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  :مقدمة

لقد شغل موضوع القیم اھتمام كثیر من فالسفة التربیة ومفكریھا منذ قدیم الزمان، على 

ة  ھياعتبار أن القیم  ي تطمح التربی جوھر التربیة، وضمن األھداف والغایات المسطرة الت

تحقیقھا، والتربیة عموما ھي مجھود قیمي مخطط، وموضوع بإحكام ودقة متناھیة بما یخدم 

العام لألجیال القادمة، فھو یستھدف أساسا تحلیل القیم الفردیة والجماعیة واإلنسانیة الصالح 

افتھم،  ة من صمیم ثق یم نابع وغرسھا في أبناء المجتمع، وتعویدھم على أصول وعادات وق

وتخدم توجیھاتھم وفلسفتھم التنمویة الموضوعة من قبل المختصین في ھذا اإلطار الحساس، 

ى وضع ویذھب كثیر من فال سفة التربیة إلى أن المشكالت األساسیة التي تؤرق القائمین عل

ن  ان م ة، وك ائل القیم ى مس وي عل ي تنط كالت الت ي المش ة ھ ات التربوی ط والسیاس الخط

ة  ى تنمی ة بتشكیل نظام تعلیمي مخطط یعمل عل تم الدول الطبیعي بل من الضروري أن تھ

ا  اء أجیال من مواطنیھا لتمكینھا من نقل تراثھ ذلك بن ھ، وك وع وتنقیت راكم والمتن افي المت الثق

  .طاقات وقوى بشریة قادرة على تحمل مسؤولیاتھا االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة

ث  د، حی والمنظومة التربویة في الجزائر ال تشذ عن قاعدة التخطیط والنظر إلى المدى البعی

ا  رورة توجھ دم بالض ا تخ ي بالدن ة ف ة التنموی تقبلیة أن السیاس رؤى المس دم ال ا یخ ا بم معین

س  یم تعك ة والتعل رارات التربی یة، فق ا السیاس ذا توجھاتن یم، وك ة والتعل ري التربی لمنظ

بالضرورة ھذا التوجھ، ذلك أن الخطط والسیاسات التربویة تھدف بالضرورة إلى غرس قیم 

اء دون أخرى، وإضفاء طابع دون آخر على األجیال التي تؤھل لحمل مشعل التط ور والبن

  .والتشیید

ادیة  یة واقتص ات سیاس وء معطی ي ض ل ف راغ، ب ن ف ع م ة ال تنب ات التربوی إن السیاس

ات  ى قناع ا عل ز أساس وي یرتك یط الترب ك أن التخط ة، ذل ى الثقافی ة وحت واجتماعی

ع مجاالت  ى جمی ع األصعدة وعل ى جمی ة واالستقرار عل ق التنمی ر طری دیولوجیات تنی وإی

ي الحیاة، غیر أن ع د تسھم ف م تع ي ل یم الت ب استئصال بعض الق ة الشاملة تتطل ة التنمی ملی

االت  ع المج ي جمی ریعا ف را س ھد تغی الي یش الم الح رنتھ، وألن الع ع وعص ة المجتم تنمی

ة  ى المنظوم ؤثر بشكل واسع عل ي ت ة الت ي العولم ل ف ي یتمث ة، وظھور سالح خف واألروق
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ذلك رأت التربویة من خالل قیم دخیلة على مجتمعنا ال ھ، ل ع وثقافت اد المجتم ع أبع تالءم م  ت

ق االنسجام والتماسك  ي خل اھج الدراسیة تسھم ف الدولة الجزائریة أن ترتیب وتخطیط المن

و  ز ول ا یمكن أن نرك ة، ومن ھن ة باألم بین األفراد، عن طریق ترسیخ مختلف القیم المتعلق

ذه السیاسة ال ي ھ وع قلیال في ھذه الدراسة على جزء بسیط ف ي رصد ن ة ف ة متمثل تخطیطی

یم  واحد من القیم التي تركز علیھا مناھج التربیة المدنیة في المدرسة الجزائریة، وتحدیدا الق

  .الوطنیة موضوع الدراسة

ا تزخر  ك أنھ ا، ذل وإن تعدد ھذه القیم وتشبعھا، ینمي عن ثراء الموروث الحضاري لوطنن

ترام رموز السیادة الوطنیة، حب الوطن، االعتزاز بالعدید من القیم الوطنیة، كالمواطنة، واح

اریخ  ي سبیلھ، والفخر بالت وطن، والتضحیة ف دفاع عن ال افي والحضاري، وال بالتراث الثق

  .الوطني والثورة المجیدة، والشعور باالنتماء إلى الوطن واألمة اإلسالمیة

داد مواط ول، وإع ین ھادف لصقل العق ذا إن ھذه القیم أساس لكل بناء مت نین صالحین، وھ

یم  ود الق ار وج ى اعتب ة، وعل ة المدنی اھج التربی األخص من یم وب ة والتعل ة التربی دا غای تحدی

وى  ة محت دى مطابق ة م ي معرف دا ف أحاول جاھ ة، س ة المدنی اھج التربی ي من ة ف الوطنی

  .ومضمون المناھج التعلیمیة والتوجھات السیاسیة التربویة في بالدنا

أى  ولدراسة ھذا الموضوع ة إرت اھج التعلیمی ي المن ة ف یم الوطنی وان الق بالذات الموسوم بعن

دا  ث شمل الفصل األول تمھی ى خمسة فصول، حی الباحث أن یقسم محتوى ھذه الدراسة إل

ا،  منھجیا مفصال على شكل إطار منھجي متكامل تضمن إشكالیة الدراسة وأسباب اختیارھ

ا وكذلك أھمیتھا وأھداف الدراسة، كما تم الت طرق إلى تحدید المفاھیم الرئیسیة للدراسة، كم

شمل ھذا اإلطار المنھجي على تساؤل عام رئیسي ومنھ تساؤالت جزئیة التي یسعى البحث 

ین ،  إلى اإلجابة علیھا في الجانب المیداني من الدراسة، أما الفصل الثاني فقد قسم إلى مبحث

، تكوینھا، مصادرھا، تصنیفھا، قیاسھا، األول شمل إحاطة كاملة وشاملة عن القیم، مفھومھا

د تضمن  اني فق أھمیتھا، خصائصھا، إلى غایة التمییز بین القیم واالتجاھات، أما المبحث الث

ق  وم دقی القیم الوطنیة ألنھا موضوع الدراسة ونقطة التحلیل الرئیسیة متمثال في إعطاء مفھ

ستكون فیما بعد بمثابة المؤشرات  وواضح للقیم الوطنیة، مع تدعیم ذلك ببعض النماذج التي

والصفات المساعدة في الجانب المیداني من الدراسة، كما تمت اإلشارة في ھذا المبحث إلى 
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كیفیة أن تكون القیم موجھا للسلوك عن طریق التأثیر غیر المباشر، والنقطة األخیرة شملت 

  .القیم وتحدیات العولمة

رحا وافی وى ش د احت ث فق ل الثال ا الفص ل أم ث حم ة، حی فة التربی ة وفلس اھج التربوی ا للمن

دیث  دیم والح اج الق وم المنھ مل مفھ ة، وش اھج التربوی ل المن ذا الفص ن ھ ث األول م المبح

ین  ة ب ذا إجراء موازن ھ، وك ة أھمیت ى غای ذه، وتطویره إل ھ وتنفی وعناصره وأسسھ، وتقویم

ین المنھ) القدیم(المنھاج التقلیدي  رق ب اني فیشمل والحدیث وإبراز الف ا المبحث الث جین، أم

ة  دراسة ھامة تتمثل في دور المنھاج التربوي في ترسیخ القیم، باعتبار المنھاج وحدة تحلیلی

ث  ونقطة مھمة للوصول إلى الوسائل الفاعلة والناجعة في تجسید ھذه القیم، أما المبحث الثال

ي فقد حوى فلسفة التربیة ومفھومھا وخصائصھا وأھدافھا، مع التط ة ف فة التربی ى فلس رق إل

  .الجزائر وأھم أسسھا ومبادئھا وأبعادھا وأھدافھا وكذا خصائص التربیة والتعلیم فیھا

ا ین أساسیین ھم ى مبحث د حوى عل ع ق اك فصل راب ذكر، ھن : وإلى جانب الفصول سالفة ال

ھ،  اب مفھوم ث الكت ر، فتضمن مبح ل دور اآلخ ا یكم ة، فكالھم ي والمدرس اب المدرس الكت

وذجي أھ اب النم ھ، وشروط الكت ة بإنتاج ل المكلف ھ، والھیاك ھ، وإخراج ھ، شروطھ، تألیف میت

ي  اب المدرسي ف ذا دور الكت وي، وك اج الترب الناجح، والعالقة بین الكتاب المدرسي والمنھ

ى   ھ إل م التعرض فی د ت وم بالمدرسة فق اني الموس ا المبحث الث ال، أم دى األطف یم ل ة الق تنمی

ا، وتوضیح وظائف المدرسة تعریف شامل وكا ة عنھ مل للمدرسة، وقبل ذلك لمحة تاریخی

ي للمدرسة(وأھدافھا بصفة عامة، والمكونات األساسیة للمدرسة  ال )البناء الھیكل ع االنتق ، م

من العام إلى الخاص في ھذا المبحث حیث تطرق الباحث إلى المدرسة المتوسطة الجزائریة 

ك  أخوذة من المدرسة المتوسطة، ألن الضرورة المنھجیة تحتم ذل ة الدراسة م ار عین باعتب

ع اإلشارة الضمنیة  دافھا م ة المتوسطة وخصائصھا، وأھ وأشتمل ذلك على تعریف المرحل

ة بفصل خامس  ذه الفصول األربع م إلحاق ھ ھ ت إلى ظروف تغییر المراحل الدراسیة، لكن

ل مضمون ارة عن تحلی ذي ھو عب داني، ال ب المی ي الجان اب المدرسي للسنة  متمثال ف الكت

ا شمل  ى قسمین أولھم دوره إل ذا الفصل ب ُسم ھ ة، وق األولى متوسط الخاص بالتربیة المدنی

ة، وأدوات  نھج الدراس ة، م دود الدراس ة وح ال المعاین ي  مج ة ف ة متمثل ة الدراس منھجی

د شمل عرض وتحل اني فق ل الدراسة، وأسالیب المعالجة اإلحصائیة للدراسة، أما القسم الث ی
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ى  نة األول ة للس ة المدنی اب التربی ل لكت امل وكام ل ش الل تحلی ن خ ك م ة وذل ائج الدراس نت

  .متوسط، مرفق بجداول بسیطة ومصاحبة لتحلیل نموذجي دقیق

وفي األخیر تم عرض اإلجابة على التساؤالت الجزئیة، كل تساؤل فرعي لوحده، مع إبراز 

  .المتواضعة اقتراحات وتوصیات من خالل نتائج ھذه الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع الدراسة:الفصل األول  
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:إشكالیة البحث: أوال  
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لما كانت قضایا التطور االقتصادي واالجتماعي والثقافي بالمفھوم الشامل، والعمیق 

تتوقف بالدرجة األولى على مدى تطور أو تخلف العنصر البشري، بناًءا على خبرات 

جتمعات اإلنسانیة ونتائج األبحاث والدراسات المعاصرة، فقد أصبح میدان التربیة الم

والتكوین النواة األساسیة المحركة للمیادین األخرى، والمشكلة للحیاة اإلنسانیة باعتباره یھتم 

.بتنمیة رأس المال البشري  

شغلت الباحثین في  وتعد طبیعة العالقة بین األفراد ونظامھم التربوي من أھم القضایا التي

حقول العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والسیاسیة، فمن ضمن البحث في طبیعة العالقة تلك، 

ظھر اھتمام علماء التربیة وعلماء السیاسة بمعالجة الكیفیة التي تشكل بھا القیم واالتجاھات، 

شئة الوطنیة واالنتماءات والوالءات السیاسیة ألفراد المجتمع، ومن ھنا جاء موضوع التن

والسیاسیة واحًدا من الموضوعات التي تھتم باألسالیب التي تنتھجھا النظم التربویة، على 

مختلف أشكالھا من أجل غرس القیم والتوجھات والمبادئ لدى مواطنیھا، لخلق نوع من 

االرتباط القیمي مع أفراد المجتمع، ضمانا الستمراریتھا واستقرارھا، وأضف إلى ذلك أن 

ع التنشئة السیاسیة والوطنیة یھتم أیضا بدراسة القنوات التي تقوم بنشر ھذه القیم موضو

والتوجھات والمبادئ، مثل األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق ووسائل اإلعالم ومدى تأثیرھا 

.في أفراد المجتمع  

 ولعلھ من البدیھي أن كل األنظمة التربویة الوطنیة، تركز بدرجات متفاوتة على تزوید

النشئ لدیھا بتوجھات وقیم أساسیة، في المجاالت التربویة والسیاسیة واالقتصادیة 

.واالجتماعیة  

فالمدارس تضطلع بمسؤولیة تعلیم بعض القیم والمھارات السیاسیة، كإعطاء معلومات 

مباشرة وغیر مباشرة عن الدولة ووظائفھا، وعن حقوق المواطن وواجباتھ وعن األسالیب 

ق مواطن فاعل ومؤثر في الحیاة العامة، وإن فترة الطفولة ھي أھم فترة تتم الضروریة، لخل

بھا عملیة التنشئة االجتماعیة والوطنیة والتربویة، فاالتجاھات والقیم الوطنیة تكتسب في 

فترة الطفولة، وھذه القیم أو التوجھات قد تشكل أو تشید الخیارات السیاسیة للفرد في مراحل 

التنشئة المبكرة تؤثر  أن خبرات"  ألموند وفیربا، وفي ھذا الصدد یؤكد متأخرة من الحیاة
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بدرجة كبیرة من األھمیة على النزاعات والمیول األساسیة لشخصیة الفرد، ومن ثم فإنھا 
".تؤثر فیما بعد على سلوكھ  

وتركز التربیة على مرحلة الطفولة ألنھا فترة ھامة، من خالل التركیز على المنھاج 

ي المشتق من التربیة الحدیثة، من حیث االھتمام بنمو الطفل االجتماعي على نحو المدرس

یجعلھ یشعر باالنتماء إلى جماعة تحبھ ویحبھا لیشعر باالطمئنان، كعامل من عوامل النمو 

المتكامل، ویتخذ واضعو المناھج المدرسیة اتجاھات التالمیذ المرغوب فیھا أساسا من 

لدراسیة، وأنشطتھا في الكتب المدرسیة وبذلك تتكون قیم لدى األسس الختیار المواد ا

.التالمیذ  

ویشكل الكتاب المدرسي أداة في تنظیم التعلیم وتسییره باعتباره سجال للمنھاج یدون فیھ ما 

یتناسب مع خصائص نفسیة، وعقلیة للتلمیذ كما یعتبر إطارا عاما للمنھاج وخبراتھ 

منظما لھا وفق األسس العلمیة والنفسیة واالجتماعیة والتربویة ومعلوماتھ الكمیة والكیفیة، و

التي تالءم نمو التالمیذ، وتحلیل الكتاب المدرسي یساعد على توضیح األھداف المعرفیة 

القیم (والوجدانیة والحركیة، وما یلزمھا من وسائل مدرسیة لغرس القیم بأصنافھا المختلفة 

، القیم االجتماعیة، القیم الجمالیة، القیم األخالقیة، القیم الوطنیة والسیاسیة، القیم التربویة

لدى األطفال، كما أن المناھج التعلیمیة المعزز اآلخر للقیم الثقافیة ھي ) إلخ...االقتصادیة

جوھر النظم التعلیمیة في جمیع المجتمعات، وان محتواھا یضم سمات ثقافیة مختلفة یعتقد 

التربوي السائد وفلسفتھ التربویة، وعلى قدر تحرر أعضاء أنھا مختارة حسب طبیعة النظام 

المجتمع من عوامل الكبت وأسباب الخوف تنمو الشخصیة االجتماعیة للمجتمع، وھكذا 

وقد بینت كثیر من الدراسات على  )1(یستمد منھ وجوده وكیانھ واستمراره وأمنھ وحیاتھ،

تدائیة والتي وجد أنھا تفترض أن تعبر محتوى كتب القراءة والكتب المقررة في المرحلة االب

عن احتیاجات المجتمع، في مراحل التنمیة المختلفة، كما بینت مختلف البحوث أیضا أن 

الجماعات التي تتكون عشوائیا دون اعتبار لنسق القیم لدى أعضائھا ال تشكل جماعات 

ن فالسفة التربیة ، وقد شغل موضوع القیم اھتمام كثیر م)1(متناسقة ومترابطة فیما بینھا

ومفكریھا منذ طفولة الفكر اإلنساني، باعتبار أن تنمیة القیم ھي جوھر التربیة وغایاتھا 
                                                

 .75، ص1999، دار الفكر العربي، الوظیفة االجتماعیة للمدرسةن عدلي، سلیما – )1(
 .72، ص1999، مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، التوجیھ واإلرشاد النفسي سھیر كامل أحمد، –)1(
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النبیلة، وھنا یكون دور المدرسة في تلقین الفرد المھارات ومختلف العلوم وإكسابھ لقیم 

، المجتمع، الذي یعیش فیھ لیكون عضوا صالحا، وتنمیة شخصیتھ الوطنیة واالجتماعیة

وتسعى دائما إلى إدخال تكنولوجیا حدیثة في التعلیم وتطویر المناھج المدرسیة، ألنھا تحاول 

تكییف ودمج الطفل اجتماعیا، وغرس فیھ مختلف القیم الوطنیة، فیحیا الطفل ولدیھ قناعة 

.شخصیة بقیم معینة، وبالتالي یحس باالنتماء إلى المجتمع والوطن  

ي مجھود قیمي، مخطط یستھدف فیما یستھدف تحلیل وتقییم القیم والتربیة في تحلیلھا النھائ

، وبتطرقنا )2(الفردیة والمجتمعیة واإلنسانیة، وغرسھا في أبناء المجتمع صغارا وكبارا

لموضوع القیم نخصص ھذا البحث لدراسة نوع خاص من القیم أال وھي القیم الوطنیة، 

ریة منذ االستقالل، وسنتطرق بذلك إلى التي حثت علیھا دساتیر ومواثیق الدولة الجزائ

أھمیة ترسیخ وغرس المقومات األساسیة للشخصیة الوطنیة، في المناھج التربویة الوطنیة 

الجزائریة، لنتوصل في النھایة إلى أن التربیة المدنیة ھي حجر الزاویة في أي بناء محكم، 

طب المشع للشخصیة وھي المنشأ الذي ال بدیل عنھ لدى اإلنسان وتكوینھ، وھي الق

الجزائریة، ونقطة االنطالق لكل حیاة فكریة خصبة، وتتمثل على األخص في الوظیفة 

التعلیمیة، التي یجب أن تحدد قیمھا، وتصحیح مكانتھا ورفع مستوى مناھجھا وبرامجھا 

.وكتبھا المدرسیة، وھي كلھا وسائل وطرق تبرز وجودھا والغایة من عملھا  

ضع محاولة تھدف إلى التعرف بالدرجة األولى على ما احتواه كتاب وھذا البحث المتوا

التربیة المدنیة للسنة أولى من التعلیم المتوسط، من قیم وطنیة تحدیدا، بافتراض أنھا تساھم 

في بناء المواطن الصالح ذو النزعة الوطنیة والقومیة، ومن ھنا تطلب األمر التركیز على 

األولى من التعلیم المتوسط، وعلیھ كان سؤال االنطالق في ھذه كتاب التربیة المدنیة للسنة 

:الدراسة كما یلي  

ما ھي القیم الوطنیة التي احتواھا كتاب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط المقرر  -

 على تالمیذ المدرسة الجزائریة؟

:ویندرج تحت ھذا التسؤال الرئیسي عدة تساؤالت فرعیة تتمثل في  

                                                
 .62، ص2003حزیران، ،56، السنة2، عمجلة المعلم العربيصابر جیرودي، القیم في فلسفة التربیة،  -)2(
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:األول التساؤل الفرعي  
ما ھي القیم الوطنیة المتعلقة باحترام رموز السیادة الوطنیة التي تضمنھا كتاب  -

  التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط؟

:التساؤل الفرعي الثاني  
 كیف عالج كتاب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط قیمة المواطنة؟ -

:التساؤل الفرعي الثالث  
  احتواھا كتاب التربیة المدنیة في نفوس التالمیذ؟ما مدى رسوخ القیم الوطنیة التي  -
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:أھمیة البحث وأسباب اختیاره: ثالثا  

إن أیة دراسة لھا أھمیة وتكمن أھمیة ھذا البحث في الموضوع نفسھ على اعتبار أن  .1

القیم الوطنیة، تمثل ثوابت األمة ومقومات الشخصیة الوطنیة، وموضوع القیم 

المجتمع ویرتبط بحیاتھم، فالسلوك یتأثر بالقیم وبالتالي الوطنیة أمرا یعني كل أفراد 

یحتاج ھذا الموضوع إلى البحث والدراسة باستمرار، وإن الطفل یمر بمرحلة ھامة 

إلخ، فإن ذلك یجعلھ عرضة ...والتي تتسم بالتغیرات الجسمیة والنفسیة والعقلیة 

ا یأتي دور التربیة لمختلف التأثیرات، خصوصا وأن الطفل یتأثر بسھولة تامة وھن

المدرسیة في حمایتھ من خالل إكسابھ سلوكا متوازنا یتماشى مع مختلف التغیرات 

 .الداخلیة والخارجیة

ضرورة تزوید األجیال الناشئة بحقیقة القیم بصفة عامة والوطنیة بصفة خاصة، من  .2

الذي خالل مقررات التربیة الوطنیة والمدنیة، ومن ثم رسم شخصیة الطفل الوطنیة و

 .سیكون ثمرة الغد

تكمن أھمیة الدراسة في أن القیم بأنواعھا تمثل إحدى المحددات الھامة للسلوك  .3

اإلنساني واالجتماعي على السواء، ذلك أن القیم جزء ال یتجزأ من اإلطار الحضاري 

 .والثقافي للمجتمع، وتقاس الدول الیوم بمدى احترام القیم بأصنافھا

ى التربیة المدنیة في تأكید القیم الوطنیة وأھمیتھا في بناء معرفة مدى شمولیة محتو .4

 .المجتمع وتماسكھ

محاولة التعرف على مدى نجاعة مقررات التربیة الوطنیة في غرس مختلف القیم  .5

الوطنیة، خاصة ونحن في عصر اقتحام االنترنت واألقمار الصناعیة والثورة المعلوماتیة 

 . للثقافات الوطنیة

سة أھمیة تكمن في محاولة الوصول في النھایة إلى اإلجابة عن عموما للدرا  .6

 .التساؤالت المطروحة ومنھا نقدم اقتراحات وتوصیات حول الموضوع

 

 

:أھداف البحث: رابعا  
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:إن ألي دراسة أھداف مسطرة سلفا وتھدف ھذه الدراسة إلى ما یلي  

التربیة المدنیة،  محاولة الوصول في النھایة إلى أھم القیم السائدة في منھاج-1

.وبالخصوص القیم الوطنیة ومدى تأكید المنھاج على رموز السیادة الوطنیة  

معرفة إلى أي مدى وصلت بھ المناھج التربویة المتغیرة في عملیة التنشئة -2

.االجتماعیة، ومدى مطابقة النتائج لألھداف المسطرة  

فة خاصة في عملیة غرس القیم إبراز أھمیة التعلیم بصفة عامة والمناھج التربوي بص-3

.وتنمیتھا  

تسلیط الضوء على الدور الذي تضطلع بھ القیم بصفة عامة كمحدد من محددات -4

.السلوك اإلنساني  

تسلیط الضوء على الدور الذي یقوم بھ الكتاب المدرسي في تعزیز وتدعیم القیم -5

.إلى آخرالوطنیة لدى التالمیذ، ومن ثم تمریر الثقافة الوطنیة من جیل   

معرفة الدور الذي تقوم بھ المدرسة في ترسیخ القیم والحفاظ على الثقافة الوطنیة -6

.والقومیة، وإعداد الكوادر البشریة والعقول التي تتحمل المسؤولیة  
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:تحدید المفاھیم: خامسا  
:الــقیــم - 1  

أن القیم ما لتعریف القیم ننطلق من التعامل مع مفھوم القیم من مسلمة أساسیة مؤداھا 

ھي إال محصلة تفاعل اإلنسان بإمكاناتھ الشخصیة، مع متغیرات اجتماعیة وثقافیة معینة، 

.)1(وأنھا محدد أساسي من المحددات الثقافیة  

 )2(﴾ذلك الدین القیمالقیمة في اللغة تعرف على أنھا ثمن الشيء، وفي القرآن الكریم ﴿  :لغـة

أي  )4(﴾فیھا كتب قیمةوقولھ تعالى ﴿ )3(ل عن الحقأي المستقیم الذي ال زیغ فیھ وال می

"فھي مأخوذة من الفعل : ویشیر أصل الكلمة إلى أنھا التینیة األصل )5(المستقیمة Valeo "

، أو أنا في صحة جیدة، وھو معنى یتضمن فكرة je suis fortالذي معناه أنني قوي 

: یمة ثمن الشيء بالتقویم تقولالمالءمة، ویرى ابن منظور بأن القیمة واحدة القیم، والق

كم قامت : تقاوموه فیما بینھم، وإذا انقاد الشيء واستمرت طریقتھ فقد استقام لوجھھ، ویقال

ناقتك أي كم بلغت، وقد قامت األمة مائة دینار أي بلغ قیمتھا مائة دینار، وكم قامت أمتك 

.)6(أي بلغت  

:اصطالحا  
الجتماع وعلم االقتصاد والفلسفة، ففي االقتصاد القیمة مصطلح لھ أھمیة خاصة في علم ا

ترتبط نظریة القیمة بنظریة الثمن أو السعر، غیر أن القیمة في االقتصاد الماركسي تكون 

متضمنة في نظریة توزیع السلع والخدمات، أما في علم االجتماع فإن القیم تعتبر حقائق 

وجھة نظر سوسیولوجیة على أنھا  أساسیة ھامة في البناء االجتماعي وھي بذلك تعالج من

عناصر بنائیة تشتق أساسا من التفاعل االجتماعي وتعد في السنین األخیرة من 

الموضوعات التي تحظى بأھمیة واضحة في النظریة أو البحث السوسیولوجي، والقیمة 

value كمصطلح عام في العلوم االجتماعیة قد تعني أي موضوع أو حاجة أو رغبة،  

لمصطلح في معظم الحاالت، حینما تظھر عالقة تفاعلیة بین الحاجات ویستخدم ا
                                                

 .12، ص1986، مؤسسة الخلیج العربي، القاھرة، 2، طالقیم في العملیة التربویةزاھر، ضیاء  – )1(
 .36اآلیة  سورة التوبة، )2(
 .17، ص1996، عالم الكتب، القاھرة، منھاج التاریخ اإلسالمي والقیمعلي أحمد الجمل، و )3(
  .03اآلیة  سورة البینة، )4(
  .500، 346، ص ص1997، دار صادر، بیروت، 5،المجلد 12المجلد، 6،ط1،  طلسان العرب ابن منظور،) 6( )5(
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 كالكھونواالتجاھات والرغبات من جھة والموضوعات من جھة أخرى، أما 

c.klukhohn بأن القیمة ھي تصور واضح أو مضمر یمیز الفرد أو الجماعة : " فیرى 

المتغیرة للسلوك ویحدد ما ھو مرغوب فیھ بحیث یسمح لنا باالختیار بین األسالیب 

فیعرف في كتابھ النسق االجتماعي القیمة  بارسونزأما " والوسائل واألھداف الخاصة بالفعل

عنصر في نسق رمزي مشترك یعتبر معیارا أو مستوى لالختیار بین بدائل : " بأنھا
التوجیھ التي توجد في الموقف وكأن القیم ھنا تمثل معاییر عامة وأساسیة یشارك فیھا 

)1(".المجتمع أعضاء  

كل ما یشبع میال أو اتجاھا " فیعرف القیم في كتابھ التدریس الھادف بأنھا  محمد الدریجأما 

وإن القیمة ضروریة ألنھا تمنح األشیاء . أو رغبة أو طموحا یمكن أن نسمیھ خیرا أو قیمة

نسان طعمھا وتمكن من البحث المستمر عن معنى الحیاة، وتحقیق مثال المجتمع ونموذج اإل

.)2("واكتمال شخصیتھ واندماجھ في المجتمع  

وعلیھ فالقیم نوع من المعاییر االجتماعیة تتأثر بالمستویات المختلفة التي یكونھا الفرد نتیجة 

احتكاكھ بمواقف خارجیة معینة ونتیجة خضوع الفرد لعملیة تعلم مباشر أو غیر مباشر من 

انت ھذه البیئة ھي األسرة أو المدرسة أو الشارع البیئة االجتماعیة، التي ینمو فیھا سواء ك

أو األصدقاء وغیر ذلك من المواقف والمؤشرات التي تؤثر في سلوك الشخص وتكون 

.)1(اتجاھاتھ وقیمتھ  

میلتون روكتش ویعرف  m.rokeach بأنھا عبارة عن اعتقاد یحظى بالدوام " القیمة  

الوجود اإلنساني ولیس لنمط  ویعبر عن تفضیل شخصي أو اجتماعي لغایة من غایات

)2"(سلوكي أو غایة أخرى مختلفة  

فھناك عدة افتراضات یجب االنطالق منھا في تحلیل طبیعة القیم  روكتشوحسب 

:االجتماعیة ومنھا ما یلي  

.إن القیم التي یتبناھا شخص ما ویحتضنھا تكون في مجملھا قلیلة نسبیا-1  

.ات متفاوتة حصیلة من القیم العامةیتبنى جمیع الناس وفي كل مكان بدرج-2  
                                                

 .503،506، دار المعرفة الجامعیة، األزریطة، صقاموس علم االجتماعمحمد عاطف غیث،  – )1(
 .152، ص2000، قصر الكتاب، البلیدة، كلیة علوم التربیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، التدریس الھادفمحمد الدریج،  – )2(
  .153، ص لمرجع السابقا، محمد الدریج )1(
 153،ص  المرجع نفسھ، محمد الدریج )2( 
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.تتمثل المصادر األساسیة للقیم في الشخصیة والمجتمع والثقافة-3  

.إن آثار القیم االجتماعیة ونتائجھا تتجلى في جمیع الظواھر اإلنسانیة-4  

.إن القیم التي یحتضنھا الفرد البد وأن تنتظم داخل منظومات أو أنساق للقیم-5  

عبارة عن تنظیمات عقلیة انفعالیة " فیعرف القیم على أنھا  زھران حامد عبد السالمأم 

معممة نحو األشخاص واألشیاء والمعاني وأوجھ النشاط والقیم موضوع االتجاھات، كما 

، والقیمة "أنھا تعبیر عن دوافع اإلنسان وتمثل األشیاء التي توجھ رغباتنا واتجاھاتنا نحوھا

عن الفضل أو االمتیاز أو درجة الفضل الذي یرتبط مفھوم مجرد ضمني غالبا ما یعبر 

القوة، اإلیمان، : باألشخاص واألشیاء أو المعاني وأوجھ النشاط المختلفة ومن أمثلة القیم

إلخ، وتقترب القیم من المثل، والمثل تمثل الحوافز الطویلة األمد أو ...الثروة، النظافة، العلم

ننظر إلى القیمة على أنھا اھتمام أو اختیار أو  الغایات التي تسعى لتحقیقھا، ویمكن أن

 تفضیل أو حكم یصدره اإلنسان على شيء ما، مھتدیا بمجموعة المبادئ 

أو المعاییر التي وضعھا المجتمع الذي یعیش فیھ، والذي یحدد المرغوب فیھ والمرغوب 

)1( عنھ من السلوك  

من خالل عملیة التنشئة االجتماعیة أو والقیم نتاج اجتماعي یتعلمھا الفرد ویكتسبھا تدریجیا 

.عن طریق التفاعل االجتماعي  

قاموس علم االجتماع فیرى أن القیم ھي حقائق أساسیة ھامة في البناء االجتماعي لذلك : أما

فھي تعالج من وجھة النظر السوسیولوجیة على أنھا عناصر بنائیة تشتق أساسا من التفاعل 

)2(.االجتماعي  

اتجاھات مشتركة بین أفراد الجماعة أو المجتمع للحكم "آخر إلى أنھا تمثل ویذھب تعریف 

على ما ھو جید أو رديء أو مرغوب فیھ، وتحدیده بالنسبة لألشیاء المختلفة أو المواقف أو 

)1(".األفراد  

la rousseأما قاموس الروس  فیرى أن القیمة ھي ثمن الشيء والقیمة في العمل ھي  

)2(.نوعیتھ  
                                                

 
 ،ص 2000دار مدني، الجزائر،  قاموس مصطلحات علم االجتماع،فاروق مداس،  –)1(
 .183، ص1997، مكتبة الشفري، السعودیة، 1، طمصطلحات علم االجتماعسمیر أحمد السید،  – )1(
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اول بعض علماء االجتماع القیم بوصفھا ظاھرة من الظواھر االجتماعیة، التي ینتجھا وقد تن

المجتمع من خالل العالقات الیومیة والتفاعالت االجتماعیة، وتتمیز القیم بأنھا موجودة لدى 

كل فرد، غیر أنھا تختلف في ترتیبھا من فرد إلى آخر ولكنھا إلزامیة، ومؤثرة بعمق في 

حیاة العملیة، وھي جزء ال یستھان  بھ في تكوین اإلطار المرجعي للسلوك السلوك وفي ال

.اإلنساني  

 

                                                                                                                                                   
 .596، صla rousseقاموس الروس  – )2(
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:الوطنیة - 2  
ھي مفھوم سیاسي قدیم قدم البشریة، والمادة اللغویة التي تفرعت عنھا الوطنیة ھي : لغة

 وكلمة وطن تعني المكان الذي حل فیھ اإلنسان وأقام بھ ویقال أوطنھ المكان أي أقاموطن، 

فیھ، والموطن یعني المكان الذي یحل فیھ اإلنسان ویقیم فیھ ویقول عنھ مكان وقوع الحرب، 

﴾ فموطن القوم ھو األرض لقد نصركم هللا في مواطن كثیرةولقد جاء في القرآن الكریم ﴿

التي تستقر فیھا األمة وقد أحب رسول هللا صل هللا علیھ وسلم وطنھ وأرضھ التي تربى فیھا 

وهللا إنك أحب أرض هللا إلى هللا ولوال أن أھلك " ا غادر أرضھ مكة بقولھ فقال حینم
)1(".أخرجوني ما خرجت  

والوطن ذو مدلول واسع، فقد یراد بھ الوطن الصغیر وھو القریة التي یقیم فیھا الفالح في 

)2(.الریف، وقد یراد بھا الدولة بمعناھا الحدیث  

الوطنیة  :اصطالحا patriotisme حب الوطن والوالء لھ والتمسك بھ، وقد تبلور تعني  

االتجاه الوطني عند العرب بشكل واضح، وكمفھوم سیاسي اجتماعي في القرن التاسع 

عشر، وقد ظھر ھذا االتجاه نتیجة عدة أسباب منھا إرسال البعثات العلمیة إلى أوربا 

د أحد المفكرین وانتشار التعلیم ونشاط حركة الترجمة والتألیف، وفي ھذا الصدد یؤك

القومیین أن اإلنسان یشعر بتعلق عاطفي وارتباط كلي بالمحل الذي ولد ونشأ وترعرع فیھ، 

كما یشعر بتعلق باطني نحو أھل ذلك المحل ونحو جمیع الناس الذین عایشھم وعاشرھم 

، وعند ذكرنا للوطنیة كقیمة من القیم الوطنیة التي تتشكل لدى )3(وألفھم في صغره وصباه

لفرد في مرحلة عمریة معینة مسبوقة بالعدید من المقدمات واألحداث التي تغذي ھذا ا

الشعور القوي الذي یربط اإلنسان بوطنھ الكبیر، فربما كان تدریس التاریخ أبرز المجاالت 

التي تظھر أو ال تظھر فیھا النزعة القومیة أو الوطنیة أو غیر ذلك، فھو بحكم طبیعتھ 

)1(.واالنتماء والوعي السیاسي والحس القومي والعاطفة الوطنیة یتصل بجانب الوالء  

                                                
، 2007، األردن، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1، طالتربیة الوطنیة والتنشئة السیاسیةختام العناتي، محمد عصام طربیة،  – )1(

 .30ص
 .297، ص2003، الجزائر، دار مدني للنشر والتوزیع، قاموس مصطلحات علم االجتماعفاروق مداس،  – )2(
 .30، صمرجع سابقربیة، ختام العناتي، محمد عصام ط – )3(
 .259، ص1987، الكویت، مطابع الرسالة، ، الفكر التربوي والعربي الحدیثسعید إسماعیل علي – )1(
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تعبیر قویم یعني حب الفرد وإخالصھ " وتعرف الموسوعة العربیة العالمیة الوطنیة بأنھا 

لوطنھ الذي یشمل االنتماء إلى األرض والناس والعادات والتقالید، والفخر بالتاریخ، 

عة العربیة العالمیة الوطنیة والمواطنة في وتعرف الموسو" والتفاني في خدمة الوطن

مجموعة العالقات والروابط والصالت التي تنشأ بین دار " التربیة اإلسالمیة على أنھما 

اإلسالم وكل من یقطن ھذه سواء أكانوا مسلمین أو غیر مسلمین وشعور بالروابط المشتركة 

یقة الحیاة، بما فیھا من عادات بینھ وبین بقیة أفراد الوطن كالدم والجوار والمواطن وطر

وتقالید ونظم وقیم وعقائد ومھن وقوانین وغیرھا، ولبیان الفرق بین مفھوم المواطنة 

والوطنیة یجب إدراج مفھوم التربیة الوطنیة الذي یشیر إلى ذلك الجانب من التربیة الذي 

إلى صفة الوطنیة یشعر الفرد بصفة المواطنة، ویحققھا فیھ والتأكید علیھا إلى أن تتحول 

  )2(.وھذه الخیرة أكثر عمق من صفة المواطنة
والوطنیة ھي نسبة إلى الوطن وھي التعلق بالوطن والدفاع عن حقوقھ والتضحیة بالحیاة  

خلق الوالء " والوطنیة ھي  )3("حب الوطن من اإلیمان" من أجلھ، وفي الحدیث الشریف 

)4(".واالنتماء للوطن وللنظام السیاسي  

 

 

 

 

 

 

 

:المواطنة.3  
المواطنة لغة مشتقة من وطن، یوطن، توطینا، الرجل بالبلد اتخذه محال وسكنا یقیم  :لغة

.فیھ، نفسھ على المر ولھ حملھا علیھ ومنھ المواطنة  
                                                

 .21، ص2007فیفري12، 4932، عجریدة الخبر مفتش التبیة الوطنیة المكلف بالمناھج التربویة، – )2(
 .1333، ص1974ر الھدي، ، الجزائر، دا1، طمنجد الطالبعلي بن ھادیة وآخرون،  – )3(
، القیم التربویة والوطنیة والسیاسیة في منھاج اللغة العربیة للصفین األول والخامس أألساسیینھیام نجیب الشریدة، مازن خلیل غرایبة،  – )4(

 .154، ص1994، أیلول3مؤتمر للبحوث والدراسات ،ع
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اصطالح یشیر إلى االنتماء " تعرف الموسوعة العربیة العالمیة المواطنة بأنھا  :اصطالحا

طنة ھي صفة المواطن التي تدل على االنتماء إلى الوطن، لھ والموا )1(" إلى أمة أو وطن

حقوق یستفید منھا وعلیھ واجبات یلتزم بھا، واالستفادة من جنسیة بلد ما، تكسب صاحبھا 

، فالمواطنة من حیث ھي التركیز بالتربیة النتماء الفرد في حیز ما ، )2(صفة المواطنة

) نحن الوجودیة(إلخ، ھي خطاب الھویة ...يجغرافي أو فكري أو عقائدي أو عرقي، أو طبق

بالدرجة األولى، والتي تكون غالبا مشبعة بمضامین المنظومة الرمزیة لجماعة مما یجعل 

)3(.االنتماء إلیھا شدیدا بصورة غیر قابلة أو مستعصیة للتداول أو التفكیك  

                                                
 .21، ص2007فیفري 12، 4932، عة الخبرجرید مفتش التربیة الوطنیة المكلف بالمناھج التربویة، – )1(
 .65، ص2003، التربیة المدنیة، وزارة التربیة الوطنیةعبد الرحمان زعتوت،  – )2(
، مخبر "العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة" العولمة أیة عالقة؟ -الدیمقراطیة -تربیة المواطنة"العربي فرحاتي،  – )3(

 .43، ص2005دیسمبر  جامعة بسكرة ، الجزائر ، ،1ع بویة في الجزائر ، الملتقى الدولي الثاني ، المسألة التر
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ا أبناء األرضوبالتالي فالمواطنة تتضمن حقوقا یتمتع بھا جمیع األفراد سواء كانو  

.أو مقیمین بھا أجانب   

المبدأ والمرتكز الرئیسي للدولة الحدیثة، حیث تشكل : " كما تعرف المواطنة على أنھا

االنتماء إلى الوطن والدولة من حیث كونھ اإلطار العام الذي ترتبط بھ ھویة المجتمع 

یحملون جنسیة الدولة  وشخصیتھ، فالمواطنة مقرونة بالمساواة واإلنصاف لكل األفراد الذین

وھي بذلك تعني العضویة الكاملة في المجتمع السیاسي، وأنھا تعبر عن جمیع القاطنین 

من  31، ولقد جاء في المادة  )1( بغض النظر عن اختالفاتھم الجھویة أو األنتربولوجیة

:الدستور ما یلي  

وق والواجبات تستھدف المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحق" 

  )2("وذلك ما یعبر عنھ بممارسة المواطنة

ولكي یكون المرء مواطنا ھو أن یشعر بمسؤولیتھ عن األداء الجید، للمؤسسات التي تحترم 

.)3(حقوق اإلنسان وتسمح بتمثیل لألفكار والمصالح، وھو شرط أساسي للدیمقراطیة  

مارسة حیة یمارسھا المواطن على وعلیھ نستنتج مما سبق أن المواطنة كقیمة وطنیة ھي م

أرض الواقع عملیا في شتى المجاالت االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة، فكل 

.مواطن لھ نفس الحقوق وعلیھ نفس الواجبات، ویتم ذلك وفق دستور الدولة  

                                                
، 2005، الیمن، قراءة تحلیلیة من خالل عینة لثالث مقررات دراسیة في المرحلتین األساسیة والثانویةفؤاد الصالحي،  – )1(

 .06ص
 .66، صمرجع سابقعبد الرحمان زعتوت،  – )2(
 .424، ص1997ترجمت أنور مغیث، المجلس األعلى للترجمة،  نقد الحداثة،تورین،  آالن )3(
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:المنھاج التربوي. 4  
. )1(﴾منكم شرعة ومنھاجالكل جعلنا المنھج لغة ھو الطریق الواضح، قال تعالى ﴿: لغة

:الخطة المرسومة  قال الشاعر المعري  

یسعون في المنھج المسلوك قد سبقوا            إلى الـذي ھو عند الغر مخترع   

  )2(جمعھ مناھج ومنھج

لم یمت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم حتى ترككم : وفي قول البن عباس رضي هللا عنھما

والنھج الطریق الواضح وكذلك المنھج والمنھاج، . بینة على طریق ناھجة، أي واضحة

والمنھاج  )3(ونھجت الطریق إذا سلكتھ، وفالن یستنھج سبیل فالن أي یسلك مسلكھ

curriculum یعني كذلك كلمة إنجلیزیة مستمدة من الالتینیة وترجمتھا ھي خطة دراسیة  

plan d’étude  )4(  

                                                
  .48، اآلیةسورة المائدة )1(
 .1158، صمرجع سابقبن ھادیة وآخرون،  )2(
 .18، ص2002، عمان، دار الفكر، 1، طتعلیم األطفال المھارات القرائیة والكتابیةعبد الفناح البحة،  – )3(
 .186، ص1995، مطابع عمار قرفي، باتنة، 1ط قراءات في المناھج التربویة،بو وآخرون، موالي إدریس شا )4(
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: اصطالحا   

ومجموع الخبرات المتنوعة التي تقدمھا المدرسة إلى التالمیذ داخل ھو الوسیلة أو األداة " 

المدرسة، وخارجھا لتحقیق النمو الشامل المتكامل في بناء البشر، وفق أھداف تربویة 

)1(.محددة، وخطة علمیة مرسومة جسمیا وعقلیا ونفسیا واجتماعیا ودینیا  

curriculumوالمنھاج  یعني خطة دراسیة   plan d’étude ویعرف المنھاج التربوي  )2(

إنھ نظام متكامل من الحقائق والمعاییر والقیم الثابتة والخبرات والمعارف والمھارات "أیضا 

اإلنسانیة المتغیرة التي تقدمھا مؤسسة تربویة إلى المتعلمین فیھا بقصد إیصالھم إلى مرتبة 

" ، ویعرف كذلك على أنھ )3(الكمال والتي ھیأھم هللا لھا، وتحقیق األھداف المنشودة فیھم

جمیع الخبرات والنشاطات والممارسات المخططة التي توفرھا المدرسة لمساعدة الطلبة 

)4(".على تحقیق النتاجات التعلیمیة المنشودة إلى أفضل ما تستطیع قدراتھم  

وتعرفھ األدبیات التربویة الكالسیكیة على أنھ ذلك المسلك الذي یقطعھ المعلم والمتعلم 

ول إلى الھدف التربوي المنشود، والھدف التربوي ھو الغایة التي یصبو المنھاج للوص

لتحقیقھا أو بلوغھا سواء في مدة محددة أو على مدى زمني مفتوح، وبالتالي ال یمكن تصور 

منھاج دون أھداف أو ھدفا بال منھاج، وأكثر من ذلك فإن وضوح ودقة ومنطقیة طرح 

دد نجاح المنھاج أو فشلھ ألن نفس الوضوح والدقة والطرح األھداف التربویة ھي التي تح

)5(.المنطقي یجب توفرھا في المنھاج التربوي  

وعلیھ یمكن أن نعرف المنھاج التربوي على انھ جملة من األفعال واألسالیب واالستعدادات 

ونفسیا تتناسب مع أبعاد المجتمع وثقافتھ، وذلك وفق نھج علمي سلیم واضح اجتماعیا ودینیا 

ذلك الواقع التعلیمي الذي یعیشھ الصغار والذین " ویعرف كذلك على أنھ . وعقلیا وجسمیا

یكسبون من خاللھ خبرات تتعلق بمجموعة من السلوكات واالستجابات والمعارف 

والمھارات والقیم واالتجاھات التي اتفق علیھا المجتمع في زمان معین ومكان معین، وعبر 

جتماعیة والتربویة، فالمنھاج إذا یجسد ویترجم فلسفة ذلك المجتمع عنھا في فلسفتھ اال

                                                
 19، ص2001، القاھرة، الدار العربیة للكتاب، 2، طالمناھج الدراسیة بین النظریة والتطبیقحسن شحاتھ،  – )1(
 .112-111ص  ، صمرجع سابقموالي إدریس شابو وآخرون،  – )2(
 .14، ص1998، القاھرة، دار الفكر العربي، 1، طمناھج التربیة، أسسھا وتطبیقاتھا علي أحمد مذكور، – )3(
 .481، ص 2000، عمان، دار المسیرة للنشر، 1، طالقیاس والتقویم في التربیة وعلم النفسسامي ملحم،  – )4(
 .36، ص المرجع نفسھموالي إدریس شابو وآخرون،  – )5(
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التربویة إلى واقع تعلیمي معین یشكل محتوى العملیة التربویة، ومن ثم فإنھ بھذا المعنى 

یتحدد بما لدینا من مفھوم واضح عن معنى التربیة المطلوبة لھذا المجتمع وطبیعتھا 

)1(".ھاوفلسفتھا ووسائطھا التربویة ومصادر  

ھو كل برنامج مسطر من طرف الدولة، یحتوي على " وعلیھ فإن المنھاج التربوي 

مجموعة من الحقائق والنظریات والمعلومات والمعارف والمبادئ والقیم واالتجاھات 

"لتحقیق النمو الشامل والمتكامل للتلمیذ، ویتم ذلك تحت إشراف المدرسة  

                                                
 .13، ص1986، القاھرة، مؤسسة الخلیج العربي، 2، طضمون االجتماعي للمناھج، الممحمود أبو زید إبراھیم – )1(
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.الدراسات السابقة: سادسا  
صفح البسیط والبحث عن المصادر والمراجع ومختلف المذكرات بعد الت

واألطروحات، وجدت بعض الدراسات السابقة والتي تناولت القیم الوطنیة والعدید من القیم 

األخرى، كالقیم الدینیة والسیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والتربویة، وأھمیة ھذه القیم في 

ویة بصفة عامة، وكذلك من البدیھي أن كل األنظمة المقررات الدراسیة والمناھج الترب

التربویة الوطنیة، تركز بدرجات متفاوتة على تزوید النشئ لدیھا بتوجھات وقیم أساسیة في 

ومن ھذا المنطلق، ونظرا ألھمیة . المجاالت التربویة، والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

الدراسات السابقة والتي تظھر أھمیة الموضوع الذي بین أیدینا، سوف نحاول عرض بعض 

القیم بصفة عامة والوطنیة بصفة خاصة في كتب القراءة والمدارس والمناھج، ومن جھة 

أخرى االستفادة من ھذه الدراسات السابقة ولو في جانب واحد من جوانب الموضوع، و 

:أول دراسة نستعرضھا تحت عنوان  

مناھج اللغة العربیة للصفین األول والخامس  القیم التربویة والوطنیة والسیاسیة في. 1
وھي دراسة میدانیة بإحدى المدارس االبتدائیة بالمملكة األردنیة أعدھا الباحثان . األساسیین

)1(.ومازن خلیل غرایبةھیام نجیب الشریدة  –  

:تناولت الدراسة التساؤل التالي  

ممثال بكتابي اللغة : اسیةما مدى توافق ما یحتویھ المنھاج المدرسي للمرحلة األس. أ

مع فلسفة التربیة والتعلیم في األردن  -العربیة للصفین األول والخامس األساسیین

.؟1988لعام  27المنصوص علیھا في القانون رقم   

اتبعت الدراسة منھج تحلیل المضمون لكتابي اللغة العربیة للصفین  :منھج الدراسة. ب

قیم التنشئة التربویة والوطنیة والسیاسیة المتضمنة  األول والخامس األساسیین، لحصر أھم

.في الكتابین  

قام الباحثان بإعداد قائمة تصنیفیة أولیة لقتم التنشئة التربویة والوطنیة في  :أداة الدراسة. ج

منھاج اللغة العربیة للصفین األول والخامس األساسیین مستمدة من تصنیفات القیم التي 

                                                
القیم التربویة والوطنیة والسیاسیة في منھاج اللغة العربیة للصفین األول والخامس ھیام نجیب الشریدة ومازن خلیل غرایبة،  – )1(

 .154، ص1994، أیلول3مؤتھ للبحوث والدراسات، ع أساسي،
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لتربویة والوطنیة والتي اعتمد باحثون سابقون في تحلیل بعض الكتب اشتملت على التنشئة ا

:وھي  

.1970لتصنیف القیم عام ) وایت كاظم(قائمة -1  

.1974لتصنیف القیم عام ) وایت أبو سنیة(قائمة -2  

.1977عام ) رونالد سمیث(معیار -3  

األردنیة وكذلك وقد أدخل الباحثان في ھذه األداة بعض المفاھیم التي تتناسب مع البیئة 

.اختیر من المقاییس ما یناسب البیئة في األردن  

اإلیمانیة والقیم الخلقیة واإلنسانیة والقیم (واختار الباحثان التركیز على القیم التربویة 

.، والقیم السیاسیة والوطنیة، والقیم االقتصادیة)األسریة  

والخامس األساسیین للدراسة  اختیر كتاب اللغة العربیة للصفین األول: عینة الدراسة -د

 27ألنھ تم تطویرھما وفق فلسفة التربیة في األردن المتمثلة في قانون التربیة والتعلیم رقم 

.1988لعام   

:أسئلة الدراسة-ھـ   

ماھي القیم واالتجاھات المتعلقة بالتنشئة التربویة والوطنیة والسیاسیة في منھاجي  1

مس األساسیین التي تؤكد االستقرار في مواجھة اللغة العربیة للصفین األول والخا

.التغیرات ونقل القیم من جیل إلى آخر وفق فلسفة التربیة والتعلیم في األردن؟  

ھل ھناك توافق بین ما یحتویھ المنھاج المدرسي للمرحلة األساسیة ممثال بكتابي اللغة -2

.تعلیم األردنیة؟العربیة للصفین األول والخامس األساسیین وفلسفة التربیة وال  

:أھمیة الدراسة وأھدافھا -ل  
إن ھدف الدراسة ھو التعرف على قیم التنشئة التربویة والوطنیة والسیاسیة، التي  -

یتضمنھا منھاج كتابي اللغة العربیة للصفین األول والخامس األساسیین في المملكة األردنیة 

في المرحلة األساسیة وفق فلسفة  الھاشمیة، باعتبارھما الكتابین الوحیدین اللذین طورا

الذي صدر إبان انعقاد مؤتمر التطویر التربوي األردن  1988لعام  27النظام التربوي رقم 

. 1987عام   
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الحاجة مازالت ماسة لمزید من الدراسات في ھذا المجال بسبب محدودیتھا في العالم  -

.العربي بشكل عام واألردن بشكل خاص  

لدراسة من أنھا محاولة لربط النظریة بالواقع وتقدیم بعض المالحظات وتنبع كذلك أھمیة ا -

التي یمكن أن یستفید منھا واضعو المناھج لكي تبدو ھذه المناھج متالئمة مع النظام التربوي 

.األردني  

تھدف الدراسة كذلك إلى تأكید القیم التربویة والسیاسیة والفكریة التي یتبناھا النظام  - 

دني، والتي تتلخص في قیم الوالء واالنتماء لألردن ولألمتین العربیة التربوي األر

.واإلسالمیة، وإلى التركیز على القیم اإلنسانیة واإلخاء والمحبة لبني البشر كافة  

لذلك جاءت ھذه الدراسة إللقاء الضوء على أھمیة إدراج ھذه القیم في كتب القراءة للغة 

دافھ المنشودة، وھنا طورا الباحثان قائمة تصنیفیة تأكدا العربیة، لیحقق النظام التربوي أھ

.من صدقھا  

:صدق األداة وثباتھا. ك  
من اجل الكشف عن صدق األداة المراد استخدامھا، تم توزیع على خمس عشر محكما 

من أعضاء ھیئة التدریس وبعض المشرفین التربویین والمعلمین ومدیري المدارس ) 15(

.ل، والذین أجمعوا على أن األداة مناسبة لغرض الدراسةالمختصین في ھذا المجا  

.أما من حیث ثبات أداة التحلیل فقد حلل الباحثان مجموع محتویات الكتابین  

:وحدات القیاس وطریقة التحلیل. و  
القراءة، المحفوظات والنشید ( استخدم الباحثان تحلیل كل موضوع من موضوعات الكتابین 

حیث تمت قراءة الموضوع للتعرف على الفكرة الرئیسیة التي تدور على انفراد ب) والتعبیر

حولھا وحدة الفكرة في التحلیل كأصغر جزء في المحتوى، ثم تم تطبیق وحدة الترمیز في 

ضوء وحدة المضمون عن طریق تحدید كل عبارة تحمل قیمة، وصنفت القیمة وفقا لنظام 

اد الجملة كأصغر وحدة للتحلیل حیث تم استنتاج تصنیف القیم المتبع كما تم تحدید القیم باعتم

القیم في الجمل في كل موضوع، ولقد اعتمد الباحثان أسلوب استخراج التكرارات 

.واستخراج النسب المئویة  

:نتائج الدراسة  
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40.7القیم االقتصادیة وتصنیف العمل : الصف األول أساسي ، القیم اإلیمانیة والخلقیة %

21.9% 21ة ، القیم اإلنسانی % 10.16، القیم األسریة  ، والقیم السیاسیة والوطنیة %

6.25%. 

53.4القیم اإلیمانیة والخلقیة : الصف الخامس أساسي ، القیم السیاسیة والوطنیة %

6.7القیم االقتصادیة وتصنیف العمل   ،32.9% % 3.05، القیم األسریة  %. 

 
:التـقـییم  

ص الباحثان إلى اإلجابة على التساؤل من خالل النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة خل

الرئیسي، حیث اكتشفا عدم وجود مالئمة بین ما تضمنھ منھاج الكتابین اللذین طورا حسب 

مرتكزات فلسفة قانون التربیة والتعلیم المذكور، إذ تبین غیاب شبھ كامل لقیم ھامة جدا 

م ولیس لھا وجود في یركز علیھا القانون، لیس فقط في األردن ولكن كل نظام في العال

الكتابین، وھذه القیم ھي الفكر القومي وقیم الدیمقراطیة ورأي الفرد ووحدة األمة، 

واالعتزاز باللغة وقیم االھتمام باللغة، حیث لوحظ التركیز على القیم االقتصادیة في كتاب 

نظرا ألن الصف األول األساسي وتدني نسبة القیم اإلیمانیة والخلقیة، وھذا أمر غیر مبرر 

القیم اإلیمانیة والخلقیة یكون تأثیرھا فعاال أكثر في مرحلة الطفولة، باإلضافة إلى تدني نسبة 

القیم اإلیمانیة واألسریة في كتاب الصف الخامس األساسي مما یشیر إلى الحاجة لتخطیط 

ن المنھاج بشكل متوازن في جمیع عناصر المحتوى، ولقد تم االستفادة من ھذه الدراسة م

خالل طریقة تحلیل المحتوى وإعداد القیم واستعمال األسلوب اإلحصائي لضبط نسب تكرار 

.القیم  
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:الدراسة الثانیة  

:الدراسة السابقة الثانیة كانت بعنوان   

، دراسة میدانیة تضمنت تحلیل كتب القراءة للطور "القیم التنمویة في المدرسة الجزائریة"

.مدرسة الجزائریة، لعبد الرزاق عریفالثاني من التعلیم األساسي بال  

:لقد جاء التساؤل الرئیسي كما یلي  

إلى أي حد تتوافر القیم التنمویة في كتب القراءة للطور الثاني من التعلیم األساسي بالمدرسة 

:الجزائریة؟ ویتفرع عن ھذا التساؤل جملة من التساؤالت الفرعیة التالیة  

:التساؤل الفرعي األول  
تاب القراءة للسنة الرابعة من التعلیم األساسي قیما تنمویة؟ھل یحتوي ك  

:التساؤل الفرعي الثاني  
 ھل یحتوي كتاب القراءة للسنة الخامسة من التعلیم األساسي قیما تنمویة؟

:التساؤل الفرعي الثالث  
 ھل یحتوي كتاب القراءة للسنة السادسة من التعلیم األساسي قیما تنمویة؟

:لرابعالتساؤل الفرعي ا  
 ما ھي القیم التنمویة األكثر بروزا في كتب القراءة للطور الثاني من التعلیم األساسي؟

:التساؤل الفرعي الخامس  
 ھل تتجة القیم التنمویة في كتب القراءة للطور الثاني نحو التعزیز من سنة إلى أخرى؟

 
:أھمیة البحث وأسباب اختیاره  

عتبار انھ أمر یھم كل افراد المجتمع ویرتبط موضوع القیم مھم في حد ذاتھ، على ا-1

.بحیاتھم ویؤثر فیھم وفي سلوكھم، فھو إذن بحاجة إلى الدراسة والبحث  

أھمیة الدراسة تكمن كذلك في الدور الھام الذي تقوم بھ المدرسة بصفة خاصة -2

والنظام التربوي بصفة عامة، وكذا دور المدرسة في بناء القیم اإلیجابیة وتعزیزھا 

.والقضاء على القیم السلبیة  
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محدودیة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع القیم خاصة في الجزائر بصفة -3

.خاصة والعالم العربي بصفة عامة  

.تناولت الدراسة لمحتوى مادة تعلیمیة موجھة لفئة عریضة من الفئة المتمدرسة-4  

:أھداف الدراسة: خامسا  

على التنمیة والمشجعة على الفعل التنموي في المدرسة  الوقوف على واقع القیم الحاثة-1

.الجزائریة  

محاولة الكشف عن القیم التنمویة في الكتاب المدرسي بنیة التنبیھ إلى أھمیة ھذه -2

.األخیرة في إعداد الطفل ذو الوعي التنموي  

.إبراز أھمیة التعلیم بصفة عامة، والمدرسة بصفة خاصة في التنمیة-3  

.یم في تحدید السلوك اإلنسانيأھمیة الق-4  

اجتماعي متمثال في القیم، - محاولة الكشف عن االرتباط بین كل من الجانب السیكو-5

والجانب التربوي متجسدا في المدرسة من جھة ومدى توظیف الجانبین معا في خدمة 

.التنمیة من جھة أخرى  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:منھج الدراسة  
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ألنھ األكثر مالئمة  -المحتوى-ھج تحلیل المضمونتم االستعانة في انجاز الدراسة بمن

-القیم –لموضوع الدراسة وھو   

:حدود الدراسة  
.من التعلیم األساسي) الرابعة، الخامسة، السادسة(تحلیل كتب القراءة للسنوات الثالث   

.تتحدد عملیة التحلیل في استخراج القیم التنمویة من خالل األفكار الدالة علیھا  

:ومبررات اختیارھا -صھاخصائ–العینة   
تم اللجوء إلى العینة العمدیة ألنھا األنسب، ألن االختیار كان مصوبا نحو كتب القراءة  -

:للطور الثاني بصفة مباشرة، وعلیھ كانت الكتب المعینة كالتالي  

.كتاب القراءة للسنة الرابعة من التعلیم األساسي-1  

.األساسيكتاب القراءة للسنة الخامسة من التعلیم -2  

.كتاب القراءة للسنة السادسة من التعلیم األساسي-3  

تم تحدید عدد الصفحات المراد تحلیلھا في الكتب الثالث، ومنھا تم استخراج عدد  -

).المواضیع(النصوص   

:خطوات التحلیل  
.وحدة العینة" النص" قراءة أولیة وسریعة : 01المرحلة   

.ف على الفكرة المحوریة التي یعالجھاقراءة ثانیة متأنیة للتعر: 02المرحلة   

.تقسیم النص إلى أفكار أساسیة: 03المرحلة   

.تعیین نوع القیمة في كل فكرة وفقا للتصنیف المعد: 04المرحلة   

القیام بعملیة التفریغ في جداول خاصة وإعطاء النسب لكل قیمة وفقا لعدد : 05المرحلة 

.تكرارھا  

:مرتكزات التحلیل  
:لتي جرى علیھا التحلیلوھي القواعد ا  

-محوریة أو فرعیة –التركیز على طبیعة وردود القیمة -1  

.موقع النص المتضمن للقیمة2  
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)في الكتاب الواحد، في الكتب الثالث( تكرار القیمة -3  

...).صورة، شكل ، آیة قرآنیة(التركیز على نوعیة المصاحبات -4  

...).صة، رسالةق(الصور التي ورد فیھا النص الحامل للقیمة -5  

.توضیح داللة القیمة-6  

.توضیح إذا كانت ھناك فكرة تتضمن أكثر من قیمة-7  

:أدوات الدراسة  
وھي الفكرة : وحدة التحلیل - thème. 

.في التحلیل المعتمد في ھذه الدراسة" القیم" تم استخدام : فئة التحلیل -  

.النص الواحد أكثر من قیمةالنص ھو وحدة السیاق حیث یمكن أن یتضمن : وحدة السیاق -  

تم اعتماد التكرار وحدة للتعداد من خالل ظھور كل صنف من أصناف : وحدة التعداد -

.القیم، وذلك حسب التصنیف الذي تم إعداده  

:تم إتباع حساب معامل الثبات وذلك كما یلي: الثبات -  

لى السنوات موزعة بالتساوي ع) نص 30(اختیار مجموعة من النصوص بصفة عشوائیة  -

: نصوص عن كل سنة، وتمت عملیة االختیار كما یلي) 10(الثالث أي   

منھا عشوائیا، ثم تحلیلھا وفقا ) 10(ترقیم النصوص المحتواة في كل كتاب وسحب  -

.للتصنیف المعتمد، ثم حساب معامل الثبات باالعتماد على معامل االرتباط بیرسون  

.جود عالقة موجبةمما یدل على و 0.81= معامل الثبات -  

:وھي ترتیب تصنیف القیم التي توصل إلیھا الباحث وھي: صناعة القیم -  

.مجموعة القیم الدینیة-1  

.مجموعة القیم الوطنیة-2  

.مجموعة القیم التنمویة-3  

.مجموعة القیم الترویحیة-4  

.مجموعة القیم المعرفیة-4  

.مجموعة القیم الذاتیة-5  
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.مجموعة القیم االجتماعیة-6  

:التــقییم  
من الدراسة نالحظ أنھ ھناك بعض القیم تكاد تكون غیر حاضرة كاالستقاللیة والمشاركة 

والروح الجماعیة، وتقدیر الوقت والتغییر والتطور، ویعود ذلك إلى عدم التخطیط الجید 

والواضح للمناھج التربویة التي یتجسد فیھا السلم القیمي المجتمعي، ولم یتطرق الباحث 

دقیقة وواضحة إلى كیفیة حساب معامل الثبات الذي أشار إلیھ بعالقة بارسون،  بصفة

وكذلك من خالل مالحظة تكرار القیم في الكتب الثالث التي تم تحلیلھا، یتضح اختالف في 

نسب القیم بین الكتب الثالث مما یشیر إلى الحاجة لتخطیط المنھاج بشكل متوازن في جمیع 

مقابل تم االستفادة من الدراسة من خالل اإلجراءات المنھجیة من عناصر المحتوى، وفي ال

. الجانب المیداني  

:الدراسة السابقة الثالثة  
من كلیة التربیة بجامعة  (*)عبد الكریم الخیاط وإبراھیم كرمھي تلك التي قام بھا الباحثان 

ألول بالمرحلة الكویت، حیث تمثل ھذه الدراسة محاولة جادة لتقویم كتاب التاریخ للصف ا

دراسة تحلیلیة وذلك في ضوء  –المتوسطة في مدارس التعلیم العام لدولة الكویت 

المستجدات التي طرأت على المجتمع الكویتي بعد العدوان العراقي على الكویت، وكذلك 

.من خالل مراجعة االتجاھات العالمیة والبحوث التربویة في ھذا المجال  

:الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالیة ولقد حاول الباحثان في ھذه  

ما مدى تحقیق كتاب التاریخ للصف األول المتوسط لمواصفات كتاب المدرسة الجید -1

 حسب معاییر وأسالیب تقویم المنھاج المدرسي لوزارة التربیة في دولة الكویت؟

زارة ما مدى تحقیق كتاب التاریخ للصف األول المتوسط لألھداف التي وضعتھا و-2

 التربیة في دولة الكویت؟

ما ھي المشكالت التي تواجھ تطبیق كتاب التاریخ وما ھي المقترحات والتوصیات -3

 المرغوبة لتطویرھا؟

                                                
  .1994لخیاط ،إبراھیم كرم، كلیة التربیة، جامعة الكویت، عبد الكریم ا(*)
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أساتذة  –ولقد قام الباحثان بتصمیم إستبانة بغرض استطالع آراء المدرسین والمدرسات 

ذا االستبیان مقسم على ثالث في المرحلة المتوسطة لكتاب التاریخ وھ -المواد االجتماعیة

:مجاالت رئیسیة ھي  

).بندا 15(مدى تحقیق الكتاب لألھداف التي وضع لھا  :أوال  

).بندا 17(مدى توفر مواصفات الكتاب المدرس الجید  :ثانیا  

.وھناك سؤاالن مفتوحان بین بنود االستبیان للمعلومات واقتراح الحلول :ثالثا  

مدرسا ومدرسة في مجال المواد  220ة المكونة من ولقد تم اختیار عینة الدراس -

على الجنس، : االجتماعیة، للمرحلة المتوسطة وقد تم مراعاة مجموعة من المتغیرات

الخبرة والتخصص، كما استعمل الباحثان منھج تحلیل المضمون لتقویم كتاب التاریخ 

.للصف األول متوسط  

ام حیث تمت معالجة البیانات إحصائیا باستخدام نظ SPSS التابع لمركز تطویر التعلیم بكلیة  

.التربیة بجامعة الكویت  

، یحقق الھداف العرفیة التي وضع من )كتاب التاریخ(ھذا ولقد أشارة النتائج إلى الكتاب 

أجلھا بدرجة عالیة وباألخص المتعلق بمعرفة المتعلم لألسباب الحقیقیة للعدوان العراقي 

الوجدانیة والمھارات لم تحقق بدرجة عالیة، وفیما یتعلق  على الكویت في حین أن األھداف

بالسؤال األول فقد اتضح تدني نسبة الموافقة على بنود اإلستبانة حول مدى مطابقة كتاب 

باعتبار الكتاب . التاریخ للصف األول للمرحلة المتوسطة لمواصفات الكتاب المدرسي

لحسنة للوطن من جیل إلى آخر، ویعلم المدرسي یضمن نقل الثقافة والعادات والتقالید ا

اإلنسان كیفیة الدفاع عن الوطن وحب الوطن، ولقد عززت نتائج الدراسة استجابات أفراد 

العینة حول البنود المفتوحة في اإلستبانة حیث حدد أفراد االستبیان المشكالت التي تواجھ 

.راتتطبیق الكتاب من حیث اللغة والمستوى وصعوبة المفاھیم والتعبی  

:وبناء على النتائج السابقة فقد أوصت الدراسة بما یلي  

إعادة النظر في صیاغة أھداف التدریس وخاصة بالتحدید تدریس التاریخ في المرحلة -1

.المتوسطة  
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ضرورة وجود التكامل والتوازن في مجاالت التعلیم، واالھتمام بتوفیر الجوانب الفنیة -2

.سيوالتربویة في تألیف الكتاب المدر  

SPSSكما أن تطرق الدراسة للمعالجة اإلحصائیة باستعمال نظام  بصورة دقیقة ومنھجیة،  

واستعمال الباحثان تحلیل المضمون كمنھج في ھذه الدراسة ساعد ذلك في االستفادة من 

البحث في بعض الجوانب مثل طریقة تحلیل المضمون مرتكزاتھ، وكذا المعالجة اإلحصائیة 

.ةللقیم محل الدراس  

: الدراسة السابقة الرابعة  

.بالجامعة الیمنیة )1(ھي الدراسة التي قام بھا فؤاد الصالحي   

قراءة تحلیلیة من خالل عینة لثالث مقررات دراسیة في المرحلتین األساسیة والثانویة،  -

:واعتمدت الدراسة على ثالث محاور أساسیة ھي  

حور تم تحدید مفھوم ودالالت التربیة وفي ھذا الم: المفاھیم واألھداف: المحور األول

.المدنیة، وتحدید األھداف والغایات العامة من تعلیم وتعلم التربیة المدنیة  

مفھوم التربیة المدنیة وفق عینة مختارة من المقررات الدراسیة، وفي ھذا : المحور الثاني

:المحور كان التطرق إلى  

 .منھج التربیة الوطنیة .1

 .منھج التربیة الدینیة .2

 .منھج علم االجتماع .3

):رؤیة عامة( موقع التربیة المدنیة في العملیة التعلیمیة : المحور الثالث  

 .مدى حضور مفھوم التربیة المدنیة في فلسفة التعلیم .1

 .متطلبات إدماج مفھوم التربیة المدنیة في مختلف برامج العملیة التعلیمیة .2

:أھداف الدراسة وأھمیتھا  

یة والعملیة لتكثیف الحدیث عن التربیة المدنیة في جمیع المقررات تأتي األھمیة العلم -

الدراسیة من أجل المساھمة الحقیقیة والفاعلة في بناء المواطنة المدنیة كمرتكز أساسي 

                                                
 .14:30على الساعة 2007.01.08یوم  WWW.WFRT.ORG/ CED/STUDIES/RES 2A.HTN/ http/نقال عن الموقع  )1(
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للدولة المدنیة والمجتمع المدني، وھذا األخیر ال یتم تحقیقھ إال من خالل تنمیة ثقافیة 

من أھم مؤسسات التربیة والتنشئة التي یعھد إلیھا ومعرفیة ووجدانیة تكون المدارس 

.المجتمع في بناء شخصیات مواطنیھا  

التربیة الوطنیة (یھدف الباحث من خالل القراءة التحلیلیة للمقررات الثالث الدراسیة  -

على التعرف إلى مدى حضور مفھوم التربیة المدنیة في )والتربیة الدینیة وعلم االجتماع

الیمني، وكیفیة تناولھ واستیعابھ؟ المنھج المدرسي  

:وضمن أھداف الدراسة وأھمیتھا طرح الباحث التساؤالت التالیة  

ما مدى انفتاح النظام التعلیمي الیمني ومرونتھ في تقبل الجدید في النظریات  .1

 والمناھج ووسائل وتقنیة التعلیم الحدیث؟

 وتعلیمي؟ما مدى وعي الدولة بأھمیة التربیة المدنیة كمدخل تربوي  .2

 ما مدى حضور مفھوم التربیة المدنیة ودالالتھ في استراتیجیات التعلیم؟ .3

 ھل ھناك إقرار رسمي بإدماج مفھوم التربیة المدنیة في المنھج المدرسي؟ .4

  ما مدى معرفة الطالب بالتربیة المدنیة ومفرداتھا؟ .5

: المنھج  
وھو الطرقة المتخذة استعمل منھج تحلیل المحتوى الذي یتناسب مع موضوع الدراسة، 

.للوصول إلى غایة منشودة  

النتائج التي توصل إلیھا الباحث من خالل القراءة التحلیلیة للعینات الثالث المقررة  -

:ھي كما یلي) التربیة الوطنیة والتربیة الدینیة وعلم االجتماع(  

یة إن مضمون المقررات الدراسیة یھدف إلى إكساب الطالب جملة من القیم المدن-1

).المواطنة(والحضاریة وترسیخ وعیھم بالواجب الوطني   

.تنمیة روح المواطنة المدنیة وإدراك معنى المواطنة-2  

.الحوار والتفاوض في حال االختالفات-3  

.معرفة القانون والسیاسة وترسیخ مفھوم الحكم الراشد والشفافیة-4  

.نة المدنیةخلق ثقافة متحررة من البنى العصبویة وفق روابط المواط-5  
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.وعالقتھا بالدولة الحدیثة" الشورى"الدیمقراطیة والتي تقابل -6  

.حق المجتمع في تشكیل التنظیمات المدنیة واألھلیة-7  

.الدفاع عن الوطن مھما كانت الظروف واحترام ولي األمر-8  

.تنمیة روح المسؤولیة وتحملھا وترسیخ الوعي بالواجب الوطني-9  

المتعلقة بالنتائج التي توصل إلیھا الباحث تم اإلجابة عن التساؤالت  وإلى جانب ھذه النقاط

.المطروحة، حیث وجھ الباحث جملة من نقاط النقد للمناھج الدراسیة الیمنیة منھا  

لقد عن المنھج اإلشارة إلى فكرة ھامة من شأنھا بلورة وعي الطالب سیاسیا من خالل  -

، حیث جاء أن "الشورى"قراطیة مرادفة لكلمة معرفتھم بالدالالت التي جعلت من الدیم

.الدیمقراطیة تفرض قیودا ضمنیة على السلطة  

:التقییم  
جاء تناول مفھوم حقوق اإلنسان سطحیا ومخال بمجمل الدالالت التي تعكسھا معاني  -

.حقوق اإلنسان  

عدم تناسب الكتاب المدرسي مع مستوى الطالب في كل مرحلة دراسیة وفي كل مرحلة  -

عمریة وھنا ال بد أن یحتوي المنھج الدراسي على ثالث جوانب أساسیة وھي الجانب 

المعرفي والوجداني والمھاراتي وفقا للتطور النوعي في مجال التربیة والتعلیم، وھذا كان 

.غائبا بشكل كبیر في المنھج الدراسي الیمني  

م تأثیرھا في بناء الدولة المنھج أھمل اإلشارة إلى المؤسسات التقلیدیة العصبویة وحج -

.الحدیثة وفي ترسیخ المواطنة المتساویة  

كما غاب عن المنھج اإلشارة إلى معنى عالمیة حقوق اإلنسان وھو األمر الذي یتطلب  -

التركیز علیھ في المنھج الدراسي، وفي مجمل عملیات التنشئة السیاسیة، وھذه العالمیة 

.1948اإلنسان الصادر سنة تنعكس بوصفھا لإلعالن العالمي لحقوق   

كما یمكن القول إن ما تضمنھ المنھج الیمني اتجاه ربط الطالب بمحیطھ المجتمعي لیس أكثر 

.من إكسابھ معرفة سطحیة ومختزلة، ربما یعرف الطالب أكثر منھا  

:الدراسة السابقة الخامسة  
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لتربویة في مسرح القیم ا: " بعنوان. وھي الدراسة التي قامت بھا إیمان العربي النقیب
.بالقاھرة )1("الطفل  

في إكساب الطفل ما قبل ) مسرح األطفال(كان ھدف الدراسة ھو معرفة دور المسرح 

المدرسة القیم التربویة، حیث ضمن ھذه الدراسة تم التعرف على أھم القیم التي تتضمنھا 

، ...)یة، اقتصادیةتربویة، سیاسیة، اجتماع(المسرحیة من خالل التكرار وكذلك طبیعة القیم 

وتكرار القیم كأداة للقیاس ) المضمون(ولقد اعتمدت الدراسة على منھج تحلیل المحتوى 

والقیم ھي الفئة للتحلیل، كما استعملت الدراسة األسلوب اإلحصائي عن طریق النسب 

)المئویة  %) 

.عروض مسرحیة) 07(اشتملت على إجراء : العینة  

ستعانة بتصمیم االستبیان والذي یھدف إلى تحدید معالم اإلطار تم اال: أدوات جمع البیانات

وتم االستعانة كذلك  -سنوات 6و5الشریحة العمریة  –القیمي لطفل ما قبل المدرسة 

:باالستمارة وكانت تحتوي على محورین أساسین  

متمثال في ) النص المسرحي(ویتضمن تحلیل المحتوى القیمي على مستوى : المحور األول

.ارالحو  

)العرض المسرحي(ویتضمن تحلیل المحتوى القیمي على مستوى : المحور الثاني  

في مسرح –حیث تم توزیع القیم التربویة التي یجب أن تتضمنھا العروض المسرحیة 

.على محوري ھذه االستمارة -الطفل  

.وھي درجة ثابتة مقبولة) 0.87(تم حساب معامل الثبات الذي یساوي   

:لت إلیھا الدراسةالنتائج التي توص  
وصلت الدراسة إلى نتیجة مفادھا إبراز مجموعة القیم التي ظھرت وتكررت أثناء العرض 

:المسرحي، وعلى مستوى النص وھي  

مثل التعاون بنسبة : القیم االجتماعیة - 1 41.8% 

مثل الصدق بنسبة: القیم األخالقیة - 2 42.3% 

مثل حب البیئة بنسبة: القیم الجمالیة - 3  37.5% 

                                                
 2002، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 1، ط، القیم التربویة في مسرح الطفلإیمان العربي النقیب)1(
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مثل االنتماء والحوار بنسبة: القیم السیاسیة - 4 17.5%  

.مثل اإلیمان، الرفق بالحیوان بنسبة أقل: القیم الدینیة - 5  

.مثل قیمة العمل، والعلم بنسبة أقل: القیم االقتصادیة - 6  

كما تم إھمال بعض القیم من خالل العرض المسرحي، وفي النھایة أعطت الدراسة  -

:ات للنھوض واالرتقاء بمسرح الطفل أھمھامجموعة من االقتراح  

عقد عالقات مع الكبار واألقران، الحوار، التسامح، النظام، : لم تحظ بعض القیم مثل -

األمانة، الرفق بالنبات والحیوان باالھتمام على مستوى النص المسرحي مما یتطلب معھ 

في العروض المسرحیة ضرورة االھتمام بتضمین تلك القیم والتركیز علیھا بصورة أكبر 

.المقدمة للطفل  

أھملت العروض المسرحیة على مستوى النص المسرحي بعض القیم الھامة والمتطلب  -

االعتماد على النفس، التفاؤل والسعادة، النظافة، : بثھا لطفل ما قبل الدراسة مثل

.توى المسرحوبالتالي ال بد من التركیز على ھذه القیم لرفع مس... آداب الطریق...االدخار  

التركیز على وضع سیاسة عامة لبث القیم وتعمیق الھویة الثقافیة الوطنیة العربیة في  -

نفوس األطفال وذلك من خالل التكامل والتعاون في المجال اإلعالمي والتكنولوجي 

.للنھوض وتحقیق الھدف  

:تقییم الدراسة  

نكسبھا ألطفالنا، وكیف نحول  من خالل ھذه الدراسة التي ركزت على القیم التربویة وكیف

تلك القیم من قیم نظریة فلسفیة إلى قیم ممارسة على أرض الواقع من خالل مسرح الطفل 

سنوات، وتم استخالص أھم القیم التي تضمنتھا ) 6-5(ما قبل المدرسة في الفترة العمریة 

المجتمع  المسرحیة أثناء العرض أو في النص، فالمسرحیة شملت قیم ومعاییر واتجاھات

وبذلك غرس القیم التربویة في نفسیة الطفل لتكییفھ مع خصائص التطورات االجتماعیة 

وبالتالي تكوین الفرد االجتماعي المتفتح القادر على مسایرة ...والثقافیة واالقتصادیة

الظروف، وفي المقابل أھملت العروض المسرحیة بعض القیم المھمة مثل آداب الطریق، 

.تراماالدخار، االح  

:الدراسة السابقة السادسة  
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القیم التربویة في صحافة "  )1(وھي الدراسة التي قام بھا أسامة عبد الرحیم علي بعنوان
".الطفل  

دراسة تأثیر الواقع الثقافي في مصر والسعودیة على بناء القیم التربویة في مجالت  -

الواقع الثقافي في  ، ویتضمن ذلك دراسة مكونات2005األطفال التي تصدر فیھا سنة 

المجتمعین المصري والسعودي ، ودراسة العالقة بین ترتیب القیم في الواقع الثقافي 

:وترتیب القیم في مجالت األطفال، وطرحت الدراسة التساؤالت التالیة  

ما العوامل التي ساعدت على تشكیل الواقع الثقافي في المجتمعین المصري -1

 والسعودي؟

م القیمي في المجتمعین؟ما ترتیب السل-2  

ما ترتیب السلم القیمي في المجلتین؟-3  

ما الفنون التحریریة واألدبیة التي قدمت بھا مجلتا عالء الدین وباسم القیم التربویة -4

 لألطفال؟

ما أوجھ المقارنة بین ترتیب القیم في المجتمعین وترتیبھا في المجلتین؟-5  

بھا المجلتین في تقدیم القیم؟ما مصادر االستشھاد التي استشھدت -6  

.ما صور الفاعل التي قدمت على لسانھ القیم في المجلتین-7  

ما الدور االجتماعي األكثر ظھورا في المجلتین؟-8  

:الفرضیة الرئیسیة  
یوجد ارتباط دال إحصائیا بین ترتیب القیم في الواقع الثقافي وترتیب القیم في صحافة 

.األطفال  

دمت الدراسة بصفة أساسیة منھج المسح، یستھدف ھذا المنھج تسجیل استخ: منھج الدراسة

وتفسیر الظاھرة في وضعھا الراھن بعد جمع البیانات الالزمة والكافیة عنھا، وعن 

عناصرھا من خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البیانات ومصدرھا، 

                                                
 .21، ص2005، إیتراك للطباعة والنشر، القاھرة، 1ط ،القیم التربویة في صحافة الطفلعبد الرحیم علي،  أسامة )1(



 - 39 -

احث أسلوب المقارنة المنھجیة إلجراء وطرق الحصول علیھا باإلضافة إلى ذلك استعمل الب

.مقارنة بین ترتیب السلم القیمي للمجلتین موضوع الدراسة  

استخدم الباحث أداة تحلیل المضمون بھدف تحلیل محتوى مجلتي عالء : أدوات الدراسة

الدین وباسم خالل فترة الدراسة، كما استخدم الباحث استمارة تحكیم لترتیب القیم السائدة في 

.قع الثقافي المصري والسعوديالوا  

أعداد ) 10(استخدم أسامة عبد الرحیم علي في دراستھ : عینة الدراسة وأسباب اختیارھا

من كل مجلة، وقد اختار مجلة عالء الدین المصریة ألنھا تعتبر تجربة جدیدة في مجال 

تي تمكن مجالت األطفال في مصر، واعتمد مجلة باسم ألنھا المجلة السعودیة الوحیدة ال

الباحث من الحصول علیھا، وتم استخدام ھاتین المجلتین ألن الدراسة حدیثة وھي بالتالي 

تتطلب عینة حدیثة یمكن التعرف من خاللھا على مدى تأثیر مجالت األطفال بالقیم التي 

.طرأت على الواقع الثقافي  

جلتین ودراسة من خالل قیام الباحث بعملیة تحلیل محتوى كل من الم: نتائج الدراسة

مكونات الواقع الثقافي في كال المجتمعین توصل الباحث في األخیر إلى النتائج التالیة والتي 

.أكدت صحة الفرض وتحققھ  

ھناك عالقة ارتباطیھ بین القیم السائدة في الواقع الثقافي المصري والسعودي وترتیب  -

.القیم في كلتا المجلتین  

:القیمي في مجلتي عالء الدین وباسم كاآلتي كشف الدراسة عن ترتیب السلم -  

.القیم الدینیة، القیم االجتماعیة، القیم السیاسیة، القیم الجمالیة، القیم االقتصادیة  

.مجالت األطفال غیر متوازنة في تقدیم القیم التربویة لألطفال -  

م الدینیة أكثر من أظھرت الدراسة تأثیر الواقع الثقافي السعودي في اھتمام مجلة باسم بالقی -

75.8غیرھا وذلك بنسبة  %. 

وأوضحت الدراسة تأثیر الواقع الثقافي في مصادر االستشھاد كالقرآن الكریم والحدیث 

.الشریف  

:التــقـییم  

:من خالل الدراسة السابقة تم االستفادة من الجوانب التالیة     
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.طفولةالتعرف على أھمیة القیم بالنسبة للفرد وخاصة في مرحلة ال -  

التعرف على مدى تأثیر الواقع الثقافي ألي مجتمع في تشكیل القیم وطریقة عرضھا  -

.للطفل من خالل وسائط مختلفة مثل صحافة الطفل  

.التعرف على ھذه الوسائط في تنمیة قیم معینة دون غیرھا من األطفال -  

سب تكرار القیم ، وكیفیة حساب ن)تحلیل محتوى المادة(معرفة خطوات طریقة التحلیل  -

.واستخالص النتائج  

. االستعانة في الدراسة بالتصنیف الذي وضعھ الباحث للقیم المدروسة في صحافة األطفال -

:لكن في المقابل فقد كانت للدراسة نقاط ضعف منھا  

، االستثمار،  - إھمال المجالت لبعض القیم التربویة المھمة في میدان التربیة، اإلیمان با

.لصناعة الوطنیةتشجیع ا  

.اعتماد الدراسات في العالم العربي على نسبة كبیرة من الكتابات المترجمة -  

عدم اھتمام المجالت بالقیم السائدة في الریف، وعدم اھتمامھا بالطفل في الریف، وبالتالي -

.تركز على القیم السائدة في المدینة  

ت مجلة عالء الدین الفنون الصحفیة لم تستخدم مجلة باسم سوى فن المقال، بینما استخدم-

.المختلفة في تقدیم القیم لألطفال  

الواقع الثقافي المصري یختلف عن الواقع الثقافي السعودي، وبالتالي النتائج تختلف عن  -

  . بعضھا البعض

:الدراسة السابقة السابعة  
تي قام بھا المضمون االجتماعي في المنھج التاریخي في المرحلة الثانویة وال: تتمثل في

)1(.الباحث فتحي یوسف مبارك  

:إشكالیة الدراسة  

                                                
زھر، القاھرة، ، كلیة التربیة، جامعة األ1، جبحوث تربویة في منھاج وطرق التدریس للمواد االجتماعیةفتحي یوسف مبارك، )1(

 .303، ص1989
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ھل توجد فروق بین الوزن النسبي ألبعاد المضمون االجتماعي كما حدده المحكمون، وكما 

تمخضت عنھا عملیة تحلیل محتوى المضمون االجتماعي؟ وھل تختلف األبعاد في 

 المضمون االجتماعي لمنھج التاریخ؟

  :فرضیات الدراسة

توجد فروق بین الوزن النسبي لكل من المضمون السیاسي واالجتماعي كما حدده ال 

.للصف الثانوي آداب –المحكمون، وكما تمخضت عنھا عملیة تحلیل المضمون االجتماعي  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة، بین الوزن النسبي ألبعاد المضمون االجتماعي كما -

ا عملیة تحلیل المحتوى للمضمون االجتماعي  لمنھج حدده المحكمون، وكما تمخضت عنھ

.للصف الثانوي آداب-) التاریخ(  

یوجد توازن بین تواجد كل من األھداف ومحتوى المضمون االجتماعي لمنھج التاریخ  -

:للصف الثانوي آداب من النواحي التالیة  

.األبعاد المختلفة للمضمون االجتماعي لمنھج التاریخ-1  

.عد من أبعاد المضمون االجتماعيمكونات كل ب-2  

:المنھج المتبع في الدراسة  
.قام الباحث بإتباع المنھج الوصفي ألن البحث یتضمن تحلیل المنھج التاریخي  

.1989للصف الثاني ثانوي آداب لسنة ) كتاب التاریخ(منھج التاریخ : العینة  

ضمون في منھاج التاریخ استبیان تحدید الوزن النسبي لكل من الم -:أدوات جمع البیانات

.في المرحلة الثانویة موجھ للجنة من المحكمین  
استبیان لتحدید األوزان النسبیة لمحتوى األبعاد المختلفة للمضمون االجتماعي في منھاج  -

.التاریخ في المرحلة الثانویة ومكونات كل بعد موجھ إلى لجنة المحكمین  

ي ومكونات كل بعد في منھج التاریخ في المرحلة استبیان لتحدید أبعاد المضمون االجتماع -

.الثانویة موجھ إلى لجنة من المحكمین  

وتم في ھذه الدراسة االستعانة باألسلوب اإلحصائي بعد حساب التكرارات ومن ثم تحویل 

.المعاني إلى قیم عددیة  

:التـقییم  
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:توصل الباحث إلى حقیقة مفادھا  

مخصصة لكل طرف من أطراف النزاع وھذا عدم وجود توازن في مادة التاریخ ال-

.االتجاه سائد في معظم موضوعات المنھاج  

.عدم الموضوعیة في المادة التاریخیة لكل من أطراف النزاع-  

وجود توازن بین كال من األھداف ومحتوى المضمون االجتماعي للمنھج التاریخي -

.وبین األبعاد المختلفة للمضمون االجتماعي  

تاریخي لكن كانت االستفادة من الدراسة في طریقة وكیفیة تحلیل رغم أن البحث -

محتوى المنھاج، ومن ثم وضع طریقة حسنة تسمح بمعالجة الموضوع الذي نود 

دراستھ، والذي یفرض على الباحث استخدام تحلیل المحتوى وكذا األوزان النسبیة التي 

داف ومحتوى وتقویم تمثل مختلف المواضیع والمكونات األساسیة للمنھاج من أھ

.وأنشطة  

:الدراسة السابقة الثامنة  
التغیر في ارتقاء القیم لدى : بعنوان )1( بشیر معمریةھي تلك الدراسة التي قام بھا الباحث 

.ثالث مجموعات عمریة من الجنسین  

:مشكلة البحث. 1  
:یمكن صیاغة مشكلة البحث في األسئلة التالیة   

ناث في المجموعات العمریة الثالث في القیم الست؟ھل توجد فروق بین الذكور واإل-  

ھل توجد فروق بین الفئات العمریة الثالث من الذكور؟-  

ھل یختلف ترتیب القیم كمؤشر على تغیرھا نمائیا عبر العمر لدى المجموعات العمریة -

.الثالث والعینة الكلیة  

:فرضیات البحث. 2  
:ةتسعى الدراسة إلى اختبار الفرضیات التالی  

.نتوقع وجود فروق في القیم الست بین الذكور واإلناث في المجموعات العمریة الثالث-  

                                                
 .13، ص2001،جامعة قسنطینة، معھد العلوم االنسانیة،  15، عالقیم لدي مجموعات عمریة مختلفةالتغیر في ارتقاء بشیر معمریة،   )1(
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نتوقع وجود فروق بین الفئات العمریة الثالث للذكور في القیم الست كمؤشر على تغیر -

.القیم نمائیا  

نتوقع وجود فروق بین الفئات العمریة الثالث لإلناث في القیم الست كمؤشر على تغیر -

.قیم نمائیاال  

:وضمن ھذه الفرضیات طرح الباحث التساؤل الرئیسي التالي-  

ھل یختلف ترتیب القیم كمؤشر على تغیرھا نمائیا عبر العمر لدى المجموعات العمریة -

 الثالث والعینة الكلیة؟

  :عینة البحث. 3

اث ونصفھم من اإلن) 150(فرد نصفھم من الذكور  300تتكون عینة البحث الكلیة من 

:موزعین على ثالث فئات عمریة ھي) 150(  

اآلداب : تالمیذ السنة الثالثة من التعلیم الثانوي ومن التخصصات التالیة: الفئة األولى

ذكرا  50منھم ) 100(والعلوم اإلنسانیة وعلوم الطبیعة والحیاة، العلوم التقنیة، وبلغ عددھم 

.أنثى 50و  

لسنة الخامسة من التعلیم الجامعي ومن التخصصات طالب السنة الرابعة وا: الفئة الثانیة

ذكرا  50منھم ) 100(علم النفس، األدب العربي، العلوم الدقیقة، الري، وبلغ عددھم : التالیة

.أنثى 50و  

 50منھم ) 100(سنة وعددھم  30تكونت من األفراد الذین تزید أعمارھم عن : الفئة الثالثة

.أنثى 50ذكرا و  

" جورد ألبورت"تخدم الباحث في ھذه الدراسة استفتاء القیم من إعداد اس: أدوات البحث. 4
.وھو من أشھر االستفتاءات لقیاس القیم" جاردنر لندزي"  و" فلیب فرنون"  و  

 

:األسالیب اإلحصائیة. 5  
:استخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة  

.المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة-1  

".ف"اللة الفروق بین متوسطات الذكور واإلناث ویرمز لھ باختبار لد-2  
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تحلیل التباین األحادي لحساب الفروق بین العینات الثالث في القیم الست للذكور -3

.واإلناث  

:المنھج المتبع. 6  
اتبع الباحث المنھج الوصفي بأسلوب الدراسة التتبعیة الشبكیة، ألنھ المنھج الذي یتماشى مع 

.بحث الذي یتناول القیم لدى ثالث فئات عمریة مختلفة في وقت واحدطبیعة ھذا ال  

:أھداف الدراسة. 7  
.معرفة الفروق في القیم بین الذكور واإلناث في كل مرحلة عمریة-  

الثانویة، الجامعیون (معرفة الفروق في القیم بین الذكور عبر المراحل العمریة الثالث -

)سنة30الكبار فوق   

لذي یعتري القیم نھائیا أي تبعا للزیادة في العمر لدى الجنسین والعینة معرفة التغیر ا-

.الكلیة  

:النتائج  
:نتائج الفرضیة األولى: أوال  

.نتوقع وجود فروق في القیم الست بین الذكور واإلناث في المجموعات العمریة الثالث -  

في  0.05ناث وعند في القیمة الدینیة لصالح اإل 0.01الفروق دالة إحصائیة عند مستوى  -

القیم االقتصادیة والجمالیة والسیاسیة لصالح الذكور، أما الفرقین في القیمتین النظریة 

.واالجتماعیة فلیس دالین إحصائیا  

:نتائج الفرضیة الثانیة: ثانیا  
نتوقع وجود فروق بین الفئات العمریة الثالث للذكور في القیم الست كمؤشر على تغیر  -

) 3×1(والختیار ھذه الفرضیة استعمل الباحث أسلوب تحلیل التباین األحادي  القیم نمائیا،

ثانوي، جامعي، (لداللة الفروق بین المتوسطات، عینات الذكور واإلناث " ف"لحساب قیم 

في القیمتین النظریة  0.01دالة إحصائیة عند مستوى " ف"، والنتیجة أن قیم )كبار

.والسیاسیة  

.في القیمتین الجمالیة والدینیة 0.05ا عند مستوى دالة إحصائی" ف"قیم  -  
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.أما الفروق في القیمتین االقتصادیة واالجتماعیة فلیست دالة إحصائیا -  

:نتائج الفرضیة الثالثة: ثالثا  
نتوقع وجود فروق بین الفئات العمریة الثالث لإلناث في القیم الست كمؤشر على تغیر  -

.القیم نمائیا  

.في القیم النظریة والجمالیة والدینیة 0.01حصائیا عند مستوى دالة إ" ف"قیم  -  

.في القیم االجتماعیة0.05دالة إحصائیا عند مستوى " ف"قیم  -  

.أما الفروق في القیمتین االقتصادیة والسیاسیة فلم تكن دالة إحصائیا -  

ستوى عمري ومن خالل الدراسة السابقة نستنتج أن القیم غیر ثابتة، بل تنمو وتتغیر من م

إلى آخر وترتقي عند كل من الصنفین الذكور واإلناث مع مرور الزمن، ویؤدي ھذا 

االرتقاء في القیم إلى تغیرات منسقة، كما یؤدي أیضا إلى مزید من التقدم والتمایز والتعقید، 

.والنتیجة النھائیة لھذه التغیرات تكون في البناء أو الوظیفة أو التنظیم الداخلي  

ا ومن خالل جمیع الدراسات السابقة التي تم عرضھا یمكننا الوقوف على عدد من وعموم -

:المالحظات  

أن األسلوب اإلحصائي ضرورة ملحة وآلیة ال یمكن االستغناء عنھا في بحوث تحلیل -1

.المحتوى إذ جمیع الدراسات استعملت أسلوب إحصائي أو أكثر  

واالقتصادیة السائدة وبین النسق القیمي  إن االرتباط الوثیق بین الظروف االجتماعیة-2

.سواء المتصور منھ أو الواقعي ھو ارتباط وثیق ومتشابك  

أن القیم حاضرة على كل المستویات، وتشمل كل المجاالت وھو ما یعكس أھمیتھا -3

كمعطي ھام في التركیب االجتماعي وذلك ما یفسر تناول الموضوع في الدراسات السابقة 

  .السالفة الذكر
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.القیـم الوطنـیة :الفصل الثاني  
.تمھید  

.القیم: أوال  
.ماھیة القیم  

 .تكوین القیم .1
 .مصادر القیم .2
 .تصنیف القیم .3
 .خصائص القیم .4
 .أھمیة القیم .5
 .صراع القیم .6
 .قیاس القیم .7
 -التمییز بینھما –القیم واالتجاھات  .8

.القیم الوطنیة: ثانیا  
 .مفھوم القیم الوطنیة .1
 .ن القیم الوطنیةنماذج م .2

 .الدیمقراطیة   -  أ
 .حقوق اإلنسان - ب
 .االنتماء الوطني - ت
 .رموز السیادة الوطنیة - ث

 .تأثیر القیم على السلوك .3
 .القیم وتحدیات العولمة .4
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:تمھید    
من الواضح أن كل األنظمة التربویة الوطنیة تركز بدرجات متفاوتة، على تزوید 

النشئ لدیھا بمجموعة من القیم األساسیة المرتبطة بمجاالت الحیاة السیاسیة واالجتماعیة 

مؤثر في الحیاة العامة، ومتشبع بمختلف القیم إلخ، وذلك لخلق مواطن فاعل و...واالقتصادیة

المنبثقة عن فلسفة المجتمع، فكل فرد في جماعة لیست مجرد مجموعة من أفراد، وإنما ھي 

كیان اجتماعي یؤثر في الفرد ویتأثر بھ، وكل سلوك یقوم ھو سلوك فردي وجماعي في 

تھ فھو یتأثر بالجماعات نفس الوقت، فعالوة على تأثیر سلوكھ في شخصیتھ ومیولھ واتجاھا

التي تھدي الفرد إلى تكوین  )1(التي ینتمي إلیھا، وھي ما یطلق علیھا بالجماعة المرجعیة 

رة أھمیة كبرى في توجیھ سلوك الفرد واتجاھاتھ، وتنیر لنا بمجموعة من القیم، ولھذه الخ

)2(.فھم شخصیة األفراد ودوافعھم وتمكننا من تفسیر الفروق في السلوك  

قد عالجت المنظومة التربویة الوطنیة موضوع القیم لما لھ من أھمیة كبرى في حیاة ول

المجتمع وتماسكھ، وسنتطرق في ھذا الفصل إلى موضوع القیم من جوانب عدة وتحدیدا 

.القیم الوطنیة باعتبارھا موضوع الدراسة  

                                                
 .42، ص1999، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن، 3، طمحاضرات في التوجیھ واإلرشادعزیز سمارة وآخرون،  – )1(
 .44، صسابقالمرجع البشیر معمریة،  – )2(
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.القیم: أوال  
:ماھیة القیم -  

تعریف شامل ومفصل لمفھوم القیم، حیث  لقد تطرقت في الفصل السابق إلى إعطاء

تعددت مفاھیم القیم، فكل باحث یحاول إعطاء تعریف محدد ما، وھذا سوف یساعدنا على 

محاولة الفھم الجید والواضح لماھیة القیم باعتبارھا صلب الموضوع والدراسة المنھجیة 

.ة واإللمام بماھیة القیمتملي علینا تناول ماھیة القیم لذلك نحاول بكل جدیة واھتمام اإلحاط  

 :تكوین القیم -1

تعتبر قیم األفراد متصلة بشكل قوي ومنسجمة مع الطبیعة البیولوجیة والنفسیة 

واالجتماعیة، وتبقى قیم األفراد متصلة، بالحاجة البیولوجیة حیث یسعى األفراد في إشباع 

ة، والقیم في أصلھا حاجاتھم إلى تكوین اتجاھات وترجمتھا إلى قیم لتحقیق غایات معین

األولى أن القیم ذات طابع غریزي فطري والثانیة أن القیم : مزیج بین نقطتین أساسیتین ھما

. ذات طابع مكتسب من خالل الحیاة الیومیة والعالقات االجتماعیة والجماعات المرجعیة

كلما تكونت  )الجماعة المرجعیة(وأنھ كلما ازدادت الفترة الزمنیة التي یقضیھا الفرد بینھم 

قیم وبالتالي بروز اتجاھات وسلوكات، وتحتل القیم جانبا مھما في ثقافة المجتمع، بل یمكن 

أن نقول أنھا تمثل لب ثقافة المجتمع وجوھرھا ویرى علماء النفس في ھذا الموضوع أن 

فرد ھناك ارتباطا وثیقا بین القیم والشخصیة فإذا عرفنا قیم الفرد عرفنا شخصیتھ ألن قیم ال

تمثل إحدى المحددات الھامة لسلوكھ، والتنظیم القیمي یكون في القیمة من تنظیم الشخصیة 

وربما تكون الشخصیة إلى حد كبیر ھي التنظیم القیمي للفرد، والقیم من أكثر سمات 

الشخصیة تأثیرا بالثقافة العامة التي یعیش فیھا الفرد، وقد وجد تباین في القیم بین األفراد 

یعیشون في طبقات الذین    

.أو مجتمعات تختلف ثقافیا فیما بینھا  

وینظر علماء النفس االجتماعي إلى القیم على أنھا اتجاھات شاملة وھي محصلة لتطور 

الكثیر من عملیات االنتقاء والتعمیم التي تنتج اتساقا طویل المدى، وتنظیما في سلوك الفرد 

من االتجاه في تأثیره على السلوك، والقیم  بوصفھا إطارا مرجعیا ینظم نطاقا أوسع مدى

كمعاییر وأحكام على السلوك ھي في األصل نتیجة لنوع النشاط ونمط الخبرة والتجارب 
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المادیة المعاشة في عالقة اإلنسان مع بیئتھ المادیة والمعنویة، ویعني أن القیم إفراز لنشاط 

الظروف واألوضاع لفترة من  اجتماعي معین وظروف وعالقات معینة، وعندما تستقر ھذه

الزمن تستقر معھا القیم وتتحول في ھذه الحالة إلى دوافع ذاتیة للسلوك والنشاط وفي نفس 

وتتكون القیم  )1(.الوقت إلى أھداف، وآمال الستمرار تحقیق وتأكید السلوك الذي أفرزھا

جة إلى العاطفة كذلك نتیجة التجارب العاطفیة المھمة التي تصادف الفرد في حیاتھ بالحا

والحب تجعل الفرد یدافع عن السلوك إلشباع حاجاتھ الغریزیة، فتتغیر القیم الشخصیة نتیجة 

)2(.التجارب العاطفیة المھمة  

كما ترى إحدى النظریات في مجال علم االجتماع، وھي النظریة الموقفیة والتي یمثلھا 

واالتجاھات تتكون نتیجة ، حیث اعتبر أن القیم )1947-1863(توماس  ویلیام إیزاك

السلوكات والوقائع الیومیة، ودعت النظریة إلى ضرورة أن یھتم علماء االجتماع بدراستھا 

)3(.ویجب أن یتم ذلك في إطار الموقف الذي یحدث فیھ السلوك  

                                                
 .44ص سابق،المرجع البشیر معمریة،  – )1(
 .100، ص2002، األردن، دار وائل للنشر، 1ط السلوك التنظیمي في منظمات األعمال،محمود سلیمان العمیان،  – )2(
 .231، ص1981، دار العارف، القاھرة، النظریة في علم االجتماعسمیر نعیم أحمد،  – )3(
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:مصادر القیم - 2  

إن القیم الموجودة عند األفراد ال تأتي من فراغ، وإنما ھناك مصادر ومراجع تنبع 

منھا، أي ھناك أصل تنبثق منھ والفرد یتشرب من القیم التي تتعدد مصادرھا واشتقاقاتھا، 

حیث یرى العدید من العلماء بأنھ تتمثل المصادر األساسیة للقیم تتمثل في الشخصیة 

والمجتمع والثقافة واألسرة والتعالیم الدینیة والخبرات السابقة والیومیة والجماعة المرجعیة 

ووسائل اإلعالم واالتصال والتنشئة االجتماعیة وغیرھا  وعلیھ سوف نتطرق والمدارس 

:إلى بعض المصادر التي نراھا أساسیة وتتمثل فیما یلي  

 :التعالیم الدینیة- أ

یعتبر الدین ھو المرجع األساسي والمصدر األكثر أھمیة لقیم كثیرة في المجتمعات، 

راد عن قناعة تامة، وال یمكن تغییرھا أو حیث تتشكل منھ اتجاھات وقناعات یلبسھا األف

حیث یتشبع األفراد بالقیم عن طریق ممارسة الشعائر الدینیة . یصعب علینا تجریدھا

والتقالید التي كان یتصف بھا األسالف، وبالتالي االلتزام بمختلف القیم وذلك ما یحفظ الھویة 

الحضارات التي قامت في  الوطنیة، وعندما نأتي إلى التسلسل التاریخي نجد أن معظم

الحضارة اإلسالمیة، الحضارة الفرعونیة، الحضارة الصینیة، الحضارة –الماضي مثل 

نجد أن ھذه الحضارات قامت على  -)حالیا(الرومانیة، الحضارة الھندیة، الحضارة الغربیة

الدین قیم دینیة حیث انتشرت ھذه القیم بین مختلف شرائح المجتمع، ونعطي أمثلة كثیرة عن 

وتعاونوا على البر اإلسالمي وما جاء بھ من قیم سواء من القرآن أو السنة، یقول تعالى ﴿
﴾، وفي ھذه اآلیة الصریحة نجد قیمة التعاون بین والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان

 "إن هللا یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنھ" الناس، ویقول الرسول صلى هللا علیھ وسلم 
فمثل األحادیث " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق" وقولھ أیضا . نا تظھر قیمة إتقان العملوھ

تحث على إتقان العمل والمسؤولیة العظیمة في تولیھا ألن المسؤولیة تكلیف ولیست 

.تشریف، ودعوة إلى العدل بین كافة شرائح المجتمع واالتصاف باألخالق النبیلة  

بھ مشكالت الحضارة، بالتأكید على القیم التي كانت سائدة أثناء ویذھب مالك بن نبي في كتا

فاألدب الذي ینشد " الحضارة اإلسالمیة والتي مصدرھا الدین اإلسالمي حیث یقول 

للحضارة اإلسالمیة یؤدي أوال ھاذین الدورین، أنھ أتاح في مرحلة معینة ) عصور األنوار(
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فظ ھكذا مع عوامل أخرى على الشخصیة الجواب الالئق للتحدي الثقافي الغربي، وحا

ولكنھ من ناحیة أخرى صب في ھذه الشخصیة اإلعجاب بالشيء الغریب ولم . اإلسالمیة

)1(.یطبعھا بما یطابق عصر الفعالیة والمیكانیك  

 :التنشئة االجتماعیة - أ

تعرف على أنھا عملیة وقائیة لألفراد، وذلك عن طریق الوسائل والمراكز الرسمیة وغیر  

الرسمیة وبطریقة مقصودة وغیر مقصودة، تھدف إنشاء الفرد الصالح، والمتكیف مع البیئة 

االجتماعیة وتعد األسرة أول الجماعات التي تقوم بالتنشئة االجتماعیة حیث تتدخل في 

توجیھ وإرشاد وتربیة الفرد بما یتناسب مع الثقافة االجتماعیة بتطبیق مجموعة من األسالیب 

قاب وتشیر األبحاث والنظریات في مجال علم النفس وعلم االجتماع بأن ھناك كالجزاء والع

عالقة وثیقة بین الفرد وأسرتھ وبالتالي یبدأ التقلید والمحاكاة مع سلوك أفراد األسرة لتشمل 

ومن خالل االنتماء إلى جماعة معینة ... األم واألب واإلخوة والجماعة والرفاق والجیرة

م الفرد التي اكتسبھا في السابق بسبب تأثیر ضغوط الجماعة علیھ، فإذا فذلك قد یغیر من قی

كانت الجماعة دینیة فإن الفرد سیكسب قیما دینیا واتجاھا آخر یترجم إلى سلوكات یومیة 

والقیام بالشعائر الدینیة كالصالة مع الجماعة والصوم وإلقاء السالم وتفضیل المسجد عن 

تالي فإن القیم الدینیة تحتل الصدارة وتطغى على بقیة القیم باقي األماكن العمومیة، وبال

األخرى التي یحتضنھا الفرد وفي ھذه الحالة تصبح مؤثرا قویا في سلوكھ وموجھا 

فمثال عندما یتصفح الفرد الجرائد مباشرة یمد یده إلى الجریدة الدینیة . الختیاراتھ مستقبال

النبویة والصحابة رضوان هللا علیھم، وحینئذ  لإلطالع عن األمور الخاصة بالدین كالسیرة

.تصبح القیمة الدینیة عنده غایة ومثال أعلى  

كما كشفت دراسة علمیة لمجموعة من الطلبة والطالبات الجامعیین أنھ بعد مجیئھم إلى 

الجامعة واحتكاكھم باألصدقاء والرفاق وجماعات البحث، حیث اكتسبوا قیما جدیدة كالتحرر 

 )1 )1(.بالجامعة بالنسبة للطالبات وھي قیم لم تكن موجودة لدیھن عند التحاقھنواإلیجابیة 

                                                
 .173ص، 2002، دار الفكر، بیروت، 1، طمشكالت الحضارةمالك بن نبي، – )1(
 .71، ص1986، مؤسسة الخلیج العربي، السعودیة، 2، طالقیم في العملیة التربویةضیاء زاھر،  – )1(
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ورغم أن الطالبة تأتي إلى الجامعة بقیم معینة مغروسة في شخصیتھا من طرف األسرة 

والمجتمع إال أن المتتبع للسلوك یرى ھناك تغیرا واضحا في قیم وسلوك واتجاه الطالبات 

. لم نقل ھناك تغیر كبیر جدا على مستوى السلوكات واالتجاھاتبعد االلتحاق بالجامعة إن 

إلى القول بأن القیم لدى اإلنسان لھا عالقة كبیرة بالثقافة  "مندل" ویذھب العالم النمساوي 

إلى " مندل" الموروثة عن األجداد واألفراد واالنتقال من جیل إلى جیل آخر، ولقد تطرق 

–عد األساسیة والتي مفادھا تفسیر ھذه العالقة أي إلى جملة من القوا" جوردان"جانب 

:العالقة بین القیم وتغیرھا عند الفرد  

 .القیم باقیة بشكل ما في حالة تناسقھا تاریخیا وأسریا و اجتماعیا وثقافیا .1

 .عندما یكون الفرد متصال عاطفیا بموضوع ما فإنھ من الصعب إقناعھ بتغییر قیمھ .2

 .قة معینة وخالل فترة زمنیة معینة تكون قیمھم متشابھةاألفراد الذین یعیشون في منط .3

 .االختالف في القیم یعود إلى اختالف الفئة االجتماعیة والروابط العرفیة .4

 .یسعى الفرد إلى تحقیق االنسجام والتناسق ما بین قیمھ وقیم الجماعة التي ینتمي إلیھا .5

 .تتغیر القیم الشخصیة نتیجة لتجارب عاطفیة مھمة .6

 )1(رض القیم مع السلوك عندما یتصل الوضع باألخالققد تتعا .7

وعلیھ فمن خالل ما سبق یتضح لنا جلیا بأن تكوین القیم لھ عالقة مباشرة بالثقافة البیعیة   

  .التي یعیش فیھا الفرد وبالتالي عالقة الفرد بالجماعة المرجعیة

  

 

 :المدرسة-ج 

ة التكوینیة، حیث تقوم بمھام تربویة تعتبر المدرسة من المؤسسات االجتماعیة التنشیئی

وتعلیمیة فھي تضمن انتقال الثقافة االجتماعیة من جیل إلى جیل آخر، وتحفظ القیم والثقافة 

والتراث الوطني وبالتالي فھي مؤسسة تھدف إلى غرس القیم بأصنافھا الدینیة، السیاسیة، 

 بییر بوردیووھنا یقول الفرنسي إلخ في شخصیة الفرد ...االقتصادیة، االجتماعیة، األخالقیة

                                                
 .100، ص2002، األردن، دار وائل للنشر، 1، طالسلوك التنظیمي في منظمات األعمالمحمود سلیمان العمیان،  -  )2(
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وھي بذلك تمثل أھم الوسائط التربویة  )2("إن الوسط المدرسي ھو وسط اجتماعي ثقافي" 

التي تعمل على إكساب الطفل العدید من المعارف العقلیة والمھارات الحركیة وتدعیم الكثیر 

لقینھ التراث الثقافي من المعتقدات واالتجاھات والقیم التي اكتسبھا في األسرة من خالل ت

لمجتمعھ لكل معتقداتھ ومعاییره وقیمھ، لكي یكون الطفل في النھایة متكیف مع مختلف 

التطورات والتغیرات المجتمعیة، فھي إذن القناة التي عن طریقھا نمرر الثقافة وما تحتویھ 

لفكرة وثباتھا إلى الفرد فالمدرسة لھا حیویتھا في إثارة ا...من قیم اجتماعیة ودینیة ووطنیة

)3(.واختزان صورة حیة عنھا وتكوین اتجاھات نحوھا  

وال ننسى في ھذا السیاق دور كل من المعلم والمنھاج التربوي والنشاطات التربویة في بناء 

شخصیتھ الناشئة، ویعد المعلم من أھم العوامل المؤثرة في العملیة التعلیمیة لما للمدرس من 

تماعیة والسیاسیة نتیجة لدوره الخاص في المجتمع، واتصالھ تأثیر مھم في التنشئة االج

المباشر بالتالمیذ خالل سنوات تكوینھم ألن المعلم یمثل بالنسبة للتلمیذ النموذج السلطوي 

األول داخل المدرسة فیأخذ التلمیذ سلوكات وأفعال معلمھ، وبمرور الزمن تتبلور لدیھ قیم 

تطرقت لموضوع التنشئة االجتماعیة أن المدرسة ھي معینة، والمالحظ عن الدراسات التي 

القوة األولى التي تؤثر في الفرد على حساب المؤسسات األخرى كاألسرة، المجتمع، وسائل 

.إلخ...اإلعالم  

وینبغي تنمیة قدرات التلمیذ من أجل خدمة المجتمع وتحقیق أھدافھ من خالل المدرسة 

النا وتنمیة إبداعھم وتمكینھم من لعب الدور الذي بمعنى أن المدرسة تھدف إلى تحدید أطف

ومن ثم فإن المدرسة إحدى المؤسسات االجتماعیة التي من  )1(ینتظرھم في التقدم بوطنھم

.خاللھا تتكون القیم وتنمو مع مختلف المراحل العمریة للتلمیذ  

:وسائل اإلعالم -د  
ال تقل أھمیة منھا، وھي وعلى غرار مصادر القیم التي سبق ذكرھا نجد مصادر أخرى 

وسائل اإلعالم بأنواعھا وأصنافھا فھي تساھم في توجیھ وبلورة الوعي القومي فھي تساھم 

بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في غرس وخلق مختلف القیم ومن الوسائل اإلعالمیة الحدیثة 

                                                
 .133، ص1997، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ، علم اجتماع التربیة المعاصرةشبل بدران، حسن البالوي – )2(
 55، ص2002، دار المعارف اإلسكندریة، 3، طالمواد االجتماعیة بین التنظیر والتطبیقرجب أحمد الكلزة وآخرون،  – )3(
 .11، ص1971، دار المعلم للمالیین، بیروت، لبنان، علم النفس التربويفاخر عاقل،  – )1(
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ل ما ھو التلفزیون، المجالت، الجرائد، ك(التي أصبحت تؤثر في السلوك الفردي للمجتمع 

، تقوم وسائل اإلعالم بنشر المعلومات المتنوعة في كافة ...)مكتوب أو مسموع كاإلذاعة

المجاالت التي تناسب كل االتجاھات واألفكار، وكذلك إشباع الحاجات النفسیة لدى الفرد 

مثل الحاجة إلى المعرفة والمعلومة الجدیدة، والتسلیة، واألخبار والثقافة العامة، ودعم 

 )2(.جاھات النفسیة وتعزیز القیم والمعتقدات أو تعدیلھا والتوافق مع المواقف الجدیدةاالت

ویأتي في مقدمة وسائل اإلعالم التلفزیون، فھو یقدم المعارف واألفكار والمعلومات من 

خالل الصورة والصوت، وبالتالي یخاطب السمع والبصر ألنھ وسیلة جامعة لخصائص 

، وھذا ما جعلھ یمارس تأثیرا كبیرا على حیاة األفراد فنجد اإلعالم المرئي والمسموع

81حوالي  % من المعلومات واألفكار والمعارف والمھارات نحصل علیھا عن طریق   

وإن التلفزیون قد قفز إلى مرتبة المؤثر األول في حیاة الطفل الثقافیة والسیاسیة  )1(البصر

ائر والمجتمع األوربي عامة، حیث بدأت واالجتماعیة في الوطن العربي خاصة منھا  الجز

قدرة ھذا الجھاز على االستحواذ على عقول وخیال األطفال تتعاظم بوتیرة عالیة ولعبت 

)2(.دورا مھما في تنشئة األطفال  

وإن امتالك وسائل اإلعالم القدرة على استیالء عقول الناس والتأثیر الكبیر في آرائھم إزاء 

تشكل قیم لدى الفرد خاصة األطفال منھم ألنھم یتقبلون المادة  القضایا المھمة أدى إلى

اإلعالمیة بسھولة ودون عناء ومن ثم خلق ثقافة معینة، وكانت وسائل اإلعالم ستظل من 

أساسیات مصادر القیم ألن الضغوط تتوالى من أجل فرض أسس ثقافیة نمطیة تستغل فیھا 

إلخ، إلى غیر ذلك من العناصر ...ق اإلنساندعاوي الدیمقراطیة والمشاركة والكاشفة وحقو

التي یمكن أن تشكل قواعد صالحة للتطویر والتحریر لو أنھا صیغت في إطار المنظومة 

الثقافیة الوطنیة بینما تعمل أدوات االتصال والمعلومات جاھدة من أجل غرس قیم معینة 

التسیب الثقافي والتطبیع وأن محاربة )3(وتمجید ما یعتبر ثقافة عالمیة جدیرة باالعتبار 

                                                
، مركز اإلسكندریة للكتاب، اإلسكندریة، تنشئة الطفل وحاجاتھ بین النظریة والتطبیق شحاتھ سلیمان أحمد،مد، سھیر كامل أح – )2(

 .36، ص2002
 .55، ص1997، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، االتصال ووسائلھ في المجتمعخیري خلیل الجمیلي،  – )3(
، 1994رسالة ماجستیر، معھد علوم االتصال واإلعالم، جامعة الجزائر،  البرابول،الطفل والتفاعل مع برامج نورة بن بوزید،  – )4(

 .48ص
، الجمعیة العربیة لعلم االجتماع، مركز البحوث 1، طالعولمة والتحوالت المجتمعیة في الوطن العربيحیدر إبراھیم وآخرون،  – )3(

 .93، ص1999العربیة، مكتبة مدبولي، مصر، 
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اللذین ساھما في غرس احتقار اللغة العربیة والقیم القومیة في أمخاخ كثیر من الجزائریین 

وأخیرا فإن وسائل اإلعالم بأصنافھا إحدى مصادر القیم التي یكتسبھا الفرد،  )4(.واجب

 ولوسائل اإلعالم القدرة على تغییر أو تعدیل 

.أو إبقاء القیم على حالھا  

:تصنیف القیم - 3  
إن من أھم التوجھات التي ظھرت في مجال دراسة القیم، ذلك التوجھ الذي یعمل على 

ترتیبھا وتصنیفھا في أنماط وفق بعض المقاییس، ویعتقد أصحاب ھذا التوجھ أن تصنیف 

القیم ألزم اللزومیات لدراستھا والكشف عن طبیعتھا، وھناك صعوبة في تصنیف وترتیب 

ك یعود إلى عدم وجود تعریف واضح ودقیق لمفھوم القیم بالدرجة األولى، وثانیھا القیم، وذل

أن القیم مشتركة بین أفراد الجماعة أو المجتمع للحكم على ما ھو جید أو ردیئ أو مرغوب 

 فیھ وتحدیده بالنسبة لألشیاء المختلفة أو المواقف 

لمحتوى واألھمیة واألسبقیة بالنسبة وتصنف القیم على أساس عدة نقاط منھا ا)1(أواألفراد 

لألفراد والجماعات، فھناك من األفراد الذي یحتل في نفسھ قیمة العلم والمعرفة المرتبة 

األولى، بمعنى تأتي في قمة الھرم ولدیھ قیم أخرى ضمن منظومتھ القیمیة مثل قیمة المال 

شخصیة الفرد بطابع خاص واألسرة والدین، وتكون ھذه القیم مختلفة الترتیب والتي تطبع 

وقد أسفرت األبحاث التي تناولت منظومات القیم بالتدریس والتحلیل خاصة في مجال علم 

النفس االجتماعي على وضع العدید من التصنیفات للقیم ولعل أھم تصنیف ھو تصنیف 

whiteوایت  ألبورت وتصنیف   allbort وتصنیف   dood موریس وتصنیف   morris 

.إلخ...سبرنجروتصنیف   

لتصنیف القیم حیث یتضمن ھذا   whiteوفي ھذا الصدد سوف نتطرق إلى منظومة وایت 

متجانسة من القیم وكان التصنیف حسب بعض ) مجموعات(التصنیف ثمانیة أنماط 

:التعدیالت  

وحدة الجماعة، التواضع، التسامح، حب الناس، حب : مجموعة القیم االجتماعیة-1

 ...األسرة، التعاون، الصداقة
                                                

 .193، صمرجع نفسھال حیدر إبراھیم )4(
 .183، ص1997، مكتبة الشفري، السعودیة، 1، طمصطلحات علم االجتماعسمیرة أحمد السید، – )1(
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مثل الصدق، العدالة، الطاعة، الدین، ویتجلى من خالل میل  :مجموعة القیم األخالقیة-2

 .الفرد إلى كل ما یتصف بالنبل واألخالق الحمیدة

مثل االنتماء إلى الوطن، والشعور بالوطنیة،  :مجموعة القیم القومیة الوطنیة - 1

الوطنیة، الھویة الوطنیة، والمواطنة وحریة الوطن، واستقاللھ، وحدة األقطار، الرموز 

 .وكل ما یعبر عن الوطن

النظافة، الرفاھیة، الصحة وسالمة الجسم، الراحة،  :مجموعة القیم الجسمانیة - 2

 .الطعام، النشاط

 ...مثل التسلیة، اللعب، اإلثارة، الجمال، النزھة: مجموعة القیم الترویجیة - 3

صیل والنجاح، التقدیر، مثل التكیف، السعادة، التح: مجموعة قیم تكامل الشخصیة - 4

 .اعتبار الذات، السیطرة، القوة، التصمیم وعدم القلق الضار

 )1(العلم والمعرفة، الذكاء والثقافة: مجموعة القیم المعرفیة - 5

مثل القیمة االقتصادیة في المجتمع، وتعبر ھذه القیم عن میل : مجموعة القیم العملیة - 6

أجل الحصول على الثروة والمنفعة، ولھذا الفرد واھتمامھ بكل ما ھو نافع ومفید من 

السبب یتخذ الفرد من عالمھ المحیط بھ وسیلة للحصول على الثروة وتغلب على 

أصحاب ھذه القیم الطابع النفعي، فیسعى الفرد إلى االستھالك واإلنتاج والتسویق 

واستثمار األموال ویتمیز عادة بالعمل والنشاط ویكونون عادة من رجال المال 

 )2(.ألعمالوا

:وكان التصنیف كما یلي) المضمون(فقد قدم تصنیفا للقیم على أساس المحتوى  سبرنجرأما   

یمیل الفرد الكتشاف الحقائق حیث یوازن بین األشیاء من : القیمة النظریة أو العملیة-1

 .حولھ على أساس ماھیتھا ویسعى وراء القوانین بقصد معرفتھا

 .الحصول على الثروة فھم أناس مادیون بالدرجة األولىكیفیة : القیمة االقتصادیة-2

                                                
 .158، صرجع سابقالممحمد الدریج،  – )1(
 .13، صرجع سابق، المبشیر معمریة – )2(
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ویقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ للسیطرة والقوة والتحكم في األشیاء : القیمة السیاسیة -3

واألشخاص أو إدارة المؤسسات وتحمل المسؤولیات التنظیمیة والتسییر والتوجھ واألمر 

 .والنھي

مساعدة الغیر وعادة ما یمتاز من تطغى لدیھ وھي االتجاه نحو : القیمة االجتماعیة-4

 .ھذه القیمة بالعطف والحنان واإلیثار وخدمة الغیر

فیقصد بھا اھتمام الفرد ومیلھ إلى ما ھو جمیل من ناحیة الشكل أو : القیمة الجمالیة-5

في الحركة أو في الشكل أو في األصوات في الطبیعة أو ( التوافق واالنسجام والتناغم 

 ...)تاج البشريفي اإلن

تعني ھذه القیمة میل الفرد الشدید إلى معرفة حقیقة ما وراء الطبیعة : القیمة الدینیة-6

ومعرفة أصل اإلنسان وخالقھ ومصیره، ویؤمن بوجود قوة عظیمة تسیطر وتتحكم في 

 )1(.العالم وتوجھھ فیسعى باستمرار إلى معرفتھا أو إلى االرتباط بھا والتقرب منھا

سبرنجر استلھمھ من تصنیف ) سلما( مقیاسا  ألبورتضع ولقد و springer والذي یصنف  

حیث ) النظري، االقتصادي، السیاسي، االجتماعي، الجمالي، الدیني( البشر إلى ستة أنماط 

:منھا) سلمھ(مشیرا أن ھناك نقاط ضعف في مقیاسھ  ألبورتانتقده   

ى صعوبة النتیجة عند البراغمتیین التصنیف قد أھمل القیم الحسیة حیث لم یذكر مد-1

 ). غیاب القیم عند النفعیین(

كما أن ھناك تصنیفات أخرى قام بھا  .صعوبة تطبیق التصنیف على جمیع األفراد-2

مجال القیمة وموضوع القیمة ووفق (وكان التصنیف وفق عدة منظورات  ریتشرالباحث 

  :باختصاروالجدول التالي یوضح ذلك ولكن ) مجموعة من المعاییر

  

  

  

  

                                                
 .158ص رجع سابق،الممحمد الدریج،  – )1(
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 تصنیف ریتشر لمنظومة القیم 
 

 

المنظورات       
 

 الترتیب

 
 مجال القیمة

 
 موضوع القیمة

 
 وفقا لمجموعة من المعاییر

1 -  
 

 القیمة الشیئیة
 
 

: قیمةأخالقیةمثل
 الصدق والخیر

 معیار الذاتیة والموضوعیة

 
2 -  

القیمةالبیئیة 
كالحفاظ على البیئة 

 والنظافة

: قیمةاقتصادیةمثل
 المنفعة

ة والخصوصیةمعیار العمومی  

3 - القیم الذاتیة  
 كالشجاعة والذكاء

قیمة جمالیة وتحددھا 
طبیعةالعالقات 

 االجتماعیة

 النھائیة والوسیطیة

4 - القیم الجماعیة  
كالعالقات 
االجتماعیة 

 ونوعیتھا

قیم سیاسیة كالسلطة 
 والحریة

 معیار المضمون

5 - القیم المجتمعیة  
كالمساواة 
 والواجبات

 قیم دینیة كالحق
 والخیر

العالقة بین مختص القیمة 
 والمستفید منھا

6 -   
 ـ

قیم العقل كحب 
 المعرفة والعلم

 
 ـ

7 -   
 ـ

قیم عاطفیة كالعالقات 
-الحب–بین الجنسین   

 
 ـ

8 -   
 ـ

النواحي  –قیم بدنیة 
- الجسمیة   

 
 ـ

9 -   
 ـ

كل ما  –قیم مھنیة 
-یتعلق بالعمل والمھنة  

 
 ـ

10-   
 ـ

قیم اجتماعیة كل ما 
مستقبل األفراد  یمس

 والمجتمع

 
 ـ

 (*) عبد الرزاق عریف، المرجع السابق ص ص37- 40.
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:خصائص القیم  
من خالل ما سبق فإن التعرض لدراسة خصائص القیم كأحد المفاھیم المنظمة لحیاة وسلوك 

أفراد المجتمع من األھمیة العلمیة لفھم طبیعة المجتمع ومن ثم السبیل إلى تنمیة ھذه القیم 

:مكن اختزال أھم خصائص القیم فیما یلي من نقاطلدى األفراد واآلن ی  

إن القیمة میزة من میزات الموجودات، أشیاء أو أفكار أو أشخاص ومھما امتلكت ھذه   -1

الموجودات ھذه المیزة أو میزة ما إال وتصبح مرغوبة فیھا من طرف األشخاص 

 .والجماعات

لذلك فإن القیمة بالنسبة إن القیمة تمنح نظاما واتساقا للوجود كما تعطیھا معنى و  -2

رائعة أو قطعة موسیقیة جمیلة، والذي " قصیدة شعریة" لمحتضنھا البد أن تحقق مثل 

 .یتصور الفرد، یستحق في نظره أن یظھر للوجود ویتحقق

للقیمة أیضا جانب مثالي أو متعالي وھنا یعني ارتباطھا الشدید بالمثل العلیا حیث ھذه   -3

من القیم كاألخالق، الخیر، العدل، التواضع، الحب،  األخیرة تحتوي على العدید

 ...الحریة

للقیمة أیضا بعد واقعي وموضوعي، على أن ما ینبغي أن نؤكد علیھ بھذا الخصوص   -4

ھو عدم وجود مستوى واحد من مستویات الواقع، بمعنى أن اإلنسان یختلف في 

 .مستویات كثیرة

 ).سلبي وإیجابي(ا قطبان إن لكل قیمة ضدھا، بمعنى أن القیم یتجاذبھ  -5

في بعض الحاالت وأكثرھا تكون القیم المراجع أو مرتكزات للسلوك وللمعاییر   -6

وللمؤسسات، فقیمة العدالة مثال یقام لھا العدید من المؤسسات واللوائح والتنظیمات 

 .للحرص على نشرھا وتطبیقھا

لزمان ومن حیث القیم لیست مطلقة فھي نسبیة أي من حیث ارتباطھا بالمكان وا  -7

 .ارتباطھا بالنموذج المجتمعي المنشود، فلكل عصر قیمھ ولكل بلد قیمھ

لكل شخص ولكل جماعة منظومة من القیم الخاصة وتكون متوازنة في الكثیر من   -8

 .األحیان كاإلرث التاریخي للمجتمع الذي یشكل الروافد األساسیة لتشكیل نسق القیم
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قیمة العدالة، قیمة الصحة، : ى قوانین وتشریعات مثلتترجم القیم في بعض الحاالت إل  -9

 )1(.قیمة المعرفة، قیمة األسرة وقیمة التعاون

:أھمیة القیم - 6  
للقیمة أھمیة بالغة في حیاة المجتمعات وفي جمیع المراحل التاریخیة فالمتتبع للتاریخ یجد 

الحضارات القدیمة أھمیة القیم في تكوین وبلورة الشخصیة الوطنیة والمساھمة في قیام 

والحدیثة أیضا، وال یمكن االستغناء عنھا ما دامت إلزامیة في المجتمع وعلیھ فھناك أھمیة 

:للقیم نذكر منھا ما یلي  

القیم ضروریة ألنھا تمنح األشیاء طعمھا وتمكن من البحث المستمر عن معنى الحیاة  -

 )2(.اجھا في المجتمعوتحقیق مثال المجتمع ونموذج اإلنسان واكتمال شخصیتھ واندم

إن الدراسات والتجارب العلمیة سواء في السوسیولوجیا أو السیكولوجیا حول القیم في  -

تكوین االتجاه اإلنساني وتوجیھ سلوكنا، توضح مدى أھمیة القیم في تكوین االتجاه 

قیمة الوقت عند اإلنسان الیاباني ھي قیمة عظمى : اإلنساني وتوجیھ سلوكھ، مثال

لھ ال یمكن أن یتخلى عنھا في كل زمان ومكان لما لھا من تأثیر على حیاتھ بالنسبة 

 .الیومیة بینما في المقابل ھناك من ال یرى قیمة الوقت كما یراھا اإلنسان الیاباني

تمثل القیم عامل من عوامل التأثیر في األفكار واالختیارات والسلوكات ومن خاللھا  -

) تشكیلة وجدانیة(ایات، إذن القیم مكون نفسي یسعى األشخاص لبلوغ األھداف والغ

 .وھكذا تتحول القیم إلى دافع یسعى من خاللھ الفرد إلى تحقیق غایة نبیلة

   )1(.تحدد السلوك المقبول والمرفوض والصواب والخطأ وتتصف القیم بثبات نسبي كبیر -

اء مع بعضھا تمثل القیم الجسور التي تمكن التكوینات المختلفة للمجتمع من االلتق -

البعض، التقاء قیم معبرة عن الذوات، إنھا اإلطار الذي یتحقق في داخلھ االندماج 

المجتمعي بالمقدار الذي تدعوا إلیھ منظومة القیم بین الفئات االجتماعیة ذات الثقافات 

 .الفرعیة

                                                
 .156 -155ص ص  سابق،المرجع المحمد الدریج،  – )1(
 .188، ص2000ردن، ، دار الفكر للطباعة، األ1، طعلم النفس االجتماعيخلیل عبد الرحمان المعایطة،  – )2
، دار 4ط ،لمختلفةاالسلوك التنظیمي، دراسة السلوك اإلنساني الفردي والجماعي في المنظمات محمد قاسم القریوتي،  – )1(

 .157، ص2003الشروق للنشر والتوزیع، دمشق، 
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تساعد الفرد على تحمل المسؤولیة اتجاه حیاتھ لیكون قادرا على تفھم كیانھ الشخصي  -

 .والتمعن في قضایا الحیاة التي تھمھ وتؤدي باإلحساس بالرضا

 .تھیئ األساس للعمل الفردي والجماعي الموحد -

:صراع القیم - 7  
إن التعدد الفرعي للقیم السائدة في المجتمع یؤدي إلى حالة من الصراع القیمي، وذلك من 

نتج عن ذلك صراع بین خالل التغییر في القیم الذي سببھ عدم التنظیم الكامل فیھا، ی

المنظومة القیمیة لدى الفرد، وھو یعني عدم االتساق واالنسجام داخل نسق القیم، أي ھناك 

اختالف وتعارض بین القیم وبالتالي یحدث تغییر على مستوى السلوك الفردي، فمثال القیم 

ة ألن ھذا التي یحملھا األجداد واآلباء تختلف عن القیم التي یحملھا األبناء، بكل بساط

االختالف في القیم سببھ أن جیل األجداد واآلباء غیر جیل األبناء، فھذا األخیر تأثر بوسائل 

إلخ، ...عدة منھا وسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة والمرئیة، الكتب، المجالت، االختالط

اد، وكذلك في الواقع أن النظرة إلى األشیاء وتقویمھا یؤدي إلى صراع قیمي لدى األفر

فنظرة الطبیب ورجل الدین والعالم والجاھل والرفیع والوضیع تختلف عن بعضھا البعض 

ألنھ یدل على ترتیب خاص للقیم في سلمھا عند كل منھم، لكن ھذا ال یعني أن القیم ال تبقى 

داخل النسق القیمي دائما منسجمة ومتعایشة في سالم، ذلك أنھ كثیرا ما یحدث صراع بین 

رضتین أو أكثر داخل الفرد الواحد، فقد تتصارع على سبیل المثال قیمة الكرم قیمتین متعا

وفي األخیر تكون الغلبة إلحدى القیمتین، فعندما تتغیر القیم أو ) البخیل(وقیمة حب المال 

المثل العلیا على المستوى االجتماعي العام فكثیرا ما ینعكس ذلك على سلم القیم لدى 

بعد فترة تردد وصراع، قد تطول أو تقصر، فتسیطر من جدید  الشخص فبعد ترتیب قیمھ

)1(.إحدى القیم ومثل ذلك یحدث في المجتمعات  

وإن لألدوار في المجتمع تأثیر على القیم، ویتضح ذلك من خالل أن الفرد یقوم بدورین أو 

أكثر في المجتمع، مما ینعكس على الشخصیة ویخلق الكثیر من المشكالت، ومثال على 

:ذلك  

                                                
 .157، سابقالمرجع المحمد الدریج،  )1(
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رجل الشرطة الذي علیھ أن یحفظ األمن وأن یقبض على شقیقھ المجرم، ومن الطبیعي أن   -

سنة الحیاة تحتوي على االختالف والتباین والتضاد والتدافع بین األفراد وحركاتھم وأھدافھم، 

وتختلف ھذه الطبیعة من إنسان آلخر ومن مجتمع آلخر، ومن بیئة إلى أخرى، ما یؤدي إلى 

بین الطبقات االجتماعیة، وبالتالي ھناك أزمة اجتماعیة تعرف بالصراع  حدوث صراع

 .القیمي، فكل فرد یسعى إلى تحقیق قیمھ في الواقع

وصراع القیم أیضا سببھ أن القیم یتجاذبھا قطبان، قطب إیجابي، وقطب سلبي مما یجعلنا   -

طب السلبي ما یمكن أن نعتقد القطب االیجابي ھو الذي وحده یشكل القیمة، في حین یمثل الق

  )2(".عكس القیمة، القیمة المضادة" نسمیھ 

ویرى محمد عبد الجبار الشبوط، أن المتتبع للصیرورة التاریخیة االجتماعیة الثقافیة وحتى 

الطبیعیة والجغرافیة، أن الھویة والقیم تتفاعل من خالل الھویات الفرعیة او تولد من خالل 

یدة مشتركة عابرة للحدود األثنیة بدون أن تلغى األثنیات، ھذا التفاعل منظومة قیم جد

ویتداخل مع ھذا التفاعل الداخلي بین الفئات تفاعل خارجي بینھا وبین العالم، حیث یصعب 

الحدیث عن المجتمعات المنقطعة بالكامل عن غیرھا، حیث نعلم أنھ باستثناء حاالت محددة 

ت في حالة تفاعل مستمر فیما بین فئاتھا المختلفة فإن البشریة خاصة في العالم القدیم، كان

ویؤدي ھذا التفاعل إلى سلسلة من التداعیات تنتھي باختراق قیم جدیدة منظومات القیم 

  .المشتركة أو الفرعیة في المجتمع المعطى

ویلعب الغزو العسكري والتجارة والترجمة والتبادل السیاحي والثقافي وحتى العالقات  -

إلخ، دورا أساسیا في ...وى الشخصي، ووسائل االتصال، والعولمة، واالحتكاكعلى المست

  .تولید صراع القیم

، حیث نلمس )الداخلیة أو الخارجیة(وكما یمكن أن یظھر الصراع القیمي في عملیة الھجرة 

صراع القیم عند انتقال الفرد إلى مجتمع أجنبي یخالفھ العادات والتقالید وطرائق 

خ، واندماج الفرد في ثقافة غیر الثقافة األصلیة وذلك ما ینتج عنھ صراع القیم إل...التفكیر

  )1(.وبحدة، ویظھر ذلك حتى من خالل اللغة واللباس والحركات والسلوكات
                                                

 .155، ص نفس المرجع محمد الدریج،  )2(
، 1987، دار الفكر العربي، القاھرة، ، الصراع القیمي لدى الشباب ومواجھتھ من منظور التربیة االسالمیةالسید الشحات أحمد حسن )1(

 .104ص
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ومن دون شعور یصبح األفراد یمارسون ھذه القیم الدخیلة على شخصیاتھم مما یولد 

  .إلخ...سلوكات خطیرة، مثل التطرف والعزلة والشتم و

وأن ھناك ضغوطات ھادفة إلى امتصاص الصفات والممیزات، والقیم الثقافیة عند 

المھاجرین وجعلھم یتخلون عنھا لصالح ممیزات وقیم وصفات المجتمع المضیف، قد تؤدي 

بالمھاجرین إلى الشعور، والدونیة واإلحباط، وفي بعض الحاالت تؤدي إلى السلوك العنفي 

    )2(.والعدواني

  :یاس القیمق. 8

لقد أسفرت األبحاث التي تناولت منظومات القیم بالدراسة والتحلیل وخاصة في مجال علم 

النفس االجتماعي، على وضع العدید من المقاییس التي نستخدمھا في قیاس القیم، ویمكن 

  :تصنیف األدوات المستخدمة في قیاس القیم إلى مجموعتین

االستبیان، : وفة والمتاحة في البحوث االجتماعیة مثلمجموعة أدوات جمع البیانات المأل. 1

  .واالستخبار، وتحلیل المضمون

و " فرنون وألبورت" عدد من المقاییس التي صممت خصیصا لقیاس القیم كاختبار . 2

، وھو  جاندر الندزيوفلیب فرنون  جوردن ألبورتفقد أعد ھذا االختبار " جاندر الندزي"

، "سبرانجر" القیم، ویستند االختبار إلى إطار نظري وضعھ  من أشھر االختبارات لقیاس

  : ومیز فیھ بین أنماط ستة من القیم، وھذه األنماط الستة ھي

  .القیمة النظریة  -

  .القیمة االقتصادیة -

  .القیمة الجمالیة -

  .القیمة االجتماعیة -

  .القیمة السیاسیة -

 .القیمة الدینیة -

                                                
، 2002، دار النھضة العربیة، لبنان، 1، طیة والمجتمع العالمي واالعالمالھویات الوطنعلي أحمد الطراح، غسان منیر حمزة سنو،   )2(

 .123ص
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فقرة، وكل فقرة تتضمن نشاطین ) 30(بھ ثالثین القسم األول : ویتكون مقیاس من قسمین

تفصیلیین، حیث یشیر كل نشاط إلى قیمة معینة من القیم الستة، وعلى المفحوص أن یختار 

فقرة تحتوي على أربعة ) 15(واحدا من النشاطین یفضلھ نسبیا عن اآلخر، أما القسم الثاني 

وكل فقرة تشیر إلى قیمة معینة اختیارات یقوم المفحوص بترتیبھا حسب تفضیلھ ھو، ) 4(

من القیم الستة، وتصحح اإلجابات التي یدلي بھا المفحوص حسب مفتاح تصحیح معد لذلك، 

.بحیث یحصل على درجة لكل قیمة من القیم الستة  

وإضافة إلى المجموعتین السابقتین في قیاس القیم، یرى بعض المھتمین بمجال القیم، 

:ق أخرى یمكن أن نقیس بھا القیم أھمھاوقیاساتھا أن ھناك وسائل وطر  

ذلك عبر مجموعة من األسئلة، أو وحدات الحدیث  ویكون:  المقابلة الشخصیة. 1

الموجھة، حسب خطة محددة للحصول على معلومات من الطرف اآلخر، ویمكن استخدام 

:ھذه الطریقة بصورة مختلفة منھا  

the open ended story :القصص ذات النھایة المفتوحة.أ وفیھا یقدم للمبحوثین   

قصصا تعالج مشكالت اجتماعیة في حیاتھم ویطلب منھم استكمالھا، ووضع نھایة لھا، 

.ویطرح تحتھا مجموعة من التساؤالت، ویطلب منھم اإلجابة علیھا  

: الصورة المشكلة. ب the problem picture توضح الصورة مشكلة اجتماعیة، ویطرح : 

.ة یطلب من المبحوثین اإلجابة عنھاتحتھا مجموعة من أسئل  

: المالحظة المنظمة. 2  

مالحظة األنشطة السلوكیة للفرد في المواقف المختلفة، وتسجیل وتحلیل ھذه النشاطات، 

واستنتاج القیم التي وجھت سلوكھ في ھذه المواقف، ومالحظة السلوك تتم بواسطة مالحظ 

.خارجي  

: تحلیل المضمون. 3  

ون من األسالیب التي تستخدم في البحوث االجتماعیة بصفة عامة، وفي ویعد تحلیل المضم

معرفة االتجاھات والقیم واألنماط الثقافیة ألفراد، ویستخدم ھذا األسلوب في الكشف عن 

.القیم، من خالل تحلیل مضمون الرسالة سواء كانت مسموعة أو مقروءة، أو مرئیة  
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ثبات المقیاس : ملیة القیاس الفعلیة وھماوال یكتمل إال بخطوتین ضروریتین تسبقان ع

وصدق المقیاس، ویقصد بثبات المقیاس التطابق بین نتائجھ في المرات المتعددة التي تطبق 

فیھا، فلو طبق المقیاس الیوم أو األسبوع القادم، فسوف یقترب في نتائجھ في المرة األولى 

:وھناك عدة طرق في قیاس الثبات  

:فیةطریقة التجزئة النص. 1  
.قسمت المقاییس إلى جزئین متناظرین، ثم حساب معامل االرتباط بین ھاذین القسمین  

: طریقة إعادة االختبار. 2  
إعادة تطبیق المقاییس على نفس مجموعة األفراد، بعد فترة ال تقل عن أسبوعین وال تزید 

نسبة عن شھرین، ثم مقارنة إجابات المرتین ومعرفة معامل الثبات من خالل حساب 

.االتفاق  

:طریقة المقاییس المتكافئة. 3  
وضع صورتین متكافئتین من المقیاس، ثم یحسب معامل ارتباط الصورتین بعد تطبیقھا 

.على نفس األفراد  

:طریقة تحلیل التباین. 4  
تعتمد على تحلیل تباین بنود المقیاس وأسئلتھ، أما صدق المقیاس فیعني أن یقیس المقیاس ما 

الظاھري، المضمون، التنبؤ، التالزمي، التجریبي، [ الصدق : وھو أنواعوضع لقیاسھ، 

].صدق المفھوم، التطابقي، العاملي  

ویكون االختیار صادقا إلى الحد الذي یقیس السمة، أو الخاصیة التي أعد لقیاسھا، وعدم 

:تأثره بالمتغیرات األخرى، الصدق ھو  

  

 ھمدى تأدیة االختیار للغرض الذي وضع من أجل. 

 الدقة التي یقیس بھا االختیار ما وضع لقیاسھ. 

 1(.قیاس االختیار فعال على ما وضع لقیاسھ(  

                                                
  .44-41، صسابقالمرجع العبد الرزاق عریف،   )1(
 .193ص سابق،المرجع الخلیل عبد الرحمان المعایطة،  )2(
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:التمییز بین القیم واالتجاھات. 9  
:یمكن تحدید طبیعة التداخل بین القیم واالتجاھات بما یلي  

 .كالھما من موجھات السلوك -

 .كالھما مفھومان مكتسبان -

 .كالھما قابل للتعدیل والقیاس -

 .تكون كل منھما من ثالثة أبعاد معرفیة ووجدانیة وسلوكیةی -

 .كالھما یدخل في تشكیل المعتقدات -

: أما أوجھ االختالف بینھما  
 .القیمة أكثر دیمومة وثباتا من االتجاه -

 .القیمة تعتبر أساسا لالتجاه -

 .تكون القیمة مغلقة بدرجة أكثر من االتجاه -

 .جاھاتالقیم توجھ السلوك بدرجة أعلى من االت -

 )2.(غالبا ما تكون القیم ذات طابع اجتماعي بدرجة أكبر من االتجاه -
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:القیم الوطنیة: ثانیا  

: مفھوم القیم الوطنیة. 1  

إنھ من البدیھي أن كل األنظمة التربویة الوطنیة تركز بدرجات متفاوتة، على تزوید النشء 

یاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، لدیھا بتوجھات، وقیم أساسیة في المجاالت التربویة، والس

ومن ھنا جاء موضوع القیم الوطنیة والسیاسیة، حیث تنتھج النظم التربویة، أسالیب عدة 

على مختلف أشكالھا من أجل غرس القیم والتوجھات، والمبادئ لدى مواطنیھا، لخلق نوع 

ھا عملیة التنشئة من االستمراریة واالستقرار وما دام أن فترة الطفولة ھي أھم فترة تتم ب

التربویة، والوطنیة والسیاسیة، فإن أھم وسیلة من وسائل المدرسة لغرس القیم الوطنیة لدى 

.األطفال، ھو المنھاج الذي یعزز القیم الوطنیة والثقافیة  

والقیم الوطنیة وما تحملھ من ثوابت األمة من اللغة والدین ووحدة الوطن والعلم الوطني 

والخریطة السیاسیة وحب الوطن، والوطنیة، والمواطنة، وحقوق  والحدود الجغرافیة،

إلخ، فإن الحكومات تعمل جاھدة لتكریس ھذه القیم لدى أفرادھا، ...اإلنسان، والدیمقراطیة

وتنمیتھا بشتى الوسائل، وفي ھذا الصدد قال رئیس الحكومة الجزائري في الذكرى التي 

سیخ الوطنیة وحب الوطن في نفوس أبنائنا البد من تر" صادفت الیوم الوطني للشھید 
  )1(".للمحافظة على الوطن الجزائري

كما تتجلى واضحا القیم الوطنیة، فیما أصدرتھ وزارة التربیة الوطنیة تعلیمة مؤرخة في 

موجھة لجمیع مدراء التربیة، تدعوھم فیھا إلى إلزامیة تزوید جمیع األقسام  2007.11.24

ني حسب المقاییس المحددة، على أن یوضع في الزاویة األمامیة للقسم، الدراسیة بالعلم الوط

باعتباره رمزا وطنیا، كما ألزمت ذات التعلیمة مدراء المؤسسات التربویة لمختلف 

األطوار، بتحفیز التالمیذ على حفظ النشید الوطني، وبینت تعلیمة وزیر التربیة، طریقة 

االعتدال عند رفع وخفض العلم الوطني، مع الحفظ تحیة العلم، التي حددھا في االنضباط و

المتقن للنشید الوطني، ومما سبق نصل إلى خالصة مفادھا أن القیم الوطنیة تعكس الشعور 

بالھویة الوطنیة، وتنمیة فھم أفضل للنظام السیاسي وخلق الوالء، واالنتماء للوطن وللنظام 

                                                
على الساعة الثامنة . 18/02/2007، یوم ألرضیةالقناة ا التلفزیون الجزائرينشرة األخبار   مقابلة مع رئیس الحكومةعبد العزیز بلخادم، )1(

 .وعشر دقائق مساءا
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مجموعة من القیم المتعلقة بالوطن وثوابتھ السیاسي، وعلیھ فالقیم الوطنیة تحمل في طیاتھا 

  .األساسیة، ذلك ما یحفظ الكیان السیاسي للدولة، واالنتماء األثني أو الثقافي لسكانھا

ویرى بعض المحللین أن الوطنیة ركیزة أساسیة ووجھة اجتماعیة وكیانا محصنا من كل 

لواحد، وكانت الوطنیة إحدى المحاوالت الزائفة لتبدید أواصر التالحم بین أفراد المجتمع ا

القیم التي صانت الشخصیة الوطنیة الجزائریة عبر التاریخ، خاصة إبان االحتالل الفرنسي 

اإلسالم دیننا :" وصونھا من الذوبان في ثقافات أخرى، كما قال عبد الحمید بن بادیس
  ". والعربیة لغتنا والجزائر وطننا

من القیم و االتجاھات كالوطنیة التي تعني حب الفرد والقیم الوطنیة تجسد في الواقع العدید 

و إخالصھ للوطن، واالنتماء إلى األرض و الناس والعادات والتقالید والفخر بالتاریخ 

إلخ، والمواطنة التي تشمل االنتماء إلي الوطن ...والتفاني في خدمة الوطن، والتضحیة

ینبغي احترامھا في كل الظروف  وتمنح الفرد صفة المواطن، حیث لھ حقوق وعلیھ واجبات

.واألحوال  

:نماذج من القیم الوطنیة. 2  
:الدیمقراطیة. أ  

تعني حكم الشعب حیث یمارس فیھا المواطنون الحكم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، أي 

كیف یكون األفراد مواطنون ال رعایا، ولتحقیق ذلك البد من تمكین الفرد من تعزیز فاعلیتھ 

الشأن العام، والدیمقراطیة في عصرنا الحالي نموذج ومنھج تفرضھ ومشاركتھ في 

ضرورات التعایش السلمي بین األفراد والجماعات، ولیست عقیدة أو إیدیولوجیا، بل منھج 

التخاذ القرارات العامة، وفق أسلوب الحوار والشراكة مع اآلخرین، ویذھب فؤاد الصالحي 

اءة التحلیلیة لعینة مكونة من ثالث مقررات من خالل دراستھ التي اعتمدت على القر

الجدیر بالذكر أنھ رغم كثرة استخدام وتردید مفھوم الدیمقراطیة :" دراسیة یمنیة حیث یقول

حتى أصبح یفھم بأكثر من معنى إال أن ھناك ثالث صفات أساسیة ال یمكن أن توجد 

:الدیمقراطیة دونھا وھي  

 

 .االعتراف بالحقوق السیاسیة -
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ة المتساویة، وھنا یكون سیادة القانون كقاعدة أساسیة لتحقیق المساواة في المواطن -

 .الحقوق والواجبات بین أفراد المجتمع

وتعني التداول السلمي للسلطة عن طریق االنتخاب لتجسید مبدأ : الصفة التمثیلیة -

الشعب مصدر السلطة، وحق المجتمع في انتخاب ممثلیھ في البرلمان والمجالس 

، وبالتالي إذا تحققت ھذه الصفات األساسیة في الواقع أدى ذلك إلى الدفاع )1(المحلیة

عن الحقوق، وإثبات الذات، وبالتالي تصبح الدیمقراطیة قیمة وطنیة ھدفھا النظام 

العام، وتحقیق فكرة الحق والعدل والمساواة للجمیع، وبذلك تكون االختالفات 

 .عنف من خالل مراقبة السلطةوالتباینات في المصالح بعیدة عن لغة ال

وعلى ھذا األساس تستھدف التربیة في المجتمع الدیمقراطي تحقیق القیم والمبادئ واألفكار 

التي یتضمنھا اإلطار األیدیولوجي الدیمقراطي للمجتمع عن طریق غرسھا في األفراد، 

ربویة وتشكیل اتجاھاتھم وتكوین سلوكھم على أساسھا، وعن طریق تھیئة المواقف الت

  )2(.والتعلیمیة الصحیحة لضمان ھذا التشكیل

ولعل حجر الزاویة في بناء الدیمقراطیة وتشیید الدولة العصریة ھو تأكید حق المواطنة 

وترسیخھ، وھو یعني تكفل مؤسسات الدولة بحمایة الحقوق المدنیة والسیاسیة المعترف بھا 

دون تمییز على أساس العرق أو الدین أو  لألفراد والجماعات، ومعاملتھم على قدم المساواة

وبالتالي یعتقد كل فرد من خالل تكافؤ الفرص أن لدیھ حریة  )1(.اللغة أو أي انتماء سیاسي

وإن المبادئ التي تشكل الدیمقراطیة ھي نفسھا  )2(.المشاركة في القیم التي یقرھا المجتمع

وجد فاعلون اجتماعیون إال إذا التي تقتضي وجود الفاعلین االجتماعیین أنفسھم، ولن ی

توافق الوعي الداخلي بالحقوق الشخصیة والجماعیة مع االعتراف بتعدد المصالح واألفكار 

وخصوصا تعدد الصراعات بین السادة والمسودین، وأخیرا مسؤولیة كل فرد اتجاه الثقافة 

                                                
  .11:20على الساعة  25/02/2007یوم  /http/www.wfrt.org/ced/studes/res2a htn.: نقال عن الموقع )1(

  
 .242، ص1981، دار النھضة، بیروت، 3، ط، في اجتماعیات التربیةمنیر المرسي سرحان )2(
 .174، ص2003، دار طالس للنشر، الجزائر، 2، طو علم اجتماعي نقدي، دراسات نظریة وتطبیقیةنحالعیاشي عنصر،  )3(
  171، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، د س، ص، علم االجتماع السیاسي میدانھ وقضایاهمحمد السویدي  )4(
 .419، ص 1997لترجمة، ، ترجمة أنور مغیث، المجلس األعلى ل، نقد الحداثةآالن تورین )5(

 

http://www.wfrt.org/ced/studes/res2a
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كن ترجمتھ على إلخ، وھو ما یم...المشتركة المشبعة باألفكار والقیم والعادات والمعارف

: مستوى المؤسسات السیاسیة بواسطة مبادئ ثالثة ھي  

 .الوعي بالمواطنة واالنتماء إلى مجموع قائم على الحق القانوني -

 .التمثیل االجتماعي للقادة والسیاسة -

 .االعتراف بالحقوق األساسیة وأن على السلطة أن تحترمھا -
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:حقوق اإلنسان -ب  
المدنیة، السیاسیة، االجتماعیة، االقتصادیة، [ مس إن حقوق اإلنسان بفئاتھا الخ

مترابطة مع بعضھا البعض وغیر قابلة للتجزئة وھي تكمل وتعزز بعضھا البعض، ] الثقافیة

فالحقوق المدنیة والسیاسیة تمكن األفراد من القدرة على نسل حقوقھم االقتصادیة 

حقوق اإلنسان، وإن نشر  واالجتماعیة، وھنا یكمن دور الدیمقراطیة في احترام جمیع

وتعمیم ثقافة حقوق اإلنسان في المجتمع یتحقق عن طریق التعلیم والتربیة، وھنا تبرز أھمیة 

المناھج الدراسیة في نشر ھذه القیم، وتعتبر المناھج الدراسیة إحدى القنوات األساسیة التي 

والمبادئ واالتجاھات  تنقل الوعي القومي إلى أذھان التالمیذ، فتعرفھم وتغرس فیھم القیم

بما یتناسب وأبعاد المجتمع كالتعریف بحقوق اإلنسان من تعلیم وصحة وحیاة كریمة وأمن 

فردي والمعاملة الحسنة والكرامة والعزة والمساواة في حق التمتع بحمایة القانون، حریة 

سیة، التنقل، اإلقامة، وحق المغادرة وحق الجنسیة، حریة الفكر، حریة األحزاب السیا

والجمعیات الخیریة ذات البعد االجتماعي واإلنساني، و حق إنشاء النقابات، حق التامین، 

الو م أ، فرنسا، : وعلیھ فالیوم نجد تردید الكثیر من دول العالم مثل. حمایة األمومة والطفولة

سان إلخ، مفھوم حقوق اإلنسان وھنا البد من اإلشارة إلى أن حقوق اإلن...ألمانیا، إنجلترا

تستلھم مضمونھا من األخالق والقیم اإلنسانیة والمبادئ الدینیة والقوانین الطبیعیة ، وبالتالي 

من اإلعالن ) 19(أصبحت حقوق اإلنسان قیمة وطنیة ال مفر منھا، ولقد جاء في المادة 

العالمي لحقوق اإلنسان لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر ویشمل ھذا الحق 

)1(.اعتناق اآلراء دون مضایقة حریتھ في  

یزخر الحقل النفسي االجتماعي بالعدید من الظواھر والقضایا التي    :االنتماء الوطني. ج

تمس الوجود اإلنساني، بل وتحدد ھذا الوجود ومتغیراتھ، وتعتبر قضیة االنتماء من القضایا 

ي تناولتھا العلوم االنسانیة المحوریة في واقعنا االجتماعي، وھو من الموضوعات الھامة الت

كعلم النفس وخاصة االنتماء للوطن فالشعور باالنتماء یؤدي دورا ھاما في تحدید عالقة 

األفراد بوطنھم أو مجتمعھم الذي یعیشون فیھ، ویقابلھ الشعور باالغتراب والعزلة والوحدة 

متواجد معھ مقبوال النفسیة ویعني االنتماء الوطني ھو شعور الفرد بكونھ عضوا في مجتمع 

                                                
 .136، ص2002، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر، لبنان، 1، طاإلنسان والبیئة، مشكالت وحلولعلي العطار،  )1(
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في وسطھ، ومستحسنا بین أفراده، یحس بالفخر واألمان فیھ، یعمل من اجل خیره ونصرتھ، 

ویعتز بوالئھ لھ، وھو سلوك األفراد من خالل تفاعلھم بإیجابیة مع قضایا مجتمعھم 

وإخالصھم لقیم ھذا المجتمع وتحملھم للمسؤولیة فیھ، واالنتماء كحاجة نفسیة اجتماعیة 

ق للفرد عند إشباعھ رغبتھ في التواجد مع اآلخرین في رقعة جغرافیة معینة یماثلھم في یحق

كثیر من الخصائص كالوطن الواحد واللغة الواحدة والمصیر المشترك والعادات والتقالید 

)1(.المشتركة  

فاالنتماء للوطن بمثابة ضمیر داخلي یوجھ ویرشد بحیث یعمل المواطن ما علیھ على أكمل 

جھ، وبارتیاح فھو الرقیب الداخلي في نفسھ وباندفاع تلقائي دون إشراف سلطة آمرة، و

واالنتماء عمل مثل أن یكون قوال وكالما، فھو سلوك یتضح في كل خطوة على طریق 

الوطن، وأمام ناظریة األھداف التي تسعى البالد لبلوغھا من تطور ونماء، وصور للحیاض 

لوغ أسمى المراتب ما بین الدول واألمم، وإن معرفة وتحریر للمغتصب من األرض وب

ھي بمثابة ) رایتھ، نشیده الوطني، عاداتھ، تقالیده، لغتھ، لباسھ الشعبي، آثاره(رموز الوطن 

جزء من االنتماء الوطني التي عن طریقھا یدرك الفرد بصورة واضحة الروابط التي تشكل 

وبحكم الدراسات التي تناولت  )2(.تزاز بھاألمة ومن ثم العمل على التمسك بالوطن واالع

موضوع االنتماء بینت أن االنتماء یعتبر أحد العوامل التي یكون من خاللھا الفرد موحد 

بالجماعة لكونھ جزءا مقبوال منھا ویستحوذ على مكانة متمیزة فیھا، واالنتماء لیس سلوكا 

نتماء كالوطن، أو المجتمع أو لذاتھ وإنما ھو رباط یصل العالقة بین األفراد وموضوع اال

الجماعة أو المھنة، إذن االنتماء حاجة اجتماعیة تدفع الفرد إلى تكوین عالقة اجتماعیة 

أن االنتماء حاجة نفسیة أساسیة  "ماسلو" بموضوع االنتماء، وقد بین علماء النفس مثل 

إلى أن ینتمي إلى  لدى اإلنسان وھي مرتبطة ارتباطا وثیقا بدافع األمن، فكل فرد في حاجة

شخص معین أو إلى أسرة أو جماعة أو وطن ویوجد نفسھ بموضوع انتمائھ، ویشعر معھ 

)1(.باأللفة واألمان  

: الرموز الوطنیة -د  

                                                
   145 - 144 ص ، صمرجع سابقبشیر معمریة،  )1(
 .68 - 76صص ، رجع سابقالمختام العناتي، محمد عصام طربیة،   )2(
 .145، صمرجع سابقبشیر معمریة،  )3(
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َم الوطني،  وھي كل ما یدل و یرمز ویشیر إلى السیادة الوطنیة وما تعلق بالوطن كالعل

إلخ، وإن ھذه المقومات األساسیة للشخصیة ...النشید الوطني، اللغة، الدین، العملة، التراث

الوطنیة تجعل الفرد الجزائري یتمیز عن غیره من األفراد والمجتمعات األخرى، وفي 

الوقت نفسھ تكون ھذه العوامل ھویة الفرد وھویة المجتمع، وإن ھذه الخصائص التي تمیز 

ریخ األمة ألنھا راسخة الوطن عن غیره من األوطان تتصف بالثبات واالمتداد العمیق في تا

وكذا باالستمرار واالنتقال عن طریق اإلرث االجتماعي إلى . طبیعیا في كینونتھا وھویتھا

.األجیال القادمة مما یوفر لھا فرص االحتفاظ والبقاء واالستمرار  

وإن الشيء األساسي في ھذه الرموز ھو الدین، فالدین اإلسالمي ھو القوة الخارقة التي یثق 

لفرد الجزائري لحمایتھ من الذوبان في ثقافات أجنبیة، وبالتالي فالدین اإلسالمي عند فیھا ا

معتنقیھ لیس حالة ھامشیة في الحیاة الیومیة یمارسھ األفراد كما تمارس األنشطة الحیاتیة 

األخرى، بل إنھ نشاط جوھري وأساس یسعى األفراد لتمثل قیمھ وأوامره ونواھیھ 

فالدین یحفظ اللغة من خالل  )1(.ما یتعارض معھ فكرا وعمالبالمحافظة علیھ ورفض 

تدریسھ وحفظھ، والعلم الوطني یرمز لإلسالم ودین الدولة، والعملة تحمل قیم الثقافة 

الوطنیة العربیة اإلسالمیة، والتراث یجسد حقیقة الدین اإلسالمي منذ آالف السنین والنشید 

دفاع عن الحق واألرض ونبذ الظلم واالستبداد، الوطني یدعو إلى حب الوطن والتضحیة وال

وھذا یتفق مع بیان أول نوفمبر الذي ركز على مبدأ الدین اإلسالمي كإطار حضاري وھویة 

وطنھ، كما اعتبر مبادئھ اإلطار العام الذي تتم فیھ المواصفات لقیام الدولة الجزائریة وكذا 

)2(.خصوصیات نظامھا السیاسي المستقبلي  

)3(.على أن اللغة العربیة ھي عنصر أساسي للھویة الوطنیة 1976ثاق كما نص می  

وتعتبر القیم الوطنیة المتعلقة بالرموز الوطنیة من أھم القیم التي تحرص علیھا الدولة بنفسھا 

ق  ألن ھذه القیم تتعلق بالسیادة الوطنیة وتشجیع فھم أفضل للنظام السیاسي وعناصره، وخل

ة  )3(.وتاریخھا ورموزھا الوالء للدولة ولألمة وطن والدول والعلم ھو احد الرموز الوطنیة لل

اه  ھ الجب ي ل فلھ القدسیة والعلیاء وھو یخفق في المعالي مؤكدا العزة والشموخ والمجد وتنحن
                                                

 144، ص  نفسھ المرجع، بشیر معمریة )1(
 .118، ص1997، دار األمة للنشر، الجزائر، 1، طالمنطلقات، االنعكاسات، النتائجحسن بركة، أبعاد األزمة في الجزائر،  )2(
 .155، ص1986، الجزائر، 1980 -1962، التنمیة االجتماعیة ونظام التعلیم الرسمي في الجزائرمصطفى زاید،   )3(
 .73، ص2006، عالم الكتب، القاھرة، 1، ط، التنشئة السیاسیة لطفل ما قبل المدرسةأمل خلف )1(
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ا عن  ة لتمییزھ ة للدول ل الشخصیة االعتباری و یمث دي، فھ ھ األی وتخفق لھ القلوب وتصفق ل

جنود وترتفع على البنایات الرسمیة والحكومیة ویحملھا األفراد غیرھا من الدول، ویحملھا ال

ان ى المك یادة عل ز للس و رم الت، وھ اد والحف ة واألعی بات العام ي المناس ید  )4(.ف ا النش أم

ي  الوطني الجزائري فھو شعر مغنى یدخل القلب بسھولة ویغرس فیھا المثل والقیم العلیا وف

الروح و حیة ب وطن والتض دمتھا حب ال ھ مق ھ وكرامت ي سبیل حریت ك ف ل ذل ل ك دم واألھ ال

ة،  ة للدول ة الوطنی ھ األغنی وطني بأن ھ، ویمكن وصف النشید ال وبناء صرحھ ومجده وعزت

ة واطني الدول ین م والء ب ز ال النفوس، وتعزی ھ ب  )5(.ویھدف إلى إثارة اإلحساس الوطني وبث

ري  وطني الجزائ ید ال ما"والنش ة ا" قس ة الجزائری وز الدول ن رم وز م ة الرم تقلة وخیان لمس

  .الوطنیة یعاقب عنھ القانون

  :تأثیر القیم على السلوك
ي  ؤثر ف ھ، وت إن القیم توجھ السلوك نحو ما ھو مرغوب فیھ وبعیدا عن ما ھو مرغوب عن

ق  ك عن طری ین، وذل ف المع ف المباشر أو الموق أحكامنا وأفعالنا إلى ما ھو أبعد من الموق

ي إل ار مرجع رد بإط داد الف ل إم ي ك ل، وف دائل الفع ین ب ار ب رة والختی یم الخب دراك وتنظ

جماعة وفي كل مجتمع تنتظم مجموعة من القیم یشترك فیھا الناس تنظم سلوكھم االجتماعي 

یم  ام الق ذا نظ ى ھ ق عل ة         value systemویطل ي الجماع ائم ف ع      الق أو المجتم

ات أو المجتمعات األخرى، وإن اشترك والذي یختلف في مجموعة عن نظم القیم في الجماع

  )1(.في بعض نواحیھ ویالحظ أن القیم تؤثر في إدراك األفراد لألشیاء المختلفة

 ألبورت" في دراسة استخدموا فیھا استفتاء  1984وآخرون سنة  بوستمانفقد وجد 

لدینیة  أن األشخاص الذین تسود عندھم القیمة الدینیة یدركون المثیرات" وفارنون ولیندزي

هللا، : ویتعرفون علیھا بسھولة أكثر من غیرھا من المثیرات، فھم یتعرفون على كلمات مثل

نظریة علمیة، سعر، : المسیح، الكنیسة، القسیس، أكثر من تعرفھم على كلمات مثل

)2(إلخ...تكلفة  

                                                
 .95، صالمرجع نفسھختام العناتي، محمد عصام طربیة،  )2(
 .93، ص نفسھ المرجع محمد عصام طربیة، ختام العناتي، )3(
 .127، ص1984م الكتب للنشر والتوزیع، ، القاھرة، عال5، ط، علم النفس االجتماعيحامد عبد السالم )4(
  .52، ص2007، الجزائر، منشورات الحبر، بحوث ودراسات متخصصة في علم النفسبشیر معمریة،  )1(
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تسود عنده  ویالحظ أیضا تأثیر القیم في السلوك أثناء الحیاة العملیة فمثال إذا أراد شخص أن

القیمة االقتصادیة والمادیة، فإنھ یعمل بالعمل الذي یوفي لھ أكبر جزاء مادي، وإذا صادق 

فإنھ یبحث عن الصدیق الذي یستفید من وراء صداقتھ، وھو في حیاتھ بصفة عامة، یقیم كل 

وھكذا، وكذلك إذا أراد أن تسود القیمة ...شيء في ضوء القیمة االقتصادیة السائدة عنده

في حیاتھ أثناء الزواج، فإنھ سوف یسأل عن المركز المالي لمن یبحث ) الشخص(المادیة 

وعلى غرار مختلف الدراسات السابقة یمكن  )3(.عنھا، وربما ال یلتفت إلى جمالھا أو ثقافتھا

القول إن تأثیر القیم في السلوك ینسحب على سلوك األفراد في جمیع مجاالت الحیاة، فلو 

یسود خاصة لدى الملتحقون بالجامعة، وھو اختیار التخصص الدراسي الذي نأخذ سلوكا 

سیواصل فیھ الطالب دراستھ الجامعیة، ویتخرج منھ للحیاة العملیة، فإن الطالب الذي تسود 

لدیھ القیمة النظریة، سوف یختار التخصص الذي یعبر عن اھتمامھ ومیلھ إلى معرفة 

كتساب أكبر قدر من المعرفة والحقائق، آلن ھدفھ المبادئ التي تحكم حدوث الظواھر وا

األساسي ھو اإلحاطة علما بالظواھر واألحداث، ویتخذ اتجاھا معرفیا من العالم المحیط بھ، 

ویسعى وراء اكتشاف القوانین التي تحكم ھذه األشیاء بقصد معرفتھا، أما إذا كان من الذین 

تخصص الذي یعبر عن میلھ إلى ما ھو نافع تسود عندھم القیمة االقتصادیة فإنھ سیختار ال

ومفید مادیا، فیختار مواصلة الدراسة في التخصص الذي یكون وسیلة للحصول على المال 

والثروة، وتؤثر القیم في السلوك سواء في توافقھا أو في تنافرھا، ویعني توافق القیم درجة 

االختالف فیھا وھكذا فإن التوافق االتساق والتماثل والتشابھ فیھا، أما التنافر فیعني درجة 

وكذلك التنافر یوجدان عند المقارنة بین أنساق مختلفة من القیم، سواء كانت ھذه األنساق 

)1(.ألفراد أو عند الفرد الواحد في مراحل زمنیة مختلفة"عند مجموعة من ا  

وك الفردي والقیم رغم أنھا وسائل ذاتیة إال أنھا إطار محدد للسلوك فھي التي تشكل السل

واالجتماعي، ومن ثم السلوك التلقائي، وفھم قیم الفرد فھما حقیقیا وسیلة من وسائل فھم 

الشخصیة، وتغیر القیم البد وأن یؤدي إلى تغیر في السلوك، فالقیم ذات تأثیر واضح في 

)2(.توجیھ سلوك الفرد، وھي أعمق في تركیب الشخصیة وأقل قابلیة للتغییر  

                                                
 .116، ص1984، عمان، مؤسسة الرسالة، 1، طالنفس االجتماعيعلم طلعت ھمام،  )2(
 .53، صسابقالرجع المبشیر معمریة،  )1(
 .171، ص 1986، بیروت، دار النھضة العربیة، یادة والشخصیةالقعباس محمود عوض،   )2(
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الجوھري للسلوك اإلنساني، إذ تمس العالقات اإلنسانیة بكافة صورھا، وھي بذلك المحدد 

وتعتبر القیم في ھذا المجال من الوسائل الممیزة ألنماط الحیاة االجتماعیة، فھي ترتبط 

ارتباطا وثیقا بدوافع السلوك، وأھداف األفراد وتصرفاتھم، وردود أفعالھم التي تعكس 

)3(.عالئقیا وحیزیا  

                                                
 .86، ص1999، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، دار البعث، اإلشكالیات النظریة والواقعحمید  وآخرون،   )3(
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:وتحدیات العولمةالقیم  - 4  
mondialisationیعود أصل كلمة العولمة إلى المصطلح الفرنسي  الذي یعني العالمیة،  

: والكلمات المرادفة لھا في اللغات األجنبیة مثل planétaire ,universel كلھا تدل على  

GLOBALISATIONالنطاق الجغرافي أو اإلقلیمي، أما الكلمة االنجلیزیة  فتدل على  

ر إستراتیجیة، جغرافیة واقتصادیة ولھا داللة أوسع من الكلمة الفرنسیة التي تعني وجھة نظ

.انتشار مظاھر الحضارة في العالم ككل  

GLOBALISATIONإن العولمة مشتقة من الكلمة االنجلیزیة  المشتقة بدورھا من كلمة  

GLOBALE غوي بمعنى الكرة األرضیة أو الكوكب الذي نعیش فیھ، فالمعنى إذن الل 

أو    للكلمة یفید التعمیم واالنتشار لنمط معین سواء في االقتصاد أو السیاسة        

  )2(.ویقال عولمة الشيء أي جعلھ عالمیا )1(.إلخ...الثقافة

فقد تعددت التعاریف والمفاھیم لمصطلح العولمة، وأصبح محل النقاش بین : أما اصطالحا

راه عملیة إقامة نظام دولي یتوجھ نحو التوحید في المفكرین في شتى المیادین، فمنھم من ی

)3(.القواعد والقیم واألھداف مع ادعاء إدماج مجموع اإلنسانیة ضمن إطاره  

كما تعرف العولمة على أنھا مجموعة من الظواھر والمتغیرات والتطورات االقتصادیة،  

لوماتیة التي تمتد تفاعالتھا والسیاسیة واالجتماعیة، والثقافیة والتكنولوجیة واإلعالمیة والمع

  )4(.وتأثیراتھا لتشمل معظم دول العالم

وتعرف أیضا،جعل الشيء على مستوى عالمي أي نقلھ من المحدود المراقب إلى 

الالمحدود، الذي ینأي عن كل مراقبة، والمحدود ھنا ھو أساس الدولة القومیة التي تتمیز 

ا یتصل بخصوصیة الدولة، وتفریدھا بحدود جغرافیة ودیمغرافیة صارمة تحفظ كل م  

 

 

  )1(.وتمییزھا عن غیرھا، وبالتالي فالعولمة تتضمن معنى إلغاء جمیع الحدود

                                                
،مخبر "باقي الدول العربیةالعولمة و النظام التربوي في الجزائر و"، "ماھیة العولمة والمدرسة كمدرسة اجتماعیة"عبد الوافي بوسنة، )1(

 . 181، ص2005، جامعة بسكرة ، الجزائر، دیسمبر 1المسألة التربویة في الجزائر الماتقى الدولي الثاني ،ع
 .11، ص2003، القاھرة، دار الجامعة الجدیدة، للنشر، العولمة دراسة في المفھوم والظاھرة واألبعادممدوح محمود منصور،   )2(
 .182، صالمرجع نفسھوسنة، عبد الوافي ب  )3(
  .143، ص رجع سابقالمبشیر معمریة،   )4(
 .62ص "العرب والعولمة"مفھوم العولمة في كتاب مناقشة لبحث السید یاسین حول أحمد صدقي الدجاني،  )1(
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BERTRAND BADIEویعرفھا  أنھا إقامة نظام دولي یھدف إلى التوحد في القواعد "  

ر یعود والقیم واالتجاھات واألھداف مع إعادة إدماج مجموع اإلنسانیة ضمن إطاره، والمسا

إلى تاریخ طویل، رغم أنھ یبدوا جدیدا یفترض أن تستطیع أي مجموعة وال أي أرض وال 

)2(.أي مجتمع اإلفالت من انخراط في النظام العالمي، الذي یھمن على الفكرة األرضیة  

وإذا كانت ثورة المعلومات والتقانة قد مدت البشریة بقدرات ھائلة على التأثیر في الطبیعة، 

نسان نفسھ، إال أن ھیمنة العولمة أدت إلى تنمیط الثقافات ویرى بعض الباحثین وفي اإل

الغربیین، أن أخطر نتائج العولمة الثقافیة ھي تلك التي تصیب اللغة القومیة، فالطرائق 

المعلوماتیة الجدیدة وعلى رأسھا األنترنت، تیسر انتقال المعلومات ولكنھا في الوقت نفسھ 

)3(.فاسدة أحیانا، ومعلومات خاطئة تیسر انتقال أفكار  

ثقافة التناقض والسیولة الفكریة المھدمة "  عبد الوھاب المسیريوإنھا على حد تعبیر 
للتكامل الفكري، والقیم الكلي القائمة على العنصریة الداروینیة والتي ال تعترف إال بالقوي 

ھذا ما یبرز  )4(".قاءفھي تجعل من الغرب المركز، ومن الرجل األبیض الجدیر بالب

بوضوح تھدیدات وأخطار العولمة في جمیع المجاالت ففي المجال الثقافي تقوم العولمة 

بتقسیم المجتمع إلى شطرین أحدھما مستوعب في الثقافة واالقتصاد العالمي، والثاني مھمش 

ه مملوء بالمرارة وحاقد على من یحتكرون االمتیازات في الداخل والخارج، كما أن ھذ

األخطار ال تلحق بالمحتوى الثقافي فقط بل األوعیة الثقافیة والقومیة، كالقیم والسلوك 

واالتجاھات والعادات والتقالید وحتى جانب التفكیر، وبالتالي فالتأثیر یعود مباشرة على 

.عقول الصغار الذین یستقبلون كل صغیرة وكبیرة  

لمیة التي تعمل على إضعاف سلطة الدولة فالدولة تتآكل من أعلى من خالل جھود القوى العا

ومن ھنا یبدأ  )1(.المركزیة القویة، ومن أسفل تتآكل الدولة نتیجة تبلور مطالب محلیة

الترویج لمفاھیم ومصطلحات جدیدة مثل مفھوم المجتمع المدني، وتعطي ھذه المفاھیم أبعادا 

شر أیدیولوجیا جدیدة تزعم أنھا عالمیة، وتأكد على جوانبھا اإلیجابیة بشكل مبسط أحیانا، ون

                                                
، 2006 -2005عة بسكرة، ، ، رسالة ماجستیر، قسم علم االجتماع جاماالصالحات التربویة بالجزائر في ظل العولمةصوریة فرج هللا،  )2(

 .26ص
 .196، ص2004، القاھرة، مكتبة مدبولي، 1ط ، الدولة الوطنیة وتحدیات العولمة،أحمد برقاوي وآخرون )3(
 .102، ص2003، القاھرة، كلیة التربیة، 1ط ، العولمة والثقافة العربیة،محمد محمد سكران )4(
 .10، صالمرجع السابق، أحمد برقاوي، وآخرون  )1(
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تحمل القیم اإلنسانیة كالدیمقراطیة، وحقوق اإلنسان، وظاھریا نجد أن مثل ھذه القیم 

: تستھوي كل إنسان وھي من صنع القوى العظمى كالو م أ، وبالتالي فالقیم بمختلف أصنافھا

وتتفكك في جوھرھا، والقیم  إلخ تبدأ تفقد ھیبتھا،...الوطنیة، االجتماعیة، الثقافیة، االقتصادیة

التي فرضتھا مراكز قوى معینة في فترات زمنیة استعیرت من مجموعات  "المزیفة"

ولعل ما یجب أن  )2(.مختلفة ثقافیا وعقائدیا عن المجتمعات الضعیفة، وذلك یأتي من العولمة

ي على تقوم علیھ جوھر ھذه المسألة، أن العولمة تنھض في مفھومھا السیاسي األیدیولوج

توحید األفكار، وصھر القیم الوطنیة والثقافات المحلیة لترتدي شیئا واحدا أو مبدءا موحًدا 

في العالم كلھ، وباسم التعددیة والدیمقراطیة وحقوق اإلنسان، وھي مغریة إلى حد الخداع 

مي عن القیم الثقافیة المحلیة، والوطنیة، ذلك بأن تحضیر األذھان إلى الذوبان في نظام عال

غیر واضح المعالم، وال مستقیم الطریق ذلك بأن المنظومة القیمیة كثیرا ما تقوم في أسسھا 

على العادات والتقالید المحلیة، التي بمرور األزمنة الطویلة علیھا تمسي عامل مقاومة ضد 

)3(.كل القیم األجنبیة، والثقافات الغربیة الدخیلة  

افیة لكل دول العالم، واألفكار والقیم، والعادات، والتقالید، والعولمة تقوم بتعمیم المفاھیم الثق

الساندویتش والھمبرجر وأكلة الجینز واألدب، والفنون، بین الشعوب، وما لباس 
وعلیھ فإن  )4(.إلخ، إال بدایة لثقافة االستھالك الجدیدة التي تنشرھا العولمة...والمكدونالد 

أرادت أن تضع لنفسھا موقعا بین الدول، وتحافظ  األمة العربیة عامة والجزائر خاصة إذا

على كیانھا وعلى شخصیتھا الحضاریة، والثقافیة، البد أن تربط تعلیمھا بثقافتھا وحضارتھا 

وتحرص على أصالتھا، وتربط حاضرھا بماضیھا وال تلجأ إلى التقلید األعمى ألن االعتماد 

)1(.على الغرب لبناء ذواتنا ھو محض خرافة  

                                                
 .133، ص2006دار المعرفة الجامعیة القاھرة،  ،القیم وموجھات السلوك االجتماعيمحمد أحمد بیوني،   )2(
 .33، ص2005، یونیو 3، بونة للبحوث والدراسات، ع"العولمة وتدمیر الھویة الوطنیة" عبد المالك مرتاض،   )3(
 .78، صسابقالمرجع الأحمد برقاوي، وآخرون،  )4(
،مخبر المسألة التربویة في الجزائر " العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة"، "التربیة وتحدي العولمة" لي، حسان جیال  )1(

 .247، ص2005جامعة بسكرة ، الجزائر ، دیسمبر1الملتقى الدولي الثاني ، ع
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والتي تشیر إلى استنساخ، الصناعة الثقافیة ا تأتي خطورة ما یسمیھ العلماء ومن ھن

وتسویق الخطابات والفنون وكل القدرات األخرى المتعلقة باإلنسان، بوصفھ عضو في 

)2(.المجتمع  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، السیاسي، القوى السیاسیة والتنمیة، دراسة في علم االجتماع نور الدین زمام )2(

 .176ص

:الفصل الثالث  

 المناھج التربویة و فلسفة التربیة
:تمھید  

:ویةالمناھج الترب: أوال  
 مفھوم المنھاج التربوي التقلیدي و الحدیث - 1
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التي تعمل على نقل  ،التربوي ھو نظام یشتمل على األدوار و المعاییر االجتماعیة إن النظام

كما أنھ ینطوي ،و المعرفة تتضمن القیم و أنماط السلوك  ،المعرفة من جیل إلى جیل آخر

  .)1(على تعلیم مھارات و قیم أساسیة و الزمة الستمرار المجتمع

ف و غایات یسعى إلى تحقیقھا، و عند محاولة و بطبیعة الحال فإن النظام التربوي لھ أھدا

تحلیل طبیعة العالقة بین النظام التربوي و المناھج الدراسیة، یمكن القول بأن المناھج تمثل 

عنصرا حیویا یحتل مكانة الصدارة وسط العناصر التي تكون النظام التربوي في أي مجتمع 

بیة و المجتمع و المناھج و إن معرفة من المجتمعات و بالتالي ھناك عالقة جدلیة بین التر

المناھج مھمة لإلنسان العادي و أكثر أھمیة للباحث في المعاھد العلمیة و في األبحاث، و 

المناھج التربویة إحدى المناھج األساسیة التي تشتغل في النظام التربوي، و ھذا األخیر 

و     دات و االتجاھاتیعمل في المجتمع، و المجتمع یتمیز بمجموعة من القیم و العا

حیث تتكامل المناھج و النظام التربوي لضمان األصالة التي تؤكد الھویة الوطنیة . الثقافات

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ج التربوي التقلیدي و الحدیثاھمفھوم المن -1
  :مفھوم المنھاج التربوي التقلیدي -1- 1

                                                
،مخبر  )العولمة و النظام التربوي في الجزائر و باقي الدول العربیة" (النظام التربوي في برنامج االحزاب السیاسیة"عبد الرحمن برقوق     )1(

  . 216،ص  2005جامعة بسكرة، الجزائر، دیسمبر  ، 1المسألة التربویة في الجزائر ، الملتقى الدولي الثاني ،ع
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و األفكار التي  مالمفھوم التقلیدي للمنھج یعني مجموع المعلومات و الحقائق و المفاھی

  ) 1(على تسمیتھا بالمقررات الدراسیة حیدرسھا التالمیذ، في صورة مواد دراسیة أصطل

و یتبین من ھذا التعریف أن المنھج القدیم أو التقلیدي كان یركز على المعلومات في 

لكن مع الوقت تطور ھذا المفھوم، و أصبح ال یعني المادة . صورة  مقررات دراسیة

أو المحتوى الكتاب المدرسي، و كان ھذا المفھوم متأثرا بالنظریة التقلیدیة في الدراسیة 

التربیة و التي تھتم بالجانب العقلي لإلنسان الذي یركز على اكتساب التالمیذ المعلومات، 

  . )2(و المعارف المنظمة في مجموعة من المواد الدراسیة

  :المنھاج التربوي الحدیثمفھوم  -2- 1
ظام یتضمن عناصر أساسیة ھي األھداف و المحتوى و أسالیب ن" یعرف على أنھ  -

التدریس و التقویم و تشكل وحدة متماسكة و بین ھذه العناصر عالقات متشابكة    و 

  )3("متبادلة تتناغم في سبیل تحقیق األھداف المقصودة من المناھج
برات مجموعة من المفاھیم النظریة و الخ: " یعرفھ عبد الحافظ سالمة على أنھ -

 )4(العملیة التي تتبناھا الدولة لتحقیقھا عن طریق المدرسة و ذلك لصالح األمة والفرد

فیعرفان المنھاج التربوي  ROSS DEAMEVANSأما روز نیفلي و دین ایقش  -

 التي توفرھا المدرسة لمساعدة التالمیذ على " جمیع الخبرات المخططة:" على أنھ

-  

 )5(شودة إلى أفضل ما تستطیع قدراتھمتحقیق النتاجات التعلیمیة المن -

على أنھ جمیع أنواع األنشطة التي یقوم بھا التالمیذ أو : و یعرفھ عبد اللطیف فؤاد -

جمیع الخبرات التي یمرون بھا تحت إشراف المدرسة و بتوجیھ منھا سواء أكان 

 .ذلك داخلھا أو خارجھا

                                                
العولمة و النظام التربوي في الجزائر و باقي " ،"المناھج التربویة العربیة بین متطلبات التطویر و متطلبات التغییر"دبلة عبد العالي،  ) 1(

  . 106، ، ص 2005، بسكرة،الجزائر،دیسمبر  1ع" )العربیة الدول
   15:40الساعة  27/02/2008یوم  www.almualem.net/mega12.html  :نقال عن الموقع   ) 2(
     19ص  ،2007 ،األردن،دار المسیرة،1ط،  أسس بناء المناھج التربویة و تصمیم الكتاب المدرسي،محمد محمود الخوالدة  )3(
   12ص  ،2000 ،األردن،عمان ،دار الفكر للطباعة و النشر ، 1ط ،التعلیمیة و المناھج الوسائل،عبد الحافظ سالمة   )4(
دار المسیرة  2ط ،و عملیاتھا وأسسھاالمناھج التربویة الحدیثة مفاھیمھا و عناصرھا،توفیق احمد مرعي و محمود الحیلة   )5(
  . 37ص ، 2001،عمان االردن ،

http://www.almualem.net/mega12.html
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اسم لكل "فیعرفان المنھاج التربوي على أنھ TOOMSAND TERNEYأما  -

مناحي الحیاة النشطة و الفعالة لكل فرد بما فیھا األھداف و المحتوى و األنشطة    و 

 . )1(التقویم

) النشاطات أو الممارسات(جمیع الخبرات " و یعرف المنھاج التربوي على انھ  -

المخططة التي توفرھا المدرسة لمساعدة الطلبة على تحقیق النتاجات التعلیمیة 

 .)2(أفضل ما ستستطیع قدراتھم المنشودة إلى

و یعرف أیضا على أنھ مجموع الخبرات التربویة االجتماعیة و الثقافیة و الریاضیة  -

التي یخططھا المدرسة و تھیئھا لتالمیذھا لیقوموا بتعلمھا داخل ... و الفنیة و العلمیة

اط المدرسة أو خارجھا بھدف إكسابھم أنماطا من السلوك أو تعدیل أو تغییر أنم

أخرى من السلوك نحو االتجاه المرغوب، و من خالل ممارستھم لجمیع األنشطة 

 .الالزمة و المصاحبة تعلم تلك الخبرات یساعدھم في إتمام نموھم

و یعرف المنھاج التربوي بأنھ مجموعة الخبرات المربیة التي تھیئھا المدرسة  -

 )3(وعلى تعدیل في سلوكھمللتالمیذ تحت إشرافھا بقصد مساعدتھم على النمو الشامل 

نتاج التفاعل بین الخطط الھادفة الموضوعة یتم : و یعرف المنھاج التربوي بأنھ -

تدریسھا في المدارس من جھة و بین الخلفیة الثقافیة للطالب و شخصیتھ و إمكاناتھ 

 من جھة أخرى على أنھ یكون ذلك التفاعل في بیئة حیویة و فعالة یقوم بتخلیفھا 

ا المعلم و ذلك بغرض أن یستفید الطالب أكثر و أن یتم تطبیق الخطة بصورة و تھیئتھ

  .)4(أفضل

                                                
  

  . 38، ص المرجع السابق،  توفیق أحمد مرعى ،ومحمود الحیلة  )1(
   27ص ، 2005 ،األردن، 1ط ،دار ضفاء،نظریات المناھج التربویة  ،إیناس عمر محمد أبو حتلة )2(
  .13،ص 1977، مكتبة األنجلومصریة ، القاھرة ،  1حلمي أحمد الوكیل ، تطویر المناھج ، ط) 3(
  
  
  
  
  
  
  
   . 18ص  ،2004 1،ط ،المكتبة العصریة للنشر و التوزیع، بيالمنھج الدراسي و بناء االنسان العر ،محمد دعدو  )1(
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جملة األفعال التي نخططھا الستشارة التعلیم، فھي تشمل تحدید : " و یعرف على أنھ -

أھداف التعلیم و محتویاتھ و أسالیب التقویم الدراسیة، بما فیھا الكتب المدرسیة و الوسائل 

یشیر مفھوم المنھاج بھذا المعنى إلى مختلف االستعدادات العقلیة بالتكوین التعلیمیة كما 

  .)1(المالئم للمدرسین

عملیة تربویة تشتمل على تحدید القیم و " فیعرف المنھاج التربوي على أنھ : أما بیوشامب -

و  الكفاءات التي یحتاجھا الطلبة و مجتمعھم ثم جمع البیانات الخاصة بدرجة تحقیقھا لدیھم

  .)2(تحلیلھا و تفسیرھا بعدئذ لغرض تحسین المنھج

توفیر معلومات عملیة صالحة و موثوقة :" فیعرف المنھاج التربوي على أنھ: أما فرانكین -

تخص المنھج و كل مكوناتھ و عملیاتھ و نتائجھ و أثاره التخاذ قرارات لتحسینھ          أو 

  .)3(لتربویةلالستجابة لالستفسارات العامة حول أھلیة ا

و        یشمل جمیع جوانب الخبرة اإلنسانیة المتجددة معرفیا: فیعرفھ على أنھ: يأما اللقان -

مھاریا و وجدانیا كما یشمل القیم و المعارف و المھارات و الوان التذوق و االتجاھات   و 

نقدي و تدفقھ نحو یؤكد على تنمیة قدرات التلمیذ العقلیة التي تمكنھ من التفكیر العلمي و ال

التجدید و اإلبداع و االبتكار و االكتشاف و التھیؤ لتقبل ظاھرة التغییر و المشاركة في 

  .إحداثھ 

  :والحدیث ،التقلیديالتربوي موازنة بین المنھاج  - 2
عند الموازنة بین المنھاج التربوي التقلیدي وبین المنھاج التربوي الحدیث فإننا نوازن  -

  )4(عدة منھاعلى أساس نقاط 

على أساس طبیعة المنھج، تخطیط المنھاج، المادة الدراسیة، طریقة التدریس، المتعلم  -

  .، المعلم، الحیاة المدرسیة، البیئة االجتماعیة للمتعلمین)التلمیذ(

  المنھاج الحدیث  المنھاج التقلیدي  المجال

                                                
باتنة  ،مطابع عمار قرني، قراءات في المناھج التربویة ،سرب المدرسيتالمناھج الدراسیة و عالقاتھا بال ،محمد رزقي بركان  )2(

  .  112ص ، 1995 1،ط،الجزائر، 
ص  ،2002،األردن ،عمان ، 2ط ،المسیرة للنشر و التوزیع دار ،النفس القیاس و التقویم في التربیة و علم،سامي محمد ملحم   )3(

478  .  
  38ص ، 2001 ،القاھرة ،1ط، عالم الكتب،فارعة حسن محمد مناھج التعلیم بین الواقع و المستقبل  ،أحمد حسن اللقائي) 4( 
  .38ص ،،المرجع السابقتوفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة   )5(
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)1(  

  طبیعة

  المنھاج

  المقرر الدراسي مرادف للمنھاج -

  یقبل التعدیل بسھولةثابت ال  -

  یركز على الكم الذي یتعلمھ التلمیذ -

یركز على الجانب المعرفي في إطار  -

  ضیق

  یھتم بالنمو العقلي للطلبة فقط -

  یكیف المتعلم للمنھاج -

  المقرر الدراسي جزء من المنھاج -

  مرن یقبل التعدیل -

  یركز على الكیف -

  )التلمیذ(یھتم بطریقة تفكیر الطالب  -

  یھتم بجمیع أبعاد نمو الطالب -

  )التلمیذ(  

  .یكیف المنھاج للمتعلم -

)2(  

  تخطیط

  المنھاج

  .یعده المتخصصون في مادة الدراسیة -

  یركز على اختیار المادة الدراسیة -

  تعد المادة الدراسیة محور المنھاج -

یشارك في إعداده جمیع األطراف المؤثرة  -

  فیھ والمتأثرة بھ

  المنھاج األربعة یشمل عناصر  -

  المتعلم محور المنھاج -

)3(  

  المادة

  الدراسیة

  غایة في ذاتھا -

  ال یجوز إدخال أي تعدیل علیھا -

یبني المقرر الدراسي على التنظیم  -

  المنطقي للمادة

  المواد الدراسیة منفصلة -

  مصدرھا الكتاب المقرر -

  وسیلة تساعد على نمو التلمیذ نموا متكامال -

  سب ظروف التالمیذ واحتیاجاتھمتعدل ح -

یبني المقرر الدراسي في ضوء سیكولوجیة  -

  التالمیذ

  المواد الدراسیة متكاملة ومترابطة -

  مصادرھا متعددة -

)4(  

طریقة 

  التدریس

  تقوم على التعلیم والتلقین المباشر -

  ال تھتم بالنشاطات -

  تسیر على نمط واحد -

ة تغفل استخدام الوسائل التعلیمی -

  التعلمیة

تقوم على توفیر الشروط والظروف  -

  المالئمة للتعلم

  تھتم بالنشاطات بأنواعھا -

  .لھا أنماط متعددة -

  تستخدم وسائل تعلیمیة تعلمیة متنوعة -

)5(  

  المتعلم

  سلبي غیر مشارك -

یحكم علیھ بمدى نجاحھ في امتحانات  -

  المواد الدراسیة

  ایجابي مشارك -

قدمھ نحو األھداف یحكم علیھ بمدى ت -

  .المنشودة
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)6(  

  المعلم

  عالقتھ تسلطیة مع التالمیذ -

یحكم علیھ بمدى نجاح المتعلم في  -

  االمتحانات

  ال یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ -

یشجع على تنافس الطلبة في حفظ  -

  المادة

  دور المعلم ثابت -

  یھدد بالعقاب ویوقعھ -

  الثقة  واالحترامعالقتھ تقوم على االنفتاح و -

یحكم علیھ في ضوء مساعدتھ للتالمیذ على  -

  النمو المتكامل

  یراعي الفروق الفردیة بین التالمیذ -

یشجع الطلبة على التعاون في اختیار  -

  األنشطة وطرق ممارستھا

  دور المعلم متغیر متجدد -

  یوجھ ویرشد -

)7(  

  الحیاة

  المدرسیة

طة تخلو الحیاة المدرسیة من األنش -

  الھادفة

ال ترتبط الحیاة المدرسیة بواقع حیاة  -

  المجتمع 

  ال توفر جوا دیمقراطیا -

  ال تساعد على النمو السوي -

تھیئ الحیاة المدرسیة للمتعلم الجو المناسب  -

  لعملیة التعلم

تقوم على العالقات اإلنسانیة بمفھومھا  -

  الواقعي

توفر للمتعلمین الحیاة الدیمقراطیة داخل  -

  لمدرسةا

  تساعد على النمو السوي المتكامل للمتعلم -

)8(  

  البیئة

  
  

  االجتماعیة

  للمتعلمین

یتعامل مع التالمیذ باعتباره فردا  -

مستقال ال فردا في إطار اجتماعي 

  متفاعل

یھمل البیئة االجتماعیة للمتعلم وال  -

  یعدھا من مصادر التعلم

ال یوجھ المدرسة لتخدم البیئة  -

  االجتماعیة

یقیم الحواجز واألسوار بین المدرسة  -

  .والبیئة المحلیة

یتعامل مع التلمیذ باعتباره فردا اجتماعیا  -

  متفاعال

ال یھمل القیمة االجتماعیة للمتعلم ویعدھا  -

  من مصادر التعلم

  یوجھ المدرسة لتخدم البیئة االجتماعیة -

  ال یوجد بین المجتمع والمدرسة أسوار -
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المنھاج التربوي القدیم وبین المنھاج التربوي الحدیث فإننا نستنتج  ازنة بینمن خالل المو -

  :أن للمنھاج التربوي القدیم سلبیات منھا

وھذا ما یتعارض مع ... إھمالھ لجوانب عدة مثل الجانب الجسمي واالنفعالي واالجتماعي* 

ا العقلیة والوجدانیة النظرة الحدیثة التي تؤكد على تكامل شخصیة التلمیذ من جمیع جوانبھ

  .واالجتماعیة والجسمیة

ركز على جانب الحفظ والتلقین واغفل النشاطات التي تؤدي الى الخبرات مثل الرحالت، * 

  ...اللقاءات، المنافسات

إھمال وجھة نظر المعلمین والتالمیذ واألولیاء في وضع المنھاج والذین یعتبرون ركنا * 

  .الفردیة ة وھو بذلك یھمل جانب الفروقھاما من أركان العملیة التربوی

التركیز على المادة الدراسیة كثیرا وبالتالي أھمل كل نشاط یتم خارج حجرة الدرس، * 

  .وإھمال طرق التفكیر العلمي السلیم وإھمال تنمیة االتجاھات والمیول

  .التلمیذ غیر قادر على حل المشكالت وبالتالي االتكال على المعلم في الحلول* 

  .یركز المنھاج التربوي القدیم على التلقین والحفظ وبالتالي ال وجود للفكر العلمي الرشید *

  .كثرة المواد الدراسیة وضخامة مادتھا* 

 :و فیما یلي نشیر إلى أھم أنواع المناھج: أنواع المناھج التربویة- 3

ا و یرافقنا في و یسمى أیضا بالمستتر أو المختبئ و ھو موجود معن: المنھاج الخفي: أوال

كل ما نقوم بھ من أعمال لھا عالقة بعملیتي التعلیم و التربیة و عن أولى األدبیات المسجلة 

مخططا لتفاعل الثقافة  1966الذي طور عام " جولیس ھنلري"عن ھذا المنھاج تنسب إلى 

 1968عام " فیلیب جاكسون" مع التربیة في دراستھ األنثربولوجیة ثم ظھرت كتابات 

ما عرف المنھج الخفي على انھ التحصیل المدرسي الثاني بعد التحصیل األكادیمي الذي عند

ویربط جاكسون المنھاج الخفي بعملیة التعلیم غیر المقصودة أو التعلیم . یعد التحصیل األول

وبرأیھ یكون تأثیر ھذا التعلم أكبر من تأثیر المنھاج الرسمي أو المقرر في . المصاحب

  .)1(معظم األجیال

                                                
   61ص ،سابقالالمرجع  ،د مرعي و محمد محمود الحیلةتوفیق أحم )2(
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والمنھاج الخفي ھو مجموع الخبرات والمفاھیم واالتجاھات والسلوكات والقیم والمبادئ التي 

یكتسبھا التلمیذ بصورة عشوائیة ودون إشراف المعلم وخارج المدرسة أي خارج أي خارج 

  .المنھاج الرسمي

م كما أنھ ھناك مجموعة من الباحثین في علم اجتماع التربیة یعترضون على استخدا -

مصطلح المنھاج الخفي ألنھ استخدام غیر مالئم ولذلك اقترحوا استخدام المنھج الموازي 

para cuvcum   لیشیر إلى جمیع المظاھر التعلیمیة الرسمیة المقررة ومدى إسھامات

  .)1(المنھاج في عملیة التنشئة خارج المدارس ومراحلھا الدراسیة أو سنوات التعلیم الرسمي

ویعني وثیقة رسمیة مقررة من . ویسمى أیضا بالمنھاج المقرر :الرسمي جاالمنھ: ثـانیا

ھذه الوثیقة التي تتضمن األھداف العامة والمحتوى المعرفي واألسالیب . وزارة التربیة

واألنشطة التعلیمیة وأسالیب التقویم وتسمى أحیانا وثیقة المقررات الدراسیة عند بعض 

النظام التعلیمي نكتشف أن ھذه الوثیقة لیست إال واحدة من ولكن إذا أمعنا النظر في .البلدان

  :عدد من الوثائق أو األدوات الرسمیة التي تشكل المنھاج زمنھا

  .فلسفة التربیة والتعلیم في ذلك المجتمع -

  .السیاسات التربویة والھیكل التنظیمي واإلداري للنظام التربوي -

  .الخطط الدراسیة والتقویم -

  .متحانات العامة ومحتواھا ونوعیة أسئلتھا واألھداف التي تركز على قیاسھاأسلوب اال -

  .البناء المدرسي ومرافقھ وتجھیزاتھ ونوعیة األثاث المدرسي -

  ....تقنیات التعلیم والوسائل العامة التعلیمیة -

  .محتوى برامج إعداد المعلمین وأسالیب اإلعداد والتدریب في أثناء الخدمة وقبلھا -

  .....االحتفاالت المدرسیة، الرحالت ، المناسبات االجتماعیة -

ومن الصعب أن یضع المسؤولون ھذه العوامل جمیعھا على طاولة البحث ، أن ینظروا 

ولو فعلوا ذلك . إلیھا بعین البحث والتمحیص والشمول لیكونوا الصورة الكلیة منھا جمیعا 

                                                
   2007 ،مصر ،دار المعرفة الجامعیة االزاریطیة، علم اجتماع المدرسة،عبد هللا محمد عبد الرحمن )3(
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التكرارات ، وھذا یعني أن ھناك نقاطا الكتشفوا بالتأكید وجود كثیر من التعارضات و

  .)1(غامضة في المنھاج والتي تحتاج إلى تفسیر ومزیدا من المعالجة

  :وعند موازنة المنھج الرسمي والمنھج الخفي نجد االختالفات التالیة -

بینما المنھج الخفي ال حدود ألھدافھ وان . أن المنھج الرسمي محدد بأھداف واضحة - 1

  .ن أھدافھكانت ال تخرج ع

في حین أن المنھج الخفي ال حدود لمصادره حیث . أن المنھج الرسمي مصادره معلومة - 2

  .أنھا المجتمع بكافة مؤسساتھ

  :المنھاج الواقعي: ثـالثا
إن المنھاج الواقعي نقصد بھ الممارسات الواقعیة على مستوى المدرسة قد تكون مقصودة  -

یتعلم من الممارسات المقصودة كما یتعلم أیضا من وقد تكون غیر مقصودة ، ولكن الطالب 

  .الممارسات غیر المقصودة

  .وأھداف المعلم في كثیر من الحاالت تكون أكثر واقعیة من أھداف الفئات األخرى

إن الفرق بین المنھاج الواقعي والمنھاج الرسمي جلي فالمنھاج الواقعي متعدد ومتنوع  -

ي فھو معروف ومحدد ومسطر وھادف ویكون متطابقا أما المنھاج الرسم. وغیر معروف

في جمیع المؤسسات في حین المنھاج الواقعي یختلف من مدرسة إلى أخرى ومن منطقة 

  )2(.إلى أخرى ومن األریاف إلى المدن

مولین " نقال عن " جالتھورن" ویلتقي المنھاج الرسمي مع المنھاج الواقعي فیما أورده  -

كن أن ترفع من مستوى تطبیق المنھاج بحیث تقلل من الھوة في عدة أمور یم" دبارك

  :الفاصلة بین النظریة والتطبیق أي بین المنھاج الرسمي والمنھاج الواقعي وھي

  .توفیر المواد التعلیمیة المساعدة للمنھاج* 

تشجیع مدیري المدارس على تحمل مسؤولیة تطبیق المنھاج في مدارسھم وإعطائھم * 

  .ي لذلكالتدریب الضرور

  .تھیئة الفرص للمعلمین لتبادل الرأي حول المنھاج الجدید* 

                                                
   63ص  ،سابقالمرجع ال ،توفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة  )1(
  
    72ص ،ابق لمرجع الس،اتوفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة  )2(
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  .مساھمة المعلمین في المنھاج* 

  .تدریب المعلمین على المنھاج* 

  )1(.تأیید المجتمع للمنھاج* 

  :عناصر المنھاج التربوي - 4
 « supra system »من النظام الرئیسي  « sub system »یعتبر المنھاج نظاما فرعیا 

 وھو النظام التربوي، والذي یعتبر بدوره نظاما فرعیا للنظام الرئیسي األم وھو النظام أال

  :والمنھج باعتباره نظاما فرعیا یتكون من عناصر أربعة ھي. االجتماعي

وكل ھذه العناصر تؤثر في المنھاج كما . األھداف، المحتوى، طرق التدریس، التقویم

  :یظھره الشكل

  

  

  

  
 

  

ر ھو أول من حدد ھذه العناصر األربعة من خالل تساؤالتھ حول المنھج وطرق ولعل تایلو

  )2(:التدریس

  ما ھي األھداف التعلیمیة التي تسعى المدرسة إلى تحقیقھا؟ -

  ما ھي الخبرات التي یمكن توفیرھا لتحقیق ھذه األھداف؟ -

  كیف یمكن تنظیم ھذه الخبرات بشكل فعال؟ -

  حققت؟كیف نعرف أن األھداف ت -

ونجد أن ) الخبرات( فالسؤال األول یشیر إلى األھداف بینما الثاني یؤكد على المحتوى 

  .والسؤال الرابع یؤكد أھمیة التقویم. السؤال الثالث یشیر إلى طرق التدریس

  :المحتوى -أ
                                                

  .  74،ص  المرجع السابق  ، توفیق أحمد مرعى و محمد محمود الحیلة )1(
   
   19، ص المرجع السابقعبد الحافظ سالمة،  )1(

 األھداف

 المنھج

 التقویم

طرق 
 المحتوي التدریس

  یظھر مكونات نظام المنھج) 1(           
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المحتوى أحد عناصر المنھاج وأولھا تأثیرا في األھداف التي یرمي المنھاج الى تحقیقھا 

تمل على المعرفة المنظمة المتراكمة عبر التاریخ من الخبرات اإلنسانیة، ویعرف وھو یش

المحتوى بأنھ نوعیة المعارف والمعلومات التي یقع علیھا االختیار والتي یتم تنظیمھا على 

  ویختار المحتوى. نحو معین، سواء أكانت ھذه المعارف مفاھیم أم حقائق أم أفكار أساسیة

  )1(.تحدد األھداف وتختار في ضوء عقیدة المجتمع أو فلسفتھ في الحیاةفي ضوء األھداف وت

المعرفة التي یقدمھا المنھج بأشكالھا المتنوعة أو ھو الموضوعات التي " ویعرف أیضا بأنھ 

ویالزم اختیار المحتوى اختیار الخبرات التعلیمیة التي . یتضمنھا مقرر دراسي معین

ط السلوكیة المرغوبة من معلومات ومفاھیم ومھارات تستھدف اكتساب المتعلمین األنما

   )2(وطریقة تفكیر واتجاھات وقیم اجتماعیة

  :ویتبع في عملیة اختیار المحتوى عدة خطوات أساسیة أھمھا

اختیار المحتوى من المعارف في ضوء األھداف المحددة للمنھاج وھذا یعني أن إجراءات  -

  . اختیار المحتوى تتبع األھداف

  . ختیار قدر من المعرفة وتقدیمھ إلى المعلم في نظام منطقي متكامل ومتتابعا -

  :وعند اختیارنا للمحتوى البد من أن یتم ذلك بعدد من المعاییر أھمھا

صدق المحتوى بمعنى الصحة والدقة واالرتباط باألھداف والمواكبة مع االكتشافات * 

  .واألھمیة للمجتمع وللمعلمین. العلمیة المعاصرة

االتساق مع الواقع االجتماعي والثقافي أي ارتباط المحتوى على قیم المجتمع وأبعاده * 

  .وثقافتھ

وبین الفرد والمجتمع فیما . مثل التوازن بین العمق والشمول والنظري والعملي: التوازن* 

  )3(.یخص االحتیاجات المستقبلیة

  :األھداف -ب

                                                
  .100-99 ص ص، المرجع السابق ،توفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة )2(
   1999 ،األردن،عمان  ،یعدار القلم للنشر و التوز 3،ط ،تخطیط المنھج و تطویره،صالح ھندي  )3(
    104ص ، سابقالمرجع ال،توفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة  )1(
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أي . ي سلوك الفرد بعد المرور بمرحلة تعلیمیة مااألھداف التربویة تعرف على أنھا تغییر ف

ویربط الھدف بالتعلم . الھدف ھو وصف متوقع لسلوك أو الناتج النھائي للعملیة التعلیمیة

  .ویحدد مقدار التعلم بمقدار التغیر وھذا األخیر یوجھ نحو السلوك

المنھاج أو ومنھ فاألھداف العامة في المنھاج التربوي تمثل منطلقات أساسیة لمخطط 

مصممة أو مستخدمة بصورة عامة فاألھداف التربویة لھا أغراض سلوكیة أي لھا مھمة 

  .وظیفیة عامة

  :وتصنف األھداف التربویة إلى مستویات عدة منھا

   إن أول من صنف األھداف التربویة :يألھداف التربویة في المجال المعرفتصنیف ا- 1
ولقد تم التصنیف  1965رفقائھ وكان ذلك عام  وعدد من" بلوم" في المجال المعرفي ھو 

  :بھرم یتكون من ستة مستویات ھي

المعرفة، الفھم أو االستیعاب، التطبیق، التحلیل، التركیب، التقویم وإصدار األحكام وفي 

الوقت نفسھ توزعت المستویات الستة بثالث مجموعات من المستویات ھي على النحو 

  :التالي

  ولقد اشتمل على المستوى األول وھو مستوى اكتساب . ي المحوسالمستوى االرتباط -

  )مستوى الفھم، التطبیق، التحلیل( المستوى المفاھیمي أو مستوى المھارات العقلیة  -

مستوى التركیب ومستوى ( المستوى اإلبداعي الذاتي أو مستوى المھارات العقلیة العلیا  -

  )1(.إصدار األحكام أو التقویم

  :األھداف التربویة في المجال االنفعالي الوجدانيتصنیف  - 2

األھداف التربویة في المجال االنفعالي الوجداني الى خمسة " كراثوول ورفاقھ" لقد صنف 

  :مستویات ورتبھا ترتیبا ھو كما یلي

االنتباه للمثیرات القیمیة، االستجابة االیجابیة، إعطاء القیمة لألشیاء، تنظیم القیمة في الشق 

  .یمي، تمثل القیمة واالعتزاز بھاالق

                                                
  

    188ص ، المرجع السابق،صالح ھندي (1) (
    90،91 ص ص، المرجع نفسھصالح ھندي  )2(
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ویأتي ھذا التصنیف في طبیعة ھرمیة بمعنى أن كل مستوى ھو تعلم سابق للذي یلیھ وتعلم 

  .الحق للذي قبلھ

ویتعلق ھذا المجال بتنمیة مشاعر التعلم وتطویرھا وتنمیة عقائده وأسالیبھ في التكیف مع 

ة كبیرة بالثبات مثل االتجاھات والقیم بیئتھ وھي تتضمن أنواعا من السلوك تتصف إلى درج

  .والمیول والتقدیر

  :المجال الوجداني إلى المستویات التالیة" Bloom" "بلوم"وقد صنف 

  .االستقبال، االستجابة، المواقف والقیم واالتجاھات، تنظیم القیم، تمثل القیم وتجسیدھا

  )المھاري( تصنیف األھداف التربویة في مجال النفس الحركي  - 3
ویتمثل ھذا المجال في األھداف التي تتعلق بالمھارات اآللیة والیدویة كالسباحة والطباعة 

ویعود تصنیف األھداف التربویة في المجال النفس الحركي أو المھاري  (2).والعزف والرسم

ولقد تم ھذا التصنیف في أربع فئات یوضحھا الترتیب  1970عام " كبلر وزمیاله" الى 

  :التالي

  .مھارات التواصل غیر اللفظیة: ة األولىالفئ

  .التناسق -المھارات الحركیة الدقیقة: الفئة الثانیة

  .مھارات الحركات الجسمیة الكبرى: الفئة الثالثة

  (1).السلوك التواصلي اللفظي الكالمي: الفئة الرابعة

لبا لما وھذا التصنیف لم یكن ھرمیا وھذا یعني أن كل فئة من فئات التصنیف لیست متط

وتعد المھارات النفس حركیة مھارات راقیة، . یلیھا ویمكن أن تحدث المھارات في آن واحد

القراءة والكتابة : یتطلب تعلمھا وقتا وجھدا منظما كما یتطلب تناسقا بین أعضاء الجسم مثل

 .والكالم واألدوات وغیرھا

  ):النشاط المدرسي(األنشطة  -ج

من عناصر المنھاج و یقصد باألنشطة الجھد العقلي     أو  إن األنشطة تمثل عنصرا رئیسیا

أو المعلم من اجل بلوغ ھدف ما، أي أن النشاط المدرسي ) التلمیذ(البدني الذي یبذلھ المتعلم 

                                                
  
    112ص، المرجع السابق ،توفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة (1)
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لھ خطة و برنامج واضح المعالم و األھداف و منھ یستطیع التلمیذ أن یعبر عن قدراتھ 

ضوء األھداف و المحتوى أي ال بد من تكامل       و العقلیة و البدنیة و تختار األنشطة في 

  .تناسق بین عناصر المنھاج التربوي

  (2):و األنشطة تقوم على أسس

  طبیعة المادة الدراسیة و طبیعة الموضوع في المادة الدراسیة و المتعلمین -

  توفر الوقت ألداء األنشطة و اإلمكانات المادیة و البشریة -

  و توفیر الظروف االجتماعیة و االقتصادیة. المؤھل ) المدرب(ضرورة توفیر المعلم -

  إلخ... نوعیة الفروق الفردیة بین المتعلمین و النظر كذلك إلى فلسفة المجمع و  -

  :و لألنشطة المدرسیة وظائف منھا

تنمیة میول و اتجاھات و قیم، فمن خالل النشاط المدرسي تنمو االتجاھات و القیم لدى * 

  .و تعدیل السلوكالمتعلم 

و یظھر ذلك من خالل التعرف على كیفیة التعبیر عن الرأي   و : تنمیة مھارات االتصال* 

ضرورة احترام الرأي اآلخر و كیفیة حل المشكالت المختلفة بأسلوب بعیدا عن العفویة أو 

  (1)اإلنقعال باإلضافة إلى تعلم التخطیط و العمل في فریق

فالمتعلم حینما یشترك في مواقف تعلیمیة تتطلب منھ : دى المتعلمتنمیة مھارات معرفیة ل* 

نشاطا من نوع ما نجد أنھ یستغل كافة طاقاتھ و مھاراتھ المعرفیة فھذا النشاط یثیر االھتمام 

  .و یدفع بھ على التساؤول و ھذا یعد بدایة للنشاط العقلي

حلقة وصل بین الحقائق  فالنشاطات المدرسیة تعتبر: الربط بین النظریة و التطبیق* 

  .النظریة و المیدانیة

  :التقویم - د

یعرف التقویم على أنھ إصالح االعوجاج أو تحسین الشيء من الحسن : مفھوم التقویم -

و ھو عملیة منھجیة تحدد مدى تحقیق األھداف التربویة من قبل التالمیذ،    و . إلى األحسن

حكم على القیمة و ھو أیضا عملیة تخطیط أو  أنھ یتضمن وصفا كمیا و كیفیا باإلضافة إلى

                                                
   94، صنفسھ المرجعمحمد محمود الحیلة، توفیق أحمد مرعي و  (2)

   
    259، ص 2002، عالم الكتب ، القاھرة،  1، طمنھاج بین النظریة و التطبیقالأحمد حسن اللقانئ   (1)
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إعداد على معلومات تفید في تموین أو تشكیل أحكام تستخدم في اتخاذ قرار أفضل من بین 

  و من ھذا التعریف نستنتج أن التقویم لیس غایة  (2)بدائل متعددة من القرارات

للتقویم ھو المساعدة في  في حد ذاتھ، لكنھ وسیلة لتحقیق غایة و بالتالي فإن الھدف النھائي

 .اتخاذ قرارات أفضل

و ھناك من یعرف التقویم على أنھ التعدیل أو التحسین إلى جانب تقدیر القیمة من  -

حیث الكم و الكیف حیث ھناك من یخلط بین التقویم و التقییم فالتقویم أشمل و اعم 

نمو المتكامل و إذا  كانت التربیة تھدف إلى تحقیق ال  évaluationمن التقییم 

للمتعلمین فإن التقویم التربوي یعتبر مؤشرا لھ دالالتھ المھمة في تقدیر مدى كفاءة 

المناھج الدراسیة و محتویاتھا و أسالیبھا في تحقیق ھذا الھدف حیث یعتمد التقویم 

على التحلیل أي تحلیل البیانات التي یتم الحصول علیھا عن طریق استخدام وسائل 

  (1)فةالقیاس المختل

و .  عملیة تثمین الشيء بعنایة ابتغاء التأكد من قیمتھ"و یعرف التقویم أیضا على أنھ  -

و كان مصطلح الشيء یقتصر على . لما كان التثمین ینضوي تحت مفھوم الحكم

الصفة المادیة و المعنویة معا كان التقویم ھو الحكم الصادر على قیمة األشیاء أو 

لسلوكات أو األشخاص، أي إعطاء وزن نسبي أو قیمة الموضوعات أو المواقف أو ا

وزنیة لجانب من جوانب النشاط من حیث اكتمالھ أو نقصانھ أو من حیث الصواب 

 (2)أو الخطأ

بأنھ تقدیر مدي مالءمة أو صالحیة شيء ما في ضوء غرض ذي : و یعرف أیضا -

على مدى نجاح  صلة، و في مجال التربیة یعرف التقویم بأنھ العملیة التي یحكم بھا

أي ھو التصحیح و التصویب        (3)العملیة التربویة في تحقیق األھداف المنشودة

و تحدید مظاھر القوة و مواطن الضعف، أو ھو عملیة التأكد من تحقیق األھداف من 

 خالل استعمال أدوات خاصة

                                                
  . 39،ص  2002،دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ،عمان ، 2، ط القیاس و التقویم في التربیة و علم النفسسامي محمد ملحم ،  (2)

  .18،دار المعرفة الجامعیة ،ص  التقویم التربوي"محمود عبد الحلیم،  (1)
  90ص  2005،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان، ، 1ط ،نظریات المناھج التربویةإیناس عمر محمد أو حتلة،   ()2
    121ص  المرجع السابق،توفیق ـحمد مرعي و محمد محمود الحیلة،   ()3



 - 98 -

إذن التقویم ھو عملیة مستمرة في سبیل الوقوف على صدى تحقیق األھداف  -

 .نشودةالم

 : و التقویم أنواع نذكر منھا مایلي -

عادة ما یكون التقویم التشخیصي في البدایة حیث یعمل المعلم : صيیالتقویم التشخ - 1

على معرفة الجوانب المعرفیة و الخبرات و مستوى التلمیذ، من أجل تكوین فكرة 

مو العقلي  شاملة حول استعدادات التالمیذ للتعلیم و منھ یتمكن المعلم من معرفة الن

  و االنفعالي للتلمیذ

و ھو إجراء یقوم بھ المعلم أثناء التدریس یمكنھ من  ):البنائي( التقویم التكویني  - 2

تتبع مراحل الفعل التعلیمي و رصد حاالت التعلیم و التعلم و التأكد من مدى تحقیق 

 :منھا األھداف التربویة و یھدف التقویم التكویني إلى تحقیق جملة من الوظائف

  معرفة نقاط الضعف و السلبیات و اإلیجابیات و من ثم إصالح نواحي القصور -

إعطاء المعلم معلومات و معارف حول حاالت التعلم و معرفة استیعاب التالمیذ  -

 و من ثم فإن التقویم التكویني وسیلة لخدمة النظام التربوي. للدروس و المسائل

 كحرك العملیة التعلیمیةإثارة الدافعیة لدى التالمیذ و جعلھم  -

و یسمى أیضا بالشامل أو النھائي و تكون ھذه العملیة التقویمیة : التقویم التحصیلي - 3

و من ثم إصدار حكم نھائي على مدى تحقق ... في نھایة الدرس أو في نھایة السنة

االختبارات التي تنجز : األھداف التربویة المسطرة سلفا، و مثال على ھذا التقویم

الخ    ...یة كل فصل أو سنة سواء في المدارس أو الثانویات أو الجامعات أوفي نھا

  :و من أھم وظائفھ

  رصد نتائج المتعلمین و بالتالي إصدار أحكام النجاح أو الرسوب  -

األنشطة، المحتوى، المعلم، المتعلم، (الحكم النھائي على مدى فعالیة عناصر المنھاج  -

 ...).األھداف

بین النتائج على مستوى الصف الواحد و التخصص الواحد، وبین إمكانیة المقارنة  -

 (1).نتائج صفین أو تخصصین 

                                                
  . 101،102،  ص ص سابقالالمرجع أبو حتلة، إیناس عمر محمد   (1)
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  :و لكي یكون التقویم جیدا ال بد من توفر مجموعة من الشروط أھمھا

  التخطیط لعملیة التقویم أي تجنب العشوائیة في العمل* 

  مشاركة كل من لھ عالقة بعملیة التقویم خاصة المعلم و التلمیذ* 

  عدم التسرع في إصدار األحكام أو النتائج أو اتخاذ القرار النھائي* 

  اتساق عملیة التقویم مع أسس التربیة خاصة المنظومة القیمیة* 

  اختیار المكان و الزمان المناسبین لعملیة التقویم* 

استخدام و توفیر الوسائل المالئمة و المناسبة إلجراء عملیة التقویم و بصورة * 

  .عیة و من ثم التأكد من صدقھا و ثباتھاموضو

التقویم عملیة مستمرة أي تقتصر على التقویم الختامي بل مواصلة العملیة حتى * 

  .اكتشاف الخلل و من ثم تصویبھ

  .(1)التقویم شامل بحیث یتناول بقیمة العناصر في حالة تقویم المنھاج* 

  

  

  :أسس المنھاج التربوي  - 5
على أسس متكاملة فیما بینھا حیث تؤثر في أھداف المنھج و  إن المنھاج التربوي یبنى

محتواه و إن ھذه األسس ال بد من فھمھا جیدا ألن ذلك یؤدي إلى اختیار و تحدید المحتوى 

  :المناسب و المالئم مع األھداف التربویة و أسس المنھاج التربوي أربعة نذكرھا كما یلي

  :األساس الفلسفي - أ
لفلسفي أن كل منھاج یقوم على فلسفة المجتمع و ھذه األخیرة ھي و یقصد باألساس ا -

ذلك الجانب من ثقافة المجتمع المتعلقة بالقیم و االتجاھات و العادات و المبادئ     و 

األھداف و المعتقدات التي توجھ كل نشاط فردي و تمده بالقیم التي ینبغي أن یتخذھا 

جتمع لھ ثقافتھ الخاصة رو بالتالي فالمناھج مرشدا لسلوكھ في الحیاة الیومیة، فكل م

التربویة تتخذ في ضوء ثقافة المجتمع، فالمناھج التربویة الیابانیة          و 

األمریكیة أو اإلسرائیلیة لیست ھي المناھج التربویة الجزائریة أو السعودیة ألن 
                                                

  .  125ص  ،سابقالالمرجع توفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة،  (1
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و ھنا كانت . ..ثقافة المجتمع العربي تختلف عن ثقافة المجتمع الیاباني و الغربي

العالقة وثیقة بین الفلسفة و التربیة لدرجة أن كبار الفالسفة ھم مربون و أن 

: الحركات التربویة لیست إال ولیدة المذاھب الفلسفیة و أن رجال التربیة ھم فالسفة

، روسو، جون دیوي، و األفكار يمثل سقراط، أفالطون، أرسطو، ابن سینا، الفاراب

لحیاة في میدان التربیة و تنظیمھا في منھاج خاص من أجل الفلسفیة المتصلة با

و بالتالي فالمنھاج التربوي ال ینبغي لھ . تحقیق األھداف التربویة المرغوب فیھا

الحیاء عن فلسفة المجتمع   و مكوناتھ الثقافیة و اإلیدیولوجیة و التي تنبثق من 

اإلسالمیة من خالل التشریع   معتقداتھ فالدین اإلسالمي تنبثق منھ فلسفة المجتمعات 

  (1).و التنفیذ 

  :األسس المعرفیة و القیمیة -ب
و ھو مجموعة المعارف و المعلومات و األفكار و المفاھیم و القیم و المبادئ و العلوم التي 

سیتضمنھا المنھاج المدرسي كمحتوى فطبیعة المحتوى و نوعیة معلوماتھ و معارفھ تختلف 

یة و االجتماعیة و النفسیة و كذلك من ثقافة لثقافة أخرى حسب باختالف األسس الفلسف

اختالف درجات عمومیاتھا و خصوصیاتھا و ستختلف طبیعة محتویات المناھج الخاصة 

  .بھا

دون أن یھمل المعارف غیر ) الخبرات(و من واجب المنھاج أن یھتم بالمعارف المباشرة 

فالمنھاج الواقعي یجب أن یتضمن كال النوعین  )الخبرات غیر المباشرة(المباشرة أو البدیلة 

من المعرفة و یھتم بھا، و إن ما خلفھ السلف من اآلباء و األجداد من تراث ثقافي كاللغة   و 

  ) 1(.الثقافة و العادات و األخالق كلھ یؤثر في بناء المناھج التربویة

  :األساس االجتماعي - ج

ثیرا في تخططي المنھاج و ذلك نظرا لظروف كل یعتبر األساس االجتماعي أقوى األسس تأ

مجتمع و خصوصیاتھ و عاداتھ و قیمھ و مشكالتھ التي یختلف بھا عن غیره من المجتمعات 

أي ھناك ما یسمى بالقوى االجتماعیة أو النظام االجتماعي ألي مجتمع من المجتمعات و 

تیراتیجیة التدریس و الوسائل في ھذا اإلطار تحدد محتوى المنھاج و تنظیمھ و كذا تحدید اس
                                                

    142ص ، سابقالمرجع ال ،توفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة (1)
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و األھداف و األنشطة التي تتكامل فیما بینھا لبلوغ األھداف االجتماعیة و علیھ فالھدف من 

  المنھاج التربوي القائم على الفلسفة االجتماعیة ھو ھدف سلوكي

  : األساس النفسي -د

حیث حاجاتھ و میولھ ھو مجموعة المقومات أو الركائز أو القواعد ذات العالقة بالمتعلم من 

و اھتماماتھ و قدراتھ التي یجب على مسؤولي تخطیط المنھج مراعاتھ و عدم إھمالھ أي فھم 

  )1(.طبیعة المتعلم و خصائصھ النفسیة و االنفعالیة و كذا النمو العقلي و الجسمي 

  :تصمیم المنھاج التربوي و تنفیذه-6
  :مفھوم تصمیم المنھاج - أ

أي عزم و مضى بعد تمحیص دقیق لألمور من " صمم"ة من الفعل مشتق" تصمیم"إن كلمة 

جمیع جوانبھا و توقع النتائج بأنواعھا المختلفة و بدرجات متفاوتة من تحقیق األھداف 

المنشودة و رسم خریطة ذھنیة متكاملة ترشد الفرد إلى كیفیة التنفیذ و السیر قدما بخطوات 

  .ثابتة فیھا مرونة نحو الھدف

یم اصطالحا فیعني ھندسة الشيء بطریقة ما وفق محركات معینة أو عملیة أما التصم

و تصمیم المنھاج عملیة منطقیة تتناول اإلجراءات الالزمة لتنظیم . ھندسیة لموقف ما

المنھاج و تطویره، و تنفیذه،و تقویمھ بما یتفق و الخصائص اإلدراكیة للفئة المستھدفة     و 

تفسیرات التي تقدمھا النظریات للظواھر المختلفة و لكن یعتمد تصمیم المنھاج على ال

التصمیم ھنا لیس موضوعا نظریا بل ھو علم تطبیقي، مثلھ مثل الطب و الھندسة فالتصمیم 

یعتمد على النظریة و لكنھ ال یطور نظریة بل یطور مبادئ عملیة لتوجیھ صنع القرار في 

  .المواقف العملیة

نھاج مع خصائص التالمیذ و الواقع االجتماعي       و ال بد من مالءمة تصمیم الم -

و كذلك النظریات المعرفیة من أجل تكوین شخصیات إنسانیة ذكیة و ذات سلوكات 

ایجابیة و ھذا ال یتأتي إال إذا راعى التصمیم التربوي للمنھاج خصائص المتعلمین  

  )2(ا في المستقبلو خصائص الھویة الثقافیة للمجتمع و االحتیاجات التي تتطلع إلیھ

  :مبادئ التصمیم -ب
                                                

  . 190، ص  المرجع نفسھ  ،إیناس عمر محمد أبو حتلة )1(
    246، ص المرجع السابقلحیلة ،توفیق أحمد مرعي و محمد محمود ا )2(
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  :یقوم تصمیم المنھاج على مجموعة من المبادئ التربویة منھا

مراعاة أبعاد الواقع التربوي حیث یتضمن ھذا المبدأ، تحدید جمیع الموارد         و  - 1

اإلمكانیات المادیة و البشریة و المعنویة ذات العالقة بالعمل التربوي، و تحدید 

المؤثرة في رسم السیاسة التعلیمیة التي تنعكس بشكل مباشر على عناصر العوامل 

المنھاج التربوي،إضافة إلى تحدید مستویات عمل األجھزة اإلداریة و تنظیماتھا    

  .و الظروف و المؤثرات التي تتخذ فیھا قراراتھا

ضوء  تحدید مخرجات التعلم التي یقصد المنھاج تحقیقھا من خالل عملیة التعلیم في - 2

 .االحتیاجات و اآلمال و الطموحات

مراعاة مقتضیات التغیر في معطیات الواقع و االستجابة لھا بإجراء ما یلزم من  - 3

 . تعدیل و تطویر في أثناء مراحل التصمیم أو التنفیذ

االنسجام و التوافق و التناسق بین تصمیم المنھاج و الخطة التنظیمیة للمدرسة     و  - 4

ربوي األخرى أي التسلسل المنطقي بین األحداث التربویة بدایة عناصر النظام الت

من تصمیم المنھاج إلى تصمیم الموقف الدراسي إلى األنشطة الفعلیة التي یتوقع أن 

 .یمارسھا الطلبة في حجرات الدراسة

تحدید محور التصمیم و تنظیم عناصر المنھاج أي تنظیم المحتوى في االعتماد على  - 5

ل خصائص المادة الدراسیة خصائص المتعلمین ، خصائص محاور مختلفة مث

 ...المجتمع و مشكالتھ

مشاركة األطراف ذات العالقة بالمنھاج التربوي في جھود التصمیم بمعنى أن  - 6

التصمیم یتم على مستویات متعددة منھا مستوى المجتمع أو النظام االجتماعي العام 

و مستوى المدرسة و یتفاوت دور و مستوى المؤسسة التربویة و النظام التربوي 

األطراف المختلفة في التصمیم من بلد إلى آخر ففي بریطانیا مثال یتم تصمیم 

أما حدیثا فالتصمیم یتم على مستوى قومي ) سابقا(المنھاج على مستوى المدرسة 

أما في أل و م أ فالتصمیم یتم على مستوى الوالیات و المناطق الدراسیة أما في 
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تصمیم المناھج بشكل مركزي أي على مستوى الدولة مثل باقي الدول  فرنسا فیتم

 .)1(العربیة

  :تنفیذ المنھاج - ج
تسمى العملیة العامة لالنتقال من المنھاج الذي یتم تصمیمھ للتعلیم المدرسي الفعلي عملیة 

التنفیذ و تتضمن عملیة التنفیذ اإلجراءات الضروریة العتبار المنھاج موضوعا للتعلیم 

الصفي و أساسا للتنبؤ بنتائج التعلم المقصودة، األمر الذي یجعل المعلمین یعدون المناھج 

أداة علمیة لتطویر طرق التعلم الصفي و أسالیبھ و نشاطاتھ التي تالئم مجموعات الطلبة       

  و تساعد في تحقیق األھداف المرسومة و ھذا ھو ما یتوقعھ مخططو المناھج من المعلمین

لب عملیة التنفیذ جھودا مھمة من المعلمین لترتیب البیئة المدرسیة بطریقة و تتط -

تمكنھم من تنفیذ خطة المنھاج إضافة إلى تكییف المنھاج مع متطلبات الطلبة        و 

إمكانات المدرسة و ھناك عوامل تسھم في تحدید قدرة المعلمین على تنفیذ المنھاج 

في تصمیمھ و درجة قبولھم بھ و تدریبھم علیھ    بفاعلیة أكبر منھا درجة اشتراكھم 

و أشكال المساعدة التي یتلقونھا و مستوى رضاھم عن مھمة التدریس عامة و قیام 

  .اإلدارات التربویة المعنیة بالتنفیذ بدورھا خاصة

و لقد تعددت االتجاھات التربویة الحدیثة التي ینادي المربون بأن تكون أساسا  -

للموارد المختلفة أي ھناك اتجاھات مختلفة عامة و خاصة حول للمناھج أو أساسا 

 :عملیة تنفیذ و تطبیق مناھج المواد المختلفة و من ھذه االتجاھات نذكر

 مثل التعریف بالمجتمع : تأكید القضایا و المشكالت المعاصرة و األحداث الجاریة

  .اإلسالمي و مشكالتھ و مختلف األحداث العالمیة

 ات الكتب على أساس الوحدات التعلیمیة التي تدور حول مفاھیم اختیار موضوع

 .عامة ومعینة

     اعتبار األنشطة التقویمیة و التدریبات و النشاطات و المواد المساندة و المساعدة

و المشروعات التعاونیة التي یقترحھا المنھاج و الكتاب أساسا مھما و لیست موادا 

 .كمالیة
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 بكل أنواعھا بنفسھ ممارسة التلمیذ األنشطة. 

  التعامل مع كل مجال من مجاالت المعرفة بطریقة البحث و التفكیر الخاصة بھ أي

 .)1(كل مادة دراسیة لھا طریقتھا الخاصة 

  :تقویم المنھاج التربوي - 7
لقد تطرقت إلى مفھوم التقویم و عرفنا بأنھ عملیة تحدید مدى تحقیق األھداف من قبل 

وصفا كمیا و كیفیا أما عملیة تقویم المنھاج فھي عملیة تحدید قیمة  التالمیذ و أنھ یتضمن

المنھاج لتوجیھ مسیرة تصمیمھ و مسیرة تنفیذه و مسیرة تطویره و توجیھ عناصره و أسسھ 

  نحو القدرة على تحقیق األھداف الموجودة في ضوء معاییر محددة مسبقا و لما كانت 

مرغوبة في سلوك المتعلمین فقد بات من الواضح  التربیة تھدف إلى إحداث تغییرات معینة

أن عملیة تقویم المنھاج ترمي إلى معرفة مدى تحقق ھذه التغیرات المرغوبة لدیھم أو 

معرفة مدى تقدمھم نحو األھداف التربویة المراد تحقیقھا و التحدید المسبق للنتائج أو العوائد 

  .سلیم و التأكد من مدى تحقق األھدافالمنتظرة للتعلم یعد شرطا أساسیا إلجراء تقویم 

و یستفاد من نتائج تقویم المنھج أو المنھاج التربوي في تطویره و في تحسین عملیة  -

التعلم باعتبار أن المنھاج في األساس خطة لمساعدة التالمیذ على التعلم و من 

  :األسئلة التي یھتم بھا المقوم التربوي عندما یتعرض لتقویم المنھاج ما یلي

 ھل اختیرت اإلمكانیة التربویة لوضع محتوى المنھاج في ترتیب مسبق قبل تنفیذه؟  

 ما مدى ارتباط تسلسل محتوى المنھج بمستویات نمو التالمیذ؟ 

 ما مدى ضرورة و أھمیة المحتوى المقترح و ما مدى منطقیة التسلسل فیھ؟ 

 ؟ما مدى مراعاة المحتوى المقترح للفروق الفردیة بین التالمیذ 

 ما مدى االستفادة من البیئة كمصدر للخبرات في المنھاج؟ 

 ما األنشطة التي ستستخدم في تقویم النتاجات التعلیمیة لھذا المنھاج؟ 

  ما مدى شمول الخبرات التعلیمیة لجوانب السلوك في المجاالت اإلدراكیة           و

 )2(.االنفعالیة و النفس الحركیة؟ 
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  :اجتقویم المنھ منطلقات -1- 7
لقد اختلف الكثیر من الباحثین في مجال التربیة حول تحدید أھم المنطلقات أو النقاط 

  :األساسیة التي تعد منطلقا لتقویم المنھاج و ھناك من حدد ثالث منطلقات ھي

   التعامل مع المنھاج على أنھ نظام حیث سیتیح لنا ھذا التعامل تحقیق مبدأ الشمولیة

)     المحتوى، األھداف، األنشطة، التقویم(ناھج األربعة و التوازن بین عناصر الم

  و كذلك بین أھم المدخالت و المخرجات

  النظرة إلى المنھاج على أنھ من عناصر نظام التربیة و ھو یتأثر باألنظمة التربویة

 .الفرعیة األخرى و یؤثر فیھا

  التنفیذ أو لغرض الحرص على النظرة المستقبلیة أثناء القیام بعملیة التقویم لغرض

التطویر أو لكلیھما فإعداد التالمیذ ال بد أن یكون لغد مشحون باألحداث و التغییرات 

 : و النظرة المستقبلیة تقوم على نقاط عدة منھا

 استیعاب التكنولوجیا الحدیثة و التمكن منھا  

 التعاون في الحیاة المدرسیة و ممارستھا 

 حل المشكالت و اتخاذ القرارات امتالك مھارات التفكیر و اإلبداع في 

 تنمیة المواطنة المحلیة و المواطنة العالمیة أو اإلنسانیة و التحلي بالتربیة األخالقیة 

 تعلم المھارات األساسیة للمحافظة على البقاء 

  1(االھتمام باإلنسان و تطویر مھارات االختبار المھني( 

  :معاییر تقویم المنھاج -2- 7
اییس لتقویم المنھاج التربوي أھمھا معیار المالءمة أو المناسبة و نقصد ھناك معاییر أو مق

بھ مالءمة كل عنصر من عناصر المنھاج لبقیة العناصر و مالئمة كل عنصر من عناصر 

المنھاج لكل أساس من أسس المنھاج و ثاني معیار ھو معیار الكفایة أو الفاعلیة و یتعلق ھذا 

من العلم و الوسائل المتاحة و تسعى عملیة التقویم إلى اإلجابة المعیار بمدى تنفیذ المنھاج 

على عدة أسئلة و تتم اإلجابة عن ھذه األسئلة في ضوء عدد من المعاییر و نقصد بالمعیار 
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ھنا كل صفة أو سمة من سمات مكونات المناھج بحیث تكون قاعدة صالحة إلصدار 

  :ف رئیسیة ھياألحكام و یمكن تصنیف المعاییر إلى ثالثة أصنا

  :معاییر نواتج التعلم -أ

تعتبر نواتج التعلم من المعاییر التي على أساسھا یتم تقویم المنھاج التربوي و تلقي اھتماما 

أكثر من سائر المعاییر األخرى و تصنف معاییر نواتج التعلم بطرق مختلفة حسب تصنیفھا 

و ھناك نواتج التعلم بعیدة المدى أما لنواتج التعلم نفسھا فھناك نواتج التعلم قصیرة المدى 

التصنیف الثاني فھو تصنیف یتم حسب النواتج المقصودة و النواتج غیر المقصودة أما 

الطریقة الثالثة لتصنیف نواتج التعلم فھو حسب السلوك الذي یظھره المتعلم و لقد صنفت 

  :نواتج التعلم إلى ثالثة أصناف ھي

  ينواتج التعلم في المجال المعرف -

 نواتج التعلم في المجال النفس الحركي أو المھاري -

 .نواتج التعلم في المجال االنفعالي  -

  :معاییر العملیات -ب
و تتمثل في العملیات التعلیمیة المستخدمة في النظام التعلیمي و تشمل ھذه المعاییر مشاركة 

رنامج التعلیمي    التالمیذ في مختلف األنشطة التعلیمیة و مدى اھتمامھم و رضاھم عن الب

  .و مدى مبادرتھم و قدراتھم على التواصل مع زمالئھم و مع معلمیھم

  :مة مع المعاییر المرغوبةءالمال - ج
و نقصد بالمالءمة مدى مناسبة المنھاج التربوي أو البرنامج مع الصفات المرغوب فیھا    

  :عاییرو المتفق علیھا و من أمثلة األسئلة التي تكشف ھذا النوع من الم

  ھل یحتوي المنھاج على المعلومات الحدیثة و الدقیقة؟ -

  ھل تتالئم أھداف البرنامج مع المشكالت المعاصرة؟ -

ھل المواد التعلیمیة مرضیة من حیث إمكانیة التطبیق و الكلفة و من حیث النواحي  -

  )1(؟...الفلسفیة و الجمالیة و طریقة العرض و المستوى اللغوي و اإلخراج

  :أدوات تقویم المنھاج -3- 7
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  :للتقویم عدة أدوات منھا

  .المالحظة، قوائم الرصد، االختبارات، المناقشة، مقاییس التقدیر -

 المقابالت، جلسات االستماع، التقاریر الفردیة المكتوبة، تحلیل المحتوى -

 .التقاریر الجماعیة المركبة -

لمیدانیة، دراسة الحاكم، المؤتمرات، البحوث العلمیة، الدراسات ا: أدوات أخرى مثل -

 ... مشاغل العمل 

و تختلف ھذه األدوات بتعدد و اختالف مصادر التقویم أي أن مصدر التقویم ھو الذي یحدد 

  )1(.األدوات إلى حد كبیر 

  :أنواع تقویم المنھاج -4- 7
  :یمكن أن نمیز أربعة أنواع من التقویم حیث ترتبط ھذه األنواع من التقویم بعامل الزمن

أو االبتدائي و ھو التقویم الذي یتم قبل البدء بتنفیذ المنھاج، للتأكد من  :التقویم التمھیدي -أ

  .توافر متطلبات التنفیذ و إجراءاتھ و شروطھ

و یسمى بالمرحلي و ھو التقویم الذي یجرئ في أثناء عملیة تنفیذ  :التقویم البنائي -ب

ذ و رصد الصعوبات و العقبات التي تعترض المنھاج و ذلك للتأكد من سیر عملیة التنفی

  . العمل

و یسمى أیضا بالتراكمي و ھو التقویم الذي یتم في نھایة التنفیذ للتحقق  :التقویم الختامي - ج

  .من مدى جدیة األھداف لدى المتعلمین

و ھو التقویم الذي یتم بعد التقویم الختامي لغرض اقتراح حلول  :التقویم التتبعي -د

  )2(.و توجیھ خط سیر المنھاج و تكویره  للمشكالت

  ) :1(و للتوضیح أكثر أنظر الشكل  -
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 أنواع تقویم المنھاج حسب عامل الزمن

  التقویم
 التمھیدي

  التقویم
 البنائي

التقویم 
 الختامي

التقویم 
 التتبعي
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  .یمثل أنواع تقویم المنھاج التربوي حسب عامل الزمن): 1(شكل              

  :تطویر المنھاج التربوي -8 
إن تطویر المنھاج التربوي ھي عملیة تنصب على الحیاة المدرسیة بشتى أبعادھا،    -

و على كل ما یرتبط بھا فال یركز فقط على المعلومات في حد ذاتھا و إنما یتعداھا 

إلى الطریقة و الوسیلة كالكتاب و المكتبات و اإلدارة المدرسیة و یضم التقویم       

و التطور  )1(.و التلمیذ نفسھ و البیئة التي یعیش فیھا و المجتمع الذي ینتمي إلیھ 

یة ألنھا تنصب على جمیع الجوانب و تمس جمیع العوامل عملیة شاملة و دینامیك

المؤثرة في الموضوع و كذلك جمیع العناصر التي تدخل فیھا في تفاعل مستمر، 

وبالتالي ھناك تغییر مستمر، . وكل عنصر یؤثر في العناصر األخرى ویتأثر بھا

 .والتغیر إذا ما وجھ التوجیھ السلیم فإنھ یؤدي الى التطور

 :ماذا تطویر المنھاج التربوي؟ فھناك إذن دواعي لتطویره ومنھا مایليولكن ل 

أسباب ترتبط بالماضي كسوء وقصور المناھج الحالیة، وكذا التغیرات التي طرأت  -

 .الخ....على التلمیذ والبیئة والمجتمع والمعرفة والعلوم التربویة

ع، والمقارنة بدول أسباب ترتبط بالمستقبل،مثل التنبؤ باحتیاجات الفرد والمجتم -

وصلت الى مكانة مرموقة في مجاالت التطور المختلفة ومحاولة الوصول الى 

 .مستوى ھذه الدول

ویظھر ذلك من خالل نتائج االمتحانات : قصور المناھج الحالیة وتدني نوعیة التعلیم -

فھي تعبر عن مؤشر ھام یدل على نوعیة وصالحیة المناھج المتبعة وكلما ساءت 

في مختلف جوانب المنھج استدعى ذلك تطویر ھذه النتائج أي ھناك قصور النتائج

المتبع، كما أنھ إذا تبین ھبوط مستوى الخریجین في كافة التخصصات فان ذلك في 

كما أن من األسباب . حد ذاتھ یعتبر دافعا قویا إلعادة النظر في المناھج وتطویرھا
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ل الیوم یختلف عن جیل األمس في التي أدت إلى إعادة النظر في المناھج ھو جی

أمور عدیدة في عاداتھ وثقافتھ، واتجاھاتھ وقیمھ ومشاكلھ ومستوى تفكیره بل وفي 

  . نظرتھ للحیاة نفسھا

وإن التكنولوجیا الحدیثة قد عملت على زیادة سرعة التغیر . وفي عالقتھ مع من حولھ

  :بدرجة ال یتصورھا العقل حتى قال أحد المفكرین
شيء حولھ یتغیر بسرعة رھیبة لدرجة أنھ یخشى أن ینام في یوم من األیام فیستیقظ من  بأن كل" 

  )1(".فال یدرك من ھو وال في أي مكان یكون. نومھ فیجد نفسھ قد تغیرت دون أن یشعر أو یحس

مثل أزمات ، حروب، مشاكل، االنتقال من نظام الحزب الواحد إلى : دواعي سیاسیة -

  ة مثلما حدث في الجزائرنظام التعددیة الحزبی

كالتغیرات و التحوالت التي أثرت على الحاجات : دواعي اقتصادیة و اجتماعیة -

األساسیة لألفراد فأصبح ضروریا تحسین الظروف المعیشیة و تطویر وسائلھا فنجد 

 :من بین ھذه التغیرات

 الزیادة السریعة لعدد السكان  

 طالةمعانات فئة كبیرة من الشباب من مشاكل الب 

 عجز بعض القطاعات خاصة المعنیة من مشاكل البطالة 

  عجز بعض القطاعات خاصة المعنیة بجانب السلع و الخدمات عن تلبیة متطلبات

 المجتمع كالصحة و التعلیم 

 اتجاه أغلبیة البلدان إلى نظام الخوصصة مثل الجزائر 

 تغیر القیم في أغلبیة البلدان بسبب عوامل كثیرة 

تطویر تتم في ضوء معاییر و طبقا لمراحل، و تتناول بالتطویر و إن عملیة ال -

عناصر المنھاج رأسھ بقیة عملیاتھ، و ترتبط بعملیة التطویر عملیات فرعیة أخرى 

عملیة التعدیل و عملیة التحسین و ھاتان العملیتان أقل شموال و أقل عمقا من : ھي

                                                
   22 ،ص المرجع السابق ،حلمي أحمد الوكیل  )1(
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ى إال عملیة التغییر و في ھذه عملیة التطویر نفسھا، و في حالة فشل التطویر ال تبق

  .)1(العملیة نبدأ من نقطة الصفر

المحتوي، األنشطة، التقویم، (و یتصل التطویر بجمیع العناصر المكونة للمنھاج  -

و بالتالي فالتطویر یكون على مستوى العناصر المشكلة للمنھاج و ما دام ) األھداف

تي تقود عملیة التقویم نحو بیان ھناك أھداف تربویة للمنھاج فإن ھذه األخیرة ھي ال

 . ما تحقق منھا و ما لم یتحقق و من ثم یأتي التعدیل و التطویر في المناھج

  :أسس تطویر المنھاج التربوي-9
مقترحات لبلوغ أھداف "یعني التسطیر أو التھذیب و ھو : التخطیط لغة: التخطیط -

تضم كل العوامل التي  بمعنى وضع خطة شاملة و متكاملة )2("تربویة مرغوب فیھا

لھا صلة بالموضوع بحیث تتعرض لجمیع جوانبھ المختلفة على أن تتوفر لھذه 

العملیة اإلحصاءات الدقیقة و البیانات الوافیة و المعلومات الالزمة و من الواجب أن 

توضع الخطة في صور مراحل متتابعة على إن یحدد لكل مرحلة أھدافھا و الطرق 

لیب الالزمة لتحقیقھا و الزمن المحدد لھا بحیث یمكن تقویم كل و الوسائل و األسا

  مرحلة أثناء تنفیذھا

بمعنى أن األھداف التربویة تشتق من : مراجعة األھداف التربویة و إعادة صیاغتھا -

أھداف المجتمع و فلسفتھ و بما أن أھداف المجتمع قابلة للتغیر فإن ھذا یستلزم 

 مراجعة األھداف التربویة

 :اد التطویر على دراسة علمیة للتلمیذاستن -

أي الكشف عن میول التالمیذ و قدراتھم و حاجاتھم و ذلك من خالل الدراسات التي  

تمت في مجال علم النفس و كذلك معرفة العوامل التي تؤثر في نمو التالمیذ من مختلف 

  الجوانب

  :استناد التطویر على دراسة علمیة للبیئة -

                                                
     272ص  ،المرجع السابق،توفیق أحمد مرعي و محمد محمود الحیلة   )2(
القاھرة  ،دار الفكر ،1،ط ،االتجاھات الحدیثة في تخطیط المناھج الدراسیة في ضوء التوجیھات اإلسالمیة ،محمود أحمد شوق  )1(
   24ص ، 1998،
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وید التالمیذ بكافة المعلومات الالزمة حول البیئة و تسمح أیضا ھذه الدراسة تسمح بتز

بإتاحة الفرص أمام ھؤالء التالمیذ لكي یتفاعلوا مع البیئة تفاعال یؤدي بھم إلى اكتساب 

 خبرات مربیة

و الدراسة العملیة للمجتمع تساعد على : استناد التطویر على دراسة علمیة للمجتمع -

اكتساب : مل على خدمة المجتمع و رفاھیتھ مثلتحدید بعض األھداف التي تع

مھارات األسلوب العلمي في التفكیر و التخطیط و العمل الجماعي و التعاوني      و 

حب العمل و تنمیة القدرة على الخلف و اإلبداع و الجماعة و التمسك بالقیم      و 

 . األخالق

نعیش في عصر مليء  فنحن: مسایرة التطور لالتجاھات العالمیة و روح العصر -

بالتحوالت و التغیرات في جمیع المجاالت السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة     

  إلخ مثل االنفجار المعرفي و ظاھرة التغییر المتسارع...و الثقافیة 

بمعنى قبل تطبیق المنھاج التربوي إجراء عدة عملیات تجریبیة في  :التجریب -

العجز التي تحتاج إلى تعدیل أو تطویر أو تغییر    المیدان بمعرفة جوانب النقص و

و لقد جرت العادة في كثیر من البلدان حتى تلك البلدان التي یكون فیھا نظام إقرار 

المناھج مركزیا على األخذ برأي المیدان المتمثل في معلمي المدارس و المشرفین 

أفراد المجتمع االھتمام التربویین المحلیین كما یمكن ألولیاء التالمیذ و غیرھم من 

  ) 1(بالمناھج التربویة أن یسھموا في إعطاء مالحظاتھم حول تطویر المنھاج التربوي

بمعنى أن تكون عملیة تطویر المنھاج التربوي شاملة لعناصر المنھاج : الشمول و التكامل -

و   و أسسھ و عملیاتھ،و متكاملة بحیث تشمل العملیة تطویر الكتب و الوسائل       

االختبارات و االمتحانات، و طرق التعلیم و إعداد المعلمي و أن تكون العملیة متوازنة بین 

  جوانب النمو لدى المتعلمین و بین ما ھو نظري و ما ھو عملي

  :التعاون -
  ...) الطالب، المعلم، والة األمور، المراقب(البد من التعاون مع جمیع من لھ عالقة بالمناھج 

  

                                                
      108ص  ،المرجع السابق ،حلمي أحمد الوكیل )1(
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  : یةاالستمرار -
عملیة تطویر المناھج عملیة مستمرة في جمیع األزمنة و لیس محدودة و ذلك إلعطاء تقویم 

  )1(. حول مدى نجاعھ المناھج التربویة 

  :أھمیة المنھاج التربوي -10
المنھج ھو تفسیر للفلسفة التربویة القائمة إذ أنھ یعكس السیاسة التي ترسمھا الدولة كما أنھ 

لھ تتحقق األھداف التربویة المرسومة و المنشودة لذا فھو بمثابة المجال المیدان الذي من خال

الذي تتصارع فیھ اآلراء و علیھ ال نغالي إذا قلنا إن الفرد یستطیع أن یفھم سیاسة بلد ما و 

أن یعرف االتجاھات السائدة فیھ و ذلك عن طریق معرفتھ للمناھج الدراسیة المعمول بھا و 

  .لك البلدالمطبقة في مدارس ذ

تتمثل أھمیة المنھاج التربوي في توجیھ الجیل و تربیتھ إذ یعتبر المنھج من أھم  -

موضوعات التربیة بل ھو لب التربیة و أساسھا فھو الوسیلة التي تستخدمھا لتحقیق 

األھداف التربویة و القومیة و ھو الطریق إلعداد األجیال القادمة التي تعتبر سالح 

  .الوطن

أخرى أصبح موضوع المناھج التربویة كمادة أساسیة في معاھد وكلیات من ناحیة  -

إعداد المعلمین واسع االنتشار، كما أن البحوث العلمیة و المجاالت المتخصصة 

لموضوع المناھج تزداد یوما بعد یوم، و یتناول موضوع المناھج وصف المحتوى 

ضوعات بصورة الدراسي بشكل عام بما في ذلك اختیار و تنظیم ووضع المو

 .متدرجة في مكانھا المناسب كما أنھ یتناول تقسیمات و أنواع و إدارة المناھج

إن المنھاج التربوي یھیئ الخبرات الالزمة لنماء التالمیذ و تكوین شخصیاتھم من  -

 .جمیع جوانبھا و ذلك في ضوء السیاسة التربویة و التعلیمیة المعمول بھا

ھامة و قوة اجتماعیة ایجابیة و ذلك من خالل تصدیھا تمثل المناھج التربویة وسیلة  -

لمحوالت الغزو الثقافي الخارجي الذي یسعى إلى تزییف و تشویھ ھویتنا الثقافیة 

  )2(.القومیة 

                                                
    122ص  ،المرجع السابق،حلمي أحمد الوكیل   )2(
    24ص ، 2002 ،القاھرة ،عالم الكتب ،المنھج التربوي و تحدیات العصر ،مجدي عزیز ابراھیم  )1(
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تتمثل أھمیة المناھج التربویة من خالل إیمان القیادة السیاسیة إیمانا مطلقا و راسخا  -

: ان المستقبلي و في جمیع المجاالتبالدور و المھمة الكبیرتین في بناء اإلنس

 ...اإلنساني االقتصادي، االجتماعي، السیاسي، الثقافي، الوطني

الصادرة عن " إستراتیجیة تطویر التربیة العربیة"لقد شاركت الدول العربیة في إعداد -

وقد أسھمت ھذه اإلستراتیجیة  1979المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم سنة 

فاوتة في تطویر سیاسة كل دولة من الدول المشاركة و أھدافھا التربویة بدرجات مت

و كانت قد ركزت على تخطیط و بناء و تطویر المناھج في إطار فھم حقیقي للواقع 

 مما یبرز أھمیة المناھج التربویة في تحقیق التنمیة االجتماعیة و اإلنسانیة

جرد كتاب مدرسي یشمل قدرا من تكمن أھمیة المنھاج التربوي في كونھ لم یعد م -

المعلومات بل أصبح یشمل جمیع جوانب الخبرة اإلنسانیة المتجددة معرفیا ومھاریا 

كما یشمل القیم والمعارف والمھارات وألوان التذوق واالتجاھات ویؤكد . ووجدانیا

و على تنمیة قدرات التلمیذ العقلیة التي تمكنھ من التفكیر العلمي والنقدي وتدفعھ نح

التجدید واإلبداع واالبتكار واالكتشاف، والتھیؤ لتقبل ظاھرة التغیر والمشاركة في 

 .إحداثھ

یھتم المنھاج التربوي الحدیث بتنمیة شخصیة المتعلم بجمیع أبعادھا لمواجھة  -

التحدیات التي تواجھھ وتنمیة قدرتھ على التعلم الذاتي، وتوظیف ما تعلمھ في شؤونھ 

 .الحیاتیة

لتربوي یربط كل ما تخططھ المدرسة من ألوان النشاط الذي یوفر للطالب المنھاج ا -

فرض التفاعل والتعلم والنمو إلى أقصى ما تستطیعھ قدراتھ، وبما یلبي احتیاجاتھ 

 .كعنصر فعال في المجتمع

تتمثل أھمیة المناھج التربویة في بلوغ األھداف العامة من خالل ترجمتھا الى أھداف  -

 )1(.یة محددة یسھل تحقیقھاقریبة وصیغ سلوك

وباختصار فان المناھج التربویة لھا وزن كبیر ال یمكن التخلي عنھ مھما كانت 

  "إن المناھج ھي خط دفاع أمریكا األول" الظروف، وھنا یقول ازنھاور 

                                                
   30ص  ،المرجع السابق ،أحمد حسین اللقاني و فارعة حسن محمد  )1(
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  .وذكر على رأس ھذه المناھج مادة الریاضیات

  :دور المنھاج التربوي في ترسیخ القیم -11

یھ أن إعداد مواطن صالح ومنتج ویمتلك قیم المجتمع المرغوب فیھا أمر مھم مما ال شك ف

ومطلوب، وھذا ما یعمل المنھاج التربوي على تحقیقھ، وكذا تنمیة جمیع المجاالت السیاسیة 

واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة، وتعمل على تعدیل السلوكیات، وتغییر العادات والتقالید 

بیة وإرساء القیم الدافعة نحو العمل واإلنتاج والتقدم، والتآلف والتقارب، نحو الوجھة االیجا

وما یدخل تحت ذلك من جھد مقصود منظم یبذل في . والتعاون بین مختلف فئات المجتمع

سبیل تحویل المجتمع إلى مجتمع متعلم ومعلم والساعي نحو العالمیة ومواكبة روح 

  )1(.العصر

ة نجد المناھج التربویة تھدف إلى تنمیة الروح القومیة ومن خالل المقررات الدراسی -

والوطنیة بین أفراد المجتمع و خلق نوع من الوعي السیاسي و االجتماعي لدى المواطنین 

و ألن المنھاج وعاء من الخبرات التي تقدمھا مختلف المدارس التعلیمیة و المعاھد و ان 

المتشبع بالمبادئ و القیم و إذا ما الحظنا  ھذه الخبرات ھي أھم ما یسھم في تكوین اإلنسان

الفوارق بین فئة من األمم ضربت أشواطا في التقدم و فئة أخرى ال تكاد تدرك شیئا فإننا 

ندرك أن السبب الرئیسي ھو الفرق في كفایة مناھج التعلیم بخاصة في كل من الفئتین    و 

في طیاتھ األصالة و في اإلسھام في مدى قدرة المناھج على تربیة جیل من العلماء یحمل 

  )2(.في المحافظة علیھم من االنھیار و التسرب 

و إن مجال فعل التربیة بمناھجھا ھو من ناحیة محتوى الثقافة بقیمتھا و عناصرھا         و 

اتجاھاتھا و إبعادھا الماضیة و الحاضرة و المستقبلیة مترابطة متشابكة و من ناحیة ھو 

شخصیاتھم باعتبارھم القوى المستوعبة لھذه الثقافة و التي یوقف استمرارھا كیان األفراد و 

و المناھج التربویة كذلك قوة بحكم موقعھا في العملیة التربویة و التاریخیة و االجتماعیة 

للدولة و الجماعة فھي قادرة على تشكیل و خلق أفراد متشبعین بالقیم االیجابیة الفعالة في 

: خطورة دور التعلیم في بناء كیان األفراد و الجماعات قال أحد المربینالمجتمع و نظرا ل

                                                
   2006 ،مصر ،دار  الوفاء  ، 1ط ،لتخطیط التربوي ماھیتھ، و مبرراتھ و أسسھرمزي أحمد عبد الحي ا  )1(
ص ، 1993 ،السعودیة ،إدارة الثقافة و النشر العربیة ،مھمات المناھج الدراسیة في بناء المجتمع المسلم ،محمود أحمد شوق  )2(

43     



 - 115 -

و المدرسة كما یمكن أن تكون عامل " أعطیني إدارة مدرسیة و أنا كفیل بقلب نظام العالم"

  ..بناء و دعم و غرس و ترسیخ القیم و المبادئ و االتجاھات و السلوكات

ذلك یمكن أن تكون عامل ھدم و تخریب لمقومات لكیان الشخصیة القومیة و الوطنیة فإنھا ك

ھذه الشخصیة فقد جعلت فرنسا مثال من التعلیم و المدرسة سالحا ماضیا لمحاربة أسس ھذا 

الوطن المسلم و محاولة القضاء على مقوماتھ التي ھي اللغة العربیة و التاریخ و الدین 

ادة االحتالل في فرنسا لجیشھم اإلسالمي و الوطنیة الجزائریة و قد كانت أولى توصیات ق

علموا لغتنا و انشروھا حتى تحكم الجزائر فإذا " الزاحف على الوطن الجزائر ھي قولھم

  )1(".حكمت لغتنا الجزائر فقد حكمناھا حقیقة

و نظرا ألھمیة المناھج التربویة في تكوین الشخصیة القومیة الجزائریة و المحافظة 

و غرسھ بأھم القیم الفعالة لیكون إنسانا صالحا في المستقبل علیھا من خالل تربیة النشئ 

تدریس مادة الجغرافیا التي من خاللھا یفھم التلمیذ المشكالت التي یعاني منھا : فنجد مثال

العالم و یفھم الحدود السیاسیة لبالده و البیئة التي ینمو فیھا و كیفیة المحافظة علیھا و دول 

حامال ألفكار تتعلق بما فھمھ من المعلم أما إذا تكلمنا على التربیة فیصبح التلمیذ ... الجوار

المدنیة أو الوطنیة فمن خاللھا تنمو قیم المواطنة بأنواعھا المختلفة فیتعلم احترام اآلخرین  

و حب الوطن و الشعور باالنتماء و االعتزاز بالوطن و فھم القانون و منھ تتشكل لدیھ قیم 

مبنیة على أساس االتجاھات و السلوكات و التوجیھات التي رسمت في تتعلق بالمعامالت ال

المنھاج كما یحمل منھاج التاریخ ألي أمة قیما یسعى إلى غرسھا في أبنائھ كقیم الدفاع عن 

الوطن و التضحیة من أجل الوطن و رفض المستعمر فتنمو مثل ھذه القیم مع نمو التلمیذ  و 

جذرا مع مختلف مراحل حیاتھ، و من خالل منھاج التربیة ترسخ في ذھنھ فتزداد أھمیة و ت

اإلسالمیة نجعل من المتعلم ذلك اإلنسان المتشبع بقیم الدین اإلسالمي كالتسامح     و 

إلخ و المعتز بھویتھ الدینیة و الوطنیة المحافظ على تراثھ ...التعاون و الجھاد و إتقان العمل

الفكري المفتح على قیم الحضارة المعاصرة  الحضاري المحصن ضد كل أنواع االستالب

في أبعادھا اإلنسانیة الملم بقیم الحداثة و الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان المنسجمة مع 

خصوصیتھ الدینیة و الوطنیة و الحضاریة المتمسك بالسلوك اإلسالمي القویم و المثل العلیا 

                                                
   30ص،1994،الجزائر  ،وزارة التربیة الوطنیة ،4،ع1ط التربیة و الشخصیة الوطنیة المجلة الجزائریة للتربیة ،رابح تركي  )1(



 - 116 -

إلسالمیة و قیمھا النبیلة في جمیع المستمدة من روح الدین اإلسالمي ترسخ مبادئ العقیدة ا

و من خالل ما تنص علیھ اآلیات الكریمة و الحدیث ...) األسرة، المجتمع(المجاالت 

الشریف فیثیر الجانب الوجداني بطریقة واعیة و ھادفة فیكتسب الطفل القیم و المبادئ من 

یة و ھي توجیھ القرآن و الحدیث و من ثم فعلى المنھاج التربوي أن یخطو الخطوة التال

المجتمع كلھ بما فیھ و من فیھ و ما یملك من وسائل و طرائق و في كل األزمنة و األمكنة 

إلى تحقیق ھذه الغایات و یتوقف ھذا التوجیھ بالدرجة األولى على تقدیم الخبرات التي تحقق 

  )1(.ھذا التوجیھ تقدیما فاعال و مؤثرا

ي ترسیخ القیم، تؤكد الدراسات و البحوث أن و في ھذا العنصر دور المناھج التربویة ف

دول العالم    و   المناھج التربویة ھي المعیار الذي یقیس درجة التطور و التقدم و النمو بین

األمثلة كثیرة فدولة مثل الیابان ال تمتلك الثروات الباطنیة كالطاقة البترولیة و لكنھا 

لعظمي رغم خروجھا بعد الحرب العالمیة استطاعت أن تملك ثروة العلم و منافسة الدول ا

الثانیة منھزمة خائبة و السبب في ھذا الرقى یعود بالدرجة األولى إلى تخطیط المناھج 

التعلیمیة و أصبحت الیابان مثال و نموذجا عالمیا في التقدم و التطور مع االحتفاظ بالقیم   و 

  .المبادئ و األصالة

دي بتخطیط المناھج الموجھة قیمیا و لقد لقي ھذا و في ھذا الصدد ظھر فكر تربوي ینا

الفكر صدي كبیر من طرف الخبراء و المصممین للمناھج و جعل ھذا الفكر من القیم 

  .محورا للمناھج و ذلك لتأكید الثقافة الوطنیة و إزالة القیم الدخیلة

دئ و القیم     و من خالل استعمال القصص من المعتقدات فإن التلمیذ یتشبع بمختلف المبا

و الخبرات و االتجاھات و السلوكات التي تشحذ في وجدانھ و نعطي مثاال على تلك الدول 

إسرائیل حیث تعمل : التي تستعمل األسلوب القصصي و الخیالي بكثرة لتحقیق أھداف معینة

یخ المناھج التعلیمیة اإلسرائیلیة على إشباع الطفل بتعالیم الثورات و التلوذ من أجل ترس

مفاھیم معینة متفق عنھا في نفوس الناشئة الیھودیة و تشویھ و تقدیم الصورة العربیة في 

نظر الطالب اإلسرائیلي عن طریق وصف اإلنسان العربي بالشكل الشنیع المرفوض مقابل 

اإلسرائیلي الذي ال یقھر و المتعلق باألرض و لھذا فقد  السوبرمانالتأكید على صورة 

                                                
    27ص  ،1993 ،المملكة العربیة السعودیة،مھمات المناھج الدراسیة  ،محمود أحمد شوق  )1(
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ج في إسرائیل یفوق كافة أدوار التدریس إذ یحتل مكانا بارزا في المدارس أصبح دور المناھ

الصھیونیة التي اعتنقھا جیل المؤسسین للتأكد على الریادة و تصویر الرواد مؤسسي الدولة 

نماذج لإلقتداء بھم حاملین التعلق باألرض كقیمة وطنیة خالصة و الھدف منھا ھو تحقیق 

الیھودیة الصھیونیة من لغة عبریة و دین یھودي و ارض إسرائیل  التربیة على القیم القومیة

.)1(  

وتنبھت الدول إلى االنھیار القیمي الذي قد یحدث " و في ھذا الموضوع یقول اللقاني 

سیؤدي إلى انھیار المجتمع كلھ من حیث الھویة و الثقافة و اللغة و العادات و التقالید و القیم 

عني الخطورة بالنسبة لكل الدول فإنھ أكثر خطورة بالنسبة للدول و إذا كان ھذا االنھیار ی

النامیة      و الساعیة نحو التقدم فنقطة البدایة ھنا أن تكون الھویة الخاصة بكل دولة 

واضحة المالمح و األبعاد لألبناء و یرتبط بھذا األمر القیم السائدة في المجتمع و التي تعد 

ال على تقدمھ و السیر في طریق التحدیث و العصرنة و ال دعائم و مبررا لوجوده و سبی

یمكن أن یحمي المجتمع من ھذا االنھیار إال عن طریق المناھج التعلیمیة التي تحفظ       

القیم االجتماعیة، القیم االقتصادیة، القیم السیاسیة و القومیة، القیم (وتصون جمیع القیم 

من خالل ربط التعلیم    ) إلخ...قیم الثقافیة، القیم المعرفیةالجمالیة و الدینیة  و األخالقیة، ال

  ". والمناھج بالعمل المیداني و النظري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
    59ص-2002 ،المملكة العربیة السعودیة، 173ع ،مجلة البیان  ،"ھكذا یربي الیھود أبنائھم في إسرائیل "ناتل نخلة  )1(
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  :الفلسفة التربویة في الجزائر و أھدافھا: ثانیا
إن دراسة فلسفة التربیة أمر مھم للمعلم و التعلم و الباحث في المجال التربوي     و : تمھید

ر و العاملین في العملیة التعلیمیة و المھتمین بشؤون التربیة و التعلیم و إن أولیاء األمو

أھمیة ھذا الموضوع تتبع من تأثیره على السلوك الذي یتبعھ التلمیذ في المدرسة و عالقة 

المعلم بالجو التعلیمي و البیئة التعلیمیة بشكل عام و لقد جرت العادة في مجال دراسة فلسفة 

تصر الدراسة على فلسفة تربویة بعینیھا أو دراسة فلسفة تربویة قدیمة        أو التربیة أن تق

حدیثة أو معاصرة من أجل التعرف علیھا أو اختیار عنصر من عناصر تكوینھا لممارستة 

أو استخدامھ في عملیة من العملیات التعلیمیة و إن لكل نظام تربوي فلسفة معینة و ھذه 

بل ال بد أن تستند على فلسفة اجتماعیة واضحة تتسم بالمرونة   و  األخیرة ال تنشأ من فراغ

التنوع و یعني ذلك إدراج غایات التربیة التي تتبناھا المنظومة في سیاق استشارة 

  .استیراتیجیة ممكنة التبني و في حدود االمتحانات المتاحة

  :فلسفة التربیة - 1
الفعل ربا یربو أي نما ینمو و ربي إن التربیة في اللغة العربیة من : مفھوم التربیة -1- 1

و رب النعمة زادھا و رب الولد " رب"الولد أي نما الولد و قال بعضھم إن التربیة أصلھا 

رباه حتى ادرك فالعرب ترى في التربیة فنا یقوم بھ المربون یھدف إلى صقل مواھب   و 

و ھي أیضا ) 1(إلیھ استعدادات الناشئة من أجل تكوین الفرد المثالي الذي یطمح المربون

و لعل أفضل ) 2(عملیة نمو و إنماء و إضافة كل ما ھو أفضل و أجمل للمخلوق البشري

عملیة نمو الفرد في جمیع جوانبھ و معنى ھذا التعریف أن الطفل تتاح لھ "تعریف للتربیة 

نموا  فرص التربیة فینمو تدریجیا في جسمھ و عقلھ كما تنمو أخالقھ و ثقافتھ و سلوكھ العام

  )3(سلیما

                                                
    03ص ، 2005 ،اإلسكندریة ،مؤسسة شھاب الجامعة ،التربیة و المجتمع ،حسن الحمید رشوان  )1(
   92ص ، 2001 ،عمان ،وائل للنشر و التوزیع 1،ط ،فلسفات التربیة ،ابراھیم ناصر  )2(
   10ص ، 1994 ،السنة األولى نوفمبر ،1ع ،الجزائریة للتربیةالمجلة ،" التربیة و الشخصیة الوطنیة"رابح تركي   )3(
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ھي العملیة التي بھا یتم تطبیق النظرة الفلسفیة و الفكر : مفھوم فلسفة التربیة -2- 1

 الفلسفي في میدان الخبرة اإلنسانیة التي نسمیھا التربیة و ھي استخدام الطریقة الفلسفیة في

ل التفكیر و البحث في مناقشة المسائل التربویة أي القیام بجھد عقلي لمناقشة و تحلی  -3- 1

و نقد جملة من المفاھیم األساسیة التي یركز علیھا العمل التربوي مثل طبیعة المعلم و 

 إلخ...المتعلم   و النشاط المدرسي و طرق التدریس و تنظیم المناھج و المعرفة

توضح قیم األھداف التي ترنوا إلى تحقیقھا و بعبارة "و تعرف أیضا على أنھا

التي تقوم علیھا الفلسفة العامة في معالجة المشكالت  تطبیق المعتقدات و المبادئ"أخرى

 ) 1("التربویة العلمیة

  :أھمیة فلسفة التربیة - 2
لقد أزداد االھتمام بدراسة فلسفة التربیة في القرن الماضي ازدیادا كبیرا في كافة المجاالت 

لما آلت المتقدمة منھا و الساعة على اللحاق بمسیرة العام الحضاري و یعود ھذا االھتمام 

إلیھ الطبیعة اإلنسانیة من تفجیر معرفي و تقني و مخترعات و أفكار حدیثة في الشؤون 

و عن أھمیة دراسة فلسفة ... الحیاتیة منھا االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة

التربیة في الوقت الراھن تتضح في أنھا تساعدنا أوال على أن نفھم بطریقة أفضل و أكثر 

مقا معني العملیة التربویة و معنى القیام بھا، كما تساعدنا كمربین على أن ندرك عالقة تع

  .العمل التربوي بمظاھر الحیاة المختلفة

و فلسفة التربیة تحیل إلى فلسفة السیاسة في الدرجة األولى و ھذه بدورھا تحیل على 

على المجتمع دون توسط المجتمع فال شيء ینتقل من المجتمع على التربیة و من التربیة 

و بذلك تكمن أھمیة فلسفة التربیة في التوجیھ       )2(نظام الحكم السیاسي و القیادة السیاسیة

و اإلرشاد للجھد التربوي و العملیة التربویة بجمیع جوانبھا و فھم أكثر للعملیة التعلیمیة    

  .رجال التربیة ھم فالسفةو لذلك فقد قیل أن الفلسفة التربیة وجھین لعملة واحدة و إن 

  

  :أھم مدارس فلسفة التربیة - 3

                                                
   108-107ص ،ص  المرجع السابق ،إبراھیم ناصر  )1(
   111ص  ، المرجع نفسھ ،إبراھیم ناصر )2(
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لقد ظھرت في میدان التربیة عدة مدارس فلسفیة كان أساسھا الخبرة التعلیمیة الناتجة عن 

التفاعل بین التلمیذ و البیئة التي یستطیع أن یستجیب إلیھا و لكل مدرسة فلسفیة رأیھا في 

ا الموضوع إلى أھم المدارس المتعلقة بفلسفة بناء المنھج الدراسي و سنتطرق في ھذ

  :التقدمیة

و تسمى كذلك بالجوھریة حیث أي مجتمع یملك في  ):التقلیدیة(الفلسفة األساسیة  -1- 3

مراحل تطوره تراثا من المعرفة و المھارات و االتجاھات و القیم نتیجة لتراكم المعرفة 

ملیة حفظ و نقل التراث االجتماعي و أن عبر القرون و ترى ھذه الفلسفة، أن التربیة ھي ع

الوظیفة األساسیة للمدرسة باعتبارھا وكیلة عن المجتمع في تربیة األبناء و نقل التراث 

الثقافي إلیھم من اآلباء و وضعھ في قالب تربوي مبسط و تؤكد ھذه الفلسفة على أھمیة 

أكثر أھمیة لھم من  حصول األطفال على أساسیات المعرفة العتقادھا أن حصولھم علیھا

  إرضاء دوافعھم أو إخصاب خبراتھم

تتضمن ھذه الفلسفة الجمع بین المحافظة على التراث االجتماعي و : الفلسفة التقدمیة -2- 3

بین السیر وفق مقتضیات التغییر االجتماعي و حاجات الطالب كما أدت ھذه الفلسفة إلى 

  .ن المعلوماتتقلیص عدد المدارس التي یقتصر نشاطھا على تلقی

  :أسس و مبادئ فلسفة التربیة في الجزائر -4
یحتاج بناء السرح الحضاري لكل دولة في العالم أن تقوم بسن تعلیمات و قوانین تؤكد 

مقوماتھا الخصوصیة لذا فقد قامت الدولة الجزائریة و منذ السنوات األولى من االستقالل 

ین و إن ھذه المسألة لیست تقنیة فنیة بحتھ بل بإصدار نصوص و قوانین تنظم حیاة الجزائری

ھي في ارتباط وطید مع المحیط و البیئة و من أولى محددات ھذه البیئة المحیطة نجد 

الفلسفة و السیاسة التربویة و ما وراءھا و المشاریع التربویة سواء تعلق األمر بالغایـات أو 

  )1(ج و البرامجالمرامي أو األھداف العامة و اإلجرائیة أو المناھ

و علیھ فإن الدولة الجزائریة وضعت مواثیق ودساتیر تكون بمثابة الركیزة األساسیة للتربیة 

  :و التعلیم و نذكر منھا ما یلي

                                                
مخبر  "العولمة و النظام التربوي في الجزائر و باقي الدول العربیة"، "تحدیات التربیة في الوطن العربي "،يإبراھیم بالعاد  )1(

   38ص ، 2005دیسمبر ،  ، جامعة بسكرة ، الجزائر ،1ع المسألة التربویة في الجزائر ، الملتقى الدولي الثاني ،
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یعد بیان أول نوفمبر من المواثیق الراسخة و األصلیة في تاریخ  :بیان أول نوفمبر - أ

و دساتیر و إن القراءة السریعة  الجزائر بل ھو مرجع لكل ما جاء من بعده من مقررات

للبیان ال تبرز أي إشارة صریحة عن التربیة و التعلیم إال أنھ یبرز أن ما یجب تحقیقھ ال 

یتأتي إال بالتربیة و التعلیم حیث ركز البیان على مبدأ الدین اإلسالمي كإطار حضاري     و 

المي الحضاریة و أكد على ھویة وطنیة فقد وردت إشارات في بیان حول أھمیة الدین اإلس

أنھ مقوم أساسي للثورة و مسارھا كما اعتبر مبادئھ اإلطار العام الذي تتم فیھ المواصفات 

لقیام الدولة الجزائریة و كذا خصوصیات نظامھا السیاسي المستقبلي و ھي مبادئ 

لتنازل عنھ الدیمقراطیة و الطابع االجتماعي الشعبي و السیادة الكاملة و ھذا كلھ ال یمكن ا

  .)1(تحت أي سبب

و ھنا تنبثق الفلسفة التربویة الجزائریة من بیان أول نوفمبر و ذلك بالتأكد على مبدأ الدین 

  .اإلسالمي و اللغة العربیة و الوطن الجزائر

  :لقد نص كل من المیثاقین على: م1964و  1963میثاق  -ب

سالم ودعا إلى دیمقراطیة الجزائر بلد إسالمي لذا یجب إعادة الوجھ الحقیقي لإل -

  ةالتعلیم و رفض االمبریالی

تبني االشتراكیة و العمل على إزالة كل الفوارق االجتماعیة و ضرورة التبادل  -

 .العلمي 

 .دیمقراطیة التعلیم -

 . )2(إدخال اللغة العربیة في التعلیم االبتدائي -

  :نص على: م1976میثاق - ج

  .للتنمیة الثقافیة التأكید على أن الھویة الجزائریة تحقیق -

 .الدفع الدائم لمستوى التعلیم المدرسي و الكفاءة التقنیة -

 )3(اعتماد أسلوب في الحیاة ینسجم مع الثورة االشتراكیة -

                                                
   118ص  ،1997 ،الجزائر،دار األمة ،  1ط، النتائج ،االنعكاسات ،الجزائر المنطلقات يأبعاد األزمة فحسن بركة،   )1(
   87ص ، 1991 ،الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،1،ط،  ورة الجزائریةمعطیات الث،محمد العربي ولد خلیفة   )2(
الحریات األساسیة و حقوق  ،الفصل الرابع، 1976دستور  ،جبھة التحریر الوطني،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة   )1(

   29ص ، اإلنسان و المواطن
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اللغة العربیة ھي عنصر أساسي للھویة الوطنیة و أن التربیة ھي حجز الزاویة في  -

العمل على جرأتھ         و بناء محكم و یدعو إلى توجیھ نظام التعلیم في الجزائر و 

 ) 1(االھتمام بالتكوین العملي و البیداغوجي في ظل وسط اجتماعي ودینامیكي

على أن المبادئ العامة لألمة الجزائریة بما في ذلك النظام التربوي  1989كما أكد دستور 

على  الذي أشار على طابعھ الوطني منھجھ إسالمي كتتبع للعلوم و البحوث التطبیقیة متفتح

  .االبتكارات

التي تنص على أن المبادئ العامة للنظام التربوي في ) 53(المادة : 1996ثم جاء دستور 

  :الجزائر تتركز على

  مجانیة التعلیم -

 دیمقراطیة التعلیم -

 .تكفل الدولة بتنظیم المنظومة التربویة -

یم اللغات األجنبیة كما أكد على اعتماد اللغة العربیة لغة التعلیم في كل مرحلة إلى جانب تعل

كوسیلة تفاعل و تثقف مع العالم مع التثبت بالمقومات الوطنیة الروحیة و الحضاریة       و 

  )2(الثقافیة للمجتمع الجزائري

  :خصائص فلسفة التربیة و التعلیم في الجزائر - 5

 بمبادئ أساسیة عامة تصیر ھي الخصائص الممیزة للتعلم في الجزائر   76/35یقر األمر 

  :و ھي

ھذا المبدأ من مبادئ دیمقراطیة التعلیم فإذا كان التعلیم حقا من حقوق : مجانیة التعلم - 1

الطفل و إذا كان التكوین حقا كذلك من حقوق المواطن الجزائري فإن ھذا الحق 

یتجسد میدانیا و بالفعل في مجانیتھ حتى ال یكون المقابل النقدي عائقا و مانعا للتمتع 

لذا أسس التشریع الجزائري ھذا الحق و جعلھ على عاتق الدولة و من بھذا الحق و 

  )3(جملة التكالیف التي تكلف بھا

                                                
  156- 155  ص ص. 1986.الجزائر. 1980- 1962. لیم الرسمي في الجزائرالتنمیة  االجتماعیة، ونظام التع مصطفي زاید،  )2(

  68ص. جامعة بسكرة ،قسم علم االجتماع ،رسالة ماجیستیر ،واقع المنظومة التربویة في الجزائر،أحالم مرابط   )3(
   62ص  ،1994 ،زائرالج،باتنة  ،مطابع عمار قرني، 2ط ،، المرجع في التشریع المدرسي الجزائريعبد الرحمن بن سالم )1(
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المتضمن إجباریة  16/04/1976المؤرخ في  76/66عن المرسوم : إجباریة التعلیم - 2

التعلیم في الجزائر خاصة في التعلیم األساسي و كل من وصل سن الدخول 

 )1(سنة 16مدرسة حتى غایة المدرسي ملزم بالدخول إلى ال

 توحید لغة تعلیمیة أو تعریبیة بمعنى أن التعلم عربي المضمون - 3

أنھ تعلیم غیر الئكي أي أنھ لیس علماني التوجھ بل متشبث باإلسالم الذي أرادتھ  - 4

 .الدولة من خالل المواد الدراسیة كالتربیة اإلسالمیة

كره لما لھ من أھمیة بالغة في جعل التربیة والتعلیم من اختصاص الدولة بل ھي تحت - 5

باقي األنظمة األخرى كالنظام االقتصادي واالجتماعي والثقافي وخاصة النظام 

 )2(السیاسي

  :أبعاد فلسفة التربیة في الجزائر - 6

  :لقد قامت فلسفة التربیة في الجزائر على مجموعة من األبعاد تتمثل في

غیة ھي مكونات األساسیة لھویة األمة اإلسالم والعروبة واألمازی: البعد الوطني -أ

الجزائریة التي تكرس أصالتھا لذا یتعین على المنظومة التربویة الجزائریة أن تعمل عل 

ترسیخھا والنھوض بھا لضمان الوحدة الوطنیة والمحافظة على الشخصیة الجزائریة كما 

العضوي بین ھذه  یستوجب علیھا أن تتطلع في المستقبل وذلك بالعمل على أحكام التالحم

وأن تستنطق تاریخ الوطن كلھ من خالل  )3(القیم األصیلة ورغبة الدولة في التقدم والحداثة ،

جمیع مساراتھ التاریخیة وأن تعبر عن حضارتھ وأن تجعل من ھذه الحضارة قادرة على 

التفاعل الدائم مع معطیات العالم الخارجي وأن تستطیع التحاور من مركز قوة مع ھذه 

   4.الحضارة العالمیة

فالتوجھات الجدیدة للدولة الجزائریة تقتضي العمل على بناء نظام : البعد الدیمقراطي -ب

ویتعین على النظام التربوي أن . دیمقراطي یعمل على نشر الثقافة الدیمقراطیة قیما وسلوكا

                                                
   60ص ، المرجع نفسھ ،عبد الرحمن بن سالم )2(
   61ص  ،المرجع نفسھ ،عبد الرحمن بن سالم )3(
   73ص ، المرجع السابق،أحالم مرابط   )4(
ص ، 2005 ،جامعة بسكرة،قسم علم االجتماع ،رسالة ماجیستیر ، المنظومة التربویة الجزائریة و التنمیةھویدي عبد الباسط،  )1(

74   
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بدأ یتكفل ھو بمناھجھ وبكل عناصره للنھوض بھذا البعد وأن یكرس في ذات الوقت م

  .دیمقراطیة التعلیم

التأكید على االختیار العلمي والتقني كأساس تقوم علیھ : البعد العلمي والتكنولوجي - ج

غیر أن ھذا البعد یجب أن یتجسد علمیا من خالل تخصیص توقیت . المدرسة الجزائریة

  .مناسب للمواد العلمیة والتكنولوجیة خاصة في أطوار األساسي

یمیز علم الیوم أنھ مترابط في كل المجاالت، وكذا أنھ وفرة المعلومات  ما: البعد العالمي -د

والخدمات، وقد أدى النمو الشدید للمعارف العلمیة إلى تطویر طرق العمل وتشجیع اإلبداع، 

ومن الطبیعي أن یتفاعل النظام التربوي مع ھذه المستجدات، مما یتطلب تحدیث المناھج 

في التنمیة المستدامة، واإلشراك في بناء سرح التراث  وعصرنة الوسائل، قصد اإلسھام

اإلنساني بمراعاة االمتداد المغاربي، والعربي والتعایش السلمي، االیجابي، واحترام حقوق 

اإلنسان والتعاون الدول واالحترام المتبادل بین األمم والشعوب، وانطالقا من ھذه المبادئ، 

إلى تحقیق الغایات النبیلة واألھداف المسطرة والمنبثقة  واألبعاد یرمي قطاع التربیة والتعلیم

  )1(.عن فلسفة المجتمع والوطن

األصالة والحداثة، والعقالنیة : وكخالصة فان فلسفة التربیة في الجزائر ركزت على

  .والفعالیة، ویأتي ذلك عن طریق الكفاءة والتكوین والجدیة ومسایرة التغیر العالمي

  

  

  

  

  :یة والتعلیم في الجزائرأھداف الترب -7
البد أن نفرق بین األھداف التربویة واألھداف التعلیمیة، فاألولي تلك الغایات الواسعة التي 

سطرھا النظام التربوي العام والتي تحددھا التربیة والمستمدة من طبیعة المجتمع بكل ما فیھ 

ألھداف التعلیمیة فھي التحدید أما ا. من قیم دینیة واجتماعیة وثقافیة وخلقیة وسیاسیة ووطنیة

السلوكي اإلجرائي لألھداف التربویة وھي بالتالي تدل على أنماط األداء السلوكي النوعي 

                                                
   74ص ، المرجع السابق ،أحالم مرابط  )2(
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الذي یكتسبھ المتعلم وطرقھ المختلفة فھي إذن تتصف بشكل دقیق ما سوف یقوم بھ المتعلم 

من األھداف التعلیمیة بعد االنتھاء من عملیة التدریس وعلیھ فاألھداف التربویة أعم وأشمل 

  :وھذا الحتواء التعلیم في التربیة وأھداف التربیة والتعلیم مشتقة من عدة مصادر أھمھا

  .فلسفة المجتمع وأبعاده القیمیة وحاجاتھ وتراثھ -

 .المعلمون وخصائصھم وحاجاتھم ودوافعھم وكذا حاجاتھم النفسیة وطرق تفكیرھم -

 .ھ المجتمع من مشكالت نتیجة التطور العلميالمعرفة وأشكالھا ومتطلباتھا وما یواج -

المادة الدراسیة وطبیعتھا ووجھات نظر الخبراء والمختصین العاملین في التربیة  -

 .والتعلیم وعلم النفس

وإن ھذه الغایات استمدت من توجھ الدولة ككل من مبادئھا وثوابتھا وھي ترجمة لكل 

ة الجزائریة تبرز أن األھداف والغایات وكما أن خصائص المدرس. مطامح الدولة الجزائریة

التي من أجلھا وجدت فھي مدرسة دیمقراطیة موحدة لكل أطفال الجزائر تضمن تربیة 

  كما أن مدة التعلیم اإللزامي فیھا . متكاملة وتساعدھم على نمو شامل لشخصیتھم

ستغالل في كاملة تجنب الطفل الوقوع في الكثیر من األمراض االجتماعیة، كاال) سنوات9( 

  .العمل أو االنحراف

  :وعلیھ فان أھداف التربیة والتعلیم في الجزائر ھي

تنمیة شخصیة األطفال والمواطنین وإعدادھم للعمل والحیاة في نطاق القیم العربیة  -

  ).76/35: األمر( اإلسالمیة والمبادئ االشتراكیة 

 .اكتساب المعارف العامة العلمیة والتكنولوجیة -

 .ل على حب الوطنتنشئة األجیا -

تلقین التالمیذ مبدأ العدالة والمساواة بین المواطنین والشعوب وإعدادھم لمكافحة كل  -

 .أشكال التفرقة والتمییز

منح التربیة تساعد على التفاھم والتعاون بین الشعوب وصیانة السالم في العالم على  -

 .أساس احترام سیادة األمم

 )1(.ن وحریاتھ األساسیةتنمیة تربیة تتجاوب مع حقوق اإلنسا -

                                                
   59،ص  المرجع السابقعبد الرحمن بن سالم ،  )1(
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وكخالصة نتوصل إلیھا من ھذا الجانب فان فلسفة النظام التربوي في الجزائر تركز على 

  :تحقیق األھداف التالیة

  .دعم مكانة القیم اإلسالمیة في المجتمع مع تخلیصھا وغربلتھا من الشوائب - 1

  .إعادة االعتبار للغة العربیة وذلك بانتھاج سیاسة التعریب - 2

  .العمل على جزأرة كافة المجاالت واإلطارات والبرامج والمضامین - 3

إبراز الھویة الممیزة للمجتمع الجزائري وتدعیم الشخصیة الوطنیة بكل مقوماتھا  - 4

  .وأبعادھا 

  .تحقیق دیمقراطیة التعلیم من أجل رفع مستوى األفراد والقضاء على األمیة - 5

  )1(.ن التربیة والتكنولوجیةتوظیف كل جدید قد یحدث في میادی - 6

ولقد اعتمدت الجزائر عددا من الوسائل تھدف كلھا إلى تحقیق األھداف الملحة لخدمة 

لھذا فإن اإلصالحات الجدیدة التي تمت في ھیاكل التعلیم كانت تھدف . المنظومة التربویة

ار الموروثة إلى العمل على تطویر الثقافة التقنیة والتكنولوجیة، وكذلك وضع حد لألفك

والمناھضة للتعلیم التقني والمھني، ونشر الروح العلمیة والتقنیة مع توسیع القاعدة التربویة 

وتكییفھا مع المحیط وھو مطلب ذو طابع سیاسي اجتماعي وھو یھدف إلى تكییف التعلیم 

 حاجیات االقتصاد الوطني وجعلھ في خدمة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وھو مطلب مع

ذو طابع اقتصادي، وتكریس التعلیم من أجل العمل على تفتح الشخصیة الوطنیة والتطویر 

  )2(.الفكري والحس الفردي وھو مطلب ذو طابع ثقافي

ومن خالل ما سبق فان التربیة والتعلیم في الجزائر تحمل في فلسفتھا وأھدافھا المعادلة 

  :التالیة

تقدم حضاري + تنمیة شاملة + نظام تربوي جید = االھتمام بالتعلیم + الرغبة في العلم 
  .راق

   

 
 
 
 

                                                
   68، ص ، المرجع السابقأحالم مرابط  )2(
   75، ص المرجع السابقھویدي عبد الباسط ،  )1(
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:تمھید  

إن كل منظومة تربویة وطنیة تحمل في تشریعاتھا وقوانینھا مواد قانونیة خاصة 

التعلیم ذلك من أجل غایة مسطرة سلفا تتمثل بالنظام المدرسي، وكل ما لھ عالقة مباشرة ب

وإن السیاسة التربویة لكل نظام تربوي . في تحقیق األھداف المتفق علیھا والمخطط لھا

تتعلق حتما بالمجتمع وأبعاده الثقافیة واالجتماعیة ولتحقیق ما سطرتھ المنظومة التربویة 

رسي، فالتدریس من دون كتاب ألي بلد البد من توفر جملة من الشروط منھا الكتاب المد

لیس إال نوعا من اإلصغاء یبین اعتماد عقل على آخر فھو األداة األولى التي تعبر عن 

 يھ،المنھج وتترجمھ وتدفعھ نحو تحقیق غایاتھ، والطریقة التدریسیة والمعلم والمنھج

درسي لما لھ من األركان الثالثة لتفعیل العملیة التعلیمیة وال یمكن االستغناء عن الكتاب الم
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مكانة عظیمة في المنظومة التربویة الوطنیة، وذلك ألنھ الوعاء الذي یحتوي المادة التعلیمیة 

.والحلیف األول والركیزة األساسیة للمعلم والمرجع األساسي الذي یعود إلیھ  

:مفھوم الكتاب المدرسي -1  

 بُ تُ كُ : كتب، یكتب، كتبا، وكتابا، الرسالة جمعھ: الكتاب ھو كل ما یكتب فیھ، من الفعل: لغة

التوراة، اإلنجیل، القدر، الفرض، " ذلك الكتاب ال ریب فیھ" ، القرآن قال تعالىبٌ تْ وكُ 

وأم الكتاب "  ألقضین بینكما بكتاب هللا" الحكم،، ومنھ " لكل أجل كتاب" األجل، قال تعالى 

لفاتحة، وأھل الكتاب ھم الیھود والنصارىھي ا (1) 

ھو الذاكرة التي تحفظ ما مضى، لیكون " والكتاب كما یعتقد زكي نجیب محمود : اصطالحا

.نقطة البدء لما قد حضر (2) والكتاب عنصر ھام في العملیة التعلیمیة وأنھ من أكثر  

یة وطرق تدریبھا المختلفة التي إذ تعتمد علیھ المواد الدراس. األدوات استخداما في المدارس

یتضمنھا منھج الدراسة، فھو یفسر الخطوط العریضة للمادة الدراسیة وطرق التدریس، 

أیضا المعلومات واألفكار والمفاھیم األساسیة في مقرر معین كما لھ إمكانیات \ویتضمن 

المالئم الذي  متعددة في العملیة التعلیمیة، ولذا ینبغي أن یتوفر للكتاب المدرسي المناخ

)1(.تجعلھ المدرسة في صورة تجتذب التالمیذ في استعماالتھ  

الوسیلة األساسیة في ید التلمیذ والموثوق بھا ألن كلماتھ " كما یعرف الكتاب على انھ 

)2(.مطبوعة ومسجلة وألن سلطة علیا ھي التي دفعت بھ إلى األیدي واألعین  

ر المحتوى في المنھاج ویشتمل على عدة نظام كلي یتناول عنص" كما یعرف على انھ 

ھداف، المحتوى، األنشطة، التقویم، ویھدف إلى مساعدة المعلمین األ: عناصر ھي

والمتعلمین في صف ما وفي مادة دراسیة ما إلى تحقیق األھداف المتوخاة كما حددھا 

)3(.المنھاج  

                                                
  .885، ص سابقال، المرجع بن ھادیة علي وآخرون) 1(
  .151، ص1983، دار الشروق، بیروت، 2ط د،في فلسفة النقنجیب محمود زكي، ) 2( 
 230، ص1995، دار الفكر العربي، القاھرة، أصول التربیةإبراھیم عصمت مطاوع،  )1(
 .40، ص2001، الدار العلمیة الدولیة، األردن، أسالیب تدریس االجتماعیاتمرشد محمد دبور،  )2(
 207ص ،المرجع السابقتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة،  )3(
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 يوالمبسطة والقابلة ألكما یعرف على انھ مجموعة منھجیة من المعطیات المنتقاة المصنفة 

تعلم ویظھر أن الكتاب المدرسي ھو وعاء یشتمل على المعلومات المختارة والمعرفة 

)4(.المنظمة التي سیستعملھا المتعلمون  

أما أحمد نور عمر فیضع جملة من الحاجات والشروط التي یجب أن تتوفر في الكتاب 

: المدرسي وھي  

.بالنسبة للموضوع الذي یعالجھ  یجب أن یشتمل على ما ھو أساسي -      

 .یجب أن یساھم في تربیة التلمیذ وتعلیمھ -

 )5(.یجب أن یساھم التالمیذ في فھم العالم من حولھم ویعیدھم للحیاة العملیة -

robin derricourtأما روبین دري كورت  فیعرف الكتاب المدرسي بأنھ كتاب : 

.شائع في عدة مؤسساتیشمل كال أو جزءا معینا من منھج معین یدرس بشكل   

أما عبد الحافظ سالمة، فیرى بأن الكتاب المدرسي وسیلة متوافرة مع كل تلمیذ ویمكن 

استثمارھا بشكل جید، خاصة الكتب الحدیثة للمرحلة االبتدائیة المزودة بصور ملونة، وذات 

ثم داللة على موضوع الدرس، حیث جمیعھا عبارة عن صور تعود التلمیذ النطق السلیم 

)1(تسیر بشكل تدریجي لمعرفة الحروف والكلمات والجمل ابتداء من الجملة   

لذلك فالكتاب المدرسي ھو المعلم الصامت للطلبة في جمیع المستویات، یرجعون إلیھ متى 

: شاءوا وفي تألیف الكتاب البد من االھتمام بعنصرین ھما  

 .الشكل: العنصر األول- ا
 .المضمونالمحتوى أو : العنصر الثاني-ب

فالشكل یتعلق بحجم الحروف ونوع الورق والطباعة، وكذلك استخدام األلوان في كتابة 

.العناوین الجانبیة والرئیسیة واالھتمام بالغالف الخارجي  

أما المحتوى فیعني االھتمام بلغة الكتاب وأن یكون الكتاب مناسبا للنمو العقلي واالنفعالي 

.واالھتمام بالتسلسل المنطقي في عرض المعلوماتللتلمیذ وحسب المراحل العمریة   
                                                

 httpllwww.mae.edu.kwl.teacher/science/teacer6.htm.12/01/2007: نقال عن الموقع  )4(
 .27، ص1980، دار المریخ للنشر، السعودیة، الكتاب المدرسيأحمد نور عمر،  )5(

 
 

 359، ص2000، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان1، طالوسائل التعلیمیة والمنھجعبد الحافظ سالمة ،  )1(

http://www.mae.edu.kwl.teacher/science/teacer6.htm.12/01/2007
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ویبقى الكتاب المدرسي ركیزة أساسیة للمدرس في العملیة التعلیمیة، فھو یفسر الخطوط 

العریضة للمادة الدراسیة وطرق تدریبھا ویتضمن أیضا المعلومات واألفكار والمفاھیم 

االتجاھات الھامة المراد األساسیة في مقرر معین كما یتضمن أیضا القیم والمھارات و

)1(.توصیلھا إلى جمیع التالمیذ  

ویتعرض الكتاب للموضوعات بتفصیل أكبر وأعمق من وسائل االتصال الجماھیریة 

األخرى كما یمكن االحتفاظ بھ كوثیقة ومرجع فإنھ یبقى البدایة التي یجب معرفتھا واألساس 

لتعلیم ونشر المعرفة الموثقة والناس الذي یجب فھمھ وھو وسیلة مثلى ال یستغني عنھا في ا

2كلھم الیوم مدینون في تعلمھم وتثقیفھم للكتاب ( 

:أما التعریف اإلجرائي للكتاب فیتمثل فیما یلي  

الكتاب المدرسي ھو وسیلة مطبوعة ذات ھیكلة موجھة لالستعمال یحتوي على عنصر " 

الحقائق األساسیة التي  المحتوى في المنھاج، لخدمة مقررات دراسیة معینة حیث یشمل

استقرت في مجاالتھا لتكون ما یسمى برصید المعرفة وتتسم بالھدف التعلیمي التي یغطیھا 

مع المراحل العمریة للتلمیذ ویشمل عدة عناصر  امنھج دراسي بعینھ، وأن یكون متناسب

:ھي  

 .المحتوى -.                                     األھداف -

  .التقویم –                               .      األنشطة -

                                                
 211، ص1986، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 3، طالوسائل التعلیمیة والمنھجأحمد خیري كاظم وجابر عبد الحمید جابر،  )2(
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:أھمیة الكتاب المدرسي  
للكتاب المدرسي أھمیة كبیرة في العملیة التعلیمیة حیث كان وما زال ھو المرجع األساسي 

للمادة العلمیة للطالب والمادة التعلیمیة للمعلم، فالمقرر الرسمي الذي تعتمده الدولة في 

المادة العلمیة المقدمة في الكتاب المدرسي والذي یمثل الترجمة نظامھا التعلیمي یكون في 

الصحیحة لألھداف التربویة للعملیة التعلیمیة ولسیاسة التعلیم في النظام الحاكم، كما أنھ 

وسیلة لنقل الخبرات التربویة للمتعلم فمن ھذه المنطلقات تأتي أھمیة الكتاب المدرسي 

:وضروراتھ فیما یلي  

 (1):سي یوفر للمعلمین والتالمیذ إطارا عاما للمقرر الدراسيالكتاب المدر -  أ

یتم تألیف الكتاب المدرسي وفقا ألھداف محددة مسبقا للمنھج، مما یساعد على اختیار عدد 

من الموضوعات التي یمكن من خاللھا تحقیق ھذه األھداف، وتكون ھذه األھداف بمثابة 

لدراسي وعادة ما یتولى تألیف الكتب المدرسیة أناس المرشد الختیار اإلطار المالئم للمقرر ا

متخصصون في المواد االجتماعیة والتربیة لدیھم الخبرة والخلفیة التي تمكنھم من تحدید 

إطار مناسب للمقرر الدراسي یستطیع المعلم االسترشاد بھ في تدریس موضوعات للتالمیذ، 

لمعلم أن یصوغ أھدافا إجرائیة لكل فعن طریق األھداف واإلطار المحدد للمنھج یستطیع ا

موضوع من موضوعات اإلطار بما یتناسب مع طبیعة كل موضوع وتحدید األسالیب 

والطرق التي تساعده على تحقیق ھذه األھداف، فعن طریق ذلك یمكن أن یحدد القراءات 

ب اإلضافیة ومصادرھا والتي تعد مكملة للمعلومات والحقائق الموجودة ضمن محتوى الكتا

واختیار أنواع الوسائل التعلیمیة التي تساعد في توضیح كل موضوع من . وأیضا مفسرة لھا

موضوعات الكتاب، وتحدید األنشطة التعلیمیة المتصلة بكل درس من الدروس ووضع 

الخطط الصحیحة باالشتراك مع التالمیذ وتنفیذھا سواء داخل المدرسة أو خارجھا لالستفادة 

محلیة بل والمجتمع في عملیة التعلم وإیجاد التالحم بین المدرسة من من مصادر البیئة ال

ناحیة والبیئة بمصادرھا الطبیعیة والبشریة من ناحیة أخرى، واختیار أسالیب التقویم 

.ھداف المحددة لتقویم عملیة التعلم ونواتجھاالمناسب لكل ھدف من األ  

 .الكتاب المدرسي مصدر أساسي للمعرفة قریب المنال -ب
                                                

  .61، ص2001، دار القلم، اإلمارات العربیة المتحدة، 2ط تعلیم الدراسات االجتماعیة،عطیة محمد سلیمان وسعید عبده نافع،   (1)
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الكتاب المدرسي من أھم ممیزاتھ أنھ موجود في أیدي جمیع التالمیذ وبالتالي فھو مصدر 

المعرفة األساسي بالنسبة لھم والذي یمكن الرجوع إلیھ في أي وقت، فمن خالل الكتاب 

یستطیع التالمیذ أن یكونوا حصیلتھم من المعرفة سواء في الدراسات االجتماعیة أو غیرھا 

اسیة األخرى كما أنھ أداة تعلیمیة ھامة لتنمیة محصولھم المعرفي، فإذا أتیحت من المواد األس

الفرصة أمام بعض التالمیذ للحصول على أي نوع من أنواع المعارف من خالل إطالعھم 

على بعض الكتب والمصادر المتنوعة فإن الكتاب المدرسي ھو الذي یثبت ھذه المعارف في 

ھا باستمرار، أي انھ مھما تعددت وسائل الثقافة ومصادر ذھن التالمیذ ویعمل على تنمیت

المعرفة فإن الكتاب المدرسي یعد المصدر األساسي بالنسبة لھذه الوسائل وتلك المصادر 

كتاب جمیع التالمیذ قریب ) الكتاب المدرسي(ألنھ موجود في أیدي جمیع التالمیذ، فھو إذن 

لتأثیر الفكري لدى غالبیة التالمیذ یرجع إلى المنال بالنسبة لھم ومن ثم یمكن القول أن ا

الكتاب المدرسي في المقام األول، ثم تأتي في مرتبة ثانیة إطالعات التالمیذ الخارجیة 

واستماعھم ومشاھدتھم لوسائل اإلعالم السمعیة والبصریة، كما یساعد التالمیذ في إكسابھم 

  .لھوایة القراءة واالطالع وحب اقتناء الكتب

  اب المدرسي یوفر تنظیما منطقیا للموضوعات المقررة على التالمیذالكت - ج
یشترك في تألیف الكتاب المدرسي في جمیع الدراسات أشخاص لھم خبراتھم التعلیمیة والتي 

تجعلھم أقدر من معلم المادة خاصة المعلم المبتدئ على تنظیم موضوعات المقرر الدراسي 

سھل إلى الصعب ومن البسیط إلى المركب، األمر وعرضھا للعرض السلیم والمتدرج من ال

الذي یجعل لھذا التنظیم وذلك العرض قیمتھا الكبرى في مساعدة المعلم في أداء عملھ 

بأسلوب سھل میسر، فمثل ھذا التنظیم یوفر على المعلم كثیرا من الجھد والوقت، إذ أن 

تالمیذ في تنظیم منطقي خبرتھ قد ال تمكنھ من وضع الموضوعات التي یجب أن یدرسھا ال

یسھل إعدادھا بالنسبة للمعلم وتسھل دراستھا بالنسبة للتالمیذ، خاصة وأن مثل ھذا 

یتطلب خلفیة عمیقة وخبرة واسعة في مادة التخصص، باإلضافة إلى اإللمام  الموضوع

یة ولیس أدل على أھمیة الكتاب المدرسي في ھذه الناح. الواعي باالتجاھات التربویة الحدیثة

بالقلق والحیرة إذا ما تأخر توزیع الكتاب المدرسي ویتخذه  رمن شعور المعلم خاصة الجدی

أساسا لبناء درسھ وتنظیمھ ولكنھ یتصرف فیھ بالتعدیل والتوسع أو اإلضافة استجابة لمیول 
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وقدرات وحاجات التالمیذ أو الظروف البیئیة المحلیة واألحداث الجاریة أو لغیر ذلك من 

   (1)العوامل

الكتاب المدرسي یزود التالمیذ بالقدر المشترك من المعلومات والحقائق واألفكار  -د
: األساسیة  

لقد ألف الكتاب المدرسي بما یشتمل علیھ من موضوعات لكي یساعد في تحقیق أھداف 

محددة تساھم بدورھا في تحقیق أھداف أعم وأشمل، لذا یركز مؤلفو الكتاب المدرسي على 

التي تشمل على معظم الحقائق واألفكار الرئیسیة والتي یعتقد أنھا تحقق  الموضوعات

األھداف المحددة مسبقا بھدف تزوید التالمیذ على اختالف مستویاتھم سواء القوي أو 

المتوسط أو الضعیف بقدر مشترك من المعلومات والحقائق والمفاھیم واألفكار الرئیسیة، 

تقدیم حد من المعرفة یشترك فیھ التالمیذ الذین قرر أي أن الكتاب المدرسي یساعد على 

علیھم الكتاب ثم ینطلق كل تلمیذ وفق قدراتھ واستعداداتھ ومھاراتھ لینمي ھذا الحد من 

المعرفة عن طریق االطالع في المراجع ومصادر التعلیم األخرى التي توسع معلومات 

.وتكسبھ ثقافة عریضة  

.في تحدید طریقة التدریسالكتاب المدرسي یساعد المعلم - ـھ  
إن تنظیم الكتاب المدرسي وفق نظام معین یوحي للمعلم بطریقة التدریس التي یجب أن 

التي تیسر على التالمیذ تعلمھا، والتلمیذ ھو  ةیستخدمھا لتدریس موضوعات الكتاب بالصور

یجب أن و. اآلخر یتأثر بطریقة التدریس التي تساعده على االستفادة من الكتاب المدرسي

یكون مدركا من البدایة أنھ مھما زود التالمیذ بالمعلومات والحقائق، ومھما استخدم من 

طرق تدریس فإن تالمیذه البد أنھم سیرجعون إلى الكتاب المدرسي، ویتأثرون بدرجة كبیرة 

 بالطرق واألسالیب األكثر مسایرة للكتاب المدرسي لذا فمن 

التدریس التي تعودھم على كیفیة القراءة السلیمة  في  أھم واجبات المعلم أن یستدم طرق

الكتاب المدرسي واإلفادة منھ وتحقیق األلفة بھ، وھكذا یحدد الكتاب المدرسي إلى درجة 

كبیرة طریقة التدریس معظم المعلمین لیس إال إعداد الدروس من الكتاب المدرسي وتقدیمھا 

من ثم یجب على مؤلفي الكتب المدرسیة اإللمام للتالمیذ كما وردت فیھ بترتیبھا وتنظیمھا، و
                                                

  .64، صالمرجع السابقعطیة سلیمان، سعید عبد النافع،  یحي  (1)
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بما یستحدث من طرق وأسالیب تدریس، وان تنظم موضوعات الكتاب وبعرض محتواھا 

باألسالیب التي یمكن معھا استخدام أكثر من طریقة في شرح وتفسیر الموضوع الواحد 

ا إتاحة الفرص باإلضافة إلى توفیر المرونة الكافیة في تناول الموضوعات التي من شأنھ

 (1)أمام المعلم الستخدام طرق التدریس المناسبة لھا

أن توافر الكتاب المدرسي في أیدي جمیع التالمیذ یساعد المعلم في أن یضع لتالمیذه  -ل
.تعیینات محددة ومنظمة  

وذلك ألن الكتاب المدرسي عادة ما یقسم إلى فصول یتضمن كل فصل منھا من 

تبة وفق أسلوب معین ویوجد في نھایة كل فصل ملخص واف الموضوعات المنظمة والمر

لما ورد فیھ وعدید من األسئلة والتمرینات التي یمكن أن تستخدم في توجیھ تفكیر التالمیذ 

للمساھمة في مناقشة الموضوعات الواردة بالكتاب المدرسي وما یتصل بھا من مشكالت 

ة علیھا القراءة خارج الكتاب المدرسي كما أن بعض ھذه األسئلة والتدریبات تتطلب اإلجاب

والطالع على كتب ومصادر أخرى وإن توافر مثل ھذه األمور في الكتاب المدرسي 

الموجود أصال في أیدي جمیع التالمیذ یسھل على المعلم تحدید واجب منزلي لكل تلمیذ من 

طبقا لخبراتھم التالمیذ، او یقسم التالمیذ إلى مجموعات ویحدد لكل مجموعة واجبا معینا 

.السابقة ومستویاتھم  

 
: الكتاب المدرسي أداة أساسیة لجذب التالمیذ وإثارتھم لدراسة المواد المقررة -و  

والخرائط واألشكال  كالصوركثیرا ما تشتمل علیھ الكتب المدرسیة وسائل تعلیمیة متنوعة 

باإلضافة إلى  التوضیحیة والرسومات واإلحصائیات، وحتى الرسومات الكاریكاتوریة،

الوصف الشائك للظواھر االجتماعیة والطبیعیة وإن استخدام ھذه الوسائل التعلیمیة یساعد 

في إضافة الحیویة على المادة التعلیمیة ویحبب التالمیذ خاصة الصغار في دراستھا، ومن 

المیذ في التدریس یستطیع المعلم الناجح أن یساعد الت) الوسائل التعلیمیة(خالل استخدامھا 

في اكتساب عدد من المھارات مثل تدریبھم على استخالص المعلومات من الوسائل 

التعلیمیة، وعقد المقارنات بین أكثر من وسیلة وأیضا اكتسابھم مھارات تفسیر الخرائط 

                                                
  .62، صالمرجع السابقیحي عطیة سلیمان، سعید عبد النافع،   (1)
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والرسوم البیانیة والصور واإلحصائیات وقراءتھا وترجمتھا، واكتساب  مثل ھذه المھارات 

راسات االجتماعیة وتعلمھا ویقلل من عملیة النسیان السریع لمعلوماتھا یساعد في دراسة الد

.ویجعل دراستھا مثمرة من خالل تنمیة میلھم للقراءة وتذوقھا  

:الكتاب المدرسي أداة أساسیة لتنمیة مھارات القراءة والدراسة لدى التالمیذ -ك  

رجة كبیرة بنوع المادة لقد أوضح العدید من الباحثون أن المھارة في القراءة ترتبط لد

المقروءة وھذا یعني أن مھارات التالمیذ في قراءة الدراسات المختلفة وھذه الدراسات تنمو 

عن طریق القراءة في الكتب المدرسیة وغیرھا من مراجع ومصادر تعلم ھذه المواد 

التعلیم الدراسیة، ولما كان معظم التالمیذ في مراحل التعلیم المختلفة بصفة عامة، ومرحلة 

األساسي بصفة خاصة ال یملكون أو ال یطلعون على المراجع الكافیة التي تعالج 

موضوعات الدراسة ومن ثم یركزون كل اھتماماتھم في ھذه الموضوعات على الكتب 

المدرسیة  المتاحة لھم ومن ثم تصبح ھذه الكتب األداة الرئیسیة التي یتعلم من خاللھا 

اعیة وأیضا تساعدھم على اكتساب مھارات القراءة فیھا وتنمیتھا التالمیذ الدراسات االجتم

وبالتالي تزید من قدرتھم على استخدام بعض مراجع ھذه المادة فیما بعد، فقد یوجھ المعلم 

التالمیذ إلى قراءة فقرة أو فقرات من الكتاب المدرسي قراءة صامتة أو یطلب من احد 

ع مسموع لجمیع زمالئھ من التالمیذ ثم یتولى بعد التالمیذ قراءة بعض الفقرات بصوت مرتف

ذلك إدارة المناقشة بینھ وبین تالمیذه فیوجھ إلیھم األسئلة ویتقبل منھم األسئلة واإلجابات 

.ویعلق علیھم  

:الكتاب المدرسي أداة ھامة ألغراض المراجعة والتطبیق والتلخیص -ر  
التالمیذ بالمعلومات والحقائق عن ال تقتصر أھمیة ووظیفة الكتاب المدرسي على إمداد 

الموضوعات المقررة علیھم، وإن كان ما یتضمنھ الكتاب  من معلومات وحقائق عن 

ن اعتبارھا الحد األدنى لھذه والموضوعات لیست نھایة المطاف بالنسبة لھا، بل یك

لم التالمیذ، بل والمع يالموضوعات لذا كان من األھمیة بإمكان أن یوجھ الكتاب المدرس

أیضا إلى ضرورة االطالع على بعض الكتب والمراجع األخرى الكتساب مزید من 

المعلومات والحقائق عن نفس الموضوعات المقررة، وأیضا ضرورة قیام التالمیذ بأنشطة 

متنوعة متصلة بھذه الموضوعات والكتاب المدرسي في ھذه الحالة یمكن أن یكون أداة 
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ات التي تم التوصل إلیھا من خالل ما سمعھ التالمیذ في للتأكد من صحة الحقائق والمعلوم

الدرس من المعلم أو من خالل قراءة بعض الكتب وعقد المقارنات بین المعلومات والحقائق 

التي توصلوا إلیھا من خالل قیامھم ببعض األنشطة أو مشاھدة فیلم تعلیمي أو القیام برحلة 

یكتسب التالمیذ معلومات وحقائق مشتتھ  تعلیمیة، وھكذا وبدون كتاب مدرسي یمكن أن

.وغیر مترابطة ال تساعد على تنمیة تفكیرھم (1)  

وللكتاب المدرسي أھمیة كبیرة في تحقیق األھداف العامة والخاصة بالعملیة التربویة من 

خالل األخذ في الحسبان مستویات التفكیر عند الطلبة وحسب مراحلھم العمریة على وفق 

" ستة مستویات یشبھھا بھرم أسماه بھرم المستویات المعرفیة وھي وھي  بلومتصنیف 

أن أھمیة  ریتشارد سونوكما یرى ". التذكر، واالستیعاب والتطبیق والتحلیل والتركیب

(2)الكتاب المدرسي من كونھ سجال لألفكار بواسطة الكلمات أي أن الكتاب المدرسي  

والمعارف والمعلومات والنظریات  مصدر أساسي لكل األفكار ویتضمن تحدید الحقائق

المرغوب في دراستھا، وإن سیاسة الكتاب المدرسي یجب أن تبنى على أساس االستجابة  

للحاجات المتزایدة لدى الطلبة والشبیبة المثقفة والمثقفین والباحثین والعمال الذین ھم في 

دھم في كل طریق التخصص وبصفة عامة لدى القراء العادیین الذین یشكل تزاید عد

)1(.اط ظاھرة حضاریة في مجتمعنا، مجتمع ما بعد االستقاللـاألوس  

:ویظھر من ھذه الفقرة أن دور الكتاب المدرسي محدد في وظیفتین أساسیتین ھما   

باعتبار أن الكتاب یستجیب للحاجات المتزایدة في مجاالت التعلیم : الوظیفة التعلیمیة -1

.لدى مختلف الفئات االجتماعیة  

باعتبار أن ھناك إقباال علیھ یتزاید بتزاید القراء والتالمیذ من جیل : الوظیفة التثقیفیة -2

.إلى آخر وعلیھ فإن الكتاب أداة تعلیمیة وتثقیفیة  

:الشروط الواجب توافرھا في الكتاب المدرسي -3  

میة باعتباره شرنا سابقا فإن الكتاب المدرسي لھ أھمیة بالغة وكبیرة في العملیة التعلیأكما 

أھم األدوات التي یستخدمھا المعلم في تدریس الدراسات والمواد االجتماعیة والعلمیة، كما 

                                                
  .69، صالمرجع السابقیحي عطیة سلیمان، سعید عبده نافع،   (1)

  .14، ص1983مؤسسة الرسالة، بیروت،  1،ط،علم المكتبات والمعلوماتماھر حمادة محمد،   (2
  .101، ص1979میثاق الوطني، وزارة اإلعالم والثقافة ، الجزائر ، ال (3)
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قطار، لذا كان من الضروري العنایة بھ أنھ منتشر بصورة واسعة في جمیع المجاالت واأل

جل تحقیق مزید من الفائدة، ولكي یحقق الكتاب أوالعمل الدائم على تحسینھ وتطویره من 

المدرسي دوره الحقیقي في العملیة التعلیمیة وجب أن تتوفر فیھ مجموعة من الشروط أو 

:األسس التي یجب مراعاتھا ونذكر منھا ما یلي  

:األساس االجتماعي الثقافي -  

من الطبیعي أن الكتاب المدرسي یتأثر بطبیعة ثقافة المجتمع واتجاھاتھ وأبعاده وقیمھ 

أن یكون للكتاب المدرسي الطابع االجتماعي والثقافي وان  وأھدافھ وظروفھ، ولذلك البد

یخدم االتجاھات والمبادئ والقیم والصفات ویكون حامال لألفكار التي تقدم بھا المؤلفون 

والمشرفون على تألیفھ، وربط محتوى الكتاب بما یوجد في المجتمع من ثقافة سائدة، كاللغة، 

إلخ، وبذلك یتحول الكتاب المدرسي إلى أكثر ...اطیةالدین والقیم والوطن والحریة والدیمقر

من مجرد رموز وألفاظ ونصوص وأفكار ورسوم ولغة، لیكون وظیفة تفید في تنمیة 

الشخصیة الوطنیة والفردیة والثقافیة، وفي ھذا األساس ھناك اعتبارات ینبغي مراعاتھا في 

:نذكر منھاوضع الكتاب المدرسي والحكم علیھ في وضع األساس الثقافي و  

أن یكون للكتاب المدرسي الطبیعة االجتماعیة وأن یخدم االتجاھات االجتماعیة،  -

 .وینمي صفة المواطنة لمجتمع تعاوني وطني

 .مراعاة مراكز الثقل في ثقافة المجتمع -

قیمة وصحة مصادر المعرفة من عصر إلى آخر من حیث وظیفتھا وتفسیرھا للواقع  -

لى مراجع ومصادر  ال تتوفر فیھا الدقة العلمیة وغیر واألحداث فقد یلجأ المؤلف إ

 .موثوق فیھا

ضرورة الحرص على حداثة المادة، لذلك یجب أن یعلم المؤلفون أو المؤلف بأحداث  -

 .ما وصلت إلیھ مادتھ وما وصلت إلیھ میادین المعرفة من تطورات

لكتاب مساعدة قابلیة التعلیم بالكتاب المدرسي لالستخدام االجتماعي فمن وظائف ا -

التالمیذ على تكوین إطار عقلي وتخطیط فكري یستخدمونھ كأساس في مواجھة 

الحیاة ویكون مثلھ مثل المھندس الذي یرسم تخطیطا واضحا ونموذجا فكریا لما 

یقصد بناءه، والقدرة على بناء إطار فكري من المعلومات والمفاھیم والقواعد یساعد 
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المواقف الغامضة إلى عالقات واضحة وسلوك على تحویل المشكالت المعقدة و

موجھ وھذا ھو غایة التربیة السلیمة، والشرط األساسي لتحقیق اجتماعیة المادة أن 

یضع المؤلف نفسھ مكان التالمیذ الذین یؤلف لھم الكتاب مراعیا مستوى نضجھ 

ومطالب ھذا النضج ومسؤولیاتھ كمواطن في بیئتھ االجتماعیة وھدف التعلیم في 

  (1).تزویده بالمھارات المختلفة

:أن یسایر محتوى الكتاب المدرسي أھداف المنھج -  
یجب أن یكون الكتاب المدرسي مسایرا للمنھج الذي تقرره السلطات التعلیمیة على اعتبار 

أن المنھج یمثل إدارة المجتمع وذلك عن طریق تمشیھ مع األھداف المحدد للمنھج، أو التي 

ف المجتمع، ویرى علماء النفس االجتماعي أن المنھج ھو وسیلة للضبط تعد جزءا من أھدا

والتحكم وتنمیط األفراد في ضوء قوالب الطاعة والمسایرة لالتجاھات السائدة في المجتمع، 

ویتم ذلك في ضوء سلطة مركزیة تتحكم في إدارة المنھج، ھذا إلى جانب النظرة للمنھج 

ومنھ فالكتاب المدرسي الجید ھو الذي  )2(.المجتمع على أنھ مجموعة اختبارات من ثقافة

یتخذ مؤلفوه من أھداف المنھج وأھداف المواد المدرسة مرشدا الختیار موضوعاتھ وتحدید 

)3(.المحتوى التعلیمي لھ أي أن یكون المحتوى ترجمة صادقة لألھداف المحددة لھ  

م الرئیسیة للموضوعات یجب أن تكون مادة الكتاب منظمة وكافیة وشاملة للمعال -
.المقررة  

لقد جرت العادة أن یقسم الكتاب المدرسي إلى مجموعة من الفصول ترتب تریبا منطقیا، 

ویتناول كل فصل منھا موضوعات أو موضوع ویقسم كل موضوع إلى مجموعة من 

 العناوین الرئیسیة والفرعیة تعالج كلھا تقریبا بنظام واحد ھو السرد والوصف، وكثیرا ما

تفتقر إلى المفاھیم والمصطلحات التي تعتبر مفتاح تحصیل المعرفة كما أنھا ال تركز على 

شرح وتفسیر المفاھیم والمصطلحات الجدیدة أو غیر المألوفة للتالمیذ، والبد أن یتم تنظیم 

)الفروق الفردیة(الموضوعات والمفاھیم والكلمات وفق القدرات الفردیة   
                                                

  .178، المكتبة األنجلومصریة، صالكتاب المدرسي، فلسفتھ، تاریخھ، أسسھ، تقویمھ، استخدامھأبو الفتوح رضوان وآخرون،   (1)
  .252، ص2002، ، مكتبة دار القاھرة1، طالمنھج الدراسي واأللفیة الجدیدةصالح الدین عرفة محمود،  )2(
  .71-70، صالمرجع السابقیحي عطیة سلیمان، سعید عبده نافع، ) 3(
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: لمدرسي صحیحة ودقیقةأن تكون مادة الكتاب ا -  
إن المادة التعلیمیة للكتاب المدرسي ھي األساس والمحور الرئیسي، فھي تستخدم لتحقیق 

المعرفة العلمیة من معلومات وحقائق ومفاھیم ومبادئ، لذلك یجب على المؤلف أو المؤلفون 

معرفة أن یراعوا صحة الحقائق والمعلومات التي یحویھا الكتاب، فقیمة وصحة مصادر ال

من حین إلى آخر من حیث وظیفتھا وتفسیرھا للواقع واألحداث تتمثل في زیادة الثقة الكاملة 

في الكتاب ألن الطالب أو التلمیذ یسمع بعض المواد ویراھا من بعض الكتب أو المراجع أو 

وسائل اإلعالم، فالمعلومة الخاطئة التي تأتي عن طریق الكتب یقع فیھا التالمیذ بسھولة 

.ذا یؤدي إلى تكوین نظرة خاطئة واتجاھات غیر مرغوب فیھا في المجتمعوھ  

مادة كتاب التاریخ بصفة خاصة محتواھا في معظم األحیان یتعرض  على ذلك أن مثالو

لبعض القصص والمالحم التاریخیة التي یختلط فیھا الزائف بالحقیقي ویغلب علیھا طابع 

مسؤولیة كبرى وھي ضرورة تحري الدقة  الخیال لذلك تقع على مؤلفي كتب التاریخ

واألمانة العلمیة في عرض ھذه القصص وتلك المالحم وانتقاء الحقیقي منھا وتقدیمھ إلى 

التالمیذ بصورة شائقة وجذابة حتى یشعروا بأن ما یدرسونھ حقیقي وواقعي ولیس 

.خیاال (1) 

:أن تكون مادة الكتاب المدرسي مسایرة للمستحدث في مجال العلم -  

أي ضرورة الحرص على حداثة المادة الدراسیة، لذلك یجب أن یعلم المؤلف أو المؤلفون 

بأحداث ما وصلت إلیھ مادتھ وما وصلت إلیھ میادین المعرفة من تطورات قدر اإلمكان 

ونظرا ألن الكتاب ال یؤلف كل یوم، وكما تزداد المعرفة كل یوم فإن من الواجب على 

تزوید كتابھ بالمعینات المختلفة التي توجھ التالمیذ والمدرسین إلى المؤلف أن یدرك ذلك ب

تجدید مادة الكتاب وتفسیرھا، وكذلك أن تكون المادة المقررة مسایرة للمستجدات واألحداث 

.والتطورات والتغیرات البیئیة واالجتماعیة والدولیة  

:أن تراعي مادة الكتاب المدرسي مستویات التالمیذ -  
درسي ال یؤلف ألي تلمیذ في أي سن أو في مرحلة أو صف، وإنما یؤلف لتلمیذ الكتاب الم

معین في سن معین ومرحلة محددة وصف محدد لھ خصائص ومطالب نمو معینة، وعلیھ 

                                                
  .72، صالمرجع السابقیحي عطیة سلیمان، سعید عبده نافع،  (1)
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ن للكتاب المدرسي أن یضعوا في تخطیطھم وتألیفھم للكتاب ییجب على المؤلف أو المؤلف

فكثیرا ما نجد احتواء الكتاب على . نفسیة لھخاصیة المستوى ونمو التلمیذ والخصائص ال

ھذا یؤدي إلى التعثر في ) منطق العلماء(مفاھیم ومصطلحات من زاویة متخصصة علیا 

.الفھم والقراءة وعدم االستیعاب والعزوف عن استخدام الكتاب  
:أن تكون مادة الكتاب المدرسي مثیرة لتفكیر التالمیذ -  

مدرسي الجید ھو الذي یدرك مؤلفوه أھمیة إتاحة الفرص ومن خالل ما سبق فإن الكتاب ال

أما التالمیذ التي تثیر تفكیرھم فیما یعالجھ الكتاب المدرسي من موضوعات، حیث یتم وضع 

مشكالت متصلة بموضوعات حلول معینة للمشكالت وفق أسالیب علمیة متفق  مالتالمیذ أما

.اب المدرسي والتعلمعلیھا وھنا یتم إكساب التلمیذ الدافعیة نحو الكت  

:أن تكون مادة الكتاب المدرسي متماسكة ومترابطة  -  
یجب أن تكون مادة الكتاب مترابطة األجزاء وأن یكون االنتقال من نقطة إلى نقطة أومن 

فكرة إلى فكرة طبیعیا ولیس فجائیا، والتسلسل في المواضیع فالحاضر یكمل السابق وال 

حتى یسھل للتالمیذ أخذ صورة كاملة عن الموقف أو  یكون ھناك فاصل بین الموضوعات

.الظاھرة التي یدرسھا (1) 

:أن تكون الوسائل التعلیمیة في الكتاب المدرسي كافیة وجیدة -  
البد أن یحتوي الكتاب المدرسي على عدد مناسب ومتنوع من الوسائل التعلیمیة مثل 

خرائط تاریخیة، والصور والرسوم الخرائط الزمنیة والخرائط الجغرافیة وخرائط صماء، و

البیانیة التخطیطیة واألشكال التوضیحیة واإلحصائیات وأشجار اإلنسان والنماذج والعینات 

والوثائق والنصوص التاریخیة، واستخدام مثل ھذه الوسائل یحقق للتالمیذ فائدة أكثر مما 

)1(.یحققھ عدید من الصفات  

:لتالمیذأن یكون إخراج الكتاب مشوق وجذابا ل -  

                                                
  .77، صالمرجع السابقیحي عطیة سلیمان، سعید عبده نافع،   (1)

  .80، صالمرجع السابقیحي عطیة سلیمان، سعید عبده نافع،  )1(
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ویتمثل في الشكل الخارجي وطباعتھ الداخلیة ونوع الغالف والعنوان الرئیسي وتجلیده  -

وتنسیق العناوین الرئیسیة والفرعیة وتوضیح البیانات المرافقة للرسوم والصور 

.واإلحصاءات والخرائط وغیرھا  

 مضمون غالف الكتاب المدرسي یجب أن یكون متینا ومدعم بصورة جذابة تدل على   

.الكتاب  

.في العناوین الرئیسیة والفرعیة) النوع(أبناط الكتابة  -  

.استعمال األلوان في الصور والخرائط  -  

.سالمة ودقة الطباعة ویكون الورق من النوع الجید -  

.جودة الغالف  -  

).التناسب(عدد الصفحات  -  

.كافیة ومتنوعة يأن تكون أسئلة وتدریبات الكتاب المدرس -  
أن تغطي األسئلة والتدریبات جمیع الموضوعات واألفكار الرئیسیة الواردة في كل  یجب

.موضوع وتكون مرتبطة بالموضوعات المقررة فیھ، وطرح األسئلة في نھایة الدرس  

:مواصفات الكتاب المدرسي -4  

:لكي یكون الكتاب المدرسي نموذجي وھادف البد من مواصفات یتمتع بھا نذكرھا فیما یلي  

:تتصف مقدمة الكتاب المدرسي بأنھا: المقدمة: الأو  

 .تتبع أسلوب الحوار الذاتي المباشر مع الطالب والمعلم  -

 .تشتمل على ألھداف التعلیمیة العامة التي سیحققھا تعلم مادة الكتاب المدرسي  -

 .البد من المقدمة أن تثیر دافعیة المتعلم للتعلم وتحفزه  -

 .ة والموضوعات الرئیسیة التي تعالجھا مادة الكتاب المدرسيتشیر إلى الوحدات التعلیمی  -

 .تشیر إلى ما تتضمنھ الوحدات التعلیمیة من تدریبات وأنشطة وأسئلة التقویم الذاتي  -

 .تحدد مصادر التعلم األخرى المساعدة والمساندة  -

 .أن تكون المقدمة قادرة على إثبات أھمیة الكتاب للمتعلم والمعلم  -

 .ئ النفسیة والتربویة التي روعیت في تألیف المحتوى و تنظیم المادة التعلیمیةتبین المباد  -

:األھداف التعلیمیة: ثانیا   
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: كل وحدة من وحدات الكتاب المدرسي تتصف بأنھا  

تظھر في مقدمة كل وحدة تعلیمیة ومرتبطة مع األھداف العامة للكتاب المدرسي الواردة  -

 .في المقدمة

 .ن المتعلمتعكس سلوكا متوقعا م -

الي، : تشتمل في مجملھا على نتاجات التعلم الثالثة - داني االنفع المعرفي اإلدراكي، والوج

 .واألدائي النفسي الحركي

 .تمثل نتاجا قابال للقیاس والمالحظة -

 .ملبیة الحتیاجات المتعلم ومراعیة لخصائصھ الفریدة -

 .شتق منھترتبط ارتباطا مباشرا بمحتوى الوحدة التعلیمیة وفصولھا وت -

:المحتوى: ثالثا  
:یتصف المحتوى بما یلي  

أن المنھج ھو مجموعة من الخبرات واألنشطة التي تھیئھا المدرسة لتالمیذھا داخلھا   

وخارجھا، بقصد مساعدتھم على النمو الشامل وعلى تعدیل سلوكھم، وذلك ھو الھدف 

:األسمى للتربیة وعلیھ فالبد من  

توضیحي عن مضمون الوحدة التعلیمیة ویكون في مقدمتھا أن یعبر عن المحتوى برسم  -

...كالخرائط والصور والبیانات  

أن تقسم الوحدة التعلیمیة إلى موضوعات رئیسیة وقصیرة وذلك من أجل تسھیل القراءة   

.والمراجعة والفھم  

.یعالج كل موضوع مفھوما رئیسیا من مفاھیم الوحدة -  

من البسیط إلى المركب، ومن المحسوس ) التسلسل النفسي(التسلسل في المادة التعلیمیة   

إلى المجرد ومن السھل إلى الصعب، مثل أن نطلب من التلمیذ إجراء الحساب في مادة 

).من البسیط إلى المركب( 2=1+1الریاضیات كأن نعطیھ العملیة الحسابیة التالیة   

.المادة التعلیمیةیتخلل المحتوى تساؤالت مناسبة تمثل جزءا أساسیا من عرض  -  

.یشتمل المحتوى على أنشطة مناسبة تمثل جزءا أساسیا من مضمون المادة التعلیمیة    
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یشتمل المحتوى على مصادر تعلم مختلفة العرض إلى جانب العرض الكتابي كالصور  -

...والمخططات والجداول (1) 

.األنشطة التعلیمیة التعلمیة: رابعا  

:لمیة لكل وحدة في الكتاب المدرسي بما یليتتصف األنشطة التعلیمیة التع  

 .تستند إلى األھداف التعلیمیة الخاصة بالوحدة التعلیمیة -

ئلة  - ي األس ة ف ذ الرغب وس التالمی ي نف ر ف طة تثی ون األنش ة أي أن تك ر الدافعی تثی

ي  ا ف ا دائم ذ راغب واألجوبة والمشاركة داخل الصف الدراسي، وأن تجعل من التلمی

 .حب المادة التعلیمیةمناقشة المعلم و

ھ ألن  - ذ وخبرات ي مستوى التلمی ة ف ل أن تكون األنشطة التعلیمیة التعلمی ذ ال عق التلمی

 .یستطیع التركیز مع األنشطة التعلیمیة الصعبة

ي  - وفرة ف ات المت ع اإلمكان بة م دم متناس ي تق ة الت ة التعلمی ون األنشطة التعلیمی أن تك

 ).ق والتنفیذقابلیة التطبی(البیئة االجتماعیة 

ة  - من مواصفات األنشطة التعلیمیة أیضا توظیف التقنیات والوسائل والوسائط التعلیمی

 .المتعددة والتي لھا عالقة بالموضوع

ذ أن  - ى التلمی ة أي أن عل ة الراجع ا یسمى التغذی تعلم م أن توفر األنشطة التعلیمیة للم

 .یبین ویظھر مدى استیعابھ للدرس من خالل اإلجابة

وا - ذكر ء األاحت ى الت اعد عل ة وان تس ة والمتنوع ئلة الھادف ى األس ة عل طة التعلیمی نش

  .واالسترجاع لمعارف سابقة

:العرض: خامسا  
:یتصف عرض المادة التعلیمیة في الكتاب والوحدات التعلیمیة بما یلي  

 .البد من استعمال اللغة الصحیحة السھلة الواضحة وبخطوط جمیلة جذابة للقارئ -

ذ تقدیم شرح  - ا یساعد التلمی ك م ز، ذل للكلمات الصعبة والمعقدة، وأن تكون بلون ممی

 .على الفھم الجید للدرس

                                                
  . 317، صالمرجع السابقفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحلیة، تو  (1)
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اك من  - ة فھن ادة التعلیمی البد من مراعاة الفروق الفردیة بین التالمیذ أثناء عرض الم

التالمیذ من یدرك إجابة السؤال من الوھلة األولى وھناك من یجیب بعد تكرار قراءة 

 .ھالسؤال وشرح

تكمال  - ق واس رح المعم احھا بالش ن إیض ن المستحس ة م ادة التعلیمی رض الم اء ع أثن

 .الملصقات الملونة والمثیرة لالھتمام وتكون متطابقة مع المحتوى التعلیمي

ي  - ادة لك رار واإلع ة التك ة عملی ادة التعلیمی رض الم ي ع تعمل ف م أن یس ى المعل عل

 .یرسخ الفھم واالستیعاب لدى التالمیذ

ي - دة  تنتھ ة للوح داف التعلیمی رتبط باألھ بة ت ة مناس ة بخالص دة تعلیمی ل وح ك

 حول المادة التعلیمیة كامال اوتصور شامال ا، فالخالصة تعطي إلمام(1)التعلیمیة

ا  - ز فیھ البد أن تكون الخالصة قصیرة ومختصرة وغیر مملة وغیر واسعة، والتركی

 .علیمیةعلى أھم النقاط المتخذة أثناء إلقاء الوحدة الت

أي االنتقال من السھل إلى )امنطقی تسلسال(التسلسل في عرض المادة التعلیمیة  -

 .المعلوم إلى المجھولمن الصعب، و

.تقویم نھایة كل موضوع أو فصل: سادسا  

 ،یعرف التقویم على أنھ عملیة تشخیص وعالج لموقف التعلم أو أحد جوانبھ أو للمنھج كلھ

.ألھداف التعلیمیةأو أحد عناصره وذلك في ضوء ا وعلیھ فیتصف تقویم نھایة كل فصل (1)

:أو موضوع بما یلي  

على المعلم أن ینظم أسئلة من النوع القصیر وطرحھا على التلمیذ لیتأكد من مدى  -

 .قدرة الطالب على ھضم المادة التعلیمیة

 .أن تكون ھذه األسئلة تمس جمیع النقاط الرئیسیة التي یحتویھا الموضوع -

 feedھذه األسئلة مباشرة وغیر مباشرة وأن توفر التغذیة الراجعة أن تكون  -

back  ومن ثم تحدید نقاط القوة ونقاط الضعف وتدارك جوانب الضعف وتعزیز

 .نقاط القوة
                                                

  .316، صالمرجع السابقتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة،   (1)
، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، المناھج الدراسیة عناصرھا وأسسھا وتطبیقاتھاصالح عبد الحمید مصطفى،   (1)

  .51، ص2000
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.تقویم نھایة الوحدة: سابعا  
ویتمثل التقویم في نھایة كل وحدة في إعطاء حكم معین على التلمیذ، ومدى قدرتھ على فھم 

:ھا وفصولھا ومادتھا، ویتصف ھذا التقویم في النھایة بـموضوعات  

 ...ھل، كیف، لماذا، ما مدى: طرح أسئلة لتقویم المتعلم مثل -

على موضوعات الوحدة وفصولھا، ) حسب األھمیة(تكون األسئلة بصورة مھمة  -

 ...وتكون شاملة ومتنوعة

 (2).توجد إجابات نموذجیة ألسئلتھ في مكان من الكتاب -

 
 

.اإلخراج: اثامن  
:یتصف إخراج الكتاب بشكل عام بما یلي  

ة للنظر - ة والفت ي ) 1(.أن یتم توضیح األفكار الرئیسیة بخطوط ملون ام ف ر االھتم وتثی

وان والخرائط واألشكال  ھ األل ذي ال یستعمل فی اب ال نفوس القراء أو التالمیذ، فالكت

 .مادة ال یجلب االنتباهوالجداول و الرسومات، وحیل اإلخراج الفنیة حسب طبیعة ال

ا - ي األخذ منھ م المراجع الت ى أھ وي عل د أن یحت اب الب ة . في آخر الكت وتكون مرتب

 .حسب الترتیب الھجائي

أن یحتوي الكتاب على غالفھ الخارجي األول، عنوان الكتاب، المؤلف أو المؤلفون،  -

 .دار النشر، البلد، والسنة، الطبعة إن أمكن ذلك

 .الخارجیة للكتاب شكل أو أشكال تشیر إلى المحتوى إستعمال في الصفحات -

  .أن یكون الورق جید ومتماسك ومثبت بطریقة تحمیھ من التفكك والتمزق -

.الھیاكل المكلفة بالكتاب المدرسي  
):المعھد التربوي الوطني(المعھد الوطني للبحث في التربیة  - أ  

                                                
  .317، صالمرجع السابقتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة،   (2)

 318، صالمرجع السابقتوفیق أحمد مرعي، محمد محمود الحیلة،  )1(
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الل حیث كان المعھد ھذا المعھد ھو أول ھیكل تربوي وطني، یؤسس في ظل االستق

یشكل فرعا بالجزائر للمعھد التربوي الوطني الفرنسي، وأول  1962التربوي الوطني قبل 

مبادرة قام بھا المعھد ھي بلورة التصور العام للتعلیم في الجزائر المستقلة في شكل برامج 

الوطنیة ومواقیت جدیدة واإلسراع بتعریب ما یجب تعریبھ من المواد التي ترتبط بالھویة 

ووضع بعض المنھجیات التربویة التعلیمیة، وشھد المعھد تعدیالت عدیدة تناولت خاصة 

:ھیكلتھ الداخلیة، أما المھام التي حددت لھ في البدایة فھي  

 .تشجیع البحث التربوي والبیداغوجي ومركزیتھ ونشر نتائج البحوث -

 .ات التعلیمیةوضع الوسائل البیداغوجیة تحت تصرف ھیئات التعلیم والمؤسس -

 1986ثاني عملیة قام بھا ھي الشروع في تألیف الكتاب المدرسي الجزائري ابتداء من 

بعد إعادة ھیكلتھ، بدا الكتاب الجزائري یعوض تدریجیا سنة بعد سنة الكتب المستوردة من 

تونس والمغرب ولبنان وفرنسا وبلجیكا، وبدأ یلبي حاجات كل من التلمیذ والمعلم من 

اب المدرسي ومن الوثائق التعلیمیة الفردیة الخاصة بالمعلم والجماعیة الموجھة للتلمیذ الكت

.ملیون كتاب تغطي مختلف السنوات32، 1990إلى أن وصلت عتبة إنتاجھ سنة   

كان المعھد التربوي الوطني یقوم بمھمات البحث والتألیف والطبع والتوزیع عبر مختلف 

ھمة شاقة تم إسناد بعض المھمات إلى مؤسسات أخرى، جھات الوطن ولكن لما كانت الم

 96/72ثم المرسوم  24/12/1990وھو ما جاء بالقرار الوزاري المشترك بتاریخ 

فحددت لھ مھام خاصة ومتكاملة وأطلق علیھ اسم المعھد الوطني للبحث في التربیة 

:باإلضافة إلى المھام التي یقوم بھا یتكفل ب  

 .تربویة وتقویمھامتابعة آثار السیاسة ال -

 .تنظیم ملتقیات جھویة ووطنیة ودولیة في المیادین السابقة الذكر -

ویدیر المعھد . تأسیس بنك للمعطیات ونشر وتوزیع نتائج البحوث التي ینجزھا -

مجلس التوجیھ، ویسیره مدیر عام وھو بمجلس علمي ولجنة اعتماد وتصدیق 

 (1).للوسائل والدعائم البیداغوجیة

                                                
  .29،30، ص ص2000، الجزائر، شركة دار الھدى، 3، طالمرجع في التشریع المدرسي الجزائريعبد الرحمان بن سالم،   (1)
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:الوطني للمطبوعات المدرسیة الدیوان -ب  
أن قلنا أنھ مثقل وجاء ھذا الدیوان لیخفف العبء عن المعھد التربوي الوطني الذي سبق و

بمھمات كثیرة ومتنوعة كادت تطغى على مھماتھ األساسیة التي أنشئ من أجلھا ولذا فقد 

:حددت لھذا الدیوان مھمات معینة ومحصورة ھي  

ت والوثائق المكتوبة وجمیع الوسائل التعلیمیة طبع المؤلفات والكتب والمجال -

 .األخرى مع نشرھا وتوزیعھا

استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق األجنبیة ذات االستعمال المدرسي التربوي  -

المترجمة منھا والمقتبسة في إطار احترام التنظیم الساري في ھذا المجال مع نشرھا 

 .وتوزیعھا

یة وجمیع الوثائق األخرى ذات االستعمال المدرسي طبع النشرة الرسمیة للترب -

 .وتوزیعھا

إنجاز كل الدراسات التقنیة والتكنولوجیة واالقتصادیة المرتبطة بأھداف الدیوان،  -

 .وتسییر التجھیزات واستغاللھا وصیانتھا بما یحقق حسن أداء وسائل اإلنتاج

 .ئات الوطنیة والدولیةإبرام جمیع العقود واالتفاقیات المرتبطة بموضوعھ مع الھی -

وھكذا ترجع مھمات الطبع والنشر والتوزیع التي كانت تثقل مھمات المعھد التربوي  -

 )1(.الوطني إلى دیوان المطبوعات المدرسیة

:المركز الوطني للوثائق التربویة - ج  
:المركز الوطني للوثائق التربویة ھو مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري وتتمثل أھمیتھ في  

 .الوثائق المتعلقة بالتربیة والتعلیم ومعالجتھا وترتیبھاجمع  -

 .جمع ومعالجة وتصنیف الوثائق التربویة التي تنتجھا وزارة التربیة الوطنیة -

یعتبر مركز أرشیف خاص بالتربیة حیث یعمل على حفظ الوثائق وكل ما یتعلق  -

 .بالقطاع التربوي

 .صید الوثائقياقتناء مؤلفات ومجالت وطنیة وأجنبیة لتدعیم الر -

                                                
 .34، صع السابقالمرجعبد الرحمان بن سالم،  )1(
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:إخراج الكتاب وإنتاجھ  
یشكل إخراج الكتاب المدرسي وإنتاجھ عامال مھما في إثارة انتباه المتعلم وذلك من 

خالل المؤشرات الحسیة والبصریة المتصلة بالرسوم واألشكال والخط واأللوان 

للمادة والصور والجداول والرموز، حیث تمثل دورا في لفت انتباه المتعلم وشد اھتمامھ 

التعلیمیة وعلیھ فإنتاج الكتاب المدرسي وإخراجھ یتطلب جملة من النقاط األساسیة 

:نذكرھا فیما یلي  

یختار الغالف من الورق المتین، ومدعما بصورة جذابة تدل على مضمون : الغالف -1

.الكتاب بسیطة التصمیم وألوانھا متناسقة ملفتة للنظر، وأن یلصق الغالف بكعب الكتاب  

إن اختیار المساحة لورق الكتاب عامل اقتصادي یؤثر في فلسفة : الشكل والمساحة -2

الكتاب وتسھیل إنتاجھ، فأفضل مساحة للكتاب المدرسي ھي استخدام الحجم المتوسط في 

100اإلنتاج ویجب أن تكون الطباعة واضحة  %. 

د العین في القراءة، البد من اختیار ورق من النوع األبیض المطفي حتى ال یجھ: الورق -3

ISOوااللتزام بالمقاسات التي أعدتھا  وتضم ثالث سالسل من المقاسات وھي  

"A ,B,C ویستخدم المقیاس "  A .في إنتاج الكتب   

في كتابة  20في كتابة العناوین الرئیسیة والبنط  24یجب استخدام البنط  :اط الكتابةبنأ -4

، والبنط  المتوسطةالكتاب بالنسبة لطلبة المرحلة في كتابة متن  14العناوین الفرعیة والبنط 

.من التعلیم األساسي) المرحلة األولى(بالنسبة لتالمیذ الحلقة األولى  18  

اللون یجعل الكتاب أكثر جاذبیة لذلك البد من استعمال اللون المناسب  :لون الطباعة -5

.لجعل التلمیذ دائما في اھتمام بالكتاب  

یشترط في الرسومات واألشكال والصور أن تكون  :التوضیحیة الرسومات واألشكال -6

.في غایة الوضوح وجذابة ووظیفیة، أي تیسر الموضوع وتثیر الدافعیة  

البد من كتابة عنوان الكتاب واسم المؤلف بخط جمیل في  :عنوان الكتاب والمؤلف -7

من الغالف فنكتب، مكان مناسب على الصفحة الخارجیة من الغالف أما في الصفحة التالیة 

.اسم المؤلف ثم عنوان الكتاب ثم اسم الناشر ثم رقم السلسلة  
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تنظیم محتویات الكتاب المدرسي في قائمة تفصیلیة مع ذكر  :قائمة المحتویات -8

.الصفحات  

.تكون مرتبة ترتیبا ھجائیا بأسماء مؤلفیھا: قائمة المراجع -9  

مل الكتاب التعلیمي على قائمة توضح یفضل أن یش: قائمة المصطلحات والمفاھیم -10

.معاني أبرز المفاھیم والمصطلحات التي اشتملت علیھا المادة التعلیمیة  

ة أو ـویـغـلو الكتاب التعلیمي من أیة أخطاء لـیفضل أن یخ: قائمة بالتصویبات -11

.مطبعیة  

)1(.إصدار أحكام قیمیة علیھ: تقویم الكتاب -12  

:نھاج التربويعالقة الكتاب المدرسي بالم  
إن عالقة الكتاب المدرسي بالمنھاج تكاد شبیھة بعالقة الروح بالجسد، فالكتاب المدرسي ھو 

الوسیلة التي یتم من خاللھا عرض محتویات المنھاج التربوي، وتوصیلھا للتلمیذ بطریقة 

 كما تعتبر ھذه األخیرة ھي. ھداف التربویة المرجوة من ھذا المنھاجمبسطة لتحقیق األ

القاعدة المحوریة التي تتحكم في العملیة التربویة وما توفره من خبرات ومعارف وتقنیات 

واتجاھات ومعلومات وغیر ذلك، ومادام الكتاب ھو التطبیق العملي للمنھاج فھذا یعني انھ 

مل على عدد من الوحدات، تقسم كل وحدة إلى عدد من تیجب أن یؤلف بعنایة حیث یش

موضوع الواحد على عدد من أسئلة التقویم الذاتي والتدریبات الموضوعات ویشمل ال

واألنشطة، وتشتمل الوحدة على عدد من المشروعات، وتتحدد الھداف المتوخاة لكل وحدة، 

عكسھا المنھاج ویعكس الكتاب في النھایة أسس  أھدافوكذلك المراجع، یختار في ضوء 

وأوضاعھ االقتصادیة واالجتماعیة،  المنھاج ممثلة بفلسفة المجتمع ومنظومتھ القیمیة

األھداف، المحتوى، األنشطة، التقویم، : عناصر المنھاج األربعة) الكتاب(ویعكس أیضا 

.وبذلك فإن الكتاب ھو مسرح عملیات المنھاج والمعبر عنھ تماما  

:دور الكتاب المدرسي في تنمیة القیم لدى األطفال  
ل التربوي، بل ھي من أھم أھدافھ ووظائفھ، كما تعد القیم بأصنافھا إحدى مرتكزات العم

تعتبر ھدف اآلباء والمعلمین وكافة مؤسسات التربیة في المجتمع، وكلھم یسعون إلى تأكید 

                                                
  11:15على الساعة  2008فیفیري20یوم  www.abegs.org :انظر الموقع )1(

http://www.abegs.org
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حركة التنمیة داخل المجتمع، والطفل  قالنسق القیمي اإلیجابي وحذف القیم السالبة التي تعو

ب أن یقتصر في ذلك على نقل المعرفة في حاجة إلى أن یتعلم كیف ینبغي أن یسلك وال یج

الخلقیة بل تكوین وتنمیة العادات الخلقیة لدى األطفال، والجدیر بالذكر أن األطفال یمرون 

بعملیة التربیة الخلقیة إال أنھ ال یمكن القول أنھم یسلكون سلوك مقبول اجتماعیا، فالطفل یبدأ 

حاءات یتشرب مشاعرھم واتجاھاتھم، ومن بتقلید أكثر أفعال الناس قربا منھ، ومن خالل اإلی

خالل عملیة التقمص یتبنى خصائصھم الشخصیة، ومن ثم تصبح ھذه الخصائص سمات 

.مثلھ األعلى وفكرتھ عن ذاتھ وتصوره لما ینبغي أن یكون (1) 

والطفل یحتاج إلى دعم خیالھ وإثراء تصوراتھ ببعض التأمالت الخارقة، ولكن یجب تدعیم 

المرغوبة، فنصوص القراءة أكثر تأثیر في فكر النشئ واتجاھاتھم  ذلك ببعض القیم

واألطفال ھم صانعوا المستقبل، فإذا كان صغرھم في غایة التثقیف الحسن فإنھم یكبرون 

تحقق لھم ولغیرھم الخیر والحق  التي وقد اكتسبوا معاییر إیجابیة للحكم على األشیاء

مفیدا بالنسبة لھم، لذلك تتطلب ھذه المھمة الوعي والجمال، ولیس كل ما یقدم لألطفال یكون 

باألھداف واالتجاھات وقیم المجتمع، ومعرفة خصائص النمو ومطالبھ لدى األطفال، 

باإلضافة إلى اإلحساس بدور المادة المقدمة لألطفال في توجیھھم وتشكیل سلوكھم ولھذا 

لھادفة ذات القیم الفنیة فإنھ یتحتم على مؤلفي الكتاب المدرسي أن یختاروا النصوص ا

ومن بین ھذه لقیم . والجمالیة والتي تدعوا في الوقت نفسھ إلى تنمیة وتعزیز القیم السامیة

نجد القیم الوطنیة والسیاسیة والقیم التربویة والقیم االقتصادیة والقیم البیئیة والقیم الجمالیة 

التي یعمل الكتاب المدرسي على  والقیم االجتماعیة والقیم التنمویة إلى غیر ذلك من القیم

تعزیزھا وتنمیتھا لدى التلمیذ وترجمتھا إلى سلوكات یومیة نالحظھا من خالل المعامالت 

والتفاعالت االجتماعیة، وتمثل الكتب المدرسیة والمدرسون عناصر مھمة في عملیة 

فھي تشكل أداة التدریس التي یرجع استخدامھا إلى أیام الیونان والرومان في العصر القدیم، 

أساسیة للتعلیم الرسمي في جمیع مراحل التعلیم، والدعامة األساسیة للتعلیم في المدارس 

االبتدائیة، إذ تزود التالمیذ بما یحتاجون إلیھ من معلومات عن العالم الذي یعیشون فیھ ومن 

                                                
  .181، ص2003، دار طیبة للطباعة والنشر، القاھرة، األدب القصص للطفلمحمد السید حالوة،   (1)
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ل التنمیة ثم تعزیز المواقف اإلیجابیة التي یفترض أن تعبر عن احتیاجات المجتمع في مراح

.المختلفة  

ولقد تفطن علماء النفس منذ عقود عدیدة للعالقة بین محتوى القصة واألثر الذي تتركھ في 

قرائھا، فالنص المقروء سواء قصة أو نص قراءة أو غیره، یمكن اعتباره إستراتیجیة غیر 

فالقصة . ..مباشرة نحاول من خاللھا زرع القیم والمثل واالتجاھات والطموحات والمعاییر

القصیرة التي تقرأ تمثل أمام الطفل تعمل على جعلھ یتشرب القیم والدوافع التي تتضمنھا 

.بشكل شعوري أو ال شعوري (1) 

والكتاب بعامة من أھم أدوات المعرفة ونشر الثقافة والحكمة والحفاظ على الفكر اإلنساني 

حدثا لم یسبق لھ مثیل،  الكتاب اختراع، ومن ثم كان واألجیالمن أن یضیع عبر الحقب 

شعر اإلنسان بقیمتھ الكبرى لحیاتھ فقدره، وال یزال یشعر بھ، ویقدره في كل جنبات الحیاة 

مھما تعددت وتحضرت وأطاعت العلم وعلى الرغم من االختراعات االلكترونیة العدیدة، 

توصلت  إال أن الكتاب مازال یحتفظ بمحتواه الحضاري اإلنساني قدیما وحدیثا، ورغم ما

إلیھ التكنولوجیا الحدیثة وما تحدثھ من تأثیر في نفوس األطفال واألفراد الصغار أو الكبار، 

إال أن الكتاب كان لھ األثر اإلیجابي على الطفل فلقنھ االتجاھات والقیم والسلوكات 

نجاز عن طریق تنمیة روح التفكیر، وأصبح ذلك والمعاییر ونمى فیھ روح الدافعیة واإل

علي على أرض الواقع، ولقد تطورت أدوات الكتب المدرسیة بعدما كان تلقین عمل ف

إلى نقطة مھمة فرضھا التغیر الحاصل ... الدروس والمعلومات والمعارف والقیم والعادات

أال وھي التنمیة في جمیع المجاالت، وتعتبر الشغل الشاغل في تفكیر الجیل المعاصر من 

التربویة، وعلیھ  المنظومةالمناھج وأولي أمر  واضعوصة االقتصادیین واالجتماعیین وخا

یبقى الكتاب المدرسي تحت مراقبة السیاسة الحاكمة لما لھ من دور تنموي وإیحاء ثقافي 

.إلخ لصالح الخاص والعام...واقتصادي واجتماعي وسیاسي  

.المدرسة: ثانیا  

: لمحة تاریخیة عن المدرسة -1  

                                                
  .156، ص1995، مطابع عمار قرفي، باتنة،الجزائر، 1، طتربویةقراءات في المناھج الموالي إدریس، شابو وآخرون،   (1)
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لنشأة األولى لظھور المدرسة في المجتمعات البشریة مع أ یكشف التحلیل السوسیوتاریخي

الحضارة الفرعونیة، والھندیة والصینیة والبابلیة، فنجد على : ظھور الحضارات القدیمة مثل

وا ؤسبیل المثال اھتمام الفراعنة بإنشاء أولى المدارس التي ظھرت في العالم، حیث أنش

وغیرھا، وكانت تھدف  سایسو یوبولیسھولو منفعددا كبیرا من المدارس في كل من 

لكوادر الفنیة واالداریة التي لھذه المدارس التي ظھرت في العالم، إلى إعداد وتخریج 

تحتاجھا الدولة في إدارة مؤسساتھا المختلفة، كما ازدھرت مدارس العصور الوسطى 

.ة بعد ذلكالشرقیة وأدت دورھا التعلیمي والتأھیلي وإیحاء علوم وحضارة الدول الغربی  

كما اھتم  المسلمون منذ بدایة ظھور اإلسالم بإنشاء ما یعرف بالجوامع المدارس، إستنادا 

لما فعل ذلك سیدنا محمد صلى هللا علیھ وسلم، فأنشئت العدید منھا في كل من البصرة 

اط وقیروان وقرطبة وغیرھا، كما ال أحد ینكر دور الجامع طوالكوفة وبالد الشام والفس

 970ر كنوع من المدارس العلیا والذي أنشئ في عھد الدولة الفاطمیة وذلك في عام األزھ

میالدي، كما اھتمت الدولة األمویة بإنشاء ما یعرف بمدارس نظام الملك التي ركزت على 

إعداد الكوادر الفنیة واإلداریة التي تحتاجھا الدولة وإدارتھا المختلفة، عالوة على ذلك كانت 

جامعة المستنصریة الالنواة األساسیة إلنشاء جامعات عربیة إسالمیة قویة مثل ھذه المدارس 

التي جمعت أربع مدارس إسالمیة مختلفة، وانتھجت لھا منھجا تعلیمیا ممیزا، وأسھمت 

عموما في التنشئة العلمیة والمتخصصة لكثیر من رواد وعلماء الدولة اإلسالمیة، نظرا 

اد الطالب، وتطویر نوعیة المناھج الدراسیة التي شملت الھتمامھا العریض بعملیات إعد

.العدید من العلوم والتخصصات المختلفة (1) 

shipmanكما یعرض شیبمان   the في كتابھ سوسیولوجیا المدرسة  

sociology of the school أن النظام المدرسي لم یظھر في أوربا إال  

ة العملیة التعلیمیة، وقصرھا على خالل العصور الوسطى حیث سیطرت الكنیسة على طبیع

أبناء األغنیاء التي كانت تقوم بتعلیمھم وتوظیفھم في نفس الوقت، كما كانت تكرس المناھج 

التدریسیة على تدریس اللغات الكالسیكیة، وتعلم الثقافة العامة والدیانة المسیحیة التي تؤھل 

.أبناء ھذه الطبقة على االتصال والتفاھم  
                                                

  .31، ص2001، دار المعرفة الجامعیة، األزریطة، علم اجتماع المدرسةعبد هللا محمد سلیمان،   (1)
  .32ص المرجع نفسھ،عبد هللا محمد سلیمان، ) 2( 



 - 154 -

یعكس لنا التحلیل الموجز، التطور التاریخي للمدرسة ودورھا في التعلیم وعموما كما 

وانتشار الثقافة وارتباطھا بطبیعة المجتمع الذي توجد فیھ، فنجد على سبیل المثال أن طبیعة 

 دور المدارس خالل العصور القدیمة والوسطى ارتبط بطبیعة اھتمام الدولة 

لي فقد تشعبت فیھا التخصصات والعلوم المختلفة من بینما المدارس الحدیثة في وقتنا الحا

أجل مسایرة التطور التكنولوجي والعلمي، فركزت على الكفاءات والخبرات في جمیع 

المجاالت، وظھور التشریعات الخاصة بالمدارس والتعلیم وكذا المقررات العلمیة 

.المتخصصة  

تمع لتقابل حاجة من حاجاتھ أنشأھا المج اجتماعیةالمدرسة مؤسسة  :مفھوم المدرسة -2

صالحین في المجتمع،  أفرادااألساسیة، وھي تطبع أفراده تطبیعا اجتماعیا، تجعل منھم 

عدد كبیر من العالقات االجتماعیة المتداخلة المعقدة، ھذه األخیرة ھي  التقاءوھي نقطة 

االجتماعي حسب  المسالك التي یتخذھا التفاعل االجتماعي والقنوات التي یجري فیھا التأثیر

E.KANTكانط   )1(  

فردیناند بویسون ویعرفھا  ferdinand buison مؤسسة اجتماعیة : بأنھا 

 األجیالضروریة تھدف إلى ضمان عملیة التواصل بین العائلة والدولة من أجل إعداد 

الجدیدة، ودمجھا في إطار الحیاة االجتماعیة وأنشئت كذلك لتشارك األسرة مسؤولیتھا في 

نشئة االجتماعیة وتبعا لفلسفة ونظم وأھداف المجتمع، وھي متأثرة بكل ما یجري في الت

والوسیلة والمكان الذي بواسطتھ یتم نقل الفرد  اإلدارةمجتمعھا ومؤثرة فیھ أیضا، إنھا إذن 

من حال التمركز حول الذات إلى حال التمركز حول الجماعة، وھي الوسیلة التي یصبح بھا 

جتماعیا وعضوا فاعال في المجتمع، فھي المؤسسة التي أنشأھا المجتمع لتربیة الفرد إنسانا ا

وتعلیم الصغار، نیابة عن الكبار الذین شغلتھم الحیاة، إضافة إلى تعقد وتراكم التراث 

وحدة اجتماعیة طبیعیة تشبع حاجات الطفل وتساعد : كما تعرف المدرسة أنھا )2(.الثقافي

مال، فھي تھیئ المجال أمام الطفل الكتساب خبرات جدیدة، على نموه نموا شامال متكا

                                                
، مخبر "العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة"، "ماھیة العولمة والمدرسة كمؤسسة اجتماعیة"عبد الوافي بوسنة،  )1(

 .189، 187، ص ص 2005جامعة بسكرة ، الجزائر، دیسمبر 1المسألة التربویة في الجزائر ، الملتقى الدولي الثاني ، ع
، 2007-2006ة بسكرة، قسم علم االجتماع، ، رسالة ماجستیر، جامعاإلدارة المدرسیة والمردود التربوي للمدرسة الثانویةغربیة سمراء،  )2(

 .47ص 
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تنظیم خبراتھ السابقة للقیام بدوره االجتماعي المتوقع منھ في ضوء أھداف التربیة  وإعادة

)3(.المجتمعیة  

نظام اجتماعي متكامل، ومن ثم یمكن أن نشیر إلیھا من : كما أن المدرسة تعرف أیضا أنھا

بارھا نظاما مستقال لھ مكوناتھ الذاتیة، والزاویة الثانیة باعتبارھا األولى باعت: زاویتین ھما

جزءا من نظام أكبر وھو النظام االجتماعي یتأثر بھ ویؤثر فیھ، ویتبادل معھ عالقات 

)1().تأثر وتأثیر(تفاعلیة   

ومما سبق نستنتج أن المدرسة ھي مؤسسة اجتماعیة، تربویة، تعلیمیة، تواصلیة، تھدف إلى 

الجانب الجسدي، الجانب العقلي، : النمو الشامل والمتكامل للطفل من الجوانب التالیة تحقیق

الجانب الوجداني، الجانب الروحي، الجانب األخالقي الجانب االجتماعي، الجانب الجمالي، 

.الجانب المھاري واألدائي  

:وظائف المدرسة وأھدافھا -3  

في المجتمع طبیعة تباین الوظائف  كشف التحلیل الموجز للتطور التاریخي للمدرسة

األساسیة أو الدور الذي تقوم بھ المدارس حسب نوعیة احتیاجات المجتمعات التي تعیش 

فیھا، فالمدرسة كمؤسسة اجتماعیة وتربویة تتحدد أھدافھا العامة باعتبارھا نسقا أو تنظیم 

ألنساق |ط جمیعھا بافرعي یرتبط ببقیة األنساق التربویة والتعلیمیة األخرى والتي ترتب

المجتمعیة الكبرى، وإن متطلبات المجتمع الحدیث تفرض نوعیة معینة من الوظائف أو 

األھداف العامة للمؤسسات التربویة والتعلیمیة، ومنھا المدارس وخاصة دورھا في عملیة 

 التنشئة االجتماعیة واألخالقیة والمھنیة للتالمیذ أو الطالب وكیفیة إعدادھم وتأھیلھم

وتحویلھم من أطفال إلى تالمیذ وتدریبھم على مواجھة حیاتھم المستقبلیة وتأدیة دورھم في 

المجتمع، وبإیجاز یمكن تحدید ھذه الوظائف المختلفة للمدرسة أو النظام المدرسي في 

:المجتمع وكذلك األھداف التي تسعى المدرسة جاھدة إلى تحقیقھا وھي كما یلي  

المجتمع الحدیث بتطویر قدرات التالمیذ وتأھیلھم الستیعاب المعرفة  تقوم المدرسة في: أوال

على ) مراحل التعلیم األساسي(التكنولوجیة والمھارات المختلفة، وتحرص المدارس األولیة 
                                                

  .11، ص1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط، تنظیم وتسییر مؤسسة التربیة والتعلیمالطاھر زرھوني )3(
 

  .225، ص2000ندریة، ، دار الوفاء للطباعة والنشر، اإلسكالتربیة والمدرسة والمعلم، قراءة اجتماعیة ثقافیةالسید سالمة لخمیسي،  )1(
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إكساب النشئ القدرة على القراءة والكتابة، وإحاطتھ بالمعارف العامة والرسم والحساب 

.لتربیة أي تربیة الطفل جسمیا ونفسیا واجتماعیاوتركز المدرسة كذلك على عملیة ا  

تسھم المدارس في تنشئة التالمیذ، وإعدادھم للمشاركة في التنظیمات االجتماعیة : ثانیا

المعقدة الرسمیة، وھذا یتطلب إعداد التالمیذ عن طریق الوسائل المختلفة للتنشئة بمفھومھا 

ب األفراد وتعلیمھم، وھذا ما یسمى ومظاھرھا المختلفة، وتكوین فئات األطفال وتدری

.باالنتقاء االجتماعي  

تقوم المدرسة بعملیة نقل الثقافة والحفاظ علیھا بین أجیال المجتمع، وداخل ھذه العملیة : ثالثا

نجد مجموعة من العملیات أو الوظائف الفرعیة مثل التبسیط الثقافي عبر تجزئة الثقافة إلى 

كل مادة وتوزیعھا على السنوات الدراسیة المختلفة، ثم  مواد دراسیة مختلفة، ثم تقسیم

ترتیب مقرر كل عام في تسلسل وتدرج وذلك یسھل استیعابھ، وكذلك التطھیر الثقافي 

ویعني انتقاء األجود من الثقافة وتقدیمھ لألجیال الصاعدة، وأیضا عملیة التوازن الثقافي 

.ي توجیھا سلیماوالتكامل الثقافي عن طریق توجیھ سلوكھ االجتماع (1) 

تقوم المدرسة بعملیة التنشئة المعرفیة والعلمیة عبر تنمیة مھارات التفكیر العلمي : رابعا

والمیول المھنیة وإثارة القدرة على النقد العقالني في االبتكار واالختراع، إذ تقوم المدرسة 

طمئنان مما یرفع بتنمیة ملكات وطاقات الفرد وتحرره والمدرسة بیئة تسودھا الثقة واال

.مستوى الطالب وأدائھ وقدرتھ على اإلبداع (1) 

إن المدرسة ھي المحور األساسي في عملیة التنشئة االجتماعیة، فتوفر للتلمیذ : خامسا

التعلیم لتوفر لھ مستقبل المكانة االجتماعیة والوضع المھني، بما یناسب وضع األسرة 

في تنمیة مجتمعھ على صعید المجتمع ورغبتھم، على أن ھذا الطالب سوف یساعد   

)1(.المحلي، وصعید المجتمع الدولي، كما أنھ سوف یقدم خدمات للدولة في مجال دراستھ  
                                                

  .36- 34، ص صالمرجع السابقعبد محمد عبد هللا،   (1)
  .58، ص2000، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، 1، طالمدرسة وتعلیم الفكرمحمد عبد الرحیم عدسي،   (2) 

  
  
  
  
  
  
  
  .20-19، ص ص2006وزیع، األردن، ، مكتبة المجتمع العربي للنشر والت1، طالمدرسة والمجتمعرائد خلیل سالم،  )1(
 390، ص2000، دار النھضة العربیة، بیروت، 1، ط، اإلدارة المدرسیة، البعد التخطیطي والتنظیمي المعاصرعبد الصمد األغبري )2(
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في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة، من خالل تزوید المجتمع بالقوى  اإلسھام: سادسا

نفوس التالمیذ ما ھو والقیادات القادرة على التعامل مع متطلبات التنمیة، وترسخ كذلك في 

عدة قیم  قإیجابي یخدم المجتمع والحفاظ على النظام السیاسي واالجتماعي للمجتمع، وتحیقی

وھنا تظھر أھمیة  )2(.كالقیمة التربویة والحسیة واألخالقیة واالجتماعیة والذاتیة العالجیة

التعامل مع المدرسة كمؤسسة تزود المجتمع وباستمرار بالقوى والقیادات القادرة على 

)3(.متطلبات التغیر والتنمیة  

میسجرافي . وھذا ما یجعل بعض علماء االجتماع من أمثال ب p.musgrave أن یحدد  

SOCIAL FONCTIONSالوظائف االجتماعیة  للنظام التعلیمي التي یدرجھا في خمس  

:وظائف أساسیة ھي  

.نقل الثقافة في المجتمع -أ  

.مجددینتزوید المجتمع بالمبدعین وال -ب  

.الوظیفة السیاسیة -ج  

.الوظیفة االقتصادیة - د  

.وظیفة االنتقاء االجتماعي -ـھ  

 

 

:البناء الھیكلي للمدرسة -4  

ویتكون من مكونات أساسیة تتمیز بخصائص وتفاعالت وسمات معینة تمیزھا عن أي نظام 

: آخر فالمدرسة تتكون من  

للمدرسة من جمیع العناصر والموارد ویتكون البناء االجتماعي : بناء اجتماعي -1.4

البشریة والتي تكون الھیكل االجتماعي، وتشمل التالمیذ أو الطالب و المعلمین والمشرفین 

على العملیة التربویة والتعلیمیة من إداریین وفنیین، وكذا العمال ویكون العنصر البشري 

                                                                                                                                                   
 .14، ص1999، دار الفكر العربي، القاھرة، ، الوظیفة االجتماعیة للمدرسةعدلي سلیمان )3(
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عي للمدرسة نظرا لما ینشأ للھیكل المدرسي ما یسمى بالتركیب االجتماعي والبناء االجتما

.بین أفراد التركیب من تفاعالت وعالقات اجتماعیة  

ویشمل جمیع العناصر األخرى غیر البشریة والتي تدخل في : بناء غیر اجتماعي -2.4

البناء المدرسي مثل المباني والتجھیزات العملیة والعلمیة، من معامل ومكتبات ومالعب 

ذا باإلضافة إلى المناھج وطرق التدریس والوسائل وحدائق وقاعات أنشطة ومباني، ھ

التعلیمیة، والموارد المالیة، وأدوات االتصال وكل العناصر المادیة الداخلة في العملیة 

.التربویة والتعلیمیة بالمدرسة  

المدرسة لھا إطارھا الجغرافي وبیئتھا الطبیعیة واالقتصادیة  :البیئة المدرسیة -4.3

عمل فیھا، وتتأثر المدرسة بھذه البیئة وتؤثر فیھا، وتنقسم البیئة المدرسیة واالجتماعیة التي ت

:من حیث المدى والتأثیر إلى ثالثة أقسام ھي  

.وتشمل كل ما یقع داخل المدرسة: البیئة الداخلیة للمدرسة -  

.وتشمل المكان الذي تقع فیھ المدرسة مثل الحي أو المنطقة: البیئة القریبة للمدرسة -  

ونعني بھا األبعد مدى من البیئة المحلیة القریبة، فقد تشمل البیئة : بعیدة المدى ئةالبی

.المجتمع كلھ وقد تشمل العالم بأسره (1) 

ومجمل القول أن البیئة المدرسیة بشتى صورھا وأبعادھا تشكل اإلطار العام الفلسفي 

فتؤثر فیھا وتتأثر بھا  والسیاسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي لعمل المدرسة، ووجھتھا

من خالل التفاعالت االجتماعیة داخل المدرسة، وبین المدرسة وغیرھا من النظم المختلفة 

.في المجتمع المحیط محلیا وعالمیا  

تكون النتائج في صور مختلفة منھا التعلیمیة والنتائج التربویة، : النتائج والمخرجات -4.4

ة لتشمل الشخصیة المتعلمة في جمیع جوانبھا الجسمیة والبحوث التربویة حیث تھدف التربی

والعقلیة واالنفعالیة واالجتماعیة والنفسیة والخلقیة لتساعدھا على التكیف مع نفسھا ومع 

المجتمع الذي ھي جزء منھ، وتھدف التربیة إلى توجیھ السلوك الفردي إلى االتجاھات 

ل في إعداد الطالب وتمكینھ من االنتقال المرغوبة، أما فیما یخص النتائج التعلیمیة فتتمث

بنجاح من صف دراسي آلخر، ومن مرحلة تعلیمیة ألخرى، أما على صعید البحوث العلمیة 

                                                
  .231-230، ص صالمرجع السابقي، السید سالمة الخمیس  (1)
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فھي تعتبر أنجح نتائج العمل المدرسي المخطط في مراحلھ المختلفة وخصوصا في 

بإضافة دور مھم  المراحل التعلیمیة العلیا، ولذلك تھتم االتجاھات الحدیثة في إعداد المعلم

إلى أدواره التي یضطلع بھا وھي دوره كباحث في مختلف القضایا والمشكالت المتعلقة 

بتعلیم طالبھ، والمؤثرة على ھذا التعلیم داخل المدرسة أو خارجھا وتتمیز العالقات 

)1(.االجتماعیة بأنھا عالقات تفاعلیة وأنھا تبادلیة  

:المدرسة المتوسطة الجزائریة -5  

بالمدرسة المتوسطة ألنھا مرحلة و سمیت سطى لھا برامجھا التي تمھد للدراسة الثانویة  

العلمیة أو التقنیة، ففیھا یتم تزوید التالمیذ بأنواع مختلفة من المعرفة والمھارات والخبرات 

لنوع  واستعداداتھالعقلیة والیدویة التي تناسب سنھ ومستواه الفكري، وتكشف عن مواھبھ 

ثانویة التي یتجھ إلیھا، وكذا نوع التخصص الذي یرغب فیھ وحسب مستواه، الدراسة ال

وعلیھ فمنھاج ھذه المرحلة یجب أن یقوم على تھیئة الوسائل التي تكشف عن قدرات 

التالمیذ ومیولھم، ویكون تطبیقھا مؤیدا إلى تنمیة ھذه القدرات والمیول، فأھداف ھذه 

بالنسبة للذین تساعدھم قدراتھم وظروفھم على المرحلة ھي الكشف والتنمیة والتوجیھ 

للحیاة بالنسبة للذین یقف لھم التعلیم عند  اإلعدادمواصلة التعلیم في مراحلھ الالحقة، أو 

.نھایتھا (1) 

ففي الجزائر كان التنظیم التعلیمي غداة االستقالل مقسما إلى مرحلتین ھما مرحلة التعلیم 

لذي یعرف بمرحلة التعلیم المتوسط التي تشمل أربع االبتدائي ومرحلة التعلیم العام ا

:مستویات ھي  

 .سنة أولى من التعلیم المتوسط -

 .سنة ثانیة من التعلیم المتوسط -

 .سنة ثالثة من التعلیم المتوسط -

 .سنة رابعة من التعلیم المتوسط -

                                                
 .234-233، ص صالمرجع السابق السید سالمة الخمیسي،  )1(
 ،1982مكتبات العربیة السعودیة، ، عمادة شؤون ال2، طنظم التعلیم في المملكة العربیة السعودیة والوطن العربيأحمد منیر صالح،   (1) 

  .244ص
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BEGویتوج التعلیم المتوسط بشاھدة التعلیم العام  م والتي صارت تعرف بشھادة التعلی 

BEMالمتوسط  كما یلتحق تالمیذ السنة الرابعة من التعلیم المتوسط والناجحون إلى السنة  

.األولى من التعلیم الثانوي  

سنوات ویكون في إكمالیات التعلیم ) 3(إضافة إلى ذلك توفر التعلیم التقني الذي یدوم ثالث 

CETالتقني  وتنتھي ھذه المرحلة باجتیاز شھادة الكفاءة المھنیة   CAP. 

سنوات في إكمالیة التعلیم الفالحي ) 3(كما نجد التعلیم الفالحي الذي یدوم ثالث  CEA 

.وتنتھي بشھادة الكفاءة الفالحیة (2) 

وكان إنشاء المدرسة المتوسطة یستند تارة إلى أسس تربویة وتارة أخرى إلى أسباب 

ن الضغط الناجم عن ة أو اعتبارات اقتصادیة وفي غالب األحیان كانت تنشأ للحد میسیاس

العدد المتزاید للتالمیذ، الذین أنھوا التعلیم االبتدائي والقادمون إلى التعلیم المتوسط ثم 

الشعور المتعاظم لما كانت تعانیھ الدولة من خلل خطیر في التوازن بین  أماالثانوي، 

اقع، وأمام متطلبات التقدم وحاجات التطور، وبین ظروف الواقع، وأمام وإمكانیات ذلك الو

ذلك كلھ لم تجد الدولة إال اللجوء إلى إنشاء المزید من مؤسسات التعلیم إیمانا منھا بأھمیة 

ھذه المؤسسات في تكوین المواطن الصالح الفاعل والمساھم في رفع عملیة التقدم والرقي 

.واالزدھار ) 1(  

:خصائص المدرسة المتوسطة  
:والخصائص نوجزھا فیما یليتتمیز المرحلة المتوسطة بجملة من السیمات   

إنھا المرحلة التي تظھر فیھا بواكیر المراھقة ومن ثم فوجب علیھا أن تلبي حاجات  -

التالمیذ التي تتمیز بصفات جسدیة وعقلیة وسلوكیة ذات أھمیة خطیرة في تحدید مستقبل 

 .حیاة التلمیذ

لمھارات ابتدائیة من تنمیة المرحلة التي یجري فیھا تثبیت وتوسیع ما حققتھ المدرسة اال -

والمعارف األساسیة والثقافة المبسطة، ومن ثم إعداد جیل مؤھل قادر على إكمال الحیاة 

 .المدرسیة

                                                
  .40، ص2002، دار العرب، مخبر البحث في علم النفس وعلوم التربیة، 1، طائرالتربیة والتكوین في الجزبوفلجة غیات،   )2(
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إنھا المرحلة التي یبدأ فیھا الكشف عن میول التالمیذ واستعداداتھم وتوجیھ تلك المیول  -

ذ، فمن الواضح أن خصائص فرص النمو السلیم والمتكامل للتالمی تتحققوتنمیتھا وبذلك 

 )2(.المرحلة المتوسطة مشتقة من طبیعة المرحلة بالذات

تتمیز المرحلة المتوسطة باحتوائھا على أربع مستویات كاملة من السنة أولى متوسط إلى  -

 .غایة السنة الرابعة متوسط

:أھداف المدرسة المتوسطة -7  

:تتلخص االھداف العامة للتعلیم المتوسط في  

عمل المدرسة االبتدائیة والسمو بمستوى النمو المتكامل للتالمیذ في ھذه  متابعة -

 .المرحلة، من جمیع النواحي الجسمیة والعقلیة والوجدانیة واالجتماعیة

إعداد التالمیذ وتھیئتھم لحیاة االجتماعیة الناجحة في مجتمعھم وتوفیر الفرص  -

م في المرحلة التالیة كل حسب میولھ لتمكین ذوي االستعدادات والقدرة على متابعة التعلی

 .واستعداداتھ

تأكید وتثبیت المفاھیم الوطنیة في نفوس التالمیذ والعمل على تقویة إعتزازھم  -

 .بوطنھم وقومیتھم العربیة واالسالمیة

 .إسھام التالمیذ في خدمة المدرسة والبیئة والمجتمع وفي النھوض بوطنھم -

وإعدادھم لدراسات أعلى تلي .. العامة من جھة التوسع في تزوید الطالب بالثقافة -

الدراسة المتوسطة من جھة أخرى، وھنا كما في الدراسة االبتدائیة یجب أن یشعر المدرس 

بأن واجبھ ھو أكبر من إلقاء الدروس وإعطاء المعلومات، إذ یترتب علیھ أن یؤكد النواحي 

 :التالیة

لروح الریاضیة، وھویات الطالب، إتقان الناحیة الخلقیة، الناحیة الفكریة، وتنمیة ا -

اللغة العربیة واإللمام باللغة األجنبیة واإلحاطة بتاریخ العرب وجغرافیتھم، ومعرفة مبادئ 

 (1).العلوم التي تقوم علیھا حضارة عصرنا

                                                
  .239، ص السابق المرجع ،أحمد منیر مصلح )1(
  .244،ص نفسھ  المرجع ،أحمد منیر مصلح) 2(

 
  .239، ص المرجع السابقأحمد منیر مصلح،    (1)
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  .دور المدرسة في غرس القیم والمحافظة على الثقافة القومیة -8

یة خمسة تتولى أمر الحضارة محتفظة ھناك مؤسسات رئیس ": یقول أحد المربین
بماضیھا، وصائنة حاضرھا ومؤمنة مستقبلھا، وھذه المؤسسات ھي البیت والمدرسة 

والدولة ومؤسسة العمل، ومؤسسة الدین، وتقوم كل منھا على فكرة جوھریة تبرر وجود 
مدرسة المؤسسة وتبین الخدمة التي تؤدیھا إلى الحضارة، أما الفكرة التي تقوم علیھا ال

فھي التنشئة أي تنشئة الجسم والعقل معا، وعلى ھذا تكون المدرسة قد أسدت إلى الولد ما 

  (2)."أسدتھ الدھور إلى الجنس البشري بأسره

عند تحلیلنا لقول ھذا المربي فإننا نفھم أن المحافظة على الثقافة الوطنیة والقومیة ال تم إال 

ت خطورة المدرسة في المجتمع، فھي التي تعد عن طریق التعلیم والتربیة، ومن ھنا كان

األطفال الصغار ألن یكونوا أفرادا صالحین في مجتمعھم عن طریق غرس فیھم روح 

الثقافة الوطنیة والقومیة وما تحملھ من قیم نبیلة، وھي التي تعمل على إدماجھم في مجتمعھم 

یفة األساسیة للمدرسة في عن طریق تطبیعھم بالطابع االجتماعي ألمتھم، ولذلك كانت الوظ

جمیع المجتمعات اإلنسانیة ھي المحافظة على التراث الثقافي للمجتمع، فالمدرسة ھي التي 

تعلم لغة األمة وتاریخھا وآدبھا، وعلومھا وفنونھا، وعاداتھا وتقالیدھا، وقیمھا، ألبناء األمة 

  .منذ نعومة أظافرھم

ب الوطن واالعتزاز وحب التراث الثقافي والمدرسة ھي التي تغرس في نفوس األطفال ح

والتمسك بھ، وبھذه الطریقة یبقى للجماعة اإلنسانیة كیانھا وتماسكھا، وشخصیتھا المتمیزة 

بھا عن بقیة المجتمعات اإلنسانیة األخرى، فاإلنسان ال یمكن أن یحب وطنھ حبا حقیقیا إال 

یة وجغرافیتھ وتاریخھ، وحضارتھ، إذا عرفھ معرفة جیدة في ثقافتھ الخاصة وفي لغتھ القوم

  .وكذلك في موقعھ االستراتیجي بین أوطان الشعوب واألمم األخرى

 استرجاعومن المالحظ تاریخیا أن القومیات المقھورة كانت دائما تعتمد في كفاحھا من أجل 

 مقومات شخصیتھا القومیة على التربیة والتعلیم، ویبدو ھذا في ألمانیا خالل القرن التاسع

من طرف فرنسا، ) 1962-1830( احتاللھاعشر، كما یبدو في الجزائر طوال فترة 

العسكري والغزو  لالحتاللوكذلك في معظم البالد العربیة، وفي القومیات التي تعرضت 

                                                
  .المرجع السابقأحمد منیر مصلح،   (2)
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في أوربا وغیرھا  القومیاتالثقافي في بالد العالم بصفة عامة، وفي العصر الحدیث اعتمدت 

دعم كیانھا وإبراز معالم شخصیتھا القومیة، وكان الفیلسوف على التعلیم كسالح فعال ل

ینادي قومھ بوجوب االعتماد على التعلیم في بعث الشخصیة القومیة " فیختھ" األلماني 

األلمانیة وتوحید األمة األلمانیة التي كانت ممزقة إلى عشرات الكیانات الضعیفة، وكان یرد 

قد یقال أن ذلك قد یستغرق وقتا، " وقتا طویال بقولھ  على من ینتقدونھ في أن التعلیم یستغرق

كبیرا، ألن  اھتمامابھا  اھتمامناولكن الوقت الالزم لتحقیق ھذه الغایة یجب أال یحول دون 

الغد أھم من الیوم والسیما أن زمام الیوم قد خرج من أیدینا، وما نملكھ اآلن ھو الغد وحده 

  ".حسین ھذا الغدفیجب علینا أن نبذل كل ما نستطیع لت

ومن األقوال المأثورة عن السید جمال الدین األفغاني في بیان دور المدرسة والتعلیم في بناء 

ال جماعة لقوم ال لسان لھم، وال لسان " علیھا قولھ  والمحافظةالشخصیة القومیة للجماعة 
أساطین تحمي  لقوم ال آداب لھم، وال عز لقوم ال تاریخ لھم، وال تاریخ لقوم لم یقم منھم

  ".وتحیي آثار رجال تاریخھا فتعمل عملھم
ونستنتج على منوالھم، وھذا كلھ یتوقف على تعلیم وطني بدایتھ الوطن ووسطھ الوطن 

  (1).وغایتھ الوطن

ھذا من جھة أما من جھة أخرى فإن المدرسة تبقى في رباط مع المجتمع حتى یتم تحقیق 

بما أسماه  دوركایماالجتماعي للمدرسة، فقد إھتم األھداف المسطرة أو ما یسمى الدور 

الذي یرى في وجوده شرطا  COLLECTIVE CONSCIOUSNESSالوعي الجمعي 

التربیة وعلم " النظام االجتماعي، وھنا یؤكد دوركایم في كتابھ  استقرارأساسیا من شروط 

المجتمع في على ضرورة االھتمام بھذا الوعي الجمعي الذي یجمع كل أفراد " االجتماع

بوتقة ثقافیة واحدة، وقد انطلقت الدراسات االجتماعیة بعد دوركایم تدرس التربیة باعتبارھا 

نظاما اجتماعیا، ومعنى ھذا أن المدرسة كنظام یستخدمھ المجتمع، ویعتمد علیھ كآلیة أساسیة 

عادات من آلیات التكوین االجتماعي العام، تعمل على تشكیل أنماط معینة من السلوك وال

                                                
  .34، المرجع السابق، صالمجلة الجزائریة للتربیةوالشخصیة الوطنیة،  رابح تركي، التربیة  (1)
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والتقالید والقیم، بحیث تھدف تلك األنماط في النھایة إلى تكامل البناء االجتماعي 

  (1).للمجتمع

بخاصة  SCHOOLINGوھنا یؤكد جون دیوي على أھمیة التربیة بعامة والتعلیم المدرسي 

كوسیلة لترسیخ مختلف القیم واالتجاھات والسلوكات االیجابیة، ذكر جون دیوي قیم 

یة فالھدف من التعلیم الدیمقراطي في اعتقاده یتمثل في تزوید األفراد بأفضل الدیمقراط

  (1).الفرص المناسبة لتنمیة الذكاء الفردي واالجتماعي

ومن جھة أخرى فقد تراكم على المدرسة المسؤولیات وناء كاھلھا باألعباء، فلم تعد مھمتھا 

ك واالتجاھات والمواطنة الصالحة تقتصر على الناحیة العقلیة، بل تطورت للعنایة بالسلو

بصفة خاصة، وإذا أردنا للمدرسة أن تقوم بعملیة التربیة البد أن تخفف من أعبائھا وتلقي 

  (2).إلخ...ببعضھا على المؤسسات االجتماعیة األخرى كاألسرة، والمسجد، والروضة

ى الثقافة وھكذا فإن المدرسة تقوم بدور خطیر جدا یتمثل في غرس القیم والمحافظة عل

الوطنیة والقومیة عبر مراحل التاریخ الذي ھو أساس الحاضر، فھي تصنع الرجال وتقود 

  .األبطال، والتاریخ بأحداثھ یشھد على ذلك

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .121-120، ص سابق، صالمرجع الالسید سالمة الخمیسي،   (1)
  .136، ص، المرجع السابق السید سالمة الخامسي  (1)
 ،في الجزائر وباقي الدول العربیة العولمة والنظام التربوي "،ماھیة العولمة والمدرسة كمؤسسة اجتماعیة"عبد الوافي بوسنة،   (2)

  .189، ص2005، دیسمبر  ، جامعة بسكرة، الجزائر 1مخبر المسألة التربویة في الجزائر ، الملتقى الدولي الثاني،ع

: الفصل الخامس                     
القیم في كتاب التربیة المدنیة                

.الدراسة التحلیلیة -  
:تمھید  
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وجھ إلى عرض اإلجراءات بعدما تم عرض اإلطار النظري للدراسة في الفصول السابقة نت

وذلك بعرض وتحلیل األسلوب المعتمد في جمیع البیانات . المنھجیة للدراسة المیدانیة

.ومعالجتھا، والتي على أساسھا یمكن الوصول إلى نتائج علمیة وموضوعیة ففي ھذا   

البحث تم تحدید منھج تحلیل المضمون كمنھج مناسب لتفریغ المعلومات واألفكار الدالة 

باإلضافة إلى ضبط استمارة للتعرف على صورة . لموجودة في كتاب التربیة المدنیةوا

.النتائج على ارض الواقع ومن ثم اإلجابة على التساؤالت الفرعیة   

باإلضافة إلى األخذ . كما تم إجراء مقابالت میدانیة لحصر قدر اكبر من المعلومات الواقعیة

المتعلقة بالسلوك الفردي ذلك ألنھا مھمة جدا للوصول  بمبدأ أداة المالحظة لتسجیل البیانات

الن الوجود في المیدان یؤدي إلى عمق الحقائق ویوصل إلى نتائج . إلى حقائق أدق وأعمق

.صحیحة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اإلجراءات المنھجیة: أوال  
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كل دراسة أو بحث علمي البد أن یقوم على منھج معین حتى یتمكن الباحث من الوصول 

ویعرف المنھج على انھ الطریق الذي یسلكھ الباحث . نتائج علمیة موضوعیة ودقیقة إلى

القیم الوطنیة في المناھج " للوصول إلى الغایة المنشودة، ونظرا لطبیعة الموضوع المتناول 

فانھ تم االستعانة في ھذه الدراسة بمنھج تحلیل المضمون " التعلیمیة Content Analysis 

فكلمة تحلیل تعني تفكیك الشيء إلى مكوناتھ األساسیة، في حین تشیر كلمة مضمون إلى ما 

أو الكالمي أو اإلیمائي من معاني  يیحتویھ الوعاء اللغوي أو التسجیل الصوتي أو الفیلم

)1(.مختلفة یعبر عنھا الفرد في نظام معین من الرموز لتوصیلھا إلى اآلخرین  

لبحث الذي یستھدف البحث الموضوعي المنظم أسلوب ا: " بأنھ" بیرسون" حیث یعرفھ  -

أما قاموس علم االجتماع الحدیث فیعرف تحلیل المضمون . )2(" الكمي لمحتویات االتصال

على أنھ طریقة في البحث تستخدم لوصف وتحلیل مضمون مواد االتصال والكتابات 

.واألحادیث والرسومات تحلیال موضوعیا ومنھجیا وكمیا  

.)3(ل موضوع البحث وتصنف مكونات العم  

تحلیل المواد المقروءة أو المسموعة أو المرئیة، سواء :" كما یعرف تحلیل المضمون أنھ -

كان ذلك في الصحف أو المجالت أو الكتب المدرسیة، للتعرف على مالءمتھا للمتعلم فضال 

.)4("عن طبیعة القیم والمضامین التي تحویھا ھذه المواد  

جھة أخرى أن تحلیل المضمون طریقة في البحث تھدف إلى من " بریسون" ویرى  -

)5(وصف المضمون الظاھر لألفكار والمعلومات وصفا موضوعیا ومنھجیا وكمیا  

مجموعة الخطوط المنھجیة التي تسعى إلى " كما یعرف تحلیل المضمون على أنھ  -

ي من خالل البحث اكتشاف المعاني الكامنة في المحتوى والعالقات االرتباطیة لھذه المعان

)6(والمنظم الى السمات الظاھرة في ھذا المحتوى. الكمي الموضوعي  

                                                
 250ص . 2003.دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر. منھاج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسي، )1(
 318ص . 2002.مصر. ، دار المعرفة الجامعیةمنھاج وطرق البحث االجتماعي.  محمد عبد العزیز، محمد علي بدويعبد هللا )2(
 258ص . 2002.اإلسكندریة. ، منشأة المعارف، لماذا؟ وكیف نكتب بحثا اجتماعیامحمد سعید فرح )3(
. 2000.األردن. دار الكندي للنشر والتوزیع. بوي، المدخل في علم النفس الترصالح حسن أحمد الداھري، وھیب مجید كبیس )4(

 62ص 
 258ص .  المرجع نفسھ. محمد حسن فرح ) 5(
 119ص. دار النشر للجامعات. 2، طمناھج البحث في إعالم الطفلمحمود حسن إسماعیل،  )1(
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الكتب، المجالت، ( إذن تحلیل المحتوى ھو طریقة علمیة قد طور أساسا لدراسة المحتوى

....).الجرائد، وسائل االتصال  

ع الدراسة ونحن في ھذه الدراسة استخدمنا ھذا المنھج كأداة ألنھ األكثر مالئمة لموضو -

عن طریق حساب ) إحصائیا(فكان القلیل كمیا . وھو القیم، وتحلیل المضمون أنواع

أما النوع الثاني فتمثل في استنطاق بعض العبارات واالستشھاد ببعض . التكرارات ونسبھا

.األفكار المعبرة ویسمى بالتحلیل الكیفي  

:حدود الدراسة - 2  
اب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط المقرر على دراستنا الحالیة تقتصر على تحلیل كت -

تالمیذ المدرسة الجزائریة حیث تتحدد عملیة التحلیل في استخراج القیم الوطنیة من خالل 

الخ...كل ما یدل على ذلك من أفكار، مفاھیم، معاني   

 و بعد تحدید مجال الدراسة من أھم الخطوات و أبرزھا ذلك أنھ یشكل من المجتمع الكلي

ومن الضروري جدا االستعانة بأساتذة مختصین .فھو یشكل جزء من المجتمع قید الدراسة

في ھذا المیدان و تتوفر فیھم الخصائص التي تؤھلھم لمثل ھذا العمل من أقدمیھ و كفاءة و 

خبرة و استدعي األمر االتصال بھؤالء األساتذة للوصول إلى نقاط مشتركة بین التحالیل و 

خبرتھم التعلیمیة كذلك المحاور و المواضیع محل الدراسة استوجبت التفسیر االستفادة من 

و التحلیل الدقیق من قبل األساتذة المختصین و ذلك لخبرتھم فیھا و لذلك اتصل الباحث 

:بأساتذة من عدة إكمالیات ھي  

سطیف –متوسطة سعیدي شریف  - 1  

سطیف –متوسطة مداسي عمار  - 2  

سطیف –ى متوسطة بوشالغم عیس - 3  

كانت مجرد لقاءات تلقائیة و تعارف و إعطاء تعریف حول الموضوع كما : المرحلة األولى

تضمنت ھذه المرحلة لقاءات مع مفتشي التربیة في المیدان لكي نحصل على مختلف و 

جھات النظر النابعة من خبراتھم في حالة وجودھم في المیدان كما تضمنت كذلك لقاءات مع 

شیات التربیةمختصین في مفت  
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تمثلت في توزیع جدول التحلیل على مجموعة األساتذة مع إشارات في : المرحلة الثانیة

الموضوع المدروس و ھذه العملیة الحساسة تطلبت متابعة دقیقة لسیر الموضوع عن قرب 

و قبل توزیع الصنافة تطلب األمر مناقشة األساتذة في الموضوع المدروس        و معرفة 

ي كتاب التربیة المدنیة بما أنھا مادة جدیدة في المنھاج التربوي فما إذا كانت ھذه رأیھم ف

الكتب تعكس صورة القیم الوطنیة لمجتمع معین بكل أبعاده و إذا كانت وسیلة جیدة تساعدھم 

.في الوصول إلى األھداف المسطرة في ھذه المادة   

ملیة التحلیل من قبل محللین و بعد الحصول على خلفیة عن الموضوع تم الشروع في ع

:مختارین و ھم  

من إكمالیة سعیدي شریف، سطیف) سنة خبرة 15: (المحلل األول -  

مستشار في التربیة مقاطعة تفتیشیة سطیف: المحلل الثاني -  

باإلضافة إلى المرحلتین السابقین كانت ھناك مرحلة تحضیریة و ذلك من خالل اإلطالع 

ات التي تطرقت لھذا الموضوع حیث تم االستعانة بالدراسات على مختلف الكتب و الدراس

السابقة السالفة الذكر في الفصل األول من خالل الخطوات التحلیلیة و األدوات المستعملة 

  2008فیفري  28التي اتخذھا الباحثون و ذلك ابتداء من 

بیة المدنیة و تمت من خالل االطالع على مختلف مواضیع كتاب التر: المرحلة التحلیلیة

 للسنة أولى متوسط و استنباط المواضیع التي احتوت على القیم الوطنیة 

إن ھذه الدراسة تنتھي عند حدود المجال المدروس لذلك فتعمیم النتائج ال یصلح في مجاالت 

.أخرى  

 

 

:خصائصھا و مبررات اختیارھا: العینة -3  

ي الدراسات االجتماعیة حیث لم تعد یعتبر أسلوب العینة من األسالیب الھامة و الدقیقة ف

البحوث المیدانیة المعاصرة تعتمد على طریقة المسح الشامل لمجتمع البحث بل أصبحت 

تعتمد على دراسة العینة المختارة أو المسحوبة من مجتمع البحث و ھذه العینة ال تدرس 

منظما أو جمیع وحدات المجتمع و إنما تدرس جزءا صغیرا منھ بعد اختیاره اختیارا 
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و من ممیزات البحث المنھجي المنضبط ھو تحدید العینة ألنھا من الخطوات  ) 1(عشوائیا

الرئیسیة للبحث و تأتي أھمیتھا في اعتبارھا الركیزة األساسیة التي تضمن التمثیل 

.الموضوعي للمجتمع األصلي و ھذا یعني المصداقیة في نتائج البحث  

ھي األنسب ألن اختیارنا كان ) العمدیة(نة القصدیة و في موضوع بحثنا ھذا كانت العی

مصوبا نحو كتاب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط بصفة مباشرة الستخراج القیم الوطنیة 

PUTPOSIVE SAM PLINGبكل أبعادھا و تعرف العینة القصدیة أو العمدیة  على  

كما یقوم فیھا الباحث   )2(دةھي النموذج المختار من الحاالت بطریقة مقصودة و معتم"أنھا 

باختیار أفراد أو حاالت البحث بصورة عمدیة حیث یتوقف االختیار على عوامل أساسیة 

:و علیھ كانت المحتویات المقصودة بالبحث كاآلتي  )3(منھا خبرة الباحث و معرفتھ الجیدة  

كتاب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط -  

طباعة الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة . المعھد التربوي الوطني: تألیف

2004/2005  

:و بغیة الحصول على عینة تفي بأغراض البحث ثم إتباع بعض اإلجراءات منھا  

صفحات مقدمة الكتاب، فھارس المحتویات: استبعاد المادة الخارجیة عن الدراسة مثل -  

صفحة 120تحدید الصفحات المراد تحلیلھا في الكتاب و كان عددھا  -  

الحیاة الجماعیة في المؤسسة : (و تتمثل في) مجاالت(یشمل الكتاب على ثالثة محاور  -

مواضیع مع ) 05(المحور األول یحتوي على خمسة ) التعلیمیة، المواطنة و البیئة و التراث

مواضیع في حین المحور الثالث ) 06(استبعاد المقدمة أما المحور الثاني فمقسم إلى ستة 

مواضیع مع استبعاد محتویات الفھرس) 06(لى ستة یحتوي ع  

صفحة 120موزعة على ) المحاور(كل ھذه المجاالت  -  

و یركز اختیارنا على كتاب التربیة المدنیة الذي كان یسمى بكتاب التربیة الوطنیة دون 

بناھا غیره من الكتب األخرى إلى أھمیة ھذه المادة في تأكید القیم الوطنیة و السیاسیة التي یت

                                                
 63ص . 1981. بنانل. دار الطلیعة للطباعة والنشر. األسس العلمیة لمناھج البحث االجتماعيإحسان محمد حسن،  )1(
. 2007. بیروت. دار الطلیعة للنشر. اإلشكالیات، التقنیات، المقاربات -منھجیة البحث في علم االجتماععبد الغاني عماد،  )2(

 56ص
، المكتب الجامعي الحدیث، التحلیل اإلحصائي وتطبیقاتھ في دراسات الخدمة االجتماعیةالسید عبد الحمید عطیة، )3(

 18ص.2001.اإلسكندریة
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و لألمتین   النظام التربوي الجزائري و التي تتلخص في قیم الوالء و االنتماء إلى الوطن   

و المحبة لبني   العربیة و اإلسالمیة و كذا التركیز على القیم اإلنسانیة و اإلخاء و التعاون   

تھ حیث الھامة في حیا) سنة16، 13(البشر كافة كذلك أن الطفل في ھذه المرحلة العمریة 

تتم في ھذه الفترة بالذات عملیات التنشئة السیاسیة الوطنیة و منھا یكتسب الطفل اتجاھات 

و خاصة في      وقیم و سلوك معین و خبرات تكون لھا تأثیر خالل حیاتھ المستقبلیة 

 مراحل متأخرة من حیاتھ

و     الالشعور تتمیز بالتغیر و) سنة16، 13(كما أن الخصائص النفسیة للتلمیذ في سن  -

ھذا ما یتطابق مع خصائص المرحلة المتوسطة التي (ھي ما تعرف بالطفولة المتأخرة 

حیث تشیر األبحاث في النمو أن الطفل في ھذه المرحلة یكون ) تطرقنا لھا في الفصل الرابع

و لذا  مھیأ الكتساب معاییر و اتجاھات و قیم جدیدة كما یكون أكثر ضبطا لالنفعاالت   

) 1(نت ھذه المرحلة مناسبة لعملیة التنشئة االجتماعیة و غرس القیمكا  

 

 

 

 

 

:خطوات التحلیل -4  
:سارت عملیة تحلیل المضمون وفقا للمراحل التالیة  

  :المرحلة األولى -

وحدة معینة" النص"قراءة أولیة و سریعة إلى حد ما للموضوع   

  :المرحلة الثانیة -

على الفكرة المحوریة التي یعالجھا الموضوعقراءة ثانیة متأنیة بنیة التعرف   

  :المرحلة الثالثة -

 تعیین نوع القیمة في كل فكرة وفقا للتصنیف المعد

                                                
 222ص.2000.اإلسكندریة.دار الفكر الجامعي. 4ط .سیكولوجیة النمو، الطفولة والمراھقةخلیل میخائیل معوض،  )1(
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  :المرحلة الرابعة -

 القیام بعملیة التفریغ في جداول خاصة و إعطاء الوزن النسبي لكل قیمة وفقا لعدد تكرارھا

:مرتكزات التحلیل- 5  
:قواعد التي یجري عبرھا التحلیل و ھي كما یليإن مرتكزات التحلیل ھي بمثابة ال  

  )ثانویة(أو فرعیة ) رئیسیة(التركیز على طبیعة ورود القیمة إما محوریة  -

 تكرار القیمة -

صورة، شكل، أیة قرآنیة، مادة قانونیة،حدیث (التركیز على نوعیة المصاحبات  -

 ) شریف

ي یبدو التأكید علیھا أكثر إذا بدا أن فكرة ما تتضمن أكثر من قیمة یؤخذ بالقیمة الت -

 :من غیرھا و للوصول إلى القیمة المؤكدة یتم االستعانة بـ

)الداللة القیمیة(عنوان النص . أ  

تكرار بعض الكلمات أو الجمل في الفكرة الواحدة. ب  

التوضیحات الصوریة و التشكیلیة المصاحبة للفكرة. ج  

ص عام حول الموضوعاالستعانة بالخالصة التي غالبا ما تتطرق لملخ. د  

إذا لم تظھر في الصفحة المحلیة أي داللة قیمیة لعدم اكتمال الفكرة فیجب االستمرار . ه

 في القراءة و التركیز إلى الصفحة الموالیة حتى تكتمل الفكرة و تتضح داللتھا القیمیة

:أدوات الدراسة -6  

و   من عینة الدراسة تستخدم أدوات جمع البیانات للحصول على المعلومات و الحقائق 

بما أن طبیعة الموضوع ھي التي تحدد نوع المنھج المستخدم فإن ذلك بدوره یحدد نوع 

األدوات التي تستخدم لجمع البیانات میدانیا و بما أننا اتبعنا في دراستھا تحلیل المحتوى 

ف الكشف كمنھج فإننا سنتناول اآلن تلك األدوات إتباعا لخطة التحلیل المتبعة و ذلك بھد

على مدى توافر القیم الوطنیة من خالل المحتوى التعلیمي للكتاب المتخذ كعینة للتحلیل 

: و لبلوغ ذلك اعتمد الباحث في ھذه الدراسة األدوات التالیة  

:وحدة التحلیل -1- 6  
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 و تسمى أیضا THEMEإن وحدة التحلیل األساسیة المستخدمة في البحث ھي "الفكرة" 

تلك األجزاء التي یقوم الباحث على أساسھا "یقصد بوحدة التحلیل بوحدة الموضوع و 

.)1("تقطیع النص المدروس لقیاس مدى تردد الموضوع محل البحث  

:واستخدامي لوحدة الموضوع أو الفكرة لھ ما یبرره منھجیا  

ألنھا األسھل في استنباط القیم -أ  

المراد تحلیلھألنھا األقرب إلى أسلوب الكتابة المنتھج في الكتاب  -ب  

إنھا تكشف عن مختلف القیم و اآلراء و االتجاھات السیاسیة الكافیة في مادة -ج

.االتصال  

أن الموضوعات قد تتضمن أفكارا أو قیم سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة و ھناك  - د

وحدات تحلیل أخرى تكون حسب طبیعة الموضوع المدروس و تستخدم أساسا عند 

وحدة الكلمة، وحدة المساحة و الزمن، المفردة، (و ھذه الوحدات ھي تحلیل المضمون 

...)الشخصیة، وحدة العد، وحدة التسجیل  

غیر ثابتة الظھور من حیث الشكل، فیمكن  THEMEوعادة ما تكون وحدة الفكرة  -

  : أن تكون كما یلي

 یمكن أن تكون في شكل جملة  

 یمكن أن تكون في شكل فقرة كاملة أو نص 

 بطة بالمستوى اللغوي الذي على أساسھ یجرى التحلیل تكون مرت 

:فئة التحلیل -2- 6  

و یقصد بفئة التحلیل التقسیمات و " القیم"فئة التحلیل المعتمدة في ھذه الدراسة ھي 

التوزیعات التي یعتمدھا الباحث في توزیع و ترتیب وحدات التحلیل المتوصل إلیھا في 

ذ فیھ من صفات أو تختلف فیھ ومن خصائص ھذا المادة المدروسة بناءا على ما تتخ

التقسیم یخضع بالدرجة األولى إلى طبیعة األھداف المسطرة و انطالقا من ھذه األھداف 

                                                
 146ص.س.د.الدار المصریة اللبنانیة .البحث ومناھجھ في علم المكتبات والمعلوماتمحمد فتحي عبد الھادي،  )1(
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یتم تحدید الفئات المعمول بھا و التي یضمن الباحث من خاللھا العرض الموضوعي و 

) 1(الشامل للعناصر محل البحث  

:وحدة السیاق -3- 6  

كوحدة سیاق إذ یمكن أن یتضمن النص الواحد أكثر من قیمة إن لم " نصال"تم استخدام 

 تكن مجموعة من القیم

:وحدة التعداد -4- 6  

كوحدة لتعداد ظھور أي قیمة من خالل تصنیفھا في المجاالت التي " التكرار"استخدام 

 شملتھا الدراسة ثم تم تقسیمھا إلى مؤشرات تخدم الموضوع

:الثبات -5- 6  
لدراسة إتباع جملة من األسالیب اإلحصائیة التي تخدم الموضوع كي یأخذ تم في ھذه ا

:الطابع العلمي المتقن ذلك بإتباع معادالت إحصائیة ممثلة فیما یلي  

  : القوانین اإلحصائیة المطبقة في الحساب - 1
التكرار : الذي یساوي: المتوسط الحسابي - أ X مجموع التكرارات/ الدرجة   

ساب المعدل العام لكل مجالو كانت الغایة منھ ح  

تساوي التكرار : النسبة المئویة -ب X  100 % و كانت الغایة من ذلك : مجموع التكرارات 

معرفة النسبة المئویة لكل مجال موجود داخل الجدول و تمثیل مختلف التكرارات للقیم 

 بنسبة مئویة

" بیرسون"اط یتم حساب معامل الثبات باالعتماد على معامل االرتب: معامل الثبات - 2

  : )2(لیھ عن طریق تطبیق المعادلة التالیةاالذي توصلنا 

)مج ص)(مج س(-)س ص(ن مج                  

=ر      

2)مج ص( – 2ن مج ص  2)مج س( – 2م مج س         

 

                                                
 ص.2002،ریطةاألز. دار المعرفة الجامعیة. ج وطرق البحث االجتماعيمناھعبد هللا عبد الرحمن و محمد علي البدري،  )1(

 331،351ص
 .189، ص 2002، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، األردن ،  2، طمناھج البحث في التربیة وعلم النفس سامي محمد ملحم ، ) 1(
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"بیرسون"معامل االرتباط : ر: حیث  

حجم العینة: ن        

متغیران: س، ص        

وع حاصل ضرب الدرجات المقابلة لالختبارینویدل الرمز مج س ص على مجم -  

مج ص على حاصل ضرب مجموع درجات االختبار األولي س  ×ویدل الرمز مج س  -

.في مجموع درجات االختبار الثاني ص  

على مجموع مربعات درجات االختبار األول س 2ویدل الرمز مج س -  

ل سعلى مربع مجموع درجات االختبار األو 2)مج س(ویدل الرمز  -  

على مجموع مربعات درجات االختبار الثاني ص  2ویدل الرمز مج ص -  

على مربع مجموع درجات االختبار الثاني ص 2)مج ص(ویدل الرمز  -  

وتوخیا للدقة والموضوعیة في التحلیل تم إتباع حساب معامل الثبات وكان ذلك عبر تقصي 

:الخطوات التالیة  

بصفة عشوائیة و موزعة بالتساوي على ) اضیعالمو(اختیار مجموعة من النصوص  - 1

:الفصول الثالثة و تمت عملیة االختیار كما یلي  

المحتواة في كل فصل) المواضیع(ترقیم النصوص  -أ  

سحب من كل فصل مجموعة من المواضیع -ب  

المسحوبة وفقا للتصنیف الذي تم إعداده و باالعتماد ) المواضع(القیام بتحلیل النصوص  -ج

تكزات التحلیلعلى مر  

لمعرفة درجة االتفاق بین التحلیلین " ر"تم استخدام المعادلة السابقة المرموز إلیھا بـ  - د

و ھي درجة تعبر على ) 0.82(العامة ) االرتباط(األول و الثاني و كانت نتیجة االتفاق 

ى د ل ذلك عل) 1(+عالقة قویة موجودة حیث انھ كلما اقتربت قیمة معامل االرتباط من 

.وجود عالقة قویة و بالتالي قبول صنافة القیم التي تم إعدادھا  

لما كان ھدف البحث ھو الكشف عن القیم الوطنیة بصفة خاصة في  :صنافة القیم -6- 6

كتاب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط كان من الضروري إعداد تصنیف للقیم المراد 

اعدت كثیرا على جمع المعلومات الخاصة الكشف عنھا و صنافة القیم ھي أداة منھجیة س
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بالدراسة من طرف بعض األساتذة المختصین في مادة التربیة المدنیة المعروفین بقدرتھم 

حیث أعتمد ھؤالء األساتذة كمحللین خارجیین في الدراسة وھم عشرة . وخبرتھم وأقدمیتھم

:وذلك بإتباع الخطوات التالیة. أساتذة موزعین على عدة اكمالیات  

وحددت لھا المجاالت . تحتوي على السنة أولى متوسط) جدول التحلیل( بناء صنافة  -

  .وذلك تبعا للتعریف اإلجرائي للقیم الوطنیة. التي تتضمنھا مواضیع التربیة المدنیة

 .قراءة وتحلیل مواضیع التربیة، وتصنیفھا حسب المجاالت الموجودة في الصنافة -

سابقة التي تعرضنا إلیھا في الفصل األول وذلك باالستفادة من جملة الدراسات ال -

 .باالطالع على ما توفرت علیھ من تصانیف للقیم

تم وضع لكل مجال قیمة والتي یھدف إلیھا حیث . بالتعاون مع المحللین المعتمدین -

 .،تساھم في تكریس القیم الوطنیة لدى النشىء

 .لیل الحقااألخذ بآراء المحللین وخالصة تجربتھم لتساعدنا في التح -

ة  - اب التربی وى كت ا محت ي فلكھ دور ف ي ی ة الرئیسیة الت استخراج المجموعات القیمی

 .وذلك من خالل تصنیف النتائج وفقا لمالئمتھا لطبیعة الدراسة ومجالھا. المدنیة

وعلیھ فقد تمخض عن مجمل الخطوات السابقة الوصول الى عدة مجموعات قیمیة رئیسیة 

:أھمھا  

یم ال - 1 ة الق یةمجموع ة والسیاس ى : وطنی اظ عل ة، الحف وز الدول انون ورم رام الق احت

  ....المنشآت العامة، الوحدة، المواطنة، حب الوطن، االنتماء الى الوطن

 .الرعایة األسریة، التكافل االجتماعي، الجیرة: مجموعة القیم االجتماعیة - 2

 .االھتمام بالبیئة، حمایة البیئة: مجموعة القیم اإلنسانیة - 3

 .الطاعة، اإلتقان، العدل والمساواة: القیم الدینیةمجموعة  - 4

 .طلب العلم، الثقافة، اكتشاف الحقیقة: مجموعة القیم المعرفیة - 5

ان، : مجموعة القیم الذاتیة - 6 ة، حسن المظاھر، الحن ة، الصحة، حسن المعامل النظاف

 .الرأفة، النشاط، الجمال

 .عملتحمل المسؤولیة، المثابرة، ال: مجموعة القیم التنمویة - 7

  .احترام العمل وإتقانھ: مجموعة القیم االقتصادیة - 8
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المالحظة، المقابلة، استمارة المقابلة -7- 6  
:المالحظة - أ  

تعد من أھم وسائل جمع البیانات ومن أھم األشیاء األساسیة في بحث أي ظاھرة تقریبا، 

الل مشاھدتھا، ھناك بعض أنماط الفعل االجتماعي التي ال یمكن فھمھا فھما حقیقیا إال من خ

) 1(مشاھدة حقیقیة بمعنى رؤیتھا رؤیة العیان  

و نظرا لمحاولتنا إثراء الموضوع من مختلف جوانبھ و إعطاء مصداقیة أكثر للنتائج فقد 

 موریس أنجرساعتمدت في ھذه الدراسة تقنیة المالحظة بدون مشاركة و التي یعرفھا 

فیها المالحظ أو المالحظة في حیاة  المالحظة دون المشاركة هي حالة ال یشارك:"بـ

) 2("األشخاص الموجودین تحت الدراسة  

یقوم فیھا الباحث بمالحظة سلوك األفراد و الجماعات عن كثب دون أن یشترك في أي " 

و   نشاط تقوم بھ الجماعة موضع المالحظة فھي ال تتضمن أكثر من النظر و االستماع    

لمشاركة العقلیة فیھ و یحاول الباحث المالحظ قدر جھده متابعة موقف اجتماعي معین دون ا

) 3(إال یظھر في الوقت و أن یسجل ما یراه و ما یسمعھ و ما یالحظھ دون علم ھؤالء الناس  

و كانت المالحظة تكمن أساسا في كیفیة إیصال األستاذ للمعني و خاصة أن مواضیع التربیة 

إلى ذلك مادة التربیة المدنیة مادة حدیثة فاألستاذ لم المدنیة شائكة نوعا ما و جدیدة باإلضافة 

و االستجابة  یكون كفایة لتدریس ھذه المادة لذلك فإن إیصال المعني و عملیة التفاعل     

 بین التالمیذ و األستاذ تعود لخبرة و قدرة ھذا األخیر و مدى تحكمھ في تقنیات التدریس

:المقابلة .ب  
أو   ار لفظي وجھا لوجھ بین باحث قائم بالمقابلة و بین شخصتعرف المقابلة على أنھا حو

مجموعة من األشخاص اآلخرین عن طریق ذلك یحاول القائم بالمقابلة الحصول على 

                                                
 235ص. 1992.اإلسكندریة. المعرفة الجامعیة دار.1ط.النظریة، الموضوع، المنھج -علم االجتماعمحمد الجوھري،  )1(
دار . 2ط. بوزید صحراوي وكمل بوشرف و سعید سبعون"ترجمة .في العلوم اإلنسانیة. منھجیة البحث العلمي. موریس أنجرس )1(

 .185ص. 2004.القصبة للنشر، الجزائر
. 2007.الجزائر. بن عكنون. وان المطبوعات الجامعیةدی. ، الكتاب األول، أسس البحث العلمية بلقاسم وحسان الجیالنيیسالطن  )2(

 .67ص
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أو   المعلومات التي تعبر عن اآلراء و االتجاھات أو اإلدراكات أو المشاعر أو الدوافع    

.) 1(السلوك  

قة حرة مباشرة مع مجموعة من األساتذة ذوي الخبرة في و قد تم استخدام المقابلة بطری

عملیة تدریس مادة التربیة المدنیة لتالمیذ المرحلة المتوسطة لكي یوضحوا لنا مواضیع 

الضعف حسب رأیھم و كذلك مدى تجاوب التالمیذ مع ما تحملھ كتب التربیة المدنیة من قیم 

یعاني منھا األساتذة في تدریس ھذه و باألخص القیم الوطنیة و ما ھي الصعوبات التي 

المادة الحساسة و المقابلة الحرة أو المفتوحة أو التلقائیة تسمح للبحوث فیھا أن یعبر بحریة 

و یمكن ) كما ھو الحال في ھذه الدراسة(عن رأیھ و یكون ذلك في الدراسات االستطالعیة 

ات الوصفیة التشخیصیة إخضاعھا بعد ذلك لالختبار المقنن لتنمیة الفروض في الدراس

غیر أن ھذه المقابلة الحرة كانت غیر مقننة فلم توضع أسئلة مباشرة أو غیر  ) 2(المتعمقة

مباشرة و كانت المقابلة أداة مساعدة و مكملة لجانب المالحظة لتدعیم النتائج و یتعین على 

تھ المركزیة من یجري المقابلة أن یكون مرنا موضوعیا مقنعا و مستمعا جیدا و إن وظیف

) 3(تكمن في أن ینتبھ على أال یتحكم بعض األفراد أو جزء من الجماعة بالمقابلة  

:استمارة مقابلة .ج  
نموذج یضم مجموعة من األسئلة التي توجھ لألفراد، من " تعرف استمارة المقابلة بأنھا  -

كون مكتوبة أجل الحصول على بیانات معینة، وھذه األسئلة التي یوجھھا الباحث لألشخاص ت

  ) 4("  عل صحیفة، ویطلب منھم اإلجابة علیھا

وھي تتطلب مواجھة بین الباحث والمبحوث وجھا لوجھ، تخضع لشروط خاصة عند  -

أي یطرح األسئلة المعدة ( إعدادھا، یكون دور الباحث في استمارة المقابلة ثانویا 

 .)5()مسبقا فقط ویسجل اإلجابات

ب وتعتبر استمارة المقابلة ال - ى جان ذه الدراسة أداة أساسیة ال ي ھ م استخدامھا ف تي ت

ات . المالحظة والمقابلة ع المعلوم ي جمی ة، ف ذلك إلعطاء البحث صبغة دقیقة وعمیق

                                                
 .232ص. 1998. االسكندریة. 2ج. ، المكتب الجامعي الحدیثمناھج وإجراءات البحث االجتماعيعدلي علي أبو طاحون،  )3
. 2007.بن عكنون. ت الجامعیةالكتاب الثاني، دیوان المطبوعا محاضرات في المنھج والبحث العلمي،سالطنیة بلقاسم وحسان الجیالني ، )1(

 111ص
 208ص. 2007.سوریا. دار الفكر آفاق معرفة متجددة. 1ط. ، المناھج الكیفیة في العلوم االجتماعیةعبد القادر عرابي )2(
 81ص. 1995.القاھرة. دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع أسالیب وأدوات البحث االجتماعي،طلعت ابراھیم لطفي،   )3(
 77ص. المرجع السابق. ة، حسان جیالنيیاسم سالطنبلق )4(
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ـ  درة ب ى مجموعة من األسئلة مق ) 14(والبیانات، ولقد تضمنت استمارة المقابلة عل

ن التساؤالت الفر ئلة مشتقة م ذه األس ت ھ را، وكان ة تحت سؤاال مباش ة المندرج عی

 .التساؤل الرئیسي

تمكن  - ة، أسئلة سھلة، واضحة، بسیطة،وسلسة، لكي ی كما تضمنت االستمارة المعنی

ذ  ة للتلمی ة العمری اة المرحل ا مراع ا علین ان لزام رة، وك ا مباش ن فھمھ وث م المبح

اد أ وال المبحوث وكذا مستواه التعلیمي، وقبل تشكیل استمارة المقابلة النھائیة تم اعتم

وة  اط الق ة نق ئلة، ومعرف ویم األس ا تق ن خاللھ ث م اول الباح ة، ح تمارة تجریبی اس

ب  ل الجوان ة ك ث تغطی اول الباح ك ح ى ذل اءا عل ا، وبن ي محتواھ عف ف والض

ى التساؤل الفرعي ة عل ائج تخدم الموضوع، واإلجاب ى نت  الضروریة للوصول ال

ائج  الثالث الذي یتعلق بمدى رسوخ القیم الوطنیة في نفوس ا إعطاء نت ذ ومنھ التالمی

 .كمیة ریاضیة ثم تحلیلھا وتفسیرھا

:عرض البیانات وتحلیلھا وتفسیرھا: ثـانیا  
تضمن ھذا البحث عرضا للنتائج الكمیة والكیفیة للدراسة، وتم تنظیم النتائج في جداول  -

 120موضوع موزعة على  18مثبتة في متنھا حیث تم تحلیل ثالث مجاالت تحتوي على 

صفحة، وذلك الستخراج القیم الوطنیة والسیاسیة، ودراسة مدى توافقھا مع واقع التالمیذ 

الیومي بمعنى ھل ھذه القیم مرسخة في نفوس التالمیذ ؟ وذلك من خالل تحلیل كتاب 

حیث روعي في إعداده التدرج التنازلي في ھیكلھ، . التربیة المدنیة للسنة األولى متوسط

بویة وفق مستویاتھا ومجاالتھا من أھداف عامة إلى أھداف خاصة وترجمة األھداف التر

وھذا الكتاب یختلف إلى حد . بالدروس مع ھیكلة المحتویات التي تخدم تلك األھداف الخاصة

ما عن الكتب السابقة من حیث منھجیتھ، إذ یجعل المتعلم قادرا على توظیفھ بالبحث 

لمدنیة التي تفیده في حیاتھ الیومیة ولبلوغ ھذه واالستقصاء قصد التعلم واكتساب السلوكات ا

:الغایة حرص على منھجیة معینة یتبعھا  

.تبرز أھمیة الموضوع في صورة إشكالیة: مقدمة - 1  
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مدعمة بالصور الحدیثة والجداول والرسومات : نصوص مختارة ومختصرة وھادفة - 2

الموضوع وتحلیلھ، واستخالص  السیاسیة مذیلة بأسئلة تمكن التلمیذ والمعلم والقارئ من فھم

.أفكاره األساسیة  

وھي عبارة عن نصوص إضافیة للمطالعة، آیات قرآنیة، وأحادیث نبویة، : فضاءات - 3

وأقوال مأثورة، وأبیات من قصائد شعریة ھادفة، وإحصائیات توسیعا ألفق المعرفة ودعما 

.للمواقف السلوكیة المطلوبة  

ع األساسیة، تفید في فھم غرض الدرس الكتساب وھي تبرز أفكار الموضو: خالصة - 4

.السلوك المنتظر  

وھي عبارة عن أنشطة متنوعة تساعد على التعلم الكتساب السلوك : تطبیقات - 5

.الحضاري  

الكتساب السلوكات  بإذن ھذا الكتاب وسیلة تساعد التالمیذ على الفھم والتعلم واالستیعا

 يوفیما یل) معرفیة، مھاریة، وجدانیة( رائیة المدنیة المفیدة، والوصول إلى أھداف إج

):1(النتائج مبینة في الجدول رقم   
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:یوضح توزیع أعداد القیم ونسبھا في كتاب التربیة المدنیة) : 1(جدول   

 

  

القــــیــم           المجموعة القیمیة  السن األولى متوسط 
 

 القیم الوطنیة
 والسیاسیة

 % ك
تراث والتمسك بھاحترام ال  23 24,21% 

 %3,1 03 االعتزاز بمآثر التاریخ
 %12,63 12 احترام القانون

 %16,34 16 الحقوق والواجبات
 %12,63 12 االنتماء إلى الوطن

 %7,36 07 حب الوطن
 %11,57 11 الجمعیات والتنظیمات
 %6,36 06 الحوار وحریة التعبیر

 %02 02 احترام اآلخرین
 %3,15 03 الحفاظ على المنشآت العامة

 %100 95 المجمـــوع
 

 القیم اإلنسانیة
 %28,12 09 احترام الشجرة والغابة

 %9,37 03 احترام الحیوان والنبات
 %37,5 12 حمایة الھواء التربة

 %25 08 سالمة اإلنسان
 %100 32 المجمـــوع

 
 القیم االقتصادیة

 %23,07 03 احترام العمل وإتقانھ
 %15,38 02 الحیاة
 %61,53 08 الماء

 %100 13 المجمـــوع
 

 القیم الذاتیة
 %33,33 05 الصحة
 %13,33 02 النظافة

 %20 03 حسن المظھر
 %26,66 04 حسن المعاملة

 %6,66 01 النشاط
 %100 15 المجمـــوع
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:تابع للجدول السابق  

المجموعة 

 القیمیة

لسنة األولى متوسطا القــیــم  

 

 القیم الدینیة

ة خلقیال( 

)واإلیمانیة  

 % ك 

 %13,33 02 الطاعة

 %26,66 04 االحترام

 %26,66 04 العدل والمساواة

 %6,66 01 التسامح

 %26,66 04 األخالق الحمیدة

 %100 15 المجمـــوع

 

 القیم االجتماعیة

 %40 04 التعاون

 %50 05 التكافل االجتماعي

 %10 01 األسرة والمجتمع

 %100 10 المجمـــوع

 

 القیم التنمویة

 %75 03 تحمل المسؤولیة

 %25 01 المثابرة

 %100 04 المجمـــوع

 

 القیم المعرفیة

 90 07 طلب العلم

 10 01 اكتشاف الحقیقة

 %100 08 المجمـــوع
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التي تم نقلھا وترتیبھا من صنافات یوضح الجدول أعاله مادة التحلیل في وضعھا الخام  -

وتأتي أھمیة ھذا الجدول في كونھ یمثل المحك أو المرجعیة التي سیتم . القیم التي تم إعدادھا

إذ أن كل الجداول اآلتیة تم اشتقاقھا من . االحتكام إلیھا للتأكد من صحة األرقام والمعطیات

. معطیات ھذا الجدول  

وعة قیمیة یتضمنھا كتاب التربیة المدنیة تتمثل في وعموما فقد كشف التحلیل عن مجم

ویبرز ھذا الجدول أیضا بشكل دقیق عدد التكرارات . وجود ثمانیة أصناف من القیم

. لمجموعة القیم بأنواعھا، وكذا النسب المئویة لكل تكرار  

:ونسبھا اتكراراتھ. یوضح المجموعات القیمیة الثمانیة): 02(جدول  

لسنة األولى متوسطا المجموعة القیمیة  

 الرتبة % ك

 1 %49,47 95 القیم الوطنیة والسیاسیة

 2 %16,66 32 القیم اإلنسانیة

)اإلیمانیة والخلقیة( القیم الدینیة   15 7,81% 3 

 3 %7,81 15 القیم الذاتیة

 4 %6,77 13 القیم االقتصادیة

 5 %5,20 10 القیم االجتماعیة

 6 %4,16 08 القیم المعرفیة

 7 %2,08 04 القیم التنمویة

 8 %100 192 المجمـــوع

  

مجموعة القیم الثمانیة التي احتواھا كتاب التربیة المدنیة ) 2(یوضح الجدول رقم  -

وتكراراتھا ونسبھا وترتیبھا تنازلیا من األعلى تكرار إلى األقل . للسنة األولى متوسط

اسیة قد حظیت بأعلى تركیز في ویالحظ من الجدول أن القیم الوطنیة والسی. تكرار

، في حین حظیت القیم اإلنسانیة بنسبة %49,47موضوعات الكتاب حیث قدرت بنسبة 
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اإلیمانیة ( ویشیر الجدول نفسھ إلى أن القیم الدینیة . وكانت في المرتبة الثانیة 16,66%

قتصادیة فكانت في أما القیم اال %7,81: والقیم الذاتیة متساویة النسبة، والمقدرة بـ) والخلقیة

ثم تلیھا القیم االجتماعیة والقیم المعرفیة بنسب متقاربة  %6,77المرتبة الرابعة بنسبة 

وأخیرا لم تحظ القیم التنمویة بتركیز كبیر حیث كانت نسبتھا ضعیفة مقارنة بنسب القیم 

  .وھي نسبة متدنیة جدا %2,08: األخرى والمقدرة بـ

دا  مما تقدم یمكن االستنتاج بأن - ر ج ) 95(القیم الوطنیة والسیاسیة تحظى بتركیز كبی

الغ . قیمة في كتاب التربیة المدنیة ر الب ى األث إذا ما قورنت بعدد القیم المتبقیة، وھذا یشیر إل

ك  یر ذل ن تفس ال یمك ة الح ر، وبطبیع ذا العم ل ھ ي مث ذ ف وس التالمی ي نف یم ف ذه الق ل ھ لمث

درس، االختالف بكونھ أمرا طبیعیا یفرضھ اخ ي ت تالف المضامین واختالف المواضیع الت

  . كما أن ھذا االختالف یرجع إلى اختالف في األھداف المرجو تحقیقھا لدي التالمیذ

فكتاب التربیة المدنیة یفرض توجھا وطنیا وسیاسیا وتزكیة الحس القومي وإذكاء الوعي 

لوطنیة والسیاسیة، في الكتاب وھذا ما یتوافق مع قمة التسلسل التي احتلتھا القیم ا. الوطني

المعني بالتحلیل والموجھ الى تالمیذ السنة األولى متوسط، حیث احتلت المرتبة األولى 

بنسبة جد مرتفعة، وھذه مسألة مھمة، وعندما نقول القیمة السیاسیة أو الوطنیة فإننا نعني 

ذه القیم قیمة مجموعة من القیم التي تندرج بشكل عام ضمن المجال السیاسي ومن أھم ھ

.احترام التراث والتمسك بھ، االعتزاز بمآثر التاریخ، حب الوطن، واالنتماء إلیھ  

وإن الھدف كما ھو معلوم یكمن في سعیھ لخدمة اإلنسان وإسعاده، ودون شك فإن القیم  -

والتالمیذ خاصة والشباب بعامة أحوج ما . الوطنیة والتعلق باألرض ال ینكر أحد أھمیتھا

وإن . لى معرفة ھذه القیم النبیلة، معرفة صحیحة وتمثلھا واستدخالھا في شخصیتھمیكون إ

اختالف ترتیب القیم في الكتب المدرسیة المحللة كما رأیناھا في الدراسات السابقة وبالتحدید 

دراسة الباحث عبد الرزاق عریف حیث كانت القیم الوطنیة والسیاسیة ھي الطاغیة على 

واتر منظومة القیم من كتاب إلى أخر ومن سنة إلى أخرى، ویفسر ذلك باقي القیم وكذا ت

بانعدام خطة موحدة ومنسجمة یسیر علیھا واضعوا البرامج، ومؤلفو الكتب المدرسیة، خطة 

. موحدة فیما یتعلق باألھداف العامة، أي بالقیم التي تسعى المدرسة الى ترسیخھا في الناشئة

نسبة معتبرة یرجع الى أھمیة ھذه القیم في تكوین المواطن وكذلك احتالل القیم الوطنیة ل
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. المؤمن ببلده وتراثھ العربي واإلسالمي وبنظراتھ اإلیمانیة الى المجتمع اإلنساني بشكل عام

ھذا من جھة، أما من جھة أخرى فالتخطیط المسبق والمدروس في وضع القیم الوطنیة 

ربیة وأبعاد المجتمع، مھم للغایة باإلضافة الى والسیاسیة في الكتاب المدرسي وفق فلسفة الت

.التخطیط الختیار الدروس، التي لھا أثر بالغ في غرس القیم الوطنیة وخلق اإلنسان الوطني  

:یوضح توزیع القیم الوطنیة وتكراراتھا ونسبھا )03(جدول رقم   

القیم الوطنیة     

 

 الكتاب

قیم وطنیة متعلقة 

باحترام رموز السیادة 

یةالوطن  

قیم وطنیة متعلقة 

 بالمواطنة

قیم خاصة 

 بالدیمقراطیة

 المجموع

كتاب التربیة 

المدنیة للسنة أولى 

 متوسط

 % ك % ك % ك % ك
36 30,52% 40 49,47% 19 20% 95 100% 

 %100 95 %20 19 %49,47 40 %30,52 36 المجمـــوع

 

لمحتواة في كتاب التربیة الذي یمثل توزیع القیم الوطنیة ا) 03(من خالل الجدول رقم 

المدنیة وتكراراتھا ونسبھا، نستنتج أن قیمة المواطنة كقیمة وطنیة، تحتل المرتبة األولى 

49,47بنسبة  % 30,52ثم تأتي قیم احترام رموز السیادة الوطنیة بنسبة   % ثم القیم الخاصة  

20بالدیمقراطیة بنسبة  % قیم وطنیة وربما یرجع ھذا االختالف في النسب الى تفضیل  

خاصة على قیم وطنیة أخرى لما لھا من تأثیر بالغ في نفوس التالمیذ وسلوكھ الیومي 

ھذا من جھة ومن جھة أخرى إدراك المعنیین بالمنھج الخاص . وبالتالي تكوین اتجاھاتھ

بالتربیة المدنیة لما لھذه األخیرة من دور كبیر في ترسیخ الوعي الوطني والقومي والشعور 

كما أن تصمیم ھذا المنھج الذي یتضمن القیم الوطنیة والقیم . لیة اتجاه الوطن واألمةبالمسؤو

األخرى وبنسب مختلفة یعود الى المرحلة العمریة لطفل المدرسة المتوسطة وحتى 

.االبتدائیة، والذي یتمیز بخصائص وممیزات ال تتوفر عند غیره  

سمي بالتربیة الوطنیة كحقل لصقل القیم كما أن اختیار مجال التربیة المدنیة التي كانت ت

والكل في ھذا المجال یتفق لما لھذه المادة من أھمیة في . الوطنیة والسیاسیة في الناشئة
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فالبرغم مما تسمو إلیھ ھذه المادة من حیاد نسبي فإنھا . الحیاة العمریة لمثل سن الطفل ھذا

ھقین نحو تحقیق أھداف خاصة، تظل مجاال خصبا لتوجیھ التالمیذ أطفاال كانوا أو مرا

والمالحظ حول تركیز المنھاج المحلل على ھذه القیم ذلك یفسر . واكتساب شخصیة معینة

كون أي إنسان ولید مجتمع یتمیز بفلسفة قیمیة یتسم بھا عن غیره فھو بالضرورة ینتمي الى 

افي الذي نشأ رقعة جغرافیة محددة تزرع فیھ عالقة وطیدة بذلك الكیان االجتماعي والجغر

لذلك كان على المعنیین بتألیف كتاب التربیة المدنیة أن یضعوا وبصفة متعمدة القیم . فیھ

الوطنیة والسیاسیة التي یفرض من خاللھا أن یتشبع الطفل في مثل ھذه المرحلة العمریة 

. الھامة لكل ما یتعلق بالوطن  

لذي یمتلك مقومات الشخصیة ومما ال شك فیھ أن إعداد المواطن الصالح والمنتج وا -

الوطنیة والقومیة أمر مھم ومطلوب ومفروض فطریا، وھذا ما یعمل المنھاج الدراسي على 

ترسیخھ وتحقیقھ وذلك بالتركیز على النواحي الشخصیة للتلمیذ كالناحیة الفكریة والعاطفیة 

ر بالمعلومات الناحیة الفكریة تتمثل في تزوید المواطن الصغیف. والعملیة) الوجدانیة( 

األساسیة التي تسلحھ بسالح المعرفة، وخصوصا المعلومات المتصلة بشؤون وطنھ 

وواجباتھ اتجاه . ومجتمعھ، وتعریفھ بحقوقھ األساسیة التي یحافظ علیھا ویناضل من أجلھا

على كل " من الدستور الصریحة بالقول ) 62(المجموعة الوطنیة وھذا ما یتوافق مع المادة 

التي ) 60(وكذلك المادة رقم   )1("الوطنیة یؤدي بإخالص واجباتھ اتجاه المجموعة مواطن أن

وبذلك تتكون لدي . )2("یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمھوریة" تنص 

  .الناشئة رغبة تلقائیة لمساعدة وطنھ في تنمیتھ وتطوره

ة شعور  - ى تغذی ة أما الناحیة الوجدانیة فیسعي المنھاج إل ل العواطف النبیل تعلم بك الم

ذلك ق ب ا یتعل ل م ة وك ھ . نحو الوطن واألم ھ وتراث زاز بثقافت وطن وأرضھ واالعت كحب ال

 .ولغتھ ودینھ وتاریخھ

ویعتز بما قدم األجداد الى الحضارة اإلنسانیة . وبذلك یصبح مواطنا یشاطرنا اآلمال واآلالم

.من روائع الفكر والعلم والفن واإلبداع  

                                                
 74ص  المرجع السابق. عبد الرحمن زعتوت )1(
 .73ص. نفسھ الرجع. عبد الرحمن زعتوت )2(
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ة وإلى ج - د الناحی ا فنج انب الناحیة الفكریة والوجدانیة التي یسعي المنھاج الى تحقیقھ

ومي  لوك الی ال والس ة باألفع یم الوطنی د الق ذ أن یجس تمكن التلمی ا ی ن خاللھ ي م ة الت العملی

ة       . المالحظ ھ بالدیماغوجی ر عن ا یعب ة وھو م أو          واالبتعاد عّما یسمي بالجعجع

  . الغوغائیة

ن ثم كان واجب على المنھاج التربیة المدنیة أن یركز على مجموعة القیم الوطنیة وم -

ریین، والمحافظة  ة للجزائ ة والقومی ألنھا تشكل العامل الوطني في تكوین الشخصیة الوطنی

ا ة . علیھ ي الوطنی دركون معن ین، ی واطنین واع ى م اج ال ري یحت ع الجزائ وألن المجتم

طنیة الحقة وبین الھتافات واألناشید الحماسیة، وذلك للنھوض الصحیحة، التي تفرق بین الو

ي  ھ ف د علی ل یعتم م عام وم الماضي والحاضر، وأھ ھ ھم ي طیات ذي یحمل ف بھذا الوطن ال

د  أ والمع تحقیق التنمیة ومسایرة الظروف الدولیة ھو المواطن الذي یتمثل في العنصر المھی

ھ ص لدین ھ والمخل ب لوطن اعد ب. والمح ا س زة وإن م ق القف ي تحقی ة ف دول األجنبی ض ال ع

ذي  وطني ال و النموذج اإلنساني ال ك ھ النوعیة نجد الیابان، كوریا الجنوبیة، والسبب في ذل

ة . أخذ من المقومات األساسیة للشخصیة الوطنیة قاعدة انطالق ولم تذب فیھ العادات والثقاف

ا  وري نموذّج اني أو الك ان الیاب ذا اإلنس ل أصبح ھ ة ب ار الغربی ل واالزدھ دم والعم ي التق ف

ة ط . والمنافس تعمال أبس و اس د ھ ى التقالی ا عل ازا وحفاظ ا وإنج دول إدراك ذه ال ا زاد ھ وم

 .األشیاء في تناول وجبة العشاء والمتمثلة في الشوكة الخشبیة

ذلك ما یعكس األصالة والتمسك بالماضي ومسایرة التقدم الحضاري، وأصبحت ھذه الدول  

.وتجربة ال نظیر لھا في العالم مثال یقتدي بھ  

. وبذلك فإن منھاج التربیة المدنیة اعتبر بناء الوطن ونظامھ ھدفا أسمى وغایة أشمل -

فالوطن ھو البیت الذي یضمنا وھو الذي یجمع شمل الفرقاء، ویحافظ على اإلخاء ، 

الجزائري  وبالتالي كان من الواجب والضروري الحاجة لمثل ھذه القیم، ألن معاناة الشعب

ومن ھنا رأي واضعوا المنھاج أن نغرس في أبنائنا معني االنصھار في بوتقة . ال یصفھ قلم

ومن . واحدة وأن ما یجمعنا كشعب وكأمة إسالمیة أكبر بكثیر من األطماع والغایات الھدامة

الصعب أن نربي جیال معتزا مسئوال ولكن األصعب من ذلك ھو غرس بذرة القیم الوطنیة 
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وھذا ما یذھب الى القول العالمة عبد الحمید . حافظة علیھا ونموھا من الخطوة األولىوالم

:بن بادیس في تحلیل عاطفة حب الجزائریین لوطنھم  

ننا نحن اإلنسانیة ونعتبرها كال ونحب وطننا ونعتبره جزءا ونحب من یحب اإلنسانیة ویخدمها، أ" 

حب وطننا ویخدمه، ونبغض من یبغضه، ویظلمه ونبغض من یبغضها، ویظلمها وباألحرى نحب من ی

فلهذا نبذل غایة الجهد في خدمة وطننا الجزائر، وتحبیب بنیه فیه، ونخلص لكل من یخلص له، 

  )1("ونناوئ كل من یناوئه من بنیه وغیر بنیه

وعلیھ فان الكتاب تطرق للقیم الوطنیة وأبرزھا في صورة جمل، أفكار، معان  -

یز الكتاب على قیم وطنیة دون أخري، فإن ذلك یصب في بوتقة وبالرغم ترك. ودالالت

واحدة ھي تنمیة روح وشخصیة التلمیذ على الصعید االجتماعي والوجداني والعلمي بشكل 

  .وكان ذلك أھم استثمار لرأس المال البشري. أعمق

) 95(وتماشیا مع تعریفنا اإلجرائي للقیم الوطنیة فإن مجموع ھذه القیم التي بلغت  -

توافق ما سطرناه من خطط لدراسة ھذه القیم ووفق . قیمة المحتواة في الكتاب المحلل

 .منھجیة سلیمة اعتمدت على وحدة الموضوع كوحدة للتعداد في تحلیل المضمون

وتأكیدا على السیر الحسن لھذه الدراسة إرتأي الباحث تفتیت ھذه القیم إلى قیم أخرى  -

  . ي من التجرید والوضوح في ھذه الدراسةللوصول إلى أكبر مستو. مكونة لھا

:ونبدأ باإلجابة عن التساؤل الفرعي األول والذي مفاده  
ما ھي القیم الوطنیة المتعلقة باحترام رموز السیادة الوطنیة التي احتواھا كتاب التربیة المدنیة للسنة  -

؟أولى متوسط  

ترام رموز السیادة الوطنیة یمثل مجموع القیم الوطنیة المتعلقة باح ):04(جدول رقم 

.المحتواة في الكتاب  

 النسبة المئویة التكرارات القــــــیــم

احترام التراث والتمسك بھ -  23 63,88% 

االعتزاز بمآثر التاریخ -  03 8,33% 

                                                
 41ص. الجزائر. 1994، السنة األولي، نوفمبر 1ع ".المجلة الجزائریة للتربیة، "التربیة والشخصیة الوطنیة" رابح تركي  )1(
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الحفاظ على المنشأة العامة -  03 8,33% 

 %19,44 07 حب الوطن

 %100 36 المجمــــوع

 

الذي یمثل مجموع القیم الوطنیة المتعلقة باحترام رموز ) 04(رقم من خالل الجدول  -

. السیادة الوطنیة المحتواة في كتاب التربیة المدنیة المخصص لتالمیذ السنة أولي متوسط

.قیمة ) 36(نري بوضوح أن مجموع القیم المكونة الحترام رموز السیادة الوطنیة بلغت   

قیمة، ذلك ما ) 23(رام التراث والتمسك بھ بتكرار حیث نجد في المرتبة األولي قیمة احت

63,88یقابل نسبة  % قیمة، ) 07(أما في المرتبة الثانیة فنجد قیمة حب الوطن بتكرار   

19,44وبنسبة  % أما في المرتبة الثالثة وبالتساوي، نجد قیمة االعتزاز بمآثر التاریخ وقیمة  

8,33كل منھما ذلك ما یقابل قیمة ل) 03(الحفاظ على المنشأة العامة بتكرار  % .نسبة مئویة   

إن قیمة احترام رموز السیادة الوطنیة ضروریة للطفل، ذلك أن الطفل یزداد فكره تفتحا،  -

فرموز السیادة الوطنیة أصبحت في ذھنھ منذ عدة سنوات خاصة في . وعقلھ نضجا

ه أمام ساحة العلم، حفظ رسم العلم الوطني، حفظ النشیط الوطني وتردید( المدرسة االبتدائیة 

.لذلك قل التركیز على مثل ھذه القیم). الخ...شكل العملة الوطنیة  

ورأي واضعو المناھج وجوب التأكد على قیم أخري، تتالءم وطبیعة المجتمع ومراعاة 

وكذا أھداف التنمیة الشاملة التي ینبغي أن تؤدي إلیھا التربیة . التغیرات اإلقلیمیة والعالمیة

وإن قیمة االعتزاز بالتراث واحترامھ والتمسك بھ سواء كان ھذا التراث مادیا . امةبصفة ع

أو غیر ذلك، یؤدي بقدر فعال إلى إرساء قواعد المواطنة الصالحة واالنتماء الى الوطن 

واحد، فقیمة االنتماء للوطن تتحدد في إعداد الطالب إعدادا یمكنھم من العیش معتمدین على 

على المشاركة االیجابیة بأداء الوظائف، واألعمال التي تستند إلیھم في أنفسھم وقادرین 

المجتمع بدافع الحب، واالرتباط واإلحساس بااللتصاق الفكري والعاطفي والتفاعل النفسي 

) 1(والجسدي، وتنمیة الحس الوطني بمعناه الشامل  

                                                
 130ص. 2003. ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع2، طالطریق إلي التمیز التربويلي، عبد هللا الكما)1(
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یا لتأسیس شخصیة الطفل بندا أساس  وإن االھتمام بقیمة احترام رموز السیادة الوطنیة یشكل

و تكوینھا من خالل أبعاد معینة كالمسؤولیة و االحترام و المحافظة على أمالك الدولة و 

و واجباتھ   المنشآت العمومیة و أمالك اآلخرین لیشب الطفل قویا مثابرا یعرف حقوقھ    

القیم التي محافظا على انجازاتھ و طامحا إلى مستقبل أفضل لذلك ینشأ التلمیذ على ھذه 

و المالحظ   توظف من أجل إنماء شخصیة الطفل و إثرائھا بالمبادئ و األخالق الحمیدة  

من خالل الفارق في تكرار القیم التي احتواھا الكتاب من احترام التراث على حب الوطن 

على االعتزاز بمآثر التاریخ ثم الحفاظ على المنشآت العامة أي ھناك تدرج في ترتیب ھذه 

یم و یرجع السبب في ذلك إلى أن السنة أولى متوسط تعد مرحلة جدیدة من حیاة الطفل الق

أولھا أن الطفل قد كبر كفایة و ازداد وعیھ و تفتح عقلھ : الذي یشیر بوضوح إلى عدة أبعاد

مقارنة بالسنوات الفارطة مما یحتم علینا أن نغیر طریقة تعلیمھ لنمو عقلھ و حتى طریقتھ 

ذا العقل و ثانیھا أن النمو اإلدراكي الوجداني         و السلوكي لدى الطفل في استخدام ھ

.یساھم بقدر فعال في تشكیل شخصیتھ  

و ھنا كان لزاما على مختصي التربیة مراعاة ذلك في أھدافھم و برامجھم التعلیمیة و من 

لیلة في مضمونھا صمیم اختصاصھم، و كذلك تأطیر أساتذتھ األكفاء لیقوموا بھذه المھمة الج

و محتواھا و السامیة في أھدافھا و غایاتھا النبیلة و ھنا وجب االھتمام بمحیط الطفل و 

بجماعتھ المرجعیة و حتى بثقافتھ التي ینشأ علیھا و سیعیش بین أحضانھا مدة أخرى من 

سنین عدة بمعنى احترام الخصوصیة للمجتمع من طرف مصممي المناھج الدراسیة ألنھ 

ساطة البرامج التي تصمم لثقافات معینة ال تصلح للتطبیق الحرفي على ثقافات أخرى بكل ب

تختلف عنھا في الدین و القیم و العادات و التقالید و التاریخ و العفة لذلك ینبغي وضع ھذه 

" ھیوز"األمور في االعتبار عند تصمیم برامج تربیة الطفل و في ھذا المقام نستدل برأي 

الدول اإلفریقیة التي ارتأت أن تدرس أبناءھا اللغة االنجلیزیة ألبناء إفریقیا  حین انتقد بعض

إن االعتقاد بتدریس اللغة االنجلیزیة ألبناء إفریقیا :" في المراحل المبكرة من العمر بقولھ

وفق :" و استمر بالقول" في مرحلة مبكرة من العمر سیزید من تعلمھم لھو اعتقاد أسطوري

قد جازما بأن الطلبة ال یمكنھم أن یتعلموا القراءة بشكل مرض بلغتین في آن ذلك فأنني اعت

واحد و أنھم یستقبلون القراءة باللغة االنجلیزیة بشكل أفضل إذا تعلموھا بعد أن یكونوا قد 
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كما نستدل في ھذا اإلطار بالیابان التي تدرس الطالب الیاباني " أتقنوا القراءة بلغتھم أوال

)1(انیة الخالصة و انھ ال یدرس أي لغة أجنبیة في الصفوف االبتدائیة الستة األولىباللغة الیاب  

و ھذا یدل على مكانة اللغة كمقوم من مقومات الشخصیة الیابانیة التي من خاللھا تنمو 

الروح الوطنیة لدى الناشئة الذي یعتز بلغتھ األم و وطنھ األصل و ھنا یتضح أن اللغة تعبر 

د و المجتمع فالذین یتكلمون بلغة واحدة یكونون كال موحدا ربطتھ الطبیعة عن ثقافة الفر

. )2(بروابط متینة و إن كانت غیر مرئیة  

و من أجل ھذا المستقبل یسعى واضعو المناھج إلى غرس ھذه القیم لتكون درعا واقیا من  -

ل صغیرة و كبیرة التشتت و دعما قویا إلثبات الھویة و من بین ھذه القیم المحافظة على ك

من أجل الحصول على مكانة ) ظاھریا أو باطنیا(تتعلق بالوطن سواء أكان ذلك في الطبیعة 

و ھذا ما یتوافق مع ما تقدمھ المنظومة . مرموقة ودرجة تلیق بتاریخنا المجید في العالم

مل كذلك التربویة إلنشاء أجیال ال یخدم فقط التنشئة الفردیة على قیم و عادات معینة بل یش

الصالح العام و االختیارات الوطنیة التي ما فتئ المشرعون یأملون في تحقیقھا و تجسید 

ذلك من خالل التشریعات و القوانین و المواثیق و الدساتیر التي وضعت أساسا لتحدید 

مجال ھذه االختیارات و الرؤى و رسم طریق واضح و سبیل محدد خدمة لألھداف التي 

ستقالل بل حتى قبل االستقالل أي منذ بیان أول نوفمبر الذي یعد وضعت منذ فجر اال

الوثیقة التشریعیة األولى التي جسدت وعبدت الطریق  و أنارت آمال أبناء ھذا الوطن و لقد 

) 3(:الغایات من التعلیم في الجزائر في عدة نقاط منھا 76/35حصر األمر   

تنشئة األجیال على حب الوطن -  

األطفال و المواطنین و إعدادھم للعمل و الحیاة في نطاق القیم العربیة تنمیة شخصیة  -

 اإلسالمیة و المبادئ االشتراكیة 

و ھذه اآلمال التي یسعى إلیھا المسؤولون راعت في حد ذاتھا مسألة االختالف في الرأي و 

أسباب بية  إن للتر :" حتى مسألة االختالف في الثقافات و تنوعھا فقد جاء في المیثاق الوطني

                                                
، مخبر المسألة التربویة في الجزائر ،  "والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة العولمة" التربیة وتحدي العولمة" حسان جیالني  )1(

 251ص. 2005دیسمبر  ة ، الجزائر ،، جامعة بسكر 1الملتقى الدولي الثاني ، ع
 22ص. سابقالمرجع ال ،"المجلة الجزائریة للتربیة" " التربیة والشخصیة الوطنیة" رابح تركي  )2(
 59ص. المرجع السابق. المرجع في التشریع المدرسي الجزائريعبد الرحمن بن سالم،  )1(
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عدیدة و ألنها القاسم المشترك لمختلف أصناف الثقافة التي تلتقي في األساس مع األیدیولوجیة و 

العلوم و اآلداب و الفنون و الهویة الوطنیة المسترجعة في إطار التعریب الفعال و وعي الجزائري 

تحدیثها و إرسالها على المعرفة الوطني لتاریخه التلید ال لمجرد التعلق العاطفي بها و لكن إلثرائها و 

و المالحظ لكل ھذه التوجھات ھو تأكیدھا على الھویة  "العقالنیة الصحیحة المتصلة بالحیاة

.الوطنیة النابعة من صمیم ھذا المجتمع  

و إن التراث إحدى رموز السیادة الوطنیة، فھو ذلك الموروث الحضاري المتداول عبر  -

و فنون و علوم و نمط حیاة و بالتالي یشكل قیم المجتمع و ثقافتھ  األجیال من عادات و تقالید

فالتراث یتنوع و یتعدد فمنھ التراث الطبیعي و التاریخي و العمراني و التراث الثقافي و 

األدبي و الفني، مثل اللباس التقلیدي، الرقص الشعبي، الفخار، المغارات، المسرح، النحت، 

الخ و ...، الشواطئ، اللغة )بني حماد(غناء الشعبي، و القلعات األبجدیة، جبال الطاسیلي، ال

بذلك فالتراث سجل تاریخ و حضارة أسالفنا في شتى مجاالت العلوم و الفنون و اآلداب و 

ما دفع اھتمام كتاب التربیة المدنیة بتغطیتھ لمجال احترام التراث ھو أن التراث جزء ال 

عبر العصور من خالل تفاعل اإلنسان مع محیطھ یتجزأ من ثقافة مجتمعنا التي تشكلت 

فتوارثتھ األجیال التي عملت على إثرائھ و أنماطھ فالتمسك بھ تعبیر عن االعتزاز 

بالشخصیة الوطنیة و سیمة من سیمات السیادة الوطنیة و نقطة تمیز عن باقي الدول العالمیة 

. 

إبداعھا و انفتاحھا كما یشكل فللتراث إذن أھمیة عظیمة في بناء الحضارة اإلنسانیة و 

موردا اقتصادیا ھاما و الدلیل على ذلك نجد بعض الدول تتشكل میزانیتھا من خالل المعالم 

الخ ، لذلك أضحي من واجب كل فرد ...التراثیة مثل أھرامات مصر و تاج محل في الھند

تفق مع المادة منا أن یكون سلوكھ الیومي ھو المحافظة على التراث و حمایتھ، و ھذا ما ی

تتحمل البلدیة في إطار حمایة التراث "من القانون البلدي التي احتواھا الكتاب المحلل ) 93(

)1("الوطني مسؤولیة المحافظة على المواقع الطبیعیة و اآلثار نظرا لقیمتها التاریخیة و الجمالیة  

                                                
 120ص. المرجع السابق. عبد الرحمن زعتوت  )1(
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لھا إتالفا متعمدا و التراث تقدیر لقیمة الحضارة المنقولة، تلك الحضارة التي یعد إغفا

.لعنصر ال یعوض من عناصر التراث اإلنساني العظیم و یعتبر كنزا إنسانیا عالمیا ثمینا  

كما أن حب الوطن و احترام النظام و االعتزاز بمآثر التاریخ تساعد على استتباب األمن  -

و    و المحافظة على المرافق العمومیة التي تخدم جمیع أفراد الوطن الواحد،        

المواطن الصالح ال یخرب منشآت بالده و ال یجعلھا عرضة لالختالفات و الحوارات التي 

تھدر الوقت و المال فكرامة الوطن ھي فوق كل اعتبار و مرافقھ العمومیة ملك للجمیع و 

یجب المحافظة علیھا و عن العمل المشترك یتجسد في التعاون و التآخي بین أفراد المجتمع 

بوتقة واحدة تحترم اإلنسانیة و الشخصیة الوطنیة، و تكوین اإلحساس  و صھرھم في

و منھ تكون  المشترك بالمسؤولیة و اعتبار بناء الوطن ھدف أسمى و غایة ال مفر منھا    

الطریق معبدة أمام األجیال القادمة لحمل شعلة المستقبل فاحترام رموز السیادة الوطنیة و 

ت و ال تزال من أھداف الوطن ككل یقول في ھذا المقام حب الوطن و االعتزاز بھ كان

:مفدي زكریاء  
       و معبد حبي و حلم فؤادي* فیا أیھا الناس ھذه بالدي                           

و مبناه في ملتي و اعتقادي* و إیمان قلبي و خالص دیني                          

بتدائیة مجرد رقم في درس أو موضوعا من لقد كان حب الوطن في السنوات اال -

سنة و بالتحدید في المرحلة المتوسطة یحس )  16- 13(لكن في مثل ھذا السن . المواضیع

التلمیذ و ینصت لكل ما یقال عن الوطن فیدرك معنى ألوان العلم الوطني و أن الوطن ھو 

و لیعیشوا على وقع  البیت الذي یسعنا جمیعا و ما زال یسع أجیاال من أحفادنا لیعمروه

أمجاد تاریخنا، و تنوعاتھ الثقافیة و انطالقا من حب الوطن یؤسس حب رموزه و احترام 

رموز السیادة الوطنیة فالعلم ھو الرایة التي لھا معاني الوطن و الشھداء و الدینار ھو العملة 

ي و وطني التي تترجم تراث و ثقافة المجتمع و كل ما یتعلق بالجزائر ھو روحي و مصیر

و بالتالي فقد احتوى الكتاب المحلل قیم وطنیا تتعلق باحترام رموز السیادة الوطنیة و رغم 

وجود تفاوت و تدرج في النسب المشكلة لھذه القیم إال أنھا كلھا تعبر عن السیادة الوطنیة 

تي الخالصة و ھنا كان دور ھذه القیم في الحصن المنیع ضد التوجھات الغربیة الدنیئة ال

تحاول فسح األجیال القادمة عن أصولھا و على جمیع األصعدة سواء اجتماعیا عن طریق 
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العادات التي تسنھا، أو سیاسیا و ھذا أمر شائك باتخاذ أسالیب ثقافیة و حضاریة في نظرھم 

.عن طریق أمركة و أوربة التراث الثقافي   و العادات و التقالید و القیم  

یم الوطنیة التي تتكرر من المواطنة و نسبھا المئویة یمثل الق: )05(جدول رقم   

 النسبة المئویة التكرارات القیم

 %28.57 12 احترام القانون

 %4.76 02 احترام اآلخرین

 %38.09 16 الحقوق و الواجبات

 %28.57 12 االنتماء إلى الوطن

 %100 12 المجموع

 

 

 

ررت في كتاب التربیة المدنیة، و نسبھا قیم المواطنة التي تك) 05(یوضح الجدول رقم  -

أن القیم المتعلقة بالحقوق و الواجبات قد حظیت بأعلى ) 05(المئویة و یالحظ من الجدول 

38.09قیمة أي ما یعادل ) 16(تركیز بقدر  % في حین حظیت قیم احترام القانون و  

28.57یعادل  قیمة متكررة أي ما) 12(االنتماء إلى الوطن بالمرتبة الثانیة بمعدل  % 

قیمة بنسبة ) 02(أما قیمة احترام اآلخرین فلم تحظى بقسط كبیر من االھتمام حیث بلغت  

4.76% و ھي أضعف نسبة مقارنة بنسب القیم األخرى   

إن قیمة المواطنة كقیمة من القیم الوطنیة ضروریة للطفل خاصة في مثل ھذه المرحلة  -

) المواطنة(على المجتمع و الوطن و ھي بذلك  العمریة بما لھا من دالالت و انعكاسات

.صفة المواطن التي تدل على االنتماء إلى الوطن لھ حقوق یستفید منھا و یتمتع بھا  

تستھدف :" من الدستور) 31(و علیھ واجبات یلتزم بھا و ھذا ما تعبر عنھ المادة  

و بذلك تعد " جباتالمؤسسات ضمان مساواة كل المواطنین و المواطنات في الحقوق و الوا

المواطنة لبنة أساسیة في عالقة المواطن بوطنھ ذلك أنھا تحتوي على العدید من القیم 

الوطنیة التي تنمي الشخصیة الوطنیة لطفل المدرسة المتوسطة و خاصة قیم السنة أولى 
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متوسط و لكي نستطیع تمریر فكرة أو ھدف ما یجب أن تراعى خصائص المرحلة العمریة 

اإلضافة إلى عوامل أخرى، و من ھنا عمل واضعوا المناھج على مراعاة للطفل ب

خصوصیات مرحلة النمو لدى الطفل فلكي یكون مواطنا صالحا یجب أن یكون بالدرجة 

األولى مسؤوال و حتى عن رأیھ و بالمقابل ال یستبد بھذا الرأي بل یراعى انھ یعیش في 

حترمھم، و یحترم آرائھم       و وجھات مجتمع و مع أناس آخرین و بالتالي یجب أن ی

و ) ھذا ما یتوافق مع قیمة احترام اآلخرین التي تكررت مرتین في الكتاب المحلل(نظرھم 

إن منھاج التربیة المدنیة تصمیمھ لیس نابع من فراغ بل لھ أھداف تربویة نابعة أساسا من 

لتنمیة الشاملة و تأتي التربیة احتیاجات المجتمع و بذلك السعي إلى خدمة الغایات الكبرى ل

المدنیة لتتكفل بھذه الغایات و المھمات عن طریق غرس في نفوس النشء ، المبادئ 

األساسیة التي ترتكز علیھا المواطنة المسؤولة كاحترام القانون و احترام الذات و اآلخرین 

م األطفال و واجب المسؤولیة الفردیة و الجماعیة كما تحرص في الوقت نفسھ على تعلی

قواعد الحیاة المدنیة المتمثلة في الوعي بحقوق اإلنسان و واجباتھ و حقوقھ و ھذا ما یتوافق 

لجمیع األفراد دون تمییز الحق في أجر :"من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان) 23(مع المادة 

ھا في و كذا اإلیمام بمؤسسات الدولة السیاسیة و اإلداریة و دور" ◌ٍ لعمل متساو متساوٍ 

المجتمع و معرفة القانون و احترامھ و إدراك أنھ ثمة أناسا یعیشون في تفاعل مستمر و 

عالقات قائمة و بالتالي ھناك حقوق معترف بھا یحمیھا القانون و ھناك واجبات یفرضھا 

.أیضا  

إن المواطنة لیست مجرد قیمة وطنیة و إنما ھي ممارسة حیة یمارسھا المواطن على  -

ع عملیا في شتى المجاالت االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة فكل أرض الواق

مواطن لھ نفس الحقوق و علیھ نفس الواجبات و لكل مواطن الحق في إدارة الدولة و ھذه 

المواطنة لیست عشوائیة و لكنھا تتم وفق الدستور و بذلك تصبح في المفھوم الحدیث وجود 

جموعة من الحقوق و االلتزامات و نسق أخالقي یحض على مجتمع مدني و سیاسي و م

المشاركة و التضامن و لیس ھناك نھایة في األفق یمكن تحقیقھا في مجال تطویر المواطنة 

و مجاالتھا فالبحث فیھا عملیة مستمرة و بالتالي قیمة المواطنة تشكل القاعدة الصلبة التي 

إن خلق الطفل و: یكتمل الوجھ السیادي لألمةھا تنطلق منھا قیم أخرى كالدیمقراطیة و من
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الناشئ على القیم المعیاریة یبدأ بترسیخ مبدأ المواطنة و بعد ذلك تتمثل الحقوق في الواقع 

كحق اإلنسان في الحیاة اآلمنة الكریمة و في العدالة و المساواة في الحقوق االجتماعیة لكل 

مذھبھ و كذا في حقھ عن التعبیر أو، فرد في المجتمع، بصرف النظر عن جنسھ، أو دینھ

.عن رأیھ و انتخاب من یمثلھ عن قمة السلطة السیاسیة في وطنھ  

إن قیمة المواطنة التي تضمنھا كتاب التربیة المدنیة باعتبارھا نسقا قیمیا كانت سطحیة و  -

 بصفة عامة و حسب علم اجتماع القیمة فإن القیم نسبیة و لكل مجتمع قیمھ التي اصطبغت

في وجدان أبنائھ منذ والدتھم و أن ما ینفع في مجتمع كقیمة لیس بالضرورة أن یكون كذلك 

و قانون التعلیم     في مجتمع آخر و قد أكد دستور الجزائر الدیمقراطیة و كذا فلسفة التربیة 

و ذلك من أجل وضع ) حقیقة المواطنة المنبثقة من العقیدة و فلسفة المجتمع(ھذه الحقیقة 

س ألبناء ھذا الوطن كافة لصیاغة جملة من القیم و المبادئ التي تزید تماسك المجتمع و أسا

إعطاء رؤیة واضحة لمفھوم المواطنة و عن طریق منھاج التربیة المدنیة و باقي المناھج 

األخرى التي تتعاون فیما بینھا لجعل التلمیذ یعرف حقھ في التربیة على العقیدة اإلسالمیة 

حقھ في التعلیم و الصحة و تنمیة شخصیتھ من جمیع الجوانب التربویة و السمحاء و 

التعلیمیة و االجتماعیة و السیاسیة و التعبیر عن رأیھ بحریة  و حمایتھ من االضطھاد كما 

یفھم التلمیذ واجباتھ الحترام األنظمة و القوانین و احترام الرأي اآلخر و قبولھ بكل إنسانیة 

الخ...یة ألقرانھو المعاملة اإلنسان  

و في ظل التحوالت التي تشھدھا بالدنا على الصعیدین السیاسي و االقتصادي أصبحت 

مفاھیم الدیمقراطیة و المواطنة و حقوق اإلنسان و الحریات تتجسد في حیاتنا یوما بعد یوم 

و أصبحت مھمة المدرسة جوھریة في تعلیم الطفل كیف یصبح مواطنا مسؤوال متبصرا و 

فیجب أن تسعى . على المساھمة الفعالة في التغیرات التي تحدث في المجتمع من حولھ قادرا

المدرسة لتنمیة المعرفة النظریة بمفھوم المواطنة فتبین جملة الحقوق    و الواجبات التي 

أقرتھا كل من األدیان السماویة و دساتیر الدولة و تبین أھمیة إدراك التالمیذ لھذه الحقوق و 

ت، كما یجب أن نغرس المدرسة في نفوس التالمیذ احترام اآلخرین و احترام النظام الواجبا

و في إطار المكون الوجداني لقیم المواطنة یجب أن تسعى المدرسة . و القانون و قبولھ

بمجموعة من المواقف التعلیمیة سواء تلك التي تشمل األنشطة الصفیة أو الالصفیة في 
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نفوس التالمیذ نحو ھذه القیم، بحیث تصبح جزء من تكوینھم  تكوین اتجاھات ایجابیا في

الوجداني، و من سلوكھم مع أنفسھم و مع زمالئھم، و حیث أن المواطنة كقیمة لھا مكون 

اجتماعي یتمثل في كون التلمیذ كائن ذو صبغة إنسانیة اجتماعیة ال یستطیع العیش بمفرده 

قق فیھ الشعور، و األساس باالنتماء و بل ھو في حاجة ماسة لكي یعیش وسط مجتمع یح

على المدرسة أن تنمي ھذا االنتماء في نفوس التالمیذ، و أن تخلق لھم جملة من األنشطة 

التي تمكن التالمیذ من معرفة قضایا مجتمعھ و االھتمام بھا و المساھمة المتواضعة في 

.األنشطة المجتمعة  

واطنة، نجد المعلم الذي یعتبر بمثابة المحرك و إلى جانب دور المدرسة في تنمیة قیم الم -

األساسي لھذه العملیة و یتجسد ذلك عن طریق القدوة الحسنة أمام التالمیذ،     و قیامھ بدور 

المربي الفاضل الذي تتجسد في شخصیتھ تلك القیم، فھو أبعد ما یكون عن الدیكتاتوریة بل 

یعطف علیھم و یلتمس مشكالتھم و یحترم یكون عالقة ودیة مع تالمیذه و یحترم ذواتھم و 

آرائھم و یتقبلھا حتى یستطیع أن یساھم في تنمیة االنتماء في شخصیة التالمیذ نحو المدرسة 

و الذي بدوره یشكل أساس االنتماء الوطني كما یقتضي األمر تطویر قدرات المعلم أو 

.األستاذ و معارفھ خاصة في مجال طرق التدریس الحدیثة  

ضوء ما سبق نستنتج أن المواطنة تنمي من خالل التربیة و التعلیم و تأسیسھا على و في  -

الحریة و ذلك من أجل مواطنة متنوعة سوسیولووجیا في برامجھا فال یوجد برنامج واحد 

و          أو صیغة واحدة لتربیة الشعور باالنتماء إلى الوطن فكل دولة لھا مشروعھا 

غوجیة الخاصة لذلك تبعا لمنظومتھا الرمزیة و أنساقھا المعرفیة برنامجھا و طرقھا البیدا

المحلیة و للھامش الممنوح للحریة و الدیمقراطیة فنجد دول تنمي ذلك من خالل التربیة 

و أخرى بالتربیة الدینیة و أخرى بالتربیة السیاسیة ) كما ھو الشأن في الجزائر() 1(المدنیة

األخیر تبقى التربیة المدنیة تقوم بمھمة نبیلة تتمثل في و في ) كما ھو الشأن في األردن(

.ترسیخ قیم المواطنة في نفوس التالمیذ و كیفیة ممارستھا على ارض الواقع  

یوضح القیم الخاصة بالدیمقراطیة تكرارھا و نسبھا  ):6(جدول رقم   

                                                
، مخبر "والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربیة العولمة "العولمة أیة عالقة؟  -الدیمقراطیة -تربیة المواطنة" فرحاتي العربي   )1(

 51ص. 2005دیسمبر ، جامعة بسكرة، الجزائر ، 1المسألة التربویة في الجزائر ، الملتقى الدولي الثاني ، ع
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 النسبة المئویة التكرارات القیم

 %35.55 06 الحوار و حریة التعبیر

ات و التنظیماتالجمعی  11 64.45% 

 %100 17 المجموع

الذي یمثل بوضوح القیم الخاصة بالدیمقراطیة التي ) 06(یتضح من خالل الجدول رقم  -

تكررت في كتاب التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط، و كذا النسبة المئویة لكل قیمة من قیم 

مرة ) 11(و التنظیمات تكررت الدیمقراطیة حیث نستشف أن القیم الخاصة بالجمعیات 

64.45بنسبة تقدر بـ  % و بذلك تحتل المرتبة األولى في حین نجد القیم الخاصة بالحوار و  

35.55مرات بنسبة ) 06(حریة التعبیر تكررت  % و ھي نسبة ضعیفة مقارنة مع القیمة  

وار و األولى و ربما یرجع تفضیل القیم الخاصة بالجمعیات و التنظیمات على مبدأ الح

حریة التعبیر باعتبارھا من أھم قنوات المشاركة الداعمة لمسار التطور الدیمقراطي و بناء 

الدولة الحدیثة، و یمكن القول أن الجمعیات و التنظیمات تمثل مؤسسات المجتمع المدني 

التي یفترض أن تكون قریبة من الناس فھي القناة التي تعمل على تمكین األفراد من التعبیر 

مطالبھم و الدفاع عن حقوقھم و تفعیل مشاركتھم الجماعیة في تحقیق متطلباتھم  عن

االقتصادیة، ھنا یمارس األفراد نشاطات متعددة و متنوعة ترتكز جمیعھا على محددات 

ثقافیة تتجسد في فلسفة المجتمع المدني التي تشكل في مجملھا الثقافة المدنیة المغایرة للثقافة 

قابل فإن الحوار و حریة التعبیر جزء ال یتجزأ من القیم الحمیدة ألن الحوار التقلیدیة و بالم

و حریة التعبیر تولد االحترام و ھذا األخیر یولد روح التعاون و التسامح بین أفراد الوطن 

.الواحد  

كما أن قیمة الحوار من قیم األخالق الحمیدة التي یجب على الفرد التمسك بھا و التشبع بكل  

ت التي تؤھلھ للعضویة الصالحة في المجتمع و ھذا بالضبط دور المناھج الدراسیة الصفا

في أي نظام تربوي باإلضافة إلى وسائل أخرى غیر أن التركیز یقع على المناھج الدراسیة 

و في محتواھا التعلیمي بالخصوص لذلك یجب أن تكون ھذه المناھج في المنظومة التربویة 

یدا حتى یمكن أن تكون قادرة على تحقیق األھداف التربویة، و تتمكن الفعالة معدة إعدادا ج

إلى جانب المدرسة و الكتب المدرسیة و وسائل التنشئة االجتماعیة من نقل القیم و التراث و 
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الخبرات و التجارب إلى األجیال المتعلمة القادمة    و حتى تمكن أن تلعب دورھا الكامل 

القویة و ذي العقل السلیم المتمكن من تناول مشكالت الحیاة في خلق المواطن ذي الشخصیة 

الیومیة بالدراسة و من إیجاد الحلول لھا، و ینبع من الحوار و التشاور عاطفة التعاون و 

التضامن النابعین من العمل المشترك فیحیطھم بقیم و أحاسیس و أھداف مشتركة فتصبح 

تفاوت ال في المسؤولیات و ال في نوایا أخرى  لھم غایة واحدة یعملون من أجلھا جمیعا دون

التي یمكن الوصول إلیھا و بالتالي یذوب الطفل في الجماعة، مما ال یترك فرصة لألنانیة و 

.العنف  

و   و على ھذا األساس تستھدف التربیة المدنیة في المجتمع الدیمقراطي تحقیق القیم      -

األیدیولوجي الدیمقراطي للمجتمع عن طریق المبادئ و األفكار التي یتضمنھا اإلطار 

غرسھا في األفراد و تشكیل اتجاھاتھم و تكوین سلوكھم على أساسھا و عن طریق تھیئة 

المواقف التربویة و التعلیمیة الصحیحة، لضمان ھذا التشكیل، و لعل أبرز القیم الدیمقراطیة 

یست حالة مثالیة، و لكنھا تقصد التي تحتاج إلى معالجة تربویة ھي الحریة، و الحریة ھنا ل

بھا الحریة االیجابیة المتمثلة في قدرة األفراد على االختیار الفعال في سعیھم لتحقیق 

مصالحھم و بالتالي تحقیق مصالح المجتمع، ذلك أن الحریة تتضمن الحوار الدیمقراطي و 

عي، ھذا المضمون حریة التعبیر الھادئ و على ھذا النوع تكون انعكاسا لمضمونھا االجتما

الذي یتمثل في امتالك المجتمع إلرادتھ الحرة التي تمكنھ من تشكیل حیاتھ، و النھوض بھا 

.و مسایرة ظروف التقدم و التطور  

و ھكذا تستھدف التربیة الدیمقراطیة، تحقیق الحریة االیجابیة بإتاحة الفرصة التربویة  -

بیر عن آرائھم في مناقشات ھادفة وضمن الصحیحة لألفراد و التي یتمكنون فیھا من التع

إطار اجتماعي واضح تشكلھ الجماعة المتمثلة في التالمیذ بقیادة أستاذھم الواعي و ألن ھذا 

األخیر یستطیع أن یشبع حاجات تالمیذه و ینمي قدراتھم االبتكاریة و تفكیرھم الخالق، 

خاء و المساواة یتمكن من كذلك یستطیع أن یھیئ جوا اجتماعیا مشبعا بروح المحبة و اإل

خاللھ من إزالة المعوقات النفسیة و االجتماعیة بین التالمیذ و من إیجاد التجاوب االجتماعي 

.)1(بین بعضھم البعض  

                                                
 243ص. 1981بیروت. دار النھضة. 3ط. لتربیةفي اجتماعیات امنیر المرسي سرحان،  )1(
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و كحوصلة لنھایة التعلیم االبتدائي و انطالقة جدیدة للتعلیم المتوسط بما تحملھ مناھج  -

أولى متوسط لتختبر التلمیذ من حیث  الطورین من قیم و معارف متنوعة تأتي السنة

المھارات و القدرات المتنوعة و تعمل على تحضیره وجدانیا و عملیا و فكریا لدخول 

المرحلة الثانویة فھي بمثابة حلقة ربط بین التعلیم االبتدائي و الثانوي و من ثم إعداد النشء 

یكون قادرا على  خصیصا للرھانات المستقبلیة في صورة متحضرة بكل المقاییس حیث

الفھم و التعمق أكثر في حل وفھم بعض المشكالت التي ستواجھھ مستقبال فمن خالل 

و التي جاءت متسلسلة في عدة محاور أمكن لنا أن نختار  18مواضیع التربیة المدنیة الـ 

عدة مجاالت شملتھا ھذه الدراسة الوثائقیة و ركزت على عدة قیم لھا عالقة بفكرة القیم 

.نیة بكل خصائصھا تتفرع منھا فكرة الدیمقراطیةالوط  

 

:مدى رسوخ القیم الوطنیة في نفوس التالمیذ - 3  
بعد تفریغ أسئلة استمارة المقابلة التي أجریت مع تالمیذ المدرسة المتوسطة و البالغ عددھم 

اولة تلمیذ من مختلف المراحل العمریة و المستوى التعلیمي و الجنس نبدأ اآلن في مح) 70(

ما مدى رسوخ القیم الوطنیة التي : جادة لإلجابة على التساؤل الفرعي الثالث الذي مفاده

احتواھا كتاب التربیة المدنیة في نفوس التالمیذ؟ بمعنى ھل القیم الوطنیة التي تضمنھا كتاب 

لمنجزة التربیة المدنیة تمارس في الواقع الیومي للتلمیذ ؟ و علیھ من خالل استمارة المقابلة ا

.سوف نتأكد من ذلك  

یوضح توزیع أفراد العینة حسب الجنس ):07(جدول رقم   

 النسبة التكرار االحتماالت

 %58.57 41 ذكر

 %41.42 29 أنثى

 %100 70 المجموع

أن أفراد العینة المبحوثة من الجنسین الذكري و ) 07(یالحظ من خالل قراءة الجدول رقم 

58.57ب األنثوي حیث نستنتج ما یقار % ھم ذكور أما النسبة المتبقیة و التي تشكل  

41.42% ھي فئة اإلناث و یعد متغیر الجنس من التغیرات الشخصیة التي تمیز الشرائح  
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االجتماعیة و لیس ذلك مسألة شكلیة یمكن تھمیشھا ألن استمرار وجود المجتمعات مرھونا 

إن كل جنس لھ دور منوط و  بمدى المحافظة على صحة و سالمة الجنسین و رعایتھما و

فطري و لھ تطلعات و آمال معینة و ھنا یتعین على المدرسة باعتبارھا من أدوات المجتمع 

المؤثرة أن تعتمد برامج تنمي ھذه الفروق الجنسیة و تساھم في إعداد الفرد ألداء دوره الذي 

. یتناسب أكثر مع جنسھ  

 

 

 

 

حسب السن یوضح توزیع أفراد العینة ):08(جدول رقم   

 النسبة التكرار االحتماالت

]13-15[  42 60% 

]15-17[  28 40% 

 %100 70 المجموع

و     13إن أعلى فئة عمریة للمبحوثین ھي التي تقع بین ) 08(تكشف بیانات الجدول رقم 

60بنسبة  15 % 40سنة فال یمثلون سوى  17و  15بینما الذین تقع أعمارھم بین   % من  

 مجموع المبحوثین

إن مرحلة الطفولة في ھذا السن بالذات لھا خصوصیات تمیزھا عن باقي المراحل العمریة 

األخرى فھي تمثل مرحلة المراھقة التي تحدث فیھا الكثیر من التغییرات على مستوى 

الخ...الطفل من جمیع الجوانب النفسیة و الجسمیة و العاطفیة الوجدانیة   

التنشئة التربویة و الوطنیة و االجتماعیة للفرد في  فھي إذن أھم فترة تتم فیھا عملیات

 مراحل قادمة من حیاتھ

و  و بناء على ذلك فإن عامل السن یلعب دور كبیر في التربیة و بلورة المبادئ و القیم    

االتجاھات في نفوس األطفال و ھذا ما یجعل ھذه الفئة قادرة على استیعاب مفھوم القیم 
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في الواقع و من ثم اإلجابة على األسئلة التي تطرحھا ھذه الدراسة  الوطنیة و مدى تجسیدھا

.بكل موضوعیة  

یوضح ماذا یعني العلم الوطني بالنسبة للتلمیذ): 09(جدول رقم   

 النسبة التكرار االحتماالت

 %11.42 08 قطعة قماش

 %42.85 30 رمز التضحیة

 %45.71 32 رمز وطني

 %100 70 المجموع

42.85الجدول أن ما یقارب یتضح من خالل  % من التالمیذ یعتبرون أن العلم الوطني  

42.85یمثل بالنسبة لھم رمز التضحیة و في المقابل نجد أن ما یقارب  % من المبحوثین  

11.42یعتبرون أن العلم الوطني رمز وطني في حین عبر  % من المبحوثین باعتبارھم أن  

.العلم الوطني قطعة من قماش   

الوطني رمز من رموز الدولة فھو یعبر عن السیادة الوطنیة و التضحیات      و إن العلم  -

الوطن الجزائر و الشھداء و االستقالل لذلك یعتبر رمز مقدس في نظر جمیع الدول فال 

یمكن التنازل في ھذا الرمز الذي تحییھ الشعوب في كل مكان و زمان و ھو الذي تنحني لھ 

و الجوارح في المحافل الدولیة و المحلیة و إن حرق أو إھانة العلم الجباه و تتأثر لھ النفوس 

الوطني یعاقب علیھ القانون بل ھناك من یعاقب بالقتل لمثل ھذا السلوك غیر الحضاري 

المتعلق برمز السیادة الوطنیة فالتضحیة بالنفس ضد الغاصبین وحدھا ال تكفي و إنما ھي 

و المطلوب أن نعد   انب السیاسي و االقتصادي    تعبیر شامل لعدة جوانب تشمل حتى الج

حوله أفراده و أبناءه  الوطن ملتحم"جیال یراعي فیھ ھاذین الجانبین تربویا من منطق أن 

و خاصة في مثل ھذه التحوالت العالمیة التي تؤثر في الوطن من جمیع " متحدون و واعون

عنى العلم الوطني و ملحماتھ في النواحي بشكل أو بآخر لذلك كان من الواجب أن نرسخ م

.نفوس أبنائنا رجال المستقبل ألن ذلك یؤسس الحترام رموز السیادة الوطنیة  

عني ألوان العلم الوطني للتلمیذ المبحوثتیوضح ماذا ): 10(جدول رقم   
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 %النسبة التكرار االحتماالت

 %30 21 مجرد ألوان

 %28.57 27 رمز للسیادة

 %31.42 22 أخري

وعالمجم  70 100% 

الذي یوضح ماذا تعني ألوان العلم الوطني بالنسبة للتلمیذ )10(یتضح من خالل الجدول رقم 

28.57حیث نجد أن ما یقارب % من التالمیذ تعني لھم ألوان العلم الوطني رمز للسیادة  

% 30الوطنیة و إن ما یقارب  من التالمیذ تعني لھم ألوان العلم الوطني مجرد ألوان و إن  

% 31.42ما یقارب  من التالمیذ تعني لھم ألوان العلم الوطني أشیاء أخرى فمنھم من ذكر  

االستشھاد و التضحیة و منھم من ذكر الدفاع عن الوطن و منھم من تعني لھ الوطن 

.الجزائر و منھم من تعني لھم الحریة  

ى و نفھم من ذلك أن و المالحظ على ھذه النتائج ھو احتالل معني رمز السیادة المرتبة األول

التلمیذ في ھذه المرحلة العمریة بالذات بدأ یفھم و یدرك حقیقة رموز السیادة الوطنیة و 

معانیھا و بحكم الخصائص التي تتمیز بھا المرحلة المتوسطة من تغیر على مستوى النمو 

إن الجسمي و العقلي و الوجداني لشخصیة الطفل و اعتبارھا مرحلة المراھقة المبكرة ف

التلمیذ یتغیر بصورة واضحة و كبیرة اتجاه المجتمع و األسرة و یكتسب التلمیذ في ھذه 

سمات فزیولوجیة جدیدة و إن ھذه العوامل ) سنة 15- 13(المرحلة الھامة من حیاتھ 

.الحتمیة أدت إلى تباین في النتائج الموضحة في الجدول أعاله  

لتزم بالوقوف عند رفع العلم الوطنيیوضح ما إذا كان التلمیذ ی ):11(جدول رقم   

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %37.14 26 االلتزام بالوقوف مع الصمت

 %44.28 31 عدم االلتزام بالوقوف

 %18.57 13 أخري

 %100 70 المجموع
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37.14أن ما یقارب ) 11(یتضح من خالل الجدول رقم  % من التالمیذ یلتزمون بالوقوف  

44.28ترة العلم الوطني و خفضھ و ما یقارب مع الصمت أثناء ف % من التالمیذ ال  

یلتزمون بالوقوف أثناء فترة رفع العلم الوطني وخفضھ فیما عبر البقیة من التالمیذ عن 

18.57احتماالت أخرى قاربت  % تمثلت في محاولة جلب اھتمامات اآلخرین من التالمیذ  

رة غیر صحیحة و تمتمة غیر مفھومة و عن طریق التشویش، و تردید النشید الوطني بصو

ھناك من التالمیذ من عبر عن ھذا االحتمال عن التفكیر في التمني عدم الوقوف أمام رفع 

 العلم الوطني

نستنتج أن عدد التالمیذ الذین یلتزمون بالوقوف مع ) 11(من خالل نتائج الجدول رقم  -

وف و یرجع ھذا التباین في التعاطي مع الصمت أقل من عدد التالمیذ الذین ال یلتزمون بالوق

و   تحیة العلم إلى مجموعة من الظروف و العوامل منھا عامل التنشئة التربویة        

الوطنیة فالتوجھات الوطنیة و التربویة تكتسب في فترة الطفولة ألن ھذه األخیرة تعتبر أھم 

یة للفرد تبدأ من سن مبكرة في فترة عمریة بالنسبة للتالمیذ و كذا تشیید الخیارات السیاس

حیاة التلمیذ لتكون فیما بعد قیمة مرسخة في حیاتھ الیومیة المتأخرة و ھنا یكمن دور 

المناھج التعلیمیة في حمل بذور التربیة االیجابیة و غرسھا في شخصیة الطفل و أن ھذه 

ق األھداف المناھج أصبحت غیر ناجحة و فعالة و بالتالي باتت بعیدة المنال في تحقی

المسطرة و إن انفجار المعرفة منذ بدایة القرن الماضي أصبح یضغط أكثر فأكثر على 

المناھج من إضافة، أو تغییر في محتوى الموضوعات أو حذف لموضوعات أخرى،     و 

أصبحت المناھج تعاني من ظاھرة التقادم المعلوماتي التي لم تكن تعاني منھا في العصور 

مدة أدى ذلك إلى خلق أزمة شدیدة في القیم التعلیمیة و ھذا ما یتوافق مع قول السابقة بنفس ال

J.VAIZEYقیزي  أنه في أوروبا القرون الوسطى أو مدارس الشرق كانت المشكلة بسیطة " 

نسبیا فقد كانت هناك كتب مقدسة یقتضي تعلمها لیتم االحتفاظ لجیل آخر بالتعلیم الضروري إلنقاذ 

ذه الكتب تحفظ غیبا مع المبادئ الفلسفیة المقررة و الواقع أن التعلم كان مقترنا المدنیة و كانت ه
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و كان المهم اإلبقاء      بصورة كاملة بالدین كما أن الكتب اعتبرت جزء من وسائل اإلنقاذ و الخالص

)1(" على هذه الكتب دون أي تغییر  

و   ن خالل أداءه و حركاتھ   كما ال یمكن إھمال دور األستاذ داخل الصف الدراسي فم -

سلوكھ و أفعالھ و أصواتھ یتمكن التلمیذ من تقلیده فیرسم في نفسھ سلوك األستاذ الذي یعني 

لھ السلطة المطلقة ففي الدول النامیة یتم جزء كبیر من التنشئة الوطنیة و التربویة على ید 

ر إلى أن أحد األھداف المعلم و إن كل الدراسات في التنشئة التربویة و الوطنیة تشی

الرئیسیة للعملیة التربویة ھو خلق جیل لدیھ شعور قوي بالھویة الوطنیة و خلق الوالء لألمة 

) 2() 2(و كیانھا  و التاریخ الذي تھتدي بھ و رموز سیادتھا كالعلم الذي یرمز للدولة        

جیب الشریدة و مازن خلیل ھیام ن: و ھذا القول األخیر یتطابق مع الدراسة السابقة للباحثین

. غرایبة التي تم التطرق لھا في الفصل األول من البحث  

یوضح ما إذا كان التلمیذ یعتز بالعلم الوطني كرمز للسیادة الوطنیة ):12(جدول رقم   

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %70 49 نعم

 %12.85 09 ال

 %17.14 12 أخري

 %100 70 المجموع

الذي یوضح ما إذا كان التلمیذ المبحوث یعتز بالعلم الوطني ) 12(رقم  من خالل الجدول

70كرمز للسیادة الوطنیة حیث نالحظ أن ما یقارب  % من التالمیذ یعتزون بالعلم الوطني  

12.85كرمز للسیادة الوطنیة و إن ما یقارب % من التالمیذ ال یعتزون بالعلم الوطني كرمز  

17.14لمتبقیة و التي قاربت للسیادة الوطنیة أما النسبة ا % فقد عبرت باحتماالت أخرى  

و منھم   فمنھم من یرى أن العلم الوطني ھو االعتزاز بالشھداء و المواقف الرجولیة لھم 

من یعتز بالعلم الوطني باعتباره رمز لإلسالم ألنھ یحمل رمز للدولة الجزائریة بصفة عامة 

ة من التالمیذ تعتز بالعلم الوطني باعتباره رمزا و المالحظ عن نتائج الجدول أن نسبة كبیر

                                                
 37ص. المرجع السابقموالي إدریس شابو وآخرون ،   )1(
 150ص. المرجع السابق. ھیام نجیب الشریدة و مازن خلیل غرایبة  )1(
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من رموز السیادة الوطنیة و بالتالي احتلت المرتبة األولى ثم النسبة الثانیة من التالمیذ الذین 

عبروا عن اعتزازھم للعلم الوطني باحتماالت أخرى و في األخیر نجد فئة من المبحوثین 

رمزا للسیادة الوطنیة وھو سلوك غیر متوقع  ینظرون إلى العلم الوطني على أنھ ال یمثل

.ألنھ سلبي  

 

 

 

 

إن دور كل من األستاذ و المدرسة و المنھاج التعلیمي و الكتاب المدرسي ھو العمل على  -

جعل الطفل متشبعا بمختلف القیم الوطنیة و السیاسیة كحب الوطن و الفناء من أجلھ و من 

ذه القوى تتعزز فاعلیة التلمیذ و مشاركتھ في الشأن خالل التعاون في تبادل األدوار بین ھ

العام و توسیع الخیارات و الفرص لتطویر قدراتھ و مھاراتھ و اإلدراك الجید لمعنى الوطن 

و قیمھ و كل أشكال سیادتھ و ھنا تكون التربیة المدنیة أداة للتأھل المعرفي السیاسي الذي 

الیومي كما أن ھذه القوى األساسیة من المدرسة  یكتسبھ التلمیذ و من ثم تطبیقھ في الواقع

إلى المنھج إلى المعلم إلى الكتاب تساعد التلمیذ على إنضاج      وتنمیة فكره و شخصیاتھ 

و تمكینھ من بناء القدرات المعرفیة و المھارتیة ، و ھنا ال بد من اإلشارة إلى تأثیر الشبكات 

على تغییر قیم و ) المعلوماتیة(رئیة االلكترونیة الوطنیة و العالمیة الخاصة بالوسائط الم

.اتجاھات التالمیذ نحو معارف و خبرات جدیدة ال تتوافق مع البیئة المحلیة  

یوضح ما إذا كان زمالء التلمیذ المبحوث یحترمون تحیة العلم الوطني  ):13(جدول رقم     

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %34.28 24 نعم

 %65.71 46 ال

 %100 70 المجموع

الذي یوضح ما إذا كان زمالء التلمیذ المبحوث یحترمون تحیة ) 13(من خالل الجدول رقم 

34.28العلم الوطني أم ال، حیث نالحظ أن ما یقارب  % من التالمیذ الزمالء یحترمون  
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65.71تحیة العلم حین رفع و خفض العلم الوطني و أن ما یقارب  % من زمالء التلمیذ ال  

رمون تحیة العلم و ھي نسبة كبیرة و إن عدم احترام تحیة العلم شيء سلبي للمجتمع یحت

ینتج عنھ الالمباالة و عدم االھتمام لما یتعلق بالوطن و ما یدور حولھ من قضایا فاحترام 

تحیة العلم تؤسس لحب الوطن و العمل على انفاعھ وتشییده    و بناءه و إن ھذا الخلل على 

نا إلیھ من نتائج غیر مرضیة لصالح المجتمع، یكمن في عدم قدرة مستوى ما توصل

المنظومة التربویة الجزائریة، على خلق الطالب الواعي بشؤون بالده و وطنھ فوصل األمر 

كما أن قضیة التربیة في الجزائر قضیة كم و ) مثل تحیة العلم(حتى إلى رموز السیادة 

تلمیذ وعیا حداثیا وطنیا یسھم في تعزیز كل لیست قضیة كیف فالتعلیم یجب أن یكسب ال

الجوانب المتعلقة بشخصیة الطفل سواء من الجانب المعرفي أو العملیاتي أو الوجداني 

و االتجاھات    العاطفي من ھنا تكون المدرسة أھم الحوامل االجتماعیة لألفعال و السلوكات

بیة و على رأسھا منھاج التربیة في آن واحد فاألمر یرجع إلى محتوى التعلیم و مناھج التر

.المدنیة من أجل تكوین عقلیة منورة بالوطنیة و كل ما تحملھ من معاني  

كما أن المرحلة المتوسطة التي یمر عبرھا التلمیذ خطیرة بما تتمیز بھ من تغیرات على  

و   الجانب الجسدي   : مستوى الجانب السیكولوجي لنفسیة التلمیذ و الجوانب األخرى مثل

العقلي ذلك إلى تعمیق الھوة بین التلمیذ و ما یتلقاه من دروس و عملیات تھدف إلى رفع 

و        مستوى وعي التلمیذ و اكسابھ اتجاھات وطنیة و معرفیة حدیثة تبلور إدراكھ      

تخلق لدیھ قناعة قیمیة حتى تترسخ لدیھ كسلوك ممارس و أسلوب حیاة یؤسس للتماسك 

.االجتماعي  

یوضح ما إذا كانت فترة العلم مھمة للتلمیذ المبحوث  ):14(رقم  جدول  

 %النسبة التكرار االحتماالت

 %41.42 29 نعم

 %58.57 41 ال

 %100 70 المجموع

الذي یوضح ما إذا كانت فترة العلم مھمة للتلمیذ أم غیر مھمة ) 14(من خالل الجدول رقم 

41.42حیث نالحظ أن ما یقارب  % ذ یعتبرون فترة رفع العلم وخفضھ مھمة لھم من التالمی 
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58.57في حین نجد ما یقارب  % یعتبرون فترة العلم غیر مھمة و إن عدم إعطاء فترة العلم  

أھمیة یؤثر سلبا على سلوك التلمیذ الذي یفترض أن یكون رجل الدولة الوطنیة في المستقبل 

مع مما یؤثر على تعزیز ذلك أیضا یؤسس لترسیخ قیم غیر مرغوب فیھا من طرف المجت

حسب (الھویة الوطنیة المشتركة و یرجع ھذا االختالف في النتائج على أن اإلدارة التعلیمیة 

و االجتماعیة و التجھیزیة   باعتبارھا ھي المسؤولة عن تھیئة األجواء النفسیة     ) الباحث

توجیھ وبلورة اھتمام و ال  المساعدة على التعلیم و التعلم و توفیر خدمات اإلرشاد      

التلمیذ و انشغاالتھ و مشكالتھ النفسیة و األسریة و النظر على واقع التلمیذ االجتماعي و 

.الثقافي ألن من وظائف اإلدارة المدرسیة ھو خلق مواطن صالح و فعال في المستقبل  

إنما ھناك  و إن التالمیذ الذین عثروا عن إعطاء اھتمام لفترة العلم لم یكون ذلك من فراغ و

أسباب أدت بالتلمیذ إلى التعبیر عن شعوره و إحساسھ بعبء فترة العلم و ربما یرجع ذلك 

حسب تعلیمة الوزیر المكلف بالتربیة و (إلى أن تكرار رفع العلم و خفضھ صباحا و مساء 

أدى إلى االشمئزاز في نفوس التالمیذ و كرھھم لتكرار ھذا العمل أضف إلى ذلك ) التعلیم

رامج المكثفة التي أثقلت التلمیذ من جمیع النواحي العقلیة        و الجسمیة و النفسیة و الب

كذا الواقع المادي المر الذي یعیشھ التلمیذ الجزائري مقارنھ مع التالمیذ الذین یدرسون في 

 و الفرق الشاسع في جمیع المناحي فال مجال... أوروبا مثل فرنسا، ألمانیا، انجلترا، أمریكا

للمقارنة بینھما ھذا ما یقودنا إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التربویة الجزائریة و 

.طرح مسألة الھویة الوطنیة لمعالجة السلوكات المرضیة التي تعیق التنمیة الشاملة  

  یوضح ما إذا كان التلمیذ المبحوث یتمنى إلغاء فترة العلم): 15(جدول رقم 

سبةالن التكرار االحتماالت % 

 %64.28 46 نعم

 %34.28 24 ال

 %100 70 المجموع

الذي یوضح ما إذا كان التلمیذ المبحوث یتمنى إلغاء فترة العلم ) 15(من خالل الجدول رقم 

64.28أم ال، حیث نالحظ أن ما یقارب  % من التالمیذ یتمنون إلغاء فترة العلم في حین نجد  

34.28ما یقارب  % العلم و إنما ھذه األخیرة تتمنى أن تخفض فترة ال یتمنون إلغاء فترة  
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العلم مرة في األسبوع أو في األسبوعین و المالحظ على ھذا االختالف في النتائج الذي ال 

یخدم المجتمع و الوطن معا، فحسب ما سطرتھ المنظومة التربویة الجزائریة من أھداف و 

ة فقط بل یشمل الھدف الصالح العام و غایات نبیلة مثل إنشاء أجیال ال تخدم الناحیة الفردی

االختیارات الوطنیة التي ما فتيء المشرعون یأملون في تحقیقھا و ھذه االختیارات الوطنیة 

ال تتوافق مع مواقف التالمیذ المبحوثین المعبرون عن إلغاء فترة العلم فبالنظر إلى واقع 

وقف یعتبر طبیعي في رأیي التلمیذ االجتماعي و الظروف االجتماعیة السیئة فھذا الم

فالتلمیذ الحاضر في القسم الذي یفكر في وسیلة المواصالت ال تھمھ فترة العلم بل یحاول أن 

یتغیب على ھذه التحیة التي یراھا مجرد صراع مع الوقت ألن التلمیذ یتأثر بسھولة تامة 

إلظافة إلى أن خاصة في المرحلة المتوسطة التي تطرقنا لخصائصھا في الفصول السابقة با

فترة العلم التي تكون في الساحة العامة أمام جماھیر التالمیذ حیث تتأثر ھذه الشریحة 

عالوة على ذلك عدم توفر ) برودة أو درجات حرارة مرتفعة(بالظروف الطبیعیة القاسیة 

.األجھزة المساعدة على تخفیف حدة ھذه الظروف  

ما ھو إال عقاب موجھ إلى ) صباحا و مساء(إن عملیة تكرار فترة العلم في وقت وجیز  -

التالمیذ و المسؤولین و المعلمین مما ولد االنصراف و العزوف عن فترة العلم لذا كان 

و   لزاما على وزارة التربیة الجزائریة أن تعید النظر في مسألة فترة العلم الوطني         

لى وجود جیل في المستقبل ضعیف في ألن غالبیة التالمیذ یتمنون إلغاء فترة العلم یؤشر ع

أما إذا أردنا أن . بنیتھ و أخالقھ یعید عن أمتھ و وطنھ و قیمھ و ال یحافظ على إنجازاتھ

نحصل على إنسان مؤھل لخدمة وطنھ لھ حس و شعور باالنتماء كان علینا معالجة ھذه 

.المسألة الخطیرة المتعلقة باحترام وسیادة الرموز الوطنیة  

 

 
 
 
 

  یوضح ما إذا كان التلمیذ یتأثر أثناء تردید النشید الوطني): 16(رقم  جدول
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 %النسبة التكرار االحتماالت

 %27.14 49 نعم

 %72.85 51 ال

 %100 70 المجموع

یتأثر أثناء تردید النشید الوطني  الذي یوضح ما إذا كان التلمیذ) 16(من خالل الجدول رقم 

27.14أم ال حیث نالحظ أن ما یقارب  % من التالمیذ المبحوثین یتأثرون أثناء تردید النشید  

72.85الوطني في نجد ما یقارب  % من التالمیذ ال یتأثرون أثناء تردید النشید الوطني  

حیث أثناء مقابلتھم لنا لم نرى في سیماتھم الظاھریة صفات تدل على احترامھم للعلم و 

شید الوطني أثناء تردیده لذلك فإنھ إذا حدث خلل بالتالي ھذا السلوك أدى إلى عدم التأثر بالن

في المنظومة القیمیة ینتج عنھ قیم مغایرة و إن عدم التأثر أثناء تردید النشید الوطني یعني 

قلة اإلحساس و الشعور اتجاه االنتماء الوطني و الوطن كما أن ذلك یؤسس لقیم دخیلة على 

صر المعلوماتیة و اختراق ھذه األخیرة ثقافاتنا و تاریخنا المجید خاصة و نحن في ع

لثقافات الشعوب و جعل اإلنسان الوطني بعید عن وطنھ و مغترب عن مجتمعھ و إن التأثر 

بالنشید الوطني ھو شعور نابع من نفسیة الفرد لیعبر من خاللھ عن تمسكھ بالجماعة و 

ك سلوكا یكون بمثابة الرقعة الجغرافیة التي ینتمي إلیھا و بذلك التأثر یصبح الفرد یمتل

الرباط الذي یحفظ الفرد بموضوع االنتماء كالوطن أو المجتمع أو الجماعة أو المھنة و إن 

اإلنسان الذي ال یتأثر بنشیده الوطني أي ال وجود لمكانة الوطن في شخصیتھ یعني ذلك 

.وجود صراعات داخلیة للفرد ینبغي حلھا باستمرار  

 

 

 

 

 

إذا كان التلمیذ المبحوث یحفظ النشید الوطنيیوضح ما ): 17(جدول رقم   

 النسبة المئویة التكرارات القیم
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 %35.71 25 نعم

 %64.28 45 ال

 %100 17 المجموع

الذي یوضح ما إذا كان التلمیذ المبحوث یحفظ النشید الوطني ) 17(من خالل الجدول رقم 

35.71حیث نالحظ أن ما یقارب  % الوطني و ما یقارب من التالمیذ یحفظون النشید  

64.28% .ال یحفظون النشید الوطني   

فالنشید الوطني ھو بمثابة األغنیة الوطنیة التي نرددھا في المحافل الدولیة و المناسبات 

الوطنیة و من خاللھا یزداد الوعي الوطني و الحس الجمعي و الروح الوطنیة، و حب 

نظام تربوي سواء في الجزائر أو في أي الوطن، و االنتماء إلیھ، فكل فلسفة تربویة في أي 

دولة أخرى من بین أھدافھا ھو خلق إنسان واع، یحترم رموز السیادة الوطنیة          و 

التي كان أحد  1976أفریل  16المؤرخة في  35-76ھذا الھدف یتوافق مع ماكرستھ أمریة 

الشعب الجزائري و نشر بنودھا األساسیة ھو تأصیل الروح الوطنیة و الھویة الثقافیة لدى 

األساسیة و إن ھذه النتائج تعكس حقیقة  ھقیمھ الروحیة و تقالیده الحضاریة و اختیارات

المدرسة الجزائریة التي یفترض أن تنقل إلى الطفل تلك القیم النبیلة التي ال یمكن أن تكون 

لنشء ، كما أن الحیاة دونھا بمعنى تدني دور المدرسة في غرس القیم و المبادئ في نفوس ا

النظام السیاسي الجزائري أصبح عاجزا عن إنتاج نماذج بشریة في مستوى تطلعات تاریخ 

.الوطن المجید، مما أدى ذلك إلى ظھور سلوكات مرضیة خطیرة على المجتمع  

و إن المناھج التربویة و على رأسھا منھاج التربیة المدنیة لم یتطرق إلى قضیة النشید 

قة و إنما كانت اإلشارة إلیھ سطحیة و ما زاد النشید الوطني جھال ھو الوطني بصورة معم

بتر بعض المقاطع منھ في المناھج التربویة الجدیدة خالل إصالحات المنظومة التربویة مما 

.یوحي أنھ خطأ متعمد في حق النشید الوطني  

 أنھ خطأ متعمد في حق النشید الوطني

غالبیة التالمیذ یعكس األزمة التي یتخبط فیھا و إن عدم حفظ النشید الوطني من طرف 

النظام التربوي الفاشل ففي كل مرة یحدث إصالح لھذا القطاع الحساس و لكن ما لمسناه أن 

و    ھذا اإلصالح جانب الواقعیة ھذا من جھة أما من جھة أخرى فغیاب الحوافز       
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و اإلثبات لكل من المعلم        و  اإلمكانیات كأحد الشروط الھامة للنجاح و تحقیق االنجاز

.المتعلم  

إضافة إلى كل ما سبق فإن ظاھرة العولمة شغلت جمیع شرائح المجتمع و أحدثت تغییرات 

عمیقة على مستوى نفسیة الفرد الجزائري خاصة التالمیذ الذین أصبحوا عاجزین حتى على 

.حفظ النشید الوطني  

ذ المبحوث یعرف مؤلف النشید الوطنيیوضح ما إذا كان التلمی ):18(جدول رقم   

 النسبة المئویة التكرارات القیم

 %55.71 39 نعم

 %44.28 31 ال

 %100 70 المجموع

الذي یوضح ما إذا كان التلمیذ المبحوث یعرف مؤلف النشید ) 18(من خالل الجدول رقم 

55.71الوطني حیث نالحظ أن ما یقارب  % النشید من التالمیذ یعرفون من ھو مؤلف  

44.28الوطني و ما یقارب  % من التالمیذ ال یعرفون من ھو مؤلف النشید الوطني  

الجزائري فمعرفة الشخصیات الوطنیة البارزة أمر مھم بالنسبة للتلمیذ فھؤالء الشخصیات 

تركوا بصماتھم التاریخیة و كان لھم مواقف رجولیة و نضالیة بشتى الوسائل من أجل 

ما قدموه ھؤالء كان بمثابة تاریخ األمة الذي حول المستعمر تزییفھ و الحركة الوطنیة و إن 

داخل الوطن و خارجھ فقد حاول ...تضلیلھ فكافحوا بالقلم في الكتب و المجالت و الجرائد 

المستعمر الفرنسي على مر العقود أن یطمس الشخصیة الوطنیة بأن بالدھم فرنسیة في 

ضیھا و من أمثال ھؤالء الرجاالت مؤلف النشید حاضرھا و مستقبلھا و رومانیة في ما

الوطني الجزائري مفدي زكریا و لو ال ھؤالء لكانت عملیة سلخ الشخصیة الوطنیة سھلة 

للغزاة فھم إذن شكلوا مانعا حصینا للھویة الوطنیة القومیة الجزائریة ضد كل تھدید تتعرض 

الوطنیة خالل مرحلة نشاطھا لھ سواءا كان داخلیا أو خارجیا لذلك كان شعار الحركة 

و الجزائر       الذي ناضلت تحت لوائھ ھو اإلسالم دیننا و العربیة لغتنا ) 1925-1954(

)1(. وطننا  
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و علیھ فإن معرفة مؤلف النشید الوطني بالنسبة للتالمیذ أمر مھم ألن ذلك یقود اللبنة 

ر المناھج التربویة في األساسیة الممھدة لصناعة الحاضر أو المستقبل و ھنا یكمن دو

ترسیخ مثل ھذه القضایا المتعلقة بالتاریخ و ما یحملھ من أحداث و إن نتائج الجدول توحي 

.إلى أن التلمیذ ما زال ال یعرف مؤلف النشید الوطني فھناك تدنى في استیعاب ذلك  

یوضح بماذا یرتبط النشید الوطني في ذھن التلمیذ ):19(جدول رقم   

كرارالت االحتماالت  النسبة المئویة 

 %41.42 29 االستقالل

 %35.71 25 االعتزاز بالتاریخ

 %22.85 16 التشیید و البناء

 %100 70 المجموع

الذي یوضح بماذا یرتبط النشید الوطني الجزائري في ذھن ) 19(من خالل الجدول رقم 

41.42التلمیذ، حیث نالحظ أن ما یقارب  % لوطني في ذھنھم من التالمیذ یرتبط النشید ا 

باالستقالل و الحریة التي راح ضحیتھا أكثر من ملیون و نصف الملیون شھید و أن ما 

35.71یقارب  % من التالمیذ یرتبط النشید الوطني في ذھنھم االعتزاز بالتاریخ فیما قاربت  

22.85% ذلك  من التالمیذ الذین یرتبط النشید الوطني في ذھنھم بعملیة التشیید   و البناء و 

من خالل ما یتضمنھ من قیم و مبادئ و أسس و رموزا مقدسة تدعوا إلى البناء و التشیید و 

الحفاظ على كیان الوطن كل ذلك یساعد على إعداد التلمیذ لتمكینھ من المشاركة االیجابیة 

بأداء الوظائف و األعمال التي تسند إلیھ في المجتمع بدافع حب الوطن و الحس الوطني 

.الشاملبمعناه   

 

یوضح ما إذا كان التلمیذ یعرف المعالم األثریة الوطنیة): 20(جدول رقم   

 النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 %15.71 11 نعم

 %14.28 10 ال

 %70 49 بعضھا
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 %100 70 المجموع

الذي یوضح ما إذا كان التلمیذ یدرك جیدا المعالم األثریة ) 21(من خالل الجدول رقم 

15.71یة حیث نالحظ أن ما یقارب الوطن % من التالمیذ یعرفون المعالم األثریة الوطنیة و  

14.28أن ما یقارب  % 70من التالمیذ یجھلون المعالم األثریة الوطنیة و أن ما یقارب   % 

من التالمیذ ال یعرفون سوى البعض من ھذه المعالم و انطالقا من ھذه النتائج نستنتج أن 

عرفون قلة قلیلة من المعالم األثریة الوطنیة الداخلة ضمن ما یحتویھ التراث أغلبیة التالمیذ ی

و عادة ما تكون ) المعالم األثریة التاریخیة، التراث الطبیعي كالمناظر(الوطني بكل أنواعھ 

المعالم األثریة الوطنیة و العالمیة محددة بدقة تامة تحت وجھة العلم          و العلماء 

ذا اإلطارالمختصین في ھ  

و   و إن إدراك التلمیذ للمعالم األثریة الوطنیة یساعد على الفھم الجید لحقیقة تاریخ الوطن 

حقباتھ الماضیة بشقیھا القریب و البعید ذلك لحقیقة للطفل خاصة في مثل ھذه المرحلة 

       الھامة من حیاتھ، ألن المدى تجسید القیم و االتجاھات في ھذا السن بالذات یبقى معلق

و محفوظ على المدى البعید و یتأتي اإلدراك الجید لقیمة ھذه المعالم الھامة الوطنیة من 

خالل المناھج التعلیمیة التي تقوم بالشرح و التحلیل و التوضیح بعمق و التي تمھد       و 

 تؤسس ألجیال یحتفظون بالتراث الوطني كقیمة محبوبة في نفوسھم 

و    التي تنظمھا اإلدارة المدرسیة خاصة في أیام العطل        و عن الرحالت المدرسیة 

المناسبات و االحتفاالت تساھم في التعریف بالمعالم األثریة الوطنیة على أرض الواقع 

فیسھل على التالمیذ معرفتھا و إن ذلك یجعل الطفل یحب التراث الوطني و یتمنى العودة 

سس في شخصیتھ نظرة شاملة و سلیمة حولھا و إذا كان لزیارة المعالم األثریة و بالتالي تتأ

التلمیذ یجھل المعالم األثریة الوطنیة فإن ھذا یستلزم جھل المعالم الدولیة المصنفة ضمن 

.أحسن و أجمل التراث العالمي مما ینتج على ذلك االنعزال و التقوقع حول الذات  

العلم الوطني من طرف یوضح ما إذا كان ھناك رقابة عند رفع ): 21(جدول رقم 

 المسؤولین

 النسبة المئویة التكرار االحتماالت

 %28.57 20 نعم
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 %47.14 33 ال

 %24.28 17 أحیانا

 %100 70 المجموع

الذي یوضح ما إذا كان ھناك رقابة عند رفع العلم الوطني من ) 21(من خالل الجدول رقم 

28.57طرف المسؤولین حیث نالحظ أن ما یقارب  % لتالمیذ یقرون بوجود رقابة عند من ا 

أي مسؤولیة اإلدارة بصفة ...) مراقبین، مدیر(رفع العلم الوطني من طرف المسؤولین 

47.14عامة و أن ما یقارب  % ال أي ال توجد رقابة عند رفع العلم الوطني من : أجابوا بـ  

24.28طرف المسؤولین في حین نجد نسبة  % العلم من  من التالمیذ یرون أن مراقبة رفع 

طرف المسؤولین تكون أحیانا و من خالل ھذه النتائج نستنتج أن ھناك جانب كبیر من 

اإلھمال و الالشعور بھذه المسؤولیة الملقاة على عاتق اإلدارة المدرسیة و مسؤولیھا و عدم 

إنصاف لحق العلم الوطني فرغم وجود تشریعات و قوانین تدعوا إلى القیام بالمھام على 

:جھ و منھاأحسن و  

و المحدد لمھام مساعدي التربیة و من  13/11/1991المؤرخ بتاریخ ) 832(القرار رقم 

و   أبرز المھام السھر على احترام التالمیذ للنظام تحلیھم باالنضباط و تنظیم حركة التالمیذ

تھاون من بما فیھا مراقبة رفع العلم إال أن الواقع یثبت ال ) 1(مراقبتھا أثناء جمیع األوقات

طرف ھؤالء المسؤولین اتجاه مھامھم الموكلة إلیھم ھذا ما یدفع بالتلمیذ على اعتبار العلم 

الوطني شیئا عادیا و یولد التدني في الحس الوطني لدى الناشئة و ال یساھم ذلك في إنضاج 

.قیمة المواطنة و الوعي الجمعي  

یتھا في تكوین األجیال على حب إن تحیة العلم سنة حمیدة في كل الدول، ونظرا ألھم -

الوطن و احترام مقوماتھ و االعتزاز بكل مظاھر الشخصیة الوطنیة و جب التأكید على 

الترتیبات التي یجب اعتمادھا لتحقیق األھداف التربویة و التكوینیة التي تصبو إلیھا 

:منظومتنا التربویة و كان من الضروري مایلي  

لكافة التالمیذ ألدائھ أثناء رفع العلم الوطنيضرورة تحفیظ النشید الوطني  -  
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ضرورة حضور حفل تحیة العلم ، التالمیذ و كل الحاضرین في المؤسسة في وقفھ إجالل  -

.واحدة  

.)1(یشرف على مراسیم تحیة العلم مدیر المؤسسة بنفسھ و جمیع المؤطرون األعوان -  

:نتائج الدراسة: ثالثا   
:و الذي مفاده :ألولالتساؤل الفرعي ا ناإلجابة ع  

ما ھي القیم الوطنیة المتعلقة باحترام رموز السیادة الوطنیة التي تضمنھا كتاب  -

  التربیة المدنیة للسنة أولى متوسط؟

. من خالل تحلیل مضمون كتاب التربیة المدنیة للسنة األولي متوسط اتضح لنا جلیا -

كما أن ھذه . یادة الوطنیةأن ھذا الكتاب یبرز قیما وطنیة تتعلق باحترام رموز الس

الرموز تحوي قیما أخري لتمكین التلمیذ من معرفتھا معرفة جیدة عن طریق 

النشاطات المدرسیة والمواضیع المقررة، واألشكال والصور المعبرة عن ذلك، وھي 

كلھا وسائل مستعملة في منھاج التربیة المدنیة إلعطاء التلمیذ نظرة تمحصیھ  معمقة 

 .وكذا تبسیط األفكار والمعاني قدر المستطاع. المنھاج أكثر في محتوي

وعند تحلیلنا للمنھاج المعني تم التوصل إلى مجموعة من القیم الوطنیة المتعلقة  -

 .باحترام رموز السیادة الوطنیة

  

:وعلیھ تتمثل ھذه القیم في   

.احترام التراث والتمسك بھ- 1  

.االعتزاز بمآثر التاریخ - 2  

.المنشآت العامة الحفاظ على - 3  

.حب الوطن واالعتزاز بھ - 4  

.قیم الدیمقراطیة و المواطنة وحقوق اإلنسان - 5  

ولقد تم توضیح ھذه القیم الوطنیة بدقة وترتیب، ومن خالل تحلیل المضمون بشقیھ الكیفي  -

والجداول توضح ذلك في ھذا اإلطار المنھجي الخاص بالجانب المیداني، . والكمي
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النسبة المئویة، وكذلك عند الرجوع الى المنھاج المحلل نالحظ ھناك محاور بالتكرارات وب

تعالج ھذه المواضیع المقسمة تقسیما منطقیا، والتي تراعي حساسیة لمرحلة ) مجاالت( 

.التعلیم المتوسط، وكذا المرحلة العمریة للتلمیذ  

 اإلجابة عن التساؤل الفرعي الثاني: والذي مفاده:
لتربیة المدنیة للسنة أولي متوسط قیمة المواطنة؟كیف عالج كتاب ا  

من خالل تحلیل مضمون كتاب التربیة المدنیة، تبین اشتمالھ على قیم تؤسس لفكرة  -

إن نتائج البحث الموضحة . المواطنة، وما احتوت علیھ من مواصفات ومؤشرات تخدمھا

طریقة الكیفیة، تشیر الى في الجداول بالطریقة الكمیة، والتحلیل للمواضیع واألفكار بال

وجود قیمة المواطنة في المنھاج، حیث احتلت مجاال خاصا بھا، یحتوي على ستة مواضیع 

تشرح المواطنة، وكل ما یتعلق بھا، وكیفیة ممارستھا على أرض الواقع، وكشف ) 06(

الكتاب الطرق واألسالیب الحضاریة التي من خاللھا یمكن أن نفھم ونؤدي واجبنا اتجاه 

المجموعة الوطنیة، وكیف ندافع ونسترجع حقوقنا، وتطرق المنھاج أیضا إلى بعض المواد 

التي نص علیھا الدستور وقوانین الجمھوریة الجزائریة التي تسمح للمواطن بأن یمارس 

وظھر ذلك جلیا في الصور المعبرة عن ھذا . حقھ في المواطنة بكل دیمقراطیة وحریة

یم، الحق في العمل، الحق في االنتخاب، الحق في اإلقامة، الحق الحق في التعل: الحق، مثل

في التعبیر وإبداء الرأي، الحق في الصحة والرعایة، الحق في الراحة، الحق في الحمایة، 

.الخ...الحق في المنح العائلیة  

الى غیر ذلك من الحقوق التي تتمیز بھا المواطنة، وفي المقابل تطرق كتاب التربیة المدنیة 

احترام القانون، : الى شرح الواجبات التي ینبغي على المواطن تأدیتھا واحترامھا مثل

احترام الغیر، احترام العمل وإتقانھ، دفع الضرائب، المحافظة على وسائل العمل، واجب 

الخدمة ( المواظبة، األخالق الحسنة، تحمل المسؤولیة، تأدیة الواجب الوطني               

ولقد بین الكتاب أھم النشاطات التي من خاللھا یفھم . الخ....ساعدة الغیر، م)العسكریة

كما نجد في الكتاب الكثیر من . التلمیذ قیمة المواطنة وكیفیة ممارستھا على أرض الواقع

األشكال والصور التي طغت على كل المواضیع والتي عالجت طرق وأسالیب ممارسة 
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بلورة وعي التالمیذ من خالل الحوار مع األستاذ، المواطنة، لتكمل بذلك دور المنھاج و

.ومناقشتھ لھم  

ولقد حاول المنھاج أن یبرز جملة من القیم المدنیة إلدراك معني المواطنة ومعني  -

وإن الحریة وتحمل المسؤولیة، طریق المجتمع للتقدم والنھوض . الحقوق والواجبات

ح قیمة المواطنة، من خالل إبراز كما سعي الكتاب المدرسي المحلل الى توضی. الحضاري

تنمیة مھارات الحوار، والتفاوض، وإدارة : قیم مھمة لممارسة المواطنة المتساویة مثل

االختالفات، وصنع القرار، والقدرة على التعبیر، والتأكد على أھمیة التعدد والتنوع، 

المنھج  بستیعاوالمغایرة كسمات أساسیة في المجتمع الجزائري، واإلنساني بشكل عام، وا

العقالني في التفكیر، والبحث كثقافة تعكس اتجاھات عقالنیة نحو البیئة المحیطة بالطفل 

كما عالج المنھاج المقرر على التالمیذ المؤسسات واآللیات التي من . وكذا المحیط العالمي

إلدراك وترسیخ الوعي القانوني . خاللھا نكون على أشد اإلدراك الحقیقي لممارسة المواطنة

الجمعیات، ( حق المجتمع في حریة تشكیل التنظیمات المدنیة واألھلیة         

  ...)االنتخابات

ومجمل القول أن كتاب التربیة المدنیة یستھدف إكساب التالمیذ معارف ومھارات،  -

وثقافة تنمي لدیھم اتجاھات ومیول متنوعة، تمكنھم من االندماج، والمشاركة في الشأن العام 

أي أنھا عملیة بناء القدرات لكي یرسخ في وعي التلمیذ . اعیا واقتصادیا وسیاسیااجتم

ھذا األخیر یعبر عن حاجات المجتمع وأھدافھ وفلسفتھ، . الرؤیة الحداثیة للنظام السیاسي

ومنھا یكون التالمیذ مواطنین یفھمون معني المواطنة ویمارسونھا على أرض وطنھم 

 . ح بذلك أسلوب حیاة ثقافي ممارسبطریقة سلوكیة حدیثة، وتصب

: والذي مفاده: التساؤل الفرعي الثالث ناإلجابة ع  
 ما مدي رسوخ القیم الوطنیة التي احتواھا كتاب التربیة المدنیة في نفوس التالمیذ؟

وتأكیدا لنتائج البحث الموضحة لوجود القیم الوطنیة المحتواة في كتاب التربیة المدنیة  -

سط، قام الباحث بتوزیع استمارة مقابلة شملت أسئلة یسعي من ورائھا إلى للسنة أولي متو

ھل القیم الوطنیة الواردة في . معرفة مدي رسوخ القیم الوطنیة في نفوس التالمیذ؟ بمعني 

الكتاب المدرسي، مجسدة في الواقع الیومي للتلمیذ؟، ووزعت استمارة المقابلة على عینة 
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، والعمر )ذكور، إناث(المرحلة المتوسطة تتباین تبعا للجنس  مكونة من سبعین تلمیذا، في

، وبمساعدة األساتذة )أولي متوسط، ثانیة متوسط، ثالثة متوسط، رابعة متوسط ( والمستوي 

المختصین في مادة التربیة المدنیة الذین تمت معھم مقابالت مفتوحة وحرة، وكذا مستشارین 

:ليفي التوجیھ، ولقد أفرزت النتائج مای  

بالرغم من وجود نصوص، ومواضیع محتواة في كتاب التربیة المدنیة تخدم القیم الوطنیة  -

.إال أنھا في الواقع غیر موجودة بصفة كبیرة  

أغلب التالمیذ الذین كانوا معنا أثناء إجراء االستمارة الستجوابھم، لم یطبقوا ما درسوه  -

.افي واقعھم الیومي سواء داخل المدرسة أو خارجھ  

یعد العلم الوطني رمزا من رموز السیادة الوطنیة، وتأصیال لروح الوطن والوطنیة في  -

نفس التلمیذ، إال أن الواقع یثبت خلو نفسیة التلمیذ من أي شعور جیاش، أو عاطفة حماسیة 

.باالنتماء لھذا الوطن  

ع وینزل بالنشید من خالل مقابلتنا للتالمیذ كشفنا أن العلم الوطني في بعض الحاالت یرف -

مما ولد نفورا لدي التالمیذ اتجاه العلم . الوطني، وفي حاالت أخري ال وجود للنشید الوطني

.المفدى  

غیاب التربیة األخالقیة لدي غالبیة التالمیذ سواء اتجاه رموز السیادة الوطنیة أو اتجاه  -

لتلمیذ واألستاذ، وبین التلمیذ األساتذة واإلدارة المدرسیة، بمعني عدم االحترام المتبادل بین ا

احترام . احترام تحیة العلم، المحافظة على الوسائل التعلیمیة: مثل( وما یتعلق بالقیم الوطنیة 

احترام قیمة العلم . نظام المؤسسة، احترام الغیر، احترام نظافة القسم والمؤسسة التعلیمیة

)الخ....  

حة والموجھة والمسترشدة، واحتواءه رغم توفر الكتاب على النصوص والمواضیع الصری

على مواد قانونیة تنص على كل كبیرة وصغیرة فیما یتعلق بجمیع القواعد والمبادئ العامة 

التي تنظم التالمیذ، وبث فیھم روح االنضباط والسلوك الحسن والقیم الوطنیة وغیرھا 

.الداعمة لثقافة التلمیذ الوطنیة  

یم  - ا سبق نستنتج أن الق ي من خالل م ر مرسخة ف اب غی ا الكت ي احتواھ ة الت الوطنی

ة ك لصورة دقیق ذه الدراسة . نفوس التالمیذ، والنتائج المتحصل علیھا تبین ذل ائج ھ ذا نت وك
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ط      ة البحث فق ( توصي بعدم تعمیم ھذه األحكام، ألنھا غیر شاملة وإنما تقتصر على عین

 ).تلمیذ 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصیات واقتراحات
تطیع أن نستخلص من المناقشات السابقة جملة من النقاط العریضة التي یراھا واآلن نس

:الباحث قاعدة أساسیة في بناء اإلنسان الوطني  

ھ - وي برمت فھي . تعتبر المدرسة العمود الفقري الذي ترتكز علیھ أھداف النظام الترب

ة وال ریة الوطنی وي البش اء الق ة لبن یم والتربی ات التعل وم بعملی ي تق ة الت ة الدافع قومی

ا املة امبریقی ة الش تراتیجیات التنمی ق اس ى . لتحقی روري عل ن الض ان م ا ك وھن

رات  ة والتغی ة المحلی ي البیئ یدة تراع ة رش ات تعلیمی عوا سیاس ؤولین أن یض المس

  .العالمیة الراھنة
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إن عملیتي االنتقاء والتنظیم لمحتویات البرامج التربویة أمر ال مفر منھ، إذا أردنا أن  -

 .بقي المدرسة تؤدي دورھا الھادف في المجتمعت

). المحتوي، األنشطة، األھداف، التقویم( إن المناھج التربویة بعناصرھا المكونة لھا  -

وده،  ي تس ادئ الت یم والمب ع، والق افي للمجتم راث الثق ل الت ب أن تحم ن الواج م

ا اھج التربوی.واالحتیاجات والمشكالت التي یھدف إلي حلھ ة یتشكل وفي ضوء المن

  .إطار متسق لبلوغ غایات المجتمع المسطرة

روري  - ن الض ان م ة إذا ك ة التعلیمی ان للعملی ان محركت م قوت تاذ أو المعل إن األس

درس  االھتمام بھما والعمل على رفع مستواھما االجتماعي والثقافي لنحصل على الم

  .الجید ذى الكفاءة العالیة

إلنطالق منھا أساسا، في بناء الشخصیة البد من وضوح األرضیة النظریة الواجب ا -

ة   القاعدة ة و المعرفی ة و النفسیة و االجتماعی التي تتحدد من خاللھا المعالم التاریخی

ا أساسیا  ا مقوم ة باعتبارھ ة القومی و اللغویة للمواطن الجزائري و ھنا نتكلم عن اللغ

  من مقومات الشخصیة الجزائریة و الدعوة إلى تعمیمھا

ر إلى عنصر الخبرة الرشیدة الواعیة الموضوعیة الخالیة من النوایا إن االفتقا -

السیاسیة المغرضة التي تضع مصلحة األمة التاریخیة الماضیة و الحضارة 

المستقبلیة في المقام األول من مشاریع الدولة اإلصالحیة التربویة في مجال تألیف 

 .الكتاب المدرسي

اعھا التي جعلت المنظومة التربویة الجزائریة و تخطیط المناھج التعلیمیة بكل أنو  -

و في ھذه  تخطو خطوة إلى األمام و خطوة إلى الوراء منذ االستقالل إلى یومنا ھذا

النقطة تؤكد على أھمیة الخبرة العلمیة و التقنیة و التكنولوجیة في تنمیة روح التكیف 

الذي یضمن ألمتنا و  و اإلبداع و مسایرة التطور المستمر للمعرفة لتحقیق التوازن

وطننا البقاء و االستمرار ضمن حركیة و دینامیكیة تجعل نظام التربیة عامل انسجام 

 .و وحدة و تقدم و ازدھار

إن األخذ بمبادئ اإلدارة الحدیثة أمر مھم لتكوین اإلنسان الصالح اإلیجابي         و  -

الشدیدة و استخدام التقنیات معنى ذلك االبتعاد عن الطابع التقلیدي الممل و المركزیة 
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الحدیثة في كل المؤسسات الرسمیة و غیر الرسمیة ذلك یعمق مبادئ            و 

آراء األفراد في المشاركة العامة التخاذ القرار ما ینتج زیادة رباط التماسك بین 

 .المجتمع و المدرسة

كواقع مراعاة مسالة الفروق الفردیة و عدم إھمالھا و التعامل معھا   -    

تقویة خصائص الھویة الوطنیة في النظام في النظام التربوي لحمایة األجیال  -

الحاضرة و القادمة من الذوبان في األخر أي التمسك بمقومات الشخصیة الوطنیة 

الوطن "التاریخ الوطني"الثقافة العربیة للجزائر"الدین اإلسالمي" اللغة العربیة"

  ".الجزائري
 
 

 

 

 

 
 


