جاء في المادة
-موجب المرسوم  الذ� أنشئ البیداغوج�ة وتنم�ة تكنولوج�ات اإلعالم واالتصال في التر��ة

  :ما یلي 2003د�سمبر  02المواف@ لـ1424شوال  08المؤرخ في  471. 03التنفیذ� رقم 
جمع ومعالجة المعلومة العلم�ة المتعلقة -االبتكارات البیداغوج�ة وتكنولوج�ات "

  ." في التر��ة ووضعها تحت تصرف المجموعة التر�و�ةاإلعالم واالتصال 
ومن ثمة �م"ن تعم�م استعمال مادة اإلعالم اآللي في التعل�م المتوس4 والثانو� "مادة 
أساس�ة، توفر لها الوزارة أساتذة متكونین في التخصص من الحاملین لشهادة ال-"الور'ا وهم 

امل المتوسطات الموجودة في ال-الد  اآلن یزاولون مهنة التعل�م في قاعات خاصة في "
  ."ضرورة ملحة تغیب فق4 في حاالت استثنائ�ة ولظروف غیر معممة

أهم ملمح حضار� �حسب لإلصالحات التر�و�ة األخیرة هو في سعیها الحثیث -شتى 
الوسائل تعم�م استعمال تكنولوج�ات اإلعالم واالتصال بتجهیزات جد متطورة في قاعات 

�ضاف إلى ذلك  .-منهاج خاص -مادة اإلعالم اآللي 2013.2014موسم خاصة ومؤخرا في 
إلى جانب التجهیز  استخدام الوسائ4 التي أص-حت متوفرة -ش"ل "بیر في "افة المتوسطات

األمر الذ� . ، ور�4 المؤسسات -ش-"ة اإلنترنیت "مطلب ضرور� الكامل للمخابر والورشات
أن �"ون :"المنهجي، حیث �شیر -القول عن المتعلمیدعمه المنهاج في الكفاءات ذات الطا-ع 

قادرا على استعمال الحاسوب لل-حث عن المعلومة، وفي المراسلة ومجموعات الحوار والعمل 
  2."التعاوني الجماعي

التر��ة التكنولوج�ة وظ�فة تدر'س  أساتذةورغم أنه في بدا�ة اإلصالح "انت تسند إلى 
بدأ یتناقص -ش"ل "بیر مع التحاق الدفعات األولى لخر'جي  لي، إال أن ذلكممادة اإلعالم اآل

                                                 
 2ص،مناهج التعل�م المتوس4، مرجع ساب@، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1
 7،مناهج التعل�م المتوس4، مرجع ساب@، صوزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 2
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لكن االستفسارات التي تطرح عن إسقاY  .المدرسة العل�ا لألساتذة في تخصص اإلعالم اآللي
المقار�ة -الكفاءات عن المواد الدراس�ة األخرH تطرح أ�ضا في مادة اإلعالم اآللي، وقدرة 

واستخدامها . هار'ة في اإلعالم اآللي لدH المتعلمینالمنظومة التر�و�ة على تحقی@ "فاءات م
في المدرسة ثم في الح�اة االجتماع�ة، خاصة ونحن نعلم األسالیب غیر التر�و�ة التي 

  .�ستخدم بها الحاسوب وش-"ة اإلنترنیت لدH األطفال والش-اب
ر إننا حین نقارن الحاصل في الواقع حول استخدام هذه التكنولوج�ا -ش"ل فوضو� غی

مراقب وغیر منهجي، یؤثر -السلب على استخدام التكنولوج�ا في إطارها الصح�ح على الفرد 
فإننا نجد األطفال في سن م-"رة یتعاملون مع الحاسوب -مهارات عال�ة . وعلى المجتمع ""ل

ببرامج التسل�ة أو التصو'ر أو اإلنترنیت، لكنهم و-عض التقن�ات المتعلقة  األلعابفي مجال 
ن إلى أساس�ات التعامل مع البرامج ال-حث�ة و معالجة المعلومات في مجال التعلم �فتقدو 

  .وال-حث عن المعلومات المدرس�ة أو التي لها عالقة -البرامج المدرس�ة
إن ما �حدث من تقدم في المجالین التكنولوجي واالجتماعي، ال �سیران "ما هو "

معروف -طر'قة متواز'ة، فدائما ما �حدث أن �سب@ التقدم التكنولوجي، التقدم االجتماعي مما 
 1"التي تسبب "ثیرا من ضروب سوء التكیف االجتماعي ))-الهوة الثقاف�ة(( �سبب ما �سمى 

-المعلومات المشوشة والمبن�ة -ش"ل فوضو� حول فائدة  األستاذدم ففي مجال التعلم �صط
غلب التالمیذ �حسنون التعامل معهما -ش"ل أ الحاسوب والمعلومات�ة -صفة عامة، -حیث أن 

تنظ�م وترتیب الم"تس-ات واستغاللها في تحقی@ "فاءات  األستاذأو -آخر، لكن عند محاولة 
"ون معرضا ف�. �ات التي تر�وا علیها تجاه المعلومات�ةالتعلم �صعب عل�ه إعادة تش"یل الذهن

للفشل، خاصة عند من �حسنون التعامل مع البرامج الخاصة -األلعاب "ما أشرنا والتي 
  .�م"نهم تجاوز حتى األستاذ فیها

اإلطار التقني والبیداغوجي المتمثل في تعم�م استعمال تكنولوج�ات اإلعالم واالتصال 
سیر منذ مدة بوتیرة حسنة، وذلك بتخص�ص قاعات مجهزة تجهیزا جیدا في مجال التر��ة، �

 gغرض تفعیل مادة اإلعالم اآللي في التعل�م المتوس4، والحاصل الیوم هو انتشار الم-اد-
 Hاألساس�ة في استعمال الحاسوب بإعادة تنظ�م الم"تس-ات الفوضو�ة التي تكونت لد

نوع من والمدرسة في هذا المجال تسیر في . عةاته للمتماألطفال منذ الصغر -سبب استخدا
للحاسوب  التحد� المفروض علیها من طرف األسر التي ال تحسن توج�ه ال-عد التكنولوجي
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المنزلي، بل إنها تساهم في االتجاه الع"سي المؤد� إلى إحداث أضرار نفس�ة وعضو�ة 
التنظ�م غ�اب  لرقا-ة ولألطفال وف@ العدید من الدراسات التي تشیر إلى ذلك عند غ�اب ا

مشاكل فعل�ة "اإلدمان وضعف التر"یز و ضعف أح�انا إلى ما یؤد� . لمحتو�اتلالزمني 
  .ال-صر وتشتت الذهن وغیرها مما أشارت إل�ه الدراسات النفس�ة والطب�ة والتر�و�ة في ذلك

هو  ،واألستاذ على الخصوص ،التحد� األكبر الذ� تجابهه المدرسة في هذا المجال
حیث نسجل هنا عدة زوا�ا �"ون فیها . في انتشار المعلومة في الش-"ة المعلومات�ة العالم�ة

-سبب المقارنة  أداء األستاذ تر�و�ا متعارض مع ما ترمي إل�ه المناهج في طرائ@ التدر'س
الذهن�ة الالشعور'ة التي ینتجها اإلق-ال على المواقع المختلفة للبرامج التعل�م�ة والصور 

الفیدیوهات التي تضع األستاذ والمدرسة ""ل في موقع تقلید� غیر منسجم مع ما یتا-عه و 
  :التلمیذ خارج المدرسة في اإلنترنیت

ـ المعلومات ال تزال مطبوعة في الكتاب المدرسي -ش"ل ال یثیر فضول التلمیذ مثل فضاء 
أنها على العموم اإلنترنیت، ول�س لكون الكتاب غیر مطبوع جیدا، ألن ط-اعته معروفة 

وأح�انا جیدة رغم ما �شو�ها من نقائص، لكن ذلك ال �قارن -ما �"ونه التلمیذ حولها  حسنة
من جمود ور"ود للوثائ@ والصور التي یجد غیرها متاحا -حر'ة دون تدخل األستاذ من 

فلو أعطینا مثاال عن مادة . جانب، و-سهولة من جانب آخر، و-الش"ل الذ� �ش-ع فضوله هو
لوم الطب�عة والح�اة فسنجد من بین الدروس ما �شیر إلى نشاY البراكین، و�ضع الكتاب ع

المدرسي صورا مختلفة ألنواعها في العالم، لكن التلمیذ یجدها صورا ح�ة ومتوافقة زمن�ا مع 
الحدث -حیث إذا لم یجتهد األستاذ في سب@ التلمیذ في استخدامها وتنظ�مها -الش"ل 

فس�سیر "ل من التلمیذ واألستاذ نحو المعلومة -ش"ل مختلف، ولن تتحق@  المدرسي التر�و�،
  .الكفاءات

ـ عند وجود ت-این لدH التالمیذ في نفس القسم الدراسي، -النس-ة لتوفر الحاسوب  وش-"ة 
لدH ال-عض وغ�ابها لدH ال-عض اآلخر، فس�ش"ل ذلك معضلة أخرH تواجه  اإلنترنیت

استخدام طر'قة الوضع�ة المش"لة التي تر"ز علیها المقار�ة ف. األستاذ في نشاطاته معهم
-الكفاءات في الدرس تحدث خلال لدH التالمیذ -سبب مستوH التعقد الذ� �ستهدفه األستاذ 

لدH  فما هو مالح� ومعروف صورة وصوتا و-أش"ال مثیرة في برامج اإلنترنیت. لدیهم
ث اإلدماج المطلوب في التعلم، بینما -عضهم �عتبر -س�4، وسیتجاوز ر�ما األستاذ بإحدا
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وتكون المدرسة في ذلك ومن . �ضع ال-ق�ة من التالمیذ في موقف -عید عن ذلك اإلدماج
  .خاللها األستاذ مساهمة في نوع من أنواع العنف الرمز�، في ش"له التكنولوجي

لمواد ـ تحتو� البرامج المدرس�ة في التعل�م المتوس4 على مشار'ع -حث�ة في عدد من ا
الدراس�ة، ما یجعل التالمیذ یتوجهون إلى إنجاز -حوث مطبوعة ومدعمة -معلومات من 
اإلنترنیت، وهذا المجال رغم أنه مطلب تكنولوجي تر�و� في المنظومة التر�و�ة، إال أن 
األسر و -عض المحالت المنتشرة في مح�4 التالمیذ تجعلهم �ستهلكونها -ش"ل معروف 

ب ش"له التجار� -النس-ة لتلك المحالت وسهولة الحصول عل�ه -النس-ة -انتشاره الواسع -سب
وهو تحدِّ آخر �قف أمام تحقی@ ال-عد التكنولوجي في التعلم، ألنه ال یر�ي في . للتالمیذ

التلمیذ ال-حث عن المعلومة واستغالل الوسائل التكنولوج�ة -مفرده، بل ی-عث على تحصیلها 
  .هة ورغ-ة في الحصول على عالمات من طرف األستاذمبلغ ماد� من ججاهزة، مقابل 

داخل " اإلنترنیت" ـ رغم أن وزارة التر��ة الوطن�ة تشجع -ش"ل "بیر تنظ�م ش-"ة المعلومات
المؤسسات التر�و�ة -غرض استخدامها في تطو'ر العمل التر�و� لدH األستاذ والتلمیذ في آن 

الدراس�ة التي یجب أن یدرسها التلمیذ خالل  واحد، إال أن الذ� �قارن الحجم الساعي للمواد
األسبوع، سیجد الوقت غیر موجود نهائ�ا خاصة للتلمیذ في استخدام هذا الفضاء 

وهو ما �ش"ل عق-ة . التكنولوجي، أین �"ون مراق-ا ومدعما -أش"ال تر�و�ة ترشد له استعماله
  .ر في تذلیلهاأخرH تتطلب من المخططین للتر��ة في المنظومة التر�و�ة التف"ی

  
       إصالح التعل%م المتوس#البیئة و .  4.  3

�شغل موضوع البیئة على مستوH الهیئات والمنظمات العالم�ة اهتماما "بیرا جراء 
االنه�ار الكبیر الذ� یهدد النظام البیئي على المستوH العالمي والوطني، وقد "انت هذه 

البیئ�ة التي اعتبرها الكثیر من ال-احثین -عدا تر�و�ا الهیئات شدیدة التر"یز على نشر الثقافة 
والمدرسة تعد الرهان األكبر في تحقی@ ذلك، إذا ما أحسن توج�ه أهدافها البیئ�ة . في األساس

والمنظومة التر�و�ة في اإلصالحات األخیرة "انت متمیزة -استحداثها للعدید . وجهة صح�حة
  .البیئ�ة التي ال �م"ن نشرها -عیدا عن المدرسةمن الكفاءات التي تستهدف غرس الثقافة 

أهدافها وخططها نشاطات المناهج المدرس�ة في التعل�م المتوس4 جعلت من بین 
اذ نحو تفعیل ال-عد البیئي، حیث أدرجت المناهج صف�ة وأخرH غیر صف�ة، تدفع فیها األست

عة على ذلك حیث نجد الجدیدة ذلك وف@ ما تنص -ه المناشیر الوزار'ة والتعل�مات المشج
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إدراج أ-عاد جدیدة في المناهج مثل :" ذلك في األ-عاد التر�و�ة التي اعتمدت في بناء المناهج
 افتفعیل هذا ال-عد لم �ص-ح مرت-ط 1..."ال-عد البیئي وال-عد الصحي و حقوق اإلنسان

من البرامج التي تقدم في عدد من وحدات  ابل -ات جزء ،فحسبالصف�ة  -النشاطات غیر
واألضرار التي �م"ن أن تلحقه عند  ،المواد الدراس�ة، نشاطات بنائ�ة لمفهوم الوس4 البیئي

ء للمحروقات أو -عدم تنظ�م رمي النفا�ات واالبتعاد عن األسالیب العلم�ة في ياالستخدام السّ 
  .أن �حف� التوازن البیئيحف� الثروة الحیوان�ة والن-ات�ة، و"ل ما من شأنه 

ولإلشارة فإن من بین أهم النشاطات غیر الصف�ة التي تستثمرها المنظومة التر�و�ة 
في الحفا� على البیئة، إنشاء النواد� الخضراء التي تشترك في تدع�مها تقن�ا مع هیئات 

تناسب أخرH "وزارة البیئة ووزارة الفالحة، ألجل -عث هذا ال-عد العالمي في ش"ل جدید ی
خاصة المش"الت المعقدة "التصحر وحرائ@ الغا-ات  ،لنظام البیئيل المهددةوحجم المخاطر 

والنفا�ات الك�م�او�ة ومش"الت التلوث، وغیرها مما �م"ن أن �ش"ل مادة حیو�ة للتلمیذ "ي 
ذات كفاءات ال�ساهم فعل�ا في النشاطات التي تنمي ف�ه "فاءات الم-ادرة والعمل الجماعي، و 

أن �"ون التلمیذ قادرا على معرفة مح�طه :"طا-ع الف"ر� "ما جاء في المنهاج المدرسيال
  2."الفیز'ائي والبیولوجي والتكنولوجي وال-شر�، و"ذا قواعد الحفا� على هذا المح�4

  نتاج اإل وٕاعادة اإلصالح التر�و� .  4
ال تزال مختلف النظر'ات السوسیولوج�ة تحاول أن تضع المدرسة، ومن خاللها   

النظام التر�و� تحت المجهر، إلظهار ما یخفى من أ-عاد س�اس�ة أو اقتصاد�ة أو ثقاف�ة أو 
حیث و-الرجوع إلى ما . اجتماع�ة ف�ما تحمله اإلصالحات التر�و�ة، في الدول النام�ة خاصة

في الدول التي انتشر فیها التحلیل النظر� لألنظمة، وف@ تصور "ان سائدا لحد الساعة 
المنظر'ن والعلماء في حقل السوسیولوج�ا، �شیر إلى أنه ال توجد بدائل �م"ن استعارتها في 
التحلیل -عیدا عما "ان حاصال في النظر'ات الكبرH الكالس�"�ة، أو المعاصرة، والتي أنتجها 

الس�طرة المعرف�ة مرت-طة -اله�منة الس�اس�ة واالقتصاد�ة وألن . الف"ر الغر�ي واألمر'"ي
والف"ر'ة لتلك الدول، فإن ال-حث عن أس-اب المش"الت االجتماع�ة في حقل التر��ة أو في 
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 Hلن �حصل إال من خالل تلك المنظورات الرئ�س�ة في علم  ،غیره من الحقول المعرف�ة األخر
  .جه الف"ر االجتماعي العر�ي واإلسالمياالجتماع، حتى وٕان حاولنا استعارة ما أنت

األس-اب "ثیرة ومتعددة، ول�ست هي الموضوع اآلن، ولكن اإلصالحات التي حدثت   
في مجاالت "ثیرة مرت-طة -منظومة التنم�ة -صفة عامة، تجعلنا نتجه إلى -عض في الجزائر 

فنحن . التي نتجت عن إصالح المنظومة التر�و�ة، في -عدها االجتماعي خاصة نع"اساتاال
ومنذ الشروع في اإلصالح ال ن"اد نلمس المؤشرات التي تدل على أن المدرسة قد أحدثت 

بل  .التغییر الذ� "ان مطلو-ا منها، بإجماع الكثیر من المختصین أو أفراد المجتمع العادیین
ل دالالت قو�ة على أن األسس والخط4 الموضوعة "انت غیر إن ما نتج عن اإلصالح ید
  : واألس-اب "ثیرة نشیر إلى أهمها ف�ما یلي. متوازنة مع النتائج المأمولة

  إنتاج المقار�ات السا�قةعادة إ.  1.  4

عند تشخ�ص مسألة التدر'س -الكفاءات وواقعها في مسار األستاذ والتلمیذ من حیث 

 نفسبنتاج ال تزال تعید اإلناهج، فسنجد الواقع �شیر إلى أن المدرسة األ-عاد المسطرة في الم

فالمؤسسات التعل�م�ة هدفها حف� النظام " تشیر إلیها المدرسة البنائ�ة الوظ�ف�ة، الطر'قة التي 

القائم وتثبیته وتهمل الت-این داخل البناء االجتماعي، إنها تعطي دورا للمدرسة في إعادة إنتاج 

  1."جتماع�ة السائدة حسب منظور القوH المس�طرة في المجتمعالعالقات اال

�ش-ه  نها -ش"لكوّ دها المدرسة وتُ عّ إعادة اإلنتاج تظهر في النماذج ال-شر'ة التي تُ 

، ال یختلف في نظرته للمدرسة )متفوقون، متوسطون، متأخرون (التنم�4 التقلید� لألشخاص 

معلومات، امتحانات، انتقال على أساس أنها م"ان لتجم�ع المعلومات، فالمدرسة أوال وأخیرا 

التي  الشعب�ةمن مستوH آلخر، تحصیل رقمي مبني على تكر'س المدرسة لنفس المفاه�م 

لحال�ة، مسار فهي سواء في المقار�ات السا-قة أو افرضها حاجات المجتمع على المدرسة، ت

والف"رة السائدة قد�ما �عاد . ضرور� للمرور نحو النس@ االقتصاد� -أ� ش"ل من األش"ال

"لما "انت شهادتك "بیرة، ومستواك التعل�مي عالي، "انت م"انتك  إنتاجها -القول أنه

  .االجتماع�ة أرقى ومستواك الماد� مرتفع، و-التالي مطال-ك االجتماع�ة محققة
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بین المستوH التعل�مي إیجاب�ة، عالقة ذلك جاه البنائي الوظ�في یرH في االت"ورغم أن 

 Hحیث . والم"انة االجتماع�ة التي �حصل علیها الدخلالوظ�فة و للفرد، و"ل من مستو-

"لما ارتفع المستوH التعل�مي للفرد ازدادت احتمال�ة حصوله على وظ�فة ودخل وم"انة 

بر محددا رئ�س�ا مهما لمستقبل الجیل الصاعد اقتصاد�ا مما �فید أن التعل�م �عت. اجتماع�ة

إال أن التعل�م المقصود هنا هو الذ� تتوازن أهدافه ومخططاته مع  1."واجتماع�ا وثقاف�ا

و�ستط�ع . مطالب أفراد المجتمع، وف@ التغیرات التي تحصل في ح�اتهم اقتصاد�ا وتكنولوج�ا

  . النظام التر�و� التواؤم معها

  إعادة إنتاج التسرب المدرسي: أوال

-عیدا عن دراسة قدرته على التح"م في نظام تر�و� أ�  ق�اس مدH نجاعةال �م"ن   

واإلصالح التر�و� في الجزائر "ان �ستهدف االستثمار في . المش"الت التر�و�ة التي تواجهه

لترتیب الطاقات ال-شر'ة قصد تنمیتها -ش"ل متكامل، -حیث ال �ظهر فیها التفاوت -غرض ا

بل ألجل توز'ع تلك الطاقات في المجتمع -حسب قدراتها  .على أساس التحصیل المعرفي

وهو ما . المعرف�ة والسلو"�ة الم"تس-ة في مجموعة الكفاءات التي حققها فیها النظام التر�و� 

أن �"ون مش"لة تر�و�ة، �صف صورة التسرب المدرسي على أنه من المفروض ال �م"ن 

كفاءات في المراحل التعل�م�ة األولى �ضع فئة المتسر�ین في مؤسسات التكو'ن مادام تقو�م ال

أن �صلوا إلى الحال�ة المهني والتمهین في موضعهم الذ� ال �م"ن من خالل معاییر التقو�م 

في نفس الوقت الذ� نجد القوانین واضحة في عدم طرد التالمیذ من المدرسة . أ-عد منها

  .سادسة عشر سنةنهائ�ا حتى یبلغوا سن ال

ال �م"ن أن  التسرب المدرسي من خالل أهداف اإلصالح في المنظومة التر�و�ة،  

، حیث أن المقار�ة -الكفاءات تستهدف في المتعلم �حصل -األش"ال التي هو علیها اآلن

حین �"ون المتعلم فیها متأخرا في جوان-ه  ،شخصیته المتكاملة التي ال ترH فیها النقص

 .المعرف�ة، مادام �ملك المهارات في جوانب أخرH، "التي �م"ن استثمارها في التكو'ن المهني

                                                 
 97نع�م حبیب جعنیني، مرجع ساب@، ص 1
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لكن الحاصل الیوم ال �ع"س هذه الصورة التي یبدو فیها التسرب المدرسي هو نفسه الحاصل 

إنتاج نفس األفراد التي تراهم في فالمدرسة ال تزال تعید . في السنوات السا-قة لإلصالح

  .لمتا-عة التعل�م الثانو� أو العاليسجالت أرقامها وفي صورة المجتمع، أفراد غیر صالحین 

إن المدرسة وهي ترتب التالمیذ حسب العالمات المتحصل علیها في المسار الدراسي   

 عل�م ف�ما سب@، ال فرق عید رسم نفس الصورة التي "ان علیها التفي مرحلة التعل�م المتوس4، تُ 

ساس وتوجیهه للح�اة المهن�ة مبني -األ .له من عالماتحّص بین متعلم وآخر سوH ف�ما �ُ 

من التمایز  ش"لعلى التحصیل المعرفي فحسب، وهي صورة ال �م"ن أن ت-عث إال على 

فالمتخرج من التكو'ن المهني حتى وٕان "انت له مهارات في . الط-قي بین أفراد المجتمع

 لدHال التخصص الذ� اختاره في التكو'ن، لن تتحق@ له الصورة التي تنتجها المدرسة مج

إن النجاح في تحقی@ المطالب الماد�ة التي ر�ما تتجاوز حتى المتخرجین من . أفراد المجتمع

عادة إنتاج التسرب المدرسي إ الجامعة، ست-قى صورة نمط�ة، أنتجها النظام التر�و� من خالل 

  .�ة مرت-طة -التحصیل الرقمي فحسب"مش"لة تر�و 

  إعادة إنتاج الط�قات: ثان%ا

تخط�4 س�استها ألجل تكو'ن فئة ال تستهدف  في الجزائر رغم أن المنظومة التر�و�ة  

عن -ق�ة الفئات -امت�ازات معینة، إال أن مسار اإلصالح التر�و� أنتج مجموعة من متمیزة 

فالمدرسة -النس-ة لهم . وذو'هم تالمیذمن العدد "بیر األف"ار التي أص-حت تس�طر على 

أص-حت ومن خالل المقار�ة -الكفاءات واإلجراءات التي جاءت لتحق@ أ-عادها، -اتت ت-عث 

تلك  -عض مساراتعلى وجود ط-قات ذات إم"انات ماد�ة ومعنو�ة تم"نها من االنسجام في 

 و�ظهر هذا في ما أص-ح �ش-ه إلى حدِّ  .مقابل ط-قات أخرH غیر قادرة على ذلك .المقار�ة

  :وهذه -عض الصور التي تفسر ذلك ،ات الرأسمال�ة-عید إعادة إنتاج الط-قات في المجتمع

�ة صالتالمیذ من أن الدروس الخصو  في ما هو منتشر لدH أول�اء ـ الصورة األولى تظهر

ن االستغناء عنها م خارج المدرسة مقابل مبلغ ماد�، أص-حت ضرور'ة وال �م"قدّ التي تُ 

هذا المطلب االجتماعي أفرزته البرامج الجدیدة المط-قة في . لتحقی@ النجاح في الدراسة

منها السلوك السلبي لفئة األساتذة الذین �متهنون هذه الدروس -غرض  ،المدرسة لعدة أس-اب
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لضرورة الر�ح الماد� دون مراعاة أ� ضوا-4 أخالق�ة أو قانون�ة أو تر�و�ة، �ضاف إلیها ا

داخل القسم وصعو-ة  االكتظا�التي تفرض أح�انا على -عض التالمیذ اللجوء إلیها -سبب 

وعوامل "ثیرة "لها تعود إلى "ون المقار�ة . الحصول على المعلومات -ش"ل مناسب

فالحاصل غیر ما هو مطلوب في  .التقو�مفي  ها-الكفاءات ال تزال عاجزة عن تطبی@ آل�ات

ن من األساتذة و�عجز و لكفاءات ال یزال مجرد مفهوم نظر� ال �فهمه الكثیر المناهج، وتقو�م ا

  .   عن تطب�قه من استطاع فهمه

تمثل ش"ال من أش"ال الدعوH إلى اإلق-ال على الدروس الخاصة، التي هذه الصورة   

األمر الذ� �فتح مجاال . تنتشر -ش"ل هائل في "ل المواد الدراس�ة وفي "ل المستو�ات

خاصة حین  ،تقدر على دفع م-الغ ماد�ة مقابل تدر'س أبنائها مام الفئات التي الللعجز أ

 واضحفالنجاح في االمتحانات -ات مقرونا -ش"ل  .یرب" المتمدرسین في العائلة �"ون عدد

المؤسسات،  داخلبهذا النوع من التدع�م، رغم أن وزارة التر��ة تشجع على الدروس التدع�م�ة 

م في المدارس الخاصة، التي قدّ قارن -ما یواز'ها في الدروس التي تُ إال أن اإلق-ال علیها ال �ُ 

حاولت الوزارة أ�ضا التضیی@ علیها -القوانین الردع�ة، إال أنها ال تزال تستقطب فئات مختلفة 

تظهر  يالتمن تالمیذ المدارس، و تفرض نفسها "بدیل لعجز المدرسة عن تدارك النقائص 

  .في تحصیل التالمیذ

إن التفسیرات المت-اینة حول هذا اإلق-ال تكاد تجمع "لها على أن الخلل في البرامج   

ألدوارهم -ش"ل صح�ح، وال-عض  األساتذةإلى عدم أداء ال-عض  أرجعها، حتى وٕان الجدیدة

جة عن األسرة اآلخر -انسحاب األول�اء، أو غ�اب الدافع�ة لدH التالمیذ -سبب مؤثرات خار 

د� إلى أن المدرسة تعید إنتاج نفس الط-قات ؤ ولكن المحصلة تِ والمدرسة "وسائل االتصال، 

  . الغن�ة القادرة على مصار'ف الدروس الخصوص�ة مقابل العائالت العاجزة عن ذلك

  المدخالت االقتصاد%ة وتكافؤ الفرص.  2.  4

لمتوقع منها تنش�4 اتشیر الكثیر من النظر'ات االقتصاد�ة إلى أن أكبر االستثمارات   
 .هي االستثمارات التي تحصل في رأس المال ال-شر�  ،النس@ االقتصاد� واالستفادة منه
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أولها . النس@ التر�و� تعمل على عدة مستو�ات حتى ترفع من العائد االقتصاد�فمخرجات 
ینبني -التخط�4 والتنظیر ألجل االنسجام في السوق الداخل�ة الف"ر االقتصاد� الذ� 

"ما أنها تش"ل الید العاملة الفن�ة التي تتح"م في التكنولوج�ا االقتصاد�ة . والخارج�ة لل-الد
  .تصن�عا واستخداما

تبین من الدراسة التي أجراها دن�سون للنمو االقتصاد� في الوال�ات المتحدة "

النمو من % 10أن نحو  1957 - 1929و 1929 - 1909األمر'"�ة في السنوات 

یرجع إلى تحسن مستوH التعل�م سواء في ز'ادة عدد  1929و1909في المدة بین  االقتصاد�

من النمو الحاصل في المدة من % 21الدراسة، وأن نحو  سنوات الدراسة أو ز'ادة أ�ام

"ما قام دن�سون أ�ضًا بدراسة دور التعل�م . یرجع إلى تأثیر التعل�م أ�ضاً  1957إلى  1929

% 15إلى % 5، وتوصل إلى إرجاع 1962 -  1950في ز'ادة النمو في أور�ة في السنوات 

النمو من % 20قام بها شولتز في حین أرجعت دراسة . من النمو إلى تأثیر التعل�م

في الوال�ات المتحدة األمر'"�ة إلى  1957إلى  1929الحاصل في المدة من  االقتصاد�

  1."تحسن مستوH التعل�م

هذه المؤشرات وغیرها مما یوحي إلى العالقة الكبیرة بین ما �م"ن استثماره في التعل�م 

واالستفادة منه في النس@ االقتصاد�، ال تعبر دائما على الش"ل اإلیجابي  لها بدلیل أن     

-عض ال-احثین یرH أن التوسع التعل�مي في الدول النام�ة وخاصة في الدراسات الجامع�ة " 

قد أدH إلى وجود فائض في الخر'جین عن حاجة سوق العمل، وٕالى وقوع قسم "بیر  والعل�ا

منهم في ال-طالة المقنَّعة عند توظیف أعداد منهم أكثر من الحاجة أو ال-طالة الظاهرة عند 

   2".عدم است�عابهم في القطاعات االقتصاد�ة واإلدار'ة

است�عاب "ل المتخرجین من  صالحات التر�و�ة، وهي تحاولالجزائر منذ تطبی@ اإل  

النظام التر�و� في جم�ع مراحله، على مستوH التكو'ن المهني وفي المعاهد المتخصصة، 

. كبر قدر من المتخرجین في النس@ االقتصاد�ألعالي، -حیث تحاول االستفادة -اوفي التعل�م 
                                                 

-http://www.arab ،أنطون رحمة 1
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، لدرجة أنها ولكن المش"لة عم�قة وتتجاوز -ش"ل "بیر ما ینتج عن حر"�ة اإلصالح التر�و� 

وألن االختالفات "بیرة جدا في تحلیل وتحدید مستوH . غیر متوافقة مع الحر"�ة االقتصاد�ة

ن هناك عوائ@ أكیدة أالتر�و�ة أو االقتصاد�ة، فإننا نتصور  ةاالختالالت ور�طها -الحر"�

عائ@  في المنظومة االقتصاد�ة، وأكبر مخرجاتها وصعو-ة اندماجتتعل@ -المنظومة التر�و�ة 

  .�"من في إعادة إنتاج نفس المفهوم التقلید� لوظ�فة التعل�م لدH أفراد المجتمع

السائد لدH أفراد المجتمع هو ر�4 التعل�م -االقتصاد -ش"ل عشوائي یتمثل في الصورة   

النمط�ة التي تتكرر منذ المقار�ات السا-قة، وهي أن التعل�م مسار ضرور� نحو الدخول إلى 

لكن الذ� �س�طر على أذهان التالمیذ . د� -ش"ل �عود -المنفعة على المتعلمالنس@ االقتصا

هو أن الطاقات المتخرجة من التعل�م العالي، وتعطلها عن ذلك -سبب ال-طالة یزرع في 

نفوسهم اإلر�اك الذ� ال یجدون له تفسیرا غیر ما یتعارف عل�ه الناس من المحسو��ة 

وه"ذا نجد . مة ت-عث على عدم تكافؤ الفرصوالحصول على المناصب -طرق غیر سل�

النظام التر�و� �عید نفس المفاه�م السا-قة التي ال تتواف@ مع ما جاء في المناهج، من أن 

،  ومن ثمة استغالل لما یتحق@  التر��ة المدرس�ة مسار الزدهار الشخص�ة وتكو'ن الق�م أوال

@ االقتصاد� -أ� صورة تبتعد عن من "فاءات في تلك الشخص�ة واالستفادة منها في النس

  .تأثیر الشهادة والتفوق الدراسي

المش"لة هي أن هذا التصور غیر متواف@ مع ما هو حاصل من ت-اعد بین النسقین   

االقتصاد� والتر�و�، -سبب حر"�ة األول، وث-ات الثاني بإعادة إنتاج نفس األف"ار الداع�ة 

@ -سبب عدم تكافؤ الفرص من خالل مخرجات وهو ما ال یتحق. إلى صنع النجاح -الشهادة

التعل�م التي حتى وٕان "انت تحمل من الكفاءة والمهارة ما یؤهلها للحصول على وضع�ات 

اقتصاد�ة واجتماع�ة متناس-ة مع تعل�مهم وتكو'نهم، فإنها تصطدم -مجموعة من العوائ@ 

تماع�ة واإلدار'ة والثقاف�ة المعروفة في المجتمع الجزائر� والتي تعترف بوجودها جاال

  . المؤسسات الرسم�ة في ال-الد
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  االنعKاسات والتواؤم.. األستاذ وقضا%ا المجتمع .  5
وضعت اإلصالحات التر�و�ة أستاذ التعل�م المتوس4 في موقع معقد "ثیرا -النس-ة   

المسؤول من جم�ع األطراف على نجاح فهو . راء اإلصالحلحجم األهداف المرجوة من و 

المخططین والمشرفین على أدائه �حملونه المسؤول�ة من موقعه و مقاصد المنظومة التر�و�ة، 

"مستخدم متكون ألجل إنجاز عمل�ة التعل�م والتر��ة في المدرسة وف@ القوانین والتوجیهات 

والمجتمع ینظر إل�ه على أنه المسؤول على . فالتي یتلقاها، ووف@ األجر الذ� یتلقاه "موظ

  . ه�حصل في مجال تكو'ن أفراد نجاح أو فشل �م"ن أنأ� 

م المخططون للس�اسة التر�و�ة النتائج السنو�ة التي یتحصل علیها التالمیذ �ّ قعندما �ُ   

في موازنة ما حققه األستاذ خالل السنة الدراس�ة -النس-ة لقسم  تكون فإن المعاییر األساس�ة 

. في االمتحان الوطني في شهادة التعل�م المتوس4 ااالمتحان مع النتائج المتحصل علیه

والح"م على النجاح والفشل �"ون من خالل النسب المئو�ة المحققة لكل أستاذ في مادة 

  .تاذ من األكفاء، والع"س صح�حهذا األس دّ و"لما "انت مرتفعة عُ . تدر'سه

عندما تظهر نتائج التالمیذ الفصل�ة أو السنو�ة فإن النجاح من منظور أفراد المجتمع   

والغالب في تقو�م األداء �"ون من خالل التالمیذ أنفسهم، . هو في األستاذ، و"ذلك الفشل

لى األساتذة �عتبر -حیث أن األول�اء �عتمدون في أح"امهم على أبنائهم، و"ل ما �قدمونه ع

  .هو الف�صل في "فاءة األستاذ

األستاذ هو  عدّ المجتمع ومن خالل ما �حصل ف�ه من سلو"ات، مرده للمدرسة، و�ُ   

التلمیذ  فالوقت الذ� �قض�ه. المسؤول األول في نظر أفراده -التنشئة اإلیجاب�ة أو السلب�ة

داخل المدرسة �"ون ضمن النشاطات الصف�ة التي یتح"م فیها األساتذة، و-التالي ف"ل ما 

  .�صدر من التالمیذ هو نتیجة تع"س ما قام -ه األستاذ في الصف

أن هناك عوامل  سببهذه األح"ام وٕان "انت من حیث الموضوع�ة غیر سل�مة -

من خالل ما یراه في األستاذ خارج المدرسة عدیدة تتح"م في "ل ما سب@، إال أن المجتمع و 

یتجهون نحو تلك األح"ام وغیرها مما �ضع األستاذ في موقف المسؤول عن "ل  أفراده یجعل
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خاصة منها ما یتعل@ -القضا�ا   .صغیرة و"بیرة تحدث لدH التالمیذ داخل وخارج المدرسة

  :درسة، والتي نجد منها ما یلياالجتماع�ة التي ال توجد لها تفسیرات -عیدة عن مسؤول�ة الم

  قض%ة التقو%م.  1.  5
التقو�م وف@ المقار�ة -الكفاءات مبني على أطر نظر'ة تثّمن الفاعل�ة الفرد�ة للمتعلم، 

-حیث أنه "ما �ستط�ع تكو'ن تعلماته بنفسه من خالل توج�ه األستاذ، فإنه �ستط�ع أ�ضا 

 المتت-ع لما جاء فيف. �ةتالتقو�م الذااكتشاف النقائص ومعالجتها معه من خالل أسالیب 

المناهج المدرس�ة یجد األهداف األساس�ة التي ُترتجى من التر��ة المدرس�ة، هي ال-حث عن 

أنجع السبل التي �حق@ فیها المتعلم مجموعة من الكفاءات التي تتناسب وقواه العقل�ة، 

مهارات الحف� والتذ"ر، وم"تس-اته الفطر'ة، من حیث الذ"اء والدافع�ة نحو التعلم، و 

والمقار�ة -الكفاءات ت-حث على . والمعالجة المعرف�ة لمختلف الوضع�ات التعلم�ة والح�ات�ة

. التكو'ن الذاتي واالجتماعي للمتعلم دون مقارنته -أقرانه من حیث مردود�ة اإلنتاج المنتظر

التمیز في تحصیل -معنى أن  .فالمتعلم یبني تعلماته من خالل میوله وم"تس-اته وقدراته

الكفاءات لد�ه، مردود لما یتحق@ في شخصیته من تكامل بین ما �حمله من م"تس-ات من 

خارج المدرسة، وما یتعلمه في المدرسة، واألستاذ �قوم بتلق�حها -األطر التي تم"نه من بناء 

  .التعلم ذات�ا، وال تكون المقارنة في التحصیل إال من خالل مستوH المتعلم فق4

للنظر'ة  ه الزاو�ة نجدها في بناء التعلمات من خالل تبني المدرسة الجزائر'ةهذ 

حیث تفرض على المدرس اخت�ار أنسب الطرق . في التعل�م المتوس4" لب�اجي"البنائ�ة 

وهذا واضح في المناهج المدرس�ة والوثائ@ المرافقة ودلیل . لتطب�قها في الواقع المدرسي

ر'ات التي تر"ز على العمل�ات العقل�ة والمعرف�ة أكثر من األستاذ، حیث تدخل ضمن النظ

  :واألدلة على ذلك "ثیرة نوردها ف�ما یلي. الجانب السلو"ي الظاهر� للتعلم

  :الدلیل األول

هذه المعارف التي "�ظهر في توض�ح معنى المعارف القبل�ة ونظر'ات التعلم حیث أن   

و�قصد بها األف"ار و التصورات التي . التعلم/�م�أتي بها التلمیذ إلى القسم قبل عمل�ة التعل
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یبرزها التلمیذ في الدرس عندما �طلب منه وصف وتفسیر الظاهرة علم�ا، أ� أن التلمیذ 

�حمل معه إلى الدرس محتوH معینا من المعارف األول�ة انطالقا من خبراته الیوم�ة المختلفة 

و'نطل@ األستاذ من هذه . . . ش ف�ه الذ� �ع�) المنزل ـ الشارع ـ المدرسة ( من الوس4 

التصورات الستخراج الفرض�ات ومن بناء وضع�ات تعلم�ة تجعل التلمیذ یواجه أف"اره مع 

أف"ار غیره ومع تفاعله مع الظاهرة تجر'ب�ا وما تفرزه من حقائ@ علم�ة �قتنع بها في عمل�ة 

  1."بنائ�ة نشطة، حسب النظر'ة البنائ�ة

تبّني النظر'ة البنائ�ة في إشراك التلمیذ في بناء التعلم ذات�ا من  فاإلشارة هنا واضحة في

  .خالل م"تس-اته التي تعتبر -مثا-ة تصورات أول�ة تبنى علیها المعرفة المستهدفة

  :الدلیل الثاني

و ر�ما ال    : "�شیر دلیل األستاذ لمادة اللغة العر��ة في عنوان خاص بتعر'ف البنائ�ة  

نا -أن األف"ار التي تدور حول مفهوم الكفاءة، وحول التعل�م بوساطة نعدو الحق�قة إذا قل

الكفاءات قد اتخذت من البنائ�ة قاعدة ومنطلقا لها، ألن التدر'س بوساطة الكفاءة تدر'س 

  2."یوصي بخل@ األوضاع والظروف التي تت�ح للمتعلم أن یبني معارفه بنفسه

  :دلیل الثالثال

لمادة علوم الطب�عة والح�اة لمرحلة التعل�م المتوس4 في جاء في الوث�قة المرافقة   

نسج ش-"ة تر�4 مختلف الم"تس-ات : " توض�ح معنى اإلدماج في التدرج في التعلمات أنه

والذ� ) اإلدماج داخل المعرفة(ب-عضها ال-عض بدال من توز'عها في بن�ات معرف�ة للمتعلم 

  3."�سم�ه ب�اجي -التطاب@ أو المالءمة

                                                 
، دیوان المطبوعات المدرس�ة، الوث%قة المرافقة لمنهاج العلوم الفیزHائ%ة والتكنولوج%ا، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 1

 77، ص2005الجزائر، 
العلوم الفیز'ائ�ة والتكنولوج�ا، دیوان المطبوعات المدرس�ة، الجزائر، ، الوث�قة المرافقة لمنهاج وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 2

 77، ص2005
، الوث�قة المرافقة لمنهاج مادة علوم الطب�عة والح�اة، دیوان المطبوعات المدرس�ة، الجزائر، وزارة التر��ة الوطن�ة -الجزائر 3

 174، ص2013
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حیث أن تقو�م الكفاءات . في عمل�ة التقو�م ال یتماشى وهذه النظرة للتعلمالحاصل 

�"ون -مراق-ة مستوH المتعلم من مرحلة إلى مرحلة دون مقارنته بزمالئه في الصف إال -عد 

لكن الواقع . التأكد من تحق@ الكفاءات المستهدفة، ثم تكون الحقا عمل�ة المقارنة بزمالئه

یزال �سود التصور الذ� یرمي إلى تفعیل أسالیب التقو�م التقلید�ة  غیر ذلك الیوم، حیث ال

وهو األمر المتناقض مع بناء . المبن�ة على مقارنة تحصیل التلمیذ من خالل تحصیل زمالئه

  . المقار�ة -الكفاءات

فالنتائج التي یتم من خاللها االنتقال من مستوH إلى آخر و'تا-عها أول�اء التالمیذ 

ئ@ االمتحانات للتلمیذ، وال �م"ن لألستاذ أن ااس على ما فعله القلم األحمر في وثمبن�ة -األس

تفرضه �حق@ أ� مستوH من ق�اس أو تقی�م ألداء التالمیذ من غیر هذا الطر'@ الذ� 

 -مامن خالل تثمین جهود المدرسة في تكو'ن أفراده  .القوانین وتسیره مطالب المجتمع

  .االخت-اراتحصلوه من نتائج في الفروض و 

   عالم%ةاألستاذ والقضا%ا اإل.  2.  5
في مستوH اإلعالم،  في ح�اته االجتماع�ة -القضا�ا التي تحدث ذینجذب األستا  

ر -المتغیرات التي س�اس�ا وثقاف�ا واقتصاد�ا، مما ینع"س على مردوده في المدرسة، فیتأث

وما �حدث منذ . تحصل في الدول العر��ة "أ� فرد تحر"ه القوم�ة العر��ة مهما "انت قوتها

فترة االنفتاح الس�اسي في الجزائر وما تالها من مش"الت س�اس�ة وأمن�ة -اتت تكون في 

هذه الظاهرة دخلت إلى المدرسة من . مجموعها ظاهرة �صطلح علیها اإلعالم -اإلرهاب

خالل انشغال أفراد المجتمع بتلك القضا�ا فأفرزت مصطلحات یتناقلها التالمیذ -ش"ل أو 

لكنها -النس-ة لسنهم وهم ما هم عل�ه من فضول في سن . -آخر بوعي أو -غیر وعي

األستاذ في موقف ال ینسحب ف�ه من التظاهر أنه ال یتا-ع األحداث وأن المراهقة، س�ضعون 

ال یجد المجال -أ� صورة في أن یثیر أ� قض�ة  وفي نفس الوقت. لد�ه موقفا من "ل ذلك

لكن الظاهرة التي �"ون فیها التلم�ح من الطرفین التلمیذ . منها مادام ملتزما -النظام المدرسي

یتقدم لحظات و'تأخر لحظة حینما تصدر لفظة واألستاذ ستكون في مجموعها انشغاال خف�ا 

، فتحدث األثر الخفي الذ� �صور األستاذ على أنه واحدة من تلك المصطلحات اإلعالم�ة
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الطرف الذ� یجب أن یوضح و�شرح و�فسر ما �حدث، ألنه في تصور التلمیذ المرجع الذ� 

وفي هذه المحطة -الذات حین ال یجد التلمیذ ما �ش-ع فضوله و'جیب . �فصل في القضا�ا

حس غي المدرسة -عیدة عن على استفساراته یبتعد بذهنه عن المتا-عة المدرس�ة، ألنه �

  .الحدث، و-عیدة عن انشغاللته

الس�اس�ة  مسائلإن هذه القض�ة تكون في مستوH معقد ال تظهر قوته حینما تثار ال  

واألمن�ة -النس-ة للتلمیذ "ونه ی-قى صغیرا علیها وال تحر"ه سوH االنشغاالت األسر'ة 

ار في قضا�ا أكثر جاذب�ة "الفن لكنها تتعقد في مستوH أكبر حینما تث. والمجتمع�ة بها

فالمدرسة إن حاولت تكو'ن المتعلم -التزامها -النظام التر�و� المدرسي الذ� ال . والر'اضة

تحدث فیها الضجة اإلعالم�ة مجال ف�ه لتلك القضا�ا، س�عاد -عثها من جدید في "ل مرة 

ا �ع"س الس�طرة التي على إحدH تلك الظواهر، ول�ست لع-ة "رة القدم إال نموذج في متا-عته

تفرضها على التالمیذ في إدخالها إلى المدرسة حتى في ز'هم وسلو"اتهم وقصات شعرهم 

وحواراتهم وتنافسهم -ما یجعل األستاذ مرة أخرH في موقع -عید جدا عن انشغاالتهم، حتى 

  .عیدة "ل ال-عد -النس-ة للنظام التر�و� -وٕان "انت 

�4 -المدرسة ل�ست جدیدة، وال تخص الجزائر فق4 هذه المواقف اإلعالم�ة التي تح  

ألنها ظواهر عالم�ة تجذب إلیها "ل الشرائح ومن "ل األعمار، لكن طرق تناول المدرسة 

لبرامجها ومساحات المناورة حولها والحوار في ت-عاتها، هو الذ� �حتاج إلى مواقف واضحة 

تر�و�ة و�یداغوج�ة عال�ة  من طرف التخط�4 الس�اسي تجاهها، "ما تحتاج إلى مهارات

تتطلب من األستاذ التدرب علیها لیتم"ن من تنظ�م وجودها في ح�اة المتعلمین، حتى تكون 

وهو الذ� نفتقر إل�ه في الح�ة االجتماع�ة ""ل، لكن . لكل حادثة مساحتها في مسار التلمیذ

رها التي هي المدرسة أولى في أن یبنى نظامها التر�و� وف@ تحوالتها وتمظهرها في صو 

فمن الغرا-ة اال تلعب الظاهرة المدرس�ة أ� دور في التحوالت " .علیها من قوة في التأثیر

  1."االجتماع�ة والس�اس�ة الكبرH، التي �عرفها العالم في الوقت الراهن

                                                 
 195عبد الكر'م غر'ب، مرجع ساب@، ص 1



في الجزائر                          وء اإلصالح التر�و� واقع األستاذ في ض                                لرا�عالفصل ا

 255 

  والمطالب االجتماع%ةاألستاذ .  3.  5

في ضغ4 السرة والمجتمع  -المطالب االجتماع�ة التي اشرنا إلیهایتأثر النظام التر�و�   

على المدرسة في تحو'ل مسار التمدرس نحو وجهة الشهادة والوظ�فة، لكن و-ش"ل مختلف 

عن هذا قد �مارس "ل من النظام المدرسي والنظام األسر� ضغطا على اآلخر من دون 

   .إحداث التكامل المطلوب في مجال التنشئة االجتماع�ة للمتعلم بتقارب تصوراتهما

رسة في بدا�ة "ل موسم جدید تلقي على األسرة من خالل مطالبها ضغطا فالمد  

مفرطا على األسرة ماد�ا واجتماع�ان إلى درجة أن ما یتعارف عل�ه -الدخول االجتماعي 

فالمطالب . �ستعد ف�ه "ل منهما لآلخر. أص-ح مر�وY -الدخول المدرسي -ش"ل تالزمي

أدوات ومحاف� و"راسات و"تب وتسج�الت إدار'ة التي تجتهد األسر في تلبیتها من الماد�ة 

تلیها التسج�الت في االمتحانات -استعمال مواقع االمتحانات "لها مجتمعة تجند النظام 

هذه الحر"�ة . ألبنائهماألسر� نحو تحق�قها، حتى �طمئن أفرادها أنهم وفروا سبل النجاح 

حساسا اذ "ممثل للمدرسة موقفا القائمة في بدا�ة "ل موسم دراسي تجد لها في موقع األست

طالب -النتائج هو األستاذ ألنه لذلك فأول من �ُ . یرH من خالله أنه المهندس لكل مجر'اتها

هذا هو تصور اغلب . فلماذا ال ینجح ابناؤنا طالما تحققت جم�ع احت�اجاتهم. "طلب فلبینا"

  .األسر للمدرسة وعلى رأسها األستاذ

األسرة متا-عة األبناء في إنجازهم للواج-ات وفي  -المقابل فالمدرسة تطلب من  
انتظامهم -قوانینها في االنض-اY واالشتراك معها في التنشئة المدرس�ة، و�"ون الم"لف بذلك 
دائما هو األستاذ ألن دوره ال یتوقف عند الحد التر�و� فق4، فالمتا-عة المستمرة لمسار التعلم 

ه -العالمات "ما �عبر عنه -التواصل مع األسر، لذلك تكون -التقو�م المستمر والذ� �عبر عن
سر� فالمواقف التي یوضع فیها األستاذ تكون في التوفی@ بین مطالب النظامین األ

یثار الموقف الذ� هو عل�ه المدرس الیوم في فاعلیته تجاه تقر'ب الرؤH بین وهنا . والمدرسي
اصلة بین األسرة والمدرسة خلفت أضرارا ألن الهوة الح .نظرة اآل-اء لمطالب المدرسة والع"س

"بیرة على المردود التر�و� للمتعلمین في مستوH التحصیل أو في مستوH السلو"ي 
یبدأ -األساس في تحو'ل الف"رة المس�طرة على أفراد المجتمع عامة لذلك فدوره . واالجتماعي

ماع�ة "بدیل عن واألسرة -الخصوص حول دور المدرسة المنوY بها اتجاه التنشئة االجت



في الجزائر                          وء اإلصالح التر�و� واقع األستاذ في ض                                لرا�عالفصل ا

 256 

�ط-ع  أضحىفي مواجهة هذا الخلل الوظ�في، الذ� و "  .التعلم المر�وY -الشهادة والوظ�فة
العالقة ما بین األسرة والمدرسة في الوقت الراهن، والوعي بت-عاته االجتماع�ة المتمثلة في 

@ بین یبرز دور المدرس في التوفی 1."العطالة وانسداد اآلفاق، وتفشي اإلحساس -ال�أس
  . التصورات العامة لكلى المؤسستین تجاه العمل�ة التر�و�ة

  المسار المهنيو األستاذ .  4.  5
تحت المجهر لدH جم�ع فئات المجتمع  ذلعل من أعقد المسائل التي أدخلت األستا  

والعمل النقابي  ،ضرا-اتواإل ،مسألة األجور ،وأص-ح حدیث العام والخاص من خاللها
فهذه المسائل التي یتحرك فیها اجتماع�ا جعلته . والخدمات االجتماع�ة والدروس الخصوص�ة

و-غض النظر عن األح"ام التي تصدر من طرف أفراد  .ال ینفصل عن المجتمع في عالجها
المجتمع حوله، و-عیدا عن اتجاهها -الصدق أو النفي، فإن القض�ة ال تتوقف في هذا 

بل ما یهم فیها انع"اسها على العمل�ة التر�و�ة، حیث أن "ل ما . من التناول فحسب H المستو 
�حاY -شخص المدرس لوظ�فته التعل�م�ة، ال لشخصه اإلنساني -ق�مه وثقافته وسلو"اته، 
ینع"س على مردود المتعلمین وعلى اكتسابهم للكفاءات واألهداف المسطرة في الس�اسة 

  :نع"اس تتمثل ف�ما یليوأوجه هذه اال. التر�و�ة
   .ماد� ال یهتم لمصلحة التلمیذ -قدر ما یهتم لمصلحته ،نه جشعأـ نظرة المتعلم لمعلمه 

�ه عندما ینتقص لدـ توسع الهوة بین المعلم والمتعلم في مستوH الق�م التي تضعف صورها 
  .أمامه من هی-ة معلمه

  .من طرف المتعلمین اج-اتعلى النظام التر�و� في السلوك وفي أداء الو  ـ التمرد
ـ سقوY الق�مة الرمز'ة لمهنة المر�ي في تصور المتعلم، فتمنعه من التف"یر في ممارستها 

  .وتقد�سها مستق-ال
 Hـ انتشار الوسوم السلب�ة في الوس4 المدرسي تأثرا -ما هي عل�ه داخل -عض األسر ولد

  .-عض فئات المجتمع
شترك فیها �ولعل األس-اب "ثیرة في ترسیخ هذه االنع"اسات السلب�ة على رمز'ة المر�ي والتي 

واإلعالم بجم�ع وسائله في جزء آخر، والنظام الس�اسي . األستاذ أوال -مساهمته في جزء منها
ولذلك فالمسؤول�ة مشتر"ة تجاه هذه  .في جانب آخر، وأخیرا أفراد األسرة والمجتمع

   . االنع"اسات
                                                 

 178غر'ب، مرجع ساب@، صعبد الكر'م  1
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  استخالصات

المنظومة التر�و�ة في الجزائر، حاول ال-احث  إصالحالذ� تم ف�ه  سارالم -عد عرض

المستعملة في س�استه، وعالقتها -العمل�ة التر�و�ة لدH أستاذ المفاه�م البیداغوج�ة تقد�م أهم 

ثم وفي ظل المتغیرات الحاصلة على المستوH العالمي وفي الجزائر حاول . التعل�م المتوس4

-معالجة -عض القضا�ا التي حصل بها وضمنها سوسیولوج�ا اإلصالح ال-احث االقتراب من 

لثقاف�ة والس�اس�ة التي جعلت النظام التر�و� یتجه في محاولة لر�4 المتغیرات االجتماع�ة وا

  .نحو ما هو عل�ه اآلن

-عد ذلك حاول ال-احث توظیف -عض الرؤH النظر'ة حول أ-عاد اإلصالح واستعار 

"مقار�ة ال ترتقي إلى مستوH ما أفرزته النظر'ات ال-احثة في  ،فیها مسالة إعادة اإلنتاج

ادة إنتاج -عض إفرازات الوضع�ة االجتماع�ة من مجاالته، ولكنها تقترب من محاولة إع

خالل تأثیر س�اسة اإلصالح األخیرة، التي "ان من أهم نتائجها بروز ط-قات مت-اینة في 

  . ولكنه �ساهم -ش"ل "بیر في ذلك ،المجتمع، ال �ش"ل النظام التر�و� ال-اعث على ظهورها

 ،ألستاذ في المجتمع-عض القضا�ا التي تع"س صورة ا أثار ال-احث في األخیر

له مسؤول�ة "ل ما �قع حمّ تتقاذفه ف�ه مختلف أط�اف المجتمع، منها ما �ُ وتضعه في مواقف 

من تخلف أو فشل، ومنها ما �ضعه موضع الضح�ة التي تحملت وزر انسحاب المؤسسات 

 المرحلة منه هتتطل-التر�و�ة األخرH عن التنشئة في المجتمع ، وقدم ال-احث رؤ�ة حول ما 

، ثم في حر"یته داخل النظام التفاعل معها في حدود قدراته الف"ر'ة قبل "ل شيء من

  .الُم"ّونة عل�ه االجتماعي -غ�ة تحسین صورته
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  تمهید

حینما شرعت المدرسة الجزائر�ة في تطبی� اإلصالح التر�و�، 
انت المناهج 

المدرس-ة هي اإلطار المنهجي والتر�و� الذ� -شرح المقار�ة +الكفاءات و�خط& لها 

و
ان األستاذ في مرحلة التعل-م المتوس& أهم فاعل . أسالیب إسقاطها في الواقع المدرسي

من خالل االنتقال من مستو< التدر�س التقلید� الذ�  ینتظر منه تحقی� أهدافها التر�و-ة


ون ف-ه ملقنا و مه-منا على مسار التعلم، إلى مستو< أرقى في منظور التر�-ة المدرس-ة -

ونظر�ات التر�-ة المدرس-ة، فأص+حت المناهج تنظر إل-ه منظما ومنشطا ومسهال لعمل-ات 

تسعى نحو وضعه في إطار المحور التعلم ومعدا لوضع-اتها، في مقابل المتعلم الذ� 

 . الفاعل في العمل-ة التر�و-ة

هذا الفصل ومن خالل ما سب� -سعى ال+احث ف-ه نحو عرض مختلف األطر  

المنهج-ة التي -قابل فیها أ+عاد المناهج المدرس-ة مع أداء األستاذ في هذه المقار�ة 

حیث عالج ، س+ة لمتغیر�ها +الن ف-شیر إلى المناهج المستخدمة في الدراسة  .+الكفاءات

 ذاألستابتحلیل المحتو< 
فاءاتها المختلفة، وأسق& على العمل-ة التر�و-ة التي -حتل فیها 

، ثم تناوله ومتطل+اته مجاالتموقع الفاعل في توجیهها منهجا آخر حدد من خالله 

اإلجراءات األدوات المستعان بها في تحقی� بین  و  تهاعینتعرض لمجاالت الدراسة وحدد 

  .التي سعى نحو معالجة الفروض بها المیدان-ة
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 في الدراسة ةهج المعتمداالمن.  1

یتطلب ال+حث العلمي منهجا دق-قا واضح األهداف، دق-قا في أسلو+ه وعرضه   

ع+ارة عن عدة أدوات استقصائ-ة تستعمل في : "والمنهج في مفهومه. لمش
لة ال+حث

صل-ة والثانو-ة ال+شر�ة والماد-ة، البیئ-ة والف
ر�ة، استخراج المعلومات من مصادرها األ

ینص " 
ما أن المنهج. 1"تنظم +ش
ل مترا+& ومنس� لكي تفسر وتشرح وتحلل و-عل� علیها

إال أن الخصوص-ات التي  2."على 
-ف-ة تصور وتخط-& العمل حول موضوع دراسة ما

ألن نوع " المناسب لها تمیز 
ل دراسة عن غیرها، تحتم على ال+احث اخت-ار المنهج 

   3."الظاهرة أو المش
لة المدروسة هي التي تقرر ذلك

ألن المناهج في علم االجتماع 
ثیرة ومتنوعة فإن ما یتناسب مع دراستنا التي 

أن ال+حوث في علم االجتماع " حیث. المنهج الوصفيتحتاج إلى الوصف والتحلیل هو 

فال+حوث الوصف-ة تسعى إلى وصف  ..+صفة عامة وصف-ة أو تفسیر�ة أو 
لیهما 

في حین تسعى ال+حوث التفسیر�ة إلى تقد-م أس+اب سوسیولوج-ة .. العمل-ات االجتماع-ة 

ونحن في +حث األ+عاد التر�و-ة للمنظومة التر�و-ة ومقابلتها +األداء  4."لحدوث شيء ما

ا األخیر على التر�و� لألستاذ نحتاج إلى وصف وتحلیل العالقة بینهما من حیث قدرة هذ

تاج إلى حن تلك األ+عاد التر�و-ة وحتى نصل إلى. تحقی� أ+عاد المنظومة التر�و-ة

في المناهج المدرس-ة لمرحلة التعل-م توض-حها من خالل ما تحمله الكفاءات المستهدفة 

+غ-ة 
شف ما تستهدفه الس-اسة التر�و-ة +عد  منهج تحلیل المحتو" فنستخدم المتوس&، 

  .أ ال+حث في تحلیل المناهج دولذلك فس-
ون هذا األخیر مبت .المدرسة اإلصالحات من

                                                 
 396،ص2006،دارالشروق للنشر والتوز�ع،عمان،الردن،3،]مقدمة في علم االجتماعمعن خلیل عمر وآخرون، 1
،دار القص+ة 2تدر�+ات عمل-ة، ].منهج�ة ال*حث  العلمي في العلوم اإلنسان�ةمور�س أنجرس،  2

 99،ص2006للنشر،الجزائر،
 396، مرجع ساب�،صمعن خلیل عمر وآخرون  3
،دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط+اعة،عمان، 1،]نظر+ة علم االجتماع المعاصرمصطفى خلف عبد الجواد،  4

 106،ص2009األردن،
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  منهج تحلیل المحتو" .  1.  1

تحلیــــل المحتــــو< -عنــــي طر�قــــة تجزئــــة موضــــوع الوث-قــــة أو الوثــــائ� إلــــى عناصــــر " 

ثــم إعــادة تر
یبهــا لفهــم الموضــوع . صــغیرة تســمح لل+احــث حســابها ودراســتها 
م-ــا) وحــدات(

" تحلیـــل المحتـــو< "الجـــدیر +المالحظـــة هـــو أن 
ثیـــر مـــن ال+ـــاحثین مـــن -عتبـــر و  1".+شـــمولیته

مــنهج " مــنهج، فــي حــین -عتبــره آخــرون تقن-ــة +حــث، فنجــد فــي المجــال األول اإلشــارة +ــأن 

تحلیــل المضــمون ینطــو� علــى مجموعــة خاصــة مــن اإلجــراءات والمشــ
الت خاصــة ف-مـــا 

-عتمـــد تحلیـــل " مـــن الواضـــح أن  وفـــي ســـ-اق آخـــر نجـــد  2."یتعلـــ� +ـــأدوات جمـــع الب-انـــات

المحتو< عند توظ-فه لدراسة المشـ
الت علـى عـدد مـن الخطـوات المنهج-ـة، +عضـها ینتمـي 

إلى خطوات المنهج العلمي العام، أو ال+حث العلمي +صفة عامة، واألخر< تمیزه عن غیـره 

  . فنجده هنا -عبر على منهج 3."من المناهج، وتعتبر من سماته األساس-ة


تقن-ـة +حــث وال ترتقـي إلـى أن تكـون منهجـا قائمـا بذاتــه، " -ضـا أنـه -سـتخدم نشـیر أ

إذ أن هــذا األخیــر لــه مــن األ+عــاد النظر�ــة والفلســف-ة التــي تســاعد علــى دراســة الظــواهر مــن 

منظار 
لي، أ� دراسة الظواهر في إطارها العام وفـي مختلـف السـ-اقات التـي تتفاعـل فیهـا 

تقن-ـــة غیـــر :" أنـــه )تحلیـــل المحتـــو< (نجـــد أ-ضـــا مـــن -عتبـــر  ومـــن بـــین التعر�فـــات 4."ومعهـــا

م+اشـرة للتقصـي العلمــي، تطبـ� علـى المــواد الم
تو+ـة، المسـموعة أو المرئ-ــة، والتـي تصــدر 

عــن األفــراد  أو الجماعــات أو تتنــاولهم، حیــث -
ــون المحتــو< غیــر رقمــي، و-ســمح +الق-ــام 

تقن-ـة +حـث " 
ما -عـرف علـى أنـه  5" +حساب 
-في أو 
مي بهدف التفسیر والفهم والمقارنة

                                                 
، دار الهد< للط+اعة والنشر والتوز�ع، عین 1]  ،مناهج وأدوات ال*حث العلمي في العلوم االجتماع�ةرشید زرواتي،  1

 .163، ص2007ملیلة، الجزائر، 
، دار الفجر للنشر والتوز�ع،القاهرة، مصر، 1، ]أسس المناهج االجتماع�ةبلقاسم سالطن-ة، حسان الج-الني،  2

 70، ص2012
 65لساب�، صالمرجع ا 3
،  طاكسیج للدراسات والنشر والتوز�ع، الجزائر،  1] ،تحلیل المحتو" لل*احثین والطل*ة الجامعیینیوسف تمار،  4

 9، ص2007
، ترجمة بوز�د صحراو� وآخرون،  تدر+*ات عمل�ة. منهج�ة ال*حث العلمي في العلوم  اإلنسان�ة مور�س أنجرس ،  5

 98، ص 2004دار القص+ة للنشر، الجزائر ، 
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منهج-ــة تســتعمل فــي تحلیــل الرمــوز اللغو-ــة وغیــر اللغو-ــة الظــاهرة دون ال+اطنــة، الســاكنة 

   1"منها والمتحر
ة، ش
لها ومضمونها والتي تش
ل في مجملها بناء مضمون صر�ح وهادف

ا فـي وعلى العموم فإن منهج تحلیل المضمون 
ما -سمى أ-ضـا قـد شـهد تطـورا 
بیـر 

مختلف الدراسات االجتماع-ة +عد أن 
ان مستخدما في نطاقات ض-قة فـي تحلیـل األعمـال 

" إال أنـــه . األدب-ــة والمقــاالت الصــحف-ة والبــرامج الســـمع-ة ال+صــر�ة والتصــر�حات الس-اســ-ة

أخـــذ یتعـــاظم أكثـــر وأكثـــر فـــي ال+حـــث االجتمـــاعي، خصوصـــا ألنـــه یتـــ-ح إم
ان-ـــة المعالجـــة 

  2."ت والشهادات التي تنطو� على درجة معینة من العم� والتعقیدالمنهج-ة للمعلوما

المدرسة وعالقة المناهج +اإلصـالح التر�ـو� +ووفقا لما یتماشى ودراستنا التي تتعل� 

الحاصـــل بهـــا نختـــار مـــن التعر�فـــات الكثیـــرة التـــي تصـــف مـــنهج تحلیـــل المحتـــو< التعر�ـــف 

الرمز�ــــة للمــــادة االتصــــال-ة فــــي شــــ
ل إن التحلیــــل یتنــــاول الخصــــائص اللغو-ــــة و :" التــــالي

إلـــــى مـــــادة قابلـــــة ، وأنـــــه -ســـــعى لتحو�ـــــل المضـــــمون مصـــــطلحات تخضـــــع للضـــــ+& الـــــدقی�

ورود  و-قــوم علــى أســاس تكــرارات ، وتحلیــل المضــمون،والمقارنــة والق-ــاس الكمــيللتلخــ-ص 

  3."+طر�قة نظام-ة هذه الخصائص

  أنواع تحلیل المحتو" . أ   

. المنــــاهج الكم-ــــة والمنــــاهج النوع-ــــة: إلــــى فئتــــین -م
ــــن تصــــنیف تحلیــــل المحتــــو<   

فــاألولى توســ-ع-ة تحلــل عــدد 
بیــر مــن المعلومــات المــوجزة، وتســتمد ذلــك مــن تكــرار ظهــور 

والثان-ــــة تكث-ف-ــــة، تحلــــل عــــدد قلیــــل مــــن المعلومــــات المعقــــدة . الخصــــائص المــــراد دراســــتها

  4.والمفصلة، الحاضرة أو الغائ+ة في الخاص-ة المدروسة

                                                 
 7مرجع ساب�، ص یوسف تمار، 1
، الم
ت+ة 1، ]دلیل ال*احث في العلوم االجتماع�ةر�مون 
-في و لوك فان 
مبنهود، تعر�ب یوسف الج+اعي،  2

 265، ص1997العصر�ة، صیدا، بیروت، لبنان ، 
 ن الج-اللي، المرجع الساب�،صبلقاسم سالطن-ة، حسا 3
 265ر�مون 
-في و لوك فان 
مبنهود، المرجع الساب�، ص 4
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إلى هذا التقس-م فهناك تقس-مات أخر< تتناول أنواعه من زوا-ا أخـر<، نجـد منهـا مـا إضافة 

  : -صنفه إلى نوعین هما

والمقصــود بــذلك تجــز�ء موضــوع . التحلیــل المــاد� للمحتــو<، أ� تحلیــل مــادة المضــمون ـــ 

ال+حث إلـى عناصـره األول-ـة، ثـم -قـوم ال+احـث +حسـاب مـاد� 
مـي لعـدد الفقـرات أو الجمـل 

  . كلمات والرموز، والتي تدل على مضمون موضوع واحدأو ال

ــــ  التحلیــــل المعنــــو� للموضــــوع، أ� تحلیــــل معنــــى الموضــــوع، وف-ــــه -قــــوم ال+احــــث بتحلیــــل ـ

المعــاني التــي تعطیهــا الفقــرات أو الجمــل أو الكلمــات أو الرمــوز فــي الــنص للموضــوع، 
مــا 

� حوصـلة جم-ـع المعـاني -قوم بتفسیر 
ل معنى على حدة، ثم -صل إلى مرحلة التر
یب أ

  1.مع +عضها ل-عطي وحدة 
املة متكاملة ومتناسقة ومترا+طة لموضوع ال+حث

  ب ـ خصائص تحلیل المحتو" 

أهم خصائص تحلیل المحتو< أو تحلیـل المضـمون أنـه ینطـو� علـى أشـ
ال مت+اینـة   

  :2من التحلیل للمادة المراد دراستها، فنجد منها

موضــوعات، فت+حــث فــي +عــض العناصــر الم
ونــة للخطــاب ـــ التحلــ-الت التــي تر
ــز علــى ال

وهــي نوعــان فئــو� یر
ــز علــى احتســاب ومقارنــة تكــرارا +عــض الخصــائص المصــنفة . مــثال

ونــوع آخــر تقی-مــي یتنــاول األح
ــام التــي -صــوغها المتحــدث، . مســ+قا فــي فئــات ذات داللــة

  .ف-حسب تكرار مختلف األح
ام واتجاهاتها

fمـــا فـــي الخطـــاب فتحلـــل الع+ـــارات أو األلفـــا
ــــ .ــــ التحلـــ-الت الشـــ
ل-ة التـــي تتنـــاول الشـــ
ل 

وهـي تحـاول . التحل-الت البنیو-ة التي تر
ز على الك-ف-ة التي تتناس� فیها عناصـر الرسـالة

أحـــدها تحلیـــل التـــوارد فـــي : وهـــذه التحلـــ-الت نوعـــان. إظهـــار جوانـــب ضـــمن-ة و
امنـــة فیهـــا

والثــاني بنیــو� . بــر تــداعي الموضــوعات فــي تعاقــب أجــزاء االتصــالالموضــوعات حیــث یخت

                                                 
 167رشید زرواتي، مرجع ساب�، ص 1
 و ما +عدها 267ر�مون 
-في و لوك فان 
مبنهود، تعر�ب یوسف الج+اعي،مرجع ساب�، ص 2
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+حــد ذاتــه یر
ــز علــى إبــراز الم+ــادg التــي تــنظم عناصــر الخطــاب علــى نحــو مســتقل حتــى 

  .عن مضمون هذه العناصر

ـــ ومــن أهــم خصائصــه التناســب الخــاص +ــالمنهج 
مــنهج و+أهدافــه، حیــث -ســتخدم فــي هــذا 


تب مدرس-ة، صحف ، إعالنات ( في تحلیل عمل-ات النشر والتنشئة (  

ـــ أخیـــرا فـــإن جم-ـــع أنـــواع مـــنهج تحلیـــل المحتـــو< تناســـب دراســـة مـــا ال ینطـــ� +ـــه ومـــا هـــو  ـ

، )عــادة مســتند م
تــوب ( وهــي عنــدما تتنــاول اتصــاال منســوخا علــى مرتكــز مــاد� . ضــمني

  .فإنها تسمح +مراق+ة الحقة لعمل ال+احث

  مراحل تطبی5 تحلیل المحتو" . جـ 

  :حدید الهدف أوال ـ ت

المعرف-ــــــة، الســــــلو
-ة و (الهــــــدف فــــــي هــــــذه الدراســــــة هــــــو إبــــــراز األ+عــــــاد التر�و-ــــــة 

فـــي المنـــاهج الدراســـ-ة، ضـــمن الكفــاءات المقترحـــة فـــي جم-ـــع المـــواد الدراســـ-ة ) االجتماع-ــة

  ).الختام-ة أو المرحل-ة أو القاعد-ة أو المستعرضة( ، سواء منها لمرحلة التعل-م المتوس&

  :اخت�ارها  ید عینة التحلیل و�9ف�ةثان�ا ـ تحد

ع+ــارة عــن عــدد محــدود مــن المفــردات التــي ســوف " عینــة التحلیــل هــي فــي تعر�فهــا   

وفي مثل هذا التحلیل نقصد بهـا المنـاهج المدرسـ-ة الموجهـة  2"یتعامل ال+احث معها منهج-ا

أولــى ، ثان-ــة ، ثالثــة ، را+عــة ( ألســاتذة التعلــ-م المتوســ& لجم-ــع المــواد، للمســتو-ات األر�عــة 

وسبب اخت-ارنا -عود أساسا إلى أن أ+عاد المنظومة التر�و-ـة یجـب أن تظهـر فـي ). متوس& 

ف+حثنــا مــرت+& +مــا هــو . ذ نحــو تطبیــ� البــرامج المدرســ-ةه األســتاوّجــالوثــائ� الرســم-ة التــي تُ 

ــــذ� تقترحــــه وزارة التر�-ــــة، والــــذ� تتضــــمنه  حاصــــل اآلن فــــي عالقــــة المخطــــ& النظــــر� ال

المنـــاهج المفصـــلة لبرنـــامج 
ـــل مـــادة دراســـ-ة، فـــي 
ـــل مســـتو< دراســـي فـــي مرحلـــة التعلـــ-م 

الشـــروع فـــي النظـــام  ومقابلتهـــا +مـــا هـــو حاصـــل فـــي الواقـــع لـــد< المتعلمـــین +عـــد. المتوســـ&

وال -م
ننــا 
شــف هــذه العالقــة إال إذا عرفنــا 
یــف .  التر�ــو� اإلصــالحي منــذ عشــر ســنوات
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حتـــى . -قــدم المخططـــون للس-اســة التر�و-ـــة األ+عــاد التر�و-ـــة، للفــاعلین فـــي الحقــل المدرســـي

  .نتم
ن من إبرازه ومقابلته +أدائهم التر�و� 

ا على جم-ـع المنـاهج المدرسـ-ة التـي تقـدم +عدما اّطلعن قصد�ةطر�قة المعاینة 
انت 

ــ-م المتوســ& لكــل مــادة فــي جم-ــع المســتو-ات، مــن خــالل  األ+عــاد التر�و-ــة فــي مرحلــة التعل

المــادة  أهــدافالثالثــة الم
ونــة للمنهــاج مــع  عناصــرالــذ� -عتبــر أحــد ال "الكفــاءات"عنصــر 

ة 
ــل مســتو< فــي 
ــل للمــتعلم فــي نها-ــ ملمــح التخــرجالدراســ-ة لكــل المســتو-ات األر�عــة، و 

  .من المواد الدراس-ة مادة

الدراس-ة الموجهة لألستاذ مناهج التعل-م المتوس& لجم-ع المواد عینة التحلیل هي إذا 

مطبوعة من طرف الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس-ة بإشراف اللجنة  9وثائ5 رسم�ة

  .+عد اإلصالحات األخیرة لتي تع
س التوجه الجدید للمدرسة الجزائر�ةاالوطن-ة للمناهج، و 

  )المعنى ( الس-اق : المعتمدة  وحدة التحلیل

من حیث ) المعرف-ة والسلو
-ة واالجتماع-ة ( +معنى أننا ن+حث عن األ+عاد الثالثة  

  .الموجهة ألساتذة التعل-م المتوس& معناها الوارد في المناهج

  )والقاعد-ة الختام-ة والمرحل-ة ( الكفاءات المستهدفة : فئات التحلیل

وهي 
ما أشرنا سا+قا  ،فالكفاءة هي ال+عد المنهجي الذ� ُتبنى عل-ه المقار�ة التر�و-ة

عما -ستهدف من مرحلة تعل-م-ة 
املة أو  رعبّ أعالها الكفاءة الختام-ة التي تُ . مستو-ات

والكفاءة المرحل-ة تستهدف مجال مفاه-مي 
امل قد -ستغرق فصال . مستو< دراسي سنو� 

وحدة دراس-ة أو مجموعة بینما الكفاءة القاعد-ة تستهدف . ا 
امال في +عض المواددراس-

  .نشاطات ضمن وحدات دراس-ةمن ال

  :وللتوض-ح نعرض مستو< الكفاءات في المخط& التالي

  

  

  



  المنهج�ة للدراسة اإلجراءات                                                       لخامس ا الفصل

 266 

  لمستو�ات الكفاءة)  05( مخط@  توض�حي رقم                    

  3مجال مفاه-مي +  2مجال مفاه-مي+  1مجال مفاه-مي = برنامج سنة دراس-ة 
املة 

  


فاءة مرحل-ة+    
فاءة مرحل-ة    +   
فاءة مرحل-ة  =      
فاءة ختام-ة           

  ..وه
ذا 3وحدة دراس-ة +  2وحدة دراس-ة+  1وحدة دراس-ة = المجال المفاه-مي 

  

  ءة قاعد-ة 
فا+   
فاءة قاعد-ة  +  
فاءة قاعد-ة  =     
فاءة مرحل-ة    

ال+حث عن معاني األ+عاد الثالثة -
ون في الص-غ اللغو-ة الواردة في مناهج التعل-م 

المتوس&، من خالل ص-غتها 
ما وردت، أو معناها الذ� -شیر إلى أحد األ+عاد األر�عة 

  :التي نجدها في الفئات التال-ة

  .المعرفيمجال ال ضمنالمستهدفة  التعلم
فاءات    : الفئة األولى
  وتواف� الفرض-ة الثان-ة لل+حث        

  .المستهدفة ضمن المجال السلو
ي الض*@ االجتماعي
فاءات      :الفئة الثان-ة
  وتواف� الفرض-ة الثالثة لل+حث         

   .المستهدفة ضمن المجال االجتماعي الق�م االجتماع�ة
فاءات     : الفئة الثالثة
  وتواف� الفرض-ة الرا+عة لل+حث         

  .المستهدفة ضمن المجال االجتماعيالتفاعل االجتماعي 
فاءات      :الفئة الرا+عة
  وتواف� الفرض-ة الخامسة لل+حث         

وفي ما یلي توض-ح للفئات المقترحة واألهداف اإلجرائ-ة المطلو+ة فیها في الصفحة   
  :الموال-ة

  
  



  المنهج�ة للدراسة اإلجراءات                                                       لخامس ا الفصل

 267 

  توض�ح للفئات المقترحة للتحلیل في المناهج) 03(الجدول رقم : اليحسب الجدول الت

  الفئة  الرقم
المعاني الم*حوثة في 

  الفئة
  الهدف اإلجرائي المطلوب في الفئة 

1  

الكفاءات المستهدفة 
 التعلمفي مجال 

ضمن األ+عاد 
  المعرف-ة

  تنم-ة وتنظ-م المعرفة 
  

  تسهیل عمل-ة التعلم

إدماج مختلف تعني 9فاءات التعلم 
معارف مفاه-م-ة، قدرات، ( المعارف 

وتوظ-فها من أجل ) مهارات ومواقف
   .حل مش
ل مطروح في س-اق محدد

2  

الكفاءات المستهدفة 
الض*@ في مجال 

لتنشئة +ا االجتماعي
ضمن االجتماع-ة 

  األ+عاد السلو
-ة

  تعدیل السلوك 
  

التحفیز على النشا] 
  اإلیجابي

تعني 9فاءات الض*@ االجتماعي 
مختلف النشاطات التي تعدل من 

السلو
ات السلب-ة وتحو�لها إلى أخر< 
من خالل التنشئة المدرس-ة  .إیجاب-ة

واالجتماع-ة على الض+& الذاتي داخل 
  .المدرسة وخارجها

3  

الكفاءات المستهدفة 
الق�م في مجال 

ضمن  االجتماع�ة
  األ+عاد االجتماع-ة

  وٕادماج الق-مإ-صال 
  
  
  
  

هي الدالالت 9فاءات الق�م االجتماع�ة 
التي تظهر من خالل المواقف التي 

  .یبدیها المتعلم ضمن سلم الق-م

  

4  

 التفاعل االجتماعي
ضمن األ+عاد 

  االجتماع-ة

حل المش
الت الح-ات-ة 
  التواصل بین المتعلمین

هي 9فاءات التفاعل االجتماعي 
التفاعل  الدالالت التي تظهر من خالل

بین المتعلمین وتتجاوزها لتكون بین 
  .أفراد المجتمع

  )مناهج المواد الدراس�ة لمرحلة التعل�م المتوس@ ( ثالثا ـ تحلیل العینة 

تم التحلیل +عد القراءة المستف-ضة والدق-قة لكل المناهج المدرس-ة التي تتمیز +أنها 

  :حسب المواد +الش
ل التالي وثائ� على ش
ل 
تیبمجموعة في 

  .بیـ مادة الر�اض-ات والتر�-ة التكنولوج-ة وعلوم الطب-عة والح-اة في 
ت
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  .بیـ مادة اللغة العر�-ة والتر�-ة اإلسالم-ة واألماز�غ-ة و الفرنس-ة و اإلنجلیز�ة في 
ت

  .بیـ مادة التر�-ة المدن-ة والتار�خ والجغراف-ا في 
ت

  .بیوالتر�-ة الفن-ة التش
یل-ة ومادة الموس-قى في 
تـ مادة التر�-ة البدن-ة 

  :مالحظات مهمة

ـ ال+احث لم یتعرض للغة األماز�غ-ة، +سبب عدم تطب-قها في مدینة الجلفة، مثلها مثل 


ثیر من وال-ات الوطن.  

  .ـ مادة اإلعالم اآللي ال یوجد لها منهاج في مرحلة التعل-م المتوس&

وهو ی+حث عن المناهج لد< األساتذة  2012/2013
املة  ـ استغرق ال+احث سنة دراس-ة

والمفتشین ومصلحة التكو�ن في مدیر�ة التر�-ة والدیوان الخاص بتوز�ع الكتب والوثائ� 

 2013/2014المدرس-ة، فلم -حصل على جم-ع المناهج، إال مع بدا-ة الموسم الدراسي 

ییرات في التوز�ع الزمني حیث حصل على المناهج الجدیدة التي حدثت فیها +عض التغ

وهذا ما . للمواد مع قرص مضغو] -حو� جم-ع المناهج لجم-ع المواد في 
ل المستو-ات

ولذلك فال+احث أعاد التحلیل مرة أخر< للمناهج . أعاق عمل-ة تحلیل المحتو< لوقت متأخر

 2013+عد ما 
انت مت+اینة في سنوات ط+عها وش
لها وٕاخراجها، أص+حت مع ط+عة 

  . فقة نسب-ا في أر�عة 
تب، هي التي نعرض خصائصها ف-ما س-أتيمتوا

الكفـاءات الختام-ـة، أهـداف المـادة (ـ عناصر التحلیل فـي البدا-ـة 
انـت ضـمن ثالثـة محـاور

، لكنها 
انت غیر منتظمـة مـن مـادة )الدراس-ة و ملمح التخرج للمتعلم في نها-ة 
ل مستو< 

المنــاهج غیــر موجــودة  أصــال  مــا ســبب ألخــر< وغیــر متجانســة فــي طرحهــا، وفــي +عــض 

ولــذلك أعــاد ال+احــث عمل-ــة التحلیــل +االعتمــاد علــى مــا . صــعو+ة 
بیــرة فــي تحلیلهــا لل+احــث

فقـ& " الكفـاءات " یجده متجانسا وموجودا لد< جم-ع مناهج المواد الدراس-ة +االعتماد على 

  ).الختام-ة والمرحل-ة والقاعد-ة ( +أنواعها الثالثة 

 ، "الوث-قة المرافقة"هي وثائ� موجهة لألساتذة، ومعها وثائ� أخر< تحمل مسمى  ـ المناهج

لذلك فال+احث -ستعین في تحلیل محتو< ، "دلیل الكتاب المدرسي"، و"
تاب األستاذ"و
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لوثائ� األخر< التي تشرح وتوضح 
-ف-ة استخدام المنهاج المدرسي، خاصة االمناهج +

   " .للمنهاجالوث-قة المرافقة "منها 

فالوث-قة المرافقة تشرح تفاصیل 
املة عن المنهاج في 
ل مادة مضافا إلیها 

توض-حات بیداغوج-ة ومنهج-ة حول المقار�ة +الكفاءات، وما یجب على األستاذ معرفته 

حول المنهاج واستخداماته، 
ما تشرح +عض الصور المستهدفة في المنهاج حول ملمح 

  .الوضع-ات التعلم-ة المستهدفة في 
ل مجال للمواد الدراس-ةالتخرج للتالمیذ، وتبین 

و
تاب األستاذ یوضح طرق التعامل مع البرنامج الدراسي من نشاطات ومعارف   

ودلیل الكتاب المدرسي . إال أنه غیر متواجد لد< عدد هائل من األساتذة. مستهدفة

الواردة ف-ه، لكنه  یوضح لألستاذ 
یف -ستعمل الكتاب المدرسي و-صحح +عض األخطاء

  .هو اآلخر ال یتواجد إال عند فئة قلیلة جدا من األساتذة وفي +عض المواد فق&

أعاد التحلیل مرة  2013ـ +عد أن تحصل ال+احث على نسخة من المناهج في سبتمبر 

أخر< لفرز واستخراج الكفاءات من المناهج لسببین، األول فیهما للمقارنة من حیث 

ها تكون مؤثرة على الم
ان-ة والوضع-ة التي 
ان یجر� فیها ال+حث، علّ الشرو] الزمن-ة و 

تحمل تعد-الت من . ومن جهة أخر< لتوفر المناهج +ط+عة جدیدة إلكترون-ة. ال+احث

لكننا نشیر إلى أن ال+احث تجاوز . حیث التوقیت السنو� للحصص الدراس-ة ل+عض المواد

ة +التحلیل هنا، لكنه س-عود إلیها في عمدا عرض +عض التفاصیل التي ل-س لها عالق

ـ  2003تحلیل االستمارة، مثل توار�خ الط+ع +النس+ة للمناهج التي 
انت ضمن سنوات 

مصحو+ة +قرص  2013عل-ه سنة هي إلى أن أعید ط+عها +الش
ل الذ�  2005ـ  2004

و+أعداد قلیلة جدا تتواجد في +عض المؤسسات وتغیب . PDFمضغو] على ش
ل نماذج 

  . في أخر<، وتتواجد منها نسخة واحدة لكل مؤسسة للمادة الواحدة
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  را*عاـ خصائص العینة

  )سم  23/ سم 16(  ـ 
ل المناهج في جم-ع المواد في 
تی+ات +حجم 

أصفر، ورد�، بنفسجي، (ـ غالف المناهج غیر مجلد و أوراقه عاد-ة +ألوان مختلفة 

ومسجل علیها مع العنوان والمستو< +عد . وال تحتو� على رسوم خاصة أو صور) أب-ض

  . وزارة التر�-ة الوطن-ة، مدیر�ة التعل-م األساسي، واللجنة الوطن-ة للمناهج

  .من مجموعة مواد ألخر< ـ عدد الصفحات مختلف من مستو< آلخر و 

  .وعناو�نها مسطرة وغل-ظة 12وأح-انا  14ـ المناهج مطبوعة بخ& 

  :ـ  تحتو� جم-ع المناهج +عد الصفحة األولى للفهرس على 

ر فیها أس+اب برّ تُ ) لماذا مناهج جدیدة؟(مدخل عام ف-ه تساؤل ضمن المقدمة  •

 .اإلصالحات

وممیزات المقار�ة +الكفاءات وتأثیرها  .تبین فیها مفهوم المنهاج: مستجدات المناهج •

 .على العالقة التر�و-ة، ثم التقو-م التر�و� 

 .یتضمن تفصیل ألنواع الكفاءات: الغا-ات التر�و-ة وملمح التخرج من التعل-م القاعد� •

یتضمن الهدف من تدر�س 
ل : مجاالت التعلم والمواد المقررة في التعل-م المتوس& •

 .مادة

 . وتشیر ضمنها إلى الكتاب المدرسي: والوثائ� المرافقةالوسائل التعل-م-ة  •

وتشیر إلى المشار�ع التر�و-ة والتنسی� التر�و�، : التنظ-م التر�و� في خدمة التعلم •

 ).یتضمن جدول زمني للحجم الساعي لكل مادة سنو-ا(والتوقیت واستغالله التر�و� 

ي الندوات واأل-ام التكو�ن-ة و-شیر إلى ضرورة المشار
ة ف: تكو�ن المعلمین واألساتذة •

 .المتعلقة +البرامج الجدیدة

و-شیر إلى ضرورة المتا+عة المستمرة للمستجدات من طرف : المتا+عة المیدان-ة •

 .المعلمین من الناح-ة المیدان-ة على مستو< مدیر�ة التر�-ة ومصالح التفت-ش

�و-ة، والسعي نحو وتشمل التنب-ه على ضرورة االلتفاف حول المنظومة التر : الخالصة •

 .تعز�ز عمل-ة التجدید التر�و� و+عث المدرسة الجزائر�ة من جدید 
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دون احتساب مادة اإلعالم )  امنهاج 52( ـ عدد المناهج في التعل-م المتوس& -قدر بـ 

  :یوضح ذلك التالي اآللي و مادة األماز�غ-ة، والجدول

  یبین عدد المناهج في التعل-م المتوس& 04جدول  رقم              

عدد             

  المناهج 

  المواد

  :عدد المناهج في
  السنة الرا+عة  السنة الثالثة  السنة الثان-ة  السنة األولى

  1  1  1  1  الر�اض-ات
  1  1  1  1  التر�-ة التكنولوج-ة

  1  1  1  1  علوم الطب-عة والح-اة
  1  1  1  1  لغة عر�-ة

  1  1  1  1  تر�-ة إسالم-ة
  2  2  2  2  تار�خ وجغراف-ا
  1  1  1  1  تر�-ة مدن-ة
  1  1  1  1  تر�-ة بدن-ة
  1  1  1  1  تر�-ة فن-ة

  1  1  1  1  تر�-ة موس-ق-ة
  1  1  1  1  فرنس-ة
  1  1  1  1  إنجلیز�ة
  13  13  13  13  المجموع

و�دل هذا الجدول على أن المطلوب من أستاذ التعل-م المتوس&، امتالك أر�عة   

مناهج موزعة على السنوات األر�عة للتعل-م المتوس&، ما عدا أستاذ� مادة االجتماع-ات 

منهاجا، موزعة على ثالث مواد  12فاألول مطالب +الحصول على . ومادة اللغة العر�-ة

مناهج  8والثاني -ملك ). للجغراف-ا وثالث للتر�-ة المدن-ة واحد للتار�خ وواحد( لكل مستو< 

ولإلشارة فإن 
ل منهاج مرت+& بوث-قة ). أر�عة للغة العر�-ة وأر�عة لتر�-ة اإلسالم-ة( 

لكن و+سبب وجود أكثر من مادة في نفس المطبوعة فإن . مرافقة تبین توض-حات حوله

ة أن الكثیر من األساتذة ال -ملكون مضبوطة، إلى درجعمل-ة توز�ع المناهج 
انت غیر 

  .المنهاج +سبب عدم توفره
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  :وفي ما یلي عرض مفصل لكل منهاج مستقل عن ال+ق-ة

  :مناهج السنة األولى متوس@

  من التعل-م المتوس& 1مناهج السنة : عنوان الكتاب

  2013، آخر ط+ع في جوان  2003أول ط+ع سنة : تار�خ الط+ع

  للمطبوعات المدرس-ةالدیوان الوطني : المط+عة

  اللجنة الوطن-ة للمناهج بوصا-ة مدیر�ة التعل-م األساسي: اإلشراف

  :صفحة، مقسمة على المواد حسب الجدول التالي 224: عدد الصفحات

  یبین تقس-م المواد في منهاج السنة األولى متوس& حسب عدد الصفحات)05(جدول رقم  

  عدد الصفحات  المواد

  28إلى   الصفحة    8الصفحة من   اللغة العر�-ة

  54إلى   الصفحة    29من الصفحة   التر�-ة اإلسالم-ة

  64إلى   الصفحة   55من الصفحة   التر�-ة المدن-ة

  80إلى   الصفحة    65من الصفحة   التار�خ

  90إلى   الصفحة    81من الصفحة   الجغراف-ا

  104إلى   الصفحة    91من الصفحة   الر�اض-ات

  134إلى   الصفحة    105من الصفحة   التر�-ة التكنولوج-ة

  152إلى   الصفحة    135من الصفحة   علوم الطب-عة والح-اة

  168إلى   الصفحة    153من الصفحة   التر�-ة البدن-ة

  172إلى   الصفحة    169من الصفحة   التر�-ة الموس-ق-ة

  187الصفحة   إلى    173من الصفحة   التر�-ة الفن-ة التش
یل-ة

  200إلى   الصفحة    188من الصفحة   اإلنجلیز�ة

  222إلى   الصفحة   201من الصفحة   الفرنس-ة

  الجدول من إنجاز ال+احث                                                            
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  :مناهج السنة الثان�ة متوس@

  المتوس&من التعل-م  2مناهج السنة : عنوان الكتاب

  2013، آخر ط+ع في جوان  2003أول ط+ع سنة : تار�خ الط+ع

  الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس-ة: المط+عة

  اللجنة الوطن-ة للمناهج بوصا-ة مدیر�ة التعل-م األساسي: اإلشراف

  :صفحة، مقسمة على المواد حسب الجدول التالي 224: عدد الصفحات

  د في منهاج السنة الثان-ة متوس& حسب عدد الصفحاتیبین تقس-م الموا) 06(جدول رقم  

  عدد الصفحات  المواد

  28إلى   الصفحة    7من الصفحة   اللغة العر�-ة

  50إلى   الصفحة    29من الصفحة   التر�-ة اإلسالم-ة

  72إلى   الصفحة    51من الصفحة   التر�-ة المدن-ة

  82إلى   الصفحة    73من الصفحة   التار�خ

  96إلى   الصفحة    83من الصفحة   الجغراف-ا

  116إلى   الصفحة    97من الصفحة   الر�اض-ات

  144إلى   الصفحة    117من الصفحة   التر�-ة التكنولوج-ة

  160إلى   الصفحة    145من الصفحة   علوم الطب-عة والح-اة

  178إلى   الصفحة    161من الصفحة   التر�-ة البدن-ة

  182إلى   الصفحة    179من الصفحة   الموس-ق-ةالتر�-ة 

  192إلى   الصفحة    183من الصفحة   التر�-ة الفن-ة التش
یل-ة

  206إلى   الصفحة    193من الصفحة   اإلنجلیز�ة

  222إلى   الصفحة   207من الصفحة   الفرنس-ة

   الجدول من إنجاز ال+احث                                                             

  



  المنهج�ة للدراسة اإلجراءات                                                       لخامس ا الفصل

 274 

  :مناهج السنة الثالثة متوس@

  من التعل-م المتوس& 3مناهج السنة : عنوان الكتاب

  2013، آخر ط+ع في جوان  2003أول ط+ع سنة : تار�خ الط+ع

  الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس-ة: المط+عة

  اللجنة الوطن-ة للمناهج بوصا-ة مدیر�ة التعل-م األساسي: اإلشراف

  :صفحة، مقسمة على المواد حسب الجدول التالي 224: عدد الصفحات

  یبین تقس-م المواد في منهاج السنة الثالثة متوس& حسب عدد الصفحات ) 06(جدول رقم  

  عدد الصفحات  المواد

  28إلى   الصفحة    7من الصفحة   اللغة العر�-ة

  42إلى   الصفحة    29من الصفحة   التر�-ة اإلسالم-ة

  56إلى   الصفحة    43من الصفحة   التر�-ة المدن-ة

  66إلى   الصفحة    57من الصفحة   التار�خ

  80إلى   الصفحة    67من الصفحة   الجغراف-ا

  104إلى   الصفحة    81من الصفحة   الر�اض-ات

  135إلى   الصفحة    105من الصفحة   التر�-ة التكنولوج-ة

  155إلى   الصفحة    136الصفحة من   علوم الطب-عة والح-اة

  174إلى   الصفحة    156من الصفحة   التر�-ة البدن-ة

  178إلى   الصفحة    175من الصفحة   التر�-ة الموس-ق-ة

  188إلى   الصفحة    179من الصفحة   التر�-ة الفن-ة التش
یل-ة

  204إلى   الصفحة    189من الصفحة   اإلنجلیز�ة

  222إلى   الصفحة   205من الصفحة   الفرنس-ة

  الجدول من إنجاز ال+احث                                                             
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  :مناهج السنة الرا*عة متوس@

  من التعل-م المتوس& 4مناهج السنة : عنوان الكتاب

  2013، آخر ط+ع في جوان  2003أول ط+ع سنة : تار�خ الط+ع

  الوطني للمطبوعات المدرس-ةالدیوان : المط+عة

  اللجنة الوطن-ة للمناهج بوصا-ة مدیر�ة التعل-م األساسي: اإلشراف

  یبین تقس-م المواد في منهاج السنة الرا+عة متوس& حسب عدد الصفحات)07(جدول رقم  
  

  عدد الصفحات  المواد

  22إلى   الصفحة    7من الصفحة   اللغة العر�-ة

  38إلى   الصفحة    23الصفحة من   التر�-ة اإلسالم-ة

  50إلى   الصفحة    39من الصفحة   التر�-ة المدن-ة

  64إلى   الصفحة    51من الصفحة   التار�خ

  74إلى   الصفحة    65من الصفحة   الجغراف-ا

  98إلى   الصفحة    75من الصفحة   الر�اض-ات

  126إلى   الصفحة    99من الصفحة   التر�-ة التكنولوج-ة

  140إلى   الصفحة    127من الصفحة   علوم الطب-عة والح-اة

  160إلى   الصفحة    141من الصفحة   التر�-ة البدن-ة

  170إلى   الصفحة    161من الصفحة   التر�-ة الموس-ق-ة

  182إلى   الصفحة    171من الصفحة   التر�-ة الفن-ة التش
یل-ة

  205إلى   الصفحة    183من الصفحة   اإلنجلیز�ة

  222إلى   الصفحة   206من الصفحة   الفرنس-ة

  

  الجدول من إنجاز ال+احث                                                                                  
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  تحلیل محتو" المناهج المدرس�ة إجراءات :خامسا

سع-ا من ال+احث نحو ض+& اإلطار المنهجي لتحلیل المناهج المدرس-ة لمرحلة   

  : التعل-م المتوس&، فقد قسم التحلیل إلى مجموعة من المراحل

  ترمیز ب�انات التحلیل: المرحلة األولى

والمقصود بترمیز ب-انات التحلیل مجموعة الخطوات، التي یتم من خاللها تحو�ل "   

   1"المحتو< المنشور إلى رموز 
م-ة قابلة للعّد والق-اسالرموز اللغو-ة في 

فتحو�ل الرموز اللغو-ة +النس+ة لهذه الدراسة هو حصر األفعال الموجهة ألستاذ 

التعل-م المتوس& في نصوص الكفاءات المختلفة الواردة في المناهج المدرس-ة، وال+حث في 

المعرف-ة، والض+& االجتماعي في  التي تعبر عن التعلم في حدوده المعانيمدلوالتها عن 

فنحن نستهدف . حدوده السلو
-ة والق-م والتفاعل االجتماعي في حدودهما االجتماع-ة

األ+عاد التر�و-ة في مناهج التعل-م المتوس& من حیث دالالتها اللغو-ة وتحو�لها إلى رموز 

  . قابلة للعّد والق-اس

  : 2تشمل عمل-ة ترمیز الب-انات ثالث خطوات أساس-ة

  . الوحدات التي تشیر إلیها ها أو عدُّ -م
ن عدُّ  :ـ تصنیف المحتو" إلى فئات

  .ها أو ق-اسها م+اشرة، و-طل� علیها وحدات التحلیلالتي یتم عدُّ  :ـ تحدید الوحدات

تهدف إلى تقس-م المحتو< في عینة الدراسة إلى أجزاء أو  :ـ التصنیف وتحدید الفئات

في 
فاءات التدر�س ـ وتعتمد على حدود اإلطار النظر� خصائص ـ 
ما هو الحال هنا 

  . لمش
لة الدراسة

  :وقد اعتمد ال+احث في ذلك على الش
ل التالي

       )الختام�ة، المرحل�ة، القاعد�ة( 9فاءات المنهاج : ـ فئة التحلیل         

  )المعنى ( الس-اق / معنى األ*عاد في الكفاءات : ـ وحدة التحلیل         

                                                 
  68بلقاسم سالطن-ة، مرجع ساب�، ص  1
  .المرجع الساب�، نفس الصفحة  2
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  )المعنى ( الس-اق : المعتمدة  وحدة التحلیل

الموجهة ) المعرف-ة والسلو
-ة واالجتماع-ة ( +معنى أننا ن+حث عن األ+عاد الثالثة  

، +ش
ل صر�ح في معناها الوارد في المناهج المدرس�ةألساتذة التعل-م المتوس& من حیث 


لمات أو جمل، أو من حیث التأو�ل من طرف األستاذ.  

الس-اق هي القوام األوسع للمحتو< الذ� -م
ن فحصه عند خصائص وحدة وحدة " 

على سبیل المثال، قد تكون وحدة التسجیل مصطلحا مفردا، ولكن لمعرفة ما إذا . التسجیل


ان قد تم التعامل مع المصطلح +ش
ل إیجابي، فإنه یتوجب على ال+احث التف
یر +
امل 

لذلك تؤخذ الجملة 
لها +عین االعت+ار ). الس-اقوحدة (الجملة التي -ظهر فیها المصطلح 

  1."ف-سجلها ال+احث ومن ثم یرمز المصطلح

  :2فحین نجد في نصوص الكفاءات في المنهاج المدرسي

  .نعتبره +عدا معرف-ا لد< المتعلم" -عرف " ففعل " -عرف النظام البیئي وتوازنه" ـ ع+ارة 

" التخط-& واإلنجاز"نستخرج منها فعلي " التجر�ب-ةتخط-& وٕانجاز +عض التراكیب "ـ وع+ارة 


+عدین سلو
یین، للض+& في معناه عن التنشئة المدرس-ة 
ما أشرنا سا+قا.  

ق-مة ذات +عد " نشر الوعي البیئي" نعتبر فیها "نشر الوعي +أهم-ة البیئة وتوازنها"ـ ع+ارة 

  .اجتماعي

نستخرج منها +عد التفاعل " تقدیر وتثمین عمل زمالئه ضمن فوج العمل"ـ ع+ارة 

  .لعمل الغیر" التقدیر والتثمین"االجتماعي المتمثل في 

ض+& إال أن الضرورة في هذه الورغم أن تحلیل الع+ارة له ما له من الصعو+ة في   

وهو ما جعلنا نعتمدها  الدراسة أحالتنا إلى تحلیل الع+ارات الواردة في 
فاءات المنهاج

  :+اب أهمها
وحدات للتحلیل لعدة أس

                                                 
، ورد للنشر 1،]طرائ5 ال*حث في العلوم االجتماع�ةشافا فران
فورت ـ ناشف-از ودافید ناشم-از، ترجمة لیلى الطو�ل،  1

 312، ص2004والتوز�ع، سور�ا، 
، 2003، دیوان المطبوعات المدرس-ة، منهاج علوم الطب�عة والح�اة للسنة الثان�ة متوس@وزارة التر�-ة الوطن-ة،  2

 63ص
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ـ أن نصوص الكفاءات الواردة في المنهاج تعبر +ش
ل رسمي على توجه المقار�ة الجدیدة 

  .في أ+عادها المقصودة في مش
لة الدراسة

ـ تكرار الكفاءات من مادة دراس-ة ألخر< ومن مستو< دراسي آلخر، -عبر عن اإلطار 

  .لتعل-م المتوس&المنهجي الذ� تنتهجه الس-اسة التر�و-ة في إصالح مناهج ا

تأخذ غالب-ة أ+حاث تحلیل المحتو< الطا+ع الكمي، ومن أجل ذلك تستخدم عدة أنظمة " ـ 

  1."من بینها نظام التكرار، حیث یتم تسجیل 
ل حدوث لخاص-ة ما

  )الختام-ة والمرحل-ة والقاعد-ة ( الكفاءات المستهدفة : فئات التحلیل

إسقاطها على التالمیذ أثناء عمل-ة التمدرس وهي ع+ارة عن جمل موجهة لألستاذ قصد 

  .من خالل المادة التي یدرسها ومن خالل البرامج المقررة من طرف وزارة التر�-ة الوطن-ة

  .المدرس-ةمناهج الال+حث عن معاني األ+عاد الثالثة -
ون في الص-غ اللغو-ة الواردة في 

  )  التعلم 9فاءات ( الكفاءات المستهدفة في المجال المعرفي:  الفئة األولى

  )  الض*@ االجتماعي9فاءات (  يالسلو
مجال اللكفاءات المستهدفة في ا : الفئة الثان-ة

  ) 9فاءات الق�م االجتماع�ة( الكفاءات المستهدفة في المجال االجتماعي   :الفئة الثالثة

  )االجتماعي  فاعل9فاءات الت( الكفاءات المستهدفة في المجال االجتماعي  :ةرا+عالفئة ال

  :مثال من المنهاج یوضح طر+قة استخراج معاني الفئات السا*قة المقصودة في التحلیل

  :لتوض-ح طر�قة استخراج الكفاءات من المنهاج وف� فئاتها نبین ذلك في المثال التالي

  :جاء في منهاج السنة األولى متوس& لمادة التر�-ة اإلسالم-ة ما نصه

القدرة على التمییز بین أنواع الح
م التكل-في، : األولى في فقه الع+اداتالكفاءة المجال-ة "

  2."وأداء الصالة أداء صح-حا +شروطها، ومعرفة الشعائر

                                                 
1 
 314فورت ـ ناشف-از ودافید ناشم-از، ترجمة لیلى الطو�ل،مرجع ساب�، صشافا فران

  33وزارة التر�-ة الوطن-ة، منهاج السنة األولى متوس&، مرجع ساب�، ص 2
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القدرة على التفاعل اإلیجابي مع المجتمع : الكفاءة المجال-ة الثان-ة في األخالق والسلوك" 

ا من خالل ما یتعلمه من والمحافظة على البیئة وتجنب ما من شأنه أن -سيء إلیه

  1."الدروس المقررة

فمن خالل هاتین الكفاءتین المجالیتین، -م
ن استخراج المقصود في فئات التحلیل 

  :+استخراج المعاني في 
ل ع+ارة أو فعل موجه 
ما في ال+طاقة التال-ة في الجدول

  المناهج �مثل *طاقة فرز للفئات من خالل تحلیل محتو"  09: جدول رقم            

الكفاءة 

  المجال-ة

تقس-م الكفاءة المجال-ة 

  إلى ع+ارات

الكفاءة 

  المعرف-ة

  )التعلم ( 

الكفاءة 

  السلو
-ة

الض+& (

  )االجتماعي

الكفاءة 

  االجتماع-ة

الق-م (

  )االجتماع-ة

الكفاءة 

  االجتماع-ة

التفاعل (

  )االجتماعي

األولى  في 

  فقه الع+ادات

القدرة على التمییز بین 

  الح
م التكل-فيأنواع 
1        

وأداء الصالة أداء 

  صح-حا +شروطها
  1      

        1  ومعرفة الشعائر

الثان-ة في 

األخالق 

  والسلوك

القدرة على التفاعل 

  اإلیجابي مع المجتمع
      1  

    1      والمحافظة على البیئة

وتجنب ما من شأنه 

  أن -سيء إلیها
  1      

  1  1  2  2  المجموع

فمحصلة الفرز والتجم-ع من خالل هاتین الكفاءتین الواردتین في منهاج التر�-ة 

اإلسالم-ة للسنة األولى متوس& هو الحصول على 
فاءتین في مجال التعلم ضمن 

                                                 
  33وزارة التر�-ة الوطن-ة، منهاج السنة األولى متوس&، مرجع ساب�، ص  1
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األهداف المعرف-ة، و
فاءتین في مجال الض+& االجتماعي ضمن األ+عاد السلو
-ة، 

وه
ذا نستمر في . ل ضمن األ+عاد االجتماع-ةو
فاءة واحدة في 
ل من فئتي الق-م والتفاع

    .الفرز والتجم-ع لكافة المناهج المدرس-ة لجم-ع المواد وجم-ع المستو-ات

للمالحظة فإن الكفاءة الواحدة من 
فاءات المنهاج المدرسي قد تحمل ضمنها أكثر 

. اب�
ما یوضحه المثال الس) 
فاءة ذات معنى معرفي أو سلو
ي أو اجتماعي ( من فئة 

ولذلك فقد قمنا +التحلیل على مرحلتین الكتشاف الفروق بین استخراج المعاني الواردة عن 

  .الفئات وض+طنا الفرق +استخراج المتوس& بین عملیتي الفرز والتجم-ع

  2013/  2012العمل-ة األولى 
انت خالل األشهر الستة للموسم الدراسي 

   2014/  2013للموسم الدراسي  العمل-ة الثان-ة 
انت خالل األشهر الثالثة

وقد اعتمد ال+احث على عدد 
بیر من هذه ال+طاقات التي ال یجد فیها ضرورة لتقد-مها في 

ال+حث نظرا للمساحة الكبیرة التي تشغلها، فعلى سبیل المثال فإن مستو< واحد من التعل-م 

ف
یف . ب�المتوس& وفي مجال واحد نجد أكثر من خمسین 
فاءة مقسمة +الش
ل السا

  .+العدد الكبیر من برامج التعل-م المتوس& 
املة والتي نتا+ع ب-اناتها في الجداول الالحقة

وللتذ
یر فإن عدد المناهج التي حللها ال+احث أر�عون منهاجا لجم-ع المواد الدراس-ة (  

  ).1وفي أر�ع مستو-ات للتعل-م المتوس& 

  فرز و ترتیب الكفاءات: المرحلة الثان�ة 

الدراسي،  مستو< وف� ال 
انت عمل-ة فرز و ترتیب الكفاءات من المنهاج المدرسي

  :ووف� المواد الدراس-ة 
ما یلي

ف
ل مستو< ، )أولى، ثان-ة، ثالثة ورا+عة متوس&( مستو< الدراسيحسب الـ  

مع المعارف +ش
ل أفقي  مرت+طة -ستهدف عددا معینا من الكفاءات التي -طلب تحق-قها

ألن هناك محصلة نهائ-ة . مستو-ات الدراس-ة األخر< والنشاطات وعمود-ا مع الالمستهدفة 

                                                 
 عد إلى الفصل السادس من فضلك 1
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من مرحلة التعل-م المتوس& بر�& الكفاءات الختام-ة األر�عة بواحدة ختام-ة للجم-ع في 

  .نها-ة مرحلة التعل-م المتوس&

  : بترتیب الكفاءاتحسب المادة الدراس-ة ـ 

  . ت قاعد-ة
فاءات ختام-ة ـ 
فاءات مرحل-ة ـ 
فاءا

وقد جرت العمل-ة 
ما أشرنا على فترتین مت+اعدتین زمن-ا، +غرض تحقی� درجة 

مقبولة من الصدق في فرز وترتیب المعاني الواردة في الكفاءات حسب الفئات األر�عة 

  :، ف
انت +الش
ل التاليللتحلیل

حمل معنى یدل تشتمل على جم-ع الع+ارات الموجهة لألستاذ والتي ت :ـ الكفاءات المعرف�ة

  .تلمیذعلى المعلومات لد< ال حصول، 
مفهوم للعلى التعلم

         حفy معلومات ـ  تحلیل جداول  :أمثلة عن الع+ارات الدالة من المنهاج المدرسي 

  إلخ... ـ توظیف معادالت ـ تفسیر معط-ات ـ اكتشاف براهین ـ معرفة ص-غ ـ تحدید معاني

تشتمل على جم-ع الع+ارات الموجهة لألستاذ والتي تحمل معنى یدل  :ـ الكفاءات السلو�9ة

  .)ضمن إطار التنشئة االجتماع-ة انض+ا] ذاتي (  على الض+& االجتماعي

ـ نشر الوعي الصحي ـ استعمال دقی�  :أمثلة عن الع+ارات الدالة من المنهاج المدرسي

  .للوسائل ـ تحقی� مشار�ع ذات طا+ع علمي ـ تكو�ن سلو
ات إیجاب-ة ـ تنظ-م نفسه بإیجاب-ة

تشتمل على جم-ع الع+ارات الموجهة لألستاذ والتي تحمل معنى  :ـ الكفاءات االجتماع�ة

  .یدل على الق-م

احترام التحلي +المواقف اإلیجاب-ة ـ  :أمثلة عن الع+ارات الدالة من المنهاج المدرسي

  تقدیر ق-مة الوقت ـ  .اآلخر�ن ـ الوعي +الحقوق والواج+ات

تشتمل على جم-ع الع+ارات الموجهة لألستاذ والتي تحمل معنى  :ـ الكفاءات االجتماع�ة

   .یدل على التفاعل االجتماعي

تقبل الرأ� المخالف ـ تنم-ة روح التضامن  :أمثلة عن الع+ارات الدالة من المنهاج المدرسي

  .القدرة على التواصل اللغو� . العمل ضمن فر��. العمل التعاوني الجماعيـ 
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  المنهج الوصفي.  2.  1

تبرز أهم-ة المنهج الوصفي في ال+حوث العلم-ة ل-س في مجرد وصف لألش-اء " 

� في األس+اب والمسب+ات الظاهرة للع-ان، بل إنه أسلوب یتطلب ال+حث والتقصي والتدقی

لذلك فهو أسلوب فعال في جمع الب-انات و المعلومات، و�-ان الطرق، . للظاهرة الملموسة

فهذا المنهج یزود ال+احث . واإلم
انات التي تساعد في تطو�ر الوضع إلى ما هو أفضل

و-ة بوصف المتغیرات التي تتح
م في الظواهر قید الدراسة، سواء أكانت تلك الظواهر تر�

  . 1"أو اجتماع-ة أو نفس-ة

ال -عتمد المنهج الوصفي 
ما -عتقد ال+عض على مجرد وصف ظاهرة  معینة 

موجودة بل یتعد< ذلك إلى اكتشاف الحقائ�، وآثارها والعالقات التي تتصل بها، وتفسیرها 

و-صنف العلماء المنهج الوصفي إلى دراسات مسح-ة ودراسات . والقوانین التي تح
مها

فالغا-ة من األولى مسح ظاهرة ما و . قة +العالقات المت+ادلة والدراسات التطو�ر�ةمتعل

بینما الثان-ة تحاول . تحدید طب-عتها ومعرفة خصائصها للوصول إلى تعم-مات +شأنها

الر�& بین المتغیرات والعوامل المشتر
ة بینها بهدف تحلیل األس+اب من خالل االرت+اطات 

   2.هتم بدراسة تطور ظاهرة ما في حدودها وأ+عادها الزمن-ة والم
ان-ةأما األخیرة فت. بینها

التحلیل المر
ز على  أسلوب من أسالیب" -عرف المنهج الوصفي على أنه 

أو فترات زمن-ة معلومة،  معلومات 
اف-ة ودق-قة عن ظاهرة أو موضوع محدد، أو فترة

+طر�قة موضوع-ة، +ما ینسجم مع  وذلك من أجل الحصول على نتائج علم-ة ثم تفسیرها

   3".المعط-ات الفعل-ة للظاهرة

                                                 
،دار الثقافة للنشر 1،]ل*حث العلمي في العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ةأسالیب ا
امل دمحم المغر�ي، 1

 96،ص2007والتوز�ع،عمان،األردن،
 15، ص1988، دار المر�خ للنشر، الر�اض، السعود-ة، دلیل ال*احثأحمد حافy نجم وآخرون،  2
الثقافة للنشر والتوز�ع، عمان، دار  ،العلم�ة وممارسته النظر+ة أساس�اته العلمي ال*حث ،� دو�در  وحید رجاء 3

 133ص ، 2007األردن،
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  خصائص المنهج الوصفي. أ 


غیره من المناهج المستخدمة لدراسة الظواهر االجتماع-ة فالمنهج الوصفي یتمیز    

+عدة خصائص تجعل منه األكثر شیوعا وانتشارا في الدراسات التي تسعى نحو تشخ-ص 

  : الواقعة مع عدد 
بیر من الم+حوثین، ومن أهم خصائصه نجد ما یلي

التجر�د والتعم-م، فاألول -قصد +ه ـ تستند ال+حوث الوصف-ة عادة على عدة أسس أهمها 

. عزل وانتقاء مظاهر معینة من 
ل ع-اني 
جزء من عمل-ة تقو-م-ة، أو توصیل-ة لآلخر�ن

   1.والثاني -قصد +ه استخالص األح
ام التي تصدق على فئة لتعمم على فئات أشمل وأعم

للظاهرة أو موضوع یوفر ب-انات مفصلة عن الواقع الفعلي "ـ ما -میز هذا المنهج أ-ضا أنه 

الدراسة 
ما أنه -قدم في الوقت نفسه تفسیرا واقع-ا للعوامل المرت+طة +موضوع الدراسة 

   2."تساعد على قدر معقول من التنبؤ المستقبلي للظاهرة

ـ -شتمل المنهج الوصفي على عدد من المسوح االجتماع-ة التي تحتاجها مجتمعاتنا  

نجد منها المسح التعل-مي للمدارس +مختلف مستو-اتها المعاصرة في مجاالتها الح-ات-ة، 

والمسح االجتماعي للقضا-ا االجتماع-ة . والجامعات والطل+ة وأعضاء الهیئات التعل-م-ة

والمسح االقتصاد� . ومسح الرأ� العام 
االنتخا+ات . والعالقات األسر�ة والزواج والطالق

   3.وتأثیرات اإلنترنیت على الثقافة والمسح الثقافي 
القراءة والم
ت+ة. 
مسح السوق 

وصف ما یجر�، والحصول على حقائ�، من خالل تحلیل الب-انات المجمعة، تكون "ـ 

و
ذلك اإلعالن عن تلك الحقائ� . ذات عالقات ما +مؤسسة أو إدارة أو مجتمع معین

  4."والمعلومات المجمعة، في نتائج ال+حث

                                                 
 152ص ،2003، دار العلوم للنشر والتوز�ع،عنا+ة، الجزائر،منهج�ة ال*حث العلمي للجامعیینصالح الدین شروخ،  1
ن ، دار وائل للط+اعة والنشر، عما2، ]القواعد والمراحل والتطب�قات .منهج�ة ال*حث العلميدمحم عبیدات وآخرون ،  2

 47، ص1999، األردن ، 
، عمان، ،  دار ال-ازور� العلم-ة للنشر والتوز�ع1]ال*حث العلمي الكمي والنوعي،عامر قندیلجي، إ-مان السامرائي،  3

 194، ص2009األردن، 
 188المرجع الساب�، ص 4
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  مراحل ال*حث الوصفي. ب 

  :وصفي على مرحلتین مهمتین، أوالهما االستكشاف وثانیهما التشخ-ص-ستند ال+حث ال

مرحلة االستكشاف والص-اغة وفیهما یتم استطالع مجال محدد لل+حث، وتحدید : "أوال 

   1 ."المفاه-م واألولو-ات، أو جمع المعلومات إلجراء +حث عن مواقف الح-اة

الخصائص المختلفة وتجمع مرحلة التشخ-ص والوصف المتعم� وف-ه تحدد : " ثان-ا 

   2" .المعلومات بوصف دقی� لجم-ع جوانب الموضوع الم+حوث

ومن الواضح أن إسقا] هذا المنهج من خالل هاتین المرحلتین، قد تم استطالع 

من طرف ال+احث، متمثال في إطاره الم
اني والخاص +المدرسة في مرحلة  دراسةمجال ال

التعل-م المتوس&، محصورا في أداء األستاذ ضمن مقار�ة التدر�س +الكفاءات خالل فترة 

وقد تم ص-اغة جم-ع  2004.2003اإلصالحات التي بدأت منذ الموسم الدراسي 

للتم
ن من متا+عة الفعل التر�و� الذ� . المفاه-م االصطالح-ة واإلجرائ-ة في الفصل األول


ما أن مرحلة التشخ-ص  .حدثه المتعلمون من خالل ذلك األداء المتوقع من المدرس-ُ 

إسقا] ما جاء في بالتي نحن +صددها تنطل� من تحدید الخصائص التر�و-ة التي تنشأ 

   .مناهج التعل-م المتوس& على مجموعة االفتراضات التي طرحها ال+احث

مالحظة األداء : قام ال+احث بدراسة استطالع-ة من خالل األدوات المتاحة لقد

، مقابلة ل+عض المفتشین ومستشار�ن )تدر�س داخل الصف ومعامالت خارجه( التر�و� 

واستمارة تجر�ب-ة لعدد من األساتذة، تم
ن من خالل 
ل ذلك من استكشاف . في التوج-ه

طر التي -م
ن من خاللها ال+حث المیداني، مجاالت الدراسة ومتطل+اتها، وتحدید األ

خاصة وأن ال+احث واحد من األساتذة الممارسین للتر�-ة منذ أكثر من ثالث وعشرون سنة 

أما المرحلة التشخ-ص-ة فمتطل+اتها وف� اإلجراءات الحاصل . إلى حد 
تا+ة هذه األسطر

  .بها العمل ضمن هذا الفصل، و معط-اتها ف-ما س-أتي من م+احث

                                                 
المطبوعات الجامع-ة، ، دیوان مناهج ال*حث العلمي وطرق إعداد ال*حوثعمار بوحوش ودمحم محمود ذنی+ات،  1

 142، ص 1999الجزائر ، 
 153صالح الدین شروخ ، المرجع الساب� ، ص  2
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  مجاالت الدراسة  .  2

  متوسطات مدینة الجلفة: اإلطار الم9اني: أوال

+غ-ة ال+حث في األداء التر�و� ألستاذ التعل-م المتوس& ضمن أ+عاد المقار�ة 

متوسطة في  34متوسطة +ش
ل عشوائي، من بین  20ت، قام ال+احث +اخت-ار +الكفاءا

أ� محددات أخر< وف� ما یبینه محاوال تغط-ة جم-ع جهات المدینة دون . مدینة الجلفة

  :الجدول التوض-حي التالي

  یبین المتوسطات المختارة في ال*حث 10جدول رقم                 

  عدد األفواج التر�و-ة  عدد األساتذة  المتوسطة  
  15  30  األمیر عبد القادر  01
  18  34  التلي بلكحل  02
  25  43  بن ع-اد بن ع-اد  03
  18  35  برنادة. زرنوح دمحم   04
  15  30  الرا-س دمحم  05
  12  25  فضیلي عبد القادر  06
  24  46  بو+
راو� المختار  07
  12  24  األمیر خالد  08
  18  34  حاشي بلقاسم  09
  14  29  +سطامي شو-حة  10
  18  37  مقواس بلقاسم  11
  20  38  بلحواجب أحمد  12
  19  40  العر�ي دمحم +عر�ر  13
  10  21  حاشي معمر  14
  16  30  حمو دمحم. القد-مةبر�-ح   15
  13  27  علي -اقوت  16
  17  32  اإلمام البخار�   17

ا� مسعودة  18+  16  29  
  17  33  د-سمبر 11  19
  18  33  فبرایر 18  20
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  : اإلطار الزمني: ثان�ا

أراد ال+احث اإللمام +الموضوع من جم-ع الجوانب، واتخاذ 
ل التدابیر المنهج-ة   

التي تم
نه من التشخ-ص الدقی� لفرض-ات الدراسة، واالقتراب قدر اإلم
ان من النتائج 

الموضوع-ة، فاستخدم منهج تحلیل المحتو< و المنهج الوصفي، واستعان فیها +األدوات 

مقسم على ، ولذلك فلقد 
ان اإلسقا] لمیداني لها )مقابلةمالحظة، استب-ان و (الثالثة 

  :التالي +الش
لفترات 

  : التحلیل األول لمحتو< المناهج المدرس-ة

 )2013حتى بدا-ة جانفي  2012من جو�ل-ة ( خالل خمسة أشهر 
املة                

  التحلیل الثاني لمحتو< المناهج المدرس-ة

 )2013حتى بدا-ة نوفمبر  2013من أوت ( خالل ثالثة أشهر               

 )2014حتى بدا-ة د-سمبر  2014من سبتمبر ( خالل ثالثة أشهر : المالحظة

  2014 سبتمبرـ االست+انة التجر�ب-ة خالل شهر : االستب-ان

 2014 د-سمبرو  2014 أكتو�رـ االست+انة النهائ-ة خالل شهر�           

+ش
ل غیر منتظم  2015.2014جرت أغلب المقا+الت خالل الموسم الدراسي : مقابلةال

  .+سبب صعو+ة اللقاء مع المفتشین

أما المعالجة اإلحصائ-ة والر�& المنهجي بین مختلف اإلجراءات السا+قة، ف
ان   

   . 2015جانفي وف-فر�  خال شهر� 

مع 
ل مرحلة من المراحل السا+قة إال أن  االوصول إلى النتائج رغم أنه 
ان متزامن  

   .2015 التحلیل اإلحصائي واستخالص النتائج النهائ-ة 
ان خالل شهر مارس

  اإلطار ال*شرX : ثالثا

تم تحدید اإلطار ال+شر� للدراسة من خالل اخت-ار فئة األساتذة المشتغلین في  

مرحلة التعل-م المتوس& في جم-ع المواد الدراس-ة دون أ� محددات، ما عدا أن -
ون 

  .و�درس في مدینة الجلفة ،)-عني مرسم( مثبتا في رتبته 
أستاذ تعل-م متوس& 
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  عینة الدراسة  . 3

  حصائيالمجتمع اإل.  1.  3

مجموع 
ل الحاالت التي تتطاب� في " :-عرف المجتمع اإلحصائي على أنه  

في جم-ع  ممثال تحدید المجتمع اإلحصائيوفي دراستنا یتم  1."مجموعة من المحددات

   .المشتغلین في مدینة الجلفةو ) مرسمین(المثبتین في مناصبهم أساتذة التعل-م المتوس& 
  التعر+ف *العینة      . 2.  3

نموذج، -شمل جان+ا أو جزءا من وحدات المجتمع األصلي "تعرف العینة +أنها   

المعني +ال+حث، تكون ممثلة له، +حیث تحمل صفاته المشتر
ة، وهذا النموذج أو الجزء 

-غني ال+احث عن دراسة 
ل وحدات ومفردات المجتمع األصل، خاصة في حالة صعو+ة 

  2."أو استحالة دراسة 
ل تلك الوحدات

، ولقد تم -ار نوع المعاینة ضرور� في ال+حث ألجل تحدید خصائص العینةتاخ  

إجراء -عطي لوحدة :" اخت-ار ال+احث للمعاینة العشوائ-ة ال+س-طة التي تعرف على أنها

معاینة من إجمالي وحدات المجتمع اإلحصائي احتماال متساو� وغیر صفر�، ألن یتم 

 مختلفأساتذة التعل-م المتوس& في أستاذ من  300 قام ال+احث +اخت-اروقد  3."اخت-ارها

الدراس-ة في مدینة الجلفة، +حیث 
انت طر�قة االخت-ار +ش
ل عشوائي في توز�ع المواد 

اعتمد فیها على موافقة مدیر المتوسطة التي یتوجه إلیها والرضا الذ�  .استمارات ال+حث

المالحظة 
انت من خالل ز�ارات وفي . -ظهره أساتذتها عندما -عرض علیهم ال+حث

  . +ش
ل عشوائي أ-ضا دون شرو] في حضور الحصص الدراس-ة متفرقة للمتوسطات

                                                 
، بترا 1، ]طرائ5 ال*حث في العلوم االجتماع�ةشافا فران
فورت ـ ناشم-از و دافید ناشم-از، ترجمة لیلى الطو�ل،  1

 186، ص 2004للنشر والتوز�ع، سور�ا، 
،دار ال-ازور� العلم-ة للنشر ال*حث العلمي الكمي والنوعيعامر قندیلجي،إ-مان السامرائي، 2

 ،2009والتوز�ع،عمان،األردن،
 192شافا فران
فورت ـ ناشم-از و دافید ناشم-از، ترجمة لیلى الطو�ل، مرجع ساب�، ص  3



  المنهج�ة للدراسة اإلجراءات                                                       لخامس ا الفصل

 288 

  العینة      خصائص . 3.  3

خرجها من رغم أن العینة الممثلة في دراستنا عشوائ-ة وال تتعل� +أ� محددات تُ   

سسات التعل-م-ة في ؤ في المإطارها الذ� هي عل-ه منهج-ا، إال أن أساتذة التعل-م المتوس& 

مدینة الجلفة، 
ما في +ق-ة وال-ات الوطن، مختلفون في +عض الخصائص التي نذ
رها 

التي قد -
ون لها انع
اسات على مجر�ات ال+حث لكنها ممیزاتهم و من +اب التعرف على 

نها ونؤ
د على أننا لم نراعي أ-ا مال تتنافى وخصائص العینة العشوائ-ة المختارة منهم، 

  :نذ
ر منهاأو أثناء المالحظة، أثناء توز�ع استمارة ال+حث، 

ـ عدد األساتذة في المتوسطات یختلف +حسب الخارطة التر�و-ة التي -ض+طها عدد 

 20لكننا وجدنا أن جم-ع المؤسسات المختارة في الدراسة یتجاوز عددهم . األفواج التر�و-ة

  .أستاذا في مختلف المواد الدراس-ة

ألساتذة في المتوسطات مختلف وال یوجد له أ� محددات تر�و-ة أو بیداغوج-ة ـ جنس ا

  .-ستند فیها تعیینهم في مناصبهم

ن في المعهد التكنولوجي للتر�-ة ـ تكو�ن األساتذة العلمي مختلف، فهناك منهم من تكوّ 

ر�� ن في المدرسة العل-ا لألساتذة، ومنهم من  دخل التعل-م عن طسا+قا، ومنهم من تكوّ 

  .شهادة جامع-ة ومسا+قة للتوظیف دون تكو�ن

ـ المستو< األكاد-مي مختلف بین األساتذة، فهناك منهم من ال -حمل شهادة ال+
الور�ا 

ومنهم من تحصل علیها قبل التحاقه +التعل-م، 
ما أن هناك فئة تحصلت علیها +عد 

تخصص أو س-
ي في ال
ما نجد منهم من -حمل شهادة الل-سانس، 
ال. التحاقها +التعل-م

نس+ة 
بیرة منهم من تا+ع دراسات جامع-ة وهو -مارس  اوقد وجدن .في تخصص آخر

  . ومنهم من -حمل شهادة الماجستیر أو طالب في الد
توراه ،المهنة في غیر االختصاص

ـ األساتذة الذین -مارسون مهنة التعل-م في العینة المشار إلیها متفاوتون 
ثیرا في السن 

ن هناك منهم من یتجاوز سنه الخمسین سنة، في مقابل فئة أخر< یتراوح سنها في +حیث أ

  .حدود العشر�نات
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ـ التكو�ن أثناء الخدمة الذ� جر< االتفاق ف-ه بین وزارة التر�-ة ووزارة التعل-م العالي قسم 

  :األساتذة إلى أر�ع فئات


الس-
ي أو (خالل أر�ع سنوات أو ثالثة سنوات  2012نت قبل سنة فئة تكوّ lmd( فئة ،

  .)lmd( 2012أخر< تكونت +عد 

  . خالل سنة واحدة 
انت متمیزة بتجر�ة التكو�ن عن +عد 2014فئة أخر< هي دفعة 

   .الفئة األخیرة لم تلتح� بهذه العمل-ة التكو�ن-ة نهائ-ا

خدمة قد میز بین األساتذة من حیث تصن-فهم في الرتب والمالحy أن هذا التكو�ن أثناء ال

، والذ� ینجر عنه االمت-ازات الماد-ة وٕام
ان-ات ة العموم-ةالمعمول بها في قانون الوظ-ف

  .المشار
ة في الرتب النوع-ة األعلى

  أدوات الدراسة. 4

  المقابلة. 1.  4

التــي تحملهــا الظــاهرة المقابلــة واحــدة مــن الوســائل التــي تســتخدم فــي +حــث الخفا-ــا   

أداة أو أســلوب فــي ال+حــث العلمــي " والتــي -م
ــن لــ+عض األفــراد 
شــفها دون غیــرهم،  فهــي 

وهي ع+ارة عن حوار، أو محادثة أو مناقشة، موجهة، تكـون بـین ال+احـث عـادة، مـن جهـة، 

وشـــخص، أو أشـــخاص آخـــر�ن، مـــن جهـــة أخـــر<، وذلـــك +غـــرض التوصـــل إلـــى معلومـــات 

قـف محـددة، -حتـاج ال+احـث التوصـل إلیهـا والحصـول علیهـا فـي ضـوء تع
س حقائ� أو موا

التـي -طلـب  وتمثل المقابلة مجموعـة مـن األسـئلة واالستفسـارات واإل-ضـاحات .أهداف +حثه

وتكون المقابلة عادة وجها لوجه، بـین ال+احـث والشـخص  .اإلجا+ة علیها، أو التعقیب علیها

   1."أو األشخاص المعنیین +ال+حث

                                                 
  301،302ص مرجع ساب�،عامر قندیلجي،إ-مان السامرائي، 1
 عد للمالح� من فضلك*
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بتوج-ـــه األســـئلة للمســـتجیبین +قصـــد اســـتخالص إجا+ـــات ذات صـــلة المقابلـــة  جـــر� ت  

 المقابلـة المجدولـة ـ المنظمــة، ومـن بـین أنـواع المقــا+الت الشخصـ-ة نجـد +فـروض ال+حـث

، حیــث ال یجــب أن یتغیــر حیــث -
ــون عــدد األســئلة وصــ-اغتها متمــاثال لجم-ــع المســتجیبین

روقـــــات فعل-ـــــا بـــــین المســـــتجیبین، ال بـــــین مســـــتو< تتـــــا+ع األســـــئلة، وذلـــــك قصـــــد إرجـــــاع الف

   1.االختالفات في المقابلة

  :على ثالثة افتراضات أساس-ة ترتكز  التي اعتمدها ال+احث المقابلة المجدولة ـ المنظمة

  .ته للجم-عاـ امتالك المستجیبین مفردات شائعة تم
ن من توج-ه أسئلة تحمل المعنى ذ

  .+طر�قة ذات مغز< متساو� للجم-ع من المم
ن التعبیر عن جم-ع األسئلةـ 

ــ إذا 
ــان ال بـد مــن تطــاب� المعنـى فالبــد مــن تطـاب� ســ-اقها، و+التــالي فهـذا -ســتدعي تتــا+ع 

  2.األسئلة أ-ضا

  :التالیتین تینلفئمع ا واستخدمهامن خالل هذه الخصائص اختار ال+احث هذه األداة 


ــونهم مــن  التعلــ�م المتوســ@فــي مرحلــة فــي التر]�ــة المفتشــین  ـــ الفئــة األولــى هــي +عــض

ــــذین یتعــــاملون +شــــ
ل م+اشــــر مــــع األســــاتذة و-شــــتر
ون فــــي الملتق-ــــات الجهو-ــــة  األفــــراد ال

مفتشـین  خمسـة، وقـد التقـى ال+احـث بوالوطن-ة في توض-ح المفاه-م حول المقار�ة +الكفاءات

  :في مختلف المواد الدراس-ة

  )الجنو�-ة المقاطعة ( مفتش مادة علوم الطب-عة والح-اة 

  )المقاطعة الشمال-ة ( مفتش مادة علوم الطب-عة والح-اة 

  مفتش مادة الفرنس-ة

  مفتش مادة التر�-ة التكنولوج-ة

  مفتش مادة الر�اض-ات

                                                 
 237و  236ناشم-از و دافید ناشم-از، ترجمة لیلى الطو�ل، مرجع ساب�، ص شافا فران
فورت ـ  1
 237المرجع الساب�، ص  2
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ــونهم المتـا+عون لمســار التمــدرس ، فــي التوج�ــه المدرســي المستشــار+نــ الفئــة الثان-ـة هــي 

وقـد التقـى  .من جهة أخر<  ونتائج التالمیذ األستاذ من جهةأداء +وعالقة التوج-ه المدرسي 

  .ال+احث بثالثة مستشار�ن في التوج-ه، وأجر< معهم المقابلة

  )مقاطعة ثانو-ة النع-م النع-مي ( مستشار التوج-ه في التعل-م المتوس& 

  )مقاطعة ثانو-ة مسعود� عط-ة ( مستشار التوج-ه في التعل-م المتوس& 

  )مقاطعة ثانو-ة ابن خلدون ( توس& مستشار التوج-ه في التعل-م الم

تحتو� على مجموعة من األسئلة التي لها عالقة +الموضـوع  *+طاقة مقابلةال+احث  استعمل

  :نعرضها في المحاور التال-ة

  5إلى  1من ) المفتشین ( أسئلة موجهة للمشرفین التر]و+ین 

  .أسئلة تخص الملتق-ات الوطن-ة و الجهو-ة و الوالئ-ة و عالقتها +اإلشراف التر�و�  .1

   .كو�نالتأسئلة تخص الندوات التر�و-ة المقامة على مستو< المقاطعات، وعالقتها +. 2

أسئلة تخص المنهاج المدرسي والوثائ� المرافقة ودلیـل األسـتاذ ودلیـل الكتـاب المدرسـي . 3

  .في األداء التر�و�  وعالقة األستاذ +ه

  ).المعرف-ة، السلو
-ة، االجتماع-ة(أسئلة تخص األ+عاد التر�و-ة في المجاالت  .4

  .الكفاءات ـ اإلدماج ـ الوضع-ات: أسئلة تخص التح
م في المصطلحات األساس-ة .5

  8إلى  6من  لمستشارX التوج�هأسئلة موجهة 

مـــن خـــالل نظـــام المجموعـــات فـــي  أســـئلة تخـــص معـــاییر التوج-ـــه إلـــى مرحلـــة الثـــانو�،. 6

  .المواد األدب-ة والعلم-ة

  .وملمح التلمیذ أثناء التوج-هالكفاءات بین تقو-م عالقة الأسئلة تخص  .7

علیهــا فــي مرحلــة  أســئلة تخــص التوج-ــه للتكــو�ن المهنــي وعالقتــه +الكفــاءات المتحصــل. 8

  .التعل-م المتوس& لد< التالمیذ
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  االستب�ان.  2.  4  

ع+ـارة عـن مجموعـة مـن األسـئلة واالستفسـارات المتنوعـة "االستب-ان علـى أنـه -عرف   

والمرت+طـــة +عضـــها +ـــال+عض اآلخـــر +شـــ
ل -حقـــ� الهـــدف، أو األهـــداف، التـــي -ســـعى إلیهـــا 

   1".ال+احث، وذلك في ضوء موضوع ال+حث والمش
لة التي اختارها

صـول علـى عـدد 
بیـر بهـدف الحاالستب-ان في الدراسة الحال-ـة ال+احث أداة استخدم 

لمعرفــة التوافــ� بــین األ+عــاد  ،عالقــة التــأثیر المطروحــة فــي اإلشــ
ال-ةمــن اآلراء التــي تبــین 

  2:ما یليممیزات إیجاب-ة 
ثیرة نذ
ر منها  ولالستب-ان .ضمنهاالتر�و-ة وأداء األستاذ 

  .ـ االستب-ان یؤمن تشج-ع اإلجا+ات الصر�حة والحرة

  .ومتشابهة لجم-ع أفراد عینة ال+حثـ تكون األسئلة موحدة 

ـــ تصــم-م االســتب-ان ووحــدة األســئلة -ســهل عمل-ــة تجم-ــع المعلومــات فــي مجــام-ع وتصــن-فها 

  .في حقول

  .ـ -م
ن لألفراد المعنیین +اإلجا+ة على االستب-ان أن  یختاروا الوقت المناسب لإلجا+ة

  .ي وقت محددــ االستب-ان -سهل على ال+احث جمع معلومات 
ثیرة جدا، وف

  .ـ االستب-ان غیر م
لف ماد-ا، من حیث تصم-مه وتوز�عه

 مــن أنــواع االســتب-ان نجــد االســتب-ان المغلــ� الــذ� تكــون أســئلته محــددة اإلجا+ــات" 
مــا أنــه 


أن -
ون الجواب بنعم أو ال، قل-ال أو 
ثیرا، أواف� أو ال أواف�."3  

  :تصم�م االستب�انأ ـ  

االستب-ان في هذه الدراسة موجه ألساتذة التعل-م المتوس&، وهي فئة معروفة بتمیزها   

معرف-ــا وتر�و-ــا وثقاف-ــا، وقــدرتها علــى التفاعــل مــع الوثــائ� ال+حث-ــة +شــ
ل -ســمح +الحصــول 

وهو األمر الذ� ساعدنا على بنـاء االسـتمارة التـي وجهناهـا لألسـاتذة . معلومات دق-قةعلى 


  :لها النهائي وف� المراحل التال-ة الم+حوثین في ش

                                                 
 288، المرجع الساب�،صعامر قندیلجي،إ-مان السامرائي 1
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ــة األولــى  ) المعرف-ــة، الســلو
-ة واالجتماع-ــة ( األ+عــاد التر�و-ــة  ال+احــث اســتخرج:  المرحل

و المقصــود خاصــة +األســتاذ ال الوثــائ�المتعلقــة +ــالمواد الدراســ-ة، وذلــك مــن  ∗مــن الكفــاءات

حیـث أنهـا 
مـا أشـرنا سـا+قا تشـرح  ،والموجهة لألستاذ أثناء تنفیذه للبرنـامج". المناهج "  بها

تفاصــــیل المقار�ــــة +الكفــــاءات وتبــــین أ+عادهــــا ومفاه-مهــــا ونشــــاطاتها الواجــــب تحق-قهــــا فــــي 

، واألسـاتذة الم
ـونین )المفتشـین(وقـد اسـتعان ال+احـث بـ+عض المشـرفین التر�ـو�ین  .المدرسة

  . في استخراج األ+عاد المقصودة في الدراسةومستشار� التوج-ه المدرسي 

+عـــد ذلـــك األ+عـــاد مـــن المفـــاه-م المتعلقـــة +الفرضـــ-ات  ال+احـــث اســـتخرج : المرحلـــة الثان�ـــة 

ـــى  
هـــا إل-
ـــم تف ـــاهج المدرســـ-ة، ث ـــ� الكفـــاءات المســـطرة فـــي المن ـــك مـــن منطل األر�عـــة، وذل

  . مؤشرات ومن ثمة إلى األسئلة الموجودة في جدول االستمارة

  :الي ـ بنینا االستمارة في األخیر وف� التقس-م الت

  .وتشمل أر�عة أسئلة شخص-ة عن األستاذ: الب-انات العامة

  : لمنهاج المدرسياألستاذ لتخص استخدام  :الفرض-ة األولىأسئلة 

  .10حتى  5من السؤال            

  : لتعلمطرائ5 التدر+س المنظمة للالكفاءات المستهدفة التي تخص الثان-ة أسئلة الفرض-ة 

  18إلى السؤال  11من السؤال              

  : الض*@ االجتماعيالمستهدفة في مجال الكفاءات التي تخص الثالثة أسئلة الفرض-ة 

  26إلى السؤال  19من السؤال             

  :الق�م االجتماع�ةالكفاءات المستهدفة في مجال التي تخص الرا+عة أسئلة الفرض-ة 

  34إلى السؤال  27من السؤال            

  : التفاعل االجتماعيالكفاءات المستهدفة في مجال التي تخص الخامسة أسئلة الفرض-ة 

  42إلى السؤال  35من السؤال           

                                                 
لمادة ، وهي التي جاءت مع اإلصالحات هي األهداف المرجو الوصول إلیها لد< التلمیذ أثناء تدر�س ا: الكفاءات  ∗

عد من فضلك إلى تعر�ف (، " المقار�ة +الكفاءات: " �و-ة و أص+ح النظام التر�و� -سمى بهاالجدیدة للمنظومة التر 
  )المفاه-م
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  ب ـ إجراءات االستب�ان

عرض ال+احث االستمارة في صورتها النهائ-ة على مح
مین من أساتذة علم 

اإلجماع على صدقها وقابلیتها االجتماع وعلم النفس واألدب وعلوم التر�-ة، فحصل 

لتحقی� أهداف ال+حث، وقد أجر< ال+احث عدة تعد-الت علیها +عد التوجیهات التي قدمت 

له في ص-اغة +عض األسئلة، وفي +عض الع+ارات التي 
انت غیر واضحة، فظهرت 

  .  *االستمارة +الش
ل الذ� هي عل-ه في الملحقات

+عض الم+حوثین فتأكد من صدقها وتحق-قها قدم ال+احث االستمارة التجر�ب-ة على 

+ش
ل  الم+حوثین ألغراض ال+حث أثناء الدراسة االستطالع-ة، فقام بتوز�عها على األساتذة

و
انت العمل-ة تجر� +ش
ل منتظم داخل المؤسسة التر�و-ة . عشوائي 
ما أشرنا سا+قا

التجاوب متفاوتا ف
ان . +ش
ل رسمي، وأح-انا عن طر�� أساتذة زمالء خارج المتوسطة

. ، +حیث أن ال+احث سجل ض-اع عدد 
بیر من االستماراتالم+حوثین لد< األساتذة

  .وألغى أ-ضا عددا 
بیرا من االستمارات التي ال تكون إجا+اتها 
املة

استطاع ال+احث من خالل استرجاع االستمارات من الم+حوثین اكتشاف عدة 

� لألساتذة +عیدا عن األداء الصفي والمدرسي، مالحظات متعلقة +الجانب المنهجي والتر�و 

. والتي سیوردها في حینها أثناء التحلیل، والمتعلقة +الجانب السلو
ي واالجتماعي لل+حث

لكن ومن خالل االستمارة التجر�ب-ة اكتشف ال+احث أنها لن تستط-ع 
شف جم-ع الجوانب 

المالحظة هي أخر<  ةها +أدا فلجأ إلى تدع-م. الحاصلة في واقع األستاذ أثناء التدر�س

  .+المشار
ة التي سنتا+عها في الم+حث الموالي

  

                                                 
 عد للملحقات من فضلك *
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  المالحظة *المشار9ة. 3.  4

المالحظة +المشار
ة من أهم األدوات ال+حث-ة التي تض+& اإلطار التطب-قي  عدّ تُ   

المشار
ة المنظمة والمقصودة، حسب ما تسمح +ه الظروف، في " : و-قصد بها. للدراسة

  1"ح-ات-ة وفي اهتمامات ومصالح مجموعة من األشخاصأنشطة 

ها، -قوم فیها +مشار
ة تعتبر المالحظة أداة لمتا+عة ال+احث لمسار الظاهرة في محلّ   

الم+حوثین نشاطاتهم االعت-اد-ة، لكنه وفي الوقت نفسه -عمل على تسجیل ما -صدر منهم 

تحدث المالحظة في زمن -سیر وقد . م +حثه الذ� استهدفهم ف-همن أقوال وأفعال، تخدُ 

یتم
ن من خالله ال+احث من الحصول على المعلومات التي أراد الحصول علیها، 
ما 


ما لوجوده وسع-ه نحو الوصول إلى أهدافه ا واستمرارا-م
ن أن تأخذ وقتا أطول وتكرار  ،

   .-م
ن أن تعترض طر�قه عوائ� مختلفة تتطلب منه الصبر والتكرار للمحاولة

أعم� من المعلومات المجمعة +الطرق األخر< 
المقابلة  ال+طاقة اتمعلوم  

وهي أكثر شمول-ة، حیث تكون مفصلة وتؤمن لل+احث 
ل المعلومات . واالستب-ان


ما أن معلوماتها أدق وأقرب ما تكون إلى الصحة، . المجمعة +أسالیب االستب-ان والمقابلة

  2.وتسمح +معرفة وتسجیل النشا] أو السلوك ساعة حدوثه

المالحظة في مراحل، األولى فیها تكون بتحدید حتاج ال+احث إلى تنظ-م إجراءات -  

أما  .األهداف والمجاالت وطرق التسجیل، إضافة إلى ض+& العینة التي -سعى نحو +حثها

الخطوة الثان-ة فتكون بتطبی� المالحظة +االندماج في نشاطات أفراد العینة +حسب ما 


ون ذلك +عد االستطالع والتعدیل لما -م
ن أن -
تشفه في تقتض-ه األهداف المسطرة، و-

وفي الخطوة األخیرة -
ون التجم-ع و الض+& للمالحظات المتحصل . مجال العمل بها

   . علیها، تمهیدا لتحلیلها واستخالص النتائج منها

اشتملت على ف، مجاالت المراد +حثهااستخدم ال+احث +طاقة مالحظة ألجل تنظ-م ال    

، والثاني حول مجال اتفي الفرض- ةالمقصود +عادول فیها على األأعمدة -حتو� األأر�عة 
                                                 

 280شافا فران
فورت ـ ناشم-از و دافید ناشم-از، ترجمة لیلى الطو�ل، مرجع ساب�، ص 1
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عمود التسجیل  االمالحظة، والثالث على المؤشر المراد مالحظته في أداء األستاذ، وأخیر 

  .*أر�ع مالحظات متوافقة مع عدد الفرض-اتالذ� قسمه ال+احث إلى 

یر إشارات دالل-ة تعبر 
ل منها -ستخدم ال+احث ألجل التسجیل في العمود األخ


ما یلي على مقدار التواجد لل+عد المستهدف في المالحظة:  

  .*قوةعلى داللة المؤشر الذ� یوحي بتواجد ال+عد المستهدف (  ) ـ -شیر الرمز 

  .ضعیفعلى داللة المؤشر الذ� یوحي بتواجد ال+عد المستهدف +ش
ل (  ) ـ -شیر الرمز 

  .ال+عد المستهدف *غ�ابعلى داللة المؤشر الذ� یوحي )  0( ـ -شیر الرمز 

  :ما یلي األسطر األر�عة التي اقترحها ال+احث على+طاقة المالحظة في تحتو� 

  .)طرائ� التدر�س المنظمة للتعلم(الكفاءات المعرف-ة : السطر األول   

  ).المتعلمینالتح
م في سلوك (الكفاءات السلو
-ة : لثانيالسطر ا   

  ).توظیف الق-م في واقع المتعلمین(الكفاءات االجتماع-ة : السطر الثالث   

 ).تنظ-م التفاعل الصفي بین المتعلمین(الكفاءات االجتماع-ة : السطر الرا+ع   

عرض ال+احث +طاقة المالحظة على عدد من األساتذة المح
مین في علم   

ل سالمتها وقابلیتها ألداء الغرض المطلوب من االجتماع وعلم النفس وعلوم التر�-ة، حو 

ال+حث، ف
انت األغلب-ة تر< فیها الصدق والث+ات، إال أن هناك مالحظات وتوجیهات 

جعلت ال+احث -حدث علیها +عض التعد-الت، حتى وصل إلى عرضها +الش
ل الذ� هي 

  .عل-ه +عد التح
-م، من حیث الع+ارات وطر�قة التسجیل

، األخیرة 
ان مبن-ا على فرض-ات الدراسة األر�ع ال+طاقة وأهدافهامحتو-ات تقس-م 
  :و
ان ال+احث -ضع في تصوره أن ال+طاقة عمل-ة تنظ-م-ة تم
نه من ض+& عدة أطر

  .ـ توحید األهداف من المالحظة أثناء متا+عة األستاذ في م
ان عمله
  .جلة في ال+طاقةـ توحید مجاالت المالحظة وض+طها حتى -سهل إسقا] مؤشراتها المس

  .ـ تسهیل عمل-ة التسجیل أثناء المالحظة
  .ـ تقس-م المالحظة إلى فترات زمن-ة یر
ز فیها 
ل مرة على مجال

                                                 
 عد إلى +طاقة المالحظة من فضلك في الملحقات *
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انت الفترات الزمن-ة التي یختارها ال+احث في المالحظة مت+اینة زمن-ا، +حیث أن حضور 
فسن النصف ساعة، الحصة الواحدة یتطلب أح-انا ساعة 
املة، وأح-انا أخر< ال یتعد< 

األستاذ وتجر�ته وجنسه ومادة التدر�س 
لها أثرت في إحداث الت+این في المالحظة، 
ما 
في المالحظة 
انت مادة التر�-ة لمادة األسهل ولإلشارة فإن ا. سنر< في التحلیل الحقا


ما أن . +ح
م أنها تجر� في فضاء مفتوح تت-ح لل+احث حر�ة أكبر في المتا+عة بدن-ة،ال
و-ات األخر<، لعدة تیختلف عنه في المس) الرا+عة متوس&(المالحظة في أقسام االمتحان 

  .اعت+ارات أهمها السن والتحضیر المتحان شهادة التعل-م المتوس&
  *حظة*طاقة المال صم�میبین طر+قة ت) 11(جدول رقم    

  مجال المالحظة  األهداف من المالحظة  ال+عد المقصود في الفرض-ة
  :الكفاءات المعرف-ة

طرائ5 التدر+س المنظمة 

  للتعلم 

معرفة مد< تحقی� األستاذ 
لأل+عاد المعرف-ة المسطرة في 

  المنهاج

  وضع-ة االنطالق
  الوضع-ة المش
ل 
  نشاطات اإلدماج

  تقو-م الكفاءات
  : الكفاءات السلو
-ة

التح9م في سلوك 

  المتعلمین

معرفة مد< تحقی� األستاذ 
لأل+عاد السلو
-ة المسطرة في 

  المنهاج

  حر
ات التالمیذ في الفصل 
  استعمال العقو+ة

  تنم-ة شخص-ة المتعلم
  الثقة +النفس

  :الكفاءات االجتماع-ة
توظیف الق�م في واقع 

  المتعلمین

األستاذ معرفة مد< تحقی� 
لأل+عاد االجتماع-ة المسطرة 

  في المنهاج

  ق-مة الوقت
  ق-م التعاون والتضامن

  حب العمل
  الحفاf على النظام

 :الكفاءات االجتماع-ة
تنظ�م التفاعل الصفي بین 

  المتعلمین

معرفة مد< تحقی� األستاذ 
لأل+عاد االجتماع-ة المسطرة 

  في المنهاج

  التواصل اللفظي
  الحوار

  العمل الجماعي
  المشار
ة في النشاطات

                                                 
 عد من فضلك إلى +طاقة المالحظة في الملحقات *
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  : إجراءات المالحظة

  :قام ال+احث بتطبی� المالحظة على أداء األساتذة +طر�قتین  

ـ األولى تصر�ح-ة، +حیث أخبر األساتذة الذین حضر معهم للدرس داخل الصف، +أنه 

. المالحظة وهي التي شغلت النس+ة األكبر من. -قوم ب+حث حول المقار�ة +الكفاءات

ف
انت بتنظ-م حصة مس+قا +االتفاق مع األستاذ أو األستاذة، وأح-انا +ش
ل مفاجئ تفاد-ا 

لحدوث الملمح غیر الحق-قي الذ� -ظهر عل-ه األستاذ مع تالمیذه عندما -حضر نفسه 

وقد وجد ال+احث في ذلك حرجا 
بیرا إال أنه 
ان مفیدا في االقتراب من تسجیل . للز�ارة

  .ي -
ون علیها األستاذ مع التالمیذ، وتحق� أهداف ال+حثتات العفو-ة الالمالحظ

ـ الثان-ة غیر تصر�ح-ة، +حیث 
ان -قف في األروقة و +عض أماكن المؤسسة، مع المدیر 

حسب معرفة ال+احث بواحد (أح-انا، أو مستشار التر�-ة أو أحد األساتذة، أو مساعد تر�و� 

ة و
ما أشرنا سا+قا أن ال+احث أستاذ في التعل-م من المشتغلین في المتوسطة، خاص


ان ذلك -حدث في فترة ). المتوس&، وال یثیر وجوده في المؤسسة، الكثیر من التساؤل

و
انت المالحظة من +عید حول . الراحة على العاشرة وأح-انا حتى الحاد-ة عشر ص+احا

وأح-انا في میدان التر�-ة  تحر
ات األساتذة في المؤسسة خارج الصف وعالقتهم +التالمیذ

  .البدن-ة، أو في قاعة الحاجب لد< خروج ودخول التالمیذ

استهدف ال+احث في تطبی� المالحظة نفس المؤسسات التي استخدم فیها 

االستمارة، إال أنه لم یر�& بینهما لد< نفس األستاذ، بل 
ان یتحر< أن -حضر حصة أو 

غیر منظم وغیر مسب� تفاد-ا للعق+ات  ، +ش
لحصتین في 
ل مادة لد< نفس األستاذ

  :أهمهاالتي نجد من  و التي واجهته

  : العق+ة األولى 

وجد ال+احث أن هناك تكلف من طرف األستاذ والتالمیذ في الحصة، وتغیر في مسارها 

+سبب وجوده 
ضیف، فأثر ذلك على عدم اكتشاف جم-ع المالحظات، خاصة منها 

  . المتعلقة +الجانب السلو
ي واالجتماعي
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  : العق+ة الثان-ة

ب -عبرون عنها لحضوره للحصة، ألس+اتهرب 
ثیر من األساتذة من ال+احث ورفضهم 

  .أنها شخص-ة

  :العق+ة الثالثة

تزامن وجود ال+احث في نشاطات التصح-ح الخاص +التطب-قات لد< عدد من األساتذة،  

ما لم -م
نه من مالحظة جم-ع المجاالت المستهدفة في . ول-س في بناء دروس 
املة

  .ال+طاقة المعدة سلفا

الق-ام بها لتجر�ة +طاقة المالحظة أثناء الدراسة االستطالع-ة التي حاول ال+احث   

وتناسبها مع الدراسة، و +سبب العق+ات المشار إلیها سا+قا وجد أن المالحظة لن تكون 

حداث العفو-ة التي تصدر مجد-ة إال في مح-& ال -حدث ف-ه التكلف وتغییر مجر�ات األ

 دة التدر�ستغییر مسار المالحظة دون تحدید مافقرر ال+احث . والتالمیذ األساتذةمن 

األخر< م
تف-ا +ما قام بتجم-عه خالل شهر 
امل  ودون التنقل إلى عدد من المؤسسات

مؤسسة واحدة هي متوسطة اإلمام البخار� التي -شتغل بها حتى  فر
ز على .من الز�ارات

 40فحضر لـ . یتم
ن من تجاوز العق+ات المشار إلیها سا+قا وتوحید إطار المالحظة

في المتوسطة المذ
ورة وغیرها من المتوسطات ( مواد مختلفةفي  تاذأس 20حصة مع 

ال -قصد منه سو< تعدد المواد حتى -ضمن تجم-ع عدد 
بیر  +ش
ل عشوائي. )األخر< 

و�تجنب التمظهر وتغییر الصورة الفعل-ة التي یتم بها  .من المالحظات حول الموضوع

  .تعودوا على ال+احثیأن النشا] داخل الصف من طرف األستاذ أو التالمیذ، +عد 


انت مجر�ات المالحظة +طرق یخفي فیها ال+احث +طاقة التسجیل أح-انا و-ظهرها   

أح-انا أخر<، حتى -طمئن التالمیذ واألستاذ لوجود ال+احث في المرات التي ال -حمل فیها 

ال+طاقة، ف
ان لذلك أثرا إیجاب-ا على تسجیل المالحظات +ش
ل یختلف ف-ه سلو
هم 

مالحظات یتم +ش
ل غیر منتظم، -عود ال+احث ف-ه 
ل ف
ان مخط& ال. وتصرفاتهم فیها

األساتذة وفي الجدول التالي یبین . مرة إلى التسجیل +عد انقضاء الحصة التي حضرها

  :في المالحظة ال+احث الذین استهدفهم
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  التي حضرها ال*احث واألساتذة المستهدفین  حصصالعدد یبین ) 12(جدول رقم 

  عدد الحصص  األستاذ والمادة

  4  اللغة العر�-ةأستاذ مادة 
  2  التر�-ة اإلسالم-ةأستاذ مادة 

  3  واالجتماع-ات التر�-ة المدن-ةأستاذ مادة 

  4  الر�اض-اتأستاذ مادة 
  4  التر�-ة التكنولوج-ةأستاذ مادة 
  4  علوم الطب-عة والح-اةأستاذ مادة 

  6  التر�-ة البدن-ةأستاذ مادة 
  3  التر�-ة الموس-ق-ةأستاذ مادة 

  2  التر�-ة الفن-ة التش
یل-ةأستاذ مادة 
  4  اإلنجلیز�ةأستاذ مادة 
  4  الفرنس-ةأستاذ مادة 

  

ففي الجدول -ظهر لنا أن العدد الذ� استهدفه ال+احث 
ان یبتغي ف-ه التماثل في 

ألسبوع 
ان متفاوتان +حیث التوز�ع الزمني للمواد الدراس-ة خالل اجم-ع الحصص، إال أن 

األساتذة الذین لدیهم أكثر من عشر�ن ساعة خالل األسبوع، مقابل أساتذة أن هناك من 

لدیهم خمسة عشر ساعة فق&، ما یجعل تواجدهم في المؤسسة غیر مناسب في 
ثیر من 

وهو األمر الذ� حاول ال+احث تجن+ه قدر اإلم
ان فظهر عدد الحصص +الش
ل . األح-ان

  .الذ� هو عل-ه في الجدول

  

  

  

  



  المنهج�ة للدراسة اإلجراءات                                                       لخامس ا الفصل

 301 

   

  استخالصات

المنهج-ة للدراسة من عرض المنهج  تقام ال+احث من خالل تحدید اإلجراءا

مشیرا إلى أن األول 
ان . الوصفي ومنهج تحلیل المحتو<، والغرض من استخدامهما

-ستهدف ف-ه فئة األساتذة في مرحلة التعل-م المتوس& لمعرفة مد< تواف� أدائهم مع أ+عاد 

  .المناهج المدرس-ة، والثاني بهدف استخراج تلك األ+عاد منها

.   جاالت الدراسة، الم
اني منها والزمني في جم-ع فصول الدراسةحدد ال+احث م

و بین العینة المستهدفة في الدراسة في 
ل مجال، ففي تحلیل المحتو< 
انت المناهج 

بینما في . المدرس-ة، وفي االستب-ان والمالحظة 
انت ممثلة في أساتذة التعل-م المتوس&

  .هم  الفئة المستهدفة شارون في التوج-همشرفون التر�و�ون والمستالمقابلة 
ان ال

 ،بین ال+احث في الجزء األخیر من هذا الفصل أدوات الدراسة التي استخدمها

ف
انت االستمارة والمقابلة والمالحظة +المشار
ة 
لها أدوات ضرور�ة تكمل +عضها +غ-ة 

 .صلاالقتراب من تحقی� النتائج المأمولة، وتحضیرا للتحلیل الذ� سیلي هذا الف
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  تمهید
  

یتناول هذا الفصل عمل�ات التحلیل المتعلقة �المناهج واألدوات المستخدمة في 

.ما یتضمن النتائج التي یبتغي ال�احث فیها الوصول إلى الر%$ المنهجي لها  .الدراسة

  .�الفروض والتساؤالت المطروحة في الفصل األول

، .ان هو الم�حث األول الذ7 تناوله تحلیل محتو6 المناهج و استخالص نتائجه

النتائج التي وقد وصل ف�ه إلى مجموعة من . ال�احث �غ�ة .شف األ�عاد التر%و�ة للمناهج

ترت�$ �ش.ل م�اشر �مد6 قابلیتها لإلسقا< على الواقع المدرسي، ومد6 فاعلیتها واحتواءها 

  .على الكفاءات المقصودة في س�اسة اإلصالح التر%و7 

األدوات الثالث عالج ال�احث �عد ذلك مختلف النتائج التي وصل إلیها من خالل 

الضرورة أن یوظفها جم�عا قصد ال�حث  والتي اقتضتالمستخدمة ضمن المنهج الوصفي، 

 الحثیث الذ7 �م.نه من .شف مد6 تطبیI أفراد عینة الدراسة للمقار%ة �الكفاءات، واكتشاف

   .هاعالقة األداء التر%و7 ألستاذ التعل�م المتوس$ بتلك األ�عاد المسطرة فی

احث من آخر الم�احث .ان متعلقا �استخالص النتائج العامة، التي توصل إلیها ال�

ومذ�ال . خالل تجم�ع .ل النتائج الجزئ�ة الحاصلة في مستو6 القسم المیداني للدراسة

�التوص�ات التي �م.ن استن�اطها من النتائج العامة، مضافا إلیها المراجع والمالحI المتعلقة 

  .�فصول ال�حث .لها
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  تحلیل محتو  المناهج و استخالص نتائجه.  1     

    المدرس�ة المناهج محتو  تحلیل .  1.  1

المعروف عن هذه الك�ف�ة من التحلیل أنها تعتمد على عدة طرق حسب الدراسة التي   
تتناولها، فمنها ما �عتمد على التحلیل الماد7 للموضوع ومنها ما �عتمد على التحلیل 

وفي هذا المجال فالوحدات المطروحة للتحلیل هنا ضمن المناهج الدراس�ة ال تشیر . المعنو7 
م�اشرة إلى األ�عاد التي ن�حث عنها، وٕانما تعبر عنها �ص�غ لغو�ة متنوعة، تحمل ضمنها 

  .ال�احث انفس المعنى المؤد7 إلى واحدة من فئات التحلیل التي اقترحه
�عد أن قام ال�احث بتحلیل جم�ع المناهج الخاصة �التعل�م المتوس$ لجم�ع المواد   

وتم.ن من استخراج الكفاءات ن منهاجا مدرس�ا، وخمسو  اثنانالدراس�ة وال�الغ عددها 
تحصل �عد الفرز على مجموعة من الب�انات الواردة في  ،المختلفة في .ل مادة و.ل منهاج

مشرفین (لجأ إلى �عض المختصین في التر%�ة . في الصفحات القادمة المبینةالجداول 
فاستفاد من ) ومستشار7 التوج�ه و�عض األساتذة الم.ونین تر%وWین أ7 مفتشي المواد

فتحصل على  .أن �عید التحلیل مرة ثان�ة في زمن �عید عن التحلیل األولتوجیهاتهم ورأ6 
.أن  .ب�انات أخر6، فیها �عض الفروق الطف�فة من حیث نوع الفئات المعروضة للتحلیل

. وقد یراها �احث آخر �عدا سلو.�ا ،رفي�غ اللغو�ة في الكفاءة تعبر على �عد معصتكون ال
تجنب مثل هذا التداخل قدم ال�احث ب�انات التحلیل واستخرج المتوسطات من  وألجل

  :مجام�عها .ما هو وارد في المراحل التال�ة
  

  ):2013/2014(و ) 2012/2013( مقارنة التحلیلین : ولىالمرحلة األ 

مقبولة من الصدق في فرز وترتیب  تحقیI درجة ألجل.ما أشرنا في الفصل السابI ف
فقد قمنا �التحلیل خالل فترتین  المعاني الواردة في الكفاءات حسب الفئات األر%عة للتحلیل،

والوصول إلى متوس$ بین  بینهما استعملنا الجداول التال�ة للمقارنة وقد .مت�اعدتین زمنیتین
  :التحلیلین ونعتمده للمقابلة مع أداء األستاذ
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 و ) 2012/2013( یبین مقارنة بین مجموع الكفاءات في التحلیلین  13جدول      

  .للتعلم في األ6عاد المعرف�ة )2013/2014(

  المستو�ات الدراس�ة
  مجموع الكفاءات

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

مجموع الكفاءات لجم�ع 
: المواد في التحلیل األول

2012  /2013  
148 157 140 114 

مجموع الكفاءات لجم�ع 
: المواد في التحلیل الثاني

2013  /2014  
130 153 130 120 

  117  135  155  139  متوس$ المجموعین

 و ) 2012/2013( یبین مقارنة بین مجموع الكفاءات في التحلیلین  14جدول 

  للض6; االجتماعي في األ6عاد السلو�8ة )2013/2014(

  المستو�ات الدراس�ة
  مجموع الكفاءات

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

مجموع الكفاءات لجم�ع 
: المواد في التحلیل األول

2012  /2013  
94 120 80 104 

 مجموع الكفاءات لجم�ع
: المواد في التحلیل الثاني

2013  /2014  
98 116 90 96 

  100  85  118 96  متوس$ المجموعین
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 و ) 2012/2013( یبین مقارنة بین مجموع الكفاءات في التحلیلین  15جدول 

  6عاد االجتماع�ةللق�م في األ )2013/2014(

  المستو�ات الدراس�ة
  مجموع الكفاءات

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

مجموع الكفاءات لجم�ع 
: المواد في التحلیل األول

2012  /2013  
76 74 64 52 

مجموع الكفاءات لجم�ع 
: المواد في التحلیل الثاني

2013  /2014  
60 70 50 68 

 60 57 72 68  متوس$ المجموعین

 و ) 2012/2013( یبین مقارنة بین مجموع الكفاءات في التحلیلین  16جدول 

  للتفاعل االجتماعي في األ6عاد االجتماع�ة )2013/2014(

  المستو�ات الدراس�ة
  مجموع الكفاءات

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

لجم�ع مجموع الكفاءات 
: المواد في التحلیل األول

2012  /2013  
70 75 66 62 

مجموع الكفاءات لجم�ع 
: المواد في التحلیل الثاني

2013  /2014  
80 61 54 72 

 67 60 68 75  متوس$ المجموعین
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  :نتیجة المقارنة

المجام�ع الخاصة �.ل مادة في .ل مستو6، تحصلنا على  ترتیب وض�$�عد   
)  16جدول 15ـ جدول14جدول 13جدول( السا�قة  األر%عةالتكرارات الواردة في الجداول 

فارتأینا أن نقدم النتائج الحاصلة من خالل المتوسطات دون عرض العملیتین الخاصتین �.ل 
التخفیف من .ثرة الجداول التي است�عدنا متعمدین ، لكل مادة تحلیل من التحلیلین السا�قین

ومن جهة  ،فیها الفروق الحاصلة في عدد الكفاءات المستخرجة من طرف ال�احث من جهة
  :النتائج .ما یبینها الجدول التاليف.انت . أخر6 لعدم تأثیرها في مجرWات التحلیل

 و ) 2012/2013( متوس; المجموعین للكفاءات بین التحلیلین) 17(الجدول 

)2013/2014(  

  المستو�ات الدراس�ة    
  مجموع الكفاءات بین التحلیلین

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

  117  135  155  139  في مجال التعلم 

  100  85  118 96  في مجال الض�$ االجتماعي 

 60 57 72 68  في مجال الق�م 

 67 60 68 75  في مجال التفاعل االجتماعي

  .المرحلة الموال�ة فيتحلیل هذا الجدول س�.ون مفصال في .ل فئة مستقلة عن األخر6  

  :المرحلة الرا6عة

عدد المرات التي یتكرر فیها أحد المعاني األر%عة المتعلقة �فئات ( حصر وتجم�ع التكرارات 
 في یهتم ال�احث بتصم�م هذه الجداول و�فرغ .ل منها" وتصن�فها في جداول حیث ). التحلیل

   1."مجموعة الب�انات الخاصة �مجموعة الوثائI ذات الخصائص، أو السمات الواحدة
  :وقد جاء التصم�م والحصر والتحلیل �الش.ل التالي

                                                 
  70بلقاسم سالطن�ة، المرجع السابI، ص   1
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  ضمن األ�عاد المعرف�ة التعلمالكفاءات المستهدفة في مجال :  الفئة األولى
  ضمن األ�عاد المعرف�ة التعلمیبین فئة التحلیل المبن�ة على  18:الجدول رقم     

    المستو6 الدراسي       
       المواد

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

  11  10  14  15  الرWاض�ات

  13  16  13  13  التر%�ة التكنولوج�ة

  13  19  9  10  والح�اة علوم الطب�عة

  9  9  31  21  لغة عر%�ة

  15  12  21  22  تر%�ة إسالم�ة

  23  32  17  20  تارWخ وجغراف�ا

  7  7  21  5  تر%�ة مدن�ة

  6  1  1  2  تر%�ة بدن�ة

  3  6  4  18  تر%�ة فن�ة

  2  2  11  9  تر%�ة موس�ق�ة

  10  15  7  6  فرنس�ة

  5  6  6  5  إنجلیزWة

  117  135  155  139  المجموع

من خالل معط�ات الجدول أعاله والذ7 یبین عدد الكفاءات المحصورة في مناهج 
أعلى مجموع .ان في نجد أن  ،األ�عاد المعرف�ة التعلم ضمنفي مجال التعل�م المتوس$، 

في أما  ..فاءة 139 بـ السنة األولى متوس$مجموع .فاءات یلیها . .فاءة 155بـ لسنة الثان�ةا
.فاءة  117أصغر التكرارات بـ .ان وفي األخیر .فاءة،  135أقل بتكرار السنة الثالثة .ان

  .السنة الرا�عةفي 
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ونحن �عرضنا لهذه المجام�ع ال نستهدف مقارنتها ب�عضها، ألن المقارنة عمل�ة سا�قة لعمل�ة 
  ).السلو.�ة واالجتماع�ة( أخر6 تكون �المقارنة �الكفاءات المتعلقة �أ�عاد أخر6 

  أل�عاد السلو.�ةاضمن  الض6; االجتماعيالكفاءات المستهدفة في مجال :  الفئة الثان�ة
  األ�عاد السلو.�ة في الض6; االجتماعيیبین فئة التحلیل المبن�ة على مجال  19الجدول رقم

    المستو6 الدراسي       
       المواد

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

  3  3  12  5  الرWاض�ات
  15  10  10  5  التر%�ة التكنولوج�ة

  14  10  12  10  علوم الطب�عة والح�اة
  4  3  8  12  لغة عر%�ة

  7  6  8  13  تر%�ة إسالم�ة
  26  12  7  10  تارWخ وجغراف�ا
  6  13  28  6  تر%�ة مدن�ة
  8  9  3  4  تر%�ة بدن�ة
  7  10  8  5  تر%�ة فن�ة

  5  2  19  18  تر%�ة موس�ق�ة
  3  5  2  5  فرنس�ة
  2  2  1  2  إنجلیزWة
  100  85  118 96  المجموع

المستهدفة في مجال الض�$ تمثل معط�ات الجدول أعاله مجموع الكفاءات   
في السنة أعلى مجموع للكفاءات .ان ، حیث نجد أن أل�عاد السلو.�ةااالجتماعي ضمن 

بینما  .فاءة  100بـ السنة الرا�عة متوس$  یلیها مجموع ..فاءة 118مقدرا بـ  متوس$الثان�ة 
ض�$ االجتماعي لمجال افي وأخیرا .ان المجموع  .فاءة، 96بـ  ولىالسنة األفي أقل .ان 

  ..فاءة  85بـلسنة الثالثة متوس$ ل
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     ضمن األ�عاد االجتماع�ة الق�م االجتماع�ةالكفاءات المستهدفة في مجال :  الفئة الثالثة

     األ�عاد االجتماع�ة في الق�م االجتماع�ةیبین فئة التحلیل المبن�ة على مجال  20الجدول رقم

    المستو6 الدراسي       
       المواد

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

  2  1  3  2  الرWاض�ات
  3  3  2  1  التكنولوج�ةالتر%�ة 

  10  3  10  8  علوم الطب�عة والح�اة
  6  1  9  5  لغة عر%�ة

  4  6  9  4  تر%�ة إسالم�ة
  6  7  0  11  تارWخ وجغراف�ا
  12  12  14  8  تر%�ة مدن�ة
  8  8  3  5  تر%�ة بدن�ة
  1  2  0  4  تر%�ة فن�ة

  0  2  12  4  تر%�ة موس�ق�ة
  4  9  6  5  فرنس�ة
  4  3  4  11  إنجلیزWة
 60 57 72 68  المجموع

من خالل معط�ات الجدول أعاله والذ7 یبین عدد الكفاءات المحصورة في مناهج 
االجتماع�ة األ�عاد  ضمنالق�م في مجال لكفاءات لمجموع أكبر التعل�م المتوس$، نجد أن 

 68.فاءة، یلیها مجموع .فاءات السنة األولى متوس$ بـ  72.ان في السنة الثان�ة متوس$ بـ 
في حین .ان . .فاءة 60بینما .ان أقل منهما عددا مستو6 السنة الرا�عة متوس$ بـ. .فاءة

  . .فاءة 57مستو6 السنة الثالثة متوس$ أصغر المجام�ع �ق�مة
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     ضمن األ�عاد االجتماع�ةل االجتماعي فاعالتالكفاءات المستهدفة في مجال :  را�عةالفئة ال

 األ�عاد في ل االجتماعيعافالتیبین فئة التحلیل المبن�ة على مجال  21الجدول رقم
    االجتماع�ة

    المستو6 الدراسي     
       المواد

  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  التكرار  التكرار  التكرار  التكرار

 3 4 4 5  الرWاض�ات
 2 5 3 3  التر%�ة التكنولوج�ة

 9 5 9 6  علوم الطب�عة والح�اة
 7 2 7 9  لغة عر%�ة

 5 4 8 9  تر%�ة إسالم�ة
 8 8 2 10  تارWخ وجغراف�ا
 9 9 9 7  تر%�ة مدن�ة
 9 6 7 7  تر%�ة بدن�ة
 2 3 2 2  تر%�ة فن�ة

 4 4 9 5  تر%�ة موس�ق�ة
 5 8 5 3  فرنس�ة
 4 2 3 9  إنجلیزWة
 67 60 68 75  المجموع

 التفاعلالمستهدفة في مجال تمثل معط�ات الجدول أعاله مجموع الكفاءات 
جتماع�ة، حیث نجد أن مجموعها في السنة األولى متوس$ .ان أل�عاد االااالجتماعي ضمن 

بینما .ان أقل . .فاءة 68 مجموعفي السنة الثان�ة  یل�ه، وهو أعلى مجموع .فاءة75مقدرا بـ 
 األخیر .انت وفي ..فاءة 67.ان المجموع حیث الرا�عة متوس$ مننهما عددا مستو6 السنة 

  ..فاءة في مجال التفاعل االجتماعي 60بها أصغر المجام�ع بـ السنة الثالثة 
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  المدرس�ة جتحلیل محتو  المناه النتائج حول واستخالصمقارنة ال.  2 . 1

�غرض الحصول على الفروق بین الب�انات الخاصة �.ل مستو6 دراسي واستخراج 
قارنة بین الكفاءات المستهدفة في التحلیل في المجاالت مال الدالالت اإلحصائ�ة منها، أجرWنا

التعلم ضمن األ�عاد المعرف�ة ـ الض�$ االجتماعي ضمن األ�عاد السلو.�ة ـ الق�م (األر%عة 
ف.انت ). االجتماع�ة أ�ضا  األ�عاداالجتماع�ة ـ التفاعل االجتماعي ضمن  األ�عادضمن 

  :النتائج موضحة في الجداول التال�ة
  مقارنة الفئات األرBع في مستو  األولى متوس;: أوال

  مقارنة بین فئات التحلیل للسنة األولى متوس; 22جدول رقم              

  الكفاءات       
  

  المستو6 
 الدراسي 

  )المعرف�ة ( 
 التعلم

   )السلو.�ة(
الض�$ 
 االجتماعي

  )االجتماع�ة (
 الق�م االجتماع�ة

 )االجتماع�ة(
التفاعل 
 االجتماعي

 %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار

 19.84 75 17.99 68 25.40 96 36.77 139 متوس$ 1

المتعلI �المقارنة بین الفئات األر%عة من حیث عدد ... تبین معط�ات الجدول  
في فئة التعلم ضمن المجال المعرفي، تلیها نس�ة  % 36.77الكفاءات، أن أعلى نس�ة هي 

بینما .انت نس�ة . % 25.40الض�$ االجتماعي ضمن الكفاءات السلو.�ة مقدرة بـ 
الكفاءات في التفاعل االجتماعي ضمن األ�عاد االجتماع�ة أقل من السا�قتین، �حیث لم تكن 

وفي األ�عاد االجتماع�ة أ�ضا نجد نس�ة الكفاءات الواردة في المنهاج في .  % 19.84سو6 
  .فق$ % 17.99مجال الق�م مقارنة �ما سبI هي أضعف النسب على اإلطالق حیث .انت 

في  المجال المعرفيالدالالت اإلحصائ�ة التي نستشفها من هذه النسب تشیر إلى أن   
وهو . المنهاج المدرسي في المقار%ة �الكفاءات �شغل حیزا .بیرا في أهداف المنظومة التر%و�ة

فالمعلومة هي البناء الذ7 یرتكز عل�ه التعلم �اتفاق  % 36.77ما تشیر إل�ه النس�ة المرتفعة 
یتمثل في مجموعة من المعارف " :لنظرWات التر%و�ة التي تشیر إلى أن التعلمجم�ع ا
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قدم للمتعلم، وWبذل المتعلم جهدا بهدف تعلمها، أو .سبها، وWتحدد .سبها �مد6 والمهارات تُ 
الفرق بین حالة االبتداء في الموقف وحالة االنتهاء منه، فإذا زاد هذا الفرق في األداء تضمن 

   1."ذلك حصول تعلم
برجوعنا إلى مبررات اخت�ار المقار%ة �الكفاءات نجد أن هناك استراتیج�ة مهمة تشیر   

�قع اخت�ار المدخل عن طرIW الكفاءات في س�اق : " إلیها المناهج المدرس�ة في أحد وثائقها
االنتقال من منطI التعل�م الذ7 یر.ز على المادة المعرف�ة إلى منطI التعلم الذ7 یر.ز على 

فالتحول من منظور اإلصالح التر%و7 �طرح  2."تعلم وWجعل دوره محورWا في الفعل التر%و7 الم
منحى جدیدا یتمثل في تحوWل المعرفة من ش.لها التقلید7 الذ7 تكون ف�ه هدفا �عینها، إلى 

وهذه إشارة في نفس الس�اق للمنهاج . مسعى یجعل منها وسیلة للوصول إلى الغا�ات التر%و�ة
تحتل المعرفة في هذه المقار%ة دور الوسیلة التي تضمن تحقیI األهداف المتوخاة " :تبین ذلك

من التر%�ة وهي بذلك تندرج ضمن وسائل متعددة تعالج في إطار شامل تتكفل �األنشطة 
  3."وتبرز التكامل بینها

هذا المفهوم الذ7 تقدمه المقار%ة �الكفاءات للمعلم .ي �سقطه في الواقع المدرسي،   
یجعلنا نتصور التعلم .مفهوم مبني على المعرفة ولكن .مرحلة یته�أ فیها المتعلم نحو ال�حث 
عن ما هو أبلغ من المعرفة �حد ذاتها، �معنى أن المعرفة ل�ست هي المبتغى المقصود 

. تحق�قه لد6 المتعلم بل هي وسیلة یتحول فیها إلى �احث عن أهداف أخر6 غیر المعلومة
�قوم التعلم على سلسلة من العمل�ات أساسها :" ه الوث�قة المرافقة للمنهاجوهو ما تشیر إل�

الحاجة إلى معارف ومنهج�ات لمعالجة الوضع�ة التي تش.ل تحد�ا معرف�ا للمتعلم، یدفعه 
إلى ال�حث عن م.تس�ات جدیدة انطالقا مما یتمتع �ه من قدرات ومعارف ومهارات تؤوله 

     4."ط�قه وWوظفه في وضع�ات مشابهة ومتجددةلرفع التحد7 وتعلم شيء جدید �

                                                 
  13ر%�ع دمحم وطارق عبد الرؤوف عامر، مرجع سابI، ص  1
  19متوس$، مرجع سابI، ص 4وزارة التر%�ة الوطن�ة، الوث�قة المرافقة لمناهج  التارWخ للسنة   2
  نفس المرجع، نفس الصفحة  3
  28نفس المرجع، ص  4
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6الكفاءات والخاصة  % 25.40الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها النس�ة الثان�ة   

�الض�$ من جهة أخر6 ، تعبر عن مفهوم آخر یرت�$ �معنى التعلم من جهة، و السلو�8ة
التي نبتعد فیها عن .ونه نظرWة تتناول الض�$ من  ،االجتماعي في حدوده التر%و�ة

فنحن .ما أشرنا في الفصل النظر7 الثاني نتناوله .مفهوم �عبر على تنشئة . االنحراف
فنجد في الجانب . لمتعلمین على االنض�ا< في مؤسسة المدرسة �قوانینها وأسالیبها التر%و�ةا

أن استراتیج�ات التعلم من المهارات " وفي الثاني " تعدیل في السلوك" األول أن التعلم 
وWتفI . . . الضرورWة للدراسة الناجحة للطالب والتي تتضمن معرفة المتعلم �عمل�ات تعلمه

.ثیر من التر%وWین على أن تعل�م التالمیذ .یف یتعلمون هام جدا، و�حتمل أن �.ون الهدف 
  1."النهائي للتعل�م

ضع�فة، حیث .انت  6المجال االجتماعي في المقابل نجد أن الكفاءات المتعلقة  
إال أن لذلك . فق$ للق�م االجتماع�ة % �17.99النس�ة للتفاعل االجتماعي، و % 19.84

.  دالالته اإلحصائ�ة المهمة التي تحیلنا إلى توجه المنظومة التر%و�ة في المجال االجتماعي
السا�قة المتعلقة �التدرWس  فهذا النوع من الكفاءات في الواقع لم �.ن موجودا في المناهج

�األهداف على األقل �الش.ل التصرWحي الذ7 تحث ف�ه األساتذة على تفعیل الجانب 
لكننا هنا أمام مقار%ة . .أهداف تر%و�ة أساس�ة في جم�ع المواد ،االجتماعي أثناء الدروس

تتجه نحو أسالیب التفاعل بین األشخاص على .ل المستو�ات في المدرسة واألسرة ومع 
جم�ع أفراد المجتمع، بل �التواصل حتى مع اآلخرWن من خارج الوطن �أش.ال یتم فیها التفتح 

  .على الثقافات األخر6 
، حیث أن 6الق�م االجتماع�ةمتشابها �النس�ة للكفاءات الخاصة  األمر �.اد �.ون 

المدرسة الجزائرWة تسعى نحو االندماج في المنظومة العالم�ة للمعرفة والت�ادل الخبراتي 
رجى واالقتصاد7 والثقافي، ولذلك فهي تطرح الكفاءات الخاصة �الق�م االجتماع�ة .هدف یُ 

تنم�ة معنى :" ه في تصرWح المناهج في ما یتعلI �الق�موهذا ما نجد. تحق�قه لد6 المتعلمین
                                                 

، .ل�ة التر%�ة استراتیج�ات التدرEس المتقدمة واستراتیج�ات التعلم وأنماD التعلمعبد الحمید حسن عبد الحمید شاهین،   1
  Shahe12@yahoo.com، 2011، 2010بدمنهور، جامعة اإلس.ندرWة، مصر، 
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العدالة االجتماع�ة، التضامن والتعاون، وذلك بتدع�م مواقف االنسجام االجتماعي واالستعداد 
  1."لخدمة المجتمع، وذلك بتنم�ة روح االلتزام والم�ادرة، وتذوق العمل في آن واحد

  استخالص نتائج المقارنة للفئات األرBع في مستو  األولى متوس; :اثان�
المقار%ة �الكفاءات في السنة األولى متوس$، تعتمد .ثیرا على المجال المعرفي  :1ـ النتیجة

لكن �ش.ل �.ون ف�ه المتعلم م�ادر . أكثر من الجوانب األخر6 .هدف أساسي في المدرسة، 
  . و�احث عن المعلومة

بتوج�ه �ش.ل أقل من السابI، على الجانب السلو.ي المقار%ة �الكفاءات .ز تر  :2النتیجة
المتعلم نحو االلتزام �القوانین داخل المدرسة وخارجها، والسعي نحو الظهور �ش.ل یبتعد ف�ه 

نها تستحثه نحو دور ممیز �.ون ف�ه األساس إعن وضع�ات العقاب بجم�ع أش.اله، بل 
  .التمدرس �.لیتهاالذ7 تنبني عل�ه عمل�ة 

الكفاءات االجتماع�ة أهداف تر%و�ة تسعى �ش.ل أضعف من ال�عدین السا�قین، ف :3النتیجة
تحق�قها في المتعلمین من خالل تجسید الق�م  ،المنظومة التر%و�ة من خالل مناهجها المدرس�ة

لى إتشیر .ما أنها . بجم�ع أنواعها الدین�ة والوطن�ة واالجتماع�ة واالتصال�ة والمنهج�ة
  .و%ینهم و%ین األساتذة وجم�ع أفراد المجتمع ،أسالیب التفاعل بین المتعلمین أنفسهم

معنى أن جم�ع المعاني التي �حثنا علیها في هذه الفئة من التحلیل تشیر إلى  :4النتیجة ـ
لكن ال �م.ن فصله عن . في نقل المعرفة للتلمیذ �ش.ل .بیرفي المناهج محصور التعلم 
 ،�شتمل في نفس الوقت على الكفاءات المعرف�ة والسلو.�ة واالجتماع�ة ال�اقیین، فهو ال�عدین

  :2اللغة العر%�ةفي �عض الكفاءات القاعد�ة  وWخص. ذلك7 ذالمن المنهاج و نموذج  اوهذ
  .قراءة نصوص متنوعة وفهم ما تشتمل عل�ه من أف.ار: الكفاءة القاعد�ة في القراءة

  .یتناول الكلمة وWتدخل في المناقشة: التعبیر الشفو7 الكفاءة القاعد�ة في 
.تا�ة نصوص متنوعة بتجنید عدد .بیر من المفردات : الكفاءة القاعد�ة في التعبیر الكتابي

  .والع�ارات مع احترام قواعد اللغة
                                                 

  5وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص  1
  22و  21و  20وزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج اللغة العر%�ة للتعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص   2
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الجانب المعرفي �ش.ل .بیر �المعلومة أكثر  ارت�ا< یبین بوضوحمنصوص الكفاءات ف  
    قراءة نصوص ـ فهم أف.ار: األفعال المصاغة هنا تدل على ذلكو عنها، من .�ف�ة ال�حث 
وهي تشتمل على معاني تر%طها �ال�عاد السلو.�ة واالجتماع�ة في نفس . ـ .تا�ة نصوص

، وهو ذإال أن ذلك یثیر قض�ة اإلسقا< المیداني لها على التالمیذ من طرف األستا. الوقت
  .كما �ستدعي ال�حث عن قدرته على ذل

  مقارنة الفئات األرBع في مستو  الثان�ة متوس;: اثالث

  متوس; لثان�ةمقارنة بین فئات التحلیل للسنة ا 23جدول رقم 

  
  الكفاءات       

  
  المستو6 

 الدراسي 

  )المعرف�ة ( 
 التعلم

   )السلو.�ة(
الض�$ 
 االجتماعي

  )االجتماع�ة (
 الق�م االجتماع�ة

 )االجتماع�ة(
التفاعل 
 االجتماعي

 %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار

 16.46 68 17.43 72 28.57 118 37.54 155 متوس$ 2

للسنة الثان�ة متوس$، أن أعلى  المتعلI �مقارنة فئات التحلیل... نتائج الجدول  تبین  
 %28.57تلیها نس�ة  ..فاءات التعلم الخاصة �المعرفةفي  %37.54هي نس�ة مسجلة 

في  الق�م االجتماع�ةبینما .انت نس�ة ورود . الخاصة �الض�$ االجتماعي في مجال السلوك
و أضعف النسب هي في التفاعل االجتماعي . %17.43المناهج أقل من سا�قتیها �ق�مة 

  .ضمن األ�عاد االجتماع�ة %�16.46ق�مة 
الدالالت اإلحصائ�ة التي نستخرجها من هذا التفاوت �عبر على أن مناهج التعل�م 

تدرWب المتعلم للوصول إلى فتر.ز على . المتوس$ تولي ق�مة عال�ة للتعلم في �عده المعرفي
هو منحى أساسي في استراتیج�ات التعلم التي و  الوضع�ات التعلم�ة،المعلومات من خالل 
وهذا ما �فسر لنا النس�ة العال�ة من الكفاءات المعرف�ة الموجهة  .تر%و�ةتستهدفها المنظومة ال

  . ألستاذ التعل�م المتوس$ �غ�ة تم.ین التلمیذ من االستفادة من المعلومات التي �صل إلیها
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التوجهات تظهر أهمیتها أ�ضا في المناهج  من خالل  لأل6عاد المعرف�ةالنس�ة العال�ة   
فالقائمون على تخط�$ المناهج �.ون لزاما علیهم وضع خط$  .التر%�ةالنظرWة في أهداف 
هي في الحق�قة أهداف مطروحة للتعل�م المدرس  التي �المقاصد العلم�ة"مبن�ة على ما یدعى 

. .له، أو لمراحل منه، أو لبرامج دراس�ة، أو لمواد دراس�ة، و بذلك فهي مستو�ات متدرجة
االبتكار7 لد6 الطالب، وتأكید العالقة بین العلم والتكنولوج�ا ومن أمثلتها تنم�ة الف.ر 

  1."مع، إعداد التالمیذ للح�اة العمل�ة، تحقیI النمو الشامل المتكامل  للطالبتوالمج
حین نحلل الكفاءات الواردة في األ�عاد المعرف�ة ونجد نسبتها أعلى من الكفاءات 

ونستخرج منها توجه المنظومة التر%و�ة نحو  ،األخر6 فإننا نلمس ق�مة المعرفة في المناهج
حین توجهه نحو  ، خاصةتلك األفعال الموجهة ألستاذ التعل�م المتوس$اإلصالح التر%و7 في 

 الواردة في الكفاءات  مدلول الع�اراتف. ق�متها .�عد تكنولوجي یتماشى وتطور المعلومة
ینتهي فیها دوره �مجرد تحقیI الهدف المعرفي واكتساب المفاه�م  ال�ضعه في موقع 

 بل س�ستمر بتكوWن مجموعة من الكفاءات المعرف�ة. المدرس�ة من قوانین وخالصات
التي تحصل التي تكون �مثا�ة األدوات التي �ستخدمها في ال�حث عن المعلومات المتجددة، و 

  .عد انتهاء فترة التمدرس� في مح�طه ال�س�$ أو في مجاالتها العالم�ة
رغم .ونها أقل من سا�قتها إال و  هاتشیر إلى أن ال6عد السلو8يفي  موال�ةالنس�ة ال
نحو المعرفة .ما یتجه التعلم  ، ألنتوجه آخر ل�س ب�عید عن المجال المعرفيأنها تعبر على 

ة ئقصدنا �ه التنشجرائي الذ7 طرحناه في البدا�ة والذ7 لكن التعرWف اإل. نحو السلوك نحىی
االجتماع�ة في ال�عد السلو.ي .مجال للض�$ االجتماعي تجعلنا ندرك مقدار تلك النس�ة 

�السعي  ،للعمل�ات المدرس�ة التي �طالب بها األستاذ في طرائI تدرWسه ،التي تولیها المناهج
اطات التي �.ون فیها المتعلم متم.نا من ض�$ أطر النش ،نحو تكوWن المهارات السلو.�ة

فجم�ع النشاطات الصف�ة والالصف�ة التي �مارسها األستاذ في  .التي �قوم بها في المدرسة
أدائه مع التالمیذ ال �م.نها الوصول إلى تحقیI الكفاءات المستهدفة في التر%�ة السل�مة دون 
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للض�$ تنشئة مدروسة األ�عاد، �.ون فیها االلتزام �القوانین والتوجیهات التر%و�ة إطارا مهما 
  .االجتماعي في مستو6 التمدرس

ونحن بهذه اإلشارة نر6 الصورة التي تستهدفها المناهج من خالل دراسات تر%و�ة 
تستند إلیها .ما وضحنا ذلك في الفصل الثالث، حیث عرضنا للبنائ�ة .مفهوم نظر7 تسند 

الذات�ة على  وهي هنا حاضرة في هذه النس�ة التي تولي للتنشئة. إل�ه المقار%ة �الكفاءات
ستاذ مصدر الض�$، بل إن المقار%ة توجه األستاذ الض�$ أهم�ة قصو6 ال �.ون فیها األ

نحو تم.ین المتعلم من الوصول إلى وضع خط$ وقواعد ینض�$ بها تلقائ�ا من خالل 
  .ایجب على األستاذ تفعیلهالتي أسالیب الض�$ غیر الم�اشر 

مع الداخلي لألفراد عند تي لما �سمى المجفهذا التوجه �فسر لنا ال�عد السوسیولوج
و�فسر لنا  "جوستاف"واألنا الجمعي عند  "ب�اج�ه"والمیوالت المجتمع�ة عند  "دور.ا�م"

فإن أسالیب اإلكراه  "لب�اج�ه"ف�النس�ة . األسالیب التر%و�ة الجماع�ة في المنظومة البیداغوج�ة
زWة األنا عند الطفل بدل تصح�حها، وهو .التر%و7 وٕان أدت إلى احترام المعلم فإنها تعزز مر 
و�التالي یجب استبدال أسالیب االنض�ا< . ما یؤد7 إلى انحرافات في السلوك االجتماعي
  1.على الح�اة االجتماع�ة المفروض من الخارج �أسالیب االنض�ا< الذاتي

في مستو6 الق�م هي النس�ة الترتیب�ة الموال�ة  ال6عد االجتماعيالنس�ة التي تعبر عن 
 مع�ار الق�مإال أنها تدل إحصائ�ا على  %17.43إن ظهرت �ق�مة وهي و. للمعرفة والسلوك

�.ون  المدرسةفإذا .ان السائد عن تفعیل الق�م في مستو6 . في برامج السنة الثان�ة متوس$
الدین�ة والوطن�ة، فإن المحلل لتكرار  عادهماأ�مر%وطا �التر%�ة اإلسالم�ة والتر%�ة المدن�ة في 

الكفاءات التي وردت في مناهج المواد األخر6 یدل على تنوع الق�م التي تستهدفها التر%�ة في 
حیث أن الق�م الخلق�ة والوطن�ة أص�حت غیر .اف�ة في منظور المخططین . المرحلة الحال�ة

من منطلI أنها قد تدعو إلى إیدیولوج�ات معینة تزWد من نشر الفوارق  ،للس�اسة التر%و�ة
فهاهي تفعل أنواعا أخر6 من الق�م تسمیها ق�م فبدل ذلك االجتماع�ة بین األشخاص، 
                                                 

دراسة میدان�ة لدروس اللغة . أنماD التفاعل وعالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي وطرق ق�اسهاالعر%ي فرحاتي، 1
 48، ص2010، دیوان المطبوعات الجامع�ة،الجزئر،الجزائرEةفي المدرسة األساس�ة 



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 319 

، الجمهورWة والد�مقراط�ة و ق�م الهو�ة و الق�م االجتماع�ة والق�م االقتصاد�ة والق�م العالم�ة
  ):الغا�ات التر%و�ة(لمناهج جم�عا تحت عنوان وهي تصرح بذلك في دی�اجة ا

تسعى المنظومة التر%و�ة، من خالل المناهج التعل�م�ة، و�قطع النظر عن "
خصوص�ات مجاالت المعارف وحقول المواد التي تتكفل بها، و�صفة متكاملة مع التر.ی�ات 

   1."الوطن�ةاألخر6 للمنظومة، إلى تحقیI إ�صال وٕادماج الق�م المتعلقة �االخت�ارات 
الذ7 تعتبر نسبته أضعف النسب في منهاج  للتفاعل االجتماعيالدالالت اإلحصائ�ة 

السنة الثان�ة متوس$، تبین أن األ�عاد االجتماع�ة رغم .فاءاتها القلیلة في المنهاج إال أنها 
في .ثیر من المواد تستند على دعامة مر%وطة �األ�عاد المعرف�ة والسلو.�ة في تحقیI ما 

ووضع�ات االنطالق التي  ،ن في وضع�ات التعلم.وّ في أهم مُ  ،تستهدفه المقار%ة �الكفاءات
�منهج�ة إیجاب�ة  األستاذحیث أن الكثیر من اإلشارات تبین ضرورة التزام . تتم في الصف

تجاه تفاعل التالمیذ مع �عضهم في المجموعات الصغیرة أثناء النشاطات وأثناء المشارWع 
   .ضعفاألوهو ما �فسر مستو6 االهتمام ب�عد التفاعل حتى وٕان ظهرت نسبته  .البیداغوج�ة

فالحرWة التي تشیر إلیها الكفاءات في �عدها االجتماعي نحو تفاعل التالمیذ مع 
�عضهم، یتطلب مهارات ضرورWة من طرف المعلم حین �فسح المجال للمتعلمین في ال�حث 

ف.ما تشیر . في الوصول إلى الكفاءات التعلم�ةالتعلم المبني على المشار.ة  أسالیبعن 
أن المتعلم هو محور العمل�ة التر%و�ة، فإن ذلك �حیلنا إلى الحدیث عن إلى المناهج 

  .توجه المقار%ة �الكفاءات ما یدعمالنظرWات التر%و�ة المفسرة للتفاعل الصفي لد6 المتعلمین
نتاج النموذج المبني على مفاه�م النشا< الذاتي والفعال�ة والمشار.ة والحوار واإل عدّ �ُ 

التر%و�ة التي تنتظم فیها األ�عاد اإل�ست�مولوج�ة والس�.ولوج�ة  األسالیبمن أهم 
. مؤسس للفعل اإلجرائي البیداغوجي تارWخ�ا أولالروسي  "تولستي"عد والسوسیولوج�ة، حیث �ُ 

أهم الص�غ البیداغوج�ة المنسجمة مع هذا النموذج، وهي تعتمد  "روجرز"بینما تعتبر ص�غة 
على مبدأ قدرة التلمیذ على التعلم الذاتي، أو ما �سمى النموذج المرتكز على الطفل،  أساسا

                                                 
 5متوس$، مرجع سابI، ص 3وزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج اللغة العر%�ة  1
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حیث تكون ف�ه األدوار الوظ�ف�ة لعناصر الفعل البیداغوجي تفاعل�ة بین التلمیذ والتلمیذ و%ین 
  1.ه.ذا تتحقI األهداف التر%و�ة من خالل التفاعلالتلمیذ واألستاذ و 

  استخالص نتائج المقارنة للفئات األرBع في مستو  الثان�ة متوس; :ارا6ع
المجال المعرفي أ�ضا �شغل حیزا .بیرا ضمن .فاءات المناهج، مثل ما رأینا في  :5النتیجة

فالمعلومات المدرس�ة قاعدة بنائ�ة لجم�ع أش.ال التعلم الحاصلة في . السنة األولى متوس$
المدرسة، وهذا ما لمسناه في النس�ة الحاصلة في فئة األ�عاد المعرف�ة والتي تعتبر أكبر 

هو في .�ف�ة الحصول على المعلومة، حیث تستهدف المناهج من  لكن المهم .النسب
األستاذ مهاراته وأسالی�ه التر%و�ة ل�.ون موجها ومدر%ا للتلمیذ حتى �ستعمل األدوات المعرف�ة 

على المعلومات دون أن تصله جاهزة، فتتعطل جم�ع أهداف العمل�ة التر%و�ة  في الحصول
  . و�ص�ح المتعلم مجرد مستقبل للمعرفة في الدروس �ش.لها التقلید7

�عد التعلم من حیث نس�ة وروده في المناهج، .ونه �مثل  یرتبالجانب السلو.ي  :6النتیجة
مدرس�ة دون وجوده في ضوا�$ تر%و�ة تم.نه الرا�$ الذ7 ال �م.ن للمتعلم أن تنبني ح�اته ال

من خالل الكفاءات  ،من اكتساب السلو.ات اإلیجاب�ة التي تبنیها له التنشئة المدرس�ة
حتى �سعى نحو االنض�ا<  ،نها في شخص�ة التلمیذ.وّ طالب األستاذ أن �ُ السلو.�ة التي �ُ 

  . التلقائي وااللتزام �القوانین المدرس�ة

أعزWنا ذلك  وقد. ضعیف في المنهاجالق�م االجتماع�ة والتفاعل االجتماعي وجود  :7النتیجة
لمرحلة اإلصالح�ة في المنظومة التر%و�ة، حیث ال یزال العمل على لإلى التوجه الحدیث 

تفعیلهما في المناهج یتجه �صورة أكثر تحفظا �سبب صعو�ة است�عابها من طرف األساتذة 
 .نظرWة عم�قة في التر%�ة المدرس�ة في النظرWات الحدیثة.ونها تعبر عن توجهات من جهة، 

في المدرسة التر%�ة االجتماع�ة  حولمن جهة ثان�ة �سبب صعو�ة نشر هذا الف.ر الحدیث و 
   .العجز الحاصل في توض�ح التر%�ة الحدیثة في المدرسة لد6 أفراد المجتمعجراء 
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  متوس;مقارنة الفئات األرBع في مستو  الثالثة : اخامس

  متوس; لثالثةمقارنة بین فئات التحلیل للسنة ا 24جدول رقم 

  لكفاءاتا      
  
  

  المستو6 
 الدراسي 

  )المعرف�ة ( 
 التعلم

   )السلو.�ة(
الض�$ 
 االجتماعي

  )االجتماع�ة (
 الق�م االجتماع�ة

 )االجتماع�ة(
التفاعل 
 االجتماعي

 %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار

 17.8 60 16.91 57 25.22 85 40.07 135 متوس$ 3

تشیر النسب الواردة في الجدول الخاص �مقارنة فئات التحلیل للسنة الثالثة متوس$   
تلیها  % 40.07نس�ة الكفاءات المعرف�ة الخاصة �التعلم بـإلى أن أعالها .ان ممثال في 

أما النس�ة التي .  %25.22نس�ة الض�$ االجتماعي ضمن الكفاءات السلو.�ة ممثلة بـ
إلى %16.91، بینما تشیر نس�ة%17.8تلیهما ف.انت في .فاءات التفاعل االجتماعي بـ 

  .أنها أضعف النسب في األ�عاد االجتماع�ة لفئة الق�م االجتماع�ة
هذه النسب تكاد تكون شبیهة �ما سبI في الدالالت اإلحصائ�ة التي نستشفها من   

حیث .انت األ�عاد المعرف�ة تشغل مساحة واسعة في مناهج . والثان�ة متوس$ األولىمستوWي 
یرجع ألهم�ة المعلومة في ح�اة سا�قا وهو .ما أشرنا . التعل�م المتوس$ في جم�ع المواد

قدر من المعلومات التي تم.نه من الطفل في هذه المرحلة التي �حتاج فیها إلى التزود �أكبر 
ول�ست المعرفة المقصودة في المناهج هنا هي تلك التي  .اكتشاف الح�اة في أوسع نطاقاتها

لقن للتلمیذ .ي �حفظها فحسب، بل یتم استهالكها في الفروض واالخت�ارات، أو تلك التي تُ 
دوات األالمتعلم نحو تفعیل  ما تستهدفه المناهج هو تفعیل األسالیب المعرف�ة التي یتم.ن فیها

  .اكتساب المعرفة المنهج�ة في
نس�ة الفئة الثان�ة المتعلقة �الض�$ االجتماعي في المدرسة .�عد سلو.ي في المناهج   

المدرس�ة .انت أقل �.ثیر من سا�قتها، وهو ما �فسر التوجه العمیI نحو تكوWن الفرد في 
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. التكنولوجي والمعرفي ل في میدان التطورالمدرسة على مواك�ة االنفجار المعرفي الحاص
�منع المخططین للتر%�ة في اإلصالحات األخیرة أن �ضعوا جان�ا مهما في .فاءات  وهذا لم

سالیب التر%و�ة التي هم على تدرWب التالمیذ مختلف المهارات واألساتذة �حثّ التدرWس لد6 األ
لوب األسلوب الحدیث المطولكن . �.ون فیها المتعلم ذا سلوك سو7 داخل المدرسة وخارجها

والثقافة  ،المتعلمین على اكتساب .فاءات الض�$ الذاتي من خالل المعاییر في ذلك هو حثُّ 
سالیب التر%و�ة اإلیجاب�ة دون استخدام االجتماع�ة التي �.ون فیها المعلم موجها نحوها �األ

  . العنف اللفظي أو الجسد7
�الش.ل التقلید7 الذ7 یوظف ف�ه األستاذ أسالیب معاییر الض�$ االجتماعي ال تكون 

نیب والقهر لشخص�ة التلمیذ، وال بترك العنان لسلو.اته االندفاع�ة أالقوة والتو%یخ والت
ستاذ نحو تفعیل الضوا�$ الذات�ة بل إن المناهج في .فاءاتها السلو.�ة تستحث األ. والتسیب�ة

فیها المتعلم عن ارتكاب السلو.ات السلب�ة من خالل ثقافة المجتمع العصرWة، التي یرتدع 
ومن جهة أخر6  ،من خالل تش�عه �الثقافة اإلیجاب�ة نحو القوانین الداخل�ة للمدرسة من جهة

  .المدرسة ذاتها خارج ب�األسالینحو التعامل 
االجتماع�ة للمناهج تشیر  األ�عادنسبتي التفاعل االجتماعي والق�م االجتماع�ة ضمن 

لى أن توجه المنظومة التر%و�ة في الجزائر نحو ر%$ المدرسة �المجتمع، رغم ضعفهما إ
تنطلI من تلك الكفاءات المستحدثة في المناهج، والتي لم تكن �الش.ل الصرWح الذ7 هي 

Iحة ف�ما سبWأما . عل�ه اآلن، رغم .ونها .انت موجودة بنس�ة ضئیلة وضمن�ة غیر صر
ات أخر6 في العمل�ة التر%و�ة، �ش.ل أكثر حدة من اآلن وقد أص�حت المدرسة تنافسها مؤسس

تصال ممثلة في الفضائ�ات واإلنترنیت، فإن أوقات سا�قة خاصة في وسائل اإلعالم واال
في وأسالیب حدیثة في تفعیل الق�م  ،الضرورة تقتضي من المناهج أن تشتمل على صور

للمجتمع تماسك أفراده ، وتفعیل أش.ال التفاعل االجتماعي الذ7 �ضمن مختلف مجاالتها
وتقارب أف.ارهم واندماجهم في منظومات متقار%ة في األهداف االجتماع�ة والثقاف�ة والق�م�ة 

  . وهو الذ7 نلمسه من النسب الواردة في تحلیل المناهج .والوطن�ة
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  استخالص نتائج المقارنة للفئات األرBع في مستو  الثالثة متوس; :سادسا
االعتماد على .فاءات التعلم في المجال المعرفي .بیرة جدا، وهو ما �فسر  :8النتیجة

و�الرجوع إلى الكتاب المدرسي للمواد المدرسة . المعلومات في تحقیI هذا النوع من الكفاءات
في مرحلة التعل�م المتوس$ نجد المنهج�ة المت�عة في بدا�ة .ل مجال مفاه�مي تشیر إلى 

.ما أن . لى المعارف المستهدفة .ما �سمیها المنهاج المدرسيوضع�ات التعلم المبن�ة ع
  .تنظ�م التعلمات في الدروس یوضح الخط$ المطلو�ة من األستاذ في .�ف�ة تحق�قها

ف اهدأ. على األهداف السلو.�ةتبتعد عن االعتماد في الجزائر  الس�اسة التر%و�ة :9النتیجة
لقد تخلى " :دلیل األستاذتقدها بوضوح في تن .ونهاة في المقار%ة �عد اإلصالحات، أساس�

المر%ون فعال، عن بیداغوج�ة األهداف، منذ سنوات في البلدان المتقدمة، �عد أن أكد 
ال�احثون �أن هذه الطرWقة عاجزة عن معالجة تعقیدات المناهج الحدیثة، و�أنها تتوافر على 

الالزم وأن السعي من أجل تحقیI أكثر من ) سلو.�ة(عیوب .بیرة أهمها أنها بیهافیورWة 
األهداف الدن�ا وهو ما تقتض�ه، ال �ساعد �الضرورة على تحقیI األهداف العل�ا أ7 مقاصد 

   1."وغا�ات المنهاج
هذا االنتقاد ال �منع إدراج أنواع معینة من الكفاءات السلو.�ة في إطار التنظ�م  :10النتیجة

.ون مرحلة المراهقة التي �.ون علیها التالمیذ والض�$ الضرور7 لمسار التعلم والتمدرس، 
في هذا السن، تدفعهم نحو التحرر من القیود واالندفاع نحو المغامرة والتمرد على الضوا�$ 

تطلب المقار%ة من  حیثالتي تضعها قوانین المدرسة أو �فرضها األستاذ داخل الصف، 
درة و�فجر ما لد�ه من إبداعات فسح المجال للمتعلم .ي �مسك �الم�امن األستاذ األستاذ 

وقدرات فرد�ة وجماع�ة، لكنها من جهة ثان�ة تطلب منه توج�ه طاقات المتعلمین توجیها 
تر%و�ا ال یخل �مسار الدروس و�Wعث على االنفالت و%روز المظاهر المخلة �اآلداب و�فسد 

  . أجواء التمدرس الطب�عي

                                                 
 17سابI ص، مرجع دلیل األستاذ في مادة اللغة العر%�ة للسنة األولى من التعل�م المتوس$وزارة التر%�ة الوطن�ة،  1
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تعبیرا ضع�فة .انت  ،والرا�عة لأل�عاد االجتماع�ةالنس�ة المتعلقة �الفئة الثالثة  :11النتیجة 
ال تزال في مرحلة التخلص من على أن المقار%ة �الكفاءات من خالل المناهج المدرس�ة 

وتسعى من  ،ت�عات المقار%ة السا�قة التي تعتمد على األهداف وخاصة في أ�عادها السلو.�ة
خالل اعتماد النظرWة البنائ�ة المبن�ة على تفعیل أش.ال المعرفة و.�ف�ة ال�حث عنها من 

وحتى تنتقل من مستو6 التفعیل المیداني لهذه األخیرة یلزمها . طرف المتعلم هي السائدة
تو6 إعادة التكوWن المعرفي للمعلم أوال حتى یتح.م في أدواتها، ومنه �ستط�ع االنتقال إلى مس

  .�حقI ف�ه األ�عاد االجتماع�ة .ما تستهدفها المناهج
رغم .ونه ضرورة مجتمع�ة تحققها المدرسة منذ المرحلة  التفاعل االجتماعي :12النتیجة

ال أن التر.یز عل�ه في مرحلة التعل�م المتوس$ تكون �ش.ل أكبر �سبب السن الذ7 إاالبتدائ�ة 
هج من خالل الكفاءات االجتماع�ة تحقیI حیث تستهدف المنا. �.ون عل�ه المتعلمون 

 Iع الجماع�ة والتواصل بجم�ع أش.اله بینهم، وتوجه األستاذ نحو تفعیل الطرائWالمشار
التشار.�ة التي �حصل بها التعلم واكتساب م�اد{ الحوار والنقاش وتقبل  بواألسالیالنشطة، 

علمین، حتى یخرج .ل منهم الرأ7 اآلخر، و.ل األسالیب التي �حصل بها التفاعل بین المت
ولكن المالح~ عن نس�ة هذه الفئة أنها .انت . إلى المجتمع مزودا بثقافة التواصل مع الغیر

�سبب  أضعف من فئة التعلم في مجال المعرفة وفئة الض�$ االجتماعي في المجال السلو.ي
ستاذ داخل الصعو�ة التي �م.ن من خاللها تحقیI مثل هذه األهداف التر%و�ة من خالل األ

ألن الف.ر . سرة والمجتمعالمدرسة أو من خالل استكمال دور هذه األخیرة من طرف األ
ال یزال یتصور المدرسة م.ان لتحصیل المعلومة واستدعاؤها في  لدیهمالتر%و7 الموجود 

  .االمتحانات فحسب، وهو ما �فسر ضعف نس�ة التفاعل االجتماعي في .فاءات المنهاج
 �حصرهاالق�م االجتماع�ة حتى تخرج من الدائرة التي �صنعها المجتمع ال یزال  :13النتیجة

وهنا . في ضرورة تفعیله في جم�ع مناحي الح�اة من وجهة نظر المناهج الحدیثةو الدین  في
تكمن المش.لة األساس�ة في الر%$ بین مختلف فئات المجتمع في تصورهم ألهداف المدرسة 

رسة في تصور أول�اء التالمیذ مرحلة ضرورWة لبناء مستقبل أبنائهم فالمد. و%ین بناء المناهج
وهو الذ7 نلمسه في السعي نحو تحقیI أفضل . ضمن اإلطار االقتصاد7 �الدرجة األولى
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العالمات في االمتحانات والحصول على أرفع الدبلومات وه.ذا تتحقI الكفاءات المدرس�ة 
ج الكفاءات االجتماع�ة مسارا ثانو�ا مؤقتا، تكون من هذا المنطلI .ان إدرا. من وجهة نظرهم

األولو�ة ف�ه للمعرفة ثم للسلوك ثم �أتي االهتمام �الجانب االجتماعي الذ7 �.ون الحقا لما 
  .سبI، وهو الذ7 نلمسه في نس�ة الق�م االجتماع�ة الضع�فة

  مقارنة الفئات األرBع في مستو  الرا6عة متوس;: اسا6ع

  متوس; لرا6عةمقارنة بین فئات التحلیل للسنة ا 25جدول رقم 

  الكفاءات      
  
  

  المستو6 
 الدراسي 

  )المعرف�ة ( 
 التعلم

   )السلو.�ة(
الض�$ 
 االجتماعي

  )االجتماع�ة (
 الق�م االجتماع�ة

 )االجتماع�ة(
التفاعل 
 االجتماعي

 %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار %النس�ة التكرار

 19.48 67 17.44 60 29.07 100 34.01 117 متوس$ 4

تمثل نس�ة التعلم .فئة من فئات تحلیل محتو6 المناهج المدرس�ة في المجال المعرفي   
، تلیها نس�ة الض�$ االجتماعي .فئة من فئات التحلیل الخاصة %31.01أكبر النسب بـ

للتفاعل االجتماعي .فئة من فئات ثم تأتي نس�ة الفئة الثالثة . %�29.07.فاءات السلوك بـ
، في حین .انت نس�ة الكفاءات المعبرة على الق�م التحلیل الخاصة �الكفاءات االجتماع�ة

  .ضمن المجال االجتماعي أضعف النسب
الدالالت اإلحصائ�ة التي نستشفها من هذا التراتب في النسب یوحي لنا �أن مرحلة   

هادة التعل�م المتوس$ .امتحان وطني یتم ف�ه االنتقال الرا�عة متوس$ .ونها سنة امتحان في ش
من مرحلة متوسطة إلى مرحلة الثانو7، �حتاج فیها التلمیذ إلى التزود �.م معرفي �م.نه من 

وحس�ما رأینا في الفصل الثاني فالكفاءات الخاصة . إث�ات قدراه في مجال التقو�م واإلدماج
. لتعلم تبرر ارتفاع نس�ة هذه الكفاءات المعرف�ة�الوضع�ة اإلدماج�ة وعالقتها بوضع�ات ا
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حیث أن إدماج المفاه�م والنشاطات �ستلزم حضور عدد هائل من الكفاءات التي تلقاها 
  .ومحصلة النشاطات اإلدماج�ة تكون في هذه السنة. المتعلم خالل السنوات الثالث الماض�ة

تجعلنا في وضع�ات التعلم داللة أخر6 تع.س لنا ارتفاع نس�ة الكفاءات المعرف�ة   
نبرر للمنهاج المدرسي اعتماده على عدد .بیر من الكفاءات المعرف�ة وهو التوجه الذ7 تبنى 
�ه جم�ع نشاطات التعلم التي یرت�$ فیها .ل مجال مفاه�مي في المواد الدراس�ة �امتحان في 

�.ون �حساب  خاصة حین نعلم أن االنتقال إلى الثانو7 . ثالثي خالل الموسم الدراسي
المتوس$ بین المعدل السنو7 خالل الفصول الثالثة ومعدل شهادة التعل�م المتوس$ لجم�ع 

مع مالحظة أن التلمیذ لذ7 یتحصل على معدل �ساو7 أو �فوق العشرة من عشرWن . المواد
ل�ا للثانو7 �غض النظر عن معدله السنو7 آ�.ون ناجح في شهادة التعل�م المتوس$ وWنتقل 

  .ن تحت العشرةإن .ا
مسالة التوج�ه إلى أحد التخصصین العلمي أو األدبي تثیر هي األخر6 دالالتها على   

النس�ة العال�ة للكفاءات المعرف�ة، حیث أن �طاقة المتا�عة التي تنجز داخل المؤسسة مع 
متا�عة مر.ز التوج�ه تبرر لمناهج المدرس�ة اعتمادها على معاییر متعلقة �المعلومات 

ولذلك فالمنهاج یوجه . المتحصل علیها في المواد الدراس�ة في مجموعتي العلوم أو اآلداب
األستاذ �عدد .بیر من الكفاءات القاعد�ة والمرحل�ة والختام�ة لتحضره لتقن�ات التقو�م 

ف�ستخدمها األستاذ مغل�ا جانب المعلومة أكثر من الجوانب . المعتمدة في الوضع�ة اإلدماج�ة
التي ال توجد لحد اآلن في المنظومة التر%و�ة معاییر الستعمالها في تقی�م األداء األخر6 

السلو.ي أو االجتماعي في االمتحانات الرسم�ة ما عدا �عض المعاییر ال�س�طة الضمن�ة في 
  .الوضع�ة اإلدماج�ة التي ال تكفي لتقی�م ملمح التخرج للتلمیذ من مرحلة التعل�م المتوس$

رغم .ونه هدفا  تدل داللة واضحة أن السلوك�ة ل�عد الض�$ االجتماعي النس�ة الثان  
إال أنه أص�ح في المقار%ة �الكفاءات ع.س ما .ان عل�ه  ،مهما في الح�اة المدرس�ة للتلمیذ

حیث تستخدم المناهج لف~ الكفاءات السلو.�ة . في المقار%ة السا�قة المعتمدة على األهداف
بدل األهداف السلو.�ة، وهي لد6 األستاذ تستخدم بنفس المفهوم .ونها في السابI .انت 

تلمیذ وهو نفس المفهوم السائد اآلن �عت�ار تستهدف الجانب الحسي الحر.ي والمهار7 لد6 ال
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فهو سلو.ي في أهداف التر%�ة، إال أن النشاطات المعبرة على ما هو قابل للق�اس والمالحظة 
ما �فسر لنا النس�ة المعتبرة للكفاءات الواردة في المنهاج .ونها أعلى من الكفاءات 

حلة التعل�م المتوس$ �ات أقرب إلى التلمیذ في سنته األخیرة في مر  ناالجتماع�ة یوحي لنا أ
فهو من المفروض حسب . مرحلة النضج واالعتماد على نفسه في تنظ�م مسار تعلماته

المناهج المدرس�ة قد تلقى عددا معتبرا من الكفاءات السلو.�ة التي تم.نه من ض�$ نشاطاته 
ألدائي داخل وتصرفاته داخل المدرسة وخارجها سواء ما علI  منها �الجانب المهار7 وا

الصف أو المع�ار7 في التعامل مع قوانین المدرسة وتوجیهاتها، فهو في مرحلة نهائ�ة تظهر 
  .فیها الكفاءات النهائ�ة مجسدة في الض�$ الذاتي لجم�ع األفعال والنشاطات

الجانب االجتماعي رغم .ونه ممثال في نسبتین ضع�فتین �النس�ة لفئة التفاعل   
تع.س الس�اسة التر%و�ة المنتهجة في  ،م، إال أن الدالالت اإلحصائ�ة لهااالجتماعي وفئة الق�

فبرجوعنا للكفاءات النهائ�ة وملمح التخرج من هذه . المناهج المدرس�ة لمرحلة التعل�م المتوس$
إن للمدرسة :" المرحلة نجد المنهاج المدرسي للسنة الرا�عة متوس$ �شیر إلى ذلك بوضوح

وظ�فة هامة في إ�صال المعارف األساس�ة وتكوWن السلو.ات، وهي  )ساس�ةاأل( القاعد�ة 
أ�ضا الفضاء الممیز لتعلم الح�اة الجماع�ة واالندماج وس$ المجتمع، وذلك �التح.م في 

  1."وWذ.ر من بینها .فاءات ذات طا�ع اجتماعي وشخصي... �عض الكفاءات األساس�ة 
حت تسعى نحو إدخال المدرسة في المجتمع هذا التوجه نا�ع من .ون التر%�ة المدرس�ة أص�

  .من خالل المتعلمین �.فاءاتهم االجتماع�ة من خالل تشر%هم �الق�م والتفاعل االجتماعي

  استخالص نتائج المقارنة للفئات األرBع في مستو  الرا6عة متوس; :ثامنا
في الرا�عة متوس$ �ش.ل .بیر التعلم في األ�عاد المعرف�ة تر.ز المناهج على : 14النتیجة

متحانات الرسم�ة خالل نها�ة مرحلة �سبب ارت�ا< المتعلمین �الوضع�ات التقو�م�ة في اال
  .، حیث أن أغلب المعارف المستهدفة مبن�ة على وضع�ات التقو�مالتعل�م المتوس$

                                                 
 9و  8وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج السنة الرا�عة متوس$، مرجع سابI، ص 1
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ل�ه إالتلمیذ ینظر تترتب الكفاءات السلو.�ة �عد المعرف�ة في المناهج �سبب أن  :15النتیجة
ب �عدد .بیر من الكفاءات السلو.�ة خالل السنوات الثالث السا�قة، ما على أساس أنه تشرّ 

على استخدام أسالیب الض�$ االجتماعي الذاتي والتح.م في مختلف المهارات  ایجعله قادر 
  . السلو.�ة في األداء والتمدرس

التفاعل االجتماعي في ملمح الخروج من المنهاج یتصور الكفاءات المعبرة على  :16النتیجة
التمیز �مختلف الكفاءات االتصال�ة واالنفتاح على  حیث �.ون . لد6 التلمیذ التعل�م المتوس$

الغیر �النشا< والتحاور والتفاعل �.ل معان�ه، داخل المدرسة مع األقران أو خارجها مع 
  .جم�ع أفراد المجتمع

في مالمح الخروج من مرحلة التعل�م المتوس$ عددا المنهاج المدرسي �ستهدف  :17النتیجة
محدودا من الق�م االجتماع�ة إلى جانب الق�م األخر6 التي �.تسبها خالل السنوات السا�قة 

فالتر.یز على الكفاءات التقو�م�ة في مجال المعرفة یؤثر على . لمرحلة التخرج إلى الثانو7 
وعلى نشاطات  ،خ المعلومات و�حفظهارسّ توجیهات المنهاج لألستاذ �التر.یز على مایُ 

  . لمواد الدراس�ةااإلدماج التي تشغل حیزا .بیرا في برامج 
   
  المدرس�ة تحلیل محتو  المناهج النتائج العامة حول استخالص.  3.  1

لمرحلة التعل�م المتوس$ .املة  ین من خالل تحلیل محتو6 المناهج المدرس�ةبیت  
، والتي .انت ...  في الصفحة ...منهاجا والمعروضة في الجدول رقم 52والمقدر عددها بـ 

وفI مجموعة من . مقسمة إلى أر%ع فئات للتحلیل استنادا إلى ما طرحه ال�احث من فرض�ات
  :األ�عاد التي نذ.ر بها ف�ما یلي

  .تھدفة ضمن المجال المعرفيالمس التعلمكفاءات :  الفئة األولى

  .المستھدفة ضمن المجال السلوكي الضبط االجتماعيكفاءات :  الفئة الثانیة

   .المستھدفة ضمن المجال االجتماعي القیم االجتماعیةكفاءات :  الفئة الثالثة

   .المستھدفة ضمن المجال االجتماعياالجتماعي  التفاعلكفاءات : الفئة الرابعة
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  :التحلیل 6الش8ل التاليوقد 8انت نتائج 
  : )الجانب المعرفي(الفئة األولى من التحلیل النتائج المتعلقة 6

تعتمد المناهج المدرس�ة على .فاءات التعلم �ش.ل .بیر ضمن المجال المعرفي، مستندة في ـ 
المعرف�ة التي ترتكز في تر%�ة المتعلم على .�ف�ة اكتساب التر%و�ة ذلك على النظرWات 

  ".ب�اج�ه"بجم�ع أنواعها الش.ل�ة أو اإلجرائ�ة حسب  المعرفة
تحتو7 المناهج المدرس�ة في جم�ع المواد والمستو�ات الدراس�ة على .فاءات معرف�ة توجه ـ 

سمى التلمیذ في وضع�ات معقدة یبني فیها معارفه انطالقا مما �ُ  جعلفیها األستاذ نحو 
  .�الوضع�ة المش.لة

.فاءات التعلم تم.ین التلمیذ من بناء تعلماته بنفسه، فهو محور ـ تستهدف المناهج من خالل 
  .العمل�ة التر%و�ة واألستاذ �.ون موجها فق$

من الوضع�ات التعلم�ة التي تتطلب من األستاذ استخدام  مهمـ تحتو7 المناهج على عدد 
والطرWقة  هداف، و%یداغوج�ا المشروع،عدد .بیر من استراتیج�ات التدرWس، مثل بیداغوج�ا األ
Iب�ة وغیرها مما �حتاج إلى الدقة والخبرة في تحقیWفاءات التعلم التجر..  

إدماج الكفاءات، إدماج (تدعو إلى مفهوم اإلدماج في التعلم المناهج غن�ة �الكفاءات التي ـ 
  .التقو�مخاصة في وضعیتي التعلم و )  مفاه�مالتعلمات، إدماج ال

تواجد نصوص الكفاءات في أغلب المناهج غیر منتظم وغیر متجانس، �حیث �صعب على ـ 
  . ال�احث تحدیدها �سهولة وعلى األستاذ المنفذ لها الر%$ بینها ب�سر

  :)سلو8يالجانب ال(الفئة الثان�ة من التحلیل النتائج المتعلقة 6
خالل التنشئة المدرس�ة  ـ ترتكز المناهج على الكفاءات السلو.�ة في �عدها التر%و7 من

  .على ذلك هنحو ضرورة تكوWن ستاذاأل فتوجهواالجتماع�ة للمتعلم على الض�$ االجتماعي، 
ـ تحتو7 المناهج المدرس�ة على عدد .بیر من الكفاءات الداع�ة إلى إشراك التالمیذ في إدارة 

لكنها أقل �.ثیر من  .تعوWدهم على الم�ادرة في طرح الفروض ومعالجتهاالصف، من خالل 
    .الكفاءات المعرف�ة
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ـ تستحث المناهج األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$ نحو تقدیر شخص�ة التلمیذ واحترام 
  .الداعمة لتكوWن نموه النفس حر.يقدراته من خالل الكفاءات السلو.�ة 

�$ ـ یتطلب الض�$ الذاتي وفI .فاءات المنهاج في المجال السلو.ي تدع�م الضوا
االجتماع�ة في تمدرس التالمیذ بتوجیههم نحو العمل الجماعي المنظم الذ7 ال یخل �قواعد 

   .النظام الداخلي للمؤسسة
ـ المناهج ال تقدم نصوص واضحة لتفعیل الكفاءات السلو.�ة في نشاطات الدروس، ما عدا 

  .في مادتي التر%�ة اإلسالم�ة، والتر%�ة البدن�ة
ات السلو.�ة غیر موجودة في جم�ع المناهج، على ع.س الكفاءات ـ أسالیب تقو�م الكفاء

  .المعرف�ة التي تتضمن أمثلة توض�ح�ة
المناهج تعالج عدد مهم من الكفاءات، لكنها غیر صرWحة ،  اـ طرائI التدرWس التي اقترحته

  .وتتطلب جهدا في محاولة فهمها من طرف األستاذ
تبین .�ف�ة توظیف الض�$ الذاتي للمتعلم، �حیث أن ـ ال توجد في المناهج أسالیب عمل�ة 

  .األستاذ یجد صعو�ة في استخراج معانیها من منصوص الكفاءات
  :)في مجال الق�م جتماعيالجانب اال(الفئة الثالثة من التحلیل النتائج المتعلقة 6

تحتو7 المناهج المدرس�ة على عدد ال �أس �ه من الكفاءات االجتماع�ة التي تتناول تفعیل  ـ
وهو ُمبّرر في هذه  لكنها قلیلة مقارنة �المجال المعرفي والسلو.ي، ،الق�م في ح�اة التالمیذ

ه یتالءم مع التر%�ة المدرس�ة وفI توجُّ  المرحلة األول�ة من اإلصالح، �حیث �عبر عن
من خالل توج�ه األستاذ نحو  ،ت المعاصرة التي تحاول ر%$ المدرسة أكثر �المجتمعالنظرWا

  .ذ في البرامج الدراس�ةمیضرورة استخدام الوضع�ات المعاشة في الح�اة الیوم�ة للتل
ـ تتنوع الق�م في مناهج التعل�م المتوس$، فهي توجه األستاذ نحو ترسیخ ق�م الجمهورWة 

وجم�عها تعبر  .وق�م الهو�ة والق�م االجتماع�ة والق�م االقتصاد�ة والق�م العالم�ة والد�مقراط�ة
  . عن المسعى المتعلI �االخت�ارات الوطن�ة حسب تعبیر المناهج

ـ ال تحتو7 المناهج على .فاءات صرWحة أو خاصة �الدین اإلسالمي ..فاءات مستقلة 
یذ، ولكنها تشیر إلیها ضمن ما تسم�ه تستحث فیها األستاذ نحو تفعیلها في ح�اة التلم



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 331 

ق�م الهو�ة هي ضمان التح.م : " ، .ما هو واضح في دی�اجة جم�ع المناهج.فاءات الهو�ة
في اللغات الوطن�ة، وتثمین اإلرث الحضار7 الذ7 نحمله، خاصة من خالل معرفة تارWخ 

خ�ة Wالجغراف�ة والتار  الوطن وجغرافیته، واالرت�ا< برموزه، والوعي �الهو�ة، وتعزWز المعالم
سالم و.ذا �النس�ة للتراث الثقافي والحضار7 لألمة والروح�ة والثقاف�ة، التي جاء بها اإل

  .ما عدا في .فاءات مادة التر%�ة اإلسالم�ة في جم�ع المستو�ات األر%عة 1"الجزائرWة؛
�عدا س�اس�ا ـ المتفحص للمناهج من حیث عدد الكفاءات المتعلقة �الق�م الدین�ة �ستخلص 

ناتجا عن إصالح المنظومة التر%و�ة نتیجة التأثیرات األمن�ة داخل�ا وعالم�ا، ونواتج المأساة 
حیث یتجنب المخططون للمناهج استدعاء أ7 . الوطن�ة في التسعینات من القرن الماضي

  .نوع من الكفاءات التي تطرح االختالفات اإلیدیولوج�ة في البرامج المدرس�ة
في محاولتها لعصرنة المدرسة واالبتعاد عن الق�م الروح�ة للمجتمع تتجه نحو  ـ المناهج

تنم�$ التالمیذ وفI .فاءات ماد�ة سواء أكانت اقتصاد�ة أو اجتماع�ة أو عالم�ة، فهي في 
المحصلة تبتعد .ثیرا عن تفعیل الجوانب الروح�ة التي تض�$ سلوك المتعلم، سواء من طرف 

  . $ الذاتينظام المدرسة أو �الض�
ـ تستحث المناهج �ش.ل .بیر تفعیل العمل الجماعي .ق�مة اجتماع�ة، من خالل نظام 

  .المجموعات، أو بیداغوج�ا المشروع، لكنها ال توضح اآلل�ات التي تحصل بها
ـ المناهج ال تستعمل تقن�ات عمل�ات�ة إلسقا< الق�م في نشاطات التعلم، �حسیث أنها تفسح 

  .�حرWة لد6 األستاذ، ما �صعب عل�ه إسقاطها في الواقع المجال الستخدامها
ـ تر%$ المناهج .ثیرا بین الواقع والمدرسة في تثمین الق�م الوطن�ة واالجتماع�ة واالتصال�ة، 
لكنها تطرحها �ش.ل االندماج في المنظومة الق�م�ة العالم�ة استنادا إلى التفتح على الق�م 

  .والمجتمع ..لالعالم�ة المفروضة على المدرسة 
نصوص الكفاءات ضع�فة وغامضة �حیث أن األستاذ ال یلتفت إلى ـ األ�عاد االجتماع�ة في 

  .دورها، دون الرجوع إلى مختصین لتوض�حها
    

                                                 
 6وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
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  :)جتماعي في مجال التفاعلالجانب اال(ثة من التحلیل الالفئة الثالنتائج المتعلقة 6 
تمثل نس�ة أخر6 معتبرة في مجال التفاعل ـ الق�م االجتماع�ة في المناهج المدرس�ة  

لصف�ة نحو العمل اتطالب من األستاذ توج�ه النشاطات الصف�ة وغیر  ، حیثاالجتماعي
  .الجماعي المنظم

الكفاءات الواردة في مناهج التعل�م المتوس$ والتي تحث األستاذ یتواجد عدد ال �أس �ه من ـ 
  .الرأ7 اآلخرعلى تفعیل الحوار بین التالمیذ وتقبل 

ـ تثیر المناهج استراتیج�ات متنوعة في توج�ه األستاذ نحو بیداغوج�ا المشروع، والنشا< 
  .الجماعي في معالجة الوضع�ات التعلم�ة
كفاءات التي تحث األستاذ نحو إكساب التالمیذ لاـ تحتو7 المناهج على عدد مهم من 

فتعلم " :، وفI ما جاء في المناهجشتر.ةالضرورWة للح�اة الم تالمواقف اإلیجاب�ة واالتجاها
ذات الطا�ع العلمي ستم.ن التلمیذ من  العلوم بروح المقار%ة الجدیدة التي توفرها النشاطات 

احترام العمل المنهجي والمنض�$، التعلم مع اآلخرWن، احترام : تعلم مبدأ االحترام والمسؤول�ة
  1."نفسه وم.انة الفرد ضمن المجموعةواحترام  ...)زمیله، أستاذه، أول�اؤه(اآلخر 

ـ عمل�ات التفاعل المعروفة لد6 علماء النفس والتر%�ة .التنافس والصراع والتعاون وغیرها ال  
لیها المقار%ة في المناهج �ش.ل صرWح، لكنها تعبر عن مدلوالتها ضمن�ا في توجیهها إتشیر 

ب سلوك المتعلمین من خالل قنوات لألستاذ نحو الكفاءات االجتماع�ة التي تدعوا إلى تهذی
  .التواصل المختلفة التي یت�حها األستاذ لهم في وضع�ات التعلم ووضع�ات اإلدماج خاصة

ـ ال تحتو7 المناهج على أدوات عمل�ة لتجسید التفاعل بین المتعلمین �سهولة، فاألستاذ الذ7 
تخراجها �سهولة من ال �حمل تكوWنا متخصصا في علم النفس وعلوم التر%�ة �عجز عن اس

  .  نصوص الكفاءات
ـ ال�عد التفاعلي بین المتعلمین مشار غل�ه في المناهج من زاو�ة اجتماع�ة أكثر منها قوم�ة 

لو .انت موجهة لمتعلمین غیر جزائرWین، تأكیدا على  أو دین�ة، �حیث أنها ال تختلف عنها
  .االجتماع�ةابتعاد المدرسة عن تفعیل ال�عد اإلسالمي في التر%�ة 

                                                 
 83وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج السنة ثان�ة متوس$ تر%�ة تكنولوج�ا، مرجع سابI، ص 1
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  )1السؤال( یبین توزEع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس

  % النسبة

60 

40 

100  

  توزEع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس

  
الموافI لها، أن نس�ة األساتذة الذ.ور المقدرة 
ما یدل بوضوح التمایز في المجتمع 

. الذ.ور على العدید من القطاعات المتعلقة �الوظ�فة العموم�ة

من الجنسین منذ سنوات الس�عینات والثمانینات 
 األسر7 والمجتمعي�م.ن فهم هذه اله�منة التي .انت في تلك الحق�ة مرت�طة �فترة التحف~ 

على عمل المرأة، خاصة في المناطI الداخل�ة والجنوب، حیث لم تكن تتوفر للفتاة سهولة 
من  %40النس�ة  نفإومنذ التسعینات 
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   هو استخالص نتائجاالستب�ان ب�انات 

  تحلیل ب�انات االستب�ان

  الب�انات العامةتحلیل 

یبین توزEع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس 26الجدول رقم 

 التكرار اجلنس

 180 

 120 أنثى

 300 المجموع

توزEع عینة الدراسة حسب متغیر الجنس 01الش8ل رقم 

الموافI لها، أن نس�ة األساتذة الذ.ور المقدرة  الدائر7  تبین معط�ات الجدول والتمثیل
ما یدل بوضوح التمایز في المجتمع . %40هي أعلى من نس�ة اإلناث المقدرة بـ 

الذ.ور على العدید من القطاعات المتعلقة �الوظ�فة العموم�ةعرف به�منة 
  ..ما أن للعامل الد�مغرافي دالالته في تفسیر النسب

من الجنسین منذ سنوات الس�عینات والثمانینات  االلتحاق �التعل�مو�الرجوع إلى تارWخ 
�م.ن فهم هذه اله�منة التي .انت في تلك الحق�ة مرت�طة �فترة التحف~ 

على عمل المرأة، خاصة في المناطI الداخل�ة والجنوب، حیث لم تكن تتوفر للفتاة سهولة 
ومنذ التسعینات أما الیوم . الدراسة والحصول على الشهادة والوظ�فة

                               سادسال الفصل

 

ب�انات تحلیل   . 2

تحلیل ب�انات االستب�ان.  1.  2

تحلیل .  1.  1.  2

الجدول رقم 

اجلنس

ذ8ر

أنثى

المجموع

تبین معط�ات الجدول والتمثیل  
هي أعلى من نس�ة اإلناث المقدرة بـ  %60بـ 

عرف به�منة الجزائر7 الذ7 �ُ 
.ما أن للعامل الد�مغرافي دالالته في تفسیر النسب

و�الرجوع إلى تارWخ   
�م.ن فهم هذه اله�منة التي .انت في تلك الحق�ة مرت�طة �فترة التحف~ 

على عمل المرأة، خاصة في المناطI الداخل�ة والجنوب، حیث لم تكن تتوفر للفتاة سهولة 
الدراسة والحصول على الشهادة والوظ�فة
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ما الجزائر7 و  التغیر االجتماعي الحاصل في المجتمع
  .ة وممارستها لمختلف الوظائف

  )2السؤال( یبین توزEع عینة الدراسة حسب متغیر مادة التدرEس

 %النس�ة

16  

12  

12  

16  

8  

4  

4  

4  

12  

12  

100  

  توزEع عینة الدراسة حسب متغیر مادة التدرEس

  
أعلى نس�ة لألساتذة تبین النسب الواردة في الجدول أعاله وما یوافقها في التمثیل، أن 

لتر%�ة في مادة ا %12تلیها نس�ة 
اإلنجلیزWة، بینما مادة اللغة الفرنس�ة و 

                                                    

334 

التغیر االجتماعي الحاصل في المجتمع�الرجوع إلى ، �س�طة
ة وممارستها لمختلف الوظائفأ ت�عه من تراجع لتلك المفاه�م التي تحول دون تعل�م المر 

یبین توزEع عینة الدراسة حسب متغیر مادة التدرEس 27الجدول رقم 

 التكرار  مادة التدرWس

  48  الرWاض�ات

  36  التر%�ة التكنولوج�ة

  36  علوم الطب�عة والح�اة

  48  لغة عر%�ة

  24  تر%�ة مدن�ة و

  12  تر%�ة بدن�ة

  12  تر%�ة فن�ة

  12  تر%�ة موس�ق�ة

  36  فرنس�ة

  36  إنجلیزWة

  300  المجموع

توزEع عینة الدراسة حسب متغیر مادة التدرEس 02الش8ل رقم 

تبین النسب الواردة في الجدول أعاله وما یوافقها في التمثیل، أن 
تلیها نس�ة  %16.انت في مادة الرWاض�ات واللغة العر%�ة بـ 

الفرنس�ة و مادة  اللغة علوم الطب�عة والح�اة و مادة 

                               سادسال الفصل

 

�س�طة ال تعد اإلناث
ت�عه من تراجع لتلك المفاه�م التي تحول دون تعل�م المر 

الجدول رقم 

مادة التدرWس

الرWاض�ات

التر%�ة التكنولوج�ة

علوم الطب�عة والح�اة

لغة عر%�ة

و تارWخ وجغراف�ا

تر%�ة بدن�ة

تر%�ة فن�ة

تر%�ة موس�ق�ة

فرنس�ة

إنجلیزWة

المجموع

تبین النسب الواردة في الجدول أعاله وما یوافقها في التمثیل، أن 
.انت في مادة الرWاض�ات واللغة العر%�ة بـ 

مادة  التكنولوج�ة و
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في حین .انت أضعف نس�ة للمواد الثالثة الممثلة في . %8االجتماع�ات مادة .انت نس�ة 
  . %4الموس�ق�ة مقدرة بـ مادة التر%�ة الفن�ة و مادة التر%�ة التر%�ة البدن�ة و مادة 

وفI المناهج المدرس�ة التي دالالت هذه النسب ترجع إلى نظام البرمجة المعمول �ه 
ساعة في مستو�ات  28والمقدر بـ  ،یدرسها التلمیذ خالل األسبوع تحدد عدد الساعات التي

وذلك قبل . األولى والثان�ة والثالثة متوس$ مضافا إلیها ساعة لد6 مستو6 الرا�عة متوس$
لكن و�عد التعدیل أض�فت ساعة لمادة المعلومات�ة في .ل  2013.2014الموسم الدراسي 

مع اإلشارة إلى أنه �النس�ة للمدن التي تدرس فیها مادة األمازWغ�ة فالبرنامج �ضاف . مستو6 
  .∗وفI جداول التوزWع األسبوعي للتعلم المتوس$ إل�ه ثالث ساعات

، نجد أن التواجد الجداول التي تبین التوزWع األسبوعي للموادتلك �الرجوع إلى 
المنطقي لعدد األساتذة في .ل متوسطة متوافI مع عدد الساعات، و.مثال للتوض�ح فإن ما 
یدرسه التلمیذ في مادة الرWاض�ات في مستو6 األولى والثان�ة �حتاج إلى خمس ساعات 

، أسبوع�ا، مقابل ساعتین في مادة التر%�ة التكنولوج�ة وساعة واحدة في التر%�ة الموس�ق�ة
س�.ون منطق�ا متفاوت مثل ما عبرت عل�ه النسب رجوعا إلى  ةوه.ذا نجد أن تعداد األساتذ

  .الحجم الساعي المقرر في البرنامج
األ�عاد االجتماع�ةن نلح~ التخط�$ حول  **�الرجوع إلى نتائج تحلیل المحتو6 

التقلید7 لتوزWع الكفاءات المستهدفة في المناهج مقارنة �عدد األساتذة الذین �شغلون المدرسة 
تتجه النظرWات التر%و�ة إلى عدم تنشئة المتعلمین على التمییز بین ففي حین . الجزائرWة

س�.�ة حول ما هو علمي وما هو المواد الدراس�ة، حتى ال تر%ت$ في أذهانهم الرمزWة الكال
فاألول مهم .ونه یؤد7 إلى دالالت أقو6 في معامالت التوج�ه والشهادة . أدبي أو اجتماعي
والثاني �ش.ل أضعف .ونه یؤد7 إلى شعب �س�طة وشهادات أضعف . ف�ما �عد والوظ�فة

كاملة في فهذه الرمزWة تتنافى وروح المنهاج من حیث بناء الكفاءات المت. ووظائف أدنى
  .، و�ع.س لنا التفاوت في النسب المتحصل علیها في الجدولشخص�ة المتعلم

                                                 
 عد إلى المالحI من فضلك ∗

 .نتائج تحلیل المحتو6 من فضلك عد إلى **
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  )3السؤال( یبین توزEع عینة الدراسة حسب متغیر األقدم�ة في التدرEس

 %النسبة

42.6 

27.7 

29.7 

100  

  توزEع عینة الدراسة حسب متغیر األقدم�ة في التدرEس

  
 %29.7تشیر النسب الممثلة في الجدول أعاله وما یوافقها في التمثیل، أن النس�ة

سنة، تلیها نس�ة الذین لدیهم أقل من 
  .سنة 20و  10ضعف نس�ة للذین لدیهم أقدم�ة بین 

حیث أن . الدالالت التي نستخرجها من هذه النسب تحیلنا إلى ر%$ األقدم�ة �التقاعد
الملتحقین في سنوات الثمانینات والتسعینات �التعل�م والمنضوWن تحت س�اسة الجزأرة في 
التعل�م شغلوا أعدادا هائلة .انت تتماشى والنمو الد�مغرافي الذ7 انع.س على الزWادة 
وألن مسارهم المهني ال زال غیر م.تمل 

ن نس�ة الملتحقین أوفي المقابل نجد 
نفس التفسیر الذ7 یرجع إلى النس�ة العال�ة من 

ما جعل . سنة حسب سن التقاعد
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یبین توزEع عینة الدراسة حسب متغیر األقدم�ة في التدرEس 

 التكرار األقدم�ة في التدرWس

 128 سنوات 10

 83  سنة 20

 89 سنة 20

 300 المجموع

توزEع عینة الدراسة حسب متغیر األقدم�ة في التدرEس 03الش8ل رقم 

تشیر النسب الممثلة في الجدول أعاله وما یوافقها في التمثیل، أن النس�ة
سنة، تلیها نس�ة الذین لدیهم أقل من  20هي أعلى نس�ة لألساتذة الذین لدیهم أقدم�ة تفوق 

ضعف نس�ة للذین لدیهم أقدم�ة بین أبینما .انت . في التعل�م
الدالالت التي نستخرجها من هذه النسب تحیلنا إلى ر%$ األقدم�ة �التقاعد

الملتحقین في سنوات الثمانینات والتسعینات �التعل�م والمنضوWن تحت س�اسة الجزأرة في 
التعل�م شغلوا أعدادا هائلة .انت تتماشى والنمو الد�مغرافي الذ7 انع.س على الزWادة 

وألن مسارهم المهني ال زال غیر م.تمل . میذ والمؤسسات التعل�م�ةالمتسارعة في التال
وفي المقابل نجد . زالوا �ش.لون أعلى نس�ةالللتقاعد فهم  

نفس التفسیر الذ7 یرجع إلى النس�ة العال�ة من  ، محالة إلىالجدد نسبتهم هي األعلى �عدهم
سنة حسب سن التقاعد 32الل السن أو الذین أكملوا الذین تقاعدوا مس�قا من خ

                               سادسال الفصل

 

 28الجدول رقم 

األقدم�ة في التدرWس

10أقل من 

20و  10بین 

20أكثر من 

المجموع

الش8ل رقم 

تشیر النسب الممثلة في الجدول أعاله وما یوافقها في التمثیل، أن النس�ة  
هي أعلى نس�ة لألساتذة الذین لدیهم أقدم�ة تفوق 

في التعل�م عشر سنوات
الدالالت التي نستخرجها من هذه النسب تحیلنا إلى ر%$ األقدم�ة �التقاعد  

الملتحقین في سنوات الثمانینات والتسعینات �التعل�م والمنضوWن تحت س�اسة الجزأرة في 
التعل�م شغلوا أعدادا هائلة .انت تتماشى والنمو الد�مغرافي الذ7 انع.س على الزWادة 

المتسارعة في التال
 �النس�ةالنصاب 

الجدد نسبتهم هي األعلى �عدهم
الذین تقاعدوا مس�قا من خ
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الحاجة إلى تعو�ضهم �األساتذة الجدد وفI ما هو حاصل الیوم �المسا�قات الموجهة لحاملي 
بینما نرجع الضعف الذ7 تشهده نس�ة 
سنة إلى االستقرار الذ7 .ان غیر 

  .واضح �النس�ة لعامل التقاعد الذ7 أشرنا إل�ه سا�قا، فهم فئة ثابتة العدد نسب�ا

)                       4السؤال(عینة حسب الطرEقة التي دخل بها األستاذ للتعل�م

 %النس�ة

40 

32 

28 

100  

  توزEع العینة حسب الطرEقة التي دخل بها األستاذ للتعل�م

  
المعبرة عن  %40معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، نجد أن النس�ة

تلیها نس�ة األساتذة المتخرجین من 
بینما ال �ش.ل الملتحقین �التعل�م من خالل المسا�قات أو التأهیل 

  .فق$ %28والمتحصلین على شهادات جامع�ة في غیر االختصاص سو6 النس�ة الضع�فة 
الداللة التي تشیر إلیها هذه النسب ترجع إلى عامل التكوWن الذ7 عرفه قطاع التعل�م 

. منذ سنوات الثمانینات والتسعینات، والذ7 جاء .مرحلة إصالح�ة في مجال التكوWن
عداد أكبر فئة من األساتذة لتعو�ض النقص الذ7 خلفه التخلي عن 
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الحاجة إلى تعو�ضهم �األساتذة الجدد وفI ما هو حاصل الیوم �المسا�قات الموجهة لحاملي 
بینما نرجع الضعف الذ7 تشهده نس�ة . الشهادات الجامع�ة، أمرا جعل �ش.لون نس�ة مرتفعة

سنة إلى االستقرار الذ7 .ان غیر 20و10هم بین األساتذة الذین تتراوح أقدم�ة العمل لدی
واضح �النس�ة لعامل التقاعد الذ7 أشرنا إل�ه سا�قا، فهم فئة ثابتة العدد نسب�ا

عینة حسب الطرEقة التي دخل بها األستاذ للتعل�مالیبین توزEع  

 التكرار طرWقة الدخول للتعل�م

 120 المعهد التكنولوجي

 96  المدرسة العل�ا لألساتذة

 84 طرق أخر6 

 300 المجموع

توزEع العینة حسب الطرEقة التي دخل بها األستاذ للتعل�م 04الش8ل رقم 

معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، نجد أن النس�ة
تلیها نس�ة األساتذة المتخرجین من  .علىاألاألساتذة المتخرجین من المعهد التكنولوجي هي 

بینما ال �ش.ل الملتحقین �التعل�م من خالل المسا�قات أو التأهیل  .32% 
والمتحصلین على شهادات جامع�ة في غیر االختصاص سو6 النس�ة الضع�فة 

الداللة التي تشیر إلیها هذه النسب ترجع إلى عامل التكوWن الذ7 عرفه قطاع التعل�م 
منذ سنوات الثمانینات والتسعینات، والذ7 جاء .مرحلة إصالح�ة في مجال التكوWن

عداد أكبر فئة من األساتذة لتعو�ض النقص الذ7 خلفه التخلي عن إ فالضرورة .انت تقتضي 

                               سادسال الفصل

 

الحاجة إلى تعو�ضهم �األساتذة الجدد وفI ما هو حاصل الیوم �المسا�قات الموجهة لحاملي 
الشهادات الجامع�ة، أمرا جعل �ش.لون نس�ة مرتفعة

األساتذة الذین تتراوح أقدم�ة العمل لدی
واضح �النس�ة لعامل التقاعد الذ7 أشرنا إل�ه سا�قا، فهم فئة ثابتة العدد نسب�ا

 29الجدول رقم 

طرWقة الدخول للتعل�م

المعهد التكنولوجي

المدرسة العل�ا لألساتذة

طرق أخر6 

المجموع

الش8ل رقم 

معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، نجد أن النس�ةحسب   
األساتذة المتخرجین من المعهد التكنولوجي هي 

 ـالمدرسة العل�ا ب
والمتحصلین على شهادات جامع�ة في غیر االختصاص سو6 النس�ة الضع�فة 

الداللة التي تشیر إلیها هذه النسب ترجع إلى عامل التكوWن الذ7 عرفه قطاع التعل�م   
منذ سنوات الثمانینات والتسعینات، والذ7 جاء .مرحلة إصالح�ة في مجال التكوWن

فالضرورة .انت تقتضي 
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إنشاء المعاهد لكن و�مجرد . ضه الضرورة في بدا�ة االستقاللاألجانب والذ7 .انت تفر 
وقبلهم من حاملي مستو6 الثالثة  وهي تستقطب أعدادا هائلة من حاملي ال�.الورWاالتكنولوج�ة 

وهذا ما �فسر تواجدهم �النس�ة التي �عبر عنها الجدول، مضافا إلیها  .ثانو7 فق$ �المسا�قة
لتقاعد الذ7 ال زال �منع نس�ة .بیرة منهم من مغادرة العامل المذ.ور سا�قا حول سن ا

أما النس�ة المعبرة عن األساتذة المتخرجین من المدرسة العل�ا لألساتذة فداللتها تعود . القطاع
وهو ما بدأ االهتمام �ه بزWادة . إلى الس�اسة المنتهجة في تحسین نوع�ة التكوWن في التر%�ة

مرحلة بتكوWن نوعي شغل نس�ة معتبرة من المدرسین في Wا نس�ة الذین یوجهون �عد ال�.الور 
  . التعل�م المتوس$

النس�ة األضعف للملتحقین �التعل�م �طرق أخر6 غیر المعهد والمدرسة العل�ا یرجع 
و زWادة  ،تفسیره للنقص الذ7 .انت وزارة التر%�ة دائما تحاول التح.م ف�ه �سبب النمو الس.اني

. والذ7 لم �.ن متوافقا في .ثیر من األح�ان مع التخط�$ في عمل�ة التكوWن ،أعداد التالمیذ
و االهتمام �الصحة والتغذ�ة و مر له عدة مبررات �عضها �عود لتناقص عدد الوف�ات أوهو 

والذ7 .ان في رأینا متسارع أكثر من وتیرة التكوWن،  ،نشر المدارس والمتوسطات في األرWاف
والتي .ان من المم.ن لها أن تحاف~ على  ،د التكنولوج�ة للتر%�ةخاصة �عد توقیف المعاه

التوازن بین النمو الس.اني والزWادة في تعداد التالمیذ و%ین عدد األساتذة في مرحلة التعل�م 
ال�عض اآلخر له دالالت �عزWها ال�احث لس�اسة التوظیف التي ال یتحمل قطاع . المتوس$

رة، بل یرجع لقدرة االست�عاب �النس�ة للوظ�فة العموم�ة التي التر%�ة فیها المسؤول�ة الم�اش
تحاول الموازنة بین ث�ات تعداد موظفي القطاع مقارنة مع المیزان�ة العامة للدولة والتي �شغل 

  .و.ذلك للمؤثرات االقتصاد�ة التي تتح.م في س�اسة التوظیف العامة لل�الد. منها حیزا معتبرا
لذ7 رغم المحاوالت المهمة في التح.م ف�ه مقارنة مع تزاید والمالح~ أن هذا العجز ا

عدد التالمیذ إال أن ما �حدث في مدینة الجلفة محل الدراسة یجعله یتمیز بخصوص�ة أكثر 
  .*ملیون نسمة فیها الس.انتجاوز .ونها من المدن الملیون�ة التي 

                                                 
 .عد إلى المالحI من فضلك *
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  الموافT للفرض�ة األولى

أستاذ التعل�م المتوس$ متح.م �ش.ل .بیر في استعمال المنهاج 

  )5السؤال( لمناهج المدرس�ة 

 %النس�ة التكرار

96 32 

120 40 

84 28 

300 100  

  یبین االختالف في امتالك األساتذة للمناهج المدرس�ة

  

أن نس�ة األساتذة الذین ال �ملكون 
نس�ة الذین �ملكونها جم�عا  تلیها

   .فق$ %28.ان األساتذة الذین ال �ملكون المناهج �مثلون أضعف نس�ة بـ
الدالالت التي نستخرجها من نس�ة األساتذة الذین ال �ملكون .ل المناهج، تظهر في 
فغ�اب �عضها تعني غ�ابها في مستو6 
ف.یف له أن �ضع تصورا للمالمح العامة والكفاءات 

  . الواجب تكاملها في التلمیذ عند انتهاء مرحلة التعل�م المتوس$
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الموافT للفرض�ة األولى تحلیل ب�انات استخدام المنهاج المدرسي

أستاذ التعل�م المتوس$ متح.م �ش.ل .بیر في استعمال المنهاج  :التذ.یر �الفرض�ة األولى
  .ضمن أدائه في المقار%ة �الكفاءات

لمناهج المدرس�ة األساتذة لاالختالف في امتالك یبین  

التكرار امتالك المناهج المدرس�ة

 أملكها جم�عا

120  أملك �عضها

 ال أملكها

300 المجموع

یبین االختالف في امتالك األساتذة للمناهج المدرس�ة 05الش8ل رقم 

أن نس�ة األساتذة الذین ال �ملكون  ،وما یوافقها في التمثیل معط�ات الجدول
تلیها ،%�40عضها فق$ هي األعلى بـ  بل
.ان األساتذة الذین ال �ملكون المناهج �مثلون أضعف نس�ة بـفي حین 

الدالالت التي نستخرجها من نس�ة األساتذة الذین ال �ملكون .ل المناهج، تظهر في 
فغ�اب �عضها تعني غ�ابها في مستو6 . األستاذ الهوة السح�قة بین متطل�ات المناهج وأداء

ف.یف له أن �ضع تصورا للمالمح العامة والكفاءات  .دراسي لد�ه، أو غ�ابها في مادة .املة
الواجب تكاملها في التلمیذ عند انتهاء مرحلة التعل�م المتوس$

                               سادسال الفصل

 

تحلیل ب�انات استخدام المنهاج المدرسي.  2 .  1 . 2

التذ.یر �الفرض�ة األولى
ضمن أدائه في المقار%ة �الكفاءات

 30الجدول رقم 

امتالك المناهج المدرس�ة

  

الش8ل رقم 
  

معط�ات الجدولتبین 
بلجم�ع المناهج 

في حین  %32بـ
الدالالت التي نستخرجها من نس�ة األساتذة الذین ال �ملكون .ل المناهج، تظهر في   

الهوة السح�قة بین متطل�ات المناهج وأداء
دراسي لد�ه، أو غ�ابها في مادة .املة

الواجب تكاملها في التلمیذ عند انتهاء مرحلة التعل�م المتوس$
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 Iالبرنامج انطالقا من .ون المنهاج وث�قة رسم�ة �عتمد علیها األستاذ في تطبی
الدراسي وجم�ع متطل�ات المقار%ة �الكفاءات، فإن الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها نس�ة 

ثلث من حجم العینة التي ال هم �مثلون الذین ال �ملكون المنهاج تشیر إلى أن لألساتذة 28%
ستاذ وأن هذا الغ�اب للمناهج في الح�اة المهن�ة لأل .استفسر ال�احث عن امتالكها للمنهاج

السل�م ألهداف المقار%ة �الكفاءات من خالل عجزه عن تت�ع مختلف تع�قه عن األداء 
   .  األنشطة واالستراتیج�ات التي تتطلبها المعارف المستهدفة والمفاه�م التي یتبناها اإلصالح

إن تحلیل هذه المعط�ات یجعلنا نشیر أ�ضا إلى أن المنهاج رغم .ونه وث�قة بنائ�ة   
لرجوع إلى نسبتي اعلیها األستاذ في تحقیI أهداف اإلصالح التر%و7، إال أننا و��عتمد 
 %70مثل بینهما والتي تكاد ت الذین ال �ملكون المناهج أو �ملكون �عضها فق$ األساتذة
المقار%ة �الكفاءات وتحق�قها ألهدافها  شیر إلى أحد أهم أس�اب االختالالت في تطبیIتتقر�Wا 

فاألستاذ الذ7 ال �ملك المناهج األر%عة للمادة الواحدة ال �ستط�ع أن  .االتي وضعت ألجله
یوظف التكامل في الر%$ بین المفاه�م والنشاطات والكفاءات المنظمة لها في المستو6 الواحد 

  . ثم تر%طه �المستو6 الموالي وه.ذا �حصل التكامل
فاعال �صورة ُ�حّول فیها األستاذ في تطب�قه للمقار%ة �الكفاءات �حتاج إلى أن �.ون 

التعلم من ش.ل اكتساب المعرفة إلى ش.ل التوظیف المیداني الذ7 یرتقي ف�ه مستو6 المتعلم 
 1.�ارتقاء تلك الكفاءات التي تتكون �التدرWج �المتا�عة والبناء التدرجي للكفاءات الم.تس�ة

إن  .وهو ال �ملك المناهجف.یف لألستاذ من تحقیI هذا التكامل وترق�ة الكفاءات لد6 المتعلم 
من أهم أس�اب غ�اب امتالك أفراد العینة للمنهاج �عود لرفضهم وٕاعراضهم عن المقار%ة من 

وهي عمل�ة شاقة، خاصة على الفئة .ونها سترهقهم في إعادة التكوWن علیها . حیث المبدأ
   .التي تفوق أقدمیتها عشر سنین أو أكثر

                                                 
1 François Guillemette et Clermont Gauthier, « L’Approche par compétences (APC) en formation des 

maîtres: Analyse documentaire et critique », Recherches & éducations [En ligne], Articles Inédits, 
mis en ligne le 15 octobre 2008, consulté le 27 mars 2015. URL : 

http://rechercheseducations.revues.org/84 
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على أن هناك فئة معتبرة تش.ل ثلث الم�حوثین من 
األساتذة الذین �ملكون جم�ع المناهج تبین لنا أن المدة الزمن�ة الكبیرة والكاف�ة المتالكها منذ 
أین أعید ط�عها وتوزWعها على ش.ل نسخ إلكترون�ة في .ل 

مؤشر �عبر  هلكنها تشیر إلى أن امتالك
على أن هناك فئة �ستثیرها وجود المنهاج لدیها �أ7 طرWقة نحو تنفیذ ولو نس�ة �س�طة مما 
و التعرف على �عض توجیهاته وخططه التي تلزمه تحقیI  �عض أهداف المقار%ة 

  )6السؤال(  في تحضیر الدروس

 %النس�ة 

 68 

32 

 100  

  مقدار اعتماد األستاذ على المنهاج في تحضیر الدروس

  

، أن نس�ة األساتذة الذین �عتمدون 
فق$، في حین  %32على المنهاج المدرسي في أدائهم التر%و7 هي النس�ة الضع�فة مقدرة بـ 

   .%68.انت نس�ة الذین �عتمدون على الكتاب المدرسي أعلى منها �.ثیر بـ 
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على أن هناك فئة معتبرة تش.ل ثلث الم�حوثین من اإلشارة األخیرة التي نستدل بها 
األساتذة الذین �ملكون جم�ع المناهج تبین لنا أن المدة الزمن�ة الكبیرة والكاف�ة المتالكها منذ 

أین أعید ط�عها وتوزWعها على ش.ل نسخ إلكترون�ة في .ل  2013إلى غا�ة 
لكنها تشیر إلى أن امتالك. ةتع.س صورة االهتمام لد6 هذه الفئ

على أن هناك فئة �ستثیرها وجود المنهاج لدیها �أ7 طرWقة نحو تنفیذ ولو نس�ة �س�طة مما 
و التعرف على �عض توجیهاته وخططه التي تلزمه تحقیI  �عض أهداف المقار%ة 

في تحضیر الدروسلمنهاج على ااألستاذ  مقدار اعتمادیبین  

 التكرار على ماذا �عتمد األستاذ في تحضیر الدروس

 204 على الكتاب المدرسي فق$

 96  على الكتاب المدرسي والمنهاج

 300 المجموع

مقدار اعتماد األستاذ على المنهاج في تحضیر الدروسیبین  06الش8ل رقم 

، أن نس�ة األساتذة الذین �عتمدون الموافI لها الدائر7  الجدول والتمثیلتبین معط�ات 
على المنهاج المدرسي في أدائهم التر%و7 هي النس�ة الضع�فة مقدرة بـ 

.انت نس�ة الذین �عتمدون على الكتاب المدرسي أعلى منها �.ثیر بـ 

                               سادسال الفصل

 

اإلشارة األخیرة التي نستدل بها 
األساتذة الذین �ملكون جم�ع المناهج تبین لنا أن المدة الزمن�ة الكبیرة والكاف�ة المتالكها منذ 

إلى غا�ة  2003الموسم 
تع.س صورة االهتمام لد6 هذه الفئ ،المؤسسات

على أن هناك فئة �ستثیرها وجود المنهاج لدیها �أ7 طرWقة نحو تنفیذ ولو نس�ة �س�طة مما 
و التعرف على �عض توجیهاته وخططه التي تلزمه تحقیI  �عض أهداف المقار%ة  ،جاء ف�ه

  .�الكفاءات
 31الجدول رقم 

على ماذا �عتمد األستاذ في تحضیر الدروس

على الكتاب المدرسي فق$

على الكتاب المدرسي والمنهاج

الش8ل رقم 

  

تبین معط�ات 
على المنهاج المدرسي في أدائهم التر%و7 هي النس�ة الضع�فة مقدرة بـ 

.انت نس�ة الذین �عتمدون على الكتاب المدرسي أعلى منها �.ثیر بـ 
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تشیر إلى أن الطرWقة التقلید�ة في التعل�م نستوضح من هاتین النسبتین دالالت مهمة   
، وأن العمل �المنهاج .مرجع لبناء مختلف التعلمات هي السائدة لد6 غالب�ة أفراد العینة

ف�الرجوع إلى . لدیهمو%ناء التصور الفعلي لحق�قة التدرWس �الكفاءات غائب �ش.ل .بیر 
والتي تشیر إلى أنها تمتلك  ∗لدراس�ةالنتائج التي توصلنا إلیها في تحلیلنا لمحتو6 المناهج ا

ال �م.ن لألستاذ تحق�قها دون رؤ�ة نظرWة مهمة في تحقیI  النمو المعرفي المتكامل للتلمیذ، 
. التعرف على المفاه�م والتطب�قات التي تستند إلیها في مختلف األدوار المنوطة �ه في أدائه

تقو�م واستراتیج�ات التدرWس وغیرها من فمفهوم الكفاءة وأنواعها ومفهوم الوضع�ات ومفهوم ال
  .ال �م.ن تحق�قها �عیدا عن المنهاجالواردة في المناهج، المفاه�م 
�المقابل فإن النس�ة العظمى من أفراد العینة الذین �عتمدون على الكتاب المدرسي   

والتي تشیر إلى أن األسلوب  **یدعمون النتائج التي توصلنا إلیها في تحلیل محتو6 المناهج
.وسیلة بنائ�ة  هالتراكمي للمعرفة و المس�طر على أغلب .فاءات المنهاج یجعل من استخدام

للتعلم مجرد وث�قة توجیه�ة للكتاب المدرسي، مع أن هناك في الواقع وث�قة أخر6 خاصة �ه 
بین المعارف ، في حین �عتقد الكثیر منهم أن مجرد الر%$ "دلیل الكتاب المدرسي"هي 

. المستهدفة في المنهاج وعناوWن الوحدات هي �مثا�ة تطبیI لمتطل�ات المقار%ة �الكفاءات
  .***الذین الحظناهم في المیدانو  همكثیر منالوهو مفهوم خاطئ رغم أنه سائد لد6 

دالالت استخدام الكتاب المدرسي في ح�اة األستاذ لها معاني .ثیرة تنطلI من مخیلة   
حول أهمیته في المعرفة، وتزداد أهمیته بتدع�م النظام التر%و7 لذلك �الحرص على المجتمع 

اقتناءه �.ل الطرق في بدا�ة .ل موسم دراسي، إلى درجة أن هذا المخ�ال الذ7 طغى على 
وانتقل . المدرسة س�طر على مفهوم المجتمع للمدرسة على أنها .تاب و.راس قلم وسبورة

IWآخرعل التعل�مي فا التصور للو�قي هذ ،اإلصالح في طر IWذ، �ما فیهم األستافي طر 
  .األهم والمقصود �ه المنهاج المسلكالذ7 أعاقه ذلك عن االندماج في المقار%ة من خالل 

                                                 
 .عد لنتائج تحلیل المحتو6 من فضلك، نتائج تحلیل األ�عاد المعرف�ة ∗

 .عد لنتائج تحلیل المحتو6 من فضلك، نفس النتائج السا�قة **
 عد لنتائج المالحظة من فضلك ***
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  )7السؤال

 %النس�ة

48 

52 

100  

  ألنواع الكفاءات

  

تشیر ب�انات الجدول أعاله والتمثیل الموافI لها أن أعلى نس�ة من األساتذة الذین ال 
، وهي أكثر �قلیل من نس�ة الذین �فرقون 
الدالالت التي نستخلصها من هاتین النسبتین المتقار%تین تدل من جهة على 

وهي شجاعة .بیرة من طرفهم أن نصف أفراد العینة تقر�Wا ال �میزون بین أنواع الكفاءات، 
ال �م.ن أن  إال أنها تعبر على أن الفهم العمیI لمتطل�ات المقار%ة �الكفاءات

حصاءات هذه اإل .دون تكوWن دقیI لألساتذة على مفاه�مها وطرائI العمل بها
في سؤال موجه لألساتذة حول مد6 است�عابهم 
لمفاه�م المقار%ة �الكفاءات من خالل الوثائI الرسم�ة، فجاءت نس�ة المجیبین �عدم قدرتهم 

، لنفس للذین یرون فیها القدرة على الشرح الجید لها
و%تت�ع مراحل التكوWن التي جاءت مع مرحلة اإلصالحات فإن 
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السؤال( یبین تمییز األستاذ بین أنواع الكفاءات  

 التكرار تمییز األستاذ بین أنواع الكفاءات

 144 أفرق 

 156  ال أفرق 

 300 المجموع

ألنواع الكفاءاتاألستاذ  یبین مد  تمییز 07الش8ل رقم 

تشیر ب�انات الجدول أعاله والتمثیل الموافI لها أن أعلى نس�ة من األساتذة الذین ال 
، وهي أكثر �قلیل من نس�ة الذین �فرقون % �52فرقون بین أنواع الكفاءات هي األعلى بـ 

الدالالت التي نستخلصها من هاتین النسبتین المتقار%تین تدل من جهة على و 
أن نصف أفراد العینة تقر�Wا ال �میزون بین أنواع الكفاءات، 

إال أنها تعبر على أن الفهم العمیI لمتطل�ات المقار%ة �الكفاءات
دون تكوWن دقیI لألساتذة على مفاه�مها وطرائI العمل بها

في سؤال موجه لألساتذة حول مد6 است�عابهم  ∗دراسة على المقار%ة �الكفاءات
لمفاه�م المقار%ة �الكفاءات من خالل الوثائI الرسم�ة، فجاءت نس�ة المجیبین �عدم قدرتهم 

للذین یرون فیها القدرة على الشرح الجید لها %41مقابل  %51على ذلك  بنس�ة 
و%تت�ع مراحل التكوWن التي جاءت مع مرحلة اإلصالحات فإن  .السبب وهو ضعف التكوWن

                                         

 .Mélanie DERONNEدراسة .عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك

                               سادسال الفصل

 

 32الجدول رقم 

تمییز األستاذ بین أنواع الكفاءات

أفرق 

ال أفرق 

المجموع

تشیر ب�انات الجدول أعاله والتمثیل الموافI لها أن أعلى نس�ة من األساتذة الذین ال   
�فرقون بین أنواع الكفاءات هي األعلى بـ 

و  .%48بینها بـ 
أن نصف أفراد العینة تقر�Wا ال �میزون بین أنواع الكفاءات، 

إال أنها تعبر على أن الفهم العمیI لمتطل�ات المقار%ة �الكفاءاتبهذا التصرWح، 
دون تكوWن دقیI لألساتذة على مفاه�مها وطرائI العمل بها �حصل

دراسة على المقار%ة �الكفاءاتمتوافقة مع 
لمفاه�م المقار%ة �الكفاءات من خالل الوثائI الرسم�ة، فجاءت نس�ة المجیبین �عدم قدرتهم 

على ذلك  بنس�ة 
السبب وهو ضعف التكوWن

                                                
عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك  ∗
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أغلبها تم �طرWقة غیر مخط$ لها وفI خصائص األساتذة �قدر ما .ان �طغى علیها الجانب 
أسبوع إلى أسبوعین في المرحلة األول�ة ( ات فزمن�ا .انت قصیرة في أغلب التر%ص. الش.لي
ثم أت�عت �ملتق�ات . وهذا حسب مصلحة التكوWن �مدیرWة التر%�ة بوال�ة الجلفة) 2004سنة 

 .وندوات على مستو6 المقاطعات الخاصة �.ل مادة بتنظ�م المشرفین التر%وWین
تمییز الكفاءات إذا .انت النس�ة الممثلة لنصف مجتمع الدراسة تر6 عدم قدرتها على 

�عضها من �عض، ف.یف �م.ن لنا أن نتصور أداء األستاذ ضمن أ�عادها المبن�ة �األساس 
إننا هنا أمام تصور حق�قي لما �حصل داخل المدرسة من وجود تالمیذ بین . على الكفاءات

طرفي نق�ض، نصف أساتذتهم متا�عین لمستجدات المناهج و�فرقون بین الكفاءات الواردة 
س�.ون انتظار . ونصفهم ال �فرق بین الكفاءات الختام�ة منها من القاعد�ة أو المرحل�ة فیها،

 Iالمنتوج في مراحل التقو�م المختلفة منقوص من أهم قواعده البنائ�ة، المتمثل في تحقی
< وآخر او%ین نش ،ومادة وأخر6  ،التي تحصل بین محتو6 وآخر ،لمستعرضةاالكفاءات 

مضطر%ا في بنائه القاعد7 ونتوقع مخرجات لمرحلة الثانو7 �عیدة عن وه.ذا س�.ون الناتج 
  .التكوWن الذ7 .انت المقار%ة �الكفاءات تسعى نحو تحق�قه

من النس�ة التي تر6 أنها تفرق بین مختلف أ�ضا الدالالت التي �م.ن استخالصها   
ها على الكفاءات تكمن في أن المحتو6 المعرفي لمنصوص الكفاءات غیر .اف إلسقاط

، ففهمها شيء ل�عض األساتذة ∗∗وهو الذ7 لمسناه في مالحظاتنا. الواقع داخل الصف
مهما ت�قى سب�ا التي مش.لة التكوWن  �سبب عدة عوامل أهمها وتطب�قها شيء أصعب �.ثیر

الذین یروا ف�ه هم أ�ضا  ∗∗∗نیالمشرف رأ7المقار%ة حسب  عند ضعفها في تطبیI إجراءات
  .على الندواتغیر الفاعل إق�ال األساتذة غیر مم.ن التطبیI �ضاف إل�ه 

  
  
  

                                                 
 عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗∗

 عد إلى نتائج المقابلة من فضلك ∗∗∗
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  )8السؤال( یبین تمییز األستاذ بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة 

 %النس�ة

76 

24 

100  

  بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة

  

تبین النسب الواردة في الجدول والتمثیل الموافI لها أن األساتذة الذین �فرقون بین 
متجاوزة �ش.ل .بیر نس�ة الذین ال �میزون 

الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها نس�ة الذین �فرقون بین الوضعیتین تدل على أن 
 .هناك إم.ان�ة .بیرة في توض�ح المفاه�م الواردة في المنهاج لو .ان هناك تكوWن دقیI لها

ة اإلدماج�ة هي نوع من أنواع التقو�م التي فرضها 
امتحان شهادة التعل�م المتوس$ �األساس بإدراجه في االمتحان الرسمي الوطني لما �سمى 

ذا متحن فیها التلمیذ وWجدها مسجلة به
وهي  ،ن أنها تدخل ضمن طرق التقو�م
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یبین تمییز األستاذ بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة  

 التكرار تمییز األستاذ بین الوضع�ات

 228 أفرق 

 72  ال أفرق 

 300 المجموع

بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ةاألستاذ  یبین مد  تمییز 08الش8ل رقم 

تبین النسب الواردة في الجدول والتمثیل الموافI لها أن األساتذة الذین �فرقون بین 
متجاوزة �ش.ل .بیر نس�ة الذین ال �میزون  %76الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة هي 

   .فق$
الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها نس�ة الذین �فرقون بین الوضعیتین تدل على أن 

هناك إم.ان�ة .بیرة في توض�ح المفاه�م الواردة في المنهاج لو .ان هناك تكوWن دقیI لها
ة اإلدماج�ة هي نوع من أنواع التقو�م التي فرضها والسبب �عود �األساس إلى أن الوضع�

امتحان شهادة التعل�م المتوس$ �األساس بإدراجه في االمتحان الرسمي الوطني لما �سمى 
متحن فیها التلمیذ وWجدها مسجلة به.نوع من التمرWنات التي �ُ  ،�الوضع�ة اإلدماج�ة

ن أنها تدخل ضمن طرق التقو�مف.ل األساتذة �عرفو ). الوضع�ة اإلدماج�ة

                               سادسال الفصل

 

 33الجدول رقم 

تمییز األستاذ بین الوضع�ات

أفرق 

ال أفرق 

المجموع

الش8ل رقم 
  

تبین النسب الواردة في الجدول والتمثیل الموافI لها أن األساتذة الذین �فرقون بین   
الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة هي 

فق$ %24بینهما بـ 
الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها نس�ة الذین �فرقون بین الوضعیتین تدل على أن   

هناك إم.ان�ة .بیرة في توض�ح المفاه�م الواردة في المنهاج لو .ان هناك تكوWن دقیI لها
والسبب �عود �األساس إلى أن الوضع�

امتحان شهادة التعل�م المتوس$ �األساس بإدراجه في االمتحان الرسمي الوطني لما �سمى 
�الوضع�ة اإلدماج�ة

الوضع�ة اإلدماج�ة( العنوان 
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ح الرسمي الوزار7 صحّ وWزداد التدع�م لفهمها من خالل المُ . مرت�طة �التقی�م علیها �العالمات
ل االتفاق عل�ه مع المشرفین التر%وWین أثناء عمل�ة التصح�ح في شهادة التعل�م الذ7 �حُص 

تعلم�ة التي یر6 فیها األساتذة و�التالي نر6 أنها أص�حت متمیزة عن الوضع�ة ال. المتوس$
  .لشرح الدروس وٕانجاز النشاطات داخل الصف امسار 

ضمن األساتذة  عالقة المقار%ة �الكفاءات �أداءهذه النس�ة أ�ضا لها دالالتها في   
فالتدع�م الذ7 �قوم �ه المشرفون في استخدام الوضع�ة اإلدماج�ة یجعل من . عمل�ة التقو�م

لكن السؤال الذ7 �ستثیرنا هنا . العاد�ة أمر مفروض على األستاذوجودها في االمتحانات 
فإذا  .في الح�اة الدراس�ة للمتعلم هو حول عالقة الوضع�ة اإلدماج�ة �الوضع�ة التعلم�ة

هذا  ؟.انت األغلب�ة من األساتذة تفرق بین الوضعیتین نظرWا فهل هي في الواقع .ذلك
، .ما وجدناه متفقا مع ∗الحظة التي سجلها ال�احثالتساؤل وجدنا له إجا�ات في نتائج الم

حیث أن فهم الكثیر من المصطلحات التي جاءت بها . التي أشرنا إلیها سا�قا ∗∗نفس الدراسة
 ىن العجز �حصل عند تحوWلها إلإالمقار%ة �الكفاءات حتى وٕان .انت مفهومة لد6 األساتذة ف

   .الفعل التعل�مي داخل الصف مع التالمیذ، �سبب غ�اب التكوWن على أدائها .ما خط$ لها
التي أجرWناها مع �عض المشرفین التر%وWین أكدوا لنا فیها أن حضور  ∗∗∗المقابلة  

الندوات التكوWن�ة من طرف األساتذة �.ون ضع�فا أو ش.ل�ا في .ثیر من األح�ان �سبب 
و�الض�$ عائلة  ،ثیر منهم في قدرته على فهم المقار%ة �الكفاءاتالعجز الذ7 یبد�ه الك

فهو یتناول الوضع�ة اإلدماج�ة في إطارها التقی�مي .تمرWن .الس�.ي ال  ولذلك. الوضع�ات
عند وضعه أمام تعل�ماتها  ،�ستخدم فیها األطر البیداغوج�ة، التي ُیراعى فیها .فاءات التلمیذ

I هذه التصرWحات من طرف المشرفین مع النسب الواردة في تتف. واستدعاء اإلدماج فیها
التي تكون لمتوس$ انلمح بوضوح مخرجات التعل�م  الجدول والتمثیل الموافI لها، ما یجعلنا

ـ مع ما للمرحلة العمرWة من تأثیر ورسوخ  في محصلة التكوWن �عد أر%ع سنوات .املة

                                                 
 عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗

  Mélanie DERONNE عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك ∗∗
 عد إلى نتائج المقابلة من فضلك ∗∗∗



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج     

للم.تس�ات واألفعال ـ مبن�ة �ش.ل �ظهر ف�ه التعلم في مسار، والتقو�م في مسار �عید عن 
فالوضع�ة التعلم�ة سطح�ة و منقوصة من إطارها التر%و7 وفضفاضة إن صح 
التعبیر والوضع�ة اإلدماج�ة في ثوب تقلید7 من جهة، وتدع�م عصر7 وفI س�اسة 

  .  على تناقض وهي مبن�ةمجتمع س�ستقبل تلك المخرجات 

  )9السؤال(  م8انة المنهاج في المسار الترBوY لألستاذ

 %النس�ة التكرار

120 40 

144 48 

 12 

300 100  

  م8انة المنهاج في المسار الترBوY لألستاذ

  

نس�ة األساتذة الذین یروا في الموافI لها أن 
تلیها نس�ة الذین یروا ف�ه وث�قة بنائ�ة 

   ..أضعف نس�ة
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للم.تس�ات واألفعال ـ مبن�ة �ش.ل �ظهر ف�ه التعلم في مسار، والتقو�م في مسار �عید عن 
فالوضع�ة التعلم�ة سطح�ة و منقوصة من إطارها التر%و7 وفضفاضة إن صح 
التعبیر والوضع�ة اإلدماج�ة في ثوب تقلید7 من جهة، وتدع�م عصر7 وفI س�اسة 

مجتمع س�ستقبل تلك المخرجات فأكید أن ال. االمتحانات الرسم�ة

م8انة المنهاج في المسار الترBوY لألستاذیبین  

التكرار م.انة المنهاج في المسار التر%و7 لألستاذ

120 وث�قة بنائ�ة

144  وث�قة تدع�م�ة

 36  وث�قة ثانو�ة

300 المجموع

م8انة المنهاج في المسار الترBوY لألستاذیبین  09الش8ل رقم 

الموافI لها أن الب�اني تشیر ب�انات الجدول والتمثیل 
تلیها نس�ة الذین یروا ف�ه وث�قة بنائ�ة  %48المنهاج وث�قة تدع�م�ة هي األكبر مقدرة بـ

.أضعف نس�ة %12بینما لم یر6 ف�ه وث�قة ثانو�ة سو6 نس�ة 

                               سادسال الفصل

 

للم.تس�ات واألفعال ـ مبن�ة �ش.ل �ظهر ف�ه التعلم في مسار، والتقو�م في مسار �عید عن 
فالوضع�ة التعلم�ة سطح�ة و منقوصة من إطارها التر%و7 وفضفاضة إن صح . األول

التعبیر والوضع�ة اإلدماج�ة في ثوب تقلید7 من جهة، وتدع�م عصر7 وفI س�اسة 
االمتحانات الرسم�ة

   
 34الجدول رقم 

م.انة المنهاج في المسار التر%و7 لألستاذ

تشیر ب�انات الجدول والتمثیل   
المنهاج وث�قة تدع�م�ة هي األكبر مقدرة بـ

بینما لم یر6 ف�ه وث�قة ثانو�ة سو6 نس�ة  %40بـ
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ستاذ .طرف الدالالت اإلحصائ�ة التي تع.سها النسب السا�قة تدل بوضوح غ�اب األ  
للس�اسة التر%و�ة التي  اومنفذ ایبدو تا�عفاألستاذ هنا  ،ن للمنهاج في مساره التر%و7 .وّ مُ 

یخط$ لها �عیدا عن واقعه الذ7 هو جزء منه، مع أنه من األولى أن �.ون جزء أساسي في 
، لذلك فالتواصل الغائب في .شف النقائص بین الممارس للفعل التر%و7 والمخط$ �فسر بنائه

  . التر%و�ة فراد عینة الدراسة موقع المنهاج من العمل�ةأتلك النسب التي یجهل فیها أغلب 
 (Hainaut.ما حددهافبناء المنهاج یتم من المفروض وفI قواعد ثالثة أساس�ة   

في أن الس�اسة التر%و�ة یجب أن تعود في اتخاذ قراراتها التر%و�ة Parsons 1960) و   1981
عین والمسؤولین اإلدارWین في برمجتها للتعلم من شرِّ �عد المُ  ،أثناء بناء المنهاج إلى المعلم

    1.خالل موقعه .فاعل تر%و7 في إطاره التقني الم�اشر لفعل التعلم
حسب  تبر المنهاج وث�قة تدع�م�ة أو ثانو�ةعفعل �لهذه المفارقة تجعل من األستاذ �ا  

.نتیجة حتم�ة للس�اسة التر%و�ة التي جعلته  .، رغم أنها في الواقع وث�قة بنائ�ةنسب الجدول
إذا ف .صورة من الصور في إعداده �أ7منهاج دون أن �شارك مستهلكا ومنفذا لما جاء في ال

شخص�ة المتعلم �الحوار والمشار.ة في بناء تعلماته  نستهدف نمو.نا في الفعل البیداغوجي 
فاألحر6 أن نر6 هذا متمثال في بناء وتكوWن شخص�ة األستاذ  ،وفI المقار%ة �الكفاءات

وهو ما لم �حصل في بدا�ة تطبیI المقار%ة وال في نقدها . وٕاعدادها لهذا المشروع اإلصالحي
  .رع في تنفیذها في المدرسة منذ سنوات عدة�عد أن شُ 
كتاب لو استقرأنا ما جاء في الوث�قة الملحقة الخاصة �التوص�ات في إنجاز ال  

�سعى .تاب التلمیذ من خالل النشاطات " :المدرسي للسنة الثالثة من التعل�م المتوس$
والمحتو�ات والتطب�قات اللغو�ة التي �قترحها إلى تنم�ة الكفاءات القاعد�ة التي ینص علیها 

سنجد من خاللها أن ف 2."المنهاج وٕالى اكتساب المعارف والمواقف المرت�طة بتلك الكفاءات
فیجب أن �.ون . الكتاب في مسار األستاذ �أتي في مرحلة الحقة لوجود المنهاج لد�هوجود 

وال، ومن ثمة �ستط�ع إسقاطها أتصوره لجم�ع النشاطات التي یؤدیها متضمنة في المنهاج 
                                                 

1 Christian Depover, Bernadette Noel. Le curriculum et ces  logiques.l’harmattan.75005.paris.France.p18  
 35وزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج اللغة العر%�ة للسنة الثالثة متوس$، مرجع سابI، ص 2
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وهو الذ7 ال نجده محققا في تصورات األساتذة �النسبتین  .تعانة �الكتابسفي الصف �اال
  ). %60في مجموعهما (ره وث�قة تدع�م�ة أو وث�قة ثانو�ة المشار إلیهما �اعت�ا

�م.ننا أ�ضا أن نشیر إلى زاو�ة أخر6 لها دالالتها في هذه الوث�قة والتي تتوافI مع   
النسب الواردة في الجدول، وهي أن المسار الذ7 یتم �ه تخط�$ وط�اعة المناهج ل�س هو 

ما یجعل األستاذ ی�حث بنفسه عن التوفیI . ط�اعة الكتاب المدرسيتألیف و نفسه المسار في 
وهو أمر له انع.اساته . الكتاب لتحقیI أهداف المنهاج استعمالتوج�ه التلمیذ نحو  في بینهما

على الكفاءات المتكونة لد6 التلمیذ الحقا، حیث ستترسخ لد�ه أ�عاد الكتاب المدرسي، ال 
  .دون المنهاج) %68(اب المدرسي تعتمد على الكت ∗، خاصة وأن نس�ة .بیرةأ�عاد المنهاج

إن الدالالت التي تع.سها هذه النسب تبین بوضوح الم.انة التي �حتلها المنهاج في   
ألن التصور الذ7 �حمله األستاذ .ونه الم�اشر . الفعل التر%و7 وفي الح�اة االجتماع�ة ..ل

 أولىاألول لمحتو�اته وتوجیهاته، ینع.س على صورته بین أفراد المجتمع، و�التالي فستسق$ 
 .قواعد اإلصالح التر%و7 في مهدها، وهو ما �فسر النظرة الدون�ة للمدرسة �عد اإلصالح

وهو ما �ع.س أ�ضا . خاصة من طرف األسرة .مؤسسة منافسة للتنشئة االجتماع�ة للمدرسة
إن األستاذ وهو مقبل على العمل�ة . نظرة التلمیذ إلى دورها في تكوWنه وتنم�ة شخصیته

 ،لمنهاج على أنه وث�قة تدع�م�ة أو وث�قة ثانو�ة .ما تع.سها النسب السا�قةالتر%و�ة بتصوره ل
تضعه في موقف حرج جدا أمام أدائه الذ7 ال �م.ن أن تتحقI من خالله الكفاءات التي 

ففي المستو6 المعرفي فق$ .مثال، لن یتم.ن من تحدید المعارف . خططتها الس�اسة التر%و�ة
ثم إنه س�عجز عن تطبیI . .ون األساس لكل البرامج والدروسالمستهدفة، والتي تعتبر الم

.ما انه لن . النشاطات المقترحة وتعم�مها �التساو7 على جم�ع المتعلمین لد6 جم�ع األساتذة
.ما أنه لن یتم.ن من . �ستط�ع ر%$ الكفاءات القاعد�ة والمرحل�ة والختام�ة �عضها ب�عض

  . ها وفI المنهاجتغییر طرقه التقلید�ة نحو المستجدة من
  

                                                 
 من فضلك 6عد إلى تحلیل السؤال  ∗
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  )10السؤال( یبین تصنیف األستاذ ألدائه الترBوY حسب توجیهات المنهاج 

 %النس�ة التكرار

96 32 

144 48 

60 20 

300 100  

  یبین تصنیف األستاذ ألدائه الترBوY حسب توجیهات المنهاج

  

 األساتذةمن  %48تبین معط�ات الجدول والتمثیل الب�اني الموافI لها، أن نس�ة 
التالمیذ للوصول إلى المعلومات، مقابل نس�ة أقل منها 

 األضعفنس�ة الفي حین تعبر فئة أخر6 �
  .لمنهاج 

الغالب�ة منهم تفهم الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها هذه النسب تتمثل في .ون 
علم هو محور تالوضع�ة الجدیدة التي �ات التعل�م في المدرسة �عتمد علیها �اعت�ار الم

المعلم ": والمعلم ما هو إال موجه ومنظم للتعلم وفI ما جاء في المنهاج
وقت  ضيّ �عد مُ  في ظاهرها، ول�ست هذه الع�ارة جدیدة اآلن

نس�ة التي نراها في الفئتین ال�اقیتین لمن لدیهم 
�ع.سون بینهما ما �عادل نصف  
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یبین تصنیف األستاذ ألدائه الترBوY حسب توجیهات المنهاج  

التكرار تصنیف األستاذ ألدائه حسب توجیهات المنهاج

96 ینقل المعلومات بدقة

144  ینظم وWوجه التالمیذ للوصول إلى المعلومات

60  المنهاجال �.ترث لتوجیهات 

300 المجموع

یبین تصنیف األستاذ ألدائه الترBوY حسب توجیهات المنهاج 10الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الب�اني الموافI لها، أن نس�ة 
التالمیذ للوصول إلى المعلومات، مقابل نس�ة أقل منها  �عبرون على أنهم ینظمون وWوجهون 

في حین تعبر فئة أخر6 �. ممن یروا أنهم ینقلون المعلومات بدقة
لمنهاج توجیهات اأن لدیهم طرWقتهم الخاصة وال �.ترثون ل

الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها هذه النسب تتمثل في .ون 
الوضع�ة الجدیدة التي �ات التعل�م في المدرسة �عتمد علیها �اعت�ار الم

والمعلم ما هو إال موجه ومنظم للتعلم وفI ما جاء في المنهاج 
ول�ست هذه الع�ارة جدیدة اآلن 1"منش$ ومنظم ول�س ملقنا

نس�ة التي نراها في الفئتین ال�اقیتین لمن لدیهم ولكن ال .طوWل على تطبیI المقار%ة �الكفاءات
�ع.سون بینهما ما �عادل نصف  ،أو یروا في أدائهم أنه مبني على التلقین 

                                         

 5مرجع سابI، صوزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج التعل�م المتوس$، 

                               سادسال الفصل

 

 35الجدول رقم 

تصنیف األستاذ ألدائه حسب توجیهات المنهاج

ینقل المعلومات بدقة

ینظم وWوجه التالمیذ للوصول إلى المعلومات

ال �.ترث لتوجیهات 

الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الب�اني الموافI لها، أن نس�ة 
�عبرون على أنهم ینظمون وWوجهون 

ممن یروا أنهم ینقلون المعلومات بدقة %32بـ 
أن لدیهم طرWقتهم الخاصة وال �.ترثون ل 20%

الدالالت اإلحصائ�ة التي تشیر إلیها هذه النسب تتمثل في .ون 
الوضع�ة الجدیدة التي �ات التعل�م في المدرسة �عتمد علیها �اعت�ار الم

 ،العمل�ة التر%و�ة
منش$ ومنظم ول�س ملقنا

طوWل على تطبیI المقار%ة �الكفاءات
 ،طرقهم الخاصة

                                                
وزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج التعل�م المتوس$،  1
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ل�م هناك حتى اآلن ممن ال یزال �مارس التع أنوهي إشارة مهمة تبین . عینة الدراسة تقر�Wا
غیر أو أنه  ،منها ةعرض عن الحدیثعلیها أو مُ  صرٌّ وهو مُ  ،في المدرسة �الطرق التقلید�ة

وهو ما یتوافI مع دراسة مماثلة عن موقف  ..�ف�ة تحق�قها في واقع المتعلمینقادر على 
 %20حیث نجد التعبیر بنس�ة ،األستاذ من مفاه�م المقار%ة �الكفاءات في أدائه ضمنها

أستاذ .لها تر6 في طرWقة تدرWسها متضمنة للكفاءات  60.أكبر نس�ة من عینة م.ونة من 
  .∗�ش.ل م�اشر دون الحاجة إلى اإلشارة إل�ه

  األولىحوصلة التحلیل والمناقشة ألسئلة الفرض�ة 

أستاذ التعل�م المتوس; متح8م 6ش8ل 8بیر في استعمال المنهاج : التذ8یر 6الفرض�ة األولى

  .أدائه في المقارBة 6الكفاءاتضمن 

یتبین من خالل تحل�الت الجداول الخاصة �الفرض�ة األولى، أن أستاذ التعل�م 
. في استعمال المنهاج ضمن أدائه في المقار%ة �الكفاءاتالمتوس$ غیر متح.م �ش.ل مقبول 

هج ففي السؤال الخامس الذ7 .ان �ستهدف .شف النس�ة الفعل�ة المتالك األساتذة للمنا
إلیها نس�ة من أفراد العینة ال �ملكون إال �عض المنهاج، مضافا  %40المدرس�ة، تبین أن 

 تستط�عن لمن أفراد العینة  %68مقدرة بـ الهائلة اللنس�ة ا فأكید أن. ال �ملكونها مطلقا 28%
العمل�ة ملك الوثائI الرسم�ة التي تبنى علیها ال تمادامت تحقیI أ�عاد المقار%ة �الكفاءات، 

األستاذ معرض عن التغییر في طرWقة تدرWسه، وغیر  والسبب �.من في أن .التر%و�ة .املة
وهي متوافقة مع دراسة عبد ال�اس$ . متفاعل مع المقار%ة الجدیدة لما تحمله من تعقید

  . لنفس األس�اب ∗∗هوWد7
عتمدون على السؤال السادس والذ7 �ع.س لنا النس�ة الكبیرة من أفراد العینة ممن � 

تبین هي األخر6 عجز فئة  % 68الكتاب المدرسي فق$ في تحضیر الدروس والممثلة في 
 ه، �سبب غ�ا�للمنهاج المقبولعن االستعمال .بیرة من األساتذة في مرحلة التعل�م المتوس$ 

                                                 
  Mélanie DERONNE عد من فضلك إلى نتائج الدراسة السا�قة  ∗

 .عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة عبد ال�اس$ هوWد7 ∗∗
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.منطلI نحو تحضیر مختلف التعلمات والكفاءات المرجو تحق�قها في مسار التعلم، والذ7 
وهي  .أنها ضع�فة مقارنة �سا�قتها ممن �ستخدمون المنهاج في التحضیر %32النس�ةبینت 

*متوافقة مع دراسة
   Mélanie DERONNE  7في عدم تم.ن األساتذة من استخدام المنهاج الذ

    .یتبنى المقار%ة �الكفاءات �سبب التعقید الذ7 تشمله
من خالل  استخدام المنهاج،تح.م األستاذ في السؤال السا�ع هو اآلخر یبین عدم   

ولألمر . بین أنواع الكفاءات تمییزالمن أفراد العینة على  %52عجز فئة .بیرة مقدرة بـ 
تستثیرنا نحو تحلیل الواقع الذ7 هي عل�ه المدرسة منذ الموسم الدراسي دالالت قو�ة 
من  فاألستاذ ال زال �عد أكثر. حین شرع في تطبیI اإلصالحات التر%و�ة 2003.2004

عشر سنوات �صرح بوضوح أنه غیر قادر على التمییز بین مختلف الكفاءات، وهو أساس 
إنه تصرWح بل�غ، یجعلنا نلمح نوع المتعلمین الذین . ینبني عل�ه مسار المنظومة التر%و�ة .لها

�شغلون مقاعد المدارس عندما نعمم النس�ة المتحصل علیها في ال�حث على .افة األساتذة 
  .م المتوس$في التعل�

بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة  ون �فرقغالب�ة أفراد العینة السؤال الثامن یبین أن 
�فعل عمل�ة التقی�م وهو مؤشر یدل على أن األستاذ  %76اإلدماج�ة بنس�ة تقدر بـ 

والمفروضة عل�ه من طرف المشرفین �ستعمل الوضع�ة اإلدماج�ة .نوع من  ،لالمتحانات
وهو ما یختلف مع نتائج دراسة  التمرWنات، ما یجعله �فهم أنها مختلفة عن الوضع�ة التعلم�ة

عبد ال�اس$ هوWد7 الذ7 بینت نتائجه أن نس�ة .بیرة من األساتذة ال �فهمون معنى الوضع�ة 
�عرف أ�ضا أن الوضع�ة التعلم�ة هي وضع�ة تحدث  فاألستاذ ،ةوألس�اب متعدد. التعلم�ة

 لكن الواقع وحسب نس�ة السؤال السادس و. ضمن نشاطات الدروس لتحقیI .فاءات معینة
�ظهر أن التمییز ش.لي یتضمن وقت استخدام .ل وضع�ة فحسب، بدلیل أن  السا�ع

من األساتذة ال �فرقون بین  تشیر إلى أن نس�ة .بیرة 18الوضع�ة اإلدماج�ة وفI السؤال 
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و�التالي فهم غیر متح.مین في  .%68معاییر الوضع�ة اإلدماج�ة وال �ستخدمونها بنس�ة 
  . استخدام المنهاج في أدائهم

استخدام المنهاج السؤال التاسع تبین نس�ه أن غالب�ة أفراد العینة غیر متح.مین في 
ج وث�قة تدع�م�ة، مضافا إلیها نس�ة ممن �عتبرون المنها %48أ�ضا، حیث أن ما نسبته 

ممن ال �مثل  %60تص�ح النس�ة بینهما معادلة لـ  %12الذین �عتبرونه وث�قة تدع�م�ة بـ 
فالواضح أن تصور األستاذ في التعل�م المتوس$ . المنهاج لدیهم وث�قة بنائ�ة للعمل�ة التر%و�ة

ینطلI في أدائه التر%و7 من ، وهو بذلك ال صح�حة تجاه المنهاج قواعدغیر مبني على 
أسس منهج�ة تم.نه من تحقیI أهداف المنظومة التر%و�ة وفI مخططات متماثلة بین جم�ع 

  .الفاعلین في التر%�ة
المعبرWن على أنهم ناقلین للمعلومات للتالمیذ  ةالسؤال العاشر یبین من خالل نس�

عتمدون على طرقهم الخاصة لذین ال �.ترثون لتوجیهات المنهاج و�ا ونس�ة %32ممثلة بـ 
ال  ، ممنما �مثل نصف أفراد العینة %�52.ون مجموع نسبتیهما �عادل  %20في التر%�ة بـ 

. ینتبهون إلى مجرد التصرWح الموجود في المنهاج على أن األستاذ منظم وموجه وغیر ملقن
یرة ال تزال �.ون لدینا فئة .ب ،و�عبرون على أنه بتعم�م النس�ة على مجتمع الدراسة ..ل

وهو ما  .تمارس الفعل التر%و7 �الش.ل التقلید7 الذ7 ال �حقI أهداف المنظومة التر%و�ة
حرقاس وسیلة في أن المعلم الجزائر7 ال یزال �عید عن تطبیI /یتوافI مع دراسة قرایرWة

  . المقار%ة �الكفاءات �سبب ضعف التكوWن والرس.لة الفاعلة
خالل النسب التي وصلنا إلیها في األسئلة الستة السا�قة نستشفها من الدالالت التي 

. تبین بوضوح ضعف التح.م في استعمال المنهاج من طرف أستاذ التعل�م المتوس$
واألس�اب عدیدة �عضها �عود للمنهاج و�عضها یرجع لألستاذ وال�عض اآلخر یرجع للواقع 

حسب تحلیل محتو�اتها �عیدة فالمناهج و . االجتماعي والمتغیرات التي تؤثر في المدرسة
المنال �النس�ة لألستاذ، مستو6 التناول منهج�ا وف.رWا و%یداغوج�ا یتمحور حول مقار%ات 

و�عیدا عن اإلقالل من مستو6 األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$  .نظرWة عال�ة المستو6 
تعقید، وحتى فإن ما تحمله الع�ارات التي وردت في المنهاج تع.س تصورا نظرWا �الغ ال



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 354 

الوث�قة المرافقة التي قدمت لألستاذ مع المناهج تحمل هي األخر6 مفاه�م ومصطلحات  
تجعل من األستاذ حتى وٕان سعى جاهدا نحو فهمها فلن تكف�ه الساعات القلیلة التي برمجت 
في التكوWن المستمر الذ7 .ان ینتظر منه الت�س�$ للهوة السح�قة بین مستو6 المنهاج 

والمفارقة المنهج�ة واضحة بین ما یخططه المنهاج نظرWا وما ینفذه األستاذ . األستاذومستو6 
إنه المتعلم . حقل �شر7 �امت�از) المیدان( والمش.لة األعقد تكمن في أن هذا األخیر . میدان�ا
ضح�ة في جم�ع المؤسسات والهیئات وأغلب المسؤولین وأفراد المجتمع على أنه  قرّ الذ7 تُ 

وWتوافI ذلك مع تصرWحات وزWرة . والت والصراعات القائمة في المدرسة ومح�طهاخضم التح
التي أوضحت ُ�عد التلمیذ في المرحلة الحال�ة عن المستو6 المطلوب في  *التر%�ة الوطن�ة

  .أهداف الس�اسة التر%و�ة التي یتحمل العبء األكبر فیها األستاذ
ف األستاذ في تح.مه في استعمال تداخلة مع �عضها في ضعم فالواضح أن األس�اب

خاصة  ،بتمس.ه �الطرق التقلید�ة التي یراها أسهل وغیر م.لفة واحد منهاالمنهاج، حیث أنه 
لى ذلك عامل السن واألقدم�ة التي یتضح من إ�ضاف  . المستمركوWن تفي جانب ال�حث وال

لدیهم عشرون سنة، ثلث أفراد العینة تفوق أن  الثالث في االستب�انخالل نسب السؤال 
مضافا إلیها فئة األساتذة الجدد الذین لم یتكونوا على المقار%ة �الكفاءات ودخلوا للتعل�م 

�.ون الحاصل غ�اب فئة .بیرة �عیدة عن  %�42.6المسا�قات والتر%ص القصیر بنس�ة 
  . التكوWن والتفاعل مع مستجدات المناهج

ة تعبر على أن فئة ال �أس بها تحاول النسب الضع�فة التي وردت في الجداول السا�ق
االجتهاد �التح.م في المنهاج مستعملة مجاالت التكوWن المستمر والندوات والحوارات التي 

فاألستاذ رغم أنه ال �ملك اآلل�ات والطرق التي �فهم . تحصل بینهم و%ین المشرفین التر%وWین
. ییر طرائI التدرWسي ضرورة تغبها جم�ع مصطلحات وأف.ار المنهاج إال أنه یلتقي معها ف

ولذلك فإننا نر6 ثلث عینة الدراسة في السؤال الخامس والسادس تملك جم�ع المناهج .مؤشر 
وتعتمد على المناهج في تحضیرها . على حرصها على متا�عة مستجدات اإلصالح التر%و7 
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في وجود نس�ة   Mélanie DERONNE  **وهذه النتائج متوافقة مع دراسة. مع الكتاب المدرسي
.ما . هاحرWصة على ال�حث في المقار%ة بتت�ع الوثائI الرسم�ة التي تشرح لكنهاولو ضع�فة 

�فرقون بین أنواع الكفاءات .مؤشر على أنه  في السؤال السا�ع تقر�Wا أن نصف أفراد العینة
و�الرغم من نقص التكوWن المتخصص وغ�اب فعل�ة المشرفین في عمل�ة التكوWن والتوج�ه إال 
أنهم �ستخدمون خبراتهم في ر%$ المفاه�م الجدیدة للمنهاج مع المهارات التي �ملكونها من 

في التقو�م التر%و7 من خالل توظیف  المفروضة علیهم.ما أن الممارسة . تجار%هم في التر%�ة
على أنهم �فرقون بینها و%ین وضع�ة التعلم  %24ضع�ة اإلدماج�ة جعلتهم �عبرون بنس�ة الو 

وانع.اس ذلك على الواقع المدرسي یبین لنا أن المناهج ل�ست غائ�ة تماما من . ولو ش.ل�ا
.لي ومنهج�ة التناول وطرق الفعل التر%و7، وٕانما الغ�اب في رأ7 ال�احث یرجع للبناء اله�

  .  معها فاعلتقد�م المفاه�م والكفاءات في المنهاج لألستاذ، ما جعله �عجز عن الت
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  المتعلقة 6طرائT التدرEس ضمن مجال التعلم

  )11السؤال(یبین اشتراك التالمیذ في ص�اغة السؤال األساسي في بدا�ة الدرس

 %النس�ة

40 

60 

100  

   األساسي في بدا�ة الدرس في مشار8ة التالمیذ في ص�اغة السؤال

    

الدائر7 الموافI لها أن النس�ة الكبر6 ممثلة في 
�شار.ون في ص�اغة السؤال األساسي في بدا�ة 

االستثارة في وضع�ة االنطالق  
التي قام  ∗مالحظاتال نتائج .ما تدعمه
ما یدل . من األساتذة %60نس�ة 
غ�اب وضع�ة االنطالق أو  االنع.اسات التي تحصل في تطبیI .فاءات المنهاج عند

  . التي تعد المرحلة األساس�ة في بناء التعلم

                                                    

356 

المتعلقة 6طرائT التدرEس ضمن مجال التعلم ثان�ةالالفرض�ة  ب�اناتتحلیل 

یبین اشتراك التالمیذ في ص�اغة السؤال األساسي في بدا�ة الدرس

 التكرار 

 180 نعم

 120  ال

 300 المجموع

في مشار8ة التالمیذ في ص�اغة السؤالاألستاذ  رأYیبین 

  

الدائر7 الموافI لها أن النس�ة الكبر6 ممثلة في یتبین من معط�ات الجدول والتمثیل 
�شار.ون في ص�اغة السؤال األساسي في بدا�ة ال من األساتذة �عبرون �أن التالمیذ 

  .منهم%40نس�ة  �القبولالدرس بینما تعبر 
 وجودلدالالت التي تع.سها هذه النسب تشیر إلى 

.ما تدعمه .لتحقیI أ�عاد المقار%ة �الكفاءاتضعیف وغیر .اف 
نس�ة ضع�فا لد6 تطب�قها  حیث .ان .ال�احث في المیدان

االنع.اسات التي تحصل في تطبیI .فاءات المنهاج عند
التي تعد المرحلة األساس�ة في بناء التعلم�ش.ل ضعیف، وهي 

                                         

 عد إلى نتائج المالحظة من فضلك

                               سادسال الفصل

 

تحلیل .  3 .  1 . 2
  

یبین اشتراك التالمیذ في ص�اغة السؤال األساسي في بدا�ة الدرس 36الجدول رقم

نعم

ال

المجموع
  

یبین  11الش8ل رقم 

  

یتبین من معط�ات الجدول والتمثیل 
من األساتذة �عبرون �أن التالمیذ  60%

الدرس بینما تعبر 
لدالالت التي تع.سها هذه النسب تشیر إلى ا  

ضعیف وغیر .اف 
ال�احث في المیدانبها 

االنع.اسات التي تحصل في تطبیI .فاءات المنهاج عندعلى 
�ش.ل ضعیف، وهي  هااستخدام

                                                
عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗
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الذین عبروا على أنهم ال یوظفون التالمیذ 
توحي لنا �المستو6  %60في طرح التساؤل األساسي في بدا�ة الدرس والمقدرة نسبتهم بـ 

حیث أن المقار%ة �الكفاءات أو أ7 أسلوب تر%و7 
�ستهدف في شخص�ة اإلنسان عقله الشغوف �حب المعرفة فطرWا �ستثیره بتساؤالت تم.نه 

ره �اآل�ات القرآن الكرWم الغن�ة سو 
أفال ینظرون إلى اإلبل .یف {:التي یناد6 فیها المؤمن �ص�غ االستفهام �غرض االستثارة

و.ذلك   )3و2و1اآل�ات.الحاقة(}3وما أدراك ما الحاقة
 )13اآل�ة.رحمنال(}تكذ�ان ف�أ7 آالء ر%.ما

العقل�ة التي ر%ما �طالب فیها إلى ما هو 
.  

  )12السؤال(الذین �عتمد علیهم في إنجاز النشاطات

 %النس�ة

36 

40 

24 

100  

  عدد التالمیذ الذین �عتمد علیهم في إنجاز النشاطات

  

توضح النسب المبینة في الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة األساتذة الذین 
تلیها نس�ة الذین . وهي األعلى %
  .تالمیذال منهم أغلب %24بینما ال یوظف سو6 
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الذین عبروا على أنهم ال یوظفون التالمیذ  األساتذةالدالالت التي تشیر إلیها نس�ة 
في طرح التساؤل األساسي في بدا�ة الدرس والمقدرة نسبتهم بـ 

حیث أن المقار%ة �الكفاءات أو أ7 أسلوب تر%و7 . الذ7 �.ون عل�ه التعلم لد6 هؤالء التالمیذ
�ستهدف في شخص�ة اإلنسان عقله الشغوف �حب المعرفة فطرWا �ستثیره بتساؤالت تم.نه 

القرآن الكرWم الغن�ة سو فهذا . تاحة الفرصة له من ال�حث عن المعرفة لوحده
التي یناد6 فیها المؤمن �ص�غ االستفهام �غرض االستثارة

وما أدراك ما الحاقة 2ما الحاقة  1الحاقة { )17اآل�ة
ف�أ7 آالء ر%.ما{:وقوله )255اآل�ةمن .ال�قرة(}من ذا الذ7 �شفع عنده

العقل�ة التي ر%ما �طالب فیها إلى ما هو لتقبل المعرفة  .لها وغیرها آ�ات تهیئ الفرد المؤمن
.الجزاء �عدها لهاأرقى وأعقد �العمل نحو غا�ات غیب�ة �.ون 

الذین �عتمد علیهم في إنجاز النشاطاتالتالمیذ عدد یبین 

 التكرار التالمیذ

  108  10أقل من

 120 نصف الفوج

 72  أغلب التالمیذ

 300 المجموع

عدد التالمیذ الذین �عتمد علیهم في إنجاز النشاطاتیبین  12الش8ل رقم 

توضح النسب المبینة في الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة األساتذة الذین 
%40تالمیذ الفوج في نشاطات الدرس هي 

بینما ال یوظف سو6 . %36یوظفون أقل من عشر تالمیذ بـ 

                               سادسال الفصل

 

الدالالت التي تشیر إلیها نس�ة إن   
في طرح التساؤل األساسي في بدا�ة الدرس والمقدرة نسبتهم بـ 

الذ7 �.ون عل�ه التعلم لد6 هؤالء التالمیذ
�ستهدف في شخص�ة اإلنسان عقله الشغوف �حب المعرفة فطرWا �ستثیره بتساؤالت تم.نه 

تاحة الفرصة له من ال�حث عن المعرفة لوحدهإمن 
التي یناد6 فیها المؤمن �ص�غ االستفهام �غرض االستثارة

اآل�ة.الغاش�ة( }خلقت

من ذا الذ7 �شفع عنده{:قوله
.لها وغیرها آ�ات تهیئ الفرد المؤمن

أرقى وأعقد �العمل نحو غا�ات غیب�ة �.ون 
یبین  37الجدول رقم

التالمیذعدد 

أقل من

نصف الفوج

أغلب التالمیذ

المجموع

الش8ل رقم 

توضح النسب المبینة في الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة األساتذة الذین 
تالمیذ الفوج في نشاطات الدرس هي یوظفون نصف 

یوظفون أقل من عشر تالمیذ بـ 
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الدالالت التي نستخرجها من هذه النسب تشیر إلى أن أغلب األساتذة في أدائهم ال 
األمر الذ7 یبتعد عن توجیهات المناهج التي . یوظفون إال جزءا من التالمیذ داخل الصف

�غرض . تستهدف في المدرسة إحداث التكافؤ في فرص اكتساب الكفاءات المعرف�ة
أین تكون . وهو ما ینع.س �السلب على هذا الجانب. استخدامها في وضع�ات الح�اة الیوم�ة

موعات من التالمیذ ف�ه مج الط�قي الذ7 تنشأ راتبالمدرسة بهذا السبب تمارس نوعا من الت
قدراتها على التعلم والنشا< المعرفي، مقابل مجموعات أخر6  حیوWتها ومتمیزة �شجاعتها و 

  .�سبب ه�منة الفئة السا�قة المدعمة من األستاذ طب�ع�اعاجزة عن التمدرس مستكینة و 
وعدم توظیف أ7 مجال في الجزائر، د�مقراط�ة التعل�م  رغم أن التعل�م مبني على  
النسب تع.س صورة التمایز الحاصل في التحصیل الدراسي  ما تثیرهإال أن الط�قي، للتمییز 

لكنها في هذا المؤشر الذ7 یبدو ف�ه . رت�$ �عدة مؤثرات خارج المدرسة و داخلهای الذ7
تجعلنا نقترب أكثر من تفسیر �عض أس�اب الرسوب والتسرب  ،األستاذ أكبر داعم لها

تالمیذ الصف فق$ أو �عض فاألساتذة الذین �عبرون على أنهم یوظفون نصف  .المدرسي
�ع.سون الصورة التي �.ون علیها مسار التعلم ونتائج التقو�م، فالحاصل س�.ون بتفوقهم في 

  .س�ة من حیث العالمات أو .فاءات األداء أو مردود العملامجاالت متعددة من المواد الدر 
و�ش.ل رمز7 فئات من التالمیذ على اله�منة في جم�ع  تهیئالتوجه  إن المدرسة بهذا  

ف�.ون لها السبI داخل المدرسة في جم�ع نشاطاتها، وفي المالمح العامة . مراحل التعل�م
فتنتج الرمزWة في . للمجتمع .أفراد متمیزWن عن غیرهم من خالل دعم المدرسة واألساتذة

 .�غض النظر عن الط�قة االجتماع�ة التي ینتمون إلیها ،.فاءاتهم على حساب فئات أخر6 
فهم منذ مرحلة التعل�م المتوس$ مؤهلون مدرس�ا واجتماع�ا الحتالل وضع�ات اجتماع�ة تعلو 

ن تتضاءل فرص ممّ  %24على نظیرتها من الذین عبرت علیهم النسب �ما �قترب من 
فالنجاح المدرسي " .ه�منة الرمزWةالتلك تحق�قهم للنجاح المدرسي أو االجتماعي، من خالل 

�عبر عن الفوائد المحققة في السوق المدرس�ة المرت�طة بتوزWع رأس المال الثقافي بین 
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و�الرغم من أن الط�قة هنا ما هي إال فئة اجتماع�ة محدودة ال 
مة �صور مختلفة دعّ الصراع الط�قي على رأس المال، إال أنها مُ 

  . في المدرسة �االمت�ازات التي یلقاها �عض التالمیذ عن اآلخرWن في الوس$ المدرسي
  )13السؤال(الدرس في ةیبین مد6 استخدام األستاذ لطرWقة الوضع�ة المش.ل

 %النس�ة 

10 

30 

60 

100  

  استخدام األستاذ للوضع�ة المش8لة في أدائه

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الدائر7 الموافI، لها أن نس�ة األساتذة الذین یروا أنهم 
ممن یروا أنهم  %30مقابل . .أعلى نس�ة
  .�ط�قونها .أضعف نس�ةأنهم 
عینة أفراد  غالب�ة تبین أن ها من هذه النسب

تحقیI .فاءات التعلم التي جاء بها إصالح المنظومة 
.نموذج لتجسید نشا< الجماعة یتطلب وجود مجموعة من 

وعمل�ة / عمل�ة اإلنجاز والتنفیذ/
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و�الرغم من أن الط�قة هنا ما هي إال فئة اجتماع�ة محدودة ال  .1"الط�قات وفروع الط�قات
الصراع الط�قي على رأس المال، إال أنها مُ  اتنظرW تناوله

في المدرسة �االمت�ازات التي یلقاها �عض التالمیذ عن اآلخرWن في الوس$ المدرسي
یبین مد6 استخدام األستاذ لطرWقة الوضع�ة المش.ل

 التكرار المش.لةمد6 استخدام األستاذ لطرWقة الوضع�ة 

 30 .ثیرا

 90  نادرا

 180  ال أعرفها

 300 المجموع

استخدام األستاذ للوضع�ة المش8لة في أدائهیبین  13الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الدائر7 الموافI، لها أن نس�ة األساتذة الذین یروا أنهم 
.أعلى نس�ة %60نس�ة  مثلون الوضع�ة المش.لة �

أنهم  فق$ منهم %10عبرت نس�ة في حین . نادرا ما �ط�قونها
ها من هذه النسبنستخرجالتي الدالالت اإلحصائ�ة 

تحقیI .فاءات التعلم التي جاء بها إصالح المنظومة  في التر%و7  أدائها� ال تساهم
.نموذج لتجسید نشا< الجماعة یتطلب وجود مجموعة من فأسلوب حل المش.الت 

/العمل�ات األساس�ة في بناء الدرس، هي عمل�ة التحضیر
                                         

 419جان �ایر دوران، رو%یر فایل، مرجع سابI، ص

                               سادسال الفصل

 

الط�قات وفروع الط�قات
تناولهتلتقي مع ما ت

في المدرسة �االمت�ازات التي یلقاها �عض التالمیذ عن اآلخرWن في الوس$ المدرسي
یبین مد6 استخدام األستاذ لطرWقة الوضع�ة المش.ل 38الجدول رقم

مد6 استخدام األستاذ لطرWقة الوضع�ة 

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الدائر7 الموافI، لها أن نس�ة األساتذة الذین یروا أنهم 
الوضع�ة المش.لة � ال �عرفون 

نادرا ما �ط�قونها
الدالالت اإلحصائ�ة 

ال تساهم الدراسة
فأسلوب حل المش.الت " .التر%و�ة

العمل�ات األساس�ة في بناء الدرس، هي عمل�ة التحضیر
                                                

جان �ایر دوران، رو%یر فایل، مرجع سابI، ص 1
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المش.لة أسلوب تتفI جم�ع المقار%ات على فالتعلم الذ7 �.ون مبن�ا على الوضع�ة  1."التقو�م
 .ضرورته في توج�ه التر%�ة نحو اكتشاف المستو6 الذ7 ینطلI منه المتعلم في بناء معارفه

 %15.34حیث تر6 نس�ة  ∗تتفI هذه النسب مع ما جاء في دراسة عبد ال�اس$ هوWد7و 
طب�قه في تحقیI �م.ن تال أن أسلوب حل المش.الت  :وهي نس�ة ضع�فةمن عینة الدراسة 
  .�سبب سن التالمیذ قدرة على إسقاطهااللتعقد عمل�اته، وعدم  المقار%ة �الكفاءات

�الرجوع إلى البیداغوج�ات الحدیثة التي ترتكز على جعل التلمیذ محور العمل�ة 
التر%و�ة، فإن النس�ة التقرWب�ة بین من ال �عرفها ومن �ستعملها �ش.ل نادر، من حجم العینة 

، وهي نس�ة دالة إحصائ�ا على م.انة المقار%ة �الكفاءات في التعل�م %90تصل إلى 
توج�ه التعلم بتمر.زه نحو وضع�ة إش.ال�ة لم �عد أسلو�ا تقلید�ا �میز ف. المتوس$ عند تعم�مها

، إال أن إجراءات استخدامه هي التي �حصل فیها مقار%ة عن أخر6 في التر%�ة الحدیثة
، حیث تضع الوضع�ة المش.لة قاعدة المقار%ة �الكفاءاتیتعلI �االختالف، خاصة ف�ما 

تقد�م الدرس، ( لبیداغوج�ة االنتقال من منطI العرض تتوخى هذه ا:" المنهاج وفI لهابنائ�ة 
). طرح إش.ال�ات، تساؤالت، وحثهم على بناء المعرفة( إلى منطI الطلب ) تقد�م المعرفة

القط�عة ( والهدف هو جعل التلمیذ یدرك حق�قة معنى مفهوم ما، وWلمسه من خالل فوائده 
ال�عد العمیI بین الوضع�ة المش.لة  ولعلنا هنا نستخلص 2)"التامة مع منطI عرض المعرفة

العینة المعبر عنها في الجدول والتي تدعمها  أفرادفعلها في الواقع لد6 .استراتیج�ة نظرWا، و 
�ش.ل ال أنه .ان إأنهم �الرغم من محاوالت تطب�قها حیث الح~ ال�احث  ∗∗نتائج المالحظة
أما من الناح�ة النظرWة في أهم�ة  .%20مضافا إلیها من ال �عرفها بـ  %65ضعیف بنس�ة 

 %67في أن  Mélanie DERONNE نتائج دراسةالمقار%ة في نشاطات التعلم فإن الدراسة تتفI مع 
من األساتذة یروا في الوضع�ة المش.لة مسار مهم في تطبیI معط�ات البرنامج، لكن 

لمناطI التي لى أنه في �عض اإحیث وصل ال�احث . تطب�قهم لها یختلف عنه في المیدان
قلص فیها عدد الكفاءات واستخدمت فیها الوضع�ة اإلش.ال�ة في �عض أجزاء التقو�م .ان 

  .لها األثر المهم على تحقیI تلك الكفاءات
                                                 

ات المدرس�ة، الجزائر، ، الدیوان الوطني للمطبوعالوث�قة المرافقة لمنهاج مادة علوم الطب�عة والح�اةوزارة التر%�ة الوطن�ة، 1
 35، ص2004

 .عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة عبد ال�اس$ هوWد7 ∗
 86، ص2003متوس$، دیوان المطبوعات المدرس�ة، الجزائر، 2وزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج التر%�ة التكنولوج�ة  2

 عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗∗
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  )14السؤال

 %النس�ة التكرار

156 52 

84 28 

60 20 

300 100  

  طرEقة إ�صال المعلومات للتالمیذ

  

نس�ة األساتذة الذین �عتمدون على 
تلیها نس�ة الذین  %52التالمیذ المتفوقین في إ�صال المعلومات، هي أكبر النسب ممثلة في 

، بینما .انت أضعف النسب هي للذین 

نلمسها في عدم تطبیI نصف الدالالت اإلحصائ�ة التي نستشفها من هذه النسب 
فالنس�ة . ال�حث عن المعلومة 

. من جهة تعید تصور التدرWس التقلید7 المبني على التلقین من طرف األستاذ
.د هي األخر6 ترسیخ مبدأ اله�منة الذ7 أشرنا إل�ه في تحلیل السؤال الثاني 

غیر قادرWن على  في أن األساتذة
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السؤال( یبین طرEقة إ�صال المعلومات للتالمیذ

 طرWقة إ�صال المعلومات 

 المتفوقین

  دون تحدیدالجم�ع 

  األستاذ ل�ضمن سالمتها

 المجموع

طرEقة إ�صال المعلومات للتالمیذیبین  14الش8ل رقم 

نس�ة األساتذة الذین �عتمدون على تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن 
التالمیذ المتفوقین في إ�صال المعلومات، هي أكبر النسب ممثلة في 

، بینما .انت أضعف النسب هي للذین %28بـ  �عتمدون على جم�ع التالمیذ دون تحدید
  .%20بـ  سالمتها ا�عتمدون على أنفسهم ل�ضمنو 

الدالالت اإلحصائ�ة التي نستشفها من هذه النسب 
 عینة الدراسة لتوجیهات المنهاج في توظیف التالمیذ في

من جهة تعید تصور التدرWس التقلید7 المبني على التلقین من طرف األستاذ
.د هي األخر6 ترسیخ مبدأ اله�منة الذ7 أشرنا إل�ه في تحلیل السؤال الثاني ؤ 

في أن األساتذة ∗وهي متفقة مع نتائج دراسة عبد ال�اس$ هوWد7

                                         

 .فضلك، دراسة عبد ال�اس$ هوWد7 عد إلى الدراسات السا�قة من

                               سادسال الفصل

 

یبین طرEقة إ�صال المعلومات للتالمیذ 39الجدول رقم

طرWقة إ�صال المعلومات 

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن   
التالمیذ المتفوقین في إ�صال المعلومات، هي أكبر النسب ممثلة في 

�عتمدون على جم�ع التالمیذ دون تحدید
�عتمدون على أنفسهم ل�ضمنو 

الدالالت اإلحصائ�ة التي نستشفها من هذه النسب   
عینة الدراسة لتوجیهات المنهاج في توظیف التالمیذ في

من جهة تعید تصور التدرWس التقلید7 المبني على التلقین من طرف األستاذ %20األخیرة 
ؤ ت %52والنس�ة 

وهي متفقة مع نتائج دراسة عبد ال�اس$ هوWد7 .عشر

                                                
عد إلى الدراسات السا�قة من ∗
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استعمال طرق تدرWس حدیثة لعدة أس�اب ذ.ر منها عدم فهمهم لالستراتیج�ات الحدیثة، وعدم 

إن اعتماد غالب�ة األساتذة المستجو%ین في العینة على التالمیذ المتفوقین أو على 
داللة إحصائ�ة واضحة في أن المقار%ة �الكفاءات لد6 فئة 

وتكوWنهم  ..بیرة من األساتذة عند التعم�م غیر واضحة المفاه�م واالستراتیج�ات في التنفیذ
نوا علیها في غیر متوافI مع إجراءاتها، ما یجعل الكثیر منهم �عتمد على الطرق التي تكوّ 

والتي تعتمد على الجوانب السلو.�ة في تبل�غ 
التعلمات وتحقیI النشاطات، وهي �النس�ة للمناهج الحدیثة غیر متوافقة مع الحاجات 

  )15السؤال( أفضل نوع من األسئلة التي �ستخدمها األستاذ في تدرWسه

 %النس�ة 

52 

28 

20 

100  

  أفضل نوع من األسئلة التي �ستخدمها األستاذ في تدرEسه

  

.انت لألساتذة  %52األعلى تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن النس�ة 
مقابل النس�ة األضعف . الذین �عتمدون في دروسهم على األسئلة التي تصدر من طرفهم
.نس�ة ضع�فة لمن  %20بینما ال تمثل سو6 

                                                    

362 

استعمال طرق تدرWس حدیثة لعدة أس�اب ذ.ر منها عدم فهمهم لالستراتیج�ات الحدیثة، وعدم 
  .ا علیهاو قدرتهم على التخلي عن أسالیبهم التي تعود

إن اعتماد غالب�ة األساتذة المستجو%ین في العینة على التالمیذ المتفوقین أو على 
داللة إحصائ�ة واضحة في أن المقار%ة �الكفاءات لد6 فئة أنفسهم في إ�صال المعلومة، یدل 

.بیرة من األساتذة عند التعم�م غیر واضحة المفاه�م واالستراتیج�ات في التنفیذ
غیر متوافI مع إجراءاتها، ما یجعل الكثیر منهم �عتمد على الطرق التي تكوّ 

والتي تعتمد على الجوانب السلو.�ة في تبل�غ  ،مثل طرWقة التدرWس �األهداف
التعلمات وتحقیI النشاطات، وهي �النس�ة للمناهج الحدیثة غیر متوافقة مع الحاجات 

  .المتجددة للمجتمع الجزائر7 في الوقت الحالي
أفضل نوع من األسئلة التي �ستخدمها األستاذ في تدرWسهیبین 

 التكرار األسئلة في التدرWسأفضل نوع من 

 156 الصادرة من األستاذ

 84  الصادرة من التالمیذ

 60  األسئلةال �عتمد على 

 300 المجموع

أفضل نوع من األسئلة التي �ستخدمها األستاذ في تدرEسهیبین 15الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن النس�ة 
الذین �عتمدون في دروسهم على األسئلة التي تصدر من طرفهم

بینما ال تمثل سو6  ،%28منها لد6 من �عتمدون على التالمیذ بـ 
  .األسئلة في طرائI تدرWسهمعلى 

                               سادسال الفصل

 

استعمال طرق تدرWس حدیثة لعدة أس�اب ذ.ر منها عدم فهمهم لالستراتیج�ات الحدیثة، وعدم 
قدرتهم على التخلي عن أسالیبهم التي تعود

إن اعتماد غالب�ة األساتذة المستجو%ین في العینة على التالمیذ المتفوقین أو على   
أنفسهم في إ�صال المعلومة، یدل 

.بیرة من األساتذة عند التعم�م غیر واضحة المفاه�م واالستراتیج�ات في التنفیذ
غیر متوافI مع إجراءاتها، ما یجعل الكثیر منهم �عتمد على الطرق التي تكوّ 

مثل طرWقة التدرWس �األهداف ،الماضي
التعلمات وتحقیI النشاطات، وهي �النس�ة للمناهج الحدیثة غیر متوافقة مع الحاجات 

المتجددة للمجتمع الجزائر7 في الوقت الحالي
یبین  40الجدول رقم

أفضل نوع من 

الصادرة من األستاذ

الصادرة من التالمیذ

ال �عتمد على 

الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن النس�ة 
الذین �عتمدون في دروسهم على األسئلة التي تصدر من طرفهم

منها لد6 من �عتمدون على التالمیذ بـ 
على ال �عتمدون 
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نصف عینة الدراسة ال تشیر إلى أن  ،النسب الدالالت اإلحصائ�ة التي تبینها هذه  
تستخدم الطرق الجماع�ة التي �طلبها المنهاج ألجل تحقیI استراتیج�ات المقار%ة �الكفاءات 

تأكید الفي طرائI تدرWسها، �.ون في المحصلة  ةمضافا إلیها الفئة التي ال تستخدم األسئل
تحتاج إلى فاعل�ة المتعلمین في  فعلى أن مختلف البیداغوج�ات الواجب تحق�قها في الّص 

وهو . �االستفسار الذاتي المبني على توج�ه المعلم ،توجیههم نحو ال�حث عن المعلومات
في أن اعتماد األساتذة على  ∗دراسة عبد ال�اس$ هوWد7مع  وWتفI. الذ7 نراه غیر حاصل

في التعل�م المتوس$ في اعتماد طرWقة المشار.ة  یهمأدائهم التلقیني یؤ.د عدم وجود قابل�ة لد
  . في بناء التعلم مع التلمیذ خوفا من عدم إكمال البرنامج أو جهال �قواعد العمل التشار.ي

إن هذه النسب لها دالالتها التي تشترك مع االنتقادات التي .انت توجه للمقار%ة   
. ة مثل �اقي الوظائفداخل المؤسس.موظف �الكفاءات في تحوWلها لملمح األستاذ في أدائه 

روتیني �عجز ف�ه  ل�ص�ح عملغیب أداؤه .مهنة تر%و�ة �حتى �ات یبدو و.أنه منفذ لمشروع، 
  Pearson (1984) .1 .ما �شیر عن ممارسة دوره التر%و7 وفI تصوراته الشخص�ة

المستجو%ین، تفتح مجاال  األساتذةه�منة األستاذ على الحصة من خالل تصرWحات   
الوظ�في لمسار النظام التر%و7 المبني على عدم التوازن  حلیللتفسیر الرؤ�ة التي یتصورها الت

، و%ین المخرجات التي �ستقبلها بین المدخالت التي تتكون وفI استراتیج�ة التخط�$ الس�اسي
فرص واألفضل�ة لألكثر النسI االقتصاد7 المبني على مبدأ تقس�م العمل وفI مبدأ تكافؤ ال

وسیلة للتنشئة على ق�م �اعت�ارها  ،المدرسة نتظر منهذه المقار%ة ال تتوافI مع ما یُ  ..فاءة
 .حینما �عجز نظامها على تحقیI ذلك ،نساق األخر6 الحرWة والتفتح على ما �حصل في األ

ت األعلى في المستو�ا ،و�التالي فالمش.الت التي تحصل بین مخرجات التعل�م ف�ما �عد
قا من التعل�م القاعد7 الذ7 �فشل ف�ه �.ون سبب فقدانها للمهارات والكفاءة المطلو�ة منطلِ 

  .ها �النس�ة إل�هساألستاذ أمام غموض البرامج التي یدر 
  

                                                 
 .عد للدراسات السا�قة من فضلك، عبد ال�اس$ هوWد7 ∗
1 François Guillemette et Clermont Gauthier,p19  
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  )16السؤال( یبین أفضل الطرق التي توصل للنتائج الصح�حة والخالصات

 %النس�ة 

44 

20 

12 

24 

100  

  أفضل الطرق التي توصل للنتائج الصح�حة

  

االعتماد على التالمیذ ذو7 تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة 
 %24تلیها نس�ة اعتماد األستاذ على نفسه بـ

في حین  %20بـ ثم أضعف منها نس�ة االعتماد على التالمیذ أصحاب المستو6 المتوس$
.انت أضعف نس�ة عند األساتذة الذین ال یجدون فرقا بین أفضل الطرق السا�قة في 

التوصل إلى أن هذه النسب لها دالالتها في 
عن المطلوب المخط$  نصف أفراد عینة الدراسة �عیدة

.  
وطرWقة الوضع�ة المش.لة وطرWقة بیداغوج�ا 

من خالل توجیهات  ،علیها المقار%ة �الكفاءات
. المنهاج، تفرض على األستاذ توج�ه التلمیذ نحو الوصول إلى الخالصات والنتائج لوحده
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یبین أفضل الطرق التي توصل للنتائج الصح�حة والخالصات

 التكرار أفضل الطرق 

 132 تالمیذ مستواهم جید

 60  متوس$تالمیذ مستواهم 

 36  ال یوجد فرق 

 72  من طرف األستاذ

 300 المجموع

أفضل الطرق التي توصل للنتائج الصح�حةیبین  16الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة 
تلیها نس�ة اعتماد األستاذ على نفسه بـ %44نس�ة مقدرة بـ  أعلىالمستو6 الجید هي 

ثم أضعف منها نس�ة االعتماد على التالمیذ أصحاب المستو6 المتوس$
.انت أضعف نس�ة عند األساتذة الذین ال یجدون فرقا بین أفضل الطرق السا�قة في 

هذه النسب لها دالالتها في . فق$ %12بـ الوصول إلى النتائج والخالصات
نصف أفراد عینة الدراسة �عیدةطرائI التدرWس المعتمدة من طرف 

.له في المنهاج المدرسي الذ7 �عتمد على المقار%ة �الكفاءات
وطرWقة الوضع�ة المش.لة وطرWقة بیداغوج�ا إن الطرائI النشطة والطرائI التجرWب�ة 

علیها المقار%ة �الكفاءات ثُّ المشروع وغیرها من الطرائI التي تحُ 
المنهاج، تفرض على األستاذ توج�ه التلمیذ نحو الوصول إلى الخالصات والنتائج لوحده

                               سادسال الفصل

 

یبین أفضل الطرق التي توصل للنتائج الصح�حة والخالصات 41الجدول رقم

أفضل الطرق 

تالمیذ مستواهم جید

تالمیذ مستواهم 

من طرف األستاذ

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة 
المستو6 الجید هي 

ثم أضعف منها نس�ة االعتماد على التالمیذ أصحاب المستو6 المتوس$
.انت أضعف نس�ة عند األساتذة الذین ال یجدون فرقا بین أفضل الطرق السا�قة في 

الوصول إلى النتائج والخالصات
طرائI التدرWس المعتمدة من طرف 

له في المنهاج المدرسي الذ7 �عتمد على المقار%ة �الكفاءات
إن الطرائI النشطة والطرائI التجرWب�ة   

المشروع وغیرها من الطرائI التي تحُ 
المنهاج، تفرض على األستاذ توج�ه التلمیذ نحو الوصول إلى الخالصات والنتائج لوحده
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حتى ال تصله . ات السا�قةمنهج وفI إحد6 االستراتیج�انطالقا من التحلیل الذاتي والمُ 
  .المعلومات جاهزة وWتعطل تف.یره ونشاطه اإلبداعي

نه من إظهار نشاطاته م.ّ ا تُ رًص إن النظرWات الحدیثة في التعلم تعطي للتلمیذ فُ "  
.ما تم.نه من التحقI بنفسه وٕاصدار الح.م على . ونشا<) دینام�.�ة(ته �.ل حر.�ة اواهتمام

لكن هذا غیر حاصل وفI النسب  1".اتجاه الظواهر المختلفة صحة أو خطإ معارفه القبل�ة
أو ال یوجد لدیهم فرق، �ما �ش.ل ثلث  ،المسجلة لد6 األساتذة الذین �عتمدون على أنفسهم

. أفراد العینة، مضافا إلیها من یروا في اعتمادهم على التالمیذ المتفوقین من أفضل الطرق 
التعلم لد6 .ل تالمیذ ف.لها تؤد7 إلى نتائج تتنافى وأ�عاد المقار%ة �الكفاءات في تعم�م 

هورة س�طرة مقابل ط�قات أخر6 مقمما یؤد7 إلى ظهور ط�قات تنشأ على الم�ادرة وال. الفوج
  .وموسومة �التأخر الدراسي أو الرسوب

 ذاألستا في التحلیل ف�م.ننا اعت�ار تطبیIعندما نحاول النظر للنسب من زاو�ة أخر6   
فسنجد النس�ة تقر�Wا  ،للمقار%ة �الكفاءات لد6 فئتي التالمیذ المتفوقین ومتوسطي المستو6 

هناك تحقیI ل�عض الكفاءات لد6 التالمیذ من خالل مستواهم الذ7  أنما یدل على  64%
مرت�$ بخلف�ات متعددة �عود  ،واقع .أمرمش.لة �النس�ة لوجوده في المنظومة التر%و�ة  عدُّ ال �ُ 

 أسالیبأو �استعمال  ،سرة والمح�$ الثقافيالم.تس�ة من األ أو ،�عضها للقدرات الوراث�ة
هذا التمایز الذ7 �.ون مفروضا عل�ه مثله مثل  أمامضع األستاذ الدعم المختلفة، .لها قد ت

 م.سب للمقار%ة �أنهافالحال هنا یجعلنا نتجه إلى تفسیر تلك النسب . متطل�ات المقار%ة
إال أنه وفي المحصلة س�.ون لدینا  ،والنظام التر%و7، حتى وٕان حمل معه ضحا�ا ومتسر%ین

في دراستها حول  ∗لةیحرقاس وس/ةWر یقرافI مع دراسة وهذا ما یت. مخرجات متمیزة �.فاءاتها
6 تالمیذ االبتدائي، أین وصلت إلى أن تحقI �عض الكفاءات لد6 لدالمقار%ة �الكفاءات 

 Iعض التالمیذ ال �م.ن تجاهله .نجاح ل�عض األساتذة رغم فشل ال�عض اآلخر في تحقی�
  .أهداف المقار%ة ولو نسب�ا حسب ال�احثة

                                                 
 87وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج السنة ثان�ة متوس$، مرجع سابI، ص 1
 .لةیحرقاس وس/ةWر یقراعد إلى الدراسات السا�قة من فضلك،  ∗
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  )17السؤال( إلدماج في التقو�م

 %النس�ة 

36 

52 

12 

100  

  معرفة األستاذ الستخدام اإلدماج في التقو�م

  

.انت  %52ـالجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة مقدرة ب
تلیها نس�ة الذین . لألساتذة الذین �عبرون على أنهم ال �عرفون استخدام اإلدماج في التقو�م

  .%12بـ لكنهم ال �ستخدمونه هلذین �عرفون
النسب تع.س لنا ما یتجاوز نصف أفراد العینة عن 
جهلهم لإلدماج في عمل�ة التقو�م، وهو ما �ستدعي التساؤل عن الفرق في .ون األساتذة 

 ∗وقد الحظنا. �ستط�عون استعماله في وضع�ات التعلم و�فشلون ف�ه في وضع�ات التقو�م
حیث ذ.رنا أن الوضع�ة اإلدماج�ة هي وضع�ة 
امتحان شهادة التعل�م المتوس$ بتدع�م الدیوان الوطني 
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إلدماج في التقو�ماستخدام الاألستاذ  معرفةیبین 

 التكرار إلدماج في التقو�مااستخدام 

 108 أعرف

 156  ال أعرف

 36  أعرف لكن ال أستخدمه

 300 المجموع

معرفة األستاذ الستخدام اإلدماج في التقو�میبین  17الش8ل رقم 

الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة مقدرة بتبین معط�ات 
لألساتذة الذین �عبرون على أنهم ال �عرفون استخدام اإلدماج في التقو�م

لذین �عرفونا لد6، بینما .انت أضعف النسب 
النسب تع.س لنا ما یتجاوز نصف أفراد العینة عن الدالالت التي تشیر إلیها هذه 

جهلهم لإلدماج في عمل�ة التقو�م، وهو ما �ستدعي التساؤل عن الفرق في .ون األساتذة 
�ستط�عون استعماله في وضع�ات التعلم و�فشلون ف�ه في وضع�ات التقو�م

حیث ذ.رنا أن الوضع�ة اإلدماج�ة هي وضع�ة . ذلك في العینة التي تا�عناها في المیدان
امتحان شهادة التعل�م المتوس$ بتدع�م الدیوان الوطني  في االمتحانات، �ما فیها

                                         

 .لنتائج المالحظة من فضلك

                               سادسال الفصل

 

یبین  42الجدول رقم

استخدام 

أعرف لكن ال أستخدمه

  

تبین معط�ات 
لألساتذة الذین �عبرون على أنهم ال �عرفون استخدام اإلدماج في التقو�م

، بینما .انت أضعف النسب %�36عرفون بـ
الدالالت التي تشیر إلیها هذه   

جهلهم لإلدماج في عمل�ة التقو�م، وهو ما �ستدعي التساؤل عن الفرق في .ون األساتذة 
�ستط�عون استعماله في وضع�ات التعلم و�فشلون ف�ه في وضع�ات التقو�م

ذلك في العینة التي تا�عناها في المیدان
في االمتحانات، �ما فیهاتقو�م 

                                                
لنتائج المالحظة من فضلكعد  ∗
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لالمتحانات، الذ7 �قترح جزءا .امال في التقی�م �العالمات التي �عتمد علیها المصححون 
  .في المواد الدراس�ة الرسم�ة للوضع�ةوفI المعاییر 

بین من �عرفون استخدام  %76تفسره لنا النس�ة األخر6 التي تمثل  هذا االستفهام  
الخاص  �8عرفونه وال �ستخدمونه، حیث أنه و�الرجوع إلى السؤال مضافا إلیها مناإلدماج 

تعبر على أنها تفرق  %76.انت نس�ة �الفرق بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة 
أین  ،وهنا نجد التفسیر الذ7 یبین الغ�اب الواضح لمفهوم تطبیI اإلدماج. بین الوضعیتین

الوضع�ة التعلم�ة وضع�ة " :ل�ه المنهاجإفرق الذ7 �شیر الفي عدم معرفة الخلل �.من 
ماج أما الوضع�ة اإلدماج�ة فهي تخص إد. دیداكت�.�ة استكشاف�ة تتم �ش.ل فرد7 أو جماعي

  ∗".الم.تس�ات والتأكد من الكفاءات وتعالج �ش.ل فرد7
تشترك نجدها  17وهذه النسب المقدمة في هذا السؤال 13دة إلى نسب السؤال و �الع   

بتطبیI الوضع�ة المش.لة لد6 نس�ة من في جانبها المتعلMélanie DERONNE  I ∗مع دراسة
و�استخدامها في من جهة  الكفاءات�عد تقل�ص عدد ولكن . �غرض إحداث اإلدماجساتذة األ

التي هي ( �حیث تبدو الوضع�ة اإلش.ال�ة .من جهة ثان�ة التقی�م الحاصل في االمتحانات
�اقتراح تمرWنات على  ،نها متضمنة في الوضع�ة اإلدماج�ة.أو  )جزء من الوضع�ة التعلم�ة

قوا ذلك نجاحا في هذه الحالة القت عند فئة األساتذة الذین ط�. ش.ل وضع�ات إش.ال�ة
الذ7 ال یزال ضعف التكوWن  �سبب صعو�ة تطبیI ذلك،إال أننا نتفI مع ال�احث في . مهما

  .�ع.س التأخر عن تطبیI اإلدماج �الش.ل المطلوب في المنهاج
اإلدماج  مسلك مهم في الوضع�ة التعلم�ة، والحال نفسه في الوضع�ة اإلدماج�ة، إال   

ستاذ مهارات عال�ة �غرض تحقیI .فاءات التعلم لد6 من األأن توظ�فه في .ل منهما یتطلب 
ألن طرائI التدرWس التي �عتمدها األساتذة وفI ما رأینا في النسب السا�قة تشیر . التالمیذ

لى تكوWن مخرجات في التعل�م غیر قادرة على إلى أن عدم التح.م في مسار الدروس یؤد7 إ
.ما أن اإلعراض عن التفاعل مع  .�ة خاصةالتفاعل مع الح�اة االجتماع�ة واالقتصاد

                                                 
 )مفهوم الوضع�ات في المنهاج( عد إلى الفصل الثاني من فضلك ∗
 Mélanie DERONNEعد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة  ∗
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مستجدات المناهج �.ون له األثر نفسه على التالمیذ ف�ما �عد حینما �.ون هناك اختالف 
لألساتذة  %12مثلما تشیر إل�ه النس�ة 

  .مونه
  )18السؤال( ∗∗∗∗بین معاییر التقو�م الثالثة

 %النس�ة التكرار

96 32 

132 44 

72 24 

300 100  

  معاییر التقو�مللفرق بین 

  

 %44أعلى نس�ة تبین النسب الموضحة في الجدول وما یوافقها في التمثیل، أن 
تلیها نس�ة الذین �عرفون . ألساتذة الذین ال �فرقون بین معاییر التقو�م الثالثة

لكنهم ال  ،الذین �عرفون الفرق بین المعاییر
تع.س لنا بوضوح عدم قدرة  ،لدالالت التي تشیر إلیها هذه النسب

نصف أفراد العینة تقر�Wا عن التمییز بین معاییر التقو�م المستخدمة في تقی�م الوضع�ة 
و%إضافة نس�ة الذین �عرفون وال �ط�قون یزداد التأكید على أن الوضع�ة 
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مستجدات المناهج �.ون له األثر نفسه على التالمیذ ف�ما �عد حینما �.ون هناك اختالف 
مثلما تشیر إل�ه النس�ة  ،في است�عابهم وتنفیذهم للخط$ التر%و�ة

مونهعلى أنهم �عرفون اإلدماج لكنهم ال �ستخد
بین معاییر التقو�م الثالثة �فرق یبین ما إذا 8ان األستاذ 

التكرار لفرق بین معاییر التقو�م امعرفة 

 أعرف

132  ال أعرف

  أعرف لكني ال أستخدمها

300 المجموع

للفرق بین معرفة األستاذ یبین  18الش8ل رقم 

تبین النسب الموضحة في الجدول وما یوافقها في التمثیل، أن 
ألساتذة الذین ال �فرقون بین معاییر التقو�م الثالثة

الذین �عرفون الفرق بین المعاییر عندبینما .انت أضعف النسب  
لدالالت التي تشیر إلیها هذه النسبا .24%

نصف أفراد العینة تقر�Wا عن التمییز بین معاییر التقو�م المستخدمة في تقی�م الوضع�ة 
و%إضافة نس�ة الذین �عرفون وال �ط�قون یزداد التأكید على أن الوضع�ة 

                                         

الوجاهة واستعمال أدوات المادة واالنسجام مضافا إلیها مع�ار اإلتقان: معاییر التقو�م في الوضع�ة اإلدماج�ة هي

                               سادسال الفصل

 

مستجدات المناهج �.ون له األثر نفسه على التالمیذ ف�ما �عد حینما �.ون هناك اختالف 
في است�عابهم وتنفیذهم للخط$ التر%و�ة ةاألساتذبین 

على أنهم �عرفون اإلدماج لكنهم ال �ستخد عبرون الذین �
یبین ما إذا 8ان األستاذ  43الجدول رقم

معرفة 

أعرف لكني ال أستخدمها

  

  

تبین النسب الموضحة في الجدول وما یوافقها في التمثیل، أن   
ألساتذة الذین ال �فرقون بین معاییر التقو�م الثالثة.انت لد6 ا

 .%32الفرق بـ 
�24ستخدمونها بـ 

نصف أفراد العینة تقر�Wا عن التمییز بین معاییر التقو�م المستخدمة في تقی�م الوضع�ة 
و%إضافة نس�ة الذین �عرفون وال �ط�قون یزداد التأكید على أن الوضع�ة  .دماج�ةاإل

                                                
معاییر التقو�م في الوضع�ة اإلدماج�ة هي ∗
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وفI ما تستهدفه المناهج غیر مط�قة �الكامل �ش.ل یجعلنا نعتمد علیها في  ،اإلدماج�ة
ترتیب التالمیذ حسب .فاءاتهم، خاصة في االنتقال من مستو6 آلخر داخل مرحلة التعل�م 

  .المتوس$ أو �االنتقال إلى الثانو7 
انطالقا من النسب المعبر عنها في الجدول، وما تقتض�ه معاییر الوضع�ة   
فإن الكفاءات المتخرجة الیوم والتي یتم االعتماد في تقو�مها منذ سنوات . ج�ةاإلدما

 خالل جم�ع مراحل التعل�م، تع.س لنا صورة األفراد الموجودین في المؤسسات )2003موسم(
والتي استقبلتهم .مخرجات للمنظومة التر%و�ة �عد اإلصالحات، �ضاف إلیها جم�ع فئات 

وحتى سن ) السن اإللزامي للتمدرس(  ستة عشر سنةعمرWة من ات الئالش�اب الم.ونین للف
هذه الفئات جم�عا تم ). أولى الدفعات المتخرجة �عد اإلصالحات( ر%عة والعشرWن تقر�Wا األ

�معنى أن الراسبین أو المتسر%ین أو . ترتیبها في المجتمع وفI هذه المعاییر �طرWقة أو أخر6 
، .لهم مروا �امتحانات رسم�ة 2015في  ة الماستر�شهاد lmdالذین سیتخرجون من نظام 

. وظف فیها الوضع�ة اإلدماج�ة إج�ارWا، وفي شهادتي التعل�م المتوس$ وال�.الورWا �عدهاتُ 
فاألساتذة . إنهم نتاج ممارسة مختلة المعاییر �قدر حجم الق�م التي تعبر عنها النسب السا�قة

مضافا إلیها الذین �عرفونها وال �ط�قونها تكون لدینا  ،الذین ال �عرفون الفرق بین المعاییر
  . %32مقابل الذین �عرفون المعاییر بنس�ة  %68نس�ة

تم.ن من اإلدالء برأ7 حول الخاص�ة المنجزة :"عن تلك المعاییر �أنهاالمنهاج �عبر   
 المنجز وتختلف تلك الخصائص �اختالف ما ینتظر من المنتوج أو العمل ،أو المط�قة

أو ) ،االنسجام،الدقةالمالئمة( سلبيح.م إیجابي أو اغ تلك الخاص�ة إما بإصدار ح.م وتص
استعمال جید، تأوWل (لب م �حمل صفة اإلیجاب أو السّ تمّ بإصدار ح.م �ضاف إل�ه نعت مُ 

و�المقابل فإن االختالفات التي تحصل لد6 األساتذة في تحدید  1.")صح�ح، إنتاج فرد7
االنسجام والوجاهة واستعمال أدوات (.ثیرة الورود بین المعاییر الثالثة معنى تلك المعاییر 

. ، حیث لن تتحقI العدالة في التقی�موالمش.لة األعقد في تطب�قها أثناء التصح�ح). المادة
                                                 

، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة، الجزائر، متوس; 4. الوث�قة المرافقة لمنهاج التارEخوزارة التر%�ة الوطن�ة،  1
 30، ص2005
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لغموضها وعدم االتفاق على مفهومها، مضافا إل�ه ما عبر عنه المشرفون من والسبب یرجع 
المخصص للتكوWن وعد وجود اختصاصیین لشرح وتوض�ح  .ثافة البرامج وضیI الوقت

في االستجواب الذMélanie DERONNE  7 *وهو ما یتوافI مع دراسة. الفروق بین تلك المعایر
دماج ف.انت نس�ة ساتذة حول األدوات المعینة على التقو�م في وضع�ة اإلطرحه على األ

وال یتقنها سو6  %55مقابل الذین �ستخدمونها نسب�ا  %38الذین ال �حسنون استخدامها 
  .ضیI الوقت وحجم الدروس الم.ثف�الغموض و فق$ ولألس�اب نفسها والمتعلقة  7%

  الثان�ةحوصلة التحلیل والمناقشة ألسئلة الفرض�ة 

مختلف األ�عاد المعرف�ة  ،�حقI األستاذ �طرائقه في التدرWس :الثان�ة التذ8یر 6الفرض�ة
  .للمقار%ة �الكفاءات

ومن خالل طرائI أن غالب�ة أفراد العینة  یتبین من تحلیل الجداول الثماني السا�قة  
والسبب �.من  .مختلف األ�عاد المعرف�ة للمقار%ة �الكفاءات�ش.ل مقبول  ال �حققون تدرWسهم، 

دوا علیها من خالل نوا علیها أو تعوّ �األساس في االختالف الجوهر7 بین الطرق التي تكوّ 
على مسارات الدروس  من خالل اله�منة في التخط�$ واإلنجازوالتي تعتمد علیهم  ،الممارسة

ل حوّ الطرائI التي وردت في المنهاج والتي تضع المتعلم هو الفاعل وتُ ونشاطاتها، مقابل 
دراسة : *الدراسات التال�ةیجة مع وتلتقي هذه النت .الفعل التر%و7 لألستاذ إلى موجه ومنظم لها

 Mélanieبن جدو بوطالبي ودراسةودراسة  ،حرقاس وسیلة/ودراسة قرایرWة ،عبد ال�اس$ هوWد7

DERONNE >قة �عینها في النشاWوالسبب  .على اإلنجاز هع�قتُ  على المعلم في أن فرض طر
.ما أن  .التخلص منهد الذ7 �صعب عل�ه عوُّ �.من في القیود التي تفرضها من جهة والتّ 

ال �ستجیب للمنهاج الظروف التي �حصل بها التعلم وخصائص المتعلمین المتغیرة تجعله 
  .ا یراه األنسب �النس�ة للظروف التي یتواجد فیها داخل الصفبدیلة عمّ في استخدام طرWقة 

                                                 
 .Mélanie DERONNEعد للدراسات السا�قة من فضلك، دراسة  *
 .عد للدراسات السا�قة من فضلك *
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ال  �أن التالمیذ %60ففي السؤال الحاد7 عشر ووفI تعبیر غالب�ة أفراد العینة بنس�ة   
�شار.ون في ص�اغة السؤال األساسي نجد العجز األول الحاصل في وضع�ة االنطالق وهي 

في والسبب �عود . طرائI التدرWسنبني علیها تأول وضع�ة من وضع�ات التعلم التي 
طلI إلى الدرس م�اشرة �فعل فرد7 یوجه نی **األساس لكون األستاذ وفI ما الحظه ال�احث

وأح�انا �سجل عنوان الدرس أو عناصره �ش.ل آلي �عیI المتعلم منذ من خالله األسئلة، 
وهو فعل تر%و7 �حیلنا إلى مسار اله�منة  .ثار نحو توج�ه سؤال االنطالقالبدا�ة في أنه یُ 

التي ینطلI منها األستاذ نحو نشاطات الدرس، ف�ص�ح المعلم هو محور العمل�ة التر%و�ة منذ 
هذا التفسیر یتوافI مع ما جاء . التدرWس التي جاء بها المنهاج ما یتنافى وطرائI. انطالقتها

ن .ثیر من الدراسات  تعتمد على اإلنجاز الفاعل من في دراسة بن جدو بوطالبي  في أ
التي استهدفت ) Strawitzand- Malone 1987( من بین هذه الدراسات دراسةو " .طرف المتعلم

استراتیج�ات یدیرها المدرس واألخر6 استخدمت  إحداهماالموازنة بین طرWقتین في التدرWب، 
أن الطرWقة الثان�ة أفضل من األولى في  استراتیج�ة تعتمد تفرWد التعل�م والتدرWب، فوجد

وWت�ع هذا التحلیل نسب السؤال الثاني عشر في  1."الالزمة إكساب الطل�ة الكفاءات التدرWس�ة
بینهما لتع.س لنا نفس  %76ة تالمیذ بنس�ة اشتراك نصف تالمیذ الفوج أو أقل من عشر 

التصور الذ7 یبین عجز األستاذ عن تفعیل طرائI التدرWس التي یبنى فیها التعلم على 
ولعلنا نرجع السبب هذه المرة إلى . التالمیذ .فاعلین في السعي نحو االكتساب الذاتي للمعرفة

لمسنا  *نا وأثناء تحلیلنا للمناهجإذ أن. مسألة الوقت المخصص للنشاطات في الحصة الواحدة
الكثافة في حجم المعارف المستهدفة التي تتطلب جهدا ووقتا ال یتسع لتوظیف عدد .بیر من 
التالمیذ .ما تستهدفه المناهج، وسنعود �التذ.یر �النتائج السلب�ة التي  تغیب فیها العدالة بین 
 التالمیذ، حینما �.ون االعتماد على فئة محدودة فق$، وهو ما ی�عث على االنع.اسات

                                                 
 .عد لنتائج المالحظة من فضلك **
1  Strawits, Barbara M, and Matone, Mark, R, Preservice Teachers Acquisition and Retention 

of Integrated Science Process Skills A Comparison of Teacher-Directed and self Instructional 
Strantegies, Journal of research in Science Teaching-Vol 24- No1 Page 53 -60 ;1987. 

 .نتائج تحلیل محتو6 المناهج من فضلكعد إلى  *
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وتوفیر حظو° للتفوق الدراسي  آخرWن،السلب�ة في المجتمع بتدع�م فئات على حساب 
  . والمجتمعي �سبب عدم التوافI بین حجم الكفاءات المستهدفة والتوقیت المخصص لتحق�قها

   Iنس�ة السؤال الثالث عشر .ان لها األثر البل�غ في إظهار الوجه ال�ارز لعالقة طرائ
من أفراد  %60فالنس�ة . ساتذة �ما یجب أن �.ون وفI المنهاج6 األالتدرWس المستعملة لد

للذین ال �ستخدمونها إال  %30العینة ممن ال �عرفون الوضع�ة المش.لة تمثل مع النس�ة
�عید  الواقع في المدرسة عند تعم�مها على غالب�ة أساتذة التعل�م المتوس$�ش.ل نادر، �.ون 

ففي حین تعتبر استراتیج�ة الوضع�ة المش.لة . فاءات.ل ال�عد عن مضمون المقار%ة �الك
أنها بیداغوج�ة : "أساس من األسس التي تنبني علیها العمل�ة التر%و�ة .ما جاء في المنهاج

إل�ه المناهج  تر%و�ة تتالءم مع المقار%ة �الكفاءات، وتم.ن من المسعى العلمي الذ7 تهدف
النسب المرتفعة یدل على أن هناك شرخ .بیر في ولذلك فتخلي األستاذ .ما تجسده  2."العلم�ة

الوضع�ة اإلش.ال�ة غلى  یؤد7 اخت�ار:" حیث و�الرجوع إلى محتواها. مسار العمل�ة التر%و�ة
وعي التلمیذ بنقائص معارفه، وغلى ضرورة تعدیلها و�قینه �عدم فعالیتها والشعور �الحاجة 

وهنا �.من الخطر الذ7 نالحظه بین  3."�ةإلى بناء معارف جدیدة، وٕاجراءات جدیدة أكثر فعال
نادرا ما  أوالنس�ة الضع�فة ممن �ط�قون الوضع�ة اإلش.ال�ة و%ین الذین ال �عرفونها 

�ستخدمونها، حیث نجد االختالالت واضحة بین المتعلمین من جهة و%ین األساتذة من جهة 
�عتمد فیها على ما  أخر6، خاصة عند الوضع�ات التقو�م�ة في االمتحانات الرسم�ة التي

  .تكون عل�ه التالمیذ أثناء التعلم في الوضع�ة اإلش.ال�ة
في السؤال الرا�ع عشر یتضح أن أفراد عینة الدراسة ال زالو �مارسون الطرWقة   

التقلید�ة في التدرWس �اعتمادهم على التالمیذ المتفوقین، وهو عیب تر%و7 في جم�ع 
تعود عل�ه األستاذ �سبب اله�منة التي تفرضها فئة المقار%ات، لكنه هنا حاصل .تقلید ی

التالمیذ المتفوقین على مسار الدروس ونشاطاتها و�.ون هال انع.اس سلبي على الفئات 
�ضاف لها اله�منة التي . األخر6 التي ال تتوفر لها نفس الحظو° داخل الصف وخارجه

                                                 
 77وزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج العلوم الفیزWائ�ة، مرجع سابI، ص 2
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 3
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اعتماده على تنظ�م أسئلة ��مارسها األستاذ والت�س تظهر في نس�ة السؤال الخامس عشر 
واألس�اب دوما تعود لصعو�ة التخلي عن الطرق .  %52التقو�م التكوWني من طرفه بنس�ة 

التقلید�ة التي تظهر أكثر في نس�ة السؤال السادس عشر، حیث �غیب التفعیل لمجموعات 
التالمیذ �ش.ل عادل في طرق التدرWس لد6 أكثر من نصف عینة الدراسة أثناء استخالص 

وه�منة التالمیذ المتفوقین على ما �فسر لنا استمرار ه�منة الستاذ . النتائج وحوصلة الدروس
  .حساب المستو�ات األخر6 من التالمیذ

 أفرادلعجز  أخر6 �ع.س صورة  ،ال تعرفه �أنها%52اإلدماج الذ7 عبرت عنه نس�ة 
العینة على استخدامهم لطرائI التدرWس التي تستهدف في التلمیذ تنم�ة جوان�ه المعرف�ة 

تخدمونه نجد أننا أمام مش.لة معقدة في بناء وتكاملها، مضافا إلیها نس�ة الذین ال �س
فغ�ا�ه �ع.س االختالالت  .المنظومة التر%و�ة بدون أهم مقوم من مقوماتها ونعني �ه اإلدماج
األولى إدماج الم.تس�ات ( الواضحة في المدرسة في وضع�ات التعلم وفي وضع�ات التقو�م 

ما �فسر لنا مش.لة التحصیل المدرسي وهو   )والتعلمات والثان�ة وضع�ة اإلدماج التقو�م�ة
في أنها غیر عادلة بین التالمیذ �سبب تفاوت فهم  *التي عبر عنها  مستشار7 التوج�ه

والتي عبرت عنها . اإلدماج في التقو�م بین األساتذة وطرWقة تطب�قهم لمعاییره في االمتحانات
ها، مضافا إلیهم نس�ة الذین نس�ة السؤال الثامن عشر �أن نصف أفراد العینة ال �فرقون بین

�عرفونها وال �ط�قونها، لنصل إلى انع.اسها لد6 أفراد المجتمع ممن نعتبرهم ضحا�ا التقو�م 
، والذین ر%ما یتحول مسار ح�اتهم ..ل من خلف�ة التوج�ه لشعب غیر متناس�ة غیر العادل

   .درسيمع إم.انیتهم، أو یتوجهون إلى الح�اة العمل�ة تحت مش.لة التسرب الم

  

 

                                                 
 عد لنتائج المقابلة من فضلك *
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  المتعلقة 6الض6; االجتماعي في مجال السلوك

  )19السؤال(سلوب الثواب في امتثال التالمیذ لألوامر
 %النس�ة التكرار

180 60 

120 40 

300 100  

  ألسلوب الثواب 

  

ذین أجابوا للأن أعالها هي  ،تبین النسب الواردة في الجدول والتمثیل الموافI لها
�سمح لألستاذ بتوظیف أسلوب الثواب في امتثال التالمیذ لألوامر 

�ات ی�حث عن األسالیب التر%و�ة التي 
المتسارع  تض�$ سلوك المتعلمین من خالل البرامج المدرس�ة، خاصة وأن التغیر االجتماعي

الحاصل تحت تأثیر عدة عوامل، أد6 إلى ظهور حاالت .ثیرة من العنف وانتشار 
 .تر%و�ة المدرسة .مؤسسة �ما فیها

فأسلوب الثواب أسلوب تر%و7 مهم في تنشئة المتعلمین على الطاعة واالنض�ا< داخل 
تتطلبها المقار%ة �الكفاءات ال زال �س�طا في ش.له 
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المتعلقة 6الض6; االجتماعي في مجال السلوك ةلثالفرض�ة الثاب�انات تحلیل 

سلوب الثواب في امتثال التالمیذ لألوامراألستاذ ألیبین توظیف 

التكرار من البرنامجتوظیف الثواب 

180 نعم

120  ال

300 المجموع

ألسلوب الثواب األستاذ  توظیفیبین  19الش8ل رقم 

تبین النسب الواردة في الجدول والتمثیل الموافI لها
�سمح لألستاذ بتوظیف أسلوب الثواب في امتثال التالمیذ لألوامر البرنامج على أن 

  . %40بینما تنفي ذلك نس�ة 
�ات ی�حث عن األسالیب التر%و�ة التي هذه النس�ة المرتفعة لها داللتها في أن األستاذ 

تض�$ سلوك المتعلمین من خالل البرامج المدرس�ة، خاصة وأن التغیر االجتماعي
الحاصل تحت تأثیر عدة عوامل، أد6 إلى ظهور حاالت .ثیرة من العنف وانتشار 

�ما فیهات .ل نواحي المجتمع، سّ السلو.ات السلب�ة التي م
فأسلوب الثواب أسلوب تر%و7 مهم في تنشئة المتعلمین على الطاعة واالنض�ا< داخل 

تتطلبها المقار%ة �الكفاءات ال زال �س�طا في ش.له المدرسة، إال أن توظ�فه �الطرق التي 

                               سادسال الفصل

 

تحلیل .  4.  1 . 2

یبین توظیف  44الجدول رقم

توظیف الثواب 

  

تبین النسب الواردة في الجدول والتمثیل الموافI لها
على أن �القبول 

بینما تنفي ذلك نس�ة  %60ـب
هذه النس�ة المرتفعة لها داللتها في أن األستاذ 

تض�$ سلوك المتعلمین من خالل البرامج المدرس�ة، خاصة وأن التغیر االجتماعي
الحاصل تحت تأثیر عدة عوامل، أد6 إلى ظهور حاالت .ثیرة من العنف وانتشار و 

السلو.ات السلب�ة التي م
فأسلوب الثواب أسلوب تر%و7 مهم في تنشئة المتعلمین على الطاعة واالنض�ا< داخل 

المدرسة، إال أن توظ�فه �الطرق التي 



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 375 

حیث یر%$ األساتذة تالمیذهم في عمل�ة  .المیدانفي ال�احث  ∗وهذا ما الحظه. ومضمونه
وهو ما �.ون في مرحلة . التشج�ع اللفظي أو �استعمال العالمات في االمتحانات�إثابتهم 

ألن التلمیذ �عتقد أن رضا األستاذ عل�ه  .التعل�م المتوس$ ذا أثر سلبي أكثر منه إیجابي
التصرفات التي ترض�ه، و�مجرد  وٕاثابته �.ون القصد منها األستاذ، وسیتعمد افتعال مثل تلك

   .غ�ا�ه �فقد المعاییر التي �ستخدمها في وضع�ات مماثلة
أسلوب الثواب وفI المقار%ة �الكفاءات �.ون الهدف منه تشج�ع التلمیذ على أنه في 

فرد آخر فحسب، بل یجب أن �.ون السلوك  وأمسار صح�ح ال یرت�$ �شخص المعلم 
وهو الذ7  ،مرت�$ �الفعل نفسه على أنه إیجابي ،و�حتاج إلى ثواب هاإلیجابي الصادر من

سی�عث على تكراره في جم�ع األوقات ومع جم�ع األشخاص، وال یرت�$ �الجزاء المؤقت 
    .والمحصور في إطار العالمات أو المدح الذ7 ال یخدم بناء شخص�ة إیجاب�ة

، یبین لنا %40األقل ن للنس�ة لد6 فئة األساتذة الممثلی أسلوب الثواب في استخدامه
في التنشئة االجتماع�ة على أسالیب االمتثال والحفا° على النظام داخل الغائب الدور 

سواء في المقار%ة �الكفاءات أو في أ7 مقار%ة أخر6، وهو في الحق�قة  .المدرسة وخارجها
وتعتبر مهنة التعل�م . غیر م.ونة على األسالیب التر%و�ة�ع.س الصورة التي هي علیها فئة 

وهي موجودة في .ل . مجرد وظ�فة لتلقین المعلومات للتالمیذ واخت�ارهم �االمتحانات و.فى
األوقات، إال أن حضورها بهذه النس�ة في عینة الدراسة یبدو ذا داللة مهمة، ال ینظر إلیها 

�شهده المجتمع  بل ینظر إلیها �الموازاة مع ما %60من خالل ما �قابلها في النس�ة األخر6 
الجزائر7 من تراجع في معاییر الض�$ االجتماعي والتح.م في سلوك األفراد وفI الثوابت 

و�عز6 هذا التراجع إلى تقاذف المسؤول�ة بین األطراف الم.ونة للمجتمع . اإلسالم�ة والوطن�ة
ا لكنه ومن جهة المدرسة �عبر عن عجزه. بین المدرسة واألسرة و مؤسسات التنشئة ..ل

عن ال�حث في أس�اب المخالفات السلو.�ة وعالجها، والذ7 یرجع بدوره إلى غ�اب خط$ 
  .هقة المتزامن مع المرحلة المتوسطة ا واضحة في المناهج للتعامل مع التالمیذ في سن المر 

  

                                                 
 عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗
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  )20السؤال( طاعةالتعوWد التالمیذ على 

 %النسبة التكرار

60 20 

60 20 

90 30 

90 30 

300 100  

  األسلوب المفضل لتعوEد التالمیذ على الطاعة

  

الموافI لها، أن األسلوب المفضل لد6 األساتذة 
ـ مساو�ة لنس�ة الذین %�30حذف العالمات في االمتحان للتالمیذ هو أعلى نس�ة بـ 

یناقشونهم، بینما .انت أضعف منها نس�ة الذین �ستعملون الضرب لتعوWد التالمیذ على 

الدالالت اإلحصائ�ة التي نستخرجها هنا تع.س لنا الصورة التي هي علیها المقار%ة 
�الكفاءات في المدرسة في جانبها السلو.ي، فاألستاذ ال یزال غیر قادر على تم.ین التالمیذ 
حیث أننا بجمع نس�ة الذین �ستعملون الضرب أو التو%یخ أو حذف 
وهي نس�ة دالة إحصائ�ا على أن الض�$ االجتماعي 
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تعوWد التالمیذ على لد6 األستاذ لیبین األسلوب المفضل 

التكرار األسلوب المفضل لتعوWد التالمیذ على الطاعة 

 ضرب التلمیذ

  تو%یخه

  النقاش معه

  حذف العالمات في االمتحان

300 المجموع

األسلوب المفضل لتعوEد التالمیذ على الطاعةیبین  20الش8ل رقم 

الموافI لها، أن األسلوب المفضل لد6 األساتذة تبین معط�ات الجدول والتمثیل 
�حذف العالمات في االمتحان للتالمیذ هو أعلى نس�ة بـ 

یناقشونهم، بینما .انت أضعف منها نس�ة الذین �ستعملون الضرب لتعوWد التالمیذ على 
  .مماثلة لنس�ة الذین یو%خونهم ألجل ذلك 

الدالالت اإلحصائ�ة التي نستخرجها هنا تع.س لنا الصورة التي هي علیها المقار%ة 
�الكفاءات في المدرسة في جانبها السلو.ي، فاألستاذ ال یزال غیر قادر على تم.ین التالمیذ 

حیث أننا بجمع نس�ة الذین �ستعملون الضرب أو التو%یخ أو حذف . من االنض�ا< الذاتي
وهي نس�ة دالة إحصائ�ا على أن الض�$ االجتماعي  %70نس�ة مقدرة بـالعالمات نصل إلى 

                               سادسال الفصل

 

یبین األسلوب المفضل  45الجدول رقم

األسلوب المفضل لتعوWد التالمیذ على الطاعة 

حذف العالمات في االمتحان

  

  

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل   
�حذف العالمات في االمتحان للتالمیذ هو أعلى نس�ة بـ 

یناقشونهم، بینما .انت أضعف منها نس�ة الذین �ستعملون الضرب لتعوWد التالمیذ على 
 %20الطاعة بـ 

الدالالت اإلحصائ�ة التي نستخرجها هنا تع.س لنا الصورة التي هي علیها المقار%ة   
�الكفاءات في المدرسة في جانبها السلو.ي، فاألستاذ ال یزال غیر قادر على تم.ین التالمیذ 

من االنض�ا< الذاتي
العالمات نصل إلى 
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مؤثرة �ش.ل .بیر في عمل�ة التنشئة االجتماع�ة  ،الحاصل خارج المدرسة �أسالیب القوة
وهو ما یجعل األرض�ة غیر مهیئة الستخدام األسالیب التر%و�ة الحدیثة في ض�$  .داخلها

المدرسة ل�ست بیئة موات�ة لتدرWب التالمیذ على ف .سلو.ات التالمیذ داخل الصف وخارجه
ما یجعل األساتذة في عینة  ،االنض�ا< الذاتي من خالل ما تستهدفه المقار%ة �الكفاءات

  .الدراسة یتجهون إلى تلك األسالیب العقاب�ة �ش.ل .بیر
ولتوض�ح أسلوب الطاعة المقصود في الدراسة فإن ذلك یتعلI �ما یخالف النظام في   
والمظهر  ،والتخرWب المتعمد ،ثارة الشغب والفوضىإ، مثل التالمیذ داخل المتوسطة سلوك

Iم على األستاذ التدخل حتّ وغیرها مما �ُ  ،وٕادخال أش�اء ممنوعة ،واأللفا° البذیئة ،غیر الالئ
ومن خالل النس�ة الكبیرة المسجلة بنوع العقو�ات التي �ستخدمها أفراد . لتعدیل تلك السلو.ات

ة یبدو لنا عدم التح.م الذ7 ال تدعمه الطرائI الواردة في المنهاج في هذا المجال والتي العین
   .∗ال تر.ز .ثیرا على هذه األ�عاد .ما رأینا في تحلیل محتواها

 المخالفات �مستو6 ∗∗هذه النتائج تأتي متوافقة مع ما جاء في دراسة زWاد بر.ات  
 المعلمین نظر وجهة من والثانو7  األساسي التعل�م مرحلتي طل�ة لد6 المدرسة في السلو.�ة

إلى  ،�فلسطین، حیث أرجع مستواها المتوس$ طولكرم محافظة في الح.وم�ة المدارس في
 وعدم اإلدارة سوء حیث من والصف�ة المدرس�ة البیئ�ة �الظروف یتعلI ماعدة عوامل منها 

 والتأهیل�ة الشخص�ة وخصائصهم �المعلمین یتعلI ما ومنها الطالب، حاجات لطب�عة التفهم
ال�احث في تح.م األساتذة في حر.ات  ∗∗∗.ما تتفI هذه النسب مع ما الحظه .واتجاهاتهم

بین  %60( التالمیذ داخل الصف، أین .انت ضع�فة وغیر موجودة لد6 نس�ة .بیرة لدیهم
   .)من ال یوجد لد�ه تح.م في حر.ات التالمیذ ومن یوجد لد�ه �ش.ل ضعیف

ه األساتذة �ش.ل .بیر إلى استعمال العقو�ة بهذا الش.ل یجعلنا نرجع ذلك إلى توجُّ إن   
وحده ت�عاتها، وٕانما للس�اسة التر%و�ة في الناح�ة التقن�ة من  ذعدة أس�اب، ال یتحمل األستا

                                                 
 .عد إلى نتائج تحلیل المحتو6 من فضلك ∗

 .فضلك، زWاد بر.اتعد إلى الدراسات السا�قة من  ∗∗
 .عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗∗∗
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جهة، وذلك �عدم تكوWنهم تكوWنا یتماشى وشخص�ات المتعلمین في الوقت الحاضر ومتغیرات 
ومن جهة ثان�ة غ�اب خط$ بیداغوج�ة في 

 �طرق ینض�$ فیهامن خالل النشاطات الصف�ة، 

  )21السؤال(  السلبي من عاق6ة السلوك
 %النس�ة التكرار

30 10 

180 60 

90 30 

300 100  

تحذیر األستاذ للتالمیذ من عاق6ة السلوك السلبي  

  

أن األساتذة الذین نادرا ما �ستعینون 
هم الذین �ش.لون أكبر نس�ة ) 
، بینما تمثل أضعف نس�ة 30%

أن غالب�ة األساتذة �عتمدون على طرقهم 
الخاصة في تحذیر التالمیذ من عواقب السلو.ات السلب�ة، حیث أن الذین یلجؤون إل�ه ال 
وهذا ما یجعلنا نقدم عدة تفسیرات حول عالقة األداء التر%و7 
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جهة، وذلك �عدم تكوWنهم تكوWنا یتماشى وشخص�ات المتعلمین في الوقت الحاضر ومتغیرات 
ومن جهة ثان�ة غ�اب خط$ بیداغوج�ة في . التر%�ة األسرWة والتنشئة االجتماع�ة عامة

من خالل النشاطات الصف�ة،  المنهاج تعالج مسألة المخالفات السلو.�ة
   .الثواب والعقابالتوفیI بین أسلوب 

من عاق6ة السلوكللتالمیذ األستاذ  حذیریبین ت

التكرار التحذیر من السلوك السلبي

 .ثیرا

180  نادرا

  ال أستعین �ه مطلقا

300 المجموع

تحذیر األستاذ للتالمیذ من عاق6ة السلوك السلبي  یبین  21الش8ل رقم 

أن األساتذة الذین نادرا ما �ستعینون  ،تشیر ب�انات الجدول والتمثیل الموافI لها
) مصلحة المستشارWة(�المستشار في التر%�ة أو مساعد�ه 

30تلیها نس�ة الذین �ستعینون �ه أح�انا فق$ بنس�ة 
  .%10للذین ال �ستعینون �ه مطلقا بـ 

أن غالب�ة األساتذة �عتمدون على طرقهم الت التي تع.سها هذه النسب تبین 
الخاصة في تحذیر التالمیذ من عواقب السلو.ات السلب�ة، حیث أن الذین یلجؤون إل�ه ال 

وهذا ما یجعلنا نقدم عدة تفسیرات حول عالقة األداء التر%و7 . ال نس�ة ضع�فة

                               سادسال الفصل

 

جهة، وذلك �عدم تكوWنهم تكوWنا یتماشى وشخص�ات المتعلمین في الوقت الحاضر ومتغیرات 
التر%�ة األسرWة والتنشئة االجتماع�ة عامة

المنهاج تعالج مسألة المخالفات السلو.�ة
التوفیI بین أسلوب �التالمیذ 

یبین ت 46الجدول رقم

التحذیر من السلوك السلبي

ال أستعین �ه مطلقا

الش8ل رقم 

تشیر ب�انات الجدول والتمثیل الموافI لها
�المستشار في التر%�ة أو مساعد�ه 

تلیها نس�ة الذین �ستعینون �ه أح�انا فق$ بنس�ة  %60بـ
للذین ال �ستعینون �ه مطلقا بـ 

الت التي تع.سها هذه النسب تبین الدال
الخاصة في تحذیر التالمیذ من عواقب السلو.ات السلب�ة، حیث أن الذین یلجؤون إل�ه ال 

ال نس�ة ضع�فةإ�ش.لون 
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یرجع للمالمح العامة منها ما  نتناول .لألستاذ �أ�عاد المقار%ة �الكفاءات في جانبها السلو.ي
التي �اتت تش.ل جزءا غیر منفصل عن المدرسة والمنتشرة داخل األسر وفي الشارع، حیث 
تكثر السلو.ات السلب�ة بدرجات متفاوتة �عضها یدخل ضمن المخالفات السلو.�ة ال�س�طة 

لى مستو6 التي ال تخل �النظام العام، و�عضها قد تصل إلى مستو6 �م.ننا إدخالها �ه إ
ولذلك فحسب ما هو متعارف عل�ه في جم�ع المجتمعات واألزمنة . االنحرافات الخطیرة

یر الرفاق ووسائل اإلعالم غیر أثفأس�ابها متعددة تعود للمشاكل األسرWة وموقع الس.ن وت
  .ینقلها إلى المدرسةسلى درجة أنه إعلیها  تعودهالمراق�ة وغیرها مما یجعل أفراد المجتمع 

واختالل معاییر  ،ر المدرسة �المح�$ االجتماعي والعادات الدخیلة على المجتمعبتأث
الض�$ االجتماعي .ما تراه النظرWات المفسرة له على أنه ال ینفصل على التنشئة االجتماع�ة 

الكبیر لعینة الدراسة  االعتمادرجع بها تأتي زاو�ة التفسیر التي نُ . في المجتمعات المحافظة
سطر لها في المنهاج، عما �ُ  مبتعدة ،على أسالیبها الخاصة في التحذیر من السلوك السلبي

. وتدخل ضمن الموازنة بین قوة التأثیر التي �مارسها المجتمع على التالمیذ داخل المدرسة
شار التر%�ة فمست. ومثیلتها التي تخرج من المدرسة متجهة نحو األسر والمح�$ االجتماعي

�مثل في المؤسسة قناة االتصال �أول�اء التالمیذ، ودوره �.ون فاعال حینما �.ون لهم التأثیر 
لكن ومن خالل النسب التي عبر  .على أبنائهم من خالل اشتراكهم في التنشئة االجتماع�ة

 وعوامل أخر6 عنها األساتذة الذین ینتمون لمؤسسات مت�اینة في خصائصها وجغرافیتها 
أن المدرسة تع�ش أعصب لحظات االنفالت، جراء المخالفات السلو.�ة  نشیر إلىتجعلنا 

  .مواجهتهاعلى  هاالتي نالح~ انسحاب األسر والمجتمع من تدع�م
 أحد" هو األسرة حجمفي أن  زWاد بر.ات جاء في دراسة تتفI هذه التفسیرات مع ما

 الوقت یجدون  ال العدد الكبیرة األسرة في فاآل�اء السلو.ي، �االنحراف العالقة ذات العوامل
 مش.الت ومتا�عة �المدرسة أبنائهم سیر ومتا�عة والمعلمین، اآل�اء مجالس لحضور الكافي
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 هذه أبناء فان ولذا قلیل، أبنائهم
   1"الصغیرة األسرة ذو7  زمالئهم 

.ما أن العولمة التي یتم من خاللها قول�ة جم�ع أنظمة العالم ضمنها في نم$ موحد تزول 
ف�ه جم�ع الفوارق الدین�ة والق�م�ة یؤثر هو اآلخر على مسار المدرسة في جوانبها السلو.�ة 
الت�ارات التي تستهدف في الدول 
رغامها على الت�ع�ة المستمرة على جم�ع األصعدة، �ما فیها النظام التر%و7 
 Iالمدرسة �أسلوب االنض�ا< السلو.ي وف

  )22السؤال(األستاذ في تكرار عمل�ات الغش لد  التالمیذ
 %النس�ة التكرار

84 28 

156 52 

60 20 

300 100  

  رأY األستاذ في تكرار عمل�ات الغش لد  التالمیذ

  

تكرار عمل�ات الغش لد6 التالمیذ أثناء 
، تلیها نس�ة %52الذین یرونها موجودة �.ثرة بنس�ة 

Shaw, 2001 2003حسن، ؛( 
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أبنائهم لمراق�ة لهم المتاح الوقت أن .ما ،لهم المدرسي
 من لالنحراف تعرًضا وأكثر �المدرسة، التزاًما

.ما أن العولمة التي یتم من خاللها قول�ة جم�ع أنظمة العالم ضمنها في نم$ موحد تزول 
ف�ه جم�ع الفوارق الدین�ة والق�م�ة یؤثر هو اآلخر على مسار المدرسة في جوانبها السلو.�ة 

الت�ارات التي تستهدف في الدول حیث �ات األستاذ أمام تحد�ات .بیرة في مواجهة تلك 
رغامها على الت�ع�ة المستمرة على جم�ع األصعدة، �ما فیها النظام التر%و7 إخاص�ة 

المدرسة �أسلوب االنض�ا< السلو.ي وفI ف�ه غ�اب الجوانب الق�م�ة التي تص�غ 
  .نتائج تحلیل محتو6 المناهج المدرس�ة

األستاذ في تكرار عمل�ات الغش لد  التالمیذرأY یبین 

التكرار تكرار عمل�ات الغش

 ال توجد

156  موجودة �.ثرة

  أح�انا

300 المجموع

رأY األستاذ في تكرار عمل�ات الغش لد  التالمیذیبین  22الش8ل رقم 

تكرار عمل�ات الغش لد6 التالمیذ أثناء تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن 
الذین یرونها موجودة �.ثرة بنس�ة أفراد العینة النشاطات التقو�م�ة هي عند 

                                         
Shaw, 2001؛ Silbereisen, 2000 (نقال عن زیاد بركات ، دراسة سابقة،

 .عد لنتائج المالحظة من فضلك

                               سادسال الفصل

 

المدرسي الض�$
التزاًما أقل هم األسرة

.ما أن العولمة التي یتم من خاللها قول�ة جم�ع أنظمة العالم ضمنها في نم$ موحد تزول 
ف�ه جم�ع الفوارق الدین�ة والق�م�ة یؤثر هو اآلخر على مسار المدرسة في جوانبها السلو.�ة 

حیث �ات األستاذ أمام تحد�ات .بیرة في مواجهة تلك 
خاص�ة  ،النام�ة

ف�ه غ�اب الجوانب الق�م�ة التي تص�غ  ∗الذ7 نلح~
نتائج تحلیل محتو6 المناهج المدرس�ة

یبین  47الجدول رقم

تكرار عمل�ات الغش

الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن 
النشاطات التقو�م�ة هي عند 

                                                
نقال عن زیاد بركات ، دراسة سابقة، 1
عد لنتائج المالحظة من فضلك ∗
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 تكررت أنهابینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین یروا  ،%28الذین ال یرونها لد6 التالمیذ بـ 
   .فق$ %20أح�انا بـ 

تبین لنا القوة التي �مارسها المجتمع وعدد من  تشیر إلیها هذه النسب،الدالالت التي 
والحصول على الشهادة  ،األسر في تصورها للمدرسة .وسیلة لتحقیI النجاح المدرسي

مع مؤسسات  ،فعوض أن تكون هذه المؤسسة التر%و�ة رف�قة للمدرسة. والوظ�فة �أ7 طرWقة
التنشئة االجتماع�ة األخر6 في تصوWر المدرسة على أنها مسار تر%و7 لتحقیI الكفاءات 

إال أننا نر6 المدرسة �اتت عاجزة عن . وازدهار شخص�ة المتعلم حسب تعبیر المنهاج
ولعل الدراسات التي تر6 في المنظومة . مقاومة األف.ار التي تر%طها �الشهادة والوظ�فة

اعتمادها للمقار%ة �الكفاءات التي هي في األصل �السبب  أنها�عد اإلصالحات التر%و�ة 
 *تتوافI مع تفسیر ال�احث لها بذلك، مثل دراستي مقار%ة اقتصاد�ة أكثر منها تر%و�ة

  .حرقاس وسیلة، و عبد ال�اس$ هوWد7/قرWرWة
ر على تكرار الدالالت التي �م.ن الرجوع إلیها لتفسیر هذه النسب المرتفعة في التعبی

ساتذة في مرحلة التعل�م المتوس$ لى نظام التقو�م الذ7 �ط�قه األإعمل�ات الغش تعود 
�عد طلب في المنهاج هو التقو�م الذاتي الذ7 یُ سالیب التقلید�ة، رغم أن ما �ُ �االعتماد على األ

Wني التلمیذ على هاجس الخوف من الفشل في اإلجا�ات التي تكون خاصة في التقو�م التكو 
الذ7 قصدناه في هذا السؤال، حیث ینتظر من المتعلم تقد�م إجا�اته .ما هي، حتى وٕان 

. .انت خاطئة، ما �سمح لألستاذ من معالجة التأخر الذ7 �م.ن أن �حصل في مسار التعلم
ولكن ألس�اب مختلفة .التي أشرنا إل�ه سا�قا، ت�قى مش.لة التقو�م غیر مجد�ة في ش.لها 

في حصول الغش وتكراره  ∗ما یتوافI مع دراسة موال7 مصطفى البرجاو7 وهو . التطب�قي
  .�سبب تر.یز التقو�م على الجانب المعرفي فق$

ظاهرة الغش ل�ست مدرس�ة في أساسها، لكن النظام التر%و7 حینما �.ون مبني على 
.ل المعاییر التي �م.ن  اتسق$ أمامهستضغ$ على المتعلم نحو التحصیل المعرفي،  خط$

                                                 
 .حرقاس وسیلة، و عبد ال�اس$ هوWد7/قرWرWةعد إلى الدراسات السا�قة من فضلك،  *
 .موال7 مصطفى البرجاو7  السا�قة من فضلك، دراسةعد إلى الدراسات  ∗
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موجها نحو األستاذ أداء وس�.ون 
المعلومة فق$، و%هذا لن ینطلI الفعل التعل�مي أصال في وضع المتعلم .محور للعمل�ة 

صراع بین  ، بل لن �.ون حتى األستاذ هو المحور، بل ستتحول العمل�ة التر%و�ة إلى
أهونها الدروس . األفراد نحو الحصول على العالمات المرتفعة في االمتحانات �أ7 وسیلة

الخصوص�ة، وأخطرها على النظام االجتماعي ال�حث عن مبررات لقبول الغش على أنه 
والمحصلة ستكون بتدع�م األسرة 
ر واقع، وستذوب أمامها أ7 ق�م أو معاییر لتحوWل المدرسة إلى مؤسسة 

   .   الكتساب الكفاءات، وWتحول مردودها إلى محطة للعبور نحو الشهادة �أ7 أسلوب

  )23السؤال(التقو�م المستمر
 %النس�ة التكرار

210 70 

90 30 

300 100  

  الكراس 8مع�ار في التقو�م المستمر

  

ن معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة الذین �ستعملون الكراس 
 %30وهي أكبر من نس�ة  ،70%

  .عالماتالالذین ال �ستخدمونه في عمل�ة التصح�ح التي توضع بها 
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وس�.ون . من خاللها توظیف .فاءات أخر6 غیر الكفاءات المعرف�ة
المعلومة فق$، و%هذا لن ینطلI الفعل التعل�مي أصال في وضع المتعلم .محور للعمل�ة 

، بل لن �.ون حتى األستاذ هو المحور، بل ستتحول العمل�ة التر%و�ة إلى
األفراد نحو الحصول على العالمات المرتفعة في االمتحانات �أ7 وسیلة

الخصوص�ة، وأخطرها على النظام االجتماعي ال�حث عن مبررات لقبول الغش على أنه 
والمحصلة ستكون بتدع�م األسرة . وسیلة لحما�ة المتعلمین من التسرب ومن االنحراف

ر واقع، وستذوب أمامها أ7 ق�م أو معاییر لتحوWل المدرسة إلى مؤسسة والمجتمع لها .أم
الكتساب الكفاءات، وWتحول مردودها إلى محطة للعبور نحو الشهادة �أ7 أسلوب

التقو�م المستمر استعمال الكراس 8مع�ار في عالمةیبین 

 الكراس .مع�ار في التقو�م المستمر

 نعم

  ال

 المجموع

الكراس 8مع�ار في التقو�م المستمراستعمال یبین  23الش8ل رقم 

ن معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة الذین �ستعملون الكراس 
70مقدرة بـ �ش.لون أكبر نس�ة  .مع�ار في التقو�م المستمر

الذین ال �ستخدمونه في عمل�ة التصح�ح التي توضع بها 

                               سادسال الفصل

 

من خاللها توظیف .فاءات أخر6 غیر الكفاءات المعرف�ة
المعلومة فق$، و%هذا لن ینطلI الفعل التعل�مي أصال في وضع المتعلم .محور للعمل�ة 

، بل لن �.ون حتى األستاذ هو المحور، بل ستتحول العمل�ة التر%و�ة إلىالتر%و�ة
األفراد نحو الحصول على العالمات المرتفعة في االمتحانات �أ7 وسیلة

الخصوص�ة، وأخطرها على النظام االجتماعي ال�حث عن مبررات لقبول الغش على أنه 
وسیلة لحما�ة المتعلمین من التسرب ومن االنحراف

والمجتمع لها .أم
الكتساب الكفاءات، وWتحول مردودها إلى محطة للعبور نحو الشهادة �أ7 أسلوب

یبین  48الجدول رقم

الكراس .مع�ار في التقو�م المستمر

  

ن معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة الذین �ستعملون الكراس یتب
.مع�ار في التقو�م المستمر

الذین ال �ستخدمونه في عمل�ة التصح�ح التي توضع بها لد6 
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الدالالت التي تشیر إلیها هذه النسب تبین لنا أن أستاذ التعل�م المتوس$ �عتمد على 
في تدرWب التالمیذ على النظام في العمل، وWر.ز على أدائهم السلو.ي من الناح�ة التر%و�ة 

�قدر ما �.ون  أنه على االمتثال، والتعود على سالمة النقل، وحسن الترتیب، و تنشئتهم
لكن ومع �قاء مش.لة التقو�م . مرت�ة ومتناسقةالكراس مهذ�ا، �قدر ما تكون شخص�ة المتعلم 

للوضع�ات السلو.�ة قائم فإن أفراد عینة الدراسة وهم یجتهدون في وضع معاییر للتقو�م 
�حققون �عدا سلو.�ا آخر في تنشئة المتعلم على النظام وعلى االلتزام �النظام المدرسي القائم 

التقو�م وفI المقار%ة و�الرجوع إلى الم�اد{ المستخدمة في إال أنه . على ضرورة التدوWن
المستمر المبني على عمل�ات المتا�عة لمسار التعلم لد6 التلمیذ و  تقو�مال�الكفاءات، فإن 

مدرسي، نجد أن ارت�ا< الكراس في الح�اة المدرس�ة للتلمیذ الض�$ وتعدیل السلوك 
مع�ار وما هو ) تنظ�م الكراس(�العالمات في االمتحانات، و.أنه مقابلة بین ما هو واجب 

. أمر من الناح�ة البیداغوج�ة متنافي مع توجیهات المنهاج) عالمة التقو�م المستمر(للتقی�م 
ین�غي استهداف ازدهار الشخص�ة �حیث یتم التأكید : ففي ملمح التخرج من التعل�م القاعد7"

في : " وفي نفس الس�اق نجد أ�ضا في المنهاج  1"روح االستقالل�ة والمسؤول�ة إ�قا°على 
 Iالكفاءات ذات الطا�ع المنهجي ین�غي أن �.ون التلمیذ قادرا على تنظ�م نفسه لتحقی Iتحقی

ف.یف �م.ن ر%$ الهدف المستمر في مراحل التعلم ضمن  2"عمل �منهج�ة تم.نه من إتمامه
عالمات في  وضععمل�ة التقو�م، �عمل�ة ضمن�ة هي التقی�م المرحلي الذ7 ینتهي �مجرد 

  ..رها في .راسهقام �ه مُ  ل عملالنقا<، مقاب.شف 
الدالالت التي توحي بها هذه النس�ة المرتفعة للذین �عتمدون على الكراس في التقو�م 
المستمر، ال تحقI أهداف المقار%ة في مجال التقو�م الذ7 �ستهدف ازدهار شخص�ة المتعلم 

وهو ما یتنافى مع التنظ�م الذاتي الذ7  ،إرضاء طرف آخر هو المدرسببل إنها تر%طه 
عالمات (ینطلI من تثمین اإلنجاز ..فاءة مستمرة ال تنتهي �مرحلة التقی�م العدد7 

و�Wقى السبب المفسر في هذا الجانب هو غ�اب رؤ�ة واضحة حول مفهوم التقو�م  ).االمتحان
                                                 

 6وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
 7المرجع السابI، ص 2
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لتي �م.ن استخدامها لد6 دة بین األساتذة  لتوض�ح المعاییر ا
فحسب المشرفین  .وضع عالمات التقو�م المستمر في .شوف النقا< في نها�ة .ل فصل

ه ال یوجد سلم واضح لتحوWل الكفاءات السلو.�ة التي 
تطور شخص�ة التلمیذ نحو االنض�ا< وتعدیل سلو.اته �ش.ل �م.ن من خالله 
 االمات رقم�ة، ما یجعل األساتذة یلجؤون إلى أسالیب مثل تصح�ح الكراس لتحوWله

في  Mélanie DERONNE∗إلى عالمة تع.س انض�ا< التلمیذ سلو.�ا، وهو ما یتوافI مع دراسة
   .غموض معاییر التقو�م لد6 أفراد العینة من األساتذة الذین استجو%هم حولها

             )24السؤال( المنهاجسلوك من 
 %النس�ة التكرار

30 10 

180 60 

90 30 

300 100  

  السلوك من المنهاج

  

لد6  %60هي والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة 
تلیها  .لق�اس سلوك التالمیذ في المنهاج
  .تعبر على وجود المعاییر أضعف نس�ة
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دة بین األساتذة  لتوض�ح المعاییر اوحّ وغ�اب أسالیب مُ 
وضع عالمات التقو�م المستمر في .شوف النقا< في نها�ة .ل فصل

ه ال یوجد سلم واضح لتحوWل الكفاءات السلو.�ة التي ، فإن∗التر%وWین ومستشار7 التوج�ه
تطور شخص�ة التلمیذ نحو االنض�ا< وتعدیل سلو.اته �ش.ل �م.ن من خالله 
المات رقم�ة، ما یجعل األساتذة یلجؤون إلى أسالیب مثل تصح�ح الكراس لتحوWله

إلى عالمة تع.س انض�ا< التلمیذ سلو.�ا، وهو ما یتوافI مع دراسة
غموض معاییر التقو�م لد6 أفراد العینة من األساتذة الذین استجو%هم حولها

سلوك من ال التي �ق�س بها األستاذمعاییر الیبین 

التكرار معاییر ق�اس السلوك من المنهاج

 توجد

180  ال توجد

  ال أعرف

300 المجموع

السلوك من المنهاج ق�اسمعاییر یبین  24الش8ل رقم 

والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة  أعاله تبین معط�ات الجدول
في المنهاج ال توجد معاییر�عبرون على أنه 

أضعف نس�ة %10، بینما تمثل %30نس�ة الذین ال �عرفون بـ 
                                         

 عد إلى نتائج المقابلة من فضلك
 Mélanie DERONNE سةدراعد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، 

                               سادسال الفصل

 

وغ�اب أسالیب مُ  ،المستمر
وضع عالمات التقو�م المستمر في .شوف النقا< في نها�ة .ل فصل

التر%وWین ومستشار7 التوج�ه
تطور شخص�ة التلمیذ نحو االنض�ا< وتعدیل سلو.اته �ش.ل �م.ن من خالله  يتظهر ف
المات رقم�ة، ما یجعل األساتذة یلجؤون إلى أسالیب مثل تصح�ح الكراس لتحوWلهوضع ع

إلى عالمة تع.س انض�ا< التلمیذ سلو.�ا، وهو ما یتوافI مع دراسة
غموض معاییر التقو�م لد6 أفراد العینة من األساتذة الذین استجو%هم حولها

یبین  49الجدول رقم

معاییر ق�اس السلوك من المنهاج

تبین معط�ات الجدول
�عبرون على أنه  األساتذة الذین

نس�ة الذین ال �عرفون بـ 
                                                

عد إلى نتائج المقابلة من فضلك ∗
عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك،  ∗
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غ�اب المعلومات المتعلقة تبین �.ل وضوح 
لى نتائج إ، و�الرجوع بتقو�م الكفاءات السلو.�ة في المنهاج لد6 فئة .بیرة من أفراد العینة

عدد الكفاءات السلو.�ة في مجال االنض�ا< 
في  85و في الثان�ة متوس$  118

یتقاطع في جانب منه مع غ�اب  
.ما یبین غ�اب الدافع�ة نحو . المنهاج لد6 فئة .بیرة من أفراد العینة حسب السؤال الخامس

و  ،الغموض الواضح في تحدید األطر المنهج�ة
نه حتى ولو حاول جاهدا استخراج أنواع الكفاءات 
مستو�ات إلسقاطها في واقع التلمیذ، فس�فشل، .ما تبینه النسبتین 
المرتفعتین لد6 أفراد العینة ممن �عبرون على عدم وجود معاییر لق�اس سلوك التلمیذ ونس�ة 

    )25السؤال(التالمیذ حلول لمشاكل
 %النس�ة التكرار

60 20 

180 60 

60 20 

300 100  

  اقتراح حلول لمشاكل التالمیذ

  

الجدول والتمثیل الموافI لها أن أعالها .ان لد6 أفراد 
العینة الذین عبروا على أنهم یوظفون المنهاج في اقتراح حلول لمشاكل التالمیذ أح�انا بنس�ة 
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تبین �.ل وضوح  ،الدالالت التي تع.سها هذه النسب
بتقو�م الكفاءات السلو.�ة في المنهاج لد6 فئة .بیرة من أفراد العینة

عدد الكفاءات السلو.�ة في مجال االنض�ا< تحلیل المحتو6 الذ7 قام �ه ال�احث فإن 
118.فاءة في مستو6 األولى متوس$ و  96 

یتقاطع في جانب منه مع غ�اب  وهذا العدد. .فاءة في الرا�عة متوس$ 100
المنهاج لد6 فئة .بیرة من أفراد العینة حسب السؤال الخامس

الغموض الواضح في تحدید األطر المنهج�ة أ�ضا �ع.سو اكتشاف توجیهات المنهاج، 
نه حتى ولو حاول جاهدا استخراج أنواع الكفاءات أ�حیث . دام المنهاج لد6 األستاذ

مستو�ات إلسقاطها في واقع التلمیذ، فس�فشل، .ما تبینه النسبتین الوتصن�فها حسب 
المرتفعتین لد6 أفراد العینة ممن �عبرون على عدم وجود معاییر لق�اس سلوك التلمیذ ونس�ة 

  .جهلهم أصال بوجودهاالذین �عبرون على 
حلول لمشاكل في اقتراحلمنهاج لاألستاذ  توظیفیبین 

التكرار توظیف المنهاج في حل مشاكل التالمیذ

 دائما

180  أح�انا

  أبدا

300 المجموع

اقتراح حلول لمشاكل التالمیذتوظیف األستاذ للمنهاج في یبین  25الش8ل رقم 

الجدول والتمثیل الموافI لها أن أعالها .ان لد6 أفراد الموجودة في نسب 
العینة الذین عبروا على أنهم یوظفون المنهاج في اقتراح حلول لمشاكل التالمیذ أح�انا بنس�ة 

                               سادسال الفصل

 

الدالالت التي تع.سها هذه النسب   
بتقو�م الكفاءات السلو.�ة في المنهاج لد6 فئة .بیرة من أفراد العینة

تحلیل المحتو6 الذ7 قام �ه ال�احث فإن 
 السلو.ي تقدر بـ
100الثالثة متوس$ و

المنهاج لد6 فئة .بیرة من أفراد العینة حسب السؤال الخامس
اكتشاف توجیهات المنهاج، 

دام المنهاج لد6 األستاذفي استخ
وتصن�فها حسب 

المرتفعتین لد6 أفراد العینة ممن �عبرون على عدم وجود معاییر لق�اس سلوك التلمیذ ونس�ة 
الذین �عبرون على 

یبین  50لجدول رقما

توظیف المنهاج في حل مشاكل التالمیذ

الش8ل رقم 

نسب التبین 
العینة الذین عبروا على أنهم یوظفون المنهاج في اقتراح حلول لمشاكل التالمیذ أح�انا بنس�ة 
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مساو�ة لنس�ة الذین . %20بدا بـ أ، تلیها نس�ة الذین عبروا على أنهم ال یوظفونه 60%
   .عبروا على أنهم �قومون بذلك دائما

الدالالت التي نستخرجها من هذه النس�ة المرتفعة للذین یوظفون أح�انا معط�ات   
انع.اس على ، �أنها %80أبدا تص�ح تقر�Wا یوظفونها ال المنهاج، مضافا إلیها نس�ة الذین 

في محاولة اندماج األساتذة في ح�اة  وذلك ،المقار%ة �الكفاءات تجاه متطل�ات ذأداء األستا
التالمیذ مدرس�ا، ما یجعل التعلم یخرج من إطاره المعرفي المتعلI �المعلومات فحسب، إلى 

وهو الذ7 �عتبر من  ،جانب آخر متعلI �المشار.ة والتكامل في األدوار بین األستاذ والتلمیذ
تحدد المقار%ة �الكفاءات أدوارا متكاملة جدیدة لكل :" وفI المنهاج الحال�ةأهم ممیزات المقار%ة 
ال �قومون لى تلك النس�ة المرتفعة ألفراد العینة الذین إلكن و�النظر  1".من المعلم والمتعلم

�م�ادرات منتظمة مستمرة تجاه التالمیذ لتعزWز الثقة في نفوسهم من خالل حلول المش.الت 
لین �عدد .بیر من حمّ فالتالمیذ �قبلون علیها مُ . من الح�اة المدرس�ة التي تعتبر جزءا طب�ع�ا

منها ما هو عائلي ومنها ما �أتي . المشاكل التي تع�قهم عن التعلم السل�م وتحقیI .فاءاته
فإذا .ان . من الشارع أو المح�$ االجتماعي �صفة عامة، ومنها ما �حصل داخل المدرسة

تر%و�ة مساحات القتراح الحلول، فلن �حصل التكامل الذ7 ال �ضع في مخططاته ال ذاألستا
( هذا المجال يالتي قام بها ال�احث ف ∗وهو ما تدعمه نتائج المالحظة. �شیر إل�ه المنهاج

أداؤها ف�ه  %35ال یوجد لدیها توظیف لتنم�ة شخص�ة المتعلم مضافا إلیها  %40فنس�ة  
  ).ضعیف
الت�این في خصائص التفسیرات التي �م.ن طرحها هنا وفI تصور ال�احث ترجع إلى   

أفراد العینة المستجو�ة، فنجد منهم من هو في حقل التعل�م منذ أكثر من عشرWن سنة، مقابل 
اساتذة ال تزال خبرتهم لم تتعد العشر سنوات، و�الرجوع إلى طرWقة التحاقهم �قطاع التر%�ة، 

دون المرور على  ،كماله للمرحلة الجامع�ة م�اشرة �عد مسا�قةإمن دخل �عد  فإننا نجد منهم
تكوWن في علم النفس التر%و7 میدان�ا أو تحضیر بیداغوجي �م.نه من استخدام األسالیب 

                                                 
 4لمتوس$، مرجع سابI، صوزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م ا 1
 .عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج     

التر%و�ة في التعامل مع سن المتعلمین الذ7 هو في مرحلة التعل�م المتوس$، موافI لمرحلة 
رجع ال�احث تفسیر هذه النسب المت�اینة أ�ضا إلى 
.ون األساتذة ال �ملكون الوقت الكافي لمشار.ة التالمیذ مشاكلهم وال�حث في حلول لهان 
سواء من المنهاج أو �الطرق الخاصة، إال أنه لو .انت هناك دورات تدرWب�ة وتكوWن�ة على 
هد �التعل�م، من استغالل تلك األنواع 

وهو ما . من الكفاءات التي تعین التلمیذ على تجاوز المش.الت المع�قة لتمدرسه السل�م
، وضعف المدرسة في السلو.�ة المخالفات

     )26السؤال( یبین رأY األستاذ في إشراك التالمیذ في النشاطات الجماع�ة

 %النس�ة التكرار

72 24 

228 76 

300 100  

 إشراك الفوضوEین في النشاطات الجماع�ة

  

شر.ون التالمیذ تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة األساتذة الذین �ُ 
مقابل النس�ة  %76على نس�ة بـأ في النشاطات الجماع�ة رغم الفوضى التي تصدر منهم هي 
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التر%و�ة في التعامل مع سن المتعلمین الذ7 هو في مرحلة التعل�م المتوس$، موافI لمرحلة 
رجع ال�احث تفسیر هذه النسب المت�اینة أ�ضا إلى .ما ی .اتهاالمراهقة المتمیزة بخصوص�

.ون األساتذة ال �ملكون الوقت الكافي لمشار.ة التالمیذ مشاكلهم وال�حث في حلول لهان 
سواء من المنهاج أو �الطرق الخاصة، إال أنه لو .انت هناك دورات تدرWب�ة وتكوWن�ة على 

هد �التعل�م، من استغالل تلك األنواع العحدیثي  أوWلة ذلك الستطاع األساتذة ذو7 الخبرة الطو 
من الكفاءات التي تعین التلمیذ على تجاوز المش.الت المع�قة لتمدرسه السل�م

المخالفات �مستو6 ∗∗دراسة زWاد بر.اتیتوافI مع ما جاء في 
  .في التح.م فیها ةاألساتذ

یبین رأY األستاذ في إشراك التالمیذ في النشاطات الجماع�ة 

التكرار إشراك الفوضوWین في النشاطات الجماع�ة

 أتجنب مشار.تهم

228  أوظفهم رغم الفوضى

300 المجموع

إشراك الفوضوEین في النشاطات الجماع�ةیبین  26الش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة األساتذة الذین �ُ 
في النشاطات الجماع�ة رغم الفوضى التي تصدر منهم هي 

  .%24الضع�فة لد6 الذین یتجنبون مشار.تهم بـ
                                         

 .عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، زWاد بر.ات

                               سادسال الفصل

 

التر%و�ة في التعامل مع سن المتعلمین الذ7 هو في مرحلة التعل�م المتوس$، موافI لمرحلة 
المراهقة المتمیزة بخصوص�

.ون األساتذة ال �ملكون الوقت الكافي لمشار.ة التالمیذ مشاكلهم وال�حث في حلول لهان 
سواء من المنهاج أو �الطرق الخاصة، إال أنه لو .انت هناك دورات تدرWب�ة وتكوWن�ة على 

ذلك الستطاع األساتذة ذو7 الخبرة الطو 
من الكفاءات التي تعین التلمیذ على تجاوز المش.الت المع�قة لتمدرسه السل�م

یتوافI مع ما جاء في 
األساتذالتكوWن لد6 

 51الجدول رقم 

إشراك الفوضوWین في النشاطات الجماع�ة

أوظفهم رغم الفوضى

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة األساتذة الذین �ُ   
في النشاطات الجماع�ة رغم الفوضى التي تصدر منهم هي 

الضع�فة لد6 الذین یتجنبون مشار.تهم بـ
                                                

عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، زWاد بر.ات ∗∗
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تع.س الجانب التر%و7 الكبیر الذ7 لیها هذه النس�ة المرتفعة، إالدالالت التي تشیر   
یتمتع �ه أفراد العینة، �غض النظر عن عالقته بتوجیهات المنهاج، .ون هذا األداء من 
الناح�ة البیداغوج�ة یتناسب والخبرات التي یتمتع بها أفراد العینة من جهة، ومن جهة ثان�ة 

منهم أثناء المشار.ة في  منهم الفوضى التي تصدر ةساتذاأل.ون المتعلمین في سن �قبل ف�ه 
األستاذ في هذه الحالة �.ون في وضع�ة معقدة، �.ون فیها من جهة متحمس ف. النشاطات

إلشراك جم�ع التالمیذ في النشاطات، لكن في نفس الوقت ال �ستط�ع أن یترك مجال الحرWة 
هنا و . واسع إلثارة التصرفات الفوضو�ة من طرف التالمیذ المعروفین �سلو.هم الفوضو7 

  .تبرز داللة النس�ة المرتفعة للذین عبروا على إشراك التالمیذ رغم الفوضى التي تصدر منهم
تر%و�ا قد �.ون ذلك مقبوال إذا .ان هذا اإلشراك في أوقات مت�اعدة وفي �عض   

الحصص والنشاطات، لكن و�الرجوع إلى البیداغوج�ات التي تصنف األستاذ .مدیر للحصة 
�ادة التسیب�ة التي ال �.ون لها األثر اإلیجابي على التعلم وتنم�ة فإنه سیدخل ضمن الق

.ما أن لذلك تأثیر سلبي على التعلم لد6 فئة من التالمیذ  .السلو.ات الصح�حة للمتعلمین
 ةالذین تزعجهم الحر.ات الكثیرة والفوضى غیر المنظمة، والتي تكون أثناء المراحل األساس�

الذین ال یتح.مون في  ةال�احث لد6 فئة األساتذ ∗وهذا ما الحظه. والحساسة لبناء التعلمات
   .%25مضافا إلیها نس�ة الذین یتح.مون �ش.ل ضعیف بنس�ة %35حر.ات التالمیذ بنس�ة 

النس�ة التي یتجنب فیها أفراد العینة مشار.ة التالمیذ في النشاطات رغم الفوضى تبدو   
الرجوع إلى بیداغوج�ا الكفاءات، فإن الفاعل�ة التي تحصل لد6 التالمیذ ضع�فة، لكن و�

ال إأمر طب�عي،  ،تالمیذه تجعل من االندفاع نحو المشار.ة ذوالحیو�ة التي �ستثیر بها األستا
فإذا .انت المقار%ة توجهه نحو االنسحاب من التلقین . .موجه یبرز هنا ذاألستاأن دور 

تستهدفه هنا أكثر في تعدیل سلو.ات التالمیذ، �حیث �.ون عملهم الجماعي نها إف ،لقاءواإل
الذ7 یدخل ضمن ح�اتهم المدرس�ة العاد�ة، التي یوظف فیها  مبني على االنض�ا< السلو.ي

أسالیب المنافسة والمشار.ة النشطة، ولكن �ش.ل ال ینع.س على تنم�ة الفوضى .�عد تر%و7 

                                                 
 .عد على نتائج المالحظة من فضلك ∗
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المنو< �األستاذ في أنه �قوم �العمل الع.سي في تعدیل وهنا نجد الدور . ینشؤون عل�ه
السلو.ات السلب�ة التي �أتي بها التالمیذ من داخل أسرهم أو من مح�طهم االجتماعي الذ7 

وترجع  .تعودوا ف�ه على التعلم �الطرق الفوضو�ة، إلى تعلم منتظم �سود ف�ه االنض�ا<
   .اغوج�ات الحدیثة للتر%�ةاألس�اب حسب ال�احث إلى ضعف التكوWن وفI البید

  الثان�ةحوصلة التحلیل والمناقشة ألسئلة الفرض�ة 

توظیف أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �حقI .ثیرا أ�عاد المقار%ة : الثالثة التذ8یر 6الفرض�ة
  .ض�طه لسلوك المتعلمین�الكفاءات، �

تحقیI أفراد تحلیل الجداول الثماني السا�قة �قودنا إلى تلخ�ص اتجاهها جم�عا نحو    
�ش.ل العینة من أساتذة التعل�م المتوس$ لأل�عاد السلو.�ة التي جاءت في المناهج المدرس�ة 

  .داخل الصف وخارجه وذلك �ض�طهم الضعیف لسلو.ات المتعلمینغیر مقبول، و متوس$ 
ما هي في الحق�قة في المدرسة، علیها في مرحلة التعل�م المتوس$  وادفاألسالیب التي تعوّ 

وهي .لها أسالیب تقلید�ة غیر تر%و�ة، ال . تحدث خارجهاسو6 انع.اس على األسالیب التي 
مبن�ة حیث أن التر%�ة األسرWة النفس�ة واالجتماع�ة، تراعي خصائص المتعلمین وحاجاتهم 

والمعاملة . الحرWة المطلقة في التصرفات�أو  ،للمراهIالضغ$ واإلكراه 7 نق�ض، �حدّ  على
التي یتلقاها في الشارع وفي .ثیر من األماكن �ما فیها المدرسة، تجعله �فقد مستو6 التعدیل 

  .بینهما والض�$ المتوازن الذ7 یراعي خصائصه
ففي السؤال التاسع عشر والموجه لهم حول استعمالهم ألسلوب الثواب .انت النس�ة 

من أفراد العینة موظفین لألسالیب التر%و�ة المبن�ة على تدع�م  %60مرتفعة �ش.ل یوحي أن 
لكن و�الرجوع إلى مفهوم الكفاءات . التالمیذ نفس�ا نحو السلوك السو7 �اإلثا�ة والتشج�ع

السلو.�ة التي تبینها المقار%ة �الكفاءات وفI المناهج نجدها تر%$ الثواب �االنض�ا< الذاتي 
7 یثاب عل�ه المتعلم �عیدا عن إرضاء  األستاذ، و�عیدا عن التعلI �العالمات التي تقدم الذ

ا منهم أنه یدخل في التر%�ة وهو ما �قع ف�ه األساتذة ظنّ . له .جزاء عن السلو.ات اإلیجاب�ة
مبني نجده ال�عد الموجود في هذه التر%�ة  ففي. �الثواب المعروفة خاصة في التر%�ة اإلسالم�ة



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 390 

تحت رقا�ة ذات�ة تنطلI من المعتقد في  ،على االستمرار في التصرف وفI ضوا�$ المجتمع
رقا�ة غیب�ة هي التي نجدها عند الذ7 یبتعد عن الغش والكذب  موظفةضررها أو نفعها، 

.منطلI واألنان�ة والظلم واالحتقار والتعالي و.ل األخالق الذم�مة التي ترت�$ �الجزاء الدنیو7 
ُ َعَلى ُ.لِّ {: وصدق هللا تعالى في القرآن. لذات�ة المر%وطة �الجزاء األخرو7 للقناعة ا َّ́ َوَ.اَن 

َ َ�ْعَلُم َما ِفي َأْنُفِسُ.ْم َفاْحَذُروهُ {: و.ذلك قوله تعالى] 52اآل�ة. األحزاب[} َشْيٍء َرِقیً�ا َّ́ } َواْعَلُموا َأنَّ 
. �االستمرار فستنتهي فاعلیتها �مجرد انتهاء الثوابفالرقا�ة إذا لم ترت�$  ]235اآل�ة: ال�قرة[

.الطرق التي الح~ ال�احث استخدامها لد6 الكثیر من األساتذة �استخدامهم للعالمات 
لكنها تنتهي �مجرد انقضاء فترة . .طرWقة إلثا�ة التالمیذ على تصرفات توحي �االنض�ا<

  .اء االنتقال إلى مستو6 آخرنات أو تغیر ظروف الدراسة واألستاذ الحقا أثنااالمتح
السؤال العشرون والواحد والعشرون .انت نسبهما تع.س عدم التح.م في ض�$ السلو.ات 
التي تصدر من التالمیذ �استخدام أسالیب العقاب البدني أو اللفظي أو الرمز7، مما یوحي 

دة أهمها التأثیر واألس�اب عدی. �عد المنهاج عن التوظیف في أداء نس�ة .بیرة من أفراد العینة
وعدم  على المدرسةوخاصة منها اإلعالم الذ7 أشرنا إل�ه من طرف مؤسسات المجتمع 

السلو.�ة التي تصدر من  من المخالفات توظیف أسالیب التنشئة السو�ة للحدّ على  قدرتها
   .التالمیذ
سلو.�ة السؤال الثاني �عد العشرWن .ان رأ7 أفراد العینة ف�ه في مسألة الغش .مخالفة   
بین من یلحظون لجوء التالمیذ للغش �.ثرة أو  %72من التالمیذ مرتفع النس�ة بـ  تصدر

ما یجعلهم یلجؤون إلى  ،أح�انا، وهذا �ع.س العجز الحاصل منهم في التحصیل العلمي
وهنا نر%$ أهداف المنهاج �ال�عدین . أسلوب الغش .مخرج من فشلهم في أسئلة التقو�م

حیث أن نصف أفراد عینة الدراسة . الكفاءات المسطرة في المنهاجالمعرفي والسلو.ي في 
لمهمة �.ون األمر لدیهم �مثا�ة ا *وهم ال �فرقون بین مختلف الكفاءات السلو.�ة والمعرف�ة

إذ ما دام التلمیذ یر6 . المستحیلة، في تحقیI الض�$ السلو.ي والتح.م في تصرفات التالمیذ

                                                 
 .عد إلى السؤال السا�ع من فضلك *
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مستقبله في التحصیل المعرفي والحصول على العالمات هو الهدف، و�.ون هذا التصور 
االنض�ا< الذاتي المبني ذات�ا على توظیف مدعم من طرف األسرة والمجتمع، فلن �حصل 

  . ة وقبلها األخالق اإلسالم�ة التي تحد من المخالفات السلو.�ة .الغشاألخالق العلم�
السؤال الموالي الذ7 یناقش رأ7 األساتذة في استعمالهم للكراس .مع�ار في عالمة   

�ما یؤ.د الفهم الخاطئ والتقلید7 للتر%�ة  %�70ع.س ارتفاع النس�ة إلى  التقو�م المستمر
فإذا عممنا هذه النس�ة على مجتمع . من طرف المتعلم االسل�مة على السلوك المنض�$ ذات�

الدراسة فإن األسلوب التقلید7 في التقو�م �عتبر نشاز في سیرورة التدرWس �الكفاءات، حیث 
ال �م.ن تصور المقار%ة التي تتبنى النظرWة المعرف�ة الداع�ة إلى التقو�م التكوWني المستمر 

تنم�ة شخصیته المدرس�ة، وفي نفس الوقت �سعى من طرف المتعلم لتقی�م مد6 تقدمه في 
 فاألسلوب هنا .نحو إرضاء األستاذ �التنظ�م للكراس �غ�ة الحصول على عالمات مرتفعة

�$ تأهم م.ون تر%و7 لد6 المتعلم في بناء شخصیته التي �قدر فیها ذات�ا إنجازه، وWر  عرقل�
المتعلم هو الفاعل األساسي في تكوWن : " وفI تصور المنهاج )نقصد األستاذ( بتقدیر الغیر

وهنا تتحول الوظ�فة  1."واألستاذ هو المرجع الذ7 یوفر خبرته في خدمة اآلخرWن. ذاته
، و�ض�ع الهدف اجهمتاألساس�ة لألستاذ من خدمة المتعلمین إلى مراق�ة أفعالهم التي هي ن

�سبب فقدان معاییر التقی�م  ،اءة منض�طة ذات�االتر%و7 الذ7 ُ�.ّون في المتعلم شخص�ة بن
الذ7 عبر ف�ه أفراد العینة أنه ال توجد معاییر لق�اس السلوك  24وفI نسب السؤال لسلو.اته 

و%ین . بین من �عبر على عدم وجود معاییر لق�اس السلوك %90بنس�ة مرتفعة تصل إلى 
   .من ال �عرف تواجدها في المنهاج

والعشرون �عبر ف�ه أفراد العینة على مشار.ة التالمیذ في حل الخامس  السؤال
ممن �حاولون أح�انا في ذلك �.ون  %60مضافا إلیها  %20المشاكل التي تعترضهم بنس�ة 

حل المش.الت التي  علىدة التالمیذ عفي المحصلة نس�ة معتبرة غیر مساهمة في مسا

                                                 
 77وزارة التر%�ة الوطن�ة، منهاج مادة التر%�ة التكنولوج�ة، مرجع سابI، ص 1
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في مرحلة  ذاألستافي عدم قدرة  عامل مؤثر �ش.ل قو7 تعترضهم، وأكید أن عامل الزمن 
  .التعل�م المتوس$ على التقرب من التلمیذ ومحاولة مساعدته في حل المش.الت التي تعترضه

السؤال األخیر في هذه الفرض�ة .انت نس�ه مختلفة عما سبI، �سبب تعبیر أفراد العینة على 
فهذه داللة على الخبرة التي . %76توظ�فهم للتالمیذ رغم الفوضى التي تصدر منهم بنس�ة 

ارج المدرسة خیتمتع بها األساتذة في التعامل مع التالمیذ في وضع�ات أص�حنا نتعود علیها 
.ما أن . وداخلها، �سبب الحر.ات الزائدة وغیر المراق�ة التي �اتت تصدر من المتعلمین

حیث . �م المتوس$التعلفي عامل آخر جعل التعامل مع سن المتعلمین جدید على األساتذة 
�ات االنتقال إلى المتوس$  �عد اإلصالحات، أنه �حذف السنة السادسة من التعل�م االبتدائي

التخوف لزWادة �سن اإلحد6 عشر �عدما .ان في سن اإلثناعشر، فهذا الفارق قد �.ون سب�ا 
ة واالحت�ا< لد6 األساتذة في التعامل معهم �حذر، .ونهم أصغر سنا مما سبI في السن

المجتمع من تغیرات في  أفرادوقد نعز7 هذه النس�ة إلى ما یلحظه .  السا�عة في النظام القد�م
أسالیب التعامل مع األطفال �ش.ل �ظهر ف�ه التدلیل واالهتمام الزائد من �عض األسر 
ألطفالهم في مثل هذا السن، ولذلك فأفراد العینة عبروا على تعاملهم معهم رغم الفوضى، 

لى أن تخوفهم من التعامل الخشن أو القاسي، قد �سبب لألستاذ مش.الت مع تأكیدا ع
*األول�اء، وهو ما الحظه ال�احث

  .تكرار لزWارات األول�اء لألساتذة في هذا الشأنمن  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .المالحظة من فضلكعد على نتائج  *
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  المتعلقة 6الق�م االجتماع�ة 

                                             )27السؤال(یبین الوسائل التي تم.ن األستاذ من تحقیI التعاون بین التالمیذ
 %النس�ة التكرار

96 32 

84 28 

120 40 

300 100  

  وسائل تحقیT التعاون بین التالمیذ

  

تمثل معط�ات الجدول أعاله والتمثیل الموافI لها أن أفراد العینة الذین عبروا على أنه 
، تلیها نس�ة %40ال مجال للعمل الجماعي لتحقیI التعاون بین التالمیذ �مثلون أعلى نس�ة بـ

، بینما .انت أضعف نس�ة لد6 
  ..أضعف نس�ة

لنا عدم تحقیI أفراد العینة لأل�عاد االجتماع�ة 
نس�ة المعبرWن على عدم وجود مجال 
للعمل الجماعي داخل الصف �مثلون تقر�Wا نصف عینة الدراسة، و�غض النظر عن عالقة 
برامج �عض المواد الدراس�ة التي �صعب تحقیI النشاطات الجماع�ة فیها، فإن متطل�ات 
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المتعلقة 6الق�م االجتماع�ة  را6عةب�انات الفرض�ة التحلیل 

یبین الوسائل التي تم.ن األستاذ من تحقیI التعاون بین التالمیذ
التكرار وسائل تحقیI التعاون بین التالمیذ

 ال�حوث الجماع�ة المنزل�ة

  النشاطات داخل القسم

120  ال مجال للعمل الجماعي

300 المجموع

وسائل تحقیT التعاون بین التالمیذ یبین 27الش8ل رقم 

تمثل معط�ات الجدول أعاله والتمثیل الموافI لها أن أفراد العینة الذین عبروا على أنه 
ال مجال للعمل الجماعي لتحقیI التعاون بین التالمیذ �مثلون أعلى نس�ة بـ

، بینما .انت أضعف نس�ة لد6 %32استخدام ال�حوث الجماع�ة المنزل�ة بـ
.أضعف نس�ة %28الذین عبروا على استعمالهم  للنشا< داخل الصف بـ 

لنا عدم تحقیI أفراد العینة لأل�عاد االجتماع�ة  تبین تع.سها هذه النسبالدالالت التي 
نس�ة المعبرWن على عدم وجود مجال حیث أن ، في مستو6 الق�م حسب المنهاج �ش.ل مقبول

للعمل الجماعي داخل الصف �مثلون تقر�Wا نصف عینة الدراسة، و�غض النظر عن عالقة 
برامج �عض المواد الدراس�ة التي �صعب تحقیI النشاطات الجماع�ة فیها، فإن متطل�ات 

                               سادسال الفصل

 

تحلیل .  5.  1 . 2

یبین الوسائل التي تم.ن األستاذ من تحقیI التعاون بین التالمیذ 52الجدول رقم
وسائل تحقیI التعاون بین التالمیذ

ال�حوث الجماع�ة المنزل�ة

النشاطات داخل القسم

ال مجال للعمل الجماعي

  

تمثل معط�ات الجدول أعاله والتمثیل الموافI لها أن أفراد العینة الذین عبروا على أنه 
ال مجال للعمل الجماعي لتحقیI التعاون بین التالمیذ �مثلون أعلى نس�ة بـ

استخدام ال�حوث الجماع�ة المنزل�ة بـالمعبرWن على 
الذین عبروا على استعمالهم  للنشا< داخل الصف بـ 

الدالالت التي 
في مستو6 الق�م حسب المنهاج �ش.ل مقبول

للعمل الجماعي داخل الصف �مثلون تقر�Wا نصف عینة الدراسة، و�غض النظر عن عالقة 
برامج �عض المواد الدراس�ة التي �صعب تحقیI النشاطات الجماع�ة فیها، فإن متطل�ات 
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فس المستو6 من بن أساتذة الموادجاءت متماثلة وموجهة لجم�ع  ،∗التي حللها ال�احث المنهاج
: ، فقد جاء في المنهاجالتأكید على تحقیI الق�م في التعلمات التي تحصل لد6 التالمیذ

تسعى المنظومة التر%و�ة، من خالل المناهج التعل�م�ة، و�قطع النظر عن خصوص�ات "
مجاالت المعارف وحقول المواد التي تتكفل بها، و�صفة متكاملة مع التر.ی�ات األخر6 

فهذا التأكید یجعلنا  1."إلى تحقیI إ�صال وٕادماج الق�م المتعلقة �االخت�ارات الوطن�ة للمنظومة،
طرق التي �ستعملونها في دروسهم تغیب فیها أهم أن النفسر نتائج تعبیر أفراد العینة على 

تدخل فالتعاون ق�مة . ق�مة من الق�م التر%و�ة التي تساهم في بناء شخص�ة التلمیذ االجتماع�ة
وتنشئة األطفال علیها منذ الصغر ُتعّد أداة لتماس.هم واستمرار . تضامن أفراد المجتمعفي 

من خالل التكامل الذ7 �حصل في  ُلحمتهم وتغلُّبهم على المشاكل االجتماع�ة التي تعترضهم
نجد دور.ا�م �شیر إلى لف~ التكامل "وفي هذا المجال . شخص�اتهم االجتماع�ة تجاه �عضهم

لى الدرجة التي یتقاسمها أو �شترك فیها .ل من الق�م، المواقف، المعتقدات، إاالجتماعي 
ولذلك فتفسیرنا لضعف التوظیف للعمل  2."أنما< السلوك بین أعضاء المجموعة االجتماع�ة

تعبر على غ�اب أسالیب التكوWن القاعد7 لألساتذة  %28الجماعي داخل الصف وفI نس�ة 
من حیث الممارسة من جهة ومن جعة أخر6 من حیث  ،على استخدام توجیهات المنهاج

  .الوظ�فة االجتماع�ة التي یؤدیها المنهاج في ترسیخ الق�م االجتماع�ة المشتر.ة لد6 المعلمین
في تحقیI الكفاءات ذات �الرغم من أن المقار%ة �الكفاءات تولي أهم�ة .بیرة للتعاون   

ضمن فرIW لتحقیI مشروع جماعي العمل :"حسب المنهاجالطا�ع االجتماعي والشخصي 
التفتح على الفروق الفرد�ة، والع�ش مع اآلخرWن : "وفي نفس المجال 3)."تعاون، مساهمة(

نس�ة أفراد العینة ممن �ستخدمون ال�حوث الجماع�ة المنزل�ة �ما  إال أن 4."والتعاون معهم

                                                 
 عد إلى نتائج تحلیل محتو6 المناهج من فضلك ∗
 5وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
، مصر العر%�ة للنشر والتوزWع، 1،<النظرEات االجتماع�ة والممارسة ال6حث�ةفیلیب جونز، ترجمة دمحم �اسر الخواجة،  2

 234، ص2010القاهرة، مصر، 
 8وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 3
  8نفس المرجع، ص 4
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الذ7 ر%ما �قع فعل�ا  ،�ساهمون ولو �ش.ل رمز7 في تحقیI التعاون 
  . �حققون التعاون نسب�ا .هدف�ق�ة أفراد المجموعة 

                                                          )28السؤال(في توظیف ق�مة التطوع لد  التالمیذ
 %النس�ة التكرار

60 20 

150 50 

90 30 

300 100  

  استغالل البرنامج في توظیف ق�مة التطوع

  

األساتذة الذین ال �ستغلون التمثیل الموافI لها، أن نس�ة 
�عبرون على أن تلیها نس�ة الذین 

  .%20بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین �ستغلونه بـ 
تشیر إلى أن أفراد عینة  نستخرجها من هذه النسب

حیث أن . �الكفاءات في �عدها االجتماعي �ش.ل مقبول
نصفهم ال �ستغل البرنامج في إثارة التالمیذ نحو ق�مة مهمة من الق�م التر%و�ة واالجتماع�ة 
التي إن غابت في تنشئة المتعلمین في صغرهم، فسینمو لدیهم االتكال على الغیر واألنان�ة 
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�ساهمون ولو �ش.ل رمز7 في تحقیI التعاون  ،�عادل ثلث أفراد العینة
�ق�ة أفراد المجموعة ل هممن طرف تلمیذ أو اثنین، لكن بتسجیل

في توظیف ق�مة التطوع لد  التالمیذالبرنامج  استغاللیبین 

التكرار البرنامج في توظیف ق�مة التطوع

 أستغل

150  ال أستغل

  ال �سمح الوقت

300 المجموع

استغالل البرنامج في توظیف ق�مة التطوعیبین  28ش8ل رقم 

التمثیل الموافI لها، أن نس�ة تمثل معط�ات الجدول و 
تلیها نس�ة الذین  %50في توظیف ق�مة التطوع تش.ل أعلى نس�ة بـ

بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین �ستغلونه بـ  %30الوقت ال �سمح لهم بذلك بـ
نستخرجها من هذه النسبالدالالت اإلحصائ�ة التي 

�الكفاءات في �عدها االجتماعي �ش.ل مقبوللمقار%ة ا أ�عادالدراسة ال �حققون 
نصفهم ال �ستغل البرنامج في إثارة التالمیذ نحو ق�مة مهمة من الق�م التر%و�ة واالجتماع�ة 
التي إن غابت في تنشئة المتعلمین في صغرهم، فسینمو لدیهم االتكال على الغیر واألنان�ة 

                               سادسال الفصل

 

�عادل ثلث أفراد العینة
من طرف تلمیذ أو اثنین، لكن بتسجیل

یبین  53الجدول رقم

البرنامج في توظیف ق�مة التطوعاستغالل 

  

تمثل معط�ات الجدول و 
في توظیف ق�مة التطوع تش.ل أعلى نس�ة بـالبرنامج 

الوقت ال �سمح لهم بذلك بـ
الدالالت اإلحصائ�ة التي   

الدراسة ال �حققون 
نصفهم ال �ستغل البرنامج في إثارة التالمیذ نحو ق�مة مهمة من الق�م التر%و�ة واالجتماع�ة 
التي إن غابت في تنشئة المتعلمین في صغرهم، فسینمو لدیهم االتكال على الغیر واألنان�ة 
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من والتكافل الذ7 �حاف~ على النظام االجتماعي في المجتمع أفراد سلبیون نحو التضا أوWنش
   .و�ضمن استمرارWته ود�مومته

بإضافة نس�ة الذین �عبرون على أن الوقت ال �سمح بتوظیف ق�مة التطوع من 
من أساتذة التعل�م المتوس$  %80ف العینة المشار إل�ه سا�قا، فإن صالبرنامج، لن

جتماع�ة المعبرة عن الرؤ�ة العصرWة للمدرسة المستجو%ین، �فتقرون إلى توظیف الكفاءات اال
لكننا ال . في تحولها من األسلوب المعرفي التراكمي، إلى األسلوب االجتماعي التفاعلي

نستط�ع تحمیل األستاذ وحده هذا التأخر في توظیف الق�م االجتماع�ة، بل إن تخط�$ 
   فإن  ∗ل ال�احث لمحتو�اتهاالمناهج الذ7 �عتمد �ش.ل .بیر على الجانب المعرفي، حسب تحلی

نس�ة تواجد الق�م في مناهج التعل�م المتوس$ .انت �المقارنة مع الكفاءات المعرف�ة والسلو.�ة 
 متوس$ وفي الثالثة %17.43 متوس$ وفي الثان�ة %17.99في األولى متوس$ ( تمثل 
األستاذ ما �ع.س ضعف تواجدها .مؤشر یدفع ) %17.44 متوس$ وفي الرا�عة 19.91%

  .نحو ال�حث عن أسالیب توظ�فها
إن الدالالت التي تع.سها نس�ة الذین یجتهدون في توظیف المنهاج نحو توظیف   

رغم أنها ضع�فة فهي تع.س ق�مة التطوع في الواقع، أین تنتشر  %20ق�مة التطوع بنس�ة 
وة بین �ش.ل ضعیف بین أفراد المجتمع �سبب تعقد الظروف االجتماع�ة التي وسعت اله

و�اتت الق�م . األفراد فأص�حت المصلحة الفرد�ة تطغى على جم�ع العالقات االجتماع�ة
درسة في الم .س علىعاألمر الذ7 ان. المنظمة للمجتمع والمساهمة في تضامنه ضع�فة

نظامها االجتماعي بین المعلمین ف�ما بینهم أو ف�ما بینهم و%ین المتعلمین أو بین المتعلمین 
هنا نجد المش.لة التي تتعلI �غ�اب األدوات والنشاطات الممنهجة لتحقیI تلك الق�م و . أنفسهم

ولذلك فالنس�ة الممثلة في الجدول تعبر على المسؤول�ة التر%و�ة التي تحرك . في المجتمع
�عض الفئات القلیلة في عددها نحو العمل التطوعي مع التالمیذ، �عیدا عن توجیهات 

  .على مثل هذه الكفاءات .ما أشرنا سا�قا المنهاج التي ال تتوفر

                                                 
 .عد إلى نتائج تحلیل المحتو6 من فضلك ∗
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                 )29السؤال( نشاطاتالق�مة الصدق في 

 %النس�ة التكرار

90 30 

210 70 

300 100  

  المنهاج في توظیف ق�مة الصدق

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة المعبرWن من أفراد العینة على 
متجاوزة ق�مة الذین  %70عدم استخدامهم للمنهاج في توظیف ق�مة الصدق هي األكبر بـ 

على الغ�اب الكبیر لد6 غالب�ة أفراد العینة 
ساس .ون المنهاج ال والسبب یرجع �األ

، ما عدا في مادة ∗�حتو7 على .فاءات واضحة في تنم�ة الق�م الخلق�ة حسب تحلیل ال�احث
یها التصرWح أكثر للق�م الخلق�ة، واحتوائها على 

 32تحتو7 على  ∗∗والمناهج حسب دراسة سا�قة لل�احث
أولى، ثان�ة، ثالثة، را�عة (.فاءة من مجموع .فاءات مادة التر%�ة اإلسالم�ة للمستو�ات األر%ع 

 عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة ال�احث حول النص الدیني في مناهج التر%�ة اإلسالم�ة
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ق�مة الصدق في  في توظیفالمنهاج  استخدامیبین 

التكرار استخدام المنهاج في توظیف ق�مة الصدق

 نعم 

210  ال 

300 المجموع

المنهاج في توظیف ق�مة الصدقاستخدام یبین  29ش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة المعبرWن من أفراد العینة على 
عدم استخدامهم للمنهاج في توظیف ق�مة الصدق هي األكبر بـ 

  .%30عبروا على استخدامه في ذلك بنس�ة 
على الغ�اب الكبیر لد6 غالب�ة أفراد العینة  لُّ هنا تدُ الدالالت اإلحصائ�ة التي نستقیها 

والسبب یرجع �األ. في توظیف المنهاج لق�مة الصدق لد6 التالمیذ
�حتو7 على .فاءات واضحة في تنم�ة الق�م الخلق�ة حسب تحلیل ال�احث

یها التصرWح أكثر للق�م الخلق�ة، واحتوائها على فترض فرغم أنها مادة �ُ التر%�ة اإلسالم�ة التي 
والمناهج حسب دراسة سا�قة لل�احث ..فاءات تحث على ق�مة الصدق

.فاءة من مجموع .فاءات مادة التر%�ة اإلسالم�ة للمستو�ات األر%ع 
  .والتي تخص هذا المجال

                                         

 .عد إلى نتائج تحلیل المحتو6 من فضلك
عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة ال�احث حول النص الدیني في مناهج التر%�ة اإلسالم�ة

                               سادسال الفصل

 

یبین  54الجدول رقم

استخدام المنهاج في توظیف ق�مة الصدق

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة المعبرWن من أفراد العینة على 
عدم استخدامهم للمنهاج في توظیف ق�مة الصدق هي األكبر بـ 

عبروا على استخدامه في ذلك بنس�ة 
الدالالت اإلحصائ�ة التي نستقیها 

في توظیف المنهاج لق�مة الصدق لد6 التالمیذ
�حتو7 على .فاءات واضحة في تنم�ة الق�م الخلق�ة حسب تحلیل ال�احث

التر%�ة اإلسالم�ة التي 
.فاءات تحث على ق�مة الصدق

.فاءة من مجموع .فاءات مادة التر%�ة اإلسالم�ة للمستو�ات األر%ع 
والتي تخص هذا المجال) متوس$

                                                
عد إلى نتائج تحلیل المحتو6 من فضلك ∗

عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة ال�احث حول النص الدیني في مناهج التر%�ة اإلسالم�ة ∗∗
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نحو إظهار أهم سبب في غ�اب التوظیف لق�مة الصدق لد6 أفراد الدالالت إذا تتجه 
یبني علیها المدرس مسار التنشئة المدرس�ة على هذا النوع  ،العینة في غ�ابها ..فاءة مستقلة

 مهني فق$واجب الضمن النه یتجه إلى توظ�فها ضمن مساره التر%و7 .مفهوم إبل  .من الق�م
، تت�عها نشاطات وٕاجراءات �مارسها أ7 أستاذ مدرسي ول�س ..فاءة رسم�ة متبناة في منهاج

  .في أ7 مادة حتى وٕان .انت غیر مادة التر%�ة اإلسالم�ة
معنا من معط�ات إحصائ�ة  حسب ما مرّ  لعینة الدراسةإن .ثیرا من الق�م �النس�ة 

مع أنه مشا�ه . تتجه نحو تحمیل المسؤول�ة في توظ�فها حسب التخصص في التدرWس
وهي ف.رة خاطئة مؤداها االنسحاب من . لتحمیل مؤسسات المجتمع للمدرسة لنفس المسؤول�ة

مفهوم لكن و�الرجوع إلى . د ألنظمة المجتمع المختلفةم الق�م الموحِّ لّ المشار.ة في بناء سُ 
توظیف الكفاءات العرض�ة، فإن التكامل األفقي بین أساتذة نفس الصف، یخرجنا من تلك 

من  ةفي المنهاج للخط$ التي تم.ن األساتذغ�اب التفعیل � ذلك فسرنو . النظرة الخاطئة
 المنهاج �ستغلون  الذین نس�ة نر6  عندما لكن  .تطبیI الكفاءات االجتماع�ة في حدود المدرسة

رغم ضعفها، فهي تشیر إلى طرح عامل آخر  %30 بـ والمقدرة الصدق ق�مة توظیف في
حیث نالح~ غ�ا�ه . یتمثل في دور المشرف التر%و7 في عمل�ة التكوWن المستمر لألساتذة

التي  ∗∗∗�ش.ل .بیر، إلى درجة أن الفاعل�ة المفقودة التي عبروا عنها من خالل المقابلة
 .ضمن مستجدات المقار%ة �الكفاءات وجودهاحي �عدم أجراها ال�احث مع عینة منهم، تو 

فالمشرف التر%و7 یتمتع �صالح�ات .بیرة تم.نه من التكوWن البیداغوجي والتر%و7 والنفسي 
لكن و�سبب ضعف تكوWنه . لألستاذ حتى �حقI الكفاءات االجتماع�ة التي من أهمها الصدق

  .مة في الواقع المدرسيفهو غیر قادر على تدرWب المعلم على تجسید هذه الق�
المنهاج ُ�عّد .ما أشرنا عامال مفسرا لهذه النسب �التوجه نحو الق�م �ش.ل   

في المنظومة الق�م�ة العالم�ة ول�س المنظومة اإلسالم�ة التي  جعلمي مبني على االندما
ُتفعل الجانب الغیبي نحو الجزاء في تحر7 الصدق، ما یجعل فاعلیته تتضاءل لد6 المعلم 

  .والمتعلم على السواءن وهو الذ7 �عاب على الس�اسة التر%و�ة �عد اإلصالحات
                                                 

∗∗∗  
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                                              )30السؤال(تحقیT التضامن بین التالمیذ

 %النسبة التكرار

90 30 

180 60 

30 10 

300 100  

  تحقیT التضامن

  

الذین �ستخدمون  ةاألساتذتمثل معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة 
منهاج في توظیف ق�مة التضامن لد6 المتعلمین أح�انا هم الذین �ش.لون أكبر نس�ة 
بینما لم تكن نس�ة الذین �ستخدمونه �ش.ل 

تبین أن استخدام المنهاج من طرف 
غیر متوفر �ش.ل مقبول �حقI .فاءات المقار%ة 

 %70أح�انا �ش.ل نس�ةأو �ستخدمونه 
ألن . تع.س حق�قة هذه الق�مة في الواقع المعاش داخل األسرة والمجتمع

المفروض علیهما من  التأثیرالمدرسة ونظامها التر%و7 �عد اإلصالحات تع�شان مرحلة من 
النوو�ة فالتغیر االجتماعي الحاصل في أنما< األسر 

. داخل المجتمع الجزائر7 وفي مدینة الجلفة على الخصوص
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تحقیT التضامن بین التالمیذفي  منهاجیبین �8ف�ة استخدام ال

التكرار في تحقیI التضامن 

 .ثیرا

180  أح�انا

  أبدا

300 المجموع

تحقیT التضامناستخدام المنهاج في یبین  30ش8ل رقم 

تمثل معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة 
منهاج في توظیف ق�مة التضامن لد6 المتعلمین أح�انا هم الذین �ش.لون أكبر نس�ة 

بینما لم تكن نس�ة الذین �ستخدمونه �ش.ل . تلیها نس�ة الذین �ستخدمونه �ش.ل .ثیر
  .أضعف نس�ة. %

تبین أن استخدام المنهاج من طرف  تع.سها هذه النسبالدالالت اإلحصائ�ة التي 
غیر متوفر �ش.ل مقبول �حقI .فاءات المقار%ة  ،عینة الدراسة في المجال االجتماعي
أو �ستخدمونه �ستخدمونه ال �الكفاءات، حیث أن مجموع الذین 

تع.س حق�قة هذه الق�مة في الواقع المعاش داخل األسرة والمجتمعوهي نس�ة عال�ة 
المدرسة ونظامها التر%و7 �عد اإلصالحات تع�شان مرحلة من 

فالتغیر االجتماعي الحاصل في أنما< األسر . هاألسرة  تجعلهما تا�عین لنواتج
داخل المجتمع الجزائر7 وفي مدینة الجلفة على الخصوصالمش.لة لنس�ة .بیرة من األسر 

                               سادسال الفصل

 

یبین �8ف�ة استخدام ال 55الجدول رقم

في تحقیI التضامن  المنهاجاستخدام 

  

تمثل معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة   
منهاج في توظیف ق�مة التضامن لد6 المتعلمین أح�انا هم الذین �ش.لون أكبر نس�ة ال
تلیها نس�ة الذین �ستخدمونه �ش.ل .ثیر %60بـ

%10 سو6 نادر 
الدالالت اإلحصائ�ة التي   

عینة الدراسة في المجال االجتماعي
�الكفاءات، حیث أن مجموع الذین 

وهي نس�ة عال�ة 
المدرسة ونظامها التر%و7 �عد اإلصالحات تع�شان مرحلة من 

األسرة  تجعلهما تا�عین لنواتج
المش.لة لنس�ة .بیرة من األسر 
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لعدة  ابتعادا �ضعف توظ�فها للق�م االجتماع�ة .ق�مة التضامن
أس�اب، أهمها النم$ السائد في تقس�م العمل، الذ7 حّول النسI االقتصاد7 والثقافي لألفراد 
لماد7، وال�حث عن األسالیب التحررWة من ت�ع�ة 

.ما أن خروج المرأة . العائلة والواج�ات االجتماع�ة التي ُتعّد ق�مة التضامن واحدة منها
وشغلها لمواقع .انت ذ.ورWة �ش.ل .بیر تجعلها هي األخر6 تنسحب من ضغو< العائلة 

و�المقابل تتراجع  ،ماع�ة تضعف
بهذا الش.ل تكون المدرسة م.انا الستق�ال 
أفراد غیر مهیئین للتضامن العضو7 واالندماج في مشارWع تر%و�ة یتحقI فیها .ق�مة 

  .س�ة المرتفعةاجتماع�ة، ولهذا السبب �عجز األساتذة عن توظیف .فاءات المنهاج وفI الن
                                          )31السؤال(   تنشئة األستاذ للتالمیذ على التح8م في الوقت

 %النس�ة 

90 30 

210 70 

300 100  

  تنشئة األستاذ للتالمیذ على التح8م في الوقت   

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن األساتذة الذین ال �ساهمون في تنشئة 
 %30بینما �قوم بذلك  %70النس�ة األعلى ممثلة بـ 
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ابتعادا �ضعف توظ�فها للق�م االجتماع�ة .ق�مة التضامن تبتعد عن سلم الق�م
أس�اب، أهمها النم$ السائد في تقس�م العمل، الذ7 حّول النسI االقتصاد7 والثقافي لألفراد 

لماد7، وال�حث عن األسالیب التحررWة من ت�ع�ة إلى السعي في تلب�ة الحاجات �المقابل ا
العائلة والواج�ات االجتماع�ة التي ُتعّد ق�مة التضامن واحدة منها

وشغلها لمواقع .انت ذ.ورWة �ش.ل .بیر تجعلها هي األخر6 تنسحب من ضغو< العائلة 
ماع�ة تضعفالكبیرة خاصة منها عائلة الزوج، ما یجعل العالقات االجت

بهذا الش.ل تكون المدرسة م.انا الستق�ال  .الق�م االجتماع�ة في انتشارها الذ7 .انت عل�ه
أفراد غیر مهیئین للتضامن العضو7 واالندماج في مشارWع تر%و�ة یتحقI فیها .ق�مة 

اجتماع�ة، ولهذا السبب �عجز األساتذة عن توظیف .فاءات المنهاج وفI الن
تنشئة األستاذ للتالمیذ على التح8م في الوقتیبین 

 التكرار التنشئة على التح.م في الوقت  

 نعم

  ال

 المجموع

تنشئة األستاذ للتالمیذ على التح8م في الوقت   یبین  31ش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن األساتذة الذین ال �ساهمون في تنشئة 
النس�ة األعلى ممثلة بـ  ش.لون التالمیذ على التح.م في الوقت �

  .ممثلین للنس�ة الضع�فة

                               سادسال الفصل

 

تبتعد عن سلم الق�م تجعلها
أس�اب، أهمها النم$ السائد في تقس�م العمل، الذ7 حّول النسI االقتصاد7 والثقافي لألفراد 

إلى السعي في تلب�ة الحاجات �المقابل ا
العائلة والواج�ات االجتماع�ة التي ُتعّد ق�مة التضامن واحدة منها

وشغلها لمواقع .انت ذ.ورWة �ش.ل .بیر تجعلها هي األخر6 تنسحب من ضغو< العائلة 
الكبیرة خاصة منها عائلة الزوج، ما یجعل العالقات االجت

الق�م االجتماع�ة في انتشارها الذ7 .انت عل�ه
أفراد غیر مهیئین للتضامن العضو7 واالندماج في مشارWع تر%و�ة یتحقI فیها .ق�مة 

اجتماع�ة، ولهذا السبب �عجز األساتذة عن توظیف .فاءات المنهاج وفI الن
یبین  56الجدول رقم

التنشئة على التح.م في الوقت  

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن األساتذة الذین ال �ساهمون في تنشئة 
التالمیذ على التح.م في الوقت �

ممثلین للنس�ة الضع�فة
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تشیر إلى أن غالب�ة أفراد العینة ال تع.سها هذه النسب الدالالت اإلحصائ�ة التي 
زمون �المنهاج في توظیف واحدة من أهم الق�م التي �عتمد علیها النظام التر%و7 في تیل

وWرجع السبب في ذلك إلى .ون النشاطات الواردة في المنهاج مقارنة �الحجم  .المدرسة
تم.ن األستاذ من منح الفرص الكاف�ة للتالمیذ حتى یتدر%وا على ال  ،لها الساعي المخصص

ال�احث الح~ أن أفراد العینة في أغلب التي أجراها  ∗ففي مجال المالحظة. تنظ�م الوقت
بدرجة .بیرة في الحصة الواحدة، إلى الحد الذ7 " �سرعة " المواد الدراس�ة �.ررون لفظة 

وهو ما �ع.س الوضع�ة التي . من نشاطاتطلب منهم یجعل التالمیذ مرت�.ین في إنجاز ما �
وٕا�صال ما فیها من  �.ون علیها األستاذ في حرصه على إكمال النشاطات المبرمجة

وهو ما یتوافI  .�النس�ة للتلمیذ.ق�مة ، أكثر من محاولته التر.یز على مسألة الوقت معلومات
في أن أغلب األساتذة یجدون صعو�ة في التح.م في  ∗تصرWحات المشرفین التر%وWینمع 

الصفي �سبب ضعف التكوWن من جهة، و�سبب .ثافة البرامج المقررة في الوقت في أدائهم 
الكتاب المدرسي، والتي تجعل األستاذ �صر على تطب�قها جم�عا، خاصة في قسم االمتحان 

ولذلك فهو ال . ادة التعل�م المتوس$ود �عضها في امتحان شهرُ زا في إم.ان�ة وُ تحرُّ ) متوس4$(
الوضع�ات التعلم�ة أو اإلدماج�ة،  یتناول النشاطات البنائ�ة التي تم.ن التلمیذ من معالجة

  .وٕانما یتناولها من جانب التغط�ة الكل�ة للبرنامج معرف�ا
الدالالت التي تع.سها النس�ة الممثلة لثلث أفراد العینة في قدرتهم على استغالل  

اج في تنشئة المتعلمین على التح.م في الوقت، لها عالقة �التخصص في المواد التي المنه
والتر%�ة الموس�ق�ة والفن�ة حسب مالحظات التر%�ة البدن�ة یدرسها األستاذ، ففي �عضها مثل 
و�ستط�ع إ�صال ق�مة  ،من طرف األستاذ واضحفیها ال�احث، �.ون التح.م في الوقت 

خاصة وأن المنهاج �ضع جان�ا من الحرWة في  ،الوقت من خالل ما �ستهدفه المنهاج
فالمناهج الجدیدة تترك في بنیتها وطرWقة التعامل معها الحرWة لألستاذ في : " استغالل الوقت

  1."ةاستغالل التوقیت على أنه وسیلة لتحقیI تدرWب وتنصیب الكفاءات والقدرات المتوخا

                                                 
 .عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗
 .عد إلى نتائج المقابلة من فضلك ∗
 14وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
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                                         )32السؤال( المنهاج  
 %النس�ة التكرار

90 30 

150 50 

60 20 

300 100  

  العمل من المنهاج

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة من أفراد العینة .انت لد6 
 %50الذین �عبرون على أن المنهاج �حتو7 على .فاءات تحث المتعلمین على حب العمل بـ
بینما . لد6 الذین �عبرون على أن ذلك صح�ح

  .%20.انت أضعف نس�ة لد6 الذین عبروا على أنهم ال �عرفون ذلك بـ 
�ست�عدون دور المنهاج في توفیر 

والسبب یرجع في . مجاالت، لتنم�ة ق�مة حب العمل لد6 التالمیذ من خالل نشاطات المادة
ق�مة اجتماع�ة �عود نفعها  عل أنها

منذ التنشئة األول�ة األف.ار التي تنمو 
ول�اء وأفراد المجتمع تدعو إلى ق�مة التحصیل الرقمي 
ما یجعل المدرسة تستجیب لهذا الطلب االجتماعي 

مل ق�مة الع وتفقد وتسعى نحو ترتیب التالمیذ حسب معدالتهم المتحصل علیها في المواد
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 توظیف األستاذ  لق�مة حب العمل منیبین 

التكرار توظیف ق�مة حب العمل

 صح�ح

150  غیر صح�ح

  ال أعرف

300 المجموع

العمل من المنهاجتوظیف األستاذ  لق�مة حب  یبین 32ش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة من أفراد العینة .انت لد6 
الذین �عبرون على أن المنهاج �حتو7 على .فاءات تحث المتعلمین على حب العمل بـ

لد6 الذین �عبرون على أن ذلك صح�ح %30.انت النس�ة األقل منها 
.انت أضعف نس�ة لد6 الذین عبروا على أنهم ال �عرفون ذلك بـ 

�ست�عدون دور المنهاج في توفیر تدل هذه النسب على أن نصف أفراد العینة 
مجاالت، لتنم�ة ق�مة حب العمل لد6 التالمیذ من خالل نشاطات المادة

عل أنها.ون هذه الق�مة غیر مدعمة من طرف األسرة والمجتمع 
األف.ار التي تنمو ف. على الفرد والمجتمع في مجاالت أخر6 غیر مدرس�ة

ول�اء وأفراد المجتمع تدعو إلى ق�مة التحصیل الرقمي األلألطفال والتي تس�طر على أذهان 
ما یجعل المدرسة تستجیب لهذا الطلب االجتماعي  ،المر%و< �العالمات في االمتحانات

وتسعى نحو ترتیب التالمیذ حسب معدالتهم المتحصل علیها في المواد

                               سادسال الفصل

 

یبین  57لجدول رقما

توظیف ق�مة حب العمل

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة من أفراد العینة .انت لد6   
الذین �عبرون على أن المنهاج �حتو7 على .فاءات تحث المتعلمین على حب العمل بـ

.انت النس�ة األقل منها  في حین
.انت أضعف نس�ة لد6 الذین عبروا على أنهم ال �عرفون ذلك بـ 

تدل هذه النسب على أن نصف أفراد العینة   
مجاالت، لتنم�ة ق�مة حب العمل لد6 التالمیذ من خالل نشاطات المادة

.ون هذه الق�مة غیر مدعمة من طرف األسرة والمجتمع 
على الفرد والمجتمع في مجاالت أخر6 غیر مدرس�ة

لألطفال والتي تس�طر على أذهان 
المر%و< �العالمات في االمتحانات

وتسعى نحو ترتیب التالمیذ حسب معدالتهم المتحصل علیها في المواد
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ف�ما ق�مة لها عالقة بنمو شخصیته وازدهارها وانتظار مردودها في مجاالت التنم�ة . روحها
وهو ما یتنافى وروح المنهاج الذ7 �صرح أثناء استهداف تحقیI إ�صال الق�م . �عد

تنم�ة حب العمل والعمل المنتج الم.ون للثروة، واعت�ار الرأسمال ال�شر7 أهم : " االقتصاد�ة
.ما أن  1."تاج، والسعي إلى ترقیته واالستثمار ف�ه �التكوWن والتأهیل والتدرWبعوامل اإلن

ینبني على التثمین المدرسي الذ7 ینتهي انع.اس ذلك على مردود العمل لد6 أفراد المجتمع 
الذ7 لن نلمح ف�ه تواجد  ،�مجرد خروج التالمیذ من عالم المدرسة إلى المح�$ االجتماعي

ش.ل الذ7 �ع.س ما هو سائد من أش.ال الالم�االة والتغیب والتأخر هذه الق�مة إال �ال
�ضاف إلى النس�ة السا�قة نس�ة  .وض�اع الكثیر من المصالح التي تعبر عنها حالة المجتمع

 الذین ال �عرفون ما إذا .ان المنهاج یوفر لهم مجاالت لتنم�ة ق�مة حب العمل لد6 التالمیذ
7 أفراد العینة .بیرة، ما یجعلنا نلمح بوضوح عجز المدرسة تص�ح نس�ة غ�اب المنهاج في رأ

   .أمام ضغوطات الطلب االجتماعي للكثیر من الق�م المشتر.ة من خالل تخط�$ المنهاج
نحو تنم�ة  أما النس�ة التي عبرت على أن المنهاج یوفر لها مجاالت دفع المتعلمین  

والممثلة لثلث أفراد العینة فهي تع.س جان�ا آخر مر%و< �التثمین  ق�مة حب العمل،
والمجتمع، لكنه �ع.س أ�ضا جان�ا  األسرةالمحصور في مجال العالمات المدعمة من طرف 

تخرج  وWروهاج�ال �عد جیل،  لتمر علیهم األج�ا ،المجتمعمن أفراد المر%ین .تر%و�ا لد6 
الل أ7 غبراتهم وشعورهم �المسؤول�ة ف�حاولون استأمامهم نحو سوق العمل، فینطلقون من خ
نقاد إلى موقع القائد الذ7 یتخذ من المنهاج إطارا وسیلة لتحوWل صورة المدرسة من موقع المُ 
هم في ذلك تش�عهم �ق�م المجتمع الجزائر7 الذ7 لتنشئة المتعلمین على حب العمل، دیدنُ 

: اآل�ة الكرWمة سندا في ذلكفیتخذ من ینطلI من الدین اإلسالمي .محرك لجم�ع مناشطه، 
ُ َعَمَلُكْم َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن { َّ́ وَن ِإَلٰى َعاِلمِ َوُقِل اْعَمُلوا َفَسَیَر6  ُئُ.م  َوَسُتَردُّ َهاَدِة َفُیَنبِّ اْلَغْیِب َوالشَّ

في  همالرمزWة المعروفة عندوهذا ما نجده في الدالالت . )105اآل�ة.التو�ة(}ِ�َما ُ.نُتْم َتْعَمُلونَ 
فالرموز تقدم ق�ما ومعان ."التماسك االجتماعي من خالل رمزWتها فياستغالل الق�م الدین�ة 

  .2".�ف�ة مؤثرة على النفوس حتى یتبنى األفراد تلك الق�م و�شار.ون في المجهود الجماعي
                                                 

 7وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
2 Gurvitch(George).La vocation actuelle de la sociologie, tome1,vers la sociologie 

diffèrentielle, Ed,P,U,F,4Ed,1968,p93)ص ،I148نقال عن رشید م�موني، مرجع ساب(  
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                                            )33السؤال(  المجموعاتفي  بین التالمیذ
 %النس�ة

96 32 

84 28 

120 40 

300 100  

  الفوارق بین التالمیذ

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن المعبرWن على أن برنامج المادة ال 
، تلیها %�40سمح لهم �التدخل إلزالة الفوارق بین التالمیذ هم الذین �ش.لون النس�ة األكبر بـ 
عبروا �أنهم ال ، بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین 

فالق�م . هذه النسب إحصائ�ا أن لها دالالت متعددة األوجه �سبب تقار%ها
�األ�عاد المعرف�ة  .انت نسبها ضع�فة مقارنة

والتفاعل في  %29.07والسلو.�ة 
ل للمجال ما یدل على أن المنهاج ال یزال غیر مفعِّ 

االجتماعي �حیث �م.ن المعلم من توظ�فه في البرامج المدرس�ة التي �الح~ من خالل 
أهما �ش.الن  )ال �سمح البرنامج 
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بین التالمیذ زالة الفوارق إل األستاذ  تدخلیبین 

 التكرار زالة الفوارق في نظام المجموعاتإل

 نعم أتدخل

  ال أتدخل

120  ال �سمح برنامج المادة بذلك

300 المجموع

الفوارق بین التالمیذتدخل األستاذ إلزالة  یبین 33ش8ل رقم 

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن المعبرWن على أن برنامج المادة ال 
�سمح لهم �التدخل إلزالة الفوارق بین التالمیذ هم الذین �ش.لون النس�ة األكبر بـ 

، بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین %32نس�ة المعبرWن �أنهم یتدخلون بـ 
.  

هذه النسب إحصائ�ا أن لها دالالت متعددة األوجه �سبب تقار%ها
.انت نسبها ضع�فة مقارنة ∗االجتماع�ة حسب تحلیل ال�احث للمناهج

والسلو.�ة  %34.01المعرف�ة (بینما  )17.44%
ما یدل على أن المنهاج ال یزال غیر مفعِّ . )%19.48االجتماع�ة 

االجتماعي �حیث �م.ن المعلم من توظ�فه في البرامج المدرس�ة التي �الح~ من خالل 
 %40یتدخل و  ال %28( النسبتین األخیرتین في الجدول 

                                         

 عد إلى نتائج تحلیل محتو6 المنهاج من فضلك

                               سادسال الفصل

 

یبین  58الجدول رقم

إلتدخل األستاذ 

ال �سمح برنامج المادة بذلك

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن المعبرWن على أن برنامج المادة ال 
�سمح لهم �التدخل إلزالة الفوارق بین التالمیذ هم الذین �ش.لون النس�ة األكبر بـ 

نس�ة المعبرWن �أنهم یتدخلون بـ 
.%28یتدخلون بـ
هذه النسب إحصائ�ا أن لها دالالت متعددة األوجه �سبب تقار%ها بینت

االجتماع�ة حسب تحلیل ال�احث للمناهج
17.44( والسلو.�ة 

االجتماع�ة  �عاداأل
االجتماعي �حیث �م.ن المعلم من توظ�فه في البرامج المدرس�ة التي �الح~ من خالل 

النسبتین األخیرتین في الجدول 
                                                

عد إلى نتائج تحلیل محتو6 المنهاج من فضلك ∗
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معا نس�ة .بیرة من أفراد العینة ممن �عجزون عن توظیف المنهاج �سبب جهلهم أل�عاده التي 
في  ∗تعتبر غیر واضحة في إسقاطها داخل الصف، بتصرWح المشرفین ومستشار7 التوج�ه

ل�ات والطرق التي یوظف بها المعلم الكفاءات 
و�التالي  ،.ما أن غ�اب التكوWن علیها لدیهم هم أنفسهم غیر موجود

.ما أنه یتطلب جهدا  .ساتذة في الندوات التكوWن�ة �عتبر .الم نظر7 فق$
**.بیرا في فهمه من خالل المنهاج، وهو ما یتوافI مع دراسة

Mélanie DERONNE  الذ7 وجد
العینة �عبرون على أنهم غیر مستعدین الستخراج المفاه�م الموجودة في المنهاج 

  . �سبب غموضها وWتمنوا لو أنها م.تو�ة �ش.ل م�اشر وموضحة �أمثلة تطب�ق�ة
                                 )34السؤال( التدرEب على الحوار من خالل وقت النقاش بین التالمیذ

 %النس�ة التكرار

60 20 

90 30 

150 50 

300 100  

  وقت النقاش للتدرEب على الحوار

  

المعبرWن من أفراد العینة على  نس�ة
تلیها نس�ة المعبرWن �أنهم  50%
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معا نس�ة .بیرة من أفراد العینة ممن �عجزون عن توظیف المنهاج �سبب جهلهم أل�عاده التي 
تعتبر غیر واضحة في إسقاطها داخل الصف، بتصرWح المشرفین ومستشار7 التوج�ه

ل�ات والطرق التي یوظف بها المعلم الكفاءات ولم �ضع اآل ،المنهاج وضع األ�عاد
.ما أن غ�اب التكوWن علیها لدیهم هم أنفسهم غیر موجود. �ة في دروسه

ساتذة في الندوات التكوWن�ة �عتبر .الم نظر7 فق$
.بیرا في فهمه من خالل المنهاج، وهو ما یتوافI مع دراسة

العینة �عبرون على أنهم غیر مستعدین الستخراج المفاه�م الموجودة في المنهاج 
�سبب غموضها وWتمنوا لو أنها م.تو�ة �ش.ل م�اشر وموضحة �أمثلة تطب�ق�ة

التدرEب على الحوار من خالل وقت النقاش بین التالمیذیبین 

 وقت النقاش للتدرWب على الحوار 

 ضمن نشاطات الدرس فق$

  خارج نشاطات الدرس

  ال أسمح �ه مطلقا

 المجموع

وقت النقاش للتدرEب على الحوار یبین 34ش8ل رقم 

نس�ة أنتبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها 
50أنهم ال �سمحون �النقاش بین التالمیذ مطلقا هي األكثر بـ 

                                         

 .عد لنتائج المقابلة من فضلك
 .Mélanie DERONNE عد للدراسات السا�قة من فضلك، دراسة

                               سادسال الفصل

 

معا نس�ة .بیرة من أفراد العینة ممن �عجزون عن توظیف المنهاج �سبب جهلهم أل�عاده التي 
تعتبر غیر واضحة في إسقاطها داخل الصف، بتصرWح المشرفین ومستشار7 التوج�ه

المنهاج وضع األ�عاد أن
�ة في دروسهاالجتماع

ساتذة في الندوات التكوWن�ة �عتبر .الم نظر7 فق$ه مع األتفمناقش
.بیرا في فهمه من خالل المنهاج، وهو ما یتوافI مع دراسة

العینة �عبرون على أنهم غیر مستعدین الستخراج المفاه�م الموجودة في المنهاج  أن أفراد
�سبب غموضها وWتمنوا لو أنها م.تو�ة �ش.ل م�اشر وموضحة �أمثلة تطب�ق�ة

یبین  59الجدول رقم

وقت النقاش للتدرWب على الحوار 

ضمن نشاطات الدرس فق$

خارج نشاطات الدرس

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها   
أنهم ال �سمحون �النقاش بین التالمیذ مطلقا هي األكثر بـ 

                                                
عد لنتائج المقابلة من فضلك ∗

عد للدراسات السا�قة من فضلك، دراسة **
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بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین �سمحون �ه  %�30سمحوا �ه خارج نشاطات الدرس بـ
   .%20ضمن نشاطات الدروس بـ

لنا اله�منة التي ال زال األستاذ �فرضها داخل  بینت تع.سها هذه النسب الدالالت التي  
القسم �استحواذه على الحصة ضمن غالب�ة أفراد العینة ممن عبروا على عدم سماحهم 

وهو دلیل على عدم خروج األستاذ . �النقاش بین التالمیذ وممن �سمحون �ه خارج النشاطات
وعدم . طرة داخل الصفمن النم$ التقلید7 في التدرWس، واعتماده على شخصیته المس�

واألس�اب عدیدة أهمها . قدرتع على تحوWل التعلم بوضع التلمیذ .محور في العمل�ة التر%و�ة
 *وهو ما یتوافI مع دراسة. الصعو�ة التي �القیها في التخلص من طرWقته التقلید�ة

ش لد6 حیث أرجعت نس�ة عدم تطبیI األساتذة والمعلمین لمبدأ النقا. حرقاس وسیلة/قرایرWة
.ما أنه . التالمیذ إلى عدم قدرتهم على التخلص من طرقهم التي تعودوا علیها في التدرWس

من عدم إنجاز جم�ع النشاطات حینما یترك المجال  ذاألستامن بین األس�اب أ�ضا خوف 
  . للتالمیذ في المشار.ة فیها �ش.ل حاور7 بینهم

اذ لمجال النقاش بین التالمیذ في من بین األس�اب التي نفسر بها صعو�ة توفیر األست
�سبب الثقافة العر%�ة النشاطات لتدرWبهم على الحوار، هو غ�اب هذه الق�مة في المجتمع 

لكن . المعروفة به�منة الك�ار والراشدین على الصغار .�عد �ظهر من خالله تفعیل االحترام
النقاش ینع.س مداها  الواقع غیر ذلك حیث تض�ع بین مختلف األج�ال حلقات .بیرة جدا من

األمر الذ7 یجعل . على بروز صراع خفي لألج�ال في ت�ادل األدوار وتمثل الق�م وتوارثها
المدرسة تكون مسرحا لنفس األحداث التي تتوسع فیها الهوة بین الصغار والك�ار في مسالة 

تلمیذ في فالنقاش الذ7 �حاول األستاذ توظ�فه من خالل المنهاج �سعى نحو وضع ال. الحوار
م.انة ستحول األستاذ من موقعه االجتماعي المعروف �انه واحد من ط�قة الك�ار الواجب 

وال �الحر.ات الكثیرة وغیرها من المظاهر  ،فال �سمح �الكالم في وجودهم ،احترامهم وتقدیرهم
التي ینشأ علیها األطفال منذ الصغر داخل األسرة مع األبوWن واإلخوة واألقارب، �حیث 

                                                 
  حرقاس وسیلة/قرایرWة من فضلك، دراسة عد إلى الدراسات السا�قة *
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منع نقاشها والحوار اله�منة والسلطة التي �ُ ش.ل �التدرWج صورة االحترام مقرونة �صورة تت
فاألوامر مطاعة والتصرفات في أغلبها مراق�ة إلى درجة أن المفهوم التقلید7 للتر%�ة . معها

وهذا الذ7 �فسر لنا الموقع الذ7 �.ون عل�ه الستاذ  .على الحوار یذوب أمام سلطة الك�ار
حینما �حاول تغییر  ملمحه .واحد من تلك الفئة االجتماع�ة المعروفة بوزنها �النس�ة للتلمیذ 

  .اجتماع�ا وثقاف�ا

  الرا6عةحوصلة التحلیل والمناقشة ألسئلة الفرض�ة 

 الق�مللمنهاج، �حقI .ثیرا مختلف  استخدام أستاذ التعل�م المتوس$ :الرا6عة التذ8یر 6الفرض�ة
  .لد6 المتعلمین، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءات

التحل�الت السا�قة في الجداول الخاصة �الفرض�ة الرا�عة تدل على أن أستاذ التعل�م   
لد6 المتعلمین  الق�ممختلف �ش.ل ضعیف النسب المسجلة �حقI المتوس$ ومن خالل 

ورغم أن الق�م ر.یزة أساس�ة �عتمد علیها  .ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءات
 Iثیرة تمنع األستاذ من تحق�قها وف. Iاإلصالح في تنشئة المتعلمین علیها، إال أن عوائ

نت فلقد .ا *محتو6 المناهج ف�الرجوع إلى نتائج تحلیل. استراتیج�ة المقار%ة �الكفاءات
�ا، .ما أن المناهج ال ل على الق�م ضع�فة في تواجدها .مّ الكفاءات االجتماع�ة التي تد

  .تحتو7 على أسالیب واضحة لتحق�قها في ح�اة التلمیذ مدرس�ا
.انت )  30و  29و  28و 27األسئلة (ففي األسئلة األر%عة األولى للفرض�ة الرا�عة   

یجدون مجاال للعمل الجماعي �سبب عدم توفر .لها تعبر على أن أفراد عینة الدراسة ال 
البیئة المدرس�ة المناس�ة لذلك، زمن�ا من حیث التوقیت المخصص للنشاطات الم.ثفة وم.ان�ا 

ومضافا إلیها عامل . �النس�ة لسعة الحجرات وأثاثها وقابلیتها لتوظیف التالمیذ في مجموعات
إذ أن البیداغوج�ات . ي النشاطات الصف�ةالغ�اب لالستراتیج�ة الواضحة في إشراك التالمیذ ف

تعتبر والتي تشرح لألستاذ .�ف�ة توج�ه التالمیذ نحو العمل الجماعي  المقترحة في المنهاج

                                                 
 .عد إلى نتائج تحلیل المناهج من فضلك *
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Iفي مادة اللغة العر%�ة �.ون  **فمثال في بیداغوج�ا المشروع. �عیدة عن إم.ان�ة التطبی
السرد والوصف والحوار  تحرWر نص إخ�ار7 یتكون من عدة فقرات قصیرة �شتمل علىب"

   1."في السنة األولى متوس$ على أن تكون جمله وفقراته حسنة التألیف، جیدة الترا�$
ف.لما درس التالمیذ تقن�ة من تقن�ات : نجد منهاو�الرجوع إلى الخطوات العمل�ة لإلنجاز 

   2."التعبیر طالبهم األستاذ �مراجعة ما .تبوا وٕادخال التحسینات الضرورWة عل�ه

تشج�ع التعاون بین المتعلمین عن طرIW العمل : " والهدف في هذه البیداغوج�ا حسب الدلیل
ومناقشة أعمال �عضهم ال�عض، وت�ادل التصح�ح، ثم تقد�مه لمنحه عالمة في  أفواجضمن 

فأول العوائI التي تعترض التالمیذ على تحقیI هذا المشروع هو  1."فرض الفصل الثالث
7 ینجزونه ف�ه، ثم إن التقن�ات المشار إلیها �ستحیل أن تكون محققة بنفس الزمن والم.ان الذ

 .ولذلك لن �.تب النجاح للمشروع �أ7 صفة من الصفات ،المستو6 لد6 جم�ع أفراد الفوج
بتصرWحهم أن بیداغوج�ا المشروع تعتبر .الما نظرWا وWدعم تحلیلنا هذا المشرفون التر%وWن 

أولها ضعI التكوWن لد6 األساتذة على هذه : لعدة أس�اب �ستحیل على األستاذ تطب�قه
ثان�ا ضعف مستو6 التالمیذ معرف�ا ومهارWا في التقن�ات المم.ن ات�اعها، و.ذلك . الوضع�ة

عدم توفر البیئة المدرس�ة التي تسمح بإنجاز المشارWع خارج وقت الحصص الرسم�ة، .ما 
  .وقت الكبیر الذ7 تتطل�هأن األستاذ ال �ستط�ع إنجازها ضمنها �سبب ال

بهذا الش.ل سنجد اإلشارات التي استهدفها ال�احث في األسئلة األر%عة لهذه الفرض�ة   
لى تحدید مد6 تحقیI األستاذ لق�م التعاون والتطوع والصدق والتضامن إوالتي .انت ترمي 

الذ7 �حقI الكفاءات االجتماع�ة التي خط$ لها واضعوا  ،�عیدة المنال في إطارها المدرسي
وس�.ون الفعل التر%و7 الذ7 �عتمد على البنائ�ة .مرجع�ة في تحقیI التعلم مجرد . المنهاج

.الم نظر7 غیر قابل للتحقیI في المدرسة وفI ما هي عل�ه في مسارها التقلید7 من طرف 

                                                 
 .بیداغوج�ا المشروع واحدة من الطرائI الموصى بها في المقار%ة �الكفاءات ألجل العمل الجماعي **
 26وزارة التر%�ة الوطن�ة، دلیل األستاذ، مرجع سابI، ص 1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
 26ر%�ة الوطن�ة، دلیل األستاذ، مرجع سابI، صوزارة الت 1
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ائ�ة للمر%ین �عض التصورات المتعلقة �التعلم فلقد أوحت البن." المعلم، .ما من طرف المتعلم
لى الطرائI النشطة التي تعرض على المتعلم إولعل أهم هذه التصورات هي اقتراح اللجوء 

تعلما نش�طا �ضطلع ف�ه �الدور األساسي، و�مارس تأثیره على الوسائل التي تقترح عل�ه، 
فالواقع  2."علمه بنفسه و�ش.ل عملي.ما �قوم �التأثیر على نفسه من أجل التعلم، ف�سهم في ت

ال�احث عند حضوره للحصص التي �حاول  ∗یختلف تماما عن هذا التوجه وهو ما الحظه
فیها األساتذة تطبیI توجیهات المنهاج، فوجدها تقلید�ة جدا وال توحي �أ7 مؤشر لتبني مثل 

التي  جال الق�مهذه األف.ار التي ی�حث فیها المتعلم عن بناء تعلمه بنفسه، خاصة في م
  ..انت نسبها ضع�فة أو ال توجد لد6 أفراد العینة أثناء تطب�قها

نفس اإلشارات �م.ن تفسیرها �ضعف التكوWن لد6 األساتذة على هذه االستراتیج�ة   
، �سبب النسب المرتفعة التي تدل على لهذه الفرض�ة%عة األخیرة ر �النس�ة ل�ق�ة األسئلة األ

.ما أن مجاالت العمل الجماعي . عدم تحقیI أفراد العینة للق�م االجتماع�ة لد6 المتعلمین
التقلید7 الذ7 �فرض غیر مم.نة زمن�ا .ما أشرنا في األسئلة السا�قة، و�ضاف لها ال�عد 

ث عن النتیجة أكثر من والمتمثل في ال�ح ،والمجتمع األسرةنفسه على المدرسة من طرف 
سر ففي حین تسعى األ. أ7 مسعى آخر، وهو ما یتنافى صراحة مع توجه المقار%ة �الكفاءات

لترتیب المتعلمین حسب تحصیلهم  .اننحو تصوWر المدرسة .م وأفرادهومؤسسات المجتمع 
ب الرقمي وفI معدالت الصعود والنجاح واإلجازات المتحصل علیها و نوع الشهادات المرغو 

  . ستاذ �فشل أمام ضغ$ المجتمع.ل ذلك �طغى على العمل�ة التر%و�ة وWجعل األ. فیها

البنائ�ة .نظرWة متبناة للتدرWس �الكفاءات في �ه لما توحي  أخر6 �الرجوع مرة ف
المدرسة الجزائرWة نجد في حقل التدابیر العمل�ة التي تسمح بتطبیI الطرائI النشطة ومن ثمة 

التر.یز على المسعى ال على النتیجة، أ7 على طرWقة مواجهة المهمة : "يوفI المسعى البنائ
وٕاذا . أو الوضع المش.ل ال على نتائج المواجهة، ألن الخطأ أثر حتمي في .ل عمل�ة تعلم

                                                 
 14نفس المرجع، ص 2
 .عد إلى نتائج المالحظة من فضلك ∗
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.ان المتعلم یتعلم عن طرIW بناء معارفه، فین�غي للمدرسة أن تهیئ الوضع�ات البیداغوج�ة 
لكن المش.لة في غ�اب استراتیج�ة لتقو�م هذا المسعى وغیره،   1."التي تت�ح بناء المعارف

فالواضح أن المش.لة القائمة هي أ�ضا من حیث الس�اسة . مقابل أسالیب التقو�م التقلید�ة
ن المتعلم ونستهدف ف�ه .فاءات .وّ فمن جهة نُ  .التر%و�ة تكمن في التخط�$ لعمل�ات التقو�م

فهذا یلغي األساس المتبنى . العمل�ة في الجانب المعرفيمتنوعة، لكن أثناء التقو�م نحصر 
نظرWا في تكوWن المتعلم لشخصیته المتكاملة وس�ظل راضخا لضغ$ األسرة والمجتمع نحو 

رق حتى تتاح له ظروف طالتحصیل الرقمي فحسب، بل س�سعى نحو منافسة زمالئه �.ل ال
الق�م االجتماع�ة التي استهدفها وتغیب لد�ه .ل  ،شهادة والوظ�فةالالتفوق والحصول على 

و�Wقى الولوج "  .صالح التر%و7 والمستمدة من االخت�ارات الوطن�ة .ما عبر عنها المنهاجاإل
مختلف القطاعات المهن�ة محددا �آلیتین تكمیلیتین، فهنالك من جهة التطلعات المهن�ة 

أخر6 نظام االمتحانات للتالمیذ وألسرهم، والتي ت�قى دوافعها وحوافزها معقدة، ومن جهة 
  2."الذ7 یتعارض مع الولوج الم.ثف للتالمیذ ألغلب القطاعات المهن�ة الهامة

التر.یز على المسعى ال �"ف�ه إلى وضع الق�م حسب المنهاج هذا التوجه الذ7 نصل 
�ما �م.ن أن �حصل في المجتمع حین ینشأ التنبؤ ال �م.ن المرور عل�ه دون " على النتیجة

وتر.ز . على هذه الف.رة التي ال �.ون فیها التكامل بین المسعى والنتیجة في التر%�ةأفراده 
فالمسعى حین تحصل االختالالت في المدرسة  �سبب المخالفات . فیها على شI دون آخر

 األهدافأو أ7 مش.لة تعوق التمدرس الطب�عي واستكمال  السلو.�ة أو التسرب المدرسي
 .انتهاج شتى األسالیب للوصول إلى النتائجإلى جاه المتعلمین المخططة، �.ون سب�ا في ات

�شهد الفشل الكبیر حتى وٕان .انت غیر مشروعة، وهو الذ7 یجعل المدرسة ونظامها التر%و7 
في النتائج المدرس�ة عامة من حیث التحصیل، وانتشار ظواهر الغش واالنحراف السلو.ي 

ة ثقاف�ا واقتصاد�ا واجتماع�ا، وت�قى مسألة من جهات أخر6، وعدم تحقI األهداف التر%و�
  .اإلصالح عاطلة دون أ7 تغییر

                                                 
 14وزارة التر%�ة الوطن�ة، دلیل األستاذ، مرجع سابI، ص 1
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  المتعلقة 6التفاعل االجتماعي 

                                          )35السؤال(    توظیف األستاذ للتفاعل اللفظي بین التالمیذ

 %النس�ة التكرار

30 10 

58 19.3 

212 70.7 

300 100  

  یبین توظیف األستاذ للتفاعل اللفظي بین التالمیذ

  

یوظفون التواصل ال تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة ممن 
، تلیها نس�ة الذین یوظفونه أح�انا 

  .%10، بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین یوظفونه دائما بـ 
تبین مد6 غ�اب التواصل بین التالمیذ داخل 
للنس�ة المرتفعة غیر قادرWن على توظیف التواصل 

المتعلم محور العمل�ة التر%و�ة :"اللفظي بین التالمیذ رغم أنه مجال مهم تؤ.د عل�ه المناهج
وعنصر نش�$ فیها فهو �مارس و�قوم �محاوالت �قنع بها أنداده وWدافع عنها في جو 

�عدة أس�اب، أولها الكثافة ونفسر عدم تفعیل األستاذ لهذا النوع من التواصل 

                                                    

411 

المتعلقة 6التفاعل االجتماعي  خامسةب�انات الفرض�ة التحلیل 

توظیف األستاذ للتفاعل اللفظي بین التالمیذ یبین

التكرار توظیف التفاعل اللفظي بین التالمیذ

 دائما

  أح�انا

212  أبدا

300 المجموع

یبین توظیف األستاذ للتفاعل اللفظي بین التالمیذ 35الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة ممن 
، تلیها نس�ة الذین یوظفونه أح�انا %70.7إطالقا �ش.لون أعلى نس�ة بـ  اللفظي بین التالمیذ

، بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین یوظفونه دائما بـ 
تبین مد6 غ�اب التواصل بین التالمیذ داخل  تع.سها هذه النسبالدالالت التي 

للنس�ة المرتفعة غیر قادرWن على توظیف التواصل حیث أن أفراد العینة الممثلین 
اللفظي بین التالمیذ رغم أنه مجال مهم تؤ.د عل�ه المناهج

وعنصر نش�$ فیها فهو �مارس و�قوم �محاوالت �قنع بها أنداده وWدافع عنها في جو 
ونفسر عدم تفعیل األستاذ لهذا النوع من التواصل 

                                         

 5وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص
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تحلیل .  6.  1 . 2

یبین 60الجدول رقم

توظیف التفاعل اللفظي بین التالمیذ

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة ممن   
اللفظي بین التالمیذ

، بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین یوظفونه دائما بـ %19.3بـ
الدالالت التي    

حیث أن أفراد العینة الممثلین . الصف
اللفظي بین التالمیذ رغم أنه مجال مهم تؤ.د عل�ه المناهج

وعنصر نش�$ فیها فهو �مارس و�قوم �محاوالت �قنع بها أنداده وWدافع عنها في جو 
ونفسر عدم تفعیل األستاذ لهذا النوع من التواصل  1."تعاوني

                                                
وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
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وعدد .بیر من أفراد  *الواضحة للنشاطات والدروس في البرامج الدراس�ة، حسب المشرفین
وهو ما یجعل التواصل بین التالمیذ غیر مم.ن �سبب الضغ$ الذ7 �.ون عل�ه  **العینة

تلمیذ في  35(.ما أن العدد الكبیر للتالمیذ في القسم . وساألستاذ في محاولة إتمام الدر 
  . ُ�عجُز األستاذ في أن �فسح مجال التواصل بین التالمیذ ***)القسم في التعل�م المتوس$

.ما أن لتفعیل التواصل اللفظي عالقة .بیرة داخل المدرسة �ما �.تس�ه التلمیذ من تعلمه 
لكن و�الرجوع إلى الكثیر . القراءة واالسترسال فیها، ما �سهل عل�ه الحوار والنقاش مع أقرانه

من الدراسات التي تبین عجز التلمیذ في المرحلة األساس�ة عن القراءة السل�مة للنصوص 
�ة �العر%�ة فهو غیر قادر على التعبیر عن رأ�ه ومشار.ة غیره نقاشاتهم والتواصل الم.تو 
ما ذلك لغ�اب اللغة السل�مة أوال عند المعلم،  ****وسیلة/ حرقاسوقد أرجعت قرایرWة . معهم

�أخذ أوال من لغة معلمه و سلو.ه  ألنهیجعل التلمیذ �عجز عن تقلیده في التواصل اللفظي 
والد�ه، في انتظار استقالله برأ�ه الخاص  قلده في آرائه أكثر من تقلیده لرأ7المعرفي، ثم �

  .مع بدا�ة مرحلة المراهقة
النس�ة ال�س�طة للمعبرWن على توظ�فهم للتواصل اللفظي بین التالمیذ، مضافا إلیها   

تحاول �ع.سون الصورة التي ممن نس�ة الذین یوظفونه أح�انا، تكاد تمثل ثلث أفراد العینة 
من خالل  ،المدرسة بها مواجهة التنشئة االجتماع�ة الموجودة في األسرة والمجتمع

. مساحات التواصل اللفظي تضییIالممارسات التي �فرضها الك�ار على أبنائهم في 
فالمجتمع الجزائر7 معروف �مش.لة التواصل اللفظي �سبب اإلرث الذ7 خلفه االحتالل 

وقد . زائر7 من هوWته، واستهدافه في أهم مقوم فیها وهو اللغةالفرنسي في تجرWد الفرد الج
حد .بیر في ذلك محدثا ما نراه حاصال في تواصل األفراد ف�ما بینهم �مزWج من نجح إلى 

المصطلحات المر.�ة من الفرنس�ة والعر%�ة والعام�ة، ولذلك فالستاذ أمام تحد .بیر ال 

                                                 
 .المقابلة من فضلك عد لنتائج *

 .عد لنتائج المالحظة من فضلك **
 .2014إحصائ�ة مقدمة من طرف مصلحة التعل�م المتوس$ �مدیرWة التر%�ة لوال�ة الجلفة خالل موسم  ***

 .وسیلة/عد للدراسات السا�قة من فضلك، دراسة قرایرWة حرقاس ****
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أهداف نظرWة ل�س لها مجال التحقیI زمن�ا وال 
منهج�ا، بل إنه زاد في تعمیI المش.لة وتعقیدها أكثر عندما استحدث استعمال الرموز 

                                       )36السؤال(نشاطات الدرسوعالقته ب
 %النسبة التكرار

72 24 

96 32 

132 44 

300 100  

  رأY األستاذ في عمل المجموعات وعالقته بنشاطات الدرس

  

الجدول والتمثیل الموافI لها، أن المعبرWن من أفراد عینة الدراسة على 
ال تلیها نس�ة الذین  ،%44أنهم ال �ستعملون عمل المجموعات �مثلون النس�ة األكبر بـ 

، بینما تمثل النس�ة األضعف األساتذة 

م من مقومات العمل قوّ لنا غ�اب أهم مُ 
الجماعي في المقار%ة �الكفاءات حسب ما أكد عل�ه المنهاج في تحقیI الكفاءات ذات الطا�ع 

وتطبیI ) تعاون،مساهمة(العمل ضمن فرIW لتحقیI مشروع جماعي 
جتمع �احترام اآلخرWن وتسییر الخالفات بین األشخاص بروح العدالة 
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أهداف نظرWة ل�س لها مجال التحقیI زمن�ا وال �ستط�ع مواجهته �ما في المنهاج من مجرد 
منهج�ا، بل إنه زاد في تعمیI المش.لة وتعقیدها أكثر عندما استحدث استعمال الرموز 

   .األجنب�ة في عمل�ات التعلم المختلفة
وعالقته بعمل المجموعات رأY األستاذ في یبین 

التكرار عمل المجموعات و تحقیI نشاطات الدرس

Iنعم �عی 

Iال �عی  

132  ال أستعمل عمل المجموعات

300 المجموع

رأY األستاذ في عمل المجموعات وعالقته بنشاطات الدرسیبین  36الش8ل رقم

الجدول والتمثیل الموافI لها، أن المعبرWن من أفراد عینة الدراسة على تبین معط�ات 
أنهم ال �ستعملون عمل المجموعات �مثلون النس�ة األكبر بـ 

، بینما تمثل النس�ة األضعف األساتذة %�32ع�قهم عمل المجموعات في نشاطات الدروس بـ
  .%24بـالذین �ع�قهم عمل المجموعات 

لنا غ�اب أهم مُ  بینت تع.سها هذه النسبالدالالت التي 
الجماعي في المقار%ة �الكفاءات حسب ما أكد عل�ه المنهاج في تحقیI الكفاءات ذات الطا�ع 

العمل ضمن فرIW لتحقیI مشروع جماعي :"االجتماعي والشخصي
جتمع �احترام اآلخرWن وتسییر الخالفات بین األشخاص بروح العدالة قواعد الح�اة في الم

                               سادسال الفصل

 

�ستط�ع مواجهته �ما في المنهاج من مجرد 
منهج�ا، بل إنه زاد في تعمیI المش.لة وتعقیدها أكثر عندما استحدث استعمال الرموز 

األجنب�ة في عمل�ات التعلم المختلفة
یبین  61الجدول رقم

عمل المجموعات و تحقیI نشاطات الدرس

ال أستعمل عمل المجموعات

الش8ل رقم
  

تبین معط�ات 
أنهم ال �ستعملون عمل المجموعات �مثلون النس�ة األكبر بـ 

�ع�قهم عمل المجموعات في نشاطات الدروس بـ
الذین �ع�قهم عمل المجموعات 

الدالالت التي 
الجماعي في المقار%ة �الكفاءات حسب ما أكد عل�ه المنهاج في تحقیI الكفاءات ذات الطا�ع 

االجتماعي والشخصي
قواعد الح�اة في الم
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الهدف ال یتوقف عند النشا< الجماعي المدرسي .غا�ة، بل  أنفالواضح  1."واالحترام المت�ادل
هو هدف اجتماعي تسعى المنظومة التر%و�ة نحو تحق�قه في مخرجات النظام التر%و7، ألجل 

  .تجسیده في التضامن العضو7 بین األفراد
الدالالت التي تع.سها نسبتي الذین عبروا على عدم استخدامهم لنظام المجموعات 

، �.ون ثلثي أفراد الصف�ة، مضافا إلیها نس�ة الذین عبروا على أنه �ع�قهمفي النشاطات 
والسبب یرجع لكون التكوWن في الندوات . العینة غیر محققین ألهم أهداف المقار%ة �الكفاءات

والملتق�ات التر%و�ة غیر فاعل، والمشرفون التر%وWون ال �ساهمون �القدر الالزم في توج�ه 
بنظام المجموعات في الدروس، .ما أن إعراض األساتذة على فهم  األساتذة نحو العمل

متطل�ات المقار%ة �الكفاءات وٕاصرارهم على استخدام األسالیب التقلید�ة في التدرWس، وغ�اب 
خط$ واضحة في المنهاج لتفعیل طرائI التدرWس التي تعتمد على نظام المجموعات، .لها 

لعمل الجماعي الذ7 له أ�عاد تر%و�ة متعددة، �عود تساهم في فقدان أهم مقوم من مقومات ا
بداء إوفسح مجاالت  ،انع.اسها على تماسك المجتمع وتفاعل أفراده وتقرWب المساحات بینهم

وغیرها من األ�عاد االجتماع�ة التي  ،وتشج�ع التالمیذ على الم�ادرة ،اآلخر الرأ7الرأ7 وتقبل 
  .مدرسةتنمي التفاعل بین األفراد داخل وخارج ال

   Iتحقی Iالنس�ة التي عبرت على أن العمل بنظام المجموعات مع التالمیذ ال �عی
یجب أن �.ون علیها نشاطات الدروس، والممثلة لثلث أفراد عینة الدراسة تع.س الصورة التي 

المجتمع المدرسي ضمن إطار التنشئة الواجب تحق�قها، فرغم ما �ظهر من �عد صراعي في 
إنتاج �عض الق�م االجتماع�ة، إال أن تجسید الفعل االجتماعي من خالل  أن المدرسة تعید

أن و.الة  "�ارسون "فحسب السوسیولوجي األمرW.ي . اآلخر له دالالته في التنشئة االجتماع�ة
بإخراجها للطفل من  "في ظل المجتمعات الحدیثةالتنشئة االجتماع�ة التي �قصد بها المدرسة 

العالم األسر7 ومن ق�مه التي ت�قى تعبیرWة قبل .ل شيء، تلقنه الق�م األدات�ة السائدة في 
ماهو جمیل (وتسعى المدرسة .ذلك للدفع �المتعلم إلى استدخال الق�م المه�منة ... المجتمع 

                                                 
 9سابI، ص وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع 1
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ما " ا المشروعبیداغوج�"ففي المنهاج مثال نجد في طرWقة 
إنها بیداغوج�ا تدفع المتعلم إلى الم�ادرة واالستقالل�ة وتشجعه على اخت�ار 
مووضع عمله �مفرده او ضمن جماعة، وتحثه على ال�حث والتفاعل مع اآلخرWن �شتى 

                                         )37السؤال( م6ادرات لتنش�; التالمیذ المنطوEن
 %النسبة التكرار

96 32 

84 28 

120 40 

300 100  

  المنطوEنق�ام األستاذ 6الم6ادرات لتنش�; التالمیذ 

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة أفراد العینة الذین ال �قومون 
، تلیها نس�ة الذین �قومون بذلك 

  .لك أح�اناالمعبرWن �ق�امهم بذضعف نس�ة لد6 

 32، ص2004، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة، الجزائر،
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ففي المنهاج مثال نجد في طرWقة  1.")وحسن ومشروع داخل المجتمع
إنها بیداغوج�ا تدفع المتعلم إلى الم�ادرة واالستقالل�ة وتشجعه على اخت�ار :"

مووضع عمله �مفرده او ضمن جماعة، وتحثه على ال�حث والتفاعل مع اآلخرWن �شتى 

م6ادرات لتنش�; التالمیذ المنطوEنق�ام األستاذ 6الیبین 

التكرار الم�ادرة لتنش�$ التالمیذ المنطوWن

 أقوم �الم�ادرات دائما

   أح�انا أقوم بها

120   أقوم بهاال 

300 المجموع

ق�ام األستاذ 6الم6ادرات لتنش�; التالمیذ یبین  37الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة أفراد العینة الذین ال �قومون 
، تلیها نس�ة الذین �قومون بذلك %�40الم�ادرة لتنش�$ التالمیذ المنطوWن هي األعلى بـ 

ضعف نس�ة لد6 أ %28، بینما تش.ل النس�ة 

                                         

 55و 54عبد الكرWم غرWب، مرجع سابI، ص
، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرس�ة، الجزائر،متوس;3منهاج اللغة العر�Bة وزارة التر%�ة الوطن�ة، 
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وحسن ومشروع داخل المجتمع
:"یوحي إلى ذلك

مووضع عمله �مفرده او ضمن جماعة، وتحثه على ال�حث والتفاعل مع اآلخرWن �شتى 
  2".األسالیب

یبین  62الجدول رقم

الم�ادرة لتنش�$ التالمیذ المنطوWن

أقوم �الم�ادرات دائما

  

الش8ل رقم

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة أفراد العینة الذین ال �قومون 
�الم�ادرة لتنش�$ التالمیذ المنطوWن هي األعلى بـ 

، بینما تش.ل النس�ة %32دائما بـ 

                                                
عبد الكرWم غرWب، مرجع سابI، ص 1
وزارة التر%�ة الوطن�ة،  2
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تشیر إلى أن األستاذ في المقار%ة  تع.سها هذه النسبالدالالت اإلحصائ�ة التي 
�سبب الغ�اب الواضح  .الجدیدة غیر متم.ن من الق�ام �الم�ادرة لتحقیI التفاعل بین التالمیذ

. في المناهج وفي الدورات التكوWن�ةآلل�ات استخدام البرامج المدرس�ة في طرائI التدرWس 
جعل التالمیذ في وضع�ات مت�اینة .ثیرا في تأثرها �الوسائل  ،في المجتمع فالتغیر الحاصل

�حیث أص�ح األستاذ . التكنولوج�ة واإلعالم�ة وأنظمة العالم المؤثرة في العالقات االجتماع�ة
ر6 في العولمة تمنهم من . أمام مزWج من الط�قات االجتماع�ة الممثلة في المتعلمین

طلب االنسجام واالندفاع نحوها �.ل قوة حتى ال ی�قى المجتمع في ووسائلها ضرورة حتم�ة تت
بینما تر6 فئة أخر6 ضرورة التصد7 لكل األسالیب التي تأتي من الدول . وضع التخلف

لتطوWر المدرسة وٕادماجها في العالم�ة من �اب المه�منة �ما فیها الرؤ�ة التكنولوج�ة 
سة مخرجاتها، حتى تحقI مشارWعها المنظومة االقتصاد�ة التي تستهدف في المدر 

فرIW . وخاصة في الدول النام�ة. االستثمارWة واالستغالل�ة للثروات أینما وجدت في العالم
وه.ذا ی�قى الفرد في  ،وخطوة مع الت�ار الثاني ،خر یترنح بین خطوة مع الت�ار األولآ

ستهالك إلى درجة منهمك في اال ،المجتمع الجزائر7 مثله مثل جم�ع المجتمعات العر%�ة
انع.اس ذلك على ح�اة الناس، وتظهر المش.الت النفس�ة التي ال �ستط�ع األستاذ عالجها 

وهذا ما �فسر النس�ة المرتفعة ألفراد العینة في عدم ق�امهم . من داخل المدرسة ولو �الم�ادرة
  .بها تجاه التالمیذ المنطوWن

ن �الم�ادرة تجاه التالمیذ المنطوWالدائم نفسر النس�ة التي عبر بها األساتذة عن ق�امهم 
�أنها نوع من الشعور �المسؤول�ة التر%و7 واالجتماع�ة تجاه أفراد المجتمع، فالطفل في 
وضع�ات معقدة جراء المشاكل العائل�ة واالجتماع�ة التي تضغ$ على �عض التالمیذ، فیتجه 

اع�ة نحو حلها، لكنه �صطدم �البرامج الم.ثفة والتوقیت الضیI، ف�حول دون األستاذ طو 
.ما أن غ�اب وظ�فة المتا�ع أو المرشد النفسي في مرحلة التعل�م . تحق�قه للحلول المرجوة

المتوس$ لها انع.اسات سلب�ة، ال �ستط�ع أساتذة الصف الواحد عالجها خالل حصصهم 
 28لمیذ في جم�ع المستو�ات والمقدر بـ قیت األسبوعي للتثم إن التو . الملیئة �النشاطات

ساعة ال یترك مجاال أل7 محاولة من أ7 شخص في وضع�ة المحاول إلخراج التالمیذ 
  . المنطوWن من عزلتهم
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الدالالت التي تعبر علیها نس�ة الذین �قومون أح�انا �م�ادرات لتنش�$ التالمیذ 
مثلین لثلث أفراد العینة، �عبرون على ذلك من وجهة 
نظر تقن�ة مرت�طة �االهتمام المعنو7 وٕاتاحة فرص التعلم والمشار.ة فحسب، أما ما تستهدفه 
فضاءات للنشا< فهي غائ�ة في جم�ع مؤسساتنا في 
اد�ة تخص اله�اكل أو الفضاءات التي 
�ستط�ع من خاللها إشراكهم فیها، والمدرسة حتى في هندستها ومرافقها غیر مهیئة إلخراج 

فق$، ف.یف �الذین  تالتالمیذ األسو�اء من الروتین الذ7 یدفعهم تجاه المعرفة واالمتحانا
ستهدف في التالمیذ جوانبهم و�التالي فالمقار%ة �الكفاءات وهي ت

   .أن تكون أف.ار في جانب ما یجب أن �.ون فحسب
                                 )38السؤال(األستاذ أكبر عدد من التالمیذ

 %النس�ة التكرار

180 60 

72 24 

48 16 

300 100  

  توظیف األستاذ أكبر عدد من التالمیذ

  

یوظفون أكبر تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة أفراد العینة ممن 
التالمیذ في النشاطات هي لد6 الذین �ستعملون الحوار بینهم و%ین التالمیذ .أكبر 
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الدالالت التي تعبر علیها نس�ة الذین �قومون أح�انا �م�ادرات لتنش�$ التالمیذ 
مثلین لثلث أفراد العینة، �عبرون على ذلك من وجهة المنطوWن، في نوع هذه النشاطات والم

نظر تقن�ة مرت�طة �االهتمام المعنو7 وٕاتاحة فرص التعلم والمشار.ة فحسب، أما ما تستهدفه 
فضاءات للنشا< فهي غائ�ة في جم�ع مؤسساتنا في  المدرسة الحدیثة من توفیر مساحات و

اد�ة تخص اله�اكل أو الفضاءات التي فاألستاذ ل�س أمامه إم.ان�ات م. 
�ستط�ع من خاللها إشراكهم فیها، والمدرسة حتى في هندستها ومرافقها غیر مهیئة إلخراج 

التالمیذ األسو�اء من الروتین الذ7 یدفعهم تجاه المعرفة واالمتحانا
و�التالي فالمقار%ة �الكفاءات وهي ت. �عانون من مش.الت نفس�ة

أن تكون أف.ار في جانب ما یجب أن �.ون فحسبالنفس�ة واالجتماع�ة ال تتعد6 
األستاذ أكبر عدد من التالمیذفي توظیف یبین الطرEقة األنسب 

التكرار طرق توظیف التالمیذ

180 بیني و%ین التالمیذالحوار 

  فسح الحوار بین التالمیذ ف�ما بینهم

  ال تسمح الحصة بذلك

300 المجموع

توظیف األستاذ أكبر عدد من التالمیذطرEقة یبین  38الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة أفراد العینة ممن 
التالمیذ في النشاطات هي لد6 الذین �ستعملون الحوار بینهم و%ین التالمیذ .أكبر 

                               سادسال الفصل

 

الدالالت التي تعبر علیها نس�ة الذین �قومون أح�انا �م�ادرات لتنش�$ التالمیذ 
المنطوWن، في نوع هذه النشاطات والم

نظر تقن�ة مرت�طة �االهتمام المعنو7 وٕاتاحة فرص التعلم والمشار.ة فحسب، أما ما تستهدفه 
المدرسة الحدیثة من توفیر مساحات و

. التعل�م المتوس$
�ستط�ع من خاللها إشراكهم فیها، والمدرسة حتى في هندستها ومرافقها غیر مهیئة إلخراج 

التالمیذ األسو�اء من الروتین الذ7 یدفعهم تجاه المعرفة واالمتحانا
�عانون من مش.الت نفس�ة

النفس�ة واالجتماع�ة ال تتعد6 
یبین الطرEقة األنسب  63الجدول رقم

طرق توظیف التالمیذ

الحوار 

فسح الحوار بین التالمیذ ف�ما بینهم

ال تسمح الحصة بذلك

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة أفراد العینة ممن 
التالمیذ في النشاطات هي لد6 الذین �ستعملون الحوار بینهم و%ین التالمیذ .أكبر  عدد من
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، بینما %24، تلیها نس�ة الذین �ستخدمون الحوار بین التالمیذ ف�ما بینهم بـ %60نس�ة بـ
  .%16بـ  بذلكالحصة  تسمح.انت أضعف نس�ة لد6 الذین ال 

القاعدة األساس�ة في توج�ه غلب أفراد العینة ال �ط�قون أ تدل هذه النسب على أن   
فهم ال یزالون في طرقهم . التعلم نحو التلمیذ .محور للعمل�ة التر%و�ة في المقار%ة �الكفاءات

التقلید�ة بتوج�ه الحوار بینهم و%ین التالمیذ، ع.س ما �ستهدفه المنهاج في فسح مجال 
وتحقیI أكبر قدر من  ،مبني على المشار.ة وال�حثالتفاعل بین التالمیذ ألجل التعلم ال

ستاذ على الحصة من خالل النقاش الموجه منه وهذا واضح من خالل استحواذ األ .الكفاءات
أما الفئة الممثلة لما یتناسب مع ما تتطل�ه المقار%ة �الكفاءات في تفعیل الحوار . لى التالمیذإ

رتقي إلى الدرجة التي تع.س فاعل�ة األستاذ في التي ال ت %24بین التالمیذ فنجده عند نس�ة
  .ي تحقیI التفاعل االجتماعي الصفيف مرحلة التعل�م المتوس$

النس�ة الكبر6 لألساتذة الذین �عتمدون على أنفسهم في النشاطات، �حققون المبدأ 
 المعلم منش$: "وWتنافى مع المبدأ القائل. التقلید7 في التدرWس الذ7 �عتمد على المعلم

من أفراد العینة الذین عبروا على أن الوقت  %16مضافا إلیها نس�ة  1"ومنظم ول�س ملقنا
�ص�ح مجموع األساتذة الذین . غیر .اف لفسح مجال لتوظیف أكبر عدد مم.ن من التالمیذ

ال �ستجیبون لمتطل�ات المنهاج في جانب العمل الجماعي وتوظ�فه لد6 غالب�ة التالمیذ ما 
أ7 أن االنع.اسات على المردود الجماعي للفعل المدرسي س�.ون غائ�ا �ش.ل  %�76عادل
وستحدث القط�عة بین أفراد نفس الفوج من الناح�ة االجتماع�ة، س�ظل التلمیذ یتفاعل  .بیر

مع أقرانه في خارج الصف، و�عیدا عن النشاطات الرسم�ة التي �م.ن مراقبتها وتوجیهها، 
وتنزو7 فئة . فئة مه�منة من النج�اء وذو7 النشا< الزائد وسینحصر التفاعل الصفي في

وعندما . و.ذا من الخجولین وغیر الم�ادرWن ،المتأخرWن أوطین في مستواهم سالتالمیذ المتو 
تتكرر العمل�ة في عدد من المواد ستنمو في المجتمع فئة من األفراد مه�منة على جم�ع أنواع 

رج للمجتمع بنفس اله�منة الحتالل مواقع اجتماع�ة وستخالنشا< االجتماعي في المدرسة، 

                                                 
 4وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
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.ون األستاذ دون أن �قصد ذلك، 
لكنه وفي الحق�قة .ان منهم.ا في تحقیI البرامج والنشاطات المسطرة في المنهاج والتي ال 
وخصائص التكوWن البیداغوجي لألستاذ 

نس�ة أفراد عینة الدراسة من حیث غ�اب التوظیف ألكبر عدد من التالمیذ في 
حیث .انت  ∗النشاطات الصف�ة �غرض تحقیI التفاعل بینهم مع دراسة عبد ال�اس$ هوWد7
�سبب  ضع�فةین للتفاعل اإلیجابي من خالل مناهج مادة التر%�ة المدن�ة 

اإلیجابي دون وجود آل�ات لتحق�قها �سبب 
إال أننا نضیف لذلك . ضعف التكوWن في التر%صات والندوات التر%و�ة الخاصة بهذا المجال

  .غ�اب دور المشرفین في تفعیل المقار%ة �الكفاءات في هذا الجانب االجتماعي
                                        )39السؤال( الدرس مشارEع جماع�ة خارج إطار

 %النس�ة التكرار

96 32 

204 68 

300 100  

  دور األستاذ في إنجاز مشارEع جماع�ة خارج إطار الدرس

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة أفراد عینة الدراسة ممن ال 
بینما ال تمثل نس�ة  %68طار الدرس هي األكبر ممثلة بـ
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.ون األستاذ دون أن �قصد ذلك، �والسبب فیها س. ترفع من شأنهم على حساب فئات أخر6 
لكنه وفي الحق�قة .ان منهم.ا في تحقیI البرامج والنشاطات المسطرة في المنهاج والتي ال 

 Iزمن�ا مع الحجم الساعي، .ما أنها ال تتواف Iن البیداغوجي لألستاذ تتوافWوخصائص التكو
  .على مثل هذه العمل�ات المعقدة في التعلم الجماعي

نس�ة أفراد عینة الدراسة من حیث غ�اب التوظیف ألكبر عدد من التالمیذ في 
النشاطات الصف�ة �غرض تحقیI التفاعل بینهم مع دراسة عبد ال�اس$ هوWد7

ین للتفاعل اإلیجابي من خالل مناهج مادة التر%�ة المدن�ة نس�ة األساتذة المحقق
اإلیجابي دون وجود آل�ات لتحق�قها �سبب  لكفاءات الدالة على التفاعلعلى ا

ضعف التكوWن في التر%صات والندوات التر%و�ة الخاصة بهذا المجال
غ�اب دور المشرفین في تفعیل المقار%ة �الكفاءات في هذا الجانب االجتماعي

مشارEع جماع�ة خارج إطار في إنجازاألستاذ  دوریبین 

التكرار دور األستاذ في إنجاز مشارWع جماع�ة خارج إطار الدرس

 نعم

  ال

 المجموع

دور األستاذ في إنجاز مشارEع جماع�ة خارج إطار الدرسیبین  39الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة أفراد عینة الدراسة ممن ال 
طار الدرس هي األكبر ممثلة بـإ�قومون بإنجاز مشارWع خارج 

  .فق$ %32الذین �قومون بذلك سو6 
                                         

 .عبد ال�اس$ هوWد7 عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة

                               سادسال الفصل

 

ترفع من شأنهم على حساب فئات أخر6 
لكنه وفي الحق�قة .ان منهم.ا في تحقیI البرامج والنشاطات المسطرة في المنهاج والتي ال 

 Iزمن�ا مع الحجم الساعي، .ما أنها ال تتواف Iتتواف
على مثل هذه العمل�ات المعقدة في التعلم الجماعي

  Iنس�ة أفراد عینة الدراسة من حیث غ�اب التوظیف ألكبر عدد من التالمیذ في  تتواف
النشاطات الصف�ة �غرض تحقیI التفاعل بینهم مع دراسة عبد ال�اس$ هوWد7

نس�ة األساتذة المحقق
على االمنهاج  تر.یز

ضعف التكوWن في التر%صات والندوات التر%و�ة الخاصة بهذا المجال
غ�اب دور المشرفین في تفعیل المقار%ة �الكفاءات في هذا الجانب االجتماعي

یبین  64الجدول رقم

دور األستاذ في إنجاز مشارWع جماع�ة خارج إطار الدرس

الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن نس�ة أفراد عینة الدراسة ممن ال 
�قومون بإنجاز مشارWع خارج 

الذین �قومون بذلك سو6 
                                                

عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة ∗
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تدل على أن مجال النشا< الم.مل للدروس والذ7  تع.سها هذه النسبالدالالت التي 
 .یرت�$ .ثیرا ببیداغوج�ات التنش�$ الجماعي للمتعلمین من خالل المشارWع غائب �ش.ل .بیر

فاألستاذ محاصر �البرامج الم.ثفة  .ما �ع.س الحالة التي علیها المدرسة �عد اإلصالحات
�ادرة نحو تفعیل العمل الجماعي في والتوقیت الزمني الواسع، مما �ضیI عل�ه مساحات الم

وٕاذا عدنا إلى األهداف االجتماع�ة التي تسعى المقار%ة  .أوقات خارجة عن نشاطات الدروس
�الكفاءات نحو تجسیدها في المتعلمین، نجد الضرورة تقتضي من األستاذ استغالل 

  .یذالمساحات الزمن�ة التي تم.نه من إنجاز مشارWع جماع�ة مع مجموعات التالم
للتفاعل غیر الصفي الحاصل الواقع �ع.س لنا ما �م.ن التفسیر من خالله   

فوفI المالحظة التي أجراها ال�احث، وانطالقا من خبرته في المیدان، فإن . في المدرسة
مجاالت الم�ادرة والنشا< الثقافي داخل المتوسطات ضعیف جدا، واألس�اب .ثیرة، �عود جزء 

ساس في مجال العمل الم.مل للدروس، حیث ال تتوفر تر%و�ة �األمنها لتخط�$ المنظومة ال
في المنهاج توجیهات أو .فاءات ینطلI منها األستاذ نحو تحقیI العمل الجماعي �المشارWع 

.ما أن التوقیت المخصص لمثل هذه النشاطات غیر مبرمج رسم�ا . خارج نشاطات الدرس
عمل تطوعي ال �حصل العمل �ه في أغلب  بل هو �مثا�ة. وغیر ملزم لطاقم معین لتنظ�مه

إال أن فئة من األساتذة من الذین �حملون مسؤول�ة التر%�ة الجماع�ة التطوع�ة . المتوسطات
التي تنمي لد6 التالمیذ الق�م الثقاف�ة والفن�ة واالجتماع�ة �سهمون في الق�ام بنشاطات خارج 

معتبرWن العمل مع التالمیذ جانب تر%و7 شخصي ال  %32الدروس، وهم الفئة الممثلة لنس�ة
    .ینطلI من توجیهات المنهاج م�اشرة، إال أنه یلتقي مع أهداف المنهاج �طرIW غیر م�اشر
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                                             )40السؤال(یبین تعامل األستاذ مع الذین ال �حبون المشار8ة في القسم

 %النس�ة التكرار

72 24 

132 44 

96 32 

300 100  

  مع التالمیذ الذین ال �حبون المشار8ة في القسم

  

 تعاملون معتبین معط�ات الجدول والتمثیل أن أعلى نس�ة .انت لد6 األساتذة الذین ی
الوقت ، تلیها نس�ة الذین ال �سمح لهم 

  .%24بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین یتعاملون �التو%یخ معهم بـ 
تبین لنا الجانب اإلیجابي في معاملة التالمیذ 

ونفسر ذلك . في المشار.ة في القسم
درسة �سبب اندماج األساتذة في طرق التعامل 

قصد  ،.مبدأ �صلح للتح.م في تفاعل المتعلمین
تجنب االصطدامات التي یتوقع .ما أن األستاذ �ات مفروضا عل�ه 

خاصة �عد القرارات . حدوثها مع أول�اء التالمیذ �سبب الخشونة التي �م.ن أن تصدر منه
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یبین تعامل األستاذ مع الذین ال �حبون المشار8ة في القسم

تعامل األستاذ مع التالمیذ الذین ال �حبون المشار.ة 
 في القسم

التكرار

72 �التو%یخ

132  ن�محاولة إشراكهم �أسلوب لیّ 

96  ال �سمح الوقت �االهتمام بهم

300 المجموع

مع التالمیذ الذین ال �حبون المشار8ة في القسم تعامل األستاذ یبین 40الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل أن أعلى نس�ة .انت لد6 األساتذة الذین ی
، تلیها نس�ة الذین ال �سمح لهم %44التالمیذ المعرضین عن المشار.ة �أسلوب لین بـ

بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین یتعاملون �التو%یخ معهم بـ 
تبین لنا الجانب اإلیجابي في معاملة التالمیذ تع.سها هذه النسب الدالالت التي 

في المشار.ة في القسم منهم أثناء المحاولة إلشراك الذین ال یرغبون 
درسة �سبب اندماج األساتذة في طرق التعامل �التطور الحاصل في المعاملة داخل الم

.مبدأ �صلح للتح.م في تفاعل المتعلمین ،المبن�ة على الرفI واللیونة
.ما أن األستاذ �ات مفروضا عل�ه . توظ�فهم داخل الصف

حدوثها مع أول�اء التالمیذ �سبب الخشونة التي �م.ن أن تصدر منه

                               سادسال الفصل

 

یبین تعامل األستاذ مع الذین ال �حبون المشار8ة في القسم 65الجدول رقم

تعامل األستاذ مع التالمیذ الذین ال �حبون المشار.ة 

�محاولة إشراكهم �أسلوب لیّ 

ال �سمح الوقت �االهتمام بهم

الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل أن أعلى نس�ة .انت لد6 األساتذة الذین ی  
التالمیذ المعرضین عن المشار.ة �أسلوب لین بـ

بینما .انت أضعف نس�ة لد6 الذین یتعاملون �التو%یخ معهم بـ  %32بـ 
الدالالت التي   
أثناء المحاولة إلشراك الذین ال یرغبون  �اللین

�التطور الحاصل في المعاملة داخل الم
المبن�ة على الرفI واللیونة ،العصرWة

توظ�فهم داخل الصف
حدوثها مع أول�اء التالمیذ �سبب الخشونة التي �م.ن أن تصدر منه
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ال إ. التي �م.ن أن تسبب له العقو�ة عندما �ستخدم العنف الجسد7 أو اللفظي ضد التالمیذ
�حث عن التالمیذ تعبر عن إلغائها لجانب ال ،أن نس�ة من أفراد العینة تش.ل ثلثها تقر�Wا

ما یرجعنا إلى . ومحاولة توظ�فهم �سبب وقت الحصة غیر الكافي ،الذین ال �شار.ون 
  .التفسیرات السا�قة حول .ثافة البرامج مقارنة �الحجم الساعي المخصص لها

نس�ة األساتذة الذین �ستخدمون التو%یخ للتالمیذ المعرضین عن المشار.ة في   
�ع.س السلطة الد.تاتورWة التي ال زالت فئة معتبرة من  ما %24نشاطات الدروس تمثل 

شراك التالمیذ، .نوع من التحفیز من جهة و.رد فعل ناتج إاألساتذة تستند علیها في محاولة 
حیث أن هناك من �عتبر التأنیب والتو%یخ أسلوب . نوع الشخص�ة التي یتمتع بها األستاذعن 

لكنه في الواقع متنافي مع م�اد{ . ر.ة في النشاطاتمفید مع التالمیذ الذین ال �حبون المشا
التر%�ة المدرس�ة الحدیثة التي تسعى نحو تنم�ة شخص�ة المتعلم بإتاحة الفرصة له نحو 

ال یزالون  الذینوهو الذ7 یجعلنا نفسر . ، وال تكون �األسلوب القهر7 المشار.ة المنطلقة ذات�ا
 اتسلو.من ، ر.ون في ماهو واقع في المدرسةفي المدرسة على أنهم �شا �ستخدمون التو%یخ

.عامل من العوامل المؤثرة  ستاذ في تصرفاته وألفاظهتأثر �شخص�ة األناتجة عن ال ةعن�ف
المقار%ة و . أسلوب الق�ادة التي یتمتع بها األستاذمبني على بناء التعلم وعموما ف. الكثیرة

التي تضع المدرسین في مواقع �حولون فیها الد�مقراط�ة �الكفاءات تمیل إلى استعمال الق�ادة 
لالطمئنان النظرة التقلید�ة للمدرسة على أنها م.ان للتو%یخ والخوف واالرت�اك، إلى م.ان 

فالمدرسون قادرون على تكییف خطة الدراسة ومنهاجها ومحتو�اتها . " لثقة وحب العملوا
، ولضغو< المجتمع الخارجي ولظروف التالمیذ وحاجاتهم. وفقا ألحدث األسالیب التر%و�ة

   1."على المدرسة

  
  
  
  
  

                                                 
 204، ص2003، دار النهضة العر%�ة، بیروت، لبنان،4<، في اجتماع�ات التر�Bةمنیر المرسي سرحان،  1
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                                                                                )41السؤال(بین التالمیذ  المنافسة

 %النس�ة التكرار

60 20 

90 30 

150 50 

300 100  

  �8ف�ة توظیف األستاذ لمجاالت المنافسة بین التالمیذ

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن األساتذة الذین ال �ستعملون أسلوب 
تلیها نس�ة الذین یوظفونه  50%

  ..أضعف نس�ة 
أن �عد التفاعل الصفي الواجب تطب�قه وفI المقار%ة �الكفاءات 
وهو ما �ع.س الصورة التي ینشأ علیها التالمیذ 
في جو خال من عوامل االستثارة التي تنشأ من األقران عند المنافسة، معرف�ا أو سلو.�ا أو 
احث إلى غ�اب اآلل�ات الموجهة من المنهاج لألستاذ، 
والتي تم.نه من تحوWل مسار التعلم نحو التالمیذ ف�ما بینهم من خالل تعدیل سلو.اتهم أثناء 
وفي هذه الحالة ستنشأ ط�قة من التالمیذ مس�طرة .ما أشرنا في التحل�الت 

                                                    

423 

المنافسة تمجااللف األستاذ یوظت �ةیبین �8ف

التكرار .�ف�ة توظیف األستاذ لمجاالت المنافسة بین التالمیذ

 دائما

  أح�انا

150  أبدا

300 المجموع

�8ف�ة توظیف األستاذ لمجاالت المنافسة بین التالمیذ یبین 41الش8ل رقم

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن األساتذة الذین ال �ستعملون أسلوب 
50الذین �مثلون أعلى نس�ة بـ المنافسة بین التالمیذ نهائ�ا هم 

 %20بینما تمثل نس�ة الذین �ستعملونه دائما 
أن �عد التفاعل الصفي الواجب تطب�قه وفI المقار%ة �الكفاءات  علىتدل هذه النسب 

وهو ما �ع.س الصورة التي ینشأ علیها التالمیذ . غائب بنس�ة .بیرة تمثل نصف أفراد العینة
في جو خال من عوامل االستثارة التي تنشأ من األقران عند المنافسة، معرف�ا أو سلو.�ا أو 

احث إلى غ�اب اآلل�ات الموجهة من المنهاج لألستاذ، و�عود السبب حسب ال�
والتي تم.نه من تحوWل مسار التعلم نحو التالمیذ ف�ما بینهم من خالل تعدیل سلو.اتهم أثناء 
وفي هذه الحالة ستنشأ ط�قة من التالمیذ مس�طرة .ما أشرنا في التحل�الت 

                               سادسال الفصل

 

یبین �8ف 66الجدول رقم

.�ف�ة توظیف األستاذ لمجاالت المنافسة بین التالمیذ

  

الش8ل رقم
  

  

تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن األساتذة الذین ال �ستعملون أسلوب 
المنافسة بین التالمیذ نهائ�ا هم 

بینما تمثل نس�ة الذین �ستعملونه دائما  %30أح�انا بـ
تدل هذه النسب   

غائب بنس�ة .بیرة تمثل نصف أفراد العینة
في جو خال من عوامل االستثارة التي تنشأ من األقران عند المنافسة، معرف�ا أو سلو.�ا أو 

و�عود السبب حسب ال�. اجتماع�ا
والتي تم.نه من تحوWل مسار التعلم نحو التالمیذ ف�ما بینهم من خالل تعدیل سلو.اتهم أثناء 

وفي هذه الحالة ستنشأ ط�قة من التالمیذ مس�طرة .ما أشرنا في التحل�الت . المنافسة
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�ستخدم األستاذ أسالی�ه التر%و�ة نحو تفعیلها  السا�قة، �سبب غ�اب الط�قة المنافسة، التي ال
  .وتنش�$ قدراتها الفرد�ة والجماع�ة

غ�اب عنصر المنافسة في مسار العمل�ة التر%و�ة لد6 نصف أفراد العینة �ع.س   
التوسع الهائل بین التالمیذ من حیث الفروق الفرد�ة معرف�ا وسلو.�ا، وهو ما ینع.س على 

فالط�قة المتوسطة من التالمیذ من حیث  .المدرسة وخارجهاثقافتهم االجتماع�ة داخل 
المستو6 في التحصیل المدرسي أو في المظاهر السلو.�ة، لم تعد هي المس�طرة في النظام 
التر%و7 مثلما .انت عل�ه في السابI، حیث .انت الفوارق االجتماع�ة بین األسر ثقاف�ا وماد�ا 

نت مسلطة على أفراد الشعب الجزائر7 �ش.ل جعل غیر واضحة �ح.م فترة االحتالل التي .ا
المدرسة في بدا�ة االستقالل تجسد د�مقراط�ة التعل�م من منطلقات اجتماع�ة �األساس، لكن 
ومع التطور الحاصل في ثقافة األفراد ومستواهم الماد7، جعل الت�این بین المتعلمین أكثر 

لحظو° أكثر من األخر6 في التموضع مما أفرز وجود ط�قتین، إحداهما تملك من ا. اتساعا
داخل السلم االجتماعي، وجعل من أفرادها �عیدین عن المنافسة الفعل�ة التي ال تقف عند حد 

فحسب، بل تتعداها لتفرز ت�اینا یجعل من األستاذ عاجزا أمامها من  النشاطات الصف�ة
في مبدأ المساواة بین تحقیI التنافس الذ7 یخدم المصلحة التر%و�ة التي تتبناها المناهج 
  .المتعلمین في تحقیI فرص النجاح الدراسي معرف�ا وسلو.�ا واجتماع�ا

النس�ة التي عبرت على استخدامها أح�انا لعامل التنافس بین المتعلمین، رغ�ة في   
تحقیI التفاعل االجتماعي، تمثل ثلث عینة الدراسة وهي بذلك تشیر إلى أن فئات أخر6 من 
األساتذة یلغون أ7 تفسیرات تفرق بین التالمیذ من أ7 جانب، وهو ما یجعلهم یتجهون نحو 

.عامل م.ون للفعل االجتماعي التر%و7، الذ7 تتحقI من خالله  تفعیل عنصر المنافسة
وهو مطلب تر%و7 تستهدفه . األقرانالتفوق عن  أسالیبالرغ�ة في التعلم وال�حث عن 

المتعلم محور العمل�ة التر%و�ة وعنصر نش�$ :" المقار%ة �الكفاءات وفI المنهاج المدرسي
ونجد أن  1."نداده وWدافع عنها في جو تعاونيفیها، فهو �مارس و�قوم �محاوالت �قنع بها أ

                                                 
 8وزارة التر%�ة الوطن�ة، مناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، ص 1
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عینة نصف أفراد حیث أن  ∗حرقاس وسیلة
 ولكنالدراسة �النس�ة لها .انت تسعى نحو تحقیI الكفاءات االجتماع�ة من منطلI المنهاج، 

  .التعل�م المتوس$ واالبتدائي 
                                                    )42السؤال( 

 %النس�ة التكرار

90 30 

90 30 

120 40 

300 100  

  نقاش األستاذ لتالمیذه خارج الدروس

  

تمثل معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة الذین عبروا على 
، تلیها نس�ة %40توظ�فهم للنقاش مع التالمیذ خارج إطار الدروس �مثلون النس�ة األكبر بـ 

  .النس�ة لد6 الذین �ستخدمونه أح�انا
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حرقاس وسیلة/قرایرWةهذه النسب متوافقة مع نتائج دراسة 
الدراسة �النس�ة لها .انت تسعى نحو تحقیI الكفاءات االجتماع�ة من منطلI المنهاج، 

 أساتذةصة لد6 ا.اف �سبب ضعف التكوWن، خ
 نقاش األستاذ لتالمیذه خارج الدروسیبین 

التكرار نقاش األستاذ لتالمیذه خارج الدروس

 دائما

  أح�انا

120  أبدا

300 المجموع

نقاش األستاذ لتالمیذه خارج الدروس یبین 42الش8ل رقم
  

تمثل معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة الذین عبروا على 
توظ�فهم للنقاش مع التالمیذ خارج إطار الدروس �مثلون النس�ة األكبر بـ 

النس�ة لد6 الذین �ستخدمونه أح�انا، معادلة لنفس %30الذین یوظفونه أح�انا بـ 

                                         

 .حرقاس وسیلة/عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة قرایرWة

                               سادسال الفصل

 

هذه النسب متوافقة مع نتائج دراسة 
الدراسة �النس�ة لها .انت تسعى نحو تحقیI الكفاءات االجتماع�ة من منطلI المنهاج، 

.اف �سبب ضعف التكوWن، خ �ش.ل غیر
یبین  67الجدول رقم

نقاش األستاذ لتالمیذه خارج الدروس

  

  
  

تمثل معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أفراد العینة الذین عبروا على 
توظ�فهم للنقاش مع التالمیذ خارج إطار الدروس �مثلون النس�ة األكبر بـ 

الذین یوظفونه أح�انا بـ 

                                                
عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة قرایرWة ∗
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الدالالت التي نستخرجها من هذه النسب، تشیر إلى التقارب الحاصل من طرف أفراد   
هي  %40ورغم أن النس�ة .العینة في توظیف النقاش مع المتعلمین خارج إطار الدروس

 أن االنع.اس األكبر �النس�ة للذین ال �ستخدمون النقاش مع التالمیذ خارج إطار الدرس، إال
الذ7 یخلفه هذا االنفصال في العالقة بین التالمیذ وأساتذتهم یبین لنا الهوة الحاصلة بینهما 
في حدود العمل التر%و7 الذ7 خلفته .ثافة البرامج، حسب رأ7 المشرفین ومستشار7 

ذه، ، فالمعلم حین �.ون محاصرا �التوقیت الزمني الذ7 ال �سمح له �اللقاء بتالمی*التوج�ه
الذ7 سیزWد من ترسیخ الصورة النمط�ة  ،فس�.ون المجال الوحید للتفاعل هو المجال المعرفي
�عد المدرسة عن مجال وهذه القض�ة تُ . لألستاذ لد6 التلمیذ على أنه ناقل للمعلومة وحسب

التفاعل االجتماعي المنشود في المناهج، والذ7 یر%$ ال�حث عن المعلومة لد6 المتعلم 
. " إلى مجال الم�ادرة في المشارWع واألعمال الجماع�ة هل ف.ر حوّ االجتماعي الذ7 �ُ �الجانب 

 الهادفة الوضع�ات الستحداث فرصة أفضل هي �الكفاءات المقار%ةإلى أن  بیرنو �شیرو
 جماع�ة تكون  ما غال�ا مفتوحةال مهامالو  االجتماع�ة �الممارسات المعارف تر%$ .ونها لمجرد

  1.واحد آن في وتطب�قها المعارف اكتساب المتعلم على تسهل �حوث أو مشارWع ش.ل في
دائما مجاالت النقاش مع التالمیذ خارج الدروس، تمثل ثلث أفراد  وفرالفئة التي ت  
وتفتح مجاال واسعا لتفسیر هذا الفعل التر%و7 الذ7 �قوم �ه األساتذة في مجال النقاش . العینة

%ما �.ون المجال األوسع حظا في لقاءات التكوWن التر%و7 ور . مع التالمیذ خارج إطار الدرس
**حیث وحسب رأیهم ،والندوات والملتق�ات التي یبرمجها المشرفون التر%وWون 

فإن أسهل وأكثر  
، .ون التوجیهات حضورا فیها هي التي تتناول أسالیب المعاملة مع التلمیذ داخل المدرسة

تدخل ضمن مقای�س  ،لنفس التر%و7 اتلقوا تكوWنات وتر%صات في علم  العدید من األساتذة
وهي التي تحث على  .أو في المدارس العل�ا لألساتذة ،التكوWن في المعهد التكنولوجي سا�قا

، وتحس�سهم �الطمئنینة من فتح مجاالت الحوار والنقاش مع التالمیذ في أوقات غیر صف�ة
                                                 

 .ن فضلكعد لنتائج المقابلة م *
1
Philipe Perrénoud : dix compétences pour enseigner, ESF éditeur, Paris, 

1999. 
 .عد إلى نتائج المقابلة من فضلك **
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تكون حتما معهم، وهذه النس�ة الممثلة ألفراد المجتمع  نةوتمنعهم من استخدام الخشو . جهتهم
تستخدم النقاشات الجانب�ة مع التالمیذ أح�انا،  %30في مقابل فئة أخر6 تمثل نس�ة . منهم

ما �فسر لنا الرغ�ة في توظیف هذا األسلوب التر%و7 من طرف �عض األساتذة، إال أن 
.ما أن . مساحات للنقاش والحوار مع التالمیذول دون وجود النشاطات الكثیرة في البرامج تحُ 

مر األساتذة الذین تتعد6 توسع بین عُ الالح~ عل�ه في الوقت الحاضر لعامل السن الذ7 �ُ 
أقدمیتهم في المیدان عشرون سنة، وعمر التالمیذ في سن المراهقة ما یجعل مساحات 

  . ق$ف %30النقاش تضیI بینهم وتكون .ما تعبر عنها النس�ة السا�قة 

  الخامسةحوصلة التحلیل والمناقشة ألسئلة الفرض�ة 

تنظ�م استخدام أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �ساهم .ثیرا في : الخامسة التذ8یر 6الفرض�ة
  .، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءاتالتفاعل االجتماعي بین المتعلمین

 نحو ایجد معظمها متجه ،الخامسةالمتفحص لنسب األسئلة الثمان�ة للفرض�ة 
خاصة منه ، تنظ�م التفاعل االجتماعي بین المتعلمینالمساهمة الضع�فة ألفراد العینة في 

. أین نلح~ بوضوح غ�اب الجانب االجتماعي في توظیف .فاءات المنهاج ،داخل الصف
ن كوّ التي تُ  *عدد قلیل من الكفاءاتعلى وWرجع السبب األول لكون هذا األخیر ال �حتو7 إال 

، %16.46،%19.84(في المتعلمین مهارات التواصل والتفاعل داخل المدرسة

�الترتیب في السنوات األر%ع للتعل�م المتوس$، مقارنة مع المجاالت  )19.48%،17.80%
األخر6 المطروحة للتحلیل في الفرض�ات األخر6، و.ذلك �الرجوع إلى العدد اإلجمالي لكل 

  .**.فاءات المنهاج
یرجع السبب الثاني إلى .ون الجانب المعرفي في المدرسة �طغى على الفعل التر%و7   

�صفة عامة من طرف األستاذ .ما من طرف المتعلمین، حیث أن توظیف المجال 
أو الذ7 �حدث على هامش التمدرس، �معنى أن  ،التطوعي عاملاالجتماعي �غلب عل�ه ال

                                                 
 ).تحلیل .فاءات المنهاج في التفاعل االجتماعي( عد إلى نتائج تحلیل المحتو6 من فضلك  *

 .المالحIعد إلى جدول الكفاءات العامة للمنهاج من فضلك في  **
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قیI إ�صال المعلومات وتقو�مها، وWجتهد إلى جانب األستاذ یلتزم �البرنامج الدراسي في تح
ذلك في توظیف �عض مجاالت التفاعل بین التالمیذ من �اب الم�ادرة التر%و�ة فق$ .ونه 

لكن األمر �النس�ة للعمل�ة التر%و�ة التي تنبني علیها المقار%ة . مر%ي والمدرسة تتطلب ذلك
ون محل اخت�ار واجتهاد من طرف األساتذة �الكفاءات تختلف .ثیرا على هذه العمل�ة التي تك

حسب شخص�اتهم �الدرجة األولى، حینما �.ون منهم الم�ادر الذ7 �سعى إلى ذلك خارج 
، ومنهم الذ7 غیر المدرسة الصف أو داخله �طرق ال تختلف عنها في مؤسسة تر%و�ة أخر6 

المدرسة "المنهاج فإنو�الرجوع إلى . ال �ملك الم�ادرة، وال �سعى نحو تحقیI ذلك التفاعل
فضاء ممیز لتعلم الح�اة االجتماع�ة واالندماج وس$ المجتمع، وذلك �التح.م في �عض 
الكفاءات األساس�ة التي من بینها التح.م في التعبیر �اللغة العر%�ة واستعمال لغتین أجنبیتین 

م�ا عن وسائل یو  وأن �.ون قادرا على الفهم واالنتقاد الموضوعي لمختلف المعط�ات الصادرة
فهذا المسعى لن یتحقI عفو�ا و�م�ادرة األستاذ الشخص�ة، وٕانما هو أساس یلزمه  1."اإلعالم

وهو الذ7 �حیلنا . تحق�قه ضمن الفعل التعل�مي الذ7 �حدث مع الدروس والنشاطات الیوم�ة
  .إلى سبب آخر نحو آل�ة هذا التوظیف من خالل المنهاج في طرWقة التدرWس

تي �ستخدمها المنهاج في توظیف الكفاءات االجتماع�ة غیر واضحة اآلل�ات ال  
، ف�النس�ة للسؤال الخامس �عد الثالثین نجد نس�ة لألستاذ ضمن نشاطات التعلم ة�النس�

 %70من أفراد العینة ال یوظفون التفاعل اللفظي بین المتعلمین، وتدعمها نس�ة  70.70%
�ستخدمون العر%�ة الفصحى أو الفرنس�ة أو  من األساتذة الذین الحظهم ال�احث ممن ال

، بل .ان التواصل ف�ما بینهم اإلنجلیزWة داخل الصف، بینهم و%ین التالمیذ أو بین التالمیذ
و�ش.ل مقتضب ال �ع.س المسعى نحو تحقیI  ،�مزWج من العام�ة والفصحى والفرنس�ة

حمید دمحم وتختلف هذه النتائج مع دراسة  .ظي وفI أهداف المنهاج.فاءات التواصل اللف
حیث .انت تر6 في تطبیI المقار%ة �الكفاءات بین العینة التجرWب�ة والضا�طة فرق  *عدن

                                                 
 9و 8وزارة التر%�ة الوطن�ة،منهاج اللغة العر%�ة للسنة الثان�ة متوس$، مرجع سابI، ص 1
 .بجیبوتي حمید دمحم عدنعد إلى الدراسات السا�قة من فضلك، دراسة  *
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.بیر یتمثل في .ون العینة التي یتم فیها التدرWس �الكفاءات في مستو6 التواصل اللغو7 في 
   .فق$ من الذین �ط�قون المقار%ة التقلید�ة %54بل مقا %76مادة الفرنس�ة یتحقI فیها 

السؤال السادس والثالثون .انت نس�ه أ�ضا بین من یروا في عمل المجموعات أنه   
 Iال �حققون التفاعل المطلوب  %68ما �صل إلى  %44وممن ال �ستعملونها  %�24عی

العمل ضمن فرIW لتحقیI :"من خالل عمل المجموعات، والتي ر.ز علیها المنهاج في أهدافه
مشروع جماعي وتطبیI قواعد الح�اة في المجتمع، �احترام اآلخرWن، وتسییر الخالفات بین 

ل الجماعي التي والسبب �.من في ثقافة العم 2."األشخاص بروح العدالة واالحترام المت�ادل
 تس�طر علیها المصلحة االجتماع�ة المر%وطة �التنافس حول العالمات والشهادة والوظ�فة،
. وتعرقل األستاذ عن توظیف نظام المجموعات في الدروس �ش.ل بنائي معرف�ا واجتماع�ا

وWن دون إغفال عامل المهارات الغائ�ة عند أفراد العینة في استخدامه �سبب استراتیج�ات التك
التقلید�ة التي تعودا علیها وعدم وجود خط$ بدیلة وظ�ف�ة تجعل من األستاذ في التعل�م 
المتوس$ قادر على التدرWس �الكفاءات في مستو6 المعرفة وفي نفس الوقت في المستو6 

  .االجتماعي
الم�ادرة التر%و�ة التي تتطلبها المقار%ة �الكفاءات من األستاذ صرWحة المقصد في   

وهو  2"و�حفز على الجهد واالبتكار" معرف�ا وسلو.�ا  1"فالمعلم �سهل عمل�ة التعلم:" اجالمنه
الدافع نحو ال�عد االجتماعي الذ7 ال �م.نه التحقیI دون التفاعل مع أقرانه في الصف 

األسئلة الموال�ة والتي .انت .ل نسبها مرتفعة ومتجهة نحو ضعف ولذلك ف. وخارج الصف
�ه غالب�ة أفراد العینة تجاه التفاعل االجتماعي من عدم الق�ام �الم�ادرة في األداء الذ7 �قوم 

على الحوار وعدم تفعیله بینهم، وضعف دوره  ذتنش�$ التالمیذ المنطوWن، أو استحواذ األستا
في إنجاز المشارWع خارج الصف، و عدم فسح مجاالت المنافسة بینهم وغ�اب النقاش معهم 

ذلك یدعو إلى التأكید على أن المقار%ة �الكفاءات غامضة في .ل خارج وقت الدرس، 

                                                 
 16وزارة التر%�ة الوطن�ة،منهاج اللغة العر%�ة للسنة الثان�ة متوس$، مرجع سابI، ص 2
 �5ة،منهاج اللغة العر%�ة للسنة الثان�ة متوس$، مرجع سابI، صوزارة التر%�ة الوطن 1
 .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
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طرحها لألسالیب العمل�ة في توظیف األهداف االجتماع�ة التي تتطلبها المدرسة الحدیثة،  
ص تر6 أن الواقع النفسي والمعرفي  فالبیداغوج�ة التي تتبناها ممثلة في النظرWة البنائ�ة

، إال نتیجة بناء یتم انطالقا من العالئI والتفاعالت في الحق�قة ،واالجتماعي للفرد، ماهو
ماهو في أ7 أن الواقع الذ7 �ع�شه .ل منا، . المت�ادلة بین هذا الفرد والوس$ الذ7 �ع�ش ف�ه

وهذا التفسیر یتفI  3."الحق�قة إال نتاج بناء قمنا �ه أثناء تفاعلنا مع المح�$ الذ7 نع�ش ف�ه
 Mélanie حرقاس وسیلة، و/د ال�اس$ هوWد7، وقرایرWةدراسة عب: *مع الدراسات التال�ة

DERONNE  في أن المقار%ة �الكفاءات غامضة في .ثیر من المفاه�م واآلل�ات التطب�ق�ة
  .�النس�ة لألساتذة

عز6 التفسیرات التي تجعل األستاذ في التعل�م المتوس$ غیر قادر على توظیف تُ   
التفاعل االجتماعي .�عد من أ�عاد المنهاج .ذلك إلى غ�اب التكوWن المتخصص في هذا 

فإذا .انت الس�اسة التر%و�ة تستهدف في األستاذ .مرحلة حاصلة اآلن الجانب . المجال
د األخر6 �.ون الزال غیر وارد .هدف في تكوWن األساتذة المعرفي، فإن ما سواها من األ�عا

عل�ه، خاصة في الجانب المنهجي وطرائI التدرWس من الش.ل التقلید7 إلى الش.ل العصر7 
الذ7 یتطلب تنم�ة الجوانب المختلفة في المتعلمین في نفس الوقت، وهو ما أشارت إل�ه 

   4.من األج�العدة مراحل زمن�ة  ة وفIتكوWن األساتذتطلب في أن ذلك یالدراسات النقد�ة 

  استخالص نتائج االستب�ان.  2.  2
  

  استخالص نتائج الب�انات العامة . 1.  2.  2

ـ یتمیز جنس أفراد عینة الدراسة �طغ�ان الجانب الذ.ور7 على قطاع التر%�ة في مدینة الجلفة 
الجزائر7 الذ7 ُ�عرف به�منة بوضوح التمایز في المجتمع على حساب اإلناث، وهو ما یبین 

                                                 
 13وزارة التر%�ة الوطن�ة، دلیل األستاذ، مرجع سابI، ص 3
 .عد إلى الدراسات السا�قة من فضلك *
4 François Guillemette et Clermont Gauthier,op cit,p24  
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.ما أن للعامل الد�مغرافي . الذ.ور على العدید من القطاعات المتعلقة �الوظ�فة العموم�ة
  .دالالته في تفسیر النسب

على في التعل�م المتوس$ یتمیز الجانب ال�شر7 للموظفین في قطاع التر%�ة في مدینة الجلفة ـ 
الرWاض�ات واللغة  تيدة التدرWس، فعددهم في مادت�این عدد7 في نوع األساتذة من حیث ما

لتر%�ة التكنولوج�ة وعلوم الطب�عة والح�اة والفرنس�ة .ل من مواد ا وأقل منه ،مرتفعالعر%�ة 
وقد  .قلیلهم فعدد التر%�ة البدن�ة والفن�ة والموس�ق�ة مواد بینمااالجتماع�ات و  واإلنجلیزWة

على تفعیل العمل�ات العقل�ة والتحلیل الرWاضي  أرجعه ال�احث إلى نظام التعل�م المبني
وتفعیل اللغات تماش�ا مع األنظمة التر%و�ة في العالم، دون إغفال المواد الم.ملة للجانب 

ساعة  28المتوس$( الجمالي والذوق السل�م و.مال الجسم بدن�ا ، وارت�اطه �الحجم الساعي 
  ).أسبوع�ا في جم�ع المستو�ات

ة  �ع.سون التواجد العدد7 الكبیر ألساتذة التعل�م المتوس$ في مدینة الجلفة ـ فئة أفراد العین
من حیث الفئة الشا�ة التي ال تملك خبرة أكثر من عشر سنوات، تلیها فئتي الحاملین للخبرة 

وقد أعزاه  .المهن�ة المقدرة بین عشر وعشرWن سنة أو أكثر من عشرWن سنة بتعداد أقل �.ثیر
قدم سن األساتذة الذین التحI منهم عدد .بیر �التقاعد، ومن جهة ثان�ة  ال�احث من جهة لت

إلى التزاید الس.اني الذ7 رافقته زWادة في عدد المتعلمین، ما جعل التوظیف في التر%�ة �شغل 
  .مساحة .بیرة فسرت نتائج الدراسة

�ة األساتذة ـ طرق االلتحاق �التدرWس .لها مبن�ة على أسس تكوWن�ة سل�مة، �حیث أن غالب
متخرجین من المعهد  ،في التعل�م المتوس$ بتعم�م نسب الدراسة على مجتمع ال�حث

الموظفین �الشهادات الجامع�ة أو طرق ش.ل �التكنولوجي أو المدرسة العل�ا لألساتذة، وال 
وقد أعز6 ال�احث ذلك لدور الس�اسة التر%و�ة في تفعیل دور  .منهمسو6 نس�ة ضع�فة أخر6 

األستاذ من جهة في المدرسة، و%إعطاء الجانب القانوني للتوظیف حقه ضمن القانون العام 
وهذا ما نلحظه في عمل�ات التكوWن الالحقة التي .ان غرضها التصنیف  .للوظ�فة العموم�ة

   .2008المتطابI وفI تلك القوانین وفI تعد�الت 
  



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 432 

  استخالص نتائج الفرض�ات. 2.  2.  2

  استخالص نتائج الفرض�ة األولى :أوال

أستاذ التعل�م المتوس$ متح.م �ش.ل .بیر في استعمال المنهاج  :التذ.یر �الفرض�ة األولى
  .ضمن أدائه في المقار%ة �الكفاءات

8بیر في أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس; غیر متح8مین 6ش8ل 

  :استعمال المنهاج ضمن أدائهم الترBوY لألس6اب التال�ة

ـ غ�اب المنهاج .وث�قة رسم�ة تعتمد علیها المقار%ة �الكفاءات لد6 غالب�ة أفراد العینة، وٕاذا 
عدم وجوده یدل على عدم اعتماد  عممنا النسب المتحصل علیها على مجتمع الدراسة، فإن

  :، و�ظهر ذلك ف�ما یلياألساتذة عل�ه في التدرWس، وهم �مارسون التعل�م �طرق تقلید�ة
ـ أغلب أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ �عتمدون على الكتاب المدرسي دون 

  .هذا األخیر المنهاج وهو ما یدل على عدم توظیف الكفاءات والتعل�مات المسطرة في
ـ غالب�ة أفراد العینة ال �فرقون بین أنواع الكفاءات، وهو ما �ع.س عدم قدرتهم على أداء 

  .التدرWس �الكفاءات �الش.ل المخط$ له في الس�اسة اإلصالح
ـ معظم أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ �میزون بین الوضع�ة التعلم�ة 

یدعو إلى قابلیتهم للتكوWن وفI المقار%ة �الكفاءات �سبب  والوضع�ة اإلدماج�ة، �ش.ل
الممارسة للوضع�ة اإلدماج�ة في االمتحانات الرسم�ة بإشراف وزار7 وجهو7 وعلى مستو6 

  .مراكز االمتحانات
�عتبرون المنهاج وث�قة تدع�م�ة أو من أفراد عینة الدراسة ـ غالب�ة أساتذة التعل�م المتوس$ 

بیداغوج�ا وتقن�ا في  ه وث�قة بنائ�ة، مما �فسر الم.انة التي علیها المنهاجثانو�ة، في حین أن
  .مسار العمل�ة التر%و�ة

ـ أغلب أساتذة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة �عتبرون أداءهم تلقین�ا أو خاصا بهم 
وهم طات الصف�ة فهم ال زالوا �مارسون العمل�ة التر%و�ة به�منتهم على النشا�الطرق التقلید�ة، 

  .بتصور المدرسة العصرWة أ�عد من جعل التلمیذ محور العمل�ة التر%و�ة
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  :هذه النتائج إلى عدة أس6ابأعز  ال6احث   

غ�اب استراتیج�ة واضحة في المنهاج �م.ن من خاللها تطبیI المقار%ة : السبب األول
  .�الكفاءات

أفراد عینة الدراسة �الطرق التقلید�ة في تشبث أساتذة التعل�م المتوس$ من : السبب الثاني
  .التر%�ة

غ�اب التحضیر النفسي والبیداغوجي �الش.ل الذ7 تتطل�ه مرحلة اإلصالح : السبب الثالث
  .لد6 أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ 2003منذ موسم  بدأتالتي 

ذ7 یجعل المفاه�م الخاصة ضعف التكوWن الذ7 لم �.ن مخط$ له �الش.ل ال: السبب الرا�ع
  .�المقار%ة �الكفاءات في متناول أفراد عینة الدراسة

التر%صات لتكوWن سواء في لضعف الم.ونین وغ�اب استراتیج�ات واضحة : السبب الخامس
  .األ�ام التكوWن�ة وأالملتق�ات أو الندوات أو 

  الثان�ةاستخالص نتائج الفرض�ة : ثان�ا

مختلف األ�عاد المعرف�ة  ،�حقI األستاذ �طرائقه في التدرWس :الثان�ةالتذ.یر �الفرض�ة 
  .للمقار%ة �الكفاءات

غالب�ة أفراد العینة ومن خالل طرائT تدرEسهم، ال �حققون 6ش8ل مقبول مختلف   

  : و�ظهر ذلك ف�ما یلي، األ6عاد المعرف�ة للمقارBة 6الكفاءات
التعل�م المتوس$ ال یبنون وضع�ة االنطالق مع أغلب أفراد عینة الدراسة من أساتذة ـ 

وهو ما یتنافى . المتعلمین �عدم إشراكهم في ص�اغة األسئلة األساس�ة في بدا�ة الدروس
  .و%ناء التعلم وفI المقار%ة �الكفاءات حسب المنهاج

أغلب أساتذة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة مه�منین على الفعل التر%و7 ـ 
وال �عتمدون إال على عدد قلیل من  اذهم على نشاطات الدروس و%ناء التعلمات �استحو 

وهو ما یتنافى  المتعلمین، ما یجعل المدرسة معرضة إلحداث الفوارق االجتماع�ة بینهم
  .ود�مقراط�ة التعل�م التي تتبناها المدرسة الجزائرWة
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 �ستخدمون الوضع�ة المش.لة او ال ال ـ غالب�ة أساتذة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة
 Iعرفونها، فهم بذلك ال �حققون أ�عاد المقار%ة �الكفاءات التي تتبنى التعلم الذاتي وف�

وهو ما ی�عث على تراكم المعرفة �ش.ل تقلید7  . الوضع�ات المعقدة حسب النظرWة البنائ�ة
  .�عیI المتعلم على تحوWلها في وضع�ات الح�اة الیوم�ة

، و�سبب ین�صال المعلومات للمتعلمین ال زالت تتم �ش.ل تقلید7 من طرف المعلمطرق إـ 
االعتماد المتكرر على التالمیذ المتفوقین في مسار الدروس، فإن ذلك یدعو إلى إحداث 
التف.ك بین أفراد المجتمع الواحد �سبب اله�منة التي تفرضها هذه فئة على األخر6 بتفوقها 

  .النظام التر%و7 عن غیر قصد الدائم والمدعم من طرف
ـ أغلب أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ ال �حققون اإلدماج في عمل�ة التعلم 
ضمن طرائI تدرWسهم، ما یجعل االختالالت بین المعلومات والواقع واردة الحصول في ح�اة 

  .المتعلمین مدرس�ا واجتماع�ا
اتذة التعل�م المتوس$ ال �میزون بین معاییر التقو�م في أفراد عینة الدراسة من أس ـ غالب�ة

، فق$ �سبب االمتحانات الرسم�ة وضغ$ المشرفینالوضع�ة اإلدماج�ة، فهم یوظفونها ش.ال 
ولذلك فمخرجات التعل�م المتوس$ غیر مبن�ة على أسس سل�مة من العدالة في االنتقال من 

  .ثانو7 مستو6 آلخر أو االنتقال إلى مرحلة التعل�م ال
  :أعز  ال6احث هذه النتائج لعدة أس6اب

االرت�ا< الكبیر ألفراد العینة وأغلب أساتذة التعل�م المتوس$ في مجتمع ال�حث : السبب األول
  .�مدینة الجلفة عند التعم�م �الطرق التقلید�ة التي تعودوا علیها وصعو�ة التخلي عنها

الذین مارسوا التعل�م لمدة طوWلة تفوق العشر  عدم القابل�ة إلعادة التكوWن لد6: السبب الثاني
  .سنوات

والمشرفین في الخدمة �سبب ضعف الم.ونین  أثناءعدم فاعل�ة التكوWن : السبب الثالث
وغ�اب استراتیج�ات واضحة للتكوWن على  ،من جهةإ�صال المفاه�م والخط$ التر%و�ة 

  .من جهة ثان�ة متطل�ات المقار%ة �الكفاءات
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غ�اب اآلل�ات والم�.انزمات التي تم.ن االساتذة من تطبیI طرائI التدرWس  :الرا�عالسبب 
  .التي طرحها المنهاج �ش.ل غیر عملي ، وال �م.نهم من تطب�قها في واقع المتعلمین

برمجة م.ثفة ونشاطات ال  احتواء المناهج على .فاءات .ثیرة  مما تطلب: السبب الخامس
7 �فرض على األستاذ طرق التلقین التقلید�ة عوض الطرق �ستوعبها الحجم الساعي الذ

  .النشطة والتي تتماشى والمقار%ة �الكفاءات
، .ما ال یتماشى  تبني المنهاج للنظرWة البنائ�ة ال یتناسب وتكوWن األساتذة: السبب السادس

  .�ةوأسالیب التقو�م التي الزالت معرف�ة فق$ وال تتعداها للكفاءات االجتماع�ة والسلو.
الثقافة االجتماع�ة المرت�طة �الدبلوم والوظ�فة تفرض على المدرسة طرائI : السبب السا�ع

التعل�م التقلید7 بإ�صال المعرفة �أ7 طرWقة، ولو بتدع�م المدارس الموازWة والدروس 
الخصوص�ة، ما یجعل المدرسة تستجیب للطلب االجتماعي من خالل رضوخ األستاذ للطرق 

  .التعل�مالتقلید�ة في 

  الثالثةاستخالص نتائج الفرض�ة : ثالثا

توظیف أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �حقI .ثیرا أ�عاد المقار%ة  :التذ.یر �الفرض�ة الثالثة
  .ض�طه لسلوك المتعلمین�الكفاءات، �

لمقارBة السلو�8ة ل 6عاداألال �حققون أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس; 

  : و�ظهر ذلك في. ض6; سلوك المتعلمین، فهم غیر متح8مین في 6ش8ل مقبول 6الكفاءات

ألسالیب الطاعة والتي تنتقدها التر%�ة الحدیثة، حیث �عتمد الكثیر من أفراد التوظیف السلبي ـ 
عینة الدراسة على التو%یخ والضرب وحذف العالمات، وWبتعدون على الحوار والتقرب من 

  . تر%یتهم على الطاعة اإلیجاب�ة المبن�ة ذات�ا على السلو.ات اإلیجاب�ةالمتعلمین في 
ـ أغلب أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ ال یوظفون المنهاج في التحذیر من 
عواقب السلو.ات السلب�ة، مما ینع.س على دور المنهاج في أداء األستاذ، أین تتكون لد6 

وهو الذ7 تدعمه األسرة . المتعلم تصورات تفصل التر%�ة المدرس�ة عن اكتساب المعلومات
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�فرض على المدرسة التنازل عن .ثیر صل التحصیل المدرسي عن السلوك الذ7 والمجتمع �ف
  .إحضار �عض اللوازم الممنوعة مدرس�ا .الهاتف المحمول وغیرها و من الضوا�$ .الهندام

ـ غالب�ة أفراد عینة الدراسة تسجل لدیهم حاالت .ثیرة من الغش أثناء النشاطات التقو�م�ة، ما 
درسي الذ7 �صعب على األستاذ تحقیI الضوا�$ الذات�ة �ع.س صورة التحصیل الم

  .للمخالفات السلو.�ة
ـ الغموض الذ7 ال یزال �ح�$ �عالمات التقو�م المستمر للمتعلمین، �ضع أفراد عینة الدراسة 

.ما یجعلهم غیر . في موقف غیر متوافI مع أهداف المقار%ة �الكفاءات في تقو�م الكفاءات
 �ستخدم األسالیب التقلید�ةموحدة ومعاییر مضبوطة، فمنهم من  متفقین على استراتیج�ة

.تصح�ح الكراسات في تثمین عمل التالمیذ، ومنهم من �ستخدم طرق أخر6، تجعل 
  .وتفقد العمل�ة التر%و�ة د�مقراطیتها و�عدها التر%و7  العالمات غیر عادلة بینهم

له تعدیل سلوك التالمیذ غیر ـ العمل الجماعي الذ7 تستهدف المقار%ة �الكفاءات من خال
، فهم یتجنبون توظیف عمل المجموعات تخوفا من متوفر لد6 غالب�ة أفراد عینة الدراسة

التوقیت المخصص للحجم الساعي للنشاطات، مما �عیI تحقیI األهداف السلو.�ة التي 
  .تدعم التضامن في العمل�ة التر%و�ة

�ش.ل .بیر لكنه �ش.ل تقلید7 مر%و< �الق�مة ـ أسلوب الثواب �ط�قه أفراد عینة الدراسة 
، فالمتعلم ال ینض�$ ذات�ا �قدر ما �.ون المؤقتة التي عندما تغیب �غیب معها السلوك السل�م

  ..ذلك رغ�ة في إرضاء األستاذ والحصول على العالمات المرتفعة من خالل سلو.ه المؤقت
  :أعز  ال6احث هذه النتائج إلى األس6اب التال�ة  

الفهم الخاطئ لد6 .ثیر من مستخدمي التر%�ة ومنهم األساتذة في أن المقار%ة : ب األولالسب
�األهداف .انت تعتمد على األهداف السلو.�ة وقد استبدلتها الس�اسة التر%و�ة �المقار%ة 

وهو ما �فسر تراجع االهتمام �األ�عاد السلو.�ة . �الكفاءات نقدا لها �أنها غیر صالحة للتر%�ة
  .تر%�ةفي ال
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التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة على تطبیI المقار%ة  أساتذةعدم قدرة : السبب الثاني
�ط�قها األستاذ في �سبب غ�اب الخط$ واالستراتیج�ات التي  ،الجدیدة في .فاءاتها السلو.�ة

  .العمل�ة التر%و�ة
الكفیلة بتحقیI الكفاءات عدم وجود آل�ات واضحة لتفعیل األسالیب التر%و�ة : السبب الثالث

�سبب التكوWن الضعیف . السلو.�ة الداع�ة إلى االنض�ا< الذاتي من طرف المتعلمین
  .واإلعراض عن ال�حث من طرف أفراد عینة الدراسة

غ�اب الكفاءات السلو.�ة في المنهاج �ش.ل واضح في مناهج المواد الدراس�ة، : السبب الرا�ع
  .ستاذ من توظ�فها في الفعل التر%و7 وغ�اب توض�حات �أمثلة تم.ن األ

تأثیر األسرة والمجتمع على المدرسة في التساهل وعدم معالجة المخالفات : السبب الخامس
السلو.�ة، أد6 إلى انتشارها داخل المدرسة، و�اتت هذه األخیرة تحت ضغ$ االسرة والمجتمع 

فرضتها العولمة اإلعالم�ة  في تقبل السلو.ات غیر السو�ة �التدرWج من خالل معاییر جدیدة
  .علیهما ففرضاها على النظام المدرسي

القوانین التي جاءت لمنع األستاذ من استعمال العقو�ة الجسد�ة والمعنو�ة : السبب السادس
�ش.ل منهما ضد التالمیذ، استغلت وفهمت �ش.ل سلبي أسرWا واجتماع�ا، ونقلها المتعلم 

هیبته وأص�ح هو المهدد �العقو�ة عند استعماله لها، سلبي استعمله ضد المعلم، فتراجعت 
  .و�ات المتعلم أكثر تمردا و انفالتا من القوانین الضا�طة لسلو.ه المدرسي

المخالفات السلو.�ة اجتماع�ا وانتشار االنحراف بجم�ع أش.اله، نقل للمدرسة : السبب السا�ع
ره، خاصة مع انتشار المشاكل �عضها وضغ$ على المعلم �ش.ل ال �ستط�ع وحده مقاومة آثا

االجتماع�ة التي ترهI المدرسة .الطالق وخروج المرأة غیر المبرر وانسحاب األسر من 
       .   التنشئة االجتماع�ة وغ�اب المراق�ة األبو�ة لوسائل اإلعالم، وتراجع المعاییر الق�م�ة

  الرا6عةاستخالص نتائج الفرض�ة : را6عا

 الق�مأستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �حقI .ثیرا مختلف  استخدام: التذ.یر �الفرض�ة الرا�عة
  .لد6 المتعلمین، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءات
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ال �حققون أغلب الق�م لد   أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس;

  :المتعلمین، ضمن األ6عاد االجتماع�ة للمقارBة 6الكفاءات، و�ظهر ذلك ف�ما یلي

ال �حققون ق�مة التعاون التي حث علیها المنهاج، ما یجعل  ـ غالب�ة أفراد عینة الدراسة
المجتمع المدرسي متف.ك ومبني على الذات�ة التي تصدرها المدرسة إلى المجتمع فتسبب 

  .بین مختلف أنساق المجتمعاالختالالت في التكامل 
یI ق�مة ـ أغلب أساتذة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة ال �ستغلون المنهاج في تحق

التطوع التي حینما تغیب في المدرسة وWنشأ علیها األفراد تص�ح سب�ا النتشار مش.لة 
  .الالم�االة التي �عاني منها المجتمع، �سبب غ�اب هذه الثقافة التطوع�ة في خدمة الغیر

ـ غالب�ة أفراد عینة الدراسة ال یجدون في المنهاج ما �ساعدهم على تطبیI ق�مة الصدق في 
مع، وهو الذ7 جعل المدرسة تعاني من التف.ك األخالقي الذ7 یزداد حدة بتدع�م النظام المجت

  .   التر%و7 المسبب في �عد المدرسة عن توظیف الق�م الدین�ة واألخالق�ة �سبب العولمة
ر لد6 غالب�ة أفراد عینة الدراسة، ما جعل المدرسة م.ان ـ ق�مة التضامن غائ�ة �ش.ل .بی

لشرWفة وم�عث للتراتب المجتمعي بتكون ط�قات مه�منة وأخر6 مستضعفة من للمنافسة غیر ا
خالل تحولها إلى صراع نحو ال�حث عن التفوق والدبلوم والوظ�فة �أ7 صورة، ولو على 

  .حساب التضامن العضو7 الذ7 �حف~ للنظام االجتماعي استمراره واتزانه
لنشاطات �سبب .ثافتها، ما لمخصص لأغلب أفراد عینة الدراسة غیر متح.مین في الوقت اـ 

سبب غ�اب هذه الق�مة لد6 المتعلمین أثناء تنشئتهم علیها، وهو الذ7 �فسر الحالة التي هي 
  .علیها مؤسسات المجتمع في تراجع الوقت .ق�مة بنائ�ة لنشاطاتها ونظامها

العمل، و�عجزون ـ أغلب أفراد عینة الدراسة یروا في المنهاج غیر مناسب لتوظیف ق�مة حب 
عن استخدام توجیهاته في تحق�قها، ما یجعل المدرسة بذلك م.ان لتصدیر أفراد غیر 
مساهمین في تنم�ة مجتمعهم، و%تعودهم على ذلك تكون مخرجات التعل�م غیر .فؤة لإلنتاج 

  .الف.ر7 أو االقتصاد7 وفي عالم الشغل عامة
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منهاج ال یوفر لهم مجاالت واضحة إلزالة ـ أساتذة التعل�م المتوس$ یروا في معظمهم أن ال
الفوارق االجتماع�ة بین المتعلمین، وهو الذ7 �حول التمدرس المبني على د�مقراط�ة التعل�م 

  .معرض لتنم�ة الفوارق االجتماع�ة بین أبناء مختلف ط�قات المجتمع
، فهم ال ما بینهمـ غالب�ة أفراد عینة الدراسة ال �ساهمون في تدرWب المتعلمین على الحوار ف�

وهو ما ینع.س على ال�عد االجتماعي . �سمحون �ه أو �ستخدمونه خارج مجاالت التعلم
المسطر في المنهاج �غ�ة التواصل بین األفراد لتحقیI الق�م األخر6 .التضامن والتعاون 

  .ومختلف العمل�ات التي تر%$ أفراد المجتمع �عضهم ب�عض
  :اب التال�ةأعز  ال6احث هذه النتائج لألس6  

عدم وضوح استراتیج�ات التدرWس التي تفعل الق�م إلى جانب المعارف : السبب األول
  .والمعلومات، خاصة في المواد العلم�ة أو اللغات أو االجتماع�ات

ضعف الجانب الق�مي في المناهج المدرس�ة خاصة وأن اإلصالحات التر%و�ة : السبب الثاني
ولألمر دالالت اجتماع�ة . العولمة من خالل تصرWحات المناهجتبنت صراحة اندماجها في 

مهمة تنع.س �األساس على أستاذ التعل�م المتوس$ الذ7 نشأ على ثوابت قوامها التر%�ة 
  .ي المقار%ة �الكفاءاتعرض عن تبنّ اإلسالم�ة التي تدعم الق�م، وهو الذ7 یجعله �ُ 

ب األستاذ على التدرWس �الكفاءات في غ�اب س�اسة تكوWن�ة واضحة لتدرW: السبب الثالث
ولذلك فما �حصل من توظیف للق�م في المدرسة ال �عدو أن �.ون  .المجال االجتماعي

  .اجتهادات فرد�ة من األساتذة نحو رسالتهم التر%و�ة اتجاه أفراد المجتمع
رفي ضغ$ المجتمع ومؤسساته المختلفة على المدرسة نحو تفعیل الجانب المع: السبب الرا�ع

المر%و< �االنتقال من مستو6 آلخر، أو �الحصول على الشهادة والوظ�فة، مما سبب تراجع 
  .الق�م في النظام المدرسي، وتراجعها أثناء االنتقال من النسI التر%و7 إلى النسI االقتصاد7

تنامي المخالفات السلو.�ة ووسائل نشرها في المجتمع، وتأثیرها على النظام : السبب الخامس
  .لتر%و7 أفقده الس�طرة على التنشئة االجتماع�ة على الق�ما
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حالة االغتراب التي تطغال على األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$ �سبب : السبب السادس
فقدان .ثیر من المعاییر الضا�طة في المجتمع، وخاصة من طرف األسرة، ما یجعله یتراجع 

  .عن توظیف سلم الق�م االجتماع�ة
طغ�ان الجانب المعرفي في البرامج المدرس�ة �النس�ة لتوزWع نشاطات المواد : ا�عالسبب الس

وعدد الكفاءات المعرف�ة المستهدفة، على حساب التوقیت الزمني الذ7 ال یتسع لتحق�قها 
حول األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$ إلى طرWقة األداء التقني والش.لي الذ7  ،جم�عا

  .�صعب معه توظیف الق�م .أ�عاد أساس�ة في التر%�ة في اغلب مواد التدرWس
  مسةاالخ استخالص نتائج الفرض�ة: خامسا

تنظ�م في  أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �ساهم .ثیرا استخدام: التذ.یر �الفرض�ة الخامسة
  .، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءاتالتفاعل االجتماعي بین المتعلمین

ال �ساهمون في تنظ�م التفاعل االجتماعي  أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس;

  :لد  المتعلمین، ضمن األ6عاد االجتماع�ة للمقارBة 6الكفاءات، و�ظهر ذلك ف�ما یلي

ال یوظف أساتذة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة خاص�ة التفاعل اللفظي بین ـ 
 .فالمجال غیر متاح لتفاعل التالمیذ ف�ما بینهم سواء ضمن النشاطات أو خارجهاالمتعلمین، 

خارج المدرسة لی�قى ما هو حاصل في اللغة  التواصلانتقال عدم وWخلف هذا التأخر 
   .المستعملة بین أفراد المجتمع .ما هي من التخلف والمزWج الذ7 خلفه االحتالل

ـ ال �ستعمل غالب�ة أفراد عینة الدراسة نظام المجموعات، سواء �عذر أنه �عیI إكمال 
تكلفهم جهدا إضاف�ا في  الدروس في أوقاتها، أو �غیر عذر تسه�ال لمهمتهم اإللقائ�ة التي ال

ولألمر انع.اسات سلب�ة على تعطل الفعل الجماعي  .التدرWس الموجه منهم إلى التالمیذ
  .الذ7 �ستهدفه النظام التر%و7 في تحقیI التضامن العضو7 بین أفراد المجتمع

مدون ـ ال �قوم أغلب أفراد عینة الدراسة �الم�ادرات لتنش�$ التالمیذ المنطوWن، حیث أنهم �عت
الطرق التقلید�ة التي �حدث فیها التعلم �مشار.ة التالمیذ النج�اء أو األكثر حیو�ة في 

 .تراجع مردود هذه الفئة مدرس�ا واجتماع�اولهذا األمر انع.اسات سلب�ة على . الصف
  .وتتوسع الهوة الحاصلة في المجتمع في ه�منة فئات اجتماع�ة على حساب أخر6 



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 441 

ة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة تستحوذ على الطرف المهم ال زالت غالب�ة أساتذـ 
ولألمر انع.اسات . في الحوار الحاصل في الصف فال تسمح �حدوثه بین التالمیذ إال نادرا

، و%هدف تقرWب مساحات الحوار المنهاج حسبسلب�ة على تنم�ة مهارات الحوار واإلقناع 
  .عوامل مختلفة منذ فترة االنفتاح الس�اسي التي أثرت في المجتمع الجزائر7 �سبب

غیر موجودة �ش.ل مقبول ـ الم�ادرات التر%و�ة التي تنبني على تحقیI الكفاءات االجتماع�ة 
ألن أفراد عینة الدراسة ال ینجزون المشارWع . تتحقI �ه المقار%ة �الكفاءات مدرس�ا واجتماع�ا

یداغوجي في مشروع المؤسسة الذ7 جاء الجماع�ة خارج الدروس وهو ما �عطل المسار الب
  .لخدمة الجانب االجتماعي للمدرسة

ـ تعامل أفراد عینة الدراسة محا< �أسالیب لینة جاءت .رد فعل عن تحول النظرة للعقاب 
�النس�ة لهم على أنه �عرضهم للخطر القانوني من جهة، ومن جهة أخر6 تماش�ا مع التغیر 

داخل األسرة والمجتمع، مما یجعل الخشونة والعنف ضد االجتماعي الحاصل في التر%�ة 
  .التلمیذ یتراجع عما .ان عل�ه سا�قا

ـ ال �ستخدم أغلب أفراد عینة الدراسة مجاالت التفاعل االجتماعي في مجال المنافسة بین 
مبتور من اهم عناصر اإلثارة بین المتعلمین، ولد6 انتقاله لواقعهم التالمیذ، ما یجعل التعلم 

جتماعي سیتحول إلى صراع غیر بناء �سبب عدم تنشئتهم عل�ه �األسلوب التر%و7 اال
  .المطلوب في المقار%ة �الكفاءات

ـ ال �ستخدم معظم أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ أسالیب المناقشة التر%و�ة 
ج المش.الت التي مع التالمیذ خارج الدروس، مما یوسع الهوة بین المدرسة والمجتمع في عال

   . تعیI التمدرس، أو تر%ي في المتعلم أسالیب حل المش.الت التي تعترضه في الح�اة الیوم�ة
  :أعز  ال6احث أس6اب النتائج السا6قة إلى األس6اب التال�ة  

إعراض فئة .بیرة من أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ عن : السبب األول
  .ییر أسالیب التر%�ة المدرس�ة التقلید�ة، وتحوWلها من التلقین إلى المشار.ةاالقتناع �ضرورة تغ

تخوف العدید من أساتذة التعل�م المتوس$ من التأخر في إنجاز الدروس على : السبب الثاني
  .حساب السعي نحو تحقیI .فاءات التعلم، خاصة منها االجتماع�ة
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ال �ملكون األسالیب الحضارWة في الحوار مع أغلب أساتذة التعل�م المتوس$ : السبب الثالث
  .التالمیذ، فهم یتخوفون من الحوار معهم ومشار.تهم انشغاالتهم

غ�اب الثقافة التر%و�ة الهادفة لد6 عدد .بیر من أساتذة التعل�م المتوس$ �سبب : السبب الرا�ع
  .متا�عة المستجدات الحاصلة في أسالیب التر%�ة االجتماع�ةاالنشغال عن 

عدم وجود س�اسة تكوWن واضحة تتماشى وانشغاالت األساتذة مدرس�ا، : لسبب الخامسا
لندوات التر%و�ة غیر فاعلة وال تحصل بوجود مختصین في التر%�ة المدرس�ة التي تتوافI مع اف

  .المقار%ة �الكفاءات اجتماع�ا
التواصل  ت�اعد المسافة العمرWة بین المعلمین والمتعلمین، ما �عیI: السبب السادس

  .والمشار.ة والحوار الذ7 ینمي شخص�ات التالمیذ و�غیر نظرتهم نحو المدرسة
تأثیر المجتمع ومؤسساته المختلفة على المدرسة �الضغ$ علیها اتجاه : السبب السا�ع

التحصیل المدرسي، وٕاغفال جانب الكفاءات االجتماع�ة و.فاءات التواصل التي جاء بها 
  .المنهاج المدرسي

  حلیل و استخالص نتائج المقابلةت.  3

  تحلیل ب�انات المقابلة.  1.  3
  

  ) المفتشین ( موجهة للمشرفین الترBوEین السئلة األتخص  الب�انات التي: أوال

 تخص أسئلة الملتق�ات الوطن�ة و الجهو�ة و الوالئ�ة و عالقتها الب�انات التي. 1

 الترBوY 6اإلشراف 

التي تخلص إلیها تلك  األهداف والتوجیهاتعلى أن یتفI أغلب المشرفین التر%وWین 
.انت تر.ز على الجانب التنظ�مي والمتا�عة المستمرة ألداء األساتذة حول  الملتق�ات،

ه ، �ش.ل �عتمد على التوثیI واإلسقا< في جان�التعل�مات الواردة في المنهاج المدرسي
   . لمقار%ة �الكفاءاتأكثر من اإلسقاطات المیدان�ة التي توضح تطبیI االش.لي 
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�شیر �عـض المفتشـین إلـى أن الملتق�ـات التـي �حضـرونها �طغـى فیهـا الجانـب اإلدار7 
على الجانب التر%ـو7 �شـ.ل .بیـر، �حیـث أن المشـرف التر%ـو7 نفسـه ال یتسـع لـه المجـال لفهـم 
المقار%ــــة �الكفــــاءات .مقار%ــــة تر%و�ــــة �م.ــــن مالحظــــة إجراءاتهــــا داخــــل الصــــف بــــین المــــدرس 

  . خاصة في طرائI التدرWس التي �م.ن من خاللها توج�ه األستاذ نحوها. تالمیذوال

تخص أسئلة الندوات الترBو�ة المقامة على مستو  المقاطعات، وعالقتهـا  الب�انات التي. 2

   .كوEنالت6

�.ثیـر مـن ، �.ـون ل األسـاتذة علـى النـدوات التر%و�ـةیؤ.د جم�ع المشـرفین علـى أن إق�ـا  
، و وقدومهم إلیها ال یجذ�ه إ7 محفز نحو التكـوWن، خاصـة وأن والتهاون في حضورهاالتثاقل 

 Iأغلب المشرفین یؤ.دون على صعو�ة شرح مفاه�م وتطب�قـات المقار%ـة �الكفـاءات، مـن منطلـ
  .أنهم أنفسهم غیر متح.مین تماما فیها

نفعــا �ســبب النــدوات والملتق�ــات التــي ینظمهــا المشــرفون حســب رأیهــم جم�عــا ال تجــد7   
فحتـى حــین یـدوم الملتقـى یـومین .ـاملین، فـال �م.ـن إ�صــال . التوقیـت الزمنـي غیـر الكـافي لهـا

إال الجزء ال�سـیر الـذ7 �عرفـه المشـرفون أو �عـض األسـاتذة الـذین لـدیهم اجتهـادات ومطالعـات 
  .فرد�ة ل�عض الوثائI التي تدور في مجملها حول تعل�م�ة المواد

Wتحصـــل المشــرف علـــى �عــض الوثـــائI التــي تكـــون مدعمـــة عنــدما تحصـــل النــدوات، و   
 بتوجیهات حـول المقار%ـة �الكفـاءات، فـإن عـددا قلـ�ال مـن األسـاتذة یتفاعـل معهـا حسـب رأیهـم،
لعـــدة أســـ�اب أهمهـــا األح.ـــام المســـ�قة التـــي �ـــأتون بهـــا إلـــى النـــدوات والتـــي تـــر6 فـــي المقار%ـــة 
�الكفـــاءات مجـــرد منتـــوج نظـــر7 مســـتورد مـــن الـــدول األور%�ـــة، وال �صـــلح تطب�قـــه فـــي الجزائـــر 
�سبب االختالفات المتعلقة �اإلم.انات الماد�ة، وال�عد اإلیدیولوجي، والثقافـة التـي تتطلبهـا تلـك 

  .ة لدیهم إلى إعادة التكوWن من خالل مفاه�مها�إلى جانب فقدان القابل. ستراتیج�ةاال
   IـــWن عـــن طرWتبـــین مـــن خـــالل إجا�ـــات جم�ـــع المفتشـــین دون اســـتثناء علـــى أن التكـــو

الملتق�ات والندوات أمر غیر مم.ن �النس�ة للمقار%ة �الكفـاءات، .ونهـا تحمـل ضـمنها غموضـا 
.مـــا أن ارت�ـــا< األســـاتذة . ج�ـــة، وتطب�قاتهـــا علـــى الواقـــع المدرســـي.بیـــرا فـــي مفاه�مهـــا البیداغو 
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�طــرقهم الخاصــة والعفو�ــة التــي تعــودوا علیهــا مــن خــالل التكــوWن الســابI أو مــن دون تكــوWن 
  .یجعلهم عاجزWن �ش.ل .بیر على تبني هذه المقار%ة في طرق تدرWسهم بها

المرافقــة ودلیـل األســتاذ ودلیــل  تخـص أســئلة المنهــاج المدرسـي والوثــائT الب�انـات التــي. 3

 YوBالكتاب المدرسي وعالقة األستاذ 6ه في األداء التر.  

مــن خــالل األســئلة المشــتر.ة المقدمــة لجم�ــع المفتشــین �انتظــام حــول معــرفتهم المــتالك   
األســـاتذة للمنـــاهج والوثـــائI المرافقـــة أو عدمـــه، تبـــین أنـــه ال توجـــد ضـــوا�$ معینـــة تســـمح لهـــم 

و�شـــیر جمـــ�عهم إلـــى أنهـــم ال �ســـألون . ذلك فهـــي مســـألة ثانو�ـــة �النســـ�ة لهـــم�مراق�ـــة ذلـــك، ولـــ
  .األساتذة عنها أثناء زWاراتهم لهم، سو6 أثناء الندوات، و�ش.ل سطحي غیر صارم

�النســـ�ة لـــرأ7 المفتشـــین فـــي عالقـــة أداء األســـتاذ �المنهـــاج، تبـــین أنهـــم جم�عـــا متفقـــون   
وال �عتبــر المنهــاج ســو6 وث�قــة تضــ�$ التوزWــع ، علــى أن هــذا األخیــر غائــب فــي أداء األســتاذ

الســـنو7 للـــدروس، وتحـــدد المفـــاه�م الواجـــب إ�صـــالها للتالمیـــذ، أمـــا �ق�ـــة المعط�ـــات الموجـــودة 
  . فیها، فالكثیر منهم ال �حمل أدنى معلومات عنها

الف.ـــرة المســـ�طرة علـــى أذهـــان األســـاتذة اتجـــاه المنهـــاج حســـب المفتشـــین، هـــي اإلطـــار   
اإلج�ــار7 الــذ7 یتطلــب احترامــه مــن طــرف األســتاذ، وفــي حــدود التبل�ــغ واإل�صــال التنظ�مــي 

للمعلومــات فقــ$، �حیــث ال تكــون مختلفــة مــن أســتاذ آلخــر، خاصــة فــي البــرامج الخاصــة �قســم 
  ).الرا�عة متوس$( االمتحان

ـــي .4 ـــات الت ـــة فـــي المجـــاالت  الب�ان ـــة، الســـلو�8ة، (تخـــص أســـئلة األ6عـــاد الترBو� المعرف�

  ).ماع�ةاالجت

یتفI أغلب المشرفین حول مسألة األ�عاد التر%و�ة، على أنها موجودة ضمن�ا في جم�ـع   
فهم یـرون أن مجـرد العمل�ـة التر%و�ـة . البرامج المدرس�ة، دون الحاجة إلى تأكید المناهج علیها

التي تحدث داخل المدرسة ستضع األسـتاذ فـي موقـف �سـتخدم ف�ـه قدراتـه ومهاراتـه مهمـا .ـان 
حیــث أنهــم ینطلقــون جم�عــا . تواها، فــي توظیــف األهــداف المعرف�ــة والســلو.�ة واالجتماع�ــةمســ

مــن الف.ــرة التــي تشــیر إلــى أن التر%�ــة عمل�ــة متكاملــة، ال �م.ــن فصــل جــزء منهــا عــن اآلخــر، 
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فاألستاذ في تقد�مه للدروس ینقل المعلومات، و�عدل السلوك، وWر%ـي التالمیـذ علـى النشـاطات 
  .ذ القد�م ول�س هذا ح.را على المقا�ة �الكفاءات فق$الجماع�ة، من

المفتشـــون فـــي نقاشـــنا معهـــم ال یـــرون اختالفـــا .بیـــرا بـــین المقار%ـــة �الكفـــاءات والمقار%ـــة   
ـــى أن األســـاس هـــو فـــي  ـــى أداء دوره .مر%ـــي �األهـــداف، فهـــم یر.ـــزون عل حـــرص األســـتاذ عل

لــى أن مســتو6 االهتمــام مــن طــرف فهــم �شــیرون إ. ومــدرس، وال یهــم .ثیــرا المقار%ــة �الكفــاءات
األســاتذة �مهنــة التعلــ�م فــي تنــاقص �ســبب عــدة عوامــل، .الســن، والجــنس، والثقافــة التر%و�ــة، 
وعوامـل أخـر6 خارجـة عـن إطـار المدرسـة دفعــت بهـذه األخیـرة عـن ابتكـار أسـالیب جدیـدة فــي 

  .إصالح التعل�م .انسحاب األسر والتكنولوج�ا وعوامل اجتماع�ة مختلفة
�عاد التر%و�ة التي تسعى المنظومة التر%و�ة إلى تحق�قها في المتعلم من خـالل جعلـه األ  

وأهـــم . محـــور العمل�ـــة التعل�م�ـــة، مجـــرد تصـــور نظـــر7، ال �م.ـــن تحق�قـــه فـــي المرحلـــة الحال�ـــة
. ســـبب حســـب رأ7 .ـــل المفتشـــین، هـــو صـــعو�ة التخلـــي عـــن طرWقـــة التـــدرWس الذات�ـــة لألســـتاذ

حیـث . ج طرWقة تدرWس ما، مرت�$ �شخص�ة األسـتاذ �الدرجـة األولـىفالمحرك األساسي النتها
لهـا أن نقـول أنـه �طبـI یروا جم�عـا أن غالب�ـة األسـاتذة ال �ملـك منهج�ـة معینـة �م.ننـا مـن خال

  .  المقار%ة �الكفاءات أو المقار%ة �األهداف أو أ7 مقار%ة أخر6 
ـــ  ـــ اإلدمــاج الكفــاءات: األساســ�ةالــتح8م فــي المصــطلحات تخــص أســئلة  الب�انــات التــي. 5

  .وضع�اتال

بــــین المصــــطلحات  ة للتفرWــــ�Iفئــــات �النســــیتفــــI جم�ــــع المشــــرفین علــــى أن األســــاتذة   
ال تسـتط�ع تحق�قـه فـي الواقـع مــع لكنهـا فئـة تعـرف نظرWــا ذلـك، فهنـاك الموجـودة فـي المنهـاج، 
ضـة عـن ال�حـث عـن عرِ مُ وفئة أخر6 . وهي الفئة القلیلة حسب رأیهم. التالمیذ �سبب الغموض

منها ما هو شخصي یتعلI �المستو6 الف.ر7 المحـدود  .هذه المصطلحات وفهمها لعدة أس�اب
ومنهـا مـا هـو متعلـI �ظـروف السـن أو األقدم�ـة فـي التعلـ�م  ،لألستاذ والـذ7 �منعـه مـن ال�حـث

ة أصــال أو األمـراض المهن�ــة التــي �عــاني منهــا عــدد .بیــر مــنهم، .مــا أن هنــاك فئــة غیــر ملتفتــ
لمـــا �حصـــل فـــي مســـتجدات المنـــاهج والبـــرامج، بـــل أقصـــى مـــا تقـــوم �ـــه هـــو تبل�ـــغ المعلومـــات 

  .للتالمیذ في ش.لها البدائي واسترجاعها في االمتحانات
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�شــــیر .ــــل المشــــرفین أن تطبیــــI اإلدمــــاج فــــي الوضــــع�ات التعلم�ــــة وفــــي الوضــــع�ات   
تصــلهم عــن طرWــI التقــارWر  اإلدماج�ــة غائــب �شــ.ل .بیــر، بــدلیل نصــوص االمتحانــات التــي

الفصل�ة، ما عدا لد6 فئـة قلیلـة فـي �عـض المسـتو�ات التـي تعیـد التمرWنـات الـواردة فـي شـهادة 
  .التعل�م المتوس$

أنــه یجــر7 �الطرWقــة �عبــر عنــه المشــرفون التر%وWــون �التصــح�ح فــي وضــع�ات اإلدمــاج   
ح الــوزار7 مــن دیــوان صــحّ المُ ومــن الصــعب اســتخدام معــاییر التقــو�م التــي تــأتي فــي  ،التقلید�ــة

فالمعــاییر غامضــة حتــى �النســ�ة لهــذا االمتحــان  .االمتحانــات �النســ�ة لشــهادة التعلــ�م المتوســ$
الرســـمي، حیـــث أن هنـــاك تـــداخل بـــین مع�ـــار7 الوجاهـــة واالنســـجام، وأح�انـــا مع�ـــار الوجاهـــة 

لتصــــح�ح وفـــي .ثیــــر مـــن األح�ــــان تحصـــل اخــــتالالت فـــي عمل�ــــة ا. واســـتعمال أدوات المــــادة
ــ�م المتوســ$، مــا  الفعلــي مقارنــة �التصــح�ح النمــوذجي فــي االمتحــان الرســمي فــي شــهادة التعل

  .یؤد7 إلى تكرار التصح�ح الثالث وحتى الرا�ع في الوضع�ة اإلدماج�ة
  

   لمستشارY التوج�هالموجهة سئلة األتخص  الب�انات التي: ثان�ا

مرحلـــة الثـــانوY، مـــن خـــالل نظـــام  معـــاییر التوج�ـــه إلـــىتخـــص أســـئلة  الب�انـــات التـــي. 6

  .المجموعات في المواد األدب�ة والعلم�ة

م فـي  حسب رأ7 مستشـار7 التوج�ـه فـإن تطبیـI المقار%ـة �الكفـاءات ال ُ�مّ.ـن مـن الـّتح.ُّ
التوج�ــه حســـب نظـــام المجموعـــات، فالتوج�ـــه یـــتم �عمل�ــة تقلید�ـــة تـــتح.م فیهـــا عالمـــات التلمیـــذ 

فال�طاقــة التقن�ــة المســتعملة فــي التوج�ــه، مبن�ــة علــى أســاس  .أكثــر مــن أ7 ملمــح آخــر للتلمیــذ
وال یوجـــــد أ7 مجـــــال لتوظیـــــف الكفـــــاءات الفرد�ـــــة المتحققـــــة فـــــي المجـــــاالت . عرفـــــي صـــــرفم

  .السلو.�ة أو االجتماع�ة �م.ن الرجوع إلیها أثناء التوج�ه
األخـر6 لى أن الكفـاءات السـلو.�ة واالجتماع�ـة أو الكفـاءات إ�عض المستشارWن �شیر 

المحققــة فــي التلمیــذ خــالل أر%ــع ســنوات مــن التعلــ�م المتوســ$، قــد تســاعده فــي اكتســاب القــدرة 
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�ــــه مجلــــس األقســــام المتكــــون مــــن المــــدیر  هــــهُ علــــى الــــتالؤم مــــع التوج�ــــه الــــذ7 اختــــاره أو وجّ 
  .ومستشار التر%�ة ومستشار التوج�ه وأساتذة المواد، ولكن في مرحلة الثانو7، أ7 �عد التوج�ه

ر6 المستشــارون التر%وWــون أن التوج�ــه المدرســي عمل�ــة تخضــع العت�ــارات مختلفــة ال یــ
فضـغ$ األول�ـاء وضـغوطات المجتمـع . تتعلI في هذه المرحلـة �ـأ7 مجـال للمقار%ـة �الكفـاءات

غیــر الم�اشــرة فــي العوامــل االقتصــاد�ة واالجتماع�ــة تــتح.م فــي التوج�ــه �ســبب الملمــح الــذ7 
مـا یجعلـه منقـاد نحـو التوج�ـه الـذ7 ال یتوافـI مـع . ل الضغو< السـا�قةیتصوره التلمیذ من خال

بدلیل أن الكثیر مـنهم �فشـل فـي السـنة األولـى ثـانو7 حسـب رأ7 . .ثیر من األح�اني قدراته ف
 �أنهــــاوهــــي عمل�ـــة أصــــ�حت اعت�اد�ــــة لـــدیهم .مــــا �عبــــرون، و�صـــرحون جم�عــــا . المستشـــارWن

ن حـاولوا التوع�ـة والشـرح للتالمیـذ فـي إ إلیهـا، حتـى و  تتجاوزهم �سبب تلك الضغو< التي أشرنا
  .خاصة توجیه�ة تالسنة الرا�عة متوس$ في لقاءا

  .العالقة بین تقو�م الكفاءات وملمح التلمیذ أثناء التوج�ه تخص أسئلة الب�انات التي. 7

ـــین لنـــا    ـــین التقـــو�م العـــاد7 وتقـــو�م أغلـــب المستشـــارWن فـــي التوج�ـــه إلـــى أن الیب فـــرق ب
ب المعــــدل �الطرWقــــة االكفــــاءات لــــد6 األســــاتذة، لــــ�س ســــو6 إجــــراء مــــرت�$ �ــــالتحول مــــن حســــ

فحسـاب معـدل االنتقـال مـن سـنة ألخـر6، أو معـدل االنتقـال . السا�قة، و%ین ما هي عل�ـه اآلن
. للتالمیـــذ ذأمــا الواقـــع فـــال یـــروا ف�ـــه أ7 تغییــر �النســـ�ة لتقـــو�م األســـتا. إلــى الثـــانو7 هـــو الفـــرق 

. 7 المستشــارWنأســاتذة، حســب ر ن تقــو�م الكفــاءات والتقــو�م التقلیــد7 ال �عرفهــا األفالعالقــة بــی
ال تســتخدم ســو6 الع�ــارات واألف.ــار التـــي  ،وWبــررون ذلــك �ــأنهم أثنــاء االجتماعــات التوجیه�ـــة

ســـو6 فـــي �عـــض الحـــاالت القلیلـــة التـــي یثـــار فیهـــا . تقابـــل التلمیـــذ �العالمـــات فـــي االمتحانـــات
  .یذ متوسطي المستو6 التالم حولالنقاش 
 ،المستشـــارWن أثنـــاء التوج�ــــه حســـبالملمـــح الحاضـــر والمســـ�طر وفـــI عـــدة اعت�ـــارات   

و.مـــا .ـــان ســـائدا قـــد�ما . خاصـــة �النســـ�ة للتالمیـــذ المتفـــوقین مـــرت�$ �التوج�ـــه للشـــع�ة العلم�ـــة
ر6 من خالل هذه الوجهة المدعمة مـن طـرف الضـغو< االجتماع�ـة التـي مستقبل یُ الوحاضرا ف

أشرنا إلیها سا�قا، والتـي بـدورها مبن�ـة علـى التخطـ�$ الس�اسـي و االقتصـاد7، والتـي تـر6 فـي 
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قــدرات التالمیــذ المتحصــلین علــى عالمــات جیــدة فــي المــواد العلم�ــة مخرجــات مناســ�ة لق�ــادة 
  .المسار االقتصاد7 والعلمي وحتى االجتماعي

عالقتــه 6الكفــاءات المتحصــل التوج�ــه للتكــوEن المهنــي و تخــص أســئلة  الب�انــات التــي. 8

  .علیها في مرحلة التعل�م المتوس; لد  التالمیذ

أن عالقة التعل�م �التكوWن المهني ال زالت یر6 جل المستشارWن الذین قابلناهم    
بدلیل أن . تقلید�ة، ومبن�ة على أساس النظرة الدون�ة لهذا األخیر، اجتماع�ا ومؤسسات�ا

المهني .لهم من أصحاب المعدالت الضع�فة والراسبین في المتوجهین إلى مراكز التكوWن 
ا تورغم أن وزارة التر%�ة والتكوWن المهني أفرز . امتحان شهادة التعل�م المتوس$ ألكثر من مرة

منذ مدة توجه جدید هو التعل�م المهني، إال أنه ال یزال غیر مفعل وغیر حاضر في .ل 
المدن التي �ظهر فیها التكوWن المهني مجرد مخرج وال�ات الوطن، ومدینة الجلفة واحدة من 

  .من مش.لة التسرب المدرسي
�عبر عدد من المستشارWن إلى أن التكوWن المهني رغم ما یوفر لحاملي شهاداته من   

فرص للنجاح في الح�اة المهن�ة، إال أن النظام التعل�مي ال یزال �فرض سلطته على ترتیب 
ورغم أن التعل�م في .ل العالم �مارس . فراد حسب توظ�فهمومنه إلى ترتیب األ ،الشهادات

نفس الفعل على أفراد المجتمع إال أن المقار%ة �الكفاءات التي جاءت لتغیر من هذه الصورة 
وتضع بدلها صورة التكوWن القاعد7 للكفاءات ومن ثمة التوج�ه للح�اة االجتماع�ة من دون 

ر%و7 س�اس�ا واقتصاد�ا وتحت عدة ضغو< ومؤثرات تراتب في الشهادات، إال أن النظام الت
ثقاف�ة واجتماع�ة أخر6 �منع من المساواة بین فرد متم.ن في .فاءات ومهارات مهن�ة متخرج 

هذه األخیرة، لكنه �فتقر من التكوWن المهني، و�فتقر للمهارات المعرف�ة، و%ین فرد متم.ن من 
  . .لة �حتاج فیها إلى المهارات الفن�ةللمهارات المهن�ة، بل و�عجز عن مواجهة أ7 مش
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  استخالص نتائج المقابلة.  2.  3
  

أراد من مجموعة من النتائج التي  ، توصل ال�احث إلىالسا�قةالتحل�الت  �عد عرض
، حول عالقة األ�عاد خاللها معرفة آراء المشرفین التر%وWین والمستشارWن في التوج�ه المدرسي

  :األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$، ف.انت .ما یليالتر%و�ة للمناهج �أداء 
ـ الندوات والملتق�ات الوطن�ة والجهو�ة ال زالت غیر قادرة على شرح المفاه�م واإلجراءات التي 

، �سبب العجز الحاصل بین المشرفین التر%وWین واألساتذة یتم التدرWس فیها �الكفاءات
  .التعل�م المتوس$ من جهة أخر6  الم.ونین من جهة، و%ین األساتذة في مرحلة

ـ ال یوجد إق�ال من طرف األساتذة في حضور الندوات والملتق�ات التي تشرح المقار%ة 
�سبب غ�اب الفاعل�ة فیها، وعدم قدرة المشرفین التر%وWین . المواد الدراس�ة لّ �الكفاءات، في جُ 

  .على إقناعهم �مفاه�مها وٕاجراءاتها
�ة والملتق�ات تكوWن األساتذة على التدرWس �الكفاءات، �سبب تعقد ـ ال �م.ن للندوات التر%و 

  .وهو الذ7 ال یتوفر في تلك اللقاءات، والوقت الطوWل الذ7 تتطل�ه مفاه�مها وٕاجراءاتها
لكونهم ال �ملكون الوسائل واآلل�ات  اعزوف األساتذة عن المقار%ة �الكفاءات، یرجع أساس ـ

  .التي تشرح لهم .یف �ط�قون ما جاءت �ه المناهج التر%و�ة على واقع التالمیذ داخل الصف
ـ اإلجراءات التقلید�ة إدارWا في عمل�ة التقو�م تساهم �قدر .بیر في عجز األساتذة عن تفعیل 

حیث ال . میذفي الح�اة المدرس�ة للتال أ�عاد أخر6 غیر األ�عاد المعرف�ة المتعلقة �المعلومات،
زال االنتقال من مستو6 آلخر تح.مه العالمات المحصل علیها في االمتحانات الكتاب�ة، هو 

وال یوجد أ7 مجال لتقو�م الكفاءات السلو.�ة واالجتماع�ة، واكتشاف قدرات ومهارات  .السائد
  .التالمیذ في جوانب أخر6 في شخصیته

واستخدامه في وضع�ات التعلم لكفاءات، امل�ة أساس�ة في التدرWس �ـ رغم أن اإلدماج ع
�سبب عدم  ضعیف الوضع�ات اإلدماج�ةموجود لد6 األساتذة �ش.ل مقبول، إال أنه وفي 

     .فهمهم العمیI آلل�ات استخدامه
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ـ أداء األستاذ تجاه المقار%ة �الكفاءات في االمتحانات الفصل�ة و الرسم�ة �عید جدا عن 
المستو6 المقصود في المناهج، فهو .الس�.ي جدا، وال یزال یتم �الطرق القد�مة التي 

  .تسترجع فیها المعلومات �ش.ل آلي
ـ أداء األستاذ في الوضع�ات التعلم�ة وخاصة منها الوضع�ة المش.ل ال زال �عیدا عن 

زال في أغلب  المستو6 الذ7 یجعل التلمیذ هو محور العمل�ة التر%و�ة، بل إن األستاذ ال
ضایI في الصف به�منة األستاذ المواد الدراس�ة هو المس�طر والملقن، والتلمیذ مستقبل وم

  .غلب النشاطاتأ على 
ـ التوج�ه المدرسي مسألة ال زالت غیر متفاعلة مع مستجدات المناهج، فهو یتم بنفس الطرق 

متأثرا بثقافة . ي االمتحاناتالتقلید�ة التي تعتمد على المعلومة والعالمات المتحصل علیها ف
المجتمع التقلید�ة التي تضغ$ على التلمیذ من خالل ماهو حاصل في الح�اة االجتماع�ة من 

  .م.اناتتقد�س للشهادة والوظ�فة، و إ�عاده عن االخت�ار الحر المبني على التقدیر الذاتي لإل
بنفس الثقافة االجتماع�ة التي تراه  االتوج�ه للتكوWن المهني والتعل�م المهني ال زال مر%وط ـ

مخرجا للحد من التسرب رغم .ونه جزء من المقار%ة �الكفاءات في إطاره السلو.ي 
  .واالجتماعي واالقتصاد7

في أداء األستاذ سلو.�ا واجتماع�ا، �سبب أ�عاد المقار%ة �الكفاءات غائب التفاعل مع ـ 
. ت االجتماع�ة األخر6 تجاه المدرسةاالنسحاب الذ7 �ظهر في وظائف األسرة والمؤسسا

 Iوما عبر عنه المشرفون والمستشارون في التوج�ه حول ذلك �عود ألس�اب �عضها یتعل
�األستاذ نفسه حیث أنه لم �قاوم التأثیرات التي أفرزها ذلك االنسحاب، واستسلم لمختلف 

غموض األ�عاد و�عضها �عود ل. التأثیرات التي أخرت المدرسة عن أداء دورها التر%و7 
  .التر%و�ة التي جاءت في مناهج اإلصالحات التر%و�ة
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    تحلیل و استخالص نتائج المالحظة.  4

  تحلیل ب�انات المالحظة.  1.  4

  عد الكفاءات المعرف�ة المتعلقة 6طرائT التدرEس المنظمة للتعلممجاالت المالحظة في 6ُ .  1

  االنطالق من خالل استثارة المتعلم یبین استخدام األستاذ لوضع�ة 68الجدول رقم    

 %النس6ة     التكرار  أثر المالحظة

 Y30  6  قو  

  10  2  ال یوجد

  60  12  ضعیف

  100  20  المجموع

�ش.ل أن استعمال وضع�ة االنطالق موجود ، معط�ات الجدول یتبین من خالل
 نتلیها نس�ة األساتذة الذی .%60الذین الحظهم ال�احث بنس�ة تقدر بـ  األساتذة ضعیف لد6

 توجد لدیهمال لد6 األساتذة الذین  في حین .انت أضعف النسب ،%�30ط�قونها �قوة بنس�ة 
  .فق$ %10بنس�ة 
الدالالت اإلحصائ�ة التي تبینها النسب السا�قة تبین أن طرائI التدرWس لد6 أساتذة   

 فیها استثارة المتعلم في وضع�ة االنطالق كون ت ،المنظمة لنشا< التعلم التعل�م المتوس$
فوضع�ة " .رغم أنها قاعدة أساس�ة �عتمد علیها المنهاج في تبن�ه للمقار%ة �الكفاءات ،ضع�فة

االنطالق هي وضع�ة مدخل�ة متعلقة بإثارة مش.لة من الواقع المع�ش بتوظیف الم.تس�ات 
ضعف تحق�قها تنع.س سل�ا على المتعلم عند  وقد 1."التعلمات الجدیدةالقبل�ة لمعالجتها و%ناء 

 .الكتاب المدرسي في بدا�ة .ل درس سؤال االنطالق موجود في، خاصة وأن غ�ابهاأو 
سیر%ك ذهن التلمیذ و�عطل %60أو تطب�قه �ش.ل ضعیف ، %10 ةالنس� وتجاوزه .ما في

ال أن األساتذة الذین �ط�قونه �قوة �ع.سون إم.ان�ة تحقیI إ .تحقیI أ7 نوع من الكفاءات
من خالل على استثارة المتعلم قدرة األساتذة ظهر ف�ه ت %30متطل�ات المنهاج �ش.ل مقبول 

  .طرائI تدرWسهم المبن�ة على الخبرة
                                                 

 11وث�قة المرافقة لمناهج التعل�م المتوس$، مرجع سابI، صوزارة التر%�ة الوطن�ة، ال 1
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  توج�ه التلمیذ نحو طرح التساؤلبلوضع�ة المش8ل استخدام األستاذ ل یبین 69الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  المالحظةأثر 

 Y15  3  قو  

  20  4  ال یوجد

  65  13  ضعیف

  100  20  المجموع

  

تعبر على األساتذة الذین  %65أن أعلى النسب ممثلة بـ  ،تبین معط�ات الجدول
ال توجد الذین  في طرائI تدرWسهم، تلیها نس�ة�ش.ل ضعیف �ستخدمون الوضع�ة المش.لة 

  .للذین �ط�قونها �قوة %15وهي قر�Wة من النس�ة  %20 ـب لدیهم
هذه النسب تعبر على أن الوضع�ة المش.ل التي تنبني علیها طرائI التدرWس 

في مسار التعلم .�عد معرفي في المنهاج المدرسي �سبب محققة، غیر �المقار%ة �الكفاءات 
التلمیذ في وضع�ات و ألن مسار التعلم بوضع . البیداغوج�ة صعو�ة تطب�قها من الناح�ة

یجعل من  ،ي تتبنى المناهج خلف�اتهاتال" لب�اج�ه" *معقدة .ما تشیر إلیها النظرWة المعرف�ة
فالتلمیذ �ستفهم من خالل . األستاذ موجه له �التح.م في النشا< المعرفي منذ انطالقة الدرس

حصل �عدها توج�ه األستاذ للمثیرات التي تجعله یبني تعلماته من وضع�ات اجتماع�ة �
التر%و�ة في الكثیر من  توهو ما یجعلنا نتوقع تكرار العمل�ا. اكتساب المعرفة وتوظ�فها

المواد الدراس�ة دون تطبیI الوضع�ة المش.ل، ثم استدعاؤها في الوضع�ات التقو�م�ة 
Iإال أن ذلك لم �منع  .الكفاءات من خاللها اإلدماج�ة واالجتماع�ة، حیث �صعب تحقی

، ما �ع.س االجتهاد % 15النس�ةاألساتذة للوضع�ة المش.ل �ش.ل قو7 في تحقیI �عض 
  .المنهاج .ما طرحهاالحاصل منهم في محاولة االندماج في األسالیب العصرWة للتر%�ة 

  
  

                                                 
 ) مفهوم البنائ�ة في المناهج المدرس�ة: الم�حث(عد من فضلك للفصل الرا�ع  *
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  الم8تس6ات والوضع�ات االجتماع�ة6لنشاطات اإلدماج  یبین استخدام األستاذ 70الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y60  12  قو  

  30  6  ال یوجد

  10  2  ضعیف

  100  20  المجموع

الحظها ال�احث توجد لد6 األساتذة  ق�مة، أن أعلى یتبین من خالل ب�انات الجدول  
بینما . %30تلیها نس�ة الذین ال �ط�قونه بـ . %�60قوة بنس�ة  الذین �ستخدمون اإلدماج

  .فق$ %10نس�ةالذین �ستخدمونه �ش.ل ضعیف �مثلون 
هذه النسب تدل إحصائ�ا على أن استخدام اإلدماج في طرائI التدرWس �فرض على   

األساتذة في .ثیر من المواد الدراس�ة استخدام الم.تس�ات والوضع�ات االجتماع�ة لتم.ین 
فإدماج المعارف والم.تس�ات  ".المتعلمین من فهم الدرس وتصور الكفاءات المنتظرة من ورائه

حیث نجد األسلوب الذ7  1."ذهن�ة تقتضي جمع معارف مختلفة في مجموعة موحدة عمل�ة
�حصل �ه اإلدماج رغم أنه غیر متطابI تماما مع ما تستهدفه المقار%ة �الكفاءات، في 
تم.ین المتعلم من استخدام مجموعة من المهارات والم.تس�ات، إال أن ذلك �حصل �ش.ل 

جاع هذه النسب إلى اإلدماج .مفهوم �م.ن االستفادة منه و%إر  .آلي ومتفاوت من مادة ألخر6 
في خارج المدرسة، نجد التوظیف الذ7 �ستخدمه األساتذة �ش.ل .بیر مبني في المرحلة 
التعلم�ة األولى، أ7 عند بناء المعلومات وتطبیI النشاطات، لكن المش.لة التي تثار حول 

   .لد6 أغلبهم ال یزال غیر متح.م ف�ه التقو�م�ة هو الذ7 اتإدماج الم.تس�ات في الوضع�

  

  

  
                                                 

 66متوس$، مرجع سابI، ص2وزارة التر%�ة الوطن�ة،دلیل األستاذ في اللغة العر%�ة 1



   تحلیل الب�انات واستخالص النتائج                                                     سادسال الفصل

 454 

یبین استخدام األستاذ لتقو�م الكفاءات من خالل معاییر الوجاهة  71الجدول رقم 

  واالنسجام وأدوات المادة

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y10  2  قو  

 80  16  ال یوجد

  10  2  ضعیف

  100  20  المجموع

النس�ة العال�ة لألساتذة الذین الحظهم ال�احث والمقدرة ب�انات الجدول أعاله إلى  تشیر
�سبب . ال �ستخدمون التقو�م في الكفاءات وفI المعاییر المطلو�ة في المناهج ممن %80بـ

 امن جهة، وصعو�ة تحق�قه بین مفهوم .ل مع�ار، خاصة منها الوجاهة واالنسجامالتداخل 
من األساتذة الذین �ط�قون  %10 ل�احث سو6 بینما لم �الح~ ا. لد6 التالمیذ من جهة ثان�ة

  .التقو�م �معاییره �ش.ل قو7، و.ذلك نفس النس�ة للذین �ط�قونه �ش.ل ضعیف
نستشفها من هذه النسب تبین أن معاییر التقو�م لد6 األساتذة غامضة الدالالت التي   

األمر ولهذا . ما یجعلهم غیر قادرWن على استخدامها �الش.ل المخط$ له في المنهاج
مشروع  نجد حیث من جهة. انع.اسات على الواقع الحاصل بین فعل التعلم وطرائI التدرWس

رح ألجل تكوWن المتعلمین على حسن استغالل القدرات الفرد�ة وتوجیهها �غرض طُ اإلصالح 
أثناء التعلم في قاعات الدراسة وخارجها، لكن الحاصل هو في ق�اس  الحصول على .فاءات

وتقی�م مد6 جاهزWتها .مخرجات من النسI التعل�مي إلى النسI االقتصاد7 أو  هذه الكفاءات
حیث وفي حالة زعمنا �أن طرائI التدرWس محققة من طرف األساتذة، . االجتماعي والثقافي

والكفاءات متحققة �ش.ل .بیر وفI أهداف المناهج، فإن تقی�مها ال �.ون �األسالیب التقلید�ة 
  .الش.ل العصر7 ما دام التعلم �حصل �

) الوجاهة واستعمال أدوات المادة واالنسجام( إن غ�اب التقو�م �معاییره الثالثة  
مستثنین مع�ار اإلتقان، غیر مطبI �ش.ل واضح حسب النسب التي الحظها ال�احث، وهو 
ما ینع.س على مردود التالمیذ أثناء االنتقال من مرحلة ألخر6 في نطاق المدرسة، وغیر 
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وWن الكفاءات التي تحسن تعدیل سیرورة نشاطاتها التعلم�ة الحقا في الثانو7 أو مثمر في تك
وهو ما یجعل االنتقادات الموجهة للمدرسة في .ثیر من النظرWات التي تفسر . الجامعة

لكننا نستثني من خالل مالحظات . للق�م السلب�ة صح�ح التمدرس على أنه إعادة إنتاج
ذین �ط�قون معاییر التقو�م �ش.ل قو7 أو ضعیف .نسبتین ال�احث في نسبتي األساتذة ال

متماثلتین اجتهاد فئة منهم وخاصة المتا�عین لمستجدات المناهج والوثائI المرافقة لها، .ونهم 
�حاولون إسقا< معاییر التقو�م في الوضع�ات اإلدماج�ة واستخدام أسالیبها التر%و�ة ولو 

وهو ما یتوافI مع ما  .نهج�ة بناء االخت�اراتضمن�ا دون وضوح ذلك في الش.ل أو في م
صرح �ه �عض المفتشین في .ون األساتذة الذین �ستعینون بنماذج االخت�ارات الوطن�ة في 

  .امتحان شهادة التعل�م المتوس$ �قتر%ون من استعمال المعاییر ولو نسب�ا
  سلوك المتعلمین التح8م فيالمتعلقة 6 الكفاءات السلو�8ة مجاالت المالحظة في 6عد.  2 

  یبین تنظ�م األستاذ لحر8ات التالمیذ في الفصل 6ض6طها دون رفع الصوت 72الجدول رقم 

 %النس6ة     التكرار  أثر المالحظة

 Y40  8  قو  

  35  7  ال یوجد

  25  5  ضعیف

  100  20  المجموع

ألساتذة ل مالحظة ال�احث يتبین النسب الثالثة في ال�عد السلو.ي أن هناك تقارب ف  
وفI ما تعرضه أرقام الجدول والرسم ، الذین �ض�طون سلوك التالمیذ بدون رفع الصوت

، بینما .انت نس�ة الذین ال %40نس�ة الذین �ط�قون ذلك �قوة حیث سجل لد6 . الموافI لها
.انت لد6 الذین في حین . وهي أقل من سا�قتها %30یوجد لدیهم هذا النوع من الض�$ 

  .فق$ %25 ضعیف ینظمون ذلك �ش.ل
متناسب مع هذا النوع من الض�$ تبین أن  الدالالت التي نستخرجها من هذه النسب  

ففي علم النفس . ضمن العمل�ة التر%و�ة وفI البیداغوج�ات الحدیثة في التعل�مأداء األساتذة 
جعلهم یتصرفون مفاه�م وتطب�قات تفي المعاهد والجامعات  ه األساتذةالتر%و7 الذ7 درس
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إلس.ات فمجرد رفع الصوت داخل الصف  ،في المدرسة�ش.ل أكثر إیجاب�ة مع التر%�ة 
لوك التالمیذ وأن أسلو�ه غیر تر%و7، وهو یدل على أن األستاذ غیر متح.م في سالتالمیذ 

في المدرسة وسیلة للض�$ مثل التي تر6  أمر غیر مرغوب ف�ه في جم�ع البیداغوج�ات
ي تساهم في التنشئة االجتماع�ة، لكن �صورة ال �.ون فیها المتعلم منقادا نحو المؤسسات الت

�سعى األستاذ من خالل بل �صورة . في األوامر التي توجهه نحو السلوك اإلیجابي تهاسلط
الكفاءات التي �ستهدفها في التلمیذ، نحو توجیهه إلى تمثل االنض�ا< الذاتي في ح�اته 

   .یخرج بها في المجتمع .إطار للسلوك المنض�$المدرس�ة أوال ومن ثمة ل

  لعقو6ة 6التوBیخ أو الضربلیبین استعمال األستاذ  73الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y55  11  قو  

  25  5  ال یوجد

  20  4  ضعیف

  100  20  المجموع

استعمال تبین معط�ات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة مسجلة في 
تلیها نس�ة  %55للعقو�ة �التو%یخ أو الضرب، .انت لد6 الذین �ستعملونها �قوة بـ  األساتذة

  .فق$  %�20ش.ل ضعیف بـ �ستخدمونها  ن، بینما .ا%25الذین ال �ستخدمونها بـ 
الدالالت اإلحصائ�ة التي �م.ن استخالصها من هذه النسب تشیر إلى أن األسلوب   

ال زال حاصال في المدرسة �ش.ل .بیر �ع.س عدم فاعل�ة  ،ل العقو�ةالتقلید7 في استعما
.ما أن للنسب دالالتها في عدم تفاعل عدد .بیر من . وردت في المنهاجالتوجیهات التي 

، إما األساتذة مع استراتیج�ات التح.م السلو.ي في ض�$ المتعلمین وفI المقار%ة �الكفاءات
  .على التعامل �األسالیب التقلید�ة التي تعودوا علیها جهال لمفاه�مها وخططها، أو إصرارا

مع ما أشارت إل�ه التر%�ة  في هذا المجال یتوافIجاء في المناهج  مع أن ما  
لنفس�ة واألزمات االعقد تحدث أضرارا على المتعلمین . أنهااإلسالم�ة المبن�ة على الشدة من 

أن الشدة "  :إلى ذلكار بن خلدون أش وقد .التي تنع.س على سلو.ه ل�صیر أكثر عدوان�ة
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وذلك أن إرهاف الحّد في التعل�م ُمضرٌّ �المتعلم، سّ�ما في . على المتعلمین مضرة بهم
ضیI على . . . ومن .ان ُمرّ%اه �العسف والقهر . أصاغر الولد، ألنه من سور الملكة

خبث، وهو النفس في ان�ساطها، وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب وال
  1."ضمیرهالتظاهر �غیر ما في 

  یبین تنم�ة األستاذ لشخص�ة المتعلم بإبداء الرأY 6شجاعة 74الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y15  3  قو  

  60  12  ال یوجد

  25 5  ضعیف

  100  20  المجموع

الموافI لها أن األساتذة الذین الح~ ال�احث  تمثیلتبین النسب الواردة في الجدول وال       
عدم مساهمتهم في تنم�ة شخص�ة المتعلم في إبداء الرأ7 �شجاعة هم الذین �ش.لون أعلى 

 لدیهممتجاوزWن الذین ، %25تلیها نس�ة الذین �قومون بذلك �ش.ل ضعیف بـ . %60نس�ة بـ 
  .نس�ة ضعف.أ  %15ذلك �قوة بـ 

مهمة عن عالقة األستاذ �التالمیذ في واقع المقار%ة دالالت  تع.س هذه النسب  
ففي حین �شیر المنهاج المدرسي إلى أن فعل التعلم مبني على تنم�ة شخص�ة . �الكفاءات

فإن ذلك یدعو إلى تفعیل دوره في إتاحة الفرصة له داخل . المتعلم .محور للعمل�ة التر%و�ة
لكن الواقع غیر ذلك، ما یدل على أن  .ائهالقسم لیبد7 رأ�ه �شجاعة وWبني تعلماته من أخط

مبن�ة على األستاذ في ه�منته على النشاطات التي تحصل داخل ال زالت العمل�ة التر%و�ة 
، وال زال التلمیذ �عاني مش.الت التخوف والتردد في المشار.ة مع األستاذ في بناء الصف
  .ة في مختلف النشاطات، والتصرف .فاعل تتاح له الحرWة في التعبیر والمساهمالدرس

                                                 
شرWف األنصار7 للط�اعة والنشر والتوزWع، صیدا بیروت،  ،شر.ة أبناء2، <مقدمة ابن خلدون ابن خلدون عبد الرحمن،  1

 538، ص2012لبنان،
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  لثقة 6النفس لد  المتعلم عند استعمال األدواتتوظیف األستاذ لیبین  75الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y25  5  قو  

  40  8  ال یوجد

  35  7  ضعیف

  100  20  المجموع

الحظه ال�احث الب�انات المسجلة في الجدول تشیر مع ما یوافقها في التمثیل، أن ما       
 %40بـ  لد6 األساتذة الذین ال یوظفون مجال الثقة �النفس لد6 تالمیذهم هي أعلى النسب

بینما .انت نس�ة األساتذة الذین  %35متقار%ة مع نس�ة الذین �ط�قون ذلك �ش.ل ضعیف بـ 
  .فق$%�25ستعملون هذا ال�عد �ش.ل قو7 هي أضعف النسب بـ 

   Iتع.س هذه النسب مجال األسلوب التقلید7 الذ7 ال یزال مس�طرا على طرائ
التدرWس لد6 أساتذة التعل�م المتوس$، مبتعدین على ما �طرحه المنهاج المدرسي في محاولته 
 Iلتوظیف األ�عاد السلو.�ة التي تفسح المجال للمتعلم .ي �شارك في نشاطات الدرس وتحقی

لكن الحاصل في ما . والتدرب علیها في حدود اجتناب مخاطرها تجار%ها �استعمال األدوات
الحظه ال�احث هو ه�منة األساتذة على فعل ذلك وأح�انا منعهم حتى من لمسها لعدة 
مبررات، �عضها �شیر إلى وقت الحصة و�عضها لعدم جاهزWة التالمیذ وغیرها مما یرمي في 

غیب �ش.ل .بیر في .ثیر من المواد المحصلة إلى أن مجال زرع الثقة لد6 المتعلمین �
إال ان ذلك معاكس . الدراس�ة التي �حصل من خاللها الدرس �استعمال الوسائل والوسائ$ 

  . من األساتذة الذین �سمحون بذلك �ش.ل قو7 وتر%و7 مفید رایتاهاتماما للنس�ة الضع�فة التي 
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  توظیف الق�م في واقع المتعلمینة بالمتعلق الكفاءات االجتماع�ة مجاالت المالحظة في 6عد.  3

   ق�مة الوقت 6احترام توقیت الحصة والنشاطاتتقدیر األستاذ لیبین  76الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y20  4  قو  

  50  10  ال یوجد

  30  6  ضعیف

  100  20  المجموع

النشاطات من  تبین نسب تقدیر األستاذ لق�مة الوقت �احترام توقیت الحصة وتوقیت  
خالل ب�انات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعالها .ان لد6 الفئة التي ال توظف ذلك 

 أضعف نس�ةبینما .انت  %30تلیها نس�ة الذین یوظفونها �ش.ل ضعیف بـ  %50بنس�ة 
  .فق$ %20الحظها ال�احث لد6 الذین �قدرون ق�مة الوقت �احترامه بـ 

نر6 أنها تع.س تلك النسب تتمثل في .ون األساتذة الذین الدالالت اإلحصائ�ة التي   
، أو یوظفونه �ش.ل ضعیف تتجسد في مجموعة من ال یوظفون ق�مة الوقت لد6 التالمیذ

.عدم وظ�ف�ة المؤسسة ب�عد القاعات  .العوائI التي الحظها ال�احث داخل الصف وخارجه
، .لها تساهم في عدم تح.م ، والعدد الكبیر للتالمیذات الصف�ةونظام التفوWج و.ثافة النشاط

�.ون فیها التي  �ضاف إلیها مجموعة أخر6 من العوامل البیداغوج�ة. األساتذة في التوقیت
األستاذ طرفا فاعال �م.نه التكیف معها قصد غا�ات أكبر هي تم.ین التالمیذ من التعود 

وهو . الح�اة عامة ول�س في المدرسة فحسبعلى االنض�ا< �الوقت .ق�مة أساس�ة في 
  .مطلب مهم تشیر إل�ه المناهج المدرس�ة .ق�مة تر%و�ة وثقاف�ة یرتجى تحق�قها لد6 المتعلمین
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  ق�م التعاون والتضامن 6استعمال التوج�ه تقدیر األستاذ لیبین  77الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y25  5  قو  

  40  8  ال یوجد

  35  7  ضعیف

  100  20  المجموع

ال یر الب�انات المسجلة في الجدول والتمثیل الموافI لها أن نس�ة األساتذة الذین شت
یوجد لدیهم توظیف لق�م التعاون والتضامن �استعمال التوج�ه هم الذین �مثلون النس�ة األكبر 

بینما .انت النس�ة األقل عند  %35بـ  تلیها نس�ة الذین یوظفونها �ش.ل ضعیف %40بـ 
  .فق$  %25الذین �قومون بذلك �ش.ل قو7 بـ 

هذه النسب لها دالالت إحصائ�ة مهمة تع.س غ�اب التوج�ه نحو الق�م االجتماع�ة 
�سبب الغ�اب . التي تساهم في تضامن وتعاون التالمیذ في مجاالت الح�اة المدرس�ة

في المنهاج وما �قع في عمل�ة البرمجة للدروس الملحو° لالنسجام بین ما جاء من توجیهات 
فمهما حاول األستاذ تفعیل تلك الق�م االجتماع�ة فسیجد الكثافة الهائلة لمختلف . والنشاطات

صف�ة،  النشاطات المطلوب منه تحق�قها حاجزا أمام توظیف التالمیذ في نشاطات جماع�ة
بینما إذا حاول �عض . ا التوج�هوهو الذ7 �فسر النس�ة المرتفعة للذین �غیب لدیهم هذ

األساتذة في �عض المواد الدراس�ة االجتهاد في تحقیI التضامن والتعاون بین التالمیذ 
المقار%ة �الكفاءات ال .ون االستراتیج�ات المتاحة في تطبیI  ،فس�قومون بذلك �ش.ل ضعیف

  .وتجهیزات تقلید�ةتتوفر على آل�ات ووسائل تسمح بتفعیل النشا< الجماعي في قاعات 

أما النس�ة التي تط�قه �قوة فقد الح~ ال�احث تحق�قها لذلك في �عض المواد فق$   
.مادة التر%�ة البدن�ة، أو �عض المواد التي �.ون فیها التالمیذ یدرسون �التفوWج .ما في 

  . مادتي التر%�ة التكنولوج�ة وعلوم الطب�عة والح�اة أین �.ون عدد التالمیذ قلیل
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  حب العمل بتشج�ع الم6ادرة من طرف التالمیذتقدیر األستاذ لیبین  78لجدول رقم ا

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y25  5  قو  

  60  12  ال یوجد

  15  3  ضعیف

  100  20  المجموع

من األساتذة الذین  % 60وما یوافقها في التمثیل، أن  الجدولالنسب الواردة في بین ت  
بینما .انت . الحظهم ال�احث ال یوجد لدیهم هذا النوع من التقدیر لحب العمل .أعلى نس�ة

. أقل من سا�قتها %25نس�ة الذین �قدرونه �قوة من خالل تشج�ع الم�ادرة من طرف التالمیذ 
  .لد6 الذین �قومون بذلك �ش.ل ضعیف %15في حین .انت أضعف النسب 

وخاصة منها المالحظة على مستو6 األساتذة الذین ال �ساهمون تع.س هذه النسب   
غ�اب ق�مة أخر6 مهمة في ح�اة أو �قومون بذلك �ش.ل ضعیف، في تشج�ع حب العمل، 

وال یرجع ذلك لكون األستاذ ال �ملك خصائص تؤهله لتفعیل هذه الق�مة، وٕانما �عود  .التلمیذ
ه عن إحداث التغییر الذ7 یرت�$ وس�اسة اإلصالحات التي إلى عجز النظام التر%و7 لوحد

�سعى إلیها النظام الس�اسي منذ مدة في .ثیر من المجاالت، في الصحة واالقتصاد واإلدارة 
والثقافة و.ثیر من القطاعات األخر6، بدلیل أن جل البرامج التنمو�ة التي یخط$ لها تدخل 

ألستاذ ومن خالل مشروع اإلصالح التر%و7 ولذلك فا. ضمن منظومة اإلصالحات الشاملة
�عجز هو اآلخر عن تفعیل ق�مة حب العمل التي تس�طر على مختلف المجاالت 

والتي الح~ ال�احث غ�ابها �غ�اب الم�ادرة من طرف التالمیذ في النشاطات .ةالسا�ق
   .الجماع�ة داخل وخارج الصف

نس�ة األساتذة الذین �شجعون هذه النسب ال تؤخذ �حجمها الكبیر دون الرجوع إلى   
الم�ادرة من طرف التالمیذ، حیث الح~ ال�احث تقدیر فئة معتبرة منهم لق�مة حب العمل 

ف�غض النظر . متمثلة في سلو.هم الذ7 یبدو لد6 تالمیذهم .نموذج ومثال للتقلید والمحاكاة
ثیر من األح�ان عن االستراتیج�ات التي یبني بها األستاذ تعلمات تالمیذه، فشخصیته في .

  .تغني عن توجیهات المنهاج �سع�ه نحو توج�ه تالمیذه �طرIW غیر م�اشر .فعل تر%و7 راقِ 
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على النظام من خالل هندام التالمیذ ونظافة قاعة األستاذ  حفاwیبین  79الجدول رقم 

  الدرس ومح�طها

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y25  5  قو  

  45  9  ال یوجد

  30  6  ضعیف

  100  20  المجموع

نس�ة األساتذة الذین ال یوجد لدیهم  تشیر ب�انات الجدول والتمثیل الموافI لها أن  
 %30 نس�ة الموظفین لها �ش.ل ضعیف بـ، تلیها %45بـ توظیف لق�مة النظام أعلى نس�ة 

  ..أضعف نس�ة %25بینما .انت نس�ة الذین �حافظون علیها �ش.ل قو7 
اإلحصائ�ة التي نستخرجها هنا تظهر في .ون المجتمع و�ق�ة المؤسسات الدالالت   

التر%و�ة ال تستكمل دور المدرسة في الحفا° على الق�م وتنمیتها في ح�اة التالمیذ، خاصة 
فرغم أن النظام الداخلي للمدرسة �فرض على التالمیذ االلتزام �الهندام المحترم . منها األسرة

القو�ة توجیهات الرات واألفن�ة ومح�$ المؤسسة، من خالل والحفا° على نظافة الحج
فهذه الثقافة الغائ�ة لد6 زمالئهم من األساتذة الذین . ألساتذة الذین �مثلون النس�ة األضعفل

تجعل من استمرار وجود العدید . ال �حافظون على هذه الق�مة أو یوظفونها �ش.ل ضعیف
ال�احث في مآزر التالمیذ الممزقة والم.توب من المظاهر غیر المحترمة، .التي الحظها 

علیها ع�ارات ال تلیI، و.ذلك الجدران والطاوالت والكراسي، ف.لها تع.س الغ�اب الكبیر 
  .للنظام الذ7 ال یتحمله األستاذ لوحده .ما أشرنا

الق�م تراجع المساهمة في الحفا° على النظام لها دالالتها االجتماع�ة أ�ضا في   
حیث أن الكثیر من . ال�احث غ�ابها في الدروس التي حضرهاین�ة التي الح~ الخلق�ة والد

األساتذة أص�ح غیر قادر على توظیف النظام .ق�مة مجتمع�ة �سبب .ثرة الحاالت التي 
وقد عبر �عض األساتذة عن ذلك عندما ناقشهم ال�احث �أنهم یتخوفون من مجرد  .تخل �ه

�ش.ل م�اشر ونهم س�صدمون �األول�اء الذین یدعمون ذلك .. الكالم حول الهندام مع التالمیذ
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ن ال�احث الح~ تدخالت عن�فة من �عض األول�اء أوقد وصل الحال إلى . أو غیر م�اشر
نائهم و%ناتهم للهاتف المحمول، مع أنه مخالف للقانون الداخلي للمدرسة بحول ضرورة حمل أ

 هذا ال�عد الق�ميساتذة عن األ �سبب عدة حجج، ظهر فیها االنسحاب المفروض من طرف
  .مع األول�اءصراع ا قد یدخلهم في تخوفا مم
ق�مة النظام في المدرسة من خالل النسب التي الحظها ال�احث تنع.س على صورة   

ومحاوالت األساتذة في إصالح . المجتمع تجاه جم�ع المؤسسات، التر%و�ة منها وغیر التر%و�ة
 الدخیلة التي منظومة الق�م �سبب . صع�ة المدرس�ة تبدوصورة المجتمع من خالل البرامج 

صف وخارجهن في ال ه�منتها على ق�م المجتمع الجزائر7 العر%ي اإلسالميح~ ال�احث ال
فالتش�ه �الالعبین والممثلین وفرق . زارها والتي هو جزء منهاالتي  وفي مح�$ المؤسسات

التي فرضتها عوامل متعددة أهمها الموجودة في المدرسة و الغناء وغیرهم من المظاهر 
اإلعالم وتتناولها الكثیر من الدراسات، .لها تع.س الجانب الغائب في منظومة اإلصالح 
التر%و7 التي أدمجت المدرسة في العولمة قبل أن تعدها وتعد فاعلیها ومتعلمیها ومح�طها 

  .ما أشرنا إل�ه سا�قا لها، ف.انت سرعة تنفیذ اإلصالح قبل توفیر المناخ  المناسب سب�ا في
  الكفاءات االجتماع�ة المتعلقة بتنظ�م التفاعل الصفي بین المتعلمین مجاالت المالحظة في 6عد.  4

لتواصل اللفظي 6استعمال اللغة السل�مة 6العر�Bة أو توظیف األستاذ لیبین  80الجدول رقم 

  األجنب�ة 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y15  3  قو  

  70  14  ال یوجد

  15  3  ضعیف

  100  20  المجموع

 %70تمثل نس�ة األساتذة الذین ال یوجد لدیهم توظیف للتواصل اللفظي بین التالمیذ   
تلیها نس�ة األساتذة الذین  ..أعلى نس�ة مالحظة في ب�انات الجدول والتمثیل الموافI لها

  .%15یوظفونها �ش.ل قو7 مساو�ة لمثیلتها لد6 الذین �ط�قونها �ش.ل ضعیف بـ 
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الدالالت اإلحصائ�ة التي نستشفها من هذه النسب تبین أن استعمال اللغة السل�مة في 
وهو �عد .انت المقار%ة  .التواصل غائب �ش.ل .بیر سواء �العر%�ة الفصحى أو �األجنب�ة

لكن غ�ا�ه ی�عث على عدة . �الكفاءات تر.ز .ثیرا على تحق�قه في .فاءات التعلم للتالمیذ
حیث الح~ ال�احث أن عددا .بیرا من الساتذة . تفسیرات �ساهم األستاذ �القس$ األكبر ف�ه

ل األلفا° الذین حضر لحصص الدروس معهم استعمالهم للهجة العام�ة، وللمزWج من استعما
التي ت�عث على تراجع األسالیب التر%و�ة التي �فترض تواجدها لد6 األستاذ أوال، ثم �سعى 

لكن الحاصل ی�عث على االستدالل �أن الذین �ستخدمون . هو نحو تحق�قها بین المتعلمین
اللغة .أسلوب تر%و7 في التواصل ال �ش.لون غال نس�ة ضع�فة، خاصة وأن اللغة العر%�ة 

ما دامت تستخدم عوضا عنها الرموز األجنب�ة . في ذهن التالمیذ لغة ال تتماشى والعلم�اتت 
  . في المواد العلم�ة .الرWاض�ات والعلوم الطب�ع�ة والفیزWاء

�صعب من خالله  هذا التوجه المفروض �مراس�م وقرارات توجه الس�اسة التر%و�ة
بل إن . السل�مة أو الفرنس�ة أو اإلنجلیزWة إیجاد م.انة مناس�ة للتواصل اللفظي �اللغة العر%�ة

وجد أن . الحاصل في مسارات التعلم المختلفة التي الحظها ال�احث وأكد على الدقة فیها
أغلب التالمیذ وأساتذتهم في .ثیر من المواد الدراس�ة �ستعملون مزWجا من اللغات والمفردات 

ا، بل هناك عدد من التالمیذ فاقد في تواصلهم الذ7 ال یبدو عل�ه االنسجام لدیهم جم�ع
ال تظهر في مستو6  .ولهذا األمر انع.اسات مختلفة. ألسالیب التواصل اللفظي معهم

�عض ف .المردود التحصیلي فحسب، بل تتعداه لتحدث ولو نسب�ا مش.لة التمایز الط�قي
. ضحنسب�ا ولو �ش.ل غیر وا النظرWات المفسرة له تتوافI مع ما هو حاصل في المدرسة

فنظرWة نسI التعل�م تتطرق للعمل البیداغوجي �طرWقة اقتصاد�ة تفترض ارت�ا< المردود "
  1."�الخصائص االجتماع�ة والمدرس�ة للمتعلمین، أ7 رأس مالهم الثقافي وروحهم الط�ق�ة

  
  

                                                 
، ابن الند�م للنشر والتوزWع، ودار 1، <علم االجتماع المعاصرجان ب�ار دوران و رو%یر فایل، ترجمة میلود طواهر7،  1

 418، ص2012الروافد الثقاف�ة، الجزائر، 
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   لحوار بتوظیف النقاش بین التالمیذتشج�ع األستاذ لیبین  81الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y25  5  قو  

  65  13  ال یوجد

  10  2  ضعیف

  100  20  المجموع

تشیر ب�انات الجدول والتمثیل الموافI لها، أن أعلى نس�ة مسجلة في تشج�ع األستاذ 
تلیها نس�ة الذین �شجعون  %65بـ  .انت لد6 الذین ال یوجد لدیهم ذلك ،للحوار بین التالمیذ

  .لدیهم �ش.ل ضعیفتتوفر للذین  %10أضعف النسب  ، بینما .انت%25ذلك �قوة بنس�ة 
، أو الدالالت التي تع.سها النس�ة العال�ة لغ�اب هذا ال�عد االجتماعي في المدرسة  
�عود �األساس إلى عدة عوامل، �عضها �عود لطب�عة المادة وصعو�ة تحقیI هذا النوع  ضعفه

ال�عض اآلخر نجده متمثال في من التواصل بین التالمیذ، و�عضها یرجع لتوقیت الحصة، و 
شخص�ة األستاذ الذ7 ال �حاول تشج�ع التالمیذ خوفا من الفوضى التي �حدثونها في الصف 

یتر%ى عل�ه التالمیذ منذ المراحل األولى وهو عیب تر%و7 . عند إتاحة المجال للنقاش بینهم
  .التالمیذ فق$ من التعل�م أین �.ون األستاذ هو المس�طر على توج�ه النقاش بینه و%ین

تع.س النسب أ�ضا غ�اب هذا النوع من التشج�ع في األسرة والمجتمع، حیث حتى   
فإن االستمرار في تحق�قه یختل  %25وٕان حاول األستاذ توظیف هذا ال�عد .ما في النس�ة 

خر من النقاش الذ7 �.ون في الغالب �عیدا آو�ستبدل بنوع . �مجرد خروج التلمیذ من الصف
تعبیرا عن . و�س�طر ف�ه الك�ار داخل األسرة أو في المجتمع. عن النشا< المعرفي والمعلومة

غ�اب الدافع�ة أو تعبیرا عن االغتراب الذ7 �ع�شه الكثیر من التالمیذ �سبب فقدان االنسجام 
وسائل اإلعالم و�ق�ة المؤسسات التر%و�ة في الخط$ التر%و�ة بین المدرسة واألسرة والشارع و 

  .التر%�ةالتي تنحى .ل منها طرWقا في 
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   العمل الجماعي 6استخدام نظام المجموعاتعلى تشج�ع األستاذ یبین  82الجدول رقم 

 %النس6ة    التكرار  أثر المالحظة

 Y20  4  قو  

  70  14  ال یوجد

  10  2  ضعیف

  100  20  المجموع

والتمثیل الموافI لها تشیر إلى أن األساتذة الذین ال یوجد لدیهم ب�انات الجدول 
متجاوزWن الذین �قومون  %70تشج�ع على العمل الجماعي هم الذین �ش.لون النس�ة الكبر بـ 

، بینما ال �ش.ل الذین �ستخدمون نظام المجموعات سو6 %20بذلك �ش.ل قو7 بنس�ة 
  ..أضعف نس�ة فق$ 10%

المرتفعة من األساتذة الذین ال �شجعون العمل الجماعي تبین دالالت هذه النس�ة   
فالعمل . الهوة الحاصلة بین المنهاج .وث�قة موجهة، و%ین األداء الذ7 �حصل في الصف

الجماعي من الناح�ة البیداغوج�ة مرWح ومر%ح لألستاذ في المجهود وفي ال�حث، لكن غ�ا�ه 
لكن  .من جهدهألنه هو المستفید في االقتصاد  .في أدائهعق�ات  أمام األستاذ�فسر �ان 

ت�ح له فرص التوظیف للتالمیذ في المشارWع الجماع�ة، ألن ال�احث تالبرنامج ال .ثافة 
وضغ$ مستمر في  مسار الدروس،عندما رأ6 الفئة التي تط�قه �قوة الح~ وجود تأخرات في 

ست�عث على كرر لد6 األستاذ وهذه العق�ة عندما تت. الحصص على التالمیذ �سرعة اإلنجاز
إر%اك التالمیذ خاصة منهم ذو7 القدرات الضع�فة، وسینع.س ذلك على مردودهم، عندما 

  . یجد نفسه یر.ز على الفعل الجماعي في ش.له أكثر من محتواه
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المشار8ة في النشاطات بتوظیف عدد على تشج�ع األستاذ یبین  83الجدول رقم   

   8بیر من التالمیذ

 %النس6ة    التكرار  المالحظةأثر 

 Y25  5  قو  

  60  12  ال یوجد

  15  3  ضعیف

  100  20  المجموع

هي لد6 األساتذة  %60مثیل الموافI لها أن أعلى نس�ة تشیر ب�انات الجدول والت  
في حین .ان . الذین ال یوجد لدیهم تشج�ع على المشار.ة بتوظیف عدد .بیر من التالمیذ

فق$ نس�ة الذین  %15بینما �مثل  %25الذین �قومون بذلك �ش.ل قو7 اقل منهم بنس�ة 
  .�شجعون تالمیذهم على المشار.ة �ش.ل ضعیف

 استاذ حینما �.ون ضع�فألداء األالدالالت التي تع.سها هذه النسب تعود �األساس 
نجاز الدرس �االعتماد على فئة إ�حیث ال �عمل على إشراك جم�ع التالمیذ، و�.تفي ب

السرعة  فيال�احث،  هالحظ حاصل �سبب ما هلكن .في التر%�ة التقلید�ة.ما  ،المتفوقین فق$
�صال المعلومات �أ7 إ مر.زا على التبل�غ و  األستاذالتي یتم بها الدرس والذ7 یبدو فیها 

�صعب متعلI ببرنامج �عض المواد، أین  أو صورة یر6 نفسه فیها قد قام بدوره التر%و7،
�ش.ل .بیر اللجوء إلى التالمیذ في مسار الدرس �سبب .ثافة البرامج والنشاطات المرافقة 

ة �ب�ععلوم الطال، .مادة التر%�ة التكنولوج�ة و )متوس$ 4(لها، وخاصة في أقسام االمتحان
أما النس�ة التي یبدو فیها تحقیI ذلك �قوة بدت . والرWاض�ات واإلنجلیزWة واالجتماع�ات

.ما أن القاعات  .لل�احث في المواد األخر6 .التر%�ة البدن�ة و العر%�ة والفرنس�ة والتر%�ة الفن�ة
$ التي یتم فیها الدرس غیر مالئمة إلجراء النشاطات الجماع�ة، �حیث أنه لو قام فق
  .�استخدام ما یتوفر لد�ه من طاوالت و.راسي سیجد الوقت قد ضاع فق$ في إعدادها لذلك
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  استخالص نتائج المالحظة.  2.  4
  

  طرائT التدرEس المنظمة للتعلم6المعرفي المتعلT  نتائج حسب ال6عدالاستخالص : أوال 

مختلف األ�عاد المعرف�ة  ،�حقI األستاذ �طرائقه في التدرWس: ثان�ةالتذ.یر �الفرض�ة ال 
  .للمقار%ة �الكفاءات

  للمالحظة في ال6عد المعرفي 84جدول تلخ�صي رقم 

  %النس�ة   ضعیف  %النس�ة   ال یوجد  %النس�ة   قو7   مجال المالحظة

  60  12  10  2 30  6  وضع�ة االنطالق

 65 13 20  4 15  3  ةالوضع�ة المش.ل

 10  2 30  6 60  12  نشاطات اإلدماج

 10 2 80  16  10  2  الكفاءاتتقو�م 

  :وردها في ما یلينتحلیل ومناقشة الب�انات إلى مجموعة من النتائج التي  أد6
ـ رغم أن وضع�ة االنطالق أساس من األسس التي تنبني علیها طرائI التدرWس �الكفاءات 

مع أن المنهاج المدرسي یر.ز  ،ضعیفإال أن تحقیI أستاذ التعل�م المتوس$ لها في أدائه 
وWرجع السبب حسب ال�احث . علیها، والكتاب المدرسي �ضع تصم�ما لها في بدا�ة .ل درس

  .إلى ضعف التكوWن لألساتذة في المسار البیداغوجي إلنجاز الدروس وفI المقار%ة الجدیدة
قاعدة أهم أنها  ها أستاذ التعل�م المتوس$ إال �ش.ل ضعیف، رغم�حققالوضع�ة المش.لة ال ـ 

في بناء التعلم حسب المقار%ة �الكفاءات، وWرجع السبب حسب ال�احث إلى غموض مفهومها 
لد�ه، وصعو�ة إسقاطها �الوضع�ة التي �طلبها المنهاج والتي تتعلI بوضع المتعلم في 

       .وضع�ة معقدة لتم.ینه من  استخدام جم�ع قدراته المعرف�ة وخبراته الم.تس�ة
التعل�م المتوس$ محقI لإلدماج �ش.ل قو7، من خالل طرائI تدرWسه المعتمدة على  ـ أستاذ

المقار%ة �الكفاءات في مسار التعلم، وWرجع حسب ال�احث للخبرات الشخص�ة التي اكتسبها 
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األستاذ والمفاه�م التي �حاول استقاءها من التر%�ة المدرس�ة الحدیثة، التي تعتمد على 
  .لتحقیI الكفاءات المعرف�ةإدماجها المعلومات و  لم.تس�ات وتوظیف أكبر قدر من ا

ـ تقو�م الكفاءات غیر متحقI لد6 أساتذة التعل�م المتوس$ الذین الحظهم ال�احث، �سبب 
والناتجة . عجزهم الناتج عن التفرIW بین معاییر التقو�م التي جاءت بها المقار%ة �الكفاءات

   .�عود إلیها األستاذ في فهم وتطبیI التقو�م للكفاءات عن غ�اب األسالیب البیداغوج�ة التي

   لسلو8ينتائج حسب ال6عد االاستخالص : ثان�ا

توظیف أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �حقI .ثیرا أ�عاد المقار%ة : ةلثالثاالتذ.یر �الفرض�ة  
  .ض�طه لسلوك المتعلمین�الكفاءات، �

  السلو8ي للمالحظة في ال6عد 85جدول تلخ�صي رقم 

  %النس�ة  ضعیف  %النس�ة   ال یوجد    %النس�ة  قو7   مجال المالحظة

  25  5  35  7  40  8  حر.ات التالمیذ في الفصل

  20  4  25  5  55  11  استعمال العقو�ة

  25  5  60  12  15  3  تنم�ة شخص�ة المتعلم

  35  7  40  8  25  5  الثقة �النفس
  

  :النتائج التي نوردها في ما یليأد6 تحلیل ومناقشة الب�انات إلى مجموعة من 

األداء التر%و7 ألستاذ التعل�م المتوس$ �حقI أ�عاد المقار%ة �الكفاءات في ض�$ سلوك ـ 
المتعلمین، �استعمال األسالیب التر%و�ة المناس�ة مثل تنظ�مه لحر.اتهم داخل الصف 

ال�احث ذلك  وقد أعز6 . إال أن ذلك غیر متحقI �ش.ل .بیر لد6 جم�ع األساتذة. وخارجه
  .للخبرة وسن األستاذ، حیث .لما .انت أكبر وسنه .ذلك .ان تح.مه أفضل

. ـ األساتذة في مرحلة التعل�م المتوس$ �ستعملون مختلف العقو�ات حسب مالحظات ال�احث
وهذا ال یتوافI مع مستجدات المنهاج . حیث �ستخدمون الضرب والتو%یخ والتخوWف للتالمیذ
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دلیل على عدم تح.م فئة معتبرة من األساتذة لقواعد الض�$ الصفي . �الكفاءاتفي المقار%ة 
  .وفI البیداغوج�ات الحدیثة

ال �ساهم في تنم�ة شخص�ة المتعلم سو6 فئة قلیلة من األساتذة، مما یدل على عدم ـ 
على  تحق�قهم لأل�عاد السلو.�ة وفI ما تتطل�ه المقار%ة �الكفاءات، فاألستاذ ال یزال مس�طرا

عمل�ة التعلم، وغیر قادر عن التخلي على األسالیب التقلید�ة في تنظ�م سلوك التالمیذ �سبب 
  .عدم فاعل�ة الندوات والتوجیهات التي .ان من المفروض أن تساهم في تغییر أدائه

ـ األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$ ال �ساهم في تحقیI الثقة �النفس لد6 المتعلمین .�عد 
�سبب نظرته الدون�ة للمتعلم على انه غیر قادر على ق�ادة النشاطات واستعمال  سلو.ي،

والسبب �عود حسب مالحظات ال�احث لعدم .فا�ة الوقت الممنوح . األدوات في الصف
  . لألستاذ في استكمال نشاطات الدروس المقررة في البرنامج

   الجتماعينتائج حسب ال6عد االاستخالص : لثاثا

 الق�مأستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �حقI .ثیرا مختلف  استخدام: ةرا�عاللفرض�ة التذ.یر �ا 
  .لد6 المتعلمین، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءات

  الق�م/ االجتماعي للمالحظة في ال6عد 86جدول تلخ�صي رقم 

  %النس�ة  ضعیف  %النس�ة  ال یوجد  %النس�ة  قو7   مجال المالحظة

  30  6  50  10  20  4  ق�مة الوقت

  35  7  40  8  25  5  ق�م التعاون والتضامن

  15  3  60  12  25  5  حب العمل

  30  6  45  9  25  5  الحفا° على النظام

  :أد6 تحلیل ومناقشة الب�انات إلى مجموعة من النتائج التي نوردها في ما یلي

مجال تقدیر ق�مة في لد6 التالمیذ أستاذ التعل�م المتوس$ ال �حقI األ�عاد االجتماع�ة ـ 
فالبرامج المدرس�ة في أغلب المواد مع صعو�ة تطب�قها وفI متطل�ات المناهج . الوقت

  .الموافقة للمقار%ة �الكفاءات، تع�قه عن تأد�ة ذلك حسب مالحظات ال�احث
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ـ �صعب على األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$ تحقیI �عض الق�م االجتماع�ة التي وردت 
تعاون والتضامن، �سبب صعو�ة استخدام نظام المجموعات في إنجاز في المنهاج .ال

ال �ملكون  ةوقد أعز6 ال�احث ذلك لكون أغلب األساتذ. النشاطات الصف�ة وغیر الصف�ة
.بیداغوج�ا المشروع والطرائI النشطة التي  ،استراتیج�ة واضحة إلنجاز النشاطات الجماع�ة

  .وردت في المنهاج
متحققة لد6 أستاذ التعل�م المتوس$ .ما تتطلبها استراتیج�ة المقار%ة  ـ ق�مة حب العمل غیر

ثقافة المجتمع التي تغیب فیها هذه الق�مة مس�طرة على والعجز �.من في .ون . �الكفاءات
الفساد الذ7 �حاول النظام الس�اسي في شتى المجاالت معالجته  النظام التر%و7 بخلف�ة
   .�اإلصالحات الشاملة

 Iلق�مة الحفا° على النظام لد6 التالمیذ .ق�مة تر%و�ة وف Iـ أستاذ التعل�م المتوس$ غیر محق
التراجع الكبیر للق�م الخلق�ة واإلسالم�ة في النظام �سبب . ما تتطل�ه المقار%ة �الكفاءات

التر%و7 نفسه وفي المؤسسات التر%و�ة التي تؤثر في المدرسة، مما جعل األستاذ غیر قادر 
ى مقاومتها �اجتهاداته التي ت�قى محصورة في النصائح والتوجیهات التي ال یوجد لها سند عل

  .ال من تلك المؤسسات وال من النظام التر%و7 نفسه
   الجتماعينتائج حسب ال6عد االاستخالص : را6عا

تنظ�م أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �ساهم .ثیرا في  استخدام: ةالخامسالتذ.یر �الفرض�ة  
  .، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءاتالتفاعل االجتماعي بین المتعلمین

  التفاعل االجتماعي/ االجتماعي للمالحظة في ال6عد 87جدول تلخ�صي رقم 

  %النس�ة   ضعیف  %النس�ة   ال یوجد  %النس�ة   قو7   مجال المالحظة

  15  3  70  14  15  3  التواصل اللفظي

  10  2  65  13  25  5  الحوار

  10  2  70  14  20  4  العمل الجماعي

  15  3  60  12  25  5  المشار.ة في النشاطات

  :أد6 تحلیل ومناقشة الب�انات إلى مجموعة من النتائج التي نوردها في ما یلي
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وقد أعز6 ال�احث . أستاذ التعل�م المتوس$ غیر محقI ل�عد التواصل اللفظي لد6 المتعلمین ـ
ذلك لكون النظام التر%و7 �عد اإلصالحات أدخل الترمیز األجنبي الذ7 أر%ك العمل�ة التر%و�ة 

فالتواصل أص�ح یتم بخل�$ من اللغات واللهجات التي الح~ ال�احث . لد6 التالمیذ واألستاذ
  .ها في مسار الدروس في .ثیر من الموادوجود

ـ ال�عد االجتماعي الذ7 .انت تر.ز المقار%ة �الكفاءات من خالل المنهاج على تحق�قه لد6 
و�عود السبب حسب . التالمیذ والمتمثل في تفعیل الحوار بینهم غیر محقI في أداء األستاذ

ه�منة األستاذ في نتیجة  التالمیذ �ع�شون حالة من االغتراب التي تحصلال�احث لكون 
من عدم إكمال الدروس ونشاطاتها واالمتحانات المتعلقة بها  تخوفا ،الصف داخل المدرسة

ومن جهة أخر6 وه�منة الك�ار في األسرة والشارع وجم�ع المؤسسات التر%و�ة، . من جهة
  .التي ال تزال �عیدة عن أصول التر%�ة الصح�حة على الحوار

ل في أداء األستاذ رغم أن استراتیج�ات التدرWس �الكفاءات مبن�ة فعّ مُ  العمل الجماعي غیرـ 
تدارك التأخر الذ7 �حصل منه عل�ه �ش.ل .بیر، �سبب الصعو�ة التي یواجهها األستاذ في 

في إكمال الدروس، وخاصة لد6 أقسام االمتحان، ما یجعله یتنازل عنها .�عد مهم في 
  . تحقیI .فاءات التعلم

الذین الحظهم  ةاألساتذلصفي لد6 أستاذ التعل�م المتوس$ �عد غیر محقI لد6 التفاعل اـ 
إلى ال�احث، �سبب عدم إشراكه لعدد .بیر من التالمیذ في النشاطات، و�عز7 ال�احث ذلك 
   .عدم توفر اإلم.انات الماد�ة من قاعات ووسائل تم.ن من إنجاز المشارWع الجماع�ة وفقها
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    النتائج العامةاستخالص .  5

  استخالص نتائج الفرض�ة األولى.  1.  5

أستاذ التعل�م المتوس$ متح.م �ش.ل .بیر في استعمال المنهاج  :التذ.یر �الفرض�ة األولى
  .ضمن أدائه في المقار%ة �الكفاءات

أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م أن  ،یتبین من خالل نتائج األدوات الثالث
فغالبیتهم ال  .غیر متح.مین �ش.ل .بیر في استعمال المنهاج ضمن أدائهم التر%و7  ،المتوس$

�حتو7 على مختلف  رغم أنه�ملك المنهاج الذ7 ال �م.ن االستغناء عنه أثناء الفعل التر%و7، 
المفاه�م والنشاطات والمعارف المستهدفة وطرائI التدرWس، ومختلف التوجیهات التي تم.ن 

.ما أن معظم األساتذة في التعل�م المتوس$ من أفراد عینة . رWس �الكفاءاتاألستاذ من التد
ضاف إلى ذلك �ُ . العمل�ة التر%و�ة ..ل أساسالدراسة ال  �فرقون بین الكفاءات التي هي 
فهم �عتبرونه وث�قة ثانو�ة أو تدع�م�ة، و�عتبر  ،جهل األغلب�ة منهم .ون المنهاج وث�قة بنائ�ة

وال �عتبر نفسه منظم وموجه .ما  ،لقن أو �ملك طرWقة خاصة في التعل�ممُ الكثیر منهم نفسه 
فرق بین الوضع�ة التعلم�ة والوضع�ة اإلدماج�ة .بیر منهم �ُ  اإال أن عدد .تتطلب المقار%ة

   .�سبب التدرب الحاصل علیها في االمتحانات الرسم�ة
التكوWن، وغ�اب ات الم.ونین و عمل�وقد أعز6 ال�احث أغلب هذه النتائج إلى ضعف 

م دوع .سواء في التر%صات أو الملتق�ات أو الندوات أو األ�ام التكوWن�ة ،س�اسة واضحة له
.ما ترجع . ح.م في مفاه�م المقار%ة وآل�اتهان األساتذة من التّ م.ّ �ُ  ،وجود إطار مه�.ل

المقار%ة غ�اب استراتیج�ة واضحة في المنهاج �م.ن من خاللها تطبیI األس�اب إلى 
�ضاف لذلك تشبث أساتذة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة �الطرق . �الكفاءات

و غ�اب التحضیر النفسي والبیداغوجي �الش.ل الذ7 تتطل�ه مرحلة  ،التقلید�ة في التر%�ة
  . 2003اإلصالح التي بدأت منذ موسم 
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  الثان�ةاستخالص نتائج الفرض�ة .  2. 5

مختلف األ�عاد المعرف�ة  ،�حقI األستاذ �طرائقه في التدرWس :ة الثان�ةالتذ.یر �الفرض�
  .للمقار%ة �الكفاءات

من أساتذة التعل�م  غالب�ة أفراد العینةأن  ،یتبین من خالل نتائج األدوات الثالث  
ومن خالل طرائI تدرWسهم، ال �حققون �ش.ل مقبول مختلف األ�عاد المعرف�ة  المتوس$،

أغلبهم ال یبني وضع�ة االنطالق مع ف. والواردة في المناهج المدرس�ة ،للمقار%ة �الكفاءات
ه�من ومعظمهم مُ . المتعلمین �عدم إشراكهم في ص�اغة األسئلة األساس�ة في بدا�ة الدروس

�استحواذه على نشاطات الدروس و%ناء التعلمات، وال �عتمد إال على عدد على الفعل التر%و7 
   ..ما أن غالبیتهم ال �ستخدم الوضع�ة المش.لة أو ال �عرفها. قلیل من المتعلمین

طرق إ�صال المعلومات للمتعلمین ال زالت تتم �ش.ل تقلید7 من ضاف إلى ذلك أن �ُ 
ال  همأغلبو . المتكرر على التالمیذ المتفوقین في مسار الدروس �اعتمادهم ،األساتذةطرف 

ال �میز بین معاییر التقو�م في و . �حقI اإلدماج في عمل�ة التعلم ضمن طرائI تدرWسهم
  .�سبب االمتحانات الرسم�ة وضغ$ المشرفین فتوظ�فها ش.لي فق$الوضع�ة اإلدماج�ة، 

الكبیر ألفراد العینة وأغلب أساتذة التعل�م  الرت�ا<لهذه النتائج أغلب أعز6 ال�احث وقد 
�الطرق التقلید�ة التي تعودوا علیها  ،المتوس$ في مجتمع ال�حث �مدینة الجلفة عند التعم�م

عدم القابل�ة إلعادة التكوWن لد6 الذین مارسوا التعل�م لمدة طوWلة و  .وصعو�ة التخلي عنها
عدم فاعل�ة التكوWن أثناء الخدمة �سبب .ما �عود السبب أ�ضا إلى  .تفوق العشر سنوات

ضعف الم.ونین والمشرفین في إ�صال المفاه�م والخط$ التر%و�ة من جهة، وغ�اب 
  .استراتیج�ات واضحة للتكوWن على متطل�ات المقار%ة �الكفاءات من جهة ثان�ة

 األساتذةغ�اب اآلل�ات والم�.انزمات التي تم.ن .ما أعز6 ال�احث النتائج أ�ضا إلى 
.ما أنه  .من تطبیI طرائI التدرWس التي طرحها المنهاج �ش.ل عملي في واقع المتعلمین

طلب برمجة م.ثفة ونشاطات ال �ستوعبها الحجم الساعي الذ7 تتعلى .فاءات .ثیرة �حتو7 
عوض الطرق النشطة والتي تتماشى والمقار%ة  ،�فرض على األستاذ طرق التلقین التقلید�ة

ال یتماشى و تبني المنهاج للنظرWة البنائ�ة ال یتناسب وتكوWن األساتذة، فإن  وأخیرا .�الكفاءات
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.ما أن  .وأسالیب التقو�م التي الزالت معرف�ة فق$ وال تتعداها للكفاءات االجتماع�ة والسلو.�ة
الثقافة االجتماع�ة المرت�طة �الدبلوم والوظ�فة تفرض على المدرسة طرائI التعل�م التقلید7 

لمعرفة �أ7 طرWقة، ولو بتدع�م المدارس الموازWة والدروس الخصوص�ة، ما یجعل بإ�صال ا
  .المدرسة تستجیب للطلب االجتماعي من خالل رضوخ األستاذ للطرق التقلید�ة في التعل�م

  الثالثةاستخالص نتائج الفرض�ة .  3.  5

I .ثیرا أ�عاد المقار%ة توظیف أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �حق :التذ.یر �الفرض�ة الثالثة
  .ض�طه لسلوك المتعلمین�الكفاءات، �

أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م یتبین من خالل نتائج األدوات الثالثة أن 
المتوس$ ال �حققون األ�عاد السلو.�ة للمقار%ة �الكفاءات �ش.ل مقبول، فهم غیر متح.مین في 

ألسالیب الطاعة والتي تنتقدها التر%�ة السلبي  همتوظ�فمن خالل  ض�$ سلوك المتعلمین
الحدیثة، فأغلبهم �عتمد على التو%یخ والضرب وحذف العالمات، وWبتعد على الحوار والتقرب 

.ما . من المتعلمین في تر%یتهم على الطاعة اإلیجاب�ة المبن�ة ذات�ا على السلو.ات اإلیجاب�ة
ب السلو.ات السلب�ة، وتسجل لدیهم حاالت أنهم ال یوظفون المنهاج في التحذیر من عواق

  . .ثیرة من الغش أثناء النشاطات التقو�م�ة
�ضاف لذلك غ�اب استراتیج�ة واضحة لد6 أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م 

و.ثیر . المتوس$ في مسألة التقو�م المستمر للمتعلمین �سبب غموضها من حیث المعاییر
أما العمل الجماعي الذ7 تستهدف . ید�ة في تثمین عمل التالمیذمنهم �ستخدم األسالیب التقل

المقار%ة �الكفاءات من خالله تعدیل سلوك التالمیذ، فهو غیر متوفر لد6 غالبیتهم بتجنبهم 
وفي . توظیف عمل المجموعات تخوفا من التوقیت المخصص للحجم الساعي للنشاطات

عینة الدراسة، لكنه �ش.ل تقلید7 مر%و<  األخیر فإن أسلوب الثواب مطبI �ش.ل لد6 أفراد
  .�الق�مة المؤقتة التي عندما تغیب �غیب معها السلوك السل�م

�الكفاءات لمقار%ة السلو.�ة ل لأل�عادالفهم الخاطئ أعز6 ال�احث هذه النتائج إلى وقد   
على تطبیI .فاءاتها السلو.�ة، �سبب غ�اب  قدرتهمعدم ، و من طرف أفراد عینة الدراسة
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�سبب التكوWن  و.ذلك .الخط$ واالستراتیج�ات التي �ط�قها األستاذ في العمل�ة التر%و�ة
�ضاف إلى ذلك نقص . أساتذة التعل�م المتوس$الضعیف واإلعراض عن ال�حث من طرف 

من توظ�فها في الفعل  الكفاءات السلو.�ة في المنهاج وغ�اب توض�حات �أمثلة تم.ن األستاذ
  .التر%و7 

تأثیر األسرة والمجتمع على المدرسة في التساهل وعدم  أعز6 ال�احث تلك النتائج أ�ضا إلى
في تقبل السلو.ات غیر السو�ة �التدرWج من  والضغ$ علیهامعالجة المخالفات السلو.�ة، 

ن التي جاءت لمنع القوانی.ما أن . خاصةخالل معاییر جدیدة فرضتها العولمة اإلعالم�ة 
األستاذ من استعمال العقو�ة الجسد�ة والمعنو�ة ضد التالمیذ، استغلت وفهمت �ش.ل سلبي 

.  ووظفها التلمیذ في التمرد على النظام والقوانین الضا�طة للسلوك المدرسي أسرWا واجتماع�ا
قل للمدرسة المخالفات السلو.�ة اجتماع�ا وانتشار االنحراف بجم�ع أش.اله، نوأخیرا فإن 

�عضها وضغ$ على المعلم �ش.ل ال �ستط�ع وحده مقاومة آثاره، خاصة مع انتشار المشاكل 
    .      االجتماع�ة التي ترهI المدرسة وتراجع المعاییر الق�م�ة

  الرا6عةاستخالص نتائج الفرض�ة .  4.  5

 الق�مأستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �حقI .ثیرا مختلف  استخدام: التذ.یر �الفرض�ة الرا�عة
  .لد6 المتعلمین، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءات

أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م یتبین من خالل نتائج األدوات الثالثة أن 
للمقار%ة المتوس$ ال �حققون أغلب الق�م لد6 المتعلمین، ضمن األ�عاد االجتماع�ة 

.ما . المنهاج في تحقیI ق�مة التطوع ال �ستغل وال �حقI ق�مة التعاون  تهمغالبیف .�الكفاءات
  . و ق�مة التضامنال یجد في المنهاج ما �ساعده على تطبیI ق�مة الصدق أن معظمهم 

أغلب أفراد عینة الدراسة غیر متح.مین في الوقت المخصص  �ضاف إلى ذلك أن
 ،في المنهاج غیر مناسب لتوظیف ق�مة حب العمل، وأغلبهم یر6 .ثافتهالنشاطات �سبب ل

أن المنهاج ال یوفر لهم مجاالت .ما یروا أ�ضا  .و�عجز عن استخدام توجیهاته في تحق�قها
ال �ساهم في تدرWب المتعلمین  تهمغالبیو . واضحة إلزالة الفوارق االجتماع�ة بین المتعلمین
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هو ما ینع.س على ال�عد االجتماعي المسطر في المنهاج �غ�ة على الحوار ف�ما بینهم، و 
التواصل بین األفراد لتحقیI الق�م األخر6 .التضامن والتعاون ومختلف العمل�ات التي تر%$ 

  .أفراد المجتمع �عضهم ب�عض
عدم وضوح استراتیج�ات التدرWس التي تفعل الق�م إلى لأعز6 ال�احث هذه النتائج وقد   

ضعف الجانب الق�مي في المناهج المدرس�ة خاصة وأن و والمعلومات،  جانب المعارف
.ما . اإلصالحات التر%و�ة تبنت صراحة اندماجها في العولمة من خالل تصرWحات المناهج

غ�اب س�اسة تكوWن�ة واضحة لتدرWب األستاذ على التدرWس �الكفاءات �عود السبب أ�ضا إلى 
  . في المجال االجتماعي

ضغ$ المجتمع ومؤسساته المختلفة على المدرسة أعز6 ال�احث تلك النتائج أ�ضا إلى 
نحو تفعیل الجانب المعرفي المر%و< �االنتقال من مستو6 آلخر، أو �الحصول على الشهادة 

تنامي المخالفات السلو.�ة ووسائل نشرها في المجتمع، وتأثیرها على و.ذلك إلى . والوظ�فة
حالة   عدُّ .ما تُ  .أفقده الس�طرة على التنشئة االجتماع�ة على الق�م امم النظام التر%و7 

على األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$ �سبب فقدان .ثیر من المعاییر  ىاالغتراب التي تطغ
عن توظیف سلم الق�م  هتراجعسب�ا في الضا�طة في المجتمع، وخاصة من طرف األسرة، 

لجانب المعرفي في البرامج المدرس�ة �النس�ة لتوزWع نشاطات طغ�ان اوأخیرا فإن  .االجتماع�ة
المواد وعدد الكفاءات المعرف�ة المستهدفة، على حساب التوقیت الزمني الذ7 ال یتسع 

حول األستاذ في مرحلة التعل�م المتوس$ إلى طرWقة األداء التقني والش.لي  ما لتحق�قها جم�عا
  .غلب مواد التدرWسأ اس�ة في التر%�ة في الذ7 �صعب معه توظیف الق�م .أ�عاد أس

  استخالص نتائج الفرض�ة الخامسة.  5.  5

تنظ�م أستاذ التعل�م المتوس$ للمنهاج، �ساهم .ثیرا في  استخدام: التذ.یر �الفرض�ة الخامسة
  .، ضمن األ�عاد االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءاتالتفاعل االجتماعي بین المتعلمین

نتائج األدوات الثالث أن أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م یتبین من خالل 
ال �ساهمون في تنظ�م التفاعل االجتماعي لد6 المتعلمین، ضمن األ�عاد  ،المتوس$
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.ما یوظف خاص�ة التفاعل اللفظي بین المتعلمین فأغلبهم ال االجتماع�ة للمقار%ة �الكفاءات، 
  . �قوم �الم�ادرات لتنش�$ التالمیذ المنطوWنومعظمهم ال. ال �ستعمل نظام المجموعات

�ضاف إلى ذلك أن غالب�ة أساتذة التعل�م المتوس$ من أفراد عینة الدراسة تستحوذ 
. فال تسمح �حدوثه بین التالمیذ إال نادرا ،على الطرف المهم في الحوار الحاصل في الصف

االجتماع�ة غیر موجودة �ش.ل  .ما أن الم�ادرات التر%و�ة التي تنبني على تحقیI الكفاءات
�ستخدم أغلبهم مجاالت التفاعل  وال. مقبول تتحقI �ه المقار%ة �الكفاءات مدرس�ا واجتماع�ا

  . االجتماعي في مجال المنافسة بین التالمیذ
نسجل في النتائج أ�ضا أن معظم أفراد عینة الدراسة من أساتذة التعل�م المتوس$ 

مناقشة التر%و�ة مع التالمیذ خارج الدروس، مما یوسع الهوة بین ال �ستخدم أسالیب الالنتائج 
المدرسة والمجتمع في عالج المش.الت التي تعیI التمدرس، أو تر%ي في المتعلم أسالیب 

محا< �أسالیب لینة جاءت  همتعاملإال أن . حل المش.الت التي تعترضه في الح�اة الیوم�ة
.رد فعل عن تحول النظرة للعقاب �النس�ة لهم على أنه �عرضهم للخطر القانوني من جهة، 
ومن جهة أخر6 تماش�ا مع التغیر االجتماعي الحاصل في التر%�ة داخل األسرة والمجتمع، 

  .مما یجعل الخشونة والعنف ضد التلمیذ یتراجع عما .ان عل�ه سا�قا
إعراض فئة .بیرة من أفراد عینة الدراسة أعز6 ال�احث أس�اب النتائج السا�قة إلى وقد   

من أساتذة التعل�م المتوس$ عن االقتناع �ضرورة تغییر أسالیب التر%�ة المدرس�ة التقلید�ة 
تخوف من التأخر في إنجاز الدروس على و.ذلك إلى ال .وتحوWلها من التلقین إلى المشار.ة

أغلب أساتذة التعل�م المتوس$ ال �ملكون .ما أن . تحقیI .فاءات التعلم حساب السعي نحو
لد6 عدد .بیر غائ�ة ثقافة التر%�ة الهادفة و األسالیب الحضارWة في الحوار مع التالمیذ، 

 وأخیرا  .�سبب االنشغال عن متا�عة المستجدات الحاصلة في أسالیب التر%�ة االجتماع�ة هممن
لندوات حیث أن اواضحة تتماشى وانشغاالت األساتذة مدرس�ا،  عدم وجود س�اسة تكوWن

التر%و�ة غیر فاعلة وال تحصل بوجود مختصین في التر%�ة المدرس�ة التي تتوافI مع المقار%ة 
ت�اعد المسافة العمرWة بین المعلمین و�ضاف لذلك سبب آخر یتمثل في  .�الكفاءات اجتماع�ا

شار.ة والحوار الذ7 ینمي شخص�ات التالمیذ و�غیر والمتعلمین، ما �عیI التواصل والم
  .نظرتهم نحو المدرسة
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  التوص�ات

لجزائرWة الیوم، و�عد مرور أكثر من عشر سنوات دراس�ة .املة على اإن المدرسة 
و�سبب تبني المقار%ة �الكفاءات .بدیل یتماشى والتغیرات الحاصلة في داخل ال�الد وخارجها، 

، �االستناد إلى العدید من النتائج ال�حث�ة التي تأتي هذه الدراسة واحدة ضمنها ما آلت إل�ه 
ال یخدم المصلحة التر%و�ة، وال ی�عث على تحقیI �المردود الضعیف الذ7  والتي توحي

إن .ل ذلك یجعل من الضرور7 اتخاذ إجراءات . األهداف التي خططتها الس�اسة التر%و�ة
على مستو6 أداء األستاذ، وهذه �عض التوص�ات التي رأ6 مهمة على مستو6 المناهج، و 

  :ال�احث أنها ت�عث على إصالح اإلصالح الذ7 لم �.ن مجد�ا
  :على مستو  المناهج

ـ إعادة النظر في محتو6 المناهج من حیث تناولها لمفاه�م المقار%ة �الكفاءات، ش.ال  
ضمونا بتقد�م المختصرات التي ال ، ومح الذ7 ال یر%ك المتا�ع لهاشر التعرWفات و البتسهیل 

  . عن ماهیتها األستاذ في ال�حث هIتر 
  .ـ وضع مخططات مفصلة ومختصرة  ومتناسقة للكفاءات حسب مستو�اتها

  ).التعلم�ة واإلدماج�ة(ـ تقد�م نماذج عمل�ات�ة للمسار الذ7 تتحقI �ه مختلف الوضع�ات 
  .قI الكفاءات القاعد�ة والمرحل�ةـ وضع خط$ واضحة لر%$ المعارف المستهدفة �مسار تح

التشخ�صي والتكوWني ( ـ تضمین المناهج أمثلة توضح مسار الر%$ بین أنواع التقو�م لثالثة
  )والتحصیلي

ـ إعادة النظر في حجم النشاطات والدروس المستهدفة في .ل مستو6 من مستو�ات مرحلة 
  .م الساعي المناسب لتحقیI .فاءاتهاالحجالتعل�م المتوس$ في .ل المواد الدراس�ة، مع مراعاة 

ـ إحداث خط$ عمل�ة واضحة لتحقیI الكفاءات السلو.�ة واالجتماع�ة التي �غفلها المنهاج 
  . الحالي، خاصة منها التي تدعم الجانب الروحي واألخالقي للمتعلم

ـ تفعیل المنهاج لد6 أستاذ التعل�م المتوس$ بإحداث تغییرات تجذ�ه نحو التعامل معه .وث�قة 
  . بنائ�ة للعمل�ة التر%و�ة ط�اعة وٕاخراجا ومحتو6 
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  :على مستو  أداء األستاذ

   .ألساتذة التعل�م المتوس$ تجاه المناهجللتحضیر النفسي والبیداغوجي  درWب�ةـ إقامة دورات ت
) سنتین على األقل( $ شامل للتكوWن عن �عد أثناء الخدمة طوWل المد6 إعداد مخطـ 

سقا< مضامین إو�استخدام أرض�ة معلومات�ة �شترك فیها خبراء في التر%�ة لتوض�ح .�ف�ة 
  .المنهاج في الواقع المدرسي

 ـ إنتاج أشرطة ح�ة .نماذج عن طرائI التدرWس التي تتبناها المقار%ة �الكفاءات، خاصة منها
  .وتوزWعها في أقراص مضغوطة على األساتذة. التي تتضمن العمل �المجموعات

ـ إعادة التكوWن المتخصص للمشرفین التر%وWین في مجال بیداغوج�ا الكفاءات �الش.ل الذ7 
  .�م.نهم من تفعیل إجراءاتها في الملتق�ات والندوات التر%و�ة

اخل�ة، وذلك بإعادة النظر في التوقیت ـ تفعیل دور التكوWن المستمر من خالل الندوات الد
 ، لتم.ین األستاذ في الفترات المسائ�ة من التكوWن)العمل بنظام الدوام الواحد(الیومي 
  .والمتا�عة

  .ـ إعادة �عث التكوWن المتخصص في مؤسسات بدیلة عن المعاهد التكنولوج�ة للتر%�ة
بتدع�م األستاذ نحو التكوWن المستمر في ـ تفعیل دور الجامعة وال�حث العلمي تجاه التر%�ة، 

مجال علوم التر%�ة وعلم النفس وعلم االجتماع لتم.ینه من متا�عة ال�حث عن طرائI التدرWس 
  .المثلى في المدرسة
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  اتمةخ

#شهد النظام التر�و� في الجزائر تحوال �بیرا في مساراته التي �اتت تشغل العدید من   

ف�عد مضي  . 2004.2003متت�عي اإلصالحات التر�و#ة التي شرع في تطب#قها منذ موسم 

أص�ح من الضرور� . فترة زمن#ة طو4لة نسب#ا عن بدا#ة استثمار مخرجات هذا اإلصالح

فلقد راهنت  . االلتفات إلى تشخ#ص فاعلیتها في المیدان االجتماعي واالقتصاد� والثقافي

الس#اسة التر�و#ة على مجموعة من المعط#ات التي رأت فیها القدرة على تحقی= أهدافها 

. تیج#ة، والتي من بینها المنهاج المدرسي وأداء األستاذ ضمن خططه وتوجیهاتهاالسترا

ف�انت المحصلة أن توجهت المنظومة التر�و#ة إلى الواقع المدرسي معبئة �مجموعة من 

األف�ار والمفاه#م والطرائ= والمستجدات التي تبنت فیها عددا من الرؤC والنظر4ات التر�و#ة 

وسخرت لها إطارا �شر4ا . الكفاءات ذات المستو#ات واأل�عاد المتنوعةالمعاصرة، �غ#ة تحقی= 

راهنت عل#ه في تحقی= اإلصالح، فسعت نحو تكو4نه وٕاعداده نحو تحمل مسؤول#ة اإلصالح 

 �  .ف�ان التحد� نحو بلوغ األهداف مبن#ا على �فاءات المنهاج وأداء األستاذ ضمنها. التر�و

معدا ومحضرا بلجان خاصة، وصل إلى األستاذ �عد خروج المنهاج إلى الواجهة   

ل#ضعه أمام مسار جدید، #حمل من المفاه#م والمصطلحات والخطJ ما یجعله أمام مهام 

ف�انت . مستحدثة، لم یتعود علیها ولم یتكون علیها �الصورة التي هي علیها محتو#اته

ها نحو تحو4ل العمل#ة التر�صات والملتق#ات والوثائ= المرافقة والتعل#مات التي تجتمع �ل

 �  .التر�و#ة في وضع المتعلم محورا لها، ووضع المعلم مقابل ذلك موجه ومنظم للفعل التر�و

ه�ذا بدأ المسار في عمل#ة اإلصالح التر�و�، وه�ذا �انت النتائج منتظرة، المنهاج 

تعلمین مبني على أسس المقار�ة �الكفاءات، وأداء األستاذ موجه نحو تحق#قها في واقع الم

ومن هذه الزاو#ة �ان انشغال ال�احث نحو الدراسة، أداء األستاذ ضمن أ�عاد . داخل المدرسة

فاأل�عاد متنوعة في المناهج، وما اختاره ال�احث منها ال #عدو أن #�ون . المقار�ة �الكفاءات

ة من اجتهادا نحو ر�طها �الواقع الذ� أرادت الس#اسة التر�و#ة أن تستهدفه بتحو4ل المدرس

نمJ التر�#ة التقلد#ة، إلى ش�لها العصر� الذ� تبنت ف#ه أكثر النظر4ات التر�و#ة تناوال 
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ف�انت البنائ#ة مرتكزا تنبني عل#ه التر�#ة المدرس#ة، وتنبني معها . لوضع#ة المتعلم في محورها

اج، ورأC ال�احث أن ی�حث في تلك األ�عاد التر�و#ة المخططة في المنه. جم#ع أش�ال التعلم

فاختار منها األ�عاد المعرف#ة والسلو�#ة واالجتماع#ة، واختار من أداء األستاذ طرائقه في 

التدر4س، وقام �مقابلة هذا بذاك، فجاءت الدراسة في ش�لها الذ� هي عل#ه، محدثة تساؤال 

  .مهما یدور حول فاعل#ة األستاذ في المقار�ة ضمن تلك األ�عاد التي �حثها في المنهاج

سة التي قام بها ال�احث �انت تتجه نحو تحلیل محتوC المناهج في مواد التدر4س الدرا

لمرحلة التعل#م المتوسJ، وصل فیها إلى أن األ�عاد المعرف#ة مس#طرة في وجودها على 

وعند . بینما �انت األ�عاد االجتماع#ة موجودة �ش�ل أضعف من سا�قتیها. األ�عاد السلو�#ة

ساتذة عن واقعهم تجاه تلك ال�عاد التي �ان من المفروض أن #سقطها العودة إلى استنطاق األ

�استراتیج#ة المقار�ة �الكفاءات، وصل ال�احث إلى أن أستاذ التعل#م المتوسJ ال #حق= أ�عاد 

�ما . المناهج المدرس#ة في مجملها، �سبب الغموض الذ� #غلب على مفاه#م وخطJ المناهج

التي جاءت بها تلك المقار�ة لعدة أس�اب ذ�رها ال�احث في  أنه غیر قادر على تبني األف�ار

محلها، و�ان أكثرها تأثیرا غ#اب التكو4ن الفاعل في جعله #ستط#ع استخدام المنهاج �ش�ل 

#م�نه من است#عاب جم#ع ما ف#ه وتحو4لها إلى فعل تر�و� ینع�س على مردود المدرسة تر�و#ا 

  .  له س#اسة اإلصالح واجتماع#ا وثقاف#ا واقتصاد#ا �ما خططت

   Cو#ة التي حاول ال�احث توض#ح أ�عادها من خالل تحلیل محتو�المنظومة التر

المناهج، و�حث أداء أستاذ التعل#م المتوسJ ضمنها، تتطلب إعادة النظر في �ثیر من 

فعلى الصعید األول ین�غي مراجعة الطرح الذ� ی#سر على . جوانبها المفاه#م#ة واإلجرائ#ة

ذ است#عاب مفاه#مها حتى ال تض#ع جهوده في ال�حث و التأو4ل والمحاوالت التي األستا

وعلى الصعید الثاني یجدر �التكو4ن أن یتخذ مسارا آخر أكثر . تجعله أسیر الوث#قة الم�تو�ة

فال #م�ن لألستاذ وهو محاصر �التوقیت الزمني المش�ع �النشاطات التي . فاعل#ة وعمل#ات#ة

�ما أن . من ثو�ه التقلید� إلى الش�ل الذ� تبتغ#ه المقار�ة العصر4ةتمنعه من الخروج 

الضرورة تقتضي إشراك األسرة �أسالیب تضعف من ضغطها على المدرسة وتحول نظرتها 

  .إلیها من زوا#ا أخرC غیر زاو#ة التحصیل الرقمي المر�وX �الشهادة والوظ#فة
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  وزارة التعل�م العالي وال
حث العلمي

  جامعة دمحم خ�ضر 
س�رة

  �ل�ة العلوم اإلنسان�ة و االجتماع�ة

  قسم العلوم االجتماع�ة
  

  

  استطالع الرأياستمارة 

  أداة االستمارةحول 
  

  :  المشرف                                                           :            الطالبإعداد 

  زمام نور الدين. د . أ بشيري ز                                                                              

                                                                        

 السالم عل��م ورحمة هللا و�ر�اته 

أ
عاد المقار"ة و  األداء التر"و! لألستاذ" بـ  في إطار إعداد أطروحة د�توراه العلوم الموسومة

 .، في تخصص علم االجتماع التر�و( ألساتذة التعل�م المتوس% $مدینة الجلفةدراسة میدان�ة " 
الكفاءات

هل �حق8 األداء التر�و( ألستاذ التعل�م المتوس% أ$عاد المقار�ة : والتي طرحت فیها اإلش�ال�ة التال�ة

 و تنظ�م التفاعلترسیخ الق�م ، ومن حیث ض$% سلوك المتعلمین طر?قة التدر?س، و$الكفاءات من حیث 

  االجتماعي؟

المقتــرح تطب�قهــا علــى عینــة ال$حــث المتمثلــة فــي " االســتمارة " بــین أیــد��م هــذه األداة نضــع   

  . التي نتشرف بتقد�م مالحظاتكم حولها "$استمارة استطالع الرأ("التعل�م المتوس%، مصحو$ة  أساتذة

  

  

  



  استمارة استطالع الرأي

         

  هل تحديد األبعاد والمؤشرات انطالقا من المنهاج المدرسي سليم من الناحية المنهجية؟ـ  1

  نعم                          ال                   

  ـ إذا لم يكن كذلك، فما السبب في رأيكم؟ 2

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

  تقسيم األسئلة بالشكل الذي وضعت عليه مناسب من الناحية المنهجية؟  ـ هل 3

  نعم                          ال                   

  أو ماذا تقترحون؟ فما السبب في رأيكم؟ـ إذا لم يكن كذلك،  4

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

    تروا أن هناك أسئلة غامضة بالنسبة لألساتذة المستجوبين؟ ـ هل  5

  نعم                          ال                   

  و ماذا تقترحون إلزالة غموضها؟ في رأيكم؟ هيـ إذا لم يكن كذلك، فما  6

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

  ؟األداء التربوي لألستاذ  قياسإلى هل تروا أن ما جاء في األسئلة يؤدي ـ  7

  نعم                          ال                                        

  ؟من فضلكمو ماذا تقترحون  في رأيكم؟ السببـ إذا لم يكن كذلك، فما  8

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

   ............................................................................................................................:  مساحة للتوجيه إن تفضلتمـ  9

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  



  وزارة التعل�م العالي وال
حث العلمي

  جامعة دمحم خ�ضر 
س�رة

  �ل�ة العلوم اإلنسان�ة و االجتماع�ة

  قسم العلوم االجتماع�ة
  

  

  استطالع الرأياستمارة 

  تحليل محتوى المناهج المدرسيةحول 
  

  :  المشرف                      :                              إعداد الباحث

  زمام نور الدين. د . أ                                                           بشيري ز      

 السالم عل��م ورحمة هللا و�ر�اته 

أ
عاد و  األداء التر"و! لألستاذ" في إطار إعداد أطروحة د�توراه العلوم الموسومة بـ 

، في تخصص علم المتوس) 'مدینة الجلفة ألساتذة التعل�مدراسة میدان�ة " المقار"ة 
الكفاءات

هل �حق7 األداء التر�و- ألستاذ التعل�م  :والتي طرحت فیها اإلش�ال�ة التال�ة .االجتماع التر�و- 

، ومن ض') سلوك المتعلمین المتوس) أ'عاد المقار�ة 'الكفاءات من حیث طر>قة التدر>س، و

  االجتماعي؟ و تنظ�م التفاعلترسیخ الق�م حیث 

المنـــــاهج التـــــي ط'قتهـــــا علـــــى "  تحلیـــــل المحتـــــوF " بـــــین أیـــــد��م هـــــذه األداة ضـــــع أ  

واســتخرجت منهــا جم�ــع المؤشــرات المتعلقــة  ،المدرســ�ة لمرحلــة التعلــ�م المتوســ) فــي جم�ــع المــواد

التـــي  "'اســـتمارة اســـتطالع الـــرأ-"وصـــحبتها  )االجتماع�ـــةو  الســـلو��ة ،المعرف�ـــة(األ'عـــاد الثالثـــة '

  . تشرف بتقد�م مالحظاتكم حولهاأ

  

  



  :البيانات العامة

مكونات المنهاج، عناوين المناهج، لجان التأليف، مركز النشر، سنوات النشر، عدد الصفحات، 
  .أخرىبيانات 

  )المعنى ( السياق : المعتمدة  التحليل ةوحد

معناها من حيث  )المعرفية والسلوكية واالجتماعية ( بمعنى أننا نبحث عن األبعاد الثالثة  
  .الموجهة ألساتذة التعليم المتوسط الوارد في المناهج

  )الختامية والمرحلية والقاعدية (  الكفاءات المستهدفة :التحليل فئات

  الواردة في مناهج التعليم المتوسطالبحث عن معاني األبعاد الثالثة يكون في الصيغ اللغوية 

  )بعد معرفي (  التعلم الكفاءات المستهدفة في مجال : الفئة األولى

  )بعد سلوكي (  الضبط االجتماعيالكفاءات المستهدفة في مجال   :الفئة الثانية

  )بعد اجتماعي (  القيم االجتماعية لكفاءات المستهدفة في مجالا  :الفئة الثالثة

  )بعد اجتماعي (   التواصل االجتماعيالكفاءات المستهدفة في مجال : الفئة الرابعة

  :حسب الجدول التالي

المعاني المبحوثة في   الفئة  الرقم
  الهدف اإلجرائي المطلوب في الفئة   الفئة

1  
الكفاءات المستهدفة في 

 ضمن التعلممجال 
  األبعاد المعرفية

  تنمية وتنظيم المعرفة 
  

  عملية التعلمتسهيل 

تعني إدماج مختلف المعارف كفاءات التعلم 
معارف مفاهيمية، قدرات، مهارات ( 

وتوظيفها من أجل حل مشكل ) ومواقف
   .مطروح في سياق محدد

2  

الكفاءات المستهدفة في 
الضبط مجال 

   االجتماعي
  

  تعديل السلوك 
التحفيز على النشاط و

  اإليجابي

مختلف تعني كفاءات الضبط االجتماعي 
النشاطات التي تعدل من السلوكات السلبية 

  .وتحويلها إلى أخرى إيجابية
  

الكفاءات المستهدفة في   3
   القيم االجتماعية مجال

  إيصال وإدماج القيم
  
  

هي الدالالت التي كفاءات القيم االجتماعية 
تظهر من خالل المواقف التي يبديها المتعلم 

  .ضمن سلم القيم 
  

  المستهدفة فيالكفاءات   4
  ل االجتماعي فاعالت

حل و  التواصل 
  المشكالت الحياتية

هي الدالالت كفاءات التواصل االجتماعي 
التي تظهر من خالل التفاعل بين المتعلمين 

  .وتتجاوزها لتكون بين أفراد المجتمع
  

  



  استمارة استطالع الرأي

         

مناسب منهجيا في استخراج األبعاد ) المعنى أو السياق ( هل االعتماد على وحدة التحليل ـ  1
  ؟من المنهاج المدرسي

  نعم                     ال                                

  ـ إذا لم يكن كذلك، فما السبب في رأيكم؟ 2

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  

  سليم ؟) كفاءات المنهاج ( ـ هل اختيار الفئات  3

  نعم                       ال                               

  أو ماذا تقترحون؟ ـ إذا لم يكن كذلك، فما السبب في رأيكم؟ 4

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  

حساب تكرار ورودها في ( العددي للقياس قابلة  الواردة في التحليلهل الفئات الثالثة ـ  5

    ؟ )المنهاج 

  نعم                          ال                              

  ؟بدال منهاو ماذا تقترحون  ؟هو السببـ إذا لم يكن كذلك، فما  6

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  

االنطالق من تحليل محتوى المناهج للبحث عن األبعاد التربوية يمكن من هل تروا أن ـ  7

  ؟األداء التربوي لألستاذ  قياس خالله 

  نعم                          ال                                 

  ؟من فضلكمو ماذا تقترحون  في رأيكم؟ السببـ إذا لم يكن كذلك، فما  8

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  

  



 6 / 1ص

 

  وزارة التعل�م العالي وال
حث العلمي

  جامعة دمحم خ�ضر 
س�رة

  �ل�ة العلوم اإلنسان�ة و االجتماع�ة

  قسم العلوم االجتماع�ة
  

  

  :استمارة بحث بعنوان                                           

 األداء التر"و! لألستاذ

أ
عاد المقار"ة 
الكفاءاتو   

  دراسة میدان�ة ألساتذة التعل�م المتوس, 
مدینة الجلفة                       

  

  موضوع مقترح لتحضير أطروحة دكتوراه العلوم في علم االجتماع التربوي          

  

  :األستاذ المشرف:                                                         الطالبإعداد 

  زمام نور الدين. د . أ                                   بشيري ز                                  

  

وأداء األستاذ ضمنها، نظرا لما تقتضيه ضرورة البحث  والتشخيص في أبعاد المنظومة التربوية        

فقط،  ةفالباحث يؤكد على أن المعلومات المدرجة في هذه االستمارة تستخدم في حدود الدراسة األكاديمي

ية، حول البحث بكل صبر وجدّ  وأسئلةمن استفسارات فيها نا كبير في أن تتفاعلوا مع ما جاء ؤورجا

  . ا جزيل الشكر واالمتنانولكم منّ 

  

  

      2012/  2011: بداية المشروع                                   
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  في االختيار الذي تراه مناسبا) × ( نطلب منك رجاًء وضع عالمة 

  

  :عامةبيانات 

           ذكر              أنثى   :     الجنسـ  1

  ......................................................................: ـ مادة التدريس 2

  سنة   20سنة        أكثر من  20و 10سنوات         بين  10أقل من :   األقدمية في التدريسـ  3

  المعهد التكنولوجي           المدرسة العليا لألساتذة    :   الطريقة التي دخلت بها للتعليمـ  4

  ..................................................................................................................................................................أخرى أذكرها                  

  

  استخدام المنهاج المدرسي :الفرضية األولىأسئلة 

  لجميع المستويات التي تدرسها ؟هج المادة اـ هل تملك من 5

  هاال أملك       أملك بعضها          ها جميعاأملك                         

  ؟     سوعلى ماذا تعتمد في تحضير الدرـ  6

  على الكتاب المدرسي والمنهاج      على الكتاب المدرسي فقط                                 

  ال أفرق  أفرق         ؟  ) القاعدية ، المرحلية والختامية( هل تفرق بين أنواع الكفاءات ـ  7

  أفرق         ال أفرق    ـ هل تفرق بين الوضعية التعلمية والوضعية اإلدماجية ؟           8

    ؟   ماذا تعتبر المنهاج المدرسي في مسارك التربويـ  9

  وثيقة بنائية          أعتبره وثيقة تدعيمية             أعتبره وثيقة ثانوية    أعتبره             

  فأين تصنف نفسك في أدائك التربوي؟  حسب توجيهات المنهاجـ  10

  أستاذ ينقل المعلومات بدقة للتالميذ               

  التالميذ للوصول إلى المعلوماتويوجه أستاذ ينظم               

  ال أكترث لتوجيهات المنهاج ألن لدي طريقتي الخاصة في التدريس              
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    مجال التعلم ضمنلكفاءات طريقة التدريس باتخص ) األبعاد المعرفية: (الفرضية الثانيةأسئلة   

                

 ال        الدرس؟          نعم       بداية في األساسي السؤال صياغة في التالميذ يشترك هلـ  11

  الدرس؟   في النشاطات إنجاز في عليهم تعتمد الذين التالميذ عدد كم ـ  12

  غالبية تالميذ القسم   تالميذ            نصف تالميذ القسم           10أقل من            

  هل تستخدم طريقة الوضعية المشكل أثناء الدرس؟ـ  13

 ال أعرفها            نادرا ما أستخدمها                           أستخدمها كثيرا         

  :طرف من عادة يتم ،كدرس في المطلوبة للمعلومة الوصولـ  14

  سالمتها ضمنأل من طرفي         جميع التالميذ دون تحديد                   ن    يالمتفوق التالميذ 

  ؟األسئلة التي تستخدمها في طريقة تدريسك  نوع من أفضل وه ماـ 15

        التالميذ طرف من تصدر التي األسئلة          األستاذ طرف من تصدر التي األسئلة       

 الدرس إتمام عن يعطلونك ألنهم كثيرا التالميذ على تعتمد ال                       

  : طرف من أفضل يكون الخالصات و الصحيحة النتائج إلى الوصولـ  16

     المتوسط المستوىأصحاب                الجيد المستوى أصحاب التالميذ               

 األستاذ طرف من                                   فرق يوجد ال                

     ؟هل تعرف كيف تستخدم اإلدماج في التقويمـ  17

   أعرف لكني ال أستخدمه            أعرف  ال              أعرف          

                        ؟)المادة أدوات واستخدام واالنسجام الوجاهة(   الثالثة التقويم معايير بين الفروق تعرف هلـ  18

  أعرف لكني ال أستخدمها             أعرف  ال           أعرف              
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  :   الضبط االجتماعيتخص : الفرضية الثالثةأسئلة 

              

   ؟ التالميذ مع الثواب أسلوب توظيف في المادة برنامج تستغل هلـ  19

 ال               نعم                      

  األوامر؟ طاعة على التلميذ عويدت في المفضل أسلوبك هو ماـ  20

  العالمات في الفروض حذف                مناقشته    ضرب التلميذ        توبيخه              

    السلبي؟ السلوك عاقبةمن  ميذالتال تحذير فيهل تستعين بمستشار التربية ـ  21

          أستعين بهال   نادرا                    كثيرا                              

  تكرار عمليات الغش في نشاطات التقويم التي تنجزها مع التالميذ؟هل تالحظ ـ  22

  أحيانا                   موجودة بكثرة               ال توجد                 

  ؟)  بوضع عالمات( الكراس كمعيار في التقويم المستمر هل تستعمل ـ 23

                   ال                   نعم                              

  ؟المنهاجمن خالل   ميذسلوك التال اتقيس به معايير هل هناكـ  24

                            ال أعرف                     توجد           ال توجد              

  ؟ توظف المنهاج في اقتراح حلول لمشاكل التالميذهل ـ  25

       أبدا                 أحيانا              دائما              

  : ـ إذا كانت لديك نشاطات جماعية في الدرس وكان التالميذ من النوع الفوضوي فهل 26

              رغم الفوضى    وظفهمت              مشاركتهمتتجنب                
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 :    القيم االجتماعيةتحقيق تخص : الفرضية الرابعةأسئلة 

  

   التالميذ؟ بين عاونالت تحقيق من تمكنك التي الوسائل هي ما ـ 27

  الجماعي للعمل مجال يوجد ال        القسم داخل الجماعية نشاطاتال       المنزلية الجماعية البحوث

  ؟ لدى التالميذ التطوعتستغل برنامج المادة في توظيف قيمة هل ـ  28

   يسمح البرنامجال                 ال أستغل               نعم أستغل                     

      ؟في نشاطات الدروس الصدقالمنهاج توجهك نحو توظيف قيمة في إجرائية  أساليبهناك  هل ـ 29

  توجدال                       توجد نعم                                   

  بين التالميذ؟ التضامنتستخدم البرنامج الدراسي في تحقيق قيمة  هل ـ 30

  اأبد                    أحيانا                          كثيرا              

 ؟  التحكم في الوقت هل يسمح لك البرنامج من تدريب التالميذ على ـ 31

                   ال                            نعم                       

                     ؟ لدى التالميذ حب العمليسمح لك بتنمية إسقاط مضامين المنهاج في الدروس ـ  32

  غير صحيح               ال أعرف                     صحيح                     

    ؟ زالة الفوارق بينهمإهل تتدخل في تنظيم مجموعات التالميذ بـ  33

     ذلك بيسمج برنامج المادة ال                  ال أتدخل                  نعم أتدخل                 

  ؟الحوارلتدريبهم على ـ متى تسمح بالنقاش الجانبي بين التالميذ  34

  ال أسمح به مطلقا    نشاطات الدرس         خارج     الدرس فقط       ضمن نشاطات       
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   االجتماعي فاعلالتتخص تحقيق : الفرضية الخامسة أسئلة 

  

   ؟هل يتعامل تالميذك فيما بينهم باللغة الفصحى داخل الحصة ـ 35

  أحيانا                     أبدا       دائما                                  

      الدرس؟ نشاطات تحقيق على المجموعات عمل يعيقك هل ـ 36

  يعيق         ال أستعمل عمل المجموعات اليعيق          نعم                  

   ؟في القسم التالميذ الذين تحس منهم االنطواء هل تقوم بمبادرات لتنشيط ـ 37

 ال يسمح الوقت بالتفكير في ذلك             أقوم بها  ال            أقوم بالمبادرات دائما       

 ؟ما هي الطريقة األنسب لديك في توظيف أكبر عدد من التالميذ في الدرس ـ 38

   تسمح الحصة بذلكال        فسح الحوار بين التالميذ فيما بينهم       الحوار بيني وبين التالميذ     

               ال         نعممع التالميذ خارج إطار الدرس ؟                      جماعية مشاريع تنجز هلـ  39

  ؟كيف تتعامل مع التالميذ الذين ال يحبون المشاركة في القسمـ  40

  ن          ال يسمح الوقت باالهتمام بهم  بالتوبيخ           بمحاولة إشراكهم بأسلوب ليّ            

  ـ هل تفسح مجاال للمنافسة بين التالميذ من خالل نشاطات الدروس؟ 41

  أحيانا                     أبدا      دائما                             

  ـ هل تجلس مع تالميذك خارج الدرس في نقاشات عامة؟ 42

  أحيانا                     أبدا      دائما                             

  

  

  

    شكرا جزیال �ىل مجیل تعاونك معناشكرا جزیال �ىل مجیل تعاونك معناشكرا جزیال �ىل مجیل تعاونك معناشكرا جزیال �ىل مجیل تعاونك معنا



  وزارة التعل�م العالي وال
حث العلمي

  جامعة دمحم خ�ضر 
س�رة

  �ل�ة العلوم اإلنسان�ة و االجتماع�ة

  قسم العلوم االجتماع�ة
  

  :بعنوان  بطاقة مقابلة

 األداء التر"و! لألستاذ

أ
عاد المقار"ة 
الكفاءاتو   

  الجلفةدراسة میدان�ة ألساتذة التعل�م المتوس, 
مدینة                    

  يةموضوع مقترح لتحضير أطروحة دكتوراه العلوم في علم االجتماع الترب          

  بشيري ز                                                                    :طالبإعداد ال

  زمام نور الدين. د . أ :  األستاذ المشرف 

  )  للمسألة التربوية بالجزائر بجامعة بسكرة رئيس المخبر الوطني (                        

  

      2012/  2011: بداية المشروع                                   

           

في هذه المقابلة التي أحتاج فیها إلى توض�حات  حضرتكم المحترمة� ءلقاال�شرفني 
  .الجزائرحال�ا في واستفسارات تتعل" �مشروع اإلصالح التر%و$ المطب" 

  

  

  



  :المقابلة بطاقة

  5إلى  1من  )لمفتشينا(للمشرفين التربويين أسئلة 

   :ـ أسئلة تخص الملتق�ات الوطن�ة و الجهو�ة و والوالئ�ة و عالقتها 
اإلشراف التر"و! 1

  ـ  حول أ$ مجال 6انت تر6ز األهداف والتوجیهات الموجهة نحو متا�عة أداء األستاذ ؟
................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

  ـ هل 6انت فاعلة وتفید المفتش في توج�ه األستاذ نحو المقار%ة الجدیدة؟ 
...............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

2 .
  :تكو;نالأسئلة تخص الندوات التر"و�ة المقامة على مستو8 المقاطعات، وعالقتها 

  ؟6یف 6ان تفاعل األساتذة مع المستجدات الحاصلة في طرق التدر?سـ   
................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

ـــــ هــــل �م6ــــن تكــــو?ن األســــاتذة مــــن خــــالل النــــدوات التر%و�ــــة فــــي مجــــاالت الــــتعلم والتقــــو�م                 
  وطرق التدر?س؟

.........................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

أســـئلة تخـــص المنهـــاج المدرســـي والوثـــائ? المرافقـــة ودلیـــل األســـتاذ ودلیـــل الكتـــاب  .3

  :المدرسي، وعالقة األستاذ 
ه في األداء التر"و! 

  هل لد�ك ف6رة حول ما إذا 6ان األساتذة �ملكون 6ل المناهج والوثائ" التي تفید في إسقاF ـ   
  المقار%ة في الواقع المدرسي؟        

...............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

  غیرها من عند متا�عتك ألداء األساتذة، ف6یف ترK تفاعلهم مع المنهاج والوثائ" المرافقة و ـ   
  ؟التوجیهات الحاصلة في مجال التعلم    

...............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  



المعرف�ــــة ، الســــلو��ة ، ( ـــــ أســــئلة تخــــص األ
عــــاد التر"و�ــــة المتوقعــــة فــــي المجــــاالت 4

  :)االجتماع�ة 

   ترK أن األستاذ قد  هلـ �عد مرور ما �قارب عشر سنوات من تطبی" المقار%ة �الكفاءات ف  
  ؟)ماع�اتمعرف�ا وسلو�6ا واج( من أ�عادها في مستوK التالمیذ جزءا  حق"     

................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................  

  :الكفاءات ـ اإلدماج ـ الوضع�ات: أسئلة تخص التح�م في المصطلحات األساس�ةـ 5

ــ هــل تــرK أن الــتح6م فــي المفــاه�م األساســ�ة للمقار%ــة مــن طــرف األســاتذ   تحقیــ"  �فیــد فــي ةـ
   ها؟أهداف

................................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

ـــ هــل تالحـــR مــن خـــالل متا�عتــك لألســـاتذة أنهــم �ط�قــون عمل�ـــة اإلدمــاج فـــي الــتعلم؟ وفـــي   
  التقو�م؟

................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  

د فهــــل تالحــــR تطبــــ�قهم ألساســــ�ات ــــ مــــن خــــالل التقر?ــــرات التــــي تصــــلك مــــن أســــاتذة المــــوا  
  الوضع�ة اإلدماج�ة ومعاییرها في االمتحانات الفصل�ة؟

..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

ــــي   ــــاء عمل�ــــات التصــــح�ح ف ــــو�م أثن ــــدیراتك ألداء األســــاتذة �النســــ�ة لمعــــاییر التق ــــ مــــاهي تق  ـ
  ؟)امتحان ش ت م ( االمتحانات الرسم�ة 

...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

  
  
  
  



  8إلى  6أسئلة لمستشاري التوجيه من 

 

ــ 6 أســئلة تخــص معــاییر التوج�ــه إلــى مرحلــة الثــانو!، مــن خــالل نظــام المجموعــات فــي  ـ

  .المواد األدب�ة والعلم�ة

ــــ هــــل تــــرK أن    م فــــي التوج�ــــه حســــب نظــــام ـ تطبیــــ" المقار%ــــة �الكفــــاءات ُ�م6ّــــن مــــن الــــّتح6ُّ
   المجموعات ؟

..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

  ؟في هذه المقار%ة الجدیدة هناك تواف" بین عمل�ات التقو�م وعمل�ة التوج�ه للتالمیذـ هل   
..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  
  .ـ أسئلة تخص العالقة بین تقو�م الكفاءات وملمح التلمیذ أثناء التوج�ه 7

عمل�ــــة التقــــو�م فهــــل هنــــاك فــــرق بــــین التقــــو�م العــــاد$ وتقــــو�م الكفــــاءات لــــدK ـــــ مــــن خــــالل   
  ؟األساتذة

...............................................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................  

ــ    ــ�م المتوســX مبنــي فعــال علــى تقــو�م الكفــاءات أو أنــه ـ هــل تــرK أن ملمــح التخــرج مــن التعل
  مجرد تقو�م تقلید$ على نتائج االمتحانات فقX؟

...............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 

التوج�ه للتكـو;ن المهنـي وعالقتـه 
الكفـاءات المتحصـل علیهـا فـي مرحلـة  أسئلة تخصـ  8

  ؟التعل�م المتوس, لد8 التالمیذ

عنــدما تــرK نتــائج التالمیــذ الموجهــون للتكــو?ن المهنــي فهــل تــرK أن المقار%ــة فعــال صــادقة ـــ   
  ؟من خالل أداء األستاذ في الح6م علیهم بهذا التوج�ه

...............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................  

 




طاقة مالحظة  

ال
عد المقصود 

  في الفرض�ة

  تسجیل المالحظات  مؤشر المالحظة  مجال المالحظة

01  02  03  04  

الكفاءات 

  :المعرف
ة

طرائ� التدر�س 

  المنظمة للتعلم 

                  استثارة المتعلم  وضع
ة االنطالق

                  توج
ه التلمیذ نحو طرح التساؤل  الوضع
ة المش$ل 

الم$تس0ات والوضع
ات  عمالاست  اإلدماج نشاطات

  االجتماع
ة

                

استخدام معاییر الوجاهة   تقو
م الكفاءات

  واالنسجام وأدوات المادة

                

الكفاءات 

: السلو$
ة

التح$م في 

  سلوك المتعلمین

حر$ات التالمیذ 

  في الفصل 

                  ض0طها دون رفع الصوت 

                  أو الضرب التو=یخ  استعمال العقو0ة

تنم
ة شخص
ة 

  المتعلم

                  إبداء الرأ? 0شجاعة

                  استعمال األدوات  الثقة 0النفس

الكفاءات 

: االجتماع
ة

توظیف الق
م 

في واقع 

  المتعلمین

                  احترام توقیت الحصة والنشاطات  ق
مة الوقت

التعاون ق
م 

  والتضامن

                  استعمال التوج
ه 

تشج
ع الم0ادرة من طرف   حب العمل

  التالمیذ

                

 الحفاG على

  النظام

قاعة نظافة التالمیذ و  هندام

  ومح
طها الدرس

                

الكفاءات 

  :االجتماع
ة

تنظ
م التفاعل 

الصفي بین 

  المتعلمین

استعمال اللغة السل
مة 0العر=
ة   التواصل اللفظي

  في التواصل أو األجنب
ة

                

                  توظیف النقاش بین التالمیذ  الحوار

                  المجموعاتنظام استخدام   العمل الجماعي

المشار$ة في 

  النشاطات

                  توظیف عدد $بیر من التالمیذ

 0قو$         ضعیف       غیر موجود      : تسجیل المالحظات



  جدول خاص �عدد الكفاءات في التعل�م المتوس لجم�ع المواد الدراس�ة

  المواد
  السنة الرا�عة  السنة الثالثة  السنة الثان�ة  السنة األولى

  %النس�ة  التكرار  %النس�ة  التكرار  %النس�ة  التكرار  %النس�ة  التكرار

 16,96 88 16,03 75 13,75 62 14,32 61  الر�اض�ات

 التر#�ة

  التكنولوج�ة

44 10,33 43 9,53 42 8,97 41 7,90 

علوم 

الطب�عة 

  والح�اة

28 6,57 18 3,99 24 5,13 49 9,44 

 12,33 64 14,32 67 12,42 56 13,38 57  لغة عر#�ة

تر#�ة 

  إسالم�ة

28 6,57 28 6,21 24 5,13 28 5,39 

تار�خ 

  وجغراف�ا

22 5,16 61 13,53 53 11,32 27 5,20 

 5,97 31 8,12 38 9,53 43 6,81 29  تر#�ة مدن�ة

 13,49 70 13,89 65 11,53 52 11,03 47  تر#�ة بدن�ة

 2,70 14 2,78 13 3,55 16 7,51 32  تر#�ة فن�ة

تر#�ة 

  موس�ق�ة

19 4,46 17 3,77 18 3,85 20 3,85 

 8,67 45 2,78 13 8,43 38 4,46 19  فرنس�ة

 8,09 42 7,69 36 3,77 17 9,39 40  إنجلیز�ة

 %100 519 %100 468 %100 451 %100 426  المجموع

     
 




