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 مقدمة

القرن الحادي و العشرين تغيرات سريعة  في شتى مجاالت الحياة، كما أن  يشهد      
 المعاصر التي يشهدها العالم و التكنولوجية و االقتصادية و االجتماعية الثورة المعرفية

و في ظل في الوقت الراهن، و انتشار وسائل االتصال الحديثة و التقنيات المتطورة، 
األداة الذي يعد   ،ألقت بظاللها على بنية النظام التربوي  التي السريعةهذه التحوالت 

ا ــــعداده علميا و تربويقدراته المعرفية و المهارية، و إ  ة في تنشئة الفرد و تنميةـــالفاعل
، منفتحا على المجتمع مساهما في بنائه و تطوره في فعاالو اجتماعيا ليصبح عنصرا 

 ة، و بقيمه االجتماعية و الوطنية.الثقافات األخرى متمسكا بهويته الثقافي

في  صياغة هذه التغيرات يتطلب إعادة مواكبةو عليه فإن إعداد االنسان القادر على      
لتي تستخدم في النظم التعليمية من حيث المنهاج و طرق التدريس و التقنيات الحديثة ا

تقوم على مبادئ التخطيط التربوي الفعال الذي أسس جديدة  علىالعملية التعليمية، و ذلك 
 .للتربية كانات المادية و البشرية المتاحة لتحقيق األهداف االجتماعيةستوعب االمي

من خاللها اتجاهاته تعكس النظام االجتماعي و تتحدد  لسفة التربية في أي مجتمع ن فإ   
بصفة عامة و األهداف االجتماعية بصفة  و مساراتها األهداف التربوية و تطلعاته،  في ظل

مناهج  كفايات تدريسية و تعد لبنة أساسية في بلورتها و صياغتها حتى تترجم إلى  خاصة،
 و برامج قصد إعداد المواطن وفقا لرهان المجتمع و تطلعاته. 

التي يستطيع  إن صورة جزائر الغد التي تشارك التربية في صناعتها، باعتبارها الوسيلة   
و رسم رؤية مستقبلية قوامها  المجتمع من خاللها المحافظة على ماضيه و تجديد حاضره،

، و لذلك يستوجب على المؤسسات التربوية في صورتها المزاوجة بين األصالة و المعاصرة
 االجتماعية للتربية. هدافاألالجديدة المنشودة أن تستلهم 



يةدور األداء التربوي لألستاذ في تحقيق األهداف االجتماعية للترب                 مقدمة  
 

 ب
 

و ترسيخها فكرا و ممارسة، فالقيم  لتنمية القيممرتكزا أساسيا تعد المؤسسات التربوية و 
تنمى على الهوية الثقافية،  أنواعها سواء كانت قيم اجتماعية، أو وطنية، أو ثوابت  باختالف

بالنشاط التربوي الذي يمارس داخل القسم، ليتسع مجالها إلى المجتمع  مستوى الممارسة، بدء
االجتماعية للتربية في المنظومة التربوية الجزائرية هو حديث  العام، إن الحديث عن األهداف

 عن بيئة متكاملة العناصر و األبعاد في العملية التعليمية .
إلى جعل التلميذ ينمو وفق توجهات و قيم تستهدف المؤسسات التربوية لذلك  تسعى     

الواجبات كل ذلك إدماجهم في محيط اجتماعي تسوده روح المسؤولية و الوعي بالحقوق و 
 في إطار ديمقراطي مبني على العدل و التسامح و الحرية و احترام الرأي اآلخر .

و يعد األداء التربوي لألستاذ أداة النظام التربوي في تحقيق فلسفة التربية بأبعادها التربوية    
الذي يعيشون معتقدات المجتمع قيم و  و ذلك بإكساب التالميذ االجتماعية، و التعليمية و

إيجابية تجاهها، و ذلك باعتبارها دعامة أساسية للبناء االجتماعي  ن اتجاهاتـــ، و تكويهـــفي
 و توازنه.

تأسيسا على ما سبق يتضح أن دور األستاذ في أي نظام تربوي، يتوقف على مجموعة من  
ـــة و المتداخلـــل المتشابكـــالعوام ــــلمفهي تشكل االطار المرجعي ــة التــ ـــوم العمليـ ـــــة التربويـــ ة، ــــ

و مهما اختلفت آراء الدارسين و الباحثين حول دور األداء التربوي لألستاذ يبقى عامال 
 ملية التعليمية أو إفشالها، ذلك أن وظيفة األستاذ لم تعد عملية آليةحاسما في إنجاح الع

قدرات  إذ يمثل األداة الفاعلة في توجيه ،تلقينية تقتصر على تلقين المعلومات إلى التالميذ
 التالميذ الثقافية و االجتماعية و تنمية شخصياتهم بصورة عامة.

ـــرح مشكلــة الدراســـة  تناولنـــا    في الفصل األول الذي ناقش موضـوع الـــدراســـة من حيث طـــ
و أهميتها، مبررات اختيارها ثم أهدافها، ليتم بعدها تحديد مفاهيم الدراسة، باإلضافة إلى ذلك 

 تضمن هذا الفصل عرض لبعض الدراسات السابقة التي لها عالقة بالدراسة الراهنة.
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لفصل الثاني يدرج تحت عنوان األداء التربوي لألستاذ، فقد خصص لمناقشة كل ما أما ا   
ــإلى مكونات األداء التربوي، من طرائدبيات المتغير، حيث تم التطرق يتعلق بأ س، ــــق تدريـــ

 مل المؤثرة في األداء التربوي، لنعرج و أنشطة مدرسية و تقويم، لنقف بعد ذلك على العوا
التجاهات الحديثة في برامج تكوين األساتذة، وصوال إلى العنصر األخير في بعدها على ا

 الفصل و الذي تضمن تكوين أساتذة التعليم في الجزائر.

األهداف االجتماعية للتربية ويضم في طياته  الثالث الذي يتمحور حول الفصل لنصل في   
ا، و تطور التفكر التربوي و طبيعته تتمثل في التربية من حيث تعريفها، أهميتهاعناصر 

 عبر العصور، لنعرض في أخر الفصل األهداف االجتماعية للتربية.

بع باعتباره حلقة وصل بين المتغير المستقل و المتغير لننهي القسم النظري بفصل را   
 األهداف االجتماعية للتربية  التربوي لألستاذ و األداء التابع حيث تم التناول فيه العالقة بين

ن خالل توضيح العالقة بين األبعاد التي تم تحديدها في الدراسة للكشف عن طبيعة م
العالقة، و أخيرا عرض أهم النظريات المفسرة للموضوع، دون نسيان الموقف النظري للدراسة 

 الراهنة.

أما الفصل الخامس فخصص لإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية و يتضمن فرضيات    
الدراسة، مجاالت الدراسة ) المكاني، الزمني، البشري (، المنهج المتبع في الدراسة، و أدوات 

و أخيرا أساليب المعالجة  جمع البيانات ) المالحظة، المقابلة، استمارة االستبيان (
 االحصائية.

الجزئية و الفصل السادس الذي اختص بتحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائج   
متبناة، ليتم بعدها عرض النتائج العامة في ضوء الدراسات السابقة و النظرية الللفرضيات 

 للدراسة.
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  إشكالية الدراسة : 1- 
تتشابك فيها في بنيتها، ظاهرة تربوية اجتماعية تشكل األهداف االجتماعية للتربية    

ها في ذات، و تتبلور في تكوينها آمال الفرد و المجتمعالواقع، و تتكامل ب معطيات الفكر
ضها الحياة متلكه من قدرة على مواجهة التحديات التي تفر الروح الحضارية للمجتمع، بما ت

بمعطياتها الحضارية و االنسانية، و في جدل التفاعل بين هذه المكونات تتبلور األهداف 
حديد و ثقافية مركبة في تكوينها، يرتكز إليها المجتمع في سعيه لت التربوية في بنية اجتماعية

 في المستقبل.  لإلنسانصورة المنشودة ال
هي الخطوة األولى  ، وة أساسية في البناء التربوي بنل تعد االهداف االجتماعية للتربية    

و إبراز  لتحقيق غاياته  في المجال التربوي  يعتمد على وضع استراتيجيات  ألي عمل منظم
ــــة للمجتمـــــع شتق من السالهدف التربوي كتصور مستقبلي ي و يتجلى ،أولوياته ، ياســــة التربويــ

االجراءات المقننة، و غالبا ما ينظر إلى  مجموعة من عبر و هذا التصور يتحول إلى حقيقة
إطار خصوصيته و حاجاته في  األهداف على أنها ترجمة لغايات المجتمع التربوية في

 .تحقيق التنمية الشاملة
إلى تحقيق هدف أو أكثر من التربية، و قد تكون هذه  يسعى كل مجتمع و من هنا  

ــــة أو ضمنيــــاألهداف معروف ــــو تختل ،ةــ ــــف أغراض التربيـ ـــة باختـ ـــالف المجتمعـ و درجة  ،اتـ
  .السائدة فيهااالقتصادية و السياسية و الدينية و الظروف االجتماعية و  اـــتقدمه
و األهداف االجتماعية للتربية من المفاهيم األساسية التي القت اهتماما كبيرا من قبل    

في خلق وحدة فكرية ظرا للدور الكبير الذي تلعبه التربية ن،العديد من علماء االجتماع 
ألن األهداف االجتماعية ترتكز على  ،و تماسكهم متفاعلة، تؤدي إلى ترابط أفراد المجتمع

  .السياق الثقافي االجتماعي من حيث المنشأ و التكوين
تماعية التي م و المؤسسات االجي للمجتمع عبارة عن نسيج من النظالبناء االجتماعإن    

تماعي هو العمل على إعداد و دور التربية كنظام اج االجتماعية،تتحدد داخلها العالقات 
مصلحة الجماعة و المشاركة في نهضة  التزامه، و هذا البناء االجتماعي للتكيف مع الفرد

بما المجتمع و تماسكه، و المحافظة على تراثه و قيمه االيجابية، و احترام نظامه و قوانينه 
 كيان الفرد و المجتمع.يضمن سالمة 
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المجتمع و  اظ علىــــية التي تسعى إلى الحفالمدرسة من أهم مؤسسات التنشئة االجتماع و   
تماسكه من خالل تحقيقها ألهدافها في تكوين الشخصية االجتماعية للفرد ليكون منسجما و 

لمجتمع، و في ظل ما تتعرض له منتميا إلى مجتمعه و قادرا على المشاركة االيجابية في ا
اق ـــالمجتمعات عامة و النامية على وجه الخصوص، من أزمة متعددة األبعاد في سي

ــرات الناتــــالتغي ـــ ـــجـ ــــة و تطــــاتيــــورة المعلومــــة عن الثـ ال ـــــة و االتصـــــائل التكنولوجيـــــور الوســـ
حول نوع ، و تنوع طبيعة القضايا الفكرية ت االجتماعيةلناتجة عن التحوالو التغيرات ا

في أنظمة  أدى ذلك إلى إعادة النظربة المتطلبات المتجددة، االنسان الذي يستطيع مواك
 تعديل النظم التربوية لتحقق األهداف المنشودة في أقل وقت ممكن. التنشئة االجتماعية و

ة و إعداد قيم المواطن ة االهتمام بتفعيللى الجزائر ضرور و قد أوجبت هذه التحديات ع   
ة لهويالقيم االجتماعية  لديهم، و الحفاظ على التراث الثقافي و ا مواطنين صالحين و تنمية

عناصر الثقافة و المهارات المطلوبة للتفاعل  ناشئةال باكسالثقافية للمواطن الجزائري، و إ
ـــمع محيطه من خالل أن ــواع النشاطـــــــ ــــ ــات التي تتطابـــ ة، ـــــة للتربيــــــق مع األهداف االجتماعيـــــ

 و العالقات داخل الجماعات و تطوير األدوار و نماذج السلوك المتعلقة بها.
 األداء التربوي  ا كبيرا علىيعتمد في تحقيق أهدافه اعتماد   الجزائري  إن النظام التربوي    
في النهوض بمستوى  ةعملية التعليمية، و الركيزة األساسيورا هاما في المح، باعتباره ستاذألل
ه نجاح التربية في بلوغ غاياتها و تحقيق دورها يعليم، و العنصر الفعال الذي يتوقف علتال

 لمجتمع.افي بناء 
االستقالل من الناحية النظرية الدعوة إلى القيم و المعايير  ذحاولت المدرسة الجزائرية من   
يجب أن يتحلى بها التلميذ، و ذلك من خالل محتوى البرامج و المناهج  التي المبادئو 

ــــالديمقراطيتنادي بالتحلي بقيم التسامح و التعليمية التي  ـــة و االنسانيـــ ــــ ــة، و احتـــ ـــ ــرام الغيـ ر ـــ
مفروض و أرائهم، و العدل و المساواة، فنظرا للجهود التي بذلتها المنظومة التربوية، من ال

أنها تجسدت في  أفعال التالميذ و سلوكهم في المواقف االجتماعية المختلفة، لكن نتائج 
وجود فجوة بين ما حدده فقد كشف الواقع التعليمي،  لدراسات أثبتت عكس ذلك،األبحاث و ا

 النظام التربوي من غايات و أهداف، و نوعية و جودة المردود التربوي. 
ــي الحقل التربوي، يواجهلقد أصبح العاملين ف    النظام المدرسي  ون ــــذ ال يحترمــــــــون تالميـــ

ـــراف ـــــة، باإلضافـــــــاالجتماعي و  األعــ ــــار مشكالت تربويــــة إلى انتشــــ ـــة اجتماعيـــ ة كالعنف، ــــ
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ن و التعدي و التسرب المدرسي، و تعاطي المخذرات، و عدم احترام االساتذة و االداريي
 .ت المؤسسات التربويةعليهم و على ممتلكاتهم وممتلكا

إن نجاح العملية التربوية يتوقف على العديد من العوامل المختلفة، إال أن وجود أستاذ    
كفء يعد مكسب حقيقي للمنظومة التربوية، فأفضل الكتب و المناهج الدراسية و البرامج 

ل البيداغوجية، رغم أهميتها  قد ال تحقق  األهداف المتضمنة فيها و األنشطة و الهياك
المرجوة، ما لم يكن هناك أستاذ ذو كفايات تعليمية و سمات شخصية، يستطيع بها إكساب 
ــم  ــم، و توسيع آفاقهـــ التالميذ الخبرات المتنوعة، و يعمل على تهذيب شخصياتهــــم و سلوكهــ

ـــى االبداع و و مفاهيمهـــم، وينمـــي لديهم أسلوب ال ـــادرة علـ ــدرات العقلية الق ــر العلمي و القـ تفكيـ
 االبتكار.

ذا كان أحد أهداف العملية التعليمية      كسابـــة شخصيــتنمي وا   ة ـــات إيجابيــــه اتجاهـــة الفرد وا 
وتزويده بالخبرات والمهارات  ،االجتماعي و الشخصي نحو المجتمع وثقافته وتحقيق تكيفه
يرتبط  ستاذفإن دور األوظيفي الذي يتوقعه المجتمع منه ال التعليمية التي تمكنه من أداء دوره

على الوفاء بمسئولياته تجاه المجتمع والتلميذ  تهشك في أن مقدر  ، والبتلك األهداف العامة
ه من دوره ـــــــت المجتمع وتوقعاتة ومتطلباـة التعليميــه ألهداف العمليــــاستيعاب دد بمدىـــتتح
 إتقانه للمهارات والمعارف ىيتأثر أيضا  بمدقد أن أداءه لدوره التربوي والتعليمي  ، كماأستاذك

 المرتبطة بتخصصه و قدرته على االنتقاء واالختيار من خبراته بما يؤثر به على خبرات
التغير  روفواستجابته واستيعابه للمستحدثات التربوية ووسائل التعليم وظ ،ومهارات اآلخرين

 .ددةومتطلباته وتوقعاته المتج للمجتمع بالنسبة
طالعناومن خالل هذه القراءات      التربوي برزت مشكلة  االجتماعي أدبيات البحث على وا 

المناسبة  ذ الكفايات الخاصة باألداء التربوي متالك األستاالدراسة الحالية للوقوف على مدى ا
 .لمنظومة التربويةل االجتماعية هدافاألوبلوغ ها للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير 

 ما سبق يطرح التساؤل التالي : ىو تأسيسا عل
 االجتماعية للتربية ؟ األهداف تحقيق ستاذالتربوي لألألداء ل إلى أي مدى يمكن

 و يتفرع هذا التساؤل الرئيس إلى تساؤالت فرعية :
 القيم االجتماعية للتلميذ ؟ تنميةي ف بدور فعال ستاذألل األداء التربوي   هل يقوم* 1
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قيم المواطنة لدى  فعيلفي ت خالل أدائه التربوي يقوم بدور فعالمن  ألستاذا هل* 2
 التالميذ ؟

 الهوية الثقافية للتلميذ ؟ تعزيزفي  فعاللألستاذ  األداء التربوي  اسهام هل *3
 أهمية الدراسة : -2
اف االجتماعية للتربية، ألنها تسهم في تكوين مع أهمية األهد تأتي أهمية البحث تماشيا*

ــسمات الدور االجتماعي للفرد بما يتواف ـــق مع جنســــ  تلك األدوار ديةلتأه و عمره، و تهيئته ــ
 و تأصيل انتمائه االجتماعي .

* إن الدراسات و األبحاث حول األهداف االجتماعية للتربية تعد ضرورة في كل مرحلة 
ع من أجل الوقوف على مستوى مواكبة النظام التربوي لمتطلبات التغيرات التي انتقالية للمجتم

ــتط م ــــالقي تنميةجل أبة لألفراد من سا في تهيئة الفرص المناــــع، و دورهــــرأ على المجتمــ
ــــة و الحفــــاالجتماعي ــــة الثقافيـــــاظ على الهويـــ اة المجتمع ــــع حية مـــــنسجمة مــــة و االجتماعيــ

 .و طموحاته
على الحياة االجتماعية و االنفتاح  التي طرأت أهمية القيم االجتماعية في ظل التغيرات* 

االعالمي و ثورة االتصاالت، التي قد تؤدي إلى تغير في منظومة القيم داخل المجتمع، 
ــاألمر ال ـــذي يلــ ــح على ضـ ئمين على العملية التعليمية، رورة تكثيف الجهود المنظمة من القاـ

في تنمية القيم في نفوس الناشئة،  ذو هنا تكمن أهمية الدراسة في تحديد مدى إسهام األستا
و بناء مجتمع تسود فيه مجموعة اليم مثل التعاون و االحترام و العفو و التي لها دور كبير 

 في تماسك المجتمع و استقراره.
باعتباره نسق  ستاذثراء موضوع األداء التربوي لألتساهم في إ أن الدراسة الراهنة قد توقعن * 

ن فضال عن أ ، فرعي من النظام التربوي و يعد أهم وسيلة لتحقيق أهداف المنظومة التربوية
لكفايات تؤهله لبلوغ األهداف  ذداء التربوي لألستاذ يعبر عن مدى امتالك األستااأل

 الدراسة على مؤشرات الدراسات المماثلة في تأكيدو امكانية إضافة مؤشرات هذه المنشودة، 
ــــم برعايــــتربوية التي تهتالو األنشطة  دور المؤسسات التربوية في إدراج األساليب  ـــالتلمي ةـ ذ ـ

  و تشكيلها باألطر المناسبة الصحيحة. االجتماعية و مساعدته تربويا في فهم أدواره 
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امنها مع مرحلة المراهقة و ما يحتاجه الشاب في هذه أهمية مرحلة التعليم المتوسط لتز  *
المرحلة من بناء المفاهيم المعرفية و االجتماعية و الثقافية الصحيحة، و استثمار و توظيف 

 قدراتهم لخدمة المجتمع.
ينبثق ارتباط منظومة القيم و األطر الثقافية بالتربية، من خالل أهمية القيم في صياغة  *

ة المبنية على فلسفة التربية و التي تشتق من فلسفة المجتمع، و تأتي أهمية األهداف التربوي
القيم لتجسد فلسفة المجتمع، و ألن معرفة نسق قيم التالميذ في مرحلة المراهقة، و كيف يتم 
إدماج منظومة هذه القيم، وتوجيه اهتماماتهم و ميولهم، و تنمية قيمهم نحو المزيد من 

، من خالل توفير بيئة اجتماعية تربوية مناسبة، تحقق المزيد من فهم الفاعلية و االيجابية
 التالميذ و استيعابهم. 

الدراسات في علم تتمثل األهمية العلمية لهذه الدراسة في كونها إضافة علمية في مجال 
، نظرا لقلة الدراسات المشابهة أو المطابقة، إن لم تكن منعدمة في التطرق اجتماع التربية

 الموضوع.لهذا 
 مبررات اختيار الموضوع:- 3

ال مراء في أن لكل موضوع دراسة أسباب تفتقه في ذهن الباحث ليجد طريقه إلى     
البحث و الممارسة العلمية فيما بعد، و من بين األسباب التي قادتنا إلى اختيار هذا 

 تي:الموضوع نذكر اآل
ر به المنظومة التربوية البحث المقدم واحد من الموضوعات الهامة نظرا لما تم -

و ما لها من تبعات  من تحوالت فرضتها األوضاع الراهنة في العالم و العولمة
على المنظومة القيمية في الجزائر،  جعل القائمين على عملية تخطيط السياسة 
التربوية في الجزائر على وضع آليات فاعلة للنهوض بمستوى التلميذ و تحقيق 

 تربية.األهداف االجتماعية لل
اهتمام هذه الدراسة بجانب مهم من جوانب العملية التعليمية، و المتمثل في األداء  -

التربوي لألستاذ وعيا منا بمكانته المهمة و دوره في تفعيل أحد أهم األنساق 
 المؤسساتية في بناء المجتمع.

الموضوع محل الدراسة من المواضيع قليلة التناول من قبل الباحثين إن لم نقل  -
أنها نادرة في الدراسات السابقة التي تهتم في الحقل التربوي باألهداف االجتماعية 
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التي تعتبر أهم للتربية بأبعادها المختلفة، و خاصة في مرحلة التعليم المتوسط 
، بالرغم من أهمية هذا الموضوع اء شخصية التلميذــــفي بن ةـــالمراحل التعليمي

 .هداف المنشودةفي بلوغ األوي بالنسبة لألستاذ و دوره الترب
 أهداف الدراسة : -4

على اعتبار أن األداء التربوي له دور أساسي في تحقيق األهداف التربوية، فمن المهم جدا 
توفير المناخ المناسب الذي يسمح له بأداء مهامه بكل كفاءة و فاعلية، و معرفة ما إذا كان 

هداف االجتماعية للتربية في الجزائر، و هذه أداؤه يتماشى مع التطور و التغير الدائم لأل
الدراسة يهدف إلى التعرف على دور األداء التربوي لألستاذ في تحقيق األهداف االجتماعية 

 للتربية لتالميذ متوسطات مدينة تبسة و ذلك من خالل األهداف الفرعية: 
 للتلميذ. الجتماعيةالقيم ا تنميةفي  ستاذاأل قوم بهالدور الذي يفعالية  * التعرف على 

 .الهوية الثقافية للتلميذ تعزيزفي  ستاذ* معرفة مدى اسهام األ
 ميذ.قيم المواطنة لدى التل فعيلفي ت ستاذاألالذي يقوم به دور الفعالية * التعرف على 

 مفاهيم الدراسة : - 5
يم المنهجية الهامة في تصم لخطواتالعلمية للدراسة أحد االمفاهيم  صياغةعد ت"    

البحوث، فالدقة و الموضوعية من خصائص العلم التي تميزه عن غيره من ضروب المعرفة، 
 .مفهوم أو مصطلحلزمات الدقة في العلم وضع تعريفات واضحة و محددة لكل تو من مس

هذا ومن واجب الباحث أن يعمل عند صياغته للمشكلة على تحديد المفاهيم التي يستخدمها، 
حديد بالدقة و الوضوح سهل على القراء الذين يتابعون البحث إدراك و كلما اتسم هذا الت

 1 "يقولر عنها دون أن يختلفوا فيما د الباحث التعبييالمعاني و األفكار التي ير 
 الدور: 5-1
، االجتماعية دور قدمها العلماء في مجال العلومــــهناك العديد من التعاريف لمصطلح ال    
عبر عن وجهات نظر مختلفة، أو مذاهب فكرية متعددة و من أهم هذه هذه التعاريف إنما تو 

فعال التي التعريفات ما ذهب إليه لويس كارل: حيث يرى أن مصطلح الدور عبارة عن األ
 يقوم بها الشخص ليؤكد احتالله لمركز .

                                                
، ص 2005المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، البحث العلمي و تطبيقاته في مجال العلوم االجتماعية،محمد شفيق،:  1

62. 
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بينما يرى عبد الهادي الجوهري: أن مفهوم الدور االجتماعي هو المتوقع من وضع    
عي أما الوضع فهو االسم الذي يطلق على دور اجتماعي أو الوسيلة المستخدمة في اجتما

 تحديده.
و يعد تعريف الدور عند بارسونز مثال واضحا لمفهوم الدور من وجهة النظر االجتماعية    

حيث يرى أن الدور هو قطاع من النسق التوجيهي الكلي للفرد الفاعل و هو ينظم حول 
تها بمحتوى تفاعل بين تلك التوقعات التي تتكامل مع واحد أو أكثر من ت في عالقاالتعريف

 1المتغيرات في األدوار التكميلية .
تعريف الدور بأنه عبارة عن نمط منظم من المعايير فيما يختص بسلوك فرد كما يمكن    

فهو يقوم بوظيفة معينة في الجماعة، و الدور شيء مستقل عن الفرد الذي يقوم بهذا الدور 
 2".يحدد السلوك أو يعبر عن االنفعال و يحدد األقوال

و يعرف بأنه السلوك المتوقع من شاغل أو العب المركز االجتماعي، و المركز "     
االجتماعي هو العالقة أو االشارة التي تحدد طبيعة الدور االجتماعي، مما يدل على أنه 

االجتماعي، فالمركز االجتماعي للطبيب  هناك عالقة وثيقة بين الدور االجتماعي و المركز
يحدد طبيعة تصرفاته المتوقعة أو دوره االجتماعي أي النشاطات و الفاعليات التي يقوم بها 
بعد اشتغاله لمركزه الوظيفي، اذن تعريف المركز االجتماعي يتطلب تحديد الصفات 

 3"األساسية لسلوكية شاغل الدور االجتماعي مهما كان دوره.
ه رالف لينتون بأنه: المظهر الدينامي للمكانة، مجموع الحقوق و الواجبات فالسير و يعرف

 4بالدور." معلى هذه الحقوق و الواجبات معناه القيا
و المعايير االجتماعية أن الدور يتكون من شبكة العالقات  و تأسيسا على ما سبق نرى    

خل الجماعة بحيث تتكون لديه ، يقوم به عضو، دابمكانة أو مركز اجتماعي التي ترتبط
 جملة من الحقوق و الواجبات التي يجب على الفرد القيام بها.

                                                
، مؤسسة شباب الجامعة للنشر، الصناعات الصغيرة و دورها في التنمية المحلية: فتحي السيد عبده، أبو السيد أحمد،  1

 .188، ص 2005ليبيا، 
، مخبر التطبيقات النفسية و 2ط ،مفاهيم أساسية في علم النفس االجتماعي: لوكيا الهاشمي، جابر نصر الدين،  2

 .111، ص، 2006التربوية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .177،ص 1981، دار الطليعة بيروت، ترجمة: إحسان محمد الحسن معجم علم االجتماع،:دينكن ميتشيل،  3
 .390،ص 1995، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، قاموس علم االجتماع: محمد عاطف غيث،  4
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: على أنه كل ما يقوم به أستاذ التعليم المتوسط من و يمكن تعريف الدور إجرائيا   
نشاطات و كفايات و مهام متعلقة بالمكانة االجتماعية التي يشغلها في سعيه لتحقيق 

 ة للمنظومة التربوية.األهداف االجتماعي
 األداء التربوي : 2 -5

في هذا المجال توضيح الفرق بين  حاولنإلى تعريف واضح لألداء التربوي سللوصول     
ـــمن خ نافاهيم المشابهة، حيث لمساألداء و بعض الم ـــالل اطالعـ ــا على التنـــ ـــ ري ــــراث النظـ

، و من ثم صعوبة مار مدلوالتها مع بعضهاهيم في مضو الدراسات السابقة تداخل المفا
، و لعله من الضروري اإلشارة أخر تحديد أين ينتهي حدود مفهوم ما و أين يبدأ حدود مفهوم

إلى مواطن التداخل بين مفهوم األداء و الفاعلية و الكفاية التدريسية، و ما نالحظه من 
على أن مفهوم تجمع بها خالل تتبع الكثير من الكتابات حول الموضوع، و هي في أغل

 أشمل من مفهوم الكفاية التعليمية. األداء
تحقيق األهداف المحددة من قبل المؤسسة بغض النظر " األهداف المتحققة أو الفاعلية : 

 .1عن التكاليف المترتبة عن هذه األهداف"
كون "و ينظر البعض إلى الفاعلية على أنها القدرة على تحقيق األهداف، فالهدف الذي ي

ــــغرضه نق ـــدف الــــال، أما الهــــون غير فعـــات من شخص إلى آخر يكـــل المعلومـ ـــذي ينشـ ط ـ
 ." الحلول لمشكلة ما يكون فعاال البتكارو يحفز التالميذ 

المتوقعة من مؤسسة  النتائجو لفاعلية على أنها تحقيق العوائد أو يشير بعض الباحثين" ل
عملياتها، و هذه النتائج قد تكون في مجال واحد أو في مجاالت  معينة، أو لعملية من

 .2متعددة
  الكفاية التعليمية :

حمدان بأنها عبارة أو جملة تصف القدرة أو المهارة التي يمتلكها المعلم و لها تأثير عرفها    
ة مباشر على طالبه، أو هي قدرة المعلم على استعمال مهارة خاصة أو عدة مهارات تعليمي

 3." محدداستجابة لموقف تعليمي 

                                                
 . 242، ص 2000دار وائل للنشر، عمان ، إدارة الموارد البشرية ،سهيلة محمد عباس، علي حسن علي،  1
 .55، 54 ، ص ص2005، عالم الكتب، االسكندرية، 2، طاراتهالتدريس نماذجه و مه: كمال عبد الحميد زيتون،  2
 . 30، ص 1984السعودية للنشر و التوزيع، جدة،  الدارقياس كفاية المدرس" ، محمد زياد حمدان ، " 3
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إلى القاموس التربوي  يعتبر مصطلح الكفايات من المصطلحات الحديثة التي أدخلت   
على الغالبية العظمى من رجال التعليم, وقد عرفها  غامضا ن مفهومها ال زالإوبالتالي ف

 .نظرهم فاتهم ووجهاتفي الميدان تعريفات عدة تعكس فلسبعض التربويون والباحثون 
بأنها " المعارف و المهارات  المجلس العالمي لمعايير التدريب واألداء والتعليمعّرفها     

والميول التي تجعل شخصا ما قادرا على القيام بشكل فعال بأداء عمل أو وظيفة بمستوى 
من المواصفات المطلوبة والمتوقعة " وهي أيضا " مختلف أشكال األداء التي تمثل الحد 

نى لتحقيق هدف معين, فهي عبارة عن مجموعة االتجاهات  والمهارات التي من شأنها األد
 .1أن تيسر العملية التعليمية وتحقق أهدافها العقلية و الوجدانية والنفسية حركية " 

بأنها " الحد األدنى من المهارات التي يجب أن يكتسبها المعلم نتيجة  أحمد اللقنييعرفها    
معين و التي تنعكس على أدائه داخل الفصل الدراسي, وعندما يصل الفرد مروره ببرنامج 

إلى هذا الحد فان هذا يعني انه وصل إلى حد يساعده على أداء العمل وهذه الكفايات ال 
 .ن طريق بطاقات مالحظة معدة لذلكيمكن قياسها إال بمالحظة أداء المعلم داخل الفصل ع

يحققه المعلم باستخدام أساليب التعلم الذاتي في  " أعلى مستوى  سراج وزانتعريف    
  2المعارف و المهارات و االتجاهات في مجال تدريسه لمادة التخصص ". 

الكفاية بأنها القدرة على عمل شيء بكفاءة وفاعلية بمستوى "  توفيق أحمد مرعييعّرف    
  3معين من األداء ".

عني القدرة على إنجاز األهداف أو المدخالت أن الفاعلية ت نستشف من التعاريف السابقة   
صلية، ، مقارنة النتائج األ، بمعنى تحقيق األهدافطها مسبقالبلوغ النتائج التي تم تخطي

 العمل ألقصى درجة للوصول إلى المخرجات المتوقع بلوغها.

                                                
مدى توافر كفايات التعليم االلكتروني ومعوقاتها وأساليب تنفيذها من وجهة نظر أعضاء هيئة منال بنت سليمان,  -1 

بتاريخ    www.Inverstintech.Com:. نقال عن 34, ص 2009, جامعة الملك سعود, رسالة دراسات عليا,  يسالتدر 
  .17:37، الساعة 29/10/2013

، 2009، مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية,  , ملتقى التكوين بالكفايات في التربيةعلي عون ونصر الدين شعالل -2 
 .  317ص 

، دار الحرف للنشر والتوزيع، 1، طالتربية وعلم النفس التربوي في  جموعة دالئل االمتحانات المهنيةمالحسن اللحية، -3
 . 80، ص، 2007المغرب، 
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بأنها القدرات الوظيفية التي يظهرها المعلمون في نشاطهم اليومي "   دودلو يصفها    
 المتصل بعملهم ".

" الكفاية هي القدرة على عمل شيء أو  هوسام وهوسنوفي هذا الصدد يقول كل من    
 إحداث تغيير متوقع أو ناتج متوقع " .

بأنها " أهداف سلوكية محددة بدقة وتصف األهداف كل  باتريسيا كايكما تعرفها    
 .1تعليم " المعارف والمهارات و االتجاهات الالزمة لممارسة مهمة ال

 :هي أخرى  مفاهيم بأربعة عالقتها خالل من التدريسية الكفاية مفهوم شورت ويقدم   
 على يغلب ولذلك والقياس، للمالحظة قابلة محددة مهارات أداء عنيت :الكفاية كسلوك -1

 .والتحديد الدقة المفهوم هذا
 المهارات واستيعابها. فهم ةللكفاي المفهوم هذا وهي التمكن من المعلومات ويعني :الكفاية -2
 من درجة إلى الوصول ضرورة إلى المفهوم بهذا الكفاية وتشير :المقدرة درجة الكفاية -3

 .محددة ومقاييس معايير ضوء في شيء عمل على القدرة
 التي للفرد الشخصية الخصائص إلى للكفاية المفهوم هذا ويشير:  للفرد كصفة الكفاية -4

 .الغرض لهذا معدة موضوعية مقاييس ىعل بناء قياسها يمكن
يمكن تعريف الكفاية أيضا " بأنها عدد من المفاهيم و اإلجراءات و المهارات التي اتفق     

 على أهميتها للتدريس وفعاليتها العامة في إنتاج التعلم ". 
أو هي " مجموعة من الصفات واإلمكانات التي يطمح المربون أن تتوفر في المدرس    
د ويمكن مالحظتها أو قياسها والتي تجعله قادرا على تحقيق أهدافه التعليمية و التربوية الجي

  2على أقصى صورة ممكنة " 
من خالل هذه المجموعة المتعددة من التعريفات نرى أن هناك من الباحثين يرون أن    

من للكفاية شكالن كامن وظاهر فهي في شكلها الكامن القدرة التي تتضمن مجموعة 
مثاليا،  داء  أالتي يتطلبها عمل ما، بحيث يؤدي المهارات والمعارف والمفاهيم واالتجاهات 

وهذه القدرة تصاغ على شكل أهداف تصف السلوك المطلوب. أما في شكلها الظاهر فهي 

                                                
, مجلة الكفايات التدريسية الالزمة للطالبات المدرسات في كلية التربية للبنات من وجهة نظرهنرائد بايش الركابي,  -1

 . 7,ص 2009,  23البحوث التربوية والنفسية, العدد 
  . 120, ص 1999, دار الفكر للنشر و التوزيع, القاهرة, المعلم, كفاياته إعداده وتدريبهرشدي الطعيمة,  -2 
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 ،يحققه الفرد في عمله األداء الذي يمكن مالحظته ويمكن تفسيره وقياسه، أي أنها مقدار ما
في  وهي إمكانية القيام بالعمل. أما القول بان الكفاية في شكلها الكامن مفهوم ولذلك يمكن

 شكلها الظاهر عملية وهي األداء الفعلي للعمل.
 وأيضا نستنتج من هذه التعريفات أن الكفاية ترتبط بما يلي:   

 .ستاذدوار ومهام األأترتبط ب -
 .ستاذتباطها باألداء الذي يظهره األار  -
 .ستاذت واالتجاهات الالزمة لعمل األهارات والمعلومااالرتباط بالم -
 لتحقيقه. ستاذالذي يسعى األ باإلنتاجالكفاية ارتباط  -

كبر ن الكفاية هي الحصول على أ، حيث أن الكفاية ترتبط بالفاعليةو خالصة القول أ
قدر من المخرجات بأقل قدر من المدخالت، و كذلك الكفاءة ترتبط باألداء حيث ان 

 ء لكي يكون فعاال يجب ان يكون ذا كفاءة عالية.دااأل

" ذلك الجزء من سلوك المدرس الذي يتضمن الطرق التي تحدث أنه:يعرف األداء على    
 1 "التعليم.أثناء عملية 

  2" .معجم علوم التربية عرفه أنه " التحقيق اآلني لمهمة معينة أو هدف معين اأم      
المعروف للقدرات الفكرية :" االنجاز الفعلي أو الحقيقي  على أنه لألداءأما تعريف جود 

 "الكامنة .
ربط موضوع الدرس بالواقع  "داء تنفيذ الدرس و يتطلب من المعلم :و كذلك يقصد باأل   

 طرق تدريس متنوعة، و استخدام الوسائل التعليمية المناسبة االجتماعي للطالب و استخدام
الطالب اليومية و تعميق معلومات المدرس أكثر مما بمشكالت  ةو ربط المادة العلمي

 3"المدرسي.بالكتاب 
امه بشيء ما قد ال يستطيع اآلخرون قياس يو سلوك يتبعه الفرد عند قن األداء فعل أأي أ   

ينتج  لوقوع الفعل، فقد يحدث تدريس و  اآلنيةهذا الشيء، و لكن يمكن قياسه في اللحظة 
و سلوك التلميذ، أي يظهر من خالل المردود التربوي العام أعنه تعلم يقاس بقياس أداء 
                                                

 . 24، دار الحضارة ، الجزائر ، دون سنة ، ص  المرشد العلمي للمعلمين و المدربين: نوار محمد ،  1
 . 178، ص 2000مكتبة العبيكان ، الرياض ،   ربوية،معجم مصطلحات العلوم الت: شوقي السيد الشريف،  2
 .56: كمال عبد الحميد زيتون، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ــــتاذ،  بأنه فعال إذا تم تحقيـــقداء األوصف ، ويللمؤسسات التربوية ـــــة باألســ ــداف المنوطـ ـــ األهـ
 و السلوك التنظيمي للمسريين االداريين.

ك محدد، و ما يستطيع ما يتمكن الفرد من تحقيقه آنيا من سلو وعرف أيضا على أنه : "    
المالحظ الخارجي ان يسجله بأعلى درجة من الوضوح و الدقة، و هو مفهوم مختلف عن 

نيا القدرة التي تشير إلى إمكانات الفرد المتعددة في مقابل االنجاز الذي يشير إلى ما يحقق أ
 عملياتفعال و األنشطة و الالمؤشر األساسي على االنجاز هو السلوك أو سلسلة من األ و
".1 
" مجموع الطرق التي يستخدمها المعلم لتحقيق سلوك : أنهعلى  و يمكن تعريفه أيضا   

 2"المتعلمين.متوقع لدى 
و يعرف شابلن األداء التربوي على أنه :" أي نشاط أو سلوك يؤدي إلى نتيجة، و خاصة    

 3السلوك الذي يغير المحيط بأي شكل من األشكال ." 
 االجرائي لألداء التربوي : و عليه فالتعريف

يجب أن  اإلجراءات والسلوكيات التدريسية التي من  ةـــمجموعارة عن ــــو هو عب   
في مجاالت  تدريسال عملية أثناء و داخل القسم متوسطالتعليم الأستاذ   اــــيمتلكه

 . الالصفية نشطةو األ  المحتوى و األهداف و الوسائل و طرق التدريس
 :ذستااأل 5-3
العنصر األساسي في الموقف التعليمي، و هو  ستاذي منير أن :" األيعتبر محمد سام    

ف التعليمي، ـــي في الموقــاســرك األســــي، و المحـــل الدراســـاخ في الفصـــــن على المنــــالمهيم
و الحماسة  و المحرك لدوافع التالميذ، و المشكل التجاهاتهم، و هو المثير لدواعي االبتهاج

  4و التسامح و االحترام و الأللفة و المودة ."

                                                
، منشورات عالم التربية، 2،ط و الديداكتيك معجم علم التربية : مصطلحات بيداغوجيةعبد الكريم غريب، و آخرون،  1

 . 262، ص 1998مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
، ص  2001، مكتبة الدار العربية للكتاب ، القاهرة ،  2، ط المناهج الدراسية بين النظرية و التطبيقحسن شحاتة ، :  2

96 . 
، ص 1998، جمعية اإلصالح االجتماعي و التربوي ، الجزائر ،  2، ط قراءات في التقويم التربوي: حبيب تيلوين ،  3

 . 306،  305ص 
 . 9، ص  2000، دار غريب للطباعة و النشر أ القاهرة ،  رس المثالي ) نحو تعليم أفضل (المد: محمد سامي منير ،   4
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هو صانع قرار يفهم طلبته و يتفهمهم، قادر على ستاذ فيليب جاكسون يرى بأن : " األأما    
يعرف ، فهو بشكل يسهل على الطلبة استيعابها ة و تشكيلها،يإعادة صياغة المادة الدراس

 1ماذا يعمل و يعرف متى يعمل ."
تركي رابح فيرى : "بأن المعلم الصالح هو الذي يدرك أهداف التعليم في المرحلة التي  أما   

ــا جيــــا، إدراكــــيعمل به ــا و يستطيع أن يسايد  ــ ر عصره و تطوره و علومه، و تغيراته العلمية ـ
 2و التكنولوجية ."

تصاالته و عالقاته بطبعه قيادة فكرية فهو بحكم عمله و مهنته و تخصصه و ا األستاذ   
قائدا بالطبيعة أو مستعد للقيادة بالطبيعة ألن رسالته ال تقف عند حد المعلم و تعليمه إنما 

 3تتعداهما ألى غيرهما كالقيادة.
ـــذا التعــــيتضح من ه    ــقائ ريف أن األستاذـ ، و ال يقتصر مهمته فقط في تعليم ا في القسمد  ـ

 و تكوين النشء.
ن أهم م:" قطب العملية التعليمية و واحد  على أنهبلغيث يعرف األستاذ أما سلطان    

عناصرها، كونه يحقق التكامل بين ضوابط السياسة التعليمية و أدواتها التنفيذية و هو 
 العنصر األكثر قدرة على التفاعل مع عناصر المنهاج التعليمي.

تماعيا و جعدادا بيداغوجيا اهو الشخص المعد إ ستاذو عليه فالتعريف االجرائي لأل   
أكاديميا حتى يمارس أدواره المتعددة ضمن الجماعة االجتماعية للقسم من أجل بلوغ 

 أهداف التربية و تنفيذ السياسة التربوية. 
 األهداف االجتماعية للتربية: 5-4
ح االجتماعية، يجب أن نعرج أوال و نبين مصطلاألهداف قبل أن نشرع في تعريف    

 الغايات و المرامي. ه و بينبينو الفرق الهدف 
وصف لمجموعة من السلوكات و االنجازات التي سيبرهن المتعلم  :" الهدفريعرف ماج   

 4من خالل القيام بها على قدرته" 

                                                
 . 35، ص  1996، دون دار نشر ، عمان ،  المعلم الفاعل و التدريس الفعال:محمد عبد الرحيم عدس ،   1
 . 378، ص  1990، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  أصول التربية و التعليم:  تركي رابح ،   2
 ,303، ص ، دار الغرب، الجزائرالتربية االبداعية في ظل المقاربة بالكفاءات: عيسى العباسي،  3
 . 36، ص 2010، مطبعة المعارف، الرباط، دروس في الديداكتيكالعربي شاووش،  4
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:" إن الهدف هو سلوك  عرفه على أنهأما محمد الدريج في كتابه التدريس الهادف    
نشاط يزاوله كل من المدرس و المتمدرسين، و هو  مرغوب فيه يتحقق لدى المتعلم نتيجة

 1قابل ألن يكون موضوع مالحظة و قياس و تقويم"
و يعرف جون ديوي الهدف  بأنه: " عمل منظم و مرتب، يقوم النظام فيه على االنجاز    

 2." التدريجي لعملية من العمليات التربوية
كون صالحا و مرغوبا فيه، صة و يأما ديكورت عرفه على أنه :" يصاغ في عبارات خا   
ه أن يتحقق في سلوك المتعلم. و هذا التغيير يرجع إلى التعليم الذي تلقاه المتعلم ـــنا يمكـــكم

 3".السابقجديدا أو يتقن سلوكا مكتسبا في  سلوكاو الذي نريد به أن يكتسب 
عن وجود عدد من  و إن القراءة السريعة لجميع التعاريف السابقة، تقودنا إلى الكشف   

 الخصائص التي تميز تحديد معنى الهدف و صياغته في حقل التربية أهمها:
  ليبرهن ف التلميذ على شكل قدرة او مهارةسلوك محدد قابال ألن يكتسب من طر ،

 من خالله التلميذ على مدى حدوث فعل التعلم لديه.
  رغوب.المأنه نشاط ينبغي أن ينجزه المتعلم كي يتحقق لديه السلوك 
 .قابلية هذا الهدف للمالحظة و القياس و التقويم من قبل المدرس 
تكمن أهداف التربية بشكل عام بمجموعة القيم و االتجاهات ممثال ذلك بالهدف الذي "   

يصله االنسان عندما يتبصر في الظروف المحيطة، و يفكر في نتائج سلوكه، و ينظر فيما 
ـــج هذا الســـــر في نتائـــــمنشودة، و يفكايته اليعينه على السير في الطريق إلى غ ـــوك، سلبلــ ا ــ

ــــه لتحقيــــو ايجابا، و من ثم يرسم خطت ــق مقصـ وده، و عندما يصل إلى غايته، و يحقق ـ
 4." هدفه

و تعرف زينب حسن الزيود األهداف االجتماعية:" بأنها أهداف ترمي إلى تهيئة المتعلم 
الجماعة على أساس من التكيف و التواصل و العيش المشترك، و التزامه للحياة في إطار 

                                                
 . 86، ص 1990، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، التدريس الهادف: محمد الدريج،  1
" مجلة جامعة دمشق، المجلد األهداف التربوية العربية: دراسة تحليلية نقدية مقارنة: علي وطفة، عيسى األنصاري،"  2

 89، العدد األول ، ص  12
3: Erik De corte, Les fondements de l'action didactique, 2èm èd.editions universitaires, De 
Boeck, Bruxelles,1990, p 50 

 .54، ص  2009عمان،  دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع،االجتماع التربوي،  مقدمة في علمنبيل عبد الهادي،  4
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مصلحة الجماعة و المشاركة في نهضة المجتمع و تماسكه، و المحافظة على تراثه و قيمه 
 1االيجابية، و احترام نظامه و قوانينه بما يضمن سالمة كيان الفرد و كيان المجتمع."

العام. و تحدد في مجموعة من التوجهات  امع و نظامهو تعبر الغايات عن فلسفة المجت"   
العامة الرسمية . إنها صياغات تتسم بنوع من الثبات النسبي و تؤطرها عبارات تتسم بطابع 

 مثل : العمومية
 * المساهمة في تكوين مواطن صالح و متكامل

 .ديمقراطي* المساهمة في بناء مجتمع حر 
 * المحافظة على األصالة و الهوية 

إن الغايات التربوية ليست في آخر األمر سوى أهداف من مستوى عام جدا تظل توجه    
 2الفعل التعليمي من أعلى مستوياته إلى أدناه."

في ظل السياسة القومية للتنمية فإن السياسة التعليمية  في الجزائر األهداف التربويةأما    
 غالبا ما تهدف إلى:

 طوره االجتماعيمقابلة احتياجات المجتمع و ت 
  إزاء شخصياتهم و قدراتهم و طاقاتهم. داألفرامقابلة احتياجات 

و بعبارة مختصرة: يعمل التخطيط التربوي على تكوين األفراد و تنمية شخصيتهم وفق 
رغباتهم الكامنة من جهة و احتياجاتهم و طموحات المجتمع من منظور مستقبلي بطبيعة 

 أهمياجات و الرغبات و القدرات و استشرافا للمستقبل فإن الحال. و بالنظر إلى هذه االحت
 األهداف االجتماعية للتربية تترجمها هذه الجمل:

 * توفير احتياجات المجتمع من القوى العاملة الالزمة لتطوره االقتصادي و االجتماعي.
* المساهمة في تطوير المجتمع و تحويله إلى مجتمع حديث يتميز بالمرونة و الحركة 

 االجتماعية 
* الحفاظ على القيم و المفيد من تقاليد المجتمع و تراثه و مثل أفراده و ما يعتقدون أنه خير 

 و جميل.

                                                
 .304، ص 2015، دار االعصار العلمي، عمان، البناء القيمي لألهداف التربوية: زينب حسن الزيود،  1
سلسلة التكوين التربوي،مطبعة النجاح  جيا األهداف،الطرائق البيداغوجية و بيداغو : خالد المير و إدريس قاسمي،  2

  .20، ص 1998الجديدة، الدار البيضاء، 
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 * تطوير المجتمع بما يحقق مزيدا من االنسجام بين الفرد و المحيط 
 * المحافظة على الثقافة االنسانية و االستفادة منها.

 1أفراد المجتمع. * تنمية روح الوطنية و القومية بين 
ها من أجل العديد من الغايات التي تسعى المنظومة التربوية إلى بلوغ بمعنى أن هناك   

، و تتمثل هذه الغايات إصالحات لجنة بن زاغو، و نخص بالذكر عملية االصالح التربوي 
من جهة أخرى  في مواكبة التحوالت العصرية من جهة و االستجابة لالحتياجات المجتمعية

 يمكن تحديد هذه الغايات في ما يلي: و
ترسيخ قيم الجمهورية و الديمقراطية و ذلك من خالل تنمية معنى القانون و احترامه،  -1

احترام الغير و القدرة على االستماع لآلخر و احترام سلطة األغلبية و احترام حقوق 
 األقليات.

ية و تثمين االرث ترسيخ قيم الهوية: من خالل ضمانات التحكم في اللغة الوطن  -2
الحضاري الذي تحمله خاصة من خالل معرفة تاريخ الوطن و جغرافيته و االرتباط 

و الروحي و الثقافية التي جاء بها  برموزه و الوعي بالهوية و تعزيز المعالم التاريخية
 االسالم  كذا بالنسبة للتراث الثقافي و الحضاري لألمة الجزائرية.

تنمية معنى العدالة الجتماعية و التضامن و التعاون و ذلك  :االجتماعيةترسيخ القيم  -3
ــــداد لخدمـــام و االستعـــــم مواقف االنسجـــبتدعي ادرة ـــــة روح المبـــــــــع و ذلك بتنميــة المجتمــــ

 و تذوق العمل في آن واحد.
ــم العالمية: تنمية الفكر العلمي و القـــترسيخ القي -4 ــستدرة على االــــ ــدالل و التفكير النقــ دي ــــ

ــم في وسائـــو التحك ــف أل العصرنة و االستعدـ ـــــشكالهاد لحماية حقوق االنســـــان بمختلـــ ا ــ
 2و الدفاع عنها و كذا االنفتاح على الثقافات و الحضارات العالمية.

ات ـــايـــبية، يعبر عن غمن التعاريف السابقة نستشف أن مفهوم األهداف االجتماعية للتر    
و آفاق المجتمع و تطلعاته المستقبلية، حيث غالبا ما ينظر إلى هذه األهداف بوصفها 

و كيفي يحدد أوجه النشاطات التربوية في  يترجمة لغايات المجتمع التربوية في شكل كم

                                                
، سند لفائدة مديري المدارس االبتدائي، المعهد الوطني لتكوين النظام التربوي و المناهج التعليمية: وزارة التربية الوطنية،  1

 . 78، ص 2004مستخدمي التربية، الحراش ، الجزائر، 
 .5، ص 2003، ديوان مطبوعات التربية الوطنية، الجزائر ،مديرية التعليم األساسيوزارة التربية الوطنية، المناهج،  : 2
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في  مدى زمن معين و مكان معين انطالقا من األوضاع االجتماعية و التربوية الراهنة
 .الجزائر

 وعليه فإن التعريف اإلجرائي لألهداف االجتماعية للتربية: 
لة في أستاذ التعليم المتوسط بلوغ غايات المنظومة التربوية الجزائرية و المتمث سعي   

 تفعيل المواطنة لدى التلميذ و تعزيز هويته الثقافية. تنمية القيم االجتماعية و 
 تعريف الهوية الثقافية: 5-5
ساسي طرحت تعريفات عديدة للهوية الثقافية،حيث يرى بعضها أن الهوية في تحديدها األ    

ان المتجسد هو الفرد ــا سواء كـــيء المتجسد واقعيــة للشـــورات المعنويــهي الصورة أو التص
، قشوا مسألة الهوية،أو الجماعة أو حتى المجتمع، و إذا كان بعض علماء االجتماع قد نا

دركها كل من زاويته أو منظوره الخاص. تأكيدا لذلك يذهب عالم االجتماع ايميل أ دفق
دوركايم إلى القول بالعقل الجمعي الذي يتشكل من التراث المتدفق إلى المجتمع من 

، بحيث يشكل هذا العقل الجمعي التفاعل الحادث حاضرا في المجتمعالماضي، إضافة إلى 
  1له . انعكاساي يعد كل ما هو واقع بناء معنويا

"فالهوية الثقافية هي ما يمنح الناس مشاعر األمن و االندماج بالجماعة حيث تزودهم    
التوقع بسلوك اآلخرين مما يساهم ببناء شعور  بإمكانياتبالقيم و الطموحات المشتركة و 

حيث ، و مكونات الهوية تشير إلى ما يمكن تسميته بالرأسمال االجتماعي الناسالثقة بين 
 2." تساهم الهوية الثقافية إلى درجة كبيرة في التمييز بين الجماعات

، اوالثقافية، بل وعن أنفسهم تمام بدون هوية ثقافية يغترب األفراد عن بيئاتهم االجتماعية
 .هوياتهم االجتماعية والثقافية وبدون تحديد واضح لآلخر ال يمكنهم تحديد

جاز مشروع مهما كان ال تستطيع الجماعة أو الفرد إن برهان غليون  إلي أنه " ويشير     
، دون أن تعرف نفسها وتحدد مكانها ودورها وشرعية وجودها كجماعة متميزة نوعه أو حجمه

   3 ، فقبل أن تنهض البد لها أن تكون ذاتا ".

                                                
 193،ص 2012، مكتبة األنجلو المصرية،القاهرة،اختراق الثقافة و تبديد الهوية ،: علي ليلة 1
  432، ص 7200، دمشق، ، دار الفكرالثقافة و المجتمع:  سمير إبراهيم حسن ، 2
 32 ، ص1990، القاهرة، مكتبة مدبولي ، اغتيال العقلبرهان  غليون :   : 3
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السمات ة الثقافية بالقدر الثابت و الجوهري و المشترك من ـــويـري فيعرف الهــــما التويجأ   
و القسمات العامة التي تميز حضارة هذه األمة عن غيرها من الحضارات و التي تجعل 
 للشخصية الوطنية أو القومية طابعا يتميز به عن الشخصيات الوطنية و القومية األخرى "   

و يفسرها تركي الحمد في كتابه " الثقافة العربية في عصر العولمة " "أنها مركب من    
ي بالضرورة متغيرة في الوقت ذاته تتميز بثبات معين، مثل الشخص الواحد يولد عناصر فه

هو نفس  لواقعحيانا ذوقه، و لكنه يبقى في او يشيخ و تتغير مالمحه و تصرفاته و أ
 الشخص و ليس شخصا آخر."

"نجد أن عالم االجتماع باريتو يدركها من خالل مفهوم " الرواسب" الكامنة في الذات    
سانية، و التي تشكل في مجموعها رواسب الجماعة في مرحلة معينة، في هذا االطار االن

يرى باريتو أن كل ما هو واقعي ابتداء من الجوانب المادية للمجتمع، و حتى الجوانب 
المعنوية، إنما هي تجليات لهذه الرواسب أو مشتقات عنها. ومن ثم فإذا كانت الهوية 

جتمع و في فضائه عند أيميل دوركايم، فإن الهوية تشكل المجتمع الكامنة في قمة الم
 1." باريتو انطالقه في الذوات البشرية عندقاعدته و مبعث 

ومن المفاهيم األخرى التي قدمت للهوية الثقافية ما تبنته منظمة اليونسكو والذي ينص      
لي جماعة لغوية محلية أننا أفراد ننتمي إ يءة الثقافية تعني أوال وقبل كل شــيعلي أن الهو 

، ويتضمن ذلك أيضا األسلوب ها من قيم أخالقية ومالية تميزهاأو إقليمية أو وطنية، بما ل
حساسنا بالخضوع له ، وا  تقاليدها وعاداتها وأسلوب حياتهاالذي نستوعب به تاريخ الجماعة و 

أنفسنا في ذات تي تظهر فيها ، أو تشكيل قدر مشترك منه ، وتعني الطريقة الوالمشاركة فيه
بطريقة إيجابية  -ل فرد منا نوعا من المعادلة األساسية التي تقررـــة لكـــد بالنسبـــ، وتعةــكلي

 الطريقة التي ننتسب بها إلي جماعتنا والعالم بصفة عامة " -أو سلبية

دراسات التي ومن المالحظ أن الكتابات العربية واألجنبية تزخر بالكثير من البحوث وال   
بس عند تناول هذا الموضوع مما قد يوقع الباحث في نوع من الل ،تناولت موضوع الهوية

، وتأتي المعضلة من صعوبة إيجاد تعريف محدد لمفهوم الهوية ، بسبب تعدد بالبحث
                                                

 .194، 193علي ليلة، مرجع سبق ذكره، ص ص :  1
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تشارك في  ، حيثضافة إلي سعته وشموليته، باإلارس الفكرية التي تناولت الموضوعالمد
، فالهوية جتمعية التي تطرأ وتؤثر في الفكرصة المتغيرات الم، وخاتكوينه متغيرات متعددة

        .مفهوم له داللته اللغوية واستخداماته الفلسفية واالجتماعية والنفسية والثقافية

الحية وذكرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أن الهوية الثقافية هي " النواة     
واألفعال األصيلة والعامل الذي يحدد السلوك ونوع القرارات ، للشخصية الفردية والجماعية

مع االحتفاظ  ،ح لألمة بمتابعة التطور واإلبداع، والعنصر المحرك الذي يسمللفرد والجماعة
، التي تحددت بفعل التاريخ الطويل واللغة ثقافية الخاصة وميزاتها الجماعيةبمكوناتها ال

 1"وح الغدالسيكولوجية المشتركة وطمالقومية و 

م متعدد الجوانب و يمكن و ويرى أنتوني جدنز أن مفهوم الهوية في علم االجتماع مفه   
مقارنته من عدة زوايا فالهوية بشكل عام، تتعلق بفهم الناس و تصورهم ألنفسهم و لما 

من خصائص محددة تتخذ مرتبة  انطالقايعتقدون أنه مهم في حياتهم. و يتشكل هذا الفهم 
 2على غيرها من مادر المعني و الداللة ." ةاألولوي

، مما سبق نستشف أن الهوية الثقافية تختلف من مجتمع ألخر ومن زمن إلى زمن أخر   
أن الهوية و  و أن التعريفات المتعددة لها جاءت تبعا لتعدد الوجهات الفكرية و االيديولوجية،

، و عادات اتقاليد فة المجتمعتاريخ  و ثقاج من اللغة  والدين و الــون من مزيـــة  تتكـــالثقافي
 .عراف مجتمع معينأ و 

 هي مجموعة من السمات و الخصائصو عليه فالتعريف االجرائي للهوية الثقافية :    
ادات ــــخ و العـــة و التاريــــــن و اللغــــــ، من حيث الديةـــالتي تشترك فيها جماعة اجتماعي

 و الموروث الثقافي. و التقاليد
 تعريف المواطنة: 5-6
يرتبط مصطلح المواطنة بمفهومين أساسيين هما الوالء و االنتماء، فاالنتماء    

االجتماعي حسب معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، هو ارتباط الفرد بجماعة حيث 

                                                
 21 إدارة الثقافة، تونس دون سنة، ص، 2، ط الخطة الشاملة للثقافة العربيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  : 1
  193سبق ذكره، ص  ، مرجع: علي ليلة 2
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ثل ميرغب الفرد في االنتماء إلى جماعة قوية يتقمص شخصيتها و يوحد نفسه بها 
 1.األسرة
ال تربطهما  طرفين قد و هنا يتضح الفرق بين الوالء و االنتماء، فالوالء عالقة بين   

ــاالشتعالقة وطيدة  غير ترة بــة متغيــــدم، فهي عالقــط الــن، أو رابـــة، أو الديـــفي اللغ راكـ
ـــــأحد الطرفين، أو بتغير ظروف الزم اء ـــس ذلك كانتمــكــــفع اءــــان و المكان، أما االنتمـ

ــــرد ألسرتـــالف  ه أو وطنه، كون العالقة في االنتماء عالقة فطرية ليست اختيارية.ــ
أكثر المواطنة على : "أنها  مارشال عالم االجتماع البريطاني توماس همفري  يعرف   

حقوق مدنية من مجرد االعتراف للفرد بوضعية قانونية شكلية، و إنما االعتراف له أيضا ب
و المتساوية في وحدة  الكاملةو سياسية و اجتماعية، ويؤكد أن المواطنة هي العضوية 

 2." سياسية
و عالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع أغيث بأنها مكانة عاطف يعرفها    

، ويتولى الطرف االخر العالقة يقدم الطرف األول الوالءسياسي ) دولة ( ومن خالل هذه 
 3، وتتحد هذه العالقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون "لحمايةا

"إذا كانت الدالالت األساسية لمفهوم المواطنة لم تتبلور بشكل متكامل المعالم إال في    
الفكر السياسي و الحقوقي و االجتماعي الحديث المعاصر الذي يشكل االطار المرجعي 

ربة اات الغربية الحديثة، فإن المقللدول الوطنية كما برزت في المجتمع
الذكر تظهر أن حمولته المشبعة  نفاألالسوسيوأنثروبولوجية لنشوء و تحوالت المفهوم 

بشتى األبعاد و المضامين قد ارتبطت، عبر تطوره التاريخي، بالعديد من منظومات القيم 
ثارا، باستمرار، جعله م مما ،قافية و االجتماعية و الحضاريةالفلسفية و الدينية و الث

 التعقيد، تتطلب المعالجة المعمقةلجدل فكري و سياسي و ايديولوجي بالغ الحساسية و 
 4." لمفهوم المواطنة ضرورة الوعي بجذوره و خلفياته و مستتبعاته الفكرية و الحضارية

                                                
 16، ص 1978، مكتبة لبنان، بيروت، معجم مصطلحات العلوم االجتماعية: أحمد زكي بدوي،  1
، مركز دراسات الوحدة و حالة المواطنة في الجزائر المعاصرة الديمقراطيةمفهوم المواطنة في الدولة ، ة: منير مباركي 2

 .71ص  ،2013 العربية،بيروت،
 . 56، ص مرجع سبق ذكره ،عاطف غيث محمد : 3
 . 43، ص 1997، مركز القاهرة للدراسات حقوق االنسان، القاهرة، المواطنة في التاريخ العربي االسالمي: هيثم مناع،  4
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فالمواطنة هي صفة المواطن والتي ُتحدد حقوقه وواجباته الوطنية . ويعرف الفرد        
قوقه ويؤدي واجباته عن طريق التربية الوطنية . وتتميز المواطنة بنوع خاص من والء ح

المواطن لوطنه وخدمته في أوقات السلم والحرب والتعاون مع المواطنين اآلخرين عن طرق 
لتي يصبو إليها الجميع العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في تحقيق األهداف ا

 1هود وترسم الخطط وتوضع الموازنات "جلها الجأوتوحد من 
ــدرة أفــــا : " قـــــى أنهـــــكما عرفت أيضا عل       ير ــــى التفكـــان علــــع في أي مكــــراد المجتمــ
ــالناق على  الديمقراطيةد و المشاركة في عمليات حل المشكالت حيث تعتمد الحكومات ـــ

اتهم الذكية، كوقاية من إساءة استخدام السلطة من قبل الرؤية الناقدة لمواطنيها، و اسهام
 2." لحكوميةاالهيئات 

نستشف من التعريف السابق أن المواطنة ترتكز على دعامة واجبات و الحقوق و سيادة    
الذي يشجع المواطنين على المشاركة في التشريع و اتخاذ القرارات و حل  الديمقراطيالمسار 

 ركة في الحياة السياسية بكل فعالية.بمعنى المشا .المشكالت
لى التزامات متبادلة من مواطنة في علم االجتماع لإلشارة إ"و لقد استخدم مصطلح ال   

و الدولة، فالشخص يحصل على بعض الحقوق السياسية و المدنية نتيجة  صاألشخاجانب 
ه أن يؤدي بعض الواجبات ـــنفسه في الوقت ـــن، لكن عليــــاسي معيــــع سيـــه إلى مجتمــــانتمائ

 3." و االلتزام بالعديد من المسؤوليات

اقترن مفهوم المواطنة أو ما يدل عليه من مصطلحات عبر التاريخ بإقرار المساواة    
، على حد وصف ) روبرت دال  ( للممارسة الديمقراطية نعض أو للكثرة من المواطنيللب

 .4 الراهنة
م المواطنة على عالقة وثيقة بالديمقراطية  و عليه فإن المواطنة و من هنا يتضح أن مفهو    

الفعل االجتماعي إال إذا توفرت  جنموذال تتجذر في المجتمع كقيمة اجتماعية ووطنية و 

                                                
 . 60،  ص 1982، مكتبة لبنان، بيروت، . معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةاحمد زكي بدوي  : 1
، القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية تربية المواطنة بين النظرية و التطبيق،كيم، : أماني محمد طه، فاروق جعفر عبد الح 2

 19،ص 2013
 . 19، ص : المرجع السابق نفسه 3
ات ، مركــز دراســ3كتــب المســتقبل العربــي ، ط ، سلســلة الديمقراطيــة والتنميــة فــي الــوطن العربــي. علـي خليفــة الكــواري  : 4

 . 77ص  ،2004الوحدة العربية، بيروت ،
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هذا  مستلزمات البناء االجتماعي في الوقت الراهن، أهمالديمقراطية السليمة باعتبارها من 
 الوطني ألفراد يتساوون في الحقوق و الواجبات . إلى وجود قيمة االنتماء باإلضافة

و دولة كما يحددها  بين فرد " عالقةبأنها:لمواطنة اطانية إلى و تشير المعارف البري   
 قانون تلك الدولة، بما تتضمنه تلك العالقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة.

رد بوطنه و أمته، و العالم و قيمة المواطنة هي مجموعة القيم التي تعكس مدى ارتباط الف
ــه و تسهــــمن حول نا صالحا يسلك السلوك الذي يرتقي بالمجتمع و ــون مواطـــداده ليكــــم في إعـــ

 1." الديمقراطيةمنها: المسؤولية، المشاركة، و الحرية و 
ا من التعاريف السابقة، أن مصطلح المواطنة يحدد عالقة المواطن بالدولة كم و نستنتج   

يستوجب على المواطن الصالح توافر فيه صفات أساسية تجعل منه شخصية مؤثرة في 
فيما يحقق المصلحة تجاهاتهم تجاه الدولة تعاونهم معها فهي ترسم سلوكهم و ا الحياة العامة،

كما تسبغ على المواطن حقوقا سياسية مثل حق االنتخاب و تولي الوظائف العامة،  العامة، 
، كما عليه أيضا بعض الواجبات المساواةبو إبداء الرأي بكل حرية قراطية و التمتع بالديمو 

و الحفاظ على األموال العامة و ممتلكات الدولة و دفع  وطنمثل واجب الدفاع عن ال
 االلتزام باحترام القانون.الضرائب، و 

ها التلميذ مجموعة من القيم التي يتشربوعليه يمكن تعريف المواطنة اجرائيا على أنها:    
من خالل التفاعل مع المواقف و الخبرات و التي تحدد سلوكه لبناء رؤية صحيحة حول 
الحقوق و الواجبات و تكوين دافع حب الوطن و الوالء و االنتماء له ،و الحرص على 

 لديه. الديمقراطية مبادئوحدته و تنمية روح الحفاظ على الممتلكات العامة و تعزيز 
 م االجتماعية:تعريف القي  5-7

ة و التي تحددها الثقافة السائدة هي الخصائص أو الصفات المرغوب فيها من الجماع     
للحفاظ على النظام االجتماعي و  اجتماعيةق و التضامن و هي أداة ــامح و الحــالتسمثل 

  2." االستقرار بالمجتمع

                                                
، 35 ، ص ص2012، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مناهج البحث في المواطنة و قيم المجتمع: حسين حسن موسى،  1

36 
، ص 2007، القاهرة، ، دار المعرف الجامعيةعلم النفس االجتماعي أصوله و مبادئه: عبد الفتاح محمد دويدار،  2

253. 



 األول                                                                            موضوع الدراسة    الفصل 
 

24 
 

د و ميله إلى غيره من األفراد فهو الفر  اهتمام:"  بأنها كما عرف كاظم القيم االجتماعية      
يميل على مساعدتهم و يجد في ذلك إشباعا له، و هو ينظر إلى اآلخرين على أنها 
غايات و ليس وسائل، و يتميز الفرد بقدرته على البذل و العطاء و بعض الصفات 

 ." االنتماءاالجتماعية كاللطف و الحنان و االيثار و خدمة الغير و 
و حكم يتحدد ار أقر  اتخاذمفهوم القيمة بالمعنى االجتماعي التعبير عن  "و يتضمن      

على أساسه موقف أو سلوك الفرد أو جماعة إزاء موضوع معين، و يمكن توضيح بعض 
مفردات القيم في هذا المجال و هي على النحو االتي: الواجب، التعاون، التضحية، 

 1." االيثار، التكافل، احترام الذات، الطموح
معممة نحو  انفعاليةعرفها حامد زهران بأنها : " عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية       

األشخاص  األشياء و المعاني و أوجه النشاط، و القيم موضوع االتجاهات و هو تعبير 
نحوها، و القيمة مفهوم  اتجاهاتناعن دوافع االنسان، و تمثل األشياء التي توجه رغباتنا و 

البا يعبر عن الفضل أو االمتياز، أو درجة الفضل الذي يرتبط مجرد ضمني غ
 2." باألشخاص، أو األشياء، أو المعاني، أو أوجه النشاط

ة من المعتقدات و التصورات المعرفية و الوجدانية، ــــ:" مجموع اــــــالد بأنهـــا الجـــعرفه      
جازما،  اعتقاداو تأمل، و يعتقد بها  و السلوكية الراسخة يختارها االنسان بحرية بعد تفكر

ة من المعايير يحكم بها على األشياء بالحسن أو القبح، و بالقبول ـــه منظومــــل لديــــتشك
  3." أو بالرد، و يصدر عنها سلوك منتظم يتميز بالثبات و التكرار و االعتزاز

و ترسم  حدد اتجاهه، فهي التي تك االنسانيو تعتبر القيم من أهم محددات السل      
فالمجتمع الذي يعيش فيه الفرد هو  ،هم القيميةاد عموما يختلفون في أحكامر مقوماتها, فاألف

 المرغوب عنه. "غير  الذي يحدد ما هو مرغوب فيه و ما هو

                                                
، ص مصادرها ( -أسسها-القيم التربوية و األخالقية) مفهومهايهاب عيسى المصري، طارق عبد الرؤوف محمد، ا: 1

 .129،128ص 
 .158، ص 2003،عالم الكتب، القاهرة،   6، طعلم النفس االجتماعي: حامد زهران،  2
، در المسيرة للنشر و 2ط ، تصور نظري و تطبيقي لطرائق تدريس القيم،م القيم و تعليمهاتعل: ماجد زكي الجالد،  3

 12، ص 2007عمان  التوزيع،
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و يعرفها ليبيت على أنها معيار للحكم يستخدمه الفرد أو الجماعة من بين عدة بدائل     
 1ر أو سلوكا معينا.في مواقف تتطلب قرا

:" هي اهتمام الفرد و ميله إلى غيره من الناس فهو  أما نورهان فترى بأن القيم االجتماعية   
يحبهم و يساعدهم و يجد في ذلك إشباعا له و يتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه 

  2." القيمة بالحنان و االيثار
ماع من خالل صياغتهم لمعنى القيم و من التعاريف السابقة نرى أن علماء االجت   

االجتماعية أنه يقوم على أساس وجود مقياس في ضوء المصالح الفردية الخاصة بالشخص 
من جهة و في ضوء ما يتيح المجتمع من وسائل و امكانيات لتحقيق هذه المصالح من جهة 

 أخرى.
ف نجد أن هناك فرق أنه من خالل القراءات العديدة لمختلف التعاري اثنانو ال يختلف    

بين تعاريف علماء النفس و علماء االجتماع للقيم يرجع إلى تركيز علماء االجتماع على 
لفرد في حين أنه ال الذاتية لقيم الالسائدة في المجتمع بينما يركز علماء لنفس على  معاييرال

األساسية لألنظمة و القيم هي الدعامة ، القيم االجتماعيةو الذاتية قيم اليمكن التفريق بين 
االجتماعية، و هي التي تحافظ على البناء االجتماعي، من خالل الدور الذي تلعبه في 

 الحفاظ على التساند و التكامل داخل االطار االجتماعي.
لقيم االجتماعية مثل االيثار، التعاون، صور ل كما جاءت في العديد من التعريفات   

حن نرى أن أهم مصدر من مصادر اكتساب ن للطف. و خدمة الغير، التكافل، ا التضحية،
 القيم االجتماعية هي الشريعة االسالمية.

التي  مجموعة من المبادئ هي نا صياغة تعريف إجرائي للقيم االجتماعية:و عليه يمكن   
اون ــــتعار و الـــااليث ودهاـــو التي يس ،ــه االجتماعيةذ و بيئتــة بين التلميــــــدد العالقـــــتح

و التسامح و إلقاء التحية، و الوفاء بالوعد، و التضامن و التزاور و التواضع و احترام 
 الغير و خدمته، بعيدا عن حب الذات و المصلحة الشخصية.

                                                
 .161ص ، مرجع سبق ذكره: جابر نصر الدين، لوكيا الهاشمي،  1
، القيم الدينية للشباب من منظور الخدمة االجتماعية للمعهد العالي للخدمة االجتماعية: نورهان منير حسن فهمي،  2

 .34، ص 1999المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 
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 الدراسات السابقة :-6
إن أهمية عرض الدراسات السابقة تكمن في خلفية نظرية عن موضوع البحث و بالتالي     

لذلك قمنا بالبحث و التقصي عن  1ن مجهودات اآلخرين و التبصر بأخطائهم،االستفادة م
و أأو تطرقت لموضوع األداء التربوي دراسات سابقة، تقارب هذه الدراسة أو تقترب من أهدافها 

فقد تم إيجاد كما ال بأس  و القيم االجتماعية، و المواطنة المفاهيم المشابهة له كالكفاياتبعض 
باختيار بعض الدراسات التي تراها مفيدة في الدراسة الحالية، منا راسات، و قد قهذه الدبه من 

إذ تم مراجعة الدراسات التي لها صلة بموضوع الدراسة الحالية، و كان الهدف من هذه 
بعناصر  اإللمامحول موضوع البحث، حتى تستطيع  ناو تنمية و زيادة معلومات المراجعة إثراء

 حاليةالة مما قدمته تلك الدراسات، كما يمكن توضيح العالقة بين دراسة موضوعها، و االستفاد
، و فيما يلي عرض لهذه أوجه االختالف بينهما أوجه االتفاق و و هذه الدراسات من خالل

 الدراسات :
 دراسة أسماء بن تركيالدراسة األولى: 

 ء لدى الشباب"دور النظام السياسي في تفعيل قيم المواطنة و االنتمابعنوان:"    
السنة الجامعية  تخصص علم اجتماع التربية، مقدمة في علومالو هي أطروحة دكتوراه 

 و هي دراسة وصفية هدفت إلى: بجامعة محمد خيضر بسكرة، 2012/2013
 التعرف على درجة ممارسة قيمة المواطنة بين الشباب. -
 التعرف على درجة ممارسة قيمة االنتماء بين الشباب. -
في تفعيل قيم  -من خالل أدائها لوظائفها -على دور مؤسسات النظام السياسيالتعرف  -

 المواطنة.
في تفعيل قيم  -من خالل أدائها لوظائفها -التعرف على دور مؤسسات النظام السياسي -

 االنتماء.
 التعرف على دور ازمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب. -
 رعية في إعاقة تفعيل قيم االنتماء لدى الشباب.التعرف على دور ازمة الش -

                                                
فضيل دليو ) محرر(، في : دراسات في المنهجية،  جية في توظيف الدراسات السابقة،األسس المنه: ميلود سفاري،  1

 . 37، ص ص 2000 الجزائر، ،زائر ، ديوان المطبوعات الجامعيةالج
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 التعرف على دور المشاركة في إعاقة تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب. -
 التعرف على دور المشاركة في إعاقة تفعيل قيم االنتماء لدى الشباب. -

و لتحقيق هذه األهداف تم إعداد استمارة االستبيان وزعت على عينة عشوائية مكونة من 
، كما اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في طالبا من طلبة جامعة محمد خيضر 238

 دراستها.
 توصلت الباحثة إلى نتائج أهمها:

أثبتت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة متوسطة لقيمة المواطنة بين طلبة عينة الدراسة،  -
المحايد  و الدال على االتجاه 2.94و هو ما دل عليه المتوسط الحسابي المقدر ب 

 نحو ممارسة هذه القيمة بين الطلبة.
كما أثبتت نتائج هذه الدراسة أن درجة ممارسة قيمة االنتماء ضعيفة لدى عينة الدراسة  -

و هو ما بينه االتجاه السلبي الضعيف نحو العبارات الدالة على درجة ممارسة هذه 
 .2.25بي و المقدر ب القيمة بين الطلبة عينة الدراسة و هو ما يؤكده المتوسط الحسا

ا أن ألزمة المشاركة دور متوسط في إعاقة تفعيل قيم المواطنة ــج أيضــا بينت النتائــــكم -
 1و االنتماء لدى الشباب بمتوسط حسابي يبين االتجاه المحايد للمبحوثين.

 دراسة علي شريف حورية الدراسة الثانية:
 و عالقته بالمردود التربوي" السلوك التنظيمي للمؤسسة التعليميةبعنوان:"   

، التربية بجامعة محمد خيضر بسكرة علوم في علم اجتماعدكتوراه اللنيل شهادة و هي أطروحة 
 2014/2015في السنة الجامعية  مقدمة

 حيث انطلقت الباحثة من فرضية عامة مفادها: 

 وجهة نظر التالميذ للسلوك التنظيمي للمؤسسة التعليمية عالقة ارتباطية بالمردود التربوي من
                                                

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دور النظام السياسي في تفعيل قيم المواطنة و االنتماء لدى الشباب: بن تركي أسماء،  1
جامعة محمد خيضر،   ) رسالة غير منشورة (،قسم العلوم االجتماعية،،لم اجتماع التربية،) غير منشورة (الدكتوراه في ع

 2013 -2012بسكرة، الجزائر، 
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 الباحثة فرضيتين أساسيتين هما: ختبار هذه الفرضية صاغتو ال

 تتضمن الممارسة القيادية تحقيق نتائج دراسية لدى التالميذ -
 تساهم منظومة االتصال التنظيمي في تربية التالميذ على قيم المواطنة. -

ع البيانات المالحظة و جم بأدوات، و استعانت عتمدت الباحثة على المنهج الوصفيو قد ا 
أساسية في الدراسة وزعت على عينة من تالميذ  بيان كأداةالمقابلة و استمارة االست

 تلميذ . 507ثانويات مدينة المسيلة و البالغ عددهم 
 حيث توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

دى التالميذ لدعم فرق العمل الجماعي عالقة ارتباطية بتضمين قيم االنتماء االجتماعي ل -
و الدالة احصائيا عند مستوى  0.15و هذا ما تؤكده قيمة معامل االرتباط البالغة 

0.01. 
تساهم تنمية الكفاءة االنسانية و االجتماعية في تفعيل قيم المشاركة المجتمعية لدى  -

 . 2.27 التالميذ بدرجة متوسطة و هذا ما تبينه قيمة المتوسط الحسابي الكلي و البالغ
ومة االتصال التنظيمي عالقة ارتباطية بتربية التالميذ على قيم لمواطنة، كما تبين لمنظ -

و الدال احصائيا عند مستوى داللة  0.383من قيمة معامل االرتباط المقدر ب 
، و أن درجة موافقة المبحوثين جاءت منخفضة حيث بلغت قيمة المتوسط 0.01

 2.56.1الحسابي الكلي 

 نوي بالطاهرال : الدراسة الثالثة
 :"المضامين المعرفية لمنهاج التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط"بعنوان

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس تخصص علوم التربية، جامعة محمد خيضر 
 .2012/ 2011مقدمة في السنة الجامعية: ، بسكرة

                                                
شهادة الدكتوراه  أطروحة مقدمة لنيل، السلوك التنظيمي للمؤسسة التعليمية و عالقته بالمردود التربوي ، علي الشريف حورية:  1

-2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،   ) رسالة غير منشورة (،ربية، قسم العلوم االجتماعية،في علم اجتماع الت
2015 
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مين المعرفية لمنهاج التربية المدنية للسنة الرابعة حيث هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المضا
متوسط، الستنباط القيم ذات الصلة بمفهوم المواطنة من وجهة نظر المشروع المدرسي و كشف 
ما يتأتى منها في المستوى العملي التطبيقي من نتائج على تشكيل شخصية التلميذ تجاه تمثله 

 لها.
ية المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط الطبعة و تكونت عينة الدراسة من كتاب الترب

، و لتحقيق الهدف من الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، 2012/ 2011
 و لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم بناء شبكة لتحليل المحتوى.

 هم النتائج التي توصل إليها:و كانت أ 
ة المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، ترمي إلى المضامين المعرفية لمنهاج التربي -

أن يكون التلميذ واعيا بما له من حقوق و ما عليه من واجبات، يحب وطنه و يحترم 
 رموزه و يعتز بمقومات هويته الوطنية.

خر و التشارك معه في إطار قيم الحوار و التسامح، التأكيد على مزايا االنفتاح على اآل -
الحديثة، و المحافظة على سالمة  لاالتصايقة علمية، و التحكم في وسائل التفكير بطر 

 1البيئة.

 دراسة الرابعة:ال
بعنوان: " تقويم أداء معلم مادة الجغرافيا في المرحلة  دراسة عبد العزيز سلمان ضيف البناء

 الثانوية العامة بمملكة البحرين في ضوء الكفايات التدريسية" 
بمملكة البحرين، و هدفت  2011لدكتوراه في علوم التربية، أجريت سنة لنيل درجة ا أطروحة

الدراسة إلى تقويم أداء معلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بمملكة البحرين في ضوء الكفايات 
 التدريسية، و درجة ممارستهم لها.

ذا المجال، و و لتحقيق ذلك قام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة و القوائم المعدة في ه   
كفاية  97إعداد قائمة الكفايات التدريسية لمعلم مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية، اشتملت على 

فرعية ضمن سبعة كفايات تدريسية رئيسية لمعلم مادة الجغرافيا هي: المعرفة العميقة بالمادة 
                                                

أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل ، المضامين المعرفية لمنهاج التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط بالطاهر النوي،:  1
 2012-2011جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،   ير منشورة (،) رسالة غ،شهادة الدكتوراه في علوم التربية،
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ات االستخدام الفعال المدرسة، كفايات التخطيط لدروس الجغرافيا، كفايات تنفيذ الدروس، كفاي
ـــات تقويـــل، كفايـــات إدارة الفصــي، كفايـللوسائل التعليمية، كفايات التفاعل التعليم س يدر تم لـ

ـــالجغرافي ا، و أيضا تم إعداد بطاقة مالحظة بعد تحكيمها في صورتها النهائية، و تم تطبيقها ـ
دة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية على مجتمع الدراسة المكون من جميع معلمي و معلمات ما

، واعتبروا 2007/2008معلما لعام  60بمملكة البحرين من معلمي و معلمات و عددهم 
 جميعا عينة الدراسة.

م استخدام في هذه الدراسة أسلوب الوصف و التحليل التقويمي و عدة أساليب ــا تـكم   
د تطبيق استبانة المالحظة و تفريغها احصائية و اداة واحدة تمثلت في بطاقة المالحظة، و بع

 و تحليلها توصلت الدراسة على عدة نتائج أهمها:
* بالنسبة للفرضية األولى و األسئلة المتعلقة بها، و التي تنص على " يختلف معلمو مادة 

 الجغرافيا في المرحلة الثانوية بمملكة البحرين في امتالكهم للكفايات التدريسية بشكل عام.
رفض هذه الفرضية، بمعنى أن المعلمين عينة الدراسة يمتلكون كفايات متماثلة، و ذلك لقد تم 

 من وجهة نظر كل من المعلم األول و المشرف التربوي و الباحث.
*بالنسبة للفرضية الثانية" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تقييم كل من المعلمين األوائل 

علمي مادة الجغرافيا للمرحلة الثانوية بمملكة البحرين للكفايات و المشرفين التربويين في تملك م
العميقة للمادة، كفايات التخطيط  التدريسية في سبع مجاالت رئيسية تتعلق بكفايات المعرفة

للدرس الجغرافي، كفايات تنفيذ الدرس الجغرافي، كفايات االستخدام الفعال للوسائل التعليمية، 
 المدرسة، كفايات إدارة الفصل و كفايات تقويم الدرس الجغرافي. كفايات التفاعل مع إدارة
كل من المعلم األول و المشرف التربوي و الباحث بالنسبة إلى  رأيتم التوصل إلى تماثل 

امتالك عينة الدراسات للكفايات المتعلقة بالمجاالت الست األولى و ضعف التحكم في الكفايات 
 جغرافي، و بهذا نقر بقبول الفرضية الثانية.الخيرة الخاصة بتقويم الدرس ال

*الفرضية الثالثة: "يختلف مدرسو مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية في امتالك الكفايات 
 التدريسية في ضوء متغير الجنس من وجهة نظر المعلم األول و الباحث و المشرف التربوي." 
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روق ذات داللة إحصائية في امتالك تم رفض الفرضية الثالثة التي تنص على عدم وجود ف
المعلمين الكفايات التدريسية في ماد الجغرافيا في ضوء متغير الجنس من وجهة نظر المعلم 

 1األول و المشرف التربوي.
 الدراسة الخامسة:

خالقية لدى طالب المرحلة منظومة القيم االجتماعية و األعلي محمود عنوان " ال ياللفر   
بجامعة دمشق قسم علم  2011لنيل شهادة الدكتوراه في التربية قدمت سنة رسالة الثانوية" 

خالقية لدى عينة من القيم االجتماعية و األ ، هدفت هذه الدراسة للكشف عن منظومةالتربية
طالب المرحلة الثانوية، و من أجل هذا الهدف تم اختيار عينة من طلية المرحلة الثانوية في 

في مدينة دمشق للعام  صلي للطلبة في المرحلة الثانويةة من المجتمع األالمدارس الثانوية العام
مدارس لكل من الذكور و االناث، فقد اختيرت  10و ذلك باختيار  2010-2009الدراسي 

 وحيدة لجمع البيانات. كأداةو طبقت الباحثة المنهج الوصفي و استمارة االستبيان  % 20نسبة 
 :و توصلت إلى النتائج التالية

 الجنس، توجد فروق ذات داللة احصائية في منظومة القيم االجتماعية حسب متغير -1
المبادرة الفردية، النظام و االنضباط، آداب  قيمكانت النتائج لصالح االناث في 

 الحديث، آداب السير، الصداقة.
توجد فروق ذات داللة احصائية في منظومة القيم االخالقية حسب متغير الجنس  -2

، الوفاء بالوعد، التسامح و العطاء، االعتراف ةمانناث، في قمة الصدق و األلصالح اال
بالجميل، الحياد و النزاهة، أما قيمتا االخالص و احترام الكبار فكانت غير دالة 

م االجتماعية حسب متغير يهناك فروق غير دالة احصائيا في منظومة الق احصائيا.
 و ذلك في قيمة المساواة لصالح العلمي فقط.األدبي (  -االختصاص الدراسي) العلمي

متغير االختصاص خالقية حسب فرق غير دال احصائيا في منظومة القيم األ هناك -3
 ادبي يعزى لهذا المتغير. –الدرسي علمي 

                                                
تقويم أداء معلم مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية العامة بمملكة البحرين في ضوء :عبد العزيز سلمان ضيف البناء،  1

مس جامعة محمد الخا (، ) رسالة غير منشورةمقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التربية، ةأطروح ،الكفايات التدريسية
 . 2011، 2010السويسي، الرباط، 
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القيم االجتماعية وفق متغير  هناك فروق ذات داللة احصائية حول أبعاد منظومة   -4
جانسة كانت لصالح الصف األول الثانوي الصف الدراسي، حيث كانت القيم المت

بالمقارن مع الصف الثاني و الثالث، و لصالح الصف الثاني مقارنة مع الصف الثالث 
ول الثانوي بالمقارنة مع ثانوي، أما قيمة المشاركة الوجدانية فكانت لصالح الصف األ

 1 الصفوف الثاني و الثالث الثانوي.
 الدراسات السابقة:العالقة بين الدراسة الراهنة و *
 دراسة الباحثة و الدراسات السابقة:أوجه االتفاق *  
في قيم المواطنة و هو بعد هام الدراسة الراهنة كونها تبحث أسماء بن تركي و تتشابه دراسة  *

ــــة، كمـــــة الحاليـــاد الدراســـمن أبع ــا تتفـ ـــج المستخـــق أيضا في المنهـ ي، ـــفدم و هو المنهج الوصـ
  .جمع البياناتتبيان كأداة أساسية لو استخدام استمارة االس

من أنها تبحث أيضا في عنصر مهم  علي الشريف حوريةتتفق الدراسة الحالية مع دراسة *
تباعها كما تتطابق معها أيضا في إ،المردود التربوي و هو قيم المواطنة و تضمينها لدى التالميذ

ــــاستخي و ــــج الوصفـــــالمنه  و المالحظة ،أداة أساسية لجمع البياناتـــان كـــــارة االستبيــــدام استمـ
 و المقابلة كأداتين مكملتين لها.

 ، و في المنهجالطاهر كونها تبحث في المواطنة النوي بالدراسة الراهنة مع دراسة تتشابه  *
على تحليل  اعتمدتلطاهر فدراسة با، في أداة جمع البياناتو تختلفان  ،وصفي المستخدمال

دت على استمارة االستبيان كأداة ون كتقنية لجمع المعلومات، أما الدراسة الحالية فاعتمالمضم
  ساسية، و المقابلة و المالحظة كأداتين مكملتين.أ
قويم أداء ، كونها تناولت تاسة عبد العزيز سلمان ضيف البناءدر الدراسة الحالية مع تتفق  *

 ان في طبيعة مجتمع الدراسةالمنهج المستخدم و هو المنهج الوصفي، و تختلففي المعلم، و 
طبقت على جميع معلمي و معلمات مادة الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بمملكة البحرين، حيث 

 .بمدينة تبسة بالجزائر المتوسطتالميذ التعليم  بينما طبقت الدراسة الراهنة على

                                                
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة منظومة القيم االجتماعية و األخالقية لدى طالب المرحلة الثانويةالعلي محمود،  فريال:  1

 13/04/2013بتاريخ:  www.damascusuniversity.edu.sy، نقال عن:2011بية، جامعة دمشق، الدكتوراه في علم التر 
 .16:23الساعة: 
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القيم االجتماعية و هو بعد هام من كونها تبحث في علي محمود ة الحالية مع تتشابه الدراس * 
ال البشري، حيث و تختلفان في المج .تتفق أيضا في المنهج المستخدمأبعاد الدراسة الحالية 

 تالميذ أما الدراسة الحالية فعينتهابدمشق  ةالثانوي طلبةدراستها على   يالفر الباحثةطبقت 
 . الجزائربمدينة تبسة تعليم المتوسط ال
 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة: 6-1

 من حيث الهدف: 6-1-1

 هدفت الدراسات السابقة إلى التعرف على:

 :دراسة بن تركي اسماء 
 التعرف على درجة ممارسة قيمة المواطنة بين الشباب. -
 التعرف على درجة ممارسة قيمة االنتماء بين الشباب. -
في تفعيل قيم  -من خالل أدائها لوظائفها -دور مؤسسات النظام السياسيالتعرف على  -

 المواطنة.
في تفعيل قيم  -من خالل أدائها لوظائفها -التعرف على دور مؤسسات النظام السياسي -

 االنتماء.
 التعرف على دور ازمة الشرعية في إعاقة تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب. -
 في إعاقة تفعيل قيم االنتماء لدى الشباب. التعرف على دور ازمة الشرعية -
 التعرف على دور المشاركة في إعاقة تفعيل قيم المواطنة لدى الشباب. -
 التعرف على دور المشاركة في إعاقة تفعيل قيم االنتماء لدى الشباب -

 :دراسة على الشرف حورية: هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين 
 ائج دراسية لدى تالميذ المرحلة الثانوية.القيادة التحصيلية و تحقيق نت -
 األسس القيادية و النتائج المدرسية لدى تالميذ المرحلة الثانوية. -
 السمات القيادية و النتائج المدرسية لدى تالميذ المرحلة الثانوية. -
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 دعم فرق العمل الجماعي و تضمين قيم االنتماء االجتماعي لدى التالميذ. -
 ة و االجتماعية و تفعيل قيم المشاركة المجتمعية لدى التالميذ.تنمية الكفاءة االنساني -
 فعالية الرسالة االتصالية و تنمية الوعي بالحقوق و الواجبات لدى التالميذ. -
  :دراسة بالطاهر النوي 

 هدفت هذه الدراسة إلى تحليل المضامين المعرفية لمنهاج التربية المدنية للسنة الرابعة 
 يم ذات الصلة بمفهوم المواطنة من وجهة نظر المشروع المدرسي و متوسط، الستنباط الق

 كشف ما يتأتى منها في المستوى العملي التطبيقي من نتائج على تشكيل شخصية التلميذ 
 تجاه تمثله لها.

 عبد العزيز سلمان ضيف البناء: 
رين في ضوء هدفت الدراسة إلى تقويم أداء معلم الجغرافيا بالمرحلة الثانوية بمملكة البح

 الكفايات التدريسية، و درجة ممارسهم لها.
  محمود العلي يالفردراسة: 

هدفت هذه الدراسة للكشف عن منظومة القيم االجتماعية و األخالقية لدى عينة من طالب 
 المرحلة الثانوية

 أما هدف الدراسة الحالية هو التعرف على:
 جتماعية للتلميذ.في تنمية القيم اال لألستاذدور األداء التربوي   -
 داء التربوي لألستاذ في تفعيل قيم المواطنة لدى التلميذ.دور األ -
 داء التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ.دور األ -
 المجال:من حيث  6-1-2

 شملت الدراسات السابقة على التوالي عدد من المجاالت هي:
حيث اختارت  حمد خيضر بمدينة بسكرة، دراسة أسماء بن تركي مجالها طلبة  جامعة م -

 عينة عشوائية من ستة كليات.
ثانويات بمدينة المسيلة، حيث تم  بأربع أجرت الباحثة علي الشريف حورية دراستها -

 اختيار عينة عشوائية من تالميذ السنة الثالثة ثانوي دون مراعاة الشعبة أو التخصص.
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مجالها كتب التربية المدنية للسنة رابعة  بالطاهر النوي أما الدراسة الثالثة للباحث  -
 متوسط.

الثانوية بالمملكة  لمؤسساتته بادراس أجرى الباحث عبد العزيز سلمان ضيف البناء -
 .بحثه مكون من جميع معلمي و معلمات مادة الجغرافيا عو كان مجتم، البحرينية

ما العينة أنة دمشق، ثانويات بمديالعلي محمود  يالفربينما كان المجال المكاني لدراسة  -
 من الطلبة.فقد تم اختيارها عشوائيا 

 مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة: 6-2
 جوانب االستفادة من الدراسات العربية الخمسة السابقة فيما يلي: تتمثل

 االستفادة النظرية:
لنظري للدراسة الحالية في إثراء االطار ا من الدراسات السابقة من الناحية النظرية، ةستفادتم اال

ات التدريسية التي يجب كالكفايباألداء و أهم مكوناته  الذي يتمثل في التراث المعرفي الخاص
، ومن الدراسات من لكي يحقق األهداف المنشودة من عملية التعليم لدى االستاذ أن تتوافر

إلى بعض المتغيرات ، و يستفاد منها أيضا في التطرق ت في إبراز أنماط األداء التربوي ساهم
 الدراسة الراهنة، كالمواطنة و القيم االجتماعية. ة في د هامابعأالتي تعد 

 االستفادة المنهجية:
االستفادة من الدراسات السابقة منهجيا بالرجوع إلى المنهج الذي طبقه البحاث في  يمكن

طريقة و الستبيان صياغة بعض عبارات ا دراساتهم، كما أفادت الدراسات السابقة الباحثة في
من نتائج الدراسات السابقة في تحليل بيانات  االستفادةتم و خصائصها، أيضا  اختيار العينة

 ة.الدراسة و مقارنة هذه النتائج بنتائج الدراسة الحالي
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 خالصة:
تعد الرؤية المنهجية لبنة أساسية تعمل على ضبط االطار التصوري و النظري الذي      

ه على التحقق من صحة الفرضيات إمبريقيا و البحث عن فاعلية األستاذ في لخالسنعمل من 
فكرة  مكان االلتزام بالموضوعية في رسمتحقيق األهداف االجتماعية للتربية، محاولين قدر اال

ـــو تحديدها بسؤال رئيسي و تساالشكالية المطروحة  ــــ ـــاؤالت فرعيـ ــــ ا و ـــــتهان مدى أهميـــــــة، و تبيـــ
موقعها العلمي، و تحديد أهدافها التي نسعى الوصول إليها في آخر مرحلة من مراحل البحث، 
مع تبيان مبررات اختيار الموضوع، و الوقوف على مصطلحات الدراسة، لنعرض في نهاية 

ــالفصل الدراسات السابقة التي لها عالقة وطي ـــدة بالدراسـ ـــة الراهنـ االختالف  ة، و توضيح أوجهـ
 منها . دة ستفااالو التشابه بينها و مدى 

من خالل  ،و تأسيسا على هذا األمر فإننا حرصنا على تعميق الفهم و هذه الرؤية البحثية     
بية، ليكون األداء التربوي لألستاذ و األهداف االجتماعية للتر  عرض العناصر المختلفة لكل من

هداف داء التربوي لألستاذ و األفصل الربط بين األ أرضية لبناءبذلك الفصلين التاليين 
 .االجتماعية للتربية
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 تمهيد:
ر روح العصر ــة تسايــــة و اجتماعيـــدوار تربويستـــــاذ في العصر الحديث عــــدة أل األـــيمث   

ـــل المعـــــارف  و التطور، ــر على نقــ ــم يعد يقتصـ ــــر دور األستــــــاذ فلــ و هـــذا مــــا أدى إلى تغيــ
شخصية التلميذ نحو القيم و األعراف و المعلومات، بل أصبح له دور توجيهي لتنمية 

االجتماعية و العادات و التقاليد و ما إلى ذلك من أهداف يسعى المجتمع إلى تحقيقها، أي 
و يعد عضوا فعاال في المجتمع باعتباره في المفهوم  أن األستاذ في العصر الحالي،

 عية و الوطنية.ع، و قيمها االجتماالتربوي الحديث ناقل لثقافة المجتمالسوسيولوجي 
و المتمثلة في  سنحاول من خالل هذا الفصل تسليط الضوء على مكونات األداء التربوي    

لننتقل إلى  ،طرائق التدريس الحديثة، و الوسائل التعليمية و النشاطات المدرسية، و التقويم
ثاني عنصر أال و هو أنماط األداء التربوي لنحصره في ثالث أنواع رئيسية السلوك 

لنعرج إلى العنصر الموالي العوامل ، االتصالي و السلوك الديمقراطي و السلوك التنظيمي
 المؤثرة 

في األداء التربوي لألستاذ، فبعد القراءات المتعددة للمراجع تم ترتيبهم كالتالي التغيرات في 
و نظام المنهاج الدراسي، و العوامل االجتماعية و السلطات االشرافية و االنفجار المعرفي 

، لنصل في ةاالتجاهات الحديثة في برامج تكوين األساتذفي العنصر الرابع ، لنبين التقويم
 األخير إلى تبيان كيفية تكوين أساتذة التعليم في الجزائر.

 التربوي: داءاألمكونات -1
 طريقة التدريس: 1-1

 يلإن استخدام طريقة لتدريس موضوع ما يعتمد على عدة عوامل منها على سب      
وطبيعة المتعلمين وطبيعة البيئة التعليمية وأصناف  المثال طبيعة الموقف التعليمي

المعرفة العلمية  وعليه يمكن القول بأنه ال توجد طريقة تصلح لتدريس جميع 
الموضوعات ولجميع التالميذ ألن  التدريس مفهوم معقد ومتشعب ولذلك جرت عدة 

ريس المفاهيم باعتبارها قاعدة البناء األساسي محاوالت إليجاد نماذج تدريسية تصلح لتد
، على إعداد المعلم وتمكنه أساسا كما أن نجاح طريقة التدريس يتوقف.ألي مقرر دراسي

 باإلضافة إلى كفاءته في تطبيق الطريقة . 
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" فالتدريس بمعنى آخر ليس علم و لكنه فن مثله مثل الطب، و ال يعني ذلك أن   
و تكوينه من خالل قاعدة نظرية علمية قوية و متينة ليمارس مهامه  األستاذ ال يتم تأهيله

 1بشكل جيد، ألن التدريس فن المعاملة."
التي استنبطها رجال التربية من تجاربهم  اآلراءمجموعة من القواعد و  " نهافتعرف على أ   

قى بها إلى ر ي و أعمالهم الفكرية و أنفقوا على أنها خير سبيل يصل بالمعلم إلى الغاية التي
 تدريس مادة من المواد.

ـــالمفهوم التربأما     ــة التدريــــلطريق وي ـ ــــه :س ــ ــة تنظيــــي كيفيـ ــل التعلــــال وسائــــم و استعمـ م ـ
و التعليم، لتحقيق الهداف التربوية و التعليمية المطلوبة و قد حدد خبراء التربية الحديثة بأنها 

 2نسق أعمال التعليم."البناء المحكم ل
طريقة التدريس هي الطريقة التي يستخدمها المعلم لتوصيل محتوى المنهج للطالب أثناء    

 قيامه بالعملية التعليمية.
و تعرف أيضا على أنها أداة فعالة من أدوات تحقيق األهداف التربوية و التي من خاللها    

عليم، و تتضح الحاجة على الطريقة من كونها و التلهدف المركزي للدولة عن التربية يتحقق ا
 3األسلوب الذي يتبعه المعلم و من خالله يمكن إحداث التعلم لدى المتعلمين .

 أنواع طرائق التدريس: 2-1-1
 طريقة اإللقاء)أو المحاضرة(: 1-2-1-1

و تقوم إما على األخبار و إما على عرض المدرس للمعلومات و الخبرات المتصلة "    
شرح و توضيح الغامض منها، و قد يلخصها و يبين اهم العالقات  بالموضوع درسه، مع
ــــبين اجزائها، و يستخ ل التعليمية مثل الخرائط، ـــا من الوسائـــــــا يراه مناسبـــــدم في ذلك مـــ

 .و الرسوم البيانية و الصور ..إلخ
يقومون يذ ن التالمقة يقع على عاتق المدرس حيث أكبر في هذه الطريفالعبء األ   

و ال يبذلون من الجهد إال بقدر ما  و تقبل المعلومات التي تلقى عليهم باإلنصات
                                                

1 : Rodolf Bkouche, Jacques Dufresne, L’école entre Utopie et réalité, l’harmattan, 
paris,2000,p76. 

 . 139، ص 2006، عالم الكتب الحديث، عمان، طرائق و أساليب التدريس المعاصرة: محمود داود سليمان الربيعي،  2
، دار المناهج للنشر و طرائق التدريس: منهج، أسلوب، وسيلةحمد، جذام عثمان يوسف، : ردينة عثمان ال 3

 .53،ص  2005التوزيع،عمان،
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و أهم مصدر للمعرفة بعد المدرس الكتاب صتون أو بقدر ما يسألون من أسئلة، ين
 1المقرر."
 خطواته

 " :الغرض منها إعداد عقول التالميذ للمعلومات الحديثة و تهيئتها المقدمة او التمهيد
 موضوع الجديد من خالل تذكيرهم بالدرس السابق.لل

 :يتضمن موضوع الدرس كله من حقائق و تجارب وصوال إلى استنباط القواعد  العرض
كبر من الزمن المخصص لذا فإنها تشمل على الجزء األ العامة و الحكم الصحيح،

 للدرس.
 :بين بعضها الغرض منه أن يبحث المعلم عن الصلة بين الجزيئات و يوازن  الربط

حتى يكون التالميذ على بينة من هذه الحقائق، و قد تدخل هذه الخطوة عادة مع  البعض
 .المقدمة و العرض

 :و هي خطوة يمكن الوصول إليها بسهولة إذا سار المعلم في الخطوات  االستنباط
ن السابقة بطريق طبيعي، إذ بعد أن يفهم التالميذ الجزئيات يمكنهم الوصول إلى القواني

 العامة و التعميمات واستنباط القضايا الكلية.
 :و فيها يستخدم المعلم ما وصل إليه من تعميمات و قوانين وتطبيقها على  التطبيق

كون في صورة تالمعلومات في أذهان التالميذ و  الجزيئات الجديدة للتأكد من ثبوت
 2أسئلة."

 :)نقد طريقة االلقاء) المحاضرة 
عليه العبء طوال  ىنه يلقأد و إرهاق المعلم من حيث قة إجهاتسبب هذه الطري -

 المحاضرة.
ــي موقــــيذ فتجعل التالم - ــــف سلبــــ ــة التعلــــــي في عمليــ ـــه إلى النشــــل حاجتـــــتهمم، و ــــ اط ـ

 يصبح معتمد على المعلم.و الفاعلية الالزمة لنمو الخبرات المختلفة لديه، و بالتالي 

                                                
، دار الكتاب الجامعي،العين ن االمارات العربية مناهج الدراسات االجتماعية و أصول تدريسها: شكري حامد نزال،  1

 .187، ص 2014المتحدة،
، 105، ص ص2009، دار أسامة للنشر و التوزيع،عمان، ستراتيجيات التعليم الحديثالمعلم و ا: عاطف الصيفي،  2

106 . 
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شرود التالميذ ذهنيا و شيوع روح الملل، و تحرم التلميذ من االشتراك الفعلي  تؤدي إلى -
 في تحديد أهداف الدرس و رسم خطته و تنفيذها.

ال تأخذ بعين االعتبار الجوانب الوجدانية و االنفعالية و المهارية، حيث تركز على  -
 1المستويات األولية من الجانب المعرفي و هو التذكر فقط.

 مناقشة:طريقة ال 2-2-1-1
و هي طريقة تقوم في جوهرها على الحوار، يعتمد المعلم على معارف و خبرات التالميذ     

السابقة، فيوجه نشاطهم بغية فهم القضية الجديدة مستخدما األسئلة المتنوعة و إجابات 
و فيها  التالميذ لتحقيق أهداف درسه، ففيها إثارة للمعارف السابقة، و تثبيت لمعارف جديدة،

ة و ـــواع من المناقشـــاك أنـــذ و هنـــدى التالميـــاه لــــة االنتبــاستشارة للنشاط العقلي الفعال و تنمي
  هي:
 * المناقشة التلقينية.  
 * المناقشة االكتشافية الجدلية.  
 * المناقشة الجماعية الحرة.  
 * المناقشة المقيدة.  
عليمية فعالة و ناجحة و محققة لألهداف البد من و حتى تكون طريقة المناقشة طريقة ت   

 مراعاة ما يلي:
 * توجيه السؤال لجميع الطالب دون طالب و االهتمام بجميع الطالب.  
 * االهتمام بالصياغة الدقيقة لألسئلة و تكون ال تحتمل أكثر من إجابة.   
خاصة  وم الطالب ضوع الدرس لزيادة فه* االستعانة بالوسائل التعليمية الخاصة بمو   

 التجارب العلمية.
     * أن يكون المعلم مرشدا و موجعها فال يقاطع التالميذ و ال يجيب عن األسئلة   

 شة الفعلية حتى ال يظن التالميذ أن المعلم هو مصدر المعلومات.ققبل منا     

التالميذ هي عبارة عن أسلوب يكون فيه المدرس و  و من هنا نستشف أن طريقة المناقشة   
في موقف إيجابي حيث أنه يتم طرح القضية أو الموضوع ويتم بعده تبادل اآلراء المختلفة 

                                                
 .161،ص 2009، دار الدجلة للنشر و التوزيع، عمان، مناهج و طرائق التدريس: رحيم يونس العزاوي،  1
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لدى التالميذ ثم يعقب المدرس على ذلك بما هو صائب وبما هو غير صائب ويبلور كل 
 في نقاط حول الموضوع أو المشكلة. كذل

 طريقة االستكشاف الموجه:  1-1-2-3

يقوم على الفهم و ذلك ألن  فضل الطرق في توفير تعلماف من أكتشاال تعتبر طريقة   "
طريقة االكتشاف تضع الطالب أمام موقف مشكل و يتطلب منه أن يقوم بحل ذلك الموقف 

ـــا طــــمستخدم ـــرق العلـ ارات التقصي و االكتشاف مثل مهارة المالحظة، ــــه و مهـــــم و عملياتــ
ــو التصني ـــف و المقارنـ ــــو التنب ةـ ـــل و التركيـــر و التحليـــر و التقديــيـــاس و التفســـــؤ و القيـ ب ـ
 و غيرها.

و في هذه الطريقة يكون المتعلم نشيطا إيجابيا فهو الذي يقوم بتحديد المشكلة ووضع    
الفروض و جمع المعلومات و يبوب المعلومات و يحللها و بالتالي هو الذي يصل إلى 

ــون دور المعلـــــ، في حين يكالنتيجة ـــهم على البحــــا يعينـــــم موجهـــ ن ـــاف مــــث و االكتشـ
ــــخ ــــ ــسئالل األـ ـــلــــ ــي يطـــــة التـ ـــ ـــرحـ ـــم كـــــــها عليهــ ي تحثهم على البحث و المالحظة و القياس ـ

 1و التجريب..إلخ."

قة االكتشاف نوعين اكتشاف حر و آخر موجه و الفرق يهناك من يرى أن عملية أو طر    
، فإن رتب المعلم الموقف التربوي بشكل التدريسي مل عبينهما هو مدى تدخل المعلم في ال

، أما إذا بالطريقة االستكشافية الحرة يصل الطالب نفسه الكتشاف المعلومات فهو يدرس 
نماذج ووسائل تعليمية معينة ليقودهم إلى رتب الموقف التربوي أما باستخدام أسئلة معينة أو ب

 س بالطريقة االستكشافية الموجهة.االكتشاف ففي هذه الحالة يصبح يدر 

 أهداف التعلم باالكتشاف : 

 : تاليةالالنقاط لهذه الطريقة و الموضح في  مخطط واضحبوضع و لقد قام هربارت ويلز    

                                                
مارات العربية المتحدة، ، اال، دار الكتاب الجامعي، العينمدخل إلى علم التربية: عبد السالم الجعافرة و آخرون،  1

 .85، ص2014
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ــظكتشاف بعرض الم الطلبة من خالل اندماجهم في دروس االلعأن يت - ـــ ــــــف رفـــ  أو الموقــ
 و النشاطات الضرورية للكشف عن أشاء جديدة بأنفسهم .

ــــالطلدى ينمي  - ـــــاهـــــالب اتجـ ــــ ــــ ـــاستراتجي اتـ ـــــات تدريسيــــ ـــة تستخدم في حــ ــــل المشكــ الت ــ
 بحث .لو االستقصاء و ا

اتهم على تحليل و تركيب وتقويم ر ب على زيادة قدالطال تساعد دروس االكتشاف -
 المعلومات بطريقة عقالنية .

ات و تحقيق الذ بالمتعةهناك إثباتات داخلية مثل الميل إلى المهام التعليمية و الشعور  -
، و هذه تحفز الطالب على التعلم بصورة أكثر فعالية عند الوصول إلى اكتشاف معلومة

 1دراسية .و كفاءة في حصص المواد ال

 طريقة حل المشكالت :  1-1-2-4

لطالب على التفكير العلمي السليم، حيث تقوم هذه الطريقة على افتراض اتدريب فيها يتم    
مشكلة مرتبطة بحياتهم و اهتمامهم مما يدفعهم إلى البحث عن الحلول، و تتطلب تدريبا 

 مبكرا عليها.

و ينشط في حل مشكلة  أن الطالب الذي  يعملو تستند هذه الطريقة على المبدأ القائل    
فيها، فإنه يكتسب مهارة و خبرة في حل مشكلة أخرى متماثلة، خاصة إذا  نتائجيتوصل إلى 

كانت حقيقة واقعة، و المشكلة عبارة عن حالة يشعر الطالب فيها أنهم أمام أمر غامض، قد 
للبحث عن حل لكشف هذا  يكون هذا األمر الغامض سؤاال يجهلون إجابته، مما يدفعهم

 .نهاء حالة التوترالغموض و إ

 و لهذه الطريقة عدة ميزات منها:

 مشاركة الطالب في جميع خطواتها بصورة نشطة و ايجابية.-

                                                
 .156ص  مرجع سبق ذكره، ،: رحيم يونس العزاوي  1
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 ربط المعلم و الطالب بمصادر المعلومات المختلفة.-

ـــتدريب الطالب على مواجهة الحياة، و تشجيعهم على التعلم الذاتي، حيث تزي- ــمن ق دـ درة ـــ
 و مهارة المتعلم في البحث عن المعلومة و الوصول إليها.

ــير لـــــتث- الع و االستمتاع بالعمل، و تثير لديهم التفكير الواسع ـــــالب حب االستطــــدى الطـــ
 و البحث عن حلول متعددة و اختيار أصلحها.

على مواجهة مشكالت الحياة كير العلمي و مهاراته، و تدربهم تنمي لدى الطالب التف-
 الواقعية، و تخلق فيهم مهارات النقد و التحليل و المقارنة.

 تنمي لديهم روح العمل الجماعي و تساعد على إقامة عالقات اجتماعية بينهم.-

تعمل على تحقيق المرونة في التفكير، و تربط التدريس بواقع الحياة، و تربط الفكر بالعمل -
 1المنظم.

  خطواتها :

 وجود مشكلة:

التلميذ  مواقف المعقدة، وإن البيئة المحيطة بالتلميذ تثار فيها العديد من المشاكل و ال   
ـــون في حــــيك ــــك أو تـــالة شــ ـــا لعــــردد منهـ ن المعلم الكـــه المعلومات الكافية عنها، و أدم امتـ

إثارة المشكالت التي تنسجم و طبيعة أو المدرس يعمل على إثارة اهتمام التالميذ من خالل 
 .و مستوى التالميذ ةالتعليميالمادة 

 تحديد هذه المشكلة:

يقوم التلميذ بتنظيم و ترتيب المشاكل و المواقف الغامضة و حصرها في طريق محدد    
 حسب أهميتها و اختيار المهم منها و ترك غير المهم.

                                                
، 82، ص ص 2010، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، ، أسس و مهارات المعلم الناجح: شمس الدين فرحات الفقى 1

83. 
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 طرح الحلول الممكنة:

يقوم جهاز السيطرة عند االنسان ) االدراك ( باستعراض الحلول بعد تحديد المشكلة    
الممكنة و لكنه يواجه مشكلة النقص في المعلومات من أجل إيجاد حل مناسب مما يدفع 

 فراد إلى البحث من المعلومات.األ

 اختيار الحل المناسب:-

جل ذلك ، و من أالحلول المطروحة للمشكلة يقوم التلميذ باختيار الحل المناسب من بين   
 يقوم التلميذ بجمع المعلومات الخاصة بالمشكلة و ذلك من خالل مساعدة المدرس لهم.

 : التطبيق

لحل من من صحة هذا ا التأكدلى اختيار الحل المناسب فإنه يسعى إبعد أن يقوم التلميذ ب   
 ىائع تدل علإذا كانت الوقن الحل المختار صحيح يتم قبوله و خالل التجربة، فإذا ظهر بأ

 1عدم صحة الحل المختار يقوم التلميذ برفضه و البحث عن حلول أخرى.

  مزايا طريقة حل المشكالت :

 التالميذ.تنمية اتجاه التفكير العلمي و مهاراته عند  -1
 تدريب التالميذ على مواجهة المشكالت في الحياة الواقعية. -2
 بين التالميذ . عيةامتنمية روح العمل الجماعي و إقامة عالقات اجت -3
 إثارة اهتمام التالميذ و تحفيزهم لبذل الجهد الذي يؤدي كل المشكلة.  -4

 عيوب هذه الطريقة في التدريس:

 تحقيقها.صعوبة  -

                                                
، ص 2005، دار المناهج، عمان، ةطرائق التدريس منهج، أسلوب، وسيل: ردينة عثمان األحد، حذام عثمان يوسف،   1

 .93، 92ص 
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قلة المعلومات أو المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطالب عند استخدام هذه  -
 الطريقة. 

، و قد ال كلة اختيارا حسناكلة اختيار المشال يتوقف المعلم في اختيار المش  -
 يستطيع تحديدها بشكل يتالءم و نضج التالميذ .

 .تتطلب معلما مدربا بكفاءة عالية تحتاج إلى اإلمكانات و -

  طريقة المشروعات: 1-1-2-5

تم بالناحية العلمية و تحت إشراف هيهو أي عمل ميداني يقوم به الفرد المشروع    
 ادة العلمية و أن يتم في البيئة االجتماعية. المعلم و يكون هادفا و يخدم الم

 و هناك عدة أنواع من المشروعات و هي:

 إلخ: الجبن ...ئية )إنشائية( مثل صناعة الصابون مشروعات بنا -1

 .ارات ميدانية تخدم مجال الدراسة، زيمشروعات استمتاعية، مثل: الرحالت التعليمية -2

مشكلة فكرية معقدة مثل مشروع محاربة تهدف لحل  ،مشروعات في صورة مشكالت -3
 األمراض أو الذباب في المدرسة ...

 1مشروعات يقصد منها كسب مهارة مثل مشروع مساعدة المصابين . -4

 خطوات هذه الطريقة:

و هي أهم مرحلة إذ يتوقف عليها مدى جدية المشروع لذلك يجب أن اختيار المشروع: -
يذ، و أن يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب و يجب يكون المشروع متفقا مع ميول التالم

 أن تكون المشروعات متنوعة و تراعي ظروف المدرسة و التالميذ و إمكانيات العمل.

                                                
 .150ص  2008،دار اليازوري، عمان، األساليب الحديثة في التعليم و التعلم: يحي محمد نبهان،  1
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إذ يقوم التالميذ بإشراف معلمهم بوضع الخطة و مناقشة تفاصيلها من التخطيط للمشروع:-
ت المحتملة و يكون دور المعلم أهداف و ألوان النشاط و المعرفة و مصادرها، و الصعوبا

 في رسم الخطة هو االرشاد و التصحيح و إكمال النقص فقط.

رسمه في الخطة المقترحة و دور يقوم كل تلميذ بالدور المطلوب منه الذي تم التنفيذ: -
 قوم بعملية التوجيه.يهيئة الظروف و تذليل الصعوبات و معلم هو تال

المشروع، منذ البداية و أثناء المراحل السابقة، إذ  سيرو هي عملية مستمرة مع التقويم: -
في نهاية المشروع يستعرض كل تلميذ ما قام به من عمل، و بعض الفوائد التي عادت عليه 

  1من هذا المشروع.

 التعاوني:  –طريقة التعلم الجماعي  1-1-2-6

وار فيما بينهم نموذج تدريس، يتطلب من التالميذ العمل مع بعضهم البعض و الحهو    
ن يعلم بعضهم بعضا، و أثناء هذا التفاعل الفعال تنمو فيما يتعلق بالمادة الدراسية، و أ

 2لديهم مهارات شخصية و اجتماعية إيجابية.

و يعرفه تورد مكنيرني على أنه: " إستراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب، حيث يعمل    
 3هدف تعليمي مشترك."الطلبة ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق 

التفاعل االجتماعي البناء، مهارات العمل أنه يكسب التالميذ  ومن مميزات التعلم التعاوني   
ـــابـــس إيجــــو فهم طبيعة اآلخرين و احترام أرائهم، مما ينعك الجماعي ى حياتهم اليومية ـــا علــ

 و المستقبلية.

ـــتة و االنــــه للمحبـــــكذلك حاجات "    واد، فمعظم التالميذ يحبون النشاط الجماعي ــــاء و التــمـ
أو الفريقي، و يحبون المدرسين الذين يتيحون لهم هذه الخبرات، كذلك الحاجة إلى تكوين 

                                                
 .167، ص 2009، دار الفكر، عمان، 3ط طرق التدريس العامة) تخطيطها تطبيقاتها التربوية(،: وليد احمد جابر،  1
 158، ص 2005، دار المناهج، عمان، أساسيات التدريسخرون، : خليل إبراهيم شبر و آ 2
 .74ص  ،2006، ، عالم الكتب، القاهرة3، طاتجاهات حديثة في المناهج و طرق التدريسكوثر حسين كوجك، :  3
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عدة اآلخرين، و سوف يشبعها و الحاجة إلى مسا اآلخرينات و زماالت مع التالميذ ــــصداق
 مون معلومات لآلخرين."و يستفيد منها التالميذ الذين يقد

 عوامل اختيار طريقة التدريس: 1-1-3

يتعلق اختيار الطريقة بالمرحلة التعليمية التي يدرس فيها المعلم )  المرحلة التعليمية: -
 مرحلة ما ال يالئم مرحلة تعليمية أخرى.ابتدائية، متوسطة، ثانوية (، فما يالئم 

يار طرائق التدريس الفروق الفردية بين يجب أن تراعي عند اخت مستوى المتعلمين: -
كما تراعي  المتعلمين سواء من حيث التعلم و أساليب التفكير و طريقتهم في الحفظ و الفهم،

 أعمارهم و جنسهم و خلفياتهم االجتماعية.

فكل طريقة تسهم في تحقيق هدف معين فالطريقة المناسبة لتحقيق هداف المنشودة: األ -
المعارف ال تكون مجدية في تنمية التفكير العلمي و في اكتساب األهداف في اكتساب 

 كسابهم ميوال و اتجاهات و قيم.إ أومهارات علمية 

لكل درس محتوى علمي معين يراد المحتوى العلمي للدرس و طبيعة المادة العلمية:  -
طبيعة تحقيقه و لما كانت متنوعة لذا فإنه من الضروري تتوسع طرائق التدريس لتتناسب و 

 المادة و محتواها العلمي.

 1فاختيار الطريقة يرتبط جدا بهذه النظرة للمجتمع.النظرة الفلسفية للعملية التعليمية:  -

 قواعد بناء طريقة التدريس :  3-1-1

 التدرج من المعلوم إلى المجهول :  -

ندئذ إذا ارتبطت المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة التي يعرضها التالميذ فإنها ع   
تفهم مثال : في درس اللغة العربية نستطيع أن مفيد من هذا المبدأ بأن نبدأ بتدريس التالميذ 

                                                
 .61ص المرجع السابق نفسه، :  1
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في القراءة على الصورة التي يعرضها )صورة األب و األم( ثم تندرج في تعريفه على الرمز 
 الدال عليها و هو المجهول.

  التدرج من السهل إلى الصعب : -

يراه التلميذ سهال أو صعبا ، ال ما نراه نحن و من األمثلة  و يقصد بالسهل و الصعب ما   
العربية البدء في تعليم التالميذ المفردات أو الجمل التي تتكون  ةعلى هذه القاعدة في اللغ

كلمات أو الجمل ، دور و التدرج بعد ذلك إلى المن حروف منقطعة مثل : دار، درس
 1،  بيت .....الخ المتصلة مثل سمير، سعيد

 التدرج من الكل إلى الجزء :  -

، فالناظر إلى الشجرة يراها كال ير طبيعة الذهن في إدراك األشياءو هذا المبدأ يسا   
ـــاق، الفـــــلسا و هي اـــهــر إلى جزئياتــــي النظــــمتكامال قبل أن يبدأ ف ، ارــــروع، األوراق و الثمـ

ــى ذلك قــــال علــــثمو ك ــ أو الجملة  و من ثم تحليلها إلى أجزائها و هي المقاطع  راءة الكلمةـ
 و الحروف في حالة الكلمة و المفردات في حالة الجمل.

 التدرج من المحسوس إلى شبه المحسوس فالموجود:  -

الطفل يدرك األشياء من حوله بهذه الطريقة فهو يعرف حيوانات البيئة عن طريق رؤيته    
ا عن طريق الصورة و أخيرا يستطيع إدراك األشياء إدراكا مجردا لها ثم في مرحلة تالية يعرفه

 2حين سماعها أو ذكرها. 

 سمات الطريقة الناجحة للتدريس :  4-1-1

 هناك مقومات و أسس للطريقة الناجحة للتدريس و هذه األسس و المقومات هي :   

 أن تؤدي الغاية في أقل وقت و أيسر جهد يبذله المعلم و المتعلم . -
                                                

ار غيداء للنشر و التوزيع، عمان د ،استراتيجيات تطوير المناهج و أساليب التدريس الحديثة، عبد الحليم: مصطفى  1
 .69ص  ،2007األردن، 

 .69: نفس المرجع السابق، ص 2
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ر التالميذ و تحفزهم و تدفعهم إلى العمل اإليجابي و المشاركة الفعالة في أن تشي  -
 الدرس.

 أن تشجع التالميذ على التفكير. -
ـــة مرنــــون الطريقـــــأن تك - ــة و غيـ ـــفي صور ألعتكون  دة فتارة ـــر جامـ ـــاب و مسابقــ ات ــ

على الوتيرة واحدة يؤدي  ن استمرار الطريقةارة في صورة محاوالت و تمثيالت ألو ت
 إلى الملل و السآمة داخل الفصل و لذلك فالتنويع مطلوبة .

أن تراعي الفروق الفردية بين الطالب في الذكاء و الميول و القدرات كما تراعي  -
 فما يصلح لتالميذ المدن ال يصلح لتالميذ القرى. االقتصادية،ظروفهم االجتماعية و 

 دة و بين واقع الطالب.أن تربط الطريقة بين الما  -
تخلو الطريقة من وسائل  أن تربي الطريقة في التالميذ االعتماد على النفس و ال  -

 متنوعة و مناسبة.
 أن تكون مبنية على أساس مبادئ علم النفس و على الخصائص النفسية للتالميذ -
تالميذه  أن تعمل على جعل التلميذ هو محور العلمية التعليمية فال يليق بالمعلم إهمال -

 1أثناء الدرس.

ليها في التجارب العلمية إالخبراء و النتائج التي توصلوا  و من خالل التطرق إلى نظرة   
، فهي لم تؤدي إلى دليل قاطع على وجود طريقة قودة في التصنيفات طرائق التدريسالمع
ــة واحــــامــم عــــتعلي  ،المدارسعلمين في كل لفضلى لكل المدة يمكنها أن تكون هي الطريقة اــ

، و لكن النتائج التي توصل إليها التخطيط التربوي الحديث هي إقامة الصفة و لكل المواد
المشتركة بين المعلم و المتعلم تجعلنا نستنتج أن طرائق التدريس تتكيف بالنسبة إلى الفروق 

 الفردية و تشجع على اإلبداع و إبراز الذاتية.

، يحث المتعلمين على تحمل المسؤولية الفردية و الجماعية التعليم إن الطرق المتنوعة في   
 .فعم بالفرح و التقدير و االحترامو تحفزهم على االشتراك التعاوني البناء في جو ديمقراطي م

                                                
 .60، مرجع سبق ذكره، ص : عاطف الصيفي 1
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، بل عليه أن في الفصل الدراسي و بالتالي فليست هناك طريقة واحدة يستخدمها المعلم   
 .إلى األهداف المنشودة من الحصة  رق من أجل الوصولينوع و يجمع بين العديد الط

 الوسائل التعليمية:-1-2

ي من هي كل ما يستخدم في الموقف التعليمي التعلممفهوم الوسائل التعليمية :  1-2-1
أدوات و مواد و تجهيزات داخل المدرسة و خارجها وفق إستراتيجية يختارها 

طلحات الواردة سابقا و هو مكون أساسي من مكونات تلك المص يـــالمعلم، وه
 1جزء أساسي من أجزاء المدرسة الحديثة .

"كل ما يستخدم لتحقيق غايات عملية التعلم فال تعلم بدون  :يضا على أنهاو تعرف أ   
 2وسيلة."

هي جميع المعدات و المواد و األدوات التي يستخدمها المعلم لنقل محتوى الدرس إلى     
غرفة الصف أو خارجها بهدف تحسين العملية التعليمية و زيادة مجموع من الدراسيين داخل 

 3فاعليتها دون االستناد إلى األلفاظ وحدها. 

دوات و مواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية تعرف أيضا على أنها: " أجهزة و أ كما   
على  و تدريب التالميذ رالتعليم و التعلم و تقصير مدتها و توضيح المعاني و شرح األفكا

المهارات و غرس العادات الحسنة في نفوسهم و تنمية االتجاهات و عرض القيم دون أن 
يعتمد المعلم على األلفاظ و الرموز و األرقام و ذلك للوصول بطلبته إلى الحقائق العلمية 

 4الصحيحة و التربية القومية بسرعة و قوة و بتكلفة أقل."

 

 خصائص الوسيلة التعليمية: 1-2-2
                                                

 .38،ص 2008، دار النهضة العربية، بيروت، تكنولوجيا التعليم و تقنياته الحديثة: رشاش أنيس عبد الخالق،  1
 37: نفس المرجع السابق، ص  2
 .174مرجع سبق ذكره، ص  تصميم التعليم ) نظرية و ممارسة (،مود الحيلة، : محمد مح3
 .17، ص 2007، دار كنوز للمعرفة العلمية، عمان، االستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعليم: أديب عبد هللا النوايسة،  4
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أمام الباحثين و المهتمين بالوسائل التعليمية هو إمكانية م يعد السؤال المطروح ل   
استخدامها في التعليم المدرسي، إنما أصبح محور اهتمامهم هو إعداد بطريقة فعالة لتحقيق 

 و من هنا جاءت أهمية مراعاة الخصائص التالية:األهداف التربوية 

لعلماء أن أهم شرط نجاح الوسيلة البد أن يتوفر مراعاة خصائص التدريس: لقد اتفق ا -  
ا أن يحدد خصائص الدارسين، و ــــهـــفيه هذا العنصر، فعند إعداد الوسيلة ينبغي على مصمم

ينتج الخصائص المبنية على خبراتهم السابقة و المناسبة ألعمارهم و قدراتهم و مستواهم 
فيجب عليه استخدام و اختيار الوسيلة في و المعلم عندما يقرر استعمال الوسائل المعرفي، 

 ضوء خصائص الدارسين.

مراعاة ارتباط المنهج بالوسيلة و تكاملها معه: إضافة إلى الشرط األول من مراعاة  -
الفروق الفردية، أضافوا ارتباط المنهج بالوسائل تفاعل بعضها البعض فعند استخدام 

لتي يدرسها بالكتاب المدرسي و أن يفحص الوسيلة، ينبغي على المعلم أن يلم بالمادة ا
 الوسيلة ليتعرف على محتواها حتى يكون قادرا على استخدامها.

هداف التربوية التي تحققها الوسيلة: صرح علماء التربية ضرورة تحديد الغرض تحديد األ -
دفا التربوي، من أجل تحقيق الوسيلة التعليمية المتمثلة في أن الوسيلة التعليمية، ليست ه

تربويا و إنما هي وسيلة لتحقيق هدف تربوي فإن تحديد الهدف التربوي للوسيلة يساعد 
المتعلم على وضوح و ترابط األجزاء، كما يساعد المعلم في عملية اختيار الوسيلة أو جزء 

 منها لتحقيق الهدف السلوكي في حد ذاته.

ثين التربوية الذين يهتمون لقد تعددت محاوالت الباحتصنيف الوسائل التعليمية : 1-2-3
التعليمية و آثارها على الحواس الخمس عند الدارس،  و قد توصلوا إلى هذا  بالوسائل

 التصنيف الذي يحوي أربع مجموعات أساسية هي:
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 المجموعة األولى: الوسائل البصرية 

 الصور و الشرائح و األفالم الثابتة. -1
 األفراد المتحركة و الثابتة. -2
 السبورة. -3
 خرائط .ال -4
 الكرة األرضية  -5
 اللوحات و البطاقات -6
 الرسوم البيانية -7
 النماذج و العينات -8
 المعارض و المتاحف  -9

 المجموعة الثانية: الوسائل السمعية 

 و تضم األدوات التي تعتمد على حاسة السمع و تشمل:

 االذاعة المدرسية الداخلية -1

 المذياع "الراديو" -2

 الميكروفون " الحاكي" -3

 1تي.و يل الصجهزة التسجأ -4

 المجموعة الثالثة: الوسائل السمعية البصرية 

 صر معا و تحوي اآلتي:بو تضم األدوات و المواد التي تعتمد على حاستي السمع و ال

                                                
، دار المناهج، عمان، المستقبلالتربية و تطبيقاتها في إعداد المعلم محسن علي عطية عبد الرحمان الهاشمي،  : 1

 .107، ص 2008
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 .يالسينمائأجهزة العرض  -1
 أجهزة الفيديو.  -2
 أجهزة التلفزيون  -3
 1الدائرة التلفزيونية المغلقة. -4

 و تتمثل في: المجموعة الرابعة:

 الرحالت التعليمية -1
 المعارض التعليمية  -2
 2المتاحف المدرسية. -3
سماه مخروط الخبرة الذي تنتظم أر دال" بجمع مختلف الوسائل فيما و قد قام "إدجا -4

، و الشكل يبين حتى الرموز اللفظيةفيه هذه الوسائل انطالقا من الخبرات المباشرة 
 3لنا ذلك: 

  أهمية استخدام الوسائل التعليمية 1-2-4

 في غرفة الصف في النقاط التالية: ةتكمن أهمية استخدام الوسائل التعليمي

تساعد على توصيل المعلومات، و المواقف، و االتجاهات، و المهارات المتضمنة  -
في المادة التعليمية إلى المتعلمين، و تساعدهم على إدراك هذه المعلومات إدراكا 

 4متقاربا و إن اختلفت المستويات.
 على إبقاء المعلومات حية و ذات صورة واضحة في ذهن المتعلم.تساعد  -
و توضيحها و تساعد الطلبة على القيام بأداء المهارات  رتبسيط المعلومات و األفكا -

 5كما هو مطلوب منهم.

                                                
 .107ص نفس المرجع السابق، : 1
 .91، 90، ص ص 2009، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، المعلم الناجح: عبدهللا العامري، 2
 .228، 227ص ص ، مرجع سبق ذكره: عبد الحق منصف،  3
 .116ص   مرجع سبق ذكره،،ية و التطبيق، تكنولوجيا التعليم بين النظر : محمد محمود الحيلة 4
 .123، ص مرجع سبق ذكره:أحمد حسين القاني،  5
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و يتضح مما سبق أن الوسائل التعليمية تلعب دورا كبيرا في سرعة تعلم التلميذ و إكسابه    
و التفاعل مع  عنة و سهلة، أي تثري تعلمه و تنمي لديه روح االستطالالخبرات بطريقة مر 

 المواقف الصفية، و تنمي لديه ملكة حل المشكالت. 

 الوسيلة التعليمية: ستخداممعوقات ا 1-2-5

ن لمواجهة مشكالتنا التعليمية إال أإلى استخدام الوسائل التعليمية  على الرغم من حاجتنا    
عن النظرية  ن أول هذه العوائق نشأون استخدامه في مؤسساتنا، و إول دهناك ما قد يح

دوات أو مجرد برامج على أنها مجرد أجهزة و أ ةالتعليميالجزئية التي ينظر فيها إلى الوسائل 
ـــى تكنولوجيــرة إلـــإال أن النظ م نظرة شاملة متكاملة تراعي تكامل مكوناتها من جهة، ـــا التعليـ

يسهم في حل مشكلة الطرائق و الوسائل و األهداف التعليمية من جهة أخرى،  و تفاعلها مع
الوسائل التعليمية بل لكونها إحدى مكوناتها األساسية و جزء ال يتجزأ منها، و البد لنا من 
تبني المدخل النظامي في تكنولوجيا التعليم حتى يمكن توظيفها ضمن تصميم الدروس 

 تضاف معوقات أخرى منها: لتحسين العملية التعليمية و

ـــضخامة نصاب المدرس من ساع - ى جانب تعدد األعمال االضافية ـــات التدريس، إلـ
و المسؤوليات المكلف بها مما يجعله يحجم عن بذل الوقت و الجهد لتحضير دروس 

 بوسائل متعددة.
 عدم توفر بعض التسهيالت الالزمة الستخدام بعض الوسائل التعليمية. -
مة تصميم الحجرات الدراسية الحالية و تجهيزاتها و إمكانياتها لالستخدام عدم مالء -

 1الفعال للمواد و األجهزة السمعية البصرية.

 النشاط المدرسي ) الغير صفي (: 3-1

 تعريف النشاط المدرسي: 1-3-1

المدرسة النشاط المدرسي بأنه: " برامج تنفذ بإشراف  ةــــارف األمريكيــــرة المعــــتعرف دائ     
و توجيهها، و تتناول كل ما يتصل بالحياة المدرسية و أنشطتها المختلفة ذات االرتباط 

                                                
 127، مرجع سبق ذكره، ص تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية: محمد محمود الحيلة،  1
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بالمواد الدراسية أو الجوانب االجتماعية أو البيئية أو الندية ذات االهتمامات الخاصة 
 بالنواحي العلمية و العملية."

السليمة التي يكتسبها نها : " مجموعة من الخبرات و االتجاهات و تعرف أيضا على أ  
 1الطالب خارج الفصل الدراسي."

أما القاموس التربوي فيعرف األنشطة: بأنها أسلوب للتعليم ينشد تقديم التعلم عن طريق    
و الجماعات  دنشطة التي تقوم بها الجماعات متعاونة عن طريق التفاعل بين األفرااأل

ط، و تمارس األنشطة الطالبية من خالل بواسطة تكوين العادات المؤثرة و مهارات التخطي
و أهداف  ءالبرنامج الذي يتضمن األفعال، العالقات و الخبرات التي يمارسها األعضا

 2المؤسسة و المجتمع."

التربوية لتكون  ةاألجهز كما يعرف أيضا على أنه: " البرامج التي يضعها أو تنظمها       
بل عليها التالميذ وفق قدراتهم و ميولهم مع توفير و التي يق التعليمي،متكاملة مع البرنامج 

التوضيح و إيجاد الحوافز و الدوافع بحيث تحقق أهدافا تربوية معينة، سواء ارتبطت هذه 
األهداف بتعليم المواد الدراسية أو باكتساب المعارف و المهارات أو البحث العلمي أو كانت 

وام الدراسي أو العطل المدرسية، على أن نشاطات عملية داخل الصف أو خارجه، أثناء الد
يؤدي ذلك بناء القاعدة الفكرية الصحيحة و الثقافة الخاصة الواعية، واستيعاب ما يلزم من 
أفكار تربطه بأمته و حضارته، و تنمو خبرات الطلبة و مهاراتهم ضمن الخطوط العامة 

 3لفلسفة التربية و النشاطات التربوية المدرسية.

ريف السابقة نستشف أن المعرفة  و تنمية منظومة القيم عند التلميذ، ال تقتصر  من التعا   
فقط على منهاج التربية المدنية، أو التربية االسالمية، أو منهاج االجتماعيات، بل يتجاوز 

                                                
جستير في ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة المادور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعية: وليد عبد العزيز،  1

 .34، ص 2004الخدمة االجتماعية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
 .34: المرجع السابق نفسه، ص  2
، مكتبة المجمع العربي للنشر و دراسات تربوية في القرن الحادي و العشرين: هادي مشعان، إسماعيل محمد بشير،  3

 .90، 89، ص ص 2008التوزيع، طرابلس، 
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تقديم المعارف خارج أسوار القسم، و تركيز نشاط التلميذ و فعالية تحصيله كعامل أساسي 
 لتربوية، و جزًءا هاما يتجسد في أداء األستاذ.لتحقيق األهداف ا

 أهمية النشاط المدرسي: 1-3-2

يعمل النشاط المدرسي على تدعيم القيم و االتجاهات االجتماعية و الثقافية المرغوبة    
لتنمية المهارات و اكتساب الخبرات المتعدد، من خالل األنشطة المختلفة التي يتدربون من 

التعاون و تتيح لهم الفرص التي تدربهم على القيادة و التبعية بحيث خاللها على ممارسة 
يصبحون قادرون على ضبط النفس و التحكم في المشاعر و االنفعاالت، و التدريب على 

ــتحمل المسؤولية و تنمية القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة و التدريب على احت رام النظام ــ
 ساعد الشباب على التوافق مع القيم و المعايير.و القوانين و القواعد بما ي

من أهم و في نفس المنحى  تذهب علي الشريف حورية بالقول : أن النشاط المدرسي     
المدرسة فيما يخص غرس القيم االنسانية  الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق رسالة و رؤى 

و االنتماء االجتماعي، و في  و الوطنية، و قيم المواطنة الصالحة كالمشاركة الجماعية
         هم الفضاءات التي ينفس بها التلميذ عن ضغوطه النفسية المدرسية، كما عتبر من أ الوقت ت

تشجيع العمل الجماعي  آليةتعتبر وسيلة إلبراز مواهبهم و تفجير طاقاتهم و في نفس الوقت 
و غيرهم من ساتذة أبين األفكار بين التالميذ فيما بيمهم، و حتى بينهم و و تبادل األ

األكثر احتكاكا، و قد تكون وسيلة لربط العالقة بين أولياء  الموظفين، كالمساعدين التربويين
 1التالميذ و المؤسسات التربوية.

 أما فرح تحدد األهمية في النقاط التالية:

ره، األنشطة التربوية وسيلة إليجاد جيل فاعل متفاعل مع البيئة يحترم العمل و يقد -
 من خالل ممارسته له فعليا على أرض الواقع.

                                                
 .146علي الشريف حورية، مرجع سبق ذكره، ص  : 1
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ـــاألنشط - ـــال خصب لتدريـــوي مجــــة التربـ ــة على أس الطلبـ ي، ـــل الجماعــــاليب العمــــســ
و أعمال الخدمة العامة في المدارس و البيئة و المجتمع في مناخ تعاوني ديمقراطي 

 نفوس الطلبة.في  تأكيد االتجاهات الوطنية و تأهيلها مع
ة و العمل معها و إذابة الفردية ـــة روح الجماعـــــة على تنميـــــة التربويـــــنشطل األــــتعم -

 و األنانية.
ــــة التربويــــــتعتبر األنشط - ـــة بمـ ات و احتفاالت و مهرجانات ــــه من مناسبــــؤدي إليـــــا تــ

لين في المجتمع المدني، و تنمية القيم و معارض، وسيلة اتصال المدرسة مع الفاع
 1االجتماعية و الخلقية.

"و النشاط المدرسي شأنه شأن المواد الدراسية المقررة ليس سوى مجال لخبرات يمر بها    
الفرد، و هي خبرات منتقاة، بحيث يؤدي المرور بها إى تحقيق أهداف التربية، و يالحظ أن 

ية التربية، و هو يفوق أحيانا أثر التعليم في حجرة للنشاط المدرسي أثرا فعاال في عمل
الدراسة، و يرجع ذلك لخصائص النشاط المدرسي التي ال تتوافر بنفس القدر لتعلم المواد 
الدراسية، و ذلك ألن الطالب عنصر فعال في اختيار نوع النشاط المدرسي الذي يشترك فيه، 

ه عليه متميز، بحماس أشد مما يتوافر و في وضع خطة العمل و تنفيذها، مما يجعل اقبال
لدراسة المواد الدراسية، األمر الذي يؤدي إلى تعلم بأقل جهد، و هذا باإلضافة إلى أنه يهيء 

 2فرص تعلم المبادرة و توجيه الذات."

عن أهمية النشاط المدرسي بمعزل عن األهداف أن نتحدث و نرى أنه ال يمكن     
تها الفلسفة التربوية للجزائر، و ال شك أن تحقيق هذه األهداف االجتماعية للتربية التي رسم

و تمثلها من قبل التلميذ عبر ممارسته للنشاط المدرسي، لدليل واضح على ان هذا األخير 
يلعب دورا كبيرا إلى جانب في ترجمة القيم من النظري إلى واقع ملموس، و يعد ضرورة 

ــي تعــــة، فهـــــملحة تتطلبها الحياة المدرسي ــد مصـــ ــه التالميـــــادر توجيــــدر من مصــ ـــذ لميولـ ه ــــ
                                                

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة قيم المواطنة و عالقتها بالنشاط االجتماعي المدرسيخالد بن ابراهيم حسن الكردي، :  1
نقال عن:  .60، ص 2012الماجستير، قسم العلوم االجتماعية، جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، 

www.nauss.edu.sa   12:56. الساعة: 12/9/2013بتاريخ. 
، ص 1995، عالم الكتب، القاهرة، 5ط النشاط المدرسي ) أسسه، أهدافه، تطبيقاته (،: فكري ريان حسن الريان،  2

75. 

http://www.nauss.edu.sa/
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أنشطة  راكه في كان ذلك عبر إشفي شتى المجاالت سواء و ميولهم و مواهبه و اهتماماته 
 مستمدة من طبيعة المجتمع و تطلعاته.ثقافية أو اجتماعية مؤسسة على قيم و اتجاهات 

بصورة إيجابية و بطريقة مخططة أوقات فراغ التالميذ، مما  باإلضافة إلى أنها تشغل   
يساعدهم على تنمية المسؤولية االجتماعية و االنتماء و الوالء و تنمية حب العمل الجماعي 
لديهم، باإلضافة إلى تنمية جميع الجوانب النفسية و الروحية و السلوكية و تنمية قدراتهم 

اعي و األنانية و تعويدهم على التنافس و تحقيق المختلفة و معالجة االنعزال االجتم
 إذن فالنشاط المدرسي ضرورة اجتماعية و ثقافية في بناء شخصية متكاملة للتلميذ. األفضل،

 أهداف النشاط المدرسي: 1-3-3

 حددها الفراحي بالتالي:

 القيام بدور أساسي و فعال في مساعدة المدرسة على تربية المتعلمين تربية متكاملة. -
ــق مفاهيـــــتعمي - ـــم التربيـــ ــــة، و اكســ ــاب المتعلـ ــم عـــ ات إيجابية متشعبة ـــاهــــادات و اتجـــ

 و تنميتها.
ـــإيج - ن الجماعات المدرسية و المجتمع المحلي، ــــي بيــــاعــــف االجتمـــــاد نوع من التكيـ

شطة المدرسية، و تحميلهم أكبر عدد ممكن من المتعلمين في األن بإشراكو ذلك 
 المسؤولية في تنظيمها و تنفيذها.

 ت الدينية و االجتماعية في نفوس المتعلمين.ترسيخ القيم و المعتقدا -
 تأكيد روح االنتماء للوطن و الدفاع عنه و التضحية في سبيله. -
 تنمية روح التعاون. -
شعرهم بدورهم تدريب الطالب على حب العمل و القيام بالواجب على أكمل وجه و ي -

 المفيد في المجتمع.
التدريب على ممارسة العالقات االجتماعية  اكتساب الخلق القويم، و تنمية  -

 1االتجاهات الديمقراطية و دعم العالقات االنسانية بين األفراد.

                                                
 .62ص  مرجع سبق ذكره، : خالد بن إبراهيم حسن الكردي، 1
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 التقويم التربوي: 1-4

غيرهم من يختلف األفراد فيما بينهم من ناحية تكوينهم الجسمي و النفسي و التالميذ ك   
فراد يختلفون هم أيضا من حيث القدرة و اإلمكانية على التعلم و بالتالي على باقي األ

ميذ ووضعهم التعليمي، مما التحصيل و دور المعلم هنا هو تقرير مدى التالؤم بين التال
، و هو ما نسميه بالتقويم تباع أسلوب علمي مبني على أسس معينة و قواعد ثابتةإيتطلب 
ألي عمل أو جهد نتيجة الختالف األفراد و عدم  ةو هو عملية الزمة و ضروري التربوي 

و يجب أن  لى تكيفهم مع أنفسهم و مع البيئة،تجانسهم في جميع المجاالت التي تؤثر ع
هداف تكون هذه العملية متواصلة و شاملة لكي تؤدي وظيفتها على أكمل وجه في تحقيق األ

 1التربوية المنشودة.

 فهوم التقويم التربوي:م -1-4-1

ن الضعف للعمل على هو عملية تشخيصية عالجية وقائية يستهدف الكشف عن مواط   
ــــاصطالح ا و مواطن القوة للعمل على إثرائها بقصد تحسين العملية التعليمية ـــــتجانسه ها أوـ

 و التربوية و تطويرها بما يحقق األهداف المنشودة.

يف و تحليل و تفسير بيانات كمية أو كيفية عن هو أيضا عملية جمع و تصن -
 سلوك بقصد استخدامها في إصدار حكم أو قرار. أوموقف  ظاهرة أو

هو وسيلة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقة التأثير الكلي أو الجزئي لبرنامج  -
 2من البرامج أو مشروع من المشروعات في أثناء سريانه في مجال تنفيذ عملياته.

اإلجراءات التي تهدف على تحديد مدى تقدم تعلم الطلبة، و مدى تحقق  التقويم هو -
مستوى الجودة في أدائهم، وفق معايير محددة، و فيه يمكن تحديد مستويات الطلبة 

                                                
، 2006، دار المسيرة، عمان، 2ط األسس النظرية و التطبيقية(، )جية التعلم و التعليمسيكولو : سامي محمد ملحم،  1

 .520ص 
، ص  2004، دار الوفاء للنشر و التوزيع، اإلسكندرية،معجم مصطلحات التربية لفظا و اصطالحا:فاروق عبده قلية،  2

123. 
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التي تالئم مستوياتهم،  نشطةألاتوجيههم إلى يتم و تحليل أخطائهم، و في ضوئه 
    1لذا فهي عملية تشخيصية و عالجية ووقائية.

بأنه إصدار حكم بغرض ما يتضمن استخدام معايير مدى كفاية األشياء عرفه بلوم ي -
 فعاليتها.و دقتها و 

و يعتبر التقويم التربوي من أهم العناصر في عملية التعليمية إذ يهدف للكشف عن  -
 التالميذ.نقاط الضعف و القوة في تحصيل 

حكم قيمة حول  التقويم أنه الفعل الذي بواسطته نصوغيعرف شارل هادجي  -
 .( ة )فرد، وضعية ،نشاط، مشروعموضوع محدد

عن طريق مواجهة بين فئتين من المعطيات األولى تنتمي لمجال الواقع و تتعلق 
 ،وضوع ذاتهملمجال التصور تتعلق بمقاصد ال الخاضع للتقييم و الثانية تنتهي بالموضوع

ـــــقويـي فالتــــلاو بالت ــحـة تـــم عمليـــ ــــدد بواسطتهـــــ ق بين المعطيات نظرية ــــات التطابـــــا درجـــ
 و معطيات فعلية في تعلم التالميذ .

نتائج أو عالمات  ل أو تأويلإلى تحلييهدف هو كل نشاط يومي : لتقويمل كيبيك  تعريف   
، و ذلك من أجل اتخاذ قرارات جيدة بمعنى آخر التقويم هو إعطاء قيمة آتية من القياس

ــــي نقــــنتيجة في مقابل معيار أو قانون لكل ــه يجـــوم بــ ـــون لدينـــــب أن يكـ ــــا نتيجــ اس من ـــــة القيـ
جهة و المعيار أو القانون من جهة أخرى للمقارنة، حتى نضع هذه النتيجة في إطار 

  2مرجعي. 

فسير األدلة بما ِيدي ، و  ت: هو عملية منهجية لجمع البياناتتعريف صالح عالم       
ـــا بمســــــج معـــــ، أو البرامبإلى إصدار أحكام تتعلق بالطال وي ـــل التربــــه العمــــــاعدة في توجيـ

 3و اتخاذ اإلجراءات المناسبة في ضوء ذلك .

                                                
 .65، ص 2009ر البلدية للنشر و التوزيع، عمان، ، دامعجم مصطلحات التربية و علم النفسهبة محمد عبد الحميد، : 1
 .111: عبد الحق منصف، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .237، مرجع سبق ذكره، ص إسماعيل عبد المقصود 3
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تقويم من المنظور التربوي و النفسي: هو إصدار حكم على أداء المتعلمين التعريف    
ض أدوات القياس كاالختبار التحصيلي بقصد تشخيص نواحي القوة و الضعف باستخدام بع

يتمكن  حتىفي هذا األداء على ضوء محك مرجعي ) كاألسس العلمية للمادة الدراسية( 
ــعف التي قد يسفــــالمعلم من عالج جوانب الض ــا التقويـــــر عنهـــ م لتحقيق تطوير هذا األداء ــ

 1أو السلوك .

 نواع التقويم التربوي: أ 1-4-2

: و يقوم التقويم القبلي كما تدل التسمية على التقويم العملية التقويم القبلي 1-4-2-1
 المتعلمينالتعليمية قبل بدئها، و هو يهدف بوجه عام إلى تحديد مستوى استعداد األفراد 

لية قبل البدء بعمرف إلى المدخالت السلوكية لدى الطلبة ع، و مستوى البدء به، أو التللتعلم
من حيث  نالتربويي، و يقسمه التدريس لدرس، أو موضوع معين، أو وحدة تعليمية معينة

 فرعية هي :  أنواعلى ثالث إأغراضه و غاياته 

: هو إجراء يقوم   Diagnostic Evaluationالتشخيصي  –التقويم القبلي  1-4-2-2
أو في بداية العام الدراسي من أجل به المعلم في بداية كل درس أو مجموعة من الدروس 

ـــة لطالبـــات المعرفيــــرة على المكتسبــــن فكـــتكوي دى استعدادهم لتعليم المعارف الجدية ـــه و مـ
 و يهدف هذا النوع إلى : 

  الحاضرة.ة يتحيد أفضل موقف تعلمي للمتعلمين في ضوء حالتهم التعليم-

من تحديد النمو العقلي و االنفعالي لطالبه، و مدى  التشخيص التربوي حيث يتمكن المعلم-
 استعدادهم و ميولهم الكتساب معلومات و خبرات جديدة. 

الكشف عن مدى امتالك المتعلم معارف أو مهارات أو اتجاهات محددة مع تحديد  -
 المالئمة.األسباب الكامنة وراء عدم توافرها بغية إعداد الخطط العالجية 

                                                
 .54، االسكندرية للكتاب، االسكندرية، دون سنة، ص ، التقويم التربوي : محمود عبد الحميد منسي1



 األداء التربوي لألستاذ                                                                               الفصل الثاني         
 

63 
 

لتربوية التي يتوخى الطالب تحقيقها خالل الفترة أو في نهايتها و مقارنتها رصد األهداف ا -
 باألهداف المخطط لها .

 : تقويم االستعداد 2-3 -1-4

مدى استعداد الطلبة لتعلم موضوع جديد أو وحدة جديدة أو معرفة  يهدف إلى تحديد   
، و عملياته في تقصي عليملالزمة لتطبيق طرق التت العقلية اامستوى امتالك الطلبة للمهار 

 بعض  المشكالت العلمية و حلها على سبيل المثال .

 : تقويم الوضع في المكان المناسب 4 -1-4-2

، أو المقبولين في الخريجينو يهدف إلى تحديد مستوى الطلبة سواء المنقولين منهم أو    
ــم أو وضعهــــة لتصنيفهـــالكليات الجامعي ــــم في صفوف أو مستويــ ات تعليمية معنية تتناسب ـ

 1و قدراتهم العقلية أو ميولهم و اهتماماتهم التعليمية. 

 : التقويم التكويني -5 -1-4-2

، يهدف بوجه عام إلى تحديد مدى هاخالل مسار  لى مبدأ تقويم العملية التعليميةيقوم ع   
لموضوع تعليمي  فهمهم ، أو مدى استيعابهم ونحو األهداف التعليمية المنشودة تقدم الطلبة
، أو وحدة دراسة( بغرض تصحيح العملية التدريسية و تحسن مسارها ةـــة دراسيـــمحدد )حص

تي يطرحها المعلم و من أدوات التقويم التكويني ) البنائي أو التشكيلي ( األسئلة المختلفة ال
 يئية ... الخ.، التمارين الصفية و الوظائف البفي أثناء الدرس، االمتحانات القصيرة

  الختامي:التقويم  1-4-2-6

، و بالتالي يهدف إلى معرفة العملية التعليمية بعد انتهائها يقوم على أساس تقويم   
 من األهداف التعليمية و التربوية المنشودة أو المرسوم سواء بسواء، تحقيقهما تم  رامقد

نتهاء أشكالها المختلفة بعد االكما تقويم مستوى أداء )تحصيل( الطلبة للمعرفة العلمية ب
، و يقوم التقويم و وحدة دراسية أو أكثر في العلوم، أمن تدريس موضوع علمي معين
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الختامي على نتائج االختباران التي يعطيها المعلم في نهاية الشهر ، أو نصف الفصل 
 1أو نهاية الفصل أو نهاية السنة ...الخ .

 أساليب التقويم التربوي:  3 – 1-4

 *أساليب المالحظة بأنواعها :

تعتبر المالحظة من طرف جميع البيانات عن التالميذ و قد يالحظ المدرس أداء     
التلميذ و هو موقف سلوك معتاد، أو يالحظه و هو ِيدي عمال معينا ليدل على أنه قد 
تعلم شيئا ما، فكثيرا ما يعتمد المدرس على أسلوب المالحظة، لمعرفة مدى ما حققه 

القيم،  ولميول و االهتمامات و االتجاهات تالميذه من األهداف الوجدانية، حيث أن ا
 تعكس و جودها من خالل تكرار سلوك معين في مواقف متعددة.

لمساعدة المدرس على المالحظة الدقيقة لسلوك التالميذ، عليه أن يستخدم أدلة و    
ا للهدف من المالحظة، إذ أنها المالحظة و مقاييس التقدير، التي يعدها خصيصا تبع

 .تسير مهمة الدرس و تحقق المالحظة درجة كافية من الدقة و الموضعية

  االختبارات العملية:

تهدف االختبارات العملية إلى تقييم قدرة التلميذ على أداء عمل معين، و تحديد مستواه    
يقوم ج النهائي، الذي في خطوات هذا األداء، كما تهدف أحيانا إلى تقييم مستوى المنت

ال يركز المدرس بتقييم المنتج النهائي فقط، بل عليه أن يوجه أالتلميذ بعمله، و من المهم 
 اهتمامه إلى أسلوب العمل و السلوك أثناء عملية اإلنتاج.

 و لتحقيق الهدف من االختبارات العملية يستخدم دليل المالحظة.

تحديد نوع التفاعل الحادث في الفصل... بمعنى تهتم المالحة أحيانا بتحليل التفاعل: -
 1رصد ما يقع من أفعال و أقوال خالل الدرس.
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 :*أسلوب التقويم الشخصي

يستخدم المدرس األسئلة الشخصية أثناء تدريسه بأهداف مختلفة، منها معرفة مدى     
تالميذ متابعة التالميذ لشرحه، و معرفة مدى استيعابهم و فهمهم لما يقول و تشجيع ال

أو يتذكره التالميذ من معلومات  حفظهعلى التعبير عن آرائهم و أفكارهم و قياس ما ي
...الخ، أي أن األسئلة الشفهية تستخدم أحيانا كوسيلة لتقييم التعلم، وألن األسئلة الشفهية 

ويم المستمر فهي من أفضل طرق التق ،رس و في نهايته أو قبل أن يبدأتتكرر أثناء الد
و لهذا يجب أن يهتم المدرس بتنمية مهاراته على صياغة و توجيه  2،قويم التكوينيأو الت
ـــــاألسئل ــــــة الشفهيــ ــة، بحيث تساعـ ــــالميـــــد التـ ـــــذ عـ ـــــلى تحقيـ ة و وجدانية ـــــــداف معرفيــــق أهـ

 و مهارية من مستويات مرتفعة.

لب من التلميذ تقديم عرض أو موضوع معين أمام و من طرق التقويم الشفهية أن يط   
الفصل، و قد يسبق هذا العرض إعداد التلميذ لبعض المذكرات أو المالحظات، التي 
تساعده في عرض الموضوع أو يكون التقديم دون استعداد سابق، و الهدف من الطريقة 

لومات، و حرصه ، و المثابرة في جميع  المعميذ في العملاألولى هو اختبار جدية التل
تقديم عرض جيد أمام الفصل، يستعرض فيه قدرته على تجميع و تنظيم  على

 .اتفاق في اآلراء أو تعارضهاالمعلومات، و شرح مصادرها و ما وجده من 

ة، ـــه السابقــــأما الطريقة الثانية، فتهدف إلى اختيار قدرة التلميذ على استخدام معلومات   
تيبها لتقديمها شفاهة، و دون االستعانة بمذكرات مدونة، و هنا و طريقة تجميعها و تر 

تتضح قدرة التلميذ اللغوية و بالغة أسلوبه، حيويته في التقديم و قدرته على جذب 
االنتباه و تشجع هذه الطريقة التلميذ المتردد أو الخجول على التخلص من مشكلته هذه 

ن، و على المدرس أن يراعي استعداد لتكسبه ثقة بالنفس و قدرة على مواجهة اآلخري
 التلميذ لهذه المواقف حتى تتحقق األهداف المرجوة و ال تكون له آثار ضارة على التلميذ. 

                                                                                                                                                   
 .233، 232، ص ص مرجع سبق ذكره: كوثر حسين كوجك،  1
 .237: نفس المرجع السابق، ص  2



 األداء التربوي لألستاذ                                                                               الفصل الثاني         
 

66 
 

، لعل من صعوباتأن لها بعض ال و مع أهمية األساليب الشفهية في التقويم، إال   
ا غير ــــا قد تكون أحيانـــــر في الدرس، و أنهــــل قد ال يتوفـــأهمها أنها تحتاج لوقت طوي

ع التالميذ، كما أنها تعتمد على القدرة اللغوية ـــــة لجميــــة بالنسبـــــــير متكافئــــة أو غــــــــعادل
ذاتية في تقدير الكذلك تتدخل العوامل  ،هي صفات تتفاوت من تلميذ آلخر و البالغة و

 1هي من أهم صفات التقويم الجيد.استجابات التالميذ أي أنها تفتقد الموضوعية و 

 أسلوب التقويم المدون:*

تعتبر االمتحانات و االختبارات التحريرية من أقدم و أكثر طرق التقويم شيوعا في    
، و قد أدى ةالتعليميمدارسنا بل أحيانا تكون هي األسلوب الوحيد لتقويم نتائج العملية 

ة و األهمية، التي تفوق أحيانا أهمية التعلم الرهبمن هذا إلى إحاطة هذه االمتحانات بجو 
 ذاته.

إن هذه االختبارات هي التي تفرق بين مستويات التالميذ، و تحدد مصائرهم في    
أحيان كثيرة، و هناك من يرى أن االختبارات لها ضرر على التلميذ خاصة في المراحل 

ن التحريري ألمر أن االمتحااألولى خاصة الذي يعتبرونها أداة للثواب و العقاب، وواقع ا
و لكن واضع االمتحان يكون هو المسؤول بمعنى أن  ،ربرئ من تحمل هذا الوز 

جيدة لقياس نتائج التعلم، دون الحاجة إلى التخويف الاالمتحانات يمكن أن تكون الوسيلة 
يات مرتفعة رهبة و يمكن أن نرتقي بالتعلم من مجرد الحفظ و االستظهار إلى مستو الأو 
لك على نوع األسئلة و مستوياتها، أي على نوع االختبار و ما ذن التفكير، و يتوقف م

، االختبارات و أسئلة المقال القصيرة ار المقالــــيتضمنه من أسئلة مثال: اختب
 2الموضوعية. 
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 أسس التقويم التربوي: 1-4-4

 يجب أن يرتبط التقويم باألهداف. -

 غير محدود بفترة زمنية معينة. يجب أن يكون التقويم مستمرا و-

يجب أن يكون شامال لجميع جوانب العملية التعليمية مثل: طريقة التدريس، المقررات -
 .الدراسية، اإلمكانات المادية بالمدرسة، التلميذ و األهداف 

ــددا فــــــا و متعــــم متنوعـــــيجب أن يكون التقوي - ـــ ــل و األدوات لكــــي الوسائــ دد ــــــــه تعــــي يواجــ
 و تنوع الجوانب المراد تقويمها.

يجب أن يكون التقويم علميا و لتحقيق ذلك البد من توافر شروط معينة مثل:)الصدق،  -
 الثبات، الموضوعية...الخ(

 يجب أن يكون اقتصاديا.-

ــارك فيه الطالــــيجب أن يكون التقويم بطريقة تعاونية فيش- ـــ ـــب و المـ ــــدرس و إدارة المدرســ ة ـ
 1و أولياء األمور باعتبارهم قوى ِمؤثرة في عملية التعليم.

 أهداف التقويم التربوي:  -1-4-5

للتقويم أهداف عامة و أهداف خاصة و البد ألي مؤسسة تربوية إذا أرادت أن تقوم 
 بعملها خير قيام أن تحقق األهداف التالية: 

 التربوي:األهداف العامة للتقويم 

 معرفة مدى تحقق األهداف المرسومة. -
 الكشف عن فاعلية الجهاز اإلداري و التربوي لمتخلف الدوائر و األقسام. -
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م دون سند من بحث االتأكد من صحة القرارات و اآلراء التي اتخذت خالل الع -
 علمي أو تجريب.

 ميذ أم ال.االطمئنان إلى أن الجهات المسوؤلة أو المؤسسات تقدم الخبرات التال -
الحصول على معلومات و إحصائيات خاصة بمدى اإلنجاز و األوضاع الراهنة  -

مؤسساته وبيان نقاط  نهم األمر أو لتقديم صورة للشعب علرفع التقارير لمن يهم
 مؤسسة. الالقوة و الضعف في 

تقويم أداء المعلم من أجل معرفة مدى استيعابه للمادة العلمية و الكشف عن الطرق  -
 حيحة في تدريسه.الص

 1تقويم الكتب الدراسية و المناهج التربوية. -

 األهداف الخاصة للتقويم التربوي:

رفيع ــــوضع درجات للتالميذ ثم تقييم هذه الدرجات أي الحكم على مدى كفايتها لت -
 أو ترسيب الطلبة بموجبها.

 إرسال تقارير لألسرة عن تقدم التلميذ في دراسته. -
 أي اكتشاف ما يعترضه من مشكالت و عقبات. تشخيص تعلم التلميذ -
ــــمعرفة قدرة التلميذ على التعل - ـــم، و ذلك عن طـ ـــريق اختبـ ـــارات الذكــ ــــاء و الـ قدرات ـ

 و القابليات.
ـــاختب - ــار التالميــ ــذ أو توزيعهـــ م على مختلف أنواع المدارس و المعاهد المناسبة ــ

 لقدراتهم.
ــد المرشــــتزوي - ــــات تســـــوي بمعلومـــــد النفسي و التربــ اعده على إرشاد التالميذ مهنيا ـ

 و تربويا.
 2متابعة عملية التعلم و تحسين نتائجها و حل مشكالتها. -

 
                                                

 .40نفس المرجع السابق، ص :  1
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 التقويم التربوي:مراحل  1-4-6

إن عملية التقويم التربوي هي عملية جد مهمة بالنسبة للتحصيل الدراسي و هي تمتد 
 احل هي:بثالثة مر 

مرحلة القياس: مرحلة تهدف إلى جمع المعلومات و تشجيعها أي تنظيمه و تأويلها  -
 باستعمال الوسائل المختلفة و هي الواجبات، الفروض المحروسة، االختبارات.

على معطيات  دمرحلة الحكم: و فيها يتم إبداء الرأي و إصدار الحكم باالعتما -
سابقة لكن أساس أحكام مسبقة و أراء موضوعية ثم استنتاجها من المرحلة ال

 شخصية فتكون هذه األحكام عبارة عن منح عالمات تقديرية.
مرحلة القرار: و هي المرحلة األخيرة التي تأتي مباشرة بعد الحكم الناجم عن  -

المعطيات الموضوعية التي وفرها القياس قد يتعلق القرار فيها بالمسار الدراسي 
 1راسية إلى أخرى أو إعادة السنة أو توجيهه.للتلميذ بتدرجه من سنة د

 :أنماط األداء التربوي  -2

 يمكن النظر لألداء التربوي من خالل ثالث أنماط من السلوكات وهي:

ـــو يخص تسهيـــوهالسلوك االتصالي:  2-1 داخل الصف اإلداري،  ادل المعلوماتــــل تبـ
 الي غير لفظي.و ينقسم إلى جانبين: جانب اتصالي لفظي و آخر اتص

هناك أداءات مثل الشرح و التفسير و توجيه األسئلة وسرد  :اللفظيالجانب االتصالي -
لى غير إ لتالميذ و اإلجابة عن أسئلتهمالحقائق وذكر التعاريف و التعلق على إجابات ا

ــــــذلك من سلوكات ِيؤديها المدرس بطريق ــــة لفظـ معنى رتبة ذات ق كلمات مـــــية عن طريــ
،وتعتبر الدراسة التي  "2طلق عليه الجانب اللفظي من سلوك التدريسو مغزى، وهذا ما ي

، من أشهر الدراسات التي تمت في هذا 1969كل من فالندرز و أدموند سنة قام 

                                                
، ص 1994، الدار العربية للعلوم، بيروت، تربويةعلم النفس و تطبيقاته االجتماعية و ال: عبد العلي الجسماني،  1
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المجال، فقد قاما بتصميم مقياس لدراسة التفاعل اللفظي، و ينقسم هذا المقياس إلى ثالثة 
لمعلم، سلوك التلميذ، السلوك المشترك(، و سنحاول التعرض أقسام و هي: )سلوك ا

 لسلوك المعلم و الذي ينقسم بدوره إلى سلوك مباشر و غير مباشر.

 و يشتمل ما يلي: *السلوك المباشر للمعلم:

ـــو يتالشرح و التلقين: - ــا تقديــــهـــم خاللـــ ـــات و الحقائــــم المعلومـــ راء ار و اآلــــق و األفكـ
 و المفاهيم للطالب.

ي يتوقع و األوامر الت التعليماتو يتخلص ذلك في توجيه  إعطاء التوجيهات و النقد:-
 1المعلم أن ينفذها الطالب، و النقد هو كل ما يوجهه المعلم إلى الطالب لتعديل سلوكهم.

 و يشمل: *السلوك غير المباشر:

قبال لمشاعر التالميذ و يتضمن تلك : و يظهر المعلم في هذا الموقف تتقبل المشاعر-
 العبارات الصادرة عن المعلم و التي تشير إلى مساعدة التالميذ على فهم مشاعرهم.

عبارات الثناء و التشجيع التي يستخدمها المعلم و التي  و يتضمنالثناء و التشجيع: -
 .تعمل على إزالة التوتر و تساعد التالميذ في نفس الوقت على عرض تصوراتهم

و يتضمن ذلك تقبل المعلم ألفكار الطالب أو إعادة صياغة عبارة قالها تقبل األفكار: -
الطالب أو تلخيص كالم قاله المعلم، و هذا يحدث كثيرا في الفصل الدراسي حيث يقوم 
المعلم في كثير من األحيان بتوضيح أو تطوير اآلراء يطرحها التالميذ  و يضيف إليها 

 ميا يتفق مع موضوع الدرس.بحيث تأخذ طابعا عل

م على : مما يساعد التالميذ على االندماج في الدرس بنشاط، قدرة المعلتوجيه األسئلة-
ذلك تعتبر هذا القدرة مهارة من ل، مناسبة يمكن اإلجابة عنها، و توجيه أسئلة مثيرة

ن غاية التدريس، و قد وجد أن المعلمين المبتدئين يميلون لتوجيه أسئلة قد تكو  مهارات
                                                

، الدر الجامعية للنشر و التوزيع، ليبيا، دون إدارة الصف الدراسي: محمود عبد الرزاق شفشق، هدى محمود الناشف، 1
 .83سنة، ص 
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في العمومية لدرجة أنها تحتاج إلى كلمة واحدة في اإلجابة عنها، و على العموم 
اإليجاب ب ة الطالب و يحتاج لإلجابة عنهفاألسئلة بصفة عامة نوعان: نوع يحد من حري

 1أو السلب، و النوع الثاني يتبع نوعا من الحرية للطالب للتعبير عن آرائهم.

يتخلص في بعض األداءات التي يقوم بها المدرس ي: الجانب االتصال غير اللفظ-
خاصة في نقل الحماسة للدرس و جلب االنتباه، فالحماسة للحصة أو االفتقار أمر ينتقل 
من المعلم إلى الطلبة بطريقة التأثر و التأثير و ليس عن طريق اإلرشاد و إصدار 

و مستمرا ال يهتم باالتصال التعليمات أو سماع المواعظ، فاألستاذ المتكون تكوينا جيدا 
 2اللفظي فحسب مع طلبته، بل يهتم بالجانب الغير اللفظي أيضا.

تتم عملية التعليم الفعال داخل الصف للدارس إذا حصل  السلوك الديمقراطي: 2-2
تفاعل إيجاب بين المعلم و تالميذه، و حتى يتم هذا التفاعل البد من سلوك ديمقراطي 

 ه في القسم و بعض سلوكاته الديمقراطية تتمثل في :يسلكه األستاذ مع طلبت

إتاحة التالميذ في المناقشة و تبادل الرأي و وضع األهداف و رسم أفكاره وصوال إلى   -
يشارك من  حل المشكلة المراد حتما أثناء الدرس، و على المعلم أن ينتبه إلى من ال

 3التالميذ و من يعادل أن يستأثر بوقت الحصة مناقشا.

إتاحة فرص متكافئة للتالميذ جميعهم بإعطائهم فرصة الوقت الكافي، حيث يحتاج "-
ــالتلمي ــئــــكر في األســـاف ليفــــذ إلى وقت كـــ ـــلـ ـــة الموجهـ ة ـــــة السريعـــه، حيث أن اإلجابـــة لـ

 4. "ب أساليب تفكير صحيحةاو السطحية ال تؤدي إلى تحسين قدرة التلميذ على اكتس

ــرام قيـــاحت - ــيذ و تقديـــم التالمـ اتهم ـــاع حاجــــــر مشاعرهم و تطلعاتهم و العمل على إشبــ
 1و رغباتهم االجتماعية و النفسية.

                                                
 .71: نفس المرجع السابق، ص  1
، ص 1996دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عمان،  المعلم الفاعل و التدريب الفعال،: محمد عبد الرحيم عدس، 2

 .213، 212ص 
 .143، 142، ص ص 1997المصرية اللبنانية، القاهرة،  ، الدار3، طأساسيات التدريس الفعال: حسن شحاتة، 3
 .143السابق، ص : نفس المرجع 4
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السماح بعرض األفكار و لو بدت خاطئة، يتبادر إلى الذهن الطالب عدد من اإلجابات -
ختار من بين هذه اإلجابات ما التي يتصور أنها ممكنة بعد عرض السؤال عليه ثم ي

يناسب السؤال بعد أن يختبر صحتها، و يترك األستاذ التالميذ أحرارا الختيار صحة 
هذه األخطاء قد تكون الطريق إلى التفكير  نرهم و عرضها حتى لو بدت خاطئة، ألأفكا

 2الصحيح.

دون أن يؤدي  التواضع أمام التالميذ و عدم إشعارهم بالتعالي بسبب المركز الوظيفي -
 3إلى فقدان احترامهم و تقديرهم له.

حب التالميذ للعمل، ألنهم يعملون في جو مريح يتسم بالهدوء و الطمأنينة مما يدفعهم -
 للتعاون المثمر مع أستاذهم و بذل جهد أكبر في العمل.

حب التالميذ لمعلمهم و لبعضهم البعض ألنهم يعملون في بيئة ديمقراطية تتميز -
االندماج في الص و الثقة و التقدير المشترك، كما أن هذا السلوك يعلمهم سرعة باإلخ

 المجتمع.

توافر فرص العمل التعاوني و التخطيط الجماعي الموجه إلنجاز العمل، مما يساعد -
 التالميذ على تقديم المقترحات و تعلم كيفية اتخاذ القرارات و التعامل المثمر بينهم.

 يذ في ظل هذا النمط من إدارة الصف الدراسي على المدى البعيد.تفوق إنتاج التالم-

ــــاب التالمــــاكتس- ـــس و تحمــة كضبط النفــــات اإليجابيـــيذ لعدد من االتجاهـ ل المسؤولية ـ
و االستماع لآلخرين و االنتفاع بأفكارهم، و ال يخفى أثر ذلك في جعل التلميذ يعمل 

                                                                                                                                                   
، 1999، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، عمان، 4، طالتعليم و التعلم الصفي: نادر فهمي الزيود و آخرون،  1

 .94، 93ص ص، 
 .29، ص 2000، دار الكندي للنشر و التوزيع، عمان، 2، طإدارة الصفوف: حسن عمر المنسي،  2
 .17، ص 1999، عمان، ي للنشرالو د، مج2، طة و المدرسة المنفردةاإلدارة الصفي: محمد عبد الرحيم عدس، 3
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لجماعة و في اإلقالل من التصادم الشخصي و سوء التفاهم باتزان نحو تحقيق أهداف ا
 1الذي يعرقل جهود الجماعة في االنتاج.

 و يشمل هذا النمط من السلوك ما يلي:السلوك التنظيمي:  3-2

 ضبط النظام داخل الحصة. -

 متابعة دوام التالميذ. -

 التوجيه و اإلرشاد. -

 تنظيم المادة العملية. -

 النشاطات. -

 هارات التدريسية األساسية الثالث: التخطيط ، التنفيذ و التقويم.الم -

هام  رو من خالل هذه البنود نخلص إلى إشاعة جو من النظام داخل الحصة أم   
نجاح المعلم و التالميذ، و لكي يسلك المعلم سلوك تنظيمي يجب عليه إدارة صف ل

ـــــدراسي يسوده الضبط و المحافظة على النظام أم مراقب ــــة حضور التالميـ هم، ــــــذ و غيابــ
و كذلك توجيه التالميذ و إرشادهم، حيث أن الضبط يعد من أهم الشروط األساسية التي 

ــل الصـــا داخــــيجب توافره يتم التعلم الفعال و الحقيق في ظروف  ي ألنه الــف الدراسـ
لصفي هو إخضاع رغبات و المقصود باالنضباط ا 2الفوضى و عدم االنضباط الصفي،

و بقدر ما يكون المعلم 3، لتحقيق األهداف المرسومة للتعلم التالميذ  و ميولهم و دافعهم
، و بالتالي على المعلم انضبطملصف الدراسي بقدر ما يكون الصف قادرا على قيادة ا

 أن يقوم ببعض اإلجراءات داخل الفصل و هي أن :

 لعمل داخل الفصل الدراسي.يخلق المعلم اتجاها إيجابيا نحو ا-
                                                

 .97، 96: نادر فهمي الزيود، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .25، مرجع سبق ذكره، ص االدارة الصفية و المدرسة المنفردة: محمد عبد الرحيم عدس،  2
 .326: حسن عمر المنسي، مرجع سبق ذكره، ص 3
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يبتعد عن االضطراب و ال يظهر ظهر العجز و يحافظ على توفير عالقات حسنة مع -
 التالميذ و تبنى و بينهم صداقة.

 ضطرابات بسرعة.يقوم المعلم بمعالجة حاالت الفوضى و اال-

 1الحرية في تحديد طريقة الجلوس للتالميذ و أن يجلسهم في صفوف متوازية.-

م المادة العلمية و تعليم التالميذ على تنظيم معلوماتهم بما يتفق و طبيعة المادة تنظي-
الدراسية و تنميتهم على اكتساب المهارات الجديدة، كما يسهل المعلم للتالميذ تبادل 

 األفكار و إجراء الحوار و مشاهدة ما يقومون به تجارب و نشاطات.

تالميذ من ترجمة المعلومات النظرية إلى سلوك انتقاء األنشطة المناسبة التي ستمكن ال-
و مهارات واقعية، فمثال معلم العلوم يسعى إلى تكوين و تطوير المهارات العملية)العقلية 
و اليدوية( المناسبة لدى التالميذ من خالل قيامهم بالنشاطات العلمية و التجارب 

 2متنوعة.المخبرية و التي ينبغي أن تنفذ بطرائق و أساليب تدريسية 

تباه التالميذ لما يدرس و حفظ و امتالك ان لو حتى يتمكن المعلم من ضبط الفص   
النظام في الفصل الدراسي عليه بامتالك مهارات تدريسية في أدائه لتمكن من سلوك 

 تنظيمي فعال و تتمثل المهارات في:

المعلم بالمهارات  و يتطلب إنجاز هذه المهارة التدريسية امتالك و قياممهارة التخطيط:*
 التدريسية الفرعية التالية:

 تحديد األهداف التعليمية.-

 تخطيط عملية التدريس و إعداد الخطة الدراسية.-

 إعداد الوسائل التعليمية.-

                                                
 .26، ص : نوار محمد، مرجع سبق ذكره1
 .82، 81، مرجع سبق ذكره، ص ص فهمي الزيود ادر: ن 2
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 تهيئة غرفة دراسية منظمة.-

رة التدريسية امتالك و قيام المعلم بتنفيذ او يتطلب إنجاز هذه المهمهارة التنفيذ: *
 التدريسية الفرعية التالية: المهارات

 تقديم المعلومات و المفاهيم)مهارات عرض الدرس(-

 معالجة المشاكل الصفية.-

 تصنيف المشاكل الصفية.-

 توجيه التالميذ.-

و يتطلب إنجاز هذه المهرة التدريسية امتالك و قيام المعلم بتنفيذ  مهارة التقويم:*
تقويم مدى تحقق األهداف التعليمية و يتمثل ذلك المهارات التدريسية التقويمية المختلفة ل

 في:

 كشف مدى تأثير التدريس على تعلم التلميذ.-

 حديد نقاط الضعف و القوة فيه.ت-

 1المتابعة للتالميذ.-

 العوامل المؤثرة في األداء التربوي  -3

ــة عديــــج تدريبيـــبراماق بــــاح فرص االلتحـــة تتـــمهنله لــــاء ممارستـــم في أثنــــإن المعل    دة ــ
، و مع ذلك يالحظ أن هناك عدة رفع مستوى أدائه، و تستهدف تلك البرامج و متنوعة

 عوامل تؤثر على أدائه منها:

 

                                                
 .235 ، ص1999، دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، أساليب تدريس العلومعياش محمود زيتون، :1
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 ما يحدث من تغيرات في المناهج الدراسية: 3-1

التبديل أو اإللغاء، و في جميع تلك  وتتعرض المناهج الدراسية للتغيير كثيرا ما    
الحاالت يكون هناك من المبررات لما يحدث من تغيرات، و قد تكون تلك التغيرات 
مستندة إلى تطور في النظرية التربوية أو في الفلسفة االجتماعية أو في نواح متعلقة 
بطبيعة المعرفة أو في طبيعة عملية التعلم و شروطها، و نظرا لذلك سرعان ما تشكل 

التصميم و التخطيط و البناء لمنهج الجديد تتفق صورته اللجان المتخصصة لتبدأ مراحل 
مع مقتضيات التبرير االجتماعي، زيادة على ذلك نجد أن المعلم ربما يكون قد اعتاد 
على تنفيذ المنهج السابق لعدة سنوات، و بذلك فالمنهج الجديد يحتاج إلى أسلوب مغاير 

ال جديدة امألوفة لألستاذ أو أشكفي التدريس، وقد يتطلب استخدام وسائل تعليمية غير 
من النشاط المدرسي أو أسلوبا مغايرا للتقويم أو غير دلك من الجوانب المتعلقة بالمنهج، 

ديد بكفاءة و اقتدار، و هنا و منه يمكن القول أن أستاذ ال يستطيع أن ينفذ المنهج الج
 1.الخدمةكونين أثناء مدور تكوين ال يدخل

 :عوامل اجتماعية 3-2

يتوقع المجتمع من المعلم و المنهج الدراسي أن يحقق آماله و تطلعاته في أبنائه،    
فالمجتمع يحتاج إلى شخصيات مفكرة قادرة على تجديد و االبتكار و تنقية سلوكا مقبوال 
يتفق مما علق بها من شوائب نتيجة لالحتكاك الثقافي و يتوقع المجتمع أن يسلك 

لك يبدو ذاالت، و بمع مفاهيم و قيم المجتمع في مختلف المج التالميذ سلوكا مقبوال يتفق
ــمل مسؤولية إعداد الفحأن المعلم ي ــــ ـــرد من عـ ـــة جوانب، فهندــــــ  يـــــاك الجانب االجتماعـــــ

 2الجانب الثقافي، و هناك أيضا الجوانب المهنية و الصحية و الجسمية و النفسية. و

ن قدوة حسنة لتالميذه، فتعليم األخالق ال يكون درسا يلقن للتالميذ فالمعلم البد أن يكو    
و يحفظ بل البد أن يتجسد في المعلم نفسه، الذي يعلمه هذه المعلومات و لوال هذا 
المثال يوضح لنا ما يتطلبه المجتمع من المعلم، باعتباره المسؤول األول عن تربية 

                                                
 .28، 27، ص ص 1997، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 3، طأساليب التدريس الفعال: حسن شحاتة،  1
 .104، 103سابق، ص ص : نفس المرجع ال 2
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لم أن يحققه من تطلعات المجتمع، فهذا األجيال تربية صالحة و ما ينبغي على المع
، يتطلب منه تكوينا جيدا في هذا الميدان حتى يصبح قادرا على الموازنة و تقييم األمور

كما أن المجتمع يتوقع من األستاذ أن يساعد تالميذه على تعليم مفاهيمه و اكتساب 
مثل ضغوطا ة، فهناك من المؤسسات االجتماعية التي تاتجاهات و قيم أساسية محدد

معينة على عملية التربية عامة و على مسار عمل المعلم و جهده حينما يكون بصدد 
تنفيذ المنهج في تلك المؤسسات تحتاج إلى خريجين يملكون كفايات معينة ضمانا 

 1لقيامهم بأعباء و مسؤؤليات تحددها مجاالت العمل و تكوين تلك الكفاءات و تنميتها. 

 ي:االنفجار المعرف 4 -3

حتواء الفعال للمتعلمين في عملية التعلم و بالتالي الحاجة االالتأكد بشمل كبير على -
إلى تطوير توظيف طرق التقويم و األنشطة التي تقيسه مثال: ماذا يتعلم التالميذ من 

ـــة أو المهــــق هذه المعرفــــون معه تطبيــــالخبرة؟ و ما المدى الذي يستطيع ــارة في مواقــ ف ــ
 دة و مختلفة؟ ما هي قدرة التالميذ على المشاركة و التفاعل مع بعضهم البعض.ــــجدي

ازدياد المعرفة المتعلقة بنمو التلميذ و تطوره و مدى عالقة دلك بمعطيات التعلم، أي  -
الحاجة إلى تطوير و توظيف طرق التقويم التي تقرر ما الذي يعرفه كل تلميذ فعال و ما 

ل منهم أن يفعله؟ و ذلك في ضوء خصائص كل مرحلة من مراحل الذي يستطيع ك
 النمو.

االتجاهات الحديثة في تنظيم محتوى المناهج و التي من بينها تقديم فرص أمام التالميذ -
ــج و المقلالختيار من البرام ــة، لذلـــررات المختلفـــ ر و توظيف ـــــة إلى تطويـــو الحاجـــك تدعـ
 2يل بحيث ال ترتبط بمحتويات و أنشطة متعددة.طرق تقويم التحص

 التأثير الكبير لتنوع األهداف في تطوير المقررات و ما يصاحبها من أنشطة التعلم.-

 التركيز الكبير على تنمية مهارات تراكمية في الموضوع التي يتم تطبيقه.-
                                                

 .159، ص 1999، دار المعارف، القاهرة، 1، جالتربية و طرق التدريس: صالح عبد العزيز عبد المجيد، 1
 .247، ص 2007، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، المهارات العامة للتدريس: إسماعيل عبد المقصود،  2
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ــازدياد الطل - ـــي الحاجــــــو بالتال ةى التعليم كضرورة قومية و مجتمعيب علــ ــــة إلـــ ــى تطويـ ر ــ
و توظيف طرق التقويم التي تركز على جمع المعلومات التفصيلية في كل جانب من جوانب 

 نمو التالميذ.

هناك سلطات إشرافية تعمل على نحو متكامل مع العلم  السلطات اإلشرافية: 3-5
ف عليهم إداريا و فنيا، لتيسير مهمته، فمدير المدرسة مسؤول عن تنظيم العمل و اإلشرا

و نجد من اإلداريين من هم مسؤولون عن تنظيم العمل في جانبه اإلداري و الفني على 
مستوى األقسام، و أمام هذه السلطات اإلشرافية هي بمثابة الموجه و المرشد لألستاذ، 

 1مما ِيثر فعال في أدائه التربوي.

ضحا على مسار وجهود المعلم، فهناك من ثر تأثيرا واؤِ إن التقويم ي نظام التقويم: 3-6
، فإذا ما أدرك المعلم أن هناك ينادون بتطوير مناهج الدراسية اعتمادا على أسلوب التقويم

سم امتحانا من نوع مغاير غير التي تكون في آخر السنة أو أن هناك أساليب أخرى يت
جاهدا لتطوير أدائه  مدى تعلم تالميذه، فالشيء المؤكد هو أنه يسعىاستخدامها لتقويم 

في التدريس و استخدام طرق و أنشطة و وسائل لتسعى في مجموعها إلى بناء الفرد و 
 2مساعدته على االستعداد لعملية التقويم بأساليبها المغايرة.

 :ساتذةاأل تكوينالحديثة في برامج  االتجاهات – 4

ـــة النظـــــتولي كاف     ــة بإعــــيرة و ملحوظـــة كبـــة عنايــــم التعليميـ ـــن و تدريبهـــداد المعلميـ م ـ
و تأهيلهم من منطلق أن المعلم يمثل ركيزة أساسية هامة في العملية التربوية، و أنه لو 
توفرت األعداد الكافية في النوعيات الجيدة من المعلمين في نظام تعليمي ما فإن ذلك 

م ما يتوقعه المجتمع ككل من تقدم و نماء إلى نجاح و فاعلية ذلك النظام، و من ث يشير
ربية أفراده بالصورة الصحيحة، هذا و يتمثل ذلك االهتمام بإعداد المعلمين فيما تنتيجة ل

                                                
 .310، 309ق ذكره، ص ص الفعال، مرجع سب : حسن شحاتة، أساسيات التدريس 1
 .312: نفس المرجع السابق، ص  2
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مما يؤدي  اإلعدادبه المجتمعات العصرية من تطوير و تحديث مستمر في برامج  تأخذ
 1نظام التعليمي عموماإلى تحسين مستواه، و بالتالي يترتب أداء أفضل و فاعلية رفع لل

المعلمين مؤشرا على تغيير وجهة  و يعد التطوير و التحديث المستمر في برامج إعداد   
من وراء هذه العملية يتمثل  األساسالنظر التقليدية في إعداد المعلمين، حيث أن الهدف 

مهنته رف يكفل له أداء و تزويده بكم هائل من المعا في تنمية القدرات العقلية للمعلم
برزت عدة مقترحات لعدد من التربويين و المتخصصين في هذا  و بسبب ذلك، التعليمية

 المجال حول ما ينبغي تقديمه في برامج إعداد المعلمين و كان من أبرز المقترحات:

 :اآلتيةالمعلمين من المكونات  إعداد: الذي قدمه في تصميم برامج henak نموذج "*

 الثقافة العامة-

 فة التكنولوجية.الثقا-

 الثقافة المهنية.-

" على أهمية التركيز في البرامج إعداد المعلمين في كليات Henakو أكد هيناك "   
التربية على تطوير مساقات تهتم بالتعليم التكنولوجي، مع ضرورة بيان الخطوات المتبعة 

 في تطبيق هذا البرنامج.

ــوصى بضأالذي  كيوري  أما   ــة المعلـــة شخصيـــيز على تنميـــــرورة التركـ راته لكي دم و قـــ
ـــة بفاعليـــيتمكن من ممارسة العملية التربوي ه ـــرتــــو نظ هـــط شخصيتـــد على نمـــة و التأكيـ

و روح  مه فضال عن طاقاته و درجةو اهتماماته، و أحكا و أساليب تفكيره و انفعاالته

                                                
، ص 87، العدد7، مجلة كلية التربية، جامعة قطر، المجلد كفايات المعلم في ضوء مهام مهنة التعليم: همام بدراوي،  1

 .63، 62ص 
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ية لمؤسسات إعداد المعلمين يجب أن تكون بحق تنمية دعابته و عليه فإن المهمة الرئيس
 1شخصية المعلم."

تعليم، و يؤكد " صبيح" أن برامج إعداد المعلمين يجب أن تعمل على تهيئة وسائل ال   
اب الفاعلية في أعمالهم الحاضرة و المستقبلية، و تعمل و تساعد العاملين على اكتس

تجاهات التي تساعدهم و تجعلهم قادرين على على تزويدهم بالمهارات و الخبرات و اال
مزاولة المهنة، و ترفع مستوى أدائهم في المادة و الطريقة و تحسن اتجاهاتهم، و تطور 

و زيادة المعرفة باألساليب و الطرق و تحفزهم على اإلبداع و التجديد  مهاراتهم التعليمية،
عليمي و طرق حلها، و تنمي الحديثة في التعليم، و تعرفهم على مشكالت النظام الت

تنميتهم و تدفع  و المثل االنسانية و القيم االجتماعية، و تعمل علىي لديهم الوعي القوم
 2األفضل." مين نحوسلوك و االتجاهات و القيم للمتعلمن تغيير ال من كفاياتهم ليتمكنوا 

معلمين في جميع عداد الإ ين فيؤكد الباحثون التربويون أن أما أساليب إعداد المعلم    
أنحاء العالم لم تستقر على نموذج واحد إلعداد المعلمين، و يعود السبب في ذلك لكثرة 
االتجاهات التي تؤثر في سياسة إعداد المعلم مما انعكس على النظام التعليمي في 

ــالوطن العربي الذي يعد جزءا من النظام التعليم ــي متأثـــي، و بقــي العالمـ ات ــــهرا باالتجاـ
 ساليب:ساليب الشائعة في العالم و من أبرز هذه األو األ

يعتمد هذا األسلوب على إعداد المعلمين في الكليات الجامعية مثل  :ألسلوب التتابعيا 4-1
كلية اآلداب أو العلوم في أحد التخصصات العلمية و لمدة أربع سنوات يمنح الطالب بعدها 

ون أن يدرس مقررات تربوية، ثم يلتحقون بعدها بالمعاهد درجة البكالوريوس أو الليسانس د
التربوية لمدة عامين، يتم فيها إعدادهم تربويا من خالل تقديم المقررات الدراسية التربوية التي 

 .تعدهم لمهنة التعليم حيث يمنحون بعدها الدبلوم العام في التربية

 

                                                
دية و الثانوية بجامعة المرحلتين االعدا ميدراسة تقويمية لبرامج إعداد معل: حجاج أحمد الخضري، سليمان الشيخ ،  1

 . 45، 44، ص ص  7، العدد4، مركز البحوث التربوية، جامعة قطر ، المجلد قطر
 .35، ص 1981مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة،  دراسات في إعداد و تدريب المعلمين،:نبيل صبيح،  2
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 عيوب األسلوب التتابعي: 

مرحلة  بأنهاالمرحلة الدراسية بعد التخرج )الدبلوم(  إلىظرون عدم اهتمام الطلبة حيث ين-
 البحث عن وظيفة تؤمن له العيش الكريم و تكون هذه الوظيفة مرتبطة بالتخصص. 

عدم إتاحة الفرصة للتعرف على المواد التعليمية التي يقومون بتدريسها ما قبل الجامعة بعد -
ي تبقي بنفس القدر و المستوى الذي عليه عندما تعيينهم، و بذلك ينعكس على معلوماتهم الت

 األساسية. كانوا في المراحل 

عدم الشعور باالنتماء إلى مهنة التدريس من خالل عام الدراسي و عدم تكوين اتجاهات -
  1ايجابية نحو مهنة التعلم.

 األسلوب التكاملي 4-2

ة و الثقافية ـــة و التربويـــالتخصصي وادــــة المـــيقوم المتدرب المعلم بدراس و في هذا األسلوب
خالل الفترة الدراسية التي تتصل بمهنة التدريس، و يكون نظام الدراسة ضمن هذا األسلوب 

 على أحد األنماط اآلتية: 

 نظام الفصلين. -

 األخذ بنظام الفصلين و الساعات المعتمدة معا. -

 2نظام السنوات.-

المعلم فكريا و نفسيا لتقبل  وب هو تهيئة المتدرب/كان الهدف من استخدام هذا األسل   
مسؤولية المهنة منذ االلتحاق بكليات اإلعداد، و قيام هذا األسلوب على تمهين المواد 

و تنمية حب المهنة لدى المتدرب  ،دة الواحدة لطلبة الكلية الواحدةالدراسية بحيث تعطى الما
 المعلم . 

                                                
 16ص، 1996 ، دار اللبنانية، القاهرة،يةالعملية التعليمية التعلم ةإعداد المعلم العربي و بني، محمد متولى غنيمة 1
  246نفس المرجع السابق، ص 2



 األداء التربوي لألستاذ                                                                               الفصل الثاني         
 

82 
 

 عيوب النظام التكاملي: 

مع أنه لو أعيد النظر  العملي كما يعتقد المختصون في العلوم و اآلداباإلعداد قصر مدة -
 إعدادالمعلم و  إعدادحول ما يجب أن يعد عليه المعلمون لوجدنا أنه ينبغي أن نفرق بين 

 يس.مل في مجال آخر غير التدر متخصص للع

ــاستم- في المجاالت األخرى. )العلوم و اء هيئة التدريس ــن و أعضـــين التربوييــراع بــرار الصـ
 اآلداب( حول مسؤولية كليات التربية الكاملة عن إعداد المعلمين علميا و ثقافيا و تربويا. 

اختالف اآلراء بين التربويين أنفسهم حول مفهوم برامج كليات التربية، و يرجع هذا اختالف -
  في تكوينهم العلمي و المدارس التي ينتمون إليها.

 في الجزائر: ةذاتساألن تكوي -5

واجهت الجزائر خالل االستقالل مشكلة إعداد الموارد البشرية و النقص الحاد في عدد    
ـــوا جميعهم تباعا مع رحيــــاذ حلـــالمدرسين، حيث أن عشرة أالف مدرس و أست ل االستعمار ـ

مية و آخرون في اللغة و لو يبقى منهم إال عدد قليل من األساتذة الجزائريين في المواد العل
، كما رحل معهم الموظفون و الخبراء و رجال اإلدارة، العربية غير حاملين لشهادة الليسانس

يين و غيرهم ومن هنا بدأت مشكلة نقص المكونين من مدرسين و مديرين و موجهين تربو 
 ربوية.تأفراد المنظومة ال من

ن تستعين بمدرسين أجانب و من و ما كان على الجزائر في ظل هذه الوضعية إال أ   
الدول العربية و أمام الطلب المتزايد على التعليم و ارتفاع عدد التالميذ في المرحلة 

 الجانب أيضا درجة ال يمكن االستمرار فيها، حيث أضاف األساتذةاالبتدائية، وصل عدد 
يم إال من عملية جزأرة لعذلك عبئا قليال على ميزانية الدولة، فما كان على وزارة التربية و الت

االطارات في مختلف فروع التعليم و فتح مجال التكوين من اجل تخليص المدرسة الجزائرية 
 أنشأت 1967 -1962من التأثيرات الفكرية و االيديولوجية و في الفترة الممتدة من 

طنية و المدرسة ال وطني لتكوين المفتشين و الثانيةالمركز ال فاألولى ينتين تكوينيتمؤسس
مراكز التعليم التقني بمختلف  راش في العاصمة تقوم بتكوين معلميللتعليم التقني بالح
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ها الجزائر بعد ئو كانت أول مدرسة من نوعها تنش 1"معاهده و مراكزه و تخصصاته.
 االستقالل.

عناية بتكوين المعلمين  لقد أولى األمر المتضمن تنظيم التربية و التكوين في الجزائر   
ع التكوين عملية مستمرة لجمي " : منه على ما يلي 49حيث نصت المادة  ساتذةواأل

، يتيح الحصول على تقنيات المهنة ، و مهمته أنعلى جميـــع المستويات المربين
الوعي الكامل بالرسالة التي يقوم بها  واكتساب أعلى مستوى من الكفاءة والثقافة و

 ". المربى

 الوزارة ينصب حاليا في اتجاهين :و في هذا المجال فان مسعى 
دمين للعمل حاليا هو اشتراط توافر مستوى علمي و ثقافي رفيع في المتق االتجاه األول : 

، و في هــذا اإلطار تعمــل الوزارة على مراجعة شروط االلتحاق بمهنة لمهنة التدريس
ن القائمة حاليا التدريس، كما تعمل على إعادة النظر في وظائف و مهام مؤسسات التكوي

 الحالية والمستقبلية . وتكييف مهامها وفقا للمتطلبات المرحلة
ن يمارسون كثر مالءمة لتأهيل المعلمين الذيأهو البحث عن صيغ جديدة  االتجاه الثاني :

ارسة هذا ، و الذين لم يحصلوا على الحد األدنى الضروري لممعملهم فى الوقت الحاضر
 العمل علميا و تربويا .

، الذي لم أثير الطلب المتزايد على التربيةالسابقة تحت ت فى السنوات وكانوا قد وظفوا   
 يسمح آنذاك بوضع شروط انتقائية مناسبة لاللتحاق بهذه المهنة .

برز االنشغاالت ويتواله حاليا مفتشو أن التكوين أثناء الخدمة يشكل إ، فوفي هذا اإلطار   
 في شكل تجمعات تكوينية ميدانية .ربية والتعليم األساسي التربية والتكوين ومفتشو الت

وتتجه سياسة التكوين أثناء الخدمة مستقبال نحو التوظيف األمثل للتكنولوجيات الجديدة  
لإلعالم واالتصال التي تسعى الوزارة الى تجسيدها ميدانيا كأفضل خيار بتوفير فضاءات 

 عليمية .مالئمة لهذا الغرض على مستوى المؤسسات الت
 :في الجزائر االبتدائي و المتوسط أساتذة التعليمتكوين  5-1

                                                
، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم علوم التربية ،  ، الرضا المهني للمدرسين عن مهنة التدريس: بن دومية رزيقة 1

 67، ص 2001الجزائر العاصمة، 
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الحاصلين على  كان يتم تكوين هذه الفئة بالمعاهد التكنولوجية للتربية من بين المترشحين
 شهادة البكالوريا .

  ( بالنسبة لمعلمي التعليم االبتدائي.2سنتان ) مدة التكوين-
 التعليم االكمالي . ( سنوات بالنسبة ألساتذة3ثالث)-
 ويشمل التكوين الجانب المعرفي والمهني .-
 الصعوبات التي يتلقاها التكوين: 5-2
يشكل تكوين األساتذة ) المعلمين ( اهم عنصر من مجموعة العناصر التي يتم بها نجاح "   

(  أو فشل تطبيق االستراتيجية الجديدة بكاملها، و ذلك باعتبار وظيفة األستاذ ) المعلم
ر من أجهزة للتكوين ــوي و رغم ما سخـــالح تربـالح في أي إصــر االصــثل جوهــون تمـــالمك

دة ـــاب عديــــة و ألسبـــة المبرمجــات التكوينيـــدت، إال أن العمليــبرة التي رصـــوال المعتـــو األم
 و كثيرة منها:

هم و تطبيق محتويات السن: حيث أن تقدم السن عند األغلبية يطرح صعوبة ف -1
 التكوين المقترحة.

 ذهنية التقليد المتأصلة من حيث الصعوبة. -2
 انعدام الحوافز التشجيعية المادية منها و المعنوية. -3
 سوء تقدير جد المجدين او إهمال المهملين أو تهاون المتهاونين. -4
 بعد مكان التكوين و شغور مكان العمل خالل فترة التكوين. -5

 عن التكوين في الجزائر: نبذة تاريخية 5-3
 المدارس و المعاهد الموروثة عن االستعمار الفرنسي: 5-3-1

لقد ورثت الجزائر بعد االستقالل نظاما تربويا يعاني اختالال كبيرا في مجاالت عديدة حيث 
 سوى خمس مدارس عادية. كلم يكن هنال

 مدرسة بالجزائر العاصمة -1
 مدرسة بوهران -2
 مدرسة بقسنطينة -3
 نابة.مدرسة بع -4
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ساتذة ) المعلمين ( للمرحلة االبتدائية المتواجدة بالعاصمة، كما ترك أيضا لتكوين األ    
( طالب و طالبة فقط،أما  100وهران، تلمسان، و قد كانت سعة هذه المدارس ال تتجاوز ) 

 لم يكن هناك أي معهد أو مدرسة تكوين 1962التعليم المتوسط و التعليم الثانوي ففي عم 
 1اتذة المعلمين."األس

أن الجزائر في هذه الفترة كانت تفتقد إلى معلمين متكونين  و من هنا نستنتج   
 بيداغوجيا و معرفيا.

 مراحل التكوين البيداغوجي في الجزائر: 5-3-2

 : 1962/1970المرحلة األولى: "

ـــات االبتدائيـــــسادة الدراــــي شهــــن من حاملـــــــبالتوظيف الكمي للممرني و هي تتميز    ة ــــ
بينما أسندت عملية تأطير التعليم الثانوي إلى  ولى أو الثانية ثانوي أو مستوى السنة األ
 المتعاونين الجانب.

 التوظيف المباشر: 

لعدد كبير من المعلمين و المساعدين و الممرنين من بين الجزائريين الذين يتوفرون     
اللغة العربية أو الفرنسية لسد الفراغ، و أسفر هذا االجراء على مستوى مقبول من التعليم ب

 معلما جزائريا. 7000األول على تجنيد قرابة 

 7700و نتج عن هذا االجراء الحصول على ما يقارب  :التعاون الثقافي مع فرنسا نفسها
 معلما فرنسيا.

مشرقا و كان  و غطيت البقية من االحتياجات من البلدان العربية الشقيقة مغربا و   
 معلما. 2500و  2000عددهم يتراوح ما بين 

                                                
 .225، ص 1998، الجزائر، مار قرفي، باتنة، مطبعة عقراءات في التقويم التربوي : محمد نقاري و آخرون،  1
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ـــقيت مناصب عديدة شاغرة مما استوجب اتخو رغم كل ذلك ب    ــاذ إجــ راءات ضرورية ــ
 و استعمال نظم بيداغوجية خاصة منها:

 تخفيض ساعات المقررة. -
 تجميع األفواج في قسم واحد. -
 1تناوب المعلم الواحد على عدة أفواج. -

 : 1980 /1970لة الثانية: المرح

دور المعلمين و تم  لغاءرحلة بإقامة جهاز لتكوين حيث تم إو تميزت هذه الم   
التي كان ينظر إليها حينها على أنها حل مؤقت  تعويضهم بالمعاهد التكنولوجية للتربية

لغاء الشرط القاضي بضرورة الحصول على   لاللتحاقهادة البكالوريا شلمشكل ظرفي وا 
التي كانت تكون أساتذة التعليم الثانوي و إلغاء السنة الرابعة  لألساتذةمدرسة العليا بال

 العليا لألساتذة. المدارسمن  للتعليم

، أنشأت المعاهد 1970و مع بداية هذه المرحلة و تحديدا بداية السنة الدراسية    
ة نظرية و ـــــة تربويــــــفثقا ين مستواهم من أجل إكسابهممين و تحسلالتكنولوجية لتكوين المع

ــتطبيقية تسمح له ة التربوية الفعالة، وفق مبادئ و أسس التربية الحديثة، و ـــــم بالممارســــ
بذلك وضعت شروط لاللتحاق بها لتلقي التكوين األولي الضـروري للمدرس، و بذلك 

 2وسط، ثانوي، جامعي (.) ابتدائي، مت ةحددت مدة التكوين بالنسبة لكل مرحلــــة تعليمـــي

 

 

                                                
، نقال عن: النظام التربوي في الجزائر بعد االستقالل: المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية و تحسين مستواهم:  1

www .infpee edu.dz  9:13. على الساعة 2013. 03. 18، بتاريخ. 
 مقدمة أطروحةح التربوي الجديد في ضوء نظرية الموارد البشرية،تأهيل المعلم كأحد متطلبات االصال : بن زاف جميلة، 2

-2013الدكتوراه  تخصص تنمية الموارد البشرية، قسم العلوم االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  شهادة لنيل
 .146،  ص 2014
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 : 1980/1994المرحلة الثالثة: 

 ستوى القبول بها خالل هذه الفترةارتفاعا في م لألساتذةو قد عرفت المدارس العليا    
اشتراط شهادة البكالوريا في حين تم التوظيف المباشر لحاملي شهادة الدراسات العليا من 

 1بين الجامعيين."

 :1999 /1994المرحلة الرابعة: 

عرفت هذه المرحلة تلبية حاجات قطاع التعليم من المعلمين و األساتذة بشكل مرضي،    
الشيء الذي جعل الدولة تتخذ قرارات بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية في التعليم 
األساسي بمختلف أطواره، و تمديد فترة التكوين من سنتين إلى ثالث سنوات لسلك أستاذ 

 و من سنة واحدة إلى سنتين بالنسبة لسلك معلم التعليم األساسي. التعليم األساسي،

 :2003/ 1999المرحلة الخامسة 

ــة و التعليـــالك قطاع التربيــســن األساسي لكل أعرفت هذه المرحلة إعادة تنظيم التكوي    م، ـ
االلتحاق  يد شروطدإلى المدارس العليا لألساتذة و تح ةو التحاق تكوين المعلمين و األساتذ

بالمدارس العليا لألساتذة حيث ينبغي للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا الراغبين في 
خول، كما تم جرائهم لمسابقة الدوا على معدل مرتفع باإلضافة إلى إااللتحاق بها، أن يحصل

التعليم  ربع سنوات ألساتذةوات لمعلم المدرسة االبتدائية و ألى ثالث سنتمديد فترة التكوين إ
التعليم الثانوي، كما تميزت هذه الفترة بالشروع في تنفيذ  ةالمتوسط و خمس سنوات ألساتذ

مستواهم العلمي  برامج لتكوين المعلمين و األساتذة غير الجامعيين أثناء الخدمة من أجل رفع
 هيلهم للحصول على شهادات جامعية.و األكاديمي و تأ

 :2003المرحلة الساسة من 

ولي للمدرسين المقرر في إطار االصالح التربوي األخير، الموجه ا نظام التكوين األ"أم   
لمختلف أسالك التعليم فهو تكوين من مستوى جامعي، و يتم في مؤسسات متخصصة تابعة 

                                                
 .265: نفس المرجع السابق، ص  1
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للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب األسالك التي 
المدرسون الذين تم توظيفهم عن لمستويات التي يراد تعيينهم فيها، و يستفيد ينتمون إليها و ا

، و يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات ريق مسابقة خارجة من تكوين تربوي ط
 1 التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية.

المنشودة، بدأت عليم في تحقيق الوثبة الحضارية توانطالقا من القناعة بأهمية دور ال   
العديد من المجتمعات مراجعة نظمها التعليمية بشكل عام و تطوير برامج إعداد األستاذ 
بشكل خاص، و الجزائر من بين هذه الدول التي تسعى إلى تحسين مستوى األساتذة في 
جميع الجوانب، ألن التنمية المهنية لألستاذ عملية تتصف  باالستمرارية، و ال تنتهي عند 

 جه من الجامعة أو المدارس العليا لألساتذة.تخر 

إن التخطيط إلستراتيجية جديدة داخل النظام التربوي لتطوير أداء األستاذ تتطلب شروطا    
أساسية مثل االستجابة لحاجة األستاذ و المؤسسة التربوية و المجتمع لتحقيق التغير 

ونين في الجزائر يفتقر إلى إطار أن التكوين المكاالجتماعي المراد تحقيقه، و لكننا نرى 
واضح سواء فيما يخص التخطيط أو التنفيذ، و عليــــه يتطلب رســم سياسة تعليمية  واضحة 
و محددة عن التوجهات التي تربط بين األهداف و الوسائل، كما أن الدورات التدريبية لم 

ل التعليمية الحديثة، و هذا تهتم بتكنولوجيا التعلم، نظرا لضعف االمكانيات المادية و الوسائ
 ما قد يؤدي باألستاذ في الجزائر إلى عدم إحساسه بأهميتها في تنمية مهاراته الفنية.

 أنواع التكوين: 5-4

 التكوين األولي: 5-4-1

ة، و ـــم و االدارة التعليميـــة التعليـــالع بمهنــة و االطـــداد الطلبـــن إلعـــذا التكويـــيهدف ه   
يؤثر التكوين األولي على المردود النوعي للنشاط التربوي و من ثمة كل تكوين  كذلك

لى عملية تحسين المستوى و من ثمة يقلص من تكلفة من اللجوء إالحق يسمح بالتقليل 
ع مطالب التجديد التربوي و يهدف التكوين المستمر أثناء الخدمة، و كذلك التكيف م

                                                
 .214، 213المرجع السابق نفسه، ص ص  : بن زاف جميلة، 1
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رة و تحكم مطلق في لغة التدريس ـــة معتبـــعام ةــان ثقافــمولي إلى ضــن األويــا التكــيضأ
و تجديد النظرة إلى محتوى مناهج التكوين الحالية في مختلف التخصصات و تطويرها 

ستراتيجيةحتى تتماشى مع متطلبات العصر   التعليم المتجدد. وا 

 التكوين أثناء الخدمة: 5-4-2

المقبلة و الغاية منه هو تطوير  في السنواتنات أهم الرها ثناء الخدمةيعد التكوين أ   
معلوماتهم، ألن هذا التكوين و تحديث  مستوى معلومات المعلمين األكاديمية و المهنية

ساسي لتحسين نوعية التعليم و هو ضروري لمواجهة التحديات التي تواجه شرط أ
ــيتطلب الم ةـــــالمدرسة و التكوين أثناء الخدم  مفر منها أال و هي معاينة رور بمرحلة الـــ

ي معرفة الوضعية الحالية لكل معلم من الوضعية الحالية إلطار المعلمين أو تشخيص 
 حيث النوعية.

األهداف التي ترمي إلى تحقيقها و ذلك لقياس الفرق بينهما قصد تحديد التغيرات التي    
 لية:يجب القيام بها و يرمي التكوين أثناء الخدمة إلى الهداف التا

 سد ثغرات و ضعف التكوين األولي و التحسين األكاديمي. -1
 القاء على العجز المهني الي يعاني منه المعلمين الذين وظفوا مباشرة.  -2
 تحضير المعلمين للتغيرات و االصالحات التي قد حدثت في النظام التربوي.  -3
 .تعميق المعارف األكاديمية للمعلمين و القدرة على التصرف في المهنة  -4
 تنمية القدرة لدى المعلمين على التكوين الذاتي ."  -5

في تدهور مستمر حاله كحال  ةأنه منذ الثمانينات و مستوى األساتذالعربي كنينح "و يرى    
مستوى تالميذهم، و يرجع ذلك ألسباب عديدة، من بينها أنهم ال يولون اهتمام بتكوينهم 

تنمية  ةات اليوم، كما يهمل أغلبية األساتذالشخصي، باستثناء بعض القراءات في بيداغوجي
معارفهم من خالل الدراسة و التكوين أثناء الخدمة، و يتوقفون عن ذلك بمجرد خروجهم من 
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المدارس العليا لألساتذة و من الجامعات، و ينصب اهتمامهم فقط للتحضير للدرس و إنجاز 
 1"المذكرات اليومية التي تأخذ أغلبية وقت هؤالء األساتذة.

ليس  ،حدى النقابات المهنيةإعضوا في  وأسواء كان عضوا في هيئة التدريس  ستاذفاأل   
في المحافظة على  التوفيق بين االثنين، ألنه قد ينسى في خضم ذلك واجبه من السهل عليه

 2.الح تالميذهمص

 خالصة:

الل تطوير من خ اكتسابه الكفايات الالزمة، ومن خالل  ستاذأداء األ تتوقف فاعلية   
، مرتبط بالمادة التي يدرسها جديد واكبة كلالعملي و تمكنه من تخصصه و مأدائه 

و االرتقاء رفي الذي نعيش فيه اآلن، ليتمكن من تنسيق المعرفة في عصر االنفجار المع
تمكنه من بناء األهداف التعليمية بمستوياتها بمستواه و تحسين خبراته العلمية التي 

ة ـــورة جذابــة بصـــادة العلميـــه للمـــا، و عرضـــا و قياسهــل على تحقيقهـــع العمة مــــالمختلف
و مشوقة لتالميذه، من خالل تطبيقه ألساليب التدريس الحديثة التي توفر بيئة معززة 

ر ـــثم تطوي، معارف التالميذ تعلم و تسهم في تنمية للتعلم و تفتح الحوار بينه و بين الم
هو الذي يدرك   كفءالستاذ فاأل ،يعزز دافعية المتعلم ،ألساليب التقويم المختلفة هو تنويع

ن  يساير عصره في أيعمل فيها إدراكا جيدا ويستطيع  أهداف التعليم  في المرحلة  التي 
ويحقق بكل يسر األهداف  ،تطوره  وعولمته ومعارفه  والتغيرات  العلمية و التكنولوجية

 .اعية و الثقافية للمنظومة التربويةالتربوية و االجتم

                                                
1 Larbi Kninah,Critiques Des Directives Méthodologique de L’enseinement , édition 
Presse Fès, Fès ; Maroc, 2012, p 154. 
2 Ahmed Tessa, Pour une Ethique éducatives Au service des élèves, Imprimerie Guerbi, 
Alger,2013,p 49 
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 تمهيد:
يرى العديد من المختصين في علم اجتماع التربية و علوم التربية أن األهداف االجتماعية    

 للتربية هي من أهم الغايات التي يسعى النظام التربوي إلى تحقيقها.
تنشئة  ىإل يسعى وقتنا الحاضر ىالنظام التربوي في الجزائر منذ االستقالل إلو عليه ف  

في جميع المجاالت، و الوصول األفراد لمواجهة متطلبات جديدة و تحقيق تنمية مستدامة 
بنظرة اقتصادية و اجتماعية شاملة، في سعيه إلى بناء و ترسيخ إلى بناء دولة عصرية 

مجتمع الوحدة الوطنية، مجتمع يعتز بقيمه و تراثه و تاريخه، مجتمع يتميز باألمن و النظام 
  الوطن. و حماية
ـــل      ـــذا سنحــــــ ــــاول فــ ـــي هـ ــــ ــذا الفصــ ــــــ ــــل إعطــ ـــــ ــــــاء شـ ــــل حــرح مفصــــ ــــــوم التربيـــــول مفهـ ة ـــ

مع التطرق في  ،روال إلى تبيان تطور الفكر التربوي عبر العصو وص ا و طبيعتها،ــــو أهميته
أخر هذا الفصل إلى توضيح مفهوم األهداف االجتماعية و أهم مميزاتها عند علماء 

إلى إعطاء لمحة سريعة عن األهداف االجتماعية للتربية في  االجتماع، لنعرج في األخير
 النظام التربوي الجزائري غداة االستقالل إلى يومنا هذا.

  تعريف التربية : -1

، و يرجع هذا االختالف الى عاملين هما أوال مختلفة و متعددة للتربيةتعريفات هناك    
، و اختالف نظرتهم الى االنسان و فلسفتهم في ف األشخا  القائمين على التعري اختال

الحياة و معتقداتهم التي يدينون بها و ثانيا أن الفالسفة و العلماء و المهتمين بأمور التربية 
ضية جدلية. و لقد تأثر بذلك مفهوم التربية تأثرا كبيرا و نورد فيما ينظرون اليها على أنها ق

 يلي نخبة مختارة من هذه التعريفات : 
و كمال ممكن  فيرى أفالطون أن التربية:" هي أن تضفي على الجسم و النفس كل جمال   

 1لهما."

                                                
، االمارات العربية المتحدة، الكتاب الجامعي، العين، دار مدخل إلى علم التربية، آخرون : عبد السالم الجعافرة و  1

2014،   21 
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الفرد  ترقيتها في ترقية جميع أوجه الكمال التي يمكن:"أما أرسطو فقد عرف التربية بأنها    
 .1"كما تعد األرض للنبات و الزرع  ،و إعداد العقل لكسب العمل

نمو و يفضل الجانب التقويمي للتربية من حيث أهميتها في هذا التعري  يركز على جانب  
تعديل السلوك غير المرغوب إلى سلوك مرغوب فيه هربرت سنبسر يعرف التربية على أنها 

 حياة كاملة" .  "إعداد المرء الن يحيا
و هي عملية تكي  الفرد و بيئته" من التعري   ،لحياةافيما يرى جون ديوي التربية " هي    

بناء الخبرة بهدف توسيع و تعميق مفهومها  إلعادةيتضح أن التربية عملية مسخرة 
 . 2االجتماعي "

فترى أن التربية هي العملية الثقافية و الطريقة التي يصبح بها الوليد  ،أما مارغريت ميد   
 نساني معين" .إي الجديد عضوا كامال في المجتمع االنسان
 ،ةتشبه الشجرة التي غرست على مقربة من مياه جاري ةربية الحقو يرى بستالوتزي أن الت   

 3و االنسان يشبه هذه الشجرة".
ان و ملكاته و المربي كما يعتقد ليس هو ــالنمو لجميع قوى االنس التربية عنده هي عمليةف 

في االنسان، بل تكمن مهمته في إزالة القوى الخارجية التي توق   الذي يغرس قوى جديدة
في هذا العصر إلى التربية  ةالسائدالفلسفة البرغماتية  تنظرالنمو الطبيعي لدى الفرد، و 

 4ياة المتغيرة المتكاملة.على أنها هي التي تعد الطفل للح
ل الفرد فعندما  يتفاع، ظاهرة اجتماعية التربية باعتبارهلى اإأما علماء االجتماع فينظرون    

 تنبثق التربية كظاهرة محددة ألنماط التفاعل و الضوابط التي ،مع غيره من أفراد مجتمعه
د علماء االجتماع وسيلة المجتمع و تعتبر التربية عن ،تشكل طبيعة العالقات االجتماعية

ــه و خبـــة و قيمـــر االجتماعيـــــه و معاييـــــات نظمــه و استمراره و ثبـــة على بقائــلمحافظل رات ــ
لجديد ة هذا الهدف بنقلها التراث الثقافي للجيل اـــو تحقق التربي، ةــــارف ألجيال السابقـــــو مع

                                                
 4   مرجع سبق ذكره، : حسين عبد الحميد رشوان، 1
 19،   200، دار الصفاء،عمان، 2ط ،مدخل إلى التربية: عمر أحمد همشري، 2
 21،20 ، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، دون سنة،    صول التربيةأ: أحمد محمد الطب، 3
 .23: عبد السالم الجعافرة و أخرون مرجع سبق ذكره،    4
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ايميل دوركايم "الذي وضع  تعري  للتربيةأسهموا في تقديم  نيذو من بين علما االجتماع ال
" و ذلك من خالل الوظائ  التي تؤديها للمجتمع المجتمعية و تعري  التربية في كتابه" الترب

و األفراد . فهي التأثيرات التي تمارسها األجيال الراشدة على األجيال التي لم تنضج بعد 
النضوج الالزم للحياة االجتماعية , و التربية في رأي دوركايم هي عملية التنشئة االجتماعية 

 1دة و تستمر طوال الحياة" المنظمة لألجيال الصاعدة . و تبدأ منذ الوال
يعني المحافظة على المجتمع و حضارته عن طريق المفهوم االجتماعي للتربية ف     
م و علوم و فنون ـــاليد و دين و قيـــادات و تقـــة و عـــل من لغــة نقل الخبرات إلى الطفـــعملي

 .العلميةو الحفاظ على الجيد من التراث و تعزيزه بالجديد من المنجزات 
يتم بواسطتها  اجتماعية:" ضرورة  صموئيل باسيلوس بأنها وفق هذا المفهوم عرف التربية 

ــــنقل الخبرات و المهارات العلمية و المعايير و القيم السلوكية بشك ـــع التقــــــل يحقق للمجتمــ دم ـــ
 2و التطور."

ماضيه نطلق من الرصيد الثقافي للمجتمع، حاضره، لوضع تعري  شامل للتربية، البد أن يو "
 3مستقبله. هذه األبعاد تتكامل و تترابط حول المتعلم."

أي أن التربية بالمعنى االجتماعي هي تعلم الفرد كي  يتعامل مع مجتمعه و تعلمه    
خبرات مجتمعه السابقة، و الحفاظ على تراثه ألن التراث هو أساس بقاء المجتمعات، 

تمع الذي ال يحر  على بقاء تراثه مصيره الزوال، و بذلك فالتربية بالمعنى فالمج
 االجتماعي تحر  على تمكين المجتمع من التقدم و تدفعه نحو التطور.

أما المعنى المثالي فهي تعني الحفاظ على المثل العليا للمجتمع، األخالقية و االقتصادية    
من حضارتها و ثقافتها و من خبرات الماضية و من  و االنسانية النابعة من تاريخ األمة و

 4دينها، و عن طريق تعاملها و عالقتها باألمم األخرى، و عالقات األفراد فيها و غيرها.

                                                
 9مرجع سبق ذكره،    ،: حسين عبد الحميد رشوان 1
، دار الثقافة لنشر و فلسفتها -أهدافها -التربية بين األصالة و المعاصرة، مفاهيمها :فوزية الحاج علي البدري، 2

 .23،  2009التوزيع، عمان،
 .70،   2008، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، ، أصول التربيةالديعبد المنعم المي : 3
 .12  ، 2010دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان،  التربية،علوم : إبراهيم عبد العزيز الدعيلج،  4
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اجتماعية بالدرجة األولى كونها أداة المجتمع في  عمليةهي و من هنا نستش  أن التربية    
 ةــــالديمقراطيم ـــة، و تحقيق قيــــه الدينيـــي و على قيمـــــي و االجتماعــــالحفاظ على تراثه الثقاف

تكوين مواطن صالح يدرك، يتقن جيدا وظائفه و أدواره  و تجسيدها على أرض الواقع، و
تؤثر في تشكيل سلوكه في المستقبل وفق  إن المواق  التي يمر بها الفرد االجتماعية،
كما يمكن مناقشة مفهوم التربية من زواية  ،لذي يرتضيه لنفسه و يقبله مجتمعهلالتجاه ا

ر كال من الفرد ـــة لتغيــــيي يؤدي في نهاـــــي في وسط اجتماعـــأخرى باعتبارها نقل تراث ثقاف
ــددة  من مجتمع الى أخــــكما اتضح من التعريفات السابقة للتربية مفاهيم متع ،و المجتمع ر ــ

 و تطورات المجتمع . ،مفهوم تبعا لتغيرات الزمنا الذتغيير ه و من وقت الى أخر و أن
الكتاب و العلماء في استخال   ضسهام بعالتعاري  السابقة و انطالقا من إ و من خالل

 خصائ  التربية نوجزها في الشكل التالي:
 أنها عملية انسانية اجتماعية :  -

يست عشوائية و انها لهل عملية نمو فردي و اجتماعي و انساني فهي عملية هادفة أي   
لى أهداف محددة تحقق مصالح الفرد و مصالح إنما هي عملية واعية تتجه  إ، و ال اعتباطية

 بينهما . ن الجماعة و تخلق التواز 
 أنها عملية تغير مستمر: -

و مدام الذي يقوم بها هو العنصر البشري الذي يتص   ،"التربية دائما متغيرة و متطورة   
عصر الى عصر و من مجتمع  فهي دائما تختل  من ،بالتغيير حسب الظروف و المواق 

و من مرحلة زمنية الى  ،خل المجتمع الواحد من مكان لمكاننها تختل  في داأبل  ،خرآل
  1صفات التغير صنع التربية"كما أن و لذلك فإن من صفاتها منع التغيير  ،مرحلة أخرى 

و عليه فالمجتمع في تغيير مستمر في نظمه االقتصادية و السياسية و االجتماعية    
و بالنسبة للفرد تعمل التربية  ،في الثقافة أو يحذفوا أشياء منهافاألفراد يمكنهم إضافة المزيد 

                                                
 26:أحمد محمد الطيب، مرجع سبق ذكره،    1
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ر مستمر للفرد و المجتمع قول أن التربية عملية تغيلالتغيير سلوكه, و من هنا يمكننا على ا
 و الثقافة.
 التربية عملية تكاملية :  -

بل تتناول جميع  ،جانب واحد من جوانب شخصية الفرد قتصر علىتا يعني أنها ال ذو ه   
ير و تسخ ،و أيضا فهي تربية لضميره ،ة و العقلية و النفسية و الخلفيةجوانبه الجسمي

ما ال يجب بو  ،ا الضمير فيما يجب من خيرذهو تحكيم ، لعواطفه في مجال الخير و البر
 1عمله و االبتعاد عنه من أعمال الشر و االنحراف" 

ـــرد من جميـــنستش  من السابق أن التربية تهدف الى تنمية طاقات الف    ة ـــه الخلفيـع جوانبـ
ق و النفسية و العقلية و الجسمية بصورة متكاملة بحيث ال يطغى جانب عن أخر بما يحق
 صالح الفرد و المجتمع حيث أن الفرد هو الدعامة األساسية للمجتمع يتأثر و يؤثر فيه .

 التربية عملية مشروطة بعامل الزمان و المكان:  2-4
 ي يتص ذذي يقوم بها هو العنصر البشري الو مادام ال، التربية دائما متغيرة و متطورة "   

و من مجتمع ، دائما تختل  من عصر لعصرفهي ، بالتغيير حسب الظروف و المواق 
بل إنها تختل  في داخل المجتمع الواحد من مكان لمكان, و من مرحلة زمنية الى  ،لمجتمع

كما أن من صفات التغير صنع  ، ذلك فإن من  صفاتها صنع التغييرمرحلة أخرى  و ل
 2التربية " 

آلخر و من  ثقافة آلخرى حسب  أن التربية  مختلفة و متغيرة من مكانيتبن مما سبق و    
ح فما يصل، ختل  باختالف العصر الموجود فيهأي أن التربية ت ،العادات و التقاليد السائدة

 و ما يصلح لمكان ما قد ال يصلح لغيره.  ،لزمان ما قد ال يصلح لزمان آخر
 
 
 

                                                
 .25: المرجع السابق نفسه،    1
 26: المرجع السابق نفسه،    2
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 التربية نظام : 2-5
ـــة الخاصة بنقــــ"تشمل األدوار و المعايير االجتماعي    ــــــل المعرفــــ ــــيل الـــــة من جـ ـــى آخــ ر، ــــ

فالنظام التربوي يوجد سلسلة لمقابلة  ،، و تعليم المهاراتأنماط السلوككل و يتضمن 
 1االحتياجات و المتطلبات الالزمة لبقاء المجتمع و واستمراره" 

 / أهمية التربية: 2
إن المجتمع كلمة مشتقة من الجمع أو االجتماع و يراد بها وجود جماعة  من الناس    

تربط بينهم و عادات و مساحات أرض و زمن مشترك و مجموعة القيم و المعايير تلك هي 
الثقافة التي منحها االنسان لكي يعيش في كنفها و يتناقلها  من جيل إلى أخر و تكون مميزة 

ت األخرى و الثقافة ها هي التي تتغير من جيل لجيل و من مجتمع لمجتمعه عن المجتمعا
ال يظل متشابه تماما من حيث التركيب الجسماني و الوظائ   ألنهلمجتمع و ليس االنسان 

 البيولوجية. 
و التربية على النحو  ألخرفالتربية هي التي يتم بها نقل و تغيير التراث الثقافي من جيل    

تكون أهميتها في المحافظة على القيم و المعايير المرغوبة و  اعية ضخمةالسابق عملية اجتم
و التخل  من األخرى الغير مرغوب بها و التي ال تناسب الظروف الجديدة للمجتمع أي أن 
التربية هامة لجميع المجتمعات لتحقيق بقاء االنسان و استمراره و تشكيل تراثه نحو االتجاه 

 قيق مواطن صالح.المرغوب فيه اجتماعيا لتح
 أهمية التربية للمجتمع :  -
تنمية أنها عامل هام في التنمية االجتماعية :" فالتربية لها دورها الفعال في  -

ة كدور األبوة فهي تمكنهم من ممارسة أدوارهم االجتماعي ،ة لألفرادمياالتجاهات السل
يعتمد أساسا على نما إ، ه األدوارذإن نجاحهم في تمثيل ه ، حيثو األمومة و غيرها

ء جتماعية التي يمارسونها مع النشمدى نجاح التربية التي يتلقونها، و التنشئة اال

                                                
 .12: حسين عبد الحميد أحمد رشوان، مرجع سبق ذكره،    1
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نحو مجتمع ككل، و نحو  لألفرادد، و تكوين اتجاهات سليمة و صحيحة يالجد
 1االنسانية جميعا" 

 أنها عامل هام في التنمية لالقتصادية:  -

الكفاية االنتاجية و بالتالي النمو االقتصادي و التنمية إن أهمية العنصر البشري في رفع    
ي العمل، و المقدرة على العمل ،فمستوى الكفاية االنتاجية للعامل تحدده مقدرته و رغبته ف

ة التعليم و قدرة الفرد مواصل ىحصيلة مجموعة معارف و المهارات و القيم و القدرة عل هي 
ــالتي يكتسبها الف ي  مع ظروف العمل المتغيرة وعلى التك ــرد من خالل التعليـــ ـــم الرسمــــ ــــ ي ــ

 2و غير الرسمي و التدريب أثناء الخدمة و الخبرة العملية"
و يتضح مما سبق أن التربية تعد أهم المقومات التي يقوم عليها االقتصاد، باعتبارها    

معرفية، تساهم في زيادة  استثمار للموارد البشرية المزودة بخبرات و مهارات و مؤهالت
 االنتاج في المؤسسات الصناعية مما ينعكس إيجابيا على الدخل القومي. 

 أنها عامل هام في إرساء الديمقراطية الصحيحة: -

ن كثيرا من المفكرين يطلقون كلمة أبط بالتعليم  ارتباطا وثيقا حتى ن التربية ترتنظرا أل   
منطلق  وأن التعليم ه ذإلشخ  كلما زاد تعليمه زادت حريته، ا نالتعليم و يؤكدون على أ

يصعب بل يستحيل عليه ممارسة  ،الحرية، و هو الذي يحرر االنسان من العبودية و الجهل
فراد و المجتمعات الحرية الكاملة،  األ ىحقوقه السياسية لذلك فإن العلم و التربية  يضفون عل

 .يرسون دعائم الديمقراطية الصحيحةو 
القيام بمسؤولياته التي تفرضها  كما أنها تعمل على إرساء قيم المواطنة و تعليم التلميذ   

عليه المواطنة الصالحة، و تمكينه من ممارسة حقوقه و واجباته باعتبارها إرساء الديمقراطية 
 الصحيحة.

 أنها أساس التماسك االجتماعي و الوحدة الوطنية : -

                                                
 .28: أحمد محمد الطيب، مرجع سبق ذكره،    1
 .178،   1998دار الفكر العربي، القاهرة، ،3، طعلم اجتماع التربية: سميرة احمد السيد،  2
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 ،راـــات و توحد األفكـــاالتجاهـــي ي تنم، فهي التعــال في المجتمـــا الفعـــا دورهــة لهـــبي"التر    
يد و بالتالي تخلق بينهم التفاهم و التعاون مما يؤدي الى توح، و ترسخ القيم و العقيدة

كما  ،د تكون في بعض األحيان  خالف ذلكغير أنها ق ،األفكار و إلى خلق وحدة وطنية
ـــفرقرية التي تستخدم التربية و التعليم  في التيحدث في الدول العنص ــــ ــفأة بين ـ ـــ ــراد الشعـــ ب ـــ

الوحدة الوطنية و إرساء  لتماسك االجتماعيا، و نظرا لدور التربية البارز في عملية و قبائله
 1فهي تعمل على توحيد االتجاهات التربوية و التعليمية داخل البالد".

 أهمية التربية للفرد : -

التربية ضرورة فردية من جهة و ضرورة اجتماعية من جهة أخرى فال يستطيع الفرد    
و كلما يرقى االنسان و يتحضر ازدادت حاجته الى  ،االستغناء عنها و ال المجتمع أيضا

ـــــفالتربية تحقق للفرد عملية االنتم ،التربية و أصبحت شيئا ضروريا ال كماليا ي ـــــاء االجتماعــ
رار قلمجتمعات األخرى و تحقق له االستحاجته إلى التعامل مع أفراد المجتمع و ا عبو تش

ـــالنفسي حيث يشع ــــ ـــــاء و االنضمـــــــــر باالنتمـ ــام إلـ ــ  .هـــــى جماعة تقبلــ
ال  النضج و النمو و يظل فترة طويلة يولد مختل  من ألنهفالفرد يحتاج إلى التربية    

على رعاية نفسه و التفاعل مع غيره أي أن الوليد يحتاج إلى كل الوالدين ه نييعفيملكها 
 عناية جسمية و نفسية و اجتماعية . 

، اذا عرف مجتمعه إالو عليه فإنها مهمة للفرد كفرد ،فمعرفة الفرد نفسه ال يمكن أن تتم    
ب اتجاهات و أسالي و ازدياد قدرته على توجيه نفسه بنفسه ال تتحقق إال بمعرفة مجتمعه و

ة ــــه الكفايـــــل ينبغي أن تتوافر ،طن يعيش في مجتمع عربياكمو  المعيشة فيه، كما أن مهمته
 ه  الخاصة و االشتراك فيــر شؤونـــل على تدبيـــح قادرا بالفعـــيصب حتىو الوعي االجتماعي 

أساسيا من  اء  هذا أن تكون دراسة المجتمع جز  و استلزم ،تقدير أمور مجتمعه بذكاء و نجاح
 2تعليم األفراد و إعدادهم  للحياة االيجابية "

                                                
 29: المرجع السابق نفسه،   1
 .72،   2007مسيرة للنشر و التوزيع، عمان،، دار الأصول التربية العامة: سعيد إسماعيل علي،  2
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مما سبق أن معظم دول العالم حاليا على اختالف مستوياتها و مكانتها في  نرى     
 الديمقراطيةالمجتمع الدولي تتجه إلى وضع هدف يكاد مشترك بينهم و هو إرساء روح 

كهدف اجتماعي تربوي تسعى إلى تحقيقه من خالل النظام التربوي، ألن قيم الديمقراطية ال 
تنشأ و ال تتحقق إال من خالل العملية التعليمية، و يرى الكثير من المختصين أنه ال يمكن 
تحقيق تماسك اجتماعي ووحدة وطنية إى بمجتمع  يتسم أفراده بقيم أخالقية و اجتماعية 

 الترابط بينهم.تمثل أساس 
 طبيعة التربية: -3

 هل التربية علم أو فن؟
، من خالل المالحظة، و التجريب فالعلم هو حيادي، و يتناول الوصول للحقيقة والعلم ه   
 أي يكتش  المعرفة، و ال يحاول توجيه نتائجها. مور كما كشفت عنه نتائج البحثاأل

المواد األولية، إلى مصنوعات يستفيد  أما من حيث التربية صناعة، فالصناعة هي تحويل
ذكر أبو  لعمل، و التطبيق و في هذا السياقمنها أفراد المجتمع، لذا تهدف الصناعة إلى ا

ـــا التي يستطيع االنسان، أن يحترفه مد الغزالي أن صناعة التعليم هي أشرف الصناعاتحا ــ
و جل، أما من حيث أن التربية،  هي الفضيلة و التقرب إلى هللا عز و إن أهم أغراض التربية
و قيم إنسانية بعيدا عن  خالقية،ن شيء يتميز بقيمة جمالية، و أفن فالفن يهدف إلى تكوي

و الفن هو ظاهرة اجتماعية تتميز بالمهارة للتعبير الجمالي عن  ،و المكاسب المادية المنافع
 جل إنتاج ما هو جميل.المدركات، و العواط  من أ

العرض السابق نجد أن التربية هي، علم ألنها تعتمد على بعض الحقائق من خالل    
ة معينة البيولوجية، و النفسية، و االجتماعية، أما من حيث الصناعة ألنها تعتمد على مهار 

لمنتج نهائي يستفيد منه الفرد و المجتمع، و التربية تكسب الناشئة  في تحويل المواد األولية
هات ليصبحوا قادرين على خدمة أنفسهم، و مجتمعهم، أما من معارف و مهارات، واتجا

حيث أن التربية فن ألنها عبارة عن نمط من التنظيم يوظ  هذه الحقائق، في تكوين 
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شخصية إنسانية تتميز بصفة كمالية، فالتربية هي عملية منظمة و مخططة غايتها شخصية 
 1تعد التربية علم و فن و صناعة.الفرد، و مساعدته لكي يصل به إلى الكمال مناسب لذا 

  تطور الفكر التربوي عبر العصور : -4
تطور من خاللها واكتسب المعنى  ،لقد مر الفكر التربوي بمراحل عديدة وعصور مديدة   
صلي له هو و غيره من العلوم و المعارف األخرى التي بدورها تنشأ وتتطور وتكتسب األ

فكلما جاء عصر ظهر فيه أعالم التربية  ،األخطاء و الغموضالحقائق و الدقة و تبتعد عن 
 االجتهادمع و درسوا األفكار التربوية التي سبقت عصره  ،عالجوا قضايا هامة في هذا الحقل

 :ل التي تطور فيها الفكر التربوي ومن هذا نسترسل في ذكر المراح ،في تحسينه و تطويره
 : يةالبدائمجتمعات التربية في ال -4-1
"و يقصد بالمجتمعات البدائية هي تلك المجتمعات التي عاشت منذ خمسة أو ستة أالف    

ا، و ــــا الخاصة بهــــا و مؤسساتهــة مدارسهـــح للتربيـــل أن تصبـــة و قبـــراع الكتابـــل اختـــسنة، قب
تبعة، فكان كانت التربية في تلك المجتمعات تمتاز بالبساطة و البدائية في الوسائل الم

ــة في هذا العصـــت التربيــة، و اتسمــــة سهلــــاالنسان يتعلم بعفوية شديدة و تلقائي ة ــــر بالتلقائيـ
و العفوية مثلها في ذلك مثل الحياة العامة التي كانت تحياها تلك المجتمعات البدائية في 

اينت في كثير من األمور فجر الحضارة االنسانية، و كانت هذه المجتمعات البدائية إن تب
فإنها تتشابه في كثير من المميزات العامة التي من شأنها أن تلقي الضوء على طبيعة 

أهدافها في تلك المجتمعات و من بين تلك المميزات العامة نسبة الحياة إلى على و  ،التربية
وراء كل قوة مادية  الجماد أثناء تفسيرهم للبيئة المحيطة بهم، فكان االنسان البدائي يعتقد أن

ة ـــــاة البدائيــــة الحيـــزات أيضا بساطــيـــقوة أخرى غير مادية هي القوة الروحية، و من هذه الم
و قلة مطالبها و التي تعد إشباع حاجات الجسم من طعام و شراب و كساء و مأوى و أمن 

تختل  عن عملية الحياة  ال عند عالم الرواح، و لما كانت عملية التربية في تلك المجتمعات
 2فأهدافها كانت من أهداف الحياة نفسها." نفسها

                                                
دار الشروق للنشر و التوزيع، عمان، مفاهيم تربوية المدرسة و المجتمع ) رؤية معاصرة (، :حسن أحمد الطعاني،  1

2013    ،32،31. 
 .11،   2009الشرق، القاهرة،  ءزهرا مكتبة ،تطور الفكر التربوي عبر التاريخ: رمزي أحمد عبد الحي،  2
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فهدف التربية الوحيد في المجتمعات البدائية هي أن يقلد الناشئ عادات مجتمعه و طراز     
حياته فتكوين الناشئة في تلك المجتمعات تكوين غريزي آلي يقتصر على إعدادهم إعدادا 
يمكنهم من إشباع حاجاتهم المادية . فالطفل يتدرب شيئا فشيئا على مختل  األعمال التي 

و صناعة األدوات الضرورية و حياكة األقمشة  مثل أعمال الخدمة المنزلية تمارسها القبيلة،
 1المختلفة و التمرس بالصيد و رعي الماشية و القيام بأعمال الزراعة.

 في شكل عناصر كاآلتي : أهم خصائ  التربية في المجتمعات البدائية نورد
 العائلة.ان واألسرة و كانت العملية التربوية تتميز بالتوزيع إذ يشارك فيها األبو  -
الرعي ثم  مرحلةكل إلى رجة و مرحلية وتبدأ من مرحلة األكانت العملية التربوية متد -

 .أن تصل إلى مرحلة الشيخوخة مرحلة الفروسية وتعلم شؤون الحرب إلى
 .كانت تقوم على المحاكاة و التقليد -
 تربية غير مقصودة. -
 تربية بسيطة األهداف و األساليب. -

 و التربية البدائية على هذا النحو تتكون من عمليتين رئيسيتين هما :
 عداد الالزم للحصول على ضروريات الحياة من مأكل و مشرب و ملبس و مأوى اال -

اء عالقات طيبة مع أفراد و لتمكين الفرد من نفسه و ممن يعتمدون عليه و من بن 
 .قبيلته

م األرواح ـــا أن يرضي عالــع بواسطتهــيستطيادة التي ــتدريب الفرد على ضروب العب -
و إذا كانت  ،لنفسه األمن و األمان و السالم و ينير إرادته الطيبة و بذلك يحقق

ية هي الناحية األولى هي عماد التربية العملية لدى الرجل البدائي فإن الناحية الثان
ئية كانت تتم بطريقة او من هنا نستش  أن التربية البد ،عماد التربية النظرية عنده

حيث كانت تعتمد على الخبرة اإلنسانية و على نقل الخبرات عن  ،غير مقصودة

                                                
 .26،  2013، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ، المرجع في علوم التربية: عبد القادر لورسي 1
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و تلك كانت من أهم المميزات العامة للتربية البدائية التي  ،طريق المحاكاة و التقليد
 1كانت تلقي الضوء على الطبيعة العملية التربوية .

ا عديدة، فهناك الطقوس و صور   تتخذ أشكاال   ل، وكما تتم التربية البدائية على مراح
ولية بسيطة لدمج الفرد في جماعته، فالوليد تلي الوالدة مباشرة، و هي مظاهر أالتي 

يبقى خالل سنوات األولى من عمره في كن  النساء، و هذا الكن  في معظم 
البا الحاالت ال يحقق له االندماج في مجتمعه. فال بد له من طقوس جديدة، تحدث غ

في طور البلوغ حتى يستطيع تحقيق ذلك االندماج. و هذه الطقوس الجديدة تحدث 
لقسوة إال فيما يتعلق اى و التربية البدائية ال تميل إل ،الناشئتغييرا شامال لدى 

و يتم إعداد هذه الطقوس  االندماج،عادة تكون في سن البلوغ لتحقيق له  ،بالطقوس
ــلفترة طويلة و مراقبة دقيقة يقوم بها شيوخ القبيل ــ ـــم الذيــــة و هــــ ة ــــون في نهايـــن يتولــ

ل ــــو هذه الطقوس تجع، دات و الطقوس التقليديةـــاظ على المعتقـــر الحفــــاألم
ــــــن لهــــالخاضعي ـــا يتلقـــ ــــارب قاسيــــون تجـ ــة و أليــــــ ــــرا مــــو كثي، ةـــمــــ ــــ ــــــارهـــم إجبـــــــــا يتــ م ـــ
و كثيرا ما يطلب إليهم أن يلتقوا تعاليم  ،م على الخضوع و الصمت و الصومهو إكراه

  2تنقل إليهم تقاليد مرعبة و مخيفة  
ونستنج أن هذه الطقوس هي محاولة لتشكيل السلوك االجتماعي للفرد و أن    

 .دون أن يحاول تفسيرها أو تعديلهايتشرب ثقافة مجتمعه 
و مما سبق، يمكن استخال  أشكال التربية السائدة لدى التجمعات البشرية    

تمع بأكمله، البدائية، فبحكم بساطة الحياة، فالتربية كانت غير مقصودة يقوم بها المج
ولى من عمره في كن  النساء، و ما أن يبلغ سن نوات األسو الطفل يبقى في ال

الرشد ينتقل ألى ما يمكن أن نسميه مرحلة االندماج االجتماعي، و يتم ذلك عبر 
طقوس ينفذها شيوخ القبيلة يخضع خاللها الطفل إلى ضروب من التربية القاسية، 
قد كتحمل األذى و الصبر و الصوم و الصمت...إلخ، و هي أشكال من التربية يعت

                                                
 .26المرجع السابق نفسه،    :  1
 .49،   2002، دار وائل للنشر، عمان، تاريخ التربية:عبد هللا الزاهي الرشدان، 2
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الباحثون أمثال "هامبلي"، أنها ضرورية للتجمعات البشرية البدائية التي يتطلب 
تحصيل القوت فيها، الكثير من العناء و المشاق، و يرى "بوغلي" أن قسوة التربية 

لى اعتقاد شيوخ القبائل البدائية بضرورة تقم  الطفل الحياة تعود في هذه الفترة إ
 و احترام الحياة الصوفية. الروحية، و تنشئته على تقديس

ل على تمثل ــدة الطفــو يمكن صياغة مفهوم عام للتربية البدائية كالتالي: " مساع   
و تقم  و محاكاة خبرة و طقوس االباء و التدرب التلقائي غير المنظم الكتساب 

     1الوسائل و استعمالها إلشباع الحاجات في نطاق الغرائز و حفظ النوع."
ا سبق تستنتج الباحثة أن التربية في المجتمعات البدائية لم تكن نظامية و مم    

، تقتصر على ضروريات صودة، كانت طرقها ووسائلها بسيطةبمعنى آخر غير مق
و كانت  الحياة و إشباع الحاجات البيولوجية لإلنسان كالمأكل و الملبس و المأوى،

 يءـــار في كل شـــشء يقلد الكبـــكان الن يد، حيثــــاة و التقلـــتقوم على أسلوب المحاك
ا أن حياة الشعوب البدائية لم تكن معقدة ، نظر  و لهذا كان يغلب عليها الطابع العملي

و لم يكن هناك أشخا  يختصون بنقل الخبرات و المعارف و تكيي  الجيل مع 
 .نمط الحياة و البيئة التي يعيش فيها

 التربية الشرقية القديمة : -4-2
 التربية الصينية :  4-2-1
كانت الغاية من التربية هي تعري  الفرد على صراط الواجب و كانت وظيفتها    

تقوم على أعمال الحياة و ما يتعلق بها من عادات و تقاليد و السير بموجب هذه 
اإلعادة و التكرار و ظل األمر  ان ذلك يقوم عن طريق المحاكاة والمعامالت و ك

أوجد  مفهوما جديدا للتربية و التي تهتم بدراسة  الذيكذلك إلى أن جاء كونفيشيوس 
ة ـــالفضيلة و خدمة األقارب  و أدب اللباس و أشياء كثيرة في شؤون الفلسفة الروحي

                                                
،   2004، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الميالد، تاريخ الفكر التربوي لمجتمعات ما قبل : العربي فرحاتي 1
23. 
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ا التي كانت تهتم بنظام االمتحانات التي يدخله المدارسو كان ذلك يتم عن طريق 
 التلميذ. 
وسية و هي "أن ما ين التربية الصينية توضحها العبارة ألحد النصو  الكنفوش"إ   

له هو ما يسمى بالطبيعة و ما يطابق الطبيعة يطلق عليه ) طريق الواجب ( منحه اإل
لى تدريب الفرد هذا الطريق هو ما يعرف بالتعليم، فالتربية الصينية ترمي إو تنسيق 

عن طريق الواجب أي االحتفاظ بما هو كائن. و مهمة التربية تعليم القادة جميع 
القوانين القديمة التي تخ  النظام االجتماعي و تدريب جميع أفراد المجتمع على 

 1ألمختلفةاساليب السلوك الصحيحة من نواحي الحياة 
و هو يجمع بين األدب السياسة  و الكونفوشية هو نظام فلسفي أكثر من كونه دينيا"

و الحياة االجتماعية و األخالق و يستمد قوته من البوذية و التاوية و هما عقيدتان 
لصين تعاليمهما مطابقة لتعاليم فالسفة اليونان الذين يعتقدون أن اموجودتان في 

و الكنفوشيوسي  -الفضيلة هي وسط بين االفراط و التفريط أي وسط بين رذيلتين
 2قد ان الفضيلة هي االتزان بين االنفعاالت و الشهوات"يعت
و نستنتج من ذلك أن الكونفوشية ليست دينا و ال نظام عبادة و إنما هي نظام    

فلسفي و رؤية ثاقبة تجمع بين الشؤون السياسية و االجتماعية و بين األخالق 
التي انطلق منها الخاصة، و تعاليم الديانتين البوذية و التاوية هي األرضية 

كونفشيوس لبناء فلسفته و تعاليمه التي أكدت على ضرورة تعلم الطفل القيم 
 المبادئا أساسيا من األخالقية، و األدوار االجتماعية بكل كفاءة باعتباره جزء  

 الرئيسية للسلوك.
نه يمكن إطاوية فختالف الفكري بين الكونفشيوسية و الاالض النظر عن غو ب "  

اس ــــة و هو جعل النــــة الصينيــــفا للفلســـأن هناك هدفا رئيسي -بوجه عام–القول 
شموخ الروح األول" عظمة داخلية و تتمثل في العظمة وجهان "  ذهاء، و لهــــعظم

                                                
 168،167: فوزية الحاج علي البدري، مرجع سبق ذكره     1
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ية"و تظهر في خارجالو الثاني العظمة  ،همنعكسا في سالم الفرد و رضائه بكمال
الصعيد العملي، مع الشعور بالعزة في السياق صورة جيدة على القدرة على العيش ب

المزدوج و لخ  هذا الهدف  ،االجتماعي الذي يوجد فيه المرء في حياته اليومية
ليه الفرد الصيني و هو "الحكمة في الداخل و النبل في إالمثل األعلى الذي يسعى 

-lao في القرن السادس قبل الميالد ظهر في الصين علمين هما "لو تسى  الخارج"
tsee  يمثل روح التحرر و التقدم و البحث عن المثل األعلى و الثورة على العادات"

 لذا كان االخفاق نصيبه. 
" و اشتهر باسم كونفشيوس فقد نجح في  cong- tsee أما الثاني كونغ تسي"   
ة على سلطة الدولة و األسرة ـــة القائمـــة و النفعيـــالق العمليـــاره التي تقول باألخـــأفك

 1 "،و على منفعة الفرد.
غدت الصين  حتىو يمكن القول أن التربية الصينية ركزت على نشر التعليم    

أغنى بالد العالم بالمدارس رغم أنها تنشر ثقافة سطحية و كما كانت الثقافة الصينية 
االمتحانات لدى أبناء الصين ، و د اجتهد الصينيون في نشر التعليمتهتم بالمعرفة، فق

هي المعيار الذي ينتخب به موظفو الحكومة و الناجح فيها يكون موضع ثقة الشعب 
و احترامه وله لبس خا  يرتديه و أوسمة خاصة يحملها وله الصدارة في الحفالت 

 و األعياد و المواسم .
 ام ثالثة: ، و تقسم االمتحانات الى أقسري االمتحانات تحت اشراف الحكومةو تج

  الدرجة األولىامتحانات : 

ـــدن الكبـــوات في المـــالث سنـــد كل ثــحيث تعق    ع ـــي أربــان حوالـــدة االمتحــرى و مـ
و عشرون ساعة حيث يوضع الطالب في غرف خاصة و يطلب منه إنشاء ثالث 

جاوز رسائل في مواضيع مختارة من كتب كونفشيوس و نسبة النجاح ضئيلة ال تت
، و يعيشون بوظائ  صغرى في لناجحون على درجة الملكة الزاهرةو يحصل ا 4%

 المقاطعات.
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  : امتحانات الدرجة الثانية 
و تقام في عامة المقاطعة بعد مضي أربعة أشهر على امتحانات الدرجة    

ـــــم و أع اــــنهرجة األولـــى في أسلوبــــها و ممتــــاز بأاألولى و هي تشبه امتحانات الد
ــــيأوسع و أكثر صعوبة و مدة االمتحان ثالثـــة أ و  %1اح فيها ــــة النجـــام و نسبـ

بوظائ  حكومية  على درجة الرجل المنقول، و يتم تعيينهميحصل الناجحون 
 صغرى.

 :امتحانات الدرجة الثالثة 
أالف  ون من عشرةكعاصمة الصين بكين، في أغرب قاعة امتحان تتو تقام في    

حجرة، لكل طالب حجرة يأخذ طعامه و شرابه حيث يستمر االمتحان ثالثة عشرة 
يوما، و نسبة النجاح أعلى من االمتحانين السابقين و يحصل الناجحون فيها على 
درجة العلماء المسجلين، و يعينون في مناصب الدولة الكبرى و يستعد أن يكون في 

، و تعرف باسم " هان لين ين طبقة العلماءو يكونون في الص المجلس االمبراطوري 
يوان" أو طبقة غابة األقالم و يمنحون مناصب رئيسية في الدولة و بذلك حققت 

ــا و هو استقــــة هدفهــــة الصينيـــــالتربي ـــــني و بقــــع الصيــجتمــرار المــ ــاء االمبــ ة ـــــراطوريـ
  1و االحتفاظ بالماضي.

 في مصر القديمة:التربية  4-2-2
فالمصريون القدامى كان شأنهم في أسلوب حياتهم كشأن جيرانهم، فقد تمكنوا من "    

أسباب العيش منذ القدم، فأغلبيتهم عبيدا، يشتغلون بالزراعة في فدادين، هي ملك 
لفرعون، ال تستغل إال بإذنه، و تمكنوا من معرفة أنواع كثيرة من لزراعة، و اهتموا 

القنوات. كما اهتمت مصر بالصناعة؛ فمنذ األسرة الولى، عرفت مصر  بالري و شق
يوف، و الدروع ــصناعة البرنز و القصدير و النسيج، و تمكنوا من تعلم صناعة الس

و العجالت و الرافعات و الجلود و الكتان...إلخ. أما عن تجارتهم، فقد كانت بدائية 
يظهر عندهم نقود، فكانوا يتعاملون  إلى حد بعيد، فلم تتعد حدود المقايضة، و لم
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ا، و انتشر الكتبة في كل بالسلع، مما أدى إلى تطور نظام االئتمان عندهم مبكر  
ــاك أرقـــما في مجال الهندسة فلم يكن هنمكان، أ ى، ــــون القدامــــى مما عرفه المصريــ

 1و بناء األهرام و الزخرفة و النقوش شاهدة على ذلك."
ا في تشكيل المجتمع العوامل االجتماعية و السياسية و الدينية دور  "لعبت    

لحياة االجتماعية نظام الطبقات، حيث كان فرعون و عائلته االمصري، حيث عرفت 
ثم الطبقة األولى تكون من الكهنة و بعض  ،ار رجال البالط على قمة المجتمعو كب

الجنود و القادة العسكريين، ثم  النبالء، ثم تليهم الطبق الثانية و التي تتكون من
ـــون من الزراع و الصنــــــة و التي تتكــــــة الثالثــــالطبق ال ـــة و العمــــال المالحــــاع و رجــ
ــرى الحـــو أس                روب. ـ
 ا في حياة المصري القديم، و تاريخ قدماء أيضا لعب العامل الديني دور بارز  و   

ــاء عبـــن القدمـــن المصرينا أــيحدثالمصريين  س ــة كالشمــة المختلفـــدوا مظاهر الطبيعـ
ـــوم و غـــر و النجــاء و القمــل و السمـــيــو الن ــك، و تقــير ذلـ ا ـــم الهدايــا بتقديــوا إليهــربـ

وتاهم، و أمن رواح مبالحيوانات و عبدوها، ثم عبدوا أ اامنو ن و العبادة، كما ــو القرابي
يضا ثواب و العقاب في يوم الحساب، و أالمصريون القدماء بالبعث و الخلود و ال

رواح في األجسام من جديد، مما جعلهم يهتمون بالتحنيط و بناء أمنوا بعودة األ
 األهرام ليحفظوا فيها جثث ملوكهم. 

     التربية فكان الهدف منها ثقافيا و مهنيا فقد كانت تسعى إلى تأكيد سيطرة الحاكم  ماأ       
  2المعابد.و رجال الدين من ناحية و تعليم األفراد الذين يستطيعون خدمة الحكومة أو 

   التفصيل:و سنوضح هذين الهدفين بشيء من 
  الثقافية:التربية -1
تابة الخطوة األولى للترقي إلى المناصب الكبرى و كان القراءة و الكتابة: حيث كانت الك -

 الكتاب ينالون منحا ملكية. 

                                                
 .88   مرجع سبق ذكره،: العربي فرحاتي،  1
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  .و جاءت لحاجة تعامل المصريين مع األمم المجاورة لهم األجنبية:اللغات -
 الوعظ.أخبار الرحالت و األخالق و و األدب و الحكايات و الخرافات  -
 الطب.الحساب و الهندسة ) البناء( و السحر و  العلوم:-

 طرق التدريس:
غلب على التعليم الكتابة و القراءة طريقة التقليد و التكرار أما األدب فكان على الطريقة 

 الحفظ و االستظهار.
 التحري .النصو  الدينية: الحفظ اآللي ألنها ال تقبل 

 الجلد و الحبس، و النصح و التهذيب. والعقاب:الثواب 
 المكتوبة.التعليم: تعليم الكتابة كان على يد موظفين حكوميين يشرفون على نسخ المواد 

ياضيات بل جماعة من الكهنة و كذلك تدرس العلوم و الر  بإشراف األدبي:التراث الديني و 
 الطبقة الراقيةا على لذي كان حكر  التعليم العالي و ا ىكانت سيطرتهم كاملة عل

 هداف التربية عند المصريين القدامى: أ
فراد الذين األ و تعلم ،رة الحاكم و رجال الدين من ناحيةلى تأكيد سيطإكانت تسعى    

 ، األنشطة المهنية.المختلفة: خدمة الحكومة المعابد يستطيعون القيام باألنشطة
عامة فقد كانت الكانت المدارس في مصر القديمة  تعلم أبناء الطبقة العليا أساسيا أما -  

 محرومة منه.
ة ــــانهكان لتعليم الكتابة أهمية كبرى، و كان مقصورا على من يعدون للمهن العليا: كالك-  

 و الطب و الهندسة و الجيش. 
الصغار، و كان أهم هذه القيم: احترام النظام تنمية القيم و المثل العليا في نفوس الناشئة -  

  1االجتماعي القائم و التحلي بالفضيلة و الشجاعة و االلتزام بالسلوك االجتماعي.
و مما سبق نرى أن من مميزات التربية في مصر القديمة أنها تربية نظامية تهتم بتدريس 

لم تكن متاحة لكل من  و مختل  العلوم كالطب و الحساب و الهندسة والفنون و الحرف،
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ـــــــةيريد تعلمها، بل كانت تقت ــــة الراقيـ ــ، و تخضع لسيطصر فقط على أبناء الطبقــ ــــرة الكهنــ ة ــ
 و الحاكم.

 التربية اليونانية: -4-3
لقد أثرت الثقافة اليونانية القديمة في كل الثقافات العالمية، و مازالت تؤثر حتى اليوم،    

األصل للثقافات الغربية و الثقافات المعاصرة بصورة  ،تعتبر بحق ةاليونانية القديمفالثقافة 
ــة من فــــذه الثقافــعامة، و لم تزدهر ه ة و ـــل االجتماعيـــة من العوامـــاءت نتيجـــا جـــراغ، و إنمــ

نها ذات الطبيعة السياسية و الجغرافية لبالد اليونان، و المتأمل لموقع اليونان جغرافيا يجد أ
الشرقي للبحر األبيض المتوسط، مما ساعد سكانها االتصال و  الشاطئالجميلة تقع على 

من أسيا  قدموا منها و أنشؤوا  ها التفاعل مع ثقافات الشعوب األخرى، و يرجع أصل أهل
و  ر به المدن المشهورة مثل أثينامستعمرات في بالد اليونان، و كانوا مجتمعا متكامال تنتش

سبرطة طيبة، و كانت هذه المدن متباينة في تنظيمها االجتماعي، كما أن المجتمع اليوناني إ
أبناء الشعب بل كانت هناك طقوس مشتركة، و كانت  لم يعرف دينا رسميا يتمسك به جميع

ـــليس اآللهةالعقيدة السائدة هي الصلة بين الناس و بين  ــى وساطــــة إلــــت بحاجــ ة و ــــة الكهنـ
ــى قيامهــع إلـــة ترجـــــة الكهنـــت أهميـــكان  وس و المراسيم و االحتفاالت .ـــم بالطقــ
و في ظل هذه الخصائ  الجغرافية و االجتماعية و الدينية ظهرت الثقافة اليونانية     

يد يخال  المتميزة و التي انعكست بدورها على التربية اليونانية، حيث ظهر للتربية مفهوم جد
خصائصه و أهدافه ما كانت عليه التربية في المجتمعات البدائية ثم في المجتمعات 

 التاريخية األولى في الشرق.
و من المعروف أن الثقافة اليونانية القديمة لم يحتوها عصر واحد بل تطور في عدة    

ة فيما يلي: عصور و عليه يمكن عرض المراحل التي مرت بها التربية اليونانية القديم
 1ق.م  500 -700 ق.م عصر نهضة أثينا و إسبرطة 700 -3000العصر الهومري 

 عصر التربية الهومرية: 
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يتجلى هذا العصر في دراسة أشعار " هومر" و تسمى هذه الفترة " بفترة النشاط" و التربية    
ب يتدربون على في هذا العصر رغم كونها بدائية إال أنها احتوت بذور التقدم و كان الشبا

أمور الحياة المنزلية  الناشئاستعمال األسلحة و التمرينات العسكرية و الموسيقى، و يتعلم 
من المنزل و يتعلم ما يتطلب منه المجتمع من مهام الحياة من المجالس النيابية و الحروب 

تمثل في العمل ف و الحكمة تتمثل في البطل الخيالي "أوديسيس" أما الشجاعة و و الحمالت.
يتضح من هذا الوص  أن التربية اليونانية كانت توجه الفرد نحو قيم  .البطل "أوخيليس"

ــــأخالقي ــا لما عليـــه أ وـــو تدع ةـــة عاليـ ــرد ألن يكـــون مدركــ ب ــت المناســل في الوقـــن يعمالفـ
 للحياة.و المكان المناسب و هي تدعو للمثابرة و العمل و تعد الفرد 

إن أشعار "هومر" كانت تضم بين ثناياها مادة التحرر العقلي و كانت هذه األشعار    
بسيطة و قوية و ناضجة من الناحية الفنية و فيها منفعة لألطفال و حفظها لذا حفظها عن 

 1ظهر قلب في المدارس، كما أن الكهنة استخدموها للتقرب من األلهة .
 العصر االسبرطي و األثيني:

 التربية األثينية: 
 ديمقراطيةكان األثينيون يعتبرون أنفسهم أعرق الشعوب في العالم و أكثرهم ثقافة و    

ــن حضارتهـــفكانت  و عبيد مسودي ة ـــة الحديثــــارة الغربيــا للحضـــال و أساســــا لألمثــــم مضربـــ
و أنكروا على العبيد حقوقهم القانونية ع األثيني إلى سادة و أحرار مسودين ــــو انقسم المجتم

 و المدنية ووضعوا المرأة في مرتبة ال تزيد كثيرا عن مرتبة العبيد .
و كانت التربية تهدف إلى تكوين الرجل الكامل جسما و عقال و خلقا فكان الطفل تشرف     

المدرسة  عليه األسرة من الناحية الخلقية و الجسمية حتى السن السابعة موعد دخوله إلى
الدراسة من طلوع الشمس حتى مغيبها مع وجود  تبدأالنظامية حتى سن السادسة عشرة، و 

 استراحة ما بين الساعة العاشرة و الحادية عشرة.

                                                
 171،170،     الحاج علي البدري، مرجع سبق ذكره: فوزية  1
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ـــو تتأل  المدرس    ــــة من مدرستيــــة األوليـ ن أحدهما البالسترال ـأو مدرسة الرياضة و الثقافة، ـ
أو مدرسة الموسيقى و يمضي الطفل األثيني بين هاتين  و الثانية الديدا سكالسيون 

 1المدرستين.
و في سن الثامنة عشر و حتى السن العشرين، يقضي الشباب السنة األولى في ثكنات    
و كان يخضع للتدريب العسكري الحازم و يتمرن  أو في معسكرات قريبة من المدينة، عامة

حة الثقيلة و التدريب على الدولة، أما في العام على فنون القتال و الحرب واستخدام األسل
ــة الطــــه على معرفــــن بهدف تربيتـــاة الجنود النظامييــــاب يعيش نمط حيـــالثاني فكان الش رق ـ

و الحدود و إكسابه واجبات الجندي، و بنهاية هذه المرحلة يصبح المتعلم مواطنا عاما يتمتع 
ن و للعرف و العادات و التقاليد و أكون مخلصا للقوانين بكل حقوق المواطنين على أن ي

   2ن ينمي نفسه فكريا و أدبيا  فنيا.أيدافع على أثينا و ا
ـــأن التربي  ــــستشا نــــــــــو من هن     ـــــ ــة النــــــــت بتربيــة اهتمــــــــة األثينيـ ــشء تربيــ ــــــتوازنــــة مـــــ ة ــ

فإلى جانب تركيزها على التربية الجسمية اهتمت أيضا بنواحي تنمية القدرات و متكاملة، 
ــو لهالق ــــل و األخــــى الفضائــالذهنية و ملكات التفكير، و تركيزها عل ون ــــا المربـــذا اعتبرهــ

و العلماء المهتمون بالشؤون التربوية منبعا للمعرفة التي كانت سببا في حدوث النهضة 
 الغربية الحديثة. 

 التربية االسبرطية:
قعها الجغرافي و إحاطتها و ا لمسبرطة من مجتمع قبلي إلى دولة عسكرية نظر  تطورت إ    
المغلوبة على أمرها  صرعداء من كل مكان كما كان يهددها خطر داخلي بقيام العناباأل

بثورة داخلية و كان نظام الحكم القائم على الملكية يعوزه القوة من قبل السلطة و عند ضع  
القوة الملكية التي نشأت في النظم القبلية كان البد أن تستعين الدولة بمواطن قدير يتمكن 

ل الميالد لوضع تشريع من إعادة االستقرار فاستدعى االسبرطيون " يكرع" في القرن التاسع قب

                                                
 .54عبد السالم الجعافرة، مرجع سبق ذكره،   :  1
 .41، مرجع سبق ذكره،   : رمزي أحمد عبد الحي 2
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جديد، فلجأ هذا المشرع إلى التقاليد القديمة و أضاف إليها بعض التشريعات و استمر النظام 
 قويا حتى ضع  في القرن الثاني.

و الرجل االسبرطي يمتاز بالشجاعة و القوة و ضبط النفس و طاعة الرؤساء و هو    
طة و بموجب تشريع " يكرع" يحكم اسبر  محافظ في سلوكه و لكن تنقصه العواط  المتبادلة،

 1من جميع المواطنين األحرار . " تتأل قراطية مجلس الشيوخ و جمعية عامة ديم
 تبدأ"و كانت الدولة هي المهيمنة على تعليم االسبرطيين في جميع مراحله المختلفة، التي    

الشجاعة و الطاعة العمياء فراد بالكمال الجسماني و منذ الوالدة و الذي يهدف إلى تزويد األ
للقانون، و يذكر أنه عند والدة الطفل يعرض على شيوخ الدولة ليقرروا صالحيته أو موته 

و إذا رأوا  فإذا انسوا فيه ضعفا تركوه عاريا في الجبال ليموت و قد يلتقطه العبيد ليربوه،
 2مه لتربيته تربية خشنة ليشب قويا شجاعا."صالحيته أعادوه إلى أ

، و كان كل شيء في العملية سبرطة هدفها خلق مواطنين محاربين"و كانت التربية في إ   
التربوية موجها لخدمة المثل األعلى في اسبرطة و خلق المواطن القوي في جسمه و الالئق 

ش  و الصبر و االحتمال ــــروح الشجاعة و التقـــفي بدنه و المحارب الشجاع و المتص  ب
 ل الوطن.و التضحية في سبي

نشاط  سبرطة، و لم يكن هناكالتعليم في إأما التربية العقلية فلم تنل حظها في مناهج    
ـــدادات فكريـــتربوي ينمي العقل و يقوي ما فيه من استع ـــاك أهــــة، و لم يكن هنــ ــــداف فنيــــ ة أو ــ

تكن هناك أهداف خلقية جمالية ترمي إلى خلق الذوق في الفرد أو تهذيب احساساته كما لم 
ترمي إلى غرس الخلق الفاضل و السلوك القويم، و لم تهتم التربية االسبرطية بتعليم القراءة 

 3و الكتابة، و لم تجعل الموسيقى و األناشيد هدفا في رفع مستوى التذوق الجمالي."
 
 
 

                                                
 .172: فوزية الحاج علي البدري، مرجع سبق ذكره،    1
 .53: عبد السالم جعافرة و آخرون، مرجع سبق ذكره،    2
 38،37: رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سبق ذكره،      3
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 : التربية في العصور الوسطى 4-4
 التربية المسيحية: 4-4-1
م و الذي  529صدره االمبراطور " جستنيان" عام المرسوم الشهير الذي أ ن صدر"بعد أ   

لبة للثقافة المسيحية بعد خمسة قرون غيقضي بإغالق المدارس الوثنية، و بعد ذلك تمت ال
من الصراع و االحتكاك مع الثقافة الوثنية، و أصبح التعليم المسيحي في المدارس الكنسية و 

 و المدارس التابعة لها بدون منافس في الميدان. الكاتدرائية و في األديرة
و تعتبر هذه الحقبة التاريخية بعد صدور هذا المرسوم من االمبراطور إيذانا بصبغة    

التربية فيها كما كانت في أول عهد  تصطبغالحياة الرومانية بالصبغة المسيحية، و من ثم 
 فأصبحت التربية المسيحية في مجموعها تربية دينية ية،المسيحية بالصبغة الدينية الخلق

أخالقية تهتم بهذيب الروح و تنمية روح الفضيلة عن طريق الدعوة إلى حب هللا و الحياة 
التقية و التمرس بالطقوس الكنسية، و تربية الوجدان و كبح الشهوات و إخضاع الجسم 

 1ياة."لنظام قاس من التقش  و الزهد و الحرمان من ملذات الح
"و مما سبق نستطيع أن نستنتج أن التربية المسيحية اختلفت عن غيرها من أشكال التربية    

 و تميزت بسمات خاصة بها من أهمها اآلتي:
التربية المسيحية تربية دينية تتم من خالل الكنيسة و الدير، و النموذج هو الراهب  -

هد بالدنيا بهدف إعداد الفرد للحياة المثق  ثقافة دينية تقوم على الفقر و التعف  و الز 
ــاآلخرة حيث السعادة الحقيقية و بذلك سيط ــاس عقيـــة على النـــرت الكنيســ ــدة و فكـ ا ر  ـ

 و عمال.
ـــ   والزهـــإنها تربية أخالقية تهتم بتنمية الفضيلة و كبح الشهوات عن طريق التقش - د ـ

 و حياة الرهبنة.
بية العملية النتهاجها المنهج الصوفي حيث أن المسيحي إنها تربية ابتعدت عن التر  -

 دالفاسينفصل عن العالم االنساني ليدخل في ملكوت هللا، لذلك هو يبتعد عن العالم 

                                                
 .69،   نفسه المرجع السابق : 1



 األهداف االجتماعية للتربية                 الفصل الثالث                                             
 

115 

 

الشرير، و يتعهد نفسه بالحرمان و االنصراف عن كل ملذة و شهوة، و إن يكرس 
 نفسه للعبادة و الطاعة.

هلل، و دعت ان حر بروحه غير خاضع إال ن االنستربية دعت إلى حرية الروح و إ -
ـــللعدال ـــة و المســـ ـــع النــــن جميــــــاواة بيـ ــهــالقــى أخـــاس علـ ـــت من شـــم فرفعـ ــأن الفقـ راء و ــ

 المساكين.
  1التربية العالية على رجال الكنيسة و أبناء الطبقة العليا ." اقتصرت -
هذه الفترة هي سيادة الدين المسيحي و انعكاسه على و مما تقدم نرى أن ما يميز    

الحياة االجتماعية في أوروبا و إحداثه تغييرا فيها، و ما كان يميزها في البدء هي صرامة 
ــالرهبان و نقلهم للعلم و الحرف في األدي ــا تطهيـــــان هدفهـــــائس، و كـــــرة و الكنـ ر الروح ـــ

 المثل االنسانية، و اصالح المجتمع من فساد الثقافة اليونانية.و تهذيب السلوك و تدعيم 
 التربية االسالمية: 4-4-2
قبل االسالم مقتصرة على تعليم األطفال القراءة و الكتابة و قليل من  كانت التربية    

الحساب ثم جاء االسالم بتربية جديدة فحر  على تعليم و قد حر  القرآن الكريم ثم 
، حينما كانت م على حث المؤمنين على طلب العلمهللا عليه و سل صلى رسول هللا

المجتمعات في العصور الوسطى تعيش ظلماتها، كانت األمة االسالمية تعيش فترة 
 مزدهرة سميت بالعصور الذهبية و لقد انقسمت هذه الفترة إلى قسمين:

و القرن التاسع الفترة األولى: امتدت من مرحلة االزدهار منذ أواخر القرن الثامن  -
ميالدي و حتى نهاية القرن العاشر، و قد تميزت بأنها فترة نشاط ثقافي و تربوي، 

ــأن من شــــال الخير، و شـــت من أعمــــا كانـــــة فيها بأنهـــربيتكما تميزت ال ــؤون الفــ رد و ــ
 معينة. المتعلم يدرس كيفما اتفق، دون سياسة رسمية

امتدت منذ القرن الحادي عشر حتى نهاية القرن الثالث عشر، و قد الفترة الثانية:  -
ر و االزدهار الكبيرين، و أصبحت خاللها التربية مسؤولية من اتميزت باالستقر 

 مسؤوليات الدولة و المتعلم يدرس في مدارس وفق خطة مدروسة.

                                                
 .58،57: عبد السالم الجعافرة و آخرون، مرجع سبق ذكره،      1
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استمرت دامت فترة طويلة  انهيارو لكن األمة االسالمية مرت في مرحلة ضع  و     
منذ نهاية القرن الثالث عشر ميالدي و حتى بداية القرن التاسع عشر ميالدي و هو 

ـــــهرت فيــــالقرن الذي ظ اوالت ـــع محــي مـــه حركات التحرر و حركات االصالح الدينـ
 1ة و سميت هذه الفترة بفترة الوميض.ــــعالجي

 أهداف التربية االسالمية:
 التربية االسالمية فيما يلي:"يمكن إيجاز أهداف 

 تنشئة و إعداد االنسان الذي يعبد هللا ) الهدف الديني ( -
 تحقيق السعادة في الدنيا و اآلخرة ) هدف دنيوي ( -
 غرس الفضائل و تنميتها لدى الفرد ) هدف أخالقي ( -
 تكوين االنسان الصالح ) هدف انساني اجتماعي ( -
ـــن جميعــــن المسلميـــط بيــــة الروابــــتقوي - ــا و حثهـ ــواد و التراحــــم على التـ اط  ـــم و التعـ

 2" المختلفة.و التعاون في جميع جوانب الحياة 
"تحقيق نهضة علمية و ثقافية في البالد على أساس من مبادىء الدين و قواعده  -

 الخلقية، كذلك عن طريق نشر التعليم و تعميمه و تيسير سبله على كل راغب فيه.
، يسود فيه التخطيط االقتصادي االجتماعي الشامل اقتصادياناء مجتمع قوي ب -

ــالمتكامل الذي يستجيب لحاجات األمة االسالمي المادية  اـــإمكانياتهى مع ـــة و يتماشــ
  3و البشرية و يهدف في النهاية ألى زيادة االنتاج."

قية هي التي أرسى جميع أسسها و هنا البد أن نشير إلى ان التربية االسالمية الحقي    
الدين االسالمي  مبادئن جوهر التربية االسالمية نابع من و أالرسول صلى هللا عليه و سلم،

كما أن أدواتها و قنواتها  و هي أنه ليس مجرد شريعة و دين و إنما هو طريقة حياة شاملة،
تنمية فقد اهتمت بتنمية جميع الجوانب فجمعت بين  تقوم على العدالة و المساواة و الوحدة،

و إعداد االنسان على خلق  القوى العقلية و التذكر، و بين تهذيب النفس و تنقية الروح،
                                                

 .102،101،    ،2000، دار الفكر، عمان، أصول التربية: خليفة يوس  الطروانة،  1
 .62: عبد السالم الجعافرة و آخرون، مرجع سبق ذكره،    2
 .84،83: رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سبق ذكره،      3
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بتدريس جميع أنواع و االهتمام  التربية البدنية،  التركيز على و عظيم و تدعيم القيم األخالقية 
ـــثالوم، و ـــالعل ـــمجتم اءـــــى بنـــعل حـ ــع مســ ـــم و التكافــــه التراحـــلم أساســ ي و ــــل االجتماعـ

 التعاون.
 :الحديثة التربية المعاصرة 4-5
و الواحد و العشرين باهتمام بالغ من قبل حظيت التربية في القرن العشرين    

ـــــالمجتمع ـــات و الدول على اختالفهـــ ــــ ـــا، فخصصت لهـ ـــات البشريـــاالمكانموال و ا األــ ة ـــ
و المادية و التكنولوجية، و احتلت مكانة خاصة لم تحتلها في أي عصر من العصور 

 السابقة.
و أصبح ينظر إليها على أنها إحدى وسائل التنمية الشاملة، و إحدى وسائل تقدم 

 1المجتمع الحديث و تطوره وازدهاره.
 المعاصرة ) القرن العشرين و الواحد و العشرين(: األساسية للتربية الحديثة المبادئ
يميز التربية الحديثة في القرن العشرين جملة من المزايا و الصفات المشتركة التي    

األساسية للتربية في هذا  المبادئن نبين و نود هنا أ تتبين في سائر تجلياتها و أشكالها.
التي سادت قبلها، و من أهم هذه  القرن و التي جعلتها جديدة بالقياس إلى التربية

 :المبادئ
 تقدم التربية على التعليم: -
تؤكد التربية الحديثة على أولوية التربية على التعليم، ووجهت عنايتها الشاملة إلى    

تكوين الطفل تكوينا متكامال متسقا، بحيث يغدو أكثر علما و معرفة و نضجا و نموا 
لمحاكمة، و أكثر امتالكا لوسائل التعليم و أدواته، كما وتفتحا، و أقدر على التفكير و ا

ال، ـــــــتؤكد التربية الحديثة على أهمية العناية بتربية الفكر، و تربية الجسد، و تربية الجم
و تربية الخلق، و سواها من جوانب الشخصية. كما يتبين أن الشيء الجوهري من 

ـــالوجه ـــة الحديثــــــة في عرف التربيــــــة الفكريـــ ــــة أن نكون الفكــ ه على المالحظة ــر، و ندربـ
 و البحث و التفكير، و نعلمه أن يتعلم.

                                                
 .160،   2008المجتمع العربي للنشر و التوزيع،  المدخل إلى علم التربية، مكتبة خالد محمد أبو شعيرة،:  1
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تستخدم كلمة تربية في التربية الحديثة للداللة على التربية الخلقية التي تهدف إلى    
تكوين القلب و الطبع و االرادة، بقصد جعل الطفل يتعلق بما يجدر أن يتعلق به، و أن 

ما يراه  كتسب قوة  االرادة الالزمة لتنفيذجملة من العادات الحسنة، و أن ي عندهتربى ت
ن التربية الخلقية في التربية الحديثة تقوم على دعامتين أساسيتين: صالحا، من هنا فإ

الثقة و الحب، و أن التربية الخلقية تنجح عندما يحتفظ الكائن النامي خالل مراحل نموه 
 و في نهايتها بثقة المربي و محبته.

 استناد التربية إلى علم النفس: -
ولى هو ذو نزعة عقلية إرادية بالدرجة األ استندت التربية التقليدية إلى علم النفس و    

تربية ذات منزع عقلي إرادي، و اضطرت أن تهمل النوابض العاطفية التي  مما جعلها
بيئة المحيطة بالطفل، و لكن علم النفس لتسير حياة البشر، و أن تهمل خاصة أثر ا

ان، و أدرك أننا الحديث أقر الدور األساسي الذي يلعبه االهتمام و الميل في حياة االنس
انعكس هذا الموق  على التربية الحديثة فغدت الذي نتذوقه. و  ال نحسن إال العمل

، و أصبح همها توليد هذا االهتمام في نفس و رائدها اهتمامات الطفل و ميوله محورها
 1الطالب، و جعله المدخل األساسي لتعليمه و تثقيفه و تكوينه.

من التربية و أن يم جزء  السابقين أن التربية الحديثة تعتبر التعل المبدأيننستش  من     
الهدف األساسي للمؤسسات التربوية هي تدريب الطفل في جميع الجوانب العقلية، 
الروحية، الجسدية، و النفسية، و بث فيه روح المبادرة و االبداع و تشجيعه على االبتكار 

لم النفس في محاولة وضع اسس التربية ، كما ركزت التربية الحديثة أيضا على ع
 السليمة المتكاملة من خالل معرفة الخصائ  النفسية لكل مرحلة عمرية.

 االستقالل:  
نادى معظم رواد التربية الحديثة باستقالل الطالب، و من هؤالء المربي األلماني "     

و المربي الفرنسي "فيريير" و ال سيما في  كرشنشتاينر" ) صاحب مدرسة العمل(،

                                                
، دار حامد للنشر و التوزيع، عمان، 2، طأصول التربية التاريخية:وائل عبد الرحمان التل، أحمد محمد شعراوي،  1

2007   ،37. 
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ميريكي " جون  كتابيه: )استقالل الطالب( و )حرية الطفل في المدرسة الفعالة(،
 ديوي" و ال سيما في كتابه ) التجربة و التربية(.

و يقصد باستقالل الطالب ليس رفض الخضوع للقواعد و القوانين، بل هو الذي     
يصنع قانونه بنفسه و ال يخضع لقانون غيره، و يكون أشد تمسكا بالقانون و النظام 

يؤمن بهما إيمانا ذاتيا و ال يفرضان عليه فرضا. معنى هذا أن الفرد الذي يعمل  ألنه
د إلى االستقالل الحقيقي؛ فسلوكه ال يسيره قانون بوحي هواه و نزواته فرد لم يصل بع

 يؤمن به.
يتطلب تطبيق االستقالل أن يتوق  المرء ليفكر، و يقدر المستقبل في ضوء      

التي تطرح. و هذه  يةش الحلول المختلفة للمشكالت العملالماضي، و ليتدبر و يناق
يزي الذي يدفعه إلى أن المناقشة تفترض أن يكون المرء قد تغلب على االندفاع الغر 

ا إلى أول انطباع يحدث لديه، و تفترض أن يكون قد أسكت الرغبات يقرر استناد  
العاجلة ليترك الكلمة للعقل. و ال استقالل في سلوكه ال يسيره العقل. و هكذا نجد أن 
أنصار استقالل الطالب يطلبون النظام كما يطلبه أنصار نظام السلطة في المدرسة 

ة سواء بسواء. و يفح  مصطلح ) القيادة الذاتية( الذي يستخدم غالبا بدال التقليدي
قود ذاته و ال يتحكم بها من من مصطلح االستقالل عن المقصود باالستقالل. فال ي

إلى هواه و اتبع نزواته العاجلة، و إنما تستلزم القيادة الذاتية السيطرة على  انقاد
 يزية و غير المعقولة.الذات، أي التغلب على النزعات الغر 

 تربية فردية وسط روح جماعية: - 
كان مربو المدرسة الحديثة على شيء من الخالف فيما يتصل بمسألة اختالط   

الحياة الجماعية و أهميتها، مخالفين في هذا ) الجنسين. لكنهم جميعهم يؤكدون فائدة 
روسو( الذي ينسب إلى المجتمع كل آفة يشكو منها الناس، لهذا فإن التربية الحديثة 
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تتضمن مطلبين بينهما تضامن و تكامل؛ فهي ترى، من جهة، أن التربية ينبغي أن 
عن سواه. و من تكون فردية و أن تتيح لكل فرد أن يحقق كامل إمكانياته التي تميزه 

من المجتمع الذي عليه  لواجب أن نعد مواطن الغد و أن نقربهجهة ثانية، ترى أن ا
 1أن يدخله.

كون التعليم موجها إلى كل فرد، منفصال ول المدرسة الحديثة جاهدة في أن يتحا    
، يثق  نفسه بنفسه بفضل المواد و األدوات بمعنى كل على حدىعلى كل طالب 

ــه، و ال يعــــع تحت تصرفـــي توضـــــالت ــه عمـــن توجيــــلم عـــــل المعــــدو عمــ الب ـــل الطـ
ــل هذا يصـــه،و مثـــي قد تواجهــاب التــــل الصعـــو مساعدته على ح ة ) ـــدق على طريقـ

منتسوري( و طريقة )دالتون( و سواهما، و في الدراسة الثانوية يترك مجال كبير لكل 
 في اختيار موارده. و قد برز هذا خاصة من أعمال اللجنة الشهيرة باسم لجنةطالب 
 فالون".-"النجفان

ة، و يؤكد "االعتقاد بمبدأ التربية الفردية من خالل الوسط الجماعي و روح الجماعي    
همية الحياة االجتماعية، لذلك تتضمن التربية الحديثة مطلبين مربو المدرسة الحديثة أ 

ما: أن تكون التربية فردية تسمح للفرد بأن يحقق كل امكاناته و قدراته أساسيين ه
ــي تميــــالت ــزه عن غيـ ــــن التربيأة ــــره، و الثانيــ ـــن تعــــي أة ينبغـ ــد الفـ ــرد إعــ دادا يتناسب ـ

و مطالب المجتمع، بحيث يستطيع أن يندمج في المجتمع و يتكي  معه، و هذان 
يتناقضان و لكن ال يكمالن بعضهما بعضا، فالتربية كما أنها عملية  المطلبان ال

ـــده التربيــــفردية إنسانية فإنها أيضا تصبح ضرورة اجتماعية و هذا ما تؤك ة ـــة الحديثـ
 2و تدعو إليها."

                                                
 .174، 173: نفس المرجع السابق،      1
 .205رمزي أحمد عبد الحي، مرجع سبق ذكره،   :  2
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على أن المدارس و في نفس المنحى يذهب وائل عبد الرحمان التل بقوله: "    
المجال لتفتيح شخصيات حقيقة تجتنب الروح الفردية األنانية الحديثة مع إفساحها 

فسهم. فهي تنزع إلى أن تعد الطالب ا على المجتمع و على األفراد أنالتي تشكل خطر  
و ال تفعل  لديهم روح العمل الجماعي المشترك،للحياة االجتماعية، و إلى أن تخلق 

حسب، بل أيضا عن طريق ذلك عن طريق جملة الحياة المشتركة التي يحيونها ف
فهي تدعو إلى أن يعمل الطالب في فرق  لوب الذي تنتهجه في العمل الفكري،األس

ه ) طريقة للعمل الحر في ــكما أوضح ذلك المربي الفرنسي ) كوزينيه ( في كتاب
فرائق (، و إلى إنشاء التعاونيات المدرسية التي نادى و طبقها ) بروفي( و سواهما 

ل الجماعي المشترك، ومثل هذا العمل المشترك يتيح للفرديات من وسائل العم
المختلفة في نظر التربية الحديثة أن تتفتح تفتحا كامال، كما يتيح في الوقت نفسه 

 1"عمال جماعيا يقوي الروح الجمعية.
ركيزتين أساسيتين و هو توجيه التعليم  نرى أن التربية الحديثة تقوم على و من هنا    

نحو كل فرد على حدى لكي يعتمد على قدراته الخاصة و بث الروح الجماعية بإعداد 
 التلميذ للحياة االجتماعية و تشجيع و استحسان روح العمل الجماعي المشترك.

 جو من التفاؤل و الثقة: - 
و قدرته على  باإلنسانو جو الثقة جو التفاؤل بأثر التربية و دورها، بيتوج ما مر كله  

النمو و التفتح و االكتمال. فقد قرر روسو و بستالوتزي أن الطبيعة خيرة، و أن نفس 
الطفل تولد على فطرة الخير، ثم يأتي المجتمع فيفسدها. و إذا كانت التربية الحديثة 

لنزعات ال تذهب هذا المذهب المتطرف. فهي ترى على أقل تقدير أن الطفل يولد و ا
 لى الزجر إلى قسردونما لجوء إ نزعاته الخيرة، الشريرة لديه يمكن أن تنفيها و تغالبها

                                                
 .  38   مرجع سبق ذكره، راوي،:وائل عبد الرحمان التل، أحمد محمد الشع 1
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ذا ما أصبح الطفل خبيثا شريرا فالمسؤول عن ذلك النفس االنسانية و تطهيرها، و إ
غالبا هم الراشدون أنفسهم الذين يحملون الطفل فوق ما يحتمل، و يريدون منه بشتى 

ه، و الذين ــــه و اهتماماتـــــب ميولــــد و أن يغالـــلك الراشــــأن يسلك مسالوسائل و السبل 
يثيرون نزعاته الفاسدة و يحرضونها حين يفرضون عليه نظاما تأباه طبيعته، كما 

ــــة المتبادلــوا من الثقــم جــــتنزع المدرسة الحديثة إلى أن تقي ــنفسهأة بين الطالب ـــــ ــــ ــــ م، ـ
 بين المعلمين و الطالب.و 

بهذا كله تحاول المدرسة أن تجعل الطالب سعيدا، بل إن بعض أصحابها يرون     
أن السعادة هي المبرر الوحيد لوجود االنسان و ان علينا ان نساعد أقراننا على بلوغ 
هذه الغاية. على أن أكثر أرباب التربية الحديثة يستهدفون من وراء جعل المدرسة 

دافا تربوية في المقام األول: فالطفل في نظر المدرسة الحديثة ينبغي أن سعيدة أه
يضا خيره و صالحه فحسب، بل يحاولون أ يشعر شعورا حادا بأن أساتذته ال يبتغون 

 1أن يجعلوه سعيدا.
التفاؤل و الثقة في التربية يقويان بذرة الخير في نفوس النشء و تغليبها على     

نزعات الشر دون استخدام معهم األسلوب التسلطي الذي يتميز بالقصوة و الصرامة، 
و بناء جسور متينة من الثقة المتبادلة بين األساتذة و التالميذ و الثقة المتبادلة بين 

 التالميذ أنفسهم. 
لخ  لنا خالد محمد أبو شعيرة مميزات التربية في القرن العشرين في  هذا و    

 النقاط التالية:

                                                
 . 40المرجع السابق نفسه،   : 1
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المعلم  -ظهور فلسفات و نظريات تربوية تدعو إلى تغيير إطار المدرسة التقليدي - 
باستخدام التعلم الذاتي، و التوسع في استخدام التقنيات  -و الطالب، و الص 

 التربية.التربوية و استثمارها في عملية 
 تنمية مفاهيم التربية المستديمة و مبادئها. - 
 االهتمام بتوثيق الصلة بين التربية و التعليم و حاجات المجتمع.- 
 االهتمام بمشكالت البيئة و دور التربية في حلها و معالجتها.- 
 االهتمام بتطوير أساليب التقويم.- 
 جوانبها.االهتمام بتنمية الشخصية المتكاملة للفرد من جميع - 
 االهتمام بالربط بين النظرية و التطبيق.- 
 جعل الطالب محور العملية التعليمية.- 
 .على مفهوم التربية للمجتمع التأكيد- 
 االهتمام بالكي  ال بالكم في العملية التعليمية.- 
  1ظهور مفهوم النظم التربوية و تطوره.- 
 ما يلي: أما تربية القرن الحادي و العشرين يجب أن ترتكز على 

 التربية التغييرية ال التدويمية.-
 التربية االبداعية ال تربية الذاكرة.-
 التربية الحوارية ال التلقينية.-
 ال التسلطية. الديمقراطيةالتربية -
 التربية االنتاجية ال االنغالقية.-
 التربية التقنية ال االنتاجية.-
 التربية المستمرة ال الوقتية.-

                                                
 .161، 160: خالد محمد أبو شعيرة، مرجع سبق ذكره،      1
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 التعاونية ال الفردية. التربية-
 التربية التكاملية ال الجزئية الضيقة.-
 التربية العملية العقالنية الناقدة ال النقل و التسليم.-
 التربية التوقعية ال العشوائية.-

 :اف االجتماعية للتربية األهد–5
 ةــعمليبالالوثيق إن األهداف التربوية كانت دائما موجودة عبر العصور، الرتباطها    

 عدادهم للحياةإ كتنشئة اآلباء و األبناء من أجل البدائية  اي أبسط صورهف لو و ةـــالتربوي
لعل من خصائ  و مهارات في شتي مجاالت الحياة. و  ذلك تطلبهيو ما  االجتماعية

ح على و الفالسفة على مر العصور و األزمنة دليل واض اسهامات العلماء و المفكرين
مالمح شخصية الرجل المراد ، فنظرة الفالسفة اليونان مثال لالتربية تطور و تنوع أهداف

ــن الراهـــة لتكويـــة المسيحيــــا و هدف التربيـــ، محاربا كان أو فيلسوفا حكيمتكوينه ــب المتعبـ د، ـ
د بل يمتد امتداد تاريخ  و غيرها من األفكار التربوية كل ذلك لم يكن وليد زمن محد

 غير أن الدراسة  العلمية لألهداف ،ظهرت في وقت متـأخر نسبيا . ،االنسان
ة و ـــداف التربويـــة األهـــة في حركـــوة هامـــ( أول خط1929ور )ـــال رال   تايلــــر أعمــــ"تعتب   

تصنيفها، فقد وضحها في عبارات سلوكية و تأثر الكثير من المفكرين بهذه األفكار التربوية، 
وا األهداف أساسا لكل منهج مدرسي أثناء بنائه و التخطيط لتنفيذه، و هذا يعني أنه و اعتبر 

أثناء التخطيط للتدريس ينبغي تحديد األهداف أوال، ثم وضع مادة التعليمية، فوضع الخطة، 
فتحديد الوسائل، فالتنفيذ ثم التقويم، و قد عبر عن ذلك مانجر بقوله: "حين تقنصنا األهداف 

اال، و لن ــــا على نحو فعــــا أو برنامجـــوضوح فإنه يستحيل أن نقيم مقررا دراسيالمحددة ب
 1المواد و المستوى و طرق التدريس"يتوفر لدينا أساس سليم النتقاء 

 يلي: و لعل من أهم فوائد تحديد األهداف ما    
 االنسان ._تؤدي إلى تنسيق الجهود بين المؤسسات المجتمع التي تساهم في بناء 

                                                

Publishers,California,1992,P3 roduction objectives,Pearnoun,Preparing int Monger Robert :1  
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و الوسيلة المعنية و ما يترتب عيها من  _تمكن من اختيار المادة و الطريقة المناسبة لها
 أنشطة و خبرات تعليمية. 

 التوجيه المالئم لتخطيط العملية التعليمية. ر_توف
 في ضوء إالعملية التقويم السليمة ال تتم  _تساعد األهداف على تقويم المنهج حيث أن

نسعى الى تحقيقها و بالتالي تشخي  نواحي القوة و الضع ، و اتخاذ ما  هداف التياأل
 . 1يلزم للعالج و التحسين و التطوير

هداف وقت المعلم و التلميذ حيث يحصر كل منهما نشاطه في متطلبات _"توفر األ
 2، و كيفية تحقيقها تاركين بالتالي أي نشاط ال يمت بصلة مباشرة بذلك".دافاأله

 أنواع األهداف:  5-1
ة و ـــــــة و أهداف تعليميـــــواع و منه ما يقسمها إلى أهداف تربويـــهناك عدة تصنيفات و عدة أن

 أهداف سلوكية، و منه ما يصنفها إلى أهداف فردية و أهداف اجتماعية. 
 فالتصني  األول: 

 األهداف التربوية:  5-1-1
األهداف لها عالقة كبيرة و ارتباط وثيق بخصائ  و مطالب المجتمع و فلسفة الدولة،  هذه

و أيضا بخصائ  المتعلم الجسمية و النفسية و العقلية و هذه األهداف لها عدة خصائ  
 أهمها:
ا ــتهي صياغـــة فــــم بالمرونـــم، و تتســـج عن التعلـــة لما ينتـــرات عامة واسعـــا تعبيــــأنه -1

لى ما ينبغي على المتعلم إا ال تشير هنأها، و ال تحمل معنى سلوكيا حيث، و محتوا 
 أن يقوم به في نهاية التدريس. 

تشترك في وضعها و االتفاق عليها ممثلون لقطاعات مختلفة من المجتمع، المسجد،  -2
 االعالم، المدرسة األندية. 

 جميع مراحل التعليم و أنواعه المختلفة.  ه األهداف  عنذتعبر ه -3

                                                
 ،95،   1977، مكتبة الفالح، الكويت، المناهج المعاصرة: الدمرداش سرحان،  1
 .28،   1980، دار الماليين، بيروت، عمل و أسسه و تطبيقاتهلاتقييم : محمد زياد حمدان،  2
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 و عند بناء هذه األهداف يجب مراعاة ما يلي: 
 هداف المراد بناءها وظائ  التربية و التعليم و هو أن تشمل األ :الشمول -أ
الواقعية: أن تشتمل و ترتبط بالواقع االجتماعي و الواقع التربوي حتى تكون  -ب

 كفيلة بخدمة المجتمع. 
ــذه األهــــاغ هــتصوح: ـــالوض -ت ا ـــون لهـــا المخططـــهمهــــن من فـــة يتمكــــداف بلغــ

 و ينفذوها على سواء. 
االمكانية: تصاغ األهداف بصورة ممكنة التحقيق و االبتعاد عن الصور الغير  -ث

 ممكن تحقيقها.
ة ـــــعامداف الــــاصر األهـــعنالتكامل: يؤكد هذا المعيار على ضرورة التكامل بين  -ج

 1.و مركباتها
 األهداف التعليمية:  5-1-2
هي وليدة األهداف التربوية و وظيفتها األساسية توجيه عمليتي التعليم و التعلم    

 العامة من العملية التربوية. تتحقق أهداف المجتمع  حتىو تسييرها 
كان من األهداف التربوية للمجتمع خلق أفراد ذوي كفاءات فكرية و عاطفية  فإذا

و اجتماعية و حركية و قيم جمالية فإن مثل هذا الهدف يترجم في العادة إلى 
 التدريس.سلسلة مفصلة من األهداف الخاصة التي ستدور حولها عملية 

ر حدوثه في عن وص  لسلوك ينتظيه فإن الهدف التعليمي هو عبارة و عل   
شخصية التلميذ نتيجة لمروره بخبرة تعليمية أو بموق  تعليمي معين و بهذا فإنه 
عبارة عن النتيجة التي يصل إليها، التلميذ من عملية التعليم حيث تتسم األهداف 

 التعليمية فيما يلي: 
 أنها محددة و ليست عامة.  -أ
 يتم التعبير عنها في معظم الوقت من جانب المتعلم  أنها -ب
 1نها توضع في قوائم طويلة أ -ت

                                                
 204، 203، أحمد محمد الطيب، مرجع سبق ذكره،      1
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 األهداف السلوكية النهائية: 5-1-3
هذه األهداف يتم التعبير عنها من ناحية المتعلم، و هي تمثل خالصة أو نتيجة التعليم،    

ة ــــه من عمليـــبعد انتهائم ــــو هي التي تدلنا أو تشير إلينا بما يجب أن يقوم به المتعل
، عندما سيتعلم و السلوك الذي سيكون لديهم، و هي تجعل المتعلم يدرك و يعرف ما ــــالتعلي

جرائية تركز على إاألهداف التعليمية أهداف سلوكية عليه فإن  يتم أو يكتمل التعلم و بناء  
تطوير المهارات الجزئية المتنوعة التي تهدف إليها المادة بشكل خا  أي يقوم بترجمة 
أهداف المادة العامة و محتواها و أنشطتها إلى سلوك محسوس فكري أو حركي أو ضمني و 

 من صفاتها األساسية ما يلي: 
ق األهداف السلوكية من خالل هي جزء من األهداف التربوية العامة و محللة لها أن تحق – 

 التدريس يؤدي إلى تحقيق األهداف العامة للمنهج 
نتاج مهارات شخصية محسوسة لدى الفرد و كافية لمتطلبات الحياة إالتركيز على  -

 2العملية"
ــأما التصني  الثاني الذي يقسم أه    ـــداف التربيـ ـــة إلى أهـ ة و ــــة و أهداف اجتماعيـــداف فرديـ

الواقع ان العلماء و الفالسفة قد اختلفوا في تحيد هذه األهداف فذكر البعض أن هناك أهدافا 
 فردية، و أخرى اجتماعية. 

 األهداف الفردية: 5-1-4
لى زيادة طاعة الفرد و نمو الشخصية و تكاملها، و ذلك بمرور الفرد بسلسلة إ" تهدف    

ح شخصا قادرا على المفاضلة و االختيار بين ما من الخبرات المتعددة األنواع، بحيث يصب
ا صالحا ا على القول أو الرفض و يضحى عضو  و من ثم يكن قادر   هو موجود في المجتمع،

 في المجتمع.

                                                                                                                                                   
 .205نفسه،    : المرجع السابق1
 .312: محمد زياد حمدان، مرجع سبق ذكره،    2



 األهداف االجتماعية للتربية                 الفصل الثالث                                             
 

128 

 

هداف الفردية التربية التقليدية، و هي تعتني بالفرد و تعتمد و يطلق على النظريات و األ   
 في وجود ملكات عنده .

ن يصبح الفرد عضوا صالحا في المجتمع أما أنصار هذا االتجاه أفالطون هو أ و من   
 أرسطو فتستهدف التربية عنده غرضين هما: 

 مفيد و ضروري في الحرب و السلم. وأن يستطيع الفرد أن يعمل كل ما ه-
 أن يقوم الفرد بكل ما هو نبيل و خير من األعمال، و بذلك يصل الفرد الى حالة السعادة"-
ظ على القلب من الرذيلة و على العقل من افحلل ى جون جاك روسو أن التربية تهدفو ير 
 الزلل" 
ط أن الغرض من التربية هو الوصول بالفرد الى نيمانويل كاإو يقول الفيلسوف الفرنسي    

أقصى درجات الكمال الممكنة و يؤكد ذلك "جون ستيوارت" فيقول: بأن الغرض من التعليم 
 .هو أن تجعل الفرد وسيلة لتحقيق السعادة لنفسه"

 االهداف االجتماعية: 5-1-5 -
و الثقافة االخالقية، كايم بوظيفة المدرسة التربوية، و األسرة "فقد حددها ايميل دور    

ا ــير المدرسة. و تهدف التربية هنو هي التي ال يمكن تلقينها في أي مكان أخر غ
اني و تنمي روح ـــانب االنســـرم الجـــة، فيحتـــة االجتماعيـــات االنسانيــــة العالقـــى تنميــلإ

راطية في نطاق التعاون و الصداقة، وتحترم الواجبات األسرية، و تنمي روح الديمق
األسرة و المدرسة، مما يؤدي الى التماسك االجتماعي، فعن طريق  التربية يعرف 
األفراد جميعا نوع العالقات االجتماعية ذات القيمة في المجتمع كما يعرفون ألنماط 

، السياسي او التربوي أو الترفيهي الحضارية في الميدان العائلي أو االقتصادي أو
ــم، فيتوحــر منهــه و المنتظـــق عليــا هو متفـــن بمــم ملميــــا يجعلهـــمم ي أفعالهم ـــدون فـ

 1و سلوكهم "
و أوضح دوركايم أن المجتمع ككل، و كل بيئة اجتماعية معنية تحدد المثال الذي    

تحققه التربية أن تحقق االنسجام بين أعضاء المجتمع و ذلك بغرسها في الطفل منذ 

                                                
 21: حسين عبد الحميد رشوان، مرجع سبق ذكره،    1
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نه البد من وجود قدر من التنوع و بدون ذلك إلكن من ناحية أخرى فالبداية، و 
عاب كايم وسيلة و لتنظيم ذات معنى و كان استيتحيل التعاون، و التربية عند دور يس

كايم ضاف دور أمجتمعه، و  دماج الطفل فيإكايم بمثابة القيم و النظام بالنسبة لدور 
غيرات مماثلة في المعاصرة تحتم ت أن التحوالت العميقة التي تمر بها المجتمعات

ي أن تتم فيه التربية ، و المدرسة هي المكان الطبيعي الذي ينبغالتربية القومية
ساسية التي ينبغي أن تعمل المدرسة على تنميتها فهي النظام أما القيم األة ـــاالخالقي

ركايم بل قيم ال تعارض بينهما في نظر دو  و الوالء للمجتمع و حرية االرادة، و هي
 نه يرى أن االلتزام بها سيحقق االستقرار لكل فرد في المجتمع" .أ
أما كارل مانهايم: فاعتبر التربية ظاهرة اجتماعية لها وظائفها، و عملية اجتماعية    

لها فاعليتها بالنسبة الى الفرد و المجتمع، كما اعتبر التربية وسيلة من وسائل الضبط 
د مانهايم ليست وسيلة لتحقيق غايات ثقافية محددة مثل االجتماعي، و التربية عن

تقدم االنسانية او التخل  المهني لكنها عملية اجتماعية متكاملة تهدف الى اعداد 
االفراد للحياة االجتماعية بالمجتمع، و يتضمن ذلك تدريبهم على ممارسة أدوارهم 

 االجتماعية المتوقعة منهم بنجاح في مجتمعهم. 
التربية عند مانهايم الى تحقيق االجتماعية التي تساعد على انتشار و تهدف    

ي التي تؤدي الى وجود اتفاق بين الحرية و الديمقراطية التي يؤكد عليها مانهايم ه
ساسية بالمجتمع مما يعمل على ى القيم و المبادئ االجتماعية األفراد المجتمع علأ

 تحقيق التكامل االجتماعي. 
المعنية بتربية االنسان،  تي الغايات التي تسعى لها المؤسسافاألهداف ه"   

للوصول به إلى درجة الكمال االنساني المنشود، و تشتق أهداف التربية ألي مجتمع 
 من المجتمعات من مصدرين رئيسيين هما:

 الفرد بقدراته و إمكانياته و حاجاته. -أولهما
 ن بها.المجتمع بمثله و قيمه العليا التي يؤم-ثانيهما
و المثل هي مجموعة األفكار و العقائد و التقاليد المتآلفة التي تنفذ عن طريق    

 أفراد المجتمع في ضوء رغباتهم و توجهاتهم.
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و رغم أن تحديد أهداف التربية هي نتاج جهد بشري على مر التاريخ، اتفقت    
ــتلفـــا، و اخـــى بعضهــة علـــــالبشري ــي بعـــت فـ ع ــــل مجتمـــة كــــا لطبيعـــب تبعــالجوانض ـ

  1و ثقافته."
مما سبق أن التربية االجتماعية هي تنشئة األفراد لتحقيق أهداف المجتمع  نستش    

و متطلباته، لمواجهة التحديات العالمية و لتشييد دولة عصرية، فالتربية بكل جوانبها 
لى بلوغ التنمية الشاملة، و هذا أهدافها تسعى إو أبعادها و مكوناتها و منطلقاتها و 

 هو الهدف الذي على الدول بلوغه، بنظرة اجتماعية شمولية.
فاألهداف العامة للتربية الحديثة من حيث اهتمامها بالفرد في مجتمعه نواجه أربعة    

 مبادىء عامة:
ائل كما أولهما: لكي يتوصل الفرد إلى تحقيق ذاته يجب أن يكون له عقل متس   

و قدرة  يجب أن يملك مهارات للتواصل المثمر و معرفة كيفية الحفاظ على الصحة
 إرضاء اهتماماته العقلية و االستجمامية و الجمالية و خلقا طيبا.

و ثانيها: يجب أن يحقق الفرد عالقات اجتماعية مريحة و مفيدة و سعيدة ضمن    
لعب، و عليه أن يحترم االنسانية في أسرته و مع أصدقائه و زمالئه في العمل و ال

 ذاته و في غيره.
لى الكفاءة االقتصادية و ذلك بأن يصبح مستهلكا ذكيا و ثالثها: عليه أن يتوصل إ   

 و أن يحترف حرفة مناسبة لواهبه و اهتماماته و حاجات مجتمعه.
جتماعية و رابعها: عليه ان يستشعر مسؤوليته المدنية التي تشمل حسا بالعدالة اال   

و فهما لمجتمعه و مساهمة في ترسيخ المثل العليا لوطنه و تضحية في سبيل هذه 
 المثل.

 أما االهداف االجتماعية للتربية في المنظومة التربوية الجزائرية  : 5-2  
ــة من الــــي أي دولـــم فــــة التعليــــ"سياس ــام الـــار العــــي اإلطــــدول هـ الغايات  ددــــذي يحــ
داف العريضة للتعليم، و المصادر التي يعتمد عليها الشتقاق تلك األهداف، ــــو األه

                                                
 .30، 29، مرجع سبق ذكره،     أخررن :عبد السالم جعافرة  و  1
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و الوسائل التي ينبغي اتباعها لتحقيقها، سواء أكانت خططا أو اجراءات عامة تص  
 تنفيذ تلك الخطط.

و إذا تصورنا أن التعليم مصنع ضخم يتكون من وحدات متناسقة، فإن المعلم    
ورة يكون واحدا من هذه الوحدات التي تتناغم معا لتحقيق االنتاج المرغوب في بالضر 

هذا المصنع الكبير، و لكي يتحقق التناغم بين وحدات ذلك المصنع الكبير، و نقصد 
على وعي كامل  بد أن يكون المعلم المعلم و بقية مكونات النظام التعليمي، فال

بسياسة التعليم في بلده، حتى يأتي عمله مع طالبه في حجرة الدراسة أو خارجها، 
عن مضمون تلك السياسة، فيحقق التناغم المطلوب مع  –و بكل وضوح  –معبرا 

 1بقية مكونات و عناصر المنظومة التعليمية."
ـــة مرتبــــة التربويـــسإن االختيار األساسي للسيا    ــه المــــتغيبذي يــــق الـــــألفط باـ  ربي،ــ

أو بعبارة أدق، باالختيار بين الماضي، الحاضر و المستقبل فيما يخ  الشخ  
، يجب أن الذي نربيه و المجتمع الذي نرغب في بنائه. حينما يتعلق األمر بالمستقبل

نموذج محدد أم بصدد فرضيات لمجتمع  نعرف أيضا هل نحن بصدد استهداف
 من خالل نظرة مستقبلية استقرائية. نتصورهمتناسب مع المستقبل الذي قد 

 نستطيع إذن أن نميز بين أربعة اتجاهات ممكنة:
 الماضي و التقاليد -
 الحاضر -
 مستقبل غير محدد) حتى و إن كان قائما على مجتمع افتراضي( -
 لمجتمع قائم.مستقبل محدد من خالل نموذج دقيق  -

خالفا لما يمكن أن نعتقده عند المقاربة األولى، فإن هذه االتجاهات األربعة غير    
لبعضها البعض، إذ يمكن أن يوجه أحد االتجاهات التربوية صوب الماضي في مكملة 

 حين يوجه اآلخر صوب الحاضر و المستقبل.

                                                
 .19، 18: شمس الدين فرحات  الفقى، مرجع سبق ذكره،      1
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وجدانية و فنية قائمة على بهذه الكيفية تحاول بعض الدول االفريقية تبني تربية    
التقاليد، و قيم إرثها الثقافي، في نفس الوقت الذي تسعى فيه إلى تنفيذ تربية معرفية 

اقتصادي ) رأسمالي  نموذج ل يحددهـــــــوب مستقبـــــمتمحورة حول التنمية، أي موجهة ص
 أو اشتراكي، حسب التوجه السياسي للدولة(

لكنها التربوي شديدة الوضوح في كثير من الدول النامية، هذه االزدواجية في التوجه    
توجد أيضا إلى حد ما، في أغلب األنظمة التربوية، فمشكل توجيه التربية غالبا ما يكون 

فكار قريبة من مشكل أسبقية أكثر مما يكون مشكل اختيار قاصر، في منظومة من األ
الخارجي( يمكن للمدرسة أن تتبنى  أنه في مواجهة التقلب ) التغيرهذا يعتبر سكيلبك: "

أربعة استراتيجيات: مسايرة التيار، االحتفاظ باألحسن، تجاهل التغيير و النظر صوب 
المستقبل. االستراتيجية األولى تفضي إلى المطالبة بمطابقة و مالءمة المنهاج للعالم كما 

عن محافظة انتقائية تستدخل معايير منتقاة بوعي، و الثالثة ليست  ةعبار هو، و الموالية 
استراتيجية بالمعنى الدقيق للكلمة بل موقفا محافظا أكثر أو أقل وعيا، و الرابعة تتضمن 

 1كون المدرسة تحدد لنفسها أهدافا واضحة، متوقعة اآلثار المستقبلية لعملها الحاضر.
ايات التربية، و يتعلق األمر بأطروحة المذهب و توجد هناك أطروحتين تتعلق بغ   

طروحة أنصار الطبيعة، فالتجريبون الطبيعة االنسانية، و أ ينفيالذي التجريبي، 
يصرحون بأن تربية الطفل، تتم من أجل المجتمع و من خالل القيم الخاصة بهذا 
تتم األخير، أما أنصار الطبيعة، فهم يصرحون بخالف ذلك، على أن تربية الطفل 

 ألجله، لتمكينه من التحرر لطبيعته الخاصة.
 يستخل  من هذا التعارض ما يلي:

تتميز األطروحة األولى بواقعيتها، و بالفعل إذا كنا ال نروم إال تحرر الطفل، أفال  -
يكون ذلك عامال لتهميشه و جعله غير قادر على االندماج في وسطه، إضافة إلى 

ال يمكنه التخلي عنها من دون المجازفة بالوقوع  ذلك، فكل مجتمع له متطلباته التي

                                                
ترجمة: مصباح رمضان، المجلة التربوية" فصلية، ثقافية، تربوية" الجمعية ، تحليل السياسة التربوية: لويس دينو،  1

 .24، 23    ، 1994مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، مارس  ،4ية لمفتشي التعليم الثانوي، ع المغرب
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في الخطأ، إذ أن المجتمع يحتاج لكفاءات على كافة المستويات. أليس من حق 
اة االجتماعية المجتمع أن يشترط على التربية أن تبلغ للطفل القيم التي تستحيل الحي

 سها اللغة.من دونها، و على رأ
ب، من خالل رفضه اإلقرار بكل قيمة متعالية، يعقب أنصار الطبيعة، بأن هذا المذه -

ينبغي له أن يرتكز على معايير علمية من قبيل الطبيعة المالئمة و التنشئة 
 و التوازن، و من ثم يفضي إلى امتثالية كلية. االجتماعية

إن االندماج االجتماعي في رأي"روبول" يظل أبعد من أن يكون معيارا غير قابل  -
مجتمع يتضمن جزءا من التعصب... على هذا األساس، فإن للجدل، ذلك أن كل 

غاية التربية هي اإلتاحة لكل فرد أن يستكمل طبيعته داخل ثقافة تكتسي صفة 
 لطفلالعنان لفهي الوحيدة التي يمكنها أن تحفظ التربية من إطالق  االنسانية،

ألساسي مع ما موضوع التربي، كما يمكنها أن تحفظ من المذهبية. إذن فهذا الرابط ا
 1هو إنساني.

أن السياسة التعليمية في الجزائر منذ االستقالل هي االطار العام المحدد ونرى    
لكل شؤون التربية و التعليم في الدولة، لذلك يتوجب على كل الفاعلين في هذا الحقل 

 االلتزام بمضمونها بجدية و فاعلية كبرى لتحقيق الغايات.
 ، الذي يتوجب عليهر األساس في هذه السياسة األستاذحجو  و من أهم الفاعلين    

ما يقوم ، و و مهاراته التربوية دواره و مهامه التدريسيةالتحسين الدائم و المستمر أل
بإعداده من خطط من فترة ألخرى في ضوء مضمون هذه السياسة، و ما فيها من 

 .لعملية التعليم ايات و أهداف عريضة غ
 ر مستمر، و عليه فإن أداء األستاذا أن هذه األهداف في تغيو نحن ندرك جيد     

 البد أن يتماشى مع المستجدات التي تحدث في العالم. 
                                                

،     2013البيضاء،منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار  ،فلسفة التربية: عبد الكريم غريب،  1
20 ،21. 
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نظمة التعليمية ر ال يختل  أمرها عن غيرها من األالمنظومة التربوية في الجزائ   
 رفكابعاد، من حيث األو األ المبادئ التي تقوم عليها لم فهي تتشابه في في العا
و تكوين مواطن صالح يقوم بأدواره البشرية  الموارد تنميةنها تسعى كلها الى أل ةالعام

الثقافي طبيعة التراث يميزها سوى التوجهات الخصوصية في  ، و العلى أكمل وجه
ـــتتك اــــي من خاللهــــو هي الت ،عـــفي المجتم ةالسائد ةاعياالجتمالمعايير و  ون ـ
ولى و جزء كما أنها قرار سياسي بالدرجة األ ،غاياتالو  هدافاألو تحدد  ةــــفلسفال

 من مطالب السيادة الوطنية.
ن النظم التعليمية وليدة الظروف االجتماعية التي نشأت فيها، فبعضها جاء إ   

ببطء، و االخر جاء نتيجة التغيرات الجذرية و بعض منها كان رغبة في االسراع 
اخر كان نتيجة السيطرة االستعمارية، و عليه فان القوى  بعملية التغيير، و

االجتماعية تؤثر بصفة مباشر في حركة النظم التعليمية و تطورها، و هذا ما أكده 
"مالينوس" بانجلترا يشير الى أن فكرة النمط و الطابع القومي كمحدد للنظام التعليمي، 

مة و هو عي في تشكيل شخصي األتراث االجتماو يعني به أثر الوراثة و البيئة و ال
و هذا يعني أن النظام التعليمي جزء من البناء 1" هانزموق  قريب من رأي  

هداف المشتركة فيه و يدور حول األاالجتماعي، يتفاعل معه متأثرا به و مؤثرا 
و تسخر للمجتمع، و يقوم بوظيفية سعيها ال يحيد عنها بل صوبها تتبلور أنشطته 

ن لم يوفق في ضبط قدراته على الفعل و االنجاز بما أرده، و هو امكاناته و موا
يتضمن استمرار المجتمع الذي ينتمي اليه ة تطوره تالشت فعاليته,و انتهى به الحال 

 الى اعادة النظر الى صياغات اخرى تبلي حاجة المجتمع 
و حشد  و لعل هذا ما يفسر حر  الجزائر الى امتالك التكنولوجيا و ناحية العلم   

الى يومنا هذا  1962عوامل التفوق و االستمرار و النظام التربوي في  الجزائر من 
ن مع و اصالحه و خلق مجتمع معاصر ألتغيير المجت علىركز بشكل واضح 
ن إعلم و المتعلم، محدة العمل لدى القوى الوسائل لتحقيق و أفلسفة التربية من 

                                                
 .97،96،     1993، عالم الكتب، القاهرة، االتجاهات المعاصرة في التربية المقارنةمحمد منير مرسي،  : 1
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جتمع لنفسه، فهي صورة يريده الم هي ما هداف االجتماعية للتربية في الجزائراأل
ــــــنهأمستقبلية،  ا تعني االختيار للقيم التي تحدد نوع المواطن و الحياة في المجتمع، ــــ

 و لقد مر تنظم التربية و التعليم بعد االستقالل بفترتين أساسيتين: 
 (  1976- 1962_الفترة االولى: ) 1

ان البد لضمان انطالق المدرسة من االقتصار و تعتبر هذه الفترة تمهيدية، حيث ك
ا لتأسيس نظام تربوي يساير التوجهات على ادخال تحويرات انتقالية تدريجية تمهيد  

 التنموية الكبرى من أوليات هذه الفترة: 
 تعميم التعليم بإقامة المنشآت التعليمية، و توسعيها الى المناطق النائية -
 أة اطارات التعليم.ز ج-
 تكيي  مضامين التعليم الموروثة عن النظام الفرنسي.  -
 التعريب التدريجي للتعليم.-

التركيز بشكل كبير و واضح تم يئ هذه الفترة أنه لم دنستش  من خالل مبا     
ـــهداف االجتماعية بل على زيادة كعلى األ ـــــم المتمدرسين بإنشـــ ة ــــاء مؤسسات تربويـ
 ساسية لتحديد الغايات في المرحلة الثانية. اللبنة األمر يعتبر و هذا األ

 ( يومنا هذا الى 1976من  ابتداء  الفترة الثانية:)
  1976أفريل سنة  16المؤرخ في  35- 76ابتدأت هذه الفترة بصدور األمر رقم    
ــزائتضمن تنظيم التربية و التكوين في الجمال ــر، الـ ـــ ـــــدخأذي ـــ ــــات عميقـــــل اصالحـــ ة ـــ

و جذرية على نظام التعليم في االتجاه الذي يكون أكثر تماشيا مع التحوالت العميقة 
في المجاالت االقتصادية و االجتماعية، حيث أثار الفصل االول منها الى المبادئ 
التي تقوم عليها التربية في الزائر، فيذكر العدالة و المساواة بين المواطنين، و تهيئة 

لتفاهم و التعاون بين الشعوب و صيانة السالم في العالم و ذلك على اساس جو ا
 احترم سيادة االمم و كذا حماية حقوق االنسان و الحريات االساسية للمواطن. 
 أما الباب االول منها فتضمن رسما للتوجه المرغوب بلونه و تمثل في االتي: 

 حياة. تنمية شخصية االطفال و المواطنين و اعدادهم لل-
 اكتسابهم المعارف العامة و العملية و التكنولوجية. -



 األهداف االجتماعية للتربية                 الفصل الثالث                                             
 

136 

 

 االستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة و التقدم.-
 تنشئة االجيال على حب الوطن. -
هذا و الجزائر تجعل في المقدمة أهدافها الثقافية للسعي الى تأصيل تاريخ األمة    

 عن طريق:
 ق العلمي لآلثار. االستقراء الواعي للتاريخ و االستنطا -
 العناية بالثقافات الشعبية على اختالفها و تبنيها دون أية عقدة  -
أحكام تفاعل الشعب مع كل امدادات تاريخه الحضاري من نضاالت األمازيغ الى  -

 1نشر االسالم. 
للقضاء على آثار االستعمار الفرنسي الذي ورثت عنه الجزائر   76جاءت أمرية    

يستجيب لتطلعات الجماهير و خصوصا إزالة القيود على اللغة نظاما تربويا ال 
 العربية و السعي الى جزأرة التعليم .

 عن مبادئ عامة للنظام التربوي هي:  53ليعلن في المادة  1996و يأتي دستور    
 سنوات للجنسين.  9الطابع االلزامي للتعليم األساسي لمدة -
 ضمان حق التعليم و مجانيته. -
 وي في االلتحاق بالتعليم.التسا-
 تكفل الدولة بتنظيم المنظومة التربوية. -
و هي مبادئ تقع في خط ال يبتعد عن سابقه بل يكرسه و يكون له امتداد غير    

بها العديد من  الجتماعية و االقتصادية التي تمرأنه و أمام التحوالت السياسية و ا
 .اطيكيز على البعد الديمقر المجتمعات و الجزائر من بينها أدت الى التر 

أن النظام التربوي يؤدي وظيفة اجتماعية، و هي تنشئة التلميذ  و يتبين مما سبق   
على القيام بأدواره االجتماعية و مشاركته الفعالة في الحياة االجتماعية، فهي إذن 
تمع بذلك تقوم بعملية التطبيع االجتماعي للتلميذ لكي يتكي  مع معايير و ثقافة المج

                                                
 .9،8،     1983، 78قراطية الشعبية، وزارة الثقافة، مجلة الثقافة، العدد، : الجمهورية الجزائرية الديم 1
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ن و توجهاته االيديولوجية، و بما أن تكوين مواطن صالح على أسس ديمقراطية، فإ
 قراطية أسلوبا لها لتحقيق ذلك.بذلك الدولة تتخذ من روح الديم

 1988ر ـــداث أكتوبـــحك أـــلذلا ــــان نتاجــــة كـــات الفرديـــة الحريـــممارسدام ــــانع إن   
التي تالزم التحول من نظام االقتصاد الموجه الى اقتصاد و األزمة االقتصادية 

السوق و فوق هذا فإن التحول إلى التعددية الحزبية و انتهاج الديمقراطية التعدد 
و تقاليد  صار هدفا، فمثل هذه التحوالت الكبرى تحتاج إلى غرس ثقافة جديدة

 .اجتماعية  تتالءم معها
بادئ األساسية التي جاءت في برنامج رئيس الجمهورية الذي م"و عليه فإن من ال    

بمناسبة تنصيب المجلس األعلى للتربية و التي تمثل  1996نوفمبر  26ألقاه يوم 
 على الخصو  في: 

 الرفع من مستوى التأطير.-
 اعتماد اللغة العربية لغة تدريس في مختل  المستويات. -
 ضمان تدريس اللغة األمازيغية.-
ــالتكف- ــــل بتدريــ ــــ ـــس اللغــ ـــات األجنبيـــــ ــــة باعتبارهـــ ــــا أداة اتصـــــ وم ـــــاب العلــــال و اكتسـ

 و التكنولوجيا. 
 فتح مجال التعليم الخا  في اطار أهداف و برامج التربية الوطنية.-
 هذا باإلضافة الى تعزيز المبادئ الثابتة المتمثلة في: -
 بعد الثقافي و الحضاري لألمة الجزائرية.ال -
 البعد الديمقراطي . -
 البعد العلمي و التكنولوجي.-
 1العصرنة.  -

                                                
، العولمة و "ةالنظام التعليمي في ظل متغيرات الشأن الداخلي و تحديات العولمإبراهيمي، ": نصر الدين جابر، الطاهر  1

الملتقى الدولي الثاني، مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل  ، 1عالنظام التربوي في الجزائر و باقي الدول العربية،
 .128،   2005ديسمبرجامعة محمد خيضر، بسكرة،  ،التحديات الراهنة
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و هكذا فإن المادة الثالثة من الوثيقة المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتربية 
ة الوطنية تقرر أنه يتعين على المنظومة التربوية أن توفر أفضل الشروط لتحقيق تربي

 متوازنة تسمح بـ: 
 دراج القيم و المبادئ  االنسانية لإلسالم في السلوكات و الوضعيات الحالية. إ -
 معرفة و تطوير التراث الثقافي الوطني.  -

 و منه نستش  أن األهداف االجتماعية للتربية في الجزائر تتلخ  فيما يلي:   
مدلولها و مفهومها  ، و تكتسبوظيفة اجتماعية تستمد ضرورتها النشءإن تربية 

الحقيقي من األهداف التي تسعى إلى تحقيقها و من الغايات التي تعمل على 
 وصولها إليها.

و التربية لهذا التحديد ال يمكن أن تكون مجرد فلسفة بعيدة عن الواقع الحياتي    
المعاش، و إنما يجب أن تضع في مقدمة أجندتها أن تكون تعبيرا صادقا و انعكاسا 

، و المثل التي يتخذها المجتمع أهدافا كل االتجاهات السائدة في المجتمعا لأمين
 حقيقية له. 

و هذه االتجاهات و معها المثل و األهداف هي وحدها التي ينبغي أن تحدد فلسفة    
 و أساليبها بل و برامج الدراسة و طرق التدريس.  النشءتربية 
أنماطه الثقافية التي تتالءم و تنسجم  ، ولكل مجتمع نمطه التربوي الخا  بهو    

 مع طبائعه و مطالبه االجتماعية و االقتصادية. 
تهدف إلى التنمية الشاملة للمجتمع و الفرد. كما أنها  النشءو على هذا فتربية    

ترمي إلى تكوين شخصية انسانية هي نتاج التفاعل بين العوامل البيولوجية و بين 
 و العوامل االجتماعية التي تمد بها ثقافة المجتمع. العوامل السلوكية للفرد،

 من االستقالل إلى وقتنا الحاضر و عليه يمكن تحديد األهداف االجتماعية للتربية -
 فيما يلي:

 اعطاء كل فرد نوع التعليم الذي يتناسب مع قدراته و امكانياته و ميوله و اتجاهاته.  -
 المجتمع و قيمه و أعرافه و تراثه و مثله.الحفاظ على الجيد و األصيل من تقاليد  -
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لمحافظة على كيان األمة االجتماعي و الثقافي في نفس الوقت الذي تعمل التربية ا -
على تنمية روح المواطنة و االنتماء االجتماعي الوطني، مع تطوير المجتمع بما يحقق 

 المزيد من االنسجام و التوافق بين الفرد و المجتمع.
 ة المواطن الصالح و اعطاؤه الفرصة التعليمية.كذلك تربي -
 زيادة التفاهم و التعاون بين جميع األفراد و الشعوب على المستوى العالمي. -
كما يمكن لها تربية المواطن على أن يعبر عن رأيه في شجاعة و حرية تامة )تنمية  -

رأيهم، مع بث روح روح الديمقراطية( على أن يحترم أيضا حرية اآلخرين في التعبير عن 
 .احترام اآلخرين مهما اختل  معهم

 خالصة:
بيننا في هذا الفصل أنه من خالل تتبعنا ألدبيات الدراسة الخاصة بالتربية، وجد أن    

هناك تداخل و اختالف كبير في تعري  التربية بين العلماء و الباحثون، إذ لمسنا تأثر 
المفاهيم دوما بالتصورات الذاتية انطالقا من تخصصاتهم،ثم وضحنا بطريقة ضمنية 

طبيعتها، مرورا بتطور الفكر التربوي عبر العصور من  خصائ  التربية،أهميتها، و
التربية في المجتمعات البدائية، إلى التربية الشرقية القديمة، التربية في العصور الوسطى، 
وصوال إلى التربية االسالمية، و أخر محطة كانت تبيان مميزات التربية المعاصرة 

كل مرحلة و تبيان األهداف التربوية الحديثة، مع حر  الباحثة إلى توضيح أهم مميزات 
 المنشودة في كل عصر.

و في أخر عنصر الموسوم  استنتاجه من خالل هذا الفصل،أيضا  إن أهم ما يمكن   
و وضحنا من خالل ذلك أهم األهداف التي يقوم عليها   باألهداف االجتماعية للتربية،

كان لزاما ، حيث 1996تور ، إلى دس1976النظام التربوي منذ االستقالل إلى أمرية 
ـــرن الجدالجزائر  على ــيأما التحديات و رهانـــــات القــ ـــــد التكيـــ ر ـــات العصـــــ  مع مستلزمـ

و التأقلم مع مقتضيات العولمة، أن تجدد األهداف و المرامي بغية التقدم و تحقيق 
  التنمية المستدامة في شتى المجاالت.
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 تمهيد:
اذ و ـــتــوي لألســربــة بين األداء التــالقـــة العــبيعــف عن طــة الكشـــاليــة الحــداف الدراســـمن أه   

مؤشرات تتداخل فيما بينها  بعاد وية، هذه العالقة تتحكم فيها عدة أاألهداف االجتماعية للترب
ري و ــراث النظــا من خالل تقصي التــا توصلنــن، و كمــلنا رؤية واضحة حول المتغيري لتشكل

اد بعوي الجزائري فقد تم تحديد ثالثة أالدراسات السابقة و كذا االطالع على النظام الترب
، قيم المواطنة و الهوية الثقافية، و التي يهدف المخططون أساسية و هي القيم االجتماعية

اعتباره نسق فرعي يؤدي وظيفة عن طريق األستاذ ب ،إلى تضمينها و تعزيزها لدى الناشئة
 و االجراءات التي يطبقها بتوضيح األسالي إن، أساسية في استقرار و تماسك النسق العام

و تجسيدها في الواقع و تحويلها من مجرد أفكار و قيم إلى  األهداف التربوية لبلوغ األستاذ
 . سلوك يمارس في الواقع من قبل التالميذ

ــها هـــليــزت عــي ركـــعاد التـــبــح و األالمــن المــبيــصل ليــذا الفـــاء هـــذا جـــو له    ة، ـــدراســـذه الـ
و المقاربات النظرية التي ترى الباحثة أنها تالئم دراسة هذا الموضوع الذي تتعدد وجهات 

 .النظر فيه تبعا لتعدد األبعاد و المؤشرات، و كذا المقاربة النظرية المناسبة له
 القيم االجتماعية للتلميذ: تنميةفي  ستاذأللاألداء التربوي دور -1
 أهمية القيم االجتماعية:1-1
 تحديد  و أن يحيا في ظل مثل عليا و قيم اجتماعية يدين لها بالوالء يستطيع االنسان "   

  1سلوكه المرغوب فيه و يحافظ على وحدة و تماسك المجتمع الذي يعيش فيه"  
 ولى عناصر البناء االجتماعي حيث تمثل الصفات و المثاليات جتماعية هي أفالقيم اال   

 المرغوبة منها للعقل الجمعي الذي تطمح الناس إليها و يتطلعون إليها و هي التي تشكل 
 2المعايير التي بدورها تحكم على الفعل بالصواب او الخطأ

 لى األفراد بما يمتلكه منو هذا البناء المعياري يمتلك مقدرة على فرض نفسه ع    
                                                

األسرة و المدرسة كوسائط لنقل القيم، ملتقى الرهانات األساسية لتفعيل اإلصالح التربوي في ار، : عبد الحميد خز  1
، جامعة محمد خيضر، 5، العدد الجزائر في ظل التحديات الراهنةالملتقى الثالث، مخبر المسالة التربوية في ، الجزائر

 .22، ص 2005بسكرة، جوان 
، دار الفكر التعليم األجنبي على هويتنا الثقافية و قيم المواطنة و االنتماءمخاطر : بثينة عبد الرؤوف رمضان،  2

 .24، ص 2007الغربي، 
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 سلطة معنوية مستمدة من الدين أو األصول الجمعية، و لهذا فهو يقاوم كل ما يعترض 
 سبيله و يقف في وجهه و لهذا يمكن أن نفسر ما لهذه القيم من قوة في توجيهه أفعال الفرد 

ـــــى االحتفــنحو غايات و مصالح المجتمع و كيف تساعد هذه القيم عل ه ـــع بذاتيتـــلمجتماظ لـ
 و يمكن تحديد أهمية القيم االجتماعية فيما يلي:

ساسي للتعبير ة لالتصال الجمعي و هي المصدر األتمثل القيم القاعدة العام -
االجتماعي الدينامي كذلك فإن القيم االجتماعية هي الرموز أو صور المجتمع في 

ــفـــول أعق ــل الفعــهي التي توص ي وــار المرجعـــي االطـــراده، فهـ ه ـــي لغاياتــل االجتماعـ
ــإذا القيم االجتماعية هي السياسات أو المعاني وراء الفعل و ك ،و أهدافه ات ـــل من الثبـ

جتماعية و هي التي و التغير و بذلك تصبح القيم االجتماعية هي المدعمة لألنظمة اال
 البناء االجتماعي.تحدد 

السوية و المواءمة مع تغيرات المجتمع و توجيه  شخصية الفردتعمل القيم على تشكيل  -
ء القيم افه في إطار معياري صحيح، حيث تهيحياته في المسار الصحيح و تحديد أهد

 1االجتماعية لألفراد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنهم. "
ــر المصــــتعتب - ــــي لمــدر األساسـ ــــدر عــا يصــ ــن الفـ ار ــــس و أفكــر و أحاسيــمن مشاعرد ـ

و طموحات و أمان و من ثمة أقوال تترجم في األفعال فهي المكون الحقيقي لشخصيته 
 المميزة عن غيره من الناس.

ـــكذل - ال في التوافق االجتماعي لألفراد فهي تهدف إلى تعديل السلوك ـــــب دور فعـــك تلعــ
نها تستخدم كمعيار التنبؤ بسلوك صاحبها كما أ و كذلك تساعد القيم االجتماعية على

 للحكم على هذا السلوك .
تعمل على ربط أجزاء الثقافة بعضها بالبعض األخر فترتبط العناصر المتعددة و النظم  -

عطاء هذه النظم أساسا عقليا يستقر في ذهن بدو متناسقة، كما أنها تعمل على إ حتى ت
  2أعضاء المجتمع المنتمين إليه.

                                                
، ص 2006، الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات، االسكندرية، المجتمع العربي:أحمد حمودة و آخرون،  1

101. 
 .25: بثينة عبد الرؤوف رشوان، مرجع سبق ذكره، ص  2
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د القيم االجتماعية على مواجهة التغيرات التي تحدث في المجتمع بتحديدها تساع -
االختيارات الصحيحة التي تسهل على األفراد حياتهم و تحفظ للمجتمع استقراره و كيانه 

 في إطار موحد.
ات المجتمعات و األمم إذ أنها المصدر ــــيول و طاقـــه مـــي في توجيــاســـعب دور أســـتل -

وجه و القانون الضابط و المنظم ألفكار و مشاعر و جهود و طاقات و موارد و الم
األفراد و المجتمعات و األمم، و ال ننسى أنها سياج و حصن تحمي األفراد من 

 1االنحراف إذا ما اتبعها بالشكل الصحيح.
 خصائص القيم االجتماعية: 2-1
 القيم ذاتية و شخصية: 1-2-1

شخصيته ارتباطا و ثيقا و تظهر لديه على صور مختلفة  ترتبط القيم بذات الفرد و   
من التفضيالت و االهتمامات و االختيارات و الحاجات و االتجاهات و األحكام، مما 
يجعلها قضية ذاتية شخصية يختلف الناس حول مدى أهميتها و تمثلها باختالف ذواتهم 

 شياء.و شخصياتهم و بناء على ذلك يختلف الناس في حكمهم على األ
 القيم االجتماعية نسبية: 1-2-2
بيان أهميتها و جدواها ي تختلف باختالف الزمان و المكان و االنسان، فتقديرها و أ      

نسان آلخر و من مجتمع ألخر و من مكان آلخر و من زمان آلخر فهي نسبية  تختلف من إ
ا يراه جيل بأنه قيمة مو هي مثار جدل و اختالف بين األشخاص و الثقافات و المجتمعات ف

 2يجابية قد يراه جيل آخر قيمة سلبية و هكذا.إ
 القيم االجتماعية متدرجة: 1-2-3

ب ــاء في مراتــــع األشيـــج عنه وضــــل ينتـــم القيم، فالتفضيـــاتفق العلماء على وجود سل   
د يحاول و درجات بعضها فوق بعض، و لذلك تهيمن بعض القيم على غيرها، فنجد الفر 

إن بعضها يخضع للبعض اآلخر عا و لكن إذا حدث تعارض بينهما فأن يحقق قيمه جمي
 وفقا لترتيب خاص به، فهناك قيمة لها أولوية في حياة الفرد عن باقي القيم.

                                                
 .138، ص 2007، عمان، ، دار الفكر2، طعلم النفس االجتماعييل عبد الرحمان المعايطة، : خل 1
 .                                                             43، ص 2002مركز االسكندرية، االسكندرية،  التلفزيون و القيم،: زكرياء عبد العزيز،  2
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نسان يحاول أن يحقق كل لقيم على غيرها و تخضع لها، فكل إو تهيمن بعض ا   
يحاول أن يخضع بعضها لبعض فيخضع األقل رغباته و لكنه ال يستطيع ذلك فنجده 

قبوال عند الناس لألكثر قبوال تبعا لترتيب خاص و البد من مراعاة بعض النقاط تتعلق 
 بفكرة  سلم القيم، أهمها:

أن فكرة ترتيب القيم سواء قيم الفرد أو الجماعة ترتيبا هرميا، هي فكرة بسيطة بالنسبة  -
 للحقيقة و الواقع.

ــم فيإن القي - ـــم ــ ــم القي دة ال تتغير بل ترتفع و تتخلص ــــة جامــــة ثابتــــذ مرتبـــ، ال تتخالسلـ
ــلــــو تع ادل المراتب و الدرجات فيما بينها تبعا لظروف الفرد و أحواله ـــبط و تبـــــو و تهـ

 و رغباته و اهتماماته .
الة واحدة ثابتة في سلم ح ى، و األشياء، والمعاني ال يظل علإن ترتيب قيم األشخاص -

قيم الشخص، بل يتغير بالنسبة لتغير نظرة الشخص للحياة على العموم و بالنسبة لنموه 
 1و تطوره. 

 القيم مكتسبة: 1-2-4
يتعلمها الفرد في نطاق الجماعة و عن طريق التنشئة االجتماعية حيث تتفاعل تلك     

ــي للفـــن النفســـالعوامل مع التكوي ــح األفــــه، حيث يصبـــــترد ذاـــ ــون ببعــــراد يهتمــ ـــض القيـ م ـ
 و تفضيلها على غيرها.

 القيم اجتماعية: 1-2-5
القيم ذات طبيعة اجتماعية و لها أثر بارز في السلوك العام و الخاص و في تحديد    

 2غير قليل من العالقات مع بعض أفراد الجماعة الكبرى التي نعيش فيها.
 ونات القيم:مك 1-3
: و يتضمن المعلومات و المعارف النظرية و األهداف، و عن المكون المعرفي 1-3-1

 طريقه يمكن تعلم القيم، و يتصل هذا المكون بالقيمة المراد تعلمها، و يشمل ما يلي:
 التعرف واستكشاف البدائل الممكنة -

                                                
 .156، 155ص  ص،، مرجع سبق ذكرهالتربيةعلم اجتماع :عبد هللا الرشدان،  1
 .166، 165بر نصر الدين، لوكيا الهاشمي، مرجع سبق ذكره، ص ص ا: ج 2
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 النظر في عواقب كل بديل. -
 االختيار الحر. -
 الختيار: و يشمل االختيار الحر، و الشعور بالسعادة ي النفسيالمكون الوجدان 1-3-2

 القيمة، و عن طريقه يميل الفرد إلى قيمة معينة.
 المكون السلوكي االرشادي الخلقي: و يشمل ما يلي:

 إعالن التمسك بالقيمة. -
 ترجمة القيمة إلى ممارسة. -
 بناء نظام قيمي. -
ــانب الـــي: هو الجـــ" و المكون السلوك - ر فيه القيمة على شكل سلوك ظاهري ــــي تظهذـ

 1أو فعل يستخدم في الحياة اليومية.
 في تنمية القيم االجتماعية: ستاذاألساليب التي يستخدمها األ 1-3
ضوع القيم إلى أن هذه القيم و يرجع سبب اهتمام علماء التربية و علماء االجتماع  بم   

المجتمعات إلى تحقيقها في المتعلم، من تتصل اتصاال مباشرا باألهداف التي تسعى 
ــحيث تقوي النسانية و القيم ة  بتقديم الخبرات اــــات المختلفـــة في المجتمعــــم التربويـــم النظـ

فراد عن طريق التنشئة االجتماعية التي تركز ساليب الحياة على األأو االتجاهات و 
 2وك المختلفة"على القيم مما يؤدي إلى التوافق في أنماط السل

فالمعلم هو العمود الفقري للمدرسة و الموجه و المرشد و المعين لطالبه، و من هنا    
كان دوره دورا هاما و ضروريا لتقويم االعوجاج و غرس قيم الفضيلة و الخير في نفس 

 3أبنائنا في هذه المرحلة العمرية."
ن جميع جوانبها لتكون "   إن المدرسة الحديثة تتطلع إلى بناء شخصية الطفل م

شخصية متكاملة غير خاضعة للصدمات، فهي تعلمه التفكير الصحيح و االيجابي 
ا مرغوبا فيه كشخص و في سلوكه و في طرائق تفكيره و ال يمكن أن يكون لتحدث تغيير  

                                                
 .93: نورهان حسن فهمي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 23، ص 1996، دار الفكر، القاهرة، القيم التربوية في القصص القرآنيسيد أحمد الطهطاوي،  2
 . 70، ص 1983التربية، دار المريخ، الرياض، : لطفي امد بركات، القيم و  3
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دون أن يكون مرتكزا على قيم اجتماعية و ثقافية ينطلق  ا و متكامال  هذا التغيير متوازن  
 1 منها."
"و منظومة القيم االجتماعية التي يعتنقها الفرد تولد لديه طاقات تدفعه للتصرف بما ال    

يتعارض معها و ارتباطه الشديد بها يجعلها ميزان يتحكم في أفعاله و تصرفاته فإذا حاد 
الضمير و من أبرز القيم التي ترغب المدرسة في  تأنيبعنها فإنه يشعر بألم ناجم عن 

ا ترافقه في حياته و في مختلف فل بها راسخة جعلها في ذهنه ال تزول أبد  تسليح الط
اعماله الصدق، العدل، و األمانة، و حب العمل، التعاون و التضامن، التسامح، احترام 

، فإذا بلغ هذه المرحلة فقد قطع شوطا كبيرا في لنفس و احترام اآلخرين و غير ذلكا
 2سبيل إعداده للحياة االجتماعية."

"    و المعلم المبدع في غالب األحيان يتحلى بالقيم االجتماعية التي يجمع عليها الناس 
ا على أن يهبها لتالميذه، و تدريس القيم من حوله فإن لم يكن مالكا لها فلن يكون قادر  

االجتماعية يعرف المتعلم بدوره في بناء وطنه و تطويره وفق منهجية علمية و على 
ــــــاء شخصيتـــة، بنـــراسخة و ـــأسس سليم ة ـــــع جوانبها المعرفيــــال من جميــــامـــــمتك ــــاء  ه بنـ
ة و الوجدانية و االجتماعية بحيث تتكاتف المعارف لديه فتمكنه من اتخاذ ـــــو المهاري

مواقف إيجابية، و البد من تخطيط األنشطة الالزمة كاألنشطة الخاصة بالبيئة من غرس 
شجار و تنظيف المحيط و االهتمام بالغابات و أشكال التضامن المتعددة و هذا األ

 3لتزويد المتعلمين بالقيم االجتماعية التي يحتاجونها."
نه من الضروري غرس أاالجتماع و علماء التربية يرون  نستشف مما سبق أن علماء   

ما لها من أثر ايجابي في القيم المرغوب فيها في العملية التربوية و تنميتها، و ذلك ل
تزان سلوكهم و تنمي إتعمل القيم على تكامل شخصيتهم و سلوك التالميذ، فعلى نطاقهم 

                                                
، دار المسيرة تعلم القيم و تعليمها تصور نظري و تطبيقي لطرائق و استراتيجيات تدريس القيم:ماجد زكي الجالد،  1

 .82، ص 2005للنشر و التوزيع، عمان، 
، دار المعرفة الخليج العربيالتفاعل الثقافي بين مصر و مجتمعات : منى البر حافظ عبد الرحمان و آخرون،  2

 .156، ص 1996 االسكندرية، الجامعية،
، مؤسسة أم القرى أسس و مهارات بناء القيم التربوية و تطبيقاتها في العملية التعليمية: إبراهيم رمضان الديب،  3

 .73، ص 2007للترجمة و التوزيع، 
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لديهم القدرة على مواجهة القيم السليمة، و التخلي عن القيم السلبية، و الموازنة بين 
 مصالحهم الخاصة و مصالح المجتمع الذي يعيش فيه.

جتماعية و الحوار االجتماعي ا على االتصاالت االقادر  "يجب على المعلم أن يكون    
فراد الجماعة االجتماعية للقسم الدراسي و المدرسة ككل، ذلك ألن الموقف الذي مع أ

 تتأثريعمل فيه المعلم يتطلب وجود تالميذ، إدارة، آباء من عناصر اجتماعية تؤثر و 
الطفل على الحياة االجتماعية،  يتدرب فيها1بالمعلم حيث ان المدرسة مؤسسة اجتماعية" 

بالمعنى الواسع و يتمرن على المعرفة و كيف يعيش وسط الجماعة و ضمن المجتمع 
( و المدرسة تساعده على  الخارجي يتعرف على مواصفاته ) أوامر، نواهي، قوانين، ثقافة

ه هو المعلم تجاه المتعلم، فيساعدو صقل شخصيته و الذي يقوم بتلك المهمات بلورة 
لى تشرب القيم االجتماعية السائدة في مجتمعه، لتسهيل عملية التكيف االجتماعي له،  ع

يكون ذلك بجذب التالميذ و تحبيبهم في الجو الدراسي و المشاركة في النشطة الدراسية 
 2و زرع الثقة في نفوسهم."

نصف "و تشير االحصاءات في البلدان العربية، إلى أن الشباب يشكلون أكثر من    
في بعض هذه   %65عدد السكان في أغلبية البلدان العربية، و ترتفع هذه النسبة إلى 

التدابير و األساليب الناجعة البلدان، و هذه الحقيقة الديموغرافية، تجعلنا نفكر في تحديد 
القيم لدى المتعلمين و الشباب، خاصة و أن الشباب العربي يواجه تحديات  لتنمية
ــمصي ــــوده و كرامتــــتستهدف وج ة،ــــريــ ـــرح أه، و تطـــــه بل و إنسانيتـ ات كثيرة، ــمامه مهمـ

 و كبيرة، ينبغي توفير االمكانات المالئمة للقيام بها.
ما هو أكيد، أن التربية على القيم، هي حصيلة مجموعة من الجهود التي تقوم بها    

يمية و غير التعليمية، و أنه ال يمكن مؤسسات المجتمع الرسمية و غير الرسمية، التعل
غرس هذه القيم بشكل كلي داخل الكتب و المقررات الدراسية، بل يعتمد بالدرجة األولى، 
على الممارسات و التطبيقات التي تتم داخل المؤسسة التربوية أو خارجها، كما ان 

ـــالتربي ــــى القيــــة علـــ ــة مستمـــــم عمليــ غي العمل بشكل دائم على تكوين الفرد رة، بحيث ينبــ
 و تنمية وعيه.

                                                
 22،ص 1993العربي، القاهرة،  ، دار الفكرروح التربية و التعليم: محمد عطية األبراشي،  1
 .23: نفس المرجع السابق، ص  2
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و ال يمكن أن يتم ذلك، إال من خالل خلق بيئة تعليمية مناسبة، تشجع التالميذ على    
رس، الذي يجب أن يكون قدوة اكتساب هذه القيم، كما يتحدد هذا الدور من خالل المد

ـــمحسنـــــة أ فاضل الذي تتجسد في شخصيته تلك القيم، ام التالميذ و قيامه دور المربي الـــ
ن القيم قات ودية بينه و بين التالميذ، ألو يكون عال الديمقراطيةو يكون أقرب إلى 

متمثلة على األوراق، بل ينبغي أن تكون و عبارات مكتوبة ا أليست ببساطة، حديثا عابر  
 1بمدرسيها و إدارتها و متعلميها: متمثلة في حياة المدرسة."

 أسلوب القدوة:1-4-1
ا ا و صعبة جد  "القدوة في التنشئة االجتماعية هي من أنجع األساليب، و هي سهلة جد     

ا و مناهج معقدة و إنما تتطلب التزاما صادقا من في ذات الوقت، فهي ال تتطلب علما كثير  
ا، إما أن األفراد بما يدعون إليه، " فالقدوة التي يقتدي بها الطفل ثم الصداقات التي يكونه

 تبني المرء إن كانت صالحة أو تهدمه إن كانت شريرة." 
إن القدوة تقدم األفكار و المعاني و القيم بلغة عملية، تحول المثل إلى واقع، مما يمهد    

للمقتدي لطريق لتمثل القيم و المعاني و تحويلها بدوره إلى سلوك عملي... و تعتمد القدوة 
قليد و المحاكاة، و اللذان يعتبران من آليات التفاعل على عنصرين هامين هما: الت

االجتماعي، فاألطفال يقلدون عموما األكبر منهم إدراكا لخبرتهم الواسعة، و يرغبون في 
ــيل أدوارهــــتمث ـــ ــاة فهـــــة، أما المحاكـــــم االجتماعيـ ة استيعاب و تبني لمعتقدات الغير ــــي عمليــ

 2هم دون مناقشة أو تحليل او نقد.و آرائهم أو أفعال
و حتى تكون القدوة مؤثرة و فعالة في نفوس التالميذ البد للمعلم االلتزام بمجموعة من    

األسس و القواعد التي تمكنه من القيام برسالته على أتم وجه و من هذه األسس القواعد ما 
 يلي:

ضع اعتزازهم و مدعاة أن تكون شخصية المعلم محببة لدى تالميذه، و أن يكون مو  -
ــلفخ ــ ــاتهــــرهم و مباهــ م، و المعلم المحب للتالميذ، يزيد من تعلقهم بشخصيته و بالمثل ـــ

 و القيم التي يتمسك بها.
                                                

، مكتبة 21، مجلة عالم التربية، العدد دور المدرسة في التربية على القيم، التربية على القيمأغالل فاطمة الزهراء،  :1
 .294، 293ص ص ، 2012دة، الدار البيضاء،النجاح الجدي

، 31 ، ص ص2006الجزائر، ،، منشورات جامعة باجي مختار، عنابةاعيةمؤسسات التنشئة االجتم: مراد زعيمي،  2
32. 
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 أن يكون سلوك المعلم معزز للقيم العليا التي تحرص عليها األسرة. -
لنبوية و القصص ضافية متنوعة للمقتدي كالسيرة اأن يقوم المعلم بتوفير مصادر إ -

 القرآنية و المشاهدات اليومية و الشخصيات المعاصرة.
ــــأن يق - ـــوم المعلـ ــار أفضــــــم باختيـ ــل القـ ــــدى تبعـــ ة متفق على صالحيتها ـــــر ثابتــــــا لمعاييـ

 و الصفات الحسنة التي يمكن اكتسابها من خالل النشاطات المدرسية.
 أسلوب القصة: 1-4-2
"تعد من أثر الوسائل فعالية في تنمية القيم و هي مزيج من الحوار و األحداث و الترتيب    

مكنة و األشخاص و الحاالت االجتماعية و الطبيعية التي تمر بها الزمني مع وصف األ
شخصيات القصة، و للقصة دور كبير في ترسيخ القيم و خاصة االجتماعية، و قد كانت 

ــــوسيل ــــل التربية من وسائــ ـــة القيـــــة و تنميـ ـــم و استخــ ــــراج المثــ ل، واستخدمت ألغراض شتى ـ
 1و خاصة غرس القيم كاألمانة و الصدق."

"و أسلوب القصة يعتبر من أنجع الوسائل التربوية لغرس القيم فهي تشد انتباه السامع بما    
تبعثه من إثارة و من مشاركة وجدانية فيها من تشويق و حبكة و تحدث أثرها في النفس بما 

ألشخاص القصة و قد تنفعل النفس بالمواقف من خالل أبطالها و شخصياتها و أحداثها 
 لذلك فإن القصة تمثل أروع األمثلة لنماذج بشرية يمكن استلهام العبر منها و غرس القيم.

اسب و ذلك من أجل وقت المنيستطيع أن يوظف القصة في ال األستاذ الذي يمتلك الكفايات
التلميذ الكامنة في  بية من خالل إثارة أحاسيسالقيم االيجاالوصول إلى كينونة التلميذ لترسيخ 

 2ه."داخل
م لدى التالميذ أنها تشد لقصة كوسيلة من وسائل تنمية القيم ميزات اـــــل من أهــــو لع   

ا و تنبثق مواقفها ـــــلتأمل في معانيهو توقظ انتباهه، دون توان أو تراخ، فتجعله دائم ا القارئ 
 و التأثر بشخصيتها و موضوعها حتى آخر كلمة .

"واستخدام القصة في التعليم الصفي، ينبغي أن يكون هادفا و ممتعا و مناسبا بحيث يتيح    
 المجال لتنمية القيم و المعايير السلوكية االيجابية لدى الطلبة.

                                                
 .151، ص 1988، مكتبة ابراهيم الحلبي، المدينة المنورة، القيم االسالمية و التربية: علي أبو العينين،  1
سة طيبة للنشر مؤس مصادرها (، –أسسها  -القيم التربوية و األخالقية ) مفهومها: إيهاب عيسى المصري و آخرون،  2

 .188، ص 2013و التوزيع، القاهرة، 
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ـــألمثلا البد أن نذكر بعض اـــــو هن ــة في استخـــ دام القصة في الفصل و التي تناسب الزمان ــ
 و المكان و نذكر منها:

ــقص - ــاء و دعوتهـــــيـــص األنبــ ـــم، و قصص العلمــ ــم و قصــــاء و اكتشافاتهـ ال ـــــص األبطـ
ــادهـــــو جه  م و تضحياتهم، و قصص الفقراء، و صبرهم و تحملهم، و قصص الخلفاءـ

و أماناتهم و عدلهم، وقصص الزهاد وورعهم، و في ذلك كله قيم يتعلمها الطالب من 
 خالل المواقف التي تذكر فيها.

كما يمكن استخدام األشرطة المصورة التي تحتوي على قصص قصيرة و التي يمكن  -
من خاللها أن يكتسب المتعلمون السلوكيات التي تنمي لديهم القيم المرغوب تعليمها 

م و يشترط أن تكون مختارة بدقة و معدة إعدادا تاما، و يمكن للمعلم أن يطلب من إليه
ـــــالمتعلمين التعليق على الشريط المصور أو يطرح بعض األسئل ة مشاهدته ــــة في بدايــ

أو نهايته بغرض توجيه المتعلمين نحو البحث عن القيمة الموجهة أو المراد تعلمها من 
 خالله."

 ب الترغيب و الرهيب:أسلو  1-4-3
إن أسلوب الترغيب و الترهيب من أهم األساليب التربوية في غرس و تنمية القيم، حيث    

أنه من األساليب التي ال يستغني عنها المربي في كل لحظة، و في كل مكان، و ال يمكن 
ــــتحقي ـــداف التربيــــق أهـ ــم يعـــا لــة، مـ ائج سارة أو مؤلمة وراء عمله و اك نتـــان أن هنــرف االنسـ

 سلوكه، فإن عمل خيرا نال السرور و الحالوة، و إن فعل ذاق األلم و المرارة.
و لكن السؤال يطرح نفسه و متى و كيف يمكن استخدام هذا األسلوب لتنمية القيم لدى 

علم على هذا السؤال فإن هناك مجموعة من األسس و القواعد على الم لإلجابةالتالميذ؟ و 
 سلوب مثمرا و فعاال، منها:أن يراعيها حتى يكون هذا األ

 أن أسلوب الترغيب أفضل من أسلوب الترهيب و أطول أثرا و أعمق تأثيرا. -
ــأن يستخ - يذ و موضوع التعليم، ـــبرات التالمـــة لخــــيب و الترهيب بطريقة مناسبــــدم الترغــ

 و البيئة السلوكية المحيطة بالمتعلم.
كون العقاب في حالة استخدامه موجها لمصلحة المتعلم و ليس تفريغا لغضب أن ي -

 يحافظ على استمرار رغبته في التعلم.المعلم، و ان يتضح ذلك للمتعلم بحيث 
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"كذلك هناك العديد من الجهات األخرى التي تسهم في تربية القيم لدى الفرد منذ بداية    
و هناك العديد من وعة، المنهاج، ربوي، االداب المتنحياته كالمؤسسات التربوية، المناخ الت

ـــل  ـــــاكـــن العمــ الطرائق التي حاول من خاللها اآلباء و المعلمون و المؤسسات الدينيـــــة و أمـ
التفسير و الشرح، و المجتمعات نقل قيمهم من خاللها و تشكيلها و التأثير فيها، و ذلك عبر 

 1ز، العقوبات، و العديد من الطرائق األخرى."، و الجوائالوعظ، القواعد
  قيم المواطنة : فعيلفي ت األداء التربوي لألستاذدور  -2
 صائص المواطنة:خ 2-1
هم القانون، الوقوف على فان و مسؤولياته، سقوق االنحب وعيتشمل ال :ةمعرفي المواطنة -

 ت فيه.نشأيخية للوطن الذي ر افية و التار ية و الجغرفمشكالت المجتمع المع
المواطنة وجدانية: تشمل تقدير القيم السياسية مثل الحريـــــة و الديمقراطيــــة و المساواة،  -

 و السالم المستمر بين الشعوب و االنتماء و الوالء للوطن.
ــــا - ـــــــة في الحي ـــــة الفعال ــب المشاركـ ــــ ـــــالك أساليـ ــــل امت ة السياسيــــة المواطنة مهاريــــــة: تشمـ

 2و االجتماعية و اتباع قواعد السلوك الصحيح المراعي لحقوق االنسان.
المواطنة انتماء بالروح و ليس بالمكان، فمولد الفرد في مكان معين غير كاف ليكون  -

 مواطنا يتمتع بالحقوق و الواجبات.
 أخطار.المواطنة هي االخالص و الوالء للوطن و الدفاع عنه ضد ما يتعرض له من  -
 تتفق مع أدوار المواطنة و مفهومها المتعددة في المجتمع الديمقراطي. -
 المواطنة تتطلب حقوقا من قبل الدولة وواجبات من قبل المواطن. -
المواطنة تقتضي وجود مكان معين يستقر به االنسان فترة طويلة يتشرب خاللها حب  -

 3الوطن 
 أهمية المواطنة: 2-2
 معارف المدنية.تنمي القيم الديمقراطية و ال -
 تسهم في الحفاظ عل استقرار المجتمع. -

                                                
 .49: زينب حسن زيود، مرجع سبق ذكره، ص  1
 16، ص 1994، دار القلم، دمشق، قراطيةء الديمىهي المواطنة؟ سلسلة مباد ما : نبيل الصالح، 2
 .24مرجع سبق ذكره، ص  ،رعبد الرؤوف عام : طارق  3
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 تنمي مهارات اتخاذ القرار و الحوار و احترام الحقوق و الواجبات لدى الطالب. -
المواطنة تحدد حقوق الفرد وواجباته داخل حدود دولته مثل دفع الضريبة و تطبيق  -

 1ة.القوانين و أداء الخدمة العسكري
و المذهبية و العرقية و التي تغذيها القوى الرأسمالية  تضع حدا للصراعات الطائفية -

 الكبرى.
تتصدى للحالة الراهنة التي تحاول تمرير الديمقراطية الشكالنية و تعززها بمنظومة من  -

الحقوق و الواجبات المعززة بالدستور و التشريعات المطبقة على األرض أي تجاوز 
 الديمقراطية المظهرية.

اري يحاول أن يتجاوز حالة احتجاز التطور الراهنة إلى مجال تعطي أفاقا لنضال حض -
الحديثة، مبنية على أسس سيادة القانون و الفصل بين السلطات بناء الدولة الديمقراطية 

 2و احترام الحريات العامة و احترام حقوق االنسان.
ي بشكل المواطنة فكرة اجتماعية و قانونية و سياسية ساهمت في تطور المجتمع االنسان -

ــدل و االنصــــاف، و إلــــى الديمقراطيــــة  كبير بجانب الرقي بالدولـــة إلى المســــاواة و العــ
  3و الشفافية.

 المواطنة:مكونات  2-3 
للمواطنة عناصر ومكونات أساسية ينبغي إن تكتمل حتى تتحقق المواطنة وهذه المكونات   

 هي:
ء بأنه النزعة التي تدفع الفرد للدخول في إطار اجتماعي : ُيعرف االنتما : االنتماء2-3-1

فكري معين بما يقتضيه هذا من التزام بمعايير وقواعد هذا اإلطار وبنصرته والدفاع عنه في 
 .  (4)مقابل األطر االجتماعية والفكرية األخرى 

                                                
 .15 ، صمرجع سبق ذكره  صالح،ال: نبيل  1
ى جتماعية للصف التاسع أساسي و مدالقيم المرتبطة بمفهوم المواطنة في مناهج المواد اال: إيمان عز الدين ابراهيم،  2

 .74، ص 2013،رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة، اكتساب الطلبة لها
، دار الشبل للنشر و التوزيع ، الرياض، بية السعوديةالمواطنة و تطبيقاتها في المملكة العر : محمد إبراهيم الحسان،  3

 .55، ص 1995
، مركز االنتماء االجتماعي للشباب المصري : دراسة سوسيولوجية في حقبة االنفتاح ،نجالء عبد الحميد راتب : 4

 .57، ص 1999، المحروسة للنشر، القاهرة
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ــو شعـــــاء هــــ" و االنتم تقاء بوطنه الص لالر و إخ يعمل بحماس ل المواطنـــي يجعـــلـور داخـ
حساس تجاه أمر معين يبث على الوالء له و استشعار الفضل في و للدفاع عنه أو هو: إ

 1السابق و الالحق."
نه ُيعد من إاعي يعاني من  التعقيد والغموض ،فن مفهوم االنتماء االجتمأوعلى الرغم من 

ويميل الباحثون في علم  ،معاصرةسيولوجية والتربوية الأكثر المفاهيم تداوال  في األدبيات السو 
االجتماع إلى تحديد االنتماء االجتماعي للفرد وفقا  لمعيارين أساسيين متكاملين هما : العامل 

ثم العامل الموضوعي  ،ء لجماعة معينة أو عقيدة محددةالثقافي الذاتي الذي يأخذ صورة الوال
ــالذي يتمثل في معطيات الواقع االجتماعي الذي يحيط بالف ــ ــــاء الفعـــــرد أي االنتمـ ــلي للفـ رد ـــ

فالوالء هو الجانب الذاتي في مسألة االنتماء يعبر عن أقصى حدود المشاركة أو الجماعة ،
 .( 2)الوجدانية والشعورية بين الفرد وجماعة االنتماء 

الفرد  يعتبر االنتماء مكون ضروري و مالزم للمواطنة و هو االحساس و الشعور الذي يجعل
يعمل باجتهاد و إخالص هادف، بذلك إلى االرتقاء بوطنه نحو الفضل و يرجع ذلك إلى 
الرابطة القوية، و العالقة الوثيقة، بين الفرد و مجتمعه، و تتمثل هذه العالقة في االنتساب، 
فاالنتماء يحقق للفرد صفة المواطن و يجعله يندمج في خصوصيات وطنه متحليا بسلوكياته 

 .ه االجتماعيةمو قي
ن االنتماء أيضا يكون بشكل دائم و مستمر، و يكون ذلك عن طريق المصير أأي    

أن  ،، تربط بين الفرد و وطنهة قويةالمشترك بينه و بين وطنه، فهو شعور و رابطة ذاتي
ـــود قـــوج ــاسم مشتـ ـــن و بين بقيــرك بين المواطـ و الجوار راد في المجتمع، كصلة الدم، ـــة األفـ

 يكرس نوعا من الطمأنينة. و الموطن و أسلوب العيش،
 : الحقوق : 2-3-2
و هي في نفس الوقت  ن مفهوم المواطنة يتضمن حقوقا يتمتع بها جميع المواطنينإ   

 واجبات على الدولة و المجتمع منها:
 _ أن يحفظ له الدين.

                                                
 .84، مرجع سبق ذكره، ص : حسين حسن موسى 1
نسق االنتماء االجتماعي وأولوياته في المجتمع الكويتي المعاصر : مقاربة سوسيولوجية في جدل  ،فةسعد وطأعلي  : 2
 ، الكويتمجلس النشر العلمي  في  108، العدد دراسات الخليج  والجزيرة العربية، مجلة النتماءات االجتماعية واتجاهاتهاا

 . 133 ، ص2003
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 _ أن يحفظ له حقوقه الخاصة.
 _ توفير التعليم.

 لرعاية الصحية_تقديم ا
 _ تقديم الخدمات األساسية.

 _ توفير الحياة الكريمة.
 _ العدل و المساواة. 

 _ الحرية الشخصية ) حرية التملك و حرية االعتقاد و حرية الرأي(
 1هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين بدون استثناء .

 : الواجبات  2-3-3ً
في الواجبات المترتبة على المواطن باختالف الفلسفة تختلف الدول بعضها عن البعض "    

التي تقوم علها الدولة، فبعض الدول ترى أن المشاركة السياسية في االنتخابات واجب 
و هذه الواجبات يجب أن يقوم بها كل مواطن حسب  وطني، و بعضها اآلخر ال يرى ذلك

 2وجه و بإخالص"  ديتها على أكملمكانياته وعليه االلتزام بها و تأقدرت و ا
 ويمكن إيراد بعض واجبات المواطن في الجزائر:    

 احترام النظام  -1
التصدي للشائعات التي تساهم في زرع التفرقة وتأجيج الصراعات السياسية  -2

 واالجتماعية والمذهبية.
 .عدم خيانة الوطن -3
 .الحفاظ على الممتلكات العامة -4
 .من األطراف المعادية الدفاع عن الوطن في حال تعرض للغزو والهجوم -5
 .التكاتف مع أفراد المجتمع -6
خالص والدقة في أداء األعمال الحكومية والمجتمعية التي تهدف لخدمة أفراد اإل -7

 المجتمع 

                                                
 . 84، 83، ص ص : حسين حسن موسى، مرجع سبق ذكره 1
 .85: المرجع السابق نفسه، ص  2
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واجبات و الحقوق و سيادة الروح المما سبق أن المواطنة ترتكز على دعامة  نستنتج
لمواطنة هي عبارة عن شعور الديمقراطية و الحفاظ على الممتلكات العامة، كما أن ا

ن هذا الشعور ال يكون بنفس ن حول الوطن الذي ينتمي إليه، و إيتكون لدى المواط
الدرجة عند جميع المواطنين في بلد واحد، بل هو متفاوت قد يزيد أو ينقص، و يرجع 
ذلك إلى تأثير العديد من العوامل المتعلقة بشخصية المواطن نفسه، أو بطبيعة عالقته 

 الئه له.وو 
ـــد قيــــتع  ،الشاملة، و التحضر إن صح التعبير ة عامل هام من عوامل التنميةــــم المواطنـ

و ال يمكن االستغناء عنها عند و ضع الغايات التي يريد أي مجتمع بلوغها و هي 
ا ألهميتها في رسم سلوك المواطن ومدى تعاونه مع الدولة تكوين مواطن صالح، نظر  

 لحة العامة.لتحقيق المص
 قيم المواطنة: فعيلفي ت األستاذاالجراءات التي يتبعها  2-4

في  ، فهو المحور الرئيسيكبير تالميذتنمية المواطنة لدى ال في ستاذإن دور األ       
من أجل تربية المواطنة  ذستاو إن الممارسات اإليجابية لأل ،العملية التربوية والتعليمية

المهارية  دها عالقات منسجمة في المجاالت المعرفية والبد أن يساعده في إيجا
 والوجدانية.

" إن تفعيل قيم المواطنة اليوم يعد موضوع التربية الحديثة، فتربية النشء على المدنية     
خ، ـــة، و التاريـــفي المتوسطات، لها عالقة وثيقة بالحقل المعرفي لمادة معينة كالتربية المدني

ة، ـــــــة التعليميــــــمن خالل الجهود التي تقوم بها األطراف الفاعلة في العملي و ال يتم ذلك إال
 1و من بينهم األستاذ."

المجتمع،  ة فيا في ترسيخ قيم المواطنة السائدساسي  أا و ا هام  يلعب دور   ستاذعليه فاأل و 
ــن مادته الدراسية متعمقفإذا كان المعلم متمكن م يرا و احترام ــــدرا كبــــه يكسب قــــنإا، فــــا فيهــ

معاملة يظهر فيها عليهم فكريا، فإذا أضاف إلى ذلك  التأثير، و بالتالي يسهل عليه تالميذال
في االتجاه القيمي  بالتأثيريمكن المعلمين  جهات النظام السياسي القائم فهذاإيمانه بتو 

ا التفاعل ــــع التالميذ عالقات يسودهيجعلوا عالقاتهم م نأللتالميذ، لذا وجب على المعلمين 
                                                

1 Guy Lapostolle, Fiches De sciences de L’éducation, édition Ellipses, France, 2010,P 
141 
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، ألن القيم التي يؤمن بها الفرد تجاه وطنه، ما عن الجديد حتى يكون ترسيخ القيم و البحث
 هي إال مرآة تعكس سلوكه. 

و يمكن فهم الغاية المثلى للنظام التربوي في الجزائر من االستقالل إلى يومنا هذا تكوين   
لة، و قيمها لرموز الدو الوطنية لبالده، في احترام تام  الدينية و المواطن المتشبث بالثوابت

ه ـــــدرك لواجباتــــالمو ألمته،  بانتمائهالمعتز و المتمسك بشتى روافدها، و  ،الحضارية المتفتحة
ه و مجتمعه، ليساهم ــو حقوقه، و تعريفه بالتزاماته الوطنية و بمسؤولياته تجاه نفسه و أسرت

 يمقراطية.في الحياة الد
ن علم االجتماع و السياسة، فسرا لفظ القيم بأنها كل ديثنا عن قيم المواطنة نقول إ"و في ح 

امر مرغوب فيه بصفة مشتركة داخل مجموعة اجتماعية ما، و على هذا األساس يمكن ربط 
ــــالتربية على المواطنة و حقوق االنسان بثالثة مستويات تشكل المج ا ــــد فيهـــتي تتجســــاالت الـ

ــمختل ـــف مظــ ــــاهر ترسيـ ــــافـــخ ثقــ ــواجــــق و الــــة الحــ  ب و الديمقراطية.ـ
 المستوى البيداغوجي: 

أسلوبا تعليميا يدمج هذه القيم في منهاج المواد الدراسية و ديداكتيك تدريسها،  باعتباره   
ا، و تفتح فكر المتعلم و سلوكه على فتصبح جزءا من برنامجها، و تشغل مكانا ما في كتبه

 قيم الكرامة و الحرية و المواطنة و االختالف، و غير ذلك من حقوق االنسان.
 المستوى التربوي: 

أي وسائل  ،"المدرسة الموازيةب" حدها معنية، و لكن هناك ما يسمىليست و  فالمدرسة    
 اإلعالم و االتصال الحديثة التي تلعب دورا مهما.

 ى الثقافي المجتمعي: المستو 
ليستا معزولتين عن البنية الثقافية  الممارسة البيداغوجية، و الممارسة التربوية أيضا، إن    

اهتمام بالشأن التربوي، التفكير في نجاح  ا يلزم الفاعلين الذين لهمالمجتمعية عامة، مم
 1للممارستين المذكورتين دون انسجامهما مع ممارسة تشملهما."

                                                
،نشرة تواصلية  4، مجلة فضاءات تربوية، العدد ،" قيم المواطنة و تنمية السلوك المدني أية عالقة؟: الحسن الطاهري  1

 .70، 69، ص ص 2008، ماي التعليم المدرسي، صفرو، المغربدرها نيابة قطاع تص
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أيضا ختلف ت، و خرآل من أستاذتختلف  لها أبعاد متعدد ستاذأن شخصية األنستنتج نا وه    
ا لترسيخ قيم المواطنة لدى عندهم و األساليب التي يستخدمونهمفهوم المواطنة لتبعا 
 ، والتي نوردها في النقاط التالية :النشء

 :قيم المواطنة تنميةو  ستاذفي ( لألالبعد المعرفي ) الثقا 2-2-1
م ـــو يقصد به تعليم المعلومات و المفاهي، يتعلق بالمعلومات و المفاهيم"البعد المعرفي      

تشكل الوعي السياسي لديهم بطبيعة النظام السياسي و المعارف السياسية لألفراد، بحيث 
داخل المجتمع و خارجه، و يتم اكتساب هذه المفاهيم و المعلومات من خالل الثقافة 

 ي يكتسبها الفرد عبر عملية التنشئة بواسطة مؤسسات اجتماعية مختلفة. السياسية الت
العلماء هنا على أهمية الدور الذي تقوم به المدرسة في التأثير على درجة يجمع و       

 1مصادر هذا الوعي." الوعي السياسي، و اعتبارها أهم
ا جوهريا ي تمثل عنصر  من خالل المعارف و المعلومات الت البعد المعرفي يتجلىو "      

لنوعية المواطن الذي تسعى لمؤسسات المختلفة في المجتمع ومن بينها المدرسة االعداد 
له، ال يعني ذلك بأن األمي ليس مواطنا يتحمل المسؤولية و يدين بالوالء للوطن، كما ان 

الذي  ، و المعلم جزء ال يتجزأ من المجتمع2"التربية للمواطنة تنطلق من ثقافة الناس 
 ويقتضي ذلك :يعيش فيه و عليه مهام يقوم بها لتحقيق المنظومة التربوية، 

وربطها  بلورة المفاهيم المجردة واالتجاهات اإليجابية تدريب المعلم على كيفية        
المجتمعية،  من المقررات الدراسية أو القضايا والمشكالت بالموضوعات المتاحة سواء

 . مؤولياتهبمسسة حقوقهم وااللتزام ب من ممار وتمكينه الطال
 ترجمة خبراته اإليجابية إلى ممارسة فعلية في المواقف كما إنه حرص المعلم على         

و من  3." يكون سلوكه مطابقا  ألفكاره التي يبثها في عقول التالميذ التعليمية المختلفة وأن
 سمات المعلم المعزز لالنتماء الوطني، التالي:

                                                
 .121، فاروق جعفر عبد الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص :أماني محمد طه 1
 .160: المرجع السابق نفسه، ص  2
، دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث ثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعوديأعثمان العامر،  :3

 .15ص ، 2005، وي، الباحةعشر لقادة العمل الترب
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وعلى إعادة الحيوية للصف على إشراك جميع التالميذ في عملية التعلم،  أن يعمل  .1
وتصليح الخطأ الناجم عن التركيبة الهرمية له، والتخلص من النماذج السلبية في 

 النظر إلى السلطة الرأسية أو األفقية.
لتقاء لكل التوجهات واألفكار واآلراء التي تعكس إوهو الذي يجعل من الوطنية موضوع  .2

وعا  من التعددية الثقافية والفكرية في المجتمع، وتنمية السلوك االجتماعي واألخالقي ن
يجاد جذور لها في سلوكيات التالميذ،و يتعامل مع تالميذه بموضوعية  المسؤول وا 

 1"بغض النظر عن أية أبعاد عشائرية أو اجتماعية أو طائفية.
، ويقود التجديد وصناعة للغاتقافية في الفنون والعلوم واوأن يكون  لديه سعة ث .3

المجتمع وفقا  لمقتضيات العصر، وقادر على التعامل مع تجديد الثقافة المحلية 
 والتفاعل مع الثقافة العالمية، بدال  من التلقين أو االنبهار والتوقف عند كل جديد.

كما يستطيع التدريس بأساليب منطلقة من منهجية المستقبل، ويمتلك أكثر من لغة  .4
 عمل على التوفيق بين اآلراء وبناء وجهة نظر متطورة ومتغيرة.وي

ويراعي التعددية الثقافية في  وهو المعلم الذي يهتم بالتفاعل مع الخصوصيات األخرى، .5
 تدريسه وتقويمه، وأن يكون لدى المعلم الوعي الكامل بالعوامل السياسية والثقافية

 .واالجتماعية التي تؤثر على عمله
كون له دورا  في نشر ثقافة السالم، وااللتزام بمبادئ العدل والتسامح وهو الذي ي .6

والحوار واالحترام بين أفراد المجتمع والجماعات والشعوب المختلفة بتنوعها العرقي 
 2والديني والثقافي "

 قيم المواطنة تفعيل في  ستاذأللالبعد ) المهاري (  2-2-2
قلية، مثل: التفكير الناقد، و التحليل، و حل المكالت و يقصد به لمهارات الفكرية و الع      

و غيرها، حيث إن المواطن الذي يتمتع بهذه المهارات يستطيع تمييز األمور، و يكون 
 1أكثر عقالنية و منطقية فيما يقول و يفعل ."

                                                
 113ص  2005، لمكتبة العصرية، بيروتا، أيسر التفاسير لكالم العلّي الكبير، أبي بكر الجزائري   :1
تطوير كفايات المعلم في ضوء المعايير الجودة في التعليم العام، دراسة مقدمة للقاء السنوي بشرى بنت خلف العنزي،  2

 . 34، ص 2010، لمملكة العربية السعودية، القصيما ،الرابع عشر
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ليات ومهارات واتجاهات وأنماط سلوكية و إن ما تتطلبه مهنة المعلم من كفايات ومسؤ        
باينة في التربية من أجل المواطنة يجعلنا نتفق على أن المعلم وراء مفهوم المواطنة مت

، وكان من الطبيعي أن يكون الطالب نتيجة تربوية متميزة نحو المواطنة، سيما الواعية
ن خالل الممارسات وأن للمعلم دور كبير في تأكيد مفهوم المواطنة ببعدها المهاري م

، من خالل لميقترح التأكيد على آليات ترتقي بمستوى أداء المع، لذلك اليومية لطالبه
لمواقف اليومية في تنمية تنمية مهاراته وقدراته وأسلوبه التعليمي حتى يستطيع استثمار ا

 ، ويقتضي ذلك :المواطن لدى الطالب
 –الحرية  –االنتماء  –تعزز مفاهيم وأبعاد المواطنة عند المعلم ) خدمة المجتمع   .1

ركة السياسية .. ( في صورة سلوك يستطيع أن يدرب عليها التالميذ في األنشطة المشا
 الصفية و الالصفية.

القانون في نفوس الناشئة و الشباب لكون التقيد بهاتين  غرس حب النظام و احترام .2
 الفضيلتين من مظاهر التمدن و الرقي.

به مع العمل من أجل غرس حب الوطن في نفوس الناشئة و الشباب ليزدادوا اعتزازا  .3
 تقدمه وا عالء شأنه .

 2"ا كان نوعه في نفوس الناشئين .غرس حب العمل أي   .4
 .3و المجتمع" فوائده للفرديصوغ كلمة تعرف بالعمل التطوعي و توضح  .5
، بتغير طرق الراهن للتربية من أجل المواطنة ير الوضعيوبصفة عامة على المعلم تغ .6

ائمة على المشاركة في تكوين المعرفة وتشكيلها التدريس الحالية بطرائق تدريس ق
 واكتشافها.

وكونه مشجعا  لألنشطة الطالبية بالمدارس من خالل تنمية مشاعر االنتماء لدى  .7
 الطالب. 

                                                                                                                                                   
 .160: أماني محمد طه، فاروق جعفر عبد الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .158، 157 ص ص : حسين حسن موسى، مرجع سبق ذكره، 2
 .165لسابق نفسه،ص ا: المرجع  3
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مستجليا  المتغيرات المحلية والعالمية، ومحاوال  تعريف الطالب بها، وتشجيع تعاملهم  .8
 صل بدال من الرفض واالنزواء.معها بفكر مبتكر وقادر على التالقي والتوا

كونه قدوة ومثال  أعلى لطالبه في حب وطنه، واالنتماء إليه، ويظهر ذلك في أقواله  .9
 1وفي المظاهر السلوكية الدالة."

وجب على المعلم أن يركز على مشاركة المتعلمين في اإلدارة مما يزيد من الترابط  .10
 2ب دور إيجابي في المدرسة."بينهم، يغرس فيهم قيم االختيار، و يسمح لهم بلع

 قيم المواطنة: فعيلوت ألستاذالبعد ) الوجداني ( ل 2-2-3
البعد الوجداني : من المفاهيم العامة للوطن البعد الوجداني أو حب الوطن، و الوطنية 
خالصه لوطنه والتفاني من أجل خدمته و الذي يشتمل  الوجدانية تعني حب المعلم وا 

لناس والعادات والتقاليد والفخر بالمقدرات التاريخية. ولعل من أهم االنتماء إلى األرض وا
 سمات  المعلم المعزز لالنتماء الوطني، التالي: 

قادر على تكوين طالب معتزين بوطنهم وبوالة أمره وبنظامه ومؤسساته االجتماعية،  .1
 ولديهم القدرة على التضحية بالنفس والمال في سبيل الدفاع عنه .

ر في ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليه لدى الطالب، حيث ينمي فيهم له دور كبي .2
مشاعر الحب والوالء لهذا الوطن، ويحثهم على الحرص عليه والدفاع عنه ضد كل 

 معتد أثيم.
حب الوطن والشعور باالنتماء إليه والوالء لـه والوفاء بحقوقه من أهم القيم التي يجب  .3

 سخها في نفوسهم منذ الصغر.أن يمتلكها و يبثها في الطالب وير 
 قادر على تنمية حب الوطن في نفوس طالبه بخدمته والعمل من أجل تقدمهم. .4
 قادرا  على تنمية التضحية، وفداء الوطن بكل ما هو غالٍ  ونفيس . .5

                                                
، دراسة ي التحول من العنصرية إلى الديمقراطيةدور المناهج المدرسية في جنوب افريقيا ف، صالح عبد العزيز النصار :1

 ،2003مقدمة إلى ندوة " بناء المناهج: األسس و المنطلقات"، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الرياض، 
 24ص 

 .122: أماني محمد طه، فاروق جعفر عبد الحكيم، مرجع سبق ذكره، ص  2
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أن  يتمكن من غرس حب المحافظة على أمن الوطن وسالمة ممتلكاته في أذهان  .6
 طالبه. 

 ي لحفظ كرامتهم، وهي من مكونات المواطنة األساسية.مجنبا  النشء العقاب البدن .7
وي في الجزائر، توفير المقومات ــــأن على مخططي وواضعي أهداف النظام الترب ى ر ن     

و المناخ المناسب لتفعيل المواطنة لدى التالميذ بشكل جيد، كتبني العدالة االجتماعية في 
ـــاواة ليشــــالعملية التعليمية، و تكافؤ الفرص و المس ــالميـــــعر التـ ـــذ بالفخــــ ــر و الـــ والء للوطن، ـ

سد على أرض الواقع و محاولة ترجمة هذا الشعور عبر القيام بنشاطات صفية و الصفية تج
و قيامه بواجباته داخل المؤسسة التربوية على أكمل وجه، مقابل اإلتاحة له سلوك التلميذ 

ا، و يكون ذلك في ظل ميزان المساواة و تفضيل المصلحة العامة كافة الحقوق التي يتمتع به
 على المصالح الشخصية. 

 و دوره في تكريس الديمقراطية: ستاذاأل 2-2-4
من بين أهم المفاهيم التي تدخل ضمن الحقل الداللي لمفهوم المواطنة،  الديمقراطيةتعد    "  

نه ال توجد هناك ... شائع القول أرية كما أن تحديد العالقة بينهما مسألة مهمة، بل ضرو 
ـــقراطديم ــية بـ ــــدون مواطنيــ ـــأو مواطن نـ ــــة، فالممارســ ـــة تحتـــــقراطية الديمـ ــــاج إلــ ــــ ـــــى فاعليـ ن ـ

ـــــو مش ـــن، و هـــــاركيـ ـــون المواطنيـــــــن يمثلــــــؤالء الفاعليـــ ـــن فـــ بتراجع و  ع،ـــي المجتمـ
  1" قراطية في خطرعل المواطني في مجتمع تصبح الديمالمشاركة و الحس و الف

ا من ن كثير  إهو منطلق الحرية، حتى  ة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتعليمإن التربي        
، ن الشخص كلما زاد تعليمه زادت حريتهألقون كلمة التعليم و يؤكدون على المفكرين يط

و هو الذي يحرر االنسان من العبودية، و أن االنسان  ،منطلق الحرية إذ ان التعليم هو
الجاهل يصعب بل يستحيل عليه ممارسة حقوقه السياسية. لذلك فإن العلم و التربية 

قراطية ة الكاملة، و يرسلون دعائم الديميضفون على األفراد و المجتمعات الحري
 2الصحيحة."

                                                
 .98 : منير مباركية، مرجع سبق ذكره، ص 1
 . 29مرجع سبق ذكره، ص  أحمد محمد الطيب، 2
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ديمقراطية و نظام التعليم يطرح اليوم إشكاال، يجعلنا فتحليل طبيعة العالقة بن ال       
 1 نعطي لمبادئ الحرية و المساواة و العدالة أهمية كبرى 

ن العالقة الجدلية بين النموذج الديمقراطي و النموذج التربوي، يتمثل في أن كليهما إ      
تقوم على يتضمن أسلوبا معينا من أساليب ممارسة السلطة. فإذا كانت الديمقراطية 

أسلوب متفتح في الممارسة السياسية، فإن التربية عندما تشتغل في نفس السياق 
ــالديمق ــــراطي، تعمــــ ا على جعل المتعلم يستبطن نفس األسلوب الديمقراطي، ــــل من جهتهــ

و ذلك عبر آليات و عالقات بيداغوجية متفتحة، تحرص على تكثيف التفاعل االجتماعي 
الدراسية تقوية روح المشاركة في إنجاز المهام و النشطة التربوية، إضافة  داخل الفصل

إلى إشاعة مضامين فكرية و معرفية تتماشى و المنهج الديمقراطي، بعبارة مختصرة 
ستكون المدرسة في هذه الحالة، هي تلك اآللية االجتماعية التي تعتمد عليها السلطة 

القادر على التعامل و التفاعل ديمقراطيا، سواء  ئمة و المجتمع ككل،لخلق االنساناالق
  2على مستوى سلوكاته السياسية."

ة " يستطيع  أي إنسان أن يعلن حاجته الفطري Chester Finn"يقول تشيستر فين       
نسان أن يولد و هو مزود بمعرفة حول ما يمكن إإلى الحرية و لكن ال يمكن ألي 
ورة أن تفعله من أجل أن تجعل الحرية ممكنة بص للمؤسسات السياسية و االجتماعية

شيء يجب أن يكتسبها المرء و يجب أن يتعلمها أيضا. و من دائمة له و ألطفاله" فهذه ال
هذه الزاوية ال يكتفي القول بأن واجب المعلمين في مجتمع ديمقراطي أن يتجنبوا عملية 

يادية في مجال القيم السياسية، التطبيع الخاصة باألنظمة الشمولية و أن يقدموا ثقافة ح
ألن ذلك غير ممكن و ألن أي تعليم يعمل على غرس قيم و أيديولوجيات و تطلعات 

الديمقراطية و أن  مبادئذات طابع سياسي، و مع ذلك فإن التالميذ يمكنهم أن يتعلموا 
 3و متحررة، و هذه الروح تعد ضرورية" يكونوا ألنفسهم خصائص روح متفتحة

                                                
 1:Raymond Boudon et des autres, école et Société ( Les paradoxes de la démocratie), 
Presses Universitaires de France, Paris , 2001 , p p 17,18 . 

،ص ص 2012، ، الجديدة المغرب21ية العدد ترب، مجلة عالم الالتربية على الديمقراطية: عبد اللطيف الجابري،  2
604 ،605 

،المؤسسة علم االجتماع المدرسي بنيوية الظاهرة المدرسية ووظيفتها االجتماعيةعلي أسعد وطفة، علي جاسم الشهاب، :3
 119، ص 2004للدراسات و النشر، بيروت ،الجامعية 
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لمعلم ال يجب أن يقف عند حدود تعريف التالميذ بمصطلح الديمقراطية، بل يجب فا      
القيم الديمقراطية في نفوس أن يمتد دوره إلى توليد المعاني المرتبطة به كالحرية و 

فالديمقراطية يجب أن تعلم و من تمارس و تطبق على أرض الواقع، و من ثم  ،النشء
مارسة الحية في حياتهم المدرسية، و تعليم بر الما و مشاعرها في التالميذ عبث قيمه

الديمقراطية يجب أن يرتبط بمختلف الموضوعات التي يباشرها التالميذ في المدرسة و أن 
يرتبط أيضا بما يحدث خارج المدرسة و باختصار فإن تعليم الديمقراطية جوهر الحياة 

 االجتماعية .
 لهوية الثقافيةا تعزيزفي االداء التربوي لألستاذ دور  -3

ــــد الهويـــــتع      ــــة من المفاهيـــ ــــحركأو المت الدينامكيةم ــ ــي تتــة، التـ فرد أو الجماعة ــصل بالـ
ــــأو الطبق فدائرة الهوية و جذورها قد تضيق حتى تقتصر على  .ة،أو المجتمع ،أو الحضارة..ـ

ـــل الحديــــع لتشمـــالفرد، وقد تتس ات ال تكون منعزلة بل هي ـــارة ، فالهويـــوية الحضــــث عن هـ
ة و متصلة. ثم أن الهوية ليست نسقا مغلقا بل هي نسقا مفتوح انفتاحا أفقيا على ـــتداخلــم

 .تستقبل تفاعلته فتؤثر فيه و تتأثر به الحاضر
إن محاولة  باعتبارها ناتجة من بناء اجتماعي، تشارك في تعقد االجتماعية، ،"إن الهوية   

اختزال كل هوية ثقافية في تعريف بسيط و نقي هي عدم اعتبار الالتجانس كل مجموعة 
اجتماعية، ما من مجموعة وما من فرد منغلق، ما قبليا، في هوية ذات بعد واحد. إن ما 

متعددة، و ذلك  لة و القابلة لتأويالت و معالجاتيميز الهوية هو، باألحرى، خاصيتها المتقلق
  1تحديدا مأتى صعوبة تعريف الهوية"هو، 

ه المحافظة على األمانة يبنائها و يجب عللمعلم أمين المجتمع و األمين على أيعتبر ا   
ي عالم المعلوماتية قد يؤدي بهم إلى فقدان هوية من التهديدات الخارجية فوضع الطلبة ف

الميذه و يعلمهم كيف ن يشجع تاالنتماء و االعتزاز بتراث المجتمع فمن واجب المعلم أ
يحافظوا على هويتهم و تراث أمتهم و ال يأتي ذلك بعزلهم عن العالم ألنه يصبح عائقا في 
سبيل تطوريهم و إنما يتحقق ذلك بالموازنة بين الحديث و القديم و الموازنة بين النزعات 

                                                
، 2007السعداني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  نيرترجمة م قافة في العلوم االجتماعية،ثمفهوم ال: دنيس كوش، 1

 162ص 
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ي الحديث ، و يبين لهم القصور في الماضي و القوة فةالتحريرية الديمقراطية و الثقافي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1فيسايرون الحاضر و ال يقطعون الصلة بالماضي." 

 جزائري:مكونات الهوية الثقافية في المجتمع ال 3-1
وابت جغرافية تعكس هذا الثقافية مقوماتها من عناصر راسخة شكلتها ث تستمد الهوية   

، ومتغيرات تاريخية يتيح ائق طبيعية من المحيط إلي الخليجاالمتداد الجغرافي دون عو 
اسما مشتركا بين ؛ تكاد تكون قق للمستقبل وتطلعات نحو المستقبلالرجوع إليها فهما أعم

، تترجم لوكة قوة االعتقاد ووسطية في الس؛ قاعدته الراسخ، وتراث ا مركبا  أبناء أمة واحدة
، ولغة عربية هي بوتقة في األعراق واألنساب والمعتقدات معاني التسامح رغم التباين

   .االنصهار الفكري والوجداني ألمة عربية واحدة 

، وأي ببعضهاتكون من عدة عناصر مرتبطة فهذا معناه أن الهوية الثقافية العربية ت       
 ناتها، ومن أبرز هذه المكونات : خلل في أحدها يؤدي إلي خلل في باقي مكو 

   : ةـاللغ3-1-1
حياة األمة وهي ، فهي ألول والرئيس في الهوية الثقافيةتعد اللغة هي المكون ا        

ألفاظ للتفاهم بين أفراد ، ألن اللغة في أي مجتمع ليست مجرد كلمات و ابدايتها ونهايته
، ة ومعتقدات وخصوصيات هذا المجتمع، ولكنها وعاء يحوي مكونات عقلية ووجدانيالمجتمع

 وبالتالي فالحفاظ علي اللغة يعني ضمان بقاء واستمرارية أي مجتمع .
جتماعي ، كما أنها تتغلغل في الكيان االال يتجزأ من ماهية الفرد وهويته فاللغة جزء 

؛ ألنها من أهم مقومات وتنفذ إلي جميع نواحي الحياة فيه، والحضاري ألي مجتمع بشري 
 .حدة الشعوب و 

"فاللغة العربية هي العمود الفقري للهوية الوطنية العربية االسالمية و االعتزاز بها 
ناهيك عن أن استخدامها يكسبنا العزة و الوحدة و الشعور باألمة الواحدة، إنها ليست انتسابا 

ها بالمحاكاة مام أبنائنا و بناتنا بطالقة و حب حتى يتعلمو بل اكتسابا، علينا أن نتحدث بها أ
وون في عصر و التقليد، و حتى تنساب على ألسنتهم، فيتسع معجمهم اللغوي، نحن مدع

بناءنا العرب باستخدام لغتهم و االعتزاز بميراثهم العولمة إلى أن نحصن أنفسنا و نحصن أ

                                                
، دار المناهج، التربية العملية و تطبيقاتها في إعداد معلم المستقبل: محسن علي، عطية عبد الرحمان الهاشمي،  1

 23، ص 2008عمان 
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و تراثهم و حضارتهم و تاريخهم ،الذي يزخر بالشعر و المثال و الحكم و المأثورات و الفكر 
ـــراءة القرآن و استــخدام أســـلوب القرآن يكـــون شخصياتنــا و يصقل إبداعنا ا لمــبــدع، بل عن ق

 1و يحفظ لغتنا الجميلة الفصحى ميسرة على ألسنتنا و أقالمنا."
آخر  ون جيال بعدكما كانت اللغة العربية هي الجسر الذي عبر عليه العرب والمسلم   

، لهوية الثقافية، فهي لغة القرآننت اللغة العربية ومازالت جوهر ا، ولهذا كالتحقيق التواصل
، وقد حافظت اللغة العربية علي استمرارية األمة ا لغة ثرية في محتواها ومفرداتهاكما أنه

 العربية.  
غة المدرسية أو لغة التعليم التي وقع الحديث عنها فينبغي أن تكون اللغة الموحدة لأما ال    

ه و تاريخه و تطلعه على التي ترتقي بفكر المتعلم واتجاهه الثقافي، و تربطه بتراثو الراقية 
مته في نضاالتها المختلفة، و تمكنه من معايشة أحداث عصره و استيعاب سهامات أإ

 .حقائق الحياة من حوله
ل المستقبـــل هذه اللغة التي ينبغــي أن يتجــه االهتمــام إليهــا، ألنهــــا هي التي تصنع أجيا   

و لتستطيع اللغة المدرسية ) التي هي اللغة الرسمية ( االضطالع بهذا الدور يجب أن تتجه 
الجهود لترقيتها و ترقية أساليب تعليمها و التعامل معها بتمكينها من ممارسة دورها في بناء 

تصالية شخصية المجتمع و تمكين المتعلمين بها من تحقيق الكفايات الثالث: الكفاية اال
و الكفايـــة االنتاجيــة  –و الكفاية اللغويــة المعرفيــة) معرفة اللغة و خصائصها(  -التواصلية

و االبداعية بحيث يصبحون قادرين على االنتاج بهذه اللغة على الوجه الذي يرضي تطلع 
الفصحى في في المدارس يحاول أن يقدم العربية  و إذا كان تعليم اللغة العربية " 2المجتمع .

، فليس معنى هذا أنه يستطيع وحده أن يقوم بهذه صورة جديدة محببة و شيقة إلى تالميذها
المهمة الشاقة، إذ البد أن تتضافر الجهود الداعمة لهذا االتجاه من مؤسسات المجتمع 
الثقافية، فتعليم العربية الفصحى و تعلمها ليس مهمة المدرسة وحدها، ذلك أن الصحف 

  3 لها دور في هذا المجال."اليومية 

                                                
، ار المصرية اللبنانية، القاهرةد،ال 2، ط مستقبل ثقافة الطفل العربي ) رصيد الواقع و رؤى الغد (: حسن شحاتة،  1

 . 71، 70، ص ص 2009
 . 128: نفس المرجع السابق، ص  2
 .74، مرجع سبق ذكره، ص مستقبل ثقافة الطفل العربي: حسن شحاتة،  3
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اللغة العربية في نظامنا التعليمي حديث عن توجهات السياسية  و الحديث عن مكانة"   
الوطنية في مجال بناء االنسان، و تطوير التعامل مع الوسيلة المعتمدة في هذا البناء، ألن 

منها بمجرد تعلمها، اللغة ليست علما تراثيا يقصد لذاته، أو غاية معرفية تحصل االستفادة 
ـــــافــي، غايتــه البنـــاء  إن اللغــــة شــيء آخـــر هي بنــاء فكـــري و نظـــام معــرفــي و مضـمــون ثق
و التغيير، فهي وسيلة و غاية، أداة و مضمون و التعليم الناجح هو الذي يحقق هذه العالقة 

ــرح الذي يجب أن  ــذا هــــو الطـ ــم نظرتنـــا على اللغـــة مفهومـــا و أداء، علمـــا الجدلية، هـــ يحكـ
                           1و تعليما."

سجام والتناغم بين أفراد المجتمع، بل ومن المؤكد أن إتقان اللغة العربية يساعد علي االن    
، لذا فاللغة ركةكلون قوالب فكرية وثقافية مشت؛ ألن أبناء اللغة الواحدة يشواالعتزاز بهويتهم

                                                                 .                وية الثقافية العربية واإلسالميةوالثقافة تسهم مساهمة فعالة في الحفاظ علي اله
   ، ولهذا كان من أهم ية الثقافية عالقة قوية ال تنفصمفالعالقة بين اللغة وبين الهو إذن 

ظرا لألهمية ا لصعوباتها، ونا وتيسير  مقاييس رقي األمم مقدار عنايتها بلغتها تعليما ونشر  
تعرضت لحمالت ، رئيسا من عناصر الهوية الثقافية ا، وكونها عنصر  القصوى للغة العربية
ألبحاث "أعد المركز العربـــي ل، ةـــة الثقافيـــاء علي الهويـــرض القضـــبغ؛ كثيرة للقضاء عليها

و دراسة السياسات لموضوع الهوية و اللغة في لوطن العربي رقة تمهيدية جاء فيها:" تتبوأ 
ــر فلسفيـــة أنثروبولوجية  قضية اللغة  الهوية مكانة مركزية ليس كقضية فكرية من زاوية نظـ
و حسب، بل كقضية عملية و قضية سياسات تنفيذية تربوية و غيرها و أصبحت قضية 

لمستقبل الثقافة و المجتمعات العربية، و صبح استخدام اللغة من عدمه في عملية وجودية 
التدريس، أو التشديد على العامية بدال من الفصحى في وسائل االعالم و بالعكس، جزءا 
من صناعة الهويات. و يمكن من دون مجازفة التعميم كقاعدة ان النهوض باللغة و تحديثها 

 2صل االعالمي و غيره و عبر التدريس و البحث العلمي." عبر االستخدام في التوا
داء اللغوي لدي الطالب وقد يكون من أهم العوامل التي أدت إلي انخفاض مستوي األ   

أحمد " وقد أشار  ،لغة العربية علي المتخصصين فيها، هو اقتصار االهتمام بالالمعلمين
                                                

 .276: عبد القادر فضيل، مرجع سبق ذكره، ص  1
، 2014بيروت،  السياسات،ألبحاث و دراسة ، المركز العربي ل، الهوية العربية و األمن اللغوي : عبد السالم المسدي 2

 . 252ص 



 األهداف االجتماعية للتربيةو األداء التربوي لألستاذ                     الفصل الرابع          
 

168 
 

، وأن هذا تعليم اللغة العربية علي مدرسيهاإلي خطورة اقتصار العناية ب "المهدي عبد الحليم 
يتناقض مع ما نادي به المفكرون والتربويون من أن كل معلم يجب أن يكون معلما للغة في 

 1نطاق المادة التي يدرسها .  
ن فريقي ) الجزائر ( و انتشرت بين أهلها منذ أو اللغة العربية دخلت منطقة الشمال اال   

سالمي على بلدان هذه المنطقة في القرن األول الهجري أي يوم جاء تدفقت موجات الفتح اال
المسلمون األوائل إلى هذه الربوع لينشروا الدعوة إلى االسالم، ويبثوا العقيدة االسالمية بين 
سكانها، و يعلموهم اللغة العربية) لغة القرآن(  التي بها يفهمون العقيدة و يستوعبون 

 2أحكامها.
عربية مالت االستعمارية التي جعلت من أهدافها القضاء على اللغة الواستطاعت الح   

ساسيا من عناصر الشخصية الوطنية و الكيان القومي، أن تبعد القومية، باعتبارها عنصرا أ
اللغة العربية بصفة شبه كاملة عن مواقعها الطبيعية كلغة قومية، فعزلت العربية تماما عن 

دارة و االقتصاد و االعالم... و توقف االنتاج بها أو كاد في مجاالت التعليم و البحث و اإل
األقطار العربية، كما هو الشأن في الجزائر، حيث فرضت لغة المستعمر فرضا، و أحلت 

لى ليم و البحث و االنتاج، و تسربت إمحل اللغة القومية في كافة لمجاالت العمل و التع
حظا من الثقافة الوافدة مع المستعمر، بل  مستوى لغة التفاهم بين الفئات التي أدركت

 تسربت حتى لغة الشعب لتعبر، بصفة منحرفة هجينة، تخلط فيها العربية بالفرنسية خلطا.
غة العربية قد واجهت صعوبات خالل العهد االستعماري في لو نستشف مما سبق أن ال   

ي كلغة أم، و أن اللغة قد الجزائر، و أثر ذلك سلبا على أداء جوانب مهمة من دورها الطبيع
عزلت بصفة أو بأخرى عن مسار التطور التاريخي للمجتمع الجزائري و كان من الطبيعي 

وال ننسى أن  أن تحدث حاجات جديدة للتعبير في هذه النواحي المتصلة بحياة المجتمع،
لحفاظ أشير إلى المجهودات الجبارة التي قامت بها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ل

 على اللغة العربية إبان االستعمار.
"اللغة العربية في الجزائر ملحمة ذات فصول بالغة التشويق سجل مشهدها الدكتور    

من نوعه تحت راية" الجمعية الجزائرية للدفاع عن  دعثمان السعدي بحمية في إصدار فري

                                                
 287ص  ،، دون سنةالقاهرة ،دار الفكر العربي،تات مجتمعات في التربية والتنميةشأحمد المهدي عبد الحليم : :  1
 .28، ص 2013نشر و التوزيع، الجزائر ، جسور للاللغة و معركة الهوية في الجزائر، : عبد القادر فوضيل 2
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مة اللغة العربية، و ذلك سنة من النضال في خد 15اللغة العربية" و اختار له من العناوين 
ولى قوله هذا الكتاب وثقة تؤرخ لصراع اللغة العربية، ،  دون على صفحته األ2005عام 

لغة البالد و العباد في الجزائر مع لغة المستعمر السابق، و ذلك بين سنة تأسيس الجمعية 
كلغة  -ة. كما يتناول الكتاب الجهات التي كانت مع حق اللغة العربي2005و سنة  1989

في السيادة على قطرها و دلتها و تلك التي كانت  -وطنية مشتركة بين كل الجزائريين
ضدها تعمل لصالح استمرار هيمنة اللغة الفرنسية على الدولة الجزائرية، و يسجل مدى 
التراجع الكبير بالسنوات األخيرة في وضع لغة الضاد.و التوجه نحو تصفية المكاسب التي 

، و ذلك في نطاق 1954ربعين سنة الماضية، و العودة بالوضع إلى ما قبل حققتها في األ
 1عمل قوى المعادية للعرب و العروبة." 

دبيات العلوم االجتماعية حول كون اللغة و ما يزال يدور، نقاش واسع في أ ،"لقد دار   
هوية أخرى هي مكونا رئيسيا للهوية القومية، و لكن يكاد يجمع على كونها المكون الرئيسي ل

الهوية الثقافية أو الحضارية، فهذه تكون بديهية، ألن اللغة ثقافة و حضارة و ليست فقط أداة 
تواصل: إنها ليست مجرد أداة للفكر، بل هي الفكر ذاته، و هي مرشحة بالتالي ألن تشكل 

اغ إحدى أهم الهويات للفرد المعاصر المتعدد الهويات، بل إن كافة الهويات األخرى تص
بواسطتها. و تبرز خصوصية اللغـــة العربيــــة من ارتباطهـــا الوثيــــق بحضــارة األمـــة العربيــة 

        2و تاريخها الحافل، فضال عن كونها لغة القرآن الذي شكل أحد أهم عناصر نشرها."

  :  نـالدي–3-1-2
و القيم التي  رلمبادئ و األفكايشير الدين في تحديده األساسي إلى مجموعة المفاهيم و ا   

ـــرة، و ما بهمــا من ذوات  ــاة الدنيـــا و اآلخـ ـــوجــه سلوكــــه نحو الحيـ ـــيــدة لإلنســـان ت تشكـــل عق
و في هذا االطار قدمت  ،هتم التنظير االجتماعي بالدينو موضوعات و تفاعالت، و قد ا 

ان بن خلدون في مقدمته في القرن الرابع وجهات نظر مختلفة فيه، إذ يعرفه عبد الرحم
ن يكون ي به واحد من البشر، و أنه البد أعشر بأنه:" الشرع المفروض من عند هللا يأت

متميزا عنهم بما يودع هللا فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له و القبول به، و في القرن 
ة دورة الحياة االجتماعية.                       التاسع عشر  تعرض المفكرون و الفالسفة للدين من حيث طبيع

                                                
 .373لسالم المسدي، مرجع سبق ذكره، عبد ا:  1
 .253: المرجع السابق نفسه، ص  2
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ومن هذا المنطلق حاولوا تقديم تعريفات عديدة له، و يعد تعريف لودفيج فيوربانخ للدين هو 
مصدر تشكيل كارل ماركس للدين و نظرته إليه إذ يتكون الدين من وجهة نظر فيوربانخ " 

ا ألن نهم أسبغوها على قوى إلهية، و نظر  من أفكار و قيم أنتجتها البشر خالل تطورهم، ولك
البشر ال يعرفون مصيرهم تمام المعرفة، فإنهم ينسبون إلى أنشطة اآلله ما سبق لهم أن 
أنتجوه في مجتمعاتهم من قيم و معايير.بينما إميل دوركايم يعرف الدين عن طريق الفصل 

اس مع األشياء و الرموز بين ما هو مقدس و ما هو " الدنس" من جهة اخرى، و يتعامل الن
 1المقدسة بمعزل عن جوانب الحياة الروتينية اليومية التي تدخل في باب المدنس ."

"نحن نعرف اليوم، انطالقا من الماضي األوروبي، أن الرأسمالية قد تطورت في األصل    
 في الوقت الذي عرفت فيه البلدان األوروبية إصالحات دينية، وربطت التنمية بانتشار

 األيديولوجيا الدينية، هذا ما حدث في كل من بريطانيا و أمريكا الشمالية و هولندا.
و في الوقت الحاضر المعاصر للبلدان الغربية الرأسمالية نفسها، نستطيع تسجيل المكانة    

المرموقة التي تتربع فوقها اليابان داخل االقتصاد العالمي مقابلة بالصين، ففي الوقت الذي 
ه اليابان، ربطا عضويا، الدين بالدولة و بالمجتمع، نجد الصين تعمل المستحيل لمنع ربط في
 2ذلك."
إذن ال يمكن تصور وجود للهوية الثقافية العربية إال بوجود الدين اإلسالمي باعتباره     

، مسلمين لمقاومة االغتراب الثقافيسمة مميزة للمجتمعات العربية واإلسالمية ، وأداة ال
اإلسالم هو بمثابة محاولة استالب للهوية الثقافية والحضارية لألمة  ىالي فأي هجوم علوبالت

 .العربية
وكما نعلم جميعا "أن االستعمار الفرنسي كان هدفه الجوهري من احتالل البالد هو     

اقتالع العقيدة االسالمية من نفوس الجزائريين و طمس معالم الثقافة العربية االسالمية التي 
القضاء على اللغة العربية تغذي هذه العقيدة و تذكي وعي االنسان بذاتيته، كما كان هدفه 

ة التي تبقي الجزائريين متماسكين متآلفين يلهجون بفكر واحد و لغة يالرابطة القو  التي تعد
 3واحدة

                                                
 256، ص : علي ليلة، مرجع سبق ذكره 1
، سلسلة كتب الهوية و قضاياها في الوعي العربي المعاصر عن االسالم و الهوية: مالحظات للبحث، : علي الكنز 2

 .190، ص 2013المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .32: عبد القادر فوضيل، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ذا كان ا لذلك أنه إا أساسيا في حياة الفرد و المجتمع على السواء تأكيد  "يلعب الدين دور     
الدين يضم مجموعة المعتقدات التي تنظم حياة االنسان العربي في الدنيا و تجاه اآلخرة. 
فإنه يضم أيضا مجموعة من المبادئ التي تتعلق بالمعامالت التي يتفاعل باالستناد إليها 

 االنسان في مختلف مجاالت الحياة االجتماعية.
ا محوريا في المقاومة من أجل ن قد يلعب دور  إلى ذلك نستطيع القول بأن الدي باإلضافة    

ـــرد  ــن مساحـــة واسعـــة في تشكيـــل هويـــة الف ـــك يشغــــل الديـ الحـــصول علـــى االستقــــالل، ولذل
من سكان  %90و المجتمع على السواء و إذا كنا سنتحدث عن الدين االسالمي هو دين 

همية بين االسالم و المسيحية تقد في وجود خالفات ذات أ نا ال نعالعالم العربي و الثاني أن
ــد حالة إذ توفر لنا الفهم الصحيح للديـن، و أن الحديث عن خـــالف أن أو مـــا يكون عـــادة وليـ

فترات "األنومي" و االنهيار االجتماعي التي قد يمر بها االنسان و المجتمع العربي على 
 1السواء."

بقي كالجدار منطلقا للنضال الجزائري ضد االستعمار الفرنسي، و "ألن الدين شكل     
، و أساسا لالختالف الحضاري و الثقافي بين فرنسا و الجزائر فقد الحديدي في وجه فرنسا

مر الذي دفع االمام عبد الحميد بن حاولت فرنسا القضاء عليه، و إن فشلت في ذلك. األ
زائري و لحم مواطن فرنسي في قدر واحد لطار باديس إلى القول :" لو وضع لحم مواطن ج

أحدهما و بقى اآلخر،" يؤكد ذلك التصريح متمنيا و متفائال بنفس القدر لسكرتير الحاكم 
قال فيه "إن أيام  اإلسالم قد دنت. و في خالل عشرين  1832العام الفرنسي للجزائر عام 

أن نشك في أن هذه األرض  عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح، و نحن إذا أمكننا
 2تملكها فرنسا، فال يمكن أن نشك على أي حال بأنها ضاعت من االسالم إلى األبد."

و لكن  التاريخ أثبت أن جهود االحتالل الفرنسي في التنصير قد فشلت و محاولة دمج    
ن الندماج أن تكو االمجتمع الجزائري في فرنسا للقضاء على الهوية الجزائرية و يعني 

الجزائر إقليميا فرنسيا تتشكل من مقاطعات و تتجزأ إلى مديريات مثل فرنسا و إلغاء كل ما 
 .يفصل باريس عن المقاطعات الجزائرية أو يميز بينهما

                                                
 . 257: علي ليلة مرجع سبق ذكره، ص  1
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ال نستطيع أن نغفل أن المذهب السني الذي يتبعه الجزائريون فهو المذهب المالكي، و   
أنحاء البالد في والية غرداية الواقعة  ىن في شتفيما يتبع بنو ميزاب من األمازيغ المنتشري

ــق  شمال الصحراء المذهب االباظي، كما يوجد أتباع للطرق الصوفية السيمــــا في المناطـ
الغربيـــة و الداخلية، و من أهمها: التيجانية، القادرية، الشاذلية، و المهدية...إلخ و قد 

ا إلى البروز، هذا إلى جانب اعتناق بعض خر  ؤ تغلغلت في المجتمع منذ القدم و عادت م
 1السلفيين للمذهب الحنبلي، لكن هذا األخير ال عالقة له بهوية المجتمع الجزائري.

 :  التاريخ 3-1-3

"إن التاريخ باعتباره عامال من عوامل " الهوية العربية" هو التاريخ الذي يتناول نشاط     
 .في الزمان و المكاناالنسان 

بالد العربية في ظروف تاريخية متقاربة في خطوطها الرئيسية، و قد استهدف مرت ال    
الغزو األجنبي األرض العربية كلها، فكان ذلك دافعا للتكتل و التآزر في مواجهة التحديات 

) الجزائر، لبنان، سوريا، فلسطين، تونس...( و المطلوب  لو في معارك التحرر و االستقال
مبعث قوة و نشاط في مواجهة التحديات و صناعة المستقبل أن يتحول التاريخ إلى 

 2العربي."

ن ينتقل المجتمع الذي ور الذي يمكن أن يلعبه التاريخ، أأو االفتراضية للد الحالة المثالية"   
تعبر عنه هويته عبر المراحل المختلفة من تاريخه مستفيدا من الخبرات التي يمر بها. سواء 

بحيث يعدم االستفادة من الخبرات  ،طبيعة إيجابية أو سلبية كانت هذه الخبرات ذات
مسيرته. بحيث يتوفر للهوية الحفاظ على  االيجابية و يقلص تأثير الخبرات السلبية على

جوهرها األساسي دون مساس، مع الحفاظ في نفس الوقت على امتالكها للمرونة الكافية، 
ختلفة و المتنوعة. مع الحفاظ على حدودها التي تستطيع بواسطتها التكيف مع المواقع الم

دائما، و قدرتها على الممانعة، و التأكيد على إسهامها االيجابي في ضبط حركة التاريخ بما 
تجعل تفاعالته لصالح تأكيدها. و تفقد الهوية جملة هذه القدرات إذا تعاملت مع تفاعالت 

                                                
 .91، ص 2009، مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع، القاهرة، التعليم و أزمة الهوية الثقافية: محمد عبد الرؤوف عطية،  1
، الهوية و قضاياها في الوعي العربي المعاصر، سلسلة العربية في المنهجية اللبنانية الجديدةالهوية : أحمد مفلح،  2

 .376، ص 2013كتب المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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ر تؤكد إحدى الدراسات على ضرورة التاريخ و أحداثه من منطلق المفعول به، في هذا االطا
 1البحث في إشكالية الثابت و المتحول فيما يتعلق بحركة الهوية في التاريخ."

"و األمة العربية، مثلها مثل كثير من األمم، هي مجموعة قبائل و شعوب، لها تاريخ    
الضرورة مديد يمتد إلى آالف السنين. لكن الوعي بالهوية في وقت من األوقات، ال يمتد ب

، ال على المستوى الفردي وال على المستوى الجماعي، عبر هذه اآلالف من السنين جميعها
بل هو وعي يتحرك داخل التاريخ الذي مازال حيا في النفوس، أو صار كذلك بعد طول 

 2غياب، يفعل فيها فعله، تستنجد به و تستلهمه كلما كان هناك شعور بالحاجة إلى ذلك."
ا بين األمم إال عن طريق تاريخها؛ الذي يمثل أحد ية أمة أن تشعر بوجودهال يمكن أل    

األمة وديوان مفاخرها وذكرياتها، وهو  ، فالتاريخ هو السجل الثابت لماضيقسمات هويتها
، فكل الذين ز الجماعات البشرية بعضها عن بعض، بل هو الذي يميآمالها وأمانيها

، فالتاريخ المشترك ن بمآثره يكونون أبناء أمة واحدةو يشتركون في ماض واحد يعتزون ويفخر 
  3.عنصر مهم من عناصر المحافظة علي الهوية الثقافية

وعلى  ذلك يكون طمس تاريخ األمة أو تشويهه أو االلتفاف عليه هو أحد الوسائل     
 الناجحة إلخفاء هويتها أو تهميشها.  

التي وهذا معناه أننا اآلن بحاجة إلي نهضة فكرية  وثقافية لمحاربة األساليب الجديدة    
، وما يعنيه من يسمي بمشروع الشرق األوسط الجديد، مثل ما محو ذاكرة التاريخ ىتعمل عل

، األمر الذي يؤدي إلي الهيكل التنظيمي للمنطقة العربيةمحاوالت إحداث تغييرات في 
ولعل هذا التاريخ المجيد هو الذي يكمن وراء  4،اء نظام عربي جديدتقويض إمكانية بن

ومن األهمية أن يتوفر للعرب وعي  معالم الهوية العربية واإلسالمية،محاوالت الغرب طمس 

                                                
 .264، 263ص : علي ليلة، مرجع سبق ذكره، ص 1
، ص 2011 ز دراسات الوحدة العربية، بيروت،، مركةالح القوميصالهوية ... العولمة...الم: محمد عابد الجابري،  2
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لعربي وتطوره ودينامياته، وقوانينه النوعية، مما يعينهم علي تأصيل تمعهم اعلمي بتاريخ مج
 1تاريخية لحدودها.، ومعرفة المالبسات الهويتهم

"إذا تأملنا التطور التاريخي للهوية العربية فسوف نجد أنه في كل مرحلة تاريخية برزت    
مجموعة من المتغيرات التي لعبت أدوارها في إضعاف هذه الهوية و إزاحتها إلى خلفية 

التاسع المسرح، و إذا كان االنفصال عن الخالفة العثمانية قد تم تقريبا في منتصف القرن 
عشر،و هو االنفصال الذي قام به محمد علي باشا، حينما قام بسلخ مصر، أكثر الواليات 

 العربية محورية عن الخالفة العثمانية. 

و إذا كان الدين هو الذي ربط بين العرب و الخالفة العثمانية، ألن الدين كان من أهم    
ب كذلك أحد المكونات الرئيسية لهويتهم مكونات الخالفة العثمانية كما أنه يعد بالنسبة للعر 

ن ما حدث أن العنصر الديني في بناء ب خصوصية عالقتهم باإلسالم. غير أو ذلك بسب
الهوية العربية قد تم ضربه و تبديده، فقد أطاح محمد علي باشا بالصفوة الدينية التي جاءت 

 به إلى سدة الحكم. 

تحت سيطرته لصالح دعم التعليم العلماني  و من ثم جعل المؤسسات و التعليم الديني   
الدولة العربية الثانية الفاعلة على الصعيد  يالمنقول عن الغرب. و في السعودية و ه

ا من خالل جماعة األخوان في تكوينها، إال أن سيطرة العربي، برغم أن الدين لعب دور  
ز المعبر عن الهوية الهوية النجدية لتصبح الهوية السعودية القاعدة، فرض على الحجا

الدينية الجامعة التراجع إلى الوراء، ليصبح مجرد هوية فرعية إلى ذلك فقد ظهرت دعوات 
في بقية المجتمعات العربية، في المشرق و الوسط العربي، لاللتحاق بالغرب المتقدم، و لو 

الجامعة، ية العربية و على حساب المنظومة الدينية، و هو ما يعني سحب الدين من بناء اله
 2لكي يصبح إلى حد ما أضعف مما كانت عليه."

، فبدال من أن تعليم التاريخ العربي واإلسالمي ولهذا البد من االهتمام بتطوير مناهج
، فالبد من ريخ في شكل حروب وصراعات وخالفاتتركز بشكل رئيس علي عرض التا

                                                
  393، ص محمد أحمد محمد إسماعيل، مرجع سابق : 1
 .247 ،248 ،، مرجع سبق ذكره، ص صة: علي ليل 2
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ية التي أحدثها اإلسالم في االهتمام بعصور السالم واالزدهار والرقي والتطورات االجتماع
سفة العرب ، والحديث عن تأثير كبار المفكرين والفالخلها، وأنارها بنورهالبالد التي د

، وغيرهم كثير ممن أثروا الحياة والمسلمين مثل ابن رشد، وابن سينا، والفارابي، وابن النفيس
، بي واإلسالميلحضاري للمجتمع العر الفكرية وأسهموا في إحداث التقدم واالزدهار ا

   1باإلضافة إلي اإلشارة لدور المرأة في المجتمعات اإلسالمية عبر العصور المختلفة . 

فكل هذا يمكن أن يسهم بدور كبير في تأصيل الهوية الثقافية العربية واإلسالمية ،بل    
نا والمحافظة عليها  من األخطار التي تواجه المجتمعات العربية واإلسالمية ، خاصة وأن

ة في الهوية في عصر العولمة التي يمكن أن تكون أحد العوامل التي أدت إلي حدوث أزم
 .الثقافية العربية 

 التراث: 3-1-4

، و المقصود به" مجموع ما وصلنا من إنتـــاج التراث عنصر من عناصر الهوية الثقافية    
ـــوم و المعــــلى العلل عـــر. و يشتمـــــوه من أثــــــاألقدمين من فكر، و ما ترك ـــارف و األنظمــ ة ـــ

و الحرف و األزياء و الفولكلور و  الفنون و العادات و التقاليد...و قد قيل:" أمة بال تراث 
هي أمة بال هوية... إن االنغالق على التراث األقدمين يفقدنا القدرة على التعاطي مع 

ــث من باب االلتحـــاق معطيات العصر، أما التخفف منه فيــؤدي إلى دخو  لنـــا العصر الحديـ
 2و فقدان الذات و الهوية."

ـــذي تشــذب و تغـــير      ــارب المـــاضــي، و اـلـ ــرات و تجـ "هذا التراث الذي هو حصيلـــة خبــ
و تطور خالل انتقاله من جيل إلى آخر، و الذي ضاع جزء منه نتيجة االهمال أو نتيجة 

ــل الحـــاضر تدمير الغير، ب مقـــدار ما يمكـــن أن يثــــري الحــاضر و المستقبـــل، و يزود الجيــ
و األجيال القادمة بخبرات و معارف كبيرة، ال يمكن اعتباره كله، ألنه تجذر إلينا من 

                                                
 449 ،448، ص ص بق ذكرهمرجع س فوزية العشماوي، : 1
 .378،377 ،، مرجع سبق ذكره، ص ص:أحمد مفلح 2
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الماضي، شيئا غير قابل إلعادة النظر و التصحيح و الترميم و االضافة، كما ال يجوز 
 1أنه نهاية المطاف و قمة االبداع، و أكمل صورة من صور الحضارة."النظر إليه على 

 :الهوية الثقافيةتعزيز في  ألستاذاالتي يعتمدها  ساليباأل 3-2
هناك ، فإن ة هو مهمة مؤسسات وقطاعات متعددةإذا كان تعزيز الهوية الثقافي    

، الذي يمكنه القيام ليممقدمة هذه القطاعات قطاع التع، وفي قطاعات بعينها لها دور أكبر
، وغرس إن التعليم منوط به تربية النشء ، حيثي مجال تعزيز الهوية الثقافيةبدور كبير ف

ي مجال ، فالتعليم يقوم بدور كبير فقلوبهم منذ سنوات أعمارهم األوليالقيم في عقولهم و 
وره الكبير في مجال ، وبالتالي له ددعم قيم الوالء واالنتماء، والتأكيد علي الثوابت القومية

 .رسيخ ثوابتها ودعائمها األساسيةتعزيز الهوية الثقافية وت

                                                       مبدأين أساسين هما: ىتعتمد عل استراتيجية تربوية ىهذا الحل عل سيعتمد إذن     
بثوابتها ومكوناتها وأبعادها المختلفة  أن تسعي التربية إلي تأكيد الهوية العربية اإلسالمية-

 وتحصينها ضد محاوالت السيطرة والهيمنة .  
، بحيث يقوم األخرى تعزيز التفاعل اإليجابي مع معطيات الثقافات  ىأن تؤكد التربية عل-

، واإلفادة من عناصر التميز في ثقافة اآلخر دون والتأثير المتبادل علالتفاعلى هذا 
                                                                2  ( انبهار أو ذوبان .

ها مجموعة ، وكل خطوة سيكون لاالستراتيجية مجموعة من الخطوات وستشمل هذه     
 ، وهي : من اإلجراءات واآلليات

 تلميذ:ز البناء القيمي واألخالقي للتعزي 3-2-1
تسعي التربية إلي تحقيقها، الغايات التي البد أن يعد بناء الفرد قيميا وأخالقيا من أهم  

ى الفكر التربوي بالعديد من القضايا و االشكاليات التــي يقف البحاث و علماء ـــحيث يحظ
و السياسة أمامها عاجزين عن إيجاد حلول مناسبة لها، أو البدائل لعالجها، و  االجتماع

الهوية الثقافية، و تسهم في تبدل القيم تشكل مثل تلك القضايا معضالت أخالقية تؤثر في 

                                                
،مركز 68سلسلة كتب المستقبل العربي  ،الهوية و قضاياها في الوعي العربي المعاصر ،و أخرون  عبد الرحمان منيف: 1

 .79ص  ،2013بيروت، ،دراسات الوحدة العربية، 
  182، ص حمدي حسن المحروقي، مرجع سابق : 2
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األخالقية و تحولها، في االتجاه المغاير لقيم و ثقافة المجتمع االنساني، مثل قضايا األمانة 
لتربوي في معالجة تلك او المسؤولية و االنحراف. في هذا الصدد يجتهد الفكر  بو االغترا

المجتمع األصلية من خالل : وضع المعضالت األخالقية قبل تفاقمها و تداخلها في قيم 
ميثاق اخالقي للفكر التربوي و الموازنة بين لفكر الخالقي و الفكر لتربوي، و تجدد مباحث 

                                                                                                                                                                                      1 األخالق، و التركيز على الخالق العملية، و توأمة العلم و أألخالق.

القي تظهر مالمح الهوية أساس ديني وأخ ىإذن فتربية الشخصية اإلنسانية عل     
جتماعيــة، ، و في هذا الصدد يري جــون ديــوي أن الطالب يتعلمــون من خبرتهــم االالثقافية

و أن من الحكمة تحقيق الكفاءة الذهنية و الخلقية من خالل الخبرة العينية و المواقف 
المربية، و أن األطفال بحاجة إلى معايشة المثل األخالقية، التي يتطلب منهم أن يعوها 

: الذي تقوم عليه التربية الخلقية في فكر جون ديوي هو أن  يذهنيا، لهذا فإن المبدأ األساس
التربية الخلقيــة تــقوم عى الفكــر، و ليس على العاطفــة أو استمالــة القلوب فالتربيـــة الخلقيــة 
و التربية الذهنية وجهان لعملة واحدة. هكذا يسير الخطابان: التربوي و األخالقي في طريق 

 2واحد، و هدف واحد، هو االرتقاء بالسلوك االنسانين و العمل على تقدمه."
، بل إن العامل تحليلها النهائي ذات طبيعة خلقيةمن هنا يمكن القول أن التربية في "   

الخلقي هو أساس العمل التربوي، فالعامل الخلقي يؤثر و يتضح في كل ما تتصدى له 
المدرسة من قرارات و فيما تنظمه من عالقات، وفيما تختاره من وسائل و برامج، و يكون 

ذلك فإن القيم التربوية البد، ي سلوك الناشئين و الشباب، و فضال عن لهذا كله أبلغ األثر ف
فهي تعبر عما هو صواب و ما هو ن تتصل بأساسيات الوجود االنساني في المجتمع، و أ
نواع الوالء و االرتباطات المختلفة التي بر عن المسؤوليات و المعتقدات و أ، كما تعخطأ

 3قته به."تشكل نظرة االنسان إلى مجتمعه و عال

 ىاخ التربوي المناسب، والتأكيد علل تهيئة المنوتقوم هذه المؤسسات بدورها من خال 
، ناشئة، وتصير ضمن نسيج شخصياتهم، بحيث تترجم عمليا في سلوكيات الهذه القيم

                                                
، دار العالم العربي، نحو هوية ثقافية عربية إسالمية ) التداعيات و التحوالت و التصورات (، : فاطمة الزهراء سالم 1

 .262، ص 2008القاهرة، 
 .184، ص 2008، دار العالم العربي، القاهرة، رؤى تربوية و تعليمية متجددة بين العولمة و العروبة ،: حسن شحاتة 2
 .265زهراء سالم، مرجع سبق ذكره، ص : فاطمة ال 3
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ما  ، وهذاات العصر بإيجابية ووعي وعقالنيةالتعامل مع متغير  ىوقدرة هذه المؤسسات عل
اعد المجتمع د العليم مرسي " حين ذكر أن وظيفة القيم تتمثل في كونها " تسأشار إليه " عب

، وتساعده علي مواجهة المتغيرات ،ةالتمسك بمبادئه الثابتة والمستقر  ىبأفراده وجماعاته عل
إعطاء النظم االجتماعية أساسا عقليا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع ى وتعمل عل

، ، ومن النزعات والشهوات الطائشةتمع من األنانية المفرطةالمنتمين إليه ،وتقي المج
، وتحدد له أهداف ومبررات وجوده، ومن ثم وتزوده بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم

، وضبط شهواته إصالح الفرد نفسيا وخلقيا ىمل عل، كما أنها تعيسلك في ضوئها
 1ومطامعه، كي ال تتغلب علي عقله ووجدانه "

ث علماء النفس المعاصرون في هذا الصدد، و يرون أن مراحل النضج الخلقي "و يتحد   
قد تغيرت، و أصبح الوعي بالقضايا الخلقية لدى النشء مبكرا جدا، إلى الحد الذي معه 
ينمو الضمير الخلقي و الوازع الديني مع بداية مرحلة المراهقة تلك المرحلة التي يصنفها " 

 2 .الضميركوين إريكسون" بأزمة الهوية و ت

و كما تحدثنا سالفا و ذكرنا مصطلح المعضالت األخالقية التي طرأت على الساحة    
التربوية تتعلق باختراق النظام، و االغتراب الثقافي و صعوبة التكيف و استيعاب قيم 

 العصر و اهتزاز معنى الفضيلة

 ليات والتي منها :                                                                                 واآلقي  من خالل مجموعة من ويمكن تعزيز البناء القيمي واألخال

ن تركز على غرس المقومات و الركائز ات التنشئة االجتماعية التي يجب أتأصيل لعملي"-
ويتها األخالقية التي تنهض بها أية أمة تريد أن تصل إلى التقدم االنساني دون المساس به

 3"أو كرامتها االنسانية.

                                                
، ص ص 2000، اإلســـكندرية، ، المكتبــة الجامعيــة1، جفــي األصـــول اإلســالمية للتربيـــةمحمــد عبــد العلــيم مرســـي :  : 1

113، 114  
 .186، مرجع سبق ذكره، ص رؤى تربوية و تعليمية متجددة بين العولمة و العروبة، : حسن شحاتة 2
 .217نفس المرجع السابق، : 3
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ا كان المجال الدراسي الذي يقوم المعلم االهتمام بالجانب الروحي و الديني للتالميذ أي  -
بتدريسه، فتوجيه المقررات الدراسية لتعميق اإليمان بالعقيدة االسالمية أمر محوري و هام، 

بما يتناسب مع طبيعة و يتطلب هذا األمر وعي المعلم و مهاراته لتحقيق ذلك الهدف، 
 المجال الدراسي الذي يقوم بتدريسه دون مبالغة أو تفريط.

التزام المعلم بالخلق االسالمي الحميد واجب ضروري، يقوم به لتقديم نموذج سلوكي -
يقتدي به التالميذ، و يرتبط بذلك حرص المعلم على توفير البيئة التربوية التي تساعد 

ير الحب و اإلخاء، و إيثار المصلحة العامة، في جو من الطالب على التعاون، و توف
 .العدل و االخالص في أداء لواجبات

توجيه عملية التدريس وجهــة إنسانيــة، تحترم الطالب، و تحافظ على مشاعــره و كرامتــه، -
 في الفصل الواحد." و تحترم عقله و قدراته،وتراعي الفروق الفردية بينه و بين أقرانه

ـــة إحســاس الطــــالب بمشكـــالت المجتــمـــع الثقــافـــي، و االقتــصادي و االجتــماعـــي، تنمي- 
 1و إعدادهم لإلسهام في حلها

 من خالل تالميذ هو أهم استراتيجية يقوم به األستاذتنمية الوازع الديني لدي الو نرى أن -
، والحرص عن المدرسة م المرضى الذي تغيبوابعض الممارسات مثل زيارة زمالئه

، المدرسة والبيئة المحيطية، أداء الصلوات في أوقاتهاعلي النظافة اليومية للفصل و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .الصدق واإلحسان للوالدين ... الخالحث علي قول 

  
 : بأهمية التواصل الحضاري توضيح األستاذ للتلميذ  3-2-2

إن أهمية الحفاظ على الهوية الثقافية و تعزيزها عند التلميذ من خالل القدرة على    
ــث الثقافــة و العـــرقيــة و العقــائديــة  التـــواصـــل االيجابـــي مــع الحضارات المختــلفـــة، مـــن حيـ

الف و التعايش و االجتماعية و االقتصادية، و تنشئة التلميذ على قبول هذا التنوع و االخت
 معه تنمي لديه روح التسامح و رفض التعصب و احترام اآلخر.

 
                                                

 .19: شمس الدين فرحات الفقى، مرجع سبق ذكره ص  ،  1
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 منها : ساليبمن خالل مجموعة من األذلك  يمكن لألستاذ تحقيق و
وب، بغض التقدير واحترام التباين واالختالف الثقافي بين الشع لدى التلميذ تكوين -

 .النظر عن الجنس واللون 
لتربية في القرن الحادي مة اليونسكو في تقريرها عن اوهذا هو ما أشارت إليه منظ   

، حيث أشارت في هذا التقرير " التعلم ذلك الكنز الكامن ، والذي تم تعريبه بعنوانوالعشرين
                                                                                                      1" تعلم لتعايش اآلخرين "  هو  إلى مبدأ هام و

                                                                    .لمناهج وأنشطة التعليم والتعلمالتنوع الثقافي والتعددية في محتوي ا ىالتأكيد عل -
                                  بثقافاتها المتنوعة .     األخرى تزويد الطالب بمعلومات وتجارب وخبرات أصيلة عن الدول  -
، مما يعطي ب بنظرائهم حول العالماستخدام شبكة االنترنت في ربط المدارس والطال –

مع مفكري وعلماء البالد  فرصا كبيرة للحوار وتبادل المعلومات العلمية والثقافية
                                                         األخرى 

 تمام بتدريس اللغات األجنبية إلي جوار اللغة العربية .                                                                         االه -
للتربية في التحذير من القيم  األخرى إسهام وسائل اإلعالم بالشراكة مع المؤسسات  -

                                           السلبية وثقافة االستهالك والهيمنة الفكرية .         
 التواصل الثقافي والحوار مع اآلخر .                                                                             ىتشجيع الطالب عل -
ير، وكيفية التعامل مع ، واحترام االختالف مع الغتنمية روح التسامح، ورفض التعصب –

فهذه القيم يمكن أن تساعد الطالب علي التعامل بندية مع الحضارة الغربية تالف، االخ
                                        والتعدد.من خالل قيم التنوع 

، من خالل إتقان بعض اللغات األخرى صال والتفاهم مع الثقافات تنمية مهارات االت -
تقان مهارات التعامل مع الت                               ا المتقدمة كنولوجياألجنبية وا 

الحدود  يتخطىبع علمي ، وذلك بأن تصير الرسالة اإلعالمية ذات طااإلعالم ةعصرن -  
                                    العريق.، بحيث تبرز فيه أصالتنا وماضينا إلي العالم

دة من منظومتها القيمية التي ال تتعارض لإلفا األخرى المجتمعات  ىاالنفتاح العربي عل - 
                                                                                نا القيمية العربية واإلسالمية مع منظومت

                                                
، 1998، ة: دار النهضـة العربيـة، القـاهر : جابر عبـد الحميـد جـابررجمة، تالتعلم ذلك الكنز الكامن، : جاك ديلور وآخرون  1

 .7، ص
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، ين االندماج في الثقافة العالميةمواءمة المعلم بين تعميق الهوية الثقافية وترسيخها وب-
ايا  المعاصرة ذات العالقة بالهوية الثقافية مثل : إبراز دور العرب واإللمام بالقض

مفاهيم الثقافة العربية  ىأو االطالع عل ،لمين في بناء الحضارة اإلنسانيةوالمس
                                                       1واإلسالمية والعلمية واالهتمام بها    .

ــراتهم النافعة، تكوين تلميذ منفتح على- ــ ــذ من تجـــاربهم و خب  الحضــارات قـــادر على  األخـ
 و تكوين العقل الناقد و المحلل للمتغيرات العولمية و القادر على إدراك سلبياتها.

 : الجمع بين األصالة والمعاصرة   3-2-3

تغير و التطور "الهوية ال تعني االنغالق على الذات أو على التراث و الثبات و عدم ال   
مما ال يقود إال إلى االندثار، فالهوية ليست كيانا دائما و ثابتا ال يتحول ال يزول، نشأ هكذا 

ن ألخالفنا دون أواستلمناه من أسالفنا دون تغيير و نسلمه بأمانة  دفعة واحدة و إلى األبد،
محالة، و هو  نتصرف فيه. و حتى لو أردنا ذلك فإننا لن نستطيع، ألن التغيير حادث ال

يحدث رغما عنا، و من األفضــل أن نعرف كيف نتعامــل مع التغيــير من أن يفرض علينــــا 
 2". و نحن عنه غافلون 

و في نفس السياق نذهب بالقول أن ميزات المجتمع الحالي الذي نعيش فيه أنه مجتمع     
حيث له مسميات عديدة: دائم التغير و كل يوم تظهر متغيرات جديدة و مع ثقافات أخرى، 

من بينها مجتمع المعلومات، مجتمع ما بعد الحداثة و المجتمع الرقمي، و المجتمع الكوني،   
ن في الحضارة العالمية الراهنة و ألكل هذا يجعلنا ندرك أننا البد أن نندمج بشكل إيجابي 

                                                                                                                                        البداع.  الثقافة التي تنغلق عن نفسها ال تحاور و ال تجدد هي ثقافة خالية من ا
وبين ثقافة المجتمع الموروث الثقافي بين جسر يربط  ولتحقيق ذلك البد أن يكون هناك 

ورسم صورة المستقبل، وفق  الحاضر بنة  أساسية لبناءلراث ، بحيث يكون هذا التةالمعاصر 
منهجية علمية إسالمية تقوم على التعرف على نواحي القوة و مواطن الضعف في التراث 

 الثقافي و تمريرها إلى التلميذ في صورتها السليمة.

                                                
  687 ،686 ،، ص صبق ذكرهسعطية إسماعيل أبو الشيخ، مرجع  : 1
 .433، ص 2007، دار الفكر، دمشق، مجتمعالثقافة و ال: خضر زكريا،  2
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 كلة اجتماعية قد تصادفتقديم الحلول لكل مش ىدر علاقغني التراث الثقافي الجزائري ف   
تحديد اتجاه التطور  كما أن هذا التراث هو الذي يساعدها علي  التلميذ في حياته اليومية،

 النظام التربوي.نشده  يالذي 
 :إذا اتبع األستاذ االجراءات التاليةاصرة ويمكن تحقيق األصالة والمع

، وتنمية مهارات عرفيةمالدخول في عصر المعلومات والثورة ال ىتشجيع الطالب عل -
                                                                                                   .عن المعرفة، بل واستيعابها بحثال

                                                                               م العقالنية، والتفكير الناقد تنمية مهارات التفكير، ودع -
                                                                                   الطالب مهارات التعامل مع العصرالتركيز علي إكساب  -
يكون عامال من عوامل  بحيث ،للتراث تتماشي مع متغيرات العصرتقديم قراءة جديدة  -

                                           اإلبداع 
                                                          .اث العربي واإلسالمي لدي الطالبترسيخ مشاعر االعتزاز بالتر  -
 اول حركة اإلنسان في المجتمع بكلتحويل دراسة التاريخ إلي دراسته كسجل حضاري تتن -

،  خ األمم والشعوب المختلفةفي تاري، بحيث يشمل دراسة التجارب الثرية االتهمج
                                                           1   فيصبح بذلك تاريخ أمة وثقافة وتاريخ إنسانية 

كساب  واإلسالمي،لفت النظر إلي الجمال والفنيات التي يزخر بها التراث العربي  - وا 
                                                    وتجديدها.الطالب مهارات تذوقها 

         ترسيخ الشعور الوطني في وجدان الطالب بالتأكيد علي أهمية دراسة التاريخ القومي .                                                 -
ة دون االنغالق عليها ودون أن يتيح المناخ المدرسي الفرصة لتدعيم الثقافة الوطني -

د يسهم في تطوير الذي ق ،من حولنا من نتاج التطور المعرفيلما هو جديد  ضالرف
نا الثقافية ونساير ، فنحتفظ بهويتمع عقيدتنا، ويعود بالنفع علي الوطن ثقافتنا، ويتفق

 الوقت .                                                                                 العصر في نفس
في مجاالت  ح حوارات مع الطالب حول أهم الرواد واألبطال الذين لهم إسهاماتفت –

سمح ، ثم تشجيع وتأكيد هذه القيم من خالل مناخ ديمقراطي يمختلفة في قيم بعينها
                                                                 .بممارسات فعلية لهذه القيم

                                                
 .193، ص بق ذكره: حمدي حسن المحروقي، مرجع س 1
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مية؛ بهدف تقليص ات التكامل اإلقليمي بين الدول العربية واإلسالتفعيل هياكل وسياس -
خفاء طالتبعية للغرب ذات ثقل مؤثر ؛ حتى تصبح هذه الدول ىابع القوة والغلبة عل، وا 

                                                                1    ، وليس علي هامشه . في المجتمع العالمي
، وهذا يتطلب مراعاة بعض والمعاصرة معا دون أن يفقد هويتهالمنهج باألصالة أن يتميز  -

يعكس ، منها األخذ في االعتبار أن المنهج رتكزات األساسية عند بناء المنهجالم
 ، باإلضافة إلي مراعاةون ، وما يشعرون ويفكرون ويمارسللمجتمع ما يعتقده الناس

المناهج لتساير هناك ضرورة إلعادة بناء  ، فتجعلالمجتمع ىيرات التي تطرأ علالتغ
                                   .وتتماشي مع التغيرات العالمية، الواقع االجتماعي

، بحيث جيالإعادة النظر في العادات واألفكار والمهارات االجتماعية التي توارثتها األ -
، التي الجتماعية الحديثةة والثقافية واتسير جنبا إلي جنب مع األوضاع االقتصادي

        2 .حدثت بسبب التغير المستمر في مختلف النواحي

 قل، بجانب لغتهم األصلية للتزوداألجنبية على األ تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات -
ا ل على نقل علومنــة، و العمـــافعـــارات النــكــون و االبتــنــارف و الفــعــوم و المــلــن العــم

                                                                                                                                                                                                                                                                                        3و معارفنا إلى المجتمعات األخرى. 
  :النهوض باللغة العربية 3-2-4

ة الهوية ، وأزمة اللغة المعاصرة هي أزمة هي أبرز مظاهر الثقافة العربيةاللغة العربي 
ي أداة علم والتفكير، كما أنها تمثل ذاكرة األمة، وه، فاللغة هي أداة التالثقافية في الوقت ذاته
، ففيها الخصوصية ربية تعد من أكثر الميادين أهميةفاللغة الع ، ولهذااالتصال االجتماعي

، وحيوية الفكر العلمي واإلبداع األدبي والتراث واالستمرارية الثقافية ،القومية والوحدة الثقافية
  4والمعتقد الديني،

وا أعظم المآثر في األوائل حقق، فالمسلمون البد من االهتمام باللغة العربيةلذلك       
" ، وكانت العربية هي لغة هذا العلم وتلك الحضارة القرون الوسطي، وأضافوا كثيرا للعلم

                                                
 .201 ،، صبق ذكره:  محمد إبراهيم عطوة، مرجع س1
  812، ص كوثر جميل سالم بلجون، مرجع سابق : 2
 .21: شمس الدين فرحات الفقى، مرجع سبق ذكره، ص  3
                                                                                              40، ص 1999فبراير  ،القاهرة ،دار سطور سطور،مجلة  ،الثقافةي وكونية الخطاب العرب المسدي:عبد السالم   : 4
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أي باحث يريد أن  ى، وكان عل، شديدة األصالةةفلقد كتبت بها المؤلفات القيمة، غزيرة الماد
 1 من غير العرب "، وقد فعل ذلك كثيرون فة العصر أن يتعلم اللغة العربيةيلم بثقا

والتدريس  ومن متطلبات النهوض باللغة العربية توجيه معلمي اللغة ألهمية الحديث    
، مع تبصيرهم بأخطائهم في التحدث بها ىوتعويد تالميذهم عل ،باللغة العربية الفصحى
في مواجهة تعليم ، فالمعركة الحقيقية ال تكمن ابعة التصويب لهمأعمالهم التحريرية ومت

التي تضعف من شأن اللغة  ، بل ينبغي أن تكون تلك المعركة ضد العواملللغات األجنبيةا
، ولكن يكون تعلم الفرد لغات األجنبية أو مقاومة تعليمها، وليس هذا معناه تجاهل الالقومية

 2للغة أجنبية بعد تمكنه من لغته القومية . 

ذا كانت هذه الدول تعبر عن قلقها من      ، فإن األمر جليزية بثقافتها لبالدهمغزو اإلنوا 
لغتنا العربية ضد الهجمة التي  ىمنا بذل مزيد من الجهد للحفاظ علبالنسبة لنا يتطلب 

من ، والتخلص أفعال ىوأن تتحول هذه الجهود إل ،رض لها سواء من الداخل أو الخارجتتع
 ، بحيث تتحول هذه الجهود إلي طاقة عمل أوسع .األقوال

، ليست ظاهرة بسيطة بل هي توليفة من التعقيد و الغموض، و ما يهمنا هنا، إن اللغة   
تقــرير الواقــع الــذي تتمثــل فيــه اللغــة كظــاهرة سوسيـولوجــية و سيكولوجية مرتبطة بالمجتمع 

 و تنشئته قبل أن تكون كلمات و أصواتا و صرفا، و نحوا.

، فتراكيب، بينما هي الواقع، الفكر ذاته، أو طريق "فاللغة أداة مركبة من أصوات، فكلمات   
ـــالفكر إلدراك الوجود، و ال كي ع... فاللغة من الحياة االنسانية ــــة بمعزل عن المجتمـــان للغـ

و للحياة االنسانية، وهي ما به و عبره تتحقق التنشئة االجتماعية للفرد، و هيكلة وجوده 
ه مع المجتمع الذي ينتمي إليه. هذه اللغة هي التي االجتماعي و تيسير مأمورية تواصل

 -تدخل الفرد في عالقته مع المجتمع، و تدرجه في عملية مزدوجة، حيث يعترف له بهويـــة

                                                
اطر النظـام دور التربية اإلسالمية في تنميـة الشخصـية القوميـة المصـرية لمواجهـة مخـ ، : السيد عبد العزيز البهواشي 1

                                 . 445، ص بق ذكره، مرجع سجديدالعالمي ال
شكالي، السيد عبد العزيز البهواشي:  2  .255،ص  بق ذكره، مرجع سة الهوية الثقافية في ظل العولمةالتعليم وا 
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ا و ـــــة و مبادئهـــــون الجماعـــانــــــو يحصل على اعتراف مقابل قبوله ق -عضو داخــل المجتمع
 .1لمتعددةقيمها الثقافية و السوسيوحضارية ا

 : الذكاء اللغوي لألستاذ و كيفية إيصاله للتلميذ 3-2-5

ا في رواية ـــعلى استخدام الكلمات شفويا أو تحريريا بفاعلية) كمهو قدرة األستاذ    
ــالقصص و الخطابة أو كتابة الشعر و التأليف( و يض ــــــم هذا الذكـ ــاء القـ ــــ ناول ــــــدرة على تـ

اللغة و االستخدامات العملية لها كاستخدام اللغة في إقناع اآلخرين و شرح  و معالجة بناء
المعلومات، كما أنه وسيلة النجاح في الدراسة و الحياة العملية، و يحتاج إلى تمرين 

ـــيومي.و يتكون الذكاء اللغوي من المهارات اآلتية: النطق و االستماع و القراءة و الكتاب ة ـــ
 اء.و المعرفة و األد

ـــة، و على  و نرى     ــد جميــع األساتـــذة لكن بدرجات متفاوتـ أن الذكـــاء اللغـــوي موجود عنـ
األستاذ أن يمرر هذا الذكاء للتلميذ بطريقة مشوقة و بسيطة في اآلن نفسه من خالل خطة 

 متكاملة للتدريس عن طريق اجراءات يقوم بها األستاذ نذكر من بينها:
اللغة العربية، و تساعد على تذوقها و إدراك  ية بشتى الوسائل التي تغذية اللغو تنمية القدر  -

 نواحي الجمال فيها.
محاولة اكساب التلميذ القدرة على التعبير الصحيح في التخاطب و التحدث و الكتابة بلغة  -

 2عربية سليمة و تفكير منظم.
حب اللغة وتعلمها من خالل غرس تيسير تعليمها  ىهتمام باللغة العربية والعمل علاال -

                                                                                                                                                                                 ار صيغ جديدة لتعليمها وتعلمها، وابتكالعربية في نفوس الطالب
ا ، ودعم ثقتهم في قدرتهلمراحل التعليمية باللغة العربيةتنمية اعتزاز الدارسين في مختلف ا -
                                                                                                                                                                                                                                                                             3 استيعاب العلوم المختلفة  ىعل

                                                
، التربية على القيم، مجلة عالم عية للفرداألبعاد السوسيولوجية و التربوية و القيمية للتنشئة االجتما: أحمد فريقي،  1

  .199، ص 2012، مكتبة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 21التربية، العدد
 .21،، ص: شمس الدين فرحات الفقى، مرجع سبق ذكره 2
ــاهج ،رشــدي طعيمــة : 3 ــة فــي مجتمــع المعرفــة من ــة، اللغــة العربي ــالمجلــة العربيــة للتربي ة للتربيــة ، تــونس : المنظمــة العربي

  72، 45، ص ص 2005وم، يونيو والثقافة والعل
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شبكة  ىخالل التواجد عل الخريطة العالمية من ىجود والهوية الثقافية العربية علإثبات الو  -
نتاج برامج تمكن ت ونظم معلومات باللغة العربيةنا، وتزويدها بقواعد بيااالنترنت ، وا 

                         1مستخدمي اإلنترنت من البحث والتقصي باللغة العربية  
م بأخطائهم في ، مع تبصيرهالتحدث بالعربية الفصحى ىبهم علتعويد المعلمين لطال - 

، ورصد جوائز قيمة شفوي تعبير وخاصة ال، واالهتمام بموضوعات الأعمالهم التحريرية
                                            2الفصحىللطالب جيدي الحديث واإللقاء والكتابة بالعربية 

 : يات السوسيولوجية المفسرة للدراسةالنظر -4
 النظرية الوظيفية: 4-1
دوركايم،  إميلأصولها نابعة من أعمال أشهر رواد علم االجتماع الحديث و هو الفرنسي    

الذي اهتم خصوصا بسبل استقرار النظام االجتماعي و تكامل عناصره و بنيانه، و في هذا 
االطار، تقول المقاربة الوظيفية أن للتعليم العديد من الوظائف الهامة في المجتمع، فهو يمهد 

 المبادئطفال و يعدهم لالندماج في المجتمع عن طريق المعرفة أوال ثم عبر تلقينهم األ
رواد الدينية و األعراف و العادات و التقاليد المحلية و القيم األخالقية و السياسية، و يعتقد 

جتمع ككل، من من التربية و التعليم يخدمان البنية السليمة للهذه النظرية المحافظة أيضا أ
ـــة التمـــالل الزاميــخ ـــي تـــدرس التـ ـــؤدي إجمــ ــاال إلـ ــــات المنحرفة يــــم الكثى تقو ـ ــــر من السلوكـ يـ
   3و تفاديها.أ

و هذا التيار ظل مهيمنا إلى حدود الستينيات، و هو يندرج في إطار امتداد ألطروحات    
الذي كان يرى أن التربية نظام اجتماعي يتفاعل مع نظم و مؤسسات المجتمع  دوركايم، إميل
همية التنشئة االجتماعية باعتبارها العملية أ ى، أن يؤثر فيها و يتأثر بها، و أكد على األخر 

الجمعي لدى الفرد من خالل استدخاله  رالتي تتم من خاللها كملية تكوين الضمي ةاألساسي
ن وجود قيم و معايير ، و أسائدة في مجتمعهو العادات و التقاليد ال تاالتجاهاالقيم و 

ى تحقيق الشعور باالنتماء لهذا لمع تؤدي إاجتماعية و معتقدات مشتركة بين أعضاء المجت
ــا يتعلـــــالمجتمع، و كذلك إحكام عملية الضبط االجتماعي و فيم ة بين المجتمع ــــــالقـــق بالعـــ

                                                
  200، ص الرجع السابقنفس  : 1
شكالية الهوية الثقافية في ظل العولمةالسيد عبد العزيز البهواشي :  : 2   255 ، مرجع سبق ذكره،  صالتعليم وا 
 . edu.com-www.new 25-08-2015 ،13:57، مدخل إلى سوسيولوجيا التربية:  نجيب روحي،  3

http://www.new-edu.com/
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ــو الثقافة، يمي ات الثقافية التي تتضمن األفكار و المعارف و القيم ــــم بين العموميـــــز دوركايــ
التي تهدف التربية إلى أن يكتسبها جميع أعضاء  ةالسياسيو العادات و التقاليد و المعايير 

 يها.الطبقة أو المهنة التي ينتمون إلالمجتمع بغض النظر عن 
ــــو الخصوص    ـــيات الثقافيـ ماعيــــة ر االجتــــدات و المعاييــــو المعتق راــــــاألفكة التي تتضمن ـ
اعلهم و سلوكياتهم، و يرى دوركايم أن دور ساليب التفكير التي تميز فئة معينة في تفو أ

 على يؤكد ثم من و فيه، منتجة قوة يصبح لكي مجتمعه في حياةلل الفردالتربية هو إعداد 
 لمعلمل أن و للمجتمع، الشامل التخطيط ءضو  في لكن و التربوي، بالتخطيط االهتمام ضرورة
 1 المجتمع. في لسائدةا خالقيةاأل للقيم و للدولة ممثال باعتباره عالية مكانة
على دور   Parson ، شدد الباحث األمريكي بارسون نصف قرن من الزمنمرور  بعدو    

المجتمعات الحديثة، فهي في كما أسماها، أي المدرسة في ظل التنشئة االجتماعية  وكالة
يم طفل من العالم السري التي تبقى تعبيرية قبل كل شيء، تلقنه القاجها البإخر نظره تقوم 

األداتية السائدة في المجتمع، و كذلك ما يسميه الباحث نفسه بالنزاهة، أي حسن المصلحة 
الجماعية و طابعه األولوي بالنسبة للرغبات الفردية. و تسعى المدرسة كذلك للدفع بالمتعلم 

 2إلى استدخال القيم المهيمنة ) ما هو جميل و حسن و مشروع داخل المجتمع(.
سيولوجيا الثمانينيات، بدأت التعديالت التي تمت مباشرتها داخل حقل سو مع مستهل عقد    

، فمن المنظور سع حول طرائق التنشئة االجتماعيةنطالقا من تأمل واالتربية، تأخذ داللتها إ
الوظيفي، تتحدد التنشئة االجتماعية من خالل غايتها االدماجية، و لنستحضر مرة أخرى في 

وركايم، أن التربية بمعناها األوسع و التي تحيل على التنشئة هذا الصدد بالنسبة إلى د
االجتماعية األولية، تهم الفعل الذي تمارسه األجيال الراشدة على تلك التي لم تنضج بعد 
بالنسبة للحياة االجتماعية، و يتمثل موضوع هذا الفعل في إثارة و تنمية عدد معين من 

 قية لدى الطفل، و التي يتطلبها منه المجتمع السياسيالحاالت الجسمانية و الفكرية و األخال
ـــه، و الوســـــبرمت و تؤدي االجتماعية الناجحة إلى استدخال قواعد  ــــه،ه إليـــــط الخاص الموجــ

 و معايير و قيد دالة بالنسبة لمجتمع معين.

                                                
، دار الجامع الجديدة القضايا ( –علم االجتماع التربوي ) المجاالت : علي السيد الشخيبي، محمد حسنين العجمي،  1

 .53، 52، ص ص 2008للنشر، االسكندرية، 
 .55، 54، ص ص2009دار البيضاء، ،منشورات عالم التربية، السوسيولوجية المدرسة:: عبد الكريم غريب،  2
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هي إال  ربية ماتركيبا للمنظور الوظيفي قائال:"إن الت Henry Janneهنري جان  مو يقد   
الندماج األطفال في المجتمع الشمولي، و في األسرة و الجماعات التي  المؤسسالتنظيم 

 1الرشد."ينتمون إليها، او التي ينبغي لهم االنتماء إليها في سن 
و في سياق التحوالت التي تعرفها المدرسة في الوقت الراهن، فإن مشروعها يتميز    

ية، ذلك أنه يتبنى أولوية العام على الخاص، و المنطق على بقصديته الكونية العقالن
التجربة، زد على ذلك، أنه يندرج في سياق سياسي، حيث ال يتعين على المدرسة أن 
تضطلع بوظيفة التلقين فحسب، بل و كذلك تكوين مواطنين متنورين بهدف تنمية االرتباط 

 بالوطن و إتاحة التقدم االقتصادي و االجتماعي.
و تشهد هذه االرادة في المقام األول، البرامج الدراسية، سواء من حيث محتوياتها التي    

 ..إلخ (لسلوك الحضاري، التسامح، التضامنتتضمن القيم الجديدة) التربية على المواطنة، ا
شأن التعليم األخالقي و المدني، أن يدفع  فإن وحدة، و من جهة أخرى أو لغة التدريس الم

ى أن يتماهى في ظل مصير الجماعة التي ينتسب إليها، و هذا التوجه األخالقي بالمواطن إل
لعيش أكثر من مجموعة متجانسة من المبادئ الفلسفية، يسعى إلى ترسيخ ينا االذي يمثل ف

ـــار، و المسؤولــــمعايير فيما يتعلق بالعمل و االدخ ـــة لألطفـــاة اليوميـــة في الحيــــية الفرديـــ ل اــ
أداة لتنمية  ى سبيل المثال، في اآلن نفسه و آبائهم، و هكذا يصبح تدريس مادة  التاريخ عل
 2االحساس الوطني و االنفتاح على ما هو كوني.

ــــــهذا و قدم لنا تالكوت بارسونز عدد من األفعال التي تتحدد داخل الثقاف       ة ــــــة المدرسيـ
 و هي:

تبر الهدف المستقبلي للتالميذ، و يتشكل حسب اكتسابهم الفعل األدائي: و الذي يع -
ة، ــــة بالمدرســـــللسلوك بالوسائل و األنشطة و أنماط المعرفة و العلم و العملية التدريسي

مهنهم  بيتم عن طريقها تكوين اتجاهات و مهارات تخصصية الكتسا و التي
م األنشطة األدائية نحو جعل المستقبلية، عالوة على أن المدرسة تقوم بتوجيه و تقدي

 أسوياء أو مواطنين صالحين في المستقبل. االتالميذ أفراد  

                                                
 . 137، 136: نفس المرجع السابق، ص ص  1
 .226، 225: نفس المرجع السابق ، ص ص 2
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الفعل التعبيري: و يعتبر الهدف األسمى للتالميذ و محاولتهم اشباع حاجاتهم التي  -
 يكتسبونها سواء عن طريق التقليد أو التعلم.

ن ـــــوع من التضامــــحقيق نو يهدف هذا الفعل أساسا إلى ت الفعل المعياري أو األخالقي: -
ـــات العامــــو السلوكي رالمعاييو المشاركة في األفكار و القيم و األخالق و المثل و  ة، ـ
ــو المواقف و االتجاهات بين التالميذ، و كيفية تدريبه م على إصدار األحكام التعليمية ـ

ة، ــــسليم ليمة أو غيرمواقف سواء كانت سو األخالقية على األفعال و السلوكيات و ال
و تحديد نوعية الجزاءات السلبية و االيجابية على هذه األفعال و السلوكيات داخل 

 1األنشطة المدرسية و داخل الفصول الدراسية.
 النظرية الصراعية: 4-2
 Basilو بازل برنشتان   Pierre Bourdieuمن أهم روادها نذكر بيير بورديو   

Bernestein  باسرون و جون كلودJean claude Passeron  تبحث هذه المقاربة في
لى تفكيك و تخريب المجتمع في هذا للنظام التعليمي و التي قد تؤدي إالجوانب السلبية 

الصدد يرى الباحثون أن التربية و التعليم في ظل ايديولوجيا معينة و إطار ثقافي سائد، قد 
عرق و الجنس و المستوى حسب الو عدم تكافؤ الفرص يز يمتيكون لها نصيب من ال

إذا لم يتم اعتبار المعايير الموضوعية كدرجة الذكاء و مستوى االنتاج و إعادة  المعيشي،
إنتاج الالمساواة و إعادة  إلنتاجو بالتالي يصبح المستوى التعليمي آلية  االنتاج و االبداع،

مل بعض الشروط التعجيزية باب الع، و يتجلى هذا التمييز أيضا عندما يطلب أر في المجتمع
و المؤهالت العلمية التي قد ال تكون مهمة للمناصب المتبارى عليها حيث يتم اقصاء أ

 النساء أو بعض االقليات .
عتماد أعماله على علم اجتماع إ  إن االسهام العلمي الذي قدمه بيرنشتاين، و بالرغم من"   

لم اجتماع العملية المدرسية، و بالفعل كان التعليم فإن برنامجه الفكري كان يتجاوز دائما ع
سريع نفاذ الصبر إزاء زمالئه الذين كانوا يرون أن علم اجتماع التعليم الذي أسسه ضيق 

 األفق جدا.

                                                
علم اجتماع التربية الحديث) النشأة التطورية و المداخل النظرية و الدراسات الميدانية : عبد هللا محمد عبد الرحمان،  1

 .180، ص 1998درية، ، دار المعرفة الجامعية، االسكنالحديثة(
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ا تعليم في جميع صوره اعتماد  تحليل اجتماعي لل و قام بمفرده بمحاولة جريئة لتكوين    
ـــم، و استلهامــــوركايال دـــــعمعلى أ  ــا من السهن أبد  ـــبر، و لم يكـــا من ماكس فيـ ل على قراء و ــ

 طاألنماعلى  ااعتماد   هنموذجسمات فكره، وسع بيرنشتاين طالب بيرنشتاين تمييز ق
النموذجية النوعية للتحول االجتماعي ليشمل مجال المؤسسات التعليمية، و خالل قيامه بذلك 

المدرسي و المناهج العملية التعليمية، و قدم هذا  طور رصدا منتظما للعالقات بين التنظيم
في تكوين  –بدورها  -التطوير تحليال مقترحا لكيفية قيام الطر االجتماعية للمعرفة المدرسية

 هويات الطالب و المدرسين و الوالء و االعتماد على المرحلة المدرسية.
ين أنواع محلية و اجتماعية و يزاوج بيرنشتاين بين اللغة و التحول االجتماعي في تكو    

التي تعرف الصريحة مختلفة، و تعتمد النظم الوضعية على وسائل التحكم االجتماعي 
باعتبارها أدوارا و هويات ثقافية، تحدد على نطاق واسع من خالل الوضع بوضوح 

لطبقة الوسطى افإن التشخيص و نظم  ،و من جهةاالجتماعي ) مثل النوع و الجيل، 
ددها هويات و معاني يتم التفاوض حولها على المستوى الفردي، و تكون فيها الجديدة تح

  1حدود النوع و الجيل متداخلة."
و قد  أما بيير بورديو و كلود باسرون هما اللذان أعطيا والدة ثانية لسوسيولوجيا التربية،   

الحظوظ نفسها انطلقا من فرضية سوسيولوجية أساسية، تتمثل في كون المتعلمين ال يملكون 
في تحقيق النجاح المدرسي، و يرجع هذا االختالف إلى التراتبية االجتماعية، و التفاوت 
الطبقي، ووجود فوارق فردية داخل الفصل الدراسي نفسه، و من ثم، فقد قادت األبحاث 
السوسيولوجية و االحصائية بورديو و باسرون إلى استنتاج أساسي هو أن الثقافة التي 

سمالية ليست موضوعية أو نزيهة و محايدة، بل هي أالمتعلم في المدرسة الفرنسية الر  يتلقاها
ثقافة مؤدلجة تعبر عن ثقافة الهيمنة و ثقافة الطبقة الحاكمة، و من ثم، فليست التنشئة 

ـــة تحريـــاالجتماعي ــــرا للمتعلـ ــــم، بل اندماجـ طبع تو ال قه في المجتمع في إطار ثقافة التوافـا لـ
االجتماعية نفسها عن  و االنضباط المجتمعي و بالتالي، تعيد لنا المدرسة إنتاج الطبقات

 2و االنتقاء و االنتخاب، و من ثم، فهي مدرسة الالمساواة االجتماعية بامتياز. طريق

                                                
، الشبكة 2، ترجمة محمود محمد حلمي، ط خمسون عالما اجتماعيا اساسيا " المنظرون المعاصرون : جون سكوت،  1

 .128، 127، ص ص 2013العربية لألبحاث و النشر، بيروت، 
 ,13:38الساعة ، 2015-08-25بتاريخ ، www.adabfan.com: جميل حمداوي، 2
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و تتعدد أوجه االرث الثقافي، فهنالك في المقام األول التفاوت على مستوى التمكن من    
الفكرية، إذ أن أطفال األوساط الميسورة، و بفضل التفاعالت التي استفادوا منها في األدوات 

ظل األسرة، فهم متمكنون على سبيل المثال من نوع لغوي مالئم بشكل أفضل لمتطلبات 
المدرسة، و من جهة أخرى، و إلى جانب هذه التفاوتات من المستوى الفكري، التي ظلت 

يها، و يولي بورديو و باسرون مكانة هامة لبعد أكثر كيفية محط طرح فقط و لم يبرهن عل
طفال عن أسرهم. إن روث الثقافي، من خالل التماس رؤى العالم المختلف التي يرثها األو للم

ـــهذه الطريق ــة التي تقــ ــاجتماعي بها كل جماعة رأــ ـــؤسس لثبو ة ـــ ة ـــتيالواقع و تقيمــــه، و التي تــ
مجموع بالسلوكات يستدل عليها هذان الباحثان بمفهوم ال ق و انسجامو نسبية اتسا

. و تتمظهر النزعة Habitusالمأخوذ عن ماكس فيبر، ثم بمفهوم االعتيادية Ethosاألخالق
لعملي أو ) حس التوجه االجتماعي(، افي الحياة اليومية من خالل ما أسماه بورديو بالحس 

جتماعي معين، و مالءمة ممارسته بالمتطلبات الذي يتيح للفرد التحرك في مجال ا
االجتماعية بشكل أوتوماتيكي، و من دون اللجوء إلى تفكير واعي، و يشمل االعتياد كذلك 

كغاية لذاتها، و التي تكتسي داللة حاسمة   Saviorقيما، من قبيل تثمين الدراية أو المعرفة
 1في الحقل المدرسي.

 :التفاعلية الرمزية 4-3
على معنى الرموز التي يطورها الناس خالل عملية التفاعل  مد هذا المنظوريعت"   

الذي اعتبر أن  Max Weberاالجتماعي، و تعد أصول هذه المقاربة إلى ماكس فيبر 
لمهم، جاء بعده الفيلسوف الألمريكي لتمثالتهم و تفسيراتهم الخاصة لعاألفراد يتصرفون وفقا 
، الذي قدم هذا المنظور الجديد نسبيا إلى George Herbert Meadجورج هربرت ميد 

، حيث اعتبر أن النظام االجتماعي هو نتاج 1920علم االجتماع األمريكي، و ذلك في سنة 
هو  أن المعني ليس مفروضا عليهم، إنمااألفعال التي يصدرها أفراد المجتمع، بمعنى 

 موضوع خاضع للتفاوض و التداول بين هؤالء األفراد.
ز هذه النظرية أيضا في شقها التربوي على مختلف التفاعالت في العملية التعليمية ترك   

التعلمية داخل الوسط المدرسي و مخرجاتها أو في نتائجها، فعلى سبيل المثال يمكن القول 
أن التفاعل بين الطالب و المدرسين يتيح هذا األخير التنبؤ و توقع سلوكات المتعلمين 

                                                
 .58 ،57 ، مرجع سبق ذكره، ص صسوسيولوجية المدرسة : عبد الكريم غريب، 1
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مستوى مردودهم أو المشاكل التي تواجههم و هو شيء إيجابي جدا إذا  المستقبلية، من حيث
 1ما تم تقويم هذه السلوكات و تشجيع الطالب المتعثرين." 

م الذي تتميز به المنظورات اكما يركز أصحاب هذه النظرية على المدخل التفسيري الع   
المؤسسات البنائية التي تتم  الحديثة للبنائية الوظيفية، التي تركز على البناءات و النظم و
التي توجد داخل المؤسسات فيها أنماط التفاعل، و هم يركزون على تحليل الصورة الفعلية 

ل العالقة بين التالميذ و دراسة التالميذ و مدرسيهم، و االدارة المدرسية، ـــة، و تحليــــالتعليمي
ة االجتماعية، و التحصيل و تفسير السلوك الدراسي و انعكاساته على عمليات التنشئ

الدراسي و مستوى االستيعاب، و نوعية المقررات و المناهج، و يهتم بدراسة العملية التعليمية 
 2داخل المدارس، و يركز على التفاعل و الدوار و السلوك.

ــور نجــــورات هذا المنظــــن تطإ    ة في أعمال جورج زيمل و وليام ـــدة خاصـــدها مجسـ
و غيرهم من الذين ركزوا على فهم و تفسير السلوك البشري الممارس من قبل جيمس، 

ـــه شبـــــاالنسان في محيطه االجتماعي و ينطلق هذا النهج من كون االنسان بأن ه اجتماعي ـ
و ليس بالكامل أو أنه من المجتمع و من ثم يتحول إلى كائن اجتماعي بعدما يخضع 

اعي التي تحمل بينه و بين المحيط عبر التنشئة االجتماعية لمؤشرات عملية التفاعل االجتم
 3التي مر بها يتعلم و يكتسب دوره و أدوار اآلخرين و تطوراتهم.

و التي تعتبر أولى الدراسات و التحليالت  wallerجاءت تحليالت واللرو هذا    
ــالمتخصصة في مجال علم اجتماع التربية، بعد أن طرحت أفكار رائ ة ـــــة الرمزيــــفاعليد التـــ

ــــج ــورج ميـ ، و خاصة تحليالت ميد التي ظهرت و تالزمت H.Blumerد، و هلبرت بلومرــ
مع تصورات واللر عن سوسيولوجيا التدريس و دراسة أنماط التفاعل ذات الطابع التفاعلي 

تالفها بين الرمزي داخل المدرسة، كما ركز واللر على دراسة أنماط التفاعل  تقييم مدى اخ
فراد بالنسبة إلى نوعية المدارس سواء أكانت مدراس خاصة أو مدارس عامة، عالوة على اال

ــاط التفاعــــالف أنمــــدراستهن كيفية اخت دوارهم د و أل و المواقف العامة و سلوكية األفراـــ

                                                
 .146.، ص نجيب روحي ،مرجع سبق ذكره: 1
، 2002دار الفكر العربي، القاهرة،  ،علم اجتماع التربية المعاصر ) تطوره و منهجيته(: علي السيد محمد الشيخي،  2

 67، 66ص ص 
 .37، ص 1999نشر و التوزيع، عمان، ، دار الشروق  للعلم اجتماع األسرة: معن خليل العمر،  3
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متغيرات مثل دراسة  ءو المهنية و الطالبية، و أنماط العالقات االجتماعية في ضو  ةالوظيفي
 1البناء السياسي للمدرسة، و طبيعة الوسط االجتماعي و االقتصادي و الطبقي و البيئي.

 الموقف النظري للدراسة الراهنة: -5
فيها  ةالباحث ت، والتي حاولموضوع الدراسةبعد أن تّم عرض االّتجاهات النظرية المفّسرة ل   

على ركزت التفاعلية الرمزية فمثال  ،اتجاهل ك عرض أهّم األسس والمسّلمات التي يقوم عليها
ـــة العالقـــــدراس ـــذ و األساتـــــة بين التالميــ ـــة، و تفسيــــذة و االدارة المدرسيــ لوك الدراسي ـــر السـ

أيضا التحصيل الدراسي و مستويات  ، وعلى عمليات التنشئة االجتماعية و انعكاساته
عالقتها بنوعية المناهج و المقررات، و نوعية الحياة  الذكاء و االستيعاب و درجات

المدرسية، و الثقافات العامة و المدرسية، أما نظرية الصراع فقد اهتمت بتبيان الدور الرئيسي 
عادة االنتاج جل إ من أسهم في جعل النظام مكرسا للنظام التربوي في المجتمع الرأسمالي ي

دة االنتاج لعالقات القوة و المميزات االجتماعية بين ، و يقصد بهذا النوع من إعااالجتماعي
الطبقات االجتماعية، و قد سعى بيير بورديو لتأكيد وجهة نظره حول امتالك الثقافة كنوع من 

و في نفس االتجاه يؤكد برنشتاين في  الرأس المال، أطلق عليه بالفعل برأس المال الثقافي،
لنظرية، و حاول إعطاء برامج تدريبية فعل أفكار هذه انظرية الحرمان الثقافي عندما عالج بال

و ثقافية و ترفيهية و نفسية لتعويضهم عن فقدان ما فاتهم من مدخالت تعليمية إلكسابهم 
 معايير و قيم سلوكية و ايضا لغة مقارنة بأبناء الطبقات االجتماعية الميسورة.

، ذي يقوم على مقولة اإلجماع القيميالوظيفي العلى االّتجاه  سنركز ةــو في هذه الدراس   
 يعد ذلك من األهداف المنشودة للنظام التربوي الجزائري. اعتقادناو حسب 

هو  استهم أن االتجاه الوظيفي اعتبر المهتمون في علم اجتماع التربية من خالل در حيث    
ماعي نسقا متكامال النظرة المالئمة لهذا العلم الجديد، هو االتجاه تكاملي يعتبر البناء االجت

من الناحية الوظيفية تنظمه مجموعة من المعايير االجتماعية والقيم و قد اهتم بفهم التربية 
 2".على مستوى العالقات المتشعبة مع النظم األخرى 

ن التنشئة االجتماعية التي تقوم بها المؤسسات ن منظرو هذا االتجاه يؤكدون على أكما أ   
نه بواسطة لقد أشار دوركايم إلى أ ،ساعد على وحدة المجتمع ككلالمختلفة في المجتمع ت

                                                
 .291: عبد هللا محمد عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .95، ص 2009دار وائل للنشر،عمان،، علم اجتماع التربية) بين النظرية و التطبيق(،: نعيم حبيب جعنيني،  2
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ـــي لــــر الجمعـــالتنشئة االجتماعية تتم عملية تكوين الضمي ــدى الفـ ــه لقيــــرد من خالل تشبعــ م ــ
و عادات المجتمع السائدة، و أن وجود معايير اجتماعية مشتركة و معتقدات مشتركة يؤدي 

شعور باالنتماء االجتماعي، و إحكام عملية الضبط االجتماعي في هذا إلى تحقيق ال
المجتمع المعني و إن دور التربية هو إعداد الفرد للحياة االجتماعية ليصبح قوة منتجة مما 

 يدعو إلى االهتمام بالتخطيط التربوي الشامل.
 جتماعية للتربية ن تكون األهداف االتساق األداء الوظيفي أبحسب االتجاه الوظيفي يعني إ   

فالبد أن تكون  ، أما على المستوى المؤسسة التربويةمحققة على مستوى النظام التربوي 
وظائفها محققة ألهداف النظام التربوي و مشتقة من وظائفه، و أن تكون وظيفة األستاذ 

، كما يجب أن تكون أهداف النظام ألهداف المدرسة و دورها التربوي  لدوره محققا هوأدائ
 لتربوي ووظائفه محققة ألهداف العملية التربوية العامة للمجتمع.ا

تركز النظرية الوظيفية على إكساب المتعلمين قيما اجتماعية و معايير مشتركة مثل:    
االنجاز، التعاون، استقاللية شخصية المتعلم و غير ذلك من القيم و العادات و المهارات 

و من ثم المدرسة تتحدد وظائفها في إعداد المتعلمين التي يتربى عليها الطفل في البيت، 
 للحياة في المجتمع.

ن المدارس مؤسسات جوهرية في المجتمعات حيث تقوم كما يؤكد التحليل الوظيفي على أ   
بتعليم المهارات و المعارف المختلفة و ثقافة المجتمع بما فيها من معايير و تخليصها من 

 بأدوارهمعلى القيام  داألفرايجابية في الثقافة لمساعدة الشوائب و تعزيز العناصر اال
  1االجتماعية المختلفة على أكمل وجه.

فالقيم والمعايير واألطر الثقافية بوجه عام هي األكثر أهّمية، لما لها من القدرة على    
قراره وتوازنه إحداث عملية الضبط االجتماعي من ناحية، وتضمن للبناء االجتماعي است

 )هو أحد أنساق الفعل -كما يرى بارسونز -؛ حيث يكون المجتمع ستمراره وتكّيفهوا
قيم و معايير المجتمع و معتقداته في  يسعى إلى إكسابو النظام التربوي الجزائري    

 و الوالء األجيال الجديدة و الحفاظ على التكافؤ االجتماعي عن طريق خلق الشعور باالنتماء
 و نقل المعارف التي تشمل التراث الثقافي و االجتماعي .للمجتمع لدى النشء، 

 خالصة:
                                                

 .100، 99:المرجع السابق نفسه، ص ص  1
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داء مما تم تقديمه في هذا الفصل و من خالل مناقشة و توضيح العالقة بين األ نستشف   
هداف االجتماعية للتربية، محاولة إبراز باالعتماد على قراءات معمقة التربوي لألستاذ و اال

متغير من متغيرات الدراسة و خاصة فيما يتعلق  في التراث النظري الذي تناول كل
بعاد التي تم انتقاؤها، و التي نرى أنها بحاجة إلى هداف االجتماعية للتربية و األباأل

باعتباره أداة النظام التربوي في تحقيق فلسفته ،لألستاذتمحيص لعالقتها باألداء التربوي 
ذلك بترسيخ قيم و معتقدات لمجتمع في نفوس بأبعادها التربوية و التعليمية و االجتماعية، و 

إيجابية تجاهها، و نقل التراث الثقافي و تجديده، و كذا تعزيز  اتجاهاتو تكوين  التالميذ
 االنتماء للوطن.

يحفظ بها الثقافة و يعيد التي يطبقها األستاذ لجراءات اإل بينا في هذا الفصل أهمو     
و بالتالي االرتقاء بمستوى  ،م في ثقافة مجتمعهمإنتاجها عن طريق تشكيل النشء و دمجه

من خالل  ذاألستاأبناء المجتمع، و نفس الشيء تم توضيحه في البعد الثاني و كيف 
من النشاطات التي يقوم بها يرسخ قيم المواطنة في نفوس التالميذ، لنوضح في آخر بعد 

مية قيم وي األستاذ في تنبعاد أهم األساليب التي يستطيع من خاللها أألداء  الترباأل
 االجتماعية لدى التالميذ.

كما حاولت الباحثة أيضا توضيح تلك العالقة بين المتغيرات من خالل النظريات    
السوسيولوجية، محاولة جمع الحقائق العلمية التي توصلت إليها تلك المقاربات النظرية بغية 

 . اختبارها في الواقع الميداني
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 تمهيد:
منهجية  البحث أساس الدراسة العلمية، فمن خاللها يتسنى لنا تحديد   تعد   

 للوصول إلى النتائج. يتبعاألسلوب الذي يسمح لنا ببناء االطار المنهجي الذي س
وعليه فإن هذا الفصل يهدف إلى إبراز الخطوات المنهجية التي يعتمدها كل باحث    

   مية.يطمح إلى جعل نتائجه في إطار نتائج البحوث العل
  و الدراسات السابقة المرتبطة التراث النظري االطالع على الهدف من إن    

يتم  المعلومات التيمن شأنه أن  يبين لنا رؤية عن طبيعة  ،ةــــبموضوع الدراس
من الميدان، كما هو الحال في دراستنا التي أجريت في تبسة و هي إحدى  اجمعه

واليات الجزائر، و استهدفت بالذات مؤسسات التعليم المتوسط الختبار فرضيات 
التربوي لألستاذ و األهداف  البحث التي جاءت لتكشف عن طبيعة العالقة بين األداء

 من وجهة نظر التالميذ.االجتماعية للتربية 
النظري و فصل تحليل و تفسير  عد هذا الفصل همزة وصل بين الجانبلذا ي   

 البيانات الميدانية.
و عليه سنحاول في هذا الفصل تبيان فرضيات الدراسة، ليأتـــي العنصر الثانــــــي     

ــ ـــــة عامــــــــة للقــ ــــارئ عن المجـــــال المكانـــــي و المعنون بمجاالت الدراسة إلعطاء لمحـ
و الزمني و البشري، لنعرج إلى المنهج المستخدم في الدراسة، و أدوات جمع 

 البيانات، و نختم هذا الفصل باألساليب االحصائية المطبقة في هذه الدراسة.
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  : فروض الدراسة -1
واهر معينة، أو لمشكل تعد الفرضية تفسيرا أوليا و مؤقتا لظاهرة أو مجموعة ظ"   

ولي و مؤقت، أنه ما يزال يحتاج إلى تحقيق، سواء بالعودة إلى الفحص محدد بشكل أ
منطقي أو تجريبي، و يعتبر بناء الفرضيات بمثابة مرحلة من مراحل حل المشكالت 

حها الفرد إزاء جوبة و حلوال مؤقتة، يقتر يقصد بها أ عيات او المسائل، و الأو الوض
 1"و المشكلة.الوضعية المسألة أ

و عليه تكمن أهمية الفرضية في بناء المعارف العلمية لكونها تعتبر موجها لعملية    
بناء المعرفة، و هي ركيزة أساسية في رسم الخطوط العريضة للبحث، لذا قامت 
الباحثة بصياغة فرضيات الدراسة الختبارها ميدانيا و التحقق من صحتها، محاولة 

 الية:تغطية موضوع الدراسة بالفرضيات الت
القيم تنمية في  فعاال   ادور   ستاذألاألداء التربوي ل : يؤديالفرضية األولى* 

 و تقاس بالمؤشرات التالية: االجتماعية لدى التالميذ
التعاون، االحسان، األمانة، العفو، التواضع، االعتذار عند الخطأ،احترام كبار السن، 

 زيارة األقارب ،الصدق في القول.
قيم المواطنة  فعيلفي ت  ا  فعاال  دور  ستاذألألداء التربوي ليؤدي ا :الثانيةالفرضية * 

  لدى التالميذ
 تقاس بالمؤشرات التالية:   

احترام الرأي األخر، مراعاة القوانين و النظام، المصلحة العامة، األمن، الحفاظ على 
الحفاظ على وحدة المرافق العامة، حرية التعبير، المشاركة، احترام رموز الوطن، 

، تكريس حب الوطن، تنمية و ثرواتها الوطن و تماسكه، حماية ممتلكات الدولة
 الوعي بالحقوق و الواجبات، التربية على ممارسة الديمقراطية

الهوية الثقافية  تعزيزفي   بفاعلية ستاذألاألداء التربوي ليسهم  :الفرضية الثالثة *
 .للتلميذ

 التالية:و تقاس بالمؤشرات 

                                                
، منشورات عالم التربية، مطبعة النجاح منهج البحث العلمي في علوم التربية و العلوم االنسانية ،: عبد الكريم غريب1

  150، ص 2012الجديدة، الدار البيضاء، 
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التنوع الثقافي، االختالف، إتقان اللغة العربية، التفتح على اللغات األجنبية، التفاعل 
و االنفتاح على الثقافات األخرى،التمكن من استخدام وسائل التواصل الحديثة 
كاالنترنيت، واستعاب قيم العقيدة االسالمية، حماية الفكر من التطرف الديني، 

 .التراث المادي و الالماديالعادات و التقاليد، 
 مجاالت الدراسة:-2

 المجال المكاني: 2-1
اول " دور األداء التربوي لألستاذ في تحقيق األهداف االجتماعية ألن هذه الدراسة تتنو 

تم اختيار إحدى مراحل التعليم و التي تتجسد من خاللها األهداف االجتماعية  للتربية" 
ة ـــــة تبســــــودة بمدينـــــت و هي المتوسطات الموجقفس الو للتربية بصورة مكثفة وواضحة في ن

متوسطة،  وقد تعذر علينا إجراء الدراسة و تطبيق استمارة االستبيان  48و البالغ عددها 
تكونت  بطريقة عشوائية،spss  باستخدام برنامج  ، حيث تم  اختيار المتوسطاتفيها جميعا

 يبين مجتمع الدراسة.التالي   متوسطة و الجدول 28من 
 (:   يبين مجتمع الدراسة1الجدول رقم )

 
 المتوسطات المتوسطات

 تبسة حوحو رضا متوسطة تبسة خلدون  ابن متوسطة
 تبسة هللا جاب ساكر متوسطة تبسة علي اإلمام متوسطة
 تبسة سكنسكا متوسطة تبسة الشريف محمود العقيد متوسطة
 تبسة مداني سواعي متوسطة تبسة هللا جاب بدري  متوسطة
 تبسة السعيد محمد صوالحية متوسطة تبسة الحفيظ عبد بدري  متوسطة
 تبسة يونس عثمانية متوسطة تبسة باديس بن متوسطة
 تبسة معمر علية متوسطة تبسة محمد بوتيغان متوسطة
 تبسة عمار عيساوي  متوسطة تبسة محمد بوقرن  متوسطة
 تبسة فانون  فرانتز متوسطة تبسة رشيد حملة متوسطة
 تبسة الشريف محمد مباركية متوسطة تبسة الطاهر حواس متوسطة
 تبسة بوضياف محمد متوسطة تبسة الزيتون  حي متوسطة
 تبسة الناصر محمد مشري  متوسطة تبسة المرجة حي متوسطة
 تبسة محمد ماليم متوسطة تبسة الميزاب حي متوسطة
 تبسة الجرف جبل حي متوسطة تبسة الوئام حي متوسطة
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 المجال البشري:  2-2

تبعا لموضوع الدراسة و الذي يدرس " دور اآلداء التربوي لألستاذ في تحقيق األهداف    
االجتماعية للتربية" من وجهة نظر تالميذ التعليم المتوسط ألنه من خالل الخطة التي 

التعليم المتوسط و عند تطبيق  وضعناها في البداية هي أن تكون عينة الدراسة أساتذة
ة موجهة لألساتــــذة ــــفي البداي تالتي كانالتجريبية لقياس ثبات االستبيان و االستبيان ستمارة ا

ــرة و من خالل تفريغ البيانات الحظنا أن األستاذ  30و البالـــغ عـــددهم  أستاذ بمدينــــة بسكـ
، لهذا باإليجاب ى عبارات استمارة االستبيانأدخل ذاتيته بشكل واضح من خالل إجاباته عل

تبسيط و إعادة بناء االستمارة  تذة إلى تالميذ مع مراعاتناتم تغيير عينة الدراسة من أسا
 تماشى مع مستوى التالميذ.لت

يتكون مجتمع الدراسة و المتمثل في تالميذ السنة الرابعة حسب احصائيات السنة     
و تم  متوسطة 28تلميذ موزعين على  4012البالغ عددهم و  2015 /2014الدراسية 

 استثناء طلبة السنة الرابعة ألسباب عديدة منها:
و ألن مجتمع البحث متجانس بالنسبة للهدف من الدراسة ألنهم مروا بمرحلة التعليم    

حل االبتدائي قبل التحاقهم بمرحلة التعليم المتوسط، و تعد هاتين المرحلتين من أهم المرا
القاعدية التي تتم من خاللها التنشئة االجتماعية بصفة عامة، و تكوين و بلورة شخصية 
التلميذ عن طريق ترسيخ جملة من القيم و المعايير االجتماعية، و كذا نقل التراث الحضاري 

 و اللغة و الدين و تكوين مواطن صالح على دراية تامة بحقوقه وواجباته.
ة النوي بالطاهر الذي أكد أن العديد من مؤشرات الدراسة و بناء على نتائج دراس  -

الحالية يتناولها التلميذ في منهاج التربية المدنية للسنة رابعة متوسط، من بين هذه 
خر و التشارك معه في إطار قيم التأكيد على مزايا االنفتاح على اآل المؤشرات:

الحديثة،  لاالتصالتحكم في وسائل ير بطريقة علمية، و اــــوار و التسامح، التفكـــالح
يا بما له من حقوق ـــــذ واعــــترمي إلى أن يكون التلمي و المحافظة على سالمة البيئة

 و ما عليه من واجبات، يحب وطنه و يحترم رموزه و يعتز بمقومات هويته الوطنية.
 متوسط، الفهم الجيد لعبارات استمارة االستبيان مقارنة بزمالئهم في السنة أولى -
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و التي تم استخدامها في  الرابعة متوسطتوفر قاعدة البيانات الخاصة بتالميذ السنة  -
 .spssاختيار عينة الدراسة بتطبيق برنامج 

تلميذ تم  4012و ألنه ال يمكن جمع البيانات للدراسة بتطبيق أداة جمع البيانات على 
 تكون العينة ممثلة لمجتمع الدراسة.  spssاختيار عينة عشوائية بسيطة باستخدام برنامج

385 
 =                       nو بتطبيق قانون حجم العينة:

 
N مجتمع البحث = 

                                                                                  %5و درجة الخطأ %95و هو قانون يحدد مستوى الثقة 
 و عليه و بتطبيق القانون 

385 
 
 
 تلميذ. 353وجدنا أن : عينة بلغت  

ـــعادة ال نصل إل من االستمارات،  ولكن إذا تم توزيع هذا العدد ـــى استرجاعهــــ ــــا جميعهــــ ا، ـــ
 ، فتكون عينة غير ممثلة للمجتمع األصلي.353و احصائيا إذا قلت العينة عن 

                         n 
 فالخطوة التالية حساب نسبة الفقد وقانونها =

 
                                          353 

 القانون هذا  و بتطبيق
 

 28و هي عدد االستمارات التي وزعت على التالميذ في  441: نتوصل إلى النتيجة التالية
استمارة إما أن  21استمارة، أي تم فقدان  420متوسطة بمدينة تبسة، و تم استرجاع 

                                                
  2رقم : لمزيد من االطالع أنظر الملحق 

    385/N     +1 

385/4012    +1 

0.8          

        0.8 
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مفردات العينة لم يجيبوا على جميع العبارات و تم إلغاؤها، أو لم تسترجع من قبل المبحوث،  
ـــو عليه فإن النتيجة تطمئن الباحث ــة و أن حجــ ــة بالفعل ممثـــــم العينـ ي، ـــــصلع األــــل للمجتمــ

 و الجدول التالي يوضح توزيع عينة الدراسة على المتوسطات.
 يبين توزيع عينة الدراسة على المتوسطات(: 2)الجدول رقم 

 عدد المفردات المتوسطات
 14 تبسة خلدون  ابن متوسطة
 15 تبسة علي اإلمام متوسطة
 9 تبسة الشريف محمود العقيد متوسطة
 14 تبسة هللا جاب بدري  متوسطة
 21 تبسة الحفيظ عبد بدري  متوسطة
 16 تبسة باديس بن متوسطة
 19 تبسة محمد بوتيغان متوسطة
 23 تبسة محمد بوقرن  متوسطة
 15 تبسة رشيد حملة متوسطة
 14 تبسة الطاهر حواس متوسطة
 10 تبسة الزيتون  حي متوسطة
 11 تبسة المرجة حي متوسطة
 6 تبسة الميزاب حي متوسطة
 9 تبسة الوئام حي متوسطة
 17 تبسة الجرف جبل حي متوسطة
 7 تبسة حوحو رضا متوسطة
 8 تبسة هللا جاب ساكر متوسطة
 16 تبسة نسكااسك متوسطة
 18 تبسة مداني سواعي متوسطة
 14 تبسة السعيد محمد صوالحية متوسطة
 11 تبسة يونس عثمانية متوسطة
 12 تبسة معمر علية متوسطة
 23 تبسة عمار عيساوي  متوسطة
 25 تبسة فانون  فرانتز متوسطة
 16 تبسة الشريف محمد مباركية متوسطة
 19 تبسة بوضياف محمد متوسطة
 21 تبسة الناصر محمد مشري  متوسطة
 17 تبسة محمد ماليم متوسطة

 420 المجموع 
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 المجال الزمني: 2-3

من الدراسة و الذي بدأ التحضير له بعد االنتهاء من إعداد  المجال الزمني للجانب الميداني
و صياغة الجانب النظري و ضبط االجراءات المنهجية للنزول إلى الميدان و تطبيق استمارة 

ل و تفسير البيانات ــــلى تحليخير إاالستبيان المعدة لجمع البيانات من الميدان لنصل في األ
 و منها الوصول إلى نتائج.

 ن تقسيمها إلى المراحل التالية:و يمك
 المرحلة األولى:

و البشري و تحديد المنهج المتبع، و باألخص إعداد أداة جمع تم ضبط المجال المكاني 
البيانات حتى االنتهاء و الوصول إلى الشكل النهائي المرجو، و حساب معامل الثبات، و قد 

 .2014سمبر من نفس السنة أشهر، من سبتمبر إلى دي 4دامت هذه الفترة الزمنية 
 المرحلة الثانية:

في هذه المرحلة تم النزول إلى الميدان و تطبيق استمارة االستبيان بتوزيع و جمع البيانات 
متوسطة، حيث استغرقت هذه العملية حوالي  28تلميذ موزعين على  420النهائية على 

الستعانة بمجموعة ، و ذلك با2015 /02 /20إلى  5/01/2015شهر و نصف من تاريخ 
من أساتذة قسم العلوم االجتماعية بجامعة العربي التبسي، و إطارات بمديرية التربية لوالية 
تبسة، و هم في نفس الوقت أساتذة مؤقتون بالقسم، مما سهل عملية توزيع و استالم 

 االستمارات.
 المرحلة الثالثة:

و حساب  spssو هذه المرحلة هي األخيرة حيث تم تفريغ البيانات باستخدام برنامج 
التكرارات و النسب المئوية، و المتوسط و االنحراف المعياري لكل عبارة، و التي دامت 

 يوما. 21حوالي 
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 منهج الدراسة: -3
يتعلق بطبيعة  موضوع إن اختيار منهج الدراسة أمر ال يخضع إلرادة الباحث بقدر ما    

البحث، و في هذه الدراسة التي تدور حول دور األداء التربوي لألستاذ في تحقيق األهداف 
االجتماعية للتربية، تم استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما هي في 

من حيث الواقع و يهتم بوصفها وصفا دقيقا و يعبر عنها بهدف وصف الظاهرة المدروسة 
ا ـــطبيعتها و درجة وجودها فقط، و يوضح خصائصها عن طريق جمع المعلومات و تحليله

لتساؤل و تفسيرها و من ثم تقديم النتائج في ضوئها و قد اعتمدنا في البحث عن إجابة ل
حقيق األهداف االجتماعية هل األداء التربوي لألستاذ دور في ت الرئيس الذي جاء كما يلي:

على نتائج استمارة االستبيان التي تم تطبيقها على عينة من تالميذ المتوسطات و  للتربية؟
بمدينة تبسة، من خالل مجموعة من األبعاد التي تقيس درجة بلوغ األستاذ لألهداف 

 االجتماعية للتربية التي تم رسمها وتحديدها من قبل الجهات الرسمية. 
ـــة للواقـــــالبحث االجتماعي مالءمهذا ويعد المنهج الوصفي من أكثر مناهج     ع ـــ

ولى نحو تحقيق الفهم الصحيح لهذا الواقع، ي و خصائصه، و هو الخطوة األــــاالجتماع
 .محددة على خريطة، تصف و تصور كافة ظواهر و سماته

ة ـــــاهرة أو مشكلــــم لوصف ظـــــكما يعد أحد أشكال التحليل و التفسير العلمي المنظ   
ــــمح ــددة و تطويــ ــــع البيانــــــيا عن طريق جمــرها كمـ ـــات و المعلومــــ ــاهـــــة عن ظـــــــــات مقننــ رة ـــ

ـــأو مشكل  ة و تصنيفها و تحليلها و إخضاعها للدراسة الدقيقة.ـ
ة في كما تم من خالل هذا المنهج االستعانة بمجموعة من األساليب االحصائية و المتمثل   

ومعامل ارتباط   المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و معامل الثبات ألفا كرونبانخ،
رتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمجال الذي لحساب اال بيرسون 

و بتطبيقنا لهذا المنهج أيضا يمكننا تعميم نتائج الدراسة وفق معطيات أداة جمع  ، تنتمي إليه
البيانات في ظل مجاالت الدراسة، و من واقع ما تقدمه الجداول المركبة من مؤشرات 

 إجمالية. 
 و قد تم تجسيد هذا المنهج وفق الخطوات التالية: 

 االستكشاف: و يمثل المراحل التالية:
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ــــالقي - ــتجميع و تحديام بـ ة ـــة بموضوع الدراســـــات المتصلـــــد المصادر النظرية للمعلومــ
 و تحديد مدى أهميتها للبحث.

تقديم إضافة حقيقية للموضوع بإجراء اتصاالت مع كل من لمسنا فيه ذلك، سواء  -
كان من أهل االختصاص العلمي أو العملي أو من أهل الخبرة سواء من داخل 

 رجه.الوطن أو خا
هداف و األ علومات حول األداء التربوي لألستاذالقيام باستقصاء ميداني لجمع الم -

ــــــاالجتماعية للتربية، قصد الوق وع البحث، ــــــة بموضــــى المحاور ذات الصلـــــوف علـ
 و القيام بدراستها.

 مرحلة الوصف و التحليل و االستنتاج:
 االستنتاجات وفق تساؤالت الدراسة و خطواتها التحليلية.القيام بتحليل البيانات و استخراج 

 أدوات جمع البيانات: -4
 االستبيان: استمارة 1 – 4

بعد تحديد مجتمع الدراسة و الذي يتضح من خالله مجموع االجراءات المنهجية المنظمة،    
جتماعية، و يرجع يتم تعريف االستمارة: "بأنها أكثر أداة شيوعا و استخداما في البحوث اال

فة و حتى ذلك إلى المميزات التي تحققها هذه األداة، سواء الختصار الوقت و الجهد او التكل
1ا.سهولة معالجتها احصائي

                                                
، ص 2006، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 5، ط طرق البحث االجتماعي: محمد الجوهري، عبد هللا الخريجي،  1

50. 
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المتبع  تم اختيار استمارة االستبيان كأداة أساسية لجمع البيانات تماشيا مع المنهج الوصفي  
من األدوات لجمع البيانات إلثبات أو نفي ن لكل منهج مجموعة في هذه الدراسة، و ذلك أل

و المتمثل في التعرف على دور  الفرضيات، و تماشيا مع هدف الدراسة من جهة أخرى 
داء التربوي لألستاذ في تحقيق األهداف االجتماعية للتربية، و الذي سنبحث عن تحقيقه األ

عة من نحو مجمو من خالل هذه األداة، و ذلك بدراسة اتجاهات مفردات مجتمع البحث 
األهداف االجتماعية للتربية، و دور األداء التربوي لألستاذ في المؤشرات الدالة على 

 تحقيقها.
تم استخدام مقياس ليكرت للتدرج الثالثي إلجابات مفردات عينة الدراسة ) دائما، أحيانا،    
ـــى درجـــــعن أعل 3ر رقم ــــا ( حيث يعبأبد   جابة تعبر عن اال 2ة و هي دائما، و رقم ـ

 ا.على أقل درجة أبد   1ا يعبر رقم المتوسطة و هي أحيانا، بينم
 بناء استمارة االستبيان: 1 – 1 – 4

قامت الباحثة بالرجوع لألدبيات ذات العالقة بموضوع الدراسة و الدراسات السابقة و ذلك    
األساليب و التوجيهات التي من أجل إعداد استمارة االستبيان نبين من خاللها االجراءات و 

يمكن أن يمارسها األستاذ بصفته يمثل العنصر األساسي للسياسة التربوية لتحقيق أهدافها،  
على مقياس ليكيرت الثالثي لقياس وجهات نظر و رأي التالميذ حول  و قد أعدت بناء  

فيدنا في بيانات شخصية تخص التلميذ، ت القسم األول تضمناحتوت على قسمين،  ،اهرةالظ
 العضوية في النوادي الثقافية، ائص العينة من حيثخص هذه الدراسة في التعرف على

 .االشتراك في األعمال التطوعية االنخراط في الكشافة االسالمية،
عبارة موزعة على ثالثة محاور أساسية،  53من استمارة االستبيان احتوى على  القسم الثاني

حقق في مجملها إثبات أو نفي اشتمل كل محور على مجموعة من العبارات الدالة و التي ت
 (1فرضيات الدراسة) أنظر الملحق رقم 

 تلميذ."المحور األول: " دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية لل
هذا المحور درجة بلوغ األستاذ لهدف تنمية القيم االجتماعية للتلميذ، حيث تم قياس  يقيس   

من خالل األبعاد التالية: التعاون، االحترام، االحسان، األمانة، العفو، التسامح،  هذه الدرجة
 .17إلى  1تضمنتها العبارات من 
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 التربوي لألستاذ في تفعيل قيم المواطنة لدى التالميذ. األداءالمحور الثاني: دور 
المحور دور األستاذ من خالل أدائه، في تفعيل قيم المواطنة لدى التالميذ، حيث هذا  يسيق

قراطية، و تحقيق الديمالحقوق، الواجبات، التالية:  الرئيسية تم االعتماد من خالل األبعاد
 .35إلى  18تضمنتها العبارات من 

 المحور الثالث: دور األداء التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية.
داء التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية، حيث يتم التركيز هذا المحور دور األ يقيس   

التالية: اللغة، الدين، التاريخ، التراث الثقافي.تضمنتها الرئيسية في هذه الدراسة على األبعاد 
      .54 إلى 36من العبارات 

كما تم االعتماد على مقياس ليكيرت الثالثي في بناء االستمارة، و التي تكونت من    
مجموعة من العبارات يطلب من التلميذ االجابة عليها بما يعبر عن رأيه من حيث المعارضة 
أو الموافقة، و يطلب منه وضع عالمة مقابل كل عبارة من العبارات ثم جمع كل النقاط 

 اتجاه الرأي العام تكون قد وافقت على الموضوع قيد الدراسة. ، فإنباإلجابةالخاصة 

 صدق و ثبات استمارة االستبيان: 2 – 1 – 4
 الصدق الظاهري: 4-1-2-1

) أنظر ولية على عدد من األساتذة بعرض أداة الدراسة في صورتها األ قامت الباحثة   
و مدى  استمارة االستبيان،حول مدى وضوح صياغة كل عبارة من عبارات (  3الملحق رقم 

مناسبة عباراتها لمستوى تالميذ الرابعة متوسط و تصحيح ما ينبغي تصحيحه منها، أي مدى 
، مع إضافة او حذف ما يرى الذي تنتمي إليه و قياس كل فقرة مالءمة كل عبارة للمحور

 االستاذ المحكم من عبارات في أي محور من المحاور.
تي أبداها األساتذة، قامت الباحثة بإجراء تعديالت، تخص  و في ضوء التوجيهات ال   

ــصياغة بعض العبارات التي رأى األسات ـــ ـــــذة ضرورة إعــــ ا ــــا حتى تزداد وضوحــــــادة صياغتهـ
و مالءمة لقياس ما وضعت ألجله، كما أشاروا إلى حذف بعض العبارات و تعديل و تبسيط 

عبارات لتصبح  13بشكل جيد مما حذا بالباحثة إلى حذف  بعضها لكي يفهمها المبحوثين
 عبارة. 53عدد عبارات االستبيان 
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 :االتساق الداخلي للمقياس  4-1-2-2
بحساب االتساق الداخلي للمقياس وذلك باستخراج معامل ارتباط بيرسون  ةالباحث تقام   

بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه، وكذلك بين 
وسيتم استعراض النتائج حسب مجاالت  .درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس ككل

 :المقياس وكما يلي 
 

 يبين معامالت االرتباط  بين درجة كل فقرة من فقرات محور: 3جدول رقم
 "دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية "

 
معامالت  الفقرة الرقم

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
يعتمد األستاذ على اسلوب المناقشة لتنمية لدى التالميذ أهمية مراعاة شعور  1

 اآلخرين
0.66 ** 

 ** 0.64 التالميذ على اإليثاريحث  2

 ** 0.51 على القاء التحية على الناس  األستاذ التالميذ يحث 3

 ** 0.75 يحث على عيادة المريض 4

 * 045 يرغب األستاذ التالميذ بزيارة  األقارب 5

 ** 0.55 ينصح باحترام كبار السن و توقيرهم 6

 ** 0.65 القيام بأنشطة داخل القسميشجع األستاذ التالميذ على التعاون في  7

 ** 0.56 يحث على الوقوف إلى جانب األصدقاء وقت الشدة 8
 

 ** 0.52 ينمي لدى التالميذ سلوك التواضع 9

 * 0.45 يحث على ضرورة الوفاء بالعهد 10

 * 0.38 يشجع على المحافظة على أسرار األصدقاء 11

 ** 0.55 يعزز األستاذ لدى التلميذ مبدأ االعتذار عن الخطأ  12

 * 0.48 يحث التالميذ على قول الصدق  13

 * 0.46 يرشد االستاذ التالميذ إلى عدم مضايقة الزمالء 14

يدعو األستاذ التالميذ إلى ضرورة مساعدة المحتاجين  في المنطقة المحيطة )  15
 بالمؤسسة، البيت(

0.49 ** 

 ** 0.51 يشجع األستاذ التالميذ على حفظ األمانة 16

 ** 0.63 يحث التالميذ على االشتراك في جمعيات خيرية 17

 .(0.01)دالة عند مستوى   - **
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 يبين معامالت االرتباط  بين درجة كل فقرة من فقرات محور: 4جدول رقم
 دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية المواطنة

معامالت  الفقرة الرقم

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
 ** 0.66 يحث األستاذ على أهمية االفتخار برموز الوطن 1

 ** 0.64 يعلم التلميذ حقوق الوطن عليه 2

 ** 0.51 يعلم التلميذ واجبات الوطن عليه 3

 ** 0.75 يحث التالميذ على إلقاء النشيد الوطني اليومي بحماس 4

 * 0.49 الوطنية في تعميق حب الوطن في نفوس التالميذاالستفادة من المناسبات  5

 ** 0.55 ينمي األستاذ لدى التالميذ االعتزاز بالوطن  6

 ** 0.65 يتيح األستاذ للتالميذ فرص التعبير عن آرائهم بحرية 7

 ** 0.68 ينمي األستاذ لدى التالميذ روح الديمقراطية 8

 ** 0.52 يشجع التالميذ على انتخاب ممثل القسم 9

 * 0.45 يشجع التالميذ على إنشاء جمعية حماية البيئة في المؤسسة التعليمية 10

 * 0.47 االشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدرسة 11

يساعد األستاذ التالميذ لالشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية الحفاظ على  12
 الثروة المائية

0.53 * 

 * 0.46 يساعد األستاذ التالميذ على تنظيم حمالت التشجير 13

 ** 0.49 يحث األستاذ التالميذ على االلتزام بقوانين النظام المدرسي 14

 * 0.38 يحاول األستاذ إشراك التالميذ في إصالح ما تلف من األثاث المدرسي 15

 ** 0.51 الكهرباءينمي لدى التالميذ سياسة الترشيد في استخدام  16

 ** 0.63 يحثهم على المحافظة على الهدوء في المرافق العامة 17

 ** 0.65 يحث األستاذ التالميذ على التضحية من أجل أمن الوطن 18
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 يبين معامالت االرتباط  بين درجة كل فقرة من فقرات محور: 5جدول رقم

 الهوية الثقافيةدور األداء التربوي لألستاذ في الحفاظ غلى 
 

معامالت  الفقرة الرقم

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
" يحاول األستاذ إعطاء قراءة جديدة للتراث تتوافق مع مبادئ االسالم ) كالتبرك  1

 باألولياء و الصالحين، الشعوذة، الوعدات
0.66 ** 

التقليدي الجزائري محاولة األستاذ تعليم التالميذ احترام الموروث الثقافي )اللباس  2
 ، العمران(

0.64 ** 

تعريف التلميذ باألدب الشعبي ) كاألغاني و األساطير و األمثال و الشعر و  3
 الحكايات (

0.51 ** 

 ** 0.75 يحاول توضيح للتالميذ عادات و تقاليد مجتمعه 4

 * 0.65 أن يتميز منهج األستاذ باألصالة و المعاصرة معا 5

 ** 0.55 على تعزيز التفاعل مع الثقافات األخرى يؤكد األستاذ  6

 ** 0.65 تشجيع التالميذ على استخدام االنترنيت  7

  0.34 األخذ بالثقافة االلكترونية في مقابل الثقافة الورقية  8

 ** 0.52 يوضح للتلميذ وجود تعددية ثقافية في المجتمع )أمازيغ*عرب( 9

 * 0.45 يشجع األستاذ التالميذ على  االشتراك في مسابقات لتجويد القرآن الكريم  10

 * 0.38 يقوم األستاذ بزيارة المواقع التاريخية رفقة التالميذ 11

 * 0.55 يشجع األستاذ التالميذ بمطالعة الكتب التاريخية 12

 * 0.59 يسرد األستاذ للتالميذ قصص أبطال الثورة  13

 * 0.56 اعتزاز الدارسين باللغة العربية تنمية 14

 ** 0.49 يصحح األستاذ للتالميذ أخطاء التخاطب )األخطاء التركيبية و النحوية( 15

 ** 0.51 يشجع األستاذ التالميذ بنظم بعض األبيات الشعرية 16

 ** 0.63 تعويد األساتذة التالميذ على التحدث بالعربية الفصحى 17

 * 0.58 الديني لدى التالميذتنمية الوازع  18

 ** 0.61 يحاول األستاذ حماية التالميذ من التطرف الديني 19
 

 يبين قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مجال والدرجة الكلية للمقياس: 6جدول رقم 
 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال

 دال 0.54 دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية
 دال 0.55 دور األداء التربوي لألستاذ في تفعيل قيم المواطنة

 دال 0.55 دور األداء التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية
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 ثبات االستبيان: 4-1-2-2
تأكد من ثبات أداة الدراسة بحساب معامل ثبات ألفا كرونبانخ للعينة االستطالعية بال قامنا 

 تلميذ من خارج أفراد عينة الدراسة، و الجدول التالي يوضح ذلك: 30المكونة من 
 : يبين معامالت ثبات ألفا كرونبانخ لكل محور من محاور استمارة االستبيان 7جدول رقم

 الرقم محاور االستبيان معامل ألفا

 1 دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية 0.64
 2 قيم المواطنة األداء التربوي لألستاذ في تفعيل دور 0.89
 3 دور األداء التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية 0.76
 معامل ثبات األداة الدراسة  0.76

 ستمارة االستبيان بكل طمأنينةبات مرتفع يسمح لنا بتطبيق او هو معامل ث
 المقابلة:  4-2

األساسية في جمع البيانات و المعلومات حول الظاهرة التي تعتبر المقابلة من األدوات "   
تتم بواسطتها، و هي من الوسائل البسيطة األكثر شيوعا و استعماال في مختلف البحوث 

و عبارة عن محادثة موجهة يقوم بها فرد مع آخر أو مع أفراد، بهدف  .االجتماعية..
 1"لمي. حصوله على أنواع من المعلومات الستخدامها في بحث ع

ـــأما جالل غربول السناد يعرفه    ـــات و المعلومــــع البيانــــن أدوات جمــــأداة م "ا:ـــــــا بأنهـــ ات ــ
التبادل اللفظي بين الباحث و المبحوث، و يحاول  قو المعطيات من أفراد البحث عن طري

ـــالباحث مالحظة انفعاالت المبحوث، و مظاه ـــة و هيئتـــــــره التعبيريــ ــــه العامــ ـــــة، و مبادرتــ ه، ــ
 2ذلك أن المبحوث يفصح عن المعلومات الستجاباته اللفظية." و يستشف من

كأداة مساعدة توظف في تحليل و تفسير البيانات الميدانية  و تم اجراء مقابالت غير مقننة  
 و إداريين. التالميذألساتذة و ا مع بعض  التي تم جمعها  عن طريق استمارة االستبيان،

فسمحت هذه المقابالت للمبحوثين لإلدالء عن أرائهم بكل حرية و دون خوف، في     
مسائل التي تم طرحها من قبل الباحثة، حيث تم من خاللها الوصول إلى جزئيات قد يمتنع 
المبحوث باإلدالء عنها إذا وجهت له كسؤال في استمارة االستبيان، و قد ترفض من قبل 

                                                
  .410 ، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 2،طأسس البحث العلمي حسان الجيالني، بلقاسم سالطنية،: 1
 .154، ص 5201، دار االعصار العلمي، عمان، كتابتهالعلمي و : جالل غربول السناد، البحث  2
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بالدخول إلى المتوسطات. و كان الهدف منها التعرف  لنالجهات المخصصة لمنح االذن ا
ــــعل ــت إيـــــــــواء كانـــــات ســـة و الممارســـات المدرسيـــض النشاطـــى بعـــ ـــــجابيــــ ــــ ـــــــة أو سلبيــــــ ة، ــــ
ار االطالع على كل ما يجري في المؤسسات التربوية و معرفة إذا هناك قيم و األفك و

و كل ما له عالقة وطيدة بموضوع الدراسة، مسجلة  خاطئة  تروج  في هذا الوسط التربوي،
، خاصة في القضايا التي لم نتوقع بتاتا أنها منها كثيرا اص و استفدناذلك في دفتر خ

موجودة داخل هذه الوسائط و في اعتقادنا أنها تعرقل األستاذ في بلوغ األهداف االجتماعية 
 و كانت النقاط المشتركة بين المبحوثين:للتربية،  

النشاطات الالصفية تكاد تكون غائبة، مثل تنظيم رحالت علمية و ترفيهية في نفس -
 الوقت.

االحتفال بالمناسبات الدينية أو الوطنية على أكمل وجه، و إعطاء مساحة للتعريف بأهمية  -
 هذه المناسبات

المنطقة الواحدة و إعادة تكريس هذه العداوة بين  التعصب إلى عشيرة و التفرقة بين أبناء -
 .التالميذ داخل المتوسطات

 المالحظة: 4-3
ـــل التي يستخدمهــــــمن أهم الوسائ تعتبر    ام و ـــون في جمع المعلومات و معناها العــــا الباحثــ

التي تتالءم رؤية و فحص الظاهرة و موضوع الدراسة مع االستعانة بأساليب البحث األخرى 
 1مع طبيعة هذه الظاهرة."

و استخدمت المالحظة المباشرة في هذا البحث، فهذه األخيرة لها دور ال يمكن أن "   
نستغني عنه فهي تمكننا من التسجيل المباشر عقب وقوع السلوك، و تيسر لنا الحصول 

 2على بيانات ال يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى."
ــاذ داخـــة على أداء األستـــبمالحظات عام ناـــاة قاممن خالل هذه األد    ــــ  م و خارجه،ـــل القسـ

من هذه األداة طول مرحلة  عة األساتذة حواراتهم و نقاشاتهم، تمت االستفادةجلوسهم في قا
البحث من خالل زيارتنا المتكررة للمتوسطات خاصة األيام التي تسبق األعياد الدينية و 

 الحظنا التالي:الوطنية 

                                                
  .235، ص 1982، كتب للطباعة و النشر، بغداد، طرق البحث االجتماعي: إحسان محمد الحسن، عبد المنعم الحسن، 1
  .109، ص 1974، مطبعة السعادة، القاهرة، 2، طقواعد البحث االجتماعي: زيدان عبد الباقي، 2
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أن األساتذة داخل التنظيم االجتماعي للمؤسسة التربوية، يختلفون اختالفا واضحا فيما  - 
يخص طرق التدريس المتبعة، و نسبة تقيدهم بالمنهاج، و أنه خارج المنهاج يبقى تعزيز 

له من  القيم االجتماعية، و المواطنة، و الهوية الثقافية لم يفعل بالشكل المرغوب و المخطط
 قبل الجهات المختصة.

المعلومات الخاصة  المحتوى العلمي و تلقين التالميذاقتصار بعض األساتذة على تقديم  -
بالمادة المدرسة، و أنهم في سباق دائم مع الزمن إلنهاء البرنامج في الوقت المحدد  خاصة 

لتعليم المتوسط  لهذا بالنسبة لمستوى السنة الرابعة متوسط ألنهم سيجتازون امتحان شهادة ا
يستثمر األستاذ الوقت المخصص لتقديم هذا المحتوى فقط، دون تقديم بعض المالحظات 
حتى بالنسبة ألساتذة اللغة العربية، التربية االسالمية و التربية المدنية باعتبارهم األساتذة 

ثقافية و ال نقول أن األولى و األقرب في تعزيز القيم االجتماعية و الوطنية و تعزيز الهوية ال
األستاذ ال يقدم مالحظات من فترة ألخرى و حسب اعتقادي أنها غير كافية لتحقيق األهداف 

 االجتماعية للتربية المرجوة.
ــأن المتوسطات و ما تنطوي عليه من عوامل عديدة  كنمط التسيي - اظ األقسام، ـــر و اكتظـــ

العالقات االجتماعية و غيرها، تؤثر على  و طبيعة المباني و تجهيزات المؤسسة، و نوع
األداء التربوي لألستاذ بشكل خاص، و تؤثر في العملية التعليمية بشكل عام، فالبيئة 
االجتماعية لبعض المتوسطات يتوفر فيها الجو التربوي الذي تتحقق من خالله األهداف 

ين الطاقم االداري و األساتذة  بالتربوية و التعليمية المنشودة، حيث تسود فيها عالقات متميزة 
نعكس ذلك إيجابيا على أدائهم سواء داخل القسم أو خارجه، بزيادة التفاعل االجتماعي بين ي

التلميذ و األستاذ عن طريق الندوات و المحاضرات التي تسبق المناسبات الوطنية و األعياد 
ذ، بمعنى أن األستاذ من خالل الدينية لتنمية البعد الوطني و الديني و الثقافي لدى التالمي

قيامه بتوظيف ممارسات عملية في المواقف التعليمية المختلفة بهدف إكساب التالميذ قاعدة 
فكرية سليمة واستعاب بطريقة سهلة األفكار و القيم التي تربطهم بطنهم و حضارتهم و تنمو 

ــلديه ة لفلسفة التربية في الجزائر، ـــالعام وطـــارات في ظل الخطــــارف و مهـــــبرات و معــــم خـــ
سود فيها مثل هذا الجو التربوي، و ال تتم و نسبة كبيرة من المتوسطات لألسف الشديد ال ي

 فيها أي نشاطات علمية أو اجتماعية.
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 اساليب المعالجة االحصائية: - 5
                    االجتماعيةزم االحصائية للعلوم الدراسة وفقا لبرنامج الحتم معالجة بيانات 

Statistical Package For Social Science )أساليب المعالجة  (  حيث طبقنا
 االحصائية التالية:

 التكرارات و النسب المئوية:
 جاباتهم إزاء المحاور الرئيسية.ف خصائص عينة الدراسة و تحديد إو ذلك لوص

 حساب المتوسط الحسابي:
الدراسة على معرفة اعتدال استجابات المفحوصين و تمركزها حول كل "هو يساعد في هذه 

بند من البنود، التي احتوتها أداة القياس، فهو إن كانت قيمته مرتفعة دل على أن قيما كثيرة 
 و مرتفعة، و إن كانت قيمته صغيرة دل ذلك على أنه توجد قيم صغيرة متطرفة."

ة إزاء محاور الدراسة المختلفة، و استخراج متوسط و ذلك لتحديد إجابات أفراد عينة الدراس
 لكل عبارة من عبارات تلك المحاور، و يالحظ أن المتوسط الحسابي:الترتيب 

 .يوافق البديل أبدا يعني أنه منخفض و ضعيف  1،66إلى   1من  -
 يعني أنه متوسط يوافق البديل أحيانا.  2,33إلى 1،67من  -
 1 " يعني أنه عال و قوي يوافق البديل دائما. 3 إلى 2،34من  -

 حساب االنحراف المعياري:
و هو متوسط انحراف القيم عن متوسطها الحسابي، و هو الجذر التربيعي للتباين الذي 

 2يمكن تعريفه بأنه مجموع مربع انحراف كل قيم عن المتوسط الحسابي.
 في إجابات المبحوثين حول كل عبارة. تشتتاللقياس مدى 

 معامل ارتباط بيرسون:
لحساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة، أي قياس درجة العبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي 

 تنتمي إليه. 

                                                
 .14، ص 1998، منشورات تالة، الجزائر، تقنيات التقويم التربوي أسس : ميلود زيان،  1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، االحصاء المطبق في العلوم االجتماعية و االنسانية: عبد الكريم بوحفص،  2

 .75ص  2005
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 ألفا كرونبانخ: 
 .حساب معامل ثبات استمارة االستبيان

 خالصة:
 م بالتسلسلـــيتس اء تصور منهجي ـــبنتصميم و  حاولنا في هذا الفصل بخطوات ثابتة   

ـــالمنطق لفصل التالي المخصص لتحليل تؤسس و تمهد ل و الموضوعي في الطرح، بطريقةي ـ
 و تفسير البيانات الميدانية.

شرات التي تقيس كل حيث وضحنا الفرضيات التي تقوم عليها الدراسة الراهنة مع المؤ     
حل بناء أداة الدراسة و االجراءات التي تم اتباعها للتحقق ، كما تطرقنا إلى مرافرضية واقعيا

المالحظة و المقابلة موضحة  باإلضافة إلى األداتين لجمع البيانات من صدقها و ثباتها،
مدى االستفادة منهما، لنخلص في األخير إلى أساليب المعالجة االحصائية التي تم تطبيقها 

في تفريغ و تحليل النتائج الحزمة االحصائية  مناات الدراسة، و قد استخدفي معالجة بيان
spss  20اإلصدار رقم.   

 
 



 
 تمهيد

البيانات األوليةو تحليل عرض  -1  

عرض و تحليل بيانات الفرضية األولى -2  

عرض و تحليل بيانات الفرضية الثانية -3  

عرض و تحليل بيانات الفرضية الثالثة -4  

مناقشة النتائج الجزئية للفرضيات -5  

 النتائج العامة للدراسة.
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 تمهيد:
التي تم اتباعها بخطوات ثابتة و حرص كبير  بعد سلسلة من االجراءات المنهجية   

طيلة العمل على الجانب النظري من األطروحة بفصوله األربعة، حيث سعينا خالل 
 تلك الفترة، إتباع مراحل المنهج العلمي الذي يتميز بالتسلسل الموضوعي و المنطقي

غاية الوصول إلى النتائج العامة، التي تعد باكورة المعالجة منذ اختيار الموضوع إلى   
 النظرية و الميدانية لكل خطوة من خطوات البحث.

وجاء هذا الفصل لتقديم رؤية حول واقعية الفرضيات و انتمائها إلى دائرة المعقول 
دور األداء التربوي لألستاذ في تحقيق  علميا، و بطريقة مثبتة منهجيا تجاه موضوع"

، فسيتم تحليل و تفسير إجابات مفردات عينة الدراسة من "ألهداف االجتماعية للتربيةا
و ذلك لإلجابة على التساؤل تلميذ  420و البالغ عددهم تالميذ متوسطات مدينة تبسة 

 الرئيس للدراسة و اختبار الفرضيات ميدانيا.
عناصر رئيسية، األولية في  تتناولنا في هذا الفصل عرض و تحليل البيانا حيث  

االنخراط في الكشافة  توافر النوادي الثقافية في المؤسسة، لية: )هي تحليل البيانات األو 
مع تبيان  االسالمية، االشتراك في دار الثقافة، المشاركة في األعمال التطوعية (

يم المواطنة ق تفعيلم االجتماعية، و ـــة القيـــاذ و تنميـــوي لألستـــالعالقة بين: األداء الترب
 و تعزيز الهوية الثقافية لدى التالميذ.

ــو في األخي   ي سنتوصل إليها ـــج التـــائــل مفصل على النتــــاء الضوء بشكــم إلقــر سيتـ
 .رية المتبناةو مناقشتها في ضوء الدراسات السابقة و النظ
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 ةعرض و تحليل البيانات األولي-1
 .التربوية لنوادي الثقافية في المؤسسةتوافر ايبين  :(8الجدول رقم )

 
 %النسبة المئوية  التكرار االجابة 

 21،66 91 نعم
 78،33 329 ال

 100 420 المجموع
 

 329يتبين أن نسبة كبيرة من المبحوثين و البالغ عددهم  8من خالل الجدول رقم    
دي الثقافية، في ها النوار فيــــ، أكدوا أن مؤسساتهم ال تتوف%78،33بنسبة قدرها 

ــل نجــــــمقاب ــ يقرون بوجود هذه النوادي  %21.66بنسبة  تلميذ من عينة الدراسة 91د ـ
رة في توجيه سلوك التلميذ و تربية الحس ــــــفي مؤسساتهم، علما أن لها أهمية كبي
ــالمدني لديهم، و الشعور بالتقدير، و تعزي ــــــو تنمي ةــــة الثقافيـــــز الهويـــ ــــ ـــة روح االبـ داع ـ

 فضال عن استثمار أوقات الفراغ.  و االبتكار،
ـــــة التي أجريت مع بعض المسيريـــــو من خالل المقابل     بعض  في االداريين نـــ

ـــالمتوسط ــــدينــات بمـ ـــة تبســـ ــوا قـــأرجع ةـــ ـــلـ ـــلوادي العـــة و النــــات المدرسيـــاطـــة النشـ ة ــميــ
ـــمن قب و االشراف رــاب التأطيــة إلى غيــــو الثقافي على مثل هذه النوادي، ساتذة ل األــــ

لمرافق البيداغوجية بحجة كثافة برنامج التدريس، إضافة إلى نقص الهياكل و ا
المخصصة لذلك، حتى و إن وجدت هذه النشاطات تكون شكلية و ال تؤدي الغرض 

ها ينحصر في الجانب العلمي، كالمنافسات و المسابقات العلمية منها،أو أن معظم
 التي تتم بين المتوسطات.
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خصائص أفراد عينة الدراسة حسب االنخراط في الكشافة يبين   :( 9الجدول رقم ) 
 االسالمية

 
 

 %النسبة المئوية  التكرار االجابة 
 13.33 56 نعم
 86.66 364 ال

 100 420 المجموع
 
 

أن نسبة كبيرة من عينة الدراسة الممثلة لتالميذ  9 ضح من خالل الجدول رقميت    
تلميذ من عينة الدراسة بنسبة تقارب  420من  364غ عددهم لالتعليم المتوسط و البا

تلميذ منخرطين  56ال تنتمي إلى الكشافة االسالمية، في المقابل نجد إال  86.66%
اهتمام التالميذ، أو انشغالهم بنشاطات و هويات فيها، قد تكون هذه النتيجة بسبب عدم 

الكشافة حركة تربوية  رغم أن أخرى، و قد تعزى هذه النتيجة الهتمامهم فقط بالدراسة،
هداف العامة للتربية، فهي تقوم على تكوين تتفق أهدافها و تتناغم بدرجة كبيرة مع األ

يد الكشاف على خدمة نفسه ى تعو لو االتجاهات البناءة، كما تسعى إ العادات الحسنة
ه ــــه إلى وطنـــــفعالة لتقوية شعور كل مواطن بانتمائ آليةسرته و مجتمعه، كما تعد و أ

و تدعيم إيمانه بأهداف الوطن، و توجه النشء توجيها يجعله يفتخر به و يخلص له، 
 و ال يتردد في الدفاع عنه.
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 اسة المشتركين في دار الثقافةيبين خصائص أفراد عينة الدر   :(10الجدول رقم )
 
 

 %النسبة المئوية  التكرار  االجابة
 39.04 164 نعم
 60.95 256 ال

 100 420 المجموع
 
 
يتضح أن نسبة معتبرة من عينة الدراسة ليست لديهم  10 من خالل الجدول رقم    

 إجمالي منفقط تلميذ  164، بينما %60.95عضوية في دار الثقافة، و قد بلغت 
، و هو ما يبين أن %39.04عدد التالميذ  لديهم اشتراك في دار الثقافة و ذلك بنسبة 

ر مهتمين كثيرا باالشتراك في دار الثقافة، و من خالل المقابلة الغير مقننة ــالتالميذ غي
أنه من بين الهوايات التي يكاد  ،تالميذ يعود ذلك لعدة أسبابالتي أجريناها مع ال

و خاصة مواقع التواصل االجتماعي التي  ،لتالميذ استخدام االنترنيتيشترك فيها جل ا
لهم غير مهتمين بالنشاطات احتلت الرتبة األولى من خالل إجاباتهم هذا ما جع

 .األخرى 
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عمال اركين في األيبين خصائص أفراد عينة الدراسة المش: (11الجدول رقم )
 التطوعية

 
 

 % النسبة المئوية التكرار  االجابة
 15.95 67 نعم
 84.04 353 ال

 100 420 المجموع
 

 

 

 

سة و البالغ عددهم أن نسبة كبيرة من عينة الدرا 11 يتضح من خالل الجدول رقم   

لم تشترك و لو  %84.04 و بنسبة ة،تلميذ عينة الدراس 420صل تلميذ من أ 353

غال التالميذ باكتساب شلمرة في الفعاليات التطوعية المختلفة، و قد يكون ذلك بسبب ان

بالدراسة، و ما يتبعها من واجبات منزلية و فروض، كما يمكن أن  المعارف و انشغالهم

  نرجع ذلك أيضا لعدم وجود احتكاك بين التالميذ و الوسط االجتماعي الخارجي.

ن الدروس وحدها ال تكفي في تكوين المواطن الصالح، و لكن أثة حترى البا و    

مة مم و ازدهارها، فاألعي و حجم االنخراط فيه رمزا من رموز تقدم األالعمل التطو 

كلما ازدادت في التقدم و الرقي، ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيري، كما 

 هتمتن متطلبات الحياة المعاصرة التي يعد االنخراط في العمل التطوعي مطلب م
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نشطة ، كما يعد العمل التطوعي من األمجاالتالتطور السريع في كافة ال ة وـــبالتنمي

اعي، حيث ـــــا االجتمـــللشخصية نموه حققتالتي يمكن أن توجه التلميذ نحوها في

ــــيصاحب برام ج النشاط قيم اجتماعية و سلوكية يسعى النظام التربوي لتحقيقها، و يعد ــــ

 تمع في آن واحد.في نفس الوقت استثمار لوقت الفراغ بما ينفع الفرد و المج
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 تحليل بيانات الفرضية األولى:و عرض -2
 داء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذإجابات المبحوثين حول دور األ يبين: (12رقم )جدول 

ـــارات الرقم ــــ ــــ  العبـــ
المتوسط  أبدا أحيانا دائما

 الحسابي
 درجة الموافقة االنحراف المعياري 

 الرتبة
 % ت % ت % ت

أهمية مراعاة شعور اآلخرين على اسلوب المناقشة لتنمية لدى التالميذ األستاذيعتمد  1  6 أحيانا 0.76 2.08 25,2 106 41,4 174 33,3 140 
 16 أحيانا 0.61 1.89 23,8 100 41,9 176 34,3 144 يحث التالميذ على اإليثار 2
 15 أحيانا 0.81 1.89 36,2 152 38,3 161 25,5 107  التحية على الناسالقاء على  التالميذ األستاذ يحث 3
 7 أحيانا 0.73 2.05 24,8 104 45,2 190 30,0 126 يحث على عيادة المريض 4
زيارة  األقاربيرغب األستاذ التالميذ ب 5  2 أحيانا 0.77 2.14 23,1 97 39,5 166 37,4 157 
 14 أحيانا 0.83 1.92 35,7 150 35,7 150 28,6 120 ينصح باحترام كبار السن و توقيرهم 6
 1 دائما 0.79 2.34 19.28 81 27.14 114 53.57 225 يشجع األستاذ التالميذ على التعاون في القيام بأنشطة داخل القسم 7
 5 أحيانا 0.79 2.10 24,8 104 39,5 166 35,7 150 يحث على الوقوف إلى جانب األصدقاء وقت الشدة 8
نمي لدى التالميذ سلوك التواضعي 9  3 أحيانا 0.71 2.11 20,0 84 48,8 205 31,2 131 

عهديحث على ضرورة الوفاء بال 10  13 أحيانا 0.76 1.93 27,1 114 51,9 218 21,0 88 
 4 أحيانا 0.72 2.11 20,2 85 48,1 202 31,7 133 يشجع على المحافظة على أسرار األصدقاء 11
 12 أحيانا 0.76 1.93 31,9 134 42,9 180 25,2 106 لدى التلميذ مبدأ االعتذار عن الخطأ يعزز األستاذ  12
 11 أحيانا 0.76 1.95 31,7 133 41,7 175 26,7 112 يحث التالميذ على قول الصدق  13
 8 أحيانا 0.73 2.02 24,5 103 48,3 203 27,1 114 يرشد االستاذ التالميذ إلى عدم مضايقة الزمالء 14
يت(يدعو األستاذ التالميذ إلى ضرورة مساعدة المحتاجين  في المنطقة المحيطة ) بالمؤسسة، الب 15  10 أحيانا 0.78 2.00 29,3 123 41,0 172 29,8 125 
 17 أبدا 0.85 1.65 55.71 234 21.9 92 22.83 94 يشجع األستاذ التالميذ على حفظ األمانة 16
في جمعيات خيرية يحث التالميذ على االشتراك 17  9 أحيانا 0.96 2.01 23,3 98 43,1 181 33,6 141 
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: " يعتمد األستاذ أسلوب المناقشة لتنمية لدى التالميذ أهمية مراعاة شعور 1رقم  العبارة
 اآلخرين"

حازت العبارة على الترتيب السادس من بين العبارات الدالة على " دور االداء التربوي    
، و بانحراف 2.08: قدربـــ بمتوسط حسابي القيم االجتماعية للتلميذ" لألستاذ في تنمية

حيث تمركزت أعلى إجابات  دال على وجود انقسام في آراء المبحوثين،  ،0.76معياري بلغ 
تكرار عند هذا البديل من  174 ــــالعينة عند البديل " أحيانا " من البدائل الثالثة المطروحة، ب

تلميذ كانت  140تالميذ عين الدراسة، بينما  من % 41.9ة قدرها تلميذ، بنسب 420أصل 
 تلميذ 106 مراعاة شعور اآلخرين، كما فندإجاباتهم دائما ما يحثهم األستاذ على أهمية 

 .هذه العبارة %25.2بنسبة 
و معاناتهم،  اآلخرينإن التكافل االجتماعي أساسه السلوك القويم، و مشاعر تحس بآالم    

ك مرآة تعكس التطبيق السليم للقيم األخالقية و االجتماعية، التي تجد استحسان من و يعد ذل
ـــل أفـــــقب المشاعر  ة مثل هذهـــميناذ على التمسك و تطبيق و تــــراد المجتمع، إن حرص األستـ

مراعاة مشاعر اآلخرين إن  ، فمن اآلداب العامة المقبولة اجتماعيا،و األحاسيس عند التلميذ
من نوع اجتماعية، و عدم خدش مشاعرهم و االساءة إليهم بأي  يمة خلقية و في نفس ق

باقتنائهم مالبس  أنواع االساءة مهما كانت، فنجد بعض التالميذ يفتخرون أمام زمالئهم،
في مطعم فاخر، وأغلبهم  اتناولهيغالية الثمن، و البعض األخر يفتخر بالوجبات التي 

 التواصل االجتماعي.مواقع أو فاتورة األلبسة عبر  ينشرون حتى صور األطباق
الحديثة، تكسب  طرق التدريس المناقشة و هي من أهم  إن اعتماد األستاذ على طريقة

التلميذ أنماط سلوكية االيجابية نتيجة لعملية التعلم، حيث تثير هذه النقاشات إلى تعريف 
 الخاصة عن وعي و خبرة. التلميذ بوجهات نظر متعددة ليختار في النهاية قيمه

 :"يحث األستاذ التالميذ على االيثار"2رقم  العبارة
، حيث أدلى 1.89بلغ حسابي ، بمتوسط عشر جاءت هذه العبارة في الترتيب السادس   

أحيانا فقط يحثهم  ذمؤكدين أن األستا بإجاباتهم عند البديل أحيانا %41.9تلميذ بنسبة  167
تلميذ عارضوا  100، و عينة الدراسة أيدوا هذه العبارة من %34.3، و على قيمة االيثار
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، و هذا يدل على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حيث بلغت %23.8هذا البند بنسبة 
 على وجود تشتت في إجابات المبحوثين.دال  0.61قيمة االنحراف المعياري 

لكن ربما تبقى هذه كاملة،  قد يتحدث أستاذ التربية االسالمية على االيثار في حصة    
الكلمات مجردة، حتى يرى التلميذ هذه القيمة مجسدة في سلوك األستاذ سواء كان في أحد 
النشاطات المدرسية، أو في بعض المواقف التي تواجهه داخل المؤسسة التربوية، أو من 

ثلها، ألنها خالل أدائه داخل القسم، األمر الذي يزيد من قناعة التلميذ من و تشربها و تم
تعتبر فضيلة اجتماعية و انسانية و قيمة ال تفيد متلقيها فقط، و إنما من يطبقها في حياته 

ـــد العالقـــة، توطـــة اآلخر عن المصلحة الشخصيــــار و تفضيل مصلحــــا، ألن اختيـــأيض ات ـ
للحفاظ على النظام  و الروابط االجتماعية و إحكامها بين التالميذ،و االيثار أداة اجتماعية

االجتماعي و االستقرار بالمجتمع، و هي أيضا من القيم التي تحددها الثقافة القائمة مثل 
 التسامح و التعاون.

و تتفق نتائج الدراسة الراهنة مع دراسة سهيل أحمد الهندي في العبارة التي نصت على "    
يعزو الباحث ذلك إلى طبيعة و  %69يحثني على التضحية من أجل زمالئي" بنسبة قدرها 

المرحلة العمرية التي يعيشها الطلبة، و التي تتميز بروح العطاء و االيثار في هذا السن، 
ة الوقوف إلى جانب زمالئهم و الذود عنهم و التضحية من أجلهم حتى ــاول الطلبـــحيث يح

أبناء الشعب  و لو كلفهم ذلك الشيء الكثير و ربما كانت طبيعة الظروف التي يعيشها
الفلسطيني اليوم من أوضاع سياسية و اقتصادية صعبة تحرك المشاعر و العواطف تجاه 
نصرة الحق الفلسطيني، و كل ذلك و غيره ال يحتاج المعلم أن يؤكد على أهمية هذه القيمة 

 1االجتماعية لدى طلبته فواقع الحال يغني عن الكالم" .
 "على الناسميذ على إلقاء التحية : "يحث األستاذ التال3رقم العبارة 

دور األداء  من بين العبارات الدالة على " عشر خامسجاءت هذه العبارة في الترتيب ال  
ـــقدر ب حسابيبمتوسط  للتلميذ"،تنمية القيم االجتماعية التربوي لألستاذ في  و هي  1.89:ـ

  %38.3عظمهم و بنسبة حيث أجاب م أحيانا"قيمة تدل على تمركز التالميذ على البديل "

                                                

، ر المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبة الصف الثاني عشر من وجهة نظرهمو ، ددي: سهيل أحمد الهن1
  .118، ص 2001رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في أصول التربية، بكلية التربية بالجامعة االسالمية، غزة، 
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قط األستاذ و من خالل أدائه أحيانا ف مؤكدين أنه تلميذ من عينة الدراسة، 161و بتكرار 
تلميذ من  152، تليها مباشرة المرتبة الثانية بتكرار يحثهم على إلقاء التحية على األصدقاء

تليها  ،يحثهم علىنفوا أن االستاذ % 36.2قريبة جدا من السابقة بلغت نسبة ب عينة الدراسة
أبدا  اختار التالميذ البديل االيجابي دائما %25.5و بنسبة قدرت ب:  في المرتبة الثالثة

 العبارة.
ن األستاذ يدرك جيدا أن هذا السلوك و هذه القيمة ال تحتاج إلى تعزى هذه النتيجة إلى أ   

مين و هي ن شيم المسلو السالم على الناس م تأكيد دائم بضرورة ممارستها، فإلقاء التحية
عادة إن صح التعبير متجذرة في السلوك اليومي لألفراد، و هي قيمة أساسية في التعامالت 

ة، ــــذه القيمــــاليومية و مظهر من مظاهر االحترام المتبادل و تأكيدا للمودة، ومن يكف عن ه
ص اآلخرين، و قد ر و مغرور و منعزل ال يريد االختالط مع األشخاــه متكبــــيوصم بأن

يوصف أيضا بأنه مريض اجتماعيا و سلوكه غير اجتماعي و غير سوي، مما يؤدي ذلك 
 إلى نبذه و إهماله.

"و فعل التحية هو بداية السلوك االجتماعي و أول الظواهر االجتماعية التي يحثها فن    
يرى أنه على الرغم و في تحليل "أورتيجا" لهذا الفعل االجتماعي  المبادأة في أبسط صورها،

مفروض من  أداءمن كونه فعال شعوريا، إال أنه قد يمارس بفتور أو بطريقة آلية أنه 
المجتمع، و تؤيده جميع الشعوب و لكل ما غايته التي يريد أن يستهدفها من خالل فعل 

نماط التحية لدى الشعوب المختلفة و جعل بينها التحية. كان هربرت سبنسر قد صنف أ
ية تطورية، و كان قد زعم أن الغاية من فعل التحية تفسيره بقايا قديمة للرغبة في استمرار 

 إظهار الخضوع أمام عظيم.
غير أن "أورتيجا" يرى في هذا التفسير مجرد محاولة أيديولوجية ال تؤيدها الوقائع    

، ناآلخريالموضوعية خصوصا و أن العديد من أفعال التحية يتضمن جانب االحترام تجاه 
غير أن هذا الجانب ليس األكثر أهمية في تحديد غايته، ففعل التحية يفتتح عالقاتنا مع 

 1." كلما كان لدينا ميل أقوى لمصافحته بإنساناآلخرين، إذ كلما قلت معرفتنا 
 

                                                

  1:عبد الوهاب جعفر، مقاالت في الفكر الفلسفي المعاصر، دار المعرفة الجامعية،االسكندرية، 1988، ص 139
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 : يحث التالميذ على عيادة المريض" 4رقم  العبارة
داء التربوي ات الدالة على "دور االمن بين العبار  حازت هذه العبارة على الرتبة السابع   

، و قد تمركزت 2.05بلغ  حسابيبمتوسط  للتلميذ"،لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية 
تلميذ من مجمع عين الدراسة، بنسبة  190إجابات المبحوثين حول البديل "أحيانا" بتكرار 

تلميذ من  126ر بتكرا %30، أما الموافقين على هذا البند بلغت نسبتهم %45.2قدرها 
قدرت ، و تليها نسبة يحثهم داما على عيادة المريض ذمؤكدين أن األستا 420أصل 

بين المبحوثين  انقسامالقائلين "أبدا"، و نالحظ من خالل هذه االجابات وجود  %24.8ـــب
 0.73حول هذه العبارة تؤكدها قيمة االنحراف المعياري التي بلغت 

ادة بروح األخوة و االهتمام، فيكون ذلك سببا في تخفيف زيارة المريض تشعره ع     
ه، و تعوضه و تشجعه و تصبره في مرضه و ضعفه، و على األستاذ أن يوضح ـــــآالم

للتلميذ آداب عيادة المريض: كاختيار الوقت المناسب و سؤال المريض عن حاله، و الدعاء 
 األمل في الشفاء، و عدم إطالة الزيارة. و أن تفسح له مجال اء و الصحة و القوة،ــــله بالشف

إن في عيادة المريض للعالقات االنسانية و االجتماعية في المجتمع، في كثير من    
 األحيان تجلب له السعادة و السرور له، و تبث في نفسه األمل و العزيمة.

 " األستاذ التالميذ بزيارة األقارب: " يرغب 5رقم العبارة
من بين العبارات الدالة على "دور االداء التربوي  رة على الترتيب الثانيت هذه العباحاز    

، حيث اتفق 2.14: ـــــقدرب قوي  حسابيبمتوسط  لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ"
أن  تلميذ على البديل "أحيانا"و أنه يرون  420تلميذ من عينة الدراسة من أصل  166

أحيانا فقط، و كان ذلك بأعلى نسبة مئوية مقدرة ب:  ة الرحماألستاذ يرغب التالميذ بصل
 % 37.4 من السابقة بلغت ا  بة جديقر  ، تلتها مباشرة في المرتبة الثانية و بنسبة39.5%

ـــ،تليهوى العبارة ـــــااليجابي دائما مؤيدين محتل ــــاروا البديـــــمنهم من اخت ـــا في الرتبــ ة ــــة الثالثـ
 واختاروا البديل نفوا محتوى أن األستاذ يقوم بترغيبهم على صلة الرحم  %23.1و بنسبة 

 .السلبي أبدا
ة و ـــ، و توطيد العالقات االجتماعيلها أهمية كبيرة في تقوية الروابط األسريةزيارة األقارب    

الغربية أن فما نراه في المجتمعات  غرس القيم النبيلة القائمة على الرأفة و الرحمة و الوفاء،
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فتراها منغمسة في مشاكل الحياة و في كيفية  ،ند الكثير من األسرهذه القيمة تظل غائبة ع
تلبية الحاجات المادية و تتبع التطورات التكنولوجية المادية، و يبقى الجانب الالمادي 
المعنوي ال مكان لها محدود األهمية، نحن نخشى أن تنتقل مثل هذه القيم السلبية إلى 

جمعنا، و هنا يأتي دور األستاذ في تنمية هذه القيمة التي تتجلى مظاهرها باالحترام  م
التقدير و الزيارات المستمرة، و تفقد أوضاعهم خاصة المادية، و توفير مستلزمات العيش و 

 ذى عنهم.الكريم لهم، و كف األ
ـــع الـــاذ ومن خالل مالحظته للواقـــيعمل األست ذلكلو     ــــعيشذي يـــ ــــراد في المجتمـــه األفـــــ  عـ

و الواقع الذي يعيشه بعض التالميذ الذين أدمنوا على مواقع التواصل االجتماعي، و انعزالهم 
 بإرسالفي عالمهم االفتراضي الذي يبعدهم عن العالم الواقعي  الحقيقي و االكتفاء فقط 

قارب، و عليه نرى صحة األهل و األرسائل نصية من خالل هواتهم النقالة لالطمئنان على 
 س تالميذه، باعتباره أهم عنصر يقع على ترغيب هذه القيمة في نفو  ن األستاذ عليه العمل أ

العداوة و الكراهية التي تنشأ  كنبذ ،على عاتقه إزالة األفكار الغير صحيحة من ذهن التلميذ 
 نشغال بأمور أخرى أقل أهمية منهم.من خالل نزاع أو اال بين أفراد العائلة الكبيرة الواحدة

ولذلك يعمل األستاذ و من مالحظته للواقع الذي يعيشه األفراد في المجتمع، على ترغيب    
   بية في نفوس التالميذ.االيجا هذه القيمة

 :" ينصح باحترام كبار السن و توقيرهم"6رقم العبارة
"دور االداء  لعبارات الدالة على "من بين اعشر  رابعجاءت هذه العبارة في الترتيب ال   

و هي  1.92: ــــقدر ب حسابي، بمتوسط التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ"
، حيث أجاب و أبدا بالتساوي  البديل "أحيانا"عند التالميذ  إجابات  قيمة تدل على تمركز

يانا أح ، أنهة الدراسةتلميذ عين 420تلميذ من أصل  150بتكرار  %35.7بنسبة بعضهم 
تلميذ من  150بتكرار و في نفس الرتبة ، فقط األستاذ ينصح باحترام كبار السن و توقيرهم

 %28.6: ــــ، و بنسبة قدرت بينفون محتوى هذا البند %  35.7 عينة الدراسة يمثلون نسبة
احترام كبار السن مؤيدين أن األستاذ ينصحهم دائما با دائم اختار التالميذ البديل االيجابي 

 و توقيرهم.
، حتى تنشأ من بين المهام المخولة لألستاذ هي غرس هذه القيمة في سلوكيات التلميذ    

هذا السلوك المرغوب فيه اجتماعيا من الواجب تصبح سلوكا و عادة،  معهم و تنمو لديهم و
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يظل راسخا في ألن ما يراه التلميذ في هذه السن  ،ممارسته على أرض الواقع قبل القول
احترام و ذاكرته دائما، فمثال حث التلميذ على إفساح المكان لكبار السن في المواصالت، 

فهم الذين رسموا لنا  في هذه الحياة،و صالح آرائهم و توجيهاتهم باعتبارهم أصحاب خبرة 
ــول إلى التقــأمل الوص ـــة من أفكارهــــعدم السخريو  دم و ازدهار الوطن،ـ هم ووصم مـ

ة و التخلف و هذا ما أكده لنا بعض التالميذ لألسف الشديد من خالل المقابالت ــــبالرجعي
و يمكن تعزيز ذلك في المؤسسات التربوية  ،التي أجريناها في العديد من المتوسطات

و أن  الجزائرية باستضافة كبار السن و أجداد التالميذ إلى المؤسسات التربوية و تكريمهم،
ألنه مثل هذا النشاط لألسف الشديد ترامنا و تقديرنا كرموز نعتز بهم، هم محل احنشعرهم أن

 لم يدرج و ال مرة في رزنامة نشاطات المؤسسات التي طبقت فيها الدراسة.
ــي هـــة أن ينمـــــة للتربيــــداف االجتماعيـــق األهــــاذ لكي يحقــــه على األستـــو علي    ذه القيمة، ـ

ـــه على خبرة و معو تأكيد ــــروا لنا كافـــار السن، فهم الذين وفــــارف كبــ ا ــل و عبدوا لنـــــة السبــ
ـــق و رســــالطري ــــا أمــــــوا لنــــمــ ـــى التقـــول إلــــل الوصــ م ــــدم و ازدهار الوطن، لذا علينا احترامهــ

                     ـــم.و توقيره
 "لتالميذ على ضرورة التعاون :" يشجع األستاذ ا7رقم  العبارة
"دور االداء التربوي من بين العبارات الدالة على  ولحازت هذه العبارة على الترتيب األ   

 ، 2.34: ـــــقدرب قوي جدا  حسابيبمتوسط  لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ"
وجود نوع من االتفاق حول إجابات  دال على 0.79وانحراف معياري بلغت قيمته 

تلميذ على البديل  420تلميذ من عينة الدراسة من أصل  225حيث اتفق المبحوثين، 
، و كان ذلك بأعلى دائما" مؤكدين ان األستاذ يشجع التالميذ على ضرورة التعاون "االيجابي

 % 27.14 ، تلتها مباشرة في المرتبة الثانية و بنسبة%53.57نسبة مئوية مقدرة ب: 
  % 19.28 " ،تليها في الرتبة الثالثة و بنسبةتلميذ اختاروا البديل "أحيانا 114بتكرار 
 .بداأ محتوى هذه العبارة واختاروا البديلتلميذ من عينة الدراسة نفوا  81بتكرار 

و تقوم عل تقوية الثقة بالنفس و تنمية روح التعاون و التضحية و الحس  هي قيمة مهمة  
، و يمكن لألستاذ أن يكسب التلميذ هذه اعي للتغلب عل النزاعات الفردية و األنانيةاالجتم

تبصير التلميذ أن لكل فرد في المجتمع دور يؤديه ووظيفة يقوم بها في القيمة عن طريق 



جتحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائ        الفصل السادس                                                                                     

230 

 

و ما يعود علينا من  اآلخرون الحياة، و أن يجعله يدرك أيضا قيمة الوظائف التي يقوم بها 
، ألن هذه القيمة ال الوظائف و إكسابهم االيمان بقيمة التخطيط الجماعيفائدة بسبب هذه 

ــيمكن أن تنشأ إال إذا احتك و اختلط التلميذ بأف ه، و أن الفرد يحتاج ـــــراد آخرين في مجتمعـــ
اون على الخير ــــم التعـــاالنسان تحتلألخر مهما كانت مكانة الفرد في المجتمع، ألن طبيعة 

التالميذ على مساعدة بعضهم البعض هي الصفة التي  المساعدة، و حث االستاذد يد و م
ــة لدى التالميـــــــات االيجابيــــ، فتنمية االتجاهيجب أن تطبع سلوكهم ــذ في العمـــ ي اعــــل الجمــــ

، و تعلم السلوك المنتج و البعد عن و التعاون لتحقيق أهداف مشتركة، و غرس روح المبادرة
 لسلبية و عدم المباالة.ا

علما أنه في هذه المرحلة العمرية يسود العطف و المحبة و المودة و األلفة بين أفراد     
ــــه يشـــاطره اهتماماتـــــــه  ــى االهتمــــــام بصديقــ ــ ــــــع الصديق إلـ ــــذا ما يدف جماعــــة الفصــــــل، و هـــ

 و العون و السند و المشجع.و انشغاالته، أي يكون الرفيق 
و ال ننكر أن في مؤسساتنا التربوية، نقص في التعاون الفردي و الجماعي، فالتعاون    

كقيمة و هدف اجتماعي لم يصل بعد إلى درجة األهمية التي يجب أن يكون عليها، كما أنه 
ا أهداف همية بين في مؤسسات محل الدراسة التي لهلم يصل بعد إلى تلك الدرجة من األ

مشتركة، رغم أن التعاون داخل القسم أو خارجه يعد أساس متين لتنمية البيئة االجتماعية 
السليمة في المتوسطات، التي تسودها عالقات قوية، مما تنعكس هذه الصورة الطيبة على 

 المجتمع بأكمله، و المشاركة فيه بشكل فاعل، و تطوير رؤية تعاونية ثقافية جماعية.
ــــر إن تعزي   ز مفهوم العالقات االنسانية و احترام الذات للطـــالب و العامليـــن و تقدي

 .اآلخريــــن و العمل بروح الفريق و المشاركة الجماعية من أهم مسؤوليات المؤسسات التربوية
 

 : " يحث على الوقوف إلى جانب األصدقاء وقت الشدة."8رقم  العبارة
 استمارةمن  ولمن بين عبارات المحور األ يب الخامساءت هذه العبارة في الترتج   

 حسابي"،بمتوسط "دور االداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ"االستبيان " 
دال على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حول  0.79، و بانحراف معياري  2.10بلغ 

مؤكدين أنه أحيانا ، %39.5" بنسبة ناا"أحي تلميذ حول البديل 166هذه العبارة، حيث اتفق 
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و جاء في الرتبة الثانية وقت الشدة  ءعلى الوقوف بجانب األصدقا ذفقط يحثهم األستا
بحثهم على الوقوف بجانب من عينة الدراسة أكدوا بأنه دائما ما يقوم األستاذ  35.7%

 السلبي أبدا. اختاروا البديل %24.8، و تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة األصدقاء وقت الشدة
إن من مهمة األستاذ تدريب المتعلمين على أشكال التضامن المتعددة  وقوف التالميذ جانب 

 أصدقائهم في أوقات الشدة.
إن المعروف عن األصدقاء وقوفهم بجانب بعضهم البعض في أوقات الشدة و الحاجة،    

الخفاء أو في العلن، و هي من أهم فهم يعملون على دعم أصدقائهم سواء كان ذلك في 
من وقت آلخر و مساعدته في القضايا  واجبات الصديق تجاه صديقه، و االطمئنان عليه

التي يمكن تقديم المساعدة له، أما الصديق الذي تجده وقت الرخاء و عند الشدائد ال تجد له 
 ، من الحسن االبتعاد عنه.أثرا
ية التخطيط التربوي فهي ليست مادة دراسية منفصلة، إن تعليم القيم يجب أن تتضمن عمل   

ـــج إعـــداد و  و إنما هي نسيج متكامل يجب عل واضعي و مخططي المناهـــج الدراسية و برامـ
تأهيل األساتذة أن يتبادلوا القيم كمعيار في اختيار و تخطيط أهداف المناهج و جميع وسائله 

ـــم تحفظ للمجتمـ ــــــا و مبادئه و محاوره، ألن القيـ ــــ ــــه و مثلـــــه العلي ــع تماسكـــــه، و تحدد له أهدافـ
 الثابتة التي توفر له التماسك لممارسة حياة اجتماعية سليمة.

 : "ينمي لدى التالميذ سلوك التواضع"9رقم  العبارة
داء التربوي "دور االمن بين العبارات الدالة على  ءت هذه العبارة في الترتيب الثالثجا   

و هي قيمة  2.11: ـــقدر ب قوي  حسابيبمتوسط  للتلميذلألستاذ في تنمية القيم االجتماعية 
بتكرار  %48.8حيث أجاب معظمهم و بنسبة  أحيانا"تدل على تمركز التالميذ على البديل "

، عينمي لدى التالميذ سلوك التواضأحيانا فقط األستاذ  أنهأكدوا ، 420تلميذ من أصل  205
 31.2تلميذ من عينة الدراسة يمثلون نسبة  131تليها مباشرة المرتبة الثانية بتكرار 

، و بنسبة قدرت لديهم هذه القيمة ذينمي األستابأنه دائما ما  مؤيدين محتوى هذه العبارة و%
 لبديل السلبي أبدا لهذه العبارة.التالميذ ا اختار %20ب: 
االنسان الراقي الرائع، و التواضع يفرض احترام التواضع هو خلق جميل يتمتع به     

لك و يكسبك قلوبهم، و هنا في هذا المقال سوف تجد أجمل كلمات في التواضع،  نـــاآلخري
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ة و توطيد الروابط بينهم ، مبدؤها المساواة بين الناس، و المودااجتماعيو هي صفة محمودة 
 خرين.على اآل الكراهية و التعاليو  الغرور ومحو مشاعر

فبالتواضع يصل االنسان إلى مكانة اجتماعية عليا، فالحالة التي يعيشها المتواضع تدفعه    
إلى بذل المزيد من المجهودات في العمل و بالتالي المزيد من العطاء بخالف من يستعظم 

التي تصنف على أنها سمات للمتواضع من  تنفسه، و على االستاذ توضيح بعض السلوكيا
ن يلقاه، أن يلبي يرضى التلميذ الجلوس في مكان دون شرفه، و أن يسلم على م بينها: أن

دعوة الفقير، و من هنا نرى أن العلم النظري وحده  يكفي االنسان كي يكون لبنة صالحة في 
ـــــح و األخــــى على التصور الصحيــــه أيضا أن يتربـــــمجتمعه و إنما ينبغي علي ة ـــالق الحسنـ

ل الصالح، و يتعود على ذلك، و من فوائد القيم التربوية أنها تعطي التلميذ ملكة في و العم
تصحيح أهداف التعلم لديه و توجيه نشاطه العلمي نحو الخير و ما يحقق األمن و الرخاء 

 في مجتمعه.
 : " يحث على ضرورة الوفاء بالعهد"  10رقم  العبارة
 استمارةمن  عشر من بين عبارات المحور األول ثالثه العبارة في الترتيب الجاءت هذ   

 حسابيبمتوسط "دور االداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ"، االستبيان 
دال على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حول  0.76، و بانحراف معياري 1.93بلغ 

تفوق نصف عينة الدراسة " بنسبة "أحياناتلميذ حول البديل  218هذه العبارة، حيث اتفق 
من عينة الدراسة أكدوا بأنه دائما ما يقوم  %31.2، و جاء في الرتبة الثانية 51.9%

اختاروا  %27.1، و تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة بحثهم على ضرورة الوفاء بالعهداألستاذ 
 السلبي أبدا. البديل
بما قطعه عل نفسه أو وعد به اآلخرين، أو بذل  الوفاء بالعهد هو عبارة عن التزام الفرد   

جهده لتحقيق ذلك و يعتبر الوفاء بالعهد من القيم العربية التي تميز بها العرب، و عندما 
 جاء االسالم أكد عليها و أعدها من عالمات االيمان .  

تي الوفاء بالعهد، يحفظ التوازن االجتماعي في عالقات الناس بعضهم ببعض، و هي ال   
تقيم للمجتمع روابطه، التي تتجسد من خالل ارتباط المسؤولية بالمسؤولية، و هذا هو الذي 

 يحفظ للمجتمع نظامه، و أساس بناء المجتمع و استقامة الحياة.
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إن من أهم وظائف المؤسسات التربوية هو تحقيق النمو االجتماعي للتلميذ و االرتقاء 
قيق الكمال و النضج و التهذيب بشكل متواصل، و بخبراته، و تطوير إمكانياته بهدف تح

عملية التنمية االجتماعية المدرسية تهتم باألنشطة التي يمارسها التلميذ، و التي تزداد تعقيدا 
و تشابكا كلما تقدم التلميذ في مراحل التعليم العليا، فمن هنا وجب التركيز على االهتمام 

 يم الصدق و األمانة و الوفاء بالعهود.بالتكوين الداخلي للتلميذ بهدف تحسين ق
 األصدقاء.": " يشجع على المحافظة على أسرار 11رقم  العبارة

"دور االداء التربوي من بين العبارات الدالة على  رابعجاءت هذه العبارة في الترتيب ال  
نحراف باو  2.11: ـــــقدر ب حسابي، بمتوسط لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ"

 تدل على تمركز أيضا هي قيمةدال على وجود انقسام في أراء المبحوثين،  0.7معياري بلغ 
أحيانا  ، و أنه%48.1التالميذ على البديل "أحيانا"، حيث أجاب معظمهم و بنسبة  بعض
، تليها مباشرة المرتبة الثانية بتكرار يشجع التالميذ على المحافظة على أسرار األصدقاءفقط 
على يشجع التالميذ بأنه دائما ما  % 31.7تلميذ من عينة الدراسة ما يمثلون نسبة  133

اختار  %20.2: ـــب النسبة قدرت في المرتبة األخيرة ، والمحافظة على أسرار األصدقاء
 التالميذ البديل السلبي أبدا لهذه العبارة.

تي تتكون لدى الفرد من خالل ال المبادئإن القيم االجتماعية تعد مجموعة من المعايير و    
 .تفاعله مع المواقف التي تصادفه في الحياة اليومية

المخلص من الناس، فحفظ األسرار ة على األسرار أمر محبب ال يقوم به إال فظإن المحا   
شيء فطري في الطبيعة البشرية، و هو خاصية إنسانية في العالقات االجتماعية من حيث 

ـــامــــــتع ـــــل الفــ ــــان أهميــــــبيـــاذ تــــتـــن، و على األســـــع اآلخريــرد مـ ــــك بالنسبـــة ذلـــ ــى التلميـــة إلـ  ذ ــ
 و أنه يعد أمانة كبرى يجب رعايتها و الحفاظ عليها. و المجتمع،

 مـن ورائهـا تكـوينللمحافظة علـى األسـرار يسـتهدف  ستاذن أجل ذلك فقد كانت رعاية االوم  
، ووضع التشريعات الضابطة لحماية العالقات وتنميتها أمر الزم لدوام الحياة متماسكمجتمع 

 االجتماعية وتقدمها من الناحية المعنوية.
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لزالت ، األسرار باالنتشار اوفشو ولو أُهملت المبادئ األخالقية واالجتماعية، وُسمح للخيانة    
ر، مــن حيــاة النــاس، وتحولــت الحيــاة االجتماعيــة المعــاني اإلنســانية، كاألمانــة وكتمــان األســرا

 .إلى جحيم ال يطاق

ن المحافظة على األسرار من أعظم األمانات في العالق    ات؛ ليس علـى المسـتوى الفـردي وا 
بت سب ،من أسرار ُكشفت للخصوم واألعداء بل على مستوى الدول والحكومات، وكم ،فحسب

 الذل والهوان ألفراد وشعوب وأمم.

 الخطأ.: " يعزز لدى التلميذ مبدأ االعتذار عند 12رقم  رةالعبا
 استمارةمن  ولعشر من بين عبارات المحور األ ءت هذه العبارة في الترتيب الثانيجا   

 حسابيبمتوسط  "،تنمية القيم االجتماعية للتلميذاالستبيان " دور األداء التربوي لألستاذ في 
ال على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حول د 0.76، و بانحراف معياري 1.93بلغ 

، و جاء في الرتبة %42.9بنسبة"أحيانا" تلميذ حول البديل  180هذه العبارة، حيث اتفق 
لدى التلميذ مبدأ  يعزز األستاذ نفوا بأنالدراسة من عينة تلميذ  134بتكرار  %31.9الثانية 

 االيجابي اختاروا البديل %25.2بنسبة  ، و تليها في الرتبة الثالثة واالعتذار عند الخطأ
 .دائما
 آلياتاالعتذار من الخصال الحميدة التي يتحلى بها العظماء، فاالعتذار و طلب العفو    

توطد بها أواصل العالقات االجتماعية، و تشيع نوع من االحترام المتبادل بين أفراد المجتمع، 
رض للوقوع في الخطأ، و لكن من  فالخطأ يعد صفة من صفات البشر، و كل إنسان مع

و فنا و مهارة  اركه، فيكون بذلك قد سلك سلوكا حضارياديصحح هذا الخطأ و يت
ج لألسف الشديد في المجتمع الجزائري أن االعتذار يعد نوعا من الذل ــــة،ألنه الرائـــاجتماعي

ته الخاطئة و تقليل من قيمة الشخص بل العكس هو قوة و شجاعة و فنقد الشخص لتصرفا
ـــذ و تصحيـــار، وهذا ما يجب أن نمرره للتلميــــــة الكبــــتعد شيم ــــض المعتقــــح بعـ ة ــــدات الزائفـ

 و الموجودة في أذهان بعض أفراد المجتمع.
يرى محمد عبد الرحيم عدس أنه " قد ال يستجيب بعض الطلبة لمسألة  "في نفس المنحى    

ا ألنهم يفترضون أن في ذلك ما يقلل من أهميتهم و كفايتهم في نظر االقرار بأخطائهم، إم
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اآلخرين أو أنهم يعتقدون أن الغير يفترض فيهم المثال و الكمال، و لكن لدى المعلم فرصة 
ثمينة لتصبح فكرة الطالب التي يحملونها عن الخطأ أكثر نضجا من خالل إيضاح فكرة أن 

 1أفدنا منه" الخطأ ظاهرة صحية إذا ما تعلمنا و
و في نفس سياق هذه العبارة توصل الباحث عبد الرحمان حيدر الصائغ من خالل العبارة    

من خالل  التالية: " يحث المعلم الطالب على التراجع عن الخطأ إذا تبين له ذلك" إذ تبين له
طبيعي ، مؤكدا أنه من ال4.48موافق تماما، و ذلك بمتوسط  %56إجابات الباحثين القائلين 

أن تكون هذه أكثر أساليب تكوين الشعور بالمسؤولية استخداما من قبل المعلم بحكم تعامله 
 2المباشر و اليومي مع الطالب و مع المواقف التي تحدث لهم.

 : " يحث التالميذ على قول الصدق "13رقم  العبارة
" دور األداء ة على من بين العبارات الدال عشر ت هذه العبارة على الترتيب الحاديحاز    
ــــالترب ــق حسابــيط ــبمتوس ذ"ــة للتلميــم االجتماعيــة القيــــــي تنميــــاذ فــوي لألستــ  ،1.95: ـــــب درــــ

  وثين، حيث تمركزإجابات المبحدال على وجود تشتت في  0.76بلغ  و بانحراف معياري 
البديل "أحيانا"و أنه يرون أن ل حو تلميذ  420تلميذ من عينة الدراسة من أصل  175

، %41.7: ـــ، و كان ذلك بأعلى نسبة مئوية مقدرة بحث التالميذ على قول الصدقاألستاذ ي
و عارضوا  منهم من اختاروا البديل "أبدا"% 31.7تلتها مباشرة في المرتبة الثانية و بنسبة 

محتوى هذه العبارة واختاروا أيدوا   %26.7،تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة  هذه العبارة
 .و أكدوا أن األستاذ دائما ما يحثهم على قول الصدق البديل دائما

الصدق من أهم الفضائل التي يكتسبها التلميذ بين سائر  الصفات، و عندما يلجأ إلى    
، و عدم الشعور بالرضا الداخلي، و بينما يشعر ال محالة بعدم احترام الذاتالكذب فإنه 

به، و يكون العالم األساسي في إكسابه الصفات  يتأثرالنسان في مجتمع يؤثر فيه و يعيش ا
الحميدة و التي تكون هي السبب الرئيسي في التقرب من هللا عز وجل ثم من الناس، و لذا 

                                                

  1: محمد عبد الرحيم عدس، مع المعلم في صفه، دار الفكر، عمان، 1999، ص 192.
قدمة لنيل ، رسالة م، دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى طالب المرحلة الثانوية: عبد الرحمان يحي حيدر الصائغ

  2شهادة الماجستير اآلداب في التربية، كلية التر بية، جامعة الملك سعود، ص 186.
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ــجب من خبـــه، ال أن نتعـــعلى األستاذ أن يربي التلميذ و يدعوه إلى التفكير فيما أخبره ب ره ــ
ــــعته في التزوير، و أهم من هذا أن نتوخى الصدق فيما نخبر به اآلخريأو برا  ن و هو ـ

 يسمع، و هكذا تعلمه الحقيقة و أن ال نغيرها في أي حال من األحوال.
و من هنا نرى أن من واجب األستاذ أن يترقب التالميذ و يتحقق من أخبارهم في خفية،    

يحاول التالميذ أن يكذبوا على األستاذ لنيل  و دون أن يظهر الشك في صدقهم، إذ ربما
في اليوم  راألعذاإعجابه، و قد يكون السبب وراء الكذب الخوف من العقاب، و هم يختلقون 

الذي يحضرون فيه إلى المؤسسة متأخرين عن الوقت، أو عندما ينسون إنجاز فروضهم، 
الشعور بالمسؤولية،  وواجب األستاذ هنا أن يحذف سبب الخوف و يعوضه بحب الواجب و

و أن يشجع الصدق و التشبث به، و أن يحمل للتالميذ قول الصدق بالعفو عنهم إن كان 
 الصدق اعترافا بذنب اقترفوه.

 الزمالء".عدم مضايقة  ى:" يرشد األستاذ التالميذ إل14رقم العبارة
 استمارةمن  ولمن بين عبارات المحور األ ءت هذه العبارة في الترتيب الثامنجا   

حسابي  بمتوسط "،" دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذاالستبيان 
دال على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حول  0.73، و بانحراف معياري 2.02بلغ  

 ،%48.3" بنسبة من عينة الدراسة حول البديل  "أحيانا تلميذ 203 تمركزهذه العبارة، حيث 
يرشد التالميذ من عينة الدراسة أكدوا بأنه دائما ما األستاذ  %27.1و جاء في الرتبة الثانية 
من أصل  104بتكرار  % 24.5، و تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة بعدم مضايقة زمالئهم

 السلبي أبدا.  اختاروا البديلتلميذ  420
وقت، غالبا ما يكون عنفا لفظيا، إن أحد أشكال السلوك العدواني الذي يحدث طوال ال   

غير الئق، فمن خالل  باسمكتوجيه لزميل كلمات قاسية جارحة، أو تهديد، أو تسميته 
أن هذا النوع من المالحظة التي أجريناها في بعض المتوسطات بمدينة تبسة، ال حظنا 

م بذيء حضورا، و اللغة السائدة في التخاطب غالبا ما يكون فيها كال رالعنف هو األكث
يسيء إلى شخص المتلقي،و يكون هذا في فناء المؤسسة أكثر منه داخل القسم، و نادرا ما 

 تكون هناك شكاوي.
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، كأن تضمن حقوق المتضرر من التالميذ آلياتو إن كانت فعلى األستاذ أن يطبق    
يغض الطرف عن شكوى التلميذ قبل التحقق منها، تشجيع التلميذ الشاكي على مواجهة 

خر، تحدث مع التلميذ بانفراد، مواجهة التلميذين ببعضهما البعض لتسوية المشكلة، اقتراح األ
، إظهار االهتمام بالتلميذ عندما يعدل كثر نضجا تسوية مشاكلهم بأنفسهمعلى التالميذ األ

 سلوكه و يحسن التصرف.
 وية، البيت (":" مساعدة المحتاجين في المنطقة المحيطة ) المؤسسة الترب15 رقم العبارة
" دور األداء التربوي  من بين العبارات الدالة على " ءت هذه العبارة في الترتيب العاشرجا   

، و بانحراف 2.00: ـــقدر ب حسابي، بمتوسط تنمية القيم االجتماعية للتلميذ لألستاذ في
ذ على تمركز التالميدال على وجود تشتت في إجابات المبحوثين، حيث  0.78معياري بلغ 

قط األستاذ يحث التالميذ أحيانا ف ، أنه%41البديل "أحيانا"، حيث أجاب معظمهم و بنسبة 
، تليها مباشرة على مساعدة المحتاجين في المنطقة المحيطة ) بالمؤسسة التربوية، البيت(

بأنه دائما ما  % 29.8تلميذ من عينة الدراسة ما يمثلون نسبة  125المرتبة الثانية بتكرار 
 %29.3: ــقدرت بتليها نسابة تكاد تتطابق بالسابقة ، و ا يقوم األستاذ بتأكيد هذه القيمةم

 اختار التالميذ البديل السلبي أبدا لهذه العبارة.
إلى إدراك ومن خالل أراء المبحوثين نستنتج أن األستاذ لعب دور متوسط قد يرد ذلك    

و الوضع الذي يمر به البلد العزيز إثر  عرفته بالظروف األسرية لتالمذته،مو  األستاذ
انخفاض أسعار البترول، و سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة الحالية، و انتشار البطالة 
و ارتفاع مستواها مقارنة بالسنوات الماضية، و ربما يرد إلى إدراكه جيدا أن التلميذ في هذه 

و ال يملك ماال لينفقه على المحتاجين  المرحلة يعتمد على والديه في توفير مصروفه اليومي،
و الضعفاء، فالتلميذ في هذه المرحلة يكون كريما في حدود امكانياته، و عليه ال ضرر في 
أن يشير األستاذ بين الفينة و األخرى إلى أهمية هذه القيمة االجتماعية في تحقيق التضامن 

الي فيكون مردودها على المدى االجتماعي و التكافل االجتماعي إن لم يكن في الوقت الح
 البعيد.
 :" يشجع التالميذ على حفظ األمانة."16م رق العبارة
حازت هذه العبارة على الترتيب الثامن من بين العبارات الدالة على " دور األداء التربوي    

و هو متوسط  1.65: ـــب قدر حسابيلألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ" بمتوسط 
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تلميذ على البديل  420تلميذ من عينة الدراسة من أصل  234ف، يدل على اتفاق ضعي
، و كان ذلك بأعلى نسبة  يشجع التالميذ على حفظ األمانة السلبي أبدا ينفون أن األستاذ

منهم من  % 22.83، تلتها مباشرة في المرتبة الثانية و بنسبة %58.71: ـــمئوية مقدرة ب
بي "دائما"،تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة قريبة جدا من النسبة السابقة اختاروا البديل االيجا

 تلميذ من عينة الدراسة اختاروا البديل أحيانا.  92و بتكرار  %21بلغت 
تسعى المدرسة الحديثة إلى بناء شخصية التلميذ من خالل توفير مناخ مدرسي جيد و    

الذي يسهم في تعديل السلوك بهدف خلق  فعال، و من خالل أيضا تنمية عملية التفكير
توازن في سلوكه الشخصي، ألن تعليم القيم يتأثر في مرحلة الطفولة ثم تتعمق في مرحلة 
المراهقة ثم تستمر في الثبات أو التغير حسب ما يتعرض له الفرد من خبرات و تجارب 

 حياتية مختلفة.
أن يكتسبها و ينميها، ألن صاحب خلق األمانة من القيم االجتماعية التي يمكن للفرد ف   

لخيانة، حافظ للعهود واف األمانة حريص على أداء واجبه بعيد عن الغدر و المكر و ا
بالوعود، و هي من األخالق الحميدة التي يتماسك و يتوحد بها المجتمع، و بدونها تطغى 

ق بين أفراد المجتمع النفعية و الذاتية في المعامالت اليومية و تشيع الخيانة و هضم الحقو 
الواحد، و ال ننكر أن هذه القيمة الزالت موجودة عند الكثير من الناس الحمد هلل، و األمانة 
كما ذكرنا من القيم االجتماعية التي يمكن اكسابها للتلميذ من خالل جميع مؤسسات التنشئة 

 االجتماعية، من بينها المؤسسات التربوية و األستاذ بالدرجة األولى.
 : " يحث األستاذ التالميذ على االشتراك في الجمعيات الخيرية"17رقم العبارة
" دور األداء التربوي من بين العبارات الدالة على  حازت هذه العبارة على الترتيب التاسع   

ـــب قدر حسابيبمتوسط لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ" و بانحراف معياري  ،2.01: ــ
تلميذ من عينة  181دال على وجود انقسام في إجابات المبحوثين، حيث تمركز  0.96بلغ 

على  مؤكدين أن األستاذ يحثهم أحيانا فقط  أحياناالبديل حول تلميذ  420الدراسة من أصل 
ـــ، و كان ذلك بأعلى نسبة مئوية مقدرة باالشتراك في الجمعيات الخيرية تلتها ، %43.1: ـ



جتحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائ        الفصل السادس                                                                                     

239 

 

اختاروا  تلميذ من عينة الدراسة 141بتكرار بلغ % 33.6ثانية و بنسبة مباشرة في المرتبة ال
تلميذ من   98بتكرار  %23.3بلغت  ،تليها في الرتبة الثالثة بنسبةااليجابي "دائما" البديل

 .السلبي أبدا اختاروا البديل عينة الدراسة
حساس و الشعور تساهم األنشطة االجتماعية التي ينخرط فيها التلميذ في زيادة اال    

 باإلضافةدوركايم بالضمير الجمعي،  إميلباآلخرين في المجتمع، و تكوين لديه بما أسماه 
الغير  تالسلوكياإلى امتالك التوجيهات االيجابية حيال التكامل االجتماعي و تعلم أو محو 

حياة مرغوب فيها و تقويمها، مما يجعل أيضا التلميذ قادرا على القيام بدور فعال في ال
عمال الخيرية و إشاعة التالحم و الود بين أفراد المجتمع االجتماعية و تحقيق أهداف األ

 الواحد.
إن المشاركة الفاعلة في أعمال الجمعيات الخيرية و المساهمة في تشكيل جماعات تسعى    

ا لتفقد أحوال المحتاجين و الضعفاء و رعاية شؤونهم، و تقديم يد المساعدة و العون و هذ
السلوك هو مظهر من مظاهر التكافل االجتماعي و الذي يعد القيام به قيمة كبيرة من القيم 
االجتماعية باعتبار ذلك من واجبات المواطن الصالح، و يعد ذلك إسهاما حقيقيا في استقرار 

 أوضاع تلك الفئات السابقة يخففوا عنهم أعباءهم و متاعبهم.
وجدانية، و تتظافر كلها ينة ترتبط بمهارة معرفية و  ة معإن محاولة تنمية قيمة اجتماعي   

 لخلق وعي قيمي لدى المتعلم، و من هذا المنطلق يمكن اعتبار أي هدف تربوي هدفا قيميا  
، فالهدف التربوي العام ينطلق من أبعاد تفضي لمعرفة و المهارةتحققه بامتالك ايقاس مدى 

هم ألما يرغب فيه المجتمع، بحيث يصبح مدركا إلى قيم تحدث تحول في سلوك التلميذ وفق 
ة ــــالمفاهيم االجتماعية، مثل الصدق و األمانة و احترام اآلخرين، و قيمة التعاون و الصداق

، لكي يمارسها التلميذ بوعي، ليتحقق بذلك التوازن بين األنا و السلوك قاربو زيارة األ
 االجتماعي.
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 نيةعرض و تحليل بيانات الفرضية الثا-3
 : إجابات المبحوثين حول دور األداء التربوي لألستاذ في تفعيل قيم المواطنة للتلميذيبين( 13جدول رقم )

  العبــــــــــــــارات الرقم
 أبدا أحيانا دائما

 درجة الموافقة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي
 

 الرتبة
 % ت % ت % ت

خار برموز الوطنعلى أهمية االفت ستاذيحث األ 18  4 أحيانا 0.79 2.07 25,7 108 40,7 171 33,6 141 

 6 أحيانا 0.78 2.02 29,5 124 39,8 167 30,7 129 يعلم التلميذ حقوق الوطن عليه 19

 3 أحيانا 0.78 2.11 25,2 106 38,3 161 36,4 153 يعلم التلميذ واجبات الوطن عليه 20

الوطني اليومي بحماسيحث التالميذ على إلقاء النشيد  21  7 أحيانا 0.79 2.02 28,8 121 39,8 167 31,4 132 

 8 أحيانا 0.77 1.99 28,8 121 42,9 180 28,3 119 االستفادة من المناسبات الوطنية في تعميق حب الوطن في نفوس التالميذ 22

 9 أحيانا 0.82 1.92 32,4 136 42,4 178 25,2 106 ينمي األستاذ لدى التالميذ االعتزاز بالوطن  23

ةللتالميذ فرص التعبير عن آرائهم بحري األستاذ يتيح 24  5 أحيانا 0.77 2.06 26,7 112 40,5 170 32,9 138 

 13 أحيانا 0.80 1.79 43,8 184 33,1 139 23,1 97 ينمي األستاذ لدى التالميذ روح الديمقراطية 25

 12 أحيانا 0.82 1.80 46,0 193 28,1 118 26,0 109 يشجع التالميذ على انتخاب ممثل القسم 26

 11 أحيانا 0.78 1.86 41,7 175 30,2 127 28,1 118 يشجع التالميذ على إنشاء جمعية حماية البيئة في المؤسسة التعليمية 27

 16 أحيانا 0.81 1.69 47,9 201 31,2 131 19,8 83 االشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدرسة 28

ةيساعد األستاذ التالميذ لالشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية الحفاظ على الثروة المائي 29  10 أحيانا 0.81 1.88 41,4 174 30,7 129 27,9 117 

22.8 96 17.14 72 يساعد األستاذ التالميذ على تنظيم حمالت التشجير 30
5 

 18 أبدا 0.64 1.57 60 252

ث األستاذ التالميذ على االلتزام بقوانين النظام المدرسييح 31  14 أحيانا 0.84 1.74 49,8 209 25,7 108 24,5 103 

 17 أبدا 0.83 1.66 41,2 231 29,5 97 29,3 92 يحاول األستاذ إشراك التالميذ في إصالح ما تلف من األثاث المدرسي 32

ام الكهرباءينمي لدى التالميذ سياسة الترشيد في استخد 33  15 أحيانا 0.79 1.70 49,3 207 30,7 129 20,0 84 

 1 دائما 0.81 2.42 22,9 76 48,1 82 29,0 259 يحثهم على المحافظة على الهدوء في المرافق العامة 34

 2 أحيانا 0.77 2.12 23,8 100 40,2 169 36,0 151 يحث األستاذ التالميذ على التضحية من أجل أمن الوطن 35
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 "" يحث األستاذ التالميذ على أهمية االفتخار برموز الوطن"18رقم لعبارة ا
، و بانحراف 2.07: ـــقدرب حسابيحيث حازت العبارة على التصنيف الرابع، بمتوسط    

ا " من البدائل الثالثة ، حيث تمركزت أعلى إجابات العينة عند البديل " أحيان0.79معياري بلغ 
ـــب المطروحة من   %40.7تلميذ، بنسبة قدرها  420رار عند هذا البديل من أصل تك 171 ـ
على أهمية  تلميذ كانت إجاباتهم دائما ما يحثهم األستاذ 141الدراسة، بينما  ةتالميذ عين

و المالحظ وجود  هذه العبارة، %25.7تلميذ بنسبة  108، كما فند االفتخار برموز الوطن
 . 0.79المعياري الذي بلغت لت عليه قيمة االنحراف تشتت في إجابات المبحوثين و الذي د

ـــالتلميذ السلوك المتس خالل النتائج يتبين أن األساتذة يبذلون مجهودات إلكسابمن  ـــم بالعـ ــــ زة ــ
ــاالعتزاز برموز الوطو الكرامة و الثقة بالنفس و  ا ــو التي له  اءــــة و العلمـــة و الدينيـــن السياسيــ

التي  22كمجموعة  الله،ساهمت في استقالتي اء و تشييد الوطن و ــــة في بنـــات جليلاسهام
هندست و خططت للثورة التحريرية و كانت منعرج حاسم و ليد إرادة سياسية لالنعتاق من 

بن باديس و جمعية العالمة ا االستعمار و شكلت منعرجا تاريخيا حاسما في مسار التحضر، و
ن و الدور الذي لعبته إبان الثورة التحريرية، و دور الرموز السياسية أمثال العلماء المسلمي
والمخطط و المنفذ لمشروح السد األخضر  ،الذي أمم ثروات و خيرات الوطن هواري بومدين

و فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي  الذي يوقف زحف الرمال على األراضي الخصبة
رار بالمشروع الذي جسده في أرض الواقع و هو مشروع الوئام أرسى دعائم األمن و االستق
ن تعريف التلميذ بانجازات رموز الوطن من إء الشعب الواحد، الوطني و المصالحة بين أبنا

أكبر المظاهر على استمرار وحدة الوطن و هو دليل صدق و حب الوطن و الحرص على 
 .وحدته

ية في الجزائر، إذ تحتل أولوية في السياســـــــة التربويــــة فهذه القيمة هي جوهر الغايات التربو      
التي تسعى إلى أن تتجسد في سلوكات التالميذ و تتجذر في عقولهم، و ال يكون ذلك إلى من 

 خالل األستاذ الذي يلعب دورا رئيسيا في تنميتها لدى النشء. 
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 :" يعلم التلميذ حقوق الوطن عليه."19رقم العبارة 
تلميذ  167، حيث أدلى 2.02بلغ  حسابياءت هذه العبارة في الترتيب السادس، بمتوسط ج   

 124منهم كانت إجاباتهم بدائما، و  %30.7بإجاباتهم عند البديل أحيانا، و  %39بنسبة 
، و هذا يدل %29.5تلميذ عارضوا هذا البند بنسبة قريبة جدا من النسبة السابقة و التي بلغت 

 0.78ام في إجابات المبحوثين حيث بلغت قيمة االنحراف المعياري على وجود انقس
، في مقدمة كتابه" مذهب ماني كانطما أشار إليه الفيلسوف األيتفق مضمون هذه العبارة مع    

الحق "، حيث اعتبر أن الحق مجموع الشروط التي يمكن لإلرادة الفردية لكل واحد منا، أن 
 ن كلية.تتألف في إطارها، تبعا لقواني

ــة و االلتــــا الحريـــفالتفكير في مسألة الحق، هو إذن تفكير في قضاي    ا ـــايــزام، و في قضـــ
و حقوق االنسان، و نشير  الديمقراطيةالعنف و الشرعية و المشروعية و السلطة و االستبداد و 
، زا أكده توماس هوبالقانون، و هو مإلى أن الدراسات المتعلقة بالحق، قد ميزت بينه و بين 

" أول نص أساسي، حول المعنى الحديث للحق  Léviathanالذي يعتبر كتابه " اللفياتان 
، ذلك ألن الحق يعتمد على الحرية، حرية المرء في أن نبغي التمييز بين الحق و القانون بقوله" ي

ل ــــا دون اآلخر، أي بالفعـــمد منهـــون الذي يرتبط بواحــــانـــيفعل فعال أو يمتنع عن فعله، أما الق
و االمتناع عنه، فهو المحدد، و من ثم فالحق و القانون يختلفان اختالفا كبيرا مثلما يختلف 

 1االلتزام و الحرية، من حيث أنهما يتناقضان في الموضوع الواحد"
حقه، هو األستاذ من خالل ممارسته اليومية في القسم يحاول توضيح للتلميذ أن إن و عليه ف   

ككائن عاقل واع بمصالحه، و بالغايات التي يريد الوصول إليها و هنا يتضح  التعبير عن إرادته
 مبدأ الحرية الذي يتماشى بالتوازي مع الحق.

 :" يعلم التلميذ واجبات الوطن عليه."20رقم  العبارة

                                                
، مطبعة النجاح الجديدة، 15، مجلة عالم التربية، ع "" الحق، الواجب، الحرية من أجل فلسفة فاعلة: عز الدين الخطابي، 1

  91ص  البيضاء، الدار
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اف معياري ، و بانحر 2.11بلغ  حسابيحازت هذه العبارة على التصنيف الثالث بمتوسط    
الدال على وجود تشتت في إجابات العينة، حيث تمركزت إجابات العينة عند البديل  0.78

، أما المبحوثين الذين وافقوا 420تلميذ من أصل  161و بتكرار % 38.3أحيانا بنسبة قدرها 
تلميذ بنسبة قريبة جدا من النسبة الولى و التي بلغت  153على هذه العبارة كان عددهم 

 . %25.2تلميذ بنسبة مئوية  106عند البديل دائما، أما الذين فندوا هذه العبارة  36.4%
سبق ووضحنا في العبارة السابقة أن للتلميذ حقوق، حقا في التعليم، و في تكوين جيد، و ال    

ــتستقيم  كفة العدالة  االجتماعية إال إذا تالزمت مع واجباته، و في مقدمتها " احت ـــ ـــربرام المــ ي ــ
و كل أعضاء األسرة التربوية، و التقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة التربوية و الذي يحفظ حرمة 

ــالمؤسسة، و عليه أيضا واجب احترام قواعد و أع ــجماعة التي هو جراف الـــ ا، ـــزء ال يتجزأ منهـ
و تغيب مواطنة  و ليس معنى هذا أن يركز األستاذ خالل عملية التدريس على مواطنة الواجب

الحقوق ألن ذلك يؤدي ال محالة إلى خلل في تكوين التلميذ و قد يكون لذلك آثارا سلبية تنعكس 
 على الحياة االجتماعية و السياسية.

 : " يحث التالميذ على إلقاء النشيد الوطني بحماس "21رقمالعبارة 
لة على "دور األداء التربوي هذه العبارة في الترتيب السابع من بين العبارات الدا جاءت   

 167، حيث أفاد 2.02: ـــلألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ" بمتوسط حسابي قدر ب
 %39.8حيث اختار تلميذ من عينة الدراسة بأن األستاذ يحثهم على إلقاء النشيد بحماس، 

قوم دائما بتنمية هذه القيمة أكدوا أن األستاذ ي %31.4البديل " أحيانا"، و جاءت الرتبة الثانية 
تلميذ من أصل  121و بتكرار  %28.8لديهم، و في الرتبة األخيرة جاء البديل "أبدا" بنسبة 

420. 
من خالل المنشور الوزاري رقم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  هيعد االجراء الذي اتخذ   

، عند بداية اليوم وطني كل صباحمتعلق برفع العلم الو ال 2007نوفمبر  4المؤرخ في  323
تحية العلم أي  ،تربوي و التالميذنزاله في الفترة المسائية بحضور الطاقم االداري الالدراسي، و إ
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عند الدخول إلى المؤسسات التربية و عند خروجهم منها، أمر محبب و جيد و ضرورة حتمية 
عد من مقدسات كل وطن ألنه يحدد و لعدم حفظ أغلبية التالميذ للنشيد الوطني كامال، و الذي ي

و على األستاذ أن يوضح للتالميذ أن  ،بطوالته لنيل الحرية و االستقالليلخص قصة وطن و 
الذي ال يحترم النشيد العلم الوطني يعاقب في القانون الجزائري ،و هذا حسب اعتقادي ما يجعل 

حساس باالنتماء فوس النشء اإلالتالميذ يقدرون قيمة هذه الرموز و معانيها التي تبث في ن
 .الفعلي للوطن

، فالمؤسسة فتأدية التحية وحفظ النشيد الوطني داللة على ارتباط الفرد بوطنه وحبه له    
ـــدليو  ،نفوس الناشئـــةة في ــهذه القيم ترسيخ فهيالتعليمية  ة ــي بصفـــطند الو ــة النشيــــل هو تأديـ
 ،متمعنين في معناه يحفظونه عن ظهر قلب التالميذيجعل  مام، مسجل ة و بدون ـــارتجالي

 ا.خاصة وهم يرددونه صباحا ومساء  
 : "االستفادة من المناسبات الوطنية في تعميق حب الوطن في نفوس التالميذ"22العبارة رقم 

، و قد تمركزت إجابات 1.99بلغ  حسابيحازت هذه العبارة على الرتبة الثامنة، بمتوسط    
تلميذ من مجمع عين الدراسة، بنسبة قدرها  180ثين حول البديل "أحيانا" بتكرار المبحو 
، و تليها نسبة غير بعيدة عنها %28.3، أما الموافقين على هذا البند بلغت نسبتهم 42.9%

بين  انقسامالقائلين "أبدا"، و نالحظ من خالل هذه االجابات وجود  %28.5بكثير قدرت ب 
 .0.77بلغت  كدها قيمة االنحراف المعياري التيلعبارة تؤ المبحوثين حول هذه ا

تتفق فحوى هذه العبارة مع ما أكده الطاهر االبراهيمي من خالل دراسته :" ... إحياء    
المناسبات ذات العالقة بها، و ضمن أنشطة ثقافية و رياضية داخل المؤسسة إن وجدت 

ز الذاكرة الجمعية و الروح الوطنية لدى التأطير الكافي من طاقم التسيير، ساهمت في تعزي
 1التالميذ ."

                                                
، أطروحة مقدمة نوي نموذجامنظومة التشريع المدرسي و المردود التربوي للمدرسة الجزائرية التعليم الثاإبراهيمي الطاهر، :1

  .567، ص 2004، 2003لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع التنمية،) رسالة غير منشورة (جامعة منتوري، قسنطينة، 
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إن االستفادة من المناسبات الوطنية في تعميق حب الوطن عند التالميذ من المعاني المهمة    
التي يجب يعتني بها األستاذ، ألن ذلك يولد لدى التالميذ الوالء و االنتماء و العمل المتواصل 

جل رقيه و تقدمه، و تدريبهم من أجل خدمته و دفع الضرر لنهضة ورفعة وطنهم و العمل من ا
عنه، و الحفاظ على مكتسباته، كما يعلمهم أن هناك هدفا أكبر يعيشون من أجله في هذه 
الحياة يتعدى هذا الهدف المصلحة الشخصية غلى المصلحة العامة الجماعية، و تأصيل حب 

التربوية، و لكن ما الحظناه في المؤسسات الوطن و االنتماء له هي غاية من غايات المنظومة 
التربوية محل الدراسة نقص في األنشطة التي تواكب مثل هذه المناسبات و االكتفاء فقط 

 نشطها أساتذة جامعيين أو مجاهدين،إليها دون برمجة حفالت أو ندوات تاريخية ي باإلشارة
ـــــع الع ــــم الوطني، و غياب األنشطة و اقتصارهم فقط على وضع األناشيد الوطنية و رفـ لـ

التربوية كتنظيم مسرحيات تخلد بطوالت الشهداء و المجاهدين، مما يجعل التالميذ يعتبرون هذا 
التاريخ كغيره من األيام الدراسية العادية التي تمر على التالميذ و هذا ينجم عنه غياب التفاعل 

االجتماعي لديهم، و من هنا نرى أن قيم في المشاركة في هذه المناسبات مما يضعف االنتماء 
 الثقافة الوطنية تجسد بطريقة نسبية.

 "يةوطنال تمسك بالوحدةلدى التلميذ ال عزز: "ي23رقمالعبارة 
داء التربوي جاءت هذه العبارة في الترتيب التاسع من بين العبارات الدالة على "دور األ   

، حيث تمركزت 1.92: ـــقدر ب حسابيبمتوسط  لألستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ"
من  %42.4: ــــمعظم إجابات المبحوثين حول العبارة عند البديل "أحيانا" بنسبة قدرت ب

ستاذ بتنمية التمسك من التالميذ الذين يرون بأنه أبدا ال يقوم األ %32.4االجابات، تليها نسبة 
 ؤكدون على البديل "دائما" عند هذه العبارة.من التالميذ ي %25.2، و بنسبة بالوحدة الوطنية

تعزيز حب الوحدة الوطنية في نفس الناشئة، وحب كل فئات المجتمع بمختلف انتماءاتهم، إن   
واالبتعاد عن كل اإلفرازات الفئوية والعرقية والطائفية الممقوتة، مع التأكيد على الفرق بين 

 .مفي المذمو الطائاالختالف المذهبي المحمود وبين التعصب 
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أخرى. فيرتبط  يةل كبير ومباشر مع مفاهيم سوسيولوجلعل مفهوم الوحدة الوطنية يرتبط بشك   

االنتماء  مفهوم الوحدة الوطنية مثال  مع مفاهيم مثل االنتماء، والوالء، وغيرها. ولعل مفهوم

ل الوطن داخ والوالء قد يراها البعض بأنها قيم محددة تؤدي في النهاية إلى تحقيق الوحدة

مقومات  وبالتالي الوحدة الوطنية. وقد يكون مفهوم الوالء واالنتماء بالتالي هما مقومات من

 الوحدة الوطنية. 

و هذه العبارة تتفق و االجراء الذي قامت به الوزيرة بن غبريط نورية، عندما تراجعت عن 

حيث اختارت افتتاح الموسم  الدرس االفتتاحي الذي كان مبرمجا سابقا حول الحوادث الطبيعية،

 بدرس حول "الوحدة الوطنية أمانة". 2015- 2014الدراسي 

رتبط باألحداث بغة سياسية، إذ ين للشأن التربوي بالجزائر أن له صو أكد العديد من المتتبعي

ة، كما له التي تعرفها دول الجوار من عدم استقرار و الذي أثر سلبا على شعور هذه األخير 

داية.ا باألحداث األخيرة التي عاشتها بعض واليات الوطن على غرار والية غر عالقة أيض  

و تهدف وزيرة التربية نورية بن غبريط من خالل هذا الدرس إلى تلقين التالميذ في مختلف 

حيث راسلت  المساهمة في نشر ثقافة السلم،األطوار التعليمية الثالثة، أهمية الوحدة الوطنية، و 

المديريات التخاذ جميع االجراءات و االستعداد لتقديم الدرس االفتتاحي حول الوزارة جميع 

الوحدة الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية للتالحم االجتماعي و الوئام المدني و إطارا للعيش 

معا، مثلما جاء في المراسلة المرفقة ببطاقات بيداغوجية توضح عناصر الدرس و طريقة تقديمه 

المراحل التعليمية الثالث، و التي تنطلق من طرح االشكالية التالية على بكل مرحلة من 
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ـــب الوطــــالتالميذ من طرف األساتذة: " إن ح ــواال و أناشيــــأق ســــن ليـ ـــارات بل أفعـــــد و شعـ اال ـ

و أعماال و سلوكات و منهجا في الحياة"، للوصول بالتلميذ في النهاية إلى استخالص أن 

لوحدة لوطنية هي التي تردع الفتن و تتصدى لكل من حاول أن يزعزع استقرار الوطن و شعار ا

 1الدعوة إلى لغة الحوار بين أفراد و جماعات الوطن.

ا في هذه فلعلنإن دور المعلم في تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية لدى الطالب كبير، "   

صحيح الفاعل المتجدد في ت رة لها دورهانبرز دور المعلم كأداة وطنية إصالحية مؤث الورقة

 ،فوس الناشئةمسار العملية التربوية وغرس قيم الوحدة الوطنية واالنتماء الوطني في ن وتطوير

جل واحد بفضل فقيامه بواجباته تشريف ال تكليف، في هذا الوطن المعطاء الجميع على قلب ر 

 طنية التي تنمولون الوحدة الو ثشرائحه يمة األمر والشعب بمختلف هللا ثم لقوة التالحم بين وال

ه الوطنية وتكبر بسبب الحب والتعايش بأمن وأمان تحت لواء واحد والبد أن يقدر مسؤوليات

واالعتزاز  بغرس حب الوطن واالنتماء إليه والوحدة بين أبنائه من جميع الطوائف لدى طالبه

 بالهوية اإلسالمية وتعميق القيم الدينية واألخالقية."2

 : " يتيح للتالميذ التعبير عن آرائهم بحرية"24رقم  العبارة
و هي قيمة تدل  2.06: ـــقدر ب حسابيحازت هذه العبارة على التصنيف الخامس، بمتوسط    

أحيانا فقط  أنه %40.5على تمركز التالميذ على البديل أحيانا، حيث أجاب معظمهم و بنسبة 
 138بينما المرتبة الثانية يرى  التعبير عن أرائهم بحرية، يتيح لهم أدائهاألستاذ و من خالل 

                                                
 . 14:32على الساعة:  2/11/2014تاريخ الدخول:  www.elbiled.net: جريدة البالد، نقال عن: 1
: عادل عايض عوض المغدوي، مسؤولية اساتذة الجامعات و معلمي العام في تعزيز مفهوم المواطنة، المملكة العربية 2

 .15:43الساعة:  13/05/2015بتاريخ:  www.mu.edu.saالسعودية، نقال عن: 

http://www.elbiled.net/
http://www.mu.edu.sa/
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بأنه دائما ما يتيح لهم األستاذ مجاال للتعبير  %32.9تلميذ من عينة الدراسة ما يمثلون نسبة 
 اختار التالميذ البديل السلبي أبدا لهذه العبارة.  %26.7: ـــعن آرائهم بحرية، و بنسبة قدرت ب

حظناه أثناء تواجدنا المتوسطات المعنية بالدراسة، و في أقسام الدراسة و يتفق ذلك مع ما ال   
على فترات زمنية مختلفة، أن األستاذ ال يساهم بشكل دائم في إتاحة الحرية الكاملة و بالتساوي 

، في إبداء أرائهم و ناألخريبين التالميذ حيث عادة يفتح مجال المناقشة للتالميذ المتفوقين عن 
التعبير عن مختلف األفكار و االتجاهات لدى التالميذ داخل القسم، على اعتبار  الحرية في

ذلك يعد من األساليب الناجحة حسب اعتقادنا في خلق الثقة في قدرات التالميذ و تبادل و 
تكوين مختلف المعارف بواسطة الحوار و التفاعل بين المتعلمين و بين أساتذتهم، و لكن 

هو محور العملية التعليمية على الرغم هنا بشكل واضح أن األستاذ مازال الشيء الذي لفت انتبا
من تغير أسلوب التدريس من التدريس باألهداف إلى التدريس بالكفايات التي تقوم على أن 
المتعلم هو محور العملية التعليمية، إن طريقة معاملة األستاذ تؤثر بشكل أو بأخر على 

عل في القسم قد يؤثر على انتمائهم االجتماعي و شعورهو شخصية التالميذ و غياب التفا
 باالغتراب فيه.

و هذه النتيجة تتقارب مع ما توصلت إليه الباحثة علي الشريف حورية في العبارة "أن إدارة    
الثانوية تعمل على تعويد التالميذ على حرية التعبير" حيث اتضح من خالل إجابات المبحوثين 

أي تقريبا نصف المبحوثين، تليها  %47،7نفت ذلك بتصريحها، أبدا بنسبة أن الغالبية منهم 
 ،%8،1 ـــبالنسبة للقائلين ب نادرا، و في المقابل بلغت نسبة من صرح بدائما ب %18،1نسبة 

و هذا بدوره يبين االختالف القائم بين إدارات المؤسسة التعليمية فيما يتعلق بالسماح للتلميذ 
 1إبداء رأيه في القضايا التي تخص تمدرسه."بحرية التعبير و 

أجمع علماء التربية و علم اجتماع التربية و علم النفس التربوي، أن األستاذ يعد العماد    
األول في العملية التعليمية، و هو من أقوى مصادر التأثير على التالميذ بما يجسده من قدوة، 

                                                

  1: علي الشريف حورية، مرجع سبق ذكره، ص 442.
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زنة و متكاملة تمس جميع الجوانب سواء كانت و مهمته األساسية تنشئة التالميذ تنشئة متوا
انفعالية، و عليه فعلى الجهات المسؤولة مراعاة في برامج التكوين اجتماعية، عقلية، بدنية، 

، و خاصة فيما يتعلق ببرامج تنشئة الطفل سياسيا، قادرا ثناء الخدمة، إكسابه خبرات العصرأ
 على تكوين آراء نقدية حول المسائل السياسية.

نحو  آلية فعالةالرأي المعاكس يعد  احترامإن تطبيق األستاذ لمبدأ إبداء الرأي بحرية و    
الوصول بالمتعلم إلى أهداف التربية بفعالية و كفاءة، و احترام التالميذ و تقدير األسئلة التي 

ة بحرييطرحونها و محاولة االجابة عليها بموضوعية و صدق و فسح مجال واسع إلبداء أرائهم 
، أما خارج القسم فمن األحسن إعطائه فرصة لصنع القرارات التي من خالل المشاركة في القسم

ـــي، فتنــــتخص مساره الدراس ـــة بالنفس و الشعـــــمو لديه الثقـــ ادة طموحهم، ــــة و زيـــــور بالمسؤوليــ
تحديد و برمجة فترة و اتساع مالمح رؤيتهم المستقبلية إلى المشاركة في نشاطات أخرى، ك

 االمتحانات، أو استشارتهم عند اقتناء الكتب و المراجع التي تزود بها مكتبة المؤسسة.
 "الديمقراطية: " ينمي األستاذ لدى التالميذ روح 25رقم  العبارة
حازت هذه العبارة على الترتيب الثالث عشر، من بين العبارات الدالة على " دور األداء    

، حيث اتفق 1.79:ـــقدرب حسابيستاذ في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ" بمتوسط التربوي لأل
تلميذ، على البديل السلبي "أبدا"و أنه يرون أن  420تلميذ من عينة الدراسة من أصل  184

، %43.8: ـــ، و كان ذلك بأعلى نسبة مئوية مقدرة بالديمقراطيةاألستاذ ال ينمي لديهم روح 
منهم من اختاروا البديل "أحيانا" فقط ما يقوم  %33.1في المرتبة الثانية و بنسبة تلتها مباشرة 

منهم من  %23.1لديهم، تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة  الديمقراطيةاألستاذ تنمية الروح 
 اختاروا البديل دائما.

الحرية  إن تقديم أفضل الدروس وجاهة من حيث المحتوى و المنهجية في شكل نظري حول"   
هي سلوكات قبل كل  الديمقراطية، ذلك أن الحرية و ديمقراطيينال ينتج أحرارا و  الديمقراطيةو 

شيء، لذلك يتعين على المدرسة هياكلها و تنظيماتها الخاصة التي هي بمثابة سياقات التي 
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و بين  فيما بين المتعلمين الديمقراطيةتمنح المتعلمين الفرص للتدرب على ممارسة الحرية و 
المتعلمين و المعلمين و بين المتعلمين و هياكل التسيير من جهة فالعالقات التربوية مجال 

من خالل  الديمقراطيةارسة و السلوكات يمكن إخضاعها للتدريب على ممارسة مخصب للم
إشراك ممثلين عن المتعلمين و المعلمين في تسيير شؤون المدرسة، و ال شك في أن التكوين 

للمدرس و مهنيته يلعبان دورا هاما في ممارسه التربوية و هو ما يقتضي إعادة بناء  القاعدي
المنظومة التكوينية حتى تساعد على تحقيق األهداف و تتالءم مع الممارسات التربوية 

 1المنشودة."
في هذا الصدد:" يستطيع أي إنسان أن يعلن حاجته  .Chester.E.Finnيقول تشيسترفين    

لى الحرية و لكن ال يمكن ألي إنسان أن يولد و هو مزود بمعرفة حول ما يمكن الفطرية إ
ورة دائمة له ــللمؤسسات السياسية و االجتماعية أن تفعله من أجل أن تجعل الحرية ممكنة بص

فهذه األشياء يجب أن يكتسبها المرء و يجب أن يتعلمها أيضا، و من هذه الزاوية  و ألطفاله."
بأن واجب المعلمين في مجتمع ديمقراطي أن يتجنب عملية التطبيع الخاصة ال يكفي القول 

باألنظمة الشمولية و أن يقدم ثقافة حيادية في مجال القيم السياسية ألن ذلك غير ممكن ألن 
أي تعليم يعمل على غرس القيم، و مع ذلك فإن التالميذ يمكنهم أن يتعلموا مبادئ الديمقراطية 

وح منفتحة و متحررة. و هذه الروح تعد ضرورية و ال تقدر بثمن، و ذلك و ان يحافظوا على ر 
بالنسبة للنظام الديمقراطي. و في الوقت نفسه يجب تشجيع األطفال على أن يعيدوا النظر في 
الفكر التقليدي وفق حجج عقلية و عبر بحث منظم و مهما تكن قوة المحاوالت فإن الكتب 

 2.تتصدى لألحداث و الظاهر غير االنسانية و أن تفندهاالمدرسية الديمقراطية يجب أن 
 : " يشجع التالميذ على انتخاب ممثل للقسم "26رقم  العبارة

                                                
، دون دار نشر، االصالح التربوي في تونس من فشل الرهان االقتصادي إلى أفاق التغيير االجتماعيالمنجي الجباري، : 1

  145ص ،2014دون بلد نشر، 
، دار 46، ع الديمقراطية التربوية من ديمقراطية المدرسة إلى الديمقراطية في المدرسة، مجلة التربية: علي أسعد وطفة، 2

  .113، 112 ، ص ص2003قطر، سبتمبر الكتب القطرية،



تحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائج        الفصل السادس                                                                                     

251 

 

هذه العبارة في التصنيف الثاني عشر، من بين العبارات الدالة على " دور األداء  جاء ترتيب  
حيث تمركزت إجابات ، 1.80 حسابيالتربوي في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ" بمتوسط 

تلميذ من عينة  193التالميذ المبحوثين عند البديل "أبدا" بأعلى نسبة إجابات تمثلت في 
من عينة  %46الدراسة بأن األستاذ ال يشجع التالميذ على انتخاب ممثل للقسم، بنسبة 

مؤكدين على أن  "أحيانا"الدراسة، و في المرتبة الثانية كان اختيار التالميذ عينة الدراسة للبديل 
يشجع التالميذ على انتخاب ممثل للقسم، و في المرتبة الثالثة األستاذ يشجع أحيانا فقط  على 

ـــو بنسبة قريبة جدا من السابقة قدرت ب جاباتهم بأنه دائما ما يقوم األستاذ بتنمية أكدت إ %26: ـ
يمة االنحراف المعياري ذلك الفعل، و نرى من خالل ذلك تشتت في إجابات المبحوثين تؤكده ق

 .0.82التي قدرت ب: 
و نائبه في بداية كل سنة دراسية، درسا في  الديمقراطيةالتالميذ بانتخاب ممثل للقسم إن قيام    

ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتالميذ، و خالل الحملة االنتخابية يمكن للتالميذ طرح اسئلة على 
لى برامجهم، كما تتم عملية انتخاب ممثلي األقسام المترشحين و عند االقتضاء االطالع ع

بواسطة االقتراع السري، و تكون مهامه، عقد اجتماعات مع التالميذ و استشارتهم حول 
الصعوبات التي تعترضهم، مساعدة التالميذ و القيام بدور الوسيط بينهم و بين الطاقم االداري 

حياة داخل القسم و تشجيع الحوار بين و بينهم و بين أعضاء هيئة التدريس، و تنشيط ال
التالميذ، و حث باقي التالميذ على تحمل المسؤولية، إن جميع المهام التي تم ذكرها و توفير 

ارستها على أرض الواقع تجعل قيم ململلتالميذ و جميع الظروف الالزمة المناخ المناسب 
 المواطنة تتحقق على الدوام. 

. في االنسان مجموعة من السمات و الخصائص االنسانية الخالقة الديمقراطيةتنمي التربية    
و تؤدي  ، التفوق في ميادين التحصيل العلمي و المعرفي فهي تعمل على تنمية االبداع و

تحقيق التوافق االجتماعي في صيغه  االجتماعي،إلىة، على المستوى يالحر على التربية 
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ذي يقوم على الحرية و الحوار و السماع إلى الطرف التفاعل االجتماعي البناء الالمتكاملة، و 
 .اآلخر و تفهم وجهات النظر

إن زيادة فرص التحدث و المناقشة في الموضوعات الهامة، التي تشغل الرأي العام داخل 
المؤسسة التعليمية، على أن يكون تناول هذه الموضوعات تناوال موضوعيا يعكس اتجاه التفكير 

و العمل على زيادة فرص اللقاءات الجماعية بين األساتذة و التالميذ، عن  االبتكاري و العلمي،
طريق الندوات و المحاضرات التي يشترك التالميذ في االعداد لها و االشراف عليها قد يعزز 

 ذلك لديهم تمثل المبادئ الديمقراطية بأروع صورها.
 لبيئة في المؤسسة التعليمية"حماية ا ةإنشاء جمعييشجع التالميذ على  : "27رقم  العبارة
جاء ترتيب هذه العبارة في التصنيف الحادي عشر من بين العبارات الدالة على "دور األداء    

ـــ قدر  االجتماعية للتلميذ" بمتوسط حسابيالتربوي لألستاذ في تنمية القيم  بين عبارات  1.86بــ
 البعد األول.

د البديل السلبي "أبدا" من بين البدائل الثالثة حيث تمركزت معظم إجابات المبحوثين عن   
أفادوا بأنه أحيانا ما  %30.2: ـــــنسبة أقل قدرت ب ، تلتها مباشرة%41.7: ــــبنسبة قدرت ب

، و في الرتبة حماية البيئة في المؤسسة التعليمية ةإنشاء جمعي يشجع األستاذ التالميذ على
من عينة الدراسة بأنهم دائما ما األستاذ يقوم بتشجيع  %28.1الثالثة و بنسبة مقربة للسابقة، 

 التالميذ على ذلك.
و المالحظ من خالل اجابات المبحوثين أن هذا  دليل على عدم تشجيع األساتذة على مثل    

هذا النشاط داخل المؤسسات التربوية، رغم أن له أهمية كبرى في تنمية قيم المواطنة لدى 
من النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية بالمملكة  35المادة التلميذ و هذا ما تؤكده 

المغربية:التي تحث على ضرورة مساهمة التالميذ في تنشيط الحياة المدرسية باالنخراط في 
ت الثقافية و العلمية، هذا االنخراط فضال عن انه االجمعيات و األندية و المشاركة في التظاهر 

ــور شخصية التلميـــيبل الوجه المطلوب كمواطن صالح  ه يؤهله للعب دوره االجتماعي علىذ فإنــ
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ء للتعايش السلمي مع أفراد المجموعة، كما ينمي لديه الحس بالمسؤولية تجاه القضايا يو يه
 1ذات االرتباط الرئيسي بمحيطه البيئي و االجتماعي و االقتصادي.

مؤسسات التعليمية لم نجد و ال لل لألسف الشديد و من خالل إطالعنا على القانون الداخلي   
تحمل نفس محتوى المادة المذكورة أعاله، نحن نرى أن نشاط التلميذ هو مقوم أساسي من  مادة

مقومات التعلم، و الكتساب خبرات و مهارات تحمل مدلول بالنسبة له، فالدفاع عن قضية 
مشروع تكوين مواطن  معينة لصالح العام كقضية الحفاظ على البيئة تعد لبنة أساسية نحو

 صالح.
فبعض التالميذ أكدوا بأن بعض الحصص تمر عليهم بملل كبير خاصة إذا كان األستاذ ال   

وس، باإلضافة إلى يراعي حالة الطلبة النفسية، و اعتماده على طريقة االمالء في تقديم الدر 
، قد تقلل من عدم تشجيعهم على مثل هذه األنشطة التعليمية و الترويحية في نفس الوقت

 مهاراتهم التعليمية و االبداعية في نفس الوقت.
 "االشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدرسة: "28العبارة رقم 

حازت هذه العبارة على الترتيب السادس عشر من بين العبارات التي تؤكد على "دور األداء    
ضعيف نسبيا  طمتوسو هو  1.69بلغ  حسابيلمواطنة" بمتوسط التربوي لألستاذ في تنمية قيم ا

ا" الذي بلغ مقارنة بالمتوسطات السابقة، حيث تمركزت إجابات المبحوثين حول البند السلبي "أ بد 
فندوا هذه العبارة، و تليها مباشرة في  %47.4: ــــتلميذ بنسبة مئوية قدرت ب 201عددهم 

االشتراك في أنشطة ؤكدون أنه أحيانا ما يقوم األستاذ بي %31.2المرتبة الثانية و بنسبة 
تلميذ من عينة  83، و الرتبة األخيرة اختار مدرسية للتوعية بأهمية الحفاظ على نظافة المدرسة

ن ـــتت في آراء المبحوثيــــالدراسة البديل االيجابي "دائما"، و من خالل هذه االجابات نالحظ تش
 .0.81معياري الذي قدرت قيمته ب: و الذي يؤكده االنحراف ال

                                                
، مجلة عالم التربية، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 15،العدد التربية على المواطنة بين القول و الفعل:عبد الرحيم كربالي، 1

  .289، ص 2004
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أهمية مشاركة الطلبة في أنشطة المحافظة على  إنو في هذا المنحى تذهب ثريا بالقول : "   
النظافة و تنظيم أيام تحسيسية حول أهمية البيئة و المحافظة عليها، بالتعاون مع هيئات رسمية 

 ذا األمر. "من الصحة و البيئة و البلدية و غيرها ممن لهم عالقة به
إن رعاية سلوك التالميذ و تقويمه هدف تربوي تسعى المؤسسات التربوية و العاملون في    

الميدان التربوي تحقيقه، من خالل البرامج التعليمية و التربوية و الخدمات االرشادية الهادفة إلى 
ـــز األنشطـــتعزي هم إلى بيئتهم المدرسية، ـــــيوثق انتمائ يذ، بماــــة لدى التالمــــة االيجابيـــة المدرسيــ

و يشعرهم بأهمية المحافظة على نظافتها، و من هنا نرى أنه من الضروري تنفيذ حصة تحت 
ـــاذ تخصص من أجـــــإشراف أست ـــل توعيـ ذ على أهمية المحافظة على المبنى المدرسي ــة التالميــ
 و نظافته.

الميذ لالشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية الحفاظ األستاذ الت حث:" ي29العبارة رقم 
 "على الثروة المائية

جاءت هذه العبارة في الترتيب العاشر من بين العبارات التي تؤكد على "دور األداء التربوي    
ــــو بانحراف قدر ب 1.88بلغ  حسابيلألستاذ في تنمية قيم المواطنة"، بمتوسط  دال  0.81: ـ

ا"  174شتت في إجابات المبحوثين، حيث اتفق على وجود ت تلميذ على البديل السلبي "أبد 
يساعد األستاذ التالميذ قائلين أحيانا ما  %30.7، و تليها الرتبة الثانية و بنسبة %41.4بنسبة 

ـــــلالشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية الحف ة ـــة الثالثــــ، و في الرتباظ على الثروة المائيةـ
تلميذ البديل االيجابي "دائما" مؤكدين أن األستاذ ال يشجع على  117اختار  %27.9و بنسبة 

 مثل هذا النشاط.
برزت أهمية التربية و التثقيف بقضايا و مشكالت المياه و تعامالت االنسان معها، هو    

دق تعامالته قراراته و أبع البيئية ألعماله و المدخل السليم لترشيد سلوك التلميذ و تبصيره بالتوا
مع الموارد المائية باعتبارها ثروة من ثروات الوطن، إن الجهد المنظم و الموجه الذي يقوم به 
األستاذ تجاه التالميذ، تلك الفئة التي يجب تنمية معارفها و مفاهيمها المتصلة بالموارد المائية 
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، كما يرجع االهتمام بتوعية التالميذ التفاعل االيجابي مع هذه الثروة بشكل يجعلهم قادرين على
نشطة السلوكية البيئية التي يبديها بعض أفراد المجتمع نحو المياه، بأهمية الحفاظ عليها إلى األ

بأساليب التفاعل الحكيم مع هذه و التي يمكن ان يقلدونها في ظل نقص خبراتهم و معارفهم 
 .الثروة
ركن أساسي من أركان العملية التعليمية، أن يسعى من واجبات األستاذ باعتباره  نرى أنو    

كل يسمح للتلميذ بتطبيق ما تعلمه مل الحكيم مع الموارد المائية، بشإلى تنمية مهارات التعا
داخل المؤسسة التربوية أثناء ممارسته اليومية مع الموارد المائية، بمعنى أخر تنمية عادات 

 تنزاف و التبذير.لمراعاة و حفظ هذه الثروة من االسدائمة 
 التشجير."   : يساعد األستاذ التالميذ على تنظيم حمالت  30العبارة

، و بانحراف 1.57ضعيف بلغ  حسابيحازت هذه العبارة على التصنيف األخير بمتوسط 
تلميذ عند  212الدال على وجود نوع من االتفاق حول العبارة، حيث تمركز  0.64معياري 

ا"  مفندين أن األستاذ يساعد التالميذ على تنظيم  %60بنسبة قدرت ب البديل السلبي "أبد 
 72، و في األخير %22.85حمالت التشجير، ثم تليها نسبة القائلين أحيانا و التي بلغت 

  تلميذ أكدوا أنه دائما ما يقوم األستاذ بهذا النشاط لرفقتهم.

جميع األوساط  ي يقع على عاتقوطناالهتمام بالتشجير والتأكيد عليه دائما هو واجب إن     
مواجهة ألكسجين النقي في المنتج األول لالقصوى لألشجار التي تعد  ، لألهميةاالجتماعية

منع المختصة ل المجتمع المدني بجميع مؤسساتهومهما  و مشكلة التصحر، الهواء الملوث
األطراف في تضافر جهود جميع دون ا عمل منفرديستطيع أن يلن ه المزيد من التلوث، فإن

، وعلى كل مواطن ومقيم أن يقدر قيمة كل شجرة، ألن تلك األشجار لم تخرج من المجتمع
األرض بكل سهولة، وأن هناك أمواال تنفق ألجل زراعة تلك األشجار، وجهودا  كبيرة من 

 .المسؤول وحتى العامل الذي يعمل لساعات طوال تحت الشمس حتى تكبر تلك األشجار
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ميذ في حمالت التشجير تخلق انطباعا واضحا في نفوس التالميذ المشاركين، مشاركة التل   
نظرا ألهمية مثل هذه األنشطة في ترسيخ ثقافة البيئة و التحسيس بأهمية الشجرة بالنسبة إلى 

ــالف رد و إلى المناخ، و من األفضل أن يتخلل النشاط مداخالت توعوية تنشطها جمعيات تهتم ــ
 .ة ناشطين في هذا المجالبالبيئة و بأساتذ

إن دور األساتذة يعتبر أساسيا في شرح قيم الصحة و النظافة و الجمال و هذه القيم التي تبين 
أهمية مشاركته في تحقيق الوعي البيئي و القيام بجميع الممارسات و األعمال  الناشئللجيل 

ــــات السلبيــــــاد عن السلوكــــــة و االبتعـــالتي يمكن أن تسهم في تعزيز و تطوير البيئة المحلي ة، ــــ
ـــو التقيد باألنماط السلوكية السليم و المحيط الصحي الجميل، ة العامة ـــــعلى النظاف ة، للحفاظـــ

 و تقديم النصح و االرشاد لآلخرين في هذا المجال.
 : " يحث التالميذ على االلتزام بقوانين النظام المدرسي"31رقم  العبارة

 استمارةجاءت هذه العبارة في الترتيب الرابع عشر من بين عبارات المحور الثاني من    
بمتوسط حسابي ضعيف نسبيا  االستبيان " دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية قيم المواطنة"،

دال على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حول هذه  0.84، و بانحراف معياري 1.74بلغ 
ا" بنسبة تلميذ  209حيث اتفق العبارة،  ، و جاء في الرتبة %49.8حول البديل السلبي "أبد 
بأنه أحيانا ما يقوم األستاذ بحث التالميذ على االلتزام بقوانين النظام المدرسي،  %25.7الثانية 

 اختاروا البديل "دائما". %24.5و تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة 
اطنة توعية المتعلم على احترام القانون باعتباره وسيلة ضرورية تستلزم التربية على المو    

لتنظيم الحياة المدرسية بصفة خاصة و الحياة االجتماعية خارجها بصفة عامة، إن القانون في 
المجتمعات الديمقراطية الحديثة، يكون في خدمة األفراد و ليس بالعكس، و تجدر االشارة إلى 

ه و االطالع عليه فقط، و لكن االقتناع بجدواه و القدرة على أن احترامه ال يستلزم معرفت
المشاركة في صياغته و اقتراح اجراءات لتعديله و لتكوين التلميذ على ذلك يتعين خلق عالقة 
منسجمة بين المعرفة و فعل التعلم ذاته، آلن التربية على المواطنة تجري أيضا داخل قلب 
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ـــالتعل ــم، و هـــ ــة التي تحترم المتعلـــــاه توظيف الطرق الفعالنــــذا معـــ ه ـــه و مهاراتــــم و تبني معارفـ
ـــو كفاياته انطالقا من مكتسباته السابقة المدرسية و غير المدرسي ــــة، و لتبني طريقـ اؤل ــــة التســـ

و ذلك  و المناقشة، يتطلب المر توسيع فرص المناقشة و مجاالت العمل الجماعي و التعاوني
 1.لكون المشاركة و تبادل الرأي وسيلة لإلنجاز

السائد في المجتمع، و األستاذ من خالل  جزء من القانون انون الداخلي للمتوسطات هو فالق   
فاحترام  على تطبيقها، في الوقت نفسه حرصو ي في نفوس التالميذ، ترسيخهاحاول أدائه ي
للقانون العام، فيتمتع التالميذ بجملة من الحقوق المادية احترام بمثابة  ن الداخلية للمؤسسةالقواني

التي تنظم مهام و أدوار األطراف مقابل تأدية الواجبات التي تنص عليها أحكام  والمعنوية،
الظروف المناسبة  لحفظ النظام وتوفير في كجملها التي ترميالفاعلة في لعملية التعليمية، و 

السير ،  لضمان التي تعود بالفائدة للفرد والمجتمعربوية األهداف التلضمان تحقيق  لميذللت
وهذا ما يشجع التالميذ على االلتزام واحترام القوانين داخل المدرسة  الحسن للحياة المدرسية،

كلهن يؤكدون على أن هذا يشجعهم   وهذا ما أكدته نتائج السؤال الذي يليه مباشرة .وخارجها
التام سواء في داخل المدرسة أو خارجها.من هنا يتعلم التالميذ  ويحفزهم على االلتزام واالنضباط

الحياة المدرسية بصفة خاصة والبالد   احترام القانون واالنضباط واالنصياع لألحكام التي تسير
 هدف تنشده النظم التربوية المختلفة  االلتزام بالقوانين،همية التلميذ بأويعي إن بصفة عامة؛ 

والمساهمة  ،للبلد ئهانتماوالئه و ودليل على  وطنه،بيربط  الفرد  الذي قوي رابط التعتبر ألنها 
 طوره.تفي 
إن الفقرات الخاصة في دراسة حول دور المدرسة األساسية في تنمية قيم المواطنة لدى    

اعتمادها كدراسة سابقة إن الفقرات الخاصة بواجب التلميذ في احترام  مالتالميذ، و التي ت
، إن مسألة االلتزام بأنظمة المدرسة تعتبر حقال د تحصلت على أوزان مئوية عاليةن قالقواني

                                                

رجع سبق ذكره، ص ، مجلة عالم التربية، ممن نقل المعارف إلى بناء كفايات التربية على المواطنة": لحسن بوتكالي، 1
335.  
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صغيرا يتدرب فيه التالميذ على احترام نظم  قوانين الدولة، و تنمية خلق االلتزام القانوني في 
نفوسهم، إن تضارب األهواء بعقله أمران أولهما قوة القانون المتمثل في قوة الدولة و األخر قوة 

 قناع بأهمية الحفاظ على القانون، و هو أمر تسهم التربية في تعزيزه في نفوس التالميذ.اال
بالتلميذ إلى التمرد على النظام و اآلداب العامة للمؤسسة  قد تؤدي الصرامة الزائدة و 

و عليه فإن طريقة التعامل مع التلميذ يجب أن تحكمها الوسطية، فالمساعدة على التربوية،
اء مالئمة بين األستاذ و التالميذ يساعد في تدعيم عالقة فاعلة، و الوصول إلى إحداث أجو 

  األهداف المنشودة بكل يسر.
 : " يحاول األستاذ اشراكهم في اصالح ما تلف من األثاث."32رقم العبارة
 استمارةجاءت هذه العبارة في الترتيب السابع عشر من بين عبارات المحور الثاني من    

بضعيف بلغ  حسابيان " دور األداء التربوي لألستاذ في تنمية قيم المواطنة" متوسط االستبي
دال على وجود اتفاق نسبي بين إجابات المبحوثين  0.83: ــــو بانحراف معياري قدر ب 1.66

ة، ــــة الدراســـــمن عين %41.2حول هذه العبارة، حيث تمركز معظمهم عند البديل "أبدا" بنسبة 
اختاروا البديل  %29.5تلميذ من عينة الدراسة و بنسبة  97ا في الرتبة الثانية بتكرار و تليه

في اصالح ما تلف من األثاث، يليها  بإشراكهم"أحيانا" مؤكدين أنه أحيانا فقط ما يقوم األستاذ 
من مجموع عينة  %29.3تكاد تتطابق مع السابقة، حيث بلغت في الرتبة الثالثة و بنسبة 

 أكدوا أنه دائما ما يقوم األستاذ بهذا النشاط رفقة التالميذ. الدراسة
المؤسسة التعليمية ال تعتبر فقط مكان التعليم، بل تعد البيت الثاني للتلميذ، حيث توفر له    

التنشئة الحسنة و توسيع دائرة معارفه و تكوين صداقات، و تتيح له الحرية في ممارسة 
فرد الجميل يكون بالمحافظة عليها و على ممتلكاتها، و هنا النشاطات الصفية و الالصفية، 

يلعب األستاذ الدور الرئيسي في توعية التالميذ و بث فيهم روح المسؤولية والمحافظة على 
الملكية الجماعية، و عدم تخريبها و العبث بها، و ذلك ليس فقط بتبيان مدى أهمية بقاء 

يكبد  ة االصالح ما تم اتالفه خاصة األثاث، الذيالمرافق على حالتها بل اشراكهم في عملي
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س بها تخصص للصيانة و االصالح و الترميم، مع العلم أن هناك أالدولة سنويا ميزانية ال ب
 و االرشاد التوعيةالنظري كعمال يقومون بهذه العملية، و لكن نحن نصبو دائما إلى الربط بين 

ص على اشراكهم في األعمال و بذل الجهد لكي و التطبيق، و الجدية في أخذ األمور و الحر 
يشعر التلميذ أكثر بضرورة المحافظة على الممتلكات باعتبارها أمالك تستفيد منها األجيال 

  القادمة. 
 : ينمي لدى التالميذ سياسة الترشيد في استخدام الكهرباء."33رقم العبارة
لعبارات الدالة على "دور األداء حازت هذه العبارة على الترتيب الخامس عشر من بين ا   

و بانحراف معياري  1.70: ـــقدر ب حسابيالتربوي لألستاذ في تنمية قيم المواطنة"، بمتوسط 
دال على وجود انقسام في آراء المبحوثين حول هذه العبارة، تمركزت معظم االجابات  0.79

ارب نصف المبحوثين يعارضون تق %49.5: ـــحول هذه العبارة عند البديل "أبدا" بنسبة قدرت ب
 ــــأن األستاذ ينمي لديهم سياسة الترشيد في استخدام الكهرباء، تليها نسبة غير بعيدة قدرت ب

سياسة ترشيد  اختاروا البديل "أحيانا" مؤكدين فقط أنه أحيانا ما يقوم األستاذ بتنمية 30.7%
من العينة يرون أنه  %20ثة و بنسبة استخدام الكهرباء عند التالميذ، و تليها في الرتبة الثال

 دائما يقوم األستاذ بتنمية هذه القيمة.
إن المحافظة على ثروات الوطن و ممتلكاته تعد غاية كبرى من الغايات التي تسطرها أي    

دولة على اختالف مستواها االقتصادي و االجتماعي و الثقافي، فاإلضرار بها و عدم استهالك 
ــا على اقتصاد الوطن، لــــعقالنية يؤثر سلب هذه الثروات بطريقة ـــ ـــذا فإن المحافظــ ة على الوطن ـ

و ثرواته قيمة يجب أن تغرس في نفوس أبنائه منذ الصغر لتحقيق تنمية مستدامة ووثبة في 
 اتجاه التحضر ومواكبة الدول المتقدمة.

ثة علي الشريف حورية، يتفق مضمون هذه العبارة مع النتائج التي توصلت إليها الباح   
بخصوص وعي التلميذ بواجب من واجباته اتجاه وطنه و المتمثل في الحفاظ على ممتلكات 

ما أدلى به المبحوثين أن بالده، و حسن استغالل مواردها كالماء و الكهرباء و غيرها، و حسب 
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كما  %72.40وعي بذلك حسب ما تبينه نسبة المؤيدين لهذه العبارة و البالغة  علىمعظمهم 
ا، قدر ب  ، تبين درجة موافقة 4.43احتلت هذه العبارة الرتبة الثالثة بمتوسط حسابي مرتفع جد 

 المبحوثين.
 : "يحثهم على المحافظة على الهدوء في المرافق العامة."34رقم العبارة
تربوي حازت هذه العبارة على الرتبة األولى من بين العبارات التي تؤكد على "دور األداء ال   

 0.81، و بانحراف معياري 2.42قوي بلغ  حسابي لألستاذ في تنمية قيم المواطنة" بمتوسط
على البديل االيجابي "دائما"  ذتلمي 259هذه العبارة، حيث اتفق دال على وجود اتفاق حول 

يحثهم دائما على المحافظة على الهدوء في المرافق العامة، يرون أن األستاذ  %61.66بنسبة 
و تليها في  أحيانا"،لمبحوثين البديل "ااختار  %20.23شرة في الرتبة الثانية و بنسبة مبا

 عارضوا هذه العبارة. %18.09المرتبة الثالثة و بنسبة 
ظاهرة الكتابة على و تتفق هذه النتيجة مع ما تم مالحظته أثناء زيارتنا لبعض األقسام    

على جدران القسم، و هذا يدل على أن بعض الطاوالت و حفرها بأدوات حادة، و الكتابة 
 التالميذ ال يحافظون على مرافق المؤسسة و تخريبها.

من الوطنية أن يعتز كل مواطن بوطنه والمحافظة على سماته ومكتسباته ومرافقه وأن و    
ة العالقة بين التربية وتشكيل الوعي في نفوس أبناء األمة عالقة وثيقة، ومتى كانت التربية سديد

ر نتيجة  كان المجتمع سليما  وواعيا  في تكوينه وعالقاته، وال شك أن الوعي في بالدنا قد تطوَّ
التوجيه الهادف والتربية الواعية واإلرشاد السليم، كما أن الصحافة واإلذاعة والتلفاز تقدم الكثير 

توعية لتحقيق من برامج الثقافة والتوعية والوعي، وعلينا أن نبادر باالستجابة نحو تلك ال
فإذا  العامة ومكتسبات الوطن.األهداف المنشودة من ذلك والدعوة إلى االهتمام بالمرافق 

استطاع كل واحد منا أن يحافظ على المرافق والممتلكات كما يحافظ على ممتلكاته وبيته فإننا 
سبات نكون قد حققنا مزيدا  من النجاح والتقدم، ومن الوطنية المحافظة على خصائص ومكت

 .الوطن والوقوف في وجه كل ما يمس شيئا  من ذلك
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يضا قيمة هامة من قيم خالق المرتبط بالدين و العرف، وأألاحترام اآلداب العامة هي ا   
فيؤثر و يتأثر بهم،  اآلخرينكائن اجتماعي بطبعه، يتفاعل على الدوام مع  فاإلنسانالمواطنة، 

فالمواطن الصالح يتقين سلوكه في الماكن العامة بأنماط معينة من السلوك الذي يكون عادة 
ماكن مقبول اجتماعيا، فتوفير الهدوء يتطلب منا عدم ازعاج الناس في مساكنهم أو في األ

يصنف  جيج الذي يصنف على أنه تلوث بيئي، و أيضاالعامة بأصوات مرتفعة و افتعال الض
 عل أنه نوع من أنواع العنف.

 يحث األستاذ على غرس حب المحافظة على أمن الوطن.":35رقم  العبارة
حازت هذه العبارة على التصنيف الثاني من بين العبارات الدالة على"دور األداء التربوي    

، 0.83و بانحراف معياري  2.12بلغ  قوي  حسابيلألستاذ في تنمية قيم المواطنة"، بمتوسط 
تلميذ  169و بتكرار  % 40.2حيث اتفق معظم المبحوثين حول البديل أحيانا بنسبة قدرت 

حيانا فقط ما يعزز األستاذ حب المحافظة على امن الوطن، ثم تليها نسبة مقاربة أيؤكدون أنه 
تلميذ عينة الدراسة اختارت البديل  420تلميذ من اصل  151بتكرار  %36جدا بلغت 

تلميذ  100بتكرار  % 23.8ائما"، ثم في األخير يأتي البديل "أبدا " بنسبة يجابي "داال
 يعارضون محتوى هذه العبارة.

ـــإن من عالمات حب الوطن و الوالء له هو الحرص على وحدته، و يشعر ك     ن ـــل مواطـــ
ى ذلك ، نحن نعي جيدا معنن فيسعى جاهدا للحفاظ على تماسكهــــمقيم في أرضه بنعمة األم

الغالي و النفيس في  ألننا شعب عايش التفكك و التطرف و عدم األمان في وطنه و قد دفعنا
بث هذه القيمة  و لهذا علينا و على األساتذة في جميع المؤسسات التربوية، ،السوداءعشرية 

ـــكل من خالل موقعه رجل أمن يملك عينا مبصرة و فكرا واع، و حس واكونلدى التالميذ  لي ا ــ
ه، ــــــادة لكل ما يتربص بأمن الوطن أو يحاول المساس بسيادتـــــا و يقظة تامة و متابعة جـــــأمني

 ه من كل من يحاول االعتداء عليه بالفعل أو بالقول.ــــــو حمايت
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 ي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ: إجابات المبحوثين حول دور األداء التربو ( يوضح41جدول رقم )عرض و تحليل بيانات الفرضية الثالثة:  -4
ــــارات الرقم ــــ   العبــــــ

 أبدا أحيانا دائما
 درجة الموافقة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 
 الرتبة

 % ت % ت % ت
 (الصالحين، الشعوذة، الوعداتاء و حاول األستاذ إعطاء قراءة جديدة للتراث تتوافق مع مبادئ االسالم ) كالتبرك باألوليي  36

 
111 26.4 122 29 187 44.5 

1.81 0.84 
 12 أحيانا

، العمران( محاولة األستاذ تعليم التالميذ احترام الموروث الثقافي )اللباس التقليدي الجزائري  37  115 27,4 114 27,1 191 45,5 
1.81 0.85 

 13 أحيانا

ي و األساطير و األمثال و الشعر و الحكايات (تعريف التلميذ باألدب الشعبي ) كاألغان 38  17 أبدا 1.31 1.58 43,6 183 32,6 137 23,8 100 

 10 أحيانا 0.83 1.90 38,6 162 32,1 135 29,3 123 يحاول توضيح للتالميذ عادات و تقاليد مجتمعه 39

 5 أحيانا 0.75 2.06 25,0 105 43,8 184 31,2 131 أن يتميز منهج األستاذ باألصالة و المعاصرة معا 40

 4 أحيانا 0.72 2.07 21,2 89 50,0 210 28,8 121 يؤكد األستاذ على تعزيز التفاعل مع الثقافات األخرى  41

نترنيت ستخدام اال تشجيع التالميذ على ا 42  16 أبدا 0.78 1.62 56.42 237 25.0 105 18.57 78 

ة الورقية األخذ بالثقافة االلكترونية في مقابل الثقاف 43  11 أحيانا 0.81 1.83 41,9 176 32,6 137 25,5 107 

 8 أحيانا 0.77 1.98 28,8 121 43,6 183 27,6 116 يوضح للتلميذ وجود تعددية ثقافية في المجتمع )أمازيغ*عرب( 44

 7 أحيانا 0.77 2.04 26,9 113 41,7 175 31,4 132 يشجع األستاذ التالميذ على  االشتراك في مسابقات لتجويد القرآن الكريم  45

 18 أبدا 0.81 1.54 64.52 271 16.19 68 19.28 81 يقوم األستاذ بزيارة المواقع التاريخية رفقة التالميذ 46

 14 أبدا 0.72 1.66 54.28 228 24.76 104 20.95 88 يشجع األستاذ التالميذ بمطالعة الكتب التاريخية 47

أبطال الثورة يسرد األستاذ للتالميذ قصص  48  9 أحيانا 0.81 1.91 35,5 149 37,1 156 27,4 115 

 6 أحيانا 0.80 2.06 29,3 123 35,5 149 35,2 148 تنمية اعتزاز الدارسين باللغة العربية 49

 3 أحيانا 0.73 2.19 18.57 78 43.57 183 37.85 159 يصحح األستاذ للتالميذ أخطاء التخاطب )األخطاء التركيبية و النحوية( 50

 15 أبدا 0.81 1.64 57.41 240 21.66 91 21.19 89 يشجع األستاذ التالميذ بنظم بعض األبيات الشعرية 51

 1 دائما 0.81 2.34 18.57 78 28.80 121 52.61 221 تعويد األساتذة التالميذ على التحدث بالعربية الفصحى 52

 2 أحيانا 0.65 2.28 20,0 84 31,2 131 48,8 205 تنمية الوازع الديني لدى التالميذ 53

 19 أبدا 0.77 1.48 67.14 282 16.90 71 15.95 67 يحاول األستاذ حماية التالميذ من التطرف الديني 54
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" يحاول األستاذ إعطاء قراءة جديدة للتراث تتوافق مع مبادئ االسالم ) كالتبرك 36العبارة: 
 (، الوعداتالشعوذةولياء و الصالحين، باأل
تعزيز الهوية الثقافية ترى عينة الدراسة وجود "دور متوسط لألداء التربوي لألستاذ في     

 ."للتلميذ 
، حيث 1.81:ـــــقدرب حسابي، بمتوسط عشر ثانيالحيث حازت العبارة على التصنيف     

 187 ـــب " من البدائل الثالثة المطروحة بدا" أ السلبي تمركزت أعلى إجابات العينة عند البديل
من تالميذ عين الدراسة،   44.5%تلميذ، بنسبة قدرها  420تكرار عند هذا البديل من أصل 

أحيانا مؤكدين أن األستاذ يحاول إعطاء قراءة جديدة للتراث تلميذ كانت إجاباتهم  122بينما 
 تتوافق مع مبادئ االسالم ) كالتبرك باألولياء و الصالحين، الشعوذة، الوعدات(

،و على أن األستاذ يحاول دائما إعطاء قراءة جديدة للتراث% 26.4 ذ بنسبةــــــتلمي  111كدأكما 
المالحظ وجود تشتت في إجابات المبحوثين و الذي دلت عليه قيمة االنحراف المعياري الذي 

 .0.84بلغت
في، على و عليه فإن دور األستاذ في المؤسسات التربوية الجزائرية، هو تعزيز التراث الثقا   

أن ال يتم االقتصار على سرد الماضي و االفتخار به، كما يمكن تعزيزه ببعض عناصر التراث 
، ديننا الحنيف مبادئبشرط أن ال تتنافى هذه الثقافة الواردة مع  من الخارج كقيمة احترام الوقت،

 الجزائري هذا من جهة و من جهة أخرى يرى المختصون في األنثروبولوجيا أن التراث الثقافي 
،" و لعلنا و الوعدات الشعوذة،، كالتبرك باألولياء و الصالحين و فيه العديد من األفكار الخاطئة

نجد مثل هذه الممارسات شواهد في واقع المجتمعات التوحيدية، و في المجتمع االسالمي نفسه، 
السيدة إن ما يحدث في أضرحة األولياء، كضريح سيدي عقبة و سيدي خالد ببسكرة و ضريح 

زينب و االمام الشافعي في القاهرة، و غيرهم من األضرحة، إن ما يحدث عند هذه األضرحة 
من دعاء و استغاثة و تذلل و مسكنة، و ما يقدم من قرابين و هدايا، لدليل واضح على انحراف 
في عقيدة الفاعلين، و قد أجريت دراسات ميدانية حول الموضوع و من النتائج المحصلة أن 
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ـــة سيدي خالــــــدون في ألوهيـــفاعلين ال يعتقال ــد أو سيــ ـــــدي عقبــ ة، و ال في ألوهية السيدة زينب ـ
 1و االمام الشافعي و لكنهم يقرون بأنهم يتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند هللا."

ي فالموروث الثقافي من األفضل نقله إلى التلميذ و فق منهجية علمية اسالمية، هو ف   
األساس ما يشكل مجموعة من المبادئ و الصفات و المالمح و العادات التي تزخر بها 
الجزائر و األمة العربية ككل عن باقي الدول األخرى، و هذا ما يجعل من األستاذ ضرورة 
النظر إلى الموروث الثقافي بعين تقويمية ممحصة للتعرف على نواحي القوة و مواطن الضعف 

 لتالميذ.و تمريرها إلى ا
محاولة األستاذ تعليم التالميذ احترام الموروث الثقافي المادي كاللباس التقليدي : "37العبارة رقم 
 الجزائري"

 179، حيث أدلى 1.84بلغ  حسابي، بمتوسط عشر ثالثجاءت هذه العبارة في الترتيب ال   
، اتهم أحياناــــم كانت إجابــــمنه % 30.0، و بداهم عند البديل أـــــبإجابات %42.6ة ـــــــتلميذ بنسب

، و هذا % 27.4هذا البند بنسبة قريبة من النسبة السابقة و التي بلغت أكدوا تلميذ  115و 
 .0.84يدل على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حيث بلغت قيمة االنحراف المعياري 

تميز و التفرد، فالتراث الذي موروث ثقافي على درجة عالية من الاالرث الشعبي الجزائري    
فعلى سبيل المثال  ر أصبح لزاما علينا الحفاظ عليهاظلت األجيال تتوارثه على مر العصو 

الحايك و اللحاف الجزائري الذي كانت ترتديه المرأة الجزائرية عند خروجها من البيت لم يعد 
بي الجالبة، فاالستغناء عن ة الخليجية و اللباس المغر في هذه االيام، و حل محله العباء يلبس

ذلك هو بطبيعة الحال تخلي جزئي عن موروثنا، و قد يرجع ذلك أن الحايك لم يعد عمليا 
، و لكن نجد في المقابل الرجال ما زالوا من خارج الوطن بالنسبة للمرأة مقارنة باللباس الوارد

                                                
 ، مخبر علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، مؤسسة الزهراء للفنون المطبعية،علم االجتماع رؤية نقدية: مراد زعيمي، 1
.195، 194، ص ص 2004 ،قسنطينة    
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س و فاألستاذ عليه تشجيع و الزال شبابنا يلبسون هذا اللبا محافظين على البرنوس و القشابية
 ذلك ألن ذلك يعد ظاهرة صحية بالنسبة إلى المجتمع.

بالتراث الثقافي الالمادي) كاألغاني و األساطير و األمثال و الشعر  تعريف التلميذ"38العبارة: 
 و الحكايات و األدب الشفوي (

دور األداء  على "من بين العبارات الدالة  سابع عشرحازت هذه العبارة على الترتيب ال   
قد ، و 1.58ضعيف بلغ  حسابيبمتوسط  للتلميذ"،التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية 

تلميذ من مجمع عين الدراسة، بنسبة  183تمركزت إجابات المبحوثين حول البديل "أبدا" بتكرار 
نسبة غير بعيدة  ، و تليها%32.6، أما القائلين أحيانا هذا البند بلغت نسبتهم %43.6قدرها 

القائلين "دائما" و الموافقين على أن األستاذ يشجعهم على  %23.8 ـــــعنها بكثير قدرت ب
التواصل من خالل المواقع التواصل االجتماعي، و نالحظ من خالل هذه االجابات وجود 

 1.31بين المبحوثين حول هذه العبارة تؤكدها قيمة االنحراف المعياري التي بلغت انقسام
أضحى من الضروري المحافظة على الموروث الثقافي الذي بات عرضة إلى خطر االندثار 

ـــر إلى كونـــــبالنظ ــه يشكــ ا ال يتجزأ من ثقافتـــ ـــا مما جعــــا و هويتنـــنــل جزء  جرده،  ذاألستــــال من ــ
من قيمته في تعزيز و تحسيس التالميذ بقيمة التراث الالمادي و حثه عليه و تنميته، و تك

الرصيد الحضاري الوطني، فمن الواجب المحافظة عليه و توثيقه حتى نظمن خصوصيتنا التي 
 هي عنوان النتمائنا.

 ميحاول توضيح للتالميذ عادات و تقاليد مجتمعه :39العبارة 
ربوي دور األداء الت من بين العبارات الدالة على " عاشرحازت هذه العبارة على الترتيب ال   

، و قد تمركزت إجابات 1.90بلغ  حسابيلألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ"، بمتوسط 
، أما %38.6المبحوثين حول البديل "أبدا" بتكرار تلميذ من مجمع عين الدراسة، بنسبة قدرها 

درت ب ، و تليها نسبة غير بعيدة عنها بكثير ق% 32.5القائلين أحيانا هذا البند بلغت نسبتهم 
، يوضع عادات و تقاليد المجتمع للتالميذالقائلين "دائما" و الموافقين على أن األستاذ  29.3%
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بين المبحوثين حول هذه العبارة تؤكدها قيمة  انقسامو نالحظ من خالل هذه االجابات وجود 
 .0.83االنحراف المعياري التي بلغت

طيه تلك الصبغة الخاصة التي يصطبغ بها، إذ عادات والتقاليد تحدد هوية المجتمع، وتعإن ال   

ال يمكن وال بأي حال من األحوال تجاوز أو تجاهل وجود هذه األمور التي تسّير الّناس في 

 .الكثير من األحيان من خالل أنماط معينة ال يحيدون عنها

بية في األقدر على الحفاظ على منظومة العادات والتقاليد اإليجا هي و المؤسسة التربوية   

، ومن هنا فإّن ذلك سيعمل حتما  إلى جيل المجتمع، وذلك من خالل نقل هذه العادات من جيل

 المؤسسة التعليميةا يجب أن يتم الحد من خالل على انتشار هذه العادات وعدم اندثارها، كم

ية ألساتذة و األطراف الفاعلة في العملمن التأثيرات الضارة للعولمة، ومن هنا فإّن مهمة ا

في هذه األيام أعظم وأخطر ، فهم مضطرون إلى الجمع بين فوائد التقنيات والوسائل  التعليمية

  ..الحديثة في االتصال، وبين الحفاظ على العادات والتقاليد الحميدة الموروثة

لتحقيق التوافق بين األفراد، وبين  المجتمعالعادات والتقاليد والعرف السائد في  يلقن األستاذ    
 ،المجتمعالمعايير والقوانين االجتماعية، مما يؤدي إلى خلق نوع من التضامن والتماسك في 

يكتسب األبناء  من خاللهاالتي  الوسائط االجتماعية الهامة إحدىالمؤسسات التربوية تعد كما 
 .العادات والتقاليد واالتجاهات والقيم السائدة في بيئتهم االجتماعية التي يعيشون فيها

لف من شعب إلى أخر و منطقة إلى تخت لهم عادات وتقاليد يّتبعونها العالمجميع شعوب ّن إ   

، المتناقل من جيل إلى جيلتكون كمثل الموروث الشعبي  فق تقاليد و حضارة البلد، ،أخرى 

، لمناسبات الشخصية الخاّصة والعاموفي جميع االحتفاالت وابع هذه العادات في األفراح تتّ 

، بحيث قلما نجد اختالفا  ما بينها، متجانسة ومتشابهة فيجزائربالتعتبر التقاليد والعادات الخاّصة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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، إال عندهم ثوابت في الطقوس و المفاهيم، عشائر و قبائل الجزائر، رغم تعدد فيما بينهاجوهريا  

ّن تقاليد األعراس بشكل أ كما ،هي من أهم الخصال ستغيثوا غاثة الم، فنجد أّن إكرام الضيف

شدة ، يكاد ال يمّيز من ف بسيط جدا  واحدة، مع اختال جزائرخاص واألفراح التي تقام في ال

، ووصلت لألحفاد بمرور العادات هي موروث أصل عن األجداد، ألّن أغلب هذه التشابه

  .الزمن

، وخاصة ما نجد هذه العادات مجتمعملزم  لكل أفراد ال تعتبر كقانون   جزائريةالعادات الن إ   

 .منذ القديم حتى اآلنالصارمة في طقوس الخطوبة والزواج حيث مازالت مّتبعة 

 "أن يتميز منهج األستاذ باألصالة و المعاصرة.": 40رقم العبارة
دور األداء التربوي  من بين العبارات الدالة على "الخامس جاءت هذه العبارة في الترتيب   

ــــقدر ب حسابيلألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ"، بمتوسط   هي قيمة تدل على و 2.06: ـ
أحيانا فقط  ، و أنه %43.8تمركز التالميذ على البديل "أحيانا"، حيث أجاب معظمهم و بنسبة 

األستاذ و من خالل أدائه يحاول أن يزاوج بين األصالة و المعاصرة، تليها مباشرة المرتبة 
بأنه دائما ما يوازن  % 31.2تلميذ من عينة الدراسة ما يمثلون نسبة  131الثانية بتكرار 

 %25: ـــــستاذ من خالل المتهج الذي يتبعه بين األصالة و المعاصرة، و بنسبة قدرت باأل
 .لهذه العبارةأبدا  سلبياختار التالميذ البديل ال

على األستاذ أن يتمتع بدرجة من الوعي و العقالنية إلى الحد الذي يميز بين ما هو ثقافي    
ثقافية و إتاحة الفرصة للتلميذ باالنفتاح على هو زيف ووهم و تبعية و هيمنة  جديد و بين ما

ع ـــي للتمييز بين ما هو نافـــاع بحاجة إلى جهاد ثقافــــفاالنتف ،هاـــالثقافات األخرى و التفاعل مع
من أهم الغايات و مفيد لثقافتنا و بين ما هو غير نافع، فتنمية العقل الناقد للجيل الجديد تعد 
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ال بالتقليد الذي يؤدي  عصر العولمة، فالتمحيص و االستدالل العقلييش في التربوية و نحن نع
 ال محالة إلى االغتراب و االنحراف عن السياق العام.

"فالنظر العقلي الذي يبدأ في الربط بين القناعة الذهنية و بين الواقع المعاش أو بين القياس    
ــــو التجرب ـــة، فالثقافــ اء ــــا و اآلبـــــا و مربيهــــة و معلميهــــوزها و المدرســــرم ها وــــة العربية و قادتـ

و األمهات لم يفعلوا شيئا ذا بال مقنع للشباب، و لم يقدموا النموذج الثقافي العربي العصري 
 1المتميز الذي يمكنه ان يغذي العقل العربي برؤية أصيلة و حديثة في آن واحد." 

األستاذ إتباعها هو تبصير التلميذ بضرورة التخلي عن التلقي السلبي ة التي على ـــــو الطريق   
و أن نلفت االنتباه إلى الصفات االيجابية مثل حب  و التقليد األعمى للحضارات األخرى،

 العمل و اتقانه، و استثمار الوقت واحترامه
 "األخرى  تعزيز التفاعل مع الثقافاتيؤكد األستاذ على " :41رقم  العبارة

من بين العبارات الدالة على " دور األداء التربوي  رابعالجاء ترتيب هذه العبارة في التصنيف    
، حيث تمركزت إجابات التالميذ 2.07 حسابي بلغفي تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ " بمتوسط 

بأن  تلميذ من عينة الدراسة 210المبحوثين عند البديل "أحيانا" بأعلى نسبة إجابات تمثلت في 
من عينة الدراسة، و في  %50األستاذ ال يشجع التالميذ على انتخاب ممثل للقسم، بنسبة 

يعزز المرتبة الثانية كان اختيار التالميذ عينة الدراسة للبديل "دائما" مؤكدين على أن األستاذ 
قريبة  ، و في المرتبة الثالثة و بنسبة%28.8و ذلك بنسبة دائما التفاعل مع الثقافات األخرى 

أكدت إجاباتهم بأنه دائما ما يقوم األستاذ بتعزيز الفعل، و نرى  %21.2: ـــــمن السابقة قدرت ب
ــدرت اري التي قــــة االنحراف المعيـــــده قيمـــــن تؤكـــــالل ذلك تشتت في إجابات المبحوثيــــمن خ ــ

 0.72: بــــ

                                                
طنية الليبية للتربية و ، منشورات اللجنة الو التربية العربية رؤية لمجتمع القرن الحادي و العشرون : علي الهادي الحوات، 1

  .126، ص 2004الثقافة و العلوم، بنغازي،
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التي تعزز  الحاضر، تكوين العقلية الكونية في الوقت لألستاذ ةاألساسيأصبح من المهام    
وضعه في المجتمع المحلي و العالمي، مع التركيز على فهم كيفية ترابط  قدرة الفرد على فهم

       العالم و ثقافاته، و الوعي بالتنوع و احترام االخرين و زيادة الترابط بين جميع الشعوب، و عليه 
 و االنفتاح عليها ،ى ل االيجابي مع معطيات الثقافات األخر ن التربية تؤكد على تعزيز التفاعفإ

و تكريس القدرة على التكيف مع التغير و بشكل ال يتعارض مع هويتنا الثقافية، و يتم ذلك من 
خالل تنمية مهارات و طرق تدريس جديدة، و أن يقوم منهج األستاذ على فلسفة انسانية 

 تعددية. 
قافات و المجتمعات تؤدي في الكثير من الحاالت إلى نشأة أن الفروق بين البشر و الث   

العنف فإن التربية المعدة لتعامل سلمي مع التنوع الثقافي واجب مهم من واجبات التربية 
 مع العولمة و األوربة بين تطورين متضادين:التربية التمييز في عالقة  اآلنالسلمية، و يمكننا 

 وحيد.فأما األول فهو تطور يهدف إلى الت -
و أما الثاني فيؤكد على التنويع و االختالف في التطورات العضوية و الثقافية و كذلك  -

 في ضرورة الفرق و الغيرية و عدم إمكانية تجنبهما.
 1و هكذا تتحقق من جهة أولى مسارات التصالح في المجتمع العالمي.

ا و االستفادة من تجاربهـــــا إن االنفتاح الواعي على الثقافات العالمية، بإتقان أهم لغاته   
من خالل أداء األستاذ الذي  العلميـــة و التقنية هو الهدف الذي تسعى المنظومة التربية تحقيقه،

ــــة الثقافيـــــة الوطنيــــة  ــــل مع التأكيـــــد على الهويــ عليه بناء شخصية قادرة على مواجهـــــة المستقبــ
 ون تعصب يرفض تطور الفكر العالمي.د و العربية و االسالمية

ــــو عليه فإن إعداد التلميذ لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع ح   ش بروح من التفاهم ـــــر يعيــ
 و السلم، و الصداقة بين جميع الشعوب، و الجماعات االثنية.

 

                                                
  1: كريستوف فولف و أخرون، مرجع سبق ذكره، ص 397.
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 "التالميذ على استخدام االنترنيت " تشجيع : 42العبارة 
عشر من بين العبارات التي تؤكد على "دور األداء  سادسعلى الترتيب ال حازت هذه العبارة   

و هو متوسط  1.62بلغ  حسابيالتربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ" بمتوسط 
ضعيف نسبيا مقارنة بالمتوسطات السابقة، حيث تمركزت إجابات المبحوثين حول البند السلبي 

ا" الذي بلغ عددهم  ـــتلميذ بنسبة مئوية قدرت ب 237"أبد  فندوا هذه العبارة، و تليها  %56.42: ـــ
، و الرتبة األخيرة كدون أنه أحيانا ما يشجع األستاذيؤ  %25مباشرة في المرتبة الثانية و بنسبة 

، و من خالل هذه %18.57تلميذ من عينة الدراسة البديل االيجابي "دائما"بنسبة  78اختار 
تشتت في آراء المبحوثين و الذي يؤكده االنحراف المعياري الذي قدرت قيمته االجابات نالحظ 

 .0.78: ـــــب
"إن تكوين جماعات المراسلة و االتصاالت عبر االنترنيت و الرحالت و تربية الطالب على    

اآلخرين اري مع ــل الحضــادة فرص التواصـــــالم و زيـــالعقلية المنفتحة، و مبدأ االنفتاح على الع
ـــة و القيـــة، نستقي منها األفكار النافعــــهم النافعـــــادة من تجاربهم و خبراتــــو توسيع فرص االف م ـ

 1و السلوك الرشيد و هو ما ال يتعارض مع ثقافتنا."
" في المجال المفاهيمي السادس " وسائل االنترنيتجاء في الوحدة التعليمية الثالثة "و    

تستخدم في ميادين عدة هي: إدارة البريد االلكتروني، و انها  االنترنيتأن  التصالااالعالم و 
مكتبة مرجعية، و انها في خدمة التعليم، و أنها وسيلة للحوار، و أنها وسيلة للتجارة 
االلكترونية، و أنها وسيلة للتسلية و الترفيه، و من بين السلبيات التي يسجلها العلماء على 

، بحيث يستطيع أي مشترك أن يطلع على الممنوعات و هي مشكلة خلقية أساسا االنترنيت هي
 2من أخطر ما يروج له عبر الشبكة، و ال يستطيع احد أن يمنعها."

                                                

  1 : حسن شحاتة، رؤى تربوية و تعليمية متجددة بين العولمة و العروبة، مرجع سبق ذكره، ص 62.
، الديوان الوطني لسنة الرابعة من التعليم المتوسطالجديد في التربية المدنية لخرون، أ: محمد الشريف عميروش و 2

 .152، ص 2012، 2011للمطبوعات المدرسية، الجزائر، 
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خشية  تللتالميذ على الولوج إلى االنترني ذو هذا يبرر النتيجة و عدم تشجيع األستا   
 ى إدمانهم عليها مما يؤثر على دراستهم.إطالعهم على المواقع الممنوعة، و قد يخشى أيضا عل

 " األخذ بالثقافة االلكترونية مقابل الثقافة الورقية." : 43رقم  العبارة
دور األداء  من بين العبارات الدالة على " حادي عشرال في الترتيبهذه العبارة جاءت    

هي قيمة و  1.83: ـــــر بقد حسابي، بمتوسط التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ"
 أنه، و %41.9على تمركز التالميذ على البديل "أبدا"، حيث أجاب معظمهم و بنسبة  تدل

يحاول أن يشجع التالميذ على األخذ بالثقافة االلكترونية  أدائهأحيانا فقط األستاذ و من خالل 
تلميذ من عينة الدراسة ما يمثلون  137 بتكرار المرتبة الثانيةتليها مباشرة  ،مقابل الثقافة الورقية

ـــ، و بنسبة قدرت بأحيانابأنه  % 32.6نسبة  دائما  يجابياختار التالميذ البديل اال % 25.5:ــ
 لهذه العبارة.  

يؤمنون بتعدد مصادر المعرفة العلمية و البحث و تنوعها، و تبيان مدى  ذإن جعل التالمي   
مصادر التعلم و بقيمة المكتبات االلكترونية، التي  أهمية المكتبة باعتبارها مصدر هام من

يستطيع التلميذ الولوج إليها في أي وقت عكس المكتبات التقليدية التي يكون فيها التلميذ مقيد 
 .بساعات دوام العاملين فيها

و الشبكة  رإن توظيف التقنيات الحديثة في عمليتي التعليم و التعلم، باستخدام الكومبيوت   
بوتية، التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة للتعلم الذاتي و االطالع على الدائم على العنك

االكتشافات العلمية الحديثة، و لذلك انعكاساته االيجابية على قدرة التلميذ و الباحث على 
االستفادة و تنمية مكتسباته العلمية و إدراك التنوع و إمكانية التمييز و تنشئة جيل قادر على 

إن التعامل الوعي بما تحتضنه مختلف المعلومات و الحكم على كل ما يقرأ أو يسمع. النقد و 
مع تقانة العصر بكل كفاءة و اقتدار، استفادة منها، و تفاعال إيجابيا معها، و تأصيل إنتاجها 
في مختلف مجاالت الحياة، قد يؤدي إلى إنشاء مجتمع دائم التعلم بتأكيد التعلم الذاتي، و التعلم 

 لمستمر، و البحث العلمي و إتقان مهاراته.ا
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 " يوضح للتالميذ بوجود تعددية ثقافية في المجتمع" أمازيغ و عرب "44العبارة: 
من بين العبارات الدالة على " دور األداء التربوي  ثامنزت هذه العبارة على الترتيب الحا   

تلميذ  183، حيث اتفق 1.98 :ــــقدرب حسابي" بمتوسط تعزيز الهوية الثقافية للتلميذلألستاذ في 
أن األستاذ يوضح "و أنه يرون "أحياناعلى البديل  تلميذ 420من عينة الدراسة من أصل 

، و كان ذلك بأعلى نسبة حيانا فقطفية في المجتمع " أمازيغ و عرب" أللتالميذ وجود تعددية ثقا
منهم من اختاروا  % 28.8بنسبة  تلتها مباشرة في المرتبة الثانية و% 43.6مئوية مقدرة ب: 

 اختاروا البديلمحتوى هذه العبارة و أيدوا   %27.6تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة ،" أبداالبديل "
 .دائما
"تعتبر القبائل و العشائر من التكوينات االجتماعية التاريخية في الوطن العربي، و هي    

ن تطور األمور في الوطن العربي لم يجعل وحدات اجتماعية و ثقافية أساسها عرقي، و لك
تماعيا و ترعاهم عاطفيا، و إنما القبيلة وحدة اجتماعية أو مظلة اجتماعية تحمي أبناءها اج

و التخوف الذي تطرحه هذه التركيبة  صبحت وحدات سياسية تتدخل في كل كبيرة و صغيرةأ
اعية إلى بناء يرغب في التحول االجتماعية أن تتحول إلى بناء اجتماعي يحمي الحياة االجتم

 1إلى وحدات سياسية تطالب باالنفصال و الذاتية السياسية لألسف."
فهذه الثقافات الفرعية تتجانس فيما بينها، و لكنها تختلف عن الثقافات األخرى، و هم جميعا    

افيا لكل بحيث تخلق مزيجا ثق في إطار الكلية و الشمولية و يتشابهون تحت ثقافة مجتمع واحد،
منها إطاره الثقافي، حيث تكون قادرة على االندماج االجتماعي في قالب واحد و لصالح الوطن 

ــالواح ــــ ــه في طــــد. فالتشابـــ ـــ ــــ ـــــرق الحيــ ـــة، و القيــــاليب الحياتيـــاليد و األســـادات و التقــــاة و العـ م ـــ
 نس داخل المجتمع و العكس صحيح.و المعتقدات، هو الذي يخلق التجا

                                                

  1: علي هادي الحوات، مرجع سبق ذكره، ص 124.
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التي تعرضت لألسف الشديد إلى تدخل أجنبي خارجي لزرع  الجزائر إحدى الدول العربية و   
ــن الواحــــــالفتنة التفرقة بين أبناء الوط ــد، و تجلى ذلك مؤخــــ ـــرا في منطقــ ة ـــة وادي ميزاب غردايــ

و التعليم في الجزائر مطالبة و على يد األستاذ بمعالجة  و قبلها في منطقة القبائل، فإن التربية
أو ثقافية أو اجتماعية، بل  إثنيةالمسألة و توضيح للتلميذ أن الجزائر تستوعب كل خصوصية 
 هذه الخصوصيات تعد مصادر للثروة الثقافية و الفكرية و الفنية.

مرجعيتها، و التي حث عليها و المنطلقات األساسية للمدرسة الجزائرية و  المبادئو من "   
ــة، و دعــــة الجزائريـــر من ثوابت األمــــو التي تعتب ق،ـــذا مختلف المواثيــــالدستور و ك م وحدتها ـ

و ثقافتها الوطنية ) االسالم العروبة و األمازيغية ( و عليه يتعين على المدرسة، كما تنص 
ديمومة صورة الجزائر، باعتبارها أرض االسالم  من القانون المساهمة في تحقيق 2عليه المادة 

ا مسلما و عربيا و أمازيغيا فإحدى المهام  و جزء ال يتجزأ من المغرب العربي الكبير، و بلد 
  1األساسية للمدرسة الجزائرية إذن توعية التالميذ بانتمائهم لهوية تاريخية جماعية مشتركة".

 "االشتراك في مسابقات لتجويد القرآن الكريميشجع األستاذ التالميذ على  "45العبارة:
على " دور األداء  من بين العبارات الدالةالسابع جاء ترتيب هذه العبارة في التصنيف    

، حيث تمركزت إجابات 2.04 حسابي بلغ" بمتوسط التربوي في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ 
تلميذ من عينة  175بة إجابات تمثلت في " بأعلى نسحياناالتالميذ المبحوثين عند البديل "أ

المشاركة في مسابقات التالميذ على ما يشجع األستاذ يشجع أحيانا ما الدراسة بأن األستاذ 
 من عينة الدراسة، و في المرتبة الثانية كان اختيار %41.7، بنسبة لتجويد القرآن الكريم

يشجع دائما التالميذ على االشتراك ألستاذ " مؤكدين على أن االتالميذ عينة الدراسة للبديل "دائما
ة ــــة الثالثـــــ، و في المرتب%31.4ة ـــــو ذلك بنسب ،ةــه التظاهرات و المسابقات الدينيفي مثل هذ

ـــو بنسبة قريبة من السابقة قدرت ب بهذا يقوم األستاذ ا ال أبد  جاباتهم بأنه أكدت إ % 26.9:ــ

                                                
جانفي  23، المؤرخ في 04 -08جيهي للتربية الوطنية رقم : وزارة التربية الوطنية، النشرة الرسمية للتربية، القانون التو 1

  .2008، عدد خاص فيفري 2008
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النحراف المعياري شتت في إجابات المبحوثين تؤكده قيمة ا، و نرى من خالل ذلك تالتشجيع
ـــالتي قدرت ب  0.77: ـــ

 " يقوم بزيارة المواقع التاريخية رفقة التالميذ."45رقم  العبارة
 استمارةعشر من بين عبارات المحور الثاني من  ثامنالترتيب الجاءت هذه العبارة في    

بلغ  حسابيبمتوسط  "،تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ اذ في االستبيان " دور األداء التربوي لألست
دال على وجود انقسام في إجابات المبحوثين حول هذه  0.81، و بانحراف معياري 1.54

ا" بنسبة  271العبارة، حيث اتفق  ، و جاء في الرتبة %64.52تلميذ حول البديل السلبي "أبد 
بزيارة المواقع التاريخية ما يقوم األستاذ  ه دائمابأنمن عينة الدراسة أكدوا  %19.28الثانية 
 ".أحيانااختاروا البديل " %16.19، و تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة رفقتهم
ولى بناء شخصية التلميذ على المدرسة قبل كل شيء مؤسسة تربوية تتحمل بالدرجة األف   

، قق الغايات االنسانية و التنمويةاء يحالمستويات العلمية و الثقافية و النفسية و المعرفية، بن
نا التساهل في التعاطي مع أي عنصر  من عناصر هذا التنظيم االجتماعي، ومن هنا ال يمكن

التربوية، و في هذا االطار ال  للمنظومة فكل األجزاء تتكامل من أجل تحقيق األهداف الكبرى 
تماما، وظيفة تربوية، بل على النقيض  يمكننا النظر إلى النشاطات الترفيهية على أنها ال تؤدي

همية عن غيرها التي تتم داخل أسوار القسم، و هذا النشاط يدخل ألن هذه النشاطات ال تقل أ 
ضمن إطار التربية غير مقصودة، إذ تعتبر الرحالت نشاط مدرسي األكثر شيوعا، باعتباره 

دة للتلميذ، بمعنى المزاوجة بين إحدى نشاطات التسلية و الترفيه و في نفس الوقت تعود بالفائ
من خالل خلق التوازن بين ما هو مسل و ما هو مفيد إن زيارة  و التعليمي جانبين الترفيهي

الواقع التاريخية و حتى األثرية، يمكن ربطها بجانب تنمية المعلومات و المعارف  التاريخية 
ـــالجديدة مما توسع أفاق التلمي ــذ، و التي تكتـــ ذ ــــة للتالميـــــة في الذاكرة الجماعيـــــهمية بالغسي أ ـــ

 و تقديم بعض الشروحات حولها.
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 يشجع األستاذ التالميذ بمطالعة الكتب التاريخية." 46العبارة:
عشر من بين العبارات التي تؤكد على "دور األداء  رابعحازت هذه العبارة على الترتيب ال   

و هو متوسط  1.66بلغ  حسابيية الثقافية للتلميذ" بمتوسط التربوي لألستاذ في تعزيز الهو 
ضعيف نسبيا مقارنة بالمتوسطات السابقة، حيث تمركزت إجابات المبحوثين حول البند السلبي 

ا" الذي بلغ عددهم  فندوا هذه العبارة، و تليها  %54.28: ـــــتلميذ بنسبة مئوية قدرت ب 228"أبد 
يؤكدون أنه أحيانا ما يشجع األستاذ التالميذ  %24.7بنسبة  مباشرة في المرتبة الثانية و

تلميذ من عينة الدراسة البديل االيجابي  88، و الرتبة األخيرة اختار بمطالعة الكتب التاريخية
، و من خالل هذه االجابات نالحظ تشتت في آراء المبحوثين و الذي %20.95"دائما"بنسبة 

 .0.72:ــــــرت قيمته بيؤكده االنحراف المعياري الذي قد
على أن يصبح قارئا خبيرا، مرتبطا بالكتاب ومصادر المعرفة طيلة حياته  إّن مساعدة التلميذ   

ال يعد هدفا يسيرا، ومع ذلك فإّن معظم الدول المتقدمة اآلن تعمل بجد وثبات على تحقيق هذا 

وين النفسي والعقلي والعاطفي الهدف النبيل، لما للقراءة من أهمية عظمى في التأثير على التك

للمتعلمين، سواء كان ذلك في حياتهم المدرسية أو الشخصية، في حاضرهم أو مستقبلهم، فقد 

أثبتت الدراسات أّن الطالب الذين ينخرطون في برامج قرائية حّرة غير مقيدة بالمنهج يتفوقون 

الشفوية، ويميلون إلى الهدوء  على نظرائهم في الحصيلة اللغوية، ويتميزون في كتاباتهم ولغتهم

والثقة بالنفس أثناء المناقشات، ويظهرون نضجا أعلى من عمرهم في تفّهم وجهات النظر 

   1المغايرة، ويتقبلون الرأي اآلخر، ويحققون نجاحا ملحوظا في حياتهم المدرسية واالجتماعية.

                                                

، 12/3/2014بتاريخ: awqaf.org.kw www. ، نقال عن: دور المكتبة المدرسية في تشجيع القراءةلطيفة النجار، : 1 
 .13:34الساعة 
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، متع بالثقة، وقوة الشخصيةباب تتلقد أصبح التعليم الحديث يركز على تنشئة أجيال من الش   

و ارتباطهم و معرفة أهم الشخصيات التاريخية، من خالل تشجيع األستاذ لتالميذه بمطالعة 

ن شك أ ال الكتب التاريخية لما لها من أهمية في تكوين الشعور بالمواطنة و الوالء لديهم، و مما

هؤالء هم الذين سيقع على  حين يفعل ذلك يعلم أن واألستاذ التالميذ سيجدون متعة في ذلك،

تصبح ومثل هذه األجيال من الشباب ال يمكن أن  ،م بناء المستقبل، وحفظ أمانة الشهداءعاتقه

و التلميذ محصورة في الحصول على  وولّي األمر األستاذفاعلة ومتنامية إذا بقيت أهداف قوة 

 ، والحفظ واالستظهار من أجل ضمان ذلك النقاط و المعدالت

 "يسرد األستاذ للتلميذ قصص أبطال الثورة التحريرية." 47:العبارة
من بين العبارات الدالة على "دور األداء التربوي  رتبة التاسعةحازت هذه العبارة على ال   

ـــضعيف قدر ب حسابيلألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ"، بمتوسط  و بانحراف  1.91:ـــ
في آراء المبحوثين حول هذه العبارة، تمركزت معظم قسام اندال على وجود  0.81معياري 

ـــــ" بنسبة قدرت بحول هذه العبارة عند البديل "أحيانااالجابات  نصف  تفوق  %37.1: ــ
يسرد لهم قصصا عن أبطال الثورة ،تليها الرتبة الثانية  أحيانا ما أن األستاذ المبحوثين يؤكدون 

أما الرتبة الثالثة فقد  ريبة جدا من النسبة السابقة،و هي ق من عينة الدراسة %35.5نسبة 
 .على محتوى هذه العبارة من العينة %27.4بنسبة  يناختاروا البديل "دائما" مؤكد

يقوم األستاذ بتأصيل تاريخ الوطن في نفوس التالميذ من خالل سرد قصص التي تنمي الروح 
رية تزرع في التالميذ معنى الوطنية و حب الوطن، إن قص قصص أبطال الثورة التحري

بطال و االفتخار ، و بث الوعي فيهم بتاريخ وطنهم و انجازات األالتضحية و فداء الوطن
مجموعة من الطرق  إلى سرد قصص األبطال باإلضافة يتبنىأن  عليه وبتاريخ الجزائر،

يؤكده لنا واألساليب لمحاولة ربط التالميذ بتاريخ وطنهم، من خالل عمل مجلة تاريخية كما 
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محمد عبد العزيز الغرباوي في دراسته، استخدام مدخل التاريخ المحلي في تدريس التاريخ 
وقياس فعاليته في رفع مستوى المعرفة التاريخية وتنمية قيمة االنتماء الوطني لدى تالميذ 
الصف الثالث اإلعدادي.مجلة تاريخية بعنوان مظاهر مقاومة الشعب المصري للغزو 

ـــاح عن الزعيـــــور الصبــــة في طابــــأو إلقاء كلماألجنبي، ، 1919ول ودوره في ثورة ـم سعد زغلــ
أو من خالل إعداد ألبوم يضم الشخصيات التاريخية،مع تسجيل تعليق عن كل 

لزعماء المقاومة الشعبية ضد الغزو االستعماري  شخصية،مسرحة بعض األدوار التاريخية،
يساهموا و  لطرق يتعرف التالميذ أكثر ويتمسكوا أكثر بتاريخ وطنهم،لمصر، ومن خالل هاته ا
وأمجاد األمة من خالل المشاركة الفعالة في إحياء هاته المناسبات،  ،في المحافظة على التاريخ

وتقديمها بأبسط الطرق؛مثال يوم حول شهيد من شهداء الواجب الوطني أو من خالل شريط 
 .1ة بالمناسبة وغيرهاوثائقي تاريخي، أو مجلة حائطي

 
 " تنمية اعتزاز المتعلمين باللغة العربية." 48العبارة:

االستبيان  استمارةمن بين عبارات المحور الثاني من  لسادسجاءت هذه العبارة في الترتيب ا   
ــــ" دور األداء الترب ــاذ في تعزيـــوي لألستـ ــة الثقافية للتلميــز الهويـ  2.06بلغ  بيحساط ــــمتوسب" ذــ

ـــو بانحراف معياري قدر ب بين إجابات المبحوثين حول هذه  انقسامدال على وجود  0.80: ـــ
تليها في  من عينة الدراسة، و % 35.5" بنسبة عند البديل "أحيانا حيث تمركز بعضهم العبارة،

لسابقة بلغت تكاد تكون مطابقة لتلميذ من عينة الدراسة و بنسبة  148 الرتبة الثانية بتكرار
بتنمية اعتزاز المتعلمين باللغة ما يقوم األستاذ دائما " مؤكدين أنه دائمااختاروا البديل " 35.2%
يقوم  أبدا المن مجموع عينة الدراسة أكدوا أنه  %29.3، يليها في الرتبة الثالثة و بنسبة العربية

 ألستاذ بتنمية اعتزاز المتعلمين باللغة العربية.ا

                                                

  1: خوني وريدة، دور المدرسة في تنمية قيم االنتماء الوطني، نقال عن : Manefest.univ-ouargla.dz بتاريخ:2014/9/14 الساعة: 15:56.
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وجه ال يتعارض مع زام بالمحافظة على مكانة اللغة العربية ) لغة رسمية ( هذا التإن االلت   
ــا يرفض تعلــة، إذ ال يوجد أحد بيننـالعصرنإرادة التفتح و  ـــم اللغـ ـــات األجنبيــ  د،ـوى جيـــة و بمستـ

 و إنما يرفض أن تحتل هذه اللغات أو بعضها مكانة ليس لها الحق فيها.
أن القوى الداعية للتوجه الوطني العربي "  في هذا الصدد وفيسور بلقاسم سالطنيةو يقول البر 

ـــة اكتساح الثقافـــــع فرملــــاالسالمي لم تستط ي ـــادة االعتبار للموروث الثقافـــــة و من إعــــــة الغربيـ
لتعليم و التكوين و قاعدته اللغوية و المتمثل في اللغة العربية، و بهذا كانت الهيمنة لذوي ا

 1الثقافي و السياسي الذي تشرف عليه االدارة الفرنسية."
ـــــة اللغـــــــإن أهمي    ــــة العربيــــ ـــننا الحنيف و ال لغة ديـــــا لغـــــط في كونهـــــة ال تكمن فقـــ ــــة تراثنــ ا و ــ

، فالتخلي عنها هو بمثابة اسقاط بل باعتبارها الغة التي نتعلم بها و نقرأ و نفكر حضارتنا،
للفكر التربوي، على اعتبار أن هناك ما يروج بالقول أن اللغة العربية ال تستطيع استيعاب 
العلم، و أن اللغة العربية تعد حاجزا و عقبة للوصول إلى المعرفة العلمية، و في هذا صدد 

عن لغتهم األم و مع ذلك  الو يتخأعطي مثال و قد قرأته في إحدى الكتب عن اليابان أنهم لم 
هم من بين الدول المتقدمة اقتصاديا و من الدول التي تنتج المعرفة العلمية، نحن نقول ذلك 
ألنه في الجزائر حاليا أنصار األمازيغية يطالبون بتعميمها على كل الجزائريين باعتبارها اللغة 

زيغ فقط، و لكن ليس من حقهم أن األصلية، من حق الجزائريين كلهم االفتخار بها وليس األما
 يفرضها على كافة الجزائريين.

بلغته العربية، على اعتبار مفهوم  هذا و يوجد توجه آخر يقلل من اعتزاز المواطن الجزائري    
لألسف الشديد، على أن اللغة الفرنسية تعد لغة الترقية االجتماعية، حيث أصبح التكلم  خاطئ

ية متحضرة، إن ة للتمييز االجتماعي و االنتماء إلى طبقة اجتماعباللغة الفرنسية ميزة أساسي

                                                
، سلسلة علم االجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة، المجتمع العربي التحديات الراهنة و أفاق المستقبل: بلقاسم سالطنية، 1

   .233، ص 2000، 1999



تحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائج        الفصل السادس                                                                                     

279 

 

، تصوب للتلميذ عن طريق األستاذ و تفانيه في ذلك يحقق االرتقاء العلمي هذه الرؤى الخاطئة
 و االجتماعي على حد سواء.

 "يصحح األستاذ للتالميذ األخطاء ) التركيبية و النحوية (49العبارة: 
من بين العبارات الدالة على "دور األداء التربوي  رتبة الثالثةعلى الحازت هذه العبارة    

ــــقدر بحسابي  بمتوسط للتلميذتعزيز الهوية الثقافية لألستاذ في  و بانحراف معياري  2.19:ـ
في آراء المبحوثين حول هذه العبارة، تمركزت معظم  دال على وجود اتفاق نسبي 0.73

ــــ" بنسبة قدرت بحياناد البديل "أاالجابات حول هذه العبارة عن يعارضون أن   %42.57: ــ
 %37.85 الرتبة الثانية نسبة، تليها يصحح للتالميذ األخطاء ) التركيبية و النحوية (األستاذ 

كدين فقط أنه دائما ما يقوم األستاذ بتصحيح " مؤ من عينة الدراسة اختاروا البديل "دائما
من العينة  % 18.57، و تليها في الرتبة الثالثة و بنسبة للتالميذخطاء التركيبية و النحوية األ

 .يرون أنه أحيانا ما يقوم األستاذ بالتصحيح
يقع على عاتق األستاذ مهمة كبيرة تتمثل في تنمية الثروة اللغوية و التراكيب النحوية    

ذة، أو شعراء أو أدباء، ـــــساتاختزان خبرات اآلخرين قد يكونون أللتالميذ، من خالل دفعهم إلى 
ــا إثــو تمثل أفكارهم و أساليبهم، ومن خالل أيض ـــارة شغف التـــ ــالميذ إلى المزيــ الع ـــــد من االطـــ

 و القراءة المتنوعة التي تثري المفردات و األفكار أي بعبارة أخرى تنمية الميول نحو المطالعة.
الصحيحة و تكوين المهارة اللغوية  العادات اللغوية " العمل على تكوين المهارات اللغوية و   

المتقن في الوقت و الجهد القائم على الفهم، يساعد على ذلك الممارسة و التكرار،  األداءتعني 
وذلك في مواقف حية و متنوعة و بصورة طبيعية، و للتوجيه و القدوة الحسنة و التعزيز دور 

 1كبير في اكتساب المهارات اللغوية."
 
 

                                                

  1: حسن شحاتة، مستقبل ثقافة الطفل العربي، مرجع سبق ذكره، ص 77.
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 يشجع األستاذ التالميذ بنظم بعض األبيات الشعرية." 50العبارة:
ر األداء من بين العبارات التي تؤكد على "دو  عشر لخامسا حازت هذه العبارة على الترتيب   

و هو متوسط  1.64بلغ  حسابي" بمتوسط التربوي لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ 
 240دال على وجود اتفاق حول هذه العبارة، حيث اتفق  0.81، و بانحراف معياري ضعيف

نظم  علىا أبد   شجعهميال يرون أن األستاذ  %57.41" بنسبة سلبي "أبداعلى البديل ال ذتلمي
لمبحوثين البديل ااختار  %21.66، مباشرة في الرتبة الثانية و بنسبة بعض األبيات الشعرية

تكاد تكون ، و تليها في المرتبة الثالثة و بنسبة 420تلميذ من أصل  91و بتكرار  "أحيانا"
 هذه العبارة. أيدوا %21.19مطابقة للنسبة السابقة 

عادة ما يدرب األستاذ المختص في اللغة العربية المتعلم على استكشاف مواطن الجمال في    
د يدفع اللغة و ثرائها، مقارنة باللغات األخرى و ذلك بعرض نماذج نثرية و شعرية، و ذلك ق

محاولة الفهم و التحليل و التقويم للعمل التلميذ ال محالة إلى تذوق األدب العربي، و يحفزه على 
األدبي، و من خالل وصول التلميذ إلى هذه المرحلة من المعرفة األدبية،تتكون لديه ثروة لغوية 

تابة قصص تدفع إلى االبداع و االنتاج،تتجسد في محاوالت لنظم أبيات شعرية، أو حتى ك
 أدبية.

 "تعويد التالميذ على التحدث باللغة العربية."51العبارة: 
" دور األداء التربوي لألستاذ الدالة علىمن بين عبارات  ألولجاءت هذه العبارة في الترتيب ا   

بانحراف معياري قدر  و 2.34بلغ  قوي  حسابيفي تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ" بمتوسط 
 حيث تمركز أغلبيتهم بين إجابات المبحوثين حول هذه العبارة، انقسامل على وجود دا 0.81:ـــــب

عينة الدراسة، و تليها  420أصل  من تلميذ 221و بتكرار % 52.61" بنسبة عند البديل "دائما
" حياناأ" اختاروا البديل %28.85تلميذ من عينة الدراسة بنسبة  121في الرتبة الثانية بتكرار 

باللغة العربية، يليها في الرتبة الثالثة و بنسبة يعودهم على التحدث أحيانا األستاذ  أنمؤكدين 
 بتعويدهم على التحدث باللغة العربية.يقوم األستاذ  نفوا أنمن مجموع عينة الدراسة  18.57%
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"إن حسن تعليم اللغة العربية واجب قومي و إنساني و إسالمي و هو أوجب على المؤسسات    
مية، و فرض عين على كل معلم في كل مرحلة من مراحل التعليم سواء كان مختصا في التعلي

تعليم اللغة العربية أو مختصا في تدريس مادة دراسية أخرى، حيث إن المحافظة على لغتنا 
 1الفصحى محافظة على بقاء هويتنا العربية االسالمية."

العمل التربوي، و هذا  فصحى من أولوياتإن تعويد التالميذ على التحدث باللغة العربية ال   
العامة للنظم التربوية، إن التفريط  المبادئعند وضع  العربية الهدف تشترك فيه العديد من الدول

و عامل لهدم الروابط االجتماعية و تماسك  في اللسان القومي هو تفريط في الهوية الثقافية،
و دعت لترك اللغة في الجزائر،  2015ة المجتمع ووحدته، إن األصوات التي نادت في صائف
ـــاء الوطن الواحــــؤدي إلى التفكك بين أبنــــالفصيحة و التعليم باللغة العامية هي دعوات قد ت د، ـ

 اعتقاديية في الجزائر متنوعة و متعددة، و هذه الدعوات حسب و نحن نعلم أن اللهجات العام
ـــهي ضرب في صميم العروب ـــة و الهويــ  ة التربية بن غبريط تلك الشائعات،ة ككل، مع نفي وزير ـ
 و فندتها جملة و تفصيال .

ا و متفاوت، لكي يظهر أنه يوجد تعدد لغوي واضح    إن موقع اللغات في الجزائر مختلف جد 
بالجزائر و مفروض بحكم الواقع سواء تم االعتراف به أم ال من قبل الجهات الرسمية، فالواقع 

ئري يوضح أن درجة استعمال اللغات في الجزائر ليس متماثال، حيث تعد  اللغوي الجزا
اللهجات العامية الجزائرية على السوق الشفوية، و تحقق تواصال بين المجموعات اللغوية 
المختلفة، أما اللغة العربية الفصيحة و اللغة الفرنسية فال تستعملها إال طبقة من المثقفين و في 

متفاوتة و األماكن االدارية، كما أن مدارس و الجامعات و المساجد بنسب أماكن واضحة نحو ال

                                                

  1المرجع السابق نفسه، ص 81.
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مازيغية، له تأديتها المختلفة من منطقة ألخرى، و قد يوجد بينها اختالفات واضحة ) شاوية األ
  1و قبائلية و مزابية...( .

 "تنمية الوازع الديني لدى التالميذ "52العبارة: 
من إستمارة االستبيان "  الثمن بين عبارات المحور الث الثانيءت هذه العبارة في الترتيب جا

ــــز الهويــــوي لألستاذ في تعزيدور األداء الترب ــــيمتوسط ب" ذـــة للتلميـــــة الثقافيــ  2.28غ ـــــبل حساب
بين إجابات المبحوثين حول هذه انقسام دال على وجود  0.65: ــــبانحراف معياري قدر ب  و

من عينة الدراسة،  %48.85" بنسبة االيجابي "دائما رة، حيث تمركز معظمهم عند البديلالعبا
 %31.2 :ـــــقدرت ب  تلميذ من عينة الدراسة و بنسبة 131و تليها في الرتبة الثانية بتكرار 

ــــوم األستـــما يقا ــــفقط أحيانن أنه ـــ" مؤكدياأحياناختاروا البديل " وازع الديني عندهم ـــة الــــاذ بتنميـ
 %20، يليها في الرتبة الثالثة و بنسبة عينة الدراسة 420تلميذ من أصل  131و ذلك بتكرار 

 ينمي الوازع الديني للتلميذ.األستاذ نفوا أن من مجموع عينة الدراسة 
نقطة تحول نظرة الغرب إلى االسالم و المسلمين، حيث  2001سبتمبر  11تعد أحداث    

ى المسيطرة على النظام العالمي هجمات عدائية على المسلمين، و حتى تطاولوا شنت القو 
برسومات تمس الرسول محمد صلى هللا عليه و سلم، كما مارسوا أيضا أساليب عديدة على 
المستوى الفكري، و اعتبروا العرب و المسلمين مصدر يهدد أمنهم و استقرارهم، و من ثم 

م الجهاض الحضارة العربية، و هي رؤية جاء بها مفكروا فينبغي إجهاض امكانيات االسال
ــرف  ـــالم  بالتطــ الغرب من بينهم فرنسيس فوكوياما و صموئيــــل هتنغتون، و حاولـــــوا ربط االسـ

 و االرهاب 
إن النظرة العدائية للغرب نحو المسلمين، شكلت ما يسمى الفهم الخاطئ لمبادئ الدين    

 بالتعصب و الغلو. االسالمي و ارتبط

                                                

، جامعة محمد مظاهر التعدد اللغوي في الجزائر و انعكاساته على تعليمية اللغة العربيةلهدى حسني، : باديس لهويمل، نور ا1
  114ص  .9:56، الساعة:11/7/2015بتاريخ:   revue.ummto.dz: خيضر بسكرة، نقال عن
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إن األستاذ يلعب دورا هاما من خالل تقديم القدوة الحسنة و المثالية للتالميذ، و يقع على   
انهم، و تكوين ما يسمى دعاتقه تنمية الفكر االسالمي السليم و الواضح في عقولهم ووج

 اجتماعيافيه  مرغوب و امداد التلميذ بالقيم الموجهة للسلوك ال الوازع الديني وبالضمير الديني أ
صعب األساليب لبلوغ و زرع هذه القيمة تعد من أ و عقائديا، أن اساليب التي يستخدمها األستاذ

على االطالق، و عليه فمن الضروري تقيد األستاذ بالمرونة في األساليب و الوسائل التي 
 يطبقها للوصول إلى هذا الهدف التربوي.

محوري في بناء المجتمع الجزائري تاريخا و حضارة، و في  إذ يضطلع  الدين االسالمي بدور  
تشكيل سمات أفراده ثقافة و قيما و عادات منذ بزوغ فجره و حتى اآلن، فهو دين الدولة 
تسترشد بمبادئه السامية و قيمه النبيلة في تنشئة األجيال القادمة على هدي من تعاليمه لتحقيق 

 ى الوسطية ، نابذة بذلك الغلو و التطرف فكرا و سلوكا.الحياة الكريمة للفرد، التي تقوم عل
 "يحاول األستاذ حماية التالميذ من التطرف الديني " 53العبارة:

من بين العبارات التي تؤكد على "دور األداء التربوي  ألخيرةحازت هذه العبارة على الرتبة ا
و هو متوسط  1.48بلغ  ضعحسابي  لألستاذ في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ " بمتوسط

دال على وجود اتفاق حول هذه العبارة، حيث اتفق  0.77، و بانحراف معياري جدا ضعيف
يحاول حمايتهم من يرون أن األستاذ ال  %67.14على البديل السلبي "أبدا" بنسبة  ذتلمي 282

وثين البديل اختار المبح %16.96مباشرة في الرتبة الثانية و بنسبة و تليها ، التطرف الديني
أيدوا  %15.95، و تليها في المرتبة الثالثة و بنسبة 420تلميذ من أصل  71"أحيانا" و بتكرار 

 .هذه العبارة
شعوب مقياسا  لتقدم ال على مر العصور و االجتماعيةأساسية في حياة  ركيزةناشئة فكر ال ديع 
  جميع نظمه ع الذي تتكاتففي أولويات المجتم هامة ةحتل األمن الفكري مكانيت، و احضار الو 

 من  التلميذ  تحمي فعالة  آليةذلك، خاصة النظام التربوي بجميع أنساقه الفرعية يعد  لتحقيق
كاألحمدية و القليانية و الشيعة، فهذه األفكار الدينية الغريبة  ،تغلغل التيارات الفكرية المنحرفة
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ضرورة تماعي ككل، و من هنا تصبح  عن المجتمع الجزائري و ثوابته، قد تزعزع البناء االج
 .لتحقيق األمن واالستقرار االجتماعي لمحاربة هذه األفكار المتطرفةملحة 

قول أيضا إلى حماية الع يهدفو األستاذ باعتباره أهم مكون من مكونات العملية التعليمية    
منية لحماية ، بل األمن الفكري يتعدى ذلك كله ليكون من الضروريات األالتطرف الدينيمن 

ـــالمكتسبات والوقوف بحزم ضد كل ما يؤدي إلى اإلخ   ــــع وازن المجتمـــو بت يــــالل باألمن الوطنـ
 و تماسكه.

 تبنى عليها الذي ساستمثل األ ه التيثوابت ، وحفاظ على هويتهلكل مجتمع يهدف إلى ال   
ـــشخصي المجتمع  الرابط الذي يربط بين طرفة األفراد في المجتمع، و تعد حماية الفكر من التـ

و التي  قضايا الدولية الراهنة،وتكيف ردود أفعالهم تجاه ال هم،سلوكأنماط حدد تأفراده وت و
 .تنظيم داعشبطلها أصبح 

و حتى نحقق ثقافة السالم فنجعلها واقعا البد من تغيير االتجاه تغييرا جوهريا في الكثير من    
أثيرها المشترك على المجهودات الساعية إلى تحقيق السلم و العدالة المجاالت الثقافية و في ت

ــن ذلك لن ينقـــــي فإاالجتماعية، و حتى لو بدت هذه المحاولة ذات طابع يتوب ا ـــــص من قيمتهــ
و المعلوم أن صعوبات قابليتها للتحقق بينة للعيان بل يمكن عالجها بدفع أقوى، إن مساهمة 

لسالم تمثلها أهداف األلفية و المبادرات المضاعفة للجماعة الدولية، فهي في تحقيق ثقافة ا
تتوجه نحو قيم مركزية لثقافة السالم.
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 للفرضيات: جزئيةالنتائج المناقشة  -5
 للفرضية األولى: جزئيةالنتائج المناقشة  5-1

 للفرضية األولى : يبين النتائج الجزئية15جدول رقم 
المتوسط  رقم العبارة

 سابيالح
درجة 
 الموافقة

المتوسط 
 الحسابي العام

االنحراف 
المعياري 

 العام

درجة 
الموافقة 
 العامة

 أحيانا 0.77 1.88 دائما 2.34 7
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،8 ،9 
،10 ،11 ،12 ،13 ،14 
،15 ،17  

(1.89-
2.11) 

 أحيانا

 أبدا 1.65 16
 

داء التربوي ر المستقل و المتمثل في األالفرضية األولى و المتعلقة بالمتغي خصفيما ي   
و المتغير التابع القيم االجتماعية، تبين أن درجة الموافقة عليها من قبلهم جاءت  لألستاذ

الذي ينم عن   0.77و بانحراف معياري بلغ   1.88كلي بلغ   حسابيبمتوسط  متوسطة،
-1.65ثين ما بين ) عدم تركز اجابات المبحوثين و تشتتها، و تراوحت إجابات المبحو 

 ( أي مابين المنخفضة و المرتفعة، و تصور التالميذ نحوها فحصلت العبارة :  2.34
يشجع األستاذ التالميذ على التعاون في القيام بأنشطة داخل القسم" على أعلى قيمة و على -

 .2،34لصالح القائلين دائما بمتوسط حسابي بلغ % 53،57:ـنسبة قدرت ب
 :" يشجع األستاذ التالميذ على حفظ األمانة" و بنسبة ل قيمة للعبارة في حين عادت أق

و هذه النتائج تشير إلى أن االداء التربوي لألستاذ يؤدي دورا متوسطا في تنمية القيم 
 االجتماعية للتلميذ حسب وجهة نظرهم، و كانت أهم العبارات التي دلت على ذلك:

 .بغب األستاذ التالميذ بزيارة األقار ير -
 ينمي لدى التالميذ سلوك التواضع. -
 يشجع على المحافظة على أسرار األصدقاء.-
 يحث على الوقوف إلى جانب األصدقاء وقت الشدة.-
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هذه النتيجة إلى اكتفاء األستاذ بإتباع المنهاج الدراسي فقط و ال ينمي هذه  ترجعو قد    
البرنامج و قصر المدة المخصصة  القيم خارج هذا االطار، قد يعود ذلك إلى كثافة محتوى 

التي  جة إلى غياب بعض األنشطة المدرسية ) الغير صفية (لذلك، و قد ترجع هذه النتي
توجه لتنمية مثل هذه القيم االجتماعية، على سبيل المثال قيمة مساعدة المحتاجين، يمكن 

 يذ المحتاج، بحيثتنميتها من خالل توجيه التالميذ إلنشاء صندوق للقسم وظيفته دعم التلم
يقوم المتعلمون ميسوري الحال تقديم مبالغ رمزية من حين إلى آخر، هذا ما يغرس في 

ــم، و قد ترجع أيضا إلى عدم نفوسهم معاني االيثار و اال نتماء إلى زمالئــــهم و الشــــعور بهــ
ب التسيير المتبع تكاثف جهود األطراف الفاعلة بالعملية التعليمية، كالطاقم االداري و أسلو 

 في المؤسسة التربوية. 
العلي محمود حيث وجدت يال و هذه النتائج تتفق مع ما توصلت إليه الباحثة دراسة فر   

توجد فروق ذات داللة احصائية في منظومة القيم االخالقية حسب متغير الجنس أنه "
العطاء، االعتراف  ، الوفاء بالوعد، التسامح وةمانلصالح االناث، في قمة الصدق و األ

بالجميل، الحياد و النزاهة، أما قيمتا االخالص و احترام الكبار فكانت غير دالة احصائيا. 
م االجتماعية حسب متغير االختصاص يهناك فروق غير دالة احصائيا في منظومة الق

 األدبي ( و ذلك في قيمة المساواة لصالح العلمي فقط. -الدراسي) العلمي
القيم حثة في النتائج المبينة أعاله بين هذا و ذاك، فعموما نستطيع القول أن و رأي البا   

االجتماعية تعمل كقوى اجتماعية في تشكيل اتجاهات االختيار عند األفراد و هي توجه 
السلوك االنساني االجتماعي نحو األهداف. فالقيم هي القوى الحقيقية التي تحرك حياتنا 

 معيار الذي بدوره يحكم على الفعل بالصواب و الخطأ.االجتماعية، و هي تشكل ال
و المؤسسات التربوية من الوسائط االجتماعية التي تولي اهتماما بالغا بالقيم، حيث تهتم    

ـــبالمناهج بما فيها من دروس و أنشط ـــم و توصيلهــــددة بإيصال القيــــة متعــ ــى التالميــــا إلـ ذ، ــ
أقوى كلما كانت األساليب ناجحة و طرق التدريس قائمة على أسس سليمة ون التأثير ـــو يك

ون بكفايات تدريسية جيدة، إن إشاعة روح األلفة و المحبة ــــوم بها أساتذة يتمتعـــــو حديثة يق
و التعاون بين الجميع يساعد على ترسيخ هذه القيم، و ال يختلف اثنان على أن األستاذ ال 

 االجتماعية و منشئا تالميذه عليها ما لم يكن قدوة للتالميذ في سلوكه. يكون حامال للقيم 
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و من هنا ترى الباحثة أن منظومة القيم االجتماعية عندما توفر لها المؤسسات التربوية    
المناخ المالئم لممارستها، ستكون لها معنى ساميا لدى التالميذ مما ينعكس إيجابا على 

 المجتمع ككل.
يؤكده بارسونز بقوله أن عملية التفاعل بين القائم بالسلوك و بين االفراد االخرين و هو ما   

ل ــــفي جماعته، يمكن أن تعكس صورة مصغرة لألنساق االجتماعية ألن التفاعل يشم
ـــالعن ــــوي عليهـــــطـــنــــي تــــر التـــاصــــ ــا النـ ــظـ ـــ ــــي القــــة فــــلــــتمثــــة، مــــاالجتماعي قاــــم و األنسـ ـــيـ م ـ

و المعتقدات و المعايير الثقافية و االجتماعية و الجمالية، و هكذا تبدو العناصر المختلفة 
ــــــة في نســــالمتضمن ــــق القيـ ــوالـــــم و قـ ـــ ـــو ك راـــــــب األفكـ ــــها مستمــــأنــ ـــة بضـدة و متصلـ رورات ــ

 1السلوك و التفاعل االجتماعي. و محددات
تؤدي وظيفة أساسية في المجتمع و هي ضبط سلوك أعضاء  ةكما أن القيم االجتماعي    

و رافد من روافد تماسك األفراد في  المجتمع، بحيث تصبح دعامة قوية للنظام االجتماعي،
ئح المجتمع، لذلك المجتمع، ألنها تعمل على إقامة نقاط التقاء متفق عليها من قبل جميع شرا

فإن منظومة القيم االجتماعية التي يتبناها الفرد و المجتمع و الدولة في حقيقتها المحرك 
لشخصية  يألفكار و أفعال هذه األطراف جميعا، إضافة فهي تمثل المكون األساس ياألساس
ـــالمجتم ــع،  إن حــ ــــرص األســ ـــية قيم التعــــاتذة على تنمــ اء و االحترام ـــار و الوفـــــااليثاون و ــــ

 المنظومة التربوية في الجزائر. و التسامح و التراحم، من أهم األهداف التي تسعى إليها
كسابهم القيم االجتماعية، و تنميتها في تربوية تؤثر في تربية الناشئة و إفالمؤسسات ال    

لى سلوك و عمل مرتبط بالواقع، كما لتجسيد هذه القيم إنفوس التالميذ، و إتاحة الفرصة لهم 
أن الغايات التي تسعى المتوسطات تحقيقها، هي دعم القيم السائدة في المجتمع و تنميتها 

 لدى التالميذ بصورة صريحة أو ضمنية.
ــإن جوه    لوك االجتماعي للتلميذ يقوم على مبدأ النظام و االلتزام بالقيم االجتماعية ــر الســ

ي يتمثلها من خالل العالقات االجتماعية القائمة بين األطراف المكونة للبيئة و المعايير الت
االجتماعية للمؤسسة التربوية، إذ تؤدي دورا كبيرا في تحقيق التوافق بين التلميذ و المحيط 

                                                

  1: أحمد خشاب، التفكير االجتماعي دراسة تكاملية للنظرية االجتماعية، دار النهضة بيروت، دون سنة، ص 657.
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الذي يعيش فيه، فهي تربط بين البناء االجتماعي و الشخصية الفردية، فالمنظور القيمي يعد 
 .اآلخرينالشعور الواعي لدى الفرد بالذات و  من أوضح مصادر

"إن أهداف السياسة التربوية، كونها أداة تشكيل شخصية الفرد ضمن الجماعة التي ينتمي    
إليها، و هي بذلك تعمل على تزويد المجتمع بالموارد و الكفاءات البشرية، مع األخذ 

ـــــل الجهــــات الفاعلـــــة في وضـــع المخططات بالسياسة العامــــة للدولــــة بعين االعتبــــار من  قب
و التصورات، اتخاذ التدابير الالزمة لتحسين العملية التعليمية، كما أنها أداة لترسيخ سلوكات 
، امؤهلة، فالنظام التربوي بجانب األسرة ينمي القيم و معايير السلوك المرغوب فيه اجتماعي

 1ولية االجتماعية لدى الناشئة."مما يساهم في زيادة الحس بالمسؤ 
 للفرضية الثانية: النتائج الجزئية 5-2

 للفرضية الثانية : يبين النتائج الجزئية16جدول رقم 
المتوسط  رقم العبارة

 الحسابي
المتوسط  درجة الموافقة

الحسابي 
 العام

االنحراف 
المعياري 

 العام

درجة 
الموافقة 

 العامة
 اناأحي 0.96 1.91 دائم ا 2.42 34
18 ،19 ،20 ،21 ،22 
،23 ،24 ،25 ،26 ،27 
،28 ،29 ،31 ،33  

(1.69- 
2.12) 

 أحيانا  

ا 1.66، 1.57 32، 30  أبد 
 

و يستخلص من متوسط أراء املبحوثين حول دور األداء التربوي لألستاذ في ترسيخ قيم    

دال   0.96انحراف معياري و ب  1.91العام قد بلغ    حسابياملواطنة للتلميذ."، أن املتوسط 

على وجود تشتت في أراء املبحوثين، هذه النتيجة تشير إلى وجود دور متوسط لألداء التربوي 

 : لألستاذ في ترسيخ قيم املواطنة للتلميذ، و كان على رأسها العبارات

                                                
1 :Mohamed Souali, Les politiques D’éducation, Imprimerie Najah al Jadida, Casablanca, 
2010, p 35. 
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حث األستاذ التالميذ على التضحية من أجل أمن الوطن، يعلم التلميذ واجبات الوطن -
  عليه،

ميذ فرص التعبير عن آرائهم يتيح للتاليحث المعلم على أهمية االفتخار برموز الوطن، -
  .بحرية

االستفادة من المناسبات الوطنية في تعميق حب الوطن في  ،يعلم التلميذ حقوق الوطن عليه-
 نفوس التالميذ،  

 .ينمي األستاذ لدى التالميذ االعتزاز بالوطن-
ذ في ترسيخ قيم التي دلت على وجود دور قوي لألداء التربوي لألستا أما العبارة الوحيدة   

 :تمثلت في العبارة التالية المواطنة للتلميذ،
 2.42، بلغ متوسطها الحسابي ظة على الهدوء في المرافق العامةيحثهم على المحاف -

 لصالح القائلين أحيانا. %48،1بنسبة مئوية بلغت 
"يحاول األستاذ إشراك التالميذ في ياتها الدور الضعيف هي: أما العبارة التي حملت في ط 

 ."المدرسيإصالح ما تلف من األثاث 
على ما سبق يمكن لنا القول أن الفرضية الثانية محققة نسبيا، فقد بينت النتائج أن  و بناء     

لغ  و بانحراف معياري ب 1,91العام الدور كان متوسطا و هو ما دل عليه المتوسط الحسابي 
 دال على وجود تمركز في إجابات المبحوثين حول البديل أحيانا. 0,96

افتراض أن  ىعل آلية التعاقد االجتماعي،أن المواطنة تتضمن  المنظرينيرى العديد من 
، و هذه النظريات تقدم فكرا النظام السياسي هو المسؤول عن ترسيخ الشعور بالمواطنة

 ن المجتمع و السياسة.سياسيا و اجتماعيا جديدا، يجمع بي
، كما والدولالذي ينظم سلوك األفراد والمجتمعات  عقيم علي مر العصور المرجعد الت    

واستقراره  الوطنية أنها العامل المهم الذي يسهم في تماسك المجتمع والمحافظة علي هويته
ط المتعددة بين وسيلة مالئمة إلقامة الرواب تالميذويعد ترسيخ قيم المواطنة عند ال وتطوره،
، حيث أن الحياة تتأرجح بين القيم اإليجابية والسلبية ما أنها المحرك للحياة اإلنسانيةاألفراد ك

ن حدث العكس ساد  ،فإذا تغلبت األولى استمرت حياة األمم والشعوب في تطور وعطاء وا 
ة ، وحرصا علي بناء شخصية الطالب في كافة جوانبها وتنمياالستقرارالتخلف وعدم 
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االتجاهات اإليجابية وتنمية مهارات العمل التعاوني وتحمل المسؤولية لديه كان البد من 
باعتبارهم يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع ألن المواطنة  تالميذإرساء قيم المواطنة عند ال

سلوك حضاري يقوم به الفرد لصالح وطنه أو المكان الذي يعيش فيه أو المؤسسة التي 
فهي التزام أخالقي وحضاري مبنية علي قيم ومبادئ اإلنسان السوي تجاه وطنه  ينتمي إليها

 ه.سلوك شخصي وممارسة يومية في حياتومجتمعه حيث تصبح المواطنه لديه عبارة عن 
منذ أن حققت الجزائر سيادتها بالحصول على االستقالل، و تغلغــــل فــــي شعبهــــا الوعـــي    

الوطنية، و هي تراقب التطور و التقدم السريع الذي بلغته المجتمعات و االحساس بالكرامة 
 األخرى و تبذل جهودها لمعرفة مكانتها في العالم و اللحاق بركاب األمم المتحضرة.

إرساء قيم المواطنة عند قائمة علي غاية النظام التربوي الجزائري الفكرة الرئيسة لإن    
حترام القيادة ورموز من قيم منها احترام النظم والقوانين واوما تتضمنه هذه القيمة الناشئة، 

احترام السالم والنشيد  ا فيه منذلك من خالل االلتزام باليوم الدراسي بم ىالوطن ويتجل
واحترام الئحة االنضباط المدرسي ،وتشجيع  ) المئزر (، الوطني وااللتزام بالزى المدرسي

، ونبذ التعصب من لمحافظه علي البيئة المدرسيةعة اواالشتراك في جما، التطوعيالعمل 
 .خالل تعاملهم مع بعضهم البعض وممارستهم لألنشطة معا وتدريبهم علي احترام اآلخرين

"و في نفس السياق يذهب حسن رمعون بالقول: أن اهتمام البحاث في الجزائر انصب في    
راجها في كتب التربية المدنية السنوات األخيرة حول موضوع المواطنة ومضمونها و كيفية إد

بطريقة فعالة، و ذكر من بين الدارسين الباحث فؤاد نوار الذي ركز في دراسته على ضرورة 
في ترجمة المواطنة إلى  ةممارسة المواطنة من خالل تسليط الضوء على دور األساتذ

 1سلوكات على أرض الواقع."

                                                

:1 Hassan Remaoun, Le message de la citoyenneté à travers l’école: le cas des 
manuels d’ducation civique. Etude comparée du cas algerien avec du Maroc et de la 
Tunisie ,L’algerie aujourd’hui: Approches sur l’exercice de la citoyenneté ,Centre de la 
Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, Edition crasc ,Oran , algerie, 2012, p 
229. 
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ي ـــمة أساسية من المهام الموكلة لألستاذ فو من هنا نستنتج أن التربية على المواطنة مه   
ـــوي الجزائــــام التربــــالنظ ـــارهـــــري، باعتبـ ـــاق القيميـــــــق من األنســــا نسـ ـــي المجتمــــة فـ ع، و ـ

المؤسسات التربوية من خالل نشاطاتها المختلفة مطالبة بالعمل وفق البناء المعياري المنظم 
تماعية، و توكل لألستاذ بوصفه عنصرا هاما في العملية التعليمية،مهمة تنمية للعالقات االج

قيم المواطنة لدى التالميذ، و بذلك يلعب دورا هاما في تحصيل المعارف و تثمين التعليمات 
ـــاء روح الــــم في إرســــالمرتبطة بها، و أن يسه  زاز بالهوية الوطنية،ـــاء و االعتـــوالء و االنتمـ

ــا للمتعلــــو مرشدا و موجه ـــم في كيفيـ ــة الشعـ ـــور بالمسؤوليــ ة المشتركة، و الحفاظ على أمن ــ
و سالمة الوطن، و المحافظة على مختلف المرافق و المكتسبات التي يزخر بها الوطن 

ــكموارد المياه و المنشآت و الطاقة و غيرها من المكتسبات، و يقتضي ذلك تطوي ــــتر قدراــ ه ــ
و معارفه خاصة في كيفية تطبيق طرائق التدريس الحديثة التي تحقق هذا الهدف من أهداف 

 النظام التربوي.
و في نفس السياق و بخصوص دور األستاذ في تنمية المواطنة لدى التلميذ، نرى أنه عن    

ى مجرد معرفة طريق القدوة الحسنة أمام التالميذ، و المواطنة االيجابية ال تقتصر فقط عل
التلميذ بحقوق و واجباته فقط، و لكن حرصه على ممارستها من خالل تنمية شخصية 

طنة مبنية على أسس حازمة قادرة على حسم األمور لصالح الوطن، و حتى تكون الموا
 دولة، يتم من خاللها تعريف التلميذن تتم بتربية مقصودة تشرف عليها المتينة، ال بد أ
ة و خصائصها، و يشارك في تحقيق أهداف التربية من أجل المواطنة بمفاهيم المواطن

مؤسسات عدة في مقدمتها المدرسة التي تنفرد عن غيرها بالمسؤولية الكبيرة في تنمية 
ملية المواطنة، و تشكيل شخصية المواطن و التزاماته، و ذلك من خالل كل ما يتصل بالع

الدارسين و البحاث حول العالقة بين طرق التربوية من مناهج و مقررات، " كما يولي 
التدريس الحديثة، التي تشجع  النقاش و تعلم التالميذ كيفية حل المشكالت و تقديم الحجج و 
البراهين، و الدفاع عن أرائهم و لكن هذا كله باحترام آراء اآلخرين، إن تطبيق هذه الطرق 

 طنة على أرض الواقع.الحديثة من شأنها أن تعود التلميذ على ممارسة الموا
على النتائج السابقة للفرضية نستشف أن تنمية قيم المواطنة يتم داخل أسوار القسم،  و بناء    

و نحن نؤكد على أهمية النشاطات التربوية التي تتم خارج القسم تؤدي وظائف اجتماعية 
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األنشطة هامة، حيث تتيح للتلميذ فرص التدريب الميداني خالل المشاركة في مثل هذه 
الهادفة، حيث يمارسون األساليب الديمقراطية و يعرفون مبادئ الحق و الواجب، و تحمل 
المسؤولية، و احترام النظم و القوانين، كما أنها أداة فعالة لتشجيع روح التطوع و مساعدة 

ة تكسب التلميذ مجموعة من االتجاهات المرغوبة ــبعضهم البعض، بمعنى أن هذه األنشط
 فيها.
و في إطار دراستنا التي تختلف عن دراسة بن تركي أسماء من حيث المتغير المستقل و    

التابع و لكنها تشترك في بعد أساسي يمثل نقطة التقاء بين الدراستين أال و هو تنمية قيم 
المواطنة، توصلت إلى نتيجة تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية، حيث اتضح من خالل النتائج 

اتجاههم محايد نحو عبارة:" أعتقد أن النظام السياسي نظاما ديمقراطيا" حيث أن الطلبة 
للبديل  %27.35توزعت إجابات الطلبة بين البدائل الخمس، إذ كانت أعلى نسبة مقدرة ب 

ــن السلبيين أبــــة ترتب البديليـــة متقاربــــة و بنسبـــالحيادي أحيانا و في الرتبة الثانية و الثالث دا ـ
 .%22.87و  %24.66و نادرا على التوالي مقدرة ب 

سماء بن تركي في مؤشر أساسي تشترك فيه تتفق الدراسة الحالية مع دراسة أ كما   
مالك العامة للدولة كواجب اجتماعي و مؤشر رئيسي دال الدراستين" المساهمة في حماية اال

نحو هذه العبارة من  على المواطنة، حيث اتضح من خالل النتائج وجود اتجاه ضعيف
ـــطرف طلبة الجامعة عينة الدراسة و هو ما يؤكده المتوسط الحسابي و المقدر ب و  4.16 ـ

الدال على ممارسة فوق المتوسط بقيم المواطنة باالعتماد على هذا المؤشر، حيث كانت 
ـــمن إجابات الطلب 79.38% ــــــة ذات توجه إيجـــ ا و غالبا و هي ــــائمار البديلين دـــــابي باختيـ

 مؤشرات ايجابية لهذه العبارة.
لى التحليل الوظيفي لعالقة الفرد الميدانية للدراسة و باالستناد إ على النتائج و بناء      

ـــبالمجتمع، و ألن المجتمع هو الذي يتحك ـــم في الفرد و في مساراتــ ـــة و االخالقيــــه الفكريـ ة ــ
ن من خالل التخصص و تقسيم العمل لصراع و تغير المجتمع، و أالل او التي تتم من خ

 1اللذان يؤديان إلى سعادة االنسان و تحقيق التوازن 

                                                

  1: أحمد خشاب، مرجع سبق ذكره،  ص 653.
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ـــو في السي    ة ـــة سوسيولوجيـــات دوركايم بدراسة قضيــــار اهتمامــــاق نفسه و في إطـ
لمقارن لدراسة تاريخ التعليم ج و المقررات الدراسية، و استخدامه للمدخل التحليلي اـــاهـــالمن

اط و مناهج و مقررات التدريس في ألمانيا خالل ــــة أنمــــالفرنسي، حرص أيضا على دراس
نفس الفترة، و استطاع على سبيل المثال، أن يحلل العديد من المواد الدراسية مثل تدريس 

أن دراسة التاريخ في  جدا التاريخ. وو اللغة الالتينية، و المواد االجتماعية القديمة و منه
ألمانيا تتفوق من مهمته و الوظيفة الفعلية أو الغاية المنشودة لها، بالمقارنة بتدريس مادة 
التاريخ في فرنسا، و ال سيما أن مقررات التاريخ في ألمانيا تتفوق من حيث مهمته و الوظيفة 

، خاصة أن مقررات خ في فرنساالفعلية أو الغاية المنشودة لها، بالمقارنة بتدريس مادة التاري
لمانيا تهتم بإبراز دور القادة و عظماء و أبطال ألمانيا، مما يحفز التالميذ التاريخ في أ

كد عليه مجاد أبطالهم العظماء، و هذا ما أو بوطنهم و بأ األلمان على االعتزاز بقادتهم
أهمية اعطاء التالميذ  دوركايم و بضرورة إعادة صياغة مقرر التاريخ في فرنسا للتأكيد على

جرعة كبيرة من دراسة أبطالهم و قادتهم الذين ساهموا في قيام الدولة الفرنسية، حتى يمكن 
تحقيق الدافع من المنهج أو مقرر التاريخ و هو االعتزاز بالوطن و حبهم ألبطالهم و قادتهم 

 1و زيادة مقومات و عناصر الوالء و االنتماء لديهم.
تي تحدد الشخصية الوطنية ينطلق من عدة أبعاد تتمثل في مدى احترامه للرأي ـــم الـــفالقي   

و الرأي اآلخر، و تقبل األخر مهما اختلف معهم، فعملية التفاعل االجتماعي التي تتم بين 
 تحددها و ترسمها األطر القيمية. اآلخرينالتلميذ و 

دة، فالقيم فضال عن أنها مجسدة إن منظومة القيم ال تنشأ دون هدف أو أنها قوالب جام   
في سلوك االنسان و تنبع من وجدانه، و يكتسبها الفرد من خالل مؤسسات التنشئة النظامية 
و غير نظامية، تسهم جميعا في تنميتها و تعزيزها لدى الناشئة، كما أنها تعتبر أحد عوامل 

 حياة المجتمع.مرار الضبط االجتماعي و التي تهدف إلى تحقيق الثبات و التوازن و است
 
 

                                                

  1: عبد هللا محمد عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص 174.
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 للفرضية الثالثة: النتائج الجزئية 5-3
 للفرضية الثالثة: يبين النتائج الجزئية 17دول رقم ج
 

المتوسط  رقم العبارة
 الحسابي

درجة 
 الموافقة

المتوسط 
الحسابي 

 العام

االنحراف 
المعياري 

 العام

درجة 
الموافقة 

 العامة
 أحيان ا 0.80 1.88 دائما 2.34 52
36 ،37 ،39 ،40 ،41 
،43 ،44 ،45 ،48 ،49 
،50 ،53  

(1.81 – 
2.28) 

 أحيانا

38 ،42 ،46 ،47 ،51 
،54  

(1.84-
1،66) 

 أبدا

 
لألستاذ في تعزيز الهوية  بحوثين حول " دور األداء التربوي جابات المإيستدل من متوسط    

يدل على عدم  0.88اري  و بانحراف معي 1.88العام بلغ   حسابي الثقافية"، أن المتوسط
تركز االجابات و تشتتها، تلك النتيجة تعبر عن وجود دور متوسط  لألداء التربوي لألستاذ 

  ثقافية، و كان في مقدمتها العبارات التالية:في تعزيز الهوية ال
 يؤكد األستاذ على تعزيز التفاعل مع الثقافات األخرى  -
تتوافق مع مبادئ االسالم ) كالتبرك باألولياء األستاذ إعطاء قراءة جديدة للتراث  يحاول -

 (.و الصالحين، الشعوذة، الوعدات
واني األستاذ تعليم التالميذ احترام الموروث الثقافي )اللباس التقليدي الجزائري، األ -

 " المنزلية التي كانت تستخدم سابقا، العمران(
 .يحاول توضيح للتالميذ عادات و تقاليد مجتمعه -
 .فة االلكترونية في مقابل الثقافة الورقيةاألخذ بالثقا -
 .يوضح للتلميذ وجود تعددية ثقافية في المجتمع )أمازيغ*عرب( -
 .لتالميذ قصص أبطال الثورةيسرد األستاذ ل -
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 .يصحح األستاذ للتالميذ أخطاء التخاطب )األخطاء التركيبية و النحوية( -
 .تنمية اعتزاز الدارسين باللغة العربية -
  " الديني لدى التالميذتنمية الوازع  -
في حين نجد عبارة وحيدة فقط دلت على وجود دور قوي لألداء التربوي لألستاذ في     

 "تعويد األساتذة التالميذ على التحدث بالعربية الفصحىتعزيز الهوية الثقافية. و هي العبارة "
 .2.34و بمتوسط حسابي بلغ  %52،61: ــــــبنسبة قدرت ب

طياتها داللة على وجود دور ضعيف تراوح العبارات  كانت تحمل في  نما باقييب    
ت التي دلت اهذا من خالل أراء التالميذ و من العبار  (، و1،66-1.84)المتوسط الحسابي  

 :على ذلك
 يحاول االستاذ حماية التالميذ من التطرف الديني -
 .يشجع األستاذ التالميذ بنظم بعض األبيات الشعرية -
 .لتالميذ بمطالعة الكتب التاريخيةاألستاذ ايشجع  -
  .يقوم األستاذ بزيارة المواقع التاريخية رفقة التالميذ -
 .االنترنيتاستخدام تشجيع التالميذ على  -
 تعريف التلميذ باألدب الشعبي ) كاألغاني و األساطير و األمثال و الشعر و الحكايات ( -
مع ما جاء في  أهداف الدراسة الحالية، و تتفق هذه النتيجة تحقق الهدف الثالث من   

التي يسعى النظام التربوي في الجزائر اإلطار النظري، و لكن هذه النتيجة ال تحقق األهداف 
حيث يسعى هذا األخير بكل هياكله و مكوناته على المساهمة في تماسك الشعب  بلوغها،

و حضارته و ثقافته و نقلها من  هالجزائري العربي و األمازيغي، و نشر موروثه و تاريخ
م المقومات التي تشكل الشخصية، و ــــهة من أ ـــــفية الثقاــــل الهويــــد تأصيـــيعو  جيل إلى جيل،

يتبن من هنا الدور الكبير الذي تقوم به التربية في مواجهة الخلل الثقافي الذي يؤثر سلبا 
ـــاح الثقافــــكتسعلى الهوية الثقافية، فالحفاظ عليها في ظل اال ي الخارجي و العولمة، ـ

يستوجب تعزيز مكونات هذه الهوية في نفوس النشء، فقد ظهرت أنماط حياتية جديدة برزت 
مجموعة من القيم و المعايير العالمية مقابل القيم المحلية الجزائرية، و تنامي انتشار اللغات 



جالفصل السادس                    تحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائ                                                                         

 

296 

 

ة العدائية التي اتخذها الغرب تجاه المسلمين العالمية مقابل اللغات المحلية، و النظرة السلبي
 و االسالم، و غيرها من التحديات التي فرضت نفسها على هويتنا الثقافية.

ألن االسالم هو الذي صاغ مالمح الشخصية الوطنية للشعب الجزائري و أعطى لكيانه    
لحضارة العربية الدائم أبعاده األساسية و طابع التمييز و العروبة المتمثلة في مكاسب ا

االسالمية و ال سيما اللغة و الثقافة و التاريخ و هي التي رسخت انتماءه إلى األمة العربية، 
ـــي في الجزائــن االسالمـــــو الدي ــدة الوطنيــــة ــ ر عامل من عوامل التماسك االجتماعي و الوحـ

 و القومية بين الجزائريين.
النظرية في هذا المجال، و الداعية إلى تدريب األستاذ و هذه النتيجة تتفق مع األطر    

أثناء الخدمة يؤدي إلى تزويده باستراتيجيات و مهارات تدريسية تساعدهم على زيادة كفاءتهم 
هداف المخطط و زيادة نموهم المهني، و اختيار ممارسات عملية جديدة تساهم في بلوغ األ

 لها بكل فعالية.
ة مع دراسة النوي بالطاهر في مؤشر أساسي الذي خصص و تتفق الدراسة الحالي   

لموضوع وسائل االعالم و االتصال، في كتاب التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم 
قائمة المواضيع الدالة على بعد التحكم في  االنترنيتالمتوسط، فقد تصدر موضوع استخدام 

و هي نسبة تقارب ما توصلنا إليه في ، %46.58استخدام وسائل االتصال الحديثة، بنسبة 
على استخدام وسائل االعالم و االتصال لالستزادة  بهذه الدراسة، و الغرض من ذلك تدري

العلمية و توسيع أفق المعرفة، و بناء العالقات مع اآلخرين، فمن خالل المضامين المعرفية 
و دورها في االتصال  تة االنترنيــــى أهميذ علــــال يتعرف التلميـــــن هذا المجـــــة ضمـــــالمدرج

 1 و التثقيف و اكتساب العلم و تبادل المعرفة و المنافع.
 ( على المجال المفاهيمي السادس االنترنيتو كما أيضا جاء في الوحدة التعليمية الثالثة ) 

نها مكتبة مرجعية، دة هي: إدارة البريد االلكتروني و أـــن عــــدم في مياديــــتستخ تاالنترنيأن 
نية، و أنها و أنها في خدمة التعليم، و أنها وسيلة للحوار، و أنها وسيلة للتجارة االلكترو 

                                                

  1: النوي بالطاهر، مرجع سبق ذكره، ص 196
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هي مشكلة  االنترنيتء على ية و الرفيه، و من بين السلبيات التي يسجلها العلماوسيلة للتسل
 1ساسا، بحيث يستطيع أي مشترك في أن يطلع على الممنوعات.خلقية أ

هذه الدراسة و هو دور االداء  ذا ما قد يوضح لنا النتائج التي توصلنا إليها فيو ه   
ن هذا الدور كان متوسطا خاصة في ز الهوية الثقافية للتلميذ، غير أالتربوي لألستاذ في تعزي

، و عدم تشجيع االستاذ بطريقة تالعبارات التي خصصت لقياس مدى االستفادة من االنترني
أو لولوجهم  االنترنيتيعزى ذلك إلى خشية األستاذ أن يدمن التالميذ على  مكثفة و جدية، و

 ما يؤثر سلبا على مسارهم الدراسي. مإلى المواقع الممنوعة 
هذا و يسعى النظام التربوي الجزائري بكل هياكله و مكوناته إلى المساهمة في تماسك لو    

و موروثه و تاريخه و حضارته و نقلها  مازيغي، و نشر ثقافتهالشعب الجزائري العربي و األ
 ألبنائه من جيل على جيل آخر.

إن أولوية االصرار على تعزيز عوامل و سبل تجذر مجتمعنا على المعترك الحياتي الذي    
يعيشه العالم في القرن الواحد و العشرين، الذي في ظله أصبحت المجتمعات الغربية تروج 

محلية و التي باتت تهدد تنا السلوكية المتناقضة مع ثقافاطها اللثقافاتها و قيمها و أنم
 الخصوصيات الثقافية المحلية.

و هذا ما يوضح أهمية أن تنهض التربية بدورها المنوط في خلق استراتيجية تربوية قادرة    
على إحداث التغيير االيجابي في سلوكيات الشباب  بصفة عامة و التلميذ بصفة خاصة، 

انتمائه و احساسه بواجبه نحو ذاته و مجتمعه و تحصينه من االفكار عن طريق تعزيز 
 الهدامة من خالل توخي سلبيات عصر المعلوماتية و استثمار ايجابياتها بما يشبع حاجاته.

و الهوية التي يمكن تعزيزها، بل يتوجب تعزيزها، ينبغي أن تكون هوية ذات مفهوم    
ريخي المكون له بقدر ما يسعى إلى توثيق البعد ديناميكي يسعى إلى تعزيز البعد التا

 المعاصر، هوية منفتحة على العالم متمثلة لثقافاته متطلعة إلى المشاركة في منجزاته.
لتي تتحدد داخل الثقافة و هذا ما أكده بارسونز عندما أشار إلى عدد من األفعال ا   

المعياري أو األخالقي، مبينا أن و هي الفعل األدائي و الفعل التعبيري و الفعل المدرسية 
                                                

الديوان الوطني  ، الجديد في التربية المدنية للسنة الرابعة من التعليم التوسط،: محمد الشريف عميروش و أخرون 1
  .152، ص  2012، 2011للمطبوعات المدرسية، الجزائر، 
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تحقيق هذه األنواع الثالثة للثقافة المدرسية من شأنها أن تعزز القيم المدرسية و عملية 
ضرورة تعزيز نوع من التكامل بين هذه األفعال  -كما تصور بارسونز –التنشئة االجتماعية 

للتالميذ، و التنسيق بين  عن طريق عمليات االرشاد النفسي و التعليمي و الخالقي و التربوي 
تحقيق رغبات التالميذ و إصداره العملية التعليمية في إطار ما يعرف بتحقيق ثقافة مدرسية 

 1سليمة.
و نرى مما سبق أن المنطلق في تحديد األهداف التعليمية و التعلمية يكنن في نقل القيم    

بر األجيال، و ألجل تحقيق هذه المتنامي عو المثل العليا و المحافظة على التراث الثقافي 
الغاية البد من اعتماد أسس معيارية  لتحديد الخطوط العريضة للهوية الثقافية، و مواكبة 
المستجدات العصرية التي يميلها التطور العلمي و التقني، حيث أن التركيز على القيم 

زو القيم المادية في التربوية منطلقا للعملية التربوية، يساعد في تحصين الفرد من مخاطر غ
 مواجهة الثقافة الوافدة، محافظين على السمات المميزة للمجتمع الجزائري و تراثه الشعبي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

  1: عبد هللا محمد عبد الرحمان، مرجع سبق ذكره، ص 181.



جالفصل السادس                    تحليل بيانات الدراسة الميدانية و مناقشة النتائ                                                                         

 

299 

 

 النتائج العامة للدراسة:
 329أغلب التالميذ أكدوا أن مؤسساتهم ال تتوفــــر فيها النوادي الثقافية و البالغ عددهم  -

ــد في مقابـ ،%78،33بنسبة قدرها   %21.66تلميذ من عينة الدراسة بنسبة  91ـــــل نجـــ
ن بوجود هذه النوادي في مؤسساتهم، و هذه النتيجة تؤكد ما توصلت إليه علي الشريف يقرو 

حورية المؤشر التالي: " تعمل ادارة الثانوية على تنظيم نشاطات ثقافية و تربوية يشارك فيها 
و هي قيمة معتبرة، تشير إلى أن معظم  %63،1 األولياء"، و بلغت نسبة النافين لها

مؤسسات التعليم الثانوي بمدينة المسيلة تفتقر لمثل هذه النشاطات التي تعتبر من العمليات 
 األساسية التي تجذب التلميذ للمؤسسة التعليمية، و تكسبه مهارات و كفاءات.

  %86.66أغلب التالميذ لم ينخرطوا في الكشافة بنسبة  -
 %60.95المبحوثين لم يشتركوا في دار الثقافة بنسبة  أغلب -
 %84.04اتضح من إجابات المبحوثين أن غالبيتهم لم يشاركوا في أعمال تطوعية بنسبة  -
و بانحراف ، 1.88 العام قد بلغأن المتوسط الحسابي يستنبط من إجابات المبحوثين -

تشير  ثين و تشتتها، هذه النتيجةالذي ينم عن عدم تركز اجابات المبحو   0.77معياري بلغ 
 تنمية القيم االجتماعية للتلميذ. إلى وجود دور متوسط لألداء التربوي لألستاذ في

و في نفس المنحى أكدت دراسة سهيل أحمد الهندي على وجود فروق ذات داللة احصائية  
معلم بين متوسطات درجات طلبة الصف الثاني عشر، نحو دور ال 0،05عند مستوى داللة 

في تنمية بعض القيم االجتماعية، يعزى لعامل التخصص لدى المعلمين و ذلك بوجود فروق 
بين معلمي اللغة العربية، و كل من معلمي اللغة االنجليزية و التربية البدنية، و ذلك لصالح 

بين  0،05معلمي اللغة العربية و كذلك وجدت فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
ية االسالمية و كل من معلمي التربية البدنية و اللغة االنجليزية، و ذلك لصالح معلمي الترب

 معلمي التربية االسالمية.
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و يستخلص من أراء املبحوثين حول دور األداء التربوي لألستاذ في ترسيخ قيم املواطنة  -

ال على وجود د  0.96و بانحراف معياري  ،1.91قد بلغ   العام أن املتوسط الحسابي للتلميذ" ،

لألداء التربوي لألستاذ في  تشتت في أراء املبحوثين، هذه النتيجة تشير إلى وجود دور متوسط

و هي نتائج تتفق مع ما توصلت إليه الباحثة بن تركي أسماء،  قيم املواطنة للتلميذ، تفعيل
و د أك البلنفسهم جزءا من ذلمستوى يعتبرون أأكدت أن األفراد وفقا لهذا ال هاحيث أن

ليه، بينما هم بعيدون كل البعد عن تحقيق مفهوم المواطنة التي تعني المجتمع الذي ينتمون إ
التضحية و التفاني و العطاء لذلك البلد أو المجتمع، و غالبا ما يطالبون بحقوقهم و يتناسون 

 ككل و هو االكثر شيوعا بمجتمعنا. واجباتهم تجاه البلد و المجتمع
مع النتائج التي توصلت إليها علي الشريف حورية للفرضية الثانية من و تتشابه أيضا    

الدراسة و التي مفادها: " تساهم منظومة االتصال التنظيمي في تربية التالميذ على قيم 
التنظيمي عالقة  منظومة االتصاللالمواطنة "، حيث أمكن تأكيد صحة هذه الفرضية أي أن 

م المواطنة، كما تبين من قيمة معامل االرتباط المقدرة ب ارتباطية بتربية التالميذ على قي
 .0،01و الدالة احصائيا عند مستوى  0،383

كما أن درجة موافقة التالميذ على عباراتها جاءت منخفضة بالنسبة ألبعاد المتغير    
ا المستقل و المتعلقة عموما بممارسات المسيرين و طبيعة اتصاالتهم بالتالميذ، و مرتفعة فيم

ــا ـــل  هيخص البعد المتعلق بالمتغير التابــع و في االتجـ ــدى تمثــ ــ االيجــابي، و المتمثـــل في مــ
و تبني التالميذ لقيم المواطنة و التي من أهمها ) االنتماء، ووعي التالميذ بحقوقهم وواجباتهم 

 .) 
د الفرد نفسه معتمدا عاطفيا و هو ما يؤكده إميل دوركايم بأن االنتماء هو الحالة التي يج   

و اقتصاديا على الجماعة بحيث نجد أن الجماعة هي التي تمنحه مكانته و تتولى إشباع 
حاجاته فإن إميل دوركايم يقدم تشخيصا واقعيا لالنتماء و االيثار، الذي قد يأتيه الفرد فداء 

لمطلقة للجماعة للجماعة، وعلى خالف ذلك نجد تالكوت بارسونز الذي رفض هذه البيئة ا
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من قبل الفرد حيث يرى أنه إذا كان المجتمع يضم الفرد إليه من خالل عملية التنشئة 
االجتماعية التي يتعرض لها خالل المراحل المختلفة من حياته و من خالل المراكز 
االجتماعية التي يشغلها و األدوار االجتماعية التي يقوم بها عادة و هي الحالة التي يرتبط 

 ها باآلخرين من خالل نسق التوقعات المتبادلة.في
ألستاذ في تعزيز الهوية ل بحوثين حول " دور األداء التربوي جابات المإ يستدل من -

يدل على  0.88 و بانحراف معياري  1.88بلغ   حسابيأن المتوسط العام ال ،"الثقافية
ط  لألداء التربوي عدم تركز االجابات و تشتتها، تلك النتيجة تعبر عن وجود دور متوس

و هذه النتيجة هي دليل على  ، و بذلك تتحقق الفرضية نسبيا بدور متوسط،لألستاذ
قط هذه المهمة ضرورة تقاسم هذا الدور بين جميع األنظمة االجتماعية و ال تقتصر ف

 .على األداء التربوي لألستاذ
نساق اجتماعية ي إلى أيرى: " أن المجتمعات ما ه و هو ما يؤكده ايميل دوركايم الذي   
راد ــــة من األفـــــا تتكون من مجموعــــارهـــــة باعتبـــات أو مؤسسات اجتماعيــــة من تنظيمــــمكون

 1و الجماعات التي تسعى لتحقيق أهدافها في البقاء و االستمرار.
نه  ألتالميذ، إالفي تشكيل و بناء القيم لدى ا  داء التربوي لألستاذفبالرغم من أهمية  األ    

قيم سلبية، فجزء كبير من وجودها فيما هو سائد من  كامل المسؤولية ال يمكن لنا أن نحمله
و هذا ما أكدته علي شريف حورية  من  ،الفاعلة في العملية التعليمية فاألطراتحمل كل ت

في  يلعب دورا مهما السلوك التنظيمي السائد في المؤسسات التربويةخالل دراستها، أن 
تشكيل و ترسيخ قيم االنتماء إلى الجماعة، و منها تعزيز شعور التلميذ بانتمائه إلى مؤسسته 

إلى حد تمثل هذا الشعور في سلوكاته و اتجاهاته نحو و من ثم إلى المجتمع ككل، ةالتعليمي

                                                
، ص 2002، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، النظرية االجتماعية ) جذورها التاريخية و روادها (: خضير البياتي، 1

93  
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ضا يو قد تعزى هذه النتيجة أ وطنه و الوالء له، و احترام مقدساته و معرفة حقوقه وواجباته،
 لتجسيد هذه القيم على أرض الواقع.إلى عدم توافر االمكانيات و الوسائل 

ن النظام التربوي في حقيقته ما هو إال جزء من بين أجزاء النسق االجتماعي الكلي، إ    
ووجود خلل في قيم المواطنة و القيم االجتماعية و الهوية الثقافية لدى التالميذ، قد يكون 

حيث أن هناك وسائط اجتماعية  ، باقي النظم االجتماعية األخرى  أيضا لوجود قصور في
ــتربوية ووسائل أخرى تعمل على تفعيل و تضمين القيم، كاألس وسائل االعالم الوطنية، و  رةـ

نها تعمل و ذلك انطالقا من أ و جماعة الرفاق ،السياسي النظامو  و كذا المناهج المدرسية،
دائها ألدوارها المتكاملة فيما جتماعي في تكامل بنائها و أزن االكلها في إطار تحقيق التوا

ــا أن ننفـــك ال يمكن لنـــم من ذلــــا، و بالرغــــبينه ــي الـــ ـــدور المهـــ وي ـــالنظام التربم الذي يلعبه ـ
 في تحقيق األهداف االجتماعية للتربية عند التالميذ. ذاألستاو المجسد في دور 

قيم المواطنة و تعزيز الهوية الثقافية  تفعيلباحثة أن تنمية القيم االجتماعية و و ترى ال     
رسمية و غير رسمية، تعمل كمنظومة التنشئة االجتماعية  مؤسسات التالميذ من مهاملدى 

 من حيث دورها في المحافظة على النظام العام في المجتمع.متكاملة  و مستقرة، 
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   الخاتمة:

إذ أنه يتكفل الهامة في البناء االجتماعي، يعد النظام التربوي أحد النظم االجتماعية    
هو االنسان، فإذا كان النظام قائما على أسس قيمية و بتكوين أهم رأسمال في أي دولة 

ذلك على نوعية الفرد و كفاءته و من ثم على أدائه كعضو يساهم إيجابا في  انعكسفاعلة، 
 تطور مجتمعه و بناء حضارته.

ــــكما تتحدد فلسف    ـــام التربوي في ضوء القـــة النظــ ـــــم و العــــيم و االتجاهات و المفاهيــ ادات ـ
محب لوطنه، معتز نشء دعم الطابع الوطني بإعداد التقاليد التي تسود المجتمع، كما تو 

بتراثه، فخور بانتمائه، و من هنا يتجه النظام التربوي إلى إعداد التالميذ إعداًدا اجتماعيا 
يحبب إليهم التعاون و التكافل االجتماعي، كما يعكس الطابع الديموقراطي مهما اختلفت 

 مظاهره و تعددت أبعاده.

في صورتها العلمية التربوية نظام معقد من األنساق الفرعية التي تؤدي  فالمؤسسة التربوية   
متكامال من األدوار لتحقيق  البناء االجتماعي، و هي تشكل نظاماوظائف هامة داخل 

، فهي ال تسعى األهداف المخطط لها، فالمؤسسة بوصفها نسق ثقافي و اجتماعي و تربوي 
 على نحو متكامل.تكوينه ول لتلميذ معرفيا فقط، بل تحاإلى تكوين ا

من خالل دراستنا لموضوع دور األداء التربوي لألستاذ في تحقيق األهداف االجتماعية    
أن األستاذ في العصر الحالي يمثل  االطالع على أدبيات البحث، للتربية، اتضح لنا بعد
فقط على عله يساير روح العصر و التطور، فلم يعد يقتصر دوره عدة أدوار تربوية، تج

المجتمع من خالل  لثقافةفي المفهوم التربوي  الحديث ناقل  التعليم داخل أسوار القسم، فهو
تنشيط و توجيه األنشطة التي تتزامن و المناسبات الدينية و الوطنية، و االشراف على بعض 

 الخرجات العلمية الترفيهية.
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حتى  جيال تكييف  سلوك  األا من خالل دوره  في يضأ  ستاذهمية األأ كما تتجلى    
حيث  تتمكن من مواجهة تطوراتها وتعقيداتها  ومستحدثاتها  و التجاوب مع كل جديد  فيها 

الحضاري هداف  وتلبية متطلبات التطور و وسيلتها في تحقيق األ داة التربيةأهو  ن  التعليمأ
مستوى التعليم من   فع ولذلك  يعد ر  لتنمية المجتمع،من  االمكانات البشرية  المؤهلة 

في  األستاذ ساسية إلحداث  التطور في جميع  مجاالت الحياة المختلفة ويعتبرالشروط األ
ألنه  ،جتماعيةااللحياة العملية  التعليمية  قائدا ومخططا  ومنفذا  ومن هنا يتضح  دوره في ا

و ال  يصل الى تحقيق غاياته والمحافظة على كينونته لكي بناء اجتماعيلاألداة األساسية ل
يير التي فراده القوانين والضوابط االجتماعية التي تحكمه والمعاأبتعليم وتربية  إال يكون ذلك

 .تضبطه

ساهم في بناء إطار نظري و تصور ميداني ساعد في إلقاء الضوء على  كل ذلك   
في تحقيق الهامة  باعتباره أحد العوامل ائه لمهامه،الكفايات التي يمتلكها األستاذ من خالل أد

 أهداف السياسات التربوية.

داء التربوي كأحد تبيان أهمية األو هذا ما حاولنا معالجته في هذا البحث من خالل    
لوغ أهدافها أو فشلها، و من جهة عناصر العملية التعليمية، و به يتحدد نجاح المؤسسة في ب

جميع األطراف الفاعلة في العملية  تتضافرخرى فإن هذه األخيرة يصعب تحقيقها إذا لم أ
 التعليمية كالسلوك التنظيمي لإلداريين و طبيعة المناخ المدرسي الذي يسود المؤسسات

و المتطلبات التي  ، و قوة المناهج التربوية، و توفير الوسائل التعليمية الحديثةالتربوية
اذ كونه بطريقة تعلم حديثة و نشطة تستدعي منه استثمار المعلومات النظرية يحتاجها األست

باستخدام الظروف و الوسائل المتاحة، ألن معنى الكفاية أن يكتسب التلميذ معارف و أن 
 .يتعلم كيف يستفيد منها و يوظفها في الحياة

ألستاذ في تحقيق ألداء التربوي لو تشير النتائج المتوصل إليها بوجود دور متوسط ل   
قيم المواطنة و الهوية  القيم االجتماعية، و :األهداف االجتماعية للتربية بأبعادها الثالثة
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ـــهذه النتيجة قد تع، الثقافية اجتماعية أخرى تعمل على نظم و مؤسسات أن هناك  ود إلىــ
ــو األطالقيـــم تنمية  ـــر الثقافيـ ــــكاألس ،ةــــ ــرة، المسجـــ ــــ ـــد، وسائـ ــــ ــــــل االعــ الم، النظام السياسي، ـ
ــاعـــة األقــــو جم ــــران و ذلــ ــــ ــــك انطالقـ ــهـــــا تعمـــــل كلهــــــا في إطـــار تحقيا من أنـ ــــ ل ـــــــق التكامــ

م الذي يلعبه و بالرغم من ذلك ال يمكن لنا أن ننفي الدور المهو االستقرار في المجتمع، 
في تحقيق األهداف االجتماعية للتربية عند  ذالنظام التربوي و المجسد في دور األستا

 .التالميذ

ليه هذه الدراسة من نتائج حول دور األداء التربوي لألستاذ في إعلى ما توصلت  و بناءً 
 تحقيق األهداف االجتماعية للتربية، نقترح مجموعة من التوصيات كما يلي:

و نظرا لألهمية العلمية و العملية للموضوع ال يزال بحاجة إلى مزيد من االحاطة   -
إعداد دراسات مشابهة  ك نرى أنه من الضروري لو التعمق في ببيئات مختلفة،و لذ

للدراسة الحالية تتمحور حول دور األسرة في تحقيق األهداف االجتماعية للتربية، 
 باعتبارها الحاضن األول للتلميذ.

ة ــــاد الدينيـــتنظيم ندوات و مسابقات في المناسبات الوطنية و الدينية لتحقيق األبع -
 و التاريخية و الثقافية.

تطوير آلية تكوين األساتذة لتساير المستجدات في المجال التربوي، حتى يقبل  -
عليها األستاذ بدافع ذاتي، و أن تراعي احتياجات المجتمع من الخطط التربوية في 

 ضوء التغيرات السياسية و االجتماعية و الثقافية و االقتصادية.

ضرورة ربط التلميذ بالقيم الدينية السامية و الخلقية، في إطار وسطية االسالم  -
بعيدا عن التشدد و التطرف، و عدم األخذ بالمفاهيم الخاطئة، و حرص ربط التلميذ 

و بوالئه و انتمائه لوطنه،  الفكري بماضيه و بعده الثقافي و التاريخي و الحضاري و 
 و محو شعور االغتراب نحوه.
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ـــض - ـــــرورة العمل على تنظيم مبـ ة بين المؤسسات التربوية ـــة مشتركـــــادرات اجتماعيـ
 و المجتمع المدني تعمل على تفعيل األعمال التطوعية لدى التالميذ.

االسهام في ترقية النشاطات االجتماعية و الثقافية و انفتاح المؤسسة على المحيط  -
 الخارجي.

قدوة خلقية في السلوك و اتخاذ القرارات، حيث إن األستاذ يستطيع بأساليب  تقديم -
ــذ، و أن يكسبهــــــم سلـــــوك االنضباط  ــــام التالميـــ كثيرة أن يجسد السلوك األخالقــــي أمـ

 و االعتماد على و القيم و اتخاذ القرار.

 ة و الطائفية و االقليمية .نبذ المفاهيم القائمة على العصبية األسرية و القبلي -

تأكيد أن مصلحة الفرد تتحقق من خالل مصلحة الجماعة ليكون هذا المبدأ ناظما  -
 لحياة التلميذ.

تعزيز مفاهيم التربية البيئية  و المحافظة عليها لدى التلميذ و تنمية روح المبادرة  -
 االيجابية .
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 .1988المنورة، 

)  علم االجتماع التربوي علي السيد الشخيبي، محمد حسنين العجمي،  .76
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 .2008، دار العالم العربي، القاهرة، و التحوالت و التصورات (
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 2006عالم الكتب، القاهرة.
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، دار غريب المدرس المثالي ) نحو تعليم أفضل (محمد سامي منير،  .102
 .  2000للطباعة و النشر أ القاهرة، 
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 .1996للطباعة و النشر و التوزيع، عمان، 
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 .1999عمان، 

ـــرون،  .118 ـــظ عبد الرحمـــــان و آخــ التفاعــــــــل الثقــــافي بين مصر منى البر حافــ
 .1996، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، و مجتمعات الخليج العربي



 قائمة المصادر و المراجع   
 

317 
 

فضيل دليو األسس المنهجية في توظيف الدراسات السابقة، ميلود سفاري،  .119
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 .2000الجزائر، 
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دار اليازوري العلمية مقدمة في علم االجتماع التربوي، نبيل عبد الهادي،  .123
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، 3ططرق التدريس العامة) تخطيطها تطبيقاتها التربوية(، وليد احمد جابر،  .133
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 الجامعية:و األطروحات الرسائل 

 أطروحات الدكتوراه:
منظومة التشريع المدرسي و المردود التربوي للمدرسة إبراهيمي الطاهر،  .1

الدكتوراه في  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادةالجزائرية التعليم الثانوي نموذجا
، 2003علم اجتماع التنمية،) رسالة غير منشورة (جامعة منتوري، قسنطينة، 

2004.  
المضامين المعرفية لمنهاج التربية المدنية للسنة الرابعة  بالطاهر النوي، .2

أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم من التعليم المتوسط، 
جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر،  () رسالة غير منشورة التربية،
2011-2012 

دور النظام السياسي في تفعيل قيم المواطنة و االنتماء بن تركي أسماء،  .3
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علم اجتماع التربية،) لدى الشباب

غير منشورة (،قسم العلوم االجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 2013 -2012الجزائر، 

تأهيل المعلم كأحد متطلبات االصالح التربوي الجديد في بن زاف جميلة،  .4
الدكتوراه  تخصص  شهادة لنيل مقدمة أطروحةضوء نظرية الموارد البشرية،
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جامعة محمد خيضر،  ) رسالة غير منشورة (التربية، قسم العلوم االجتماعية،
 2015-2014بسكرة، الجزائر، 

االجتماعية و األخالقية لدى طالب منظومة القيم العلي محمود، فريا ل  .7
) شهادة الدكتوراه في علم التربية،، أطروحة مقدمة لنيل المرحلة الثانوية

 .2011 دمشق، جامعة دمشق،رسالة غير منشورة (، 
 رسائل الماجستير:

القيم المرتبطة بمفهوم المواطنة في مناهج المواد إيمان عز الدين،  .1
رسالة االجتماعية للصف التاسع أساسي و مد اكتساب الطلبة لها، 

  .2013) غير منشورة(، الجامعة االسالمية، غزة، ماجستير
، قسم علوم ، الرضا المهني للمدرسين عن مهنة التدريسبن دومية رزيقة .2

 .2001الجزائر العاصمة،  بوزريعة، ) رسالة غير منشورة (جامعة،التربية
قيم المواطنة و عالقتها بالنشاط االجتماعي خالد بن ابراهيم حسن الكردي،  .3

 ،لماجستير، قسم العلوم االجتماعية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة االمدرسي
، ص 2012جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض، ) رسالة غير منشورة ( .4

. الساعة: 12/9/2013بتاريخ   www.nauss.edu.sa. نقال عن: 60
12:56. 

، دور المعلم في تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طلبة سهيل أحمد الهندي .5
شهادة الماجستير ، رسالة مقدمة لنيل الصف الثاني عشر من وجهة نظرهم

http://www.nauss.edu.sa/
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ة بالجامعة االسالمية، بكلية التربي ) رسالة غير منشورة (،في أصول التربية
 .2001غزة، 

، دور المعلم في تنمية القيم الخلقية لدى عبد الرحمان يحي حيدر الصائغ .6
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير اآلداب في طالب المرحلة الثانوية

، المملكة عة الملك سعودكلية التربية، جام ) رسالة غير منشورة (التربية،
 السعودية.العربية 

، دور األنشطة الطالبية في تنمية المسؤولية االجتماعيةوليد عبد العزيز،  .7
) رسالة غير  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الخدمة االجتماعية،

 .2004جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية،  منشورة (
االلكتروني ومعوقاتها وأساليب مدى توافر كفايات التعليم منال بنت سليمان،  .8

جامعة ) رسالة غير منشورة ( ،تنفيذها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
. نقال عن 2009الملك سعود، رسالة دراسات عليا، 

www.Inverstintech.Com.      :الساعة:  12/10/2012بتاريخ
17:00. 

 الدوريات و المجالت:
التربوية و القيمية للتنشئة االجتماعية األبعاد السوسيولوجية و أحمد فريقي،  .1

، مكتبة النجاح الجديدة، 21، التربية على القيم، مجلة عالم التربية، العددللفرد
 .2012الدار البيضاء، 

دور المدرسة في التربية على القيم، التربية على أغالل فاطمة الزهراء،  .2
الجديدة، الدار ، مكتبة النجاح 21، مجلة عالم التربية، العدد القيم

 .2012البيضاء،
دراسة تقويمية لبرامج إعداد معلمي حجاج أحمد الخضري، سليمان الشيخ ،  .3

، مركز البحوث التربوية، المجلد المرحلتين االعدادية و الثانوية بجامعة قطر
 ، قطر.جامعة قطر، 7العدد، 4
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مجلة  ،،" قيم المواطنة و تنمية السلوك المدني أية عالقة؟الحسن الطاهري  .4
، ابة قطاع التعليم المدرسي،نشرة تواصلية تصدرها ني4دد عالفضاءات تربوية،
 .2008، ماي صفرو، المغرب

الكفايات التدريسية الالزمة للطالبات المدرسات في كلية رائد بايش الركابي,  .5
 23 ددعال،، مجلة البحوث التربوية والنفسيةالتربية للبنات من وجهة نظرهن

2009 . 
األهداف التربوية العربية: دراسة وطفة، عيسى األنصاري،"  أسعد علي .6

 .12، المجلد 1 ددعال" مجلة جامعة دمشق،تحليلية نقدية مقارنة
نسق االنتماء االجتماعي وأولوياته في المجتمع الكويتي علي أسعد وطفة،  .7
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ستمارة االستبيان: ا1الملحق رقم   

  Taille d’échantillonحجم العينة. : 2الملحق رقم 

 استمارة االستبيان حكمواتفضلوا و : أسماء األساتذة األفاضل الذين 3الملحق رقم 



01الملحق رقم   

رة التعليم العالي و البحث العلمي وزا  

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

 كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية

 قسم العلوم االجتماعية

حول موضوعلنيل شهادة الدكتوراه  استبيان  استمارة  

 
يــــــــــةفي تحقيـــــق األهــــداف االجتماعــــية للترب دور األداء التربوي لألستاذ  

 
  

 أخي التلميذ أختي التلميذة:

ناول موضوع بحث نضع بين أيديكم هذه االستمارة و التي تحتوي على بعض األسئلة التي تت
خالل  علمي، و نريد منكم أن تساعدونا و تساهموا في دعم جهد البحث العلمي، و ذلك من

م الصريحة و المعبرة بصدق ووضوح. إجابتك  

) + ( أمام الخانة المناسبة، علما أن المعلومات حيث يكون من خالل وضع عالمة 
ة و ال تستعمل إال في أغراض البحث العلمي.ــــا سريـــالمتحصل عليه  

 لكم مني جزيل الشكر       

 إعداد الطالبة: جفال منال       

  

 



 

 

    البيانات الشخصية:

 نعم               التتوافر في مؤسستي نوادي ثقافية:  

 نعم                    ال    أنت منخرط في الكشافة االسالمية: 

           

 نعم                        ال  لديك بطاقة اشتراك في دار الثقافة:

 

 نعم                  ال      سبق و شاركت في أعمال تطوعية:

   

  

 

 

 

 

 

 

 



 الرقم العبارات دائما أحيانا أبدا 
دى يعتمد األستاذ على اسلوب المناقشة لتنمية ل   

 التالميذ أهمية مراعاة شعور اآلخرين

1 

 2 يحث التالميذ على اإليثار   

لناس على القاء التحية على ا األستاذ التالميذ يحث     3 

 4 يحث على عيادة المريض   

األستاذ التالميذ بزيارة  األقاربيرغب      5 

 6 ينصح باحترام كبار السن و توقيرهم   

يشجع األستاذ التالميذ على التعاون في القيام بأنشطة    
 داخل القسم

7 

دةيحث على الوقوف إلى جانب األصدقاء وقت الش     8 

 9 ينمي لدى التالميذ سلوك التواضع   

بالعهديحث على ضرورة الوفاء      10 

 11 يشجع على المحافظة على أسرار األصدقاء   

 12 يعزز األستاذ لدى التلميذ مبدأ االعتذار عن الخطأ    

 13 يحث التالميذ على قول الصدق    

ءيرشد االستاذ التالميذ إلى عدم مضايقة الزمال     14 

تاجين يدعو األستاذ التالميذ إلى ضرورة مساعدة المح   
المنطقة المحيطة ) بالمؤسسة، البيت(في    

15 

 16 يشجع األستاذ التالميذ على حفظ األمانة   

يةيحث التالميذ على االشتراك في جمعيات خير      17 

 18 يحث األستاذ على أهمية االفتخار برموز الوطن   

 19 يعلم التلميذ حقوق الوطن عليه   

 20 يعلم التلميذ واجبات الوطن عليه   

مي يحث التالميذ على إلقاء النشيد الوطني اليو    
 بحماس

21 

ب االستفادة من المناسبات الوطنية في تعميق ح   
 الوطن في نفوس التالميذ

22 

 23 ينمي األستاذ لدى التالميذ االعتزاز بالوطن    



رائهم بحريةيتيح األستاذ للتالميذ فرص التعبير عن آ     24 

لدى التالميذ روح الديمقراطيةينمي األستاذ      25 

 26 يشجع التالميذ على انتخاب ممثل القسم   

ة في يشجع التالميذ على إنشاء جمعية حماية البيئ   
 المؤسسة التعليمية

27 

لحفاظ االشتراك في أنشطة مدرسية للتوعية بأهمية ا   
 على نظافة المدرسة

28 

درسية أنشطة م يساعد األستاذ التالميذ لالشتراك في   
 للتوعية بأهمية الحفاظ على الثروة المائية

29 

شجيريساعد األستاذ التالميذ على تنظيم حمالت الت     30 

لنظام يحث األستاذ التالميذ على االلتزام بقوانين ا   
 المدرسي

31 

لف من يحاول األستاذ إشراك التالميذ في إصالح ما ت   
 األثاث المدرسي

32 

خدام لدى التالميذ سياسة الترشيد في استينمي    
 الكهرباء

33 

العامة يحثهم على المحافظة على الهدوء في المرافق     34 

من يحث األستاذ التالميذ على التضحية من أجل أ   
 الوطن

35 

يحاول األستاذ إعطاء قراءة جديدة للتراث تتوافق مع     
مبادئ االسالم ) كالتبرك باألولياء و الصالحين، 

 الشعوذة، الوعدات"
 

36 

الثقافي  محاولة األستاذ تعليم التالميذ احترام الموروث   
 )اللباس التقليدي الجزائري، العمران(

37 

و  يـــــــ) كاألغان بيـــــذ باألدب الشعــــــتعريف التلمي   
 األساطير و األمثال و الشعر و الحكايات (

38 

عهيحاول توضيح للتالميذ عادات و تقاليد مجتم     39 

عاأن يتميز منهج األستاذ باألصالة و المعاصرة م     40 

ات األخرى يؤكد األستاذ على تعزيز التفاعل مع الثقاف     41 



 

 

 

 42 تشجيع التالميذ على استخدام االنترنيت    

ة الورقية األخذ بالثقافة االلكترونية في مقابل الثقاف     43 

تمع يوضح للتلميذ وجود تعددية ثقافية في المج   
 )أمازيغ*عرب(

44 

ابقات يشجع األستاذ التالميذ على  االشتراك في مس   
 لتجويد القرآن الكريم 

45 

التالميذ بزيارة المواقع التاريخية رفقة يقوم األستاذ     46 

يخيةيشجع األستاذ التالميذ بمطالعة الكتب التار      47 

 48 يسرد األستاذ للتالميذ قصص أبطال الثورة    

 49 تنمية اعتزاز الدارسين باللغة العربية   

اء يصحح األستاذ للتالميذ أخطاء التخاطب )األخط   
 التركيبية و النحوية(

50 

لشعريةيشجع األستاذ التالميذ بنظم بعض األبيات ا     51 

ية تعويد األساتذة التالميذ على التحدث بالعرب   
 الفصحى

52 

 53 تنمية الوازع الديني لدى التالميذ   

نييحاول األستاذ حماية التالميذ من التطرف الدي     54 
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Pourquoi un échantillon ?

Pourquoi un échantillon ?

Pour des raisons de coûts ou de délais. L'objectif est alors de construire un
échantillon tel que les observations pourront être généralisées à l'ensemble de la
population.

Deux méthodes pour constituer un échantillon.

Méthode probabiliste : sélection de l'échantillon par tirage aléatoire dans
la population-mère. Chaque individu statistique doit avoir exactement la
même chance que les autres de participer à l'enquête.

Méthode non-probabiliste : identi�er dans la population-mère, quelques
critères de répartition signi�catifs puis d'essayer de respecter cette
répartition dans l'échantillon d'individus interrogés.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon
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La bonne question

1. Est-ce qu'un échantillon de taille 500 su�t pour une population de 10 000 ?

2. Quelle est la taille de l'échantillon qui assure tel degré précision ?

Il est impossible de répondre par oui ou par non à la première

question. Un échantillon doit fournir une estimation aussi précise
que possible d'une variable, et la précision s'améliore indé�niment
lorsque la taille de l'échantillon augmente.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon
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La notion de précision

La notion de précision (ou �abilité d'échantillonnage) est
matérialisée par un seuil de con�ance et une marge d'erreur.

Dans le cas de l'estimation d'une proportion :

Un échantillon dé�ni à un seuil de con�ance de 95% et avec une
marge d'erreur de e = 3% vous permettra d'extrapoler chaque
résultat issu de votre enquête, avec 5% de risques de vous tromper
de + ou - 3%.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon



La taille de l'échantillon Méthode d'échantillonnage probabiliste Méthode d'échantillonnage non-probabiliste Conclusion

Dans le cas de l'estimation d'une proportion (1)

Pour calculer la taille de l'échantillon dans le cas de l'estimation
d'une proportion, vous pouvez appliquer la formule suivante :

n =
z2p(1− p)

e2

où n est la taille de l'échantillon, t est une constante issue de la loi
normale selon un certain seuil de con�ance (en général 95% et
z=1,96), p : est le pourcentage de gens qui présentent le caractère
observé, e est la marge d'erreur d'échantillonnage choisie.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon
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Dans le cas de l'estimation d'une proportion (2)

Répartition des réponses Erreur d'échantillonnage

p 1− p 1 % 5 % 10 % 15 % 20 %

50 % 50 % 9604 385 97 43 25

60 % 40 % 9220 369 93 41 24

70 % 30 % 8068 323 81 36 21

80 % 20 % 6147 246 62 28 16

90 % 10 % 3458 139 35 16 9

Table: Taille de l'échantillon dans le cas d'une proportion
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Quelques remarques (1)

La généralisation aux méthodes non-probabilistes :

En théorie, les méthodes de calcul scienti�que de la taille
d'échantillon ne s'applique que sur les échantillons obtenus par la
méthode probabiliste. En pratique, ces méthodes de calcul sont
quand même utilisées.

Un échantillon de grande taille mais pas trop

Plus votre échantillon est important, plus la généralisation sera
�able. Mais, les gains de �abilité ne sont pas proportionnels à
l'augmentation de la taille de l'échantillon.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon
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Quelques remarques (2)

La taille de la population-mère

c'est un facteur seulement lorsqu'elle est en deçà de 100 000 ou à
peu près. En deçà, il faut utiliser, pour déterminer la taille de
l'échantillon, un élément appelé � facteur de correction � :

Dans le cas d'une proportion : n′ = n

1+ n+1

N

≈ n

1+ n

N

N représente la population mère.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon



La taille de l'échantillon Méthode d'échantillonnage probabiliste Méthode d'échantillonnage non-probabiliste Conclusion

Quelques remarques (3)

Population Echantillon
N n′

50 45
100 80
200 132
1 000 278
2 000 323
5 000 357
10 000 371
100 000 384
200 000 385

Table: Population et échantillon dans le cas d'une proportion
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Quelques remarques (4)

Un faux problème

En général, pour déterminer la taille d'un l'échantillon, une étude
quantitative se base généralement sur les chi�res obtenus dans le
tableau ci-dessus. Un échantillon de 200-300 individus fournit donc
de bon résultats. On choisit ensuite un seuil de con�ance (en
général 95%). La marge d'erreur, et par conséquent l'intervalle de
con�ance, sont ensuite déduits via la formule suivante :

Pour une proportion : e = z ×
√

p×(1−p)
n

.
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Résumé

La précision dépend de deux éléments principaux :

1 La taille n de l'échantillon : plus l'échantillon est grand plus
l'estimation est précise.

2 Le seuil de con�ance : plus celui-ci sera grand, plus z

grandira et plus l'intervalle de con�ance sera large.
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Méthode d'échantillonnage probabiliste

Dé�nition

Les échantillons probabilistes ou aléatoires sont constitués par

tirage au sort dans la population mère pour laquelle on dispose de

la liste complète de toutes les unités de sondage qui la composent

(individus, familles, entreprises, etc.). On distingue 4 méthodes :

Echantillonnage aléatoire simple

Echantillonnage aléatoire systématique

Echantillonnage strati�é

Echantillonnage en grappes et à plusieurs degrés
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Echantillonnage aléatoire simple

Principe

Chaque membre d'une population a une chance égale d'être inclus à
l'intérieur de l'échantillon.

Chaque combinaison de membres de la population a aussi une chance
égale de composer l'échantillon.

Mode d'administration

Vous devez dresser une liste de toutes les unités incluses dans la population
observée pour sélectionner un échantillon aléatoire simple. Un échantillonnage
aléatoire simple peut s'e�ectuer avec ou sans remise.

Avantages : facile à mettre en ÷uvre.

Inconvénients : La non-représentativité, le coût.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon



La taille de l'échantillon Méthode d'échantillonnage probabiliste Méthode d'échantillonnage non-probabiliste Conclusion

Echantillonnage systématique

Principe

Il existe un écart, ou un intervalle, entre chaque unité sélectionnée qui est
incluse dans l'échantillon.

Mode d'administration

1 Numéroter de 1 à N les unités incluses dans votre base de sondage (où N
est la taille de la population totale).

2 Déterminer l'intervalle d'échantillonnage ou pas de sondage (K) en
divisant la population N par la taille de l'échantillon que vous désirez
obtenir.

3 Sélectionner au hasard un nombre entre 1 et K. Ce nombre s'appelle
l'origine choisie au hasard.

4 Sélectionner chaque Kème unité après ce premier nombre.

Avantages : La probabilité d'être sélectionnée = celle d'un EAS.

Inconvénients : Le coût, problème si la population est ordonnée.
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Echantillonnage strati�é

Principe

Découper la population en sous ensembles appelés strates et réaliser un
sondage dans chacune d'elles.

Mode d'administration

1 On divise la population en groupes homogènes (appelés strates), qui sont
mutuellement exclusifs (selon l'âge, le sexe, la province de résidence, le
revenu, etc.)

2 On sélectionne à partir de chaque strate des échantillons indépendants.
On peut utiliser n'importe quelle des méthodes d'échantillonnage

3 La méthode d'échantillonnage peut varier d'une strate à une autre.

Avantages : La probabilité d'être sélectionnée = celle d'un EAS.
Echantillon plus représentatif.

Inconvénients : Le coût.
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Echantillonnage en grappes et à plusieurs degrés

Principe

Limiter les zones géographiques qui font l'objet de l'enquête

Mode d'administration

Si la population est répartie sur M grappes (usines, établissements
d'enseignement, subdivisions électorales) :

1 1er degré : choisir un échantillon de m grappes.

2 2ème degré : réaliser une enquête dans chacune des m grappes :

soit auprès de tous les éléments (dits aussi unités secondaires) :
sondage par grappes.
soit en désignant des échantillons d'unités secondaires : sondage à
deux degrés.

Avantages : réduire les coûts

Inconvénients : E�et de grappe (variance intra qui est faible) dû à
l'existence de similarite entre individus d'une même grappe.
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Méthode d'échantillonnage non-probabiliste

Dé�nition

La méthode d'échantillonnage non-probabiliste est utilisée

lorsqu'il n'est pas possible de constituer une liste exhaustive de

toutes les unités du sondage.

Dans le cas de l'échantillonnage probabiliste, chaque unité a

une chance d'être sélectionnée.

Ce n'est plus vrai dans le cas de l'échantillonnage probabiliste.

On se �xe alors comme règle que l'échantillon retenu doit avoir

la même composition que la population mère par rapport à

une ou plusieurs caractéristiques.
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Echantillonnage par quotas

Principe

Il s'e�ectue jusqu'à ce qu'un nombre précis d'unités (de quotas) pour diverses
sous-populations ait été sélectionné.

Mode d'administration

Les quotas peuvent être fondés sur des proportions de la population. (par
exemple 50% d'hommes et 50% de femmes)

Ne retenir qu'un nombre restreint de quotas. Au delà de 2 ou 3 quotas,
on complique la tâche des enquêteurs.

Avantages : L'échantillonnage par quotas est généralement moins
coûteux que l'échantillonnage aléatoire. Il est également facile à
administrer.

Inconvénients : Certaines unités peuvent n'avoir aucune chance d'être
sélectionnées.
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Les autres méthodes non-probabilistes (1)

Le volontariat
On prélève l'échantillon à partir d'un groupe de volontaires.
⇒ Inconvénients : échantillon biaisé

La méthode des itinéraires
On impose à l'enquêteur :

Un point de départ dans une commune.

Un itinéraire à suivre avec tirage systématique des logements dans
lesquels e�ectuer les interviews
⇒ Objectif: reproduire un certain tirage aléatoire des enquêtés, sans
donner explicitement des noms et adresses à l'enquêteur.
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Les autres méthodes non-probabilistes (2)

Technique de � boule de neige �
Utilisation de personnes comme source d'identi�cation d'unités additionnelles.

Échantillonnage de convenance ou au jugé
On prélève un échantillon en se fondant sur certains jugements au sujet de
l'ensemble de la population.

Échantillonnage sur place
L'échantillon étudié est dé�nie par un lieu. Cette méthode est utilisé dans
l'échantillonnage de populations mobiles, rares ou spéci�ques. Avec cette
méthode, il faut faire attention à :

ne pas sur-représenter les individus passant + de temps sur place

les périodes d'enquête

les pondérations a posteriori pour tenir compte de la probabilité de
présence
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Conclusion

Pourquoi un échantillon ? ⇒ La population cible est généralement trop
nombreuse et pour des raisons de coûts, de délais, il est pratiquement
impossible d'étudier tous les individus d'une population c'est-à-dire
d'e�ectuer un recensement.

Quelle taille d'échantillon ? En général, on utilise la formule n′ = 385

1+ 385

N

pour trouver la taille nécessaire (pour que la marge d'erreur dans
l'estimation de la proportion soit inférieur à 5 % et ce, pour un seuil de
con�ance de 95%).

Objectif : Construire un échantillon tel que les observations pourront être
généralisées à l'ensemble de la population (méthode probabiliste ou
non-probabiliste).

Condition : Il faut que l'échantillon présente les mêmes caractéristiques
que la population cible. En d'autres termes, qu'il soit représentatif. Si ce
n'est pas le cas, l'échantillon est biaisé.

Statistiques, logiciels et enquête Le choix de l'échantillon
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 ملخص الدراسة:

هداف يق األانطلقت هذه الدراسة من سؤال مفاده:" هل لألداء التربوي لألستاذ دور في تحق  
 االجتماعية للتربية؟"

 و لإلجابة على التساؤل تم طرح الفرضيات التالية:

 لألداء التربوي لألستاذ دورا في تنمية القيم االجتماعية للتلميذ.

دورا في تفعيل قيم المواطنة لدى التلميذ.لألداء التربوي لألستاذ   
 لألداء التربوي لألستاذ دور في تعزيز الهوية الثقافية للتلميذ.

ي و من هنا تظهر أهمية هذه الدراسة في الكشف عن عامل من أهم العوامل الت   
 لها عالقة وطيدة بصورة المواطن المنشود مستقبال.

متغيري  دبيات حولانطالقا من عرض األ و اتبعت الباحثة في ذلك خطوات بحثية  
الدراسة، و كذا الدراسة االستطالعية من أجل التحقق منها ميدانيا، من خالل 

 مؤشرات الفرضيات.
ه، بأخذ كما تم اختيار المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة الموضوع، و الهدف من   

تلميذ  420ددهم عين عشوائية بسيطة من تالميذ السنة الرابعة متوسط و البالغ ع
متوسطة بمدينة تبسة. 28موزعين على   
 :لصت الدراسة إلى النتائج التاليةو قد خ

، هذه 1.88يستنبط من إجابات المبحوثين أن المتوسط الحسابي العام قد بلغ  -
النتيجة تشير إلى وجود دور متوسط لألداء التربوي لألستاذ في تنمية القيم 

 . االجتماعية للتلميذ
من أراء املبحوثين حول دور األداء التربوي لألستاذ في ترسيخ قيم  و يستخلص -

، هذه النتيجة تشير 1.91العام قد بلغ   حسابي املواطنة للتلميذ" ،أن املتوسط ال

 . إلى وجود دور متوسط لألداء التربوي لألستاذ في تفعيل قيم املواطنة للتلميذ



ألستاذ في ل األداء التربوي بحوثين حول " دور جابات المإيستدل من متوسط  -
النتيجة تعبر هذه ،  1.88بلغ   حسابيأن المتوسط العام ال"، تعزيز الهوية الثقافية

 عن وجود دور متوسط  لألداء التربوي لألستاذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé : 



Le Thème de cette étude est : «  Le rôle de la performence éducative 

du professeur dans la réalisation des objectifs sociaux  éducatifs » 

Cette étude tente de révéler la nature de cette relation, s’appuyant 

sur les hypothèses suivantes : 

- La Performence éducative du professeur, a un rôle dans le 

Développement des valeurs sociales chez l’élève. 

- La Performence éducative du professeur, a un rôle dans 

l’activation des valeurs de la Citoyenneté chez l’élève. 

-  La Performence éducative du professeur, a un rôle dans le 

renforcement l’identité culturelle de l’élève. 

L’importance de cette étude apparait, dans la détection d’un 

facteur de plus important, et qui a une très grande relation avec 

l’image du futur citoyen désiré. 

Le chercheur a suit des étapes dans sa recherche, de la revue 

Théorique des variables de l’étude ainsi que l’étude exploratrice, 

afin de les vérifier empiriquement à travers les indicateurs des 

hypothèses.  

L’approche descriptive choisie pour sa convenance avec la nature 

du sujet et son but, en prenant un échantillon aléatoire simple des 

élèves de la quatrième année moyenne, et touchant 420 élèves 

dans 28 établissements, situés dans  la ville de Tébessa. 

L’étude est arrivée au résultat suivant :  

- L’existence du rôle de la performence éducative est moyenne 

dans le développement des valeurs sociales chez l’élève,dont le 

taux est de corrélation est de 1,88 

- L’existence du rôle de la performence éducative est moyenne, 

en activant les valeurs sociales chez l’élève, sont taux de 

corrélation calculé est de 1,91 



- L’existence du rôle de la performence éducative est moyenne, 

dans la promotion de l’identité culturelle chez l’élève, dont la 

proportion calculé  est de 1.88 

 

 

 

 


	و من هنا نستشف أن طريقة المناقشة هي عبارة عن أسلوب يكون فيه المدرس والتلاميذ في موقف إيجابي حيث أنه يتم طرح القضية أو الموضوع ويتم بعده تبادل الآراء المختلفة لدى التلاميذ ثم يعقب المدرس على ذلك بما هو صائب وبما هو غير صائب ويبلور كل ذلك في نقاط حول...
	1-1-2-3 طريقة الاستكشاف الموجه:
	"   تعتبر طريقة الاكتشاف من أفضل الطرق في توفير تعلم يقوم على الفهم و ذلك لأن طريقة الاكتشاف تضع الطالب أمام موقف مشكل و يتطلب منه أن يقوم بحل ذلك الموقف مستخدمــــا طــــرق العلـــــم و عملياتـــــه و مهــــارات التقصي و الاكتشاف مثل مهارة الملاحظة، ...
	و في هذه الطريقة يكون المتعلم نشيطا إيجابيا فهو الذي يقوم بتحديد المشكلة ووضع الفروض و جمع المعلومات و يبوب المعلومات و يحللها و بالتالي هو الذي يصل إلى النتيجة، في حين يكـــــون دور المعلـــــم موجهـــــا يعينــــهم على البحــــث و الاكتشــــاف مـ...
	هناك من يرى أن عملية أو طريقة الاكتشاف نوعين اكتشاف حر و آخر موجه و الفرق بينهما هو مدى تدخل المعلم في العمل  التدريسي، فإن رتب المعلم الموقف التربوي بشكل يصل الطالب نفسه لاكتشاف المعلومات فهو يدرس  بالطريقة الاستكشافية الحرة، أما إذا رتب الموقف ال...
	أهداف التعلم بالاكتشاف :
	و لقد قام هربارت ويلز بوضع مخطط واضح لهذه الطريقة و الموضح في النقاط التالية:
	- أن يتعلم الطلبة من خلال اندماجهم في دروس الاكتشاف بعرض الظــــــــرف أو الموقــــــــف و النشاطات الضرورية للكشف عن أشاء جديدة بأنفسهم .
	- ينمي لدى الطـــــلاب اتجـــــاهــــــــــــــات استراتجيـــــــات تدريسيـــــــة تستخدم في حـــــل المشكــــــلات و الاستقصاء و البحث .
	- تساعد دروس الاكتشاف الطلاب على زيادة قدراتهم على تحليل و تركيب وتقويم المعلومات بطريقة عقلانية .
	- هناك إثباتات داخلية مثل الميل إلى المهام التعليمية و الشعور بالمتعة و تحقيق الذات عند الوصول إلى اكتشاف معلومة، و هذه تحفز الطلاب على التعلم بصورة أكثر فعالية و كفاءة في حصص المواد الدراسية .
	1-1-2-4 طريقة حل المشكلات :
	فيها يتم تدريب الطلاب على التفكير العلمي السليم، حيث تقوم هذه الطريقة على افتراض مشكلة مرتبطة بحياتهم و اهتمامهم مما يدفعهم إلى البحث عن الحلول، و تتطلب تدريبا مبكرا عليها.
	و تستند هذه الطريقة على المبدأ القائل أن الطالب الذي  يعمل و ينشط في حل مشكلة يتوصل إلى نتائج فيها، فإنه يكتسب مهارة و خبرة في حل مشكلة أخرى متماثلة، خاصة إذا كانت حقيقة واقعة، و المشكلة عبارة عن حالة يشعر الطلاب فيها أنهم أمام أمر غامض، قد يكون هذ...
	و لهذه الطريقة عدة ميزات منها:
	-مشاركة الطلاب في جميع خطواتها بصورة نشطة و ايجابية.
	-ربط المعلم و الطلاب بمصادر المعلومات المختلفة.
	-تدريب الطلاب على مواجهة الحياة، و تشجيعهم على التعلم الذاتي، حيث تزيــــد من قـــــدرة و مهارة المتعلم في البحث عن المعلومة و الوصول إليها.
	-تثـــــير لـــــدى الطــــلاب حب الاستطـــــلاع و الاستمتاع بالعمل، و تثير لديهم التفكير الواسع و البحث عن حلول متعددة و اختيار أصلحها.
	-تنمي لدى الطلاب التفكير العلمي و مهاراته، و تدربهم على مواجهة مشكلات الحياة الواقعية، و تخلق فيهم مهارات النقد و التحليل و المقارنة.
	-تنمي لديهم روح العمل الجماعي و تساعد على إقامة علاقات اجتماعية بينهم.
	-تعمل على تحقيق المرونة في التفكير، و تربط التدريس بواقع الحياة، و تربط الفكر بالعمل المنظم.
	خطواتها :
	وجود مشكلة:
	إن البيئة المحيطة بالتلميذ تثار فيها العديد من المشاكل و المواقف المعقدة، و التلميذ يكــــون في حـــــالة شـــك أو تـــــردد منهــــا لعــــدم امتلاكـــه المعلومات الكافية عنها، و أن المعلم أو المدرس يعمل على إثارة اهتمام التلاميذ من خلال إثارة الم...
	تحديد هذه المشكلة:
	يقوم التلميذ بتنظيم و ترتيب المشاكل و المواقف الغامضة و حصرها في طريق محدد حسب أهميتها و اختيار المهم منها و ترك غير المهم.
	طرح الحلول الممكنة:
	بعد تحديد المشكلة يقوم جهاز السيطرة عند الانسان ( الادراك ) باستعراض الحلول الممكنة و لكنه يواجه مشكلة النقص في المعلومات من أجل إيجاد حل مناسب مما يدفع الأفراد إلى البحث من المعلومات.
	-اختيار الحل المناسب:
	يقوم التلميذ باختيار الحل المناسب من بين الحلول المطروحة للمشكلة، و من أجل ذلك يقوم التلميذ بجمع المعلومات الخاصة بالمشكلة و ذلك من خلال مساعدة المدرس لهم.
	التطبيق:
	بعد أن يقوم التلميذ باختيار الحل المناسب فإنه يسعى إلى التأكد من صحة هذا الحل من خلال التجربة، فإذا ظهر بأن الحل المختار صحيح يتم قبوله و إذا كانت الوقائع تدل على عدم صحة الحل المختار يقوم التلميذ برفضه و البحث عن حلول أخرى.
	مزايا طريقة حل المشكلات :
	1- تنمية اتجاه التفكير العلمي و مهاراته عند التلاميذ.
	2- تدريب التلاميذ على مواجهة المشكلات في الحياة الواقعية.
	3- تنمية روح العمل الجماعي و إقامة علاقات اجتماعية بين التلاميذ .
	4- إثارة اهتمام التلاميذ و تحفيزهم لبذل الجهد الذي يؤدي كل المشكلة.
	عيوب هذه الطريقة في التدريس:
	- صعوبة تحقيقها.
	- قلة المعلومات أو المادة العلمية التي يمكن أن يفهمها الطلاب عند استخدام هذه الطريقة.
	-  لا يتوقف المعلم في اختيار المشكلة اختيار المشكلة اختيارا حسنا، و قد لا يستطيع تحديدها بشكل يتلاءم و نضج التلاميذ .
	- تحتاج إلى الإمكانات و تتطلب معلما مدربا بكفاءة عالية.
	1-1-2-5 طريقة المشروعات:
	المشروع هو أي عمل ميداني يقوم به الفرد يهتم بالناحية العلمية و تحت إشراف المعلم و يكون هادفا و يخدم المادة العلمية و أن يتم في البيئة الاجتماعية.
	و هناك عدة أنواع من المشروعات و هي:
	1- مشروعات بنائية (إنشائية) مثل صناعة الصابون: الجبن ...إلخ
	2- مشروعات استمتاعية، مثل: الرحلات التعليمية، زيارات ميدانية تخدم مجال الدراسة.
	3- مشروعات في صورة مشكلات، تهدف لحل مشكلة فكرية معقدة مثل مشروع محاربة الأمراض أو الذباب في المدرسة ...
	4- مشروعات يقصد منها كسب مهارة مثل مشروع مساعدة المصابين .
	خطوات هذه الطريقة:
	-اختيار المشروع: و هي أهم مرحلة إذ يتوقف عليها مدى جدية المشروع لذلك يجب أن يكون المشروع متفقا مع ميول التلاميذ، و أن يؤدي إلى خبرة وفيرة متعددة الجوانب و يجب أن تكون المشروعات متنوعة و تراعي ظروف المدرسة و التلاميذ و إمكانيات العمل.
	-التخطيط للمشروع:إذ يقوم التلاميذ بإشراف معلمهم بوضع الخطة و مناقشة تفاصيلها من أهداف و ألوان النشاط و المعرفة و مصادرها، و الصعوبات المحتملة و يكون دور المعلم في رسم الخطة هو الارشاد و التصحيح و إكمال النقص فقط.
	-التنفيذ: يقوم كل تلميذ بالدور المطلوب منه الذي تم رسمه في الخطة المقترحة و دور المعلم هو تهيئة الظروف و تذليل الصعوبات و يقوم بعملية التوجيه.
	-التقويم: و هي عملية مستمرة مع سير المشروع، منذ البداية و أثناء المراحل السابقة، إذ في نهاية المشروع يستعرض كل تلميذ ما قام به من عمل، و بعض الفوائد التي عادت عليه من هذا المشروع.
	1-1-2-6 طريقة التعلم الجماعي – التعاوني:
	هو نموذج تدريس، يتطلب من التلاميذ العمل مع بعضهم البعض و الحوار فيما بينهم فيما يتعلق بالمادة الدراسية، و أن يعلم بعضهم بعضا، و أثناء هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصية و اجتماعية إيجابية.
	و يعرفه تورد مكنيرني على أنه: " إستراتيجية تدريس تتمحور حول الطالب، حيث يعمل الطلبة ضمن مجموعات غير متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشترك."
	ومن مميزات التعلم التعاوني أنه يكسب التلاميذ التفاعل الاجتماعي البناء، مهارات العمل الجماعي و فهم طبيعة الآخرين و احترام أرائهم، مما ينعكــــس إيجـــابـــــا علـــى حياتهم اليومية و المستقبلية.
	" كذلك حاجاتـــــه للمحبــــة و الانتــــمــاء و التــــواد، فمعظم التلاميذ يحبون النشاط الجماعي أو الفريقي، و يحبون المدرسين الذين يتيحون لهم هذه الخبرات، كذلك الحاجة إلى تكوين صداقــــات و زمالات مع التلاميذ الآخرين و الحاجة إلى مساعدة الآخرين، و...
	1-1-3 عوامل اختيار طريقة التدريس:
	- المرحلة التعليمية: يتعلق اختيار الطريقة بالمرحلة التعليمية التي يدرس فيها المعلم ( ابتدائية، متوسطة، ثانوية )، فما يلائم مرحلة ما لا يلائم مرحلة تعليمية أخرى.
	- مستوى المتعلمين: يجب أن تراعي عند اختيار طرائق التدريس الفروق الفردية بين المتعلمين سواء من حيث التعلم و أساليب التفكير و طريقتهم في الحفظ و الفهم، كما تراعي أعمارهم و جنسهم و خلفياتهم الاجتماعية.
	- الأهداف المنشودة: فكل طريقة تسهم في تحقيق هدف معين فالطريقة المناسبة لتحقيق الأهداف في اكتساب المعارف لا تكون مجدية في تنمية التفكير العلمي و في اكتساب مهارات علمية أو إكسابهم ميولا و اتجاهات و قيم.
	- المحتوى العلمي للدرس و طبيعة المادة العلمية: لكل درس محتوى علمي معين يراد تحقيقه و لما كانت متنوعة لذا فإنه من الضروري تتوسع طرائق التدريس لتتناسب و طبيعة المادة و محتواها العلمي.
	- النظرة الفلسفية للعملية التعليمية: فاختيار الطريقة يرتبط جدا بهذه النظرة للمجتمع.
	1-1-3 قواعد بناء طريقة التدريس :
	- التدرج من المعلوم إلى المجهول :
	إذا ارتبطت المعلومات الجديدة بالمعلومات القديمة التي يعرضها التلاميذ فإنها عندئذ تفهم مثلا : في درس اللغة العربية نستطيع أن مفيد من هذا المبدأ بأن نبدأ بتدريس التلاميذ في القراءة على الصورة التي يعرضها (صورة الأب و الأم) ثم تندرج في تعريفه على الرم...
	- التدرج من السهل إلى الصعب :
	و يقصد بالسهل و الصعب ما يراه التلميذ سهلا أو صعبا ، لا ما نراه نحن و من الأمثلة على هذه القاعدة في اللغة العربية البدء في تعليم التلاميذ المفردات أو الجمل التي تتكون من حروف منقطعة مثل : دار، درس، دور و التدرج بعد ذلك إلى الكلمات أو الجمل المتصلة ...
	- التدرج من الكل إلى الجزء :
	و هذا المبدأ يساير طبيعة الذهن في إدراك الأشياء، فالناظر إلى الشجرة يراها كلا متكاملا قبل أن يبدأ فــــي النظــــر إلى جزئياتــهـــا و هي الســـــاق، الفــــروع، الأوراق و الثمــــار، و كمثــــال علــــى ذلك قـــــراءة الكلمة أو الجملة  و من ثم تحل...
	- التدرج من المحسوس إلى شبه المحسوس فالموجود:
	الطفل يدرك الأشياء من حوله بهذه الطريقة فهو يعرف حيوانات البيئة عن طريق رؤيته لها ثم في مرحلة تالية يعرفها عن طريق الصورة و أخيرا يستطيع إدراك الأشياء إدراكا مجردا حين سماعها أو ذكرها.
	1-1-4 سمات الطريقة الناجحة للتدريس :
	هناك مقومات و أسس للطريقة الناجحة للتدريس و هذه الأسس و المقومات هي :
	- أن تؤدي الغاية في أقل وقت و أيسر جهد يبذله المعلم و المتعلم .
	-  أن تشير التلاميذ و تحفزهم و تدفعهم إلى العمل الإيجابي و المشاركة الفعالة في الدرس.
	- أن تشجع التلاميذ على التفكير.
	- أن تكـــــون الطريقــــة مرنــــة و غيـــر جامـــدة فتارة  تكون في صور ألعـــــاب و مسابقـــــات و تارة في صورة محاولات و تمثيلات لأن استمرار الطريقة على الوتيرة واحدة يؤدي إلى الملل و السآمة داخل الفصل و لذلك فالتنويع مطلوبة .
	- أن تراعي الفروق الفردية بين الطلاب في الذكاء و الميول و القدرات كما تراعي ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية، فما يصلح لتلاميذ المدن لا يصلح لتلاميذ القرى.
	-  أن تربط الطريقة بين المادة و بين واقع الطلاب.
	-  أن تربي الطريقة في التلاميذ الاعتماد على النفس و لا تخلو الطريقة من وسائل متنوعة و مناسبة.
	- أن تكون مبنية على أساس مبادئ علم النفس و على الخصائص النفسية للتلاميذ
	- أن تعمل على جعل التلميذ هو محور العلمية التعليمية فلا يليق بالمعلم إهمال تلاميذه أثناء الدرس.
	و من خلال التطرق إلى نظرة الخبراء و النتائج التي توصلوا إليها في التجارب العلمية المعقودة في التصنيفات طرائق التدريس، فهي لم تؤدي إلى دليل قاطع على وجود طريقة تعليــــم عــامــــة واحــــدة يمكنها أن تكون هي الطريقة الفضلى لكل المعلمين في كل المدار...
	إن الطرق المتنوعة في التعليم، يحث المتعلمين على تحمل المسؤولية الفردية و الجماعية و تحفزهم على الاشتراك التعاوني البناء في جو ديمقراطي مفعم بالفرح و التقدير و الاحترام.
	و بالتالي فليست هناك طريقة واحدة يستخدمها المعلم في الفصل الدراسي، بل عليه أن ينوع و يجمع بين العديد الطرق من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة من الحصة .
	1-2-الوسائل التعليمية:
	1-2-1 مفهوم الوسائل التعليمية : هي كل ما يستخدم في الموقف التعليمي التعلمي من أدوات و مواد و تجهيزات داخل المدرسة و خارجها وفق إستراتيجية يختارها المعلم، وهـــي مكون أساسي من مكونات تلك المصطلحات الواردة سابقا و هو جزء أساسي من أجزاء المدرسة الحديثة .
	و تعرف أيضا على أنها: "كل ما يستخدم لتحقيق غايات عملية التعلم فلا تعلم بدون وسيلة."
	هي جميع المعدات و المواد و الأدوات التي يستخدمها المعلم لنقل محتوى الدرس إلى مجموع من الدراسيين داخل غرفة الصف أو خارجها بهدف تحسين العملية التعليمية و زيادة فاعليتها دون الاستناد إلى الألفاظ وحدها.
	كما تعرف أيضا على أنها: " أجهزة و أدوات و مواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم و التعلم و تقصير مدتها و توضيح المعاني و شرح الأفكار و تدريب التلاميذ على المهارات و غرس العادات الحسنة في نفوسهم و تنمية الاتجاهات و عرض القيم دون أن يعتمد المعلم ...
	1-2-2 خصائص الوسيلة التعليمية:
	لم يعد السؤال المطروح أمام الباحثين و المهتمين بالوسائل التعليمية هو إمكانية استخدامها في التعليم المدرسي، إنما أصبح محور اهتمامهم هو إعداد بطريقة فعالة لتحقيق الأهداف التربوية و من هنا جاءت أهمية مراعاة الخصائص التالية:
	- مراعاة خصائص التدريس: لقد اتفق العلماء أن أهم شرط نجاح الوسيلة لابد أن يتوفر فيه هذا العنصر، فعند إعداد الوسيلة ينبغي على مصممـــهــــا أن يحدد خصائص الدارسين، و ينتج الخصائص المبنية على خبراتهم السابقة و المناسبة لأعمارهم و قدراتهم و مستواهم المع...
	- مراعاة ارتباط المنهج بالوسيلة و تكاملها معه: إضافة إلى الشرط الأول من مراعاة الفروق الفردية، أضافوا ارتباط المنهج بالوسائل تفاعل بعضها البعض فعند استخدام الوسيلة، ينبغي على المعلم أن يلم بالمادة التي يدرسها بالكتاب المدرسي و أن يفحص الوسيلة ليتعرف ع...
	- تحديد الأهداف التربوية التي تحققها الوسيلة: صرح علماء التربية ضرورة تحديد الغرض التربوي، من أجل تحقيق الوسيلة التعليمية المتمثلة في أن الوسيلة التعليمية، ليست هدفا تربويا و إنما هي وسيلة لتحقيق هدف تربوي فإن تحديد الهدف التربوي للوسيلة يساعد المتعلم...
	1-2-3 تصنيف الوسائل التعليمية :لقد تعددت محاولات الباحثين التربوية الذين يهتمون بالوسائل التعليمية و آثارها على الحواس الخمس عند الدارس،  و قد توصلوا إلى هذا التصنيف الذي يحوي أربع مجموعات أساسية هي:
	المجموعة الأولى: الوسائل البصرية
	1- الصور و الشرائح و الأفلام الثابتة.
	2- الأفراد المتحركة و الثابتة.
	3- السبورة.
	4- الخرائط .
	5- الكرة الأرضية
	6- اللوحات و البطاقات
	7- الرسوم البيانية
	8- النماذج و العينات
	9- المعارض و المتاحف
	المجموعة الثانية: الوسائل السمعية
	و تضم الأدوات التي تعتمد على حاسة السمع و تشمل:
	1-الاذاعة المدرسية الداخلية
	2-المذياع "الراديو"
	3- الميكروفون " الحاكي"
	4- أجهزة التسجيل الصوتي.
	المجموعة الثالثة: الوسائل السمعية البصرية
	و تضم الأدوات و المواد التي تعتمد على حاستي السمع و البصر معا و تحوي الآتي:
	1- أجهزة العرض السينمائي.
	2-  أجهزة الفيديو.
	3- أجهزة التلفزيون
	4- الدائرة التلفزيونية المغلقة.
	المجموعة الرابعة:و تتمثل في:
	1- الرحلات التعليمية
	2- المعارض التعليمية
	3- المتاحف المدرسية.
	4- و قد قام "إدجار دال" بجمع مختلف الوسائل فيما أسماه مخروط الخبرة الذي تنتظم فيه هذه الوسائل انطلاقا من الخبرات المباشرة حتى الرموز اللفظية، و الشكل يبين لنا ذلك:
	1-2-4 أهمية استخدام الوسائل التعليمية
	تكمن أهمية استخدام الوسائل التعليمية في غرفة الصف في النقاط التالية:
	- تساعد على توصيل المعلومات، و المواقف، و الاتجاهات، و المهارات المتضمنة في المادة التعليمية إلى المتعلمين، و تساعدهم على إدراك هذه المعلومات إدراكا متقاربا و إن اختلفت المستويات.
	- تساعد على إبقاء المعلومات حية و ذات صورة واضحة في ذهن المتعلم.
	- تبسيط المعلومات و الأفكار و توضيحها و تساعد الطلبة على القيام بأداء المهارات كما هو مطلوب منهم.
	و يتضح مما سبق أن الوسائل التعليمية تلعب دورا كبيرا في سرعة تعلم التلميذ و إكسابه الخبرات بطريقة مرنة و سهلة، أي تثري تعلمه و تنمي لديه روح الاستطلاع و التفاعل مع المواقف الصفية، و تنمي لديه ملكة حل المشكلات.
	1-2-5 معوقات استخدام الوسيلة التعليمية:
	على الرغم من حاجتنا إلى استخدام الوسائل التعليمية لمواجهة مشكلاتنا التعليمية إلا أن هناك ما قد يحول دون استخدامه في مؤسساتنا، و إن أول هذه العوائق نشأ عن النظرية الجزئية التي ينظر فيها إلى الوسائل التعليمية على أنها مجرد أجهزة و أدوات أو مجرد برام...
	- ضخامة نصاب المدرس من ساعــــات التدريس، إلـــى جانب تعدد الأعمال الاضافية و المسؤوليات المكلف بها مما يجعله يحجم عن بذل الوقت و الجهد لتحضير دروس بوسائل متعددة.
	- عدم توفر بعض التسهيلات اللازمة لاستخدام بعض الوسائل التعليمية.
	- عدم ملاءمة تصميم الحجرات الدراسية الحالية و تجهيزاتها و إمكانياتها للاستخدام الفعال للمواد و الأجهزة السمعية البصرية.
	1-3 النشاط المدرسي ( الغير صفي ):
	1-3-1 تعريف النشاط المدرسي:
	تعرف دائــــرة المعــــارف الأمريكيــــة النشاط المدرسي بأنه: " برامج تنفذ بإشراف المدرسة و توجيهها، و تتناول كل ما يتصل بالحياة المدرسية و أنشطتها المختلفة ذات الارتباط بالمواد الدراسية أو الجوانب الاجتماعية أو البيئية أو الندية ذات الاهتمامات ا...
	و تعرف أيضا على أنها : " مجموعة من الخبرات و الاتجاهات السليمة التي يكتسبها الطالب خارج الفصل الدراسي."
	أما القاموس التربوي فيعرف الأنشطة: بأنها أسلوب للتعليم ينشد تقديم التعلم عن طريق الأنشطة التي تقوم بها الجماعات متعاونة عن طريق التفاعل بين الأفراد و الجماعات بواسطة تكوين العادات المؤثرة و مهارات التخطيط، و تمارس الأنشطة الطلابية من خلال البرنامج ...
	كما يعرف أيضا على أنه: " البرامج التي يضعها أو تنظمها الأجهزة التربوية لتكون متكاملة مع البرنامج التعليمي، و التي يقبل عليها التلاميذ وفق قدراتهم و ميولهم مع توفير التوضيح و إيجاد الحوافز و الدوافع بحيث تحقق أهدافا تربوية معينة، سواء ارتبطت هذه ...
	من التعاريف السابقة نستشف أن المعرفة  و تنمية منظومة القيم عند التلميذ، لا تقتصر  فقط على منهاج التربية المدنية، أو التربية الاسلامية، أو منهاج الاجتماعيات، بل يتجاوز تقديم المعارف خارج أسوار القسم، و تركيز نشاط التلميذ و فعالية تحصيله كعامل أساسي ...
	1-3-2 أهمية النشاط المدرسي:
	يعمل النشاط المدرسي على تدعيم القيم و الاتجاهات الاجتماعية و الثقافية المرغوبة لتنمية المهارات و اكتساب الخبرات المتعدد، من خلال الأنشطة المختلفة التي يتدربون من خلالها على ممارسة التعاون و تتيح لهم الفرص التي تدربهم على القيادة و التبعية بحيث يصبح...
	و في نفس المنحى  تذهب علي الشريف حورية بالقول : أن النشاط المدرسي من أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها تحقيق رسالة و رؤى المدرسة فيما يخص غرس القيم الانسانية و الوطنية، و قيم المواطنة الصالحة كالمشاركة الجماعية و الانتماء الاجتماعي، و في الوقت تعتبر ...
	أما فرح تحدد الأهمية في النقاط التالية:
	- الأنشطة التربوية وسيلة لإيجاد جيل فاعل متفاعل مع البيئة يحترم العمل و يقدره، من خلال ممارسته له فعليا على أرض الواقع.
	- الأنشطــــة التربــــوي مجـــال خصب لتدريــــس الطلبــــة على أســــاليب العمــــل الجماعـــي، و أعمال الخدمة العامة في المدارس و البيئة و المجتمع في مناخ تعاوني ديمقراطي مع تأكيد الاتجاهات الوطنية و تأهيلها في نفوس الطلبة.
	- تعمــــل الأنشطـــــة التربويـــــة على تنميـــــة روح الجماعـــة و العمل معها و إذابة الفردية و الأنانية.
	- تعتبر الأنشطــــــة التربويـــــة بمـــــا تـــــؤدي إليــــه من مناسبــــات و احتفالات و مهرجانات و معارض، وسيلة اتصال المدرسة مع الفاعلين في المجتمع المدني، و تنمية القيم الاجتماعية و الخلقية.
	"و النشاط المدرسي شأنه شأن المواد الدراسية المقررة ليس سوى مجال لخبرات يمر بها الفرد، و هي خبرات منتقاة، بحيث يؤدي المرور بها إى تحقيق أهداف التربية، و يلاحظ أن للنشاط المدرسي أثرا فعالا في عملية التربية، و هو يفوق أحيانا أثر التعليم في حجرة الدراس...
	و نرى أنه لا يمكن أن نتحدث عن أهمية النشاط المدرسي بمعزل عن الأهداف الاجتماعية للتربية التي رسمتها الفلسفة التربوية للجزائر، و لا شك أن تحقيق هذه الأهداف و تمثلها من قبل التلميذ عبر ممارسته للنشاط المدرسي، لدليل واضح على ان هذا الأخير يلعب دورا كب...
	بالإضافة إلى أنها تشغل بصورة إيجابية و بطريقة مخططة أوقات فراغ التلاميذ، مما يساعدهم على تنمية المسؤولية الاجتماعية و الانتماء و الولاء و تنمية حب العمل الجماعي لديهم، بالإضافة إلى تنمية جميع الجوانب النفسية و الروحية و السلوكية و تنمية قدراتهم الم...
	1-3-3 أهداف النشاط المدرسي:
	حددها الفراحي بالتالي:
	- القيام بدور أساسي و فعال في مساعدة المدرسة على تربية المتعلمين تربية متكاملة.
	- تعميـــــق مفاهيـــــم التربيـــــة، و اكســـــاب المتعلـــــم عـــــادات و اتجــــاهـــات إيجابية متشعبة و تنميتها.
	- إيجــــاد نوع من التكيـــــف الاجتمــــاعــــي بيــــن الجماعات المدرسية و المجتمع المحلي، و ذلك بإشراك أكبر عدد ممكن من المتعلمين في الأنشطة المدرسية، و تحميلهم المسؤولية في تنظيمها و تنفيذها.
	- ترسيخ القيم و المعتقدات الدينية و الاجتماعية في نفوس المتعلمين.
	- تأكيد روح الانتماء للوطن و الدفاع عنه و التضحية في سبيله.
	- تنمية روح التعاون.
	- تدريب الطلاب على حب العمل و القيام بالواجب على أكمل وجه و يشعرهم بدورهم المفيد في المجتمع.
	- التدريب على ممارسة العلاقات الاجتماعية  اكتساب الخلق القويم، و تنمية الاتجاهات الديمقراطية و دعم العلاقات الانسانية بين الأفراد.
	1-4 التقويم التربوي:
	يختلف الأفراد فيما بينهم من ناحية تكوينهم الجسمي و النفسي و التلاميذ كغيرهم من باقي الأفراد يختلفون هم أيضا من حيث القدرة و الإمكانية على التعلم و بالتالي على التحصيل و دور المعلم هنا هو تقرير مدى التلاؤم بين التلاميذ ووضعهم التعليمي، مما يتطلب إتب...
	1-4-1- مفهوم التقويم التربوي:
	هو عملية تشخيصية علاجية وقائية يستهدف الكشف عن مواطن الضعف للعمل على اصطلاحـــــها أو تجانسهـــــا و مواطن القوة للعمل على إثرائها بقصد تحسين العملية التعليمية و التربوية و تطويرها بما يحقق الأهداف المنشودة.
	- هو أيضا عملية جمع و تصنيف و تحليل و تفسير بيانات كمية أو كيفية عن ظاهرة أو موقف أو سلوك بقصد استخدامها في إصدار حكم أو قرار.
	- هو وسيلة موضوعية تستهدف الكشف عن حقيقة التأثير الكلي أو الجزئي لبرنامج من البرامج أو مشروع من المشروعات في أثناء سريانه في مجال تنفيذ عملياته.
	- التقويم هو الإجراءات التي تهدف على تحديد مدى تقدم تعلم الطلبة، و مدى تحقق مستوى الجودة في أدائهم، وفق معايير محددة، و فيه يمكن تحديد مستويات الطلبة و تحليل أخطائهم، و في ضوئه يتم توجيههم إلى الأنشطة التي تلائم مستوياتهم، لذا فهي عملية تشخيصية و علاج...
	- يعرفه بلوم بأنه إصدار حكم بغرض ما يتضمن استخدام معايير مدى كفاية الأشياء و دقتها و فعاليتها.
	- و يعتبر التقويم التربوي من أهم العناصر في عملية التعليمية إذ يهدف للكشف عن نقاط الضعف و القوة في تحصيل التلاميذ.
	- يعرف شارل هادجي التقويم أنه الفعل الذي بواسطته نصوغ حكم قيمة حول موضوع محددة (فرد، وضعية ،نشاط، مشروع.)
	عن طريق مواجهة بين فئتين من المعطيات الأولى تنتمي لمجال الواقع و تتعلق بالموضوع الخاضع للتقييم و الثانية تنتهي لمجال التصور تتعلق بمقاصد الموضوع ذاته، و بالتالــــي فالتـقويــــــــم عمليـــة تـحـــــــدد بواسطتهـــــــا درجـــــات التطابــــق بين الم...
	تعريف كيبيك  للتقويم: هو كل نشاط يومي يهدف إلى تحليل أو تأويل نتائج أو علامات آتية من القياس، و ذلك من أجل اتخاذ قرارات جيدة بمعنى آخر التقويم هو إعطاء قيمة لنتيجة في مقابل معيار أو قانون لكــــي نقــــــوم بـــه يجـــب أن يكـــــون لدينـــــا نتيج...
	تعريف صلاح علام: هو عملية منهجية لجمع البيانات، و  تفسير الأدلة بما يِدي إلى إصدار أحكام تتعلق بالطلاب، أو البرامـــــج معــــــا بمســــاعدة في توجيــــــه العمــــل التربـــوي و اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء ذلك .
	تعريف التقويم من المنظور التربوي و النفسي: هو إصدار حكم على أداء المتعلمين باستخدام بعض أدوات القياس كالاختبار التحصيلي بقصد تشخيص نواحي القوة و الضعف في هذا الأداء على ضوء محك مرجعي ( كالأسس العلمية للمادة الدراسية) حتى يتمكن المعلم من علاج جوانب ...
	1-4-2 أنواع التقويم التربوي:
	1-4-2-1 التقويم القبلي: و يقوم التقويم القبلي كما تدل التسمية على التقويم العملية التعليمية قبل بدئها، و هو يهدف بوجه عام إلى تحديد مستوى استعداد الأفراد المتعلمين للتعلم، و مستوى البدء به، أو التعرف إلى المدخلات السلوكية لدى الطلبة قبل البدء بعملية ا...
	1-4-2-2 التقويم القبلي – التشخيصي Diagnostic Evaluation  : هو إجراء يقوم به المعلم في بداية كل درس أو مجموعة من الدروس أو في بداية العام الدراسي من أجل تكويـــن فكــــرة على المكتسبــــات المعرفيـــة لطلابــــه و مـــدى استعدادهم لتعليم المعارف الجدية...
	-تحيد أفضل موقف تعلمي للمتعلمين في ضوء حالتهم التعليمية الحاضرة.
	-التشخيص التربوي حيث يتمكن المعلم من تحديد النمو العقلي و الانفعالي لطلابه، و مدى استعدادهم و ميولهم لاكتساب معلومات و خبرات جديدة.
	- الكشف عن مدى امتلاك المتعلم معارف أو مهارات أو اتجاهات محددة مع تحديد الأسباب الكامنة وراء عدم توافرها بغية إعداد الخطط العلاجية الملائمة.
	- رصد الأهداف التربوية التي يتوخى الطلاب تحقيقها خلال الفترة أو في نهايتها و مقارنتها بالأهداف المخطط لها .
	1-4- 2-3 تقويم الاستعداد:
	يهدف إلى تحديد مدى استعداد الطلبة لتعلم موضوع جديد أو وحدة جديدة أو معرفة مستوى امتلاك الطلبة للمهارات العقلية اللازمة لتطبيق طرق التعليم، و عملياته في تقصي بعض  المشكلات العلمية و حلها على سبيل المثال .
	1-4-2- 4 تقويم الوضع في المكان المناسب:
	و يهدف إلى تحديد مستوى الطلبة سواء المنقولين منهم أو الخريجين، أو المقبولين في الكليات الجامعيـــة لتصنيفهــــم أو وضعهــــم في صفوف أو مستويـــــات تعليمية معنية تتناسب و قدراتهم العقلية أو ميولهم و اهتماماتهم التعليمية.
	1-4-2- 5- التقويم التكويني:
	يقوم على مبدأ تقويم العملية التعليمية خلال مسارها، يهدف بوجه عام إلى تحديد مدى تقدم الطلبة نحو الأهداف التعليمية المنشودة، أو مدى استيعابهم و فهمهم لموضوع تعليمي محدد (حصـــة دراسيـــة، أو وحدة دراسة) بغرض تصحيح العملية التدريسية و تحسن مسارها و من...
	1-4-2-6 التقويم الختامي:
	يقوم على أساس تقويم العملية التعليمية بعد انتهائها، و بالتالي يهدف إلى معرفة مقدار ما تم تحقيقه من الأهداف التعليمية و التربوية المنشودة أو المرسوم سواء بسواء، كما تقويم مستوى أداء (تحصيل) الطلبة للمعرفة العلمية بأشكالها المختلفة بعد الانتهاء من تد...
	1-4 – 3 أساليب التقويم التربوي:
	*أساليب الملاحظة بأنواعها :
	تعتبر الملاحظة من طرف جميع البيانات عن التلاميذ و قد يلاحظ المدرس أداء التلميذ و هو موقف سلوك معتاد، أو يلاحظه و هو يِدي عملا معينا ليدل على أنه قد تعلم شيئا ما، فكثيرا ما يعتمد المدرس على أسلوب الملاحظة، لمعرفة مدى ما حققه تلاميذه من الأهداف الوج...
	و لمساعدة المدرس على الملاحظة الدقيقة لسلوك التلاميذ، عليه أن يستخدم أدلة الملاحظة و مقاييس التقدير، التي يعدها خصيصا تبعا للهدف من الملاحظة، إذ أنها تسير مهمة الدرس و تحقق الملاحظة درجة كافية من الدقة و الموضعية.
	الاختبارات العملية:
	تهدف الاختبارات العملية إلى تقييم قدرة التلميذ على أداء عمل معين، و تحديد مستواه في خطوات هذا الأداء، كما تهدف أحيانا إلى تقييم مستوى المنتج النهائي، الذي يقوم التلميذ بعمله، و من المهم ألا يركز المدرس بتقييم المنتج النهائي فقط، بل عليه أن يوجه اهت...
	و لتحقيق الهدف من الاختبارات العملية يستخدم دليل الملاحظة.
	-تحليل التفاعل: تهتم الملاحة أحيانا بتحديد نوع التفاعل الحادث في الفصل... بمعنى رصد ما يقع من أفعال و أقوال خلال الدرس.
	*أسلوب التقويم الشخصي:
	يستخدم المدرس الأسئلة الشخصية أثناء تدريسه بأهداف مختلفة، منها معرفة مدى متابعة التلاميذ لشرحه، و معرفة مدى استيعابهم و فهمهم لما يقول و تشجيع التلاميذ على التعبير عن آرائهم و أفكارهم و قياس ما يحفظه أو يتذكره التلاميذ من معلومات ...الخ، أي أن الأ...
	و من طرق التقويم الشفهية أن يطلب من التلميذ تقديم عرض أو موضوع معين أمام الفصل، و قد يسبق هذا العرض إعداد التلميذ لبعض المذكرات أو الملاحظات، التي تساعده في عرض الموضوع أو يكون التقديم دون استعداد سابق، و الهدف من الطريقة الأولى هو اختبار جدية التل...
	أما الطريقة الثانية، فتهدف إلى اختيار قدرة التلميذ على استخدام معلوماتــــه السابقـــة، و طريقة تجميعها و ترتيبها لتقديمها شفاهة، و دون الاستعانة بمذكرات مدونة، و هنا تتضح قدرة التلميذ اللغوية و بلاغة أسلوبه، حيويته في التقديم و قدرته على جذب الانت...
	و مع أهمية الأساليب الشفهية في التقويم، إلا أن لها بعض الصعوبات، لعل من أهمها أنها تحتاج لوقت طويـــل قد لا يتوفــــر في الدرس، و أنهـــــا قد تكون أحيانــــا غير عادلــــــــة أو غــــير متكافئـــــــة بالنسبــــة لجميـــــع التلاميذ، كما أنها تعت...
	*أسلوب التقويم المدون:
	تعتبر الامتحانات و الاختبارات التحريرية من أقدم و أكثر طرق التقويم شيوعا في مدارسنا بل أحيانا تكون هي الأسلوب الوحيد لتقويم نتائج العملية التعليمية، و قد أدى هذا إلى إحاطة هذه الامتحانات بجو من الرهبة و الأهمية، التي تفوق أحيانا أهمية التعلم ذاته.
	إن هذه الاختبارات هي التي تفرق بين مستويات التلاميذ، و تحدد مصائرهم في أحيان كثيرة، و هناك من يرى أن الاختبارات لها ضرر على التلميذ خاصة في المراحل الأولى خاصة الذي يعتبرونها أداة للثواب و العقاب، وواقع الأمر أن الامتحان التحريري برئ من تحمل هذا ال...
	1-4-4 أسس التقويم التربوي:
	- يجب أن يرتبط التقويم بالأهداف.
	-يجب أن يكون التقويم مستمرا و غير محدود بفترة زمنية معينة.
	-يجب أن يكون شاملا لجميع جوانب العملية التعليمية مثل: طريقة التدريس، المقررات الدراسية، الإمكانات المادية بالمدرسة، التلميذ و الأهداف .
	- يجب أن يكون التقويـــــم متنوعــــا و متعــــــددا فـــــــي الوسائــــل و الأدوات لكــــي يواجــــه تعــــــــدد و تنوع الجوانب المراد تقويمها.
	- يجب أن يكون التقويم علميا و لتحقيق ذلك لابد من توافر شروط معينة مثل:(الصدق، الثبات، الموضوعية...الخ)
	-يجب أن يكون اقتصاديا.
	-يجب أن يكون التقويم بطريقة تعاونية فيشــــارك فيه الطالــــــب و المـــــدرس و إدارة المدرســـــة و أولياء الأمور باعتبارهم قوى مِؤثرة في عملية التعليم.
	1-4-5- أهداف التقويم التربوي:
	للتقويم أهداف عامة و أهداف خاصة و لابد لأي مؤسسة تربوية إذا أرادت أن تقوم بعملها خير قيام أن تحقق الأهداف التالية:
	الأهداف العامة للتقويم التربوي:
	- معرفة مدى تحقق الأهداف المرسومة.
	- الكشف عن فاعلية الجهاز الإداري و التربوي لمتخلف الدوائر و الأقسام.
	- التأكد من صحة القرارات و الآراء التي اتخذت خلال العام دون سند من بحث علمي أو تجريب.
	- الاطمئنان إلى أن الجهات المسوؤلة أو المؤسسات تقدم الخبرات التلاميذ أم لا.
	- الحصول على معلومات و إحصائيات خاصة بمدى الإنجاز و الأوضاع الراهنة لرفع التقارير لمن يهمهم الأمر أو لتقديم صورة للشعب عن مؤسساته وبيان نقاط القوة و الضعف في المؤسسة.
	- تقويم أداء المعلم من أجل معرفة مدى استيعابه للمادة العلمية و الكشف عن الطرق الصحيحة في تدريسه.
	- تقويم الكتب الدراسية و المناهج التربوية.
	الأهداف الخاصة للتقويم التربوي:
	- وضع درجات للتلاميذ ثم تقييم هذه الدرجات أي الحكم على مدى كفايتها لتــــرفيع أو ترسيب الطلبة بموجبها.
	- إرسال تقارير للأسرة عن تقدم التلميذ في دراسته.
	- تشخيص تعلم التلميذ أي اكتشاف ما يعترضه من مشكلات و عقبات.
	- معرفة قدرة التلميذ على التعلـــــم، و ذلك عن طــــريق اختبـــــارات الذكــــاء و الـــــقدرات و القابليات.
	- اختبـــــار التلاميـــــذ أو توزيعهــــم على مختلف أنواع المدارس و المعاهد المناسبة لقدراتهم.
	- تزويــــد المرشــــد النفسي و التربـــــوي بمعلومـــــات تســـــاعده على إرشاد التلاميذ مهنيا و تربويا.
	- متابعة عملية التعلم و تحسين نتائجها و حل مشكلاتها.
	1-4-6 مراحل التقويم التربوي:
	إن عملية التقويم التربوي هي عملية جد مهمة بالنسبة للتحصيل الدراسي و هي تمتد بثلاثة مراحل هي:
	- مرحلة القياس: مرحلة تهدف إلى جمع المعلومات و تشجيعها أي تنظيمه و تأويلها باستعمال الوسائل المختلفة و هي الواجبات، الفروض المحروسة، الاختبارات.
	- مرحلة الحكم: و فيها يتم إبداء الرأي و إصدار الحكم بالاعتماد على معطيات موضوعية ثم استنتاجها من المرحلة السابقة لكن أساس أحكام مسبقة و أراء شخصية فتكون هذه الأحكام عبارة عن منح علامات تقديرية.
	- مرحلة القرار: و هي المرحلة الأخيرة التي تأتي مباشرة بعد الحكم الناجم عن المعطيات الموضوعية التي وفرها القياس قد يتعلق القرار فيها بالمسار الدراسي للتلميذ بتدرجه من سنة دراسية إلى أخرى أو إعادة السنة أو توجيهه.
	2- أنماط الأداء التربوي:
	يمكن النظر للأداء التربوي من خلال ثلاث أنماط من السلوكات وهي:
	2-1 السلوك الاتصالي: وهـــو يخص تسهيــــل تبــــادل المعلومات داخل الصف الإداري، و ينقسم إلى جانبين: جانب اتصالي لفظي و آخر اتصالي غير لفظي.
	-الجانب الاتصالي اللفظي: هناك أداءات مثل الشرح و التفسير و توجيه الأسئلة وسرد الحقائق وذكر التعاريف و التعلق على إجابات التلاميذ و الإجابة عن أسئلتهم إلى غير ذلك من سلوكات يِؤديها المدرس بطريقـــــــة لفظــــــية عن طريـــــق كلمات مرتبة ذات معنى و مغ...
	*السلوك المباشر للمعلم: و يشتمل ما يلي:
	-الشرح و التلقين: و يتــــــم خلالـــهــــا تقديـــــم المعلومــــات و الحقائــــق و الأفكــــار و الآراء و المفاهيم للطلاب.
	-إعطاء التوجيهات و النقد: و يتخلص ذلك في توجيه التعليمات و الأوامر التي يتوقع المعلم أن ينفذها الطالب، و النقد هو كل ما يوجهه المعلم إلى الطلاب لتعديل سلوكهم.
	*السلوك غير المباشر: و يشمل:
	-تقبل المشاعر: و يظهر المعلم في هذا الموقف تقبلا لمشاعر التلاميذ و يتضمن تلك العبارات الصادرة عن المعلم و التي تشير إلى مساعدة التلاميذ على فهم مشاعرهم.
	-الثناء و التشجيع: و يتضمن عبارات الثناء و التشجيع التي يستخدمها المعلم و التي تعمل على إزالة التوتر و تساعد التلاميذ في نفس الوقت على عرض تصوراتهم.
	-تقبل الأفكار: و يتضمن ذلك تقبل المعلم لأفكار الطلاب أو إعادة صياغة عبارة قالها الطالب أو تلخيص كلام قاله المعلم، و هذا يحدث كثيرا في الفصل الدراسي حيث يقوم المعلم في كثير من الأحيان بتوضيح أو تطوير الآراء يطرحها التلاميذ  و يضيف إليها بحيث تأخذ طابعا...
	-توجيه الأسئلة: مما يساعد التلاميذ على الاندماج في الدرس بنشاط، قدرة المعلم على توجيه أسئلة مثيرة، مناسبة يمكن الإجابة عنها، و لذلك تعتبر هذا القدرة مهارة من مهارات التدريس، و قد وجد أن المعلمين المبتدئين يميلون لتوجيه أسئلة قد تكون غاية في العمومية ل...
	-الجانب الاتصال غير اللفظي: يتخلص في بعض الأداءات التي يقوم بها المدرس خاصة في نقل الحماسة للدرس و جلب الانتباه، فالحماسة للحصة أو الافتقار أمر ينتقل من المعلم إلى الطلبة بطريقة التأثر و التأثير و ليس عن طريق الإرشاد و إصدار التعليمات أو سماع المواعظ،...
	2-2 السلوك الديمقراطي: تتم عملية التعليم الفعال داخل الصف للدارس إذا حصل تفاعل إيجاب بين المعلم و تلاميذه، و حتى يتم هذا التفاعل لابد من سلوك ديمقراطي يسلكه الأستاذ مع طلبته في القسم و بعض سلوكاته الديمقراطية تتمثل في :
	-  إتاحة التلاميذ في المناقشة و تبادل الرأي و وضع الأهداف و رسم أفكاره وصولا إلى حل المشكلة المراد حتما أثناء الدرس، و على المعلم أن ينتبه إلى من لا يشارك من التلاميذ و من يعادل أن يستأثر بوقت الحصة مناقشا.
	-"إتاحة فرص متكافئة للتلاميذ جميعهم بإعطائهم فرصة الوقت الكافي، حيث يحتاج التلميـــــذ إلى وقت كــــاف ليفـــكر في الأســــئـــلــــة الموجهــــة لـــه، حيث أن الإجابـــة السريعـــــة و السطحية لا تؤدي إلى تحسين قدرة التلميذ على اكتساب أساليب تفكير صح...
	- احتـــرام قيـــم التلامـــيذ و تقديــــر مشاعرهم و تطلعاتهم و العمل على إشبــــــاع حاجـــاتهم و رغباتهم الاجتماعية و النفسية.
	-السماح بعرض الأفكار و لو بدت خاطئة، يتبادر إلى الذهن الطالب عدد من الإجابات التي يتصور أنها ممكنة بعد عرض السؤال عليه ثم يختار من بين هذه الإجابات ما يناسب السؤال بعد أن يختبر صحتها، و يترك الأستاذ التلاميذ أحرارا لاختيار صحة أفكارهم و عرضها حتى لو ب...
	- التواضع أمام التلاميذ و عدم إشعارهم بالتعالي بسبب المركز الوظيفي دون أن يؤدي إلى فقدان احترامهم و تقديرهم له.
	-حب التلاميذ للعمل، لأنهم يعملون في جو مريح يتسم بالهدوء و الطمأنينة مما يدفعهم للتعاون المثمر مع أستاذهم و بذل جهد أكبر في العمل.
	-حب التلاميذ لمعلمهم و لبعضهم البعض لأنهم يعملون في بيئة ديمقراطية تتميز بالإخلاص و الثقة و التقدير المشترك، كما أن هذا السلوك يعلمهم سرعة الاندماج في المجتمع.
	-توافر فرص العمل التعاوني و التخطيط الجماعي الموجه لإنجاز العمل، مما يساعد التلاميذ على تقديم المقترحات و تعلم كيفية اتخاذ القرارات و التعامل المثمر بينهم.
	-تفوق إنتاج التلاميذ في ظل هذا النمط من إدارة الصف الدراسي على المدى البعيد.
	-اكتســــاب التلامـــــيذ لعدد من الاتجاهـــات الإيجابيــــة كضبط النفــس و تحمــــل المسؤولية و الاستماع للآخرين و الانتفاع بأفكارهم، و لا يخفى أثر ذلك في جعل التلميذ يعمل باتزان نحو تحقيق أهداف الجماعة و في الإقلال من التصادم الشخصي و سوء التفاهم ال...
	3-2 السلوك التنظيمي: و يشمل هذا النمط من السلوك ما يلي:
	- ضبط النظام داخل الحصة.
	- متابعة دوام التلاميذ.
	- التوجيه و الإرشاد.
	-تنظيم المادة العملية.
	- النشاطات.
	- المهارات التدريسية الأساسية الثلاث: التخطيط ، التنفيذ و التقويم.
	و من خلال هذه البنود نخلص إلى إشاعة جو من النظام داخل الحصة أمر هام لنجاح المعلم و التلاميذ، و لكي يسلك المعلم سلوك تنظيمي يجب عليه إدارة صف دراسي يسوده الضبط و المحافظة على النظام أم مراقبــــــة حضور التلاميــــــذ و غيابــــــهم، و كذلك توجيه ال...
	-يخلق المعلم اتجاها إيجابيا نحو العمل داخل الفصل الدراسي.
	-يبتعد عن الاضطراب و لا يظهر ظهر العجز و يحافظ على توفير علاقات حسنة مع التلاميذ و تبنى و بينهم صداقة.
	-يقوم المعلم بمعالجة حالات الفوضى و الاضطرابات بسرعة.
	-الحرية في تحديد طريقة الجلوس للتلاميذ و أن يجلسهم في صفوف متوازية.
	-تنظيم المادة العلمية و تعليم التلاميذ على تنظيم معلوماتهم بما يتفق و طبيعة المادة الدراسية و تنميتهم على اكتساب المهارات الجديدة، كما يسهل المعلم للتلاميذ تبادل الأفكار و إجراء الحوار و مشاهدة ما يقومون به تجارب و نشاطات.
	-انتقاء الأنشطة المناسبة التي ستمكن التلاميذ من ترجمة المعلومات النظرية إلى سلوك و مهارات واقعية، فمثلا معلم العلوم يسعى إلى تكوين و تطوير المهارات العملية(العقلية و اليدوية) المناسبة لدى التلاميذ من خلال قيامهم بالنشاطات العلمية و التجارب المخبرية و ...
	و حتى يتمكن المعلم من ضبط الفصل و امتلاك انتباه التلاميذ لما يدرس و حفظ النظام في الفصل الدراسي عليه بامتلاك مهارات تدريسية في أدائه لتمكن من سلوك تنظيمي فعال و تتمثل المهارات في:
	*مهارة التخطيط:و يتطلب إنجاز هذه المهارة التدريسية امتلاك و قيام المعلم بالمهارات التدريسية الفرعية التالية:
	-تحديد الأهداف التعليمية.
	-تخطيط عملية التدريس و إعداد الخطة الدراسية.
	-إعداد الوسائل التعليمية.
	-تهيئة غرفة دراسية منظمة.
	*مهارة التنفيذ: و يتطلب إنجاز هذه المهارة التدريسية امتلاك و قيام المعلم بتنفيذ المهارات التدريسية الفرعية التالية:
	-تقديم المعلومات و المفاهيم(مهارات عرض الدرس)
	-معالجة المشاكل الصفية.
	-تصنيف المشاكل الصفية.
	-توجيه التلاميذ.
	*مهارة التقويم: و يتطلب إنجاز هذه المهرة التدريسية امتلاك و قيام المعلم بتنفيذ المهارات التدريسية التقويمية المختلفة لتقويم مدى تحقق الأهداف التعليمية و يتمثل ذلك في:
	-كشف مدى تأثير التدريس على تعلم التلميذ.
	-تحديد نقاط الضعف و القوة فيه.
	-المتابعة للتلاميذ.
	3- العوامل المؤثرة في الأداء التربوي
	إن المعلــــم في أثنـــاء ممارستــــه للمهنـــة تتـــاح فرص الالتحــــاق ببرامـــج تدريبيــــة عديــــدة و متنوعة، و تستهدف تلك البرامج رفع مستوى أدائه، و مع ذلك يلاحظ أن هناك عدة عوامل تؤثر على أدائه منها:
	3-1 ما يحدث من تغيرات في المناهج الدراسية:
	كثيرا ما تتعرض المناهج الدراسية للتغيير و التبديل أو الإلغاء، و في جميع تلك الحالات يكون هناك من المبررات لما يحدث من تغيرات، و قد تكون تلك التغيرات مستندة إلى تطور في النظرية التربوية أو في الفلسفة الاجتماعية أو في نواح متعلقة بطبيعة المعرفة أو في...
	3-2 عوامل اجتماعية:
	يتوقع المجتمع من المعلم و المنهج الدراسي أن يحقق آماله و تطلعاته في أبنائه، فالمجتمع يحتاج إلى شخصيات مفكرة قادرة على تجديد و الابتكار و تنقية سلوكا مقبولا يتفق مما علق بها من شوائب نتيجة للاحتكاك الثقافي و يتوقع المجتمع أن يسلك التلاميذ سلوكا مقبو...
	فالمعلم لابد أن يكون قدوة حسنة لتلاميذه، فتعليم الأخلاق لا يكون درسا يلقن للتلاميذ و يحفظ بل لابد أن يتجسد في المعلم نفسه، الذي يعلمه هذه المعلومات و لولا هذا المثال يوضح لنا ما يتطلبه المجتمع من المعلم، باعتباره المسؤول الأول عن تربية الأجيال تربي...
	3- 4 الانفجار المعرفي:
	-التأكد بشمل كبير على الاحتواء الفعال للمتعلمين في عملية التعلم و بالتالي الحاجة إلى تطوير توظيف طرق التقويم و الأنشطة التي تقيسه مثلا: ماذا يتعلم التلاميذ من الخبرة؟ و ما المدى الذي يستطيعــــون معه تطبيــــق هذه المعرفــــة أو المهـــــارة في مواقــ...
	- ازدياد المعرفة المتعلقة بنمو التلميذ و تطوره و مدى علاقة دلك بمعطيات التعلم، أي الحاجة إلى تطوير و توظيف طرق التقويم التي تقرر ما الذي يعرفه كل تلميذ فعلا و ما الذي يستطيع كل منهم أن يفعله؟ و ذلك في ضوء خصائص كل مرحلة من مراحل النمو.
	-الاتجاهات الحديثة في تنظيم محتوى المناهج و التي من بينها تقديم فرص أمام التلاميذ للاختيار من البرامج و المقـــــررات المختلفـــة، لذلـــك تدعـــو الحاجـــة إلى تطويـــــر و توظيف طرق تقويم التحصيل بحيث لا ترتبط بمحتويات و أنشطة متعددة.
	-التأثير الكبير لتنوع الأهداف في تطوير المقررات و ما يصاحبها من أنشطة التعلم.
	-التركيز الكبير على تنمية مهارات تراكمية في الموضوع التي يتم تطبيقه.
	- ازدياد الطلــــب على التعليم كضرورة قومية و مجتمعية و بالتالــــــي الحاجــــــة إلـــــى تطويــــر و توظيف طرق التقويم التي تركز على جمع المعلومات التفصيلية في كل جانب من جوانب نمو التلاميذ.
	3-5 السلطات الإشرافية: هناك سلطات إشرافية تعمل على نحو متكامل مع العلم لتيسير مهمته، فمدير المدرسة مسؤول عن تنظيم العمل و الإشراف عليهم إداريا و فنيا، و نجد من الإداريين من هم مسؤولون عن تنظيم العمل في جانبه الإداري و الفني على مستوى الأقسام، و أمام ه...
	3-6 نظام التقويم: إن التقويم يؤِثر تأثيرا واضحا على مسار وجهود المعلم، فهناك من ينادون بتطوير مناهج الدراسية اعتمادا على أسلوب التقويم، فإذا ما أدرك المعلم أن هناك امتحانا من نوع مغاير غير التي تكون في آخر السنة أو أن هناك أساليب أخرى يتسم استخدامها ل...
	4 – الاتجاهات الحديثة في برامج تكوين الأساتذة:
	تولي كافـــــة النظــــم التعليميــــة عنايـــة كبـــيرة و ملحوظــــة بإعـــداد المعلميـــن و تدريبهــــم و تأهيلهم من منطلق أن المعلم يمثل ركيزة أساسية هامة في العملية التربوية، و أنه لو توفرت الأعداد الكافية في النوعيات الجيدة من المعلمين في نظا...
	و يعد التطوير و التحديث المستمر في برامج إعداد المعلمين مؤشرا على تغيير وجهة النظر التقليدية في إعداد المعلمين، حيث أن الهدف الأساس من وراء هذه العملية يتمثل في تنمية القدرات العقلية للمعلم و تزويده بكم هائل من المعارف يكفل له أداء مهنته التعليمية،...
	*" نموذج henak: الذي قدمه في تصميم برامج إعداد المعلمين من المكونات الآتية:
	-الثقافة العامة
	-الثقافة التكنولوجية.
	-الثقافة المهنية.
	و أكد هيناك "Henak" على أهمية التركيز في البرامج إعداد المعلمين في كليات التربية على تطوير مساقات تهتم بالتعليم التكنولوجي، مع ضرورة بيان الخطوات المتبعة في تطبيق هذا البرنامج.
	أما كيوري الذي أوصى بضـــرورة التركـــــيز على تنميـــة شخصيـــة المعلـــــم و قدراته لكي يتمكن من ممارسة العملية التربويـــة بفاعليــــة و التأكيـــد على نمـــط شخصيتـــه و نظـــرتــــه و أساليب تفكيره و انفعالاته و اهتماماته، و أحكامه فضلا عن طاقا...
	و يؤكد " صبيح" أن برامج إعداد المعلمين يجب أن تعمل على تهيئة وسائل التعليم، و تساعد العاملين على اكتساب الفاعلية في أعمالهم الحاضرة و المستقبلية، و تعمل على تزويدهم بالمهارات و الخبرات و الاتجاهات التي تساعدهم و تجعلهم قادرين على مزاولة المهنة، و ت...
	أما أساليب إعداد المعلمين فيؤكد الباحثون التربويون أن إعداد المعلمين في جميع أنحاء العالم لم تستقر على نموذج واحد لإعداد المعلمين، و يعود السبب في ذلك لكثرة الاتجاهات التي تؤثر في سياسة إعداد المعلم مما انعكس على النظام التعليمي في الوطن العربي ال...
	4-1 الأسلوب التتابعي: يعتمد هذا الأسلوب على إعداد المعلمين في الكليات الجامعية مثل كلية الآداب أو العلوم في أحد التخصصات العلمية و لمدة أربع سنوات يمنح الطالب بعدها درجة البكالوريوس أو الليسانس دون أن يدرس مقررات تربوية، ثم يلتحقون بعدها بالمعاهد التر...
	عيوب الأسلوب التتابعي:
	-عدم اهتمام الطلبة حيث ينظرون إلى المرحلة الدراسية بعد التخرج (الدبلوم) بأنها مرحلة البحث عن وظيفة تؤمن له العيش الكريم و تكون هذه الوظيفة مرتبطة بالتخصص.
	-عدم إتاحة الفرصة للتعرف على المواد التعليمية التي يقومون بتدريسها ما قبل الجامعة بعد تعيينهم، و بذلك ينعكس على معلوماتهم التي تبقي بنفس القدر و المستوى الذي عليه عندما كانوا في المراحل الأساسية.
	-عدم الشعور بالانتماء إلى مهنة التدريس من خلال عام الدراسي و عدم تكوين اتجاهات ايجابية نحو مهنة التعلم.
	4-2 الأسلوب التكاملي
	و في هذا الأسلوب يقوم المتدرب المعلم بدراســـة المــــواد التخصصيـــة و التربويـــة و الثقافية خلال الفترة الدراسية التي تتصل بمهنة التدريس، و يكون نظام الدراسة ضمن هذا الأسلوب على أحد الأنماط الآتية:
	-نظام الفصلين.
	-الأخذ بنظام الفصلين و الساعات المعتمدة معا.
	-نظام السنوات.
	كان الهدف من استخدام هذا الأسلوب هو تهيئة المتدرب/ المعلم فكريا و نفسيا لتقبل مسؤولية المهنة منذ الالتحاق بكليات الإعداد، و قيام هذا الأسلوب على تمهين المواد الدراسية بحيث تعطى المادة الواحدة لطلبة الكلية الواحدة، و تنمية حب المهنة لدى المتدرب المع...
	عيوب النظام التكاملي:
	-قصر مدة الإعداد العملي كما يعتقد المختصون في العلوم و الآداب مع أنه لو أعيد النظر حول ما يجب أن يعد عليه المعلمون لوجدنا أنه ينبغي أن نفرق بين إعداد المعلم و إعداد متخصص للعمل في مجال آخر غير التدريس.
	-استمـــرار الصــراع بــين التربوييـــن و أعضــاء هيئة التدريس في المجالات الأخرى. (العلوم و الآداب) حول مسؤولية كليات التربية الكاملة عن إعداد المعلمين علميا و ثقافيا و تربويا.
	-اختلاف الآراء بين التربويين أنفسهم حول مفهوم برامج كليات التربية، و يرجع هذا اختلاف في تكوينهم العلمي و المدارس التي ينتمون إليها.
	5- تكوين الأساتذة في الجزائر:
	واجهت الجزائر خلال الاستقلال مشكلة إعداد الموارد البشرية و النقص الحاد في عدد المدرسين، حيث أن عشرة ألاف مدرس و أستـــاذ حلــــوا جميعهم تباعا مع رحيــــل الاستعمار و لو يبقى منهم إلا عدد قليل من الأساتذة الجزائريين في المواد العلمية و آخرون في الل...
	و ما كان على الجزائر في ظل هذه الوضعية إلا أن تستعين بمدرسين أجانب و من الدول العربية و أمام الطلب المتزايد على التعليم و ارتفاع عدد التلاميذ في المرحلة الابتدائية، وصل عدد الأساتذة الجانب أيضا درجة لا يمكن الاستمرار فيها، حيث أضاف ذلك عبئا قليلا ع...
	و من هنا نستنتج أن الجزائر في هذه الفترة كانت تفتقد إلى معلمين متكونين بيداغوجيا و معرفيا.
	5-3-2 مراحل التكوين البيداغوجي في الجزائر:
	"المرحلة الأولى: 1962/1970 :
	و هي تتميز بالتوظيف الكمي للممرنيـــــــن من حاملــــي شهــــادة الدراســـــات الابتدائيـــــــة أو مستوى السنة الأولى أو الثانية ثانوي بينما أسندت عملية تأطير التعليم الثانوي إلى المتعاونين الجانب.
	التوظيف المباشر:
	لعدد كبير من المعلمين و المساعدين و الممرنين من بين الجزائريين الذين يتوفرون على مستوى مقبول من التعليم باللغة العربية أو الفرنسية لسد الفراغ، و أسفر هذا الاجراء الأول على تجنيد قرابة 7000 معلما جزائريا.
	التعاون الثقافي مع فرنسا نفسها: و نتج عن هذا الاجراء الحصول على ما يقارب 7700 معلما فرنسيا.
	و غطيت البقية من الاحتياجات من البلدان العربية الشقيقة مغربا و مشرقا و كان عددهم يتراوح ما بين 2000 و 2500 معلما.
	و رغم كل ذلك بقيت مناصب عديدة شاغرة مما استوجب اتخـــــاذ إجــــراءات ضرورية و استعمال نظم بيداغوجية خاصة منها:
	- تخفيض ساعات المقررة.
	- تجميع الأفواج في قسم واحد.
	- تناوب المعلم الواحد على عدة أفواج.
	المرحلة الثانية: 1970/ 1980 :
	و تميزت هذه المرحلة بإقامة جهاز لتكوين حيث تم إلغاء دور المعلمين و تم تعويضهم بالمعاهد التكنولوجية للتربية التي كان ينظر إليها حينها على أنها حل مؤقت لمشكل ظرفي وإلغاء الشرط القاضي بضرورة الحصول على شهادة البكالوريا للالتحاق بالمدرسة العليا للأساتذ...
	و مع بداية هذه المرحلة و تحديدا بداية السنة الدراسية 1970، أنشأت المعاهد التكنولوجية لتكوين المعلمين و تحسين مستواهم من أجل إكسابهم ثقافــــــة تربويـــــة نظرية و تطبيقية تسمح لهــــــم بالممارســـــة التربوية الفعالة، وفق مبادئ و أسس التربية الحد...
	المرحلة الثالثة: 1980/1994 :
	و قد عرفت المدارس العليا للأساتذة ارتفاعا في مستوى القبول بها خلال هذه الفترة اشتراط شهادة البكالوريا في حين تم التوظيف المباشر لحاملي شهادة الدراسات العليا من بين الجامعيين."
	المرحلة الرابعة: 1994/ 1999:
	عرفت هذه المرحلة تلبية حاجات قطاع التعليم من المعلمين و الأساتذة بشكل مرضي، الشيء الذي جعل الدولة تتخذ قرارات بتوظيف حاملي الشهادات الجامعية في التعليم الأساسي بمختلف أطواره، و تمديد فترة التكوين من سنتين إلى ثلاث سنوات لسلك أستاذ التعليم الأساسي، ...
	المرحلة الخامسة 1999 /2003:
	عرفت هذه المرحلة إعادة تنظيم التكويــن الأساسي لكل أســلاك قطاع التربيـــة و التعليـــم، و التحاق تكوين المعلمين و الأساتذة إلى المدارس العليا للأساتذة و تحديد شروط الالتحاق بالمدارس العليا للأساتذة حيث ينبغي للطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا ال...
	المرحلة الساسة من 2003:
	"أما نظام التكوين الأولي للمدرسين المقرر في إطار الاصلاح التربوي الأخير، الموجه لمختلف أسلاك التعليم فهو تكوين من مستوى جامعي، و يتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب الأسلاك التي ينتمو...
	وانطلاقا من القناعة بأهمية دور التعليم في تحقيق الوثبة الحضارية المنشودة، بدأت العديد من المجتمعات مراجعة نظمها التعليمية بشكل عام و تطوير برامج إعداد الأستاذ بشكل خاص، و الجزائر من بين هذه الدول التي تسعى إلى تحسين مستوى الأساتذة في جميع الجوانب، ...
	إن التخطيط لإستراتيجية جديدة داخل النظام التربوي لتطوير أداء الأستاذ تتطلب شروطا أساسية مثل الاستجابة لحاجة الأستاذ و المؤسسة التربوية و المجتمع لتحقيق التغير الاجتماعي المراد تحقيقه، و لكننا نرى أن التكوين المكونين في الجزائر يفتقر إلى إطار واضح س...
	5-4 أنواع التكوين:
	5-4-1 التكوين الأولي:
	يهدف هـــذا التكويـــن لإعـــداد الطلبـــة و الاطــلاع بمهنـــة التعليـــم و الادارة التعليميـــة، و كذلك يؤثر التكوين الأولي على المردود النوعي للنشاط التربوي و من ثمة كل تكوين لاحق يسمح بالتقليل من اللجوء إلى عملية تحسين المستوى و من ثمة يقلص من ...
	5-4-2 التكوين أثناء الخدمة:
	يعد التكوين أثناء الخدمة أهم الرهانات في السنوات المقبلة و الغاية منه هو تطوير مستوى معلومات المعلمين الأكاديمية و المهنية و تحديث معلوماتهم، لأن هذا التكوين شرط أساسي لتحسين نوعية التعليم و هو ضروري لمواجهة التحديات التي تواجه المدرسة و التكوين أث...
	الأهداف التي ترمي إلى تحقيقها و ذلك لقياس الفرق بينهما قصد تحديد التغيرات التي يجب القيام بها و يرمي التكوين أثناء الخدمة إلى الهداف التالية:
	1- سد ثغرات و ضعف التكوين الأولي و التحسين الأكاديمي.
	2-  القاء على العجز المهني الي يعاني منه المعلمين الذين وظفوا مباشرة.
	3-  تحضير المعلمين للتغيرات و الاصلاحات التي قد حدثت في النظام التربوي.
	4-  تعميق المعارف الأكاديمية للمعلمين و القدرة على التصرف في المهنة.
	5-  تنمية القدرة لدى المعلمين على التكوين الذاتي ."
	"و يرى العربي كنينح أنه منذ الثمانينات و مستوى الأساتذة في تدهور مستمر حاله كحال مستوى تلاميذهم، و يرجع ذلك لأسباب عديدة، من بينها أنهم لا يولون اهتمام بتكوينهم الشخصي، باستثناء بعض القراءات في بيداغوجيات اليوم، كما يهمل أغلبية الأساتذة تنمية معارف...
	فالأستاذ سواء كان عضوا في هيئة التدريس أو عضوا في إحدى النقابات المهنية، ليس من السهل عليه التوفيق بين الاثنين، لأنه قد ينسى في خضم ذلك واجبه في المحافظة على مصالح تلاميذه.
	خلاصة:
	تتوقف فاعلية أداء الأستاذ من خلال اكتسابه الكفايات اللازمة، و من خلال تطوير أدائه العملي و تمكنه من تخصصه و مواكبة كل جديد مرتبط بالمادة التي يدرسها، ليتمكن من تنسيق المعرفة في عصر الانفجار المعرفي الذي نعيش فيه الآن، و الارتقاء بمستواه و تحسين خبر...
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