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 مقدمة 

إن اإلنسان اجلزائري الذي سلبه االستعمار وملدة طويلة من الزمن ثرواتـه وثقافاته،قد خرج بعـد إىل 

االستقالل بكل ما لديه من عزم وقوة يصنع احلياة من جديد على أرضه حضارة وعلما وفناً،وقد جعلته ثقته 

اجلذرية يف كافة ا�االت،ولقد أخذ هـذا اإلنسان بنفسه املستمدة من قوة الثورة قادرا على إحداث التغريات 

ينظر إىل مجيع نواحي احلياة بفكر متحرر ونظرة علمية،وأصبح التعليـم من الواجبات األساسية للدولة اجلزائريـة 

إياه قاعدة أساسية يقوم عليها ا�تمع احلديث،وكان لتطور التعليم أثره الواسع والكبيـر حيث انتشر  ةمعترب 

لوب العلمـي يف تفكري الدولة والفرد وانعكس ذلك يف التطبيقات العلمية فظهر ذلك واضحا وجليـا يف األس

  .ا�االت االجتماعيـة واالقتصاديـة والعلمية والثقافية والفنية

ويف جمرى التغريات الكثرية اليت مرت �ا اجلزائر بعد االستقالل مباشـرة والذي جاء ليطرح التعليـم  

ومن أجـل تطوير اإلنسان ورفع مستواه املـادي ،جديد القوى الذاتيـة من أجل التقـدم والتطور والنمـوكشعار بت

الثقايف والعلمي،بناءا على ذلك اهتمت الدولـة يف بداية األمـر بالرتكيز الكمـي للتعليم فعمـدت على فتح 

 تال ذلك إجنازات أخرى تتعلق بإصالح املدارس االبتدائية لألطفال كخطوة أوىل يف نشر التعليم واملعرفة مث

القرار القاضي بإلزامية التعليـم،وذلك كخطـوة أخرى على طريق التحرك حنو تعميمـه ،التعليم أمهها

وإصالحـه،ولقد تفاعلت عملية الرتبية والتعليم مع التغريات والتحوالت الثورية احلاصلة يف ا�تمـع فكانت 

ذا أصبحت احلاجة ماسة إىل إعادة النظر يف أساليب ومناهـج التعليم حتاول أن تستجيب وتتكيف معها ل

وحمتـواه اليت مل يكن تطورها دائما منسجما مع احلاجـات احلقيقية لتطور ا�تمع.وعليه كان من الالزم العمـل 

من وضـع معايري على تغيري املفاهيـم التقليدية والقدمية تدرجييا لتحل حملها مفاهيـم ديناميكيـة متحررة تتمكن 

جديدة تتناسب وتنسجم مع مجيع التغريات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية واإليديولوجية اليت 

طرأت على ا�تمع اجلزائري ما بعـد االستقالل،وسامهت يف التغيري الشامل الذي تعيشه البالد اليوم،من أجل 

  قا من أن التخلف ال يتجزأ وهو مرتبط يبعضه البعض.القضاء على التخلف جبميع صوره وأشكالـه انطال

ولقد ارتبطت يف السنوات األخرية،عملية دراسة وحتليل النظم التعليمية ومؤسسا�ا املتعددة مبا يعرف       

بعمليات التقييم واليت كانت موضع اهتمامات الكثري من القائمني على وضع إسرتاجتيات التعليـم،أو املهتمني 

ف بتقييـم االستثمار التعليمي،سواء من قبل العاملني يف جماالت الرتبية أو علماء االجتماع أو النفس أو مبا يعر 

  االقتصاد وغريهم.



 ب
 

وانطالقا من الدور الفعال الذي يضطلع به املعلـم يف أي نظام تربوي،وإميانا بفاعلية التأثري الذي حيدثه 

الدول على اختالف فلسفا�ا وأهدافها ونظمها االجتماعية  املعلم املؤهل يف نوعية التعليم ومستواه،فإن

واالقتصادية تويل مهنة التعليم واالرتقاء باملعلم كل اهتمامها وعنايتها،ذلك أن توافر املعلم الكفء واالرتفاع 

  مبستوى مهنـة التعليم سوف يزيد من فعالية النظام الرتبوي،ويساهم يف حتديد نوعية مستقبل األجيال.

ميكن القول إن حتقيق األهداف الرتبوية مبا فيها تنمية الثروة البشرية اليت تعد أمثن رأمسال،يعتمد لذا 

اعتمادا جوهريا على املعلم الذي يعد العمود الفقري يف اهليكل التعليمي،فهو نقطة االنطالق وحجر الزاوية يف 

ية والوسائل التعليمية واملناهج الدراسية أي إصالح أو تطوير،فأفضل النظم التعليمية وأحدث املباين املدرس

املعلـم هو العمود الفقري فبدون معلم جيد يستطيع استخدامها جيدا ال حيقق األهداف املنشودة،

التعليم،فاملباين اجليدة واملناهج املدروسة واملعدات الكافية تكـون قليلة  جناحاملعلم يكون  كفاءةللتعليم،ومبقدار  

املعلم الصاحل،بل إن وجود هذا املعلم يعوض يف كثري من األحيان ما قد يكون موجودا من  اجلدوى إذا مل يتوفر

  النقص يف هذه النواحي.

وبناء عليه،فالعامل احلاسم يف تنفيذ السياسات الرتبوية،وجناح خمططا�ا هو املعلـم الكفء املتمتع 

يكون قادرا على حتقيق التكامـل بني بقدرات خالّقة،وتكامل شخصي،والقدرة على التكيف مع املستجدات،ل

عناصـر العملية الرتبوية،إذ أن املعلم الكفء ميثل دون شك ذخرية قومية كربى،وذلك أن تكويـن جيل بأكمله 

إمنا يعتمد إىل حد كبري على ما يتصف به ذلك املعلم من مسات تعاونه على أدائه هذه املهمة بنجاح. 

ّرس املخلـص يستطيع أن يسمـو بأمته ويضعها يف صف األمـم الراقية،ببث فاملدرسة هي نواة لكل إصالح،واملد

  .لوطنية والصحيـة يف نفوس تالميذهأحسن العادات واملبادئ اخللقية والدينية واالجتماعية وا

والن ابستمولوجيا العلم طرحت يف االلفية الثالثة ختصصات حديثة يف علم االجتماع على وجه 

لح املوارد البشرية اليت تعترب كل فرد منتج،مورد بشري.لذا فاملعلم مورد بشري هام يف التحديد جند ظهور مصط

ة لقطاع الرتبية،خاصة بتوجيه وتكوين وتغيري ا�تمع برمته،فتنميته وتكوينه وتأهيله عمليات بالغة االمهية بالنس

ن متكنه يف اداء وظيفته على غري وان وضعيته ومكانته تعرتيها مجلة من الصعوبات االدائية اليت تقف حائال م

 مستمرة وبصورة وعمليا نظريا وتثقيفه املعلم إعداد ضرورة على الرتبويون يؤكدمقتضى املهمة الىت انيطت به،إذ 

 لدعم املناسبة الربامج املطلوبة،وتصميم واألدائية العلمية الكفايات املدرسة،وحتديد داخل املهين منوه متابعة مع

 املهنية التنمية أهداف أن هؤالء يرى كما جوانبها مبختلف الرتبوية للعملية وتسخريها وتطويرها الكفايات هذه

 اليت الفعال العمل آليات ووضع الرتبوية هلم،واحتياجا�م الالزمة الكفايات بتحديد إال تتحقق ال للمعلمني
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 العلمية املستجدات الستيعاب وذلك مستمرة بصورة وتأهيلهم املعلمني أداء مستويات تشخيص على تساعد

 واالجتاهات التحوالت ضوء يف املعلم إعداد بأمهية األخرية الفرتة يف االهتمام تزايد ولقد.والتقنية والرتبوية

  التقنية اجلوانب املعرفية يف جتارب اصالحية تستهدف االنظمة الرتبوية من العامل يشهده ملا نتيجة احلديثة

   .والتعلم التعليم عملييت اجيابا يف فعالية يؤثر مماتبليغها  املرتبطة بكيفيات

فقد دراستنا واملتمثلة يف معاجلة الوضعية املهنية للمعلم يف ظل االصالح الرتبوي، عاملموحماولة لتحديد       

  نستعرض خطوطها العريضة وفق التدرج االيت:فصول، قسم الباحث اطروحته اىل مخسة

من حيث االشكالية والفرضيات وامهية واسباب اختيار ،فيه عرض موضوع الدراسة مت األول الفصل ففي 

  الدراسة باالضافة اىل التعريفات االجرائية للمفاهيم والدراسات السابقة واملقاربات النظرية للدراسة.

املدرسة والعناصر فقد مت فيه مناقشة املدرسة كبيئة اجتماعية رمسية حيث تناولنا فيه أمهية  الفصل الثانيأما يف 

باالضافة اىل مراحل االصالح الرتبوي ومعوقاته الفاعلـة فيها وكذا املعّوقات اليت تؤدي إىل الفشل الدراسي،

  والتحديات اليت تواجهه.

الطبيعة التطور الكرونولوجي له و حيث من فقد حتدثنا عن كل ما يتعلق مبهنة التدريس  الفصل الثالثأما يف 

،باالضافة اىل تواجهه اليت واملشاكل هإعداد صائص وطرقحيث اخل املبادئ،وكذا املعلـم منواألسس والتحليل و 

  املقاربات احلديثة اليت جاء �ا االصالح.

  للدراسة. نهجيةاالجراءات املعن  الفصل الرابعوتكلمنا يف 

  .   الدراسة ومناقشة نتائجها فقد خصصناه لعرض وحتليل بيانات الفصل الخامسأما يف 
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  عبد النبي

  

  

  



  

  

  

  

  انــــر وعرفــــــشك

  

من دواعي الغبطة والسرور ان اتوجه بخالص الشكر والعرفـان الى االستاذ  لانه  

ضله االشراف على مذكرتي  ف،إذ لوال تفريجة أحمدالمشرف الدكتور  

  متناسقـا.ومتابعته لها تصويبا وتقويما لما انتهت عمال بحثيا  

بعيد على إخراج هذه    وأكما اتقدم بالشكر الى كل من ساعدني من قريب  

االساتذة االفـاضل أعضاء لجنة   دون ان ننسى  الوجودالمذكرة إلى حيز  

  المناقشة، واخصهم بتحية عرفـان على قبولهم قراءة االطروحة ومناقشتها.
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  تمهيد

 ا�االت، خمتلف يف متسارعة وحتوالت بتغريات العشرين الواحد القرن يف فيه نعيش الذي العامل يتميز      

 األمناط وتغيري احلياة سبل تيسري شأ�ا من اليت والتجديدات باملستحدثات األخذ على مجيعها الدول وتتسابق

 مع للتوافق وإعدادهم البشر لبناء أداة باعتبارها التطورات هذه يف بارزا دورا التعليمية النظم وتلعب.التقليدية

 وخصوصيات معطيات مع التعامل على القادر اإلنسان تبين اليت األداة هي الرتبية املستقبل،وتعترب معطيات

 الرتبويني فكر يف الصدارة مركز املدرسي واإلصالح الرتبوي التطوير مسألة احتلت لذلك ونتيجة،الثالثة األلفية

 كافة يف التعليمي للواقع واإلصالح التطوير أحداث على هؤالء اهتمام أنصب أولويا�م،ولقد وضمن

 التطوير عملية يف األساسية والركيزة الزاوية حجر أنه حيث،املعلم على انصب األكرب االهتمام أن إال،جوانبه

 النظام أهداف حتقيق مسؤولية تقع كاهله وعلى التعليمية للعملية األساسي املوجه انه كما،والتحديث

،ويف هذا الفصل تطرح هذه املسألة فهي متثل موضوع الدراسة والذي يتضمن حتديد مشكلة يالتعليم

الدراسة،وامهيتها العلمية والعملية واسباب اختيارها،واهدافها والتعريفات االجرائية ملفاهيمها،مث الدراسات 

  اىل التأصيل النظري هلا. السابقة املرتبطة �ا باالضافة
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  الدراسة شكاليةإ-1

إذا كنا �تم بانتقاء من يصلح ملهنة ما،فإن االهتمام يزداد خاصة إذا كنا بصدد انتقاء من يشغل مهنة 

د وا�تمـع،بل إ�ـا التعليم اليت متثل أنبل وأشرف ممارسة حضارية،وعلى جانب كبري من األمهيـة لكل من الفر 

 علم يف املكانة الالئقة به حققتعنها لكيان كل منهما،حيث إن ا�تمعات اليت وضعت امل غن ضرورة ال

تقدما يف مجيع جوانب احلياة،يف حني جند أن ا�تمعات اليت أمهلت هذا العنصر اهلام تعيش التخلف يف 

الذي يصيب بعض خمتلف ا�االت،إذ يرى بعض املربني إن من أسباب التخلف احلضاري والفكري 

  .الشعـوب...هو عدم تقدير املعلم حق قدره،ماديا وأدبيا،وتواضع مكانته االجتماعية بني مواطنيه

 فاملعلم هو العنصر األساسي من عناصر العملية الرتبويـة،فهو األكفأ واألقـدر على نقل املعـارف،

حامـل رسالـة جليلة من حيث أنه يبين  وترسيخ األعراف والعادات والتقاليد يف نفوس الناشئة،وبالتايل فهو

وينّشئ األنفس اليت سوف تصبح يوما ما قادرة على إعطاء الكثري،فيكون بذلك املعلم هو الذي يقف خلـف 

فإذا كانت املدرسة ،هذا العطاء،وذلك من خالل خمتلف املهام والنشاطات اليت يقوم �ا يف جمرى عمله الرتبوي

سية والكتب املدرسية دون أن تكون مزودة باملعلم املعّد إعدادا مهنيا وأكادمييا مزودة بأفضل املقررات الدرا

جيدا،فإ�ا لن حتقق األهداف اليت أنشئت من أجلهـا،لكن بالرغم من كل هذا،فإن التوسع الكمـي يف التعليم 

صال،أومن مل يؤهل اقتضى وجود فئة من املعلمني غري راغبـة يف مزاولة املهنة،أو غري قادرة على ممارستها أ

ملمارستها تأهيال كافيا عن طريق التدريب العلمي،سواء قبل اخلدمة أو أثنائها،وقد ينخرط فيها من يعتربها 

جسرا مير من فوقه إىل موقع آخر أو أكره على االخنراط فيها،ألنه ال جيد طريقا آخرا غريها لكسب عيشه،وقد 

ته،فيرتكها عند أول فرصة تتاح له تزيد من دخله،وقد يفضل ينظر بعضهم إىل هذه املهنة بأ�ا دون طموحا

دراسة ختصصات أخرى غري التعليم .فكل هذا جعل هذه املهنة تفقد الكثري من قدسيتها واحرتامها يف الوقت 

الراهن،بسبب النظرة االجتماعية احلالية للمعلم واليت أصبحت دون املستوى عما كانت عليه يف السابق كتدين 

لدخـل فيها،وكذا تدين مركز املعلم االجتماعي واالقتصادي،وبالتايل فقد ما كان يتمتع به يف السابـق مستوى ا

من وضع اجتماعي مميز،ففي دراسـة قام �ا "مقبل نصر غالب" يف اجلمهورية  العربية اليمنية حول مكانة 

دور املعلم يف التنمية االقتصادية املعلـم العريب،أشار إىل أن كل البحوث الرتبوية �تم وتعتين بل ومتجد 

مسؤولياته كغريه من موظفي واالجتماعية،ولكن هل نظروا إىل وضعـه املادي؟وهل يكفي مرتبه لسد حاجاته و 

 ختضع أن الضروري فمن،املستقبل أجيال وتنشئة تربية يف وحامسة هادفة تربوية عملية التدريسذلك ألن .الدولة

 احلديثة، والتقومي القياس ومعايري مبحكات للمعلم التدريسي األداء تقييم خالل من وذلك للتقومي العملية هذه
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 املراد املوضوع طبيعة مع تتفق حمددة إجراءات وفق كميا وتقديره السلوك حصر الرتبوي ا�ال يف القياس ويعين

 التدريس مبهنة املرتبطة واملعلومات البيانات جلمع متعددة وأدوات وسائل تستخدم القياس عملية قياسه،وإلجراء

 جوانب ملختلف املعلم تقومي يعتربإذ  .حمددة حمكات وفق  اخلصوص،وذلك وجه على املعلمني وسلوك عموما

 ملهارات ممارساته يف املعلم رأي ملعرفة الرتبويون إليها يلجأ اليت ناجعةال التقومي أساليب بني من التدريسي أدائه

 تعاجل العبارات أو األسئلة من جمموعة يتضمن متدرج مقياس أو قائمة إعداد من خاللالفصل، داخل التدريس

 ممارسة درجة على الوقوف منها،�دف كل على بنفسه جييب مث التدريسية واملهارات الكفايات من جمموعة

 تقييم يستطيع الذي هو الناجح املعلم بان الرتبويني الباحثني من الكثري الالزمة،ويرى التدريسية الكفايات

  .عامة بصفة املدرسي ا�تمع ويف والزمالء املعلمني مع سلوكه وفهم ومعرفة ذاتيا عمله

 العامل شهده ما وبني بينها البعض كربى،يوازي بنائية حتوالت املاضي القرن تسعينات منذ العامل شهدوقد    

 من غريت التحوالت،حيث تلك أهم بني من والتكنولوجية املعرفية تراالتطو  السابقتني،وتعد األلفيتني خالل

 ا�االت،فأصبح خمتلف يف االجتماعي التغري وترية من اإلنسانية،وزادت للمجتمعات االجتماعية احلياة معامل

 يف اإلجيايب التكيف ضمان أجل من اجلوهرية التحوالت تلك مواكبة على العمل ا�تمعات تلك على لزاما

  .اليوم عامل

 ا�تمع، داخل أدائها وحتسني القطاعات مبختلف للنهوض ضروريا جمتمعيا مطلبا اإلصالح بذلك وأصبح      

 عملية الشاملة،فاإلصالح التنمية حتقيق إىل وصوال ظلها يف تعمل اليت املرحلية املتطلبات مع تتماشى حىت

 وحساسيته، ا�ال هذا تعقد إىل الرتبوية،بالنظر املناهج مبجال األمر تعلق ما إذا أمهية تزداد وهي وهامة ملحة

 الرتبوية اإلجراءات من منظومة إىل يشري وهو فيها ويؤثر �ا يتأثر ا�االت باقي على مفتوحا نظاما وباعتباره

 يعانيها اليت املشاكل حل أيضا فحسب؛بل الرتبوي النظام يعانيها اليت املشاكل حل إىل ليس �دف اليت

  .املستويات كافة وعلى ككل ا�تمع

 الدول على تفرضها اليت والتحديات املتالحقة العامليةات التطور  ظل يف لإلصالح احلاجة ازدادت وقد      

 ا�االت تلك يف نوعية قفزات حتقيق مت الكبرية،حيث والتكنولوجية املعرفية التطورات ظل يف وا�تمعات،خاصة

 تزاإجنا من الكبري التدفق هذا واستيعاب مالحقة معه تصعب مسبوق غري انفجارا معرفيا يعيش العامل وأصبح

 االجتماعية األسس جتاهل يعين ال وغريها العاملية التحديات هذه عاةرام أن والتكنولوجيا،غري العلم

 أ�ا التغيري،كما أجل من التغيري فيها يطلب عشوائية مسألة ليس وتطويره التعليم أن من للمجتمعات،انطالقا

 من وتعمل ا�تمع بظروف ترتبط حضارية مسألة هي القرار،وامنا صانع بشخص ترتبط اجيةز م مسألة ليست
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 تعكس رؤية هو النهاية يف الرتبوي أفضل،فاإلصالح مستقبل عن حبثا سلبياته على والتغلب تناقضاته حل أجل

 .الواقع يف تطبيقها ا يراد وفكر فلسفة

 ا�ال ا�االت،ومنها خمتلف يف للتغيري وطريقا منهجا اإلصالح اختارت الدول من كغريها ئرزاواجل    

 تربوي إصالح عمليات اجلزائر عرفت ضروري،وقد من أكثر أمرا الرتبوية املناهج إصالح أصبح الرتبوي،أين

 العام بداية مع وحتديدا الثالثة األلفية بداية مع متت اليت تلك إىل وصوال االستقالل منذ امتدت عديدة

 ،2004- 2003 الدراسي

 ئرية،والتحوالتااجلز  املدرسة تعيشها اليت الوضعية منها كثرية أسباب فرضتها األخرية اإلصالحات وهذه    

 تفرض اليت السياسية التعددية ظهور:جند الوطين املستوى على التحوالت هذه امليادين،ومن خمتلف يف املسجلة

 املفهوم هذا عليه ينطوي ما وكل املواطنة بروح الشابة األجيال تزويد الدميقراطية،وبالتايل الرتبوية املنظومة على

 املستوى حتسني إىل الوطنية،والسعي اهلوية تغذيه الذي ا�تمع خدمة واملسؤولية،يف والتسامح التفتح مواقف من

 .املعيشي

  وانطالقا من هذه اخللفية قمنا بصياغة إشكالية تتمحور حول التساؤل التايل:

  ؟اإلصالحات التربوية الجديدة في ظل لمعلم في المدرسة االبتدائية لما الواقع المهني  

  ولضبط إشكالية الدراسة أكثر والتحكم يف مسارها قمنا بطرح التساؤالت الفرعية اآلتية :

  ؟للمعلم وإعداد تكوينالجديدة التربوية تطبيق برامج اإلصالحات  رافقهل - 

 ؟االصالحات التربوية الجديدةمج ابر يتلقى المعلم صعوبات في تطبيق  هل -

المنتظرة في  لألهدافهل شعور المعلم بالرضا اتجاه االصالحات التربوية الجديدة مرده تحقيقه  -

 ؟مستوى االداء

  فرضيات الدراسة: -2

تعترب الفرضيات تقدير او استنتاج مبّين على معلومات سابقة أو نظرية أو خربة علمية يقوم الباحث        

بصياغتها أو تبنيها مؤقتا لتفسري بعض الظواهر اليت يالحظها،فهي متثل إجابات حمتملة مبدئية لتساؤالت 

  البحث.وقد اعتمدنا يف دراستنا علي ثالثة فروض هي:

إلى إعداد ثقافي ومهني حتى يضمن حدا من المعارف المتخصصة والمهارات المهنية  يحتاج المعلم -

  التي تمكنه من أداء مهنته بكفاءة ودقة عالية.
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يواجه معلمو المرحلة االبتدائية صعوبات مهنية بيداغوجية تقف حائال للقيام بالمهام التدريسية على  -

  أحسن وجه.

حات التربوية الجديدة مرده تحقيقه لالهداف المنتظرة في مستوى شعور المعلم بالرضا اتجاه االصال - 

   األداء.

  الدراسة: واسباب اختيار أهمية -3

  اهمية الدراسة - 3-1

 التجديد إرساء ةيلؤو سعاتقها م على اليت تقع  خالل أمهية مهنة التعليممن تتجلى أمهية الدراسة         

 حيتل به،إذ احمليطة التحديات مواجهة على القادر العصري ا�تمع وبناء الثقافة وتوجيه ا�تمع يف والتغيري

 يستهان ال قوة يعد بذلك واالجتماعي،وهو االقتصادي البناء تدعيم يف كبريا وزنا احلديثة ا�تمعات يف التعليم

 التحول يف االرتكاز البشرية،ونقطة املوارد تكوين يف احملوري العنصر ميثل والتقدم،كما التطور إحداث يف �ا

 مشروع ألبنائها،فهو الدول تقدمها خدمة الراهن الوقت يف التعليم يعد الشاملة،فلم التنمية حنو الصحيح

  .الكلمة معىن بكل استثماري

  األهمية العلمية-1 - 3-1

تنبثق األمهية العلمية هلذه الدراسة من أمهية املعلم ودوره احليوي يف إجناح العملية الرتبوية والتعليمية        

وتقصي ،اإلصالح الرتبوي الوضعية املهنية للمعلم يف ضوء وحتقيق أهدافها،لذا حترص هذه الدراسة على إبراز

هة نظر املعلمني،وذلك �دف تاليف العوامل السلبية أو العوامل السلبية واالجيابية هلذا اإلصالح من خالل وج

احلّد منها على أقل تقدير،ودعم وتعزيز العوامل االجيابية اليت حتفز املعلمني وتشجعهم على أداء رسالتهم 

  الرتبوية بكفاءة وفعالية،كما تتجلى األمهية العلمية هلذه الدراسة يف:   

 ومعلومات بيانات توفرياملستخدمة،و  التدريس وإجراءات أساليب اليةفع ومدىإبراز الوقع املهين للمعلم،-   

 املرجوة واألهداف للغايات حتقيقها يف التدريس عملية جناح مدى على احلكم إصدار من متكن ونوعية كمية

  وما يرتتب عنه من تصورات ومتثالت وممارسات داخل املدرسة االبتدائية.،االصالح الرتبوي من عملية
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 التحصيلي املستوى حتديد وكذلك نياملتعلم وميول وقدرات ألعمار املقررة التعليمية املادة مناسبة مدىمعرفة - 

   .هلم

إن الدراسة احلالية حتاول إلقاء الضوء على مهنة التعليـم واملعلـم داخل املدارس االبتدائيـة،باعتبارها إحدى - 

  اليت مل حتظى يف اعتقادنا باالهتمام الكايف. السوسيولوجية الظواهر

إن موضوع الدراسة احلالية يفتح جماال خصبا أمام الباحثني اجلـدد للخوض فيه على مستوى البحـوث  - 

  املستقبلية القادمة بكافة أنوا عها. 

  األهمية العملية-2- 3-1

الرتبوية  السوسيولوجية يف جمال الدراسات تتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة يف كو�ا إضافة علمية       

للمعلم يف ظل اإلصالح ودوره يف أداء املعلمني،باإلضافة إىل ما  هيناملتعلقة مبوضوع الواقع امل خاصة تلك

ستسفر عنه هذه الدراسة من نتائج،واليت ستساعد على استنباط السبل الرتبوية املالئمة لالرتقاء مبستوى أداء 

جز املعلم وزيادة عطائه يف عمله،ومتكينه من القيام بدوره التعليمي والرتبوي على أكمل وجه،وميكن أن نو 

  األمهية العملية هلذه الدراسة يف:  

  ء املعلم يف املدرسة االبتدائية بعد اصالح املنظومة الرتبوية.اان الدراسة احلالية تربز الواقع الفعلي ألد- 

إن الدراسة احلالية تساعد القائمني على مهنـة التعليـم،يف إعادة النظر حنـو نظم إعداد املعلـم وتدريبه أثناء  - 

  والوقوف على أهم مشكالت العملية التعليمية لرفع مستوى املعلم مهنيا واقتصاديا واجتماعيا.اخلدمة، 

إن الدراسة احلالية تساعد القائمني على مهنـة التعليـم،يف معرفة بعض الصعوبات امليدانية اليت يواجهها املعلم  -

  .عليته اأداءه وف داخل املدرسة االبتدائية واليت تؤثرا سلبا على

  اسباب اختيار الدراسة:- 3-2

تسعى الدراسة العلميـة األكادميية بفضل النظرة التحليلية الناقدة للظاهرة السوسيولوجيـة إىل حماولـة إبراز       

ما وراء الظاهرة من أموٍر ال تظهر بالعني ا�ردة،بل بفضل التحليل والتأويل السوسيولوجي،فإن كان لكل 

جتعله يهتم مبوضوع ما عن طريق اخلوض يف مستجداته،وميكن أن أحصر األسباب  باحث دوافعـه اخلاصـة اليت

  اليت دفعتين الختيار هذا املوضوع فيما يلي:
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  األسباب الذاتية: -1- 3-2

  الرغبة يف معرفة املضامني اليت احتواها تقرير مشروع اللجنة الوطنية لإلصالح املنظومة الرتبوية باجلزائر.  - 

  إجناز مذكرة تتوفر علي شروط العمل العلمي.الرغبة يف  -

  االهتمام باملدرسة االبتدائية كوين مدرسا فيها متأثرا بالتحوالت اليت تشهدها . - 

  األسباب الموضوعية:-2- 3-2

  ارتباط املوضوع بتخصص علم اجتماع الرتبية. -   

  قابلية املوضوع للدراسة. -   

لة االبتدائية،كون هذه املرحلة متثل القاعدة األساسية يف بناء الكشف عن واقع مهنة التعليم يف املرح - 

  شخصية املتعلمني من النواحي النفسية واالجتماعية والرتبوية التعليمية.

حداثة املوضوع على بساط البحث العلمي وما يثريه من قضايا تربويـة جديدة هلا عالقـة بالتحوالت  - 

  اإلقليميـة والدولية.

  :ةأهداف الدراس-4

او اغرضا جتعلها ذات قيمة علمية،واليت تفهم عادة على ا�ا االسباب اليت من  ان لكل دراسة اهدافا"   

اجلها قام الباحث بإعداد هذه الدراسة،والبحث العلمي هو الذي يسعى اىل حتقيق اهداف عامة غري 

�دف الدراسة إىل حتقيق جمموعة من  ).55،ص1998شخصية وذات قيمة وداللة علمية."(حممد شفيق،

  الغايات أمهها: 

الوقوف على املؤهالت التكوينية والتدريبية اليت خضع هلا الفاعلني الوظيفيني يف احلقل الرتبوي لتطبيق  - 

 اإلصالحات بصورة علمية وناجعة

يت اختذها ملواجهـة الوقوف على الصعوبات اليت يتلقاها املعلم أثناء ممارسته مهنتـه،وما هي السبل ال - 

  املشكالت الواقعية أثناء احتكاكه بالواقع الفعلي.
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  .للمعلميـن اجتاه اإلصالحاتحماولة الكشف عن مدى الرضا املهين والوظيفي  - 

   االساسية للدراسة: التعريفات االجرائية للمفاهيم -5

ا�ا جتريد للواقع يسمح  ،كمااملفاهيم عبارة عن الفاظ عامة تعرب عن جمموعة متجانسة من االشياء ان"   

للباحث ان يعرب �ا بعد ذلك عن الواقع،لذا عدت املفاهيم مبثابة رموز تعكس مضمون فكر او سلوك او 

وتتشعب دالال�ا،فإن حتديدها موفق الفراد جمتمع البحث بواسطة لغتهم.وملا كانت اكثر املفاهيم تتعد معانيه 

ينبغي جتاوزها يف أي حبث من البحوث االجتماعية،حيث املفهوم حلقة وصل  ميثل ضرورة ومنهجية معرفية ال

او هو متفصل بني النظرية وامليدان،وبدونه تنتفي الصلة بني الطرفني،كما ان حتديد املفاهيم يساعد الباحث يف 

كنه من الوصول اىل نتائج اكثر اهداف حبثه،مما يقربه من املوضوعية اليت متإزالة أّي لبس او غموض قد يعرتي 

  ).20،ص2010مصداقية."(فرجية امحد،

  جرائية للدراسة فيما يلي:وتكمن التعريفات اال

 :                                                                               تعريف الوضعية

إن مفهوم الوضعية متداول يف حياتنا العادية وتعين يف الغالب البيئة أو اإلطار الذي يتم فيه حتقيق        

نشاط أو حدث معني،ففي احلياة اليومية الوضعيات تفرضها اإلحداث اليت نواجهها كوضعية الذهاب للبحث 

اد اإلجراءات األزمة ملواجهة مشكل بيئي إحت ةعن األبناء يف املدرسة،أو وضعية فقدان مفاتيح املنزل أو ضعي

وهنا نتكلم عن وضعيات يف احلياة،أما يف اإلطار املدرسي فاملقصود بالوضعية هي وضعية مشكل وهي يف 

  غالب الألحيان هلا طابع إنشائي(بنائي) عندما تأخذ الوضعية مكانتها يف نطاق خمطط مرسوم للتعليمات. 

 والذيالذي يعيش فيه املدرسي  الوسط واقع املمارسايت للمعلم يف ال�ا بأ املهنية الوضعيةونقصد ب

   .اشرة ويؤثر فيه ويتأثر به بطريقة مباشرة أو غري مب

 :المعلم تعريف

 املعلمني من أصناف صنف هو األخري هذا أن حيث املدرس على املّعلم مصطلح نستعمل حبثنا يف        

 املسؤول الشخص التعليم،أو مبهمة يقوم الذي الشخص ذاك هو .فاملعلم instituteur الفرنسية  يف يقابله

 جند املدرسة،وهلذا يف الدراسي املنهاج تطبيق عن املسؤول أبنائه،أو وتعليم لرتبية ا�تمع طرف من املفوض

 .منه قريبة أو املعىن هذا حول تدور التعريفات أغلب
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 يف احليـاة عصب يعد و الرتبوية و التعليمية العملية يف األساس حجر هو املدرس " حافظ أحمد تعريف

  ) .59 ص ،1980،صربي أمحد.حممد فرج (حافظ "األساسية.  ودعامتها املدرسـة

 قـادر و طلبتـه يفهم قرار صانع هو املعلم أو األستاذ philip jackson: " جاكسون فيليب تعريف

 يعمـل."(حممد مىت استعماهلـا ويعرف الطلبة على يسهل بشكل الدراسية وتشكيلها املادة صياغة إعادة على

  ).35،ص 1996 عدس الرحيم عبد

 الفصل مناخ على هو املهيمن  التعليمي املوقف يف األساسي العنصر هو املدرس" منير  سامي محمد تعريف

 االبتهاج،احلماسة،التسامـح،االحتـرام،األلفة لدواعي املثري وهو الجتاها�م واملشكل التالميذ لدافع واحملرك

  . )69 ص 2000 منري سامي (حممد ."واملودة

 على يعملو   يف املرحلة االبتدائية ة التدريسيزاول مهن الذي بأنه الشخص وميكن أن نعرف املعلم        

  .ومهارات التالميذ قدرات تنمية

 المرحلة االبتدائية :

تعرف املرحلة االبتدائية بأ�ا أول فرصة تتاح للطفل من أجل تربية نظامية يتواله فيها مربـون خمتصـون يف       

  ).36-35صص ،1973فنهـم الرتبـوي .(وزارة الرتبية الوطنية ،مديرية التكوين،

بار التعليـم إىل جانب أنه كما تعرف بأ�ا مرحلة إلزاميـة وجمانية جلميع األطفال يف كثري من دول العامل،باعت  

حـق وطين وأساسي لكل مواطن فهو أيضا وقبل هذا من أوىل حقوق اإلنسان كإنسان،ومن املعروف بأن مدة 

  التعليـم االبتدائي تبدأ من سن السادسة إىل الثانية عشر.(نفس املرجع السابق).

كملها لكونها مؤسسة عمومية تربوية "هي القاعدة األساسية التي  يرتكز عليها بناء المنظومة التربوية بأ

لتزودهم بالعلوم والمعارف ولتكسبهم القدرات والمهارات الكافية ،مرة في حياتهم ل ألول تحتضن األطفا

معلمين أكفاء وإدارة ل وال يتحقق هذا إال بفض،طبقا لنموهم النفسي واإلجتماعي واألخالقي واللغوي

يبه فهي تقوم بتعليمه وفق منهج محدد وبطريقة معينة  وتهذتربيته علمية وباإلضافة إلى دور المدرسة في 

  )53ص،1998،" (محمد منير مرسي في ذلكمربني متكونني طرف من 

وميكن أن نعرف املرحلة االبتدائية على أ�ا مرحلة إلزامية تبدأ يف سن اخلامسة يتلقى خالهلا التالميذ جمموعة    

  األبناء وواجب على كل األولياء .من املعارف والقيم وأمناط السلوك.وهي حق لكل 
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 الحات التربوية االص

 :التالية التعريفات عرض خالل من الرتبوي اإلصالح تناول ميكن

 متعلقا ذلك سواء كان التعليمي للنظام الراهن الوضع على حتسينات إلدخال عملية أو فكرية حماولة "أية     

الدراسية".(حممد منري  الكتب أو التدريس طرائق أو التعليمي الربنامج أو واإلدارة التنظيم أو املدرسية بالبنية

 ).8، ص1996مرسي، 

 تلك الكبيـر،فهو على املستـوى للتعرف التعليمي النظام بنيـة يف الشامـل التغيري ذلك" :البيالوي حسن تعريف

 التعليميـة والفرص املستوى يف إىل التغريات تؤدي اليت التعليميـة السياسـة يف األساسية الشاملة التعديالت

  ).246- 245، ص1996ما.(محدي علي أمحد، يف بلد القومي التعليم نظام يف االجتماعية والبنيـة

ونقصد باإلصالح الرتبوي كل التغيريات الواعية اليت حدثت يف املدرسة االبتدائية واليت �دف إىل تطوير النظام 

 عليمية.قصد الرفع من مستوى خمرجات العملية الت

  الدراسات السابقة -6

تشكل الدراسات السابقة منطلقا لتصميم البحث ومنهجه وتساؤالته وفرضياته،وذلك للطبيعة الرتاكمية      

للمعارف العلمية،واليت تعين أن الباحث يباشر من حيث يتوقف اآلخرون،و�ذا يصبح البحث اجلديد تكملة 

  اليت هلا عالقة مبوضع حبثنا.مل وصلت إليه املعرفة العلمية.ومن هذا املنطلق سنستعرض أهم الدراسات 

  )،2007-2006(حممد عبد احملسن ضبيب العتييب " الدراسة االولى: - 6-1

  اسم صاحب الدراسة:حممد عبد احملسن ضبيب العتييب

  ."املناخ املدرسي ومعوقاته ودوره يف أداء املعلمني مبراحل التعليم العام موضوع الدراسة:

  2002/2007زمن الدراسة:

  اململكة العربية السعودية.- الدراسة:املدارس احلكومية مبدينة الرياضمكان 

  طبيعة الدراسة:دراسة ميدانية.

الرئيسي التايل:ما هو دور املناخ املدرسي السائد يف  حول التساؤلالدراسة  تتمحور اشكالية اشكالية الدراسة:

  أداء العاملني يف مراحل التعليم العام يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض؟وما معّوقاته؟
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  وقد اندرجت حول التساؤل الرئيسي جمموعة من التساؤالت الفرعية:      

  م باملدارس احلكومية مبدينة الرياض؟ما طبيعة املناخ املدرسي السائد يف مراحل التعليم العا - 

  ما مدى رضا املعلمني عن املناخ السائد يف مراحل التعليم العام باملدرس احلكومية مبدينة الرياض؟ - 

ما دور املناخ املدرسي السائد يف أداء املعلمني العاملني يف مراحل التعليم العام باملدارس احلكومية مبدينة  - 

  الرياض؟ 

قات اليت حتول دون توفر مناخ مدرسي يف مراحل التعليم العام باملدارس احلكومية مبدينة ما هي املعوّ  - 

  الرياض؟

  ما مدى اختالف عينة الدراسة إزاء حماور الدراسة املختلفة باختالف خصائصهم الدميوغرافية؟   - 

 مع يتناسب املنهج هذا لكون التحليلي،وذلك الوصفي املنهج الباحث استخدممنهج الدراسة: هذه احلالة 

 يدانيةامل الدراسة طبيعية

  البيانات جلمع كأداة االستبانة استخدم االدوات املستخدمة يف الدراسة:

من ا�تمع األصلي  %10معلما ميثلون نسبة  266عيينة من املعلمني والبالغ إمجايل عددهم عينة الدراسة:

  من املعلمني العاملني يف مراحل التعليم العام باملدارس احلكومية مبدينة الرياض،

  :أهداف الدراسة

التعرف على طبيعة املناخ املدرسي السائد يف مراحل التعليم العام باملدرس احلكومية مبدينة الرياض من  - 

  وجهة نضر املعلمني.

 املناخ السائد يف مراحل التعليم العام باملدرس احلكومية مبدينة الرياض.حتديد مدى رضا املعلمني عن  - 

حتديد أهم املعوقات اليت حتول دون توفر مناخ مدرسي مناسب يف مراحل التعليم العام باملدرس  - 

  احلكومية مبدينة الرياض. 

املدرس احلكومية مبدينة إبراز دور املناخ املدرسي السائد يف أداء العاملني يف مراحل التعليم العام ب- 

  الرياض.

معرفة ما إذا كان هناك اختالف يف رؤية أفراد عينة الدراسة إزاء حماور الدراسة املختلفة باختالف  - 

    .خصائصهم الدميوغرافية
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  نتائج الدراسة:

ارس احلكومية نتائج التساؤل األول والذي هو:ما طبيعة املناخ املدرسي السائد يف مراحل التعليم العام باملد - 

  مبدينة الرياض من وجهة نظر املعلمني؟

اإلدارة املدرسية:أظهرت الدراسة أن أهم أبعاد املناخ املدرسي ذات العالقة باإلدارة املدرسية متثلت يف حرص  - 

اإلدارة على تطبيق األنظمة واللوائح،وفض النزاعات واخلالفات بني املعلمني،باإلضافة إىل سيعيها إىل حتقيق 

داف العمل،وذلك من خالل تشجيع املعلمني وتقدير جهودهم يف العمل،وتلبية رغبا�م إن مل تؤثر على أه

سري العمل مثل تعديل اجلداول،تقليص احلصص،منح اإلجازات...بينما أبعاد املناخ املدرسي واليت تدنت 

صديق اإلدارة وشايات موافقة أفاد عينة الدراسة على تواجدها متثلت يف :عدم وضوح قرارات اإلدارة،ت

املدرسني ببعضهم،حتيز اإلدارة لبعض املدرسني دون مربر...غري أن اإلدارة تتبع األساليب االجيابية وحترص 

على جتنب األساليب السلبية يف التعامل مع املدرسني.وقد بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل الستجابات أفراد 

)مما يدل على املوافقة بدرجة أعلى 3.54ذات العالقة باإلدارة املدرسية(عينة الدراسة إزاء أبعاد املناخ املدرسي 

)مما يدل على وجود جتانس كبري 0.59من املتوسطة على أبعاد أساليب اإلدارة، وقد بلغ االحنراف املعياري(

  بني وجهات نظر أفراد العينة إزاء األساليب اإلدارية املتبعة يف مراحل التعليم العام .

العالقات اإلنسانية:من خالل الدراسة تبني أن أكثر أمناط العالقات اإلنسانية اليت تسود املناخ املدرسي منط 

متثلت يف جو املرح الذي يسود بني املعلمني عندما جيتمعون بصورة غري رمسية،والعالقة الطيبة املنية على الثقة 

يما بينهم،وبني الطالب وأولياء األمور،ومن مثّة ارتفاع واالحرتام والتقدير وشيوع روح التعاون واأللفة واحملبة ف

الروح املعنوية للمعلمني.وقد بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل الستجابات أفاد عينة الدراسة إزاء أبعاد منط 

)مما يعين موافقة املعلمني بدرجة أعلى من املتوسطة على 3.85العالقات اإلنسانية اليت تسود املناخ املدرسي(

)مما يدل على وجود جتانس بني استجابات أفراد عينة الدراسة 0.76ك اإلبعاد،كما بلغ االحنراف املعياري(تل

  إزاء العالقات اإلنسانية املوجودة يف املدرسة.

إمكانات املدرسة وجتهيزا�ا (البيئة املدرسية):تبني من خالل الدراسة موافقة تامة من أفراد عينة الدراسة على  - 

ة خاصة باملعلمني لقضاء أوقات الراحة املدرسية،باإلضافة على موافقتهم على توفر عوامل اإلضاءة تواجد غرف

والتهوية،والتجهيزات املكتبية يف املدرسة،واالهتمام بالنظافة والنظام،أما بالنسبة لتوفر أثاث مدرسي مناسب 

لفنية والثقافية والرياضية،أو توفر مباين صاحلة لتنفيذ املهام املدرسية،أو توفر األجهزة الالزمة ملمارسة األنشطة ا

وجيدة ووسائل تعليمية تساعد املدري على أداء واجباته،فقد كانت بدرجة ضعيفة.وبشكل عام فإن املدرسون 
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يرون أن البيئة املدرسية مناسبة للقيام باملهام التعليمية على وجٍه حسن.وقد بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل 

)مما يعين موافقة 0.99)واالحنراف املعياري(3.52ة الدراسة إزاء إمكانيات املدرسة وجتهيزا�ا(الستجابات عين

  املعلمني بدرجة أعلى من املتوسطة على توفر التجهيزات املدرسية .

لوائح وأنظمة العمل:أفاد أفراد عينة الدراسة على باملوافقة على متتعهم باإلجازات اليت يستحقو�ا وفقا  - 

وقد أكدوا على احرتامهم إجراءات العمل وأنظمته،باإلضافة إىل موافقتهم على تناسب املهام املكلفني  للنظام

أيضا تناسب ساعات العمل مع تلك املهام،بينما تدنت موافقتهم على تناسب الرواتب .�ا مع قدرا�م

وافز واألجور واملكافآت،وكذلك واحلوافز مع ا�هود املبذول من قبلهم وأيضا حرص اإلدارة على عدالة نظام احل

إتباع املدرسة لألساليب اليت تتوافق مع األنظمة املتعلقة برتقيات املعلمني،وقد بلغ املتوسط احلسايب اإلمجايل 

)مما يعين موافقتهم على إتباع املدرية لتلك اللوائح واألنظمة بدرجة اعلى من 3.47إزاء لوائح أنظمة العمل (

)مما بدل على وجود جتانس كبري بني وجهات نظر املعلمني إزاء 0.83حنراف املعياري (املتوسطة،كما بلغ اال

  لوائح وأنظمة العمل املدرسية.  

نتائج التساؤل الثاين والذي هو:ما مدى رضا املعلمني عن املناخ السائد يف مراحل التعليم العام باملدارس  - 

 احلكومية مبدينة الرياض؟

راسة أن غالبية املعلمني كانوا غري متأكدين من عوامل الرضا الوظيفي باستثناء نظام لقد تبني من خالل الد - 

اإلجازات االضطرارية حيث أبدوا عدم الرضا عنه،أما بالنسبة للراتب الشهري ونظام العالوات والرتقيات وتقييم 

انية السائدة وعالقات العمل األداء وتعامل اإلدارة مع املعلمني واملعلمني مع الطالب ومستوى العالقات اإلنس

وتلبية اإلدارة ملتطلبات املعلمني الشخصية فقد كان رضاهم عن مجيع تلك العوامل بنسبة متوسطة،وقد بلغ 

)مما يعين رضاهم بدرجة 3.33املتوسط احلسايب اإلمجايل الستجابات أفراد عينة الدراسة إزاء هذا التساؤل(

)مما يدل على 0.80املذكورة وقد بلغ االحنراف املعياري اإلمجايل( متوسطة عن غالبية أبعاد الرضا الوظيفي

  وجود جتانس كبري بني وجهات نظر املعلمني إزاء عوامل الرضا الوظيفي املتوفرة يف املدرسة.

ما دور املناخ املدرسي السائد يف أداء املعلمني العاملني مبراحل التعليم العام :نتائج التساؤل الثالث والذي هو - 

  باملدارس احلكومية مبدينة الرياض؟ 

لقد أظهرت البيانات الواردة يف الدراسة موافقة تامة من أفاد العينة على أن للمناخ املدرسي دور ينعكس  - 

أكرب يف إملامهم بأداء العمل واملهام املنوطة �م وحمافظتهم  على أداء املعلمني يتمثل هذا الدور يف بذهلم جهدا

على الدوام الرمسي وإجناز العمل يف وقت قياسي هذا باإلضافة إىل االلتزام بقواعد ولوائح تنظيم العمل،بينما 
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يف تدنت درجة موافقتهم على أن املناخ املدرسي يؤثر يف القدرة على تصحيح األخطاء الناجتة عن األداء،أو 

التعاون فبما بني اإلدارة واملعلمني أو املعلمني أنفسهم أو يف املعرفة مبتطلبات األداء اجليد،وقد بلغ املتوسط 

) مما يعين موافقتهم بدرجة عالية جدا لدور املناخ املدرسي السائد وانعكاساته،وقد 4.22احلسايب اإلمجايل (

  رية من التجانس والتوافق بني أفراد العني حول املوضوع.)مما يدل على درجة كب0.74بلغ االحنراف املعياري (

نتائج التساؤل الرابع والذي هو:ما هي أهم املعوقات اليت حتول دون توفر مناخ مدرسي مناسب يف مراحل  - 

  التعليم العام باملدارس احلكومية مبدينة الرياض؟

ول دون توفر مناخ مدرسي مناسب تتمثل تنب من خالل استجابات املبحوثني أن من أهم املعوقات اليت حت - 

يف تشدد اإلدارة يف تطبيق األنظمة والقوانني وعدم تفويضها للصالحيات فقد احتال هذين املعوقني املراتب 

األوىل مقارنة بباقي املعوقات اليت أفاد املعلمني بعدم تأكدهم من كو�ا حتول دون مناخ مدرسي مناسب أم 

) مما بعين موافقة 3.13 اإلمجايل الستجابات  املبحوثني إزاء تلك املعوقات(ال،وقد بلغ املتوسط احلسايب

)مما 0.98املعلمني بدرجة متوسطة على تأثري تلك املعوقات على املناخ املدرسي،وقد بلغ االحنراف املعياري(

  يدل على وجود جتانس واتفاق كبري بني وجهات نظر املعلمني.

و:ما مدى اختالف رؤية أفراد عينة الدراسة إزاء حماور الدراسة املختلفة نتائج التساؤل اخلامس والذي ه - 

  باختالف خصائصهم الدميوغرافية؟

لقد أظهرت الدارسة أنه ليس هناك فروق دالة إحصائيا بني حماور الدراسة املختلفة تعزى إىل العمر أو  - 

  املؤهل الدراسي أو التخصص يف العمل

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد تبني من البيانات الواردة ب - 

العينة على مجيع حماور الدراسة بأبعادها وفقا الختالف املرحلة التعليمية ذلك باستثناء بعض اإلمكانات 

ة خاصة املدرسية وجتهيزا�ا وقد يرجع ذلك إىل أن معلمي املرحلة االبتدائية قد حيتاجون إىل وسائل تعليمي

  متكنهم من إيصال الفكرة بشكل أفضل أل�م يتعاملون مع تالميذ ال يزالون يف بداية نضجهم العقلي.

أظهرت بيانات الدراسة عدم وجود فروق دالة بني متوسطات استجابات أفراد العينة حول عدد احلصص  - 

ئد،وحمور املعوقات اليت حتول دون توفر األسبوعية كما يلي:بعد العالقات اإلنسانية يف حمور املناخ املدرسي السا

مناخ مدرسي مناسب بأبعاده املختلفة،وذلك وفقا الختالف عدد احلصص،بينما توجد فروق دالة بني 

متوسطات استجابات أفراد العينة على بقية حماور اإلستبانة،فاملعلمون الذين لديهم حصص أقل كان لديهم 

درسي السائد مما يدل عن رضاهم يف الدارس اليت يعملون �ا.وقد يرجع اجتاه أكرب حنو املوافقة على املناخ امل
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إىل شعورهم بالعدل يف توزيع احلصص عليهم ورضاهم عن أسلوب اإلدارة املدرسية الذي ال يكلفهم عبء 

  أكرب من قدرا�م بل يعطيهم الفرصة لقضاء أوقات الراحة والتخفيف من ضغوط العمل عليهم.

أن املعلمني الذين لديهم خربة أقل كان اجتاههم نح املوافقة على املناخ السائد الكلي توصل الباحث إىل  - 

وبعد العالقات اإلنسانية بشكل أكرب من أولئك الذين كانت خرب�م أكثر،وقد يرجع ذلك أيل أن من 

حيث يطمحون يتمتعون خبربة أطول يف جمال العمل يكونون أكثر دقة بالنسبة إلبعاد املناخ املدرسي السائد 

دائما إىل اجلودة الشاملة يف كل ما يتعلق بتلك اإلبعاد،فما يراه ذوي اخلربة القليلة جيد ومناسب ويرضون عنه 

رضا تام،قد يراه ذوي اخلربة الكبرية غري ذلك ويكون رضاهم عنه ضعيف وذلك خلرب�م الكبرية اليت أكسبتهم 

  على بعد العالقات اإلنسانية. مرئيات خاصة إزاء هذا املناخ ونفس الشيء ينطبق

  "2008/2009حديد يوسف الدراسة الثانية:" - 6-2

  يوسف حديد اسم صاحب الدراسة:

 الكفايات أسلوب ضوء يف الثانوي التعليم يف الرياضيات ألساتذة التدريسي األداء تقوميموضوع الدراسة:

  -جيجل لوالية الثانوي التعليم مبؤسسات ميدانية دراسة -الوظيفية

  2008/2009زمن الدراسة: سنة 

  -جيجل–مكان الدراسة:مؤسسات التعليم الثانوي 

 املقدمة باإلحصائيات للميدان معاينته قبل الباحث الشامل،واسرتشد املسح أسلوب بإتباع قامطبيعة الدراسة :

 على وتوزيعهم،الدراسة �تمع الكلي العدد حول جيجل لوالية الرتبية مبديرية الثانوي التعليم مكتب طرف من

  .الوالية ومتاقن ثانويات

 أساتذة ممارسة درجة هي مااشكالية الدراسة:تتمحور اشكالية الدراسة حول التساؤالت الرئيسية التالية:

 درجة يف فروق توجد وهل ؟ ماد�م لتدريس الالزمة التدريسية للكفايات الثانوي التعليم مرحلة يف الرياضيات

 إىل باإلضافة األكادميي والتخصص العلمي واملؤهل املهنية واخلربة اجلنس متغري إىل ترجع الكفايات ممارسة

  الالزمة؟ التدريسية للكفايات ممارستهم درجة يف تؤثر اليت والصعوبات العوامل هي وما التكوين؟ مؤسسة

  التحليلي. الوصفي املنهج الباحث أستعمل منهج الدراسة:



20 
 

 التدريسية الكفايات تقومي مقياس اسم عليه أطلق مقياس ببناء الباحث قاماالدوات املستخدمة يف الدراسة: 

  .الثانوي التعليم يف الرياضيات مادة ألستاذ التدريسية الكفايات قياس إىل يهدف

  .جيجل والية ومتاقن ثانويات كل على موزعني وأستاذة أستاذ 122 من الدراسة جمتمع تكون عينة الدراسة:

 نظر وجهة من التدريسي األداء على املؤثرة اجلوانب أكثراهداف الدراسة:�دف الدراسة اىل التعرف على 

  اساتذة الرياضيات يف الطور الثانوي.

  نتائج الدراسة:توصل الباحث اىل عدد من النتائج منها:

  يف مادة ختصصه.لألستاذ، واملهين الرتبوي اإلعداد يف نقص- 

 .بالرياضيات اخلاصة الرتبوية واملستندات الكتب قلة -

 وانعدام الدراسية الفصول كثافة األساتذة نظر وجهة من أمهية التدريسي األداء على املؤثرة اجلوانب أكثر -

   .التالميذ لدى الدافعية

  " ).2010/2011حريب مسرية،" (الدراسة الثالثة- 6-3

  :حريب مسريةاسم صاحب الدراسة

  اجتاهات معلمي التعليم االبتدائي حنو فعالية التخطيط التعليمي يف تنميه قدرات التلميذ موضوع الدراسة:

  2010/2011الدراسة:زمن 

  مكان الدراسة:جمموعة من املدارس االبتدائية بوالية عنابة.

  طبيعة الدراسة: دراسة ميدانية

 االبتدائي ي اجتاهات معلمي التعليمتتلخص مشكلة الدراسة من السؤال الرئيسي التايل:ما ه اشكالية الدراسة:

  ؟ حنو فعالية التخطيط التعليمي يف تنمية قدرات التلميذ

  منهج الدراسة:استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي.

االدوات املستخدمة يف الدراسة:استخدمت الباحثة االستمارة واملقابلة واملالحظة كأدوات جلمع البيانات عينة 

  مدرسة ابتدائية. 21معلم ممن ميارسون مهنة التعليم يف  136الدراسة: تتكون عينة الدراسة من 
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  �دف الدراسة اىل: اهداف الدراسة:

معرفة الدور الفعال الذي يقوم به التخطيط التعليمي يف تنمية ا�تمعات،ووضع أسس منهجية لالرتقاء - 

ط متكامل وشامل يقود العملية الرتبوية حنو مستقبل أفضل،يؤمن بالتعليم يف ا�تمع اجلزائري من خالل ختطي

  بالتفوق واإلبداع ويوظف كافة الطاقات البشرية توظيفا كامال،ويواكب تقنيات القرن اجلديد ومتطلباته املتنوعة.

ض حماولة تقدمي دراسة علمية يستعان �ا للتنبؤ مبا جيب عمله لتفادي فشل التخطيط التعليمي،وتقدمي بع- 

  االقرتاحات املتواضعة،للتخفيف من بعض املشكالت الرتبوية والتعليمية اليت يعاين منها التعليم االبتدائي.

  وصلت الباحثة جلملة من النتائج وهي:ت:أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

التخطيط التعليمي باحلالة االجتماعية واالقتصادية ملعلمي التعليم االبتدائي،حيث مل يوفر السكن  مل يعنت- 

املالئم للمعلم،وال يبحث عن وسائل رعايته الصحية،باإلضافة إىل أنه مل يوفر األجر املالئم له،وال يبحث عن 

  توسطة.وسائل حتسينه.أما اهتمامه باملستوى التكويين واملهين فجاء بصوره م

إن اجتاهات معلمي التعليم االبتدائي حول حتسني التخطيط التعليمي لطرق التدريس املتبعة من طرف املعلم - 

لعالقة املعلم مع تالمذته ووضعه لطرق التدريس اليت  - التخطيط التعليمي-جاءت سلبية،ألنه رغم مناقشته

صاله مع األولياء،وال يناقش عالقته مع اإلدارة متتاز باملشاركة بني املعلم والتالميذ،لكنه ال يوفر سبل ات

املدرسية،وال يضع طرق التدريس اليت تتفق مع اخلصائص العمرية للتالميذ وقدرا�م املختلفة،وال يراعي جانب 

  املرونة يف طرق التدريس اليت متكن املعلم من االبتكار والتجديد.    

التخطيط التعليمي بتوفري الوسائل التعليمية الضرورية لتنمية   إن اجتاهات معلمي التعليم االبتدائي حول عناية- 

قدرات التلميذ كان متوسطا كما هو احلال مبمارسة التالميذ النشطات التعليمية والرياضية الالزمة لتنمية 

  قدرا�م. 

  .)2005/2006أحالم مرابط،"(- 6-4

  احالم مرابطاسم صاحب الدراسة:

  .الرتبوية اجلزائريةواقع املنظومة موضوع الدراسة: 

  2005/2006زمن الدراسة :

  مكان الدراسة:مؤسسات التعليم املتوسط واالبتدائي مبدينة بسكرة

  طبيعة الدراسة:دراسة ميدانية
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:ما هو واقع املنظومة الرتبوية يف اجلزائر مفاده رئيسياشكالية الدراسة:تتمحور اشكالية الدراسة حول سؤال 

  بعد اإلصالحات األخرية؟

  استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي.هج الدراسة:من

االدوات املستخدمة يف الدراسة:استخدمت الباحثة حمموعة من االدوات جلمع املعطيات وهي املالحظة 

  واملقابلة واالستمارة.

ذكور و  40أستاذا منهم 90املتوسط( التعليم أساتذة اشتملت الدراسة على أفراد من عينة الدراسة:

  إناث)55ذكور و40أستاذا منهم 95االبتدائي( التعليـم ومعلمـي اث) إن50

عن واقع املنظومة الرتبوية اليت تعيش تغريات وإصالحات  :هدفت هذه الدراسة اىل الكشفأهداف الدراسة

 .متنوعة يف خمتلف املراحل

  توصلت الباحثة جلملة من النتائج امهها:: نتائج الدراسة

 حيتاجها اليت واملادية اإليضاحية الوسائل توفر مل الوطنية وزارة الرتبية طبقتها اليت األخرية اإلصالحات نإ - 

  التدريس بوظيفة للقيام املدرس

 القسم يف آدائه من وحيسن التدريس يف جديدة طريقة يعرف املدرس جعل املنهاج على طرأ الذي التغيري أن- 

 .ككل التعليم قطاع على بالفائدة سيعود مما

 جبميع املعريف الزاد الوسائل،قلة غياب مع خاصة عليه كانت مما أصعب صارت حاليا التدريس مهنة أن- 

 ساعي حجم كذلك القسم،و يف التالميذ من كبري عدد وجود اللغوية،مع وحىت والسيكولوجية العلمية :فروعه

 يقوم اجلزائري املدرس يكون أن تنفي مؤشرات �ا،كلها العمل الوصية الوزارة أمرت اليت اخلطة مع ناسبتي ال

    بيسر مبهمته

  )"2013/2014بن زاف مجيلة،"(الدراسة الخامسة:- 6-5

  اسم صاحب الدراسة: بن زاف مجيلة

  موضوع الدراسة:تأهيل املعلم كإحدى متطلبات االصالح الرتبوي اجلديد يف ضوء نظرية املوارد البشرية

  2013/2014زمن الدراسة:

  مكان الدراسة:بعض املؤسسات الرتبوية لبلدية ورقلة

  طبيعة الدراسة :دراسة ميدانية

 البشرية املوارد تنمية يف املعتمد األسلوب هلاشكالية الدراسة:انطلقت الباحثة من سؤال رئيسي يتمحور حول:

   اجلديد؟ الرتبوي اإلصالح متطلبات وفق املعلم تأهيل إىل أدى
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  الباحثة املنهج الوصفي التحليليمنهج الدراسة:استخدمت 

  االدوات املستخدمة يف الدراسة:استخدمت الباحثة ادايت املقابلة واالستمارة يف مجع املعطيات

  استاذ متوسطة. 132معلم مدرسة ابتدائية و 259عينة الدراسة:اشتملت الدراسة على 

  اهداف الدراسة:هدفت هذه الدراسة اىل:

 .اجلديدة الرتبوية اإلصالحات ضوء يف واملتوسط االبتدائي الطورين يف املعلمني تأهيل واقع على التعرف -

 املعلمني واجهها اليت املعيقات التأهيل،وأهم فرتة أثناء املعلمني واجهت اليت املشكالت أبرز على التعرف -

 .الربامج هذه جدية ومدى التأهيل فرتات أثناء

 األهداف واملتوسط االبتدائي الطورين يف املعلمني من لكل املقدمة التأهيلية الربامج حققت إذا ما معرفة -

  .الربامج هذه على املعلمني رضا ومدى املسطرة

  نتائج الدراسة:توصلت الباحثة اىل عدد من النتائج منها:

 يؤدي املتوقعة،ومل النتائج حتقيق على سلبية بصورة أثر قد،التنفيذ يف والسرعة املناسب التخطيط غياب أن- 

 تنمية يف الربامج فشل بسبب واألساتذة املعلمني أداء يف تغيريات أي إحداث إىل بعد عن التكوين أسلوب

  .واملهين املعريف اجلانب

 الصحيح،أثناء االجتاه إىل التأهيل يوجه مؤشر تعد اليت واألساتذة للمعلمني الفعلية االحتياجات غياب- 

 اجلانب تنمية يف املتمثلة التأهيل أهداف حتقيق عدم على واضحة بصورة أثر قد التكوينية الربامج تصميم

  .واملناسب املطلوب بالشكل مهامهم أداء على وقدرة واستعدادا معرفة أكثر يصبحوا لديهم،حىت واملهين املعريف

 من املسطرة،بالرغم األهداف حتقيق يف املعلمني تأهيل برنامج فشل يف األثر أكرب التكوين برنامج حملتوى كان- 

 واملهين املعريف اجلانب تنمي اليت اهلامة واملواد املوضوعات من الكثري وبه العلمية الناحية من جيد احملتوى أن

  .واألساتذة للمعلمني

 إخفاق يف آخر سببا كان املباشرة اخلربات توفري يف كبرية أمهية يكتسي الذي التطبيقي اجلانب غياب إن -

 وهذا الشخصية واملالحظة اخلربة فرصة من تكويين برنامج أي خيلو ال أن جيب إذ بعد عن التكوين برنامج

 من يتوفر ما املهم فقط،بل نظرية دروس من يقدم ما املهم البشرية،فليس املوارد تنمية يف احلديثة النظرة حبسب

  .واملمارسة والتفكري البحث يف اجلهد لبذل الفرصة تتيح ومالحظات خربات

  )"2007/200علي شريف حورية الدراسة السادسة:"(- 6-6

  اسم صاحب الدراسة :علي شريف حورية
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  موضوع الدراسة:البيئة االجتماعية للمدرسة وعالقتها باملردود الدراسي.

  2007/2008زمن الدراسة:

  مكان الدراسة:بعض ثانويات مدينة املسيلة

  طبيعة الدراسة:دراسة ميدانية

  ؟ما عالقة البيئة االجتماعية للمدرسة باملردود الدراسيالدراسة:انطلقت الباحثة من سؤال رئيسي وهو:اشكالية 

  منهج الدراسة:املنهج الوصفي التحليلي

االدوات املستخدمة يف الدراسة:استخدمت الباحثة االستمارة واملقابلة واملالحظة والوثائق والسجالت يف مجع 

  البيانات.

  تلميذ يدرسون يف مرحلة التعليم االبتدائي. 130لت العينة يف عينة الدراسة:متث

  اهداف الدراسة،هدفت هذه الدراسة اىل معرفة:

  العالقة بني السلوك االتصايل ألستاذ التعليم الثانوي  ونتائج التلميذ الدراسية . -

  العالقة بني السلوك التنظيمي للمسريين،وتأثري ذلك على نتائج التلميذ الدراسية. -

 العالقة بني مجاعة الرفاق باملدرسية والنتائج الدراسية للتلميذ.-

التحســيس بأمهيــة البيئــة االجتماعيــة للمدرســة يف تشــكيل ســلوك   املــتعلم ويف حياتــه العلميــة كمــا �ــدف إىل   -

املرحلــة الثانوية،وإقبالــه علــى امتحــان البكالوريــا الــذي حيــدد مصــريه حيــث أن الفشــل فيــه قــد والعمليــة وخاصــة يف 

  يعود بآثار سلبية على التلميذ وا�تمع .

كشفت النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن هناك عالقة ارتباطيه بني البيئة االجتماعية نتائج الدراسة:

النتيجة العامة من خالل اإلجابة عن تساؤالت الدراسة الفرعية واليت للمدرسة واملردود الدراسي،وتأكدت هذه 

  أظهرت أن:

هناك عالقة ارتباطيه بني السلوك االتصايل ألستاذ التعليم الثانوي ونتائج التلميذ الدراسية،أي أن العالقة اليت 

دراسية للتلميذ،وفيما يتعلق تربط التلميذ بأساتذته سواء كانت باإلجياب أو بالسلب هلا تأثري  على النتائج ال

بتصور التالميذ يف جمتمع البحث حول هذه العالقة كان تصور إجيايب،ونفس التصور حنو مجاعة الرفاق 

  باملدرسة أي تأثريها إجيايب على اهتمام التلميذ بالدراسة وحتقيق النتائج الدراسية املرجوة منه يف جمتمع البحث.
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للمسرييني لإلدارة املدرسية والذي جاء بالسلب حسب ما أكدته عكس تصورهم حنو السلوك التنظيمي 

أرائهم،وهذا يكشف عن حقيقة هامة،وهي أن من أسباب إخفاق التلميذ يف البكالوريا،السلوك التنظيمي 

للمسرييني  ملؤسسة التعليم الثانوي مبجتمع الدراسة وهذا من األسباب اليت كانت وراء حصول والية املسيلة  

سالفا على نتائج دون املستوى املطلوب يف شهادة البكالوريا مقارنة بالنتائج احملققة وطنيا،وهذا  كما أشرنا

بدوره يربز ما لإلدارة املدرسية من أمهية يف جناح املؤسسة التعليمية يف حتقيق أهدافها املسطرة وحتقيق املردود  

   الدراسي املرغوب.

   )2004/2005القرين صاحل بن ناصرسابعة:(الدراسة ال- 6-7

  القرين صاحل بن ناصر اسم صاحب الدراسة:

 وجهة من السعودية العربية باململكة الثانوية املرحلة يف العلوم ملعلمي التدريسي األداء تقوميعنوان الدراسة:  -

  . أمورهم وأولياء الطلبة نظر

  2004/2005زمن الدراسة:

  اململكة العربية السعودية مكان الدراسة :بعض ثانويات

  طبيعة الدراسة:ميدانية

اشكالية الدراسة:تتمحور اشكالية الدراسة حول تساؤل رئيسي هو:ماهي املعايري اليت يعتمدها كل من الطلبة 

  واوليائهم يف تقومي االداء التدريسي ملعلمي العلوم يف املرحلة الثانوية.

  منهج الدراسة :املنهج الوصفي التحليلي

 فقرة،واألخرى 36 وتضم األمور ألولياء إحداها استبيانني الباحث واستعمل.دوات املستخدمة يف الدراسةاال

 وجمال ، العلمية باملادة واإلملام الدروس تنفيذ جمال : هي جماالت سبعة على ،موزعة فقرة 62 وتضم للطلبة

 الصفات التقومي،وجمال الفصل،وجمال غدارة والتواصل،وجمال الصفي التفاعل التعليمية،وجمال الوسائل استخدام

 صدقهما من التأكد بعد طبقتا مت وطورمها الباحث أعدمها.الوجداين اإلنسانية،وا�ال والعالقات الشخصية

 .وثبا�ما

  الثانوي والثالث الثاين والصفني الثانوي األول الصف طلبة مجيع من الدراسة جمتمع تكونعينة الدراسة:

 عينة وتكونت2004/2005  الدراسي للعام السعودية العربية اململكة يف احلكومية أمورهم،يف املدارس وأولياء
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 بالطريقة والتعليم للرتبية إدارات مخس من اختيارها أمورهم،مت وأولياء وطالبة طالبا 3880 من الدراسة

 . الطبقية العشوائية

 نظر وجهة من الثانوية املرحلة يف العلوم ملعلمي التدريسي األداء تقومي إىل الدراسةهدف هذه  اهداف الدراسة:

 أثر استقصاء الدراسة وحاولت . (70%) األداء مبعيار وموازنته األداء مستوى وحتديد األمور وأولياء الطلبة

 الدراسة يف رغبا�م باملعلمني،ومدى عالقاته الدراسي،ومستوى الطلبة،وحتصيلهم التخصص،وجنس : من كل

 معلمي ألداء الطلبة تقومي يف ،التدريسية مؤهله،وخربته ونوع ، املعلم أخرى،وجنسية مرة أنفسهم هممعلمي مع

 متابعته املدرسة،ومستوى مع تواصله األمر،ومستوى ويل مهنة:من كل اثر استقصاء إىل سعت العلوم،كما

  العلوم معلمي ألداء األمور أولياء تقومي يف،املنزل يف البنه

 من لكل ( 0.05 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي أثر وجود عن الدراسة كشفت:نتائج الدراسة

 مع الدراسة يف رغبا�م ومستوى باملعلمني عالقا�م ومستوى الدراسي وحتصيلهم الطلبة وجنس التخصص

 العلوم ختصص لصاحل العلوم معلمي ألداء الطلبة تقومي يف التدريسية وخربته املعلم أخرى،وجنسية مرة معلميهم

 مع الدراسة يف باملعلمني،والراغبني اجليدة العالقات العالية،وذوي التقديرات العالية،وذوي التقديرات وذوي

 عند إحصائية داللة ذا أثرا الدراسة جتد مل ،بينما)سنة15و11(بني التدريسية اخلربة وذوي،أخرى مرة معلميهم

 أن إىل الدراسة توصلت كما.العلوم معلمي ألداء الطلبة تقومي يف املعلم مؤهل لنوع ( 0.05 )الداللة مستوى

  69.70 %قدرها مئوية وبنسبة 3.46 الثانوية املرحلة يف العلوم ملعلمي العام لألداء الطلبة تقديرات متوسط

 الدراسة أن كما 0.05الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي بفرق70%األداء معيار عن تقل القيمة وهذه

 األمر ويل تواصل مستوى من لكل (0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذي اثر وجود عن كشفت

 التواصل ذوي لصاحل.العلوم معلمي ألداء األمور أولياء تقومي يف املنزل يف البنه متابعته ومستوى املدرسة مع

 معلمي ألداء األمور أولياء تقومي يف األمر ويل مهنة لنوع أثرا الدراسة جتد مل الدائمة،بينما واملتابعة الدائم

  .العلوم

  )1998:(سالمة سليمان صاحل العابد الدراسة الثامنة- 6-8

  اسم صاحب الدراسة :سالمة سليمان صاحل العابد

موضوع الدراسة:الكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر معلمي ومشريف 

  واالساتذة املختصني.الرياضيات 

  1998زمن الدراسة:
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  اململكة العربية السعودية.- الرياض -مكان الدراسة: كلية الرتبية جبامعة امللك سعود وكلية اعداد املعلمني

  طبيعة الدراسة :مسحية

  اشكالية الدراسة :ماهي الكفايات التعليمية ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية؟

  الباحث املنهج الوصفي لتحليل الكفايات املطبقة يف االستمارة ويف بطاقة املالحظة.منهج الدراسة: استخدم 

 ا�االت يف موزعة تعليمية كفاية 98 من يتكون استبيان بإعداد الباحث قاماالدوات املستخدمة يف الدراسة:

 : التالية

 . كفاية 19 على وتشمل للتدريس واإلعداد التخطيط كفايات –

 . كفاية 36 على وتشمل التنفيذ كفايات –

 . كفاية 14 على وتشمل التقومي كفايات –

 . كفاية 19 على وتشمل املهين والنمو األكادميية الكفايات –

 . كفايات 10 على وتشمل اإلنسانية والعالقات الشخصية الصفات كفايات -

  . املعلمني لدى الكفايات توافر مدى لقياس مالحظة بطاقة الباحث استعمل فقد للدراسة الثانية األداة أما

 وعددهم الرياض مدينة داخل الثانوية باملرحلة الرياضيات معلمي مجيع من الدراسة عينة تكونتعينة الدراسة:

 املناهج بقسم املختصني من أساتذة 4 و مشرفا 21 وعددهم الرياض مبدينة الرياضيات معلما،ومشريف 214

  . الرياضيات تدريس وطرق

 الثانوية، باملرحلة الرياضيات ملعلمي التعليمية بالكفايات قائمة إعداد إىل الدراسة هدفتالدراسة:اهداف 

 الرتبية بكلية املختصني وكذلك الرياض مبدينة الرياضيات ومشريف معلمي آراء استطالع خالل من وذلك

  . بالرياض املعلمني وكلية سعود امللك جبامعة

 : يلي ما الدراسة نتائج مننتائج الدراسة:

 . الثانوية باملرحلة الرياضيات ملعلمي الالزمة التعليمية الكفايات بأهم قائمة حتديد -

 ألمهية تقديرهم يف(معلمني،مشرفني ) الدراسة جمتمع أفؤاد بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 . للمعلم لزومها ومدى الكفايات

 ولزوم ألمهية تقديرهم يف(تربويني تربويني،غري ) الدراسة جمتمع أفراد بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -

 . للمعلم الكفايات
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 االستفادة ضرورة الدراسة توصيات ومن.لديه الكفايات توافر حسب املعلم أداء لتقومي مالحظة بطاقة بناء -

  .كفاية 63 أهم تقيس اليت املالحظة بطاقة من واالستفادة.إليها التوصل مت اليت التعليمية الكفايات قائمة من

  للدراسة نظريةال مقاربةال-7

إذا كنا نتفق على أن الواقع االجتماعي  متداخل ومتشابك األبعاد،فان الباحث االجتماعي فيه "

مبثابة قائد السفينة يف حميط واسع،هو حباجة إىل (بوصلة) توجهه يف إحباره،و�ديه يف تنظيم مسريته للوصول 

عبد الباسط عبد ("مبتغاه.وما البوصلة بالنسبة للمّالح إال النظرية بالنسبة للباحث يف علم االجتماع.إىل 

فال ميكن إدراك هذا الواقع االجتماعي إال يف إطار تصوري،أو نسق فكري يوجهه ).50، ص1987املعطي،

ة عن الظاهرة أو املشكلة اليت يف مجيع مراحل حبثه،وخاصة يف مرحلة التحليل والتفسري،ويقدم له صورة تنظيمي

هو بصدد البحث فيها.وحنن يف دراستنا هاته سنحاول عرض مناذج من االجتاهات النظرية اليت تناولت 

التدريس واملعلم والتعليم بالتحليل والتفسري،من خالل طرحنا �موعة من االفرتاضات والقضايا لبعض روادها 

 هذا املقام عرض كل تلك  االجتاهات النظرية،مقتصرين على كل من البارزين،يف هذا ا�ال،حيث ال يسعنا يف

  ابن خلدون،والنظرية البنائية.

  سمات المنهج الخلدوني في إصالح العملية التعليمية- 7-1

يتسم منهج ابن خلدون بالواقعية والبعد عن املثالية املبنية عن التصورات النظرية،حيث أن عناية ابن الواقعية:-

خلدون بالرتبية ليست عناية الباحث املنظر،الذي ال شأن له بالتطبيق العلمي،بل كان ميارس ذلك كل يوم يف 

ة واشتغل بالتدريس عدة مرات حىت حلقات الدروس يف الكتاتيب واملدارس.فقد بالتدريس يف تونس مت القاهر 

ذلك"وملا دخلتها أقمت إيّاما وانثال علّي طلبة العلم يلتمسون اإلفادة مع قلة البضاعة ومل  تويف مبصر.يقول يف

  ).24،ص1980يوسعوين عذرا فجلست للتدريس باجلامع األزهر منها."(عبد الرمحان بن خلدون،

اإلصالح التعليمي،تنقله يف عدد من بلدان املغرب واألندلس ومما أسهم يف تكريس واقعيته يف مسألة "   

واحتكاكه بالعلماء واألدباء يف خمتف الفنون والعلوم،وقد أكسبته هذه الرحالت واجلوالت فرصة على االطالع 

على التعليم وأحواله يف بلدان خمتلفة،كما وفرت له سبل االتصال بعدد من العلماء مما أسهم يف وقوفه على 

يد من مناهج التعليم وأساليبه يف خمتلف القطار اليت عاش فيها وتنقل بينها،وقد اتضح ذلك يف مالحظاته العد

  ).6،ص2005و مقارناته بني مذاهب التعليم يف األمصار اإلسالمية".( رقية طه جابر العلواين،

تدال،سواء يف صور�ا أو الحظ ابن خلدون إن املناهج والربامج املتبعة قي زمانه ليست هي حال اعاألصالة:-

ماد�ا،إلمهاهلا الكثري من املبادئ اخلالدة اليت جاء �ا اإلسالم،فهو يرى أن تبدأ العملية التعليمية بتعليم 
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القرءان،ويف ذلك داللة واضحة على أصالة املنهج اإلصالحي يف الفكر اخللدوين.يقول يف ذلك"اعلم أن تعليم 

به أهل امللة ودرجوا عليه يف مجيع أمصارهم...وصار القرءان أصل التعليم الولدان للقرءان،شعار الدين أخذ 

الذي يبىن عليه ما حيصل من ملكات،وسبب ذلك أن التعلم يف الصغر أسد رسوخا وهو أصل ملا بعده،ألن 

 "(املقدمة، السابق األول للقلوب كاألساس للملكات وعلى األساس وأساليبه يكون حال ما يبىن عليه.

  .)537،ص1984

وتتضح أمهية هذه السمة يف إصالح العملية التعليمية اليوم،حيث تعددت الدعوات املطالبة بإصالح التعليم يف 

بالدنا،األمر الذي يستدعي ضرورة االلتزام باألصالة واالنبثاق من القيم األصيلة للمجتمع يف عملية اإلصالح 

تمام بالفوارق اجلوهرية واألسس البنيوية هلا أمر ال خيلو من والتغيري حيث أن استزراع املناهج املختلفة دون االه

    خماطرة عديدة ومتعددة. 

  إصالح المنهج التعليمي في الفكر الخلدوني ومقارباته الحديثة:-1- 7-1

ال ينبغي أن تنصرف أهداف العملية التعليمية إىل تكوين املعرفة فحسب،بل ينبغي أن األهداف التعليمية:-

يع جوانب السلوك اإلنساين،وتتأكد هذه األمهية ألهداف التعليم يف عصرنا احلايل املتسم متتد لتشمل مج

باالنفتاح على ثورات املعلومات التقنية واإلعالم واالتصال،األمر الذي يستلزم اإلسهام بتكوين شخصية ثقافية 

واضحة تنشأ من صميم  مؤهلة اختصاصيا وتربويا وتقنيا.وقد قدم ابن خلدون يف منهجه التعليمي أهدافا

حاجة الفرد وا�تمع،فقد اهتم يف كتاباته بالنواحي االجتماعية واعتربها مصدرا تشتق يف ضوئه األهداف 

الرتبوية للتعليم،وهذه اللفتة اخللدونية تتأكد احلاجة إليها يف جمتمعاتنا اليت خيضع النشء فيها ملؤثرات عقلية 

ربوي بعيد عن هويتها األم.وميكن إمجال أهداف العملية التعليمية يف املنهج وذهنية وقيمّية تتعلق مجيعها بنمط ت

  اخللدوين فيما يلي:

يؤكد ابن خلدون عن أمهية الرتيب الدينية اليت هي أصل اإلعداد األخالقي للمتعلم ويرى اإلعداد األخالقي:- 

خا.ويهتم بتكوين العادات السلوكية أنه ينبغي أن تبدأ من مرحلة الطفولة، باعتبار أن تعليم الصغر أشّد رسو 

احلسنة والقّيم الفاضلة لإلفراد،ليكون اخلُلق جبلة وطبيعة لديهم،حيث يقول"أن اإلنسان ابن عوائده ومألوفة 

البن طبيعته ومزاجه،فالذي ألفه يف األحوال صار خلقا وملكة وعادة ترتل مرتلة الطبيعة واجلبلة". 

  .)125،ص1984(املقدمة،

بني املهج اخللدوين واملناهج احلديثة يكمن يف أن املؤسسات الرتبوية احلديثة مل حتفا بإفراز اإلنسان والفارق   

املتصف بالضوابط األخالقية القيمّية،بقدر ما ركزت على تعامله وفق مصاحله ورغباته.واملالحظ أن هذه 
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عليم بالشهادة اليت تقيس ما حّصله اإلفرازات قد تسربت إىل كثري من البلدان العربية اليوم حيث أرتبط الت

اإلنسان من معلومات وأصبحت الشهادة هي صاحبة احلق يف منح املواطن عمال معينا،يف حني أن اإلنتاج 

  هلذا العمل حيتاج إىل قيم املثابرة والبذل والتضحية واليت تؤدي إىل النجاح املطلوب. 

ر واجلدل واملناظرة بني املعلم واملتعلم،فاحلوار يساعد لقد ذهب ابن خلدون إىل أمهية احلوااإلعداد العقلي:-

على تفتق الذهن واتساع املدارك وفك عقال اللسان الذي يكون بواسطته نقل العلم،كما اهتم ابن خلدون 

ببيان أدوات املعرفة كاحلواس والتجربة ودورها يف تنمية القدرات العقلية،كالتأمل العقلي والتجربة 

ل: "أن من أسباب تأخر التعليم يف أقطار املغرب وبقائه خلو من حسن التعليم،من لدن واملشاهدة.حيث يقو 

قرطبة والقريوان،أّن سند التعليم فيه مل يتصل،فعسر عليهم حصول امللكة واحلذق يف التعليم،وكان من نتيجة 

سائل العلمية،فهو الذي ذلك أن جعل املغرب أسري طرق هذه امللكة وهي فتق اللسان باحملاورة واملناظرة يف امل

يقرب شأ�ا وحيصل مرامها،فنجد طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثري من أعمارهم يف مالزمة ا�الس 

لذا جيب على املعلم تشجيع ).656،ص1975، عبد اهللا شريطالعلمية،سكونا ال ينطقون وال يفاوضون."(

املتعلم على احملاورة واملناظرة يف املسائل العلمية.وقد اثبت العلم والدراسات احلديثة،أن الطريقة النشطة واحلوارية 

يف التدريس أجدى يف توصيل املعارف للمتعلم من طريقة التلقني.وهي من الطرق احلديثة يف التعليم اليت ينادي 

هذا ا�ال.بل أن ابن خلدون اهتم بتحديد مستويات العقل البشري بالتمييزي  �ا كل املتخصصني يف

والتجرييب والنظري.فلبس املهم عند ابن خلدون معرفة القواعد والقوانني واإلصالحات يف حّد ذا�ا وغنما 

اللغة.وتعّد املقدرة على استخدامها واالستفادة منها علميا أي التطبيق ولذلك فّرق بني صناعة اللغة وملكة 

عملية اإلعداد العقلي يف غاية األمهية يف تكوين اجلّدية اليت تنايف التشدد واليت جتعل اإلنسان ذو َرِويّــة وحكمة 

  بالغة. 

  إستراتيجيات العملية التعليمية:-2- 7-1

اسا لنهضة أو يعزو ابن خلدون للرتبية والتعليم أمهية كبرية،ويربطهما باحلياة االجتماعية،وجيعلهما أس      

تأخر أي جمتمع."وكمريب يقدم لنا منهجا تربويا وتعليميا لإلفراد واجلماعات،للمعلمني واملتعلمني سابقا به 

، 1991عبد األمري مشس الدين،(".عصره متجاوزا جمتمعه،كما كان شأنه يف علمي التاريخ واالجتماع

  .)72ص

الرتبية والتعليم.وهذا تبني من مباشرة على  خالل أرائه املنصبة ويتضح فكره الرتبوي هذا أكثر من

طرحه من أراء وأفكار حدد هلا فصال كامال من فصول مقدمته.وقد نعى على طريقة التلقني  خالل ما
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واالعتماد على التعليم الكمي والرتكيز على حجم املعلومات اليت تناسب أذهان املتعلمني،فالرتكيز ينبغي أن 

  حيح ولو بعلم قليلينصرف إىل بناء التفكري الص

 فيما يتعلق بالمتعلم :  -

من األحسن تلقي العلم مباشرة من أصحابه:والسبب يف ذلك،"أن البشر يأخذون معارفهم،وأخالقهم وما  - 

من املذاهب والفضائل،تارة علما وتعلما وإلقاء،وتارة حماكاة وتلقينا باملباشرة،إال أن حصول  ينتحلون به

امللكات عن املباشرة والتلقي اشد استجابا وأقوى رسوخا،فعلى قدر كثرة الشيوخ،يكون حصول امللكات 

، 2004لدون،(عبد الرمحن بن خ ورسوخها،واالصطالحات أيضا يف تعليم العلوم خملطة على املتعلم."

  لذا من األنسب لتعلمها الرجوع إىل مصادرها وأصحا�ا. ) 693ص

ضرورة حسية التعليم وعدم املبالغة يف التجريد والتعميم:أشار إىل أمهية استعمال األمثال احلسية  - 

ه تعويد للمتعلمني،والبعد �م قدر املستطاع عن التجريدات وهو يربهن على هذا الرأي مبفهومه للتعليم "على أن

للتلميذ على أن ميارس فيما بعد ما تعلمه بنفسه،فبقدر ما ترسخ فيه من وسائل التعليم اليت تعلمها بقدر ما 

يتحكم يف استعماله هلا،عندما يكرب،والتجريد عنده ليحقق هذا (التعود) بل حيققه التعلم احلسي أكثر،الن 

دعامة حسية جسمية،وأخرى فكرية :دون دعامتانامللكة اليت نريد أن نكو�ا يف الطالب،هلا عند ابن خل

  معنوية،ولذلك يكون نقل املعلومات إىل التلميذ باملباشرة أوعب له وأكمل.

وهكذا جند أن ابن خلدون خالف غريه من املفكرين الرتبويني الذين سبقوه يف الطريقة أو املنهجية اليت        

اتبعوها."فلم يأخذ بنظريتهم األخالقية والواعظة،واليت شاعت قبله يف طالب العلم،هي حثه على التفكري 

يث يكون األخذ �ا عن طريق التصديق،وال والتأمل والتلقني واملباشرة،قبل إطالق األحكام الشرعية منها،ح

  .)75، ص1991عبد األمري مشس الدين، (تستلزم التحقق منها. "

:فيما خيص العالقة بني املعلم وصناعة التعليم.يرى ابن خلدون أن العلم واحد،ولكن إعداد المعلمين -

صناعته ختتلف من معلم إىل أخر،"وبقدر ما يكون القائمون �ذه الصناعة قادرين على اإلحاطة بطرقها 

صناعة مزدهرة ومبادئها وقوانينها، ومهارا�ا والوقوف على مسائلها،واستنباط فروعها من أصوهلا،تكون هذه ال

.فاملهمة )85، ص1991عبد األمري مشس الدين،وحمققة ألهدافها،وجيب هذا على القائمني �ا كما وكيفا."(

  اليت ميارسها املعلم ليست عمال مستقال بذاته،فهو حيتاج إىل عوامل مساعدة وزمن معني. 

يرى ابن خلدون"أن تلقى العلوم ويف هذا املقام مراعاة مقدرة الطالب واستعداداته ومساعدته على الفهم:-

للمتعلمني،إمنا  يكون مفيدا،إذا كان على التدرج  شيئا فشيئا،وقليال قليال،تلقى عليه أوال مسائل من كل باب 
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من الفن هي أصول ذلك الباب،ويقرب له يف شرحها على سبيل اإلمجال،ويراعى يف ذلك قوة عقله واستعداده 

 أخر الفن،وعند ذلك حيصل له  ملكه يف ذلك العلم،فإن قبول العلم لقبول ما يرد عليه  حىت ينتهي إىل

  ).120- 119،ص ص1975،عبد اهللا شريطواالستعدادات لفهمه تنشأ تدرجييا."(

وعلى املعلم أن ال خيلط على الطالب بني علمني يف أٍن واحد،ففي هذه احلالة يصعب عليه   

  عليها الرتبية احلديثة .        استيعا�ا،وهذه من املبادئ األساسية اليت تقوم 

يرى ابن خلدون أن من إن  الشدة  واستعمال العنف يقضي على شخصية الطفل ويؤثر على تحصيله:-

اخلطأ قيام التعلم على اإلكراه ال على التشويق."وذلك أن إرهاف احلد يف التعليم مضرا باملتعلم،سّيما يف 

رباه بالعنف والقهر وضيق على النفس يف انبساطها،وذهب أصاغر الولد ألنه من سوء امللكة ومن كان م

بنشاطها ودعاه إىل الكسل،ومحل على الكذب واخلبث،وهنا التظاهر بغريها يف ضمريه،خوفا من انبساط 

األيدي بالقهر عليه،وعلمه املكر واخلديعة لذلك،وصارت له هذه عادة وخلق،وفندت معاين اإلنسانية اليت له 

لتمدن،وهي احلمية واملدافعة عن نفسه أو منزلة،وصار عياال على غريه يف ذلك،بل من حيث اإلمجاع وا

وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل واخللق اجلميل،فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها،فارتكس وعاد يف 

  ).692، ص2004(عبد الرمحان بن خلدون، أسفل السافلني."

 التأديب،ويبالغ يف ذلك فاستعمال العنف يف عملية لذا وجب على املعلم أن ال يستعمل القوة يف

التعلم تشعر املتعلم بالضيق وامللل،وبالتايل تضعف من ملكته،وهذا ما أثبتته دراسات علماء الرتبية وعلماء 

  النفس الرتبوي  والتعليمي. 

طرفني هذا التوصيل  يرى ابن خلدون أن التعليم يعين توصيل احلقائق املعرفية بنيمحتوى المقرر التعليمي:-  

يكون يف صيغتني:الصيغة الشفهية والصيغة الكتابية هذه األخرية تتم عن طريق الكتب وهي الصيغة األكثر 

شيوعا،وعلى هذا األساس رفض ابن خلدون مفهوم اإلكثار من التأليف وحتميل املناهج التعليمية املزيد من 

ن إربك يف ذهن الطالب وتضييع الوقت فيما ال مربر له."مث الكتب اليت تعاجل موضوعا واحدا ملا يرتتب عليه م

أن الصنائع منها البسيط واملركب.والبسيط هو الذي خيتص بالضروريات.واملركب هو الذي خيتص 

بالكماليات.واملتقدم منها يف التعليم هو البسيط،لبساطته أوال،وألنه خمتص بالضروري الذي تتوفر الدواعي على 

).ويواصل نقده لعملية احلشو والتكديس يف التعليم حيث يقول:"هذا وجه 400،ص1984نقله." (املقدمة،

التعليم املفيد وهو كما رأيت أمنا حيصل يف ثالث تكرارات وقد حيصل للبعض يف أقل من ذلك حبسب ما خيلق 

يم وإفادته وحيصرون له ويـتـيّسر عليه وقد شاهدن كثريا من املتعلمني هلذا العهد الذي أدركنا جيهلون طرف التعل
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للمتعلم يف أول تعليمه املسائل املقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه يف حّلها وحيسبون ذلك مرانا على 

التعليم وصوابا فيه ويكلفونه رعّي ذلك وحتصيله وخيلطون عليه مبا يلقون عليه من غايات الفنون يف مبادئها 

علم أن يزيد متعلِّمه على فهم كتابه الذي أكّب على التعليم منه وقبل أن يستعّد لفهمها....ال ينبغي للم

حبسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا وال خيلط مسائل الكتاب بغريها حىت يعيه من أوله 

علوم آخره وحيّصل أغراضه ويستويل منه ملكة �ا ينفذ يف غريه ألن املتعلم إذا حصل ملكة ما يف علم من ال

).وما يسري إليه ابن خلدون هو ما ميكن تسميته برتتيب 533،ص1984أستعّد �ا لقبول ما بقى." (املقدمة،

األولويات يف العملية التعليمية،ومعرفة ما ينبغي منحه أولوية التدريس يف مرحلة معينة،مما ينبغي تأجيله إىل 

  مراعاته واالهتمام به عند وضع املقررات املختلفة.    مراحل الحقة وفق أهداف العملية التدريسية،وهو أمر ينبغي

ويطرح ابن خلدون يف هذا السياق أمهية حتديد األصول واإلجراءات اليت تتطلبها املرحلة التعليمية من خالل  

استنباط العلم مبوضوعه،وتقسيم أبوابه وفصوله،وتتبع مسائله،أو استنباط مسائل ومباحث تعرض للعامل احملقق 

على إيصاله بغريه،لتعّم املنفعة به.وهذه املراجعة تعّد من أهم إشكاليات اإلصالح الرتبوي اليت تفرض  وحيرص

نفسها بشدة يف الوقت احلاضر،املتمثلة يف االنفجار املعريف احلاصل والتحديات النامجة عنه.ومن هنا جاء 

م ما،من معارف كثرية يتطلب عمال وصف ابن خلدون ملن يتصدى أو يقوم �ذا العمل "بالعامل"فاستنباط عل

  مضنيا وفكرا متقدا،وان االستنباط يستدعي مراحل أخرى كثرية منها التقسيم والتبويب.

"ويطرح ابن خلدون آلية التلخيص واالختصار يف املقررات التعليمية،من خالل ربط األصول املنتخبة بعضها 

امينها مبا جيعلها كال واحدا ذا انسجام علمي ببعض،فبدونه تظل األصول متفرقة،ومفتقرة إىل صياغة مض

وترتيب معريف لتناسب مرحلة توظيفها وظروف استعماهلا،مع أخذ املستوى العقلي للمتعلم بعني االعتبار 

  ).19،ص2005ومراعاة استعداداته لقبول ذلك العلم."( رقية طه جابر العلواين،

لمي بالعلوم الصناعية مؤكدا أنه ال بّد أن ترتكز على لقد اهتم ابن خلدون يف منهجه العالتعليم المهني:"- 

الفكر،فالعلم شيء أساسي للتقدم الصناعي وازدهاره،والعلوم الصناعية يف الفكر اخللدوين تعترب من أمهات 

الصنائع وهي تنقسم إىل بسيط(ضروري)كالفالحة والبناء والنجارة،ومركب(كمايل) كالوراقة وحنوها،وهو ما 

  ).24،ص2005قتنا احلاضر بالعلوم التطبيقية واملهنية"( رقية طه جابر العلواين،يعرب عنه يف و 

تأسيا على ما سبق فإن اآلراء اليت طرحها ابن خلدون يف الرتبية،من خالل مقدمته،مل ترد كمنهج         

اقش من مرتابط،بل عبارة عن مالحظات ومبادئ عامة متغرية،لكن خاضعة يف جوهرها ألسس وقوانني ثابتة ن

خالهلا" طرق التدريس والتعلم من قبل القائمني  على العملية  التعليمية الرتبوية،وحاول أن يربط بني قدرات 
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املتعلمني،ونوعية املواد الدراسية،واملناهج واملقررات اليت تقدم هلم،كما ناقش كيفية التدرج يف تلقني العلوم 

ات العلم والتعلم،والتدين وكيفية النهوض عموما بالعملية للمتعلمني،واهتم بعملية التأليف،وأستخدم مصطلح

).كما قدم حتليال نفسانيا عميقا للنتائج اليت 81صبدون تاريخ،عبد اهللا عبد الرمحن،الرتبوية والتعليمية."(

ترتكها الشدة يف نفوس املتعلمني،وبذلك كان سباقا  لإلشارة إىل عالقة املعلم  واملتعلم وأثرها على حتصليه. 

"وهكذا يكون ابن خلدون قد راعى املتعلم وظروفه ومقدرته مستبقا النظرية الرتبوية احلديثة اليت أحدثت انقالبا 

  .)78، ص1991عبد األمري مشس الدين، (ية."بالرتب

  وميكن إجياز خطوات إصالح العملية التعليمية وفق املنهج اخللدوين على النحو التايل:     

  إجراء عمليات املراجعة والتدقيق للمناهج باستمرار للتعرف على مناطق القوة والضعف يف مسار التعليم.- 

  إصالح املعلم واالهتمام بإعداده  - 

  ألنه قاعدة اهلرم وأسلس البناء التعليمي. - االبتدائي- االهتمام بالتعليم األويل - 

  االهتمام بالتعليم املهين والتدريب والربط املتواصل بني التعليم التطبيقي والفكري.- 

  التعّلم والتدريس من منظور البنائية - 7-2

شهد البحث الرتبوي خالل العقدين املاضيني حتوال رئيسيا يف رؤيتـه لعملييت التعليـم والتعّلم،وفحـوى        

 تعزيزه، شخصيته،محاسه،(ذلك هـو الرتكيز على العوامل اخلارجيـة اليت تؤثر يف تعّلم املتعلم،مثل متغريات املعلم

من العوامل،إىل الرتكيز على العوامل الداخلية اليت تؤثر يف بيئة التعلـّم،واملنهـج،وخمرجات التعلم)وغري ذلك 

املتعلّـم،خاصة ما جيري داخل عقل املتعّلم مثل:معرفته السابقة،منط معاجلته للمعلومات،دافعيته للتعّلم،وأسلوبه 

  للتعلم.املعريف.أي أنه ّمت االنتقال من التعلم السطحي إىل ما يسمى بالتعلم ذي املعىن،أو التوجه احلقيقي 

وقد واكب ذلك التحول ظهور ما يسمى بنظرية "البنائية".وانطالقا من تسليمنـا بأن أي مبحث جديد         

يف اإلبستومولوجيا (نظرية املعرفة)ال يبدأ من فراغ،أومن نقطـة الصفر فإننا ال نستثين البنائية من هذه املسلمة 

ا.إال أن جبّلة من املفكرين أعادوا تنسيقها ومن أبرز فهي ليست فكرًا منا فجأة يف جمال اإلبستومولوجي

  هؤالء:جيامبتسافيكو، أوكسانوفان،جان بياجيه، فون جالسرفيلدا. 

 المالمح اإلبستومولوجية للبنائية1- 7-2

"البنائية عبارة عن رؤية إبستومولوجية ترى أن الواقع يبىن بواسطة الذات العارفة،األمر الذي يعين أن املعرفة  - 

  ست أبدا جمرد صور أو نسخة من الواقع،ولكنها تنتج عن بناء الواقع من خالل أنشطة الذات العارفة.لي
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إن نشاط (الذات العارفة)يعد أمراً جوهريا لبناء املعرفة.حىت أن بعض منظري البنائية قد اعترب أن نشاط - 

  املعرفة. املتعّلم، واملعرفة شيئا واحداً،ومن مثة يرفض منظرو البنائية مبدأ نقل

إن معيار احلكم على املعرفة لدى البنائيني ليس يف كو�ا مطابقة للواقع املعربة عنه ولكن يف كو�ا  - 

مبعىن أ�ا تعمل على تسيري أمور الفرد،وحل املشكالت املعرفية،فاملعرفة لدى البنائية وسيلة إذ أ�ا .عملية

  بالنسبة هلم عبارة عن أدوات حلل املشكالت.

ة ال توجد مستقلة عن الذات العارفة بل ترتبط �ا وتالزمها،مبعىن أ�ا قرينة (ذات عالقة باخلربة). ومن املعرف - 

مثـة فإننا ال نغايل إذا قلنا بأنه ال يتشابـه شخصان يف معرفتهما عن شيء معني،إذ لكل منا ما ميكن أن نطلق 

  ).            30،31،ص2003د احلميد زيتون،عليـه جمازاً بصمة معرفية متيزه."( حسن حسني زيتون،كمال عب

"للبنائية أوجه متعددة،رمبا يتسىن للفرد إدراك املعىن واملغزى اللذين يرمي إليهما هذا الفكر الرتبوي         

 - Learning theory-بالتأمل يف مالمح كل منها،ويؤكد الكثريون على أن البنائية نظرية يف التعّلم

حيث يتمكن املعلمون من التدريس بطرق يطلق عليهـا –Airasin&Walsh-وليست مدخـل تدريسـي

بنائية،إذا كانوا على دراية ووعـي بالكيفية اليت يتعلم �ا الطالب،تلك الكيفية اليت حظيت بالعديد من الرؤى 

جيب ويسوقنا هذا إىل ارتياد سفينة الفكر البنائي الستكشاف مسات وحدود كل تيار من هذه التيارات.وهنا 

أن نأخـذ بعني االعتبار أن كل احلدود بني هـذه التيارات ليست حدود فاصلة،حيث أن هناك الكثري من نقط 

االلتقاء واالرتباط بينها.كما أنه ال جيب النظـر إىل هذه األوجـه على أ�ا جمموعـة من املعتقدات،ولكن حيسن 

ا جمموعة من األفراد الذين كانوا يهدفون إىل حتسني أو رؤى متعددة زودنا � النظر إليها على أ�ا وجهات نظر

جودة التعليم،وإعداد املتعلمني على درجـة من القدرة على التعّلم يف علـم معقد،وبالتايل أكثر قدرة على 

التكيف مع علـم أكثر تغرياً يف ظل املستجدات اليت تطأ أرضه بال انقطاع،ورمبا يكون هذا مبثابة شهادة ضمان 

هلم،فمثل هؤالء الطالب يكونون أكثر قدرة على إجابة أسئلة مل خيطر ببالنا أن نسأهلا إىل  مستقبلية

 ،2003حسن حسني زيتون،كمال عبد احلميد زيتون،(اآلن.وسنعرض فيما يلي بعض تيارات البنائية."

  ).            50- 49ص

    البنائية االجتماعية:-

م األفراد الذين يؤثرون بصورة مباشرة على املتعلم،ومنهم املعلم، "يشمل العامل االجتماعي للمتعلّ           

واألصدقاء،واألقران،واملدير ومجيع األفراد الذين يتشارك أو يتعامل معهم املتعلم من خالل أنشطته املختلفة.أي 
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رجع الكثريون الفضل يف أننا هنا نأخـذ يف االعتبـار البيئة ا�تمعية للمتعلم،و�تم بالرتكيز على التعلم التعاوين وي

ذلك إىل "فيجوتسكي" الذي ركز على األدوار اليت يلعبها ا�تمع.( حسن حسني زيتون،كمال عبد احلميد 

  ).            52،ص2003زيتون،

  البنائية النقدية:-

إليها البعد  تنظر البنائية النقدية إيل بناء املعرفة يف ظل البيئة االجتماعية والثقافية،لكنها  تضيف"        

النقـدي واإلصـالح اهلادف إىل تشكيل هذه البيئات،حىت تتمكن البنائية من حتقيق وإجناز ما ترمي إليه،وقد 

وصف تايلور البنائية النقدية،بأ�ا معرفة اجتماعية ختاطب السياق االجتماعي الثقايف حيث متثل هذه النظريـة 

ن أجل العمل على تنمية عقليـة متفتحـة دائمـة التساؤل من خالل إطارًا فكرياً.ويستفاد من النظرية النقدية م

  ).                                                       53التحاور، والتأمل النقدي للذات.(نفس الرجع السابق.ص

  :البنائية التفاعلية-

عام ووفقا هلـذا الرأي فإن املتعلميـن  " تنظر التفاعلية للتعّلم على أنه ذو بعدين:احدمها خاص واآلخر       

يبنون معرفتهم (يتعلمون) عندما يكونون قادرين على التفاعـل مع العامل الفيزيقي من حوهلم، وغريهم من 

األفراد. وميثل هذا امللمح العام هلذا النموذج.أما املعىن فيبىن عندما يتأمل املتعلمون يف تفاعلهـم،وهذا ما ميثل 

اص)وعندما يتوفر للمتعلميـن الوقت للتفاعـل والتأمل،فإن ذلك يتيح هلم ربط األفكار القدمية(أو الذايت (أو اخل

السائدة) خبربا�م اجلديدة. وتتطلب البنائية التفاعلية من املعّلم أن يتعّرف أوًال على ما يعرفه املتعلمون 

راً) للمتعلمني يف املوقف التعليمي،أما املتعلّـم بالفعل،وما هم يف حاجة إىل معرفته،فيكون املعلـم مرشداً (أو مّيس

فتمثل معرفته وأفكـاره املبدئية عن املوضوع نقطـة البداية،وبناءاً عليها يقوم املعلم بغرس املعرفة عن طريق خمتلف 

  ).            54-53،ص2003األنشطة واخلربات.( حسن حسني زيتون،كمال عبد احلميد زيتون،

  تحليل عملية التدريس في المنظور البنائي: -2-3- 7 

األهداف التعليمية: تصاغ األهداف التعليمية وفقا للنموذج البنائي يف صورة مقاصد عامة تتخذ من خالل  - 

مفاوضة اجتماعية بني املعّلم والطالب،حبيث تتضمن مقصداً عاماً ملهمة التعّلم يسعى مجيع الطالب لتحقيقه، 

  ذاتية(شخصية)ختص كل تلميذ أو عدة تالميذ على حدة. باإلضافة إىل مقاصد

  حمتوى التعلم: غالبا ما يكون يف صورة مهاٍم أو مشكالت حقيقية ذات صلة حبيات التالميذ وواقعهم. - 
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دور املتعّلم: املتعلم يف املنظور البنائي مكتشف ملا يتعلمه من خالل ممارسة التفكري العلمي،وهو باحث عن  - 

  ه مع مهام التعّلم،باإلضافة إىل أنه باٍن ملعرفته،ومشارك يف مسؤولية إدارة التعلم وتقوميه.معًىن خلربات

  دور املعّلم: ميارس املعلم عدة أدوارٍ تتمثل فيما يلي: - 

منظم لبيئة التعلم حبيث يشيع فيها جوُّ االنفتاح العقلي ودميقراطية التعبري عن الرأي،وقبـول املخاطرة،وإصدار  - 

  القرارات. 

  مصدر احتياطي للمعلومات إذا لزم األمر. - 

منوذج يكتسب منه الطالب اخلربة،ويكون حاله يف ذالك كحال املعّلم يف ورشة يتعلم منها  الصبيان  - 

ه أوال،أو ما يسمى بالتلمذة املعرفيـة،مث يكلفون بالقيام ببعض املهام أمامه وحتت مالحظة دقيقة منه مث مبالحظت

  يكلف كل منهم للعمل مبفرده معظم الوقت بعد ذلك .

  موفر ألدوات التعلم مثل :األجهزة و املواد املطلوبة إلجناز مهام التعليم بالتعاون مع الطالب . - 

  دارة التعّلم و تقوميه .مشارك يف عملية إ - 

التقومي: قّدم البنائيون صيغة متكاملة عن التقييم الذي يرتكز على عملية بناء املعرفة وعلى التقيّيم الذايت من  - 

قبل املتعّلم،وهنا ال نستخدم اختبارات الورقة والقلم اخلاصة بالتعلم لإلتقان،والذي جيعل التصميمات 

ـا للوقت وكذلك أقل تكلفة،وذلك يف ظل النظام املغلق بدال من النظام الكالسيكية أسهل وأقـل استغراق

  املفتوح البنائي الذي يدعـم بناء املتعّلم ملعرفتـه بنفسه.

  الممارسات التدريسية المتصلة بالتعلم البنائي - 4- 2- 7

لى املتعلم باعتباره نقطة ختتلف املمارسات التعليمية اليت ميكنها تنمية الذكاءات املتعددة اليت تركز ع          

ارتكاز يف التعليم البنائي،عن املمارسات التدريسية اليت تنطلق من النموذج املوضوعي التقليدي حيث يسري فيه 

التدريس بصورة خطية منطلقا من األهداف التدريسية ومنحصرا يف حمتوى تعليمي حمدد سلفا،وبذلك ميكننا 

 لة بالتعليم البنائي على النحو التايل: عرض بعض املمارسات التدريسية ذات الص

ميكن حتديد البدء هليكلة أّي موضوع يعرفه الطالب على أنه ذو معىن بالنسبة هلم،ويشجع ذاتيتهم ومبادر�م - 

 حيث حبب الطالب مناقشة املوضوعات خاصة إذا كانت ذات تأثري على كيا�م.
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فرص لالكتشاف متداخل األنظمة املعرفية،وأن توجد من املفيد أن حيصل الطالب يف ظّل هذه البيئة على  - 

صالت بني املوضوعات،بدل من دراسة موضوعات منفصلة،فاللغة مثال تفتح نافذة عريضة على الثقافة،وهذا 

  الرتابط بني األنظمة جيعل خربات التعلم أكثر أصالة وقوة.

ري،كالتنبؤ لنهاية قصة مثال ومناقشة هذه من بني مسات البيئة البنائية أ�ا تتطلب مستويات عليا من التفك - 

التنبؤات بني الطالب،وكذلك عمليات التحليل والتفسري اليت تكسب مهارات التعلّم والقراءة األساسية وتكّون 

  الفهم اجلّيد. 

استخدام قصص واقعية من مصادرها األولية،كي يتمكن الطالب من بناء معرفتهم عن مفهوم ما بدال من  - 

  صورة سلبية. استقباله ب

  المعلم والمتعلم في بيئة التعّلم البنائي-7-2-5 

"ال ميكن النظر إىل التدريس على أنه نقل للمعرفة من شخص متنّور إىل آخر جاهل،وال يقوم املعلم البنائي     

بدور احلكيم على املسرح،لكنه يقوم بدور املرشد أو املوجه الذي يزّود الطالب بفرص الختيار فهمهم 

ملعلمون توفر بيئة تعليمية تستغل االختالف احلايل.وإذا كان التعلم قائم على معرفة سابقة،فال بّد أن يراعي ا

بني  الفهم احلايل للطالب،وبني اخلربات اجلديدة اليت يتعرضون هلا ويعّد هذا حتديًّا للمعلمني؛وذلك أن 

املعلمني ال ميكنهم االفرتاض بأن الطالب هلم نفس مستوى الفهم ملوضوع ما.وإذا كان ال بد أن يطبق 

وافق اجلديدة بغرض بناء معرفة جديدة،فإنه جيب على املعلمني أن يشاركوا الطالب فهمهم احلايل يف امل

الطالب يف التعلم،ويف وضع فهمهم احلايل يف املقدمة.وإذا كانت املعرفة اجلديدة ذا�ا تبىن بطريقة نشطة فإنه 

عها يف نسق ال بد من توافر الوقت لبنائها،فطول الوقت يسمح  للطالب بالتفكري يف اخلربات اجلديدة ووض

واحد مع اخلربات احلالية أو الفهم احلايل.وبيئة التعلم البنائي بيئة مرنة �تم بالتعلم ذي املعىن الذي حيدث من 

خالل األنشطة احلقيقية اليت تساعد املتعلم يف بناء الفهم وتنمية املهارات املناسبة حلل املشكالت."(حسن 

  ).  157،158،ص2003حسني زيتون،كمال عبد احلميد زيتون،
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 خصائص بيئة التعلم البنائي 6- 7-2

لقد أوردت العديد من الدراسات حتليال ملواصفات بيئة التعلم البنائي اليت تسهم يف التحول من الرتكيز       

 على املتعلم مما جيعلها أكثر إثارة للدافعية ومواءمة لتنوع بيئات التعلم،فضال عن تدعيم التفكري الناقد

  واالستقصاء،وميكن أن نوجز هذه اخلصائص فيما يلي:

تتغلب بيئة التعلم البنائي على األسباب اليت تعوق املتعلمني مثل:عدم كفاية اخلربات السابقة،االهتمام الغري  - 

  الكايف من قبل املعلمني،االندماج الغري الكايف يف مواقف التعلم.  

  أصيال. تزويد الطالب ببيئة تعليمية تشمل نشاطا - 

  السماح بالتفاوض االجتماعي كجزء أساسي من التعلم - 

  استخدام األساليب املختلفة يف التعرض حملتوى التعّلم - 

  تعزيز القدرة بصورة سريعة وذاتية - 

  التأكيد على التعلم املتمركز حول املتعلم - 

  بيئة التعلم البنائي تدعم التعاون يف بناء املعرفة يف ظل التفاوض االجتماعي  - 

  أدوار المتعلم البنائي:-7- 7-2

"إن الدور األساسي للمتعلم يف ظل النموذج البنائي هو الدور النشط أثناء املمارسة باإلضافة إىل        

فارغا يسكب داخله املعلم معرفته،فإنه ينبغي تقدير الدورين أالبتكاري واالجتماعي،ومبا أن املتعلم ليس وعاء 

وجهات نظر املتعلمني وذلك ألن أفكار املتعلم وآرائه تكشف الكثري من تفكريه وإدراكه،يف حني أن هناك 

الكثري من املدركات اخلطأ اليت جيب أن خياطبها املعلم حىت يتمكن املتعلمون من فهم ما يدّرس هلم من 

باحتياجا�م واهتماما�م من خالل الشرح القائم على  النشاط املثري أو املشكالت اليت مشكالت تتعلق �م و 

جتعل املتعلمني ينظرون إليها على أ�ا تتصل �م يف أحد جوانبها بدرجة كافية من التعقيد جتعل املتعلم يتّـبع 

من نشاط ا�موعة يف حّلها،مما  مداخل متعددة يف حّلها،واليت تتطلب تنبؤات قابلة لالختبار وميكن لالستفادة
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ميّكن من تقيـيم تعلم املتعلمني يف سياق التدريس لغرض مساعدة املتعلم يف حتديد درجة حتسنه يف إتقان 

 ).            177،178،ص2003املفاهيم اليت تعّلمها. ."(حسن حسني زيتون،كمال عبد احلميد زيتون،

  املقرتحة للمعلم البنائي فيما يلي:  تتلخص السماتسمات المعلم البنائي:-8- 7-2

  أن يكون أحد املصادر اليت يتعّلم منها املتعلم،وليس املصدر الرئيسي للمعلومات.- 

  يشّجع روح االستفسار والتساؤل من خالل طرح أسئلة مفتوحة النهاية.- 

  املتعلمني.يعمل على إضفاء جوٍّ من احلركة والتفاعل النامجة عن التفاوض االجتماعي بني - 

  يدمج املتعلمني يف خربات تتحدى املفاهيم أو املدركات السابقة لديهم.- 

  ينوع يف مصادر التقومي لتتناسب مع خمتلف املمارسات التدريسية- 

  يشّجع املناقشة بني املتعلمني،ويفصل بني املعرفة واكتشافها،ويتسم بالذكاء يف انتقاء أنشطة التعّلم.- 

 عات اليت يدّرسها وتقع يف حيّـز اهتمام  تالمذتهأن يكون ملما باملوضو - 

  استراتيجيات التدريس:   -9- 7-2

تعتمد اسرتاتيجيات التدريس وفقا للنموذج البنائي غالبا على مواجهة الطالب مبوقف مشكل         

حقيقي،حياولون إجياد حلول له من خالل البحث والتنقيب،ومن خالل املفاوضة االجتماعية هلذه 

ول.فيما خيتص بعملية البنائية كفكر يف املنظور الرتبوي،فإن البنائيني مل يّدعوا أن أطروحا�م ختـص احلل

جوانب الشخصيـة املختلفة اليت يهدف التعليم إىل تنميتها،ولكن  غالبًا ما ختص اجلانب املعريف 

ريف،فتتمثل يف صعوبة وحده.وحول ما ميكن أن  يثار من مشكالت حول النموذج البنائي يف التعّلم املع

بناء كل املعرفة بواسطة الطالب إضافة إيل التعقيـد املعريف يف مهام التعليم،واليت تعّد من أخطر املشكالت 

  اليت تثرياً شكوكاً حول فعالية النموذج البنائي يف تعليم املعرفة.
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 خالصة

 مدى على األحكام وإصدار ا�تمع لفهم هاما دليال عنده أعترب حدا الرتبوي بالنسق االهتمام بلغ      

 الكبرية اجلهود يفسر ما احلضاري،وهذا التقدم حتقيق إىل يسعى جمتمع أي يف غيابه نتصور ال وحتضره،إذ تنميته

 نبالغ ال وقد حضارية �ضة ألي أساس مبثابة هي اليت علمية �ضة حتقيق سبيل يف العامل دول كل تبذهلا اليت

 اقتصادها وقوة التكنولوجي تقدمها على عالوة جديد مقياس هلا أصبح الدول من دولة مكانة أن قلنا إذا

 بعداملهين للمعلم   واقعال تغري مدى تكشف أن حتاول اليت الدراسات من واحدة ودراستنا،واستقرارها

 التدريس طريقة تغريتنميته مهنيا و الصعوبات اليت تعرتضه و   ناحية من الرتبوية منظومةلل  األخرية اإلصالحات

،ولن يتأتى ذلك اال اذا استطعنا الكشف عن حيثيات هذا  وللتلميذ له املادية الوسائل يعتمدها،وتوفري اليت

الواقع،وضمن هذا السياق اجريت العديد من الدراسات ذات الصلة باملوضوع،وتأيت الدراسة احلالية لتبحث 

 قع املمارسايت للمعلم داخل املدرسة. عن العالقة االرتباطية بني االصالح الرتبوي والوا

 

 



  ي: المدرسة االبتدائية كبيئة لإلصالح التربوالفصل الثاني

  

تمهيد-  

المدرسة كتنظيم اجتماعي رسمي-1  

أهمية وأهداف المدرسة االبتدائية ووظائفها  -2  

العناصر الفعالة في المدرسة االبتدائية-3  

العالقات اإلنسانية في المدرسة االبتدائية-4  

                                                                                     معوقات المدرسة االبتدائية-5

  مراحل اإلصالح التربوي-6 

معوقات  اإلصالح التربوي-7  

  التربوي تحديات اإلصالح-8

  خالصة
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  تمهيد:

ناقش علماء اجتماع الرتبية املدرسة كنظام اجتماعي وكتنظيم رمسي ينطبق عليها ما ينطبق على معظم 

النظم االجتماعية من خصائص،من حيث التدرج يف هياكل السلطة واملراكز واألدوار،وتوزيع املسؤوليات،واألخذ 

العمل بني أعضاء التنظيم،مع وجود القواعد مببدأ التخصص يف األعمال اإلدارية والتدريس واإلشراف،وتقييم 

ومن أبرز من ساهم يف مناقشة هذا املوضوع ويلر بروكوفر وأركسون.لذا فعلماء االجتماع ال ،واللوائح يف املدرسة

ينظرون إليها باعتبارها جمرد جمموعة من العناصر السابقة  بل ينظرون إليها كمجموعة من النماذج والعالقات 

كل من أشكال الرتكيبات والبناءات االجتماعية اليت يستجيب هلا األفراد واجلماعات بطرائق معينة من املتبادلة،وكش

 . شكل وطبيعة النظم املدرسية نفسها
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ليست املدرسة املكان الذي يتلقى فيه املتعلم العلم واملعرفة فقط،بل هي المدرسة كتنظيم اجتماعي رسمي:-1

املصغر الذي يهدف إىل مساعدته على اكتساب اخلربات اإلنسانية  وأساليب ومهارات التفاعل واالتصال ا�تمع 

اإلنساين،وبناء الشخصية املتكاملة اليت تساعده على التكيف مع البيئة االجتماعية الصعبة،وهي تعمل "جاهدة 

مضبوط العاطفة،متزن الشخصية أن تكون بيئة تربوية ينشأ فيها الطفل ليكون صحيح اجلسم،صحيح العقل،

عارف مبا له وما عليه من حقوق وواجبات،قادرا على أداء عمل يتقنه  وخدمة نفسه  ووطنه عن طريق هذا 

).واملدرسة يف نظر 87،ص1964فاخر عقل،(العمل،عارفا حق وطنه عليه،وعارفا حق إنسانيته عليه أيضا."

ا مجيع تلك الوسائط اليت �يأ الطفل إىل املشاركة يف مرياث ديوي،هي صورة احلياة االجتماعية اليت ترتكز فيه

اجلنس وإىل استخدام قواه اخلاصة لتحقيق الغايات االجتماعية،لذلك كانت الرتبية عملية من عمليات احلياة 

وأصبحت اليوم مكانا ينظم حبيث تكون بيئة . )195،ص1969أنطوان اخلوري،(وليست إعدادا حلياة مستقبلية.

ستثارة فضول الطفل وحتريض ميوله والكشف عن قدراته،وإمداده بالغايات والوسائل والطرائق اليت صاحلة ال

وهي كمؤسسة .يستطيع بواسطتها أن يرضي فضوله،وأن حيقق رغباته،وأن يستعمل مواهبه،وأن حيقق أهدافه

س نوعا من التفاعل اجتماعية ختتلف عن غريها من املؤسسات األخرى من حيث بيئتها االجتماعية،اليت تعك

االجتماعي بني خمتلف العناصر البشرية الفاعلة واملكونة هلا،هذا التفاعل املبين على التواصل واألخذ والعطاء املعريف 

واألخالقي والرتبوي،وهي بذلك تضم جمموعة من التنظيمات واألنشطة،والعالقات االجتماعية.لذلك اجتهت 

جلو املدرسي الذي جيعل من املدرسة مكانا للرتبية االجتماعية السلمية،عن السياسات التعليمية إىل االهتمام با

طريق احرتام شخصية الناظر وشخصية املدرس وشخصية التلميذ،هذه العناصر الفاعلة يف البيئة االجتماعية 

ط للمدرسة.واليت قد ترتبط وتؤثر على بعضها البعض يف عالقات تكامليـة،أي تدعم بعضها البعض وقد ترتب

بعالقات تعارضية،أي تعوق حركـة بعضها البعض وخاصة يف املرحلة االبتدائية ملا مييزها من خصائص ومميزات،وملا 

حتتله من أمهية،وقد سبق وأن ذكرنا أنه ميكن النظر إىل املؤسسة التعليمية كمنظومة اجتماعية وتربوية،أي أن جل 

د كل واحدة إىل أخرى،بوصفها منظومة ذات أبعاد وآليات عناصرها تعمل وفق آليات ونظم متفاعلة متداخلة،تقو 

حمددة.كما متثل مراكز للعالقات االجتماعية املتداخلة واملعقدة،وهذه العالقات هي املسالك اليت يتخذها التفاعل 

ليلها االجتماعي،والقنوات اليت جيري فيها التأثري االجتماعي،والعالقات االجتماعية املركزة يف املدرسة  ميكن حت

على أساس اجلماعات املتفاعلة فيها،وأمهها التالميذ واملدرسون،ولكل منها دستورها األخالقي وعادا�ا حنو 

،هذا العنصر البشري يف املدرسة هو" الذي يكون ما يسمى بالرتكيب االجتماعي والبناء االجتماعي .اجلماعة

عالقات اجتماعية وبناء غري اجتماعي،ويشمل مجيع للمدرسة نظرا ملا ينشأ بني أفراد الرتكيب من التفاعالت و 
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العناصر األخرى غري البشرية واليت تدخل يف البناء املدرسي،مثل املباين  والتجهيزات العلمية والعملية من معامل 

ومكتبات ومالعب وحدائق وقاعات أنشطة ومباين،هذا باإلضافة إىل املناهج وطرق التدريس والوسائل التعليمية 

رد املالية وأدوات االتصال وكل العناصر املادية الداخلة يف العملية الرتبوية والتعليمية باملدرسة. (السيد سالمة واملوا

  ).18،ص2000اخلميسي، 

والبيئة املدرسية،مفهوم عام وشامل يشري إىل كل أبعاد ومكونات العملية التعليمية يف إطارها اجلغرايف 

 الداخل واخلارج وتتضمن : وبيئتها االجتماعية،وما حيكمها من

  و هي تقع خارج حدودها و هي نوعان: البيئة الخارجية: -أ

:وهي تلك القوى،والعوامل ا�تمعة اليت تؤثر على املدرسة  وعلى عناصر البيئة القريبة البيئة الخارجية البعيدة

  بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،ولكن وعي املدرسة قد ال يكون واضحا.

  :وهي تلك القوى البشرية كالعمالء،واجلمهور وأولياء األمور،ومؤسسات ا�تمع املدين. ارجية القريبةالبيئة الخ

وهي تشمل كل ما يقع داخل املدرسة،سواء يف بنائها االجتماعي،واليت تنشأ فيها العالقات  :البيئة الداخلية -ب

و قاعات الدراسة،أو يف املعامل أو يف والتفاعالت داخل األنشطة املدرسية املختلفة سواء داخل الفصول أ

املالعب. أي أ�ا تتم داخل املدرسة كلها كنظام اجتماعي يرتبط فيه التالميذ بطرق خمتلفة،ويقومون من خالهلا 

  بأداء واجبات ومسؤوليات وفق املعايري احملددة لألداء املدرسي  وما ينتج عنه من خربات تربوية �دف إىل :

مية من حيث اكتساب الطالب للمعارف واملهارات والكفاءات اليت تتماشى مع طبيعة حتقيق أهداف تعلي - 

  املرحلة التعليمية،ومراحل النمو بالنسبة له.

زيادة قدرة املتعلم على التفاعل االجتماعي،وإدراكه لطبيعة قدراته وأبعادها،وتوجيهه التوجيه الصحيح لتنمية  - 

بني التلميذ واملعلم وبني التالميذ،ومن خالل األداء  ومعرفة التلميذ هذه القدرات،فمن خالل عملية التفاعل 

  نتيجة أداءه،حيصل على التغذية الراجعة اليت تساعده على فهمه ألدائه  وقدراته،وتدعيم هذا األداء وتغيري مساره.

عن إن املدرسة كتنظيم رمسي هي ذات الوقت تنظيم اجتماعي،وهي �ذا تنظيم اجتماعي رمسي خيتلف 

باقي النظم األخرى من حيث بيئتها االجتماعية الداخلية،هاته األخرية اليت تعكس نوعا خاصا من التفاعل 

االجتماعي واالتصال اإلنساين بني خمتلف عناصرها وخاصة بني عناصرها الفاعلة من إداريني وأساتذة 

ي بذلك فعال تربويا،يستهدف التلميذ وتالميذ،حيث تربطهم عالقات إنسانية أثناء تأدية نشاطهم التعليمي وتؤد

  .الذي يعترب حمور هذا الفعل والعنصر األهم فيه،واملستهدف من العملية التعليمية،جبوانبها املختلفة
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هذه القواعد والتنظيمات الرمسية اليت حتدد العالقة بني خمتلف أطراف العملية التعليمية،وحتدد مسؤولية كل 

تربط بينهم،" فعلماء االجتماع ال ينظرون إليها باعتبارها جمرد جمموعة من العناصر واحد منهم ومنط العالقة اليت 

السابقة بل ينظرون إليها كمجموعة من النماذج والعالقات املتبادلة،وكشكل من أشكال الرتكيبات والبناءات 

( شبل .درسية نفسها."االجتماعية اليت يستجيب هلا األفراد واجلماعات بطرائق معينة من شكل وطبيعة النظم امل

). واملدرسة كنوع من التنظيم االجتماعي تضم مكونات وعناصر أساسية 14،ص2004بدارن الغريب وآخرون،

  تتمثل يف :

: وهي تضم كل شيء يدخل املدرسة ليجري عليها العمليات أو التفاعالت،وهذه املدخالت هي  المدخالت-

غايتها،وعلى مدى جود�ا يتوقف مدى جناح أو فشل النظام اليت تعطي للمدرسة مقوما�ا األساسية وحتدد 

  املدرسي بأكمله،و ميكن تقسيم هذه املدخالت إىل  مدخالت بشرية،مادية،معنوية،معلوماتية. 

ونعين �ا اإلجراءات والتنظيمات واإلدارة اليت تعمل على تفعيل هذه املدخالت يف اجتاه حتقيق العمليات: - 

  حلصول على خمرجات جديدة.األهداف أي يف اجتاه ا

ة طط: متثل عوائد املدرسة أي منتجا�ا،وتتوقف هذه املخرجات على نشاط املدرسة وأهدافها املخ المخرجات –

اليت تعمل على حتقيقها.وعموما تشمل التحصيل املدرسي للتلميذ الذي يشري إىل القدرة على أداء متطلبات 

  النجاح املدرسي. 

تتمثل يف البيانات اليت يتحصل عليها نتيجة  التقييم واليت من خالهلا نستطيع معرفة أسباب التغذية الراجعة: –

الضعف وبالتايل ردود األفعال اليت ينبغي اختاذها على  ضوء طبيعة ومستوى املخرجات،أي احلكم على مدي 

  لتحسني عناصرها الداخلية.اقرتاب املخرجات أو أبعادها عما هو خمطط وتدفق املعلومات الالزمة حنو املدخالت 

ونعين �ا اإلطار املادي والزماين واملكاين واملناخ االجتماعي واإلداري والتنظيمي الذي حييط بالنظام بيئة النظام: - 

  ويعمل النظام فيه كله.

ديد من خالل تصميم مبىن املدرسة حبيث جيب أن يتناسب واملرحلة التعليمية اليت ختدمها وحتالمباني والمرافق:-

ودراسة امليادين القائمة واملؤجرة وتعزيز صالحيا�ا وما يتبع إزاءها من ،عدد املدارس املطلوبة يف كل مرحلة تعليمية

  مع معرفة كل ما حتتاج إليه املدرسة من أثاث وأدوات للمخابر العلمية والوسائل التعليمية.،استغناء أو إصالح

د،و�ذا يصبح املختلفة واحملددة للدراسة يف كل مادة من املوا على جمموع املوضوعات يدلالمنهاج المدرسي:-

املستوى الدراسي املنهج جمموعة املوضوعات املقررة على التالميذ،ولكل مادة دراسية منهجها اخلاص الذي يتعلق ب

 اخلاص �ا.
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  أهمية وأهداف المدرسة االبتدائية ووظائفها:-2

طبيعة املرحلة اليت تتم تربية اإلنسان فيها باعتبار أن النمو والتعليم  ال بد للعملية الرتبوية أن تقوم على أساس

عامالن متداخالن ولذلك فإن للمدرسة االبتدائية أهدافا تربوية وتعليمية تسعى إىل حتقيقها ميكن إن جنملها يف 

  اجلدول التايل:

  )10،ص2009) أهداف التعليم االبتدائي(وزارة الرتبية الوطنية،01اجلدول رقم(

  سنوات) 05التعليم االبتدائي(

  اخلامسة ابتدائي  الرابعة ابتدائي  الثالثة ابتدائي  الثانية ابتدائي  األوىل ابتدائي

  طور التعلم يف اللغات األساسية  طور تعميق التعّلمات األساسية  طور اإليقاظ و التعّلمات األولية

التحكم يف اللغة العربية بالتعبري - 

  والكتابة.الشفهي والقراءة 

التمكن من كفاءات حل - 

املشكالت التعداد، معرفة األشكال 

والعالقات وبناء املفاهيم،للمكان 

والزمان واكتشاف عامل احليوان 

  والنبات واألشياء التقنية البسيطة.

تعميق التحكم يف اللغة العربية - 

والتعبري الشفهي وفهم املنطوق 

  واملكتوب.

تعميق التحكم يف كل ا�الت - 

  التعليمية

  إدراج تعليم اللغة الفرنسية- 

التحكم يف القراءة والكتابة والتعبري 

شفهي،وكافة املعارف املنهجية،ويف 

  جماالت مواد التعليم.

 اإلنساين تطور ا�تمع بقائهم،واستمرارهم،ومنذ يف الثقافة دور إىل أفراده تنبه البشري ا�تمع وجد أن "منذ 

 تتم أن يرضهم مل ا�تمع أفراد الكبار من متخصصني،فإن إىل حيتاج أمرا عليها احلفاظ الثقافة،أصبح وتعقدت

 هؤالء �ا مؤسسة إىل املهمة هذه أسندوا وإّمنا تلقائية فحسب عرضية بوسائل الصغار إىل الثقافة نقل عملية

 دري،بدون تاريخ،الب احلميد عبد (طارق باملدرسة." تسميتها واصطلح على معلمني،وفنيني املختصني،من

 املدرسة،ووظائفها، مسؤوليات زادت الطويل التاريخ خالل الثقافة االجتماعية،وبنمو احلياة وبتطور.)49ص

 ازدادت، حلول وخمرتعات إىل مشكال�م،وتوصلوا مواجهة على الناس قدرة ازدادت مكانتها،فكما وعظمت

 أكرب بصورة هذا عليها،حدث املدرسة وتركيز االهتمام إىل املاسة حاجتهم بذلك وتعقيدا،وازدادت منوا حيا�م

 احلياة،ويف جماالت يف التخصص ا�تمع،وظهر املختلفة داخل اجلماعات بني املصاحل تعقدت،وتعددت حينما

 اإلنتاج بعمليات للقيام متعددة دقيقة مهارات إىل احلاجة اّشتدت فأكثر،حينما أكثر ازدادت املعرفة،مث ميادين

 املواطنني، مسؤوليات املواصلة،وعظمت فكرة تبلورت حينما أيضا ذلك واملتخصصة،كما حدث املختلفة
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 األموال املتخصصة،فرصدت املؤسسة �ذه املتزايد لالهتمام للمجتمعات الدافع هو واحلكام،وكان ذلك

 اللوائح،والقوانني،واملناهج،واإلشراف عليها علمية،ووضعت أسس على هلا املعلمني إعداد فيها،ويف هلا،وتوسعت

 بني الربط،والتكامل مشكلة عديدة،منها مشكالت يواجه املدرسي،جعله بالتعليم املتزايد االهتمام هذا أن إال

املختلفة  اإلعالم كاألسرة،ووسائل  أخرى مؤسسات اجتماعية خالل من متت اليت الرتبية املدرسية،وبني الرتبية

 أن إىل احملدثني املربني املؤسسات،وكذلك هذه من كل املختلفة،بني وتوزيع األدوار تناسق شكلم وغريها،وكذلك

 أولياء مجعية املدرسية،ومنها غري املؤسسات املدرسية،وبني املؤسسة بني قنوات لالتصال والربط ابتدعوا

 أن اعتبار املدرسية،على وغري املدرسيةالرتبية  ألهداف شامل إطار إجياد بالبيئة،وحماولة املدرسة التالميذ،وربط

 أن خالهلا،إذا من وجوده الفرد،ويستمر فيها يولد هذه املؤسسات،اليت كل بني عامة االجتماعية،شراكة التنشئة

 املؤسسات بينها،وبني والتكامل الرتابط ذلك توافق إذا أهدافها،إال حتقق أو تؤدي وظائفها أن تستطيع ال املؤسسة

 األسرة،البد ا�تمع على يف احلادثة التغريات ترتكه الذي األثر حتديد مبحاولة القيام ا�تمع،وقبل يف األخرىالرتبوية 

 التايل: التساؤل إىل اإلشارة من

 وأعضائه؟ ا�تمع إزاء املدرسة تلعبه أن ميكن الذي الدور هو ما

 احلاضر يف املاضي أو التقليدي،يف القبلي ا�تمع احلديث،أو الصناعي ا�تمع منها سواء ا�تمعات كافة إن    

 الشخصية أو ا�تمع منو إىل ما منها بصورة كل املتبادلة،يؤدي العالقة ذات األجزاء من عدد من مجيعها تتكون

 ذلك متثل ا�تمع،كما يف اجلوهرية األخالقية السائد للفروق،والعقيدة،واملواقف النمط �ا نقصد األساسية،واليت

 جيب سبيل املثال على جمتمع اجلديدة،فكل املبتكرات رفض قبول،أو نتائج حيدد الذي النموذج النفسي،واحلضاري

 تطور أن باملثل الزمن،وجيب قيمة من ذات فرتة أي يعيش أن له كان اجلماعي،إذا القرار الختاذ نظاما يضع أن

 السلوك لتنظيم أساسا جمتمع كل يضع أن مادية،كما جيبغري  أو كانت مادية املوارد تقسيم طرائق ا�تمعات

 أراد اجلدد،إذا ألعضائه املالئم االجتماعي الزمن،والتكيف مدى ا�تمع على استمرار يتحقق لكي أعضائه عند

 املدرس بني اخلاصة العالقة مبدارسنا،فإن التعليم عملية لتحليل حقيقية حركة تقدمية بأية القيام شخص

 الطرق اليت الرتبية،وكذلك تؤديها الوظائف،اليت مبختلف املتعلقة االعتبارات أحد نطاق يف أن توضع بوالتلميذ،جي

 الكثرية النتائج فحسب من واحدة نتيجة املدرسة،ولنتأمل على االجتماعي النظام من األخرى اجلوانب �ا تؤثر

 جمرد أّ�ا البداية،على منذ املدرسة ا�تمع إىل يف معينة جمموعات تنظر عندما املتبادل،وذلك االعتماد هلذا احملتملة

 جيري ما على املدرسة،تأثري وظيفة إىل النظرة يكون هلذه البيت،عندئذ عن إلبعادهم األطفال إليه يرسل مكان

   بداخلها،وميكن تصنيف وظائف املدرسة إىل صنفني،وظائف اجتماعية ووظائف تربوية:
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  االبتدائية:الوظائف االجتماعية للمدرسة - 1- 2

  الثقافي: نقل التراث -

داخل  ا�موعات نظر وجهة يكون ما كثريا ككل،بل ا�تمع نظر وجهة من املدرسة وظيفة إن         

 التعلم هذا صورة رمزية،وتوصيل يف التعليم التعليم،وتنظيم على اإلنسان قدرة ألن الثقافة على احملافظة ا�تمع،هي

 نقل على قدرا�ا خالل من الثقافة تلك تقوم على حضارة أي اآلخرين،الن البشري اجلنس أعضاء إىل كمعرفة

 املادة البحث،وتتضمن ميادين من ميدان يف املرتاكمة متثل املعرفة قرابة،وهذه ذات مستقلة شبه معارفها،كأنظمة

وتشمل الثقافة بطبيعة  الثقايف الرتاث نقل املدرسة مسؤولية أن نذكر حني ما نعنيه هو الرتبية،وهذا يف الدراسية

احلال أكثر من جمرد املعرفة الرتاكمية بني كل ميدان من ميادين املعرفة،فهي تتضمن القيم،واملعتقدات،واملعايري 

  املتوارثة جيال بعد جيل،وإذا كان حيدث فيها تعديالت متكررة على مدى تاريخ ا�تمع.

يل التايل،وهي دائمة العمل على حشد صغار املتعلمني على األخذ إن الرتبية تنقل ذخرية ثقافية إىل اجل       

بوسائل الكبار املتصلة من املاضي وانتقال الثقافة وتراكمها من جيل إىل جيل،له داللته املميزة لإلنسان،من 

ة األصول األوىل للمجتمع البشري،بيد أن دور الرتبية املدرسية كان واضحا،يف هذه العملية طوال فرتة قصري 

فقط،من تاريخ اإلنسان،واىل حد ما يشري إليه "بورتن كالرك" على أن أقدم نظم التعليم مل تكن تزيد على تثقيف 

امرأة،أو رجل لصيب.واملدرسية كانت مقصورة على أقلية ضئيلة من أعضاء ا�تمع،وهم عادة النخبة املمتازة 

ب الصناعي وإنتاجيته أدت إىل ظهور حتديات،متثلت احلاكمة أو أعضاء اجلماعات الدينية،ومع ذلك فان االنقال

يف ذخرية املعرفة البشرية واملهارات الفنية،اليت اندفعت بقوة إىل خارج حدودها الضيقة نسبا،فغريت البناء 

االجتماعي للمجتمع تغريا جذريا،فلم تعد األسرة بعد ذلك هي الوحدة األولية لإلنتاج،كما كان احلال وقت 

د الزراعي(اإلقطاعي)،وأصبح عدد كبري من الرجال يرتكون بيو�م كل يوم للعمل بالشركات سيادة االقتصا

الصناعية،واملكاتب (ظهور املصنع).وميكن القول أن التعليم املدرسي أصبح ضرورة،حني أصبح البيت وا�تمع غري 

صال غري الرمسي،وقد ظهر طراز مؤثرين،بل غري قادرين على تدريب األطفال،وإعدادهم ملرحلة الرشد عن طريق االت

جديد من العوامل الثقافية أدت إىل تغيري طبيعة املعرفة،والعمل إىل دخول أطفال الرجل البسيط مبىن 

املدرسة،وأعطت املدارس دورا يف انتقال الثقافة،واستمرارها أكثر اتساعا وعمقا إىل حد بعيد.وزادت قيمة وظيفة 

ما كانت تقوم به األسرة من وظائف،فيما يتصل بتهيئة الصغار �يئة املدرسة،اليت أخذت على عاتقها كل 

اجتماعية،ونقل الثقافة،وبالرغم مما يبدو من اجتاه حنو السماح لألطفال بااللتحاق باملدارس يف هذه البالد،أو تلك 

وات اخلمس يف سن أصغر،فأن األسرة ال تزال بالفعل هي العامل الوحيد يف �يئة الطفل اجتماعيا،خالل السن
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األوىل من حياته،فهذه الفرتة هي اليت يتعلم الطفل إبا�ا الكالم،ويكون العالقات املتبادلة مع غريه من 

األشخاص،حيث يبدأ الطفل يف استبطان قيم اجتماعية،واختاذ عادات معيارية،وطرح عادات أخرى،مما ميّكنه من 

 ية من عمره.القيام بدوره كعضو يف جمتمع نظامي طوال البقية الباق

إن التهيئة والتنشئة االجتماعية،حىت يف حميط نظام تربوي رمسي متخصص كاملدرسة مثال،تتضمن تعلم       

املهارات واكتساب املعلومات،عن الطريقة اليت يعمل �ا ا�تمع،واليت ينبغي أن يعمل �ا،فتعلم ذلك ينشأ من 

إعداد الطفل للتصرف وفق لألدوار،اليت يقوم �ا العضو  عمليات تربوية رمسية،إىل حد ما تشكل جزءا فقط من

 التمثيل الالواعي واستبطان املعتقدات،.الراشد يف ا�تمع،ورمبا يتضمن أهم جزء يف عملية التهيئة االجتماعية

  والقيم ومناذج سلوك اآلخرين من ذوي الشأن،الذين يتصل �م الفرد اتصاال مباشرا.

يف إعداد أعضاء ا�تمع الحتالل مراكز،يتعني عليهم فيها اختاذ قرارات تؤثر يف  إن مسؤوليته املدرسة      

ا�تمع،تتضمن شيئا أكثر من غرس املعلومات الفنية،واملعرفة السطحية بالتقاليد،بل أن مسؤولية املدرسة يف تعليم 

وهو ما ميثل أعظم درجة الطفل،هي كيف يستخدم كل نوع من املهارات،واملعلومات اليت ميكن أن حيصل عليها،

من األمهية.ومسؤوليـــة املربـــي يف هذا الصدد ال تسمح له بتجاهـــل السؤال الذي يوجــــه إليه عن الطريقــــة،اليت 

مشاكلهم،وتشرب املعارف اجلديدة،من خالل خرباته باملدرسة،يعد أهم جزء يف العملية  يتعلـــم �ا األطفال حــــل

  .الرتبوية

 ف عن معرفة جديدة:الكش -

مع أن الوظيفة األوىل للمدرسة،قد تكون نقل املعرفة والعادات املوجودة بالفعل،فمن التناقض أن ينتظر من        

املؤسسات الرتبوية،أن تقوم بدور يف تشجيع التغري وتنفيذه،وقد كانت اجلامعة دائما بؤرة البحث عن املعرفة 

بتدعات اليت جنم عنها مثل هذا التغري السريع يف اجلديدة،وقد نشأ قدر كبري من فيض األفكار اجلديدة،وامل

جمتمعنا،مبعاهد التعليم،بل أصبح التشديد على البحث بوصفه الوظيفة الكربى للمعاهد واجلامعات،من أعظم 

 األدوار يف ا�تمع،حني ازدادت سرعة االكتشافات العلمية،إن دور املؤسسات الرتبوية يف تبين التغريات،

على الربامج،واملناهج،وعلى األستاذ االعتماد على األنشطة اخلالقة،وذلك عن طريق غرس القيم والتجديدات،بارز 

االجتماعية احملفزة على التقدم،والتطور من خالل توطني املعرفة يف البالد إلدراك التّأخر احلاصل،وال تّكتفي 

شخاص قادرين على تطوير املعرفة،وابتكار املدرسة بأعداد أفراد يتأقلمون والتغريات احلاصلة يف ا�تمع،بل خلق أ

  وسائل،وأساليب حديثة،وهلذا علينا تسخري كل مواردنا لدعم اجلهود املبذولة لتطوير الربامج،ومناهج العلوم.
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 توزيع األفراد على الوظائف في المجتمع: -

تدريب والكفاءة،وهذا إن اختالف الوظائف داخل ا�تمع،دفع األفراد للبحث عن األحسن،من حيث ال         

ما أدى إىل ظهور تنافس على الوظائف ذات املكافآت العالية،واألقل خطرا،واليت متنح املكانة االجتماعية 

األحسن،غري أن مشكل تكافؤ الفرص يف التوظيف يبقى مطروح،ألن هناك ميزات مازالت حتدد وتقرر من يتقلد 

 ه امليزات العائلة،اجلنس،العنصر، الدين...اخل. وظيفة دون أخرى،ومن يتّقلد وال يتّقلد،وأهم هذ

وملا كانت املدرسة املسؤول الثاين عن تنشئة األفراد بعد األسرة،أصبحت هي احملدد ملكانتهم،من خالل         

الفرص املتاحة للتالميذ،وأسلوب النجاح،وطرق التوجيه والتقييم.وملا كان األطفال يقضون شطرا كبريا من ساعات 

باملدرسة،ويف أنشطة هلا صلة باملدرسة،فليس مما يبعث على الدهشة،أن يكون ألولئك الذين يقابلهم  يقظتهم

الطفل باملدرسة تأثريا هاما على سلوكه،مبا يف ذلك تكوين طريقة يف تقييم األشياء،ومواقفه إزاء خمتلف املعايري 

يستطيع الفرد أن جيد فرصة إلعداد نفسه االجتماعية،وسلوكه بوجه عام،فعن طريق توسيع دائرته مع اآلخرين،

إعداد مالئما ملختلف األدوار،اليت جيب أن يضطلع �ا البالغ يف ا�تمع،ولكي يقوم الطفل بدور البلوغ على وجه 

وأخريا دور الزوج  مناسب،جيب أال يتعلم دور األب،واألم فحسب،بل دور التلميذ،واملعلم،ومرشد ا�موعة...اخل،

أن يتعلم األطفال شيئا عن عائل األسرة،يضاف إىل هذا أن الطفل يبدأ يف حتصيل قدر أوفر من والزوجة،وجيب 

القدرات العامة،للقيام بادوار الكبار يف سن مبكرة،وتلعب املدرسة دورا اكرب يف مساعدة األطفال على تعلم ضبط 

د هيئات ذات سلطة يف ا�موعات انفعاال�م،والتعامل مع مراكز السلطة،وكذلك تويل القيام �ا،وإدراك وجو 

االجتماعية وهناك مسة لعملية التطبع أو التهيئة االجتماعية،كثريا ما يغفل أمرها،وهي ذات صلة وثيقة بأية مناقشة 

لوظائف املدرسة يف ا�تمع العصري،وتتعلق بالطبيعة العقلية نفسها،وتتضمن التهيئة االجتماعية بني األشياء 

يقة اليت حتدث �ا املشكالت،أو على األقل معرفة طريقة حماصر�ا،كما أّنه البد من معرفة األخرى،ومعرفة الطر 

طريقة حل هذه املشكالت،ومن كافة األنواع واكتساب الوسائل الفنية حلل املشكلة،ّأل�ا تعد جزءا هاما مكمال 

فكري فإن عناية قليلة نسبيا وجهت للعملية الرتبوية.وبالرغم من وجود بشائر كشوف جديدة يف عملية التعليم،والت

 إىل معرفة الطريقة اليت تربط هذه الكشوف مبا جيري يف املدارس. 

  الوظائف التربوية للمدرسة االبتدائية:- 2-2

تستهدف املدرسة حتقيق النمو اجلسمي للتلميذ،بأن يلم بالقواعد الصحية العامة وميارسها،وأن *النمو الجسمي:

ف على وسائل الوقاية من األمراض املنتشرة يف البيئة،وأن تتكون لديه العادات الصحية يعرف مبادئ التغذية ويق

األولية يف األكل والشرب والنمو والراحة،وأن يتعود على ممارسة الرياضة،مؤمنا بتأثريها يف إكسابه اللياقة 
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ا للوعي الصحي ومتحررا البدنية،وبذلك يكون يف املستقبل مواطنا صحيح البدن،سليم العادات،كما يصبح ناشر 

  من اخلرافات الضارة الشائعة يف بيئته.

  )77،ص2004وذلك من خالل:(صالح الدين شروخ، *النمو االجتماعي:

تنمية املهارات واالجتاهات الالزمة لإلسهام يف حياة اجلماعة بصورة فعالة،أي أن يصري التلميذ مؤديا لواجباته - 

  يشعر بالوالء االجتماعي لوطنه وألمته. ومتحمال ملسؤولياته متعاونا مع غريه

تعويد التلميذ آداب السلوك االجتماعي وحسن املعاملة،وتعليمه العالقات االجتماعية والشعور باملسؤولية - 

  القائمة بني خمتلف اجلماعات وغرس القيم الصاحلة فيه،وجعله ساعيا إىل التقدم االجتماعي دائما.

اليت جتعله قادرا على إدراك بيئته إدراكا سليما،وتعريفه باملؤسسات االجتماعية تزويده باملعلومات واحلقائق - 

  القائمة،وكيفية التعامل معها واالستفادة من خدما�ا.

تدريب التلميذ على املهارات العلمية النافعة له،اليت جتعله قادرا على كسب رزقه واملسامهة يف النشاط االقتصادي - 

  ك.     حينما يكون قادرا على ذل

                ويتمثل فيما يلي:*النمو الوجداني:

    

إن يكون لدى التلميذ الصفات الشخصية الطبيعية واالجتاهات النفسية السليمة،كأن يثق بنفسه - 

وحيرتمها،ويتمسك حبرية الرأي وحيب احلق ويتبعه يف كل املوافق والظروف،وأن توجه انفعاالته توجيها صحيحا 

  الحنراف.حىت ال يتعرض للكبت وا

أن تنمو قدرته على اإلحساس باجلمال ويتذوقه وذلك يف مظاهر الطبيعة،وميارس بعضا من النشاطات الفنية  - 

    كالتعبري واألدب واملوسيقى والغناء والتصوير والرسم.

      *              النمو الروحي:*

  أن يلم مببادئ دينه األولية- 

  كاألمانة وإتقان العمل وحب اخلري لآلخرين.أن تنمى فيه كل االجتاهات الروحية اخليِّرية  - 

وذلك بتنمية املهارات املختلفة وإكسابه الطرق واألساليب املؤثرة يف هذه املعارف كطرق التفكري النمو العقلي:*

  العقلي السليم وأساليبه وإمكاناته اإلبداعية وتشجيعه على إنتاج أفكار جديدة وابتكارية. 

  وظائف أخرى للمدرسة: - 2-3

 إىل جانب الوظائف الرئيسية، هناك وظائف فرعية للمدرسة نلخصها فيما يلي: 
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املدرسة كحضانة أطفال: أصبحت األسرة تعتمد اعتمادا كليا على املدرسة،يف احملافظة على أبنائها طوال مدة  - 

  التمدرس من خالل برامج، وأنشطة تربوية.

درسة دورا رئيسيا يف عملية األلفة بني التالميذ،حيث يوفر دور املدرسة يف التودد أو األلفة: يلعب مناخ امل - 

مناخا للتواصل،من خالل األنشطة اجلماعية،اليت تكون حتت إشراف األساتذة،واليت بدورها حتافظ على البناء 

  االجتماعي للجماعة وا�تمع.

مع حتافظ على ذاتيتها الثقافية دور املدرسة يف احملافظة على التقاليد الفرعية: إن جمموعات كثرية داخل ا�ت - 

  الثانوية،باستخدام املدرسة لغرس هذه التقاليد والقيم.       

  العناصر الفعالة في المدرسة االبتدائية: 3

  المعلم : - 3-1

يطلق عليه حديثا:"األستاذ أو املدرس،ويسمى قدميا،باملريب أو املؤدب أو مدرس اسم فاعل من 

البعري أي راضه،واألستاذ أو املدرس هو الذي يتلقى عنه الناس العلم،وهو الذي درس،مبعىن عّلم،فيقال  دّرس 

). "ومعلم مجعه معلمون،من مهنة التعليم دون 50،ص1996يتخذ من التعليم مهنة له."( حممد مجيل خياط،

العربية املنجد يف اللغة املرحلة اجلامعية،مدرس خترج على يد معلم كبري،من يسهر على الرتبية والتعليم."(

).والنظرة احلديثة للمعلم ال تقتصر على تلقينه،أو نقله للمعارف واملعلومات 14- 10،ص ص2000املعاصرة،

للمتعلمني بل تتعداها إىل اإلعداد الروحي واألخالقي والثقايف هلم،أي مبعناها الواسع املسامهة يف بناء شخصية 

يئة اجلو املناسب يف توجيه التالميذ،وإرشادهم يف املواقف التلميذ جبوانبها املختلفة.فهو"العامل الرئيسي يف �

التعليمية،وهو ليس جمرد ملقن،بل يوجه ويرشد ويفهم خصائص تالميذه وحاجيا�م ويساعدهم على تكوين 

عادات واجتاهات ومهارات مرغوب فيها ويساعدهم على تنمية ما ميّكن قدرا�م باإلسهام الناجح للحياة،وهو 

سرة املدرسية بالتلميذ،وهو وسيلة املدرسة وا�تمع يف تربية الطفل."(حممد مصطفى أقرب أفراد األ

).فهو"الركن الرّكيز أو قطب الرحى يف املوقف التعليمي كله،وله وضع خاص يف العملية  45،ص1981زيدان،

األساس يف تعليم  التعليمية،وهو العنصر احليوي الذي حيتك بالطالب مباشرة يف املوقف التعليمي،وبالتايل فهو

الطفل القدرة على إنشاء العالقات اإلنسانية مع اآلخرين،ويتم من خالله تنفيذ الربامج التعليمية "(عالء الدين 

  ). 161-160،ص ص 2005أمحد كفاين وآخرون، 
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  المتعلم (التلميذ): - 3-2

سنتناول يف هذا العنصر بعدما تطرقنا لعنصر من عناصر البيئة االجتماعية للمدرسة وهو املعلم 

املتعلم أو التلميذ الذي هو مركز اهتمامها وهدف نشاطها والتقاء جمهودات كل العاملني �ا وباقي مدخالت 

النظام الرتبوي،فهو بذلك "حمور العملية التعليمية،وهو يبدو وكأنه أضعف أركان هذه العملية،وهو الذي 

لية،إجيابا أو سلبا ولكنه يف نفس الوقت أقوى هذه األركان يتحمل يف النهاية كافة جهود خمططي هذه العم

مجيعا باعتبار أن جناحه يعين جناح العملية الرتبوية كلها وفشله يعين فشلها." (رشيد محيد العبودي 

  ). ومردوده الدراسي هو مردودها.113،ص2003،

أو مجاعة الصف هي مجاعة من ويعرف بارنارد وبريكون يف كتا�ما تكوين املكونني " أن التالميذ      

التالميذ،وهي بذلك جد منظمة حتكمها عالقات داخلية وعالقات خارجية،ولكن مجاعة الصف هي أيضا 

  ).p23،Bernard honorée et Joël Bricon 1999( "مجاعة  من األشخاص جمتمعة.

،تّنظم وتطّبع احلياة وهذا يعين أن التالميذ عبارة عن مجاعة يف تنظيم حتكمه قوانني وثقافة ما     

به،والتلميذ اجلزء األهم منه.أما أمحد إمساعيل حجي فيعرف التالميذ أو يعتربهم " أهم مدخالت إدارة بيئة 

التعليم والتعلم،بل أ�م أهم مدخالت العملية التعليمية،إذ بدون تالميذ ال يكون هناك فصل وال يكون هناك 

ووفقا ألعمارهم ينقسم التعليم إىل مراحل،كما تنقسم كل مرحلة إىل تعليم،وتالميذ املدارس أعمارهم خمتلفة 

).ومن هذا التعريف يتضح أن التلميذ أهم أطراف 29،ص2000صفوف دراسية."( أمحد إمساعيل حجي،

العملية التعليمية،وبدونه ال ميكن تأسيس مدرسة،ألنه هو األساس يف وجودها ووجود أي نظام تعليمي،فهو  

"الشمس اليت تدور حوهلا كل أجهزة التعلم وأنشطته، فهي مركز الكون،وتدور حوهلا كما أشرنا سابقا

  ).37،ص1998الكواكب،أي أن التلميذ مركز العملية الرتبوية." (حممد منري مرسي،

هي احملتوى املتنوع من املعلومات اليت تصاغ يف أسلوب منهجي إذ حتتوي على جمموعة المادة التعليمية:- 3-3

واليت تتماشى مع درجة منو قدرات التلميذ.وهي عبارة عن جمموعة ن الرموز واإلشارات والعبارات  من األنشطة

اليت تصاغ يف منهج علمي يعطى للتالميذ من قبل املدرس بعد ختطيطها واإلعداد هلا مسبقا وحتتوي املادة التعليمية 

رية مير �ا التلميذ.وتكمن صعوبات العملية على املقررات والربامج اليت يتم صياغتها حسب مميزات كل مرحلة عم

  التعليمية يف النقاط التالية:

ترتبط الصعوبة األوىل باألهداف اليت وضعت جمموعة القسم من أجلها،فالتالميذ ال ينتظرون من مدرسيهم - 

مواطنني تلقينهم املعلومات يف خمتلف املواد الدراسية،بل مهمتهم تتجاوز ذلك إىل النظر يف كيفية إعدادهم 
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صاحلني يف ا�تمع وتزويدهم بكل ما حيتاجونه ملواجهة احلياة،فا�تمع يرغب يف أن تعمل املدرسة على مساعدة 

  األطفال يف تفتح شخصيتهم وأن تنمو منوا سليما وهذه الغاية جتعل من التدريس عملية معقدة وصعبة.

در الديداكتيكية والتكنولوجية املتوفرة واملستعملة يف كل ترتبط الصعوبة الثانية مبحتويات التعليم ومواده وباملصا - 

قسم وكذا الظروف السيكولوجية اليت حتيط باملدرسة وأنواع االمتحانات وأساليب التقييم املستعملة،واليت جتعل من 

  ظاهرة القسم ظاهرة معقدة تتفاعل داخل عوامل متشعبة.

القسم عبارة عن جمموعة من التالميذ لكل واحد منهم شخصية ترتبط الصعوبة الثالثة بالتباين بني التالميذ،ف- 

متميزة وميوالت خاصة تتحدد بدورها بانتماءا�م السوسيوثقافية،ومن بينها اختالف وترية التعلم اليت تتفاوت 

لديهم رغم تقارب أعمارهم ويرتتب على ذلك العديد من املشاكل خاصة ما مييز أنظمة التعليم وهو طابعها 

  ي الذي يتجاهل اخلصوصيات الفردية للتالميذ.اجلماع

وهذا الطابع اجلماعي للتعليم يضيف معوقا آخر يزيد من تعقيد العملية التعليمية،فاملدرس البد أن يفكر باستمرار 

يف ثالثني أو أربعني تلميذا يف نفس الوقت دون أن يكون له من اإلمكانيات ما يرضيهم مجيعهم وذلك باعتبار أن 

مله تقتضي منه اجناز عدد معني من الساعات يف حني أن ذلك العمل لن ينتهي وأنه ال يشعر باالرتياح طبيعة ع

على الرغم من جمهوداته،ألن هناك دائما جمموعة من التالميذ تتخبط باستمرار يف مجلة من الصعوبات الذي يؤدي 

  مة نتائجه.�ا إىل الفشل احلتمي،والسبب يكمن يف حتمية الرسوب مما ينقص من قي

واليت جتعل من املتعلم حمور العملية - املقاربة بالكفاءات-تتعلق هذه الصعوبة بتطبيق مقاربة التدريس احلديثة- 

التعليمية وتعمل على إشراكه يف مسؤولية وتنفيذ عملية التعلم وذلك باختيار وضعيات تعّلمية مستقاة من احلياة 

بح املعلم مبسطا ومنظما وليس ملقنا مما يضع من مهمة املعلم وصياغتها يف شكل مشكالت تعّلمية،وبذلك يص

  فعدم إتقان هذه املقاربة يؤدي حتما إىل الشعور بتدين األداء لدى املدرسني 

عدم إملام املدرس باخلصائص النفسية للتالميذ،خاصة فرتة املراهقة املبكرة وما يصحبها من سلوكيات قد ال تبدو - 

  عادية يف نظر املدرس. 

  اإلدارة المدرسية:  - 3-4

شهدت بداية القرن العشرون ميالد علم اإلدارة ، وبدا ذلك واضحا أول األمر يف جمال إدارة األعمال،مث انتقل إىل 

اإلدارة العامة وفروعها : إدارة احلكومة،إدارة املستشفيات،وإدارة التعليم ...،كما بدا علم اإلدارة واضحا وجليا 

العسكري الذي ندين له بكثري من املفاهيم واملصطلحات واألساليب اإلدارية ، ولكل نوع من أول األمر يف ا�ال 

هذه اإلدارات مشكالته اخلاصة اليت تتفق مع طبيعته،كما أن لكل منها أساليبه اخلاصة يف معاجلة هذه املشكالت 
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مع اإلدارة العامة يف اخلطوات اليت تتفق  ويربز مصطلح آخر هو مصطلح اإلدارة التعليمية.وإجياد احللول هلا

 الرئيسية ألسلوب العمل يف كل منهما،فاإلدارة التعليمية تشرتك مع اإلدارة العامة يف عمليات التخطيط،التنظيم،

التوجيه،املتابعة،التقومي،اختاذ القرارات،ووضع القوانني واللوائح اليت تنظم العمل يف كل منهما،وتسهم اخلطوط 

                                                                اح النظام التعليمي يف أداء مهمته واليت تتمثل يف:                   الرئيسية هذه يف إجن

 .                            وضع األهداف العامة للتعليم وحتديد اإلسرتاتيجية التعليمية- 

                                                إعدادهم للحياة يف ا�تمعتربية األفراد (التالميذ أو الطالب) و - 

                                             توفري القوى واإلمكانات املادية والبشرية لتحقيق األهداف الرتبوية- 

لية اإلدارية فقط،أما فيما يتعلق ومعىن هذا أن اإلدارة التعليمية تتفق مع اإلدارة العامة يف اإلطار العام للعم

بالتفاصيل فإن اإلدارة التعليمية تشتقها من طبيعة الرتبية والتعليم،فالعمل داخل املؤسسات التعليمية خيتلف دون 

 .شك عن العمل يف املؤسسات الصناعية والتجارية والعسكرية وفقا الختالف أهداف العمل يف كل منهما

جمموعة العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها يف املستويات هي :التعليميةمفهوم اإلدارة 1-- 3-4 

الثالثة،اإلدارة على املستوى القومي(وزارة الرتبية)،املستوى احمللي(مديرية الرتبية)،املستوى اإلجرائي(الوحدة 

شأ�ا شأن اإلدارة يف امليادين األخرى  واإلدارة التعليمية �ذا املعىن.لتحقيق األهداف املنشودة يف الرتبية املدرسية)،

حيث إن اإلدارة التعليمية كفرع ،وسيلة وليست غاية يف ذا�ا،ينظر إىل اإلدارة من خالل كو�ا وظائف ومكونات

من اإلدارة العامة هلا يف نفس الوقت.كما سبق وذكرنا شخصيتها املستقلة اليت ميكن أن جتعل تعريفها يبتعد قليال 

كما عرفت اإلدارة التعليمية بأ�ا الطريقة اليت يدار �ا التعليم .ته عن ذلك التعريف العام لإلدارةيف بعض تفصيال

يف جمتمع ما وفقا أليدلوجية ذلك ا�تمع وأوضاعه،واالجتاهات الفكرية والرتبوية السائدة فيه ليصل إىل أهدافه من 

متثل اإلدارة املدرسية جزءا  و .ملنشودة يف املدرسةخالل كل نشاط منظم مقصود وهادف حيقق األهداف الرتبوية ا

كبريا من اإلدارة التعليمية إذ أن صلتها �ا صلة اخلاص بالعام فهي وحدة مسؤولة عن تنفيذ سياسات اإلدارة 

التعليمية الرتبوية ومسؤولة أيضا على حتقيق رسالة املدرسة،ويعترب جمال البحث فيها من ا�االت اليت نالت اهتمام 

لكثري من الباحثني لذا جاءت تعريفا�ا متعددة ومتنوعة.فهناك من يعرفها بأ�ا " اجلهود املنسقة اليت يقوم �ا فريق ا

من العاملني يف املدرسة،إداريني وفنني،بغية حتقيق األهداف الرتبوية داخل املدرسة حتقيقا يتماشى مع ما �دف إليه 

).ويشري هذا 18،ص2001لى أسس عملية."( جودت عزت عطوي،الدولة من تربية أبنائها،تربية صحيحة وع

التعريف إىل أن اإلدارة املدرسية جهاز يعمل على حتقيق أهداف الدولة يف جمال الرتبية،وكذا حتقيق أهداف املدرسة 
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ا توجيه اليت حتمل رسالة سامية ويعرفها جوردن بأ�ا " مجلة اجلهود املبذولة يف الطرق املختلفة اليت يتم من خالهل

). وحسب هذا التعريف 97،ص2001املوارد البشرية واملادية إلجناز أهداف ا�تمع التعليمية." (إمساعيل دياب،

فهي كذلك عملية تنسيق وتوجيه لكل مدخالت املدرسة لتحقيق أهدافها ويعرفها تشسرت برنارد."أ�ا ما يقوم به 

). ويقتصر صاحب هذا التعريف 31،ص2000االغريي،  املدير من أعمال أثناء تأديته لوظيفته."(عبد الصمد

  .على حصر اإلدارة املدرسية يف وظيفة املدير مستبعدا باقي اإلداريني

ومن خالل استعراض التعريفات السابقة لإلدارة التعليمية جند أن البعض قد ينظر إليها م خالل كو�ا وظائف      

يث كو�ا طريقة وأسلوب،ومبا أن اإلدارة املدرسية جزء من ومكونات،يف حيث نظر إليها البعض اآلخر من ح

العملية التعليمية اليت تعترب هي األخرى جزءا من اإلدارة العامة،فإننا ننتقل من تعريف العام (اإلدارة املدرسية) إىل 

  .تعريف اخلاص (اإلدارة املدرسية) على املستوى اإلجرائي (وحدة املدرسة)

وبناءا على ما سبق فإن اإلدارة املدرسية نشاط منظم ومقصود وهادف يعمل على حتقيق أهداف املدرسة 

  وأداء وظيفتها يف إطار خلق جو صحي تربوي وبيئة تساعد على حسن التمدرس .          

   .                                         التطور التاريخي لمفهوم اإلدارة التعليمية2--3-4

إن قصة تطور الرتبية وانعطافا�ا الكبرية،هي يف بعد من أبعادها األساسية قصة حتول من منط تقليدي إىل       

منط إداري جديد أو حديث ، فنشوء املدرسة كثورة تعليمية يف التاريخ القدمي كان معناه قيام إدارة جديدة أو 

وحتمل الدولة مسؤولية .البيت ومواقع العمل والنشاط يف احلياة عصرية غري ما درج الناس عليه يف تعليم أبنائهم يف

ه انتقال إدارة التعليم من منط يقوم على العفوية أو املبادرات التطوعية أو إتباع االتعليم يف العصور احلديثة كان معن

انني والنظم واللوائح العرف والتقاليد إىل منط جديد يعتمد على سلطة الدولة وإشرافها،وحيتكم إىل جمموعة من القو 

الوصفية اليت تنظم العمل والتعامل داخل املؤسسات التعليمية وفيما بينها وبعضها مع بعض وبينها وبني ا�تمع 

إال أن ميدان اإلدارة .الذي توجد فيه،وهذا يعين تبىن إدارة تعليمية جديدة غري إدارة تعليم الكتاتيب واملساجد

ميادين الدراسات العلمية احلديثة ميدان مبكر،ومل تنشأ فكرة اإلدارة التعليمية كميدان التعليمية الذي يعد اليوم من 

من ميادين املعرفة أو مهنة من املهن هلا قواعد وأصول ثابتة إال يف العقد الثاين من القرن العشرين،كما مل تظهر 

تصاص ال يتعدى أن يكون ذلك التاريخ كتابات أو حبوث متخصصة،وإما كل ما وجد أو نشر حول هذا االخ

سوى مالحظات يغلب عليها طابع البساطة وعدم التخصص،ومع ذلك فإن تلك البدايات أو احملاوالت قد 

ساعدت على وضع اللبنات األوىل هلذا امليدان فيما بعد،مث أخذ هذا املفهوم يتطور ويتطورا سريعا نتيجة �موعة 

 :                                         من األسباب تتمثل يف
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                                      تطور مفهوم إدارة األعمال والصناعة.                                           - 

                                                                     .توافر العديد من الدراسات يف ميدان اإلدارة العامة - 

تأثر مفهوم اإلدارة التعليمية باحلركة العلمية،حيث أدى ظهور هذه احلركة إىل انتقال اإلدارة التعليمية من إدارة  - 

تقليدية تقوم على االرجتال واخلربات الشخصية إىل إدارة علمية �دف إىل معاجلة املشكالت بأسلوب يعتمد على 

 .                                  ياس واملوضوعيةالتفكري واالستقراء واستخدام سبل التحليل والق

حيث أصبحت جماالت العالقات اإلنسانية تشكل املعرفة ،تأثر مفهوم اإلدارة التعليمية حبركة العالقات اإلنسانية-

 .                       الرئيسية لإلدارة،فاجتهت اإلدارة إىل ممارسة املبادئ الدميقراطية يف العمل والتعامل

رأسهم (جون  تأثر اإلدارة التعليمية باملفاهيم النفسية والرتبوية اجلديدة اليت قادها املفكرون الرتبويون وعلى - 

(كلباترك) واليت تؤكد يف جمملها على شخصية الطفل وحاجاته ورغباته وتشجيع التعبري الذايت واإلبداعي ،ديوي)

 .                                                 لديه بدال من إخضاعه ألمناط مرسومة مسبقا

 .                                          استخدام النظريات والنماذج يف دراسة اإلدارة- 

 .                    حتليل اإلدارة إىل بعدين رئيسيني أحدمها يتعلق باحملتوى،واآلخر بالطريقة االجتماعية- 

لتعليمية بقوى جديدة وعدد من الظواهر مثل التكنولوجيا،العوامل السكانية واالقتصادية ، االنفجار تأثر اإلدارة ا-

 .                                                     املعريف،العقائد األيدلوجية،والضغوط االجتماعية

ية والرتبوية واالجتماعية والنفسية اليت تأثرت �ا بعد هذا العرض السريع �موعة اآلراء والتيارات الفكرية والعلم    

اإلدارة التعليمية نستطيع استخالص جمموعة من نتائج هذه األفكار على اإلدارة التعليمية بصفة عامة ومفهومها 

 :                                                            على وجه اخلصوص

 .ة الذي أصبح لزاما أن يتغري ويتطور ويليب احتياجات املدرسة احلديثةتطور مفهوم اإلدارة التعليمي -

ته افه من أجل تطوير ا�تمع وتنميإن اإلدارة التعليمية هي أساس أي تطور وجتديد للتعليم يف سبيل حتقيق أهد -

       .                                                                                              الشاملة

     إن أإلدارة التعليمية أصبحت علما له أصوله وفلسفته وقواعده وأساليبه وطرائقه،ومل تعد تعتمد على اخلربة  -

                                                                                 .واالجتهادات الشخصية    

 .تعتمد على الشورى،والعالقات اإلنسانية،واملشاركة،وليس على االستبداد بالرأي إن اإلدارة التعليمية -

 .إن استخدام التكنولوجيا بأبعادها اآللية والعقلية واالجتماعية أصبح أساس اإلدارة التعليمية احلديثة -

 . داري املعاصرلبشري يف اختياره وتأهيله وتدريبه يأيت يف أولويات التطوير اإلاإن العناية بالعنصر  -
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ظهور كثري من البحوث والدراسات اليت تعطي أبعاد العملية اإلدارية وكذلك اإلدارة الدميقراطية،والعالقات  -

اإلنسانية وانشغال الباحثني يف موضوعات (اإلدارة وجودة التعليم)،(اإلدارة من أجل تعليم متطور)وهذه النتائج 

 .                                اإلجرائي (اإلدارة املدرسية) انعكست بدورها على اإلدارة على املستوى

خيلط البعض عند تناول موضوع اإلدارة يف ميدان التعليم بني مفاهيم ثالثة وهي اإلدارة التعليمية،اإلدارة     

ية،واإلدارة الرتبوية،واإلدارة املدرسية،مما يستدعي اإلجابة عن السؤال التايل:ما الفرق بني اإلدارة التعليم

                                                             واإلدارة املدرسية؟،الرتبوية

املعاجلة العلمية هلذا السؤال حتتم البدء أوًال بالتعرف على الفرق بني اإلدارة التعليمية واإلدارة الرتبوية،وبعد أن      

                                              ة التعليمية واإلدارة املدرسيةتتضح الرؤية ميكن تناول الفرق بني اإلدار 

لقد شاع استخدام املصطلحات الثالثة يف الكتب اليت تناولت موضوع اإلدارة يف ميدان التعليم على أ�ا          

 :               شيء واحد،وإليضاح الفرق بينها ميكن تقسيم السؤال إىل شقني على النحو التايل

                                     الشق األول ما الفرق بني اإلدارة التعليمية واإلدارة الرتبوية؟

 Education يبدو أن اخللط بني اإلدارة التعليمية واإلدارة املدرسية يرجع إىل النقل عن املصطلح األجنيب ـ

  Educational مبعىن التعليم،ومن مث ترجم املصطلحالذي ترجم إىل العربية تارة مبعىن الرتبية،وأخرى 

Administration   ،تارة إىل اإلدارة الرتبوية،وأخرى إىل اإلدارة التعليمية باعتبار أ�ما يعنيان شيئا واحدا

وذلك صحيح إال أن الذين يفضلون استخدام مصطلح اإلدارة الرتبوية يقصدون التماشي مع االجتاهات الرتبوية 

اليت تفضل استخدام تربية على تعليم باعتبار أن الرتبية امشل وأعم من التعليم،وان وظيفة املؤسسات احلديثة 

           التعليمية هي الرتبية الشاملة،و�ذا تصبح كلمة اإلدارة الرتبوية مرادفة لإلدارة التعليمية.    

                             ة) واإلدارة املدرسية؟الشق الثاين من السؤال:ما الفرق بني اإلدارة التعليمية (الرتبوي

من الكتب العربية اليت حتمل عنوان " اإلدارة املدرسية " ولكنها تتناول مستويات من  يالحظ أن هناك العديد

 Administration اإلدارة فوق املستوى اإلجرائي(املدرسة).ويبدو أن ذلك اخللط بني اإلدارة التعليمية

Educationnelواإلدارة املدرسية School Management  يرجع إىل أن كثريا من الكتب األجنبية اليت

يعرفها املربون ودارسو اإلدارة املدرسية ـ حبكم أن اإلدارة املدرسية يف تلك البيئات متثل أهم وحدة يف اإلدارة 

لقرارات ألن النظام التعليمي يف تلك التعليمية ،وتتمتع حبريات كثرية يف التصرف ، وتقوم بأدوار رئيسية يف اختاذ ا

ويف حقيقة األمر فإن مصطلح اإلدارة التعليمية خيتلف عن اإلدارة املدرسية من حيث  .الدول نظم ال مركزي

األعمال واملسؤوليات العليا يف اجلهاز التعليمي ،فاإلدارة التعليمية تعين.املستويات،واألعمال،واالختصاصات
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كالتخطيط،حتديد األهداف العامة،وضع املناهج،السلم التعليمي،مواعيد االمتحانات،تقدمي املركزي والالمركزي  

املساعدة املادية والفنية لإلدارة املدرسية،وإمدادها بالقوى البشرية الالزمة،واإلشراف والرقابة على اإلدارة املدرسية 

الوزارة،مهمته التنسيق بني سياسة الرتبية  لضمان سالمة التنفيذ،ويرأسها على مستوى الوزارة وزير عضو يف جملس

للدولة.وتعترب إدارة التعليم يف املناطق من األجهزة اإلشرافية والقيادية واإلدارية ملساعدة  والتعليم مع السياسة العامة

نظمة اإلدارة التعليمية العليا،بل هي اإلدارة التعليمية املصغرة اليت تشرف على تنفيذ السياسة املرسومة وفق األ

   .                                    والقوانني

أما اإلدارة املدرسية،فهي اجلهاز القائم على تنفيذ السياسة التعليمية ، ويقوم على رأسها مدير ترتكز مسؤولياته يف 

 ةتوجيه املدرسة لتؤدي رسالتها كاملة حنو أبنائها مع تنفيذ اللوائح واألنظمة الصادرة عن الوصاي

�ذا فإن اإلدارة املدرسية تعترب جزءا من اإلدارة التعليمية،وصورة مصغرة لتنظيما�ا،وإسرتاتيجية حمدودة ترتكز فيها و 

 .                                                فعاليتها،والعالقة بينهما عالقة اخلاص بالعام

                                                خصائص اإلدارة المدرسية الناجحة-3- 3-4

                                                 أن تكون متماشية مع الفلسفة االجتماعية والسياسية للبالد -

أن تتسم باملرونة،وأال تكون ذات قوالب جامدة وثابتة،وإمنا ينبغي أن تتكيف حسب مقتضيات املواقف وتغري  -

 .                                                                                 الظروف

                         أن تكون عملية،مبعىن أن تتكيف األصول واملبادئ النظرية حسب مقتضيات املوقف -

                  أن تتميز بالكفاءة والفاعلية،ويتحقق ذلك باالستخدام األمثل لإلمكانات املادية والبشري -

                                  أهداف اإلدارة المدرسية-4- 3-4

                               .                                 مالسعي للوصول إىل حتقيق أهداف الرتبية والتعلي -

                   ووجدانيا واجتماعيا بناء شخصية التلميذ (الطالب ) بناء متكامال علميا وعقليا وجسميا -

 .تنظيم وتنسيق األعمال الفنية واإلدارية يف املدرسة تنظيما يقصد منه حتسني العالقات بني العاملني يف املدرسة -

                               تطبيق ومراعاة األنظمة اليت تصدر من اإلدارات التعليمية املسؤولة عن التعليم -

 .يه استخدام الطاقات املادية والبشرية استخداما علميا وعقالنيا مبا حيقق زيادة الكفاءة اإلنتاجيةتوج -

 .                                              وضع خطط التطور والنمو الالزم للمدرسة يف املستقبل -

                                         يةإعادة النظر يف مناهج املدرسة ومواردها وأنشطته ووسائلها التعليم -

 .                                            اإلشراف التام على تنفيذ مشاريع املدرسة حاضرا ومستقبال -
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            العمل على إجياد العالقات احلسنة بني املدرسة والبيئة اخلارجية عن طريق جمالس اآلباء واملعلمني -

                      النشاطات املدرسية اليت تساعد على منو شخصية التلميذ (الطالب) منوا اجتماعيا توفري -

                                        التعاون مع البيئة يف حل ما يستجد من مشكالت تعاونا فعاال وإجيابيا -

                                             :أهمية اإلدارة المدرسية-5- 3-4

ليس هناك موضوع أكثر أمهية من موضوع اإلدارة،ذلك ألن مستقبل :يقول تشارلس بريد عن أمهية اإلدارة 

فاإلدارة املدرسية هي  احلضارة اإلنسانية ذا�ا يتوقف على قدرتنا على تطوير علم وفلسفة وطريقة ممارسة اإلدارة.

ملضيئة اليت حترك كل موظف يف دائرة حمدودة منظمة من أجل جمهود متميز وعمل مستمر وإنتاج اإلشعاعات ا

                                  .متواصل يف أقصر وقت ممكن وبأقل جهد

املسميات كعصر الفضاء،وعصر الكمبيوتر،وعصر التغري التحديات و  من لقد اتسم العصر الذي نعيش فيه بالعديد

إذ ال يوجد .،واالنفجار املعريف،ولعلنا ال خنطئ إذا أطلقنا عليه تسمية أخرى وهي ( عصر اإلدارة العلمية)السريع

نشاط أو اكتشاف أو جهد يلفت األنظار إال وكانت وراءه إدارة،وتستند اإلدارة املدرسية يف أمهيتها على قواعد 

وراء وجود اإلدارة وضرور�ا يف أي جهد مجاعي أساسية،وهذه القواعد تشكل يف جمملها الفلسفة األساسية من 

                                                                               ذي أهداف حمددة

تلزم اإلدارة لكل جهد مجاعي،وهذا يعين أن اجلهود البشرية سواء كانت صغرية أو كبرية،تصبح القاعدة األولى :

                      فها يف غياب تنظيم لتنسيقها وتوجيهها ومتابعتهاعاجزة عن حتقيق أهدا

اإلدارة نشاط يتعلق بإمتام أعمال بواسطة آخرين ، األمر الذي يظهر دور اإلداري يف توجيه مجيع القاعدة الثانية :

                           اجلهود حنو اهلدف من أجل بلوغ األهداف بأيسر الطرق،وأقل التكاليف

  .االستخدام األمثل للموارد املادية والقوى البشريةالقاعدة الثالثة:

ترتبط اإلدارة املدرسية ارتباطا وثيقا بقوانني الدولة والسلطة التشريعية فيها،حىت ال حيدث تناقض القاعدة الرابعة :

 تتجه أهداف اإلدارة املدرسية حنو حتقيق بني ما �دف إليه اإلدارة املدرسية وبني ما �دف إليه الدولة ، وحىت

                                                                              للدولة األهداف العامة

إشباع احلاجات والرغبات اإلنسانية داخل املدرسة وخارجها عن طريق املواءمة بني مصلحة القاعدة الخامسة :

 .                                                                                  ةالفرد ومصلحة املدرس
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  :   وظائف اإلدارة المدرسية -6- 3-4

"اإلدارة املدرسية الناجحة هي اليت حتدد املعامل وترسم الطرق وتنري السبيل أمام العاملني يف امليدان للوصول إىل      

هي اليت ترسم الوسائل الكفيلة مبراجعة األعمال ومتابعة النتائج متابعة هادفة مما هدف مشرتك يف زمن حمدد،و 

يساعد على إعادة النظر يف التنظيمات واألنشطة والتشريعات وتعديلها،أو إعادة النظر يف أساليب التنفيذ اليت 

إلدارة املدرسية مل ).ومنه فا225،ص1990ميكن عن طريقها حتقيق األهداف املنشودة."(أمحد إبراهيم أمحد،

ينظر إليها كجهاز لتطبيق اللوائح والتشريعات املدرسية وحفظ النظام بل أصبحت وظيفتها أكثر مشولية واتساعا 

واهتماما جبميع اجلوانب اإلدارية والفنية واإلنسانية وأصبحت املسؤولة عن حتقيق أفضل النتائج بأكفأ الطرق وأقل 

  وظائف اإلدارة املدرسية فيما يليجهد بشري ممكن،وميكن إجياز أهم 

:أي حتديد ما هي األهداف اليت جيب متابعتها خالل فرتة زمنية مستقبلية،وماذا جيب أن تفعل لكي  التخطيط-

  حتقق هذه األهداف. 

:وهو تقسيم العمل بني أفراد املؤسسة مع تفويضهم السلطات والصالحيات الكافية للقيام باملهام املوكلة التنظيم-

  هم بأقل وقت وجهد وتكلفة ومن أهم عناصره:إعداد اخلريطة التنظيمية وحتديد العالقات بني املتعاملنيإلي

:ويعين به إصدار التوجيهات والتعليمات للمرؤوسني باألعمال اليت جيب القيام �ا،وموعد أدائها، التوجيه-

وضوعة لتحقيق اهلدف من جهة والتنفيذ والتوجيه عنصر مهم من عناصر اإلدارة،فهو حلقة االتصال بني اخلطة امل

  من جهة أخرى،ولذلك جيب أن يعطى ما يستحق من اهتمام. 

:وتعين قياس األداء مقارنة باألهداف،وحتديد أسباب االحنرافات،واختاذ اخلطوات التصحيحية كلما دعت الرقابة-

  احلاجة لذلك،ومن عناصر الرقابة ما يلي : 

  كمية وزمنية ونوعية حمددة .  متابعة العمل يف ضوء معايري - 

  تقومي األداء من خالل مقارنة األهداف احملددة والنتائج احملققة  - 

  تصحيح املسار.  - 

:ويتمثل يف توحيد اجلهود وتعزيزها بني خمتلف املستويات اإلدارية من القاعدة إىل القمة والعكس،وما التنسيق-

  يلي :يعجل على حتقيق أهداف املنظمة.ومن عناصره ما 

  حسن االستعمال واالستفادة من املوارد املالية واملادية والبشرية  - 

خلق مناخ صحي تربوي مبين على التعاون والتنسيق واملشاركة يف اختاذ القرارات وضمان انسياب العالقات بني  - 

  خمتلف املتعاملني الرتبويني 
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  اختزال الوقت والتكلفة واجلهد. - 

يل والفصل لوظائف اإلدارة،إال أ�ا ال ميكن أن تُرى منفصلة عن بعضها يف احلياة "وبالرغم من هذا التحل   

اليومية،فهذه العناصر غالبا ما تظهر مندجمة مع بعضها،ويف احلقيقة فإن االندماج اخلفي لوظائف اإلدارة هو 

غالبا ما يكون ما جيعل الكثريين يرتددون يف قبول املفهوم العلمي لإلدارة،خصوصا أن النشاط اإلداري 

).يف اإلدارة املدرسية احلديثة اليت تشهد تطورا 21،ص2001متشابكا أو معقدا."(جودت عزت عطوي،

  ملحوظا يف فلسفتها و يف أهدافها واليت أصبح التلميذ فيها حمور العملية التعليمية . 

جمرد تسيري شؤون املدرسة سريا  شهدت السنوات األخرية اجتاها جديدا يف اإلدارة املدرسية،فلم تعد وظيفتها وقد 

روتينيا،ومل يعد هدف مدير املدرسة احملافظة على النظام يف مدرسته،والتأكد من سري املدرسة وفق اجلدول 

املوضوع،وحصر حضور وغياب التالميذ،والعمل على إتقا�م للمواد الدراسية،بل أصبح حمور العمل يف هذه 

الظروف واإلمكانات اليت تساعد على توجيه منوه العقلي والروحي والبدين اإلدارة يدور حول التلميذ وتوفري كل 

واالجتماعي،واليت تساعد على حتسني العملية الرتبوية لتحقيق هذا النمو،كما أصبح حمور العمل يف اإلدارة 

                                          املدرسية يدور حول حتقيق األهداف االجتماعية اليت يدين �ا ا�تمع

وهكذا أصبح حتقيق األهداف الرتبوية واالجتماعية حجر األساس يف اإلدارة املدرسية بعد أن كانت ضائعة وسط 

االهتمام بالنواحي اإلدارية،وال يعين هذا التحول يف وظيفة اإلدارة املدرسية التقليل من شأن النواحي اٌإلدارية،بل 

هذه العملية الرئيسية،وقد كان هذا التغيري يف وظيفة اإلدارة املدرسية نتيجة  يعين توجيه الوظائف اإلدارية خلدمة

لتغري النظرة حنو العملية الرتبوية.فقد أظهرت البحوث والدراسات النفسية والرتبوية أمهية الطفل كفرد وأمهية الفروق 

احي،حيث أكدت الفلسفات الفردية،وأوضحت أن العملية الرتبوية عملية منو يف شخصية الطفل من مجيع النو 

الرتبوية التقدمية أن الطفل كائن إجيايب نشط،كما أظهرت دور املدرس واملدرسة يف توجيهه ومساعدته يف اختيار 

اخلربات املربية اليت تساعده على منو شخصيته،وتؤدي إىل نفعه ونفع جمتمعه،وكانت نتيجة هذه اآلراء التقدمية 

مام باألعمال الروتينية إىل االهتمام بالطفل،وضرورة مساعدته للتمتع بطفولته،وحل حتول اإلدارة املدرسية من االهت

 .                               مشكالته اليومية ،وإعداده ملسئولياته يف حياته احلاضرة واملستقبلية يف ا�تمع

مع فقد أقام ا�تمع املدارس بادئ األمر كما تغري االجتاه حنو اإلدارة املدرسية نتيجة تغري وظيفة املدرسة يف ا�ت

  .حلياة الكباروأوكل إليها تربية أبنائه،وفهمت املدرسة وظيفتها على أ�ا نقل الرتاث الثقايف هلؤالء األبناء إلعدادهم 

كما فهمت أيضا أ�ا ممكن أن تقوم �ذه الوظيفة بعيدا عن ا�تمع ، بعيدا عن مشكالته،وأمانيه،وأهدافه،وقد   

ظهر يف السنوات القليلة املاضية مفهوم جديد لوظيفة املدرسة وهو ضرورة العناية بدراسة ا�تمع واملسامهة يف حل 
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 .                                                       مشكالته وحتقيق أهدافه

وكانت نتيجة هذا املفهوم زيادة التقارب واالتصال واملشاركة بني املدرسة وا�تمع فقامت املدرسة بدراسة 

مشكالت ا�تمع،وحماولة حتسني احلياة فيه،جبانب عنايتها بنقل الرتاث الثقايف،وتوفري الظروف اليت تساعد على 

  .إبراز فردية الطفل

  أنماط اإلدارة المدرسية :-7- 3-4

لإلدارة املدرسية أمناط متعددة يطبع كل واحد منها املناخ السائد فيها،وعلى بيئتها االجتماعية وعلى أداء         

  كل عنصر فيها،ومن أشهر هذه األمناط ما يلي :  

  :( الديكتاتورية أو التسلطية )  اإلدارة األوتوقراطية

حلزم والتطبيق الصارم للوائح والقوانني دون استشارة باقي األعضاء،وتعترب يسود مناخها التشدد وا

اإلدارة األوتوقراطية أن السلطة اإلدارية مفوضة إليها من سلطة أعلى منها مستوى،لذا تعمل على تطبيق 

م،مما يقتل التعليمات حبذافريها،وتعمل دائما على حفظ النظام واالنضباط التام،ومعاقبة كل من مّس �ذا النظا

املبادرات لدى املدرسني وال حيفزهم على العمل،وحيّد من عملية االتصال الرتبوي داخلها،ويعيق العالقات 

الرتبوية بني أطراف العملية التعليمية.ويف"ضوء املعطيات السابقة يعترب النمط اإلداري األوتوقراطي من األمناط 

املعاصر ألنه يهدم شخصية العاملني ويعوق بنائها ومنوها  اإلدارية املرفوضة من وجهة نظر الفكر اإلداري

ويسبب القلق واالضطراب يف نفوس العاملني وتنعدم فيه وحدة العمل اإلنساين بني مدير املدرسة واملدرس 

  ). 25،ص2001والتلميذ،وهذا ما يتعارض  مع روح الرتبية احلديثة." (جودت عزت  عطوي، 

  اإلدارة الديمقراطية :-

ز هذا النمط بالسماح للجميع باملشاركة يف اختاذ القرار وتنفيذه وسيولة اإلعالم،وتبادل اآلراء ويتمي

والثقة واالحرتام،مما يساعد على احلركة والنشاط واملبادرة يف تنفيذ وأداء األعمال " وللتلميذ قيمة حبد ذاته  

مجيع التالمذة الذين يعملون ضمن إطار فهو حمور العملية الرتبوية يف هذا النمط وفيه تكافؤ الفرص أمام 

املساواة املطلقة ... فجميع أفراد ا�تمع املدرسي متساوون يف ممارسة حقوقهم والنقد الذايت واألسلوب 

 ).38،ص2002  العلمي،هو األسلوب املتبع يف حل املشكالت."(زكية إبراهيم كامل،نوال إبراهيم شلتون

أساس احرتام شخصية الفرد وأنه غاية يف حد ذاته،فتعمل على تشجيع  كما تقوم اإلدارة الدميقراطية على

فردية التالميذ وأعضاء اهليئة التدريسية،وتعمل على التعرف على حاجا�م ومتطلبا�م حملاولة تلبيتها وفق 

  :   أهداف املدرسة،و يعترب هذا النمط من أكثر األمناط إتباعا يف اإلدارة املدرسية نظرا لألسباب التالية
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النمط الدميقراطي يشجع على املبادرات سواء من طرف التالميذ أومن هيئة التدريس مما يظهر مواهبهم  - 

  واستعدادا�م.

  انتشار الفلسفة الرتبوية الدميقراطية وتطبيقها على العمل يف املدارس. - 

  د السياسيات والربامج. أن أداء الفرد وإنتاجيته يتأثر مبدى اشرتاكه يف عملية اختاذ القرارات وحتدي - 

  إن هذا النمط خيلق جو يسوده االطمئنان وتبادل اخلربات واألفكار مما يزيد من إنتاجية املدرسة. - 

  إن الرتبية ترتبط بالدميقراطية ارتباطا وثيقا وتسمح هلا بالنمو ألن البيئة اليت تسودها تكون بيئة تربوية صحية. - 

  اإلدارة المتساهلة :-

ط تتوفر احلرية املطلقة ألعضاء التنظيم أثناء تأدية مهامهم بذلك وتنعدم السيطرة على يف هذا النم

املرؤوسني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة،وتعم الفوضى والتسيب والالمباالة وخرق للنظام وتطبيق القوانني،مما 

د املرجو من العملية ينتج عنه جو يسوده التوتر والقلق الذي ال يساعد على اإلنتاجية وحتقيق املردو 

التعليمية،وال يبعث على احرتام ا�موعة لشخصية القائد،مما يكون له اآلثار السلبية على عالقات العمل،وما 

  ينجم عنها من تأثري على التلميذ وخاصة يف اجلوانب الروحية واالجتماعية واالنفعالية. 

جندها على النحو الذي أشرنا إليه وقد جند  من خالل عرضنا لألمناط الثالثة لإلدارة املدرسية،فقد 

كل واحد منها أخذا جبانب معني من اآلخر بقدر،وقد جتمع يف إدارة بني هذه الثالثة أمناط،إال أن النمط 

الدميقراطي،كما أشرنا سالفا أكثر انتشارا.وما جيب اإلشارة إليه أن للقائد دور أساسي يف إتباع أي منط  ألن 

تنعكس كذلك على نوعية ومنط القائد وتأثريه على حتقيق أهداف املدرسة،وهذا الرأي هذه األنواع نفسها 

يؤكده أرجرز بقوله " إن القادة األكفاء الذين يقدرون على التصرف يف مناذج قيادية عديدة وخمتلفة معتمدين 

ب منط إداري يف ذلك على املطالب الفعلية للموقف اإلداري،فاإلدارة تستمد من املوقف وكل موقف يتطل

معني هو االلتزام باهلدف الذي يرمسه املعلمون و�ذا يبتعد املدير الفعال عن الرئاسة ويصبح مستشارا 

 ).29،ص2001للمعلمني يطلبون خربته ومشورته."(جودت عزت  عطوي،

 :                                اإلجرائية لإلدارة المدرسية الميادين- 8- 3-4

تعمل اإلدارة املدرسية على تنفيذ واجبا�ا من خالل عدد من ميادين العمل،اليت مت تصنيفها يف سبع جمموعات    

  رئيسية وهي : 

  .                                                          عالقة المدرسة بالمجتمع-

ية األبناء،ويتوقف جناح املدرسة يف حتقيق هذه األهداف أنشأ ا�تمع املدرسة خلدمته وحتقيق أهدافه يف ترب       
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على مدى ارتباطها العضوي با�تمع الذي توجد فيه،واضعة يف اعتبارها خصائص هذا ا�تمع وإمكاناته،ومدى 

طموحه وتطلعاته،وما يتوقعه ا�تمع منها،وربط أبناء ا�تمع باملدرسة من خالل برامج خدمة البيئة وبرامج تعليم 

واملدرسة ال تستطيع أن تعيش مبعزل عما يدور ،الكبار وتبصري أبناء ا�تمع باألنشطة واجلهود اليت تقوم �ا

حوهلا،بل إن كثريا من املشكالت اليت تواجه العملية التعليمية داخل املدرسة،وقد تكون احللول الالزمة هلا تقع 

التنظيمات املساعدة مثل جمالس اآلباء واملعلمني وا�الس خارج إطار املدرسة،وهلذا أنشأت اإلدارة املدرسية بعض 

املدرسية،بدافع إجياد قنوات اتصال دائمة بني املدرسة وا�تمع احمللي،مما ييسر على املدرسة القيام بوظائفها حنو 

                                    . خدمة ا�تمع وتربية أبنائه الرتبية املالئمة

 .                                                            اهجتطوير المن -

ويقصد به تطوير العملية الرتبوية من حيث األداء واحملتوى،وهذا يعين أن تعمل املدرسة باستمرار على تطوير     

على املدرسة ضرورة  أسلوب أدائها والطريقة اليت تعلم �ا التالميذ،وتطوير حمتوى ما تعلمه هلم،وتفرض هذه املهام

مالحقتها للتطورات احلديثة باستمرار يف ميدان الرتبية،وما يستجد فيه من اجتاهات حديثة،وطرائق وأساليب 

مبتكرة،وال شك أن تطوير العملية الرتبوية من حيث احملتوى وطرق التدريس والتقومي وغريها حيدث نتيجة للنمو 

 .                                هم من القائمني بشؤون العملية الرتبويةاملهين يف مفاهيم ومهارات املعلمني وغري 

                                                   شؤون التالميذ-

تقوم اإلدارة املدرسية بتوفري خدمات تعليمية وصحية واجتماعية متنوعة للتالميذ،فهي إيل جانب إشرافها على 

داخل الفصول الدراسية،�تم بالتوجيه الفردي للتالميذ الذين قد يعانون من مشكالت تنظيم العمل املدرسي 

التحصيل واملتابعة املدرسية،وذلك بتوفري برامج اإلشراف والتوجيه الالزم هلم،كما تؤدي أيضا خدمات يف جمال 

كالت األسرية اليت حل املشكالت االجتماعية للتالميذ مثل مشكالت التكيف االجتماعي داخل املدرسة واملش

قد يعاين منها بعضهم وتؤثر على أدائهم التحصيلي،وتعمل اإلدارة املدرسية كذلك على توفري اخلدمات العالجية 

الالزمة للتالميذ املرضى وتنظيم عملية الكشف الطيب الدوري للتالميذ للتأكد من عدم وجود مشكالت صحية 

                                                               تعوق عملية النمو السليم هلم

                                                                  شؤون العاملين -

يعترب جمال شئون العاملني من أهم امليادين عمل اإلدارة املدرسية،ويتعلق هذا امليدان بتوفري القوى البشرية     

يذ الربامج التعليمية،ووضع الشروط واألسس املناسبة الختيارهم وتوجيههم،وتوزيعهم على املؤهلة الالزمة لتنف
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جماالت العمل املختلفة واإلشراف عليهم،وتقوميهم،وتوفري فرض النمو املهين هلم،وإعداد السجالت اخلاصة �م 

 .                                                                        واالحتفاظ �ا،وغري ذلك

                                                        المبنى المدرسي والتجهيزات-

وإدارته وصيانة وتوفري مجيع ،من امليادين اهلامة لإلدارة املدرسية عملية أإلشراف على املبىن املدرسي           

اسب وأدوات تعليمية بسيطة أو معقدة حسب ما يتطلبه املستوى التجهيزات الالزمة للعملية التعليمية من أثاث من

 .                                                                        التعليمي الذي تقدمه املدرسة

                                                           التمويل وإدارة األعمال -

واإلشراف على ,درسية مبجال العمل يف ميدان إعداد ميزانية املدرسة ، وتوزيع ميزانية املدرسةختتص اإلدارة امل

                                                                      عمليات شراء بعض احتياجات املدرسة

من أجل حتقيق األغراض واألهداف املنشودة،  يتعلق البناء التنظيمي بالعالقات املتبادلة بني العاملني وبني التنظيم

ويتضمن هذا اجلانب عناصر رئيسية يف مقدمتها املفاهيم املتعلقة بالبناء التنظيمي الرمسي والبناء التنظيمي غري 

الرمسي والسلطة واملسؤولية والرقابة وقنوات االتصال،ومن مظاهر الضعف يف البناء التنظيمي إنفاق جهد ووقت  

نب إدارة املدرسة يف املسائل الطارئة واألمور الروتينية وتضارب القرارات وتداخل االختصاصات كبري من جا

 .  وضعف فعالية االتصال،وهو ما يتطلب من إدارة املدرسة مراجعة بنائها التنظيمي وإعادة النظر فيه بروح جادة

  العالقات اإلنسانية في المدرسة االبتدائية:-4

العالقات اإلنسانية واليت تسمى أحيانا العالقات بني األشخاص،هي جمموعة التفاعالت االجتماعية         

والنفسية  اليت تنشأ من اتصال الفرد باآلخرين وهي صورة تعكس لنا مناذج الشخصية،واألبعاد االجتماعية بني 

ه املوضوعية،ويعطينا فهما واضحا للسلوك األفراد ومبلغ عمق الوجدان العاطفي،لذلك فإن حتليلها له داللت

اإلنساين،وطبيعته املشكالت الفردية واجلماعية وا�تمعية اليت ترجع إىل عوامل تتصل بطبيعة العالقات،ال سيما 

وأن كل ما جيري يف احلياة االجتماعية،ينتهي يف أخر حتليله إىل طبيعة العالقات بني األفراد وهي ال تعين الكلمات 

وا�امالت بني األفراد،بل هي أكثر من ذلك،فهي حسن التعامل معهم  وتفهمهم  وتقديرهم وتقدير الطيبة 

  .طاقا�م وإمكانيا�م ودوافعهم وحاجا�م،وحسن استغالهلا يف جو حيفزهم على العمل والتعاون املتبادل
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  أنواع العالقات اإلنسانية :- 4-1

ية  وتعددت بسبب األسس واملعايري اليت ينطلقون منها ألي تصنيف  اإلنسان اختلفت تصنيفات العلماء للعالقات

    وفيما يلي أمهها :

  العالقات التلقائية و التعاقدية :

"اجتــه فريــق مــن العلمــاء إىل دراســة العالقــات االجتماعيــة مــن خــالل دراســتهم ألشــكال ا�تمعات،نــذكر       

تـونيز  بـني شـكلني مـن أشـكال ا�تمعـات مهـا:ا�تمع احمللـي  من بيـنهم فردبنانـد تـونيز و أميـل دوركامي.وقـد ميـز

وا�تمـــع العـــام، ويتصـــف األول بعالقـــات تلقائيـــة،والثاين بعالقـــات تعاقديـــة،والعالقات التلقائيـــة تســـيطر عليهـــا 

العواطــف الوجدانية،واملشـــاركة اجلماعيــة وختضـــع لســـلطات الضــوابط غـــري الرمسية،كالــدين والعـــرف والتقاليـــد،أما 

عالقــــات التعاقدية،فتحـــــددها التشـــــريعات والقــــوانني وتســـــيطر عليهـــــا النزعــــات االنتهازية،ولـــــذلك تقـــــوم علـــــى ال

 (عبـــــــــد اهللا الرشـــــــــدان.التشـــــــــكك واالرتيـــــــــاب واحلـــــــــذر املتبـــــــــادل خاصـــــــــة بـــــــــني أبنـــــــــاء اجلماعـــــــــات املختلفة."

  ).187-186.ص1999

  العالقات األولية و الثانوية :

حاول بعض العلماء تصنيف العالقات،وفقا لنوع االتصال والتفاعل بني األفراد نذكر منهم العامل األمريكي         

  تشارلز كويل الذي ألف كتاب عن التنظيم االجتماعي،مـيّــــــز فيه بني نوعني من العالقات مها :

  العالقات األولية و العالقات الثانوية :

ة،هي عالقة الوجه لوجه، وهي مباشرة، تتسم بالعمق واخلصوصية والكلية والدوام النسيب،مثل العالقات األولي      

 األسرة  وتالميذ القسم الواحد أما العالقات الثانوية فهي عالقة غري مباشرة،وتتحكم فيها القواعد املوضوعية،

وتتصف بأ�ا غري شخصية وغري ،والنظم القائمة يف اجلماعة،وتتصف بالسطحية،والعمومية والنفعية واجلزئية

  مباشرة،وغالبا ما حتكمها اللوائح و األنظمة الرمسية و القانون .

  العالقات األفقية والرأسية:

جرت العادة على تقسيم العالقات اإلنسانية وفقا لبناء املراكز وأساليب االتصال يف اجلماعة إىل       

لجماعات املتماثلة،أو بني األشخاص الذين يشغلون مراكز توعني:أفقية ورأسية  وتنشأ العالقات األفقية ل

متجانسة،كجماعات األصدقاء وزمالء الدراسة رفاق العمل أما العالقات الرأسية فتنشأ أصحاب املراكز العليا 

  والدنيا يف اجلماعة .
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  العالقات المجمعة و المفرقة:

اجته فريق من العلماء إىل التفرقة بني العالقات على أساس ما حتدثه من تقارب،أو تباعد بني األفراد                    

الطرق -واجلماعات،نذكر من بني هؤالء عامل االجتماع األمريكي ويليام جراهام مسنر،وقد وضع مسنر كتابا بعنوان

ماعات مها:اجلماعة الداخلية واجلماعة اخلارجية،واجلماعة األوىل ،ميز فيه بني نوعني من اجل1906سنة -الشعبية

اليت ينتمي إليها اإلنسان ويرتبط بأفرادها،ويتشرب عادا�ا وتقاليدها ويتمثل لقيمها ومعايريها إىل درجة أن تذوب 

تعترب غريبة عنه  شخصيته يف شخصيتها،فيعرب عنها بالضمري حنن،و اجلماعة الثانية هي اليت ينتمي إليها اإلنسان،و 

  ولذلك يعرب عن أفرادها بالضمري هم .

ويذهب مسنر إىل وجود نوعني من العالقات ا�معة و العالقات املفرقة.فالعالقات ا�معة  هي اليت تؤدي إىل      

  ذلك.تقوية الروابط بني أفراد اجلماعات الداخلية اجتاه اجلماعات اخلارجية بينما العالقات املفرقة تعمل عكس 

  أهمية العالقات اإلنسانية : - 4-2

بــدأ االهتمــام �ــال العالقــات اإلنســانية يف التنظــيم مــن خــالل األحبــاث الــيت قامــت �ــا مدرســة العالقــات      

اإلنسانية وعلى رأسها أحباث  إيلتون مـايوا و زمالئـه."واليت أجريـت يف شـركة وسـرتن الكـرتك،و مسيـت بتجـارب 

،وتعتــرب تلـك التجـارب نقطـة البدايــة 1932وقــد اسـتمرت لغايـة عـام   1927 -1924هـارثون  مـا بـني عـام 

  ).28.ص1999وليد هوانه،علي تقي،لتحريك  ومنوا العالقات اإلنسانية يف اإلدارة."( 

فقد حاولوا من خالل تلك التجارب املتواصلة واليت كانت �دف إىل الكشف عن العالقة بني الظروف املادية  

للعمل وأداء و إنتاجية العمال "وقد وجد هؤالء الباحثون أن العالقات الشخصية املتداخلة ختلق نوعا من 

يف زيادة اإلنتاجية،وأن احلافز املادي ليس العامل  املسؤولية اجلماعية اليت حتفز على العمل،وأن الرقابة ال تدخل هلا

األهم يف زيادة اإلنتاج،بل أن االهتمام بشخصية العامل ومشكالته ومشاركته يف اختاذ القرار،وتوفر جو من الثقة 

) 90-89،ص ص1997والعالقات اإلنسانية اليت تربط العاملني مبؤسستهم يزيد من اإلنتاج".(السلمي على،

رز الدراسات يف هذا ا�ال اليت قام �ا (رسيس ليكرت ).وانتهت إىل األمهية احليوية للجانب وكذلك من أب

اإلنساين يف خلق البيئة الصاحلة والعادلة واالجيابية،واليت تقع مسؤوليتها األوىل على املديرين املشرفني لتوفري التفاهم 

حتريك سلوك العامل للمشاركة يف حتقيق األهداف.وبعد هذه  املتبادل والتعاون املشرتك واملشاركة االجيابية من شأ�ا

الدراسات "بدأ اإلداريون بدراسة أمهية العالقات اإلنسانية و االجتماعية يف حقل التعليم يف جمال الرضا الوظيفي 

يف توضيح برغ يف نظريته اليت أمساها نظرية العاملني واليت تتعلق بالدوافع اجتاه العمل قد أسهم هرز للعاملني  و 
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وتصنيف احلاجات عند اإلنسان وأثرها على الرضا الوظيفي.حيث �تم هذه العالقات يف خلق جو اجتماعي 

يساعد على التعاون والتكامل بني عناصره وتلبية حاجا�م،ويف نفس الوقت حتقيق أهداف هذا التنظيم.وإضافة 

  ).110- 109.ص ص2001ت عزت عطوي،جودإىل هذا ميكن إبراز أمهية العالقات اإلنسانية فيما يلي:(

  املسامهة يف جناح املؤسسة،وحاجات األفراد العاملني - 

  إصباغ الصفة االجتماعية باإلضافة إىل الصفة الرمسية على املؤسسة .   - 

  حتسني العالقات بني الرئيس و املرؤوس.  - 

 لنجاحها وليست هناك مؤسسة، فضال على أن للبيئة الصحية للعالقات داخل املؤسسة  تشكل عنصرا هاما    

ميكنها أن تنجح،دون أن يكون أداؤها جيدا وبدون أن تقدم يف أدائها وإجنازها،وسوف تفشل إدارة املؤسسة يف 

العمل بكفاءة،وتتحقق أهدافها إذا كان العاملون ال يتمتعون بوالء للمؤسسة اليت ينتمون إليها،وال يشعرون بأ�م 

وبسلوكا�م وخاصة يف  ل الرتبوي أل�م قدوة لتالميذهم،والذين هم كثريو التأثر �مأسرة واحدة،وخاصة يف ا�ا

  املرحلة الثانوية،اليت يستطيع التلميذ احلكم فيها على من حوله .

  عناصر العالقات اإلنسانية : - 4-3

  تتضمن العالقات اإلنسانية العناصر الرئيسية التالية :

يق أهدافها  وتضمن حسن أداء عامليها عليها بتوفري املناخ  الذي يساعد : حىت تستطيع املؤسسة حتقالحاجات 

على إشباع حاجيا�م،وحتقيق رغبا�م حىت يصبح سلوكهم أكثر إنتاجية،وأكثر تعاونية مع اآلخرين،ومن املفكرين 

ية واليت تقوم على الذين نادوا بأمهية هذا، أأنٍس ،هريزبريغ،ملاسلو،هذا األخري الذي وضع نظرية احلاجات االنسان

أساس" أن للفرد عدد من احلاجات األساسية ، حددها خبمس حاجات هي:(حامد احلرفة مع خنبة من 

 )16، ص1980األخصائيني  ،

 احلاجات املادية الفيزيولوجية - 

 حاجات احلماية والطمأنينة واألمن  - 

 احلاجات االجتماعية.  - 

 احلاجة إىل التقدير. - 

 احلاجة إىل االجناز.  - 
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للحاجة % 80وقد أعطى ماسلو النسبة املئوية الالزمة يف كل هذه احلاجات للحصول على الدافع كالتايل : 

  لألخرية . %10للرابعة ،  %40للثالثة  % 50للثانية ،  70%األوىل ، 

يسميه  إن اإلنسان  يف إدراكه ملا حييط به ال يرى جواهر الواقع،ولكنه يفسر ما يراه من وجهة نظره،مثاإلدراك :

  .واقعا  أي أن اإلدراك عملية ينظم فيها األفراد انطباعا�م احلسية،مث يفسرو�ا لتعطي معىن لبيئتهم

ال ميكن فهم أي  بناء أو تنظيم مبعزل عن فهم القيم اليت حتكم ذلك البناء والتنظيم واليت يتمثلها أعضاءه القـــيم :

و اإلجياب،وإن اختالف القيم وتناقضها بينهم قد ختلق يف سلوكهم وممارسا�م،وهي حتكمه سواء بالسلب أ

صراعات واختالفات بينهم مما يؤدي إىل عرقلة عملهم،ويؤثر على شبكة العالقات اليت تربطهم،وهذه القيم كما 

هو معلوم تبىن من خربات اإلنسان يف حياته العامة وجتاربه،ومن أبعاده املعرفة،ويف إطار معتقداته وثقافته 

،وما قيل عن أي تنظيم يقال على املدرسة باعتبارها،تنظيما ،لذا فإن قيم األفراد دينامكية وليست ثابتة وتنشئته

اجتماعيا رمسيا كما رأينا يضم جمموعة من العناصر الفاعلة،والذين بطبيعة احلال هم خليط خيتلفون يف األفكار 

فات  والفروق  تقلل الكثري من املشاكل اليت واالنطباعات،وتقديرهم لألمور،وإن تفهمهم وإدراك هذه االختال

  حتدث بسبب ذلك وبإمكا�ا اكتسا�م قيم ومبادئ تتماشى مع طبيعة عملها ووظيفتها.

 جمموعة من األساليب اليت يتعلمها الفرد كي يكتسب بواسطتها القدرة على التكيف مع بيئته،:االتجاهات

ال تولد مع الفرد وإمنا يكتسبها من خالل جتاربه احلياتية منذ  والتعامل مع غريه من األفراد،ومثلها مثل القيم

وعن ما حوله،لذا فإن للمدرسة واجلو السائد له بتكوين صورة وأحكاما عن ذاته طفولته،وهذه االجتاهات تسمح 

  �ا،دور كبري يف تكوين هذه االجتاهات وخاصة يف اجتاهات التالميذ حنوها. 

لـك بغـرض إشـباع حاجـة  هـو توجيـه سـلوك اإلنسـان و دفعـه حنـو القيـام بعمـل معـني  وذ: احلـافز الدافعيـة والحـوافز

تعترب معرفـــة ،و و للحـــوافز آثارهـــا علـــى زيـــادة اإلنتـــاج فهـــي حتـــرك جهـــود األفـــراد حنـــو أهـــداف معينـــة.أو جتنـــب ضـــرر

عية هـــي حالـــة داخليـــة الدافعيـــة إىل العمـــل،أو ملـــاذا يعمـــل النـــاس  املـــدخل الرئيســـي لفهـــم العالقـــات اإلنســـانية،والداف

اللفظي،وهـي طاقـة  معقدة ال تالحظ مباشرة  بل يتم مراقبتها علـى السـلوك البشـري سـواء يف جانبـه اللفظـي أو غـري

خلـق هـذه  وبالتـايل فـإن للبيئـة االجتماعيـة للمدرسـة دور كبـري يف.داخلية تنشط األفراد وحتـركهم علـى األداء واإلنتـاج

  م على التحصيل الدراسي.وحتفيزهالدافعية لدى تالميذها 

تتطلب العالقات اإلنسانية معرفة دينامية اجلماعة،ويقصد �ا بناء اجلماعة وتركيبها معرفة دينامية الجماعة:

 والعالقات اليت حتكمها،والتفاعل السلوكي واالجتماعي بني أفرادها،واملعرفة �ذه الديناميات مهمة لرجل اإلدارة،
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 توجيها سليما قائما على املعرفة العلمية املوضوعية �ا.لذا فعلى اإلدارة املدرسية حىت ميكنه من توجيه اجلماعة

وعلى رأسها املدير،أن يكون ملما بتلك الديناميات وخاصة ديناميات مجاعات التالميذ لنجاح يف عمله،أي يف 

  حتقيق أهداف املدرسة و الرفع من مردودها الدراسي .

لـداعي لسـرد هـذا العنصـر أي العالقـات اإلنسـانية يف هـذا الفصـل  علـى أسـاس أن مـا ويف األخري قد يبدوا أنـه      

يهمنا يف هذه الدراسة  هو العالقات املدرسية،ولكن إذا نظرنا إليها مـن زاويـة أخـرى " جنـد أن املؤسسـات التعليميـة 

يــة  الــيت توصــل إليهــا البحــث بوجههــا احلــايل،وال ســيما االبتــدائي،يف حاجــة كبــرية إىل االســتفادة مــن احلقــائق العلم

وال بد ملـدير االبتدائيـة و أسـاتذ�ا،أن يكـون إطالعهـم كافيـا علـى حقـائق العلـم املتطـورة،وأن ،يف هذا ا�ال،العلمي 

يعملــوا جبــد علــى تطبيقا�ــا ميــدانيا ليتحقــق النجــاح احلقيقــي يف جمــال العمــل الرتبــوي يف جــو مــن التفــاهم والتعــاون 

  ).بتصرف159.ص2001(جودت عزت عطوي، ية مبختلف أطرافها مرتابطة و متماسكة ".جبعل اجلماعة الرتبو 

وبالرغم من أن  موضوعنا األساسي وبالذات هو عالقة التلميذ بباقي العناصر الفاعلة يف البيئة االجتماعية  

  للمدرسة إال أننا ال ميكننا من فهم هذه العالقة إال بالتعريج على ما سبق.

  قات اإلنسانية في المدرسة :إطار العال- 4-4

يتكون جمتمع املدرسة أساسا من الذين يعطون العلم  والذين يستقبلونه،وهو على هذا النحو جمتمع له استقراره    

النسيب،وتنظيمه االجتماعي املتمثل يف توزيع أفراده على أساس املراكز اليت يشغلو�ا،واألدوار اليت يقومون 

االجتماعية أساسا يف ضوء هذا التنظيم االجتماعي،وما فيه من تفاعل اجتماعي  �ا،ويتشكل إطار العالقات

  متميز ويتضمن هذا اإلطار خمتلف العالقات القائمة بني أفراد ا�تمع املدرسي،و ميكن توضيح ذلك فيما يلي :

  العالقة بين التالميذ( جماعة الرفاق بالمدرسة) : –

تشري مجاعة الرفاق لصحبة متكافئة مع التلميذ يف العمر واجلنس واخللفية االجتماعية واالهتمامات         

واالنشغاالت،واملواقف التعليمية املتشا�ة ،وخاصة  أولئك الذين يدرسون يف مؤسسة تعليمية واحدة،ومستوى 

ة،بالرغم من أن هناك من يرى أن تأثريها."يربز يف دراسي واحد،وهلا تأثري كبري على التلميذ يف مراحل سنه املختلف

سن ما قبل املدرسة حيث يطرأ على سلوك اللعب عند الطفل تغيري ظاهر، يتمثل يف االنتقال من اللعب االنعزايل 

  )Meghribi Abelghani  , 1985, P 17 إىل اللعب االجتماعي"( .

ة يف فرتة املراهقة،اليت يكون فيها التلميذ شديد التأثري إال أن هذا ال يعين تأثريها يف فرتات الحقة،خاص     

جبماعة رفاقه باملدرسة،وباملعايري والقيم اليت حتكمها من خالل عملية التفاعل والتأثري املتبادل الذي حيدث 
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ن على بينهم،وينمي من خالله التلميذ مهاراته وقدراته ويطرح انشغاالته  واحتياجاته وتساعده  يف كثري من األحيا

حل مشكالته العالئقية  مع احمليطني به يف أسرته،أو مدرسته أو عمله،وعندما يبدأ إدراك مثل هذه املكاسب 

االجتماعية والنفسية،يشعر عندئذ بأنه اكتسب رؤى ومنطلقات فلسفية حول وجوده،ويدرك أمهيته يف النسيج 

عالقة التالميذ يبعضهم البعض تنعكس يف وأحكامها عليه."إن ي،ألنه يرى ذاته يف هذه اجلماعة االجتماع

تفاعلهم،يف األنشطة التعليمية املختلفة سواء  كانت داخل حجرة الدرس أو خارجها،فقد يكون تفاعل إجيايب 

يأخذ مظاهر احلب واملشاركة،أو تفاعل سليب يأخذ مظاهر الكره والتفرقة،كما تتحدد عالقا�م على أساس 

م العقلية والنفسية واالجتماعية واجلسمية  لذلك فواجب املدرسة كبيئة أعمارهم  ومراحل منوهم،وحاجا�

اجتماعية  هو بذل اجلهود لتهيئة بيئة سليمة،تتشكل فيها مجلة العالقات االجيابية،ومن بينها عالقة التعاون،عالقة 

 .2007راد زعيمي،(مالتنافس الشريف،عالقة مودة وتفاهم،وعالقة وئام واحرتام متبادل،عالقة صداقة وغريها."

ويشجع التعاون املتبادل بني مجيع التالميذ،مهما  ،وذلك من أجل خلق مناخ  يساعد على التمدرس) 134ص

كان مستواهم العقلي والنفسي واجلسمي واالجتماعي،ويسمح هلم بتلبية حاجا�م،ويفجر طاقا�م  ومواهبهم 

ل املعارف واخلربات مع اجلماعة،والشعور باألمن وحيفزهم على التحصيل  وتعويدهم على العمل اجلماعي،وتباد

والطمأنينة واالنتماء إليها،خاصة يف مرحلة التعليم الثانوي اليت يكون فيها التلميذ شديد التأثر بزمالئه،نتيجة 

اجا ملرحلة املراهقة اليت مير �ا،وطبيعة النمو االجتماعي الذي حيدث له يف هذه الفرتة وجيعله  أكثر احتكاكا واحتي

لألصدقاء  والرفقة  وبناء العالقات معهم،من أجل التحاور والتشاور الدائم معهم يف مجيع أموره،على أساس أن 

هلم اهتمامات وانشغاالت مشرتكة  إضافة إىل أمهية هذه املرحلة التعليمية اليت حتضره إىل نيل شهادة البكالوريا 

مع زمالئه وتبادل اخلربات واملراجع،وما إىل ذلك ولكن ما  وااللتحاق باجلامعة مما حيتم عليه العمل اجلماعي

أجل التحضري لدروسهم  واملراجعة أي من ل ما جيتمع التالميذ هلذا الغرض نالحظه يف مدارسنا يف الوقت احلايل،ق

يف  والتحصيل،بقدر ما جيتمعوا على االهتمام بأمور خارج مدرستهم.ولوسائل اإلعالم واالتصال احلديثة دور كبري

 حفظ النظام، ضعف جهاز الرقابة املسؤول عنو  م يف هذه املرحلةهلوخاصة يف غياب متابعة أوليائهم ذلك،

  ومتابعة التالميذ يف املؤسسة التعليمية .

  عالقة المدرسين مع بعضهم البعض :  -

ية و أضرارها،هي "املدرسة الناجحة هي اليت يكون املدرسون فيها على وفاق تام،ومن أبلغ اآلفات الرتبو     

 دوة) أمام أعينهم،اخلالفات اليت حتدث بني املدرسني واليت ترتك آثارها السيئة على التالميذ،وهم يشهدون (الق



73 
 

يتبادلون التهم ويهتمون بالتشهري والتجريح لبعضهم البعض،هذه املدرسة اليت تضم هذا النوع من وعلى مسامعهم 

اخلط الرتبوي السليم،وعن الغايات اليت وجدت من أجلها،وميكن أن املدرس،هي يف طريقها إىل االحنراف عن 

(حممد . يتحقق جناح املدرسة إذا كان هلا سياسة مرسومة وخطة موضوعية،توزع فيها املسؤوليات على املدرسني

).حسب القوانني والتشريعات املدرسية اليت تنظم ذلك،ويف إطار جو من التعاون 40،ص1994أيوب الشحيمي،

 جمال اختصاص  هو جديد يف امل،وتبادل اآلراء واخلربات،وخاصة يف التعامل مع التالميذ،ومع املنهاج وكل ماوالتك

م ويدفعهم وقناعا�م بأمهية دورهم وتكاملهم،وبأن يكونوا قدوة حسنة لتالميذهم،وسبب حيفزهكل واحد منهم،

ا هو معلوم فإن هناك عالقات رمسية تربطهم يف وغرس القيم و املبادئ  وغايات الرتبية فيهم،وكمللعمل واملثابرة،

إطار التشريع املدرسي،واليت تكون من خالل ا�الس املنصبة،وخاصة جملس التعليم،وجملس األقسام،وخمتلف 

ا�الس األخرى،كالندوات الرتبوية وعالقات غري الرمسية حتدث نتيجة االحتكاك الدائم فيما بينهم و خاصة يف 

  يت جتمعهم،ويتبادلون فيها احلوار والنقاش .قاعة األساتذة ال

  :  عالقة اإلدارة المدرسية بالتالميذ -

"إن العالقة اليت تربط مدير املدرسة مع املعلمني و الطالب،تتحدد عليها بصورة ال تقبل الشك مدى تطور    

صيا�م،وضمان جناحهم املدرسة بصورة عامة،وتطور املعلمني املهين االجتماعي،وعمل الطالب اجلدي لتطور شخ

وسعيهم حنو مستقبل أفضل وهذه العالقة اليت نتحدث عنها مع مدراء املدارس تتكون وتتطور وتقوم على أساس 

.ص 2001عمر عبد الرحيم نصر اهللا،مراكزهم اليت يشغلو�ا  واألدوار اليت يقومون �ا يف ا�تمع املدرسي."(

التواصل ،فقط تكون عالقات مباشرة  اوغري مباشرة و هذا يرجع .وتأخذ أشكاال خمتلفة يف )278- 277ص

لطبيعة عمل املدير الذي ال يسمح له بالتواصل املباشر و الدائم مع التالميذ ، إال يف مناسبات خاصة ، ووفق 

بالضبط وحفظ  العالقة اإلدارية والرتبوية اليت حدد�ا النصوص التشريعية الرمسية يف املؤسسات الرتبوية،سواء املتعلقة

املؤرخ 778النظام و االلتزام مبواعيد الدراسة،أو االهتمام بنظام املدرسة،واحرتام العالقات "كما جاء يف القرار رقم 

واملتعلق بنظام اجلماعة الرتبوية والذي يعمل على تنظيم احلياة اجلماعية داخل املؤسسة وضبط .10/91/ 26يف 

وفيما خيص جانب العالقات مع التالميذ  فقد جاء يف املواد .ة مبختلف أطرافهاالعالقات بني أعضاء األسرة الرتبوي

يطلب من التلميذ  يف إطار تنظيم احلياة اجلماعية وتوفري ظروف العمل املالئمة باملؤسسة   41التالية: املادة

شاور والتحاور بني التالميذ : تقوم عالقة الت42االمتثال لقواعد النظام واالنضباط املعمول �ا كما جاء يف املادة  

ينبغي للتالميذ :43وإدارة املؤسسة عن طريق مندويب األقسام الذين ميثلو�م طبقا للتنظيم اجلاري به العمل واملادة 

أن يتحلوا بالسلوك احلسن مع مجيع املعلمني واألساتذة وأفراد األسرة الرتبوية داخل املؤسسة وخارجها وأن يتعاملوا 
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عبد الرمحان ملودة واالحرتام و روح التعاون،وأن يتجنبوا كل أنواع اإلساءة واالهانة املعنوية و املادية." فيما بينهم با

)  من نفس القرار واليت تنظم 57.52.51.50.48.47.45.44،"وكذا املواد  ()296.ص2000بن سامل، 

بالنظام األساسي الداخلي للمؤسسة بدورها حياة التالميذ داخل املؤسسة التعليمية واليت حتثهم على االلتزام 

ويلتزمون  ،والذي خيضع له كافة التالميذرد ذلك أيضا يف القانون الداخليواالنضباط داخلها كما و  والتقيد به

بالتعليمات اليت جاء ت فيه،و ميكنه متابعة عمل التالميذ ومواظبتهم من خالل العمل اليومي الذي ينقل بأمانة 

العمل خالل اليوم  ويعكس احلياة الداخلية للمؤسسة،من حيث املذاكرة واإلطعام وصدق جمريات الدراسة و 

)باإلضافة إىل استغالل 102،ص 2002أحسن لبصري،والنوم،وما يعرتي ذلك من أعمال وأنشطة خمتلفة."(

قوم املدير خمتلف ا�الس املنصبة يف املدرسة واليت من أمهها جملس األقسام و جملس التأديب،جملس التعليم،كما ي

بزيارة األقسام الدراسية ولو مرة يف الفصل خاصة األقسام النهائية املقبلة على الشهادات الرمسية من أجل 

.لذا فإن لإلدارة املدرسية دور كبري يف حتقيق أهداف املؤسسة تشجيعهم وحثهم على العمل والسماع النشغاال�م 

من خالل إدراك حاجا�م النفسية  ة للتمدرس احلسن لتالميذهاالتعليمية من خالل التنشئة االجتماعية املناسب

وحتفيزهم على العمل األكثر ومتابعة املتأخرين  ا�م وإمكانا�م ومكافأة ا�دينوالعمل على تنمية قدر ومتطلبا�م 

واإلرشاد هلم دراسيا،وكذا متابعة احلاالت السلوكية  والكثريي الغياب ملعرفة األسباب من وراء ذلك،وتقدمي النصح 

وإحساسهم باالهتمام واخلوف على مستقبلهم الدراسي واملهين.وهنا تظهر العالقات اإلنسانية ،وإحاطتهم بالرعاية

  واالجتماعية  اليت تربط التلميذ باإلدارة املدرسية وأعضائها ومن خالل التفاعل الرتبوي معهم.

للمؤسسة تأثري كبري على التلميذ.وتعترب هذه العملية من أهم كما أن إلشراك التالميذ يف التنظيم الداخلي       

العمليات اليت أمهلها املشرع املدرسي،عدا اعتبار التلميذ عضوا من األعضاء املنتخبون يف جملس التوجيه والتسيري 

تنظيم اليت من أمهها إبداء الرأي يف الوالذي حيدد مهامه،و  26/02/1991 املؤرخ يف 151املنصب بالقرار رقم 

العام للمؤسسة،وتقدمي االقرتاحات من طرف أعضائها لتحسني ظروف العمل املدرسي وتضافر اجلهود لتحقيق 

األهداف املرسومة للمؤسسة باإلضافة إىل دراسة األمور املالية من ميزانية التسيري وكذا البيئة الفيزيائية 

لثانوي اليت يستطيع التلميذ فيها إبداء رأيه يف كثري للمؤسسة.ولكن يبقى ذلك غري كايف وخاصة يف مرحلة التعليم ا

  من األمور و بشكل مباشر يف األمور املتعلقة بتمدرسهم ويكون يف كثري من األحيان مفيدا بتقدم أفكارا نرية.
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  عالقة المعلم ( األستاذ ) بالمتعلم ( التلميذ ) : -

دين،وهو الصانع الذي تعهد إليه األمة بشرف تنمية شخصية املعلم هو القائد الثاين يف أي جمتمع بعد الوال       

أبنائها تنمية متكاملة متزنة بقدرته على التأثري فيهم وإدراكه ألصول فنه ومبمارسته لتلك األصول عن فهم وإميان 

مشكالت برسالته وأمهيتها وخطور�ا،ففي العقدين اآلخرين من القرن العشرين أصبح ينظر إىل املعلم على أنه مركز 

وهذا بالطبع يرجع لوضعه اخلاص يف العملية التعليمية فهو العنصر األكثر احتكاكا  يف نفس الوقتبية وحلوهلا الرت 

مباشرة بالتلميذ يف املوقف التعليمي وخاصة داخل الصف أو القسم الذي يقضي فيه التلميذ أكثر وقته يف 

لعالقات القائمة يف املؤسسة التعليمية وأعقدها،ومن املواضيع املدرسة. لذا تعترب عالقة التلميذ باملدرس من أهم ا

اليت نالت اهتمام الكثري من الباحثني،وخاصة من ناحية العالقات الصفية اليت أخذت حيز كبري من حبوثهم أكثر 

طة من اهتمامهم بالعالقات اليت حتدث خارج الصف،وخاصة يف املرحلة الثانوية واليت تظهر أكثر من خالل األنش

املدرسية املختلفة ،ففي هذه املرحلة قد يصادف التلميذ صعوبات خمتلفة خالل مساره الدراسي سواء كانت نفسية 

أو تربوية تؤثر على اندماجه باملؤسسة الرتبوية عامة وبقسمه خاصة مع أساتذته،مما يؤثر على مردوده الدراسي 

سة،ليس لكونه عاجزا عن املتابعة بسبب ضعفه يف والتعليمي وهذا التأثري قد جيعله عرضة للفصل من املدر 

التحصيل الدراسي فحسب ولكن لعدم تفهم احمليطني به لالستجابة لالحتياجات اليت تتطلبها مرحلة النمو اليت 

مير �ا،وخاصة من طرف مدرسيه،فاالضطراب يف اجلو املدرسي والتوتر الذي يسود عالقة التلميذ بأستاذه تؤدي 

كيف مع عناصر بيئته املدرسية ، مما قد حيدث له مشكالت خمتلفة يعيشها يف مرحلة املراهقة قد به إىل عدم الت

تؤثر على متدرسه.لذا باتت االضطرابات العالئقية يف هذه املرحلة بني األستاذ والتلميذ من املشكالت اليت تؤرق 

لتأديب وال استدعاء األولياء أصبح بإمكانه مسؤويل املؤسسات التعليمية و كل العاملني �ا،فال الطرد وال جمالس ا

  حل املشكلة و إزالة اخلالف. 

ومما الشك فيه أن األستاذ أول من توجه إليه أصابع اال�ام يف هذه القضية و ال خيفى على أحد أن كراهية     

املدرس أن ال يركز التلميذ للمعلم ينتج عنها كراهيته للمادة  وحىت للدراسة  واملدرسة بشكل عام.لذا وجب على 

فقط على مستوى التحصيل لدى تالميذه مهمال بذلك اجلوانب النفسية واالجتماعية. فال تربطه بتالميذه إال 

عالقة التلقني و�ذا يفقد اجلو املدرسي عامال مهما يف بناء التلميذ على حنو متكامل وباألخص يف خلق جو 

ي إليه ويربز من خالله إمكاناته املختلفة .وإن صدور نوع من اجتماعي يشرتك فيه التلميذ ويتفاعل معه وينتم

التفرقة يف املعاملة بني التالميذ يكون هلا أثار من الصعب تغيريها أل�ا تؤثر على تصرفات وسلوكات التالميذ 

 داخل و خارج املدرسة    ويدعم لديه النفور من الدراسة  " فمن الصعب على املعلم أن يدير صفا دراسيا ال
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ومناخ نفسي واجتماعي يتسم باملودة الرتاحم والوئام واملناخ العاطفي ... واملناخ ه عالقات إنسانية سوية تسود

الرتبوي الذي يشجع على التعلم يف وجو ودي غري انتقامي يشعر معه التلميذ بأنه يستطيع أن جيرب وخيطئ 

هذا األمان وخيشى معه التلميذ من وقوع عقاب  ويصحح أخطاءه ويتعلم منها.بعكس اجلو الذي ال يتوفر فيه مثل

املعلم عليه بني حلظة وأخرى ألقل خطأ أو سهو أو تقصري".(حممد عبد الرزاق شفشق،هدى حممد الناشف، 

  )15، ص 2000

فكثريا ما يالحظ املدرس سلوكا غري الئق من طرف التلميذ،قد يكون أمرا تافها،ورمبا يكون ميال من التلميذ     

يبدو عليه يف وقت ما من العام  –أو أكثر  –مرحا،أو يكون حبا يف الظهور.وجند عادة يف كل فصل تلميذا ليبدو 

الدراسي أعراض مشكلة، تتمثل يف سلوكه و اجتاهاته غري االجتماعية.و مثل هؤالء جيب متابعتهم وتفهم حالتهم 

ل جيب توجيههم و إرشادهم إىل السلوكات دون إظهار الغضب أو التذمر منهم  مما يزيد من عنادهم و متردهم ب

  املرغوب فيها،وتصحيح أخطائهم .

إن شعور التلميذ باالهتمام ومتابعة مشكالته و حماولة التعرف على مسببا�ا يعزز لديه الثقة بنفسه أكثر     

  ويتولد عنده اإلحساس باحلب اجتاه األستاذ ومادته واملدرسة بصفة عامة .

سابقا أن هناك خصائص شخصية ومهنية جيب أن يتصف �ا املدرس،حىت يستطيع النجاح يف  لذا وكما رأينا     

مهنته وقد بينت عدة دراسات أهم تلك اخلصائص باالعتماد على آراء الطالب يف مدرسيهم،ومن أشهر تلك 

يف والية كولورادو  الدراسات،الدراسة اليت قام �ا وليامسون،"حيث طلب من ألفني من طالبه يف املرحلة الثانوية 

أن حيددوا له املدرسني األكفاء وغري األكفاء ممن تعاملوا معهم معربني عن أسباب إصدارهم ملثل تلك األحكام 

وقد حلل وليامسون النتائج اخلاصة باملدرسني األكفاء مث أدرجها يف القائمة التالية تبعا لتوزيعهم التكراري: 

وعدم التحيز،احرتام     اسة يف التدريس،حث الطالب على العمل،العدل االهتمام بالطالب،إدارة الفصل،احلم

  ).82.ص2003رشيد محيد العبودي،رأي الطالب. " (

ومنه فاملدرس يتحمل القدر األكرب بالنسبة لعمل التلميذ وحسن متدرسه،إال أنه ال يغيب عن أذهاننا حىت ال      

نظلم املعلم،وهو أنه ال ميلك العصا السحرية كما يقال فيشري �ا إشارة متكنه يف حلظة من إيقاظ مجيع احلاضرين 

على التكيف وحيفزهم على حب العمل والتحصيل وجب  بأجسادهم وملا كان عليه أن يرأف بتالمذته ويساعدهم

عليهم ومن جانبهم احرتامه وتقديره ومساعدته على أداء مهامه على أكمل وجه باإلصغاء واملتابعة وإجناز ما 

يطلب منهم من واجبات وفروض،والتحلي بروح املسؤولية،لذا فإن االتصال بينهما جيب أن يكون قائما على 
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فإذا كانت املدرسة هي الرتبة اليت يرتعرع فيها التلميذ،فإن العالقات .ف وامليول املشرتكة للجماعةاخلربة ووحدة اهلد

الرابطة بني خمتلف األطراف مبنزلة الشمس والضوء بالنسبة للحياة،والتسلط يف العمل الرتبوي من أي جانب عبارة 

وية ليست جمرد كلمات طيبة أو عبارات عن صقيع على األشجار.إن العالقات اإلنسانية داخل املؤسسة الرتب

جماملة تقال،وإمنا هي إضافة إىل ذلك تفهم عميق لقدرات التالميذ وطاقا�م وإمكانا�م وظروفهم ودوافعهم 

وحاجا�م،واستخدام كل هذه العوامل يف حتفيزهم على العمل معا كجماعة تسعى لتحقيق هدف واحد يف جو 

  .يسوده التفاهم والتعاون والتجاوب

  معوقات المدرسة االبتدائية: -5

 رغم ما حققته املنظومة الرتبوية من توسع ومن إجنازات وما شهدته من تعديالت وحتسينات عرب مسري�ا،     

مازالت رهينة مشاكل أثرت على مردودها الدراسي،واليت كان من أمهها اإلخفاق والفشل املدرسي الذي يعترب 

كفاءة النظام التعليمي فكلما قلت نسبته كان هذا دليال على فعاليته وكفاءاته مؤشر من املؤشرات الدالة على  

،ملا لوحظ البتدائيوقد مس كل مراحل التعليم وخاصة مرحلة التعليم ااملختلفة،وكلما زادت كان العكس  بعناصره

اب الفشل الدراسي فيه من ارتفاع لعدد الراسبني واملتسربني.وبشكل عام فإن خمتلف التصنيفات اليت تدرس أسب

واليت من املفروض أن يطلع عليها املدرسون وكل من سينخرط يف خطة الدعم الرتبوي،عادة ما تصنفها إىل ثالثة 

 :                                                 جمموعات أساسية

  .والنفسيةاألسباب الذاتية اليت ترتبط بالتلميذ:وهي األسباب احملايثة لبنيته اجلسمية - 

األسباب اخلارجية اليت تعود لبيئة التلميذ : واليت تؤثر يف أداء التلميذ من اخلارج وتشكل حميطه االجتماعي - 

 .والثقايف

  . األسباب اخلارجية اليت تعود للمدرسة والنظام التعليمي واليت تشكل حميطه الرتبوي-

ي ،ملقتضيات منهجية حبثة ودون التقليل بطبيعة احلال وإذا اكتفينا باحلديث عن األسباب املدرسية للفشل الدراس

  : من أمهية وخطورة العوامل األخرى،سنجدها كثرية لعل من أمهها

  .تكدس الفصول وسوء ظروف العمل- 

  .عدم مالءمة الربامج- 

  .ظروف العمل يف الوسط القروي- 

الدرس) يف عملية التعلم وتأثري  وفضال عن هذه العوامل ، فإن أمهية املناخ االجتماعي داخل الفصل ( حجرة

  :بعض عناصره يف أداء املتعلمني،خاصة تلك اليت ينتبهون إليها ويتفاعلون معها،ومنها
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ما يسود بني التالميذ من عالقات ودية أو حمايدة أو عدوانية.ويعترب املناخ العدواين داخل الصف،مناخا منفرا - 

  .وماللتعلم أو لالستمرار يف القصف ويف املدرسة عم

  نوع التنظيم داخل الصف والذي قد حيول دون حرية احلركة والتواصل بني التالميذ. - 

سيادة جو التنافس الشديد قد يسهم يف زيادة حاالت العدوان بني التالميذ و الشعور بالتفوق والتفرد، مما جيعل - 

   .جو الصف خاليا من التعاون واألمن

مما قد يتيح �موعة من التالميذ الفرصة الستغالل قو�م يف السيطرة على التباين يف أعمار التالميذ وأجسامهم،- 

  .الضعاف منهم

  طول املقررات يف مجيع املواد وتكدس بعضها بشكل غري متوازن ؛- 

  العطل السنوية(عطله �اية الطورين األول و الثاين وعطل األعياد الدينية والوطنية ) ؛  -

ارس بشكل مجاعي حىت قبل االنتهاء من املقرر،للتهيؤ لالمتحانات خاصة غياب التالميذ ومغادر�م املد -

  بالنسبة لتالميذ املرحلة الثانوية؛ 

  إخالء املؤسسات وإفراغها لتنظيم االختبارات املوحدة؛  -

  انشغال املدرسني باحلصص املخصصة لتصحيح االختبارات والجتماعات جمالس الصفوف؛ - 

  . لسنة الدراسية يف العديد من املؤسسات والتوقف عن الدراسة السابق ألوانهالبداية املتأخرة نسبيا ل -

  اإلخفاق المدرسي :  - 5-1

 تعين كلمة اإلخفاق لغويا،أخفق،خيفق،إخفاقا،أخفق الرجل يف طلب حاجة،إذا مل حيصل عليها.        

التعليمي،التسرب،الرسوب،التخلف الدراسي،اإلهدار  تبط مبفاهيم عديدة كالفشل،التأخرواإلخفاق الدراسي مر 

رغم إن هلذا  ،1960،ولكنه مل يستعمل إىل غاية 1950الدراسي.وهو مصطلح حديث ظهر �ذه التسمية يف 

ولكن مبصطلحات مشا�ة.وهو عموما حالة من حاالت عدم التكيف  املصطلح استعماالت منذ زمن بعيد

علومات،واملعارف اليت تقدم للتالميذ،وذلك ألسباب ذاتية ومبفهوم أدق هو عدم القدرة على استيعاب امل.املدرسي

وبيداغوجية واجتماعية واقتصادية،أثرت على قدرات التالميذ،وجعلتهم غري قادرين على استيعاب الربامج التعليمية 

لتوافق املقدمة هلم،مما يضطر بعضهم إلعادة السنة أو االنقطاع النهائي عن الدراسة.وهذا يعين أنه يعرب عن عدم ا

الدراسي لدى التلميذ نتيجة ألسباب ذاتية خاصة به،وأسباب موضوعية قد تعود ألسرته أو مدرسته أو 

حميطه،يعيق مساره الدراسي وحتصيله وبالتايل تؤدي إىل إخفاقه.يف حيــن يعرفه البعض على أنه عجز املنظومة 

يونسكو) على أنه عبارة عن إهدار حيدث للنظام الرتبوية على حتقيق أهدافها وغايتها املسطرة.وتعرفه منظمة (ال
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التعليمي مؤثرا يف كفاءته ونامجا عن عاملي ترك املدرسة مبكرا أو الرسوب أو اإلعادة. ومن التعاريف السابقة 

  نستخلص أن اإلخفاق الدراسي عبارة عن إهدار أو فاقد تعليمي يؤثر على مردود النظام الرتبوي.

اليت تشكل حمور اهتمام الباحثني يف جمال الرتبية والقائمني على التعليم سواء  لذا اعترب من أهم القضايا

نتيجة  يف اجلزائر،أو يف بلد آخر،ملا خيلفه من آثار سلبية سواء على التلميذ أو األسرة،أو املدرسة أو ا�تمع،

  لألعباء اليت تتحملها الدولة من حيث الزيادة يف اإلنفاق على التعليم. 

  سرب المدرسي:الت - 5-2

مشكلة التسرب املدرسي من املشاكل الكبرية اليت �دد النظام التعليمي وتؤثر على مدى كفاءته        

وفعاليته،فهو إهدار تربوي وتأثريه سلبيا على مجيع نواحي ا�تمع وبنائه،فهو يزيد من حجم األمية والبطالة 

،ويزيد من اإلتكالية واالعتماد على الغري يف توفري ويضعف البنية االقتصادية اإلنتاجية للمجتمع والفرد

االحتياجات،ويزيد من حجم املشكالت االجتماعية من احنراف األحداث واجلنوح،كالسرقة واالعتداء على 

اآلخرين وممتلكا�م مما يضعف خريطة ا�تمع ويفسدها،لذا كان يف مقدمة املسائل اليت حتظى باهتمام األوساط 

 فال خيلو واقعا تربويا من هذه الظاهرة،  افية يف العامل أمجع وموضع اهتمام فئات عديدة من الباحثنيالرتبوية والثق

إال أن نسبتها تتفاوت من بلد إىل آخر ومن مرحلة دراسية إىل أخرى وهي تعد مظهر من املظاهر السلبية للمردود 

جاءت مبعان متعددة: "تسرب، يتسرب،تسرب الدراسي.ولو جئنا لتعريف التسرب لغويا لوجدنا أن هذه الكلمة 

).أما 188،ص1991،املاء،سال القوم يف الطريق:تتابعوا اجلاسوس يف البلد،دخله خفية".(على بن هادية وآخرون

يف املعىن االصطالحي فقد أعطيت له عدة تعريفات حتمل يف معناها الفشل يف الدراسة أو االنقطاع عنها أو 

ملختلفة هلا فهي حتمل نفس الداللة.فهناك من يعرفه " أنه ظاهرة ترك املراهقني اهلجر،ورغم االستخدامات ا

واألطفال للمدرسة،أو انقطاعهم عنها لفرتات طويلة أو بصورة �ائية قبل وصوهلم إىل �اية املرحلة التعليمية اليت 

أن التسرب ميس خمتلف ). ويشري هذا التعريف إىل 348، ص2001يتواجدون فيها."(عمر عبد الرحيم نصر اهللا،

  املراحل العمرية أي خمتلف املراحل التعليمية.

وتعرف منظمة اليونسكو على أن ظاهرة التسرب املدرسي تتعلق بالتالميذ الذين ال ينهون دراستهم يف عدد    

م(سنوات السنوات احملددة هلا،إما أل�م ينقطعون عنها �ائيا،إما أل�م يعيدون قسما(سنة معينة) أو عدة أقسا

معينة).وهذا يعين أن التسرب ميس فئة التالميذ الذين ال يستطيعون مزاولة دراستهم يف اآلجال احملددة وفيما خيص 

  بالدنا، فهناك ثالث فئات : 
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سنة) خاصة يف  16وهم أولئك الذين ختلوا عن الدراسة مبحض إراد�م قبل بلوغ السن اإللزامي( الفئة األولى: - 

  الوسط الريفي.

سنة)بسبب نتائجهم 16وهم أولئك املرغمون على مغادرة مقاعد الدراسة بعد بلوغهم (سن  الفئة الثانية:- 

  الدراسية اليت ال تسمح هلم باالنتقال أو اإلعادة. 

  وختص خمتلف املستويات ألولئك الذين ينقطعون ألسباب مادية. الفئة الثالثة:- 

وعند حتليلنا هلذه الظاهرة ومدى اتساعها يف منظومتنا الرتبوية،فنجدها بعدما كانت تذكر يف السبعينيات         

كنموذج يف كل نشريات اليونسكو لنجاحها يف تطوير نسبة التمدرس بسرعة،وخاصة يف الوسط الريفي،وأكثر من 

بذلت تبقى رهينة ظاهرة التسرب املدرسي اليت  ذلك برفع نسبة متدرس البنت يف الريف،فإن كل ا�هودات اليت

تزيد وضع املدرسة تفاقمــا،وترهن بذلك استقرار ا�تمع حيث تسبب يف تسرب ورسوب آالف املتمدرسني على 

املستوى الوطين،وبذلك تؤثر على مرد وديتها،وعلى جناعتها وزيادة تكاليفها،وهذا ما تؤكده اإلحصائيات اليت 

. حيث قدر عدد املطرودين يف تلك 1998/1999قومي والتوجيه واالتصال للسنة الدراسية نشر�ا مديرية الت

تلميذ.إضافة إىل هذا ومن خالل حتليل مسار عينة من التالميذ وفق معايري حدد�ا منظمة  550.000السنة بـ:

لون إىل السنة يص %67تلميذ يلتحق مبقاعد الدراسة يف السنة األوىل أساسي، 100اليونسكو أنه  من بني 

دون أن يعيدوا %21منهم بعد أن أعادوا السنة مرة واحدة أو أكثر خالل مسارهم الدراسي،و %46التاسعة،و

بعد أن أعادوا السنة مرة واحدة أو  %31و،حيصلون على شهادة التعليم األساسي %39السنة ولو مرة واحدة،و

  .حدةأكثر خالل مسارهم،وال بدون أن يعيدوا السنة ولو مرة وا

من التالميذ الذين يلتحقون مبقاعد الدراسة يف السنة األوىل لن يصلوا إىل  %33يتضح مما سبق ذكره أن 

منهم مل حيصلوا على شهادة التعليم املتوسط و تتبلور آثار التكرار والتسرب  %61السنة الرابعة متوسط،و

يصلون إىل غاية السنة الرابعة متوسط الذين  % 67سنة من التمدرس لكل تلميذ من نسبة  13املدرسي بصرف 

سنوات فقط،وهذا يعين وكما أشرنا إليه سابقــا أن التسرب املدرسي يزيد عبئا على الدولة من  8بدال من صرف 

  حيث الزيادة يف مصاريف وتكاليف التعليم،كما له انعكاسات على مردود املدرسة اجلزائرية .

  الرسوب: - 5-3

له تبعا الختالف املقاييس التنظيمية يف كل بلد وتتفق تلك املفاهيم حول ومفهوم الرسوب خيتلف مدلو 

نقطة مشرتكة هي أن وصول املتمدرس إىل �اية املرحلة الدراسية بدون احلصول على شهادة ظاهرة تطرح مشكلة 

  حقيقية للنظام التعليمي وحىت للمجتمع ككل.
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انه احلد األدىن من املهارات واملعارف املتوقع وهو" يعين رسوب التلميذ يف السنة الدراسية لعدم إتق

إكسا�ا يف هذه السنة وبذلك يعيد نفس السنة الدراسية ويقوم بالدور السابق حىت يرفع إىل السنة التالية بعد 

). ويعرفه حممد أرزقي أبركان " بأنه نسبة  184،ص1998( مسرية أمحد السيد، جناحه يف �اية السنة الدراسية. "

،ص 1992رزقي أبركان،التلميذ يف القسم،وعامال نفس العمل الذي أداه يف السنة املاضية يف املدرسة."(يقضيها 

29.(  

ونالحظ أن جل التعاريف تتفق على أن الرسوب يشري إىل التالميذ الذين يعجزون علــى احلصول 

فيـه،وبالتايل اإلعادة،والرسوب واكتساب املعارف واملعلومات اليت تسمح هلم باالرتقاء إىل مستوى أعلى مما هم 

  ويتجلى ذلك من خالل االمتحانات.

يعترب الرسوب مظهر من مظاهر اإلخفاق املدرسي السلبية وهو بدوره يشكل أهدار داخل النظام 

التعليمي، هذا األخري الذي تتضافر عدة أسباب إلحداثه كما رأينا سابقا،إما أن تكون فردية،وإما أن تكون عائلية 

ساتية،وتداخلها قد يؤدي إىل جناحه أو فشله،وظهور مثل هذه املشاكل حيد من جناعة النظام الرتبوي أو مؤس

  ومردوده.  

  التأخر الدراسي- 5-4

 التخلف الدراسي،ويعرف الفشل الدراسي وهو نوع من  التأخر أو الدراسي التخلف البعض يطلق

أو  اجتماعية أو جسمية أو عقلية أسباب لكلذ يكون وقد التحصيل يف نقص تأخر أو بأنه حالة الدراسي

 هذا أسباب على التعرف على املدرس املتوسط،وجيب العادي املستوى دون التحصيل نسبة ختفض انفعالية

  ملواجهته. التخلف

  أنواع التأخر الدراسي-1- 5-4

خيتلف التأخر الدراسي من تلميذ إىل أخر ولكل نوع من التأخر الدراسي أسبابه وظروفه وسبل معاجلته، فعادة 

  ما يشري الباحثون والعاملون يف حقل الرتبية والتعليم أن التأخر الدراسي يظهر يف عدة صور وأشكال منها : 

املواد الدراسية األساسية منها أو الثانوية وهذا مرتبط  ويظهر يف ضعف التلميذ يف مجيع التأخر الدراسي العام : -

) وال  85– 70) ويف مراجع أخرى بني (90-70غالبا بالضعف العقلي حيث  يرتاوح نسبة ذكاء صاحبه بني (

ويتطلب هذا النوع من التأخر العالج الطيب، وغالبا ما  .يتعدى السنة الرابعة أو اخلامسة من التعليم االبتدائي

 .عالجه صعبيكون 
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وهو تأخر يشمل مادة أو مادتني قد تكونان أساسيتني كاحلساب أو التأخر الدراسي الجزئي أو الخاص : -

القراءة،نظرا لنقص القدرة فيها،لكن إذا ما وجد املتأخر سندا فسيتغلب على تأخره. ويف هذه احلالة يكون ذكاء 

  التلميذ متوسط أو يف حدود العادي.

حيث يقل حتصيل التلميذ عن مستوى قدرته على مدى فرتة زمنية طويلة،أي مبعىن الدائم :التأخر الدراسي  -

التأخر املرتاكم منذ سنوات دراسية سابقة. وقد يصاب فيها التلميذ بأمراض متكررة أو أمراض مزمنة كالصداع 

  اب بالتأخر الدراسي.والربو والسكري اليت جتعله يتغيب فرتة وأخرى فيرتاجع يف مردوده الدراسي وبعدها يص

وهو التأخر الذي يقرره الفحص الدقيق واملتابعة العلمية وجيعل احلكم على التلميذ  التأخر الدراسي الحقيقي : -

  صادقا وموضوعيا أو مبعىن آخر هو تأخر يرتبط بنفس مستوى الذكاء والقدرات .

حبيث يقل حتصيل التلميذ عن مستوى  وهو التأخر الذي يرتبط مبواقف معينةالتأخر الدراسي الموقفي :  -

  قدرته بسبب خربات سيئة مثل النقل من مدرسة ألخرى أو موت أحد أفراد األسرة.

يف هذا الشكل من التأخر الدراسي تكون قدرات التلميذ عالية، أما مستوى التأخر الدراسي الظاهري : -

ن جيتهد ويصبح من املتفوقني، أي مبعىن آخر هو حتصيله أو أداءه فيكون اقل من هذه القدرات وبإمكان التلميذ أ

  تأخر زائف غري عادي يرجع ألسباب غري عقلية وبالتايل ميكن عالجه.

  )120/ 119.ص ص2006ويعدد رشاد صاحل الدمنهوري التأخر الدراسي يف: (الدمنهوري رشاد صاحل ،

حسنة، وال يعاين من اضطراب حيث تكون قدرات التلميذ العقلية واجلسمية التأخر الدراسي الوظيفي :-

عضوي أو عصيب أو عقلي إمنا اخللل يكون من الناحية الوظيفية حيث تكون عوامل اجتماعية وتربوية وانفعالية 

  أدت إليه وهي :

التأخر الوظيفي االجتماعي (املتأخرون اجتماعيا) ويطلق عليهم أحيانا (احملرومون ثقافيا) أو (احملرومون تربويا )  - 

 ض سواء يف البيئات الريفية أم يفوعة من التالميذ الذين يعيشون يف مستوى اجتماعي وثقايف منخفوهم جمم

 األحياء الشعبية وغالبا ما يكون أباء و أمهات هؤالء التالميذ أميني ال ميول هلم حنو التعليم. 

التأخر الوظيفي االنفعايل (املضطربون انفعاليا):إن سوء العالقة بني الطفل ووالديه واضطراب األسرة وتصعيدها  - 

من أهم أسباب االضطرابات االنفعالية،حيث أن اخلالفات املستمرة بني الوالدين وانعدام التفاعل أو احلرمان من 
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التأخر الدراسي،وعلى عكس ذلك فإن وجود التفاعل بني األبوين غالبا ما يؤدي إىل اخنفاض مستوى التحصيل و 

  أفراد األسرة يساعد على النمو االنفعايل للطفل.

وهم جمموعة من التالميذ يعانون مشكالت جسيمة غري خلقية وتؤدي إىل التأخر المتأخرون أكاديميا : -

ض الوظائف العقلية وتفقد الطفل الدراسي منها اإلصابات الطارئة اليت بعض أجزاء املخ وتعطل بعض التأخر بع

 القدرة على النطق أو القراءة.

وبالرغم من كل ذلك فإن املتأخرين ألسباب وظيفية من املمكن االرتفاع مبستواهم التحصيلي إىل احلد الذي 

  يتماشى مع مستواهم العقلي. 

 : الدراسي التأخر أسباب-2- 5-4

 نفسية،أو اقتصادية،أو عوامل دراسية،أو عقلية،أو أسباب منها كثرية الدراسي التأخر عوامل أو أسباب أن احلقيقة

 :يلي ما احلصر ال املثال على سبيل منها وسنذكر اخل … اجتماعية

 : والمدرسية الدراسية األسباب-

 أو االبتدائية املرحلة يف سواء عام بشكل الدراسي التأخر رأينا التعليمية،ويف العملية يف الزاوية حجر املعلم يعد

 إذا املادة مدرس على أو الفصل معلم على األوىل الدرجة يف تقع تبعته الثانوية املرحلة التعليم املتوسط أو مرحلة

العقلية  التلميذ يف حياة أو املدرسي النظام يف آخر خلل هناك وليس ومقبوال معقوال الصف عدد طالب كان

 مواد عدة أو مادة يف مقصرين ولكنهم مداركهم يف طبيعيني وعاديني وتالميذ أطفاال وشاهدنا رأينا والعائلية،وكم

 بانشغال أو املادة يف تعليم عجزه املادة،أو يف جهله املادة،أو ملدرس كرههم وتأخرهم دراسية،وسبب تقصريهم

 يف يعمل أن فيضطر املعيشة غالء بسبب يكفيه ال كسبه،فراتبه أصبح لزيادة التدريس غري بأمور املدرس

 يسهل أمر كل ويبحث يف اإليضاح وسائل يهيئ البيتّية،أو الوظائف يصحح الغد،وأن حيضر دروس املدرسة،أن

 متاًما يكفيه ما املعلم يعطي أن جيب لذا.كامل اإلجناز منجزًا عمله يأيت حىت والرتبوية التعليمية مهمته عليه

  . عسريًا حسابا واملسلكي ويوالرتب التعليمي على عمله ذلك بعد حياسب وبسخاء،وأن

  :التالية النقاط يف املدرسية الدراسي التأخر مسببات أهم تلخيص وميكن   

 : األسرية األسباب-

 تقدم إحراز حنو يوجهها املمكن أن من كان اليت الطاقة خالهلا يستنفذ مدمرة حياة منزله يف الطالب يعيش

 ينقص أو يزيد مما اجتماعية،وثقافية،واقتصادية،وعاطفية من أوضاع األسرة له �يئه مبا الطالب يتأثر وكذلك دراسي
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 نفسي صراع إىل األبناء تؤدي بني املعاملة يف التفرقة أن للتحصيل،كما رغبته للتعلم،وزيادة دافعية التلميذ يف

 يركز كليهما أو األبوين أحد لكون وأخواته إخوانه بالغرية من يشعر الذي فالطالب للطالب دراسًيا تأخرًا حيدث

 متنعهم عند األطفال وخصوًصا نفسية صراعات العادلة غري املعاملة هذه تنتج البقية األبناء دون أحد على اهتمامه

 حتدث بني اليت والنزاعات باخلالفات التلميذ فيتأثر تعقيًدا األسرة مشكالت الدراسة،وتزداد يف التقدم من

 وصراعات توتر من التلميذ يعانيه مما السوء هروبًا رفاق تكوين إىل يؤدى اإلمهال أن إىل األبوين،باإلضافة

 املادية النواحي  توفر مع عدم الوسط الثقايف وضعف األسرة داخل احلسية املثريات وضعف األب وخماوف،فقسوة

 املضادة السيئة االجتاهات ظهور يف يسهم كما والتحصيل ودافعًيا للدراسة فكريًا التلميذ ضعف يف يسهم أحيانا

 . للمجتمع

 : واالقتصادية االجتماعية األسباب-

 ناحية من �ا احمليطة البيئة مع التلميذ،وتفاعله ا يسكنه الذي احليّ  من بدًءا بالفرد احمليطة العوامل �ا ونعين

 رفاق وجود وإىل لديه ختلف دراسي وجود على تدل اجلانح احلدث والعادات،والتقاليد،والثقافة،فحياة األفكار

مثل  ا�تمع يف الفراغ لقضاء وقت ترفيهية مرافق وجود وعدم التخلف الدراسي هذا وراء كانوا املدرسة خارج سوء

  .دراسًيا تقدم التلميذ يف يسهم ال ووعيه وثقافته بفكره احملدود وا�تمع واملكتبة املالعب

  :انخفاض مستوي ذكاء التلميذ-

العقلي للتلميذ،وكثريا ما يتعرض التلميذ للفشل يف التحصيل إذا ما كان يطلب يرتبط النجاح املدرسي بالعمر     

منه حتصيله من حقائق ومعلومات ومهارات اعلي من مستوي قدراته العقلية،والعالقة وثيقة بني الذكاء والتفوق 

ا كانت هذه التلميذ،وكلمحد كبري على نسبة ذكاء  الدراسي،وليس من شك يف أن التفوق الدراسي يتوقف إىل

النسبة عالية كلما أمكن التنبؤ بتفوق التلميذ دراسيا،كما أن اخنفاض هذه النسبة يؤدي بالضرورة إىل ختلفه يف 

لذلك وجب أن يقوم املعلم بتقومي اجلانب العقلي للتلميذ ليتعرف علي نسبة ذكائه،ونسبة ما  التحصيل الدراسي

ت اليت يطلق عليها(قدرات التحصيل العقلية اخلاصة يف قياس ذكاء ميلكه من القدرات العقلية اخلاصة،وهي القدرا

التلميذ وقدراته العقلية )،وإذا تأكد املعلم أن مستوي ذكاء التلميذ ال تدخل يف نطاق فئة ضعاف العقول يستطيع 

تفسـر احلقائق  اإلكثار مـن األمثلة الشارحة التـي- أن يعاجل مثل هذه احلالة باستخدام أساليب تربوية معينة منها

العديد مـن الوسائـل التعليمية التـي تساعد علـي تبسيط أو  واملعلومات املتعلقة باملواد الدراسية املختلفـة،واستخدام

 .                    وفهمها مما يسـاعد التلميذ علي تصورها جتسيم أو متثيل احلقائـق واملعلومات

 .          لطرق والوسائل اليت تثري اهتمام التلميذ وجتذب انتباههتنويع أسلوب األداء،واستخدام خمتلف ا-
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 علـي استيعاب القاعدة العامـة التدريب املكثف باستخدام العديد مـن التطبيقات والتمارين التـي تساعد التلميذ -

 .                                           احلقائق واملعلومات املتعلقة باملوضوعات الدراسيـة أو

ينبغي أن يتقبل املعلم مثل هؤالء التالميذ احملدودين الذكاء،وال يبدى هلم أعراض أو نفور،وإال يصفهم بالغباء،بل -

يستعني بالصرب واحللم يف معاملته معهم،وان يتأىن وال يتسرع يف عرض حقائق املوضوع الدراسي بل ينتقل من 

ح ألكثر من مرة بطرق خمتلفة متنوعة وبذلك يساعد املعلم التالميذ علي نقطة إىل أخرى يف تؤدة،وان يعيد الشر 

 .                                                   تفهم كل ما يعرض عليهم من موضوعات

الئم ومستوي هؤالء التالميذ،علي أن يعّدل من تينبغي أن جيرب املعلم طرق التدريس املختلفة وخيتار منها ما ي-

 .                                         يقته إذا اتضح أ�ا ال حتقق اهلدف املطلوبطر 

من األفضل أن يتجمع هؤالء التالميذ يف فصل دراسي متجانس إلـى حد ما،حىت يستطيع املعلم أن يتبع مـع -

  .                             ا�موعة كلها أفضل الطرق التـي تناسب مستواهم العقلي

فينبغي حينئذ أن يقوم عن طريق اإلدارة ضعيفة جدا لمعلم إن نسبة ذكاء التلميذ املتخلف دراسيا لإذا اتضح     

املدرسية بتحويل التلميذ إىل الصحة املدرسية لدراسة حالته وتقرير ما تشاء بشأنه،أما إذا كان نسبة ذكاء التلميذ 

متوسط الذكاء أو فوق املتوسط ومن مث فال يعود ختلفه الدراسي إىل  املتخلف دراسيا متوسطة فانه حينئذ قد يكون

اخنفاض مستوى ذكائه،ولكنه يرجع إىل أسباب أخرى مثل احلالة الصحية العامة،اضطراب النمو االنفعايل 

 .                                                   واالجتماعي

  :الحالة الصحية العامة- 

التلميذ الذي ال يتمتع بنسبة عالية من الصحة واللياقة البدنية ال يستطيع أن يركز انتباهه يف  ن املالحظ أنم

دروسه ملدة زمنية طويلة،ألنه يشعر باجلهد والتعب واإلرهاق ألقل جمهود يبذله،ولذلك سرعان ما يتشتت انتباهه 

بالتايل ال يستطيع أن يؤدى الواجبات ويفقد القدرة علي متابعة املعلم يف شرحه للدرس وال يفهم منه شيئا،و 

الدراسية أو مراجعة الدروس السابقة،وبذلك يتخلف يف حتصيله عن زمالئه الذين يتمتعون مبستوى عال من 

الصحة العامة والذين ال يشكون من ضعف أو إرهاق،ومن مث جيب أن يقوم املعلم بتحويل مثل هذا التلميذ إىل 

ي ضعف أو مرض عضوي واضح يؤثر يف منوه وبالتايل يؤثر يف مستوي حتصيله الصحة املدرسية حىت يعاجل من أ

                                                                             .الدراسي

ومن املالحظ أن بعض التالميذ الذين تعرضوا إىل اضطراب نفسي يف أثناء مراحل التعليم أو قبلها بسبب مرض 

مراض الكلي والقلب والقصبة اهلوائية أو األمراض املتوطنة كالبلهارسيا،يتخلفون يف دراسا�م،وينخفض عضوي كأ
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مستواهم التحصيلي ملرضهم ولطول فرتة االنقطاع عن املدرسة،ومثل هؤالء التالميذ يستطيعون تعويض ما فا�م إذا 

ميذ بإعادة شرح ما فا�م من دروس حىت أعطيت هلم الفرصة،ومن مث وجب علي املعلم أن يساعد هؤالء التال

                        .                                      يتمكنوا من اللحاق بزمالئهم األصحاء

 ويالحظ أن التالميذ املصابون بضعف البصر،أو اللذين فقدوا السمع بإحدى اآلذنني،أو أصيبوا بضعف يف

السمع،مثل هؤالء التالميذ ال يستطيعون استيعاب األفكار واملعلومات واكتساب املهارات بنفس السرعة اليت 

يستطيع �ا األصحاء،ولذلك فإ�م قد يتخلفون دراسيا إذا مل ينتبه إليهم املدرس،ومل يكتشف حاال�م ومثل 

قون تقدما يصل إىل نفس مستوي زمالئهم هؤالء التالميذ إذا وضعوا يف ظروف مناسبة لعاها�م فإ�م حيق

                        األصحاء. 

  اضطراب النمو االنفعالي واالجتماعي:-

إن التالميذ الذين يعيشون يف بيئات اجتماعية غري سليمة غالبا ما يتعرضون الضطراب يف منوهم االنفعايل 

الرتبية اخلاطئ اليت متارسه األسرة كالتدليل والرعاية واالجتماعي،نتيجة للعالقات األسرية املفككة،أو ألسلوب 

الزائدة،أو النبذ واإلمهال أو إشعار التلميذ بأنه غري مرغوب فيه،ويؤدي هذا األسلوب اخلاطئ يف الرتبية إىل زيادة 

التوتر االنفعايل لدي التلميذ ما يعوق إحساسه باألمن واالستقرار وينعكس علي مستوي حتصيله 

.ولذلك وجب علي املعلم دراسة الظروف االجتماعية والسيكولوجية اليت تعيش فيها اآلسرة،والتعرف واهتماماته

علي أسلوب معاملة اآلسرة للتلميذ،ونوع العالقة بني أفراد اآلسرة،ومدي إمكانية اآلسرة أو عجزها عن تقدمي 

ق واالضطراب النفسي مما يؤدي بالضرورة االستجابات االنفعالية املناسبة للتلميذ ليشعر باألمن وإال يتعرض للقل

واليت تتضمن املعلومات عن ،إىل ختلفه الدراسي،وميكن للمعلم االنتفاع من البيانات واملعلومات املدونة عن التلميذ

أسرة التلميذ،مما يكشف للمعلم عن األسباب،والظروف واملالبسات اليت أدت إىل اضطراب منو التلميذ 

ختلفه الدراسي،وميكن أن يستعني املدرس باألخصائي االجتماعي باملدرسة يف تقدمي النصح  انفعاليا،وبالتايل إىل

لألبوين،وتبصريمها باألسباب اليت أدت إىل ختلف ابنهم دراسيا،وان يضع معهم أسلوب العالج على أن يتابع منو 

                                                                         التلميذ التحصيلي كلما حتسنت حالته النفسية وظروفه االجتماعية.

ويالحظ أن التالميذ الذين يعيشون يف ظروف اقتصادية غري مّيسرة كالتالميذ الذين يسكنون يف منازل غري 

لنقي،والتالميذ الذين ال يتناولون القدر صحية ال توفر هلم النوم املريح أو التعرض الكايف ألشعة الشمس واهلواء ا

املناسب من الطعام،يتعرضون مجيعا لبعض االضطرابات النفسية او االجتماعية مما يؤثر علي مستوي حتصيلهم 

الدراسي،ولذلك وجب أن توفر املدرسة مكانا متسعا كالفناء املدرسي مثال يزاول فيه التالميذ بعض األنشطة يف 
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دم هلـم وجبة غذائية مناسبة،كما ينبغي علي املعلم أن يدرس هذه احلاالت مستعينا اهلواء الطلق،وان تق

باملعلومات والبيانات املدونة يف بطاقة التلميذ،وان يتصل بويل األمر ويطلعه علي مقرتحاته يف عالج ختلف ابنه 

يصل إىل مستوي زمالئه يف اقل الدراسي،ليتعاون معه يف توفري كل ما حيقق البنه األمن واالستقرار،حىت ميـكن أن 

                                                   .                                                                  وقت ممكن

  :أسباب التأخر الدراسي النوعي-

املقررة كالرياضيات أو العلوم أو الرتبية قد ينصرف التخلف العقلي علي مادة معينة دون غريها من املواد الدراسية 

الفنية مثال،يف حني يكون مستوي حتصيله يف باقي املواد يف مستوي زمالئه وأقرانه،وأحيانا أعلي ويرجع التخلف 

  الدراسي النوعي إىل أسباب كثرية أمهها ما يأيت:

ة معينة علي عالقته مبدرس هذه املادة، يتوقف منو التلميذ التحصيلي يف ماد: طبيعة عالقة مدرس املادة بالتلميذ- 

فإذا عجز املدرس عن تنويع األعمال املدرسية لنقص يف مهارته التعليمية أو لقصور معرفته بديناميات السلوك 

اإلنساين،أو الستخدامه خمتلف وسائل العقاب والتخويف لتالميذه ، فإنه يعجز حينئذ عـن تكوين عالقة سليمة 

التالميذ،مما يؤدي إلـى فقدان الثقـة بني التلميذ وبني مدرسيـه،وبالتايل إلـى عدم استفاد�م أو موجبة بينـه وبني 

وختلفهم الدراسي،ولذلك ينبغي أن يعمل املدرس علي حتقيق الثقة املتبادلة بينه وبني التالميذ وان ينوع من طرق 

واع خربا�م السابقة،وإال يلجا إىل تدريسه،وأن يعمل علي ربط دروسه كلما أمكن باهتمامات التالميذ،وبأن

  .العقاب والتخويف كوسيلة لتحقيق منو التالميذ التحصيلي ودفعهم إىل استظهار مادته

قد يرجع التخلف الدراسي النوعي إىل غياب التلميذ يف بعض : تعدد حاالت غاب التلميذ يف دروس مادة معينة- 

 قف علي فهمه متابعة التلميذ للدروس التالية،مما يؤدي إىلدروس املادة اليت مت فيها تدريس موضوع أساسي،يتو 

عجز التلميذ علي فهم املعلومات واحلقائق التالية : فمثال إذا تغيب التلميذ عن املدرسة يف دروس تناول فيها 

املدرس تعريف البيئة الصحية والغري الصحية وخصائص كل منهـما أو شرح املدرس قاعدة حتويل الكسور 

ية إىل كسور عشرية،أو بعض القواعد يف اللغة العربية أو اللغة األجنبية،فإن التلميذ يتعذر عليه أن يتابع االعتياد

بعد ذلك الدروس التالية مما يؤدي إىل ختلفه الدراسي وقد يدفعه ذلك إىل اليأس يف الكثري من احلاالت،وخاصة 

ه علي فهم ما سبق تدريسه بإعادة شرحه،أو إعطائه إذا كان غياب التلميذ لعذر مقبول،فينبغي للمعلم بأن يساعد

فكرة مبسطة عن هذا املوضوع أو غري ذلك من الوسائل وفقا لطبيعة املوضوع وظروف التلميذ.                                           

قد يرجع التخلف النوعي يف مادة : نةاخنفاض نسبـة ما ميلكه التلميذ من القدرة العقلية اخلاصة إلتقان مادة معي-  

دراسية معينة إىل اخنفاض نسبة القدرة العقلية اخلاصة والالزمة إلتقان هذه املادة لدي التلميذ.فإذا كانت نسبة 
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القدرة الفنية أو القدرة املوسيقية أو القدرة امليكانيكية أو غري ذلك من القدرات العقلية لدي التلميذ أقل من 

كبرية فان هذا التلميذ لن يستطيع بطبيعة احلـال أن يصل مستوي حتصيله يف املادة املرتبطة �ذه   زمالئه بنسبة

القدرة،إىل مستوى زمالئه الذين يتمتعون بنسبة عالية من هذه القدرة،وقد يعاين بعض التالميذ من ختلف دراسي 

لكلمات عدمية املعين كما يبدو ذلك عند التلميذ يف بعد املواد اليت تتطلب قدرة عالية من تذكر الرموز واألرقام أو ا

الذي يتعذر عليه حفظ وتذكر الضرب،أو رموز املعادالت الكيميائية أو بعض القوانني الفيزيائية.ومن أمثلة هذه 

احلاالت ينبغي على املعلم أن يدرك طبيعة الفروق الفردية وأثرها يف تفاوت مستوي التحصيل الدراسي،فال يطالب 

بأن يكون مستواه يف كل مادة دراسية يف مستوي زمالئه وأقرانه،فقد يكون يف بعضها أقل منهم ويف  التلميذ

بعضها أعلي منهم،كما ينبغي أن يلجا إىل الصرب واستخدام الكثري من الوسائل التعليمية وأساليب التدريس 

لتدريبات والتطبيقات حىت يطرد منو املنوعة ليساعد التلميذ علي حفظ هذه املعلومات.أو القواعد وأن يكثر من ا

حتصيل التلميذ،وبذلك يتسىن له عالج التخلف الدراسي النوعي الناشئ عن تفاوت القدرات العقلية اخلاصة بني 

  التالميذ.

 تقدمي أساليب التالميذ،وكذا منو ملستوى مالءمته وعدم املنهج صعوبةوهناك بعض األسباب األخرى مثل       

  . املعيشي بالواقع التعليمية املادة ربط االمتحان،وعدم قلق إىل تؤدي اليت اخلاطئة الدراسية املادة

  اآلثار السلبية للتأخر الدراسي(مظاهر التأخر الدراسي) :-3- 5-4

هناك آثار سلبية عديدة ترتتب على التأخر الدراسي ألنه يعترب منبعا لكثري من املشكالت يف ا�تمع ونذكر 

  منها :

من مظاهر التأخر الدراسي رسوب التلميذ يف مقررات دراسية حمددة أو رسوب متكرر رسوب التلميذ :  -

يف السنة وإعاد�ا وهذا ما حيكم به اآلباء واملعلمون عادة على أن التلميذ املتأخر دراسيا إذا تكرر رسوبه يف 

  دراسية.سنوات دراسية. ويكون عمره أكثر بكثري من اقرأنه يف نفس السنة ال

إن التلميذ الراسب يبقى عالة على القسم وعلى ا�تمع،تعرقل منوه الطبيعي،تعرقل السري احلسن لزمالئه 

املتفوقني،فيؤثر الرسوب يف شخصية التلميذ تأثريا غري مرغوب فيه،وقد بينت الدراسات اليت متت يف العيادات 

تزعزعت وان احرتام التلميذ لنفسه قد ا�دم وأن الرسوب النفسية على األطفال الراسبني أن ثقتهم بأنفسهم قد 

  غالبا ما يؤدي إىل إضعاف شعوره باألمن الذي هو من متطلبات الصحة النفسية.
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وجير الرسوب التلميذ إىل سلوك اجتماعي تعويضي جيعل منه طالبا مشكال حمتاجا إىل اإلرشاد والتوجيه 

وي يؤثر على التحصيل العام وبالتايل يؤدي إىل حرمانه من االنتقال والعالج،هذا عن أن اإلخفاق يف التحصيل الغ

  ومتابعة الدراسة.

يهرب املتأخرين دراسيا من اجلو املدرسي الكئيب إىل أماكن خارجها حيث جيدون الهروب من المدرسة :  -

الرتحال  الراحة النفسية وسعيا وراء حتقيق الذات،وإرواء النزعات وخاصة مع مجاعة األصحاب."إن حب

والتجوال،أو وجود حب االستطالع والكشف أو امليل إىل املغامرة،أو وجود قصور طبيعي يف الطفل عضويا أو 

لغويا أو حىت اجتماعيا،فمثل هذه األمور تدفع بالتلميذ إىل اهلرب من املدرسة والنتيجة يف �اية األمر هو الفشل 

حظه من صعوبات التحصيل من جراء عدم املواظبة على هذه يف مواصلة الدروس ومتابعتها،بعد ما ينال الطفل 

  ) 34،ص2009خريي وناس, بوصنوبرة عبد احلميد، الدروس.(

جند يف املراحل األوىل من التعليم أن التأخر الدراسي يصاحبه إغراق يف أحالم االتجاه إلى أحالم اليقظة :  -

حيث "يقول علماء النفس والرتبية أن أحالم اليقظة اليقظة أل�ا الطريقة الوحيدة للتخلص من صعوبات الدرس.

جنة املتعبني،وهي واحة يستظل حتتها هؤالء لذا فان الطالب املتأخر دراسيا يتولد  لديه الشعور بالتعب النفسي، 

وبأنه يف مكان ال حيقق له ما يصبوا إليه،وبذلك ينسحب من واقعه إىل عامل اخليال وأحالم اليقظة واملشكلة يف 

م اليقظة أن احلامل قد يبتعد عن الواقع وجتعله أحالمه هذه ال حيقق منها شيئا ويصبح عالة على نفسه أحال

( بطرس حافظ وجمتمعه، أما البعض وهم قلة فقد حيققون بعضا من أحالمهم إذا وجدوا التوجيه املالئم والسليم." 

  )454.ص2008بطرس،

اسيا كثريا ما يسمع كلمات من معلميه أو من أسرته أو من زمالئه إن التلميذ املتأخر در : فقدان الثقة بالنفس -

تربط املستقبل مبقدار التحصيل الدراسي،وتبالغ يف ذلك مما يسبب لديه نوعا من القلق على مستقبله،ويشعر بعدم 

نه غري األمن وفقدان الثقة بنفسه.إن نتيجة الصد واحلرمان،ال يشعر التلميذ باألمن واحلب،مما جيعله يعتقد أ

مرغوب فيه،وهذا الشعور يؤدي أحيانا إىل الفشل املتكرر،ويؤدي كل هذا إىل ضعف الثقة بالنفس الذي يؤدي 

 بدوره إىل العزلة واالنطواء.

:ميارس التالميذ املتأخرين دراسيا بعض السلوكيات السيئة منها ممارسة التدخين أو متابعة المسائل الجنسية  -

ارستهم هلذا السلوك تعبريا عن متردهم على واقعهم وتأكيدا لذوا�م،أو نوعا من التدخني،حيث جيدون يف مم

  التسلية. كما ميارسون كذلك عادة سيئة هي متابعة املسائل العاطفية واجلنسية كاالستمناء واللواط .
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م املدرسية يعزف التلميذ املتأخر دراسيا عن جماراة زمالئه يف ألعا�م وقصصهم ونشاطا�: االنطواء والخجل -

املنهجية وغري املنهجية،وذلك ناجم يف النهاية عن شعوره بالنقص وضعف القدرات،وهذا بالتايل جيعله منطويا 

على نفسه خجوال كسوال.واخلجل هو عادة مصاحبة للتالميذ،حيث تلعب التنشئة االجتماعية دورا كبريا يف 

أو من التفاعل مع األستاذ أو التالميذ وقد خيجل من تعديلها فقد خيجل التلميذ من السؤال عن شيء ال يعرفه 

  التعبري عن قلقه أو خماوفه.

مبفهومــه الواســع هــم انتهــاك التوقعــات واملعــايري االجتماعيــة،ومما جيــب اإلشــارة إليــه هــو أن التــأخر االنحــراف :  -

واعتـداء علـى اآلخـرين،  الدراسي لـدى التالميـذ يصـاحبه يف أغلـب األحيـان االحنـراف حنـو اجلـرائم مـن كـذب وسـرقة

التخلي عن الدراسة والتسرب املدرسي خمدرات وجرائم أخالقية، ويف دراسة عربية على إصـالحية ( مؤسسـة إلعـادة 

الرتبيـــة) وجـــد أن أكثـــر النـــزالء احملكـــوم علـــيهم يف جـــرائم خمـــدرات وســـكر وجـــرائم أخالقيـــة وســـرقة مـــن املبتـــدئني يف 

  .املستوى التعليمي واالقتصادي

  سمات المتأخرين دراسيا : -4- 5-4

تعددت األحباث والدراسات اليت أجريت �دف التعرف على اخلصائص والسمات اليت متيز املتأخرين دراسيا 

  عن غريهم من التالميذ العاديني وقد أثبتت نتائج الدراسات أن أهم مسات وخصائص املتأخرين دراسيا هي :

تــأخرين دراســيا تباينــا يف منــوهم اجلســمي مقارنــة مــع األطفــال العــاديني يظهــر األطفــال املالســمات الجســمية : " -

فهــم أقــل طوال،وأثقــل وزنا،وأقــل تناســقا،كما حيتمــل انتشــار ضــعف الســمع وعيــوب الكــالم وســوء التغذيــة،ومرض 

رارهم اللوزتني، والغدد وعيوب اإلبصار أكثر من العاديني،ويقومون حبركـة عصـبية ال غايـة منهـا تـدل علـى عـدم اسـتق

وثبـا�م، كمـا لـوحظ إصـابة معظمهـم بـبعض األمــراض قبـل دخـوهلم إىل املدرسـة،وهذه كلهـا إشـارات إىل ارتبـاط بــني 

 .)19، ص1994الشحيمي حممد أيوب، السمات اجلسمية والتأخر الدراسي."

له على حل منها ضعف الذاكرة والتشتت،ويف الغالب مييل إىل األشغال اليدوية فال طاقة السمات العقلية : -

املشكالت العقلية أو املسائل اليت تتطلب تفكريا جمردا،وهو يتميز ببطء التعلم،وبضعف القدرة على التحصيل. 

"وأكثر ما مييز املتأخرين هو عدم القدرة على الرتكيز،واالنتباه والتفكري ا�رد والربط بني األفكار واحلركات العصبية، 

 لرغبة يف املشاركة االجتماعية،إضافة إىل ذلك فهم يتميزون بالكبت،والربودة،واحلقد واالكتئاب،وعدم ا

واالنفعاالت،والالمباالة،واالنسحاب عند مواجهة املشكالت،واخنفاض مفهوم الذات،وإتباع أكادميية خارج نطاق 
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 ،2006حممد،الرتتري إبراهيم عبد احلميد قدرا�م، وأ�م أقل نضجا،وأقل ثقة بالنفس،وأقل جدية يف اهتماما�م."(

  ).124ص 

املتــأخرون دراســيا مييلــون إىل العــدوان علــى الســلطة املدرســية ويســمون بــالبالدة واالكتئــاب الســمات االنفعاليــة :  -

والقلق ويسرتسلون أحيانا يف أحالم اليقظة ويعانون من االضطراب االنفعايل وعدم ثبات االنفعاالت لوقـت طويـل،  

املخــاوف نتيجــة إلحساســهم بالفشــل واجتاهــا�م الســلبية حنــو رفــاقهم وحنــو  كمــا يعــانون مــن الشــعور بالــذنب،ومن

إىل أن التالميــــذ املتــــأخرين   willardويشــــري والرد  ).20،ص1994الشــــحيمي حممــــد أيــــوب،ذويهــــم كذلك."(

يتميــزون بعــدد مــن الســمات االنفعاليــة منهــا  عــدم االســتقرار االنفعــايل ، واخلجــل واخلــوف، واالنســحاب واملســايرة 

 والقدرات احملدودة يف توجيه الذات واالنطواء والكسل الذي قد يرجع إىل االنطواء االجتماعي.

يعترب الشعور بالدونية واالنسحاب،والشعور بالعداء واالعرتاض من أهم السمات :السمات االجتماعية -

االهتمام بالعادات الشخصية واالجتماعية للمتأخرين دراسيا.ومن أهم السمات االجتماعية أيضا عدم 

والتقاليد،وال يشعرون بالوالء للجماعة،وال يتحملون املسؤولية،صداقا�م متقلبة ال تدوم كثريا رغم أ�م هم الذين 

 يتخذون املبادرة يف غالب األحيان إلنشاء هذه العالقات،وهم أقل تكيفا مع ا�تمع من رفاقهم املتفوقني دراسيا،

سهل انقيادهم حنو االحنراف،وتقلب املتأخرين دراسيا من الوجهة االنفعالية يزيد من وتعوزهم السمات القيادية،وي

  فرص احنرافهم وهم أكثر قابلية لذلك من األطفال  األسوياء دراسيا.

يف النهاية فان أهم مسات التالميذ املتأخرين دراسيا البطء يف تعلم بعض املباحث الدراسية أو كلها،ويزداد     

  نة مقارنة مع زمالئهم املتفوقني. تأخرهم كل س

 مظاهر السلوك الالتوافقي لدى التالميذ المتأخرين دراسيا في الجزائر : -5- 5-4

قد بينت نتائج دراسة بشري معمرية أن املظاهر السلوكية الالتوافقية اليت تكررت كثريا لدى املتأخرين دراسيا 

عدم القيام بالواجبات املدرسية،الكسل :املتوسط والثانـوي) هييف عينات املراحل التعليمية الثالث (االبتـدائي و 

واخلمول،اللعب،عدم االعتناء باألدوات املدرسية،الكذب واالحتيال،الغش يف االمتحانات،شرود االنتباه،الغيابات 

  املتكررة،اخلوف،العزلة وجتنب اآلخرين.
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ج أن املظاهر السلوكية الالتوافقية اليت تكررت كثريا أما لدى عينة املرحلة االبتدائية من اجلنسني فقد بينت النتائ

الوشاية والتعب السريع.وعينة املرحلة املتوسطة من اجلنسني فقد بينت النتائج أن :لدى املتأخرين دراسيا هي

  املظاهر السلوكية الالتوافقية اليت تكررت كثريا لدى املتأخرين دراسيا هي: الوقاحة وقلة األدب،التدخني.

املرحلة الثانوية من اجلنسني فبينت النتائج أن املظاهر السلوكية الالتوافقية اليت تكررت كثريا لدى وعينة 

النشاط احلركي الزائد،الشغب داخل حجرة الدراسة،اإلكثار من أحالم اليقظة،الوقاحة وقلة :املتأخرين دراسيا هي

  األدب،االهتمام باجلنس اآلخر.

اسية وحىت الثانوية،لكن عدد كبري منهم يرتك املدرسة ويلتحق ليعمل خارج وباستطاعتهم إ�اء املرحلة األس

مدرسته ويعيش حياة عادية،واملشكلة تظهر أثناء وجودهم يف املدرسة فقط،أما خارج املدرسة فهم عاديون 

  متكيفون يف ممارسة حيا�م.

  تشخيص التأخر الدراسي : -6- 5-4

) اهتماما عامليا واسعا يف األوساط Educational Relardation"لقيت ظاهرة التأخر الدراسي (  

الرتبوية والتعليمية،وقد بدأ االهتمام اجلاد �ذه املشكلة يف أواخر القرن التاسع عشر فعندما مت تعميم التعليم يف 

أوروبا،لوحظ يف فرنسا أن هناك أطفال ال يستطيعون مسايرة أقرا�م يف التحصيل الدراسي،فطلبت السلطات 

أن يبتكر طريقة ميكن التعرف من خالهلا على هؤالء Alferd binet ألفرد بنيهرنسية من عامل النفس الف

املتعلمني، حىت ميكن عزهلم عن بقية أقرا�م حلل مشكال�م وإعطائهم تعليما خاصا،فظهر أول اختبار للذكاء عام 

ودراستها علميا بكل أبعادها،وحتديد ،ومنذ ذلك التاريخ توالت االهتمامات بظاهرة التأخر الدراسي 1905

  ).254،ص1994(الشحيمي حممد أيوب،أسبا�ا وتقدمي العالج املناسب هلا.

ولكي نستطيع حتديد كون التلميذ متأخر دراسيا أم ال، هناك عدة طرق ينصح �ا علماء النفس واملهتمني بالرتبية 

  ومن أمهها ما يلي :

توجد جمموعة من اختبارات الذكاء ميكن عند إجرائها ر التلميذ : استخدام اختبارات مقننة مناسبة لعم -

التوصل إىل معرفة فيما إذا وجدت حالة تأخر دراسي من عدمه على أن يراعى يف إجرائها أن يكون االختبار 

مناسب لعمر التلميذ،ويعرف علماء النفس وعلماء الرتبية الذكاء بأنه القدرة على مواجهة الصعاب،ومهارة 

يف مع الظروف الطارئة،ومن مث حل املشاكل اليت تعرتض طريق الفرد... كما يرتبط مفهوم الذكاء بأنه القدرة التك
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على التفكري واالستنتاج املنطقي، والتوهج العقلي، واألملعية،والقدرة على خزن املعلومات والتوصل إليها."( عدنان 

يهتمون بكمية الذكاء لدى الطفل بصورة عامة .)."ولقد كان العلماء فيما مضى 252،ص،2006أبو مصلح، 

إال أن األحباث اجلديدة كشفت أن للذكاء أنواع متعددة فقد جند تلميذا متفوقا يف الرياضيات ولكنه ضعيف يف 

  نقال عن املوقع  10اإلنشاء والتعبري والعكس،إن اختبارات الذكاء مهمة جدا فهي تكشف."( أمحد الكردي، ص.

http://www.sdekon.com/sal/news.php? 10/08/2015 14 :00 

 إن كان حتصيل التلميذ متفقا مع قدراته أم أن حتصيله أقل من ذلك وإىل أي مدى؟.- 

تساعد على تقبل نواحي النقص أو الضعف لدى التلميذ فال يضغط عليه وال حيمل ما ال طاقة له به  

 فيهرب من املدرسة ويعرض مستقبله للخراب.

 الفردية بني التالميذ وهلذا األمر أمهية بالغة جدا ال ميكن ألي معلم ناجح االستغناء عنها.توضح الفروق 

تساعد هذه االختبارات على حتديد نواحي القوة والتفوق لدى التلميذ واليت ميكن االستعانة �ا على معاجلة 

 لديه. نواحي الضعف

 ة فال يكون معرضا للفشل وضياع اجلهود وتساعد هذه االختبارات على توجيه التلميذ الوجهة الصحيح

  األموال.

وهكذا يتبني أن االهتمام مبثل هذه االختبارات يتسم بأمهية كبرية إذا ما أريد النجاح يف العملية الرتبوية،وجتنب 

يؤدي إىل الشعور بالفشل،وضعف الثقة  إضاعة اجلهود واحلرص على أحوال التالميذ النفسية وجينبون كل ما

وعدم القدرة،والشعور بالنقص ورمبا يلجأ التلميذ إىل اهلروب من املدرسة إذا ما وجد نفسه غري قادرة على بالنفس،

 القيام بواجباته املدرسية شأنه شأن بقية زمالئه يف الصف.

 هناك نوعان من اختبارات الذكاء :   

(العمر الزمين) للتلميذ،وتعرب عنه  يوضح العالقة بني (العمر العقلي) ونوع يقيس القدرة العقلية بصفة عامة :

هذه النتيجة بـ (نسبة الذكاء) حيث تقاس نسبة الذكاء حباصل قسمة العمر العقلي على العمر الزمين مضروبا يف 

  أي يعين: 100

  العمر العقلي                    

 x   10      =  نسبة الذكاء

  العمر الزمين                               
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 9سنوات وان نتائج اختبارات الذكاء بينت أن عمره العقلي يعادل  10فلو فرضنا أن طفال عمره الزمين يعادل    

فهو تلميذ دون املتوسط و البيان اآليت يوضح نسب الذكاء  %90سنوات فإن نسبة الذكاء لديه تساوي 

  املختلفة :

  كان التلميذ غبيا جدا .  80إىل  70إذا كانت نسبة الذكاء من 

  كان التلميذ دون املتوسط.  90إىل  80إذا كانت نسبة الذكاء من 

 كان التلميذ متوسط الذكاء.  110إىل  90إذا كانت نسبة الذكاء من 

 كان التلميذ ذكيا.  120إىل  110إذا كانت نسبة الذكاء من 

 كان التلميذ ذكيا جدا.  140اىل120إذا كانت نسبة الذكاء من 

  فما فوق كان التلميذ ذكيا عبقريا  140إذا كانت نسبة الذكاء من 

  ) .90- 80ولقد حددت هيئة الصحة العاملية و اليونسكو معامل ذكاء الطالب املتأخرين دراسيا ما بني (

ويبني موطن الضعف،وموطن القوة إىل جانب الذكاء الكلي، نوع يقيس األنواع المختلفة للقدرات العقلية :"

ر األول،وقد كان علماء النفس يعتقدون أن نسبة الذكاء ثابتة،غري قابلة وطبيعي أن هذا النوع أدق من االختبا

للتغيري،وال زال البعض منهم يأخذ �ذه الفكرة،غري أن الدالئل تشري إىل أن النمو يف قدرة الطفل العقلية ال تسري 

ى طبيعة على وترية واحدة وبشكل منتظم،بل تتخلله حاالت من البطء،وحاالت من السرعة،وهي تتوقف عل

النمو وعوامله املختلفة،إن الذكاء يتأثر حتما بالتفاعل بني عاملي (الوراثة) و(البيئة) وإذا ما تبني أم ذوي التلميذ 

ال يعانون من أي عوق أو ختلف عقلي أو اضطرابات نفسية وإذا ما توفرت البيئة الصحية والطبيعية املالئمة فان 

  نقال عن املوقع :  10ردي،صالنمو جيري من أحسن الوجوه."أمحد الك

http://www.sdekon.com/sal/news.php? 10/08/2015 14 :00 

وقد "توصلت يف السنوات األخرية جمموعة متزايدة من العلماء السيكولوجيني إىل أن مفاهيم معامل الذكاء القدمية 

امل الذكاء مناسبة متاما كمؤشر تدور حول جمموعة ضيقة من املهارات اللغوية والرياضية اليت جتعل اختبارات مع

فقط من العوامل اليت حتدد النجاح يف  ٪20مباشر للنجاح يف الفصول الدراسية،إن معامل الذكاء يسهم يف 

فان الغالبية العظمى من احلاصلني على مراكز « للعوامل األخرى،وكما الحظ أحد املراقبني  ٪80احلياة، تاركا 

ل الذكاء متيزهم هذا،بل عوامل أخرى كثرية تتدرج من الطبقة االجتماعية إىل متميزة يف ا�تمع،مل حيدد معام

  )55،  ص.1998دانييل جوملان،  ،وأهم ما يف ذلك هو قدرات الذكاء االنفعايل أو العاطفي."(»احلظ... 
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ت يعرفه دانيل جوملان هو:أن تكون قادرا على حث نفسك باستمرار يف مواجهة اإلحباطاالذكاء العاطفي: -

والتحكم يف النزوات،وتأجيل إحساسك بإشباع النفس وإرضائها،والقدرة على تنظيم حالتك النفسية،ومنع األسى 

أو األمل من شل قدرتك على التفكري وأن تكون قادرا على التعاطف والشعور باألمل ."والذكاء العاطفي مفهوم 

مائة عام تقريبا...حيث أن مفهوم الذكاء  جديد،خمتلف عن معامل الذكاء الذي يرجع تارخيه حىت اليوم إىل

العاطفي ميكن أن يصل إىل درجة مكافئة إن مل يتفوق مرات عدة على معامل الذكاء،حيث أن القدرات االنفعالية 

األساسية ميكن تعليمها لألطفال وحتسينها إذا اهتممنا بتعليمهم هذه القدرات،فهو جمموعة من السيمات قد 

خصية هلا أمهيتها البالغة يف مصرينا كأفراد،ونشري إىل أن الذكاء األكادميي ال يعد املرء يسميها البعض صفات لش

يف الواقع ملا جيري يف احلياة بعد ذلك من أحداث مليئة باالضطرابات والتقلبات،أو ملا تتضمنه من فرص،ذلك ألن 

لة الذكاء العاطفي."(دانييل جوملان، مؤسساتنا التعليمية وثقافتنا تقف يف ثبات عند القدرات األكادميية متجاه

  ).55،ص.1998

حيث من الصعب على املعلم أن يدير قسما دراسيا ال يتوفر على املناخ العاطفي الذي تسوده عالقات طيبة 

ومناخ نفسي واجتماعي يتسم باملودة واحملبة والرتاحم،الذي يشجع على التعلم يشعر معه التلميذ بأنه يستطيع أن 

ويصحح، وبالتايل تزداد دافعيته للتعلم وحيفز نفسه ويوجه عواطفه يف خدمة هدف ما،وبالتايل يصل جيرب وخيطئ 

  التلميذ إىل التفوق واإلبداع،ذلك ألن التحكم يف االنفعاالت أساس مهم لكل اجناز.

وهذا النوع من االختبارات له أمهية خاصة حيث أنه ال يعطينا فقط مستوى قدرة التلميذ اختبارات القدرات :-

يف جمال ما يف الوقت الذي جرى فيه االختبار وإمنا يتعداه إىل كشف املستوى الذي ميكن أن تبلغه قدراته يف هذا 

  ا�ال ومن األنواع الشائعة هلذه االختبارات: 

   .االختبار يف القدرة املوسيقية 

 .االختبار يف القدرة الفنية من رسم وحنت ومتثيل 

 .االختبار يف القدرة امليكانيكية 

 .االختبار يف القدرة األدبية 

و�ذه األنواع من االختبارات ميكن حتديد قابلية التلميذ يف هذه ا�االت كي يتوجه الوجهة الصحيحة اليت 

  ا بتفوق.متكنه من النجاح فيه
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وهي اختبارات مقننة تقيس مستوى التحصيل الدراسي لكل صف من الصفوف يف  اختبارات التحصيل :   -

كل مادة من املواد الدراسية،فهذا النوع من االختبارات ميكن أن يعطي لنا صورة صادقة عن قدرة التلميذ 

  التحصيلية.

راكمية عن حتصيل التلميذ الدراسي وهذه حتتفظ املدارس بسجالت تالسجالت المدرسية المتراكمة : -

السجالت تبني لنا على األقل الدرجات اخلام اليت يعطيها املعلم لتالميذه يف االمتحانات الفصلية أو يف �اية العام 

الدراسي،وعندما تتوفر مثل هذه السجالت ال بد من فحصها فحصا دقيقا بالنسبة لكل تلميذ متقدم يف 

ه متأخر دراسيا،وهذه السجالت سوف تساعدنا على معرفة فيما إذا كان مستوى التلميذ عمره،والذي نشك يف أن

  التحصيلي ضعيفا بصورة مستمرة ويف معظم املواد الدراسية أو يف بعضها.

  آراء المدرسين والمعلمين داخل المدرسة ومن لهم صلة بالتلميذ : -

االجتماعي داخل املدرسة هلم اخلربة يف جمال التعامل مع مبا أن معلم الفصل الدراسي،واملدير،واألخصائي 

التالميذ ولديهم القدرة على معرفة صفات شخصية كل تلميذ من حيث امليول،القدرات،الدوافع...اخل لذا ميكن 

األخذ مبالحظا�م من أجل إلقاء الضوء على أوضاع التلميذ الدراسية والسلوكية والفكرية والصحية واالجتماعية 

  لتايل معرفة من هو متأخر منهم دراسيا.وبا

يتم دراسة األوضاع الصحية واحليوية للتلميذ عن طريق إجراء :دراسة األوضاع الصحية والحيوية للتلميذ -

الفحوص والتحاليل الطبية وخاصة ما يتعلق منها باحلواس أي درجة السمع والبصر،والطول بالنسبة إىل 

الدم،وسوء التغذية وهذه األمور تفيدنا يف إلقاء الضوء على بعض األسباب  العمر،وسالمة الدماغ والغدد وفقر

  العضوية وتدعم قرارنا النهائي على وضع التلميذ.

تتم دراسة األوضاع األسرية للتلميذ عن طريق جمالس اآلباء دراسة األوضاع األسرية والمعيشية للتلميذ :  -

ساعدة األخصائي االجتماعي �دف معرفة اجلو األسري الذي يعيش فيه ومقابلة األبوين أو الزيارة املنزلية،وذلك مب

التلميذ فقد يكون أحد أسباب التأخر الدراسي ما يسود املنزل واألسرة من تفكك أو صراعات أو خالفات،أو 

  وجود حالة طالق أو انفصال وكذلك معرفة عدد أفراد األسرة،وثقافة الوالدان ومقدار الدخل...اخل.

يساهم يف عملية التشخيص األخصائي النفساين، أهم خطوات تشخيص التأخر الدراسي :  -7- 5-4

 واملدرس واألخصائي االجتماعي مبساعدة الوالدين حىت يتمكنوا من اإلملام حبالة التلميذ املتأخر دراسيا.
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  للتلميذ.دراسة املشكلة وتارخيها والتاريخ الرتبوي والعالقات الشخصية والتاريخ النفسي واجلسمي 

 .دراسة الذكاء والقدرات العقلية املختلفة باستخدام االختبارات املقننة 

 .دراسة املستوى التحصيلي واالستعدادات وامليول باستخدام االختبارات املقننة 

 .دراسة اجتاهات التلميذ حنو املدرسني وحنو املواد الدراسية 

 ضعف يف النفس واخلمول وكراهية املادة  دراسة شخصية التلميذ والعوامل املختلفة املؤثرة مثل

 الدراسية.

  دراسة الصحة العامة للتلميذ وحواسه مثل السمع والبصر واألمراض مثل األنيميا واألمراض

 األخرى.

  دراسة العوامل البيئية مثل : تنقل التلميذ من مدرسة ألخرى وكثرة الغياب واهلروب وعدم شعور

درسني،ومالئمة املواد الدراسية وطرق التدريس واجلو املدرسي التلميذ بقيمة الدراسة،وتنقالت امل

 العام،وعالقة التلميذ بوالديه واجلو األسري العام.

  عالج التأخر الدراسي :  8- 5-4

إن كل من مارس التدريس يستطيع أن يقرر وجود مشكلة التأخر الدراسي يف كل فوج تربوي تقريبا،حيث 

  عن اللحاق ببقية زمالئهم يف حتصيل واستيعاب املقررات الدراسية . توجد جمموعة من التالميذ يعجزون

ويف نتائج الدراسات السابقة حول التلميذ املتأخر دراسيا،تبني أنه تلميذ ال يرقى إىل مستوى أقرانه يف حتصيله 

كنه ال يصل الدراسي أو يف مدى توافقه املدرسي العام،وأنه يعمل جاهدا للحاق برفاقه يف التحصيل الدراسي،ول

  إىل مستواهم بالرغم مما يبذله أحيانا من جهد.

ومــن الطبيعــي أن حتديــد نوعيــة عوامــل وأســباب التــأخر الدراســي ومــدى تــأثري كــل منهــا عليــه يــؤدي إىل قــدرتنا علــى 

يف  وضع برنامج علمي لعالجه يتضمن األولويات والرتكيز على النقاط اليت ينبغي أن نوجـه هلـا العنايـة،وكلما أسـرعنا

اكتشـاف الطفـل املتـأخر كـان األمـل قويـا يف جنـاح العالج،فـإذا اقـرتب الطفـل مـن مرحلـة املراهقـة اشـتدت حساســيته 

ويقـــارن نفســـه برفاقـــه مـــن التالميـــذ العـــاديني فتتولـــد فيـــه عقـــدة النقص،وتتنـــاقص ثقتـــه بنفســـه ممـــا جيعـــل عالجـــه أمـــرا 

ســـبب الـــذي نـــتج عنـــه هـــذا التـــأخر لـــذا جيـــب معرفـــة مستعصـــيا.وخيتلف عـــالج الطفـــل املتـــأخر دراســـيا بـــاختالف ال

  السبب أوال مث تستخدم الطرق والوسائل املناسبة إلزالته.
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هناك أراء تربوية تؤيد إنشاء فصول : عالج التلميذ المتأخر دراسيا بسبب عوامل ترتبط بنقص الذكاء -

بقية الطالب وحجتهم يف ذلك  دراسية خاصة للمتأخرين دراسيا،وهناك أراء تعارض متاما فتعارض عزهلم عن

صعوبة تكوين جمموعات متجانسة يف أنشطة متعددة،لذلك يفضل البعض عدم عزهلم وإبقاء التلميذ املتأخر 

  دراسيا يف الفصول الدراسية للعاديني مع توجيه العناية لكل طالب حسب قدراته.

وهذا النوع من العمليات الصعبة اليت عالج التلميذ المتأخر دراسيا بسبب عوامل ترتبط بنقص الدافعية :  -

يواجهها األخصائي،أو املرشد الرتبوي،وتعترب الوسائل اإلرشادية التالية من النماذج اجلديدة يف عالج اخنفاض 

  الدوافع لدى التالميذ املتأخرين.

  : رصة ويقتضي هذا األسلوب أن يسجل املرشد ما يدور يف املقابلة مث يتيح فأسلوب مالحظة رد الفعل

مساع التسجيل ويقوم هو مبالحظة رد الفعل لدى التلميذ اجتاه حديثه املسجل ويقدم هذا األسلوب الفرصة 

ملراجعة النفس والتعليق على بعض النقاط،كما يتيح النظرة املوضوعية للذات ويفيد يف التقليل من احليل 

  الدفاعية وحيدد املظاهر اليت حتتاج إىل تغيري.

  : ويستخدم يف هذا األسلوب أكثر من مرشد وأكثر من عميل وغالبا ما يستخدم أسلوب التعدد أو الكثرة

يف اإلرشاد اجلماعي ويفضل أن يكون هناك مرشد ومرشدة وذلك إلضفاء جو األسرة على اجللسة اإلرشادية 

  اليت غالبا ما جتمع املشكالت املتشا�ة.

  : اإلرشاد الشامل الذي يستغرق زمنا طويال ويهدف أوال إىل ختفيف وهو نوع من أسلوب المدى الطويل

االنفعاالت والتوترات،مث إىل ختليص العميل من احليل الدفاعية كالعدوان أو اهلروب وحنوها،ويساعد هذا 

األسلوب على تنمية األمانة يف االتصال ويف عرض املشكلة دون لف أو دوران كما يكشف عن املشاعر 

  ب والعدوان ويتعلم العميل كيف يتعامل بكفاءة مع تلك االنفعاالت السلبية.الدفينة للغض

  : ويقضي هذا األسلوب حتديد بعض األدوار املقننة ومطالبة التلميذ بأن أسلوب لعب األدوار المتعارضة

هذا  يقوم بأدائها وذلك كأن يطالب بأداء دور املدرس مع التلميذ مث بأداء دور التلميذ مع املدرس،ويتيح

األسلوب الفرصة للتعبري عن األدوار كما يدركها التلميذ ويتصورها وقد يكون من املمكن إحضار املدرس أو 

املدرسني موضع الشكوى ليالحظوا التلميذ وهو يقوم �ذه األدوار من وراء ستار وذلك ليعاونوا يف حتقيق 

  العالج.
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 أنواع السلوك املراد تعليمها للتلميذ ووضعه  ويقتضي هذا األسلوب بناء منهج يتضمن:األسلوب السلوكي

بطريقة مربجمة حبيث تتخلله املكافأة عقب كل خطوة ناجحة ويتطلب هذا األسلوب وقتا طويال واتصاال يكاد 

يوميا أو على فرتات وينبين هذا األسلوب على الفرض القائل بأن السلوك املرغوب إذا وقع فانه سوف يصبح 

  إىل تعزيزه وتثبيته،إذ أن النجاح فيه يعترب أحسن املكافآت إىل تثبت االستجابة. عادة وتكرار وقعه يؤدي

اخلدمات اإلرشادية هي جمموعة األساليب اليت يقوم �ا املرشد : الخدمات اإلرشادية لعالج التأخر الدراسي -

  أو األخصائي يف معاجلة التأخر الدراسي من خالل تقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية .

 : حيث �تم بالطالب العاديني قبل أن يقعـوا يف بـراثن التـأخر الدراسـي أو حـىت مـع بـدايات الخدمات الوقائية

القاضــــي يوســــف اإلحســـاس بــــأن الطالـــب يتــــأرجح بــــني التـــأخر والتفــــوق ، وأهـــم هــــذه اخلــــدمات هـــي التالية:(

  ).321  320.ص ص 1981مصطفى وآخرون،

 اإلحاطة خبصائص الطالب العقلية والنفسية،مث توجيه كل طالب و�دف هذه اخلدمات إىل :التوجيه العلمي

إىل نوع التعليم املناسب الستعداداته وميوله،فليس هناك جدوى من إكراه كل طالب إىل نوع التعليم 

األكادميي ما دامت قدراته العقلية ضعيفة ألنه سيتعثر يف هذه الدراسة كثريا بل ميكن توجيهه إىل دراسات 

  اعية مناسبة.مهنية أو صن

 وتتمثل حبث املدرسني على ضرورة االهتمام بالطلبة عن طريق مراعاة الفروق الفردية :خدمات تعليمية

املوجودة بينهم أثناء التعليم،وتنويع طرق التدريس واستخدام أمثل الوسائل التعليمية،وعدم إمهال منخفضي 

  التحصيل ومراعاة حقهم يف التحصيل بالشكل املناسب هلم.

  : و�دف هذه اخلدمات إىل متابعة أحوال الطالب الصحية بشكل دوري ومنتظم،وإمداد خدمات صحية

  احملتاجني منهم بالوسائل التعويضية الالزمة كالنظارات الطبية،أو السماعات حلاالت ضعف السمع .

 السليمة ومساعد�م وتتمثل يف تقدمي النصح واملشورة للتالميذ ملعرفة أهم طرق االستذكار  :خدمات توجيهية

على تنظيم أوقات الفراغ،وتوضيح متطلبات كل مرحلة دراسية ومقدار اجلهد الذي البد أن يبذل فيها،وقد 

  يتم ذلك يف شكل حماضرات عامة أو مناقشات مجاعية .

 و�دف هذه اخلدمات إىل احملافظة على تكيف الفرد ألنه غالبا ما يرافق التأخر :خدمات اإلرشاد النفسي

دراسي بعض مظاهر سوء التوافق كالعدوان أو اهلروب،وكذلك التخطيط لتنمية الدوافع الدراسية واالجتاهات ال

  االجيابية والعالقات االجتماعية اجليدة ومقاومة الشعور بالعجز والفشل.
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 ملناسبة وتتمثل يف توجيه اآلباء ملعاملة األبناء معاملة متوازنة و�يئة األجواء ا:خدمات االتصال بالمنزل

  للمذاكرة يف املنزل،ومتابعة األبناء وحتقيق االتصال املستمر باملدرسة.

 خاصة يف املراحل التعليمية األوىل حىت يتمكن الطالب من فهم :توعية المدرسين بطرق التدريس الصحيحة

ت أساسيات املادة،ففي كثري من األحيان يتضح أن فصل بكامله كان يعاين من ضعف يف مادة الرياضيا

وحدها،وتبني أن السبب يرجع إىل تسرع املدرس يف االنتقال بالتالميذ إىل دراسة القسمة املطولة قبل إتقان ما 

  سبقها من العمليات احلسابية.

 اليت تكشف عن أهم املشكالت اليت يعاين منها الطالب عامة وحماولة عالجها :إجراء البحوث التربوية

  مبكرا.

 :اخلــدمات العالجيــة للطــالب املتــأخرين دراســيا إذا مل تفلــح هــذه اخلــدمات يف منــع وتــأيت الخــدمات العالجيــة

حــدوث اخلــدمات الوقائيــة أو إذا مل تفلــح هــذه اخلــدمات يف منــع حــدوث املشــكلة ووقــوع الطــالب يف مشــكلة 

ل : التـأخر الدراســي األكادميية،النفســية،االجتماعية والشخصــية، فــان اخلــدمات العالجيــة تبــدأ عملهــا مــن خــال

  )132-129.ص ص2005خضر عبد الباسط متويل،(

  : قد حتدث مشكلة التأخر الدراسي نتيجة اضطراب أو تأخر يف منو تنمية مفهوم الذات والوعي الذاتي

مفهوم الذات للطالب أو عدم وعيه مبكونات تلك الذات، وإمكانا�ا وقد حيدث كل ما سبق نتيجة أو 

ي ولذلك فان التأخر اإلرشادي يصبح ضرورة لتنمية مفهوم الذات لكي حمصلة طبيعية ملشكلة التأخر الدراس

  ينعكس ذلك على مستوى التحصيل الدراسي.

  : إن دافعية الفرد ال تتوقف عند سن معني بل إ�ا تنمو لدى استثارة دافعية المتأخرين دراسيا وتنميتها

أيضا وميكن استخدام قابلية السلوك اإلنساين األطفال ولدى املراهقني وتستمر استثار�ا ومنوها لدى الراشدين 

للنمو وخاصة السلوك الدافعي لكي تكون الدافعية مدخال من مداخل التنمية املعرفية والتنمية الشخصية لدى 

  الطالب املتأخرين دراسيا.

 متثل مهارات االستذكار وعاداته ومهارات تنظيم الوقت وفهم :تحسين مهارات االستذكار والمذاكرة

يمات االختبار من العوامل املساعدة على التعلم والنجاح األكادميي وكلما استطاع الطالب مبساعدة جهود تعل

األسرة تنظيم هذا الوقت وحتقيق أكرب قدرة من الفاعلية يف عملية االستذكار،حقق أكرب قدر من التحصيل 

املختلفة اليت تعاملت مع الطالب  الدراسي وابتعد شبح التأخر الدراسي،وهذا ما أكدته الربامج اإلرشادية
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املتأخرين دراسيا من خالل تنمية مهارات االستذكار أو حتسينها أو تنظيم الوقت وخاصة وقت الفراغ 

  وانعكاس ذلك على عالج مشكلة التأخر الدراسي يف إحداث حتول يف مستوى التحصيل الدراسي.

 املتمتعة بالصحة النفسية تتمثل يف :أن خصائص الشخصية .تحسين الصحة النفسية للمتأخرين  

 التوافق والشعور بالسعادة الذاتية.- 

 الشعور بالسعادة مع اآلخرين.- 

 القدرة على مواجهة مطالب احلياة.- 

 السلوك العادي.- 

 التكامل النفسي.- 

 حتقيق الذات واستغالل القدرات.- 

ل انتقاصا من الصحة النفسية وهذه هي وبذلك فان الشعور بالقلق،اخلوف،العدوان والسلوك غري العادي ميث

  األمناط السلوكية اليت تظهر لدى الطالب املتأخرين دراسيا.

  تنمية العالقات بين شخصية للطالب المتأخرين دراسيا مع اآلباء والمعلمين واألقران وتنمية القدرة

من  كثريا من الطالب املتأخرين دراسيا يعانونعلى االتصال والمهارات االجتماعية :

العزلة،االنطواء،االفتقار ملهارات التواصل االجتماعي وضعف املهارات االجتماعية،وهذا ما عمد إليه الكثري 

من املختصني يف جمال اإلرشاد النفسي ليكون مدخلهم يف كسر احلاجز النفسي بني هؤالء الطالب املتأخرين 

  ، املدرسون،واألقران.دراسيا وأهم عناصر التنمية اخلربية يف ا�تمع هم : اآلباء

إن التلميـذ املتـأخر دراسـيا يف مـادة واحـدة إستراتيجية المعلمين في التعامل مـع المتـأخرين دراسـيا : -5-4-9

من املواد الدراسية أو يف جمموعة من هذه املواد أو كل هذه املواد،فـإن هـذا الطفـل يكـون يف حاجـة إىل أن تسـتخدم 

تتبــع يف تعلــيم غــريه مــن ذوي التحصــيل اجليــد ، وأهــم هــذه الطــرق مــا ذكرهــا يف تعليمــه طــرق ختتلــف عــن تلــك الــيت 

  ).104-103،ص ص2006(عواد يوسف ذياب،يوسف ذياب عواد وهي :
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  : حيث يتم وضع قوانني للنظام الصفي وكذلك صياغة تعليمات صفية وجعل الطلبة اإلستراتيجية الوقائية

مثل: إعداد الطلبة ألسلوب الدراسة الذاتية وتقليل التعب  مندجمني بأعمال مفيدة واستخدام تقنيات خمتلفة

بإعطاء فرتات راحة قصرية وتغيري النشاطات،وحتديد األوقات املناسبة من اليوم الدراسي إلعطاء التقنيات 

 الصعبة.

   : واليت ميكن استخدامها من خالل النظر إىل الطلبة املنشغلني يف إستراتيجية التلميحات غير اللفظية

حلديث مع بعضهم والرتبيت على الكتف أو التحرك حنو الطالب املخل بالنظام، أو الطلب إليه باالعتدال يف ا

  جلسته وفق شارة معينة .

  : ويقرر املعلم فيها ما يريد وبصيغة واضحة وحازمة ويكررها عدة مرات حىت إستراتيجية النظام التأكيدي

  واالستماع لتربير الطالب. يستجيب التلميذ لذلك،ويتجنب املعلم النقاش

  : وتشمل املديح والثناء للسلوك املرغوب فيه،وكذلك تقدمي احلوافز املادية أو الرمزية أو إستراتيجية التدعيم

  تقدمي األنشطة احملببة.

 :وتضم اللوم والتوبيخ واستخدام ضغط املدير وأولياء األمور إستراتيجية السلوك الضاغط أو المسيطر

  دم الرضا والنقد باملقارنة مع اجلماعات األخرى.والتعبري عن ع

  : استخدام القوة مع الطالب وفرض القيود عليه واالستهزاء والسخرية من سلوكه،وكذلك إستراتيجية العقاب

  توجيه إنذارات إليه وطلب نقله إىل مدرسة بعيدة عن مكان سكنه وإجباره على االعتذار.

  : مل املقابلة "اإلرشاد الفردي" وحتميل الفرد مسؤولية حل املشكلة وتشإستراتيجية التركيز على الفرد

واالتفاقيات الثنائية بني املعلم والطالب وتعليمه املهارات االجتماعية وتأكيد ذاته وتعليمه مهارات التفاوض 

  واختيار احللول البديلة واحلل الوسط،وأن يبصر باحلاالت اليت تؤدي إىل اخلالف وكيفية تالفيها.

 اإلقالل من شأن السلوك وعدم االهتمام به وإشعار الطالب أن مثل هذا تراتيجية التجاهل واإلهمال : إس

  السلوك لن جيده نفعا كما أنه من املمكن التحول من نشاط إىل آخر لتجاهل ذلك السلوك.

  : احنــراف  يتعــرض الفــرد يف كثــري مــن األحيــان إىل مــا يســببإســتراتيجية التعامــل مــن ناحيــة جســمية وصــحية

منــوه وجيعلــه يعــاين مــن بعــض املشــكالت الــيت تــؤثر يف منــوه النفســي وتــؤدي إىل تــأخره الدراسي،وخاصــة إذا رأى 

التلميــذ نفســه أقــل مــن أقرانــه حجمــا أو رشــاقة أو أكثــر مــنهم بدانــة،ويف حــاالت كثــرية يتحــول هــذا القلــق إىل 
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 كالت الصحية للتلميذ بشكل عـام يقـرتح :اضطرابات عصبية تتخذ أشكاال شىت ولكي يتم التغلب على املش

  عواد يوسف ذياب

أن جيري كل تلميذ فحصا للنظر وآخر للسمع بداية كل عام دراسي،وإرشاد التالميذ إىل كيفية معاجلة 

 النقص عن طريق استعمال نظارات أو مساعات .

العاهات،وإرشاد  توجيه الوالدين واملدرسني حول طريقة معاملة أصحاب املشاكل الصحية وخاصة ذوي

التالميذ إىل كيفية تقبل ذوي العاهات،إذ أن صاحب العاهة ما هو إال إنسان عادي وله قدرت ميكن 

استخدامها مع ضرورة جتنيب أصحاب املشاكل الصحية للمواقف اإلحباطية اليت تعرضهم للفشل 

 وتشعرهم بالنقص

  الجزائرية :تشخيص وعالج التأخر الدراسي في المدرسة  -10- 5-4

توجد طرق خاصة لتشخيص التأخر الدراسي يف املدرسة اجلزائرية ألن معظم املدارس ال �تم  ال    

؟وينصب جل اهتمامها على التحصيل الدراسي بل   باالختبارات املقننة اليت حتدد كون التلميذ متأخر دراسيا أم ال

  يعرفون شيئا عنها.  إن كثريا من املعلمني مل يسمعوا عن هذه االختبارات وال

باإلضافة إىل عوامل أخرى تدخل يف التنظيم العام كتفاوت األعمار يف القسم الواحد تفاوتا كبريا،حيث وجدنا 

يف السنة الرابعة متوسط تالميذ عمرهم مثانية عشر سنة ووجدنا آخرين يقرب عمرهم أربعة عشر سنة فتصعب 

خرمها الدراسي،إال أن أغلب الرتبويني امجعوا على هذه الطرق املوازنة بني تلميذين كهذين من حيث درجة تأ

  لعالج التأخر الدراسي يف املدرسة اجلزائرية وهي :

أو ما يسمى" االستدراك"سابقا وهي ختص جمموعة التالميذ الذين يظهرون ضعفا يف  :المعالجة البيداغوجية -

ية التقومي الذي يقوم به املعلم يتبني له ما مت اكتساب واستيعاب بعض املفاهيم املدروسة،وذلك من خالل عمل

  اكتسابه وما بقي العمل فيه من أجل التمكن منه.

وتعزز املعاجلة البيداغوجية من خالل مضاعفة األنشطة البيداغوجية املكيفة والقادرة على إيصال التلميذ إىل 

  جتاوز نقائصه وتصحيح أخطائه اليت تعيق تعلماته األساسية.

به يف مجيع املتوسطات إضافة ساعة خاصة باملعاجلة البيداغوجية لكل من املواد األساسية التالية : واملعمول 

اللغة العربية،اللغة الفرنسية،الرياضيات باإلضافة لتدريس ساعات إضافية يف العطل املدرسية ( عطلة الشتاء وعطلة 

  الربيع) ملستوى سنة رابعة متوسط يف املواد األساسية فقط.
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تنظم امتحانات استدراكية يف �اية الطورين األول والثاين من التعليم : نظيم امتحانات استدراكيةت -

 20من  9.99وحتصلوا على معدل  10/20للتالميذ الذين مل يتحصلوا على معدل االنتقال وهوالبتدائي،ا

فيها التلميذ على حيث تنظم االختبارات االستدراكية على مستوى املؤسسة يف املواد اليت مل يتحصل 

املعدل،وتعوض عالمات االختبارات االستدراكية املعدالت السنوية للمواد اليت مل يتحصل فيها التالميذ على 

املعدل،وتضاف للمعدالت السنوية للمواد اليت حتصل فيها التالميذ على املعدل خالل السنة الدراسية حلساب 

حملصلة من طرف التالميذ يف الفروض واالختبارات وامتحانات �اية وتكون النتائج ااملعدل السنوي العام اجلديد.

السنة موضوع حتليل نوعي من طرف مدير املؤسسة،بالتنسيق مع مدير مركز التوجيه املدرسي واملهين،وذلك 

ل لتحديد اإلجراءات الواجب اختاذها لتحسني أداء التالميذ،وخباصة تلك املتعلقة بتنظيم أنشطة العالج،اليت تشك

احملور الرئيسي لعملية تنفيذ مشروع املؤسسة.فإن أي اختالل يف عملية حتصيل التعلمات األساسية ميكن أن يعرقل 

بصفة �ائية متابعة املسار الدراسي،وتفاديا لذلك على املؤسسة التعليمية أن تضع اسرتاتيجيات العالج األكثر 

  جناعة.

األساتذة  قامت وزارة الرتبية الوطنية بإعداد خطة عامة لتكوين تنظيم دورات تكوينية للمعلمين واألساتذة : -

وتتضمن هذه اخلطة إعادة تكوينهم لتمكينهم من القيام بدورهم التكويين والقيادي على أحسن وجه.واملؤطرين و 

تكوين املعلمني من خالل تقدمي دروس تربوية يف علم النفس،التشريع املدرسي،اإلعالم اآليل،علم النفس 

جتماعي مدعمة بإرساليات مث تتبع بامتحانات الغرض منها تزويد املعلمني ببعض املعلومات عن بعض اال

املشكالت اليت تواجه كثري من التالميذ منها: (التأخر الدراسي،التسرب املدرسي،اهلروب من املدرسة، اجلماعة، 

  منهجية البحث،التشريع املدرسي...) حملاولة إجياد احللول لعالجها.

على رب األسرة أن يكون متفهما وقدوة،ويعاجل أمور أسرته حبنكة وأن تكون عالقته جبميع :واجب األسرة -

أفراد أسرته قائمة على احملبة والثقة،كما أن للخالفات واخلصومات والنزاع الدائم واملستمر أثر سليب،وينعكس ذلك 

األشياء اليت تدعم مسرية الطالب التعليمية،كما أن على األبناء ...كما أن أسلوب التدعيم االجيايب واحلوافز من 

االتصال الدائم مع املدرسة سيجعل ويل األمر على معرفة تامة بكل ما يواجه ابنه من عقبات وأمور تربوية 

والبد من عملية إرشاد لآلباء وتوجيههم،فكلما كانت العالقة بني اآلباء واألبناء جيدة كلما ساعد ذلك وتعليمية 

ء شخصيا�م ومتتعهم بصحة نفسية جيدة،ومما ال شك فيه أنه عندما يصبح الوالدان أكثر توافقا على بنا

وتكيفا،وأقل انفعالية،فان الطالب ذاته سيظهر حتسنا،وستختفي مظاهر السلوك غري املرغوب فيه،وختف حدة 
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الميذ أمام مشاكل يف التوترات النفسية اليت يتعرض هلا.فمهمة املدرسة اجلزائرية اليوم هي أن تضع الت

مستواهم،تتطلب منهم احلل،وتدر�م على مجيع املعلومات وعلى تصنيف الوقائع وترتيبها يف جمموعات حبيث 

تظهر العالقات القائمة فيها تدرجييا،وتعدهم بذلك للتمرس على االستدالل والتعميم والتجريد وبذلك حتمي 

اجلارف من املعارف املتضاربة وأن تساعد التلميذ على تكوين املدرسة األفكار والضمائر من طغيان هذا السيل 

ذلك أن هذا االستعداد لتنظيم املعلومات وهليكلتها هو ،االستعداد الدائم لالختيار النقدي للمعلومات وهليكلتها

 الذي مييز عمل التفكري وميكن من تنظيم النشاط اإلنساين بكامله.

 : االبتدائية المرحلة في دراسًيا المتأخرين مع التعامل كيفية-11- 5-4

 باختيار االهتمام من لذا البد االبتدائية املرحلة لتلميذ الدراسي األوىل،للتأسيس النواة املرحلة هذه تعد     

 هذه من األوىل الدراسية السنة لتالميذ خاصة وبصورة رعاية األطفال جمال يف كبرية خربة هلم الذين املعلمني

 تدريسهم على واملثابرة تعليم األطفال حتمل : منها صفات فيه تتوفر معلم املرحلة هلذه خنتار ويفضل أن املرحلة

 إىل يلجأ أو أخرى تارًة اللعب إىل ويلجأ تارًة املسلية إىل القصة يلجأ كأن التعليم أساليب تنويع طريق عن

 شك بال تدريسه يف معاملته،املاهر يف القدوة املدرس توفر عدم ن،إهلم وسهولة بيسر لتصل املعلومة الفكاهة

 أخطر - معروف هو كما – املرحلة هذه وتعد يعطيه ال الشيء فاقد ألن دراسًيا التالميذ تأخر ذلك إىل سيؤدي

 تالميذ هذه لصاحل مهم شيء إىل توصلنا قد نكون بارًعا معلًما هلا نعد أن التلميذ،فإذا استطعنا حياة يف مرحلة

 حياة يف الثانية الفطام مبرحلة يسميها البعض واليت املدرسة سن يف ألطفالنا جديدة حياة بداية مراعاة مع املرحلة

 يألفوه مل جو يف ساعات مخس من أكثر ويرتكو�م املدرسة إىل بفلذات أكبادهم يأتون األمور فأولياء ، اإلنسان

 أفكار يوحد الذي هو الناجح آبائهم،واملعلم من تعلموه الذي الفكر إال حيملون قوة،وال وال هلم حول قبل،وال من

 والشفقة احملبة تسودها معاملة لتالميذه،يعاملهم الكبري األخ أو مبنزلة األب واحدة،فهو تنشئة وينشئهم التالميذ

 املرحلة هذه يف الدراسي حصر التأخر ليمهم،وميكنعوت معاملتهم يف تقصريه على ومراقبته اهللا من والرأفة واخلوف

 :منها كثرية أسباب نتيجة

 االندماج من مينعه التلميذ فخوف بني التالميذ والعدل املساواة عدم أو معاملته لقسوة املدرس التلميذ من خوف- 

إىل  يؤدي مما يقال ما لكل ورفضه مضض على الفصل يف واجللوس تقبل الدرس وعدم الواجبات وحل واملشاركة

  .بالتأكيد دراسي تأخر

 والرهبة والتمارض املدرسة رفض يؤدي إىل املدرسة يف االنسجام وعدم املدرسي واجلو الزمالء مع التكيف عدم- 

 . والقلق
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 الثاين إىل االبتدائي األول الصف من ينتقلوا يستطيعون أن ال وهؤالء-  واألمحق والبليد املعتوه-العقلي الضعف -

ميكن  وال الطالب هؤالء مبثل لتهتم اخلاصة للرعاية املدارس إىل نقلهم جًدا ويفضل منخفضة ذكائهم نسبة الن

 . عليهم تطبق اليت الذكاء اختبارات طريق عن إال هؤالء على احلكم

 أو ية وراث أ�ا إما فهذه خمارجها األصلية من احلروف بعض إخراج عدم أو والفأفأة كالتأتاه النطق عيوب -

 هذه فجميع العني أو الراء يف اللثغة مثل األخرى العيوب توجد بعض قد للنطق،كما اخلاطئ التعلم بسبب

 القراءة أو املعلم عن استفسارات اإلجابة عند إحراًجا للتلميذ تسبب قد أل�ا يراعيها أن املعلم جيب على العيوب

 تأخر إىل يؤدي مما كالمه على املعلم أو التالميذ ضحك خوفًا من كاملة إجابة جييب أن يستطيع فال الفصل يف

  . فشل دراسي أو دراسي

 العام،وحتصيله سلوكه ومعرفة يف املدرسة االبن سري البيت يتابع أن املدرسة،فالبد يف ألبنائهم األسر متابعة عدم- 

 ومدرسيه،واملدرسة زمالئه مع سلوكه وتقومي االبن مبستوى للرقي شهريًا أو املدرسة أسبوعًيا مراجعة العلمي،وحماولة

 ، أسبابه عن والبحث التأخر أو الفشل تشخيص هذا طريق عن وذلك الدراسي التأخر عالج يف كبري دور هلا

 يف املدرسة تساعد أن جيب األسرة وكذلك التلميذ لصاحل إجيابية ستكون النتيجة بالتأكيد فانه السبب عرف فإذا

 .التلميذ مصلحة هي نتيجة إىل النهاية يف للوصول هذا التشخيص

 من حيتاج التعلم حديث فالتلميذ هذه املرحلة يف خصوًصا تالميذه بني الفردية الفروق عييرا أن املعلم على جيب- 

 واحد منهم لكل ويعطي مجيًعا منهم يسمع وثالثة،وأن ومرتني مرة لتكرار الشرح الصدر وسعة الصرب إىل املعلم

 أن املعلم وعلى التالميذ قلوب السرور إىل ويدخل العقاب من أكثر الثواب ويستخدم بتشجيعهم ويهتم الفرصة

 وأعانوه وسهولة يسر بكل معلوماته منه عليه وقبلوا أقبلوا أحبوه فان الطالب حيبه حىت وسعه يف ما كل يعمل

املتأخرين  لدى ليس التحصيل مستوى يف ارتفاع حيدث �ا اليت الطريقة واالنتباه هذه باإلصغاء تدريسه على

 كذلك. واملتفوقني املتوسطني عند بل فحسب دراسًيا الفاشلني أو دراسًيا

 مشاحنات واألب األم وليست بني قليلة ومشاكلها مستقرة ة األسر كانت كلما : األسري التكيف مستوى- 

 . الدراسي التأخر أو نسبة الفشل ويقلل للطالب العلمي التحصيل من يزيد هذا فإن

 اإلمكانات هذه ومن التحصيل إىل زيادة يؤدي مما املرحلة هذه تالميذ لتعليم الالزمة املدرسية اإلمكانات توفري- 

يف  والتدفئة الصيفي، والتكييف ، الكافية باإلضاءة الدراسي الفصل اإليضاحية،وجتهيز اجليد،والوسائل املدرس

 باملالعب والعناية دراسي. يوم أول مع بداية وتوزيعه املدرسي الكتاب واملناضد،وتوفري املقاعد الشتاء،توفري فصل
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 املدرسية باب املكتبة فتح واخنفاضه،وكذلك الطالب يلصحت بارتفاع عالقة هلا املدرسية،واملرافق كلها والساحات

        أو خارجه.الدوام  وقت يف منها لالستفادة وإمكانا�ا للطالب معامل املدرسة واإلهداء،وكذا والتبادل للقراءة

  مراحل اإلصالح التربوي  -6 

 األكرب ومل القسم الوضع عايش من حسب لنقل أو الفرنسيني املعلمني معظم االستقالل صبيحة "غادر       

 ألف حنو إضافة إىل معلم 2602 ـب عددهم اجلزائريني،قدر املعلمني من عشرات سوى 1962 سنة منهم يبقى

 معلم ألف عشرين حنو إىل الرمسية التقديرات حسب املدرسي الدخول هذا حيتاج كان فرنسي،بينما أصل من معلم

 ).15،ص2000تقدير."(عبد الرمحن بن سامل، أقل على

 يتغري ولن– االكمالية - والتكميلي االبتدائية املرحلة لتغطية حىت يكفي ال كان مدرسني من تبقى ما إذا         

ا الوضع
َّ
 من األخرى املراحل املساعدين يف واألستاذة العلمية املواد يف املتخصصني األستاذة عن احلديث يكون مل

 .التعليم

 أن الفرصة للمعلمني تتح حريتها،مل لنيل كفاحها أثناء اجلزائر �ا مرت اليت واألحداث للظروف ونظرا       

 ال الساحقة أغلبيتهم للتدريس،إذ املطلوب املستوى ميلكون ال تدهورا،فهم وهذا ما زاد الوضع جيدا تكوينا يتلقوا

للغة  ألقصدي بفعل التغييب وهذا �ا التعليم حيسنون وال  العربية باللغة – كاليسانس – عليا متلك شهادة

 التام على االعتماد كلهم اجلزائريني أجرب الذي املستعمر دائما والسبب جدا ضعيف اللغوي هؤالء العربية،فزاد

 ختلو ال عامية هلجة هي بقدر ما لغة تعد ال فهي العربية وتكلموا صادف وإن امليادين شىت يف الفرنسية اللغة على

يف  املستقلة اجلزائر الدولة،سارعت أركان بناء يف واإلسراع الرتبية مشاكل على كثرية،وللتغلب فرنسية مفردات من

 قبل معمول به كان الذي املدرسي التشريع أخذت أ�ا حلول من تبنته ما بني سريعة،ومن حلول عن البحث

 وجعلت وهو ستة سنوات االبتدائية املرحلة يف الدراسة بداية سن الفرنسي الرتبوي النظام االستقالل،فأخذت من

 الثانية النهائية السنة إىل سنة وهي بعمر مثانية سنوات إي من السنة األوىل14- 6فرتة متتد االبتدائية املرحلة من

 النقص لتغطية تدابري اختذت أنه كما  -وتقين عام – ثانوي أوىل للسنة القبول المتحان الطلبة يتقدم فيها اليت

 ألغي أن بعد اإلبتدائية املدارس يشبه ما إىل دور احلضانة حتويل التدابري هذه ومن التعليمية اهلياكل عدد يف الكبري

  االستقالل. قبل موجودة كانت املرحلة ،وهذه23/09/1965يف املؤرخ القرار

 حلها فقد من البد عديدة مشاكل فيه وجدت اآلخر هو اجلانب فهذا املعلمني نقص عن تكلمنا وإذا        

 أن اإلحصائيات إال تقدير أقل على معلم 20.000 يقارب ما االستقالل بعد التعليم مبهمة يقوم أن البد كان
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 عدة على تعتمد جعل الدولة وهذا فرنسي أصل من معلم ألف إىل إضافة معلم 2600 إىل وصل العدد أن بينت

  :منها استثنائية خطط

 .والعربية الفرنسية باللغتني التعليم من مقبول مستوى له ملن املباشر التوظيف- 

  .واملغرب العريب املشرق من مبعلمني اجلزائر تزويد الدول،خاصة بني الثقايف التعاون إىل اللجوء- 

 7691 حوايل املعلمني الفرنسيني عدد بلغ إذا املعلمني من يلزم مبا اجلزائر لتزويد فرنسا مع ثقايف تعاون عقد- 

  .فرنسي معلم

عدة  معلم،فسارعت دون من بقوا التالميذ من عددا أن إال معلم 16886 وصل العدد أن ورغم       

 على حجرة التناوب أو واحد فوج يف األفواج خاصة،كتجميع بيداغوجية نظم استعمال إىل تعليمية مؤسسات

 على واحد يشرف معلم وجعل كله واملقرر الساعي احلجم من التخفيف اليوم،كذلك يف مرات عــــــــّدة دراسية

 .دراسية أفواج عدة

 1969إصالح سنة  - 6-1

واملعنونة بـ مدخل إصالح التعليم،تضمنت عددا من النقـاط 1969ظهرت يف تلك الفرتة وثيقة سبتمرب          

سائل املادية والبشرية اليت تسمح بتحقيق مدرسة جزائرية منهـا تأكيدها على دميقراطية التعليم،وضمان كل الو 

تستجيب للمرحلة اجلديدة اليت تعيشها البالد حىت خترج من دائرية التبعية للمستعمـر الفرنسي.إن هـذه الفرتة 

ية عرفت كل التحوالت االقتصادية واالجتماعية وحىت السياسية،وفيها تبىن قواعد أساسية للنمـو االقتصادي وللتنم

االجتماعية،وذلك يف إطار ربط املدرسة بالواقع اجلزائري وإجياد احللول ملشاكل الوطن،وهذا كله من اجل أال تفقد 

–حمتواها واألهداف اليت وجدت من أجلها،كما أن يف هذه املرحلة جند تطبيق املخططات التنموية االقتصادية

وبداية تعريب 1969/1970ليم فهو إدراج اللغة العربية منذ أما ما مييز قطاع الرتبية والتع-املخطط الثالثي األول

  السنوات األوىل من التعليم االبتدائي.

  1976إصالح سنة  - 6-2

هناك عدة أسباب ودوافع أدت إىل ضرورة وجود مدرسة جزائرية تتكيف مع التطورات والتغريات اليت          

يتطلع إليها ا�تمع،ومتنح تربية موحدة وتضمن لكل طفل حدا أدىن من العلوم واخلربات واملهارات اليت تفيدهم يف 

يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة،وسنقتصر يف حبثنا  حيا�م املستقبلية،ومن أهم هذه األسباب العيوب اليت ظهرت

 هنا عن عيوب املرحلة االبتدائية وهي: 
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حاجز املسابقة للدخول يف السنة األوىل من التعليم املتوسط،حبيث تعترب املسابقة اليت جترى يف �اية السنة  - 

  السادسة عائقا حقيقيا بالنسبة للتالميذ الضعفاء.

الميذ الذين يتوقفون عن الدراسة يف هذه املرحلة،مما ينجم عنه صعوبة تأهيلهم مهنيا مبراكز ضعف مستويات الت - 

  التكوين املهين،وذلك لكون معظم املهن حتتاج إىل قاعدة علمية ومعرفية.

 صغر سن التالميذ املطرودين من املدارس االبتدائية،ال يسمح بقبوهلم يف عامل الشغل.    - 

األطفال املطرودين من املدارس يف سن مبكرة نتيجة إمهاهلم وتركهم لعناية الشارع يف وقت إمكانية جنوح  - 

  حيتاجون فيه لعناية ا�تمع.

  تطبيق المدرسة األساسية  -

واملتضمن تنظيم 1976أفريل 16املؤرخ يف76/35لقد نشأة مرحلة التعليم األساسي يف اجلزائر بناءا على أمر     

األمرية هي عبارة عن نص موسع جامع بني التشريع وفلسفة الثورة يف جمال الرتبية والتكوين، الرتبية والتكوين،و 

وكان اهلدف هو بناء الشخصية القومية األصيلة ونشر قيم احلضارة اإلسالمية وخلق أمناط جديدة من السلوك، 

فية،والدليل على ذلك هو قضاؤها إذ"أن إقامة املدرسة األساسية وتعميمها ميثل القاعدة واملنطلق للقاعدة الثقا

على الرواسب والتناقضات املوروثة من املدرسة االستعمارية،أو عن احللول اجلزئية القاصرة اليت وضعت تدرجييا منذ 

االستقالل،مث أن املدرسة األساسية متعددة التقنيات نظريا قد حسمت قضية املعاصرة وأدخلت البعد التكنولوجي 

من –سنوات كاملة 9ناهج والربامج،وهكذا ضمنت التكوين اإليديولوجي جلميع أطفالنا ملدة منذ البداية على امل

وهو السن الذي يتكون فيه العقل واجلسم وكذا الوجدان لدى األطفال ويصاغ صياغة شبه -16إىل السن6السن

التعليم والتكوين،وأخذت �ائية،وقد امتدت آثار ذلك التحويل يف املرحلة األساسية فعال إىل املراحل األخرى من 

 االختيارات األساسية تتجسد بفعل ذلك جزئيا أو كليا.واملدرسة األساسية جتمع بني التعليميني االبتدائي

مدرسة واحدة حبيث تصبح املرحلتان االبتدائية واملتوسطة عبارة عن مرحلة  يفسنوات)3واملتوسط( سنوات)6(

يث بناءها الداخلي فتحتوي على ثالثة أطوار متتابعة يراعي كل واحدة هي مرحلة التعليم اإلجباري.أما من ح

  منها اخلصائص النفسية والعضوية لنموِّ الطفل فهي كما يلي:

  الطور األول أو املرحلة القاعدية ملدة ثالثة سنوات،من السن السادسة إىل سن التاسعة. - 

العاشرة إىل سن الثالثة عشر،وهدفها تأديب  الطور الثاين أو مرحلة اإليقاظ ملدة ثالثة سنوات أيضا،من سن - 

  وسائل التعبري األساسية واكتشاف الوسط الطبيعي واالجتماعي.
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الطور الثالث أو املرحلة التوجيهية ومد�ا ثالثة سنوات،من سن الثالثة عشر إىل سن اخلامسة عشر و�دف إىل  - 

 ).     11،ص1993تأكيد املكتسبات السابقة."(طاهر زرهوين، 

  :للتربية األعلى المجلس - 6-3

 يف رغبتها عند من اجلزائر للمتابعة،ووعيا خاصة مدروسة،وهياكل اسرتاتيجيات وضع اإلصالح يقتضى        

 األعلى ا�لس الرتبوية،ويعد اإلصالحية على العملية لإلشراف "للرتبية األعلى ا�لس" أنشأت الشامل اإلصالح

  .عندها الوقوف تستدعي جتربة للرتبية

 12 بتاريخ الرئاسي املرسوم مبوجب للرتبية األعلى ا�لس حتدد :للتربية األعلى للمجلس التنظيمي الهيكل-

 املرسوم( مبوجب حمددة ومتكاملة خمتلفة مهام هلا مخس جلان يف يتوزعون عضوا 156 من ،يتكون 1996نوفمرب

  :هذه اللجان هي 25املادة ) يف101/ 96

 .التعليم ميدان يف العمة والتوجيهات األساسية االختيارات بتصور وتتكفل :التعليم جلنة -

 تأهيل ووضع إسرتاتيجية املكونني لتكوين وعقالنية منسجمة إسرتاتيجية بتحديد وتتكفل :التكوين جلنة -

  .مهين وتكييف

  .والتكوين منظومة الرتبية إسرتاتيجية عناصر بتحديد تضطلع :االستطالعية الدراسات البحث جلنة -

 والتكوين. للرتبية الوطنية السياسة تطبيق ظروف تقومي ومهمتها :والتقومي املتابعة جلنة -

 مع التكوين مالئمة  سياسة أهداف حتقيق مدى تراعي :واالقتصادي االجتماعي احمليط مع العالقة جلنة -

  التشغيل.

 الرتبية قطاعي عن حال اجلمهورية رئيس إىل سنوية تقارير ا�لس يقدم :للتربية األعلى المجلس مهام -

 بشأن الصادرة القرارات كل يف رأيه والطرق،ويعطي والربامج األهداف حيث من للتعديل ومقرتحاته والتكوين

 يلي: فيما ا�لس ) مهام96/101املرسوم( من (5) املادة والتكوين،وقد حددت الرتبية اإلصالح،لقطاعي

 للمنظومة الشامل ضمان االنسجام يف املسامهة قصد والتكوين للرتبية الوطنية السياسة وتقومي إعداد يف يشارك -

 .واالجتماعية التنمية االقتصادية متطلبات مع وانسجامها مردودها وحتسني الرتبوية

  .وخمتلف اجلوانب املستويات مجيع يف والتكوين بالرتبية يتعلق ما كل يف رأيه ويبدي يدرس - 

 .والتكوين الرتبية منظومة أطراف كافة بني داخله التشاور دميومة يضمن - 

 .والتكوين الرتبية ميدان يف ومقاييسها وأخالقيا�ا املهنة آداب قواعد إعداد يف يساهم - 



111 
 

 املقاييس والتكوين،وفق ملنظومة الرتبية ومتجانسة ومنسجمة شاملة لتنمية اإلسرتاتيجية األساسية العناصر يقرتح - 

  اجلزائري. الثقافية للمجتمع واهلوية �ا،والقيم املعمول عامليةال واملعايري

 .الوطنية والثقافة الوطين التاريخ تدريس خالل ،من 1954نوفمرب ثورة قيم تلقني -

  .آراء حوهلا وتقدمي والتكوين بالرتبية املكلفة القطاعات �ا تبادر اليت اإلصالح مشاريع دراسة -

 .والتكوين الرتبية يف الوطنية السياسة تنفيذ تقومي -

 .ينجزها من تكليف أو تفيده اليت والدراسات البحوث إجناز -

 .والتكوين الرتبية جمال يف الدويل الصعيد على الكربى التطورات متابعة -

 غالبية بإلغاء قام رئيس جديد إىل السلطة بانتقال ألن طويال يدم مل للرتبية األعلى فا�لس األخري يف          

 تقريرا لتقدم واآلجال املهام حمددة مؤقتة ،وعوض بلجنة"زروال اليمني" الرئيس أنشأها اليت االستثنائية ا�الس

  الرتبوية. املنظومة إلصالح وتوصيات

 اللجنة الوطنية إلصالح المنظومة التربوية - 6-4

 2000 ماي 13 بتاريخ "الرتبوية املنظمة إلصالح الوطنية اللجنة" "بوتفليقة العزيز عبد" الرئيس نصب         

 تسعة حوايل عضوا،بعد158من اللجنة وتتألف 2000ماي9 يف املؤرخ101/2000رقم الرئاسي املرسوم مبوجب

  .اللجنة مشروعها قدمت األشغال من أشهر

 ماي09املؤرخ يف101رقم املرسوم حددالتربوية: المنظومة إلصالح الوطنية اللجنة مهام-1- 4- 6

 التالية: الصالحيات ومنحها اللجنة،وأعضاءها مهام2000

 الرتبوية املنظومة جلميع عناصر ومفصل موضوعي تشخيص إعداد قصد القائمة الرتبوية للمنظومة تقييم إجراء -

 هذا التقييم. ضوء على الرتبوية للمنظومة وشامل كلي إصالح ودراسة

 يتضمن رئيسي خمطط اخلصوص اقرتاح على جديدة،تشمل تربوية لسياسة املكونة العناصر حيدد مشروع اقرتاح -

 من اجلديدة الرتبوية للسياسة التدرجيي املتعلقة بالتنفيذ واآلجال واإلسرتاتيجيات واألهداف العامة املبادئ

 .أخرى جهة من توفريها الواجب واملالية البشرية تقييم الوسائل وكذا الفرعية املنظومات جهة،وتنظيم

 قانوين ترتيب يف جمملها،وإلعداد الرتبوية املنظومة إلصالح كأساس يستخدم عام تقرير يف أشغاهلا نتائج تقدمي -

 .تنصيبها تاريخ أشهر من تسعة أجلِ  يف والتكوين الرتبية منظومة حبكم جديد

 مع مباشرة أولوية ميادين ذات يف لتطبيقها وعاجلة ضرورية تراها اليت للتدابري مفصل تقرير واقرتاح دراسة -

 .تعده الذي التشخيص أساس وعلى العام ملهمتها املسعى إطار يف تنصيبها تاريخ يلي الذي املدرسي الدخول
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 :يأيت مبا للقيام إجنازا�ا إطار يف اللجنة تؤهل -

 غريها أو واملعلومات اإلحصائية والدراسات الوثائق جبميع إبالغها العمومية واهليئات اإلدارات من تطلب -

  .استعماهلا تكمل أن شأ�ا من اليت الرتبوية باملنظومة املتعلقة

 .مبهامها الصلة ذات الدراسات مجيع تستلم -

 .أشغاهلا تسيري يف فائدة إليه االستماع يكتسي شخص كل إىل تستمع -

 .أشغاهلا يف ملساعد�ا دولية ملنظمات تابعني أو ومستشارين خبرباء تستعني- 

 يلي: ما حتقيق إىل تسعى : التربوية المنظومة إلصالح الوطنية اللجنة أهداف -2- 6-4

 العميقة أسبا�ا حتليل والسلبية مع منها اإلجيابية املسجلة النتائج من الرتبوية املنظومة تشخيص إطار يف التحقق -

  .وآثارها

 التفتح على قادر مواطنلتكوين  الضرورية املتطلبات وحتديد تواجهها أن البد اليت اجلديدة التحديات حتليل  -

 والتقنية والعلمية الثقافية والتغريات والتحوالت بتطور املعارف يتسم عامل مع الوطن والتكيف تنمية يف واملسامهة

  .والتكنولوجية

 التكافؤ إلزامي وجماين،وضمان قاعدي تعليم من باالستفادة اجلزائرية للناشئة بالسماح الكفيلة اإلجراءات اقرتاح -

 . متدرسها يف النجاح فرص يف هلا

 من آليات قدرا�م بوضع أساس على التالميذ من عدد ألكرب النجاح بضمان الكفيلة الظروف على التأكيد -  

  .املتميزة والقدرات احلاجات اخلاصة ذوي بالتالميذ والتسرب،وبالتكفل الرسوب من التقليل شأ�ا

 يف األساسي بعد التعليم ما وتنظيم بغايات املتعلقة الرئيسية املشاكل أحد حل على تساعد اختيارات اقرتاح  -

  .ومتكامل شامل منسجم إطار

 يف التالميذ جعل البيداغوجية،والعمل على واملناهج للمحتويات جذري جتديد على تساعد اليت الوسائل دراسة  -

 يكتسب مواطن تكوين إىل اإلصالح هذا السياسي،حبيث يهدف أو األيدلوجي التغيري وحماولة التأثريات عن منأى

 الغري. مع وآداب التعايش سلوكيا ومنهجا ومهارة علما

 .العلمي والبحث العايل التعليم يتناول املدى بعيد مشروع اقرتاح  -

 الرتبوية،لتمكني مراحل املنظومة خمتلف يف األجنبية اللغات تعليم إدماج قصد املناسبة الرتتيبات دراسة - 

 خمتلف بني التساوي أخرى،وحتقيق ثقافات على وتسهيل االنفتاح العاملية املعارف إىل املباشر الوصول من املتعلمني

 .العايل والتعليم والتكوين املهين الثانوي التعليم شعب
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 املتعلقة املنظومة الرتبوية،خاصة يف اجلديدة التكنولوجيات إدماج من يستلزم ما واقرتاح الظروف حتديد  - 

  .اآليل واإلعالم واالتصال باإلعالم

 .املكونني وتقييم لتكوين ومستقرة فعالة منظومة اقرتاح  -

 املواطنة مبفاهيم ذات الصلة السياسية والقيم املبادئ قوامها مرجعية إىل دوما االستناد تفكريها يف اللجنة توخي -

 قاعدة تكون أن البد اليت القيم العامل،وهي والتفتح على الوطن وحب والدميقراطية والسلم والتسامح واملساواة

 .املدرسة اجلزائرية نشاط عليها ينبين صلبة

 العربية اليونسكو)، واملنظمة والثقافة( للرتبية العاملية املنظمة خرباء السيما ومؤهل كفء شخص بأي االستعانة -

  .والثقافة(األلسكو) للرتبية

  .التقدم حتقق أن شأ�ا من اليت احللول كل اقرتاح  -

 مميزات االصالح أهم-3- 6-4

 :هو اإلصالحات هذه ميز ما

 2005يف عام البالد كل مستوى على سنوات اخلمس سن بالغي األطفال لكل التحضريي التعليم تعميم- 

 والسادسة. الثالثة سن بني ما األطفال كل 2015 يف التعميم ليصل

 أن األسرة اجلزائرية باستطاعة هل تطويره،لكن يف نفكر جيعلنا ما األمهية من له التحضريي التعليم أن حقيقة     

 تتحسن مل ما يتم لن اإلجراء هذا تطبيق منها،أن تعاين اليت املشاكل ظل يف التحضريي التعليم إىل بأطفاهلا تبعث

يف  خاصة للتنفيذ جادة حماوالت هناك تكن مل إذا التطبيق صعب سيكون أنه االقتصادية،كما األسرة وضعية

  .األمرين األطفال يعاين اليت الريفية املناطق

 البعد كل بعيدة فهي خمزية صارت عندنا املناهج وضعية أن ينكر أن ميكنه وعصرنتها،فال الرتبوية املناهج تغيري -

  .الدول باقي يف �ا املعمول املقاييس عن

 أربعة خالل تتم فيها الدراسة وصارت املتوسطة املرحلة وهي اإلكمالية للمرحلة القدمية التسمية إىل  الرجوع- 

 ثالث. بدل سنوات

 أوىل السنة من ابتداء اإلجنليزية اللغة وكذا اإلبتدائي التعليم من الثانية السنة من إبتداء الفرنسية اللغة تدريس- 

 يف الفرنسية اللغة فمعدلالبكالويا، نتائج ضعف هو القرار هذا اختاذ إىل أدى الذي القوي وهذا،والسبب متوسط

 املنظومة الوطنية إلصالح للجنة العام التقرير ،حسب7%فهو اإلجنليزية اللغة اما 6% يتعدى ال البكالوريا

 العامل،كما ثقافات على واالنفتاح العاملية املعارف إىل املباشر الوصول من الطلبة لتمكني القرار جاء لذا .الرتبوية
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 أن كما لغة من أكثر تعلم باستطاعته التلميذ ألن اللغة حفظ عملية سيسهل املبكرة السن هذه يف تدريسها أن

 القت العامل،وقد دول من الكثري يف موجود اإلجراء املهجر،هذا يف اجلالية تستعملها اليت اللغة هي الفرنسية اللغة

مدرسة أصيلة أطراف،خاصة أولئك الذين يدعون اىل  عدة قبل من كبرية احتجاج موجة بالذات النقطة هذه

 .معتزة بثوابتها الوطنية

 أن إال اجلزائرية الثوابت لألمة كأحد األمازيغية أدراج مت أن بعد وهذا الرابعة السنة من بدءا األمازيغية اللغة إدراج- 

 اليوم. غاية إىل تعمم مل النقطة هذه

 توفري كبرية،ألن  وإمكانيات أمواال االقرتاح هذا تطبيق الرتبوية،يعتمد املنظومة ومريب معلمي تكوين إعادة- 

 .وجهد وقت إىل حتتاج التكوين وإعادة عالية خربة ذوي مدرسني

 3 القادمة سنوات مخس خالل شعب ستة إىل 15 من البكالوريا يف املمتحنة الشعب عدد تقليص- 

 .املدنية الرتبية مادة مع اإلسالمية الرتبية مادة دمج- 

 الساعي. حجمها وتقليص الثانوية املرحلة من الشرعية العلوم شعبة إلغاء4

 العاملي الرتميز استخدام مع األجنبية باللغة -الفيزيائية -التكنولوجية والعلوم كالرياضيات العلمية املواد تدريس- 

 املواد هذه تدرس تزال ال من التعليم العليا املراحل يف جناعة،ألن أكثر الثانوية،ألنه أو املتوسطة املرحلة يف سواء

 واحد.                                وقت يف مثال والرياضيات الفرنسية اللغة التلميذ سيتعلم ذلك خالل الفرنسية،ومن باللغة

 ما والتعليم،وهذا الرئيسية للرتبية التوجهات من واحدا ميثل اخلاص التعليم اخلاص،فتطوير القطاع أمام املبادرة فتح- 

 إجياد هو العاملية،والسبب الرأمسالية مهيًئا لالنضمام للهيئات صار الذي،اجلديد الوطين اإلقتصاد معطيات تقتضيه

 اخلمس خالل اليونسكو هيئة سجلتها اليت خالل املالحظات من ذلك يتضح القطاع،كما لتمويل مصدر

 األنظمة كانت أيا الدولة لعمل ضرورية تكملة يشكل اخلاص التعليم أن تؤكد واملنظمة املاضية،هذا سنة والعشرين

  .املعنية البلدان لدى التنمية ومستويات السياسية

 تنظيمه اختيار يف له تتاح قد اليت احلرية سعة اخلاص،بفضل التعليم هلذا ميكن أنه تعترب اليونسكو هيئة إن     

 يف األسر حلرية يستجيب أنه حيث ومن.جبملتها الرتبوية املنظومة أداء رفع يف يسهم والبيداغوجي،أن اإلداري

 اخلاص للتعليم اليوم اعرتفت قد البلدان من العظمى الغالبية ألبنائها،فإن تفضلها اليت التعليم منظومة اختيار

 .مبشروعيته

 يف الرتبوية املنظومة من يتجزأ ال جزءا اعتباره العمومية،ينبغي اخلدمة مبهمة يضطلع اخلاص التعليم كان وملا   

 والطلبة، املتمدرسني األطفال وتأهيل لتعليم األساسية باملهام العمومية،يقوم املدرسة غرار على ألنه مجلتها
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 العامل ملواجهة ومهيئني السبيل ضالل من يعصمهم ما املعامل من هلم مواطنني جبعلهم ا�تمع يف وإدماجهم

 املعاصر.

 وكان ست سنواتاصبح يضم :التربوية المنظومة إصالح بعد :االبتدائي النظام التعليم هيكلة 6-4-4-

  :تدرجيية بصورة تطبيقه

  ،وهو خيتلف من منطقة ألخرى.2003/2004قسم التحضريي:بدأ العمل به يف املوسم الدراسي

 2003/2004 الدراسي املوسم يف بدأ تطبيق اإلصالح �ا :االبتدائي التعليم من األوىل السنة

 2004/2005 الدراسي املوسم اإلصالح �ا يفبدأ تطبيق  :االبتدائي التعليم من الثانية السنة

 2005/2006 الدراسي املوسم بدأ تطبيق اإلصالح �ا يف :االبتدائي التعليم من الثالثة السنة

 2006/2007 الدراسي املوسم بدأ تطبيق االصالح �ا يف :االبتدائي التعليم من الرابعة السنة

 2007/2008 الدراسي املوسم تطبيق االصالح �ا يفبدأ  :االبتدائي التعليم من اخلامسة السنة

الدراسي،  العام يف طبقت ابتدائي،حيث الثانية السنة من ابتداء الفرنسية اللغة إدراج مت كما        

).                      2005/2006العام الدراسي( من ابتداء ابتدائي الثالثة السنة يف تدّرس أصبحت )،مث2005/2004(

  :يلي فيما الغايات هذه لقد كان إلصالح املنظومة الرتبوية غايات ومرامي تتجلى      

  :الديمقراطية و الجمهورية قيم-

 األغلبية، واحرتام لآلخر،واحرتام سلطة االستماع على والقدرة الغري واحرتامه،واحرتام القانون مسعى تنمية       

  .اإلنسان حقوق

  :الهوية قيم-

 الوطن تاريخ خالل معرفة من حيمله الذي احلضاري اإلرث الوطنية،وتثمني اللغات يف التحكم "ضمان     

 �ا جاء اليت والثقافية والروحية والتارخيية املعامل اجلغرافية باهلوية،وتعزيز والوعي برموزه وجغرافيته،واالرتباط

 .اجلزائرية لألمة واحلضاري للرتاث الثقايف بالنسبة اإلسالم،وكذا

  :االجتماعية القيم-

           االنسجام االجتماعي تدعيم طريق والتعاون،عن والتضامن االجتماعية العدالة مسعى تنمية        

  .واحد آن يف واملبادرة،وتذوق العمل االلتزام روح بتنمية ا�تمع،وذلك خلدمة واالستعداد
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  :االقتصادية القيم-

 ترقيته إىل عوامل اإلنتاج،والسعي أهم البشري الرأمسال للثروة،واعتبار املكون املنتج والعمل العمل حب تنمية       

  .والتأهيل والتدريب بالتكوين فيه واالستثمار

  :العالمية القيم-

 واالستعداد وسائل العصرنة يف النقدي،والتحكم والتفكري االستدالل على العلمي،والقدرة الفكر تنمية       

 واحلضارات الثقافات على التفتح احمليط،وكذا عنها،واحلفاظ على أشكاهلا،والدفاع مبختلف اإلنسان حقوق حلماية

 العاملية.

 :التالية باالستنتاجات خيرج أن ميكن الغايات هلذه املالحظ إن       

 احلزبية،وبالتايل التعددية إقرار بعد السياسي ا�ال يف اجلزائر شهد�ا اليت بالتغريات الرتبوية الغايات تأثر- 

 بقيم التمسك خالل من والعصرنة األصالة بني يوافقوا أن واضعو املناهج حول املدرسة،فحاول الرؤى اختالف

  .العاملية الثقافات على التفتح الوقت األمة،ويف نفس

 هدافأ إىل عامة،تتفرع اجلديد اإلصالح غايات واضحة،لكن أسلفنا كما األساسي التعليم غايات كانت لقد - 

  .االجتماعية والدميقراطية،العاملية،والقيم اهلوية،اجلمهورية قيم:قبل،وهي من الرتبوية األدبيات تعهدها مل

 هده جعل الذي ا�ام،األمر صراع و حمل املدرسة جعلت الثمانينات �اية يف اجلزائر شهد�ا اليت التعددية إن - 

  .االجتاهات مجيع بني توفيقية الغايات

 تتماشــــــــى جديدة مناهج إقرار من بد ال سنة،فكان عشرين من أكثر تطبيقه على مضى األساسي التعليم إن - 

 إدخال من بد ال يستمر،وعليه أن قوته درجة بلغت مهما نظام تربوي ألي ميكن ال اجلديد،إذ الوضع مع وتتالءم

  .املطلوبة الضرورية التغيريات والتعديالت

 :التربوي اإلصالح عوقاتم--7

 الناحية من تعين حمددة،واليت إلسرتاتيجية وتطبيقية ختطيطية عملية الرتبوي اإلصالح أن من انطالقا        

 اخلطة أهداف حتقيق منها يتوقع اليت احملددة خلطوات العمل املقررة واملبادئ التصورات من جمموعة اإلجرائية

 تكون قد الرتبوي اإلصالح مشكالت ا�تمع،فمشكالت على وبصورة دائمة،تقضي جيدة بكيفية اإلصالحية

 تبين السياسة التعليمية،عملية اإلصالحات أفكار على التعرف أو التعليمية السياسة صياغة على مستوى

التعليمية.فعلى الرغم من اجلهود الكبرية اليت بذلت سياسيا وتربويا واجتماعيا،ما يزال  السياسة التعليمية،تنفيذ

عليمي يراوح مكانه ومازالت الصعوبات متنعه من االنطالق والتحرر.والسؤال الكبري،ملاذا مل يستطع النظام الت



117 
 

التعليم ان ينهض رغم هذه اجلهود الكبرية اليت بذلت يف خمتلف املستويات؟لإلجابة على هذا السؤال البد لنا من 

  ج االصالح الرتبوي. استعراض أهم االسباب والعوامل االساسية اليت تؤدي اىل إخفاق برام

  أسباب بحثية وعلمية:- 1- 7

ينطلق االصالح الرتبوي من واقع الدراسات واألحباث اجلارية حول النظام التعليمي القائم فالدراسات       

اجلارية اليت حتدد مواطن القوة والضعف والقصور يف النظام التعليمي،هي اليت تبني الصعوبات والتحديات اليت 

االصالحات واملشاريع االصالحية املمكنة.ومن تعيق �ضة التعليم وتطوره.وهي بالتايل اليت تشكل يف قاعدة 

يتأمل يف الدراسات اليت أجريت حول النظام التعليمي يف اجلزائر،يالحظ ان هذه الدراسات على أمهيتها 

وتعددها مل تستطع أن تغطي جوانب النظام التعليمي بالدراسة والتحليل،فأغلبها تنطلق من اجلوانب االحصائية 

وضع املعلمني وهيئة التدريس واإلدارة واملخابر واملباين...وذلك بإعاز من وزارة الرتبية للنظام التعليمي وعن 

  باستثناء بعض أطروحات الدكتوراه واملاجستري اليت كانت تأخذ طابعا نقديا.

أن هذه الدراسات مل تأخذ طابعا مشوليا،مبعىن أ�ا كانت دائما تقتصر على دراسة جانب دون االخر مما - 

  شأ�ا عندما تكون الغاية �يئة ا�ال إلصالح تربوي شامل . يضعف من

  اغلب الدراسات مل تأخذ طابعا منهجيا أكادمييا،وبقيت أقرب اىل التقارير منها من البحوث العلمية.- 

غياب التنسيق املطلوب بني اجلامعة ووزارة الرتبية يف جمال إجراء البحوث والدراسات،مما ينعكس سلبا على - 

  التعليم وإمكانية التطوير واإلصالح. وضعية 

قلما اجتهت هذه الدراسات اىل تناول العمق الرتبوي للنظام التعليمي،الذي يسجل غيابه الواضح يف مساحة - 

  الدراسات اليت اجريت،مما انعكس يف بنية التوجهات االصالحية اليت تعتمد على معطيات االحباث.

ت،حيث ان الباحثني يضعون نتائج احباثهم يف سلة واحدة،حيث غياب نسق االولويات يف حتديد املشكال- 

تضّيع احلدود الفاصلة بني التحديات الكربي واملشكالت الصغرى،ويبدوا ان هذا التمييز والتحديد يف منتهى 

  االمهية وهو يشكل احد اهم املعوقات يف طريق التطوير الرتبوي.

  سباب تخطيطية:أ - 2- 7

صالح الرتبوي،وما من اصالح إال وهو يقوم على اساس التخطيط والتنظيم يشكل التخطيط منطلق اال  

املتكاملني،وغين عن البيان ان التخطيط يضمن للنظام التعليمي القدرة على حتقيق التكامل والتوازن يف مسار 

كست سلبا تطوره الدائم،ويف هذا السياق ميكن االشارة اىل جمموعة من التحديات يف مستوى التخطيط واليت انع

  على طبيعة العمل الرتبوي يف مسريته التنموية.
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يأيت النشاط التخطيطي بتوجهات السياسة غالبا،وهي صورة معكوسة ملا حيدث يف البلدان املتطورة،فاملشاريع - 

التخطيطية تطرح يف املؤسسات االستشرافية املعنية(اجتماعية،اقتصادية،سياسية...).وتأخذ اجتاها صاعدا حيث 

لقضايا املعنية ناضجة اىل املستويات السياسية وعندها تأخذ القرارات املناسبة.على عكس الصورة اليت تصل ا

اليت حتث أجهزت التخطيط لتقدمي خمططات سريعة  جهزة التخطيط بالقرارات السياسيةعندنا.حيث تفاجأ أ

الزمنية اليت حيتاجها رسم اخلطط.وهذا ما وفورية ملعاجلة القضايا الرتبوية،غري مقدرة االمكانيات العلمية والفرتات 

ينعكس سلبا عل نتائج النشاط التخطيطي ويؤدي اىل بناء خطط هزيلة غري قادرة على أداء الغاية الرتبوية 

املنشودة.واإلصالح الرتبوي حيمل يف طياته روح املخاطرة اليت تزداد درجتها بقدر حجم املفاجأة على آلية 

     التخطيط وديناميته.     

غياب منهجية التخطيط التكاملي داخل النظام الرتبوي،وهذا يعين ان التخطيط الرتبوي يأخذ جوانب منفصلة - 

من جوانب احلياة الرتبوية.فمثال ليس هناك اتساق وتكامل بني اجلوانب اليت تتصل باملعلمني واجلوانب اليت تتصل 

 كل تعديل او جتديد يف الرتبية ال على أنه هدف يف باملناهج وطرائق التدريس،يف حني أنه ينبغي أن ننظر اىل

  ذاته،وإمنا على أنه جزء يف عملية إصالح متسقة وشاملة.

غياب منهجية التخطيط التكاملي بني الرتبية وخطط التنمية اليت تعتمدها الدولة يف املستويات االقتصادية - 

نيا بسرعة كبرية،مما يشكل نوعا من اهلدر واالجتماعية،ومثال ذلك بناء مدرسة صغرية يف حٍي يتنامى سكا

  االقتصادي.أو بناء مناهج تربوية ال تأخذ بعني االعتبار التطورات املستقبلية.

غياب البعد الرتبوي والنفسي الذي يعتمد على معطيات علم النفس الرتبوي وعلم نفس الطفولة واملراهقة،وال - 

ا يف بنية االهداف.فاحلاجة اىل احلب واإلحساس باألمن والثقة سيما يف توزيع االهداف وبناءها يشكل ضعفا كبري 

  بالنفس واإلحساس باالنتماء واهلوية،هي اليت متثل جوهر الشخصية االنسانية املتكاملة.

عدم االستفادة من النظريات املعاصرة يف جمال التخطيط الرتبوي،واليت تقدم إمكانية واسعة يف جمال الرتبية ويف - 

ا أل�ا متثل خالصات التطور التارخيي للفكر الرتبوي،وهي تسعى اىل إستشراف آفاق املستقبل البعيد حتديد اهدافه

  وإىل حتقيق النمو املتكامل لألطفال.

عدم االستفادة من التجارب العاملية اإلصالحية املعاصرة يف جمال التخطيط الرتبوي،واليت تشكل خزانا معرفيا - 

  ومنهجيا بالغ االمهية.   

جتاهل التخطيط للعالقة بني املدرسة واملؤسسات الرتبوية االساسية االخرى كاألسرة ومجاعة الرفاق واملسجد - 

  .وهي مؤسسات هلا االثر الكبري يف بناء شخصية االنسان
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  اإلصالح: محاوالت على واإليديولوجي السياسي البعد طغيان - 7-3

 العلمي اجلانب على يطغى دائما السياسي اجلانب أن إال الرتبية أمهية موضوع من بالرغم       

 وافتقاد وسوء التسيري املدرسني تكوين عدة،كضعف مشاكل من الرتبوي النظام معاناة من واملوضوعي،وبالرغم

 الفرنسية أم العربية هل التدريس لغة موضوع املسؤولون اإليضاح،يناقش كوسائل الضروريات بعض إىل املدارس

 أم للتالميذ األجداد قيم تعليم وهل ؟ العصرية احلداثة ضد أو مع أن املدرسة وهل ؟ األمازيغية أم االجنليزية أم

  .الفلسفي واإليديولوجي الطابع ذات املطروحة املسائل من ذلك وغري حماربتها؟ ينبغي القيم متخلفة هذه أن

  :التربوية العلمية الكفاءات تهميش -4- 7

 تقومي موضوع يناقشون من الغالب ويف أنه إال اجلزائرية موضوع املدرسة وأمهية الوضع خطورة من بالرغم       

  .الرتبوي البحث جمال عن هم بعيدون املنظومة وإصالح

  :المدرسة على اإلنفاق في الشح -5- 7

 هذا للمجتمع،من حقيقية وثروة رأمسال أهم تشمل أل�ا االستثمار فيه اسرتاتيجي،جيب قطاع املدرسة إن       

املادي  مستواهم من والرفع باملعلمني بوظائفها،واالهتمام قيامها شروط وتوفري العناية باملدرسة جيب املنظور

  .واملعنوي

 يف اجلزائر، وهي املطبقة يف اإلصالح أساليب عن مآخذ عدة "غياث بوفلجة" حدد سبق ما إىل باإلضافة      

غياث،  (بوفلجة التالية: النقاط يف اإلصالحية باجلزائر،وذلك العمليات تتبع خالل من استخراجها مت نقائص نظره

  ).163-162،ص ص1984

 نتائج من االنطالق أن الرتبوية،إذ املنظومة تقييم يف نقص اجلزائرية:هناك املدرسة لواقع الدقيق التقييم عدم- 

 .الرتبوي اإلصالح لعملية ويكون سندا املصداقية من الكثري امليدانية،يعطي الرتبوية البحوث

 وضعت اليت طرف اللجنة من وتقييم متابعة يلزمها إصالح عملية واملتابعة:فكل للدراسة دائم هيكل غياب -

  .أهدافه وسطرت خطته

 إىل الرتبوي واإلصالح التقييم والدراسة عمليات تسند أن الباحثني:يفرتض واملربني املختصني لألساتذة �ميش -

  .الرتبية علوم يف اجلامعية العلمية واملخابر األقسام

 على اعتمد املنهج العلمي،بل اإلصالح يتبع مل ميدانية:بالتايل وحبوث دراسات على تنب مل اإلصالحات أن -

 القضايا خمتلف يف الفصل اللجنة،عند بني أعضاء االنتخابات على أحيانا تعتمد اليت النظر ووجهات اآلراء

  .وحساسةمصريية  قضايا عادة املطروحة،وهي
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 نقص من القضايا األخرى تنل مل حني األوىل:يف بالدرجة اإلسالمية والرتبية التدريس لغة على الرتكيز -

ونوعا،ذلك  حمتوى املدرسية الكتب وكثافة الربامج،وسوء املربني ومشاكل القطاع إدارة والوسائل،وسوء اإلمكانيات

  احلجم من االهتمام.

 للتعليم وقت إىل الرتبوي عملية اإلصالح حتتاج:الرتبوية املنظومة إلصالح الوطنية للجنة الزمنية الفرتة حصر -

 بالزمن،أل�ا حتديدها املمكن غري فمن اإلصالح،لذا وضعت إسرتاتيجية اليت اجلهات طرف من املستمرة واملتابعة

   .طويال وقتا تستلزم

 · .وطين وإطار واضحة فلسفة غياب- 

 · والسوق ا�تمع حاجيات مع التكييف إىل االفتقار- 

 · .اجلديدة املتغريات مع املناهج مالءمة عدم- 

 · .األساسية املدرسة معلم خاصة املعلم إعداد مستوى اخنفاض- 

 · .التعليم وضمان األطفال محاية يف قصور- 

 · -العاملي املستوى -العصر متطلبات مع مالءمتها وعدم املدرسية املباين يف النقص

  املدرسي التسرب نتيجة األميني أعداد تضخم- 

 · .العمل وسوق التكوين مشكلة- 

 سالطنية،بدون وبلقاسم بوعناقة علي(ومنها: الرتبوي النظام يف أساسية تعليمية مشكالت وجود عليها ليزيد  

 ).63- 61تاريخ،ص ص

 .املباشر التدريس أسلوب -

 .باملعلوماتية خاصة اجلديدة التعليمية الوسائل كفاية عدم -

 .الريفية خاصة املدارس يف عليها والتدرب كالكمبيوتر التكنولوجية األجهزة نقص -

 .العمالة سوق احتياجات تستهدف ال اليت العتيقة التعليمية املادة -

 .املعلوماتية ومرحلة تتالءم ال اليت التدريس مناهج .-

 .األقدمية أساس على الرتقية فيه تتم اليت املهنة نظام -

 . اجلاد العلمي الرتبوي البحث غياب -

 

  



121 
 

  التربوي تحديات اإلصالح -8

"إن العصر الذي نعيش فيه يتميز بكثرة طرق أمناط احلياة وفلسفتها وتعارضها،وتبين جمتمعات قوية لكل هذه      

واملشكلة تكمن  الفلسفات يف احلياة وتعصبها هلا،بل وحماولة الدفاع عنها،حىت ولو جلأت إىل فتك وسائل التدمري.

حيث يصعب القول أن هناك فلسفة تربوية تسري عليها، بسبب ما  –خاصة الدول العربية –يف دول العامل الثالث 

خلفه االستعمار من ثرات ثقايف مازلنا نعاين منه حىت اآلن فقد راجت جنبا إىل جنب أفكار برغماتية، وسادت 

يث دخلت الكثري من الدول العربية يف متاهات التجريب."(شبل أخرى ليربالية وثالثة ماركسية وأخرى توفيقية ح

).واجلزائر من بني هذه الدول العربية اليت تعاين من هذه املشكلة،وقد أدى غياب فلسفة 23،ص2004بدران،

 عربية للرتبية إىل اعتناق فكر تربوي وافد غري مالئم للحاضر أو املستقبل وحنن اليوم يف األلفية الثالثة فما هي

  ؟  التحديات اليت تواجه املدرسة اجلزائرية

  تحديات من داخل المنظومة التربوية و التكوين :  - 8-1

عن األحداث احلاملة يف طيا�ا - منذ اليوم احلاضر –على الرتبية أن تصوغ مشروع الغد مبحاولة الكشف    

تغيري إصالحي وفق اجتاهها. فعليها أن املالمح العامة للمستقبل،واليت حتدد املناحي اليت ينبغي أن يكون كل 

  تركز على ما يلي :

ينبغي أن تكون املناهج حمل دراسة مستمرة،أي مراجعة دائمة ملضامينها وأهدافها ومدى مطابقتها للمستجدات  - 

تمر الرتبوية،مبعىن جتديد املناهج وغربلة الربامج عن طريق البحث يف البيداغوجية العامة واخلاصة، واإلطالع املس

  على التقنيات اجلديدة .

اكتشاف أساليب جديدة للتكوين املهين والعلمي املستمر والتنمية الذاتية وتشجيعها عن طريق حوافز مادية  - 

ومعنوية،ومن أهم ذلك نسبة النجاح املدرسي وفق معايري دقيقة بالنسبة لفصل واحد أو مدرسة واحدة أو على 

  مستوى الوطن.

  اك مع التكوين املهين للحد من التسرب املدرسي الذي أصبحت أرقامه مذهلة.   إجياد آليات باالشرت - 

وإدماج  لدراسي وتوثيق الصلة بعامل الشغلعلى األقل يف �اية كل العام ا%50رفع نسبة النجاح املستحق إىل - 

ال اآلن، مبعىن أن التعليم والتكوين يف منظور شامل للتنمية أساسها املوارد اإلنسانية وليس العكس كما هو احل

  التكوين هو من أجل التكوين بعيدا عن احلاجات احلقيقية للتنمية االقتصادية .

تدعيم البعد الثقايف للرتبية وإعطاء أطفالنا معلومات بسيطة ودقيقة ومقنعة عن تساؤالت ترتدد بانتظام حول من - 

  يمنة والنفوذ االقتصادي والثقايف.أنا؟من أنت؟من حنن؟يف عصر تتجمع فيه قارّات بأكملها ألغراض اهل
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انطالقنا من فكرة اهلوية املرنة اليت نعين �ا تنمية اخلصوصية الثقافية باالقرتاب أكثر فأكثر من العاملية، وذلك - 

  بالرتكيز على إثراء اللغة والثقافة العربية داخل وخارج املدرسة اجلزائرية.

تعلم تلك اللغات يكون عن طريق اختيار األولياء والتالميذ، التفتح على اللغات األجنبية األخرى،كما أن - 

  وخيضع للخريطة املدرسية .

  العناية بالعد اجلمايل والروحي يف العملية الرتبوية.- 

التصدي لطوفان األمية الشبيه بالسرطان يف جسم األمة،والنشر األفقي للتعليم يف املدى املتوسط سيقنع أغلبية - 

حباجة إيل الرجل واملرأة وأن التساوي يف حقوق وواجبات املواطنة هو واحد من شروط االنتقال ا�تمع بأن اجلزائر 

  من الركود إىل التطور والتكامل بدل التفكك والصراع.   

  تحديات من خارج منظومة التربية والتكوين: - 8-2

  العولمة:-1- 8-2

هناك الكثري من املؤشرات على بروز الظاهرة العلمية أو العوملة،حنو النظام الدويل إىل نظام عاملي يشبه إىل حد      

كبري القرية الكونية،بقدر ما ختتصر املسافة االجتماعية واجلغرافية واالتصالية بني خمتلف أحناء القرية حبيث تبدوا 

رمزا للماضي أكثر مما هي مقيدة ومنظمة للتبادل يف احلاضر والجتاهاته احلدود الطبيعية والسيادية وكأ�ا صارت 

املستقبلية.فمصدر الكثري من القرارات والتفاعالت يقع خارج منظومة العالقات الدولية مبعىن خارج نطاق الدولة 

تعاون والتكامل يف أو عن حتالفات مركبة وهي تعرب عن حاجة ا�تمع اإلنساين املعاصر يف هذه القرية الكوكبية لل

هذه القضايا اليت ترتبط �ا حيات ا�تمع وأمنه واستقراره وتطوره سواء يف ا�ال االقتصادي الذي يعترب األساس 

يف كل تنمية حقيقية أو ا�ال السياسي الذي حيقق األمن واالستقرار أو يف ا�ال العلمي واملعريف والثقايف الذي 

لتقبل فكرة التعددية الثقافية احملكومة بضوابط التكامل اإلنساين يف مواجهة املشكالت ميهد الطريق أمام اإلنسان 

بالصيغ العادلة املالئمة،فالعوملة ظاهرة ذات أبعاد ومستويات متعددة �دف إىل دمج العامل دجما منطيا من خالل 

دورها املعريف والثقايف فانصب تعميم مناذج معينة لذلك سعى منظروها إىل وضع آليات خاصة �ا من أجل تفعيل 

هذا اجلهد على جمال الرتبية والتعليم باعتبار الرتبية والتعليم مها الوسيلتان اليت ميكن من خالهلما نشر الفكر 

يف هذا املناخ الكوين املعومل املبشر بوعود العوملي.إذا فما األهداف اليت ميكن صياغتها للرتبية يف مثل هذه الوضعية؟

ت جديدة،واملنذر بنهايات وخماوف وحتديات خمتلفة، اصبح التساؤل مطروحًا حول مسار ومصري وقيم ومآال

الكثري من القطاعات وا�االت و املؤسسات... اليت من بني أمهها املؤسسة الرتبوية مبفهومها العام.ما مصري ومآل 

مدرسة املستقبل اليت يفرتض التفكري يف هذه املؤسسة يف مناخ هذا العصر املعومل أي مستقبل ينتظرها فيه؟ ما هي 
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تأسيسها بدءًا من معطيات الراهن املنتفذ؟ وما هي الشروط الفكرية والرتبوية والسوسيو اقتصادية واحلضارية هلذا 

مبضمو�ا الثقايف واالجتماعي كما انتهى عصر الدولة   التأسيس وهل انتهى فعًال عهد الرتبية،واملدرسة الوطنية

والتاريخ... إخل؟ بأي معىن ميكن فهم هذه النهاية؟ وما هي بدائل املدرسة الوطنية  سيادة الوطنية،الوطنية،وال

األكثر مالءمة هلذا الزمان العوملي اجلديد...؟ إىل غري ذلك مما ميكن طرحه من أسئلة و تساؤالت،ويف هذه 

  الظرفية التارخيية بالذات.

ابات وافية وكافية على األسئلة والتساؤالت اآلنفة،فهناك دراسات ال نزعم وال ندعي أننا سنقدم هنا إج      

مستفيضة يف هذا ا�ال،إن أقصى ما نطمح إليه هو أن نساهم يف إبراز ما أصبحت تثريه املسألة الرتبوية من 

إشكاالت ومن جدل تربوي وفكري متعدد األبعاد واملرجعيات،وال سيما حينما ربطت هذه املسألة حبطاب 

  يات املشار  إليه آنفا. النها

ولبلوغ هذا املقصد،ذي الطبيعة املنهجية باألساس،يتعني إبراز بعض أهم آثار ومستتبعات وعواقب العوملة      

على احلقل الرتبوي،واليت دفعت بالبعض على إىل املناداة_ على غرار فوكوياما_بنهاية الرتبية،على األقل يف أشكال 

دية اليت ما تزال معتمدة يف كثري من السياقات االجتماعية رغم كو�ا قد أضحت متجاوزة أشكاهلا وممارسا�ا التقلي

على أكثر من صعيد،ومل تعد صاحلة إالَّ ألن يُلّقى �ا يف سلة مهمالت التاريخ. األمر الذي وأصبح يتطلب 

إكراهات الطلب التفكري يف بناء تربية أو مدرسة للمستقبل قادرة على االستجابة ألهداف وخصوصيات و 

االجتماعي واالقتصادي لرتبية وتعليم وتكوين املوارد والقوى البشرية يف أوضاع كونية جديدة،سريعة التبدل 

،مليئة بالرهنات والتحديات.   والتغريُّ

حتديداً وإذا كانت تـأثريات العوملة على نُظم الرتبية كثرية متشعبة األبعاد واملفاعيل،فلعل من بني أمهها،مما يرتبط     

  مبوضوع هذه املسألة،عاملني أساسيْني ُمَؤثرين مها:

الذيوع املتسارع اهليمنة ملا يُدَعى بثقافة السوق الكونّية.وهي ثقافة سامهت يف إنتاجها وإعادة إنتاجها         - 

وتروجيها عوملة اقتصادية مشولية داعمة لتعميم العديد من قــيم وأساليب اإلنتاج والتوزيع واالستهالك والتبادل     

اعي... مما يوسم بعضه،حسب التصنيفات واملواقف النقدية،بأنه ثقافة وأمناط العيش ومناذج السلوك الفردي واجلم

جديدة مؤْمركة،وقد انعكست بعض اآلثار السلبية هلذه الثقافة على التعليم،خاصة يف دعوات خوصصته ومتهينه   

 وإحلاقه باالقتصاد،وإكراهات وقوانني عرض وطلب وتوجهات ومراهنات... وقد أَدى هذا إىل إنعاش وتعميم

منظور مقاواليت وتسليعي للرتبية والتعليم والتكوين.وينظر إىل القوى البشرية،ال يف أبعادها ومقوما�ا اإلنسانية 
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والقيمية والفكرية الوطنية أو الكونية،وإمنا كموارد اقتصادية،أو كمواد خام ميكن تشكيلها وتبضيعها وتسويقها،كما 

اعية... يف إطار هذا املنظور املقاواليت للرتبية ستتقوَّى الدعوات هو شأن جممل السلع واخلدمات واملنتجات الصن

الرامية إىل إعادة النظر يف جتديد وظائفها وأهدافها،ففي ظل هذا التحول العوملي الراهن سوف تكف املؤسسة 

 لقني املعارفالرتبوية:(املدرسة واجلامعة وما يوازيهما) على أن تبقى منحصرة يف القيام بأدوارها التقليدية يف ت

واملهارات وتكوين مواطنني وفق خصوصيات وغايات وسياسات الدول الوطنية،إذ غدا مطلوباً منها أن تعمل على 

تأهيل وإعداد البشر وفق مطالب وحاجات وقواعد السوق وأن تعمل،من جهة ُأخرى،على تكوينهم وتنشئتهم 

ة اليت تتجه أكثر فأكثر حنو تكريس قيم مشولية مثل إلدماجهم فيما أشرنا إليه سالفًا من ثقافة السوق الكوني

والتنافسية،والكفاءة،والتشارك،والدميقراطية،ومحاية البيئة،واحرتام الشرعية الدولية  االنفتاح،واحلوار،االستحقاقية،

�ا إذن وحقوق اإلنسان،وصيانة شرعية التعدد واالختالف الديين والعرقي والثقايف واجلنسي واحلضاري العام...إخل.إ

�اية الرتبية،أو املدرسة الوطنية باملفهوم الكالسيكي،وبـُُزوغ مرحلة جديدة تستلزم خروج أو إخراج املدرسة من 

إكراهات ما متارسه الدولة الوطنية عليها من وصاية وحجز وتدجني،وحتريرها من بوتقة سياقها الوطين الضيق 

  لتنفتح على آفاق وقيم ورهانات كونية أمشل وأوسع.

يف ظل ثورة اإلعالم على وقع تطور مذهل يعيش  عاصرالتحوالت التكنولوجية وثورة االتصال،فالعامل امل - 

للمعارف والتقنيات اليت أصبحت هي نفسها أساسا البتكارات تكنولوجية وتقدم اجتماعي،حيث أن ثورة 

اج املعلومات أي البيانات واملعطيات املعلومات أصبحت هي امليزة الرئيسية يف الوقت الراهن،فا�تمع مطالب بإنت

واإلحصائيات واملؤشرات،حىت يعي ما جيري بداخله وحوله،وحىت يوفر ملختلف قطاعاته املعلومات واملعطيات 

الضرورية لألداء األحسن ومردودية أكرب،وكذا أصبح �تمع املعلومات أبعاد خمتلفة ومتشابكة،جيب استغالهلا كما 

                                          ش على هامش ا�تمع الدويل.ينبغي حىت ال نبقى نعي

االنفجار املذهل ملا أصبح يُعرف بالثورة املعرفية والتكنولوجية اجلديدة ويف أساسها ثورة األنُفوميديا.ويُراد إن       

كثري من تقنيات وأساليب �ا ما حصل،على املستوى العاملي،من تقدم مذهل يف إنتاج وإعادة إنتاج وتطوير ال

ووسائل اإلعالم واملعلوميات واالتصال والتواصل...من حواسيب وبرجميات وأنظمة رقمية وفضائيات وغريها.األمر 

الذي أسهم،بشكل غري مسبوق،يف تسريع وجتديد طرائق إنتاج وتداول املعارف واملعلومات واألخبار واملشاهد،بل 

اذج السلوك،واملواقف والرؤى واملشاعر وتصورات العامل...إخل. ولذا،فإن من واألفكار والقيم وأمناط العيش،ومن

يتحكم يف شروط التعامل مع هذه الثورة وامتالك مقوما�ا سوف يكون مؤهًال أكثر لالخنراط يف جمتمع املعرفة 

قتصادية أو احلايل،الذي أصبحت فيه السلطة أو الثروة أو النفوذ...مقومات ال تعود فقط إىل أصول مادية ا
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ملعومل اعسكرية...بل إىل املعرفة ذا�ا.إنه التحول احلضاري اهلائل الذي يشكل النقلة النوعية املمّيزة  ملناخ العصر 

  هذا.

ونظرًا لشروط سوسيوتارخيية وحضارية ليس هذا مكانًا مناسباً - غري أنه إذا كانت ا�تمعات الغربية املتقدمة   

وأكثر من غريها من جمتمعاتنا املتخلفة ُشروطَ ومؤهالت االقتدار على االستفادة  هي اليت متتلك أفضل- لبحثها

من خريات ومنتجات وإجيابيات هذه الثورة املعرفية السابقة الذكر،فإن خطورة هذا الوضع الالمتكافئ تتجلى فيما 

بني جمتمعات متقدمة مينحها أنتجته،وتنتجه وسوف نتيجة مستقبًال،هذه  الثورة من فجوة  أو هوة معرفية وتَقنية 

الوضع اجلديد حظوظًا أكرب وأوسع للنماء والتطور،وجمتمعات متخلفة ضعيفة يفاقم الوضع اجلديد ظروّفها 

ومشكال�ا الثقافية واالقتصادية واالجتماعية لتتسع بذلك فيها َدوائُر الفقر والتخلف والتهميش،بل لتتطور وتتعمق 

ج سحري هلذه احلقائق ولكن ميكن أن تكون هناك طرق قابلة بطبيعتها ال يوجد أي عالبشكل مقلق رهيب.

  للتطبيق .

على أساس واقع ا�تمعات العربية  إن مواجهة العوملة ال ميكن أن يتحقق إال من خالل رؤية مبنية      

وكيف ميكن تدعيم وتطوير واحتياجا�ا الضرورية والفعلية،فماهي دعائم اإلسرتاتيجية اليت نرمسها ملواجهة العوملة؟ 

                                                     : النظام الرتبوي حىت يؤدي دوره،ويقوم بالتصدي لتيار العوملة؟إن ذلك يتحدد وفق مايلي

  التأكيد على الهوية و الخصوصية الثقافية:-

جارة وتيسري حركة تنقل األشخاص        "إن ما يسود العامل يف عصرنا احلاضر من توجهات حنو حترير الت

واملعلومات،وما ينتشر يف عاملنا من فضائيات وشبكات معلوماتية وتواصلية مذهلة،هذه العوملة أدت إىل تراجع دور 

الدولة يف التأثري على فكر مواطنيها،وثقافتهم،ورأيهم،وقناعا�م وحىت أذواقهم.إن العوملة بكل معطيا�ا وجتليا�ا 

ا املعلنة وغري املعلنة تشكل أخطار بالغة،على هوية األمة العربية ومورثها وثوابتها،حبكم أ�ا تعمل على وأهدافه

تكوين مسات شخصية جديدة حتمل بني طيا�ا تناقضات ثقافية يف ظل متغريات عصرية مفروضة على الفرد 

افة العربية إىل ثقافة من نوع جديد )،"وبذلك تتحول الثق266،ص2002العريب."(عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل

ورمبا تقرتب من املفهوم الذي قدمه "كارل بوالين " يف كتابه املعنون ب:"التحول الكبري_حضارة السوق"حبيث 

  )43،ص2003أصبح كل شيء خاضعا لشروط ونظام السوق حىت روح اإلنسان نفسه."(أمحد جمدي حجازي،
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نائنا ضد تأثري العوملة،وجيب أن ال يكون هذا التحصني مجلة أو فقرة يف وبناء على ذلك من واجبنا حتصني أب     

السياسة التعليمية،بل ينبغي أن ميتد إىل التمثيل احلقيقي يف املناهج واملقررات واألنشطة الرتبوية واإلعالمية 

  والثقافية.

الثقة يف أبنائها،وتعزيز انتماءا�م ألمتهم "إن الرتبية العربية مبعايشتها هذه املرحلة احلرجة هي حباجة إىل بناء      

وأوطا�م،وصون هويتهم وثقافتهم حىت متكنهم من أن يعيشوا قادرين على األخذ والعطاء واإلجناز واحلوار مع 

،ص 1999األخر جبدية وافتخار بعيدين كل البعد عن عقد النقص واخلوف والتعصب."(مفيدة حممد ابراهيم،

  )21، 20ص

عن اهلوية الثقافية ضد خماطر العوملة ال يتأتى عن طريق االنغالق على الذات ورفض اآلخر فهذا "إن الدفاع    

تصحيح خطأ خبطأ، وجمموع اخلطأ ال يكون صوابا،إمنا يتأتى ذلك بإعادة بناء املوروث القدمي املكون الرئيسي 

عن اهلوية الثقافية كذلك كسر حدة للثقافة الوطنية، حبيث تزال معوقاته،وتستقر عوامل تقدمه،ويتطلب الدفاع 

االنبهار بالغرب ومقاومة قوة جذبه وذلك برده إىل حدوده الطبيعية،والقضاء على أسطورة الثقافة العاملية."(حسن 

 )28،  27،ص ص1998حنفي،

تنا ومن بني أهم طرق التخفيف من حدة وطأة العوملة الثقافية هو استثمار اجلوانب الروحية املضيئة يف حيا    

العربية اإلسالمية،وموروثنا احلضاري ومربرات إعطاء األولوية لألصول واملصادر اإلسالمية يف بناء فلسفة النظام 

  الرتبوي ميكن ردها إىل عدة اعتبارات منها:

"إن يف الرجوع إىل املصادر اإلسالمية وربط الشعوب العربية مباضيها وتأكيدا هلم على شخصيتهم الثقافية        

ئه العامة املتعلقة بتنظيم احلياة البشرية يف مجيع دلرتبوية اإلسالمية،وأن اإلسالم ميتلك املرونة يف قواعده ومباوا

وعليه فإن  )."27، 25،ص ص 2000جماال�ا،وهوما جيعله صاحلا لكل زمان ومكان."(حممد احلسن العمايرة،

حتافظ على كيا�ا،وعلى شخصيتها احلضارية والثقافية األمة العربية إذا أرادت أن تضع لنفسها موقعا بني الدول،و 

البد أن ترب تعليمها بثقافتها وحضار�ا وحترص على أصالتها وتربط حاضرها مباضيها،وال تلجأ إىل التقليد 

 )105ص ،2003األعمى ألن االعتماد على الغرب لبناء ذوا�ا هو حمض خرافة."(مفيد الزيدي،
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  االتربوية:تطوير األساليب  -

عدة عقود مضت،ومنذ ذلك احلني مل  من الدول العربية رمست سياستها الرتبوية والتعليمية منذ "إن الكثري     

تقم مبراجعة دورية ومستمرة ومتعمقة  خاصة فيما يتعلق بسياسات الرتبية وأهدافها،رغم التغريات اليت طفت على 

والتقنية والثقافية واليت تستدعي تبين سياسات وأهداف مستحدثة  الساحة الدولية يف ميادين احلياة االقتصادية

تتجاوب مع طبيعة هذه التغريات وعلى هذا األساس فإنه ينبغي مراجعة األنظمة الرتبوية يف الدول العربية إلحداث 

ساليب الرتبوية التغريات املطلوبة يف السياسة واملناهج و الطرائق واألهداف وتبنين صيغ وبدائل تؤدي إىل تطوير األ

  ).146،ص2011وحتسني نوعيتها مبا يالئم الزمن الذي نعيشه".(حسان اجلياليل،

لقد أصبح الرتكيز يف هذا العصر على الكيف والنوعية والتميز،وهذا اليتم إال خبلق أنظمة تعليمية مرنة       

واصلة تعليمه مدى احلياة املتفتح على �دف إىل تكوين الفرد املبدع التواق إىل االبتكار والنقد والقادر على م

عقليته على العامل أمجع.إن تطوير األساليب الرتبوية يستدعي إعادة النظر يف كل جزئية من جزئيات املنظومة 

  الرتبوية. 

إن هدا التغيري والتحديث الينبغي أن يبىن على احلدس والتخمني أو الظن أو التجريب العشوائي بل ينبغي       

  على البحث العلمي الذي ال تطوير بدونه. أن يبىن

إن ضبط جودة الرتبية تتطلب توفري حريات اكرب ومشاركة اجتماعية أوسع فمن خالل الرأي واحلوار تتضح     

  الرؤى واملعامل وتتشكل الطروحات األعمق واألجود.

  تجديد غايات التربية ومراميها -

الواحد والعشرين بالتغري السريع واالنفتاح على بعضها البعض وتقدم  "تتميز ا�تمعات اإلنسانية يف القرن       

املعرفة، وسيطرة العلم والّتقانة واالقتصاد على حياة الشعوب بشكل مل تشهده اإلنسانية من قبل."(سعيد 

)،"ففي هذه ا�تمعات تسود قيم اإلنتاج واملعرفة القائمة على اإلبداع 21، 20حارب،بدون تاريخ،ص ص 

قتصاد القائم على التقنية واملعلومات واملنافسة والتكتل،فعلى الرتبية العربية إذن أن تعيد رسم أهدافها واال

وسياستها يف ضوء هذه املتغريات إذا أرادت أن تكون هلا مكانة بني األمم إذ أن وظيفة الرتبية العربية يف مشارف 

بيعته ومعارفه هذه.التهيئة التتم من خالل صب املعلومات هذا القرن هي �يئة الناشئة لعامل متغري يف خصائصه وط

يف أذهان الدارسني وختويف الطالب باالختبارات،وهيمنة املعلم على العملية التعليمية،بقدر ما ينبغي هلا أن تتوجه 
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إىل تنمية مهارات التعلم الذايت والبحث والتفكري املوضوعي واملنطقي،وحل املشكالت وإكساب الدارسني 

ارات يف احلياة خاصة يف استخدام احلاسوب وتنمية اجتاها�م حنو العلم واملعرفة والقراءة،وهي األمور اليت مه

  ). 147ص ،2011متكنهم من مواصلة تعليمهم وبشكل متواصل ومستمر".(حسان اجلياليل،

قدرات الطالب املبدعة "كما تتطلب املنافسة العاملية احلادة  يف جمال االتصال والعلوم واملعارف تنمية      

واملبتكرة اليت حتمل ميزات التفكري والنقد املستمرين،وهذا يستلزم وجود قاعدة عريضة من العلماء واملبدعني 

والباحثني ذوي القدرات اإلبداعية العالية،وهو ما يتطلب من الرتبية العربية إدراج أهداف تربية اإلبداع واالقتدار 

خذ جبملة األسباب املؤدية إىل تولد هذه الثقافة االقتدارية،كغرس قيم اإلبداع يف كل فرد من بني أوىل أولويا�ا واأل

وتنمية مواهبه وهواياته وتشجيع البحث العلمي يف املراحل العلمية املبكرة واحرتام حرية اآلخر وقبول آرائه 

  ).148،ص2011وتصوراته وتعويده على البوح �ا والدفاع عنها".(حسان اجلياليل،

"إن تأصيل هذه األهداف وغرسها هو املدخل الطبيعي الفتكاك مكان بني الدول،كما ينبغي أن �تم منظومة     

األهداف الرتبوية يف الدول العربية مبسألة تربية القيم اإلنسانية الراقية،فعاملنا أصبح عامل القلق واختالل القيم 

ئة الكونية،وعليه فاملدرسة العربية مطالبة بأن يكون هلا دور وتفشي العداء واعتداء اإلنسان على أخيه وعلى البي

بالغ يف احملافظة على القيم اإلنسانية العاملية من خالل نشر قيم التسامح والتعايش والسالم واحرتام اخلصوصيات 

د العزيز بن (عب واالختالفات الثقافية وصون كرامة اإلنسان وحفظ حقوقه وحرياته،وتعويده املمارسة الدميقراطية."

  )269،ص2002عبد اهللا السنبل

"إن حتقيق الرتبية ملهمتها املنوطة �ا يف الوقت الراهن،واملتمثلة يف تعزيز روح النقد واحلوار وتكوين الفكر الناقد     

ن تعترب حبق أدوات ووسائل الزمة متكن الصغار والكبار من جمانبة مواقف اإلتباع والتقليد وتقبل ما يلقى عليهم م

أفكار جتعلهم يسريون يف طريق املسامهة الفعلية يف مشكالت العامل ومناقشتها واملشاركة يف حلها،السيما أننا يف 

عصر يغزو العقول والنفوس بوسائل جبارة حياول إدماج وحدات العامل دوًال ومنظمات وأفراد يف نظام واحد كما 

ك الفاعل الذي جيين مثار العوملة،وهناك التابع الذي عليه يتميز هذا العصر أيضا بأن األدوار فيه قد قسمت،فهنا

 )23 -22سعيد حارب،بدون تاريخ،ص ص (أن يستجيب لتجليات الظاهرة".
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 تغيير المناهج التربوية: -    

"من بني أهم التعريفات اليت أطلقت على املنهج هي أنه:"تنظيم وختطيط ألنشطة املتعلمني بطريقة منظمة       

سواء كانت هذه األنشطة داخل املدرسة أو خارجها أو كانت مرتبطة جبوانب تعليمية أو تدريبية"  ومقصودة

  )12، 11،ص ص2001.(كوثر كاجاك،

"كما يتمثل املنهج يف:ً مجيع اخلربات (النشاطات واملمارسات) املخططة ملساعدة الطلبة على حتقيق النتاجات     

  )25ص وتوفيق امحد املرعي، 2000يع قدرا�م".(حممد حممود احليلة،التعليمية املنشودة إىل أفضل ما تستط

"إال أنه من أكثر االنتقادات املوجهة ملناهجنا الرتبوية تنصب حول تقليديتها وابتعادها عن روح العصر     

بيقية ومتطلباته وتركيز على الكم دون الكيف وإغراقها يف اجلوانب النظرية واملاضوية على حساب اجلوانب التط

وانفصامها الشديد عن احتياجات الدارسني ومتطلبات سوق العمل وارتباطها بطرق تدريس جتاوزها  واحلديثة،

)."وبناءا على ما ذكر يعد إصالح 103، 101،ص ص2000الزمن املعاصر."(فكتور بله وحسن البيالوي،

يات اإلصالح املنشودة لتأسيس الرتبية حمتوى املناهج ومضامينها أكثر من ضرورة لكونه ركيزة أساسية وإحدى أولو 

العربية احلديثة القادرة على بناء فرد قادر على أن يواجه املستجدات اليت تواجه دون مركب نقص،وفرد متمسك 

بثوابت األمة وموروثها،وممتلكا للمهارات الذهنية اإلبداعية التحليلية النقدية،واليت يف جمملها تكون لنا مواطنا 

ح العصر ومسامها يف بناء أمته وتطويرها إن املناهج الرتبوية جيب أن تبىن وفق الرؤى العربية القومية متفاعال مع رو 

والوطنية والرؤى الكونية للقرن الواحد والعشرين يستلزم إرادة سياسية جادة ال تقتصر على تقرير املألوف وسرد 

عة واإلدارية ومدى التفاعل االجيايب بني عناصر املنظومة املواصفات وإمنا ال بد من حتليل العوامل والديناميات ا�تم

)."هذا من جهة،ويستلزم من ناحية أخرى مشاركة اجتماعية 118، 117،ص ص2000الرتبوية."(حامد عمار،

حقيقية ترسم فيها السياسات،وحتدد فيها آليات التنفيذ من خالال حوار جمتمعي يشارك فيه صناع القرار ورجاالت 

ل الفكر والرأي،وإدراجنا هلذا العنصر يتأتى من أن التخطيط للمناهج يف الوطن العريب يسري يف اجتاه الرتبية وأه

واحد من القمة إىل القاعدة،وليس مثة مشاركة واسعة يف وضع املناهج من قبل أصحاب الشأن الرتبوي،كمديري 

  ).149ص ،2011املدارس واملعلمني والطالب واآلباء".(حسان اجلياليل،

"ولتمكني املناهج الرتبوية من مواجهة حتديات العوملة اليت حتاول جاهدة أن ختلق نظاما تربويا واحدا من خالل     

)."أن تعمل 381ص ،2003حماصرة الثقافة العربية وتذويبها،وجب على الدول العربية."(حممد العريب ولد خليفة،

و املوازنة بني املواد النظرية والعلمية والعملية."(فوزي  على ضرورة ربط التعليم ومناهجه بالعمل واحتياجات السوق
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)."ومع الرتكيز على النوعية وضبط  جود�ا والتأكيد 122، 121،ص ص2000طه ابراهيم،ورجب امحد الكلزة،

على القيم و املضامني اإلنسانية والعالية،وقيم احلق والعدل،دون إغفال جلوانب اخللق واإلبداع والتنمية العقلية 

التقنية،وحىت طرق وأساليب املواجهة وجب على املناهج أن تعتمد على أسلوب تداخل التخصصات والعلوم و 

وحتقيقا لوحدة املعرفة والفكر من جهة وحتقيقا لوحدة املنهج العلمي وامليداين حلل مشكالت احلياة من جهة 

  ).150،ص2011أخرى".(حسان اجلياليل،

"إىل جانب ذلك جيب اكتساب املعرفة للتلميذ مبا يتفق وعمره العقلي أو الزمين وبطرق حديثة ومتنوعة ومرنة     

وبعيدة عن السرد واحلفظ والتلقني،وحيدث هذا موازاة باإلميان بان املعرفة متغرية ونسبية ومعىن هذا ينبغي للمناهج 

رسني،وتنشيط  دافعيتهم مما يضمن تفاعلهم معها بشكل أعمق أن تتصف باجلاذبية والتشويق إلثارة اهتمام الدا

)."أما فيما خيص حمتوى املناهج 275، 274،ص ص2002وأكثر اجيابية".(عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل

ومضامينها فإن العامل املعومل من حولنا قد حدد احملتوى األكادميي الذي أن يعرفه التالميذ للنجاح يف القرن الواحد 

لعشرين وعليه ينبغي لدعة اإلصالح الرتبوي أن يولوا اهتمامهم بان حتدد الرتبية أهدافها خبلق أفراد مبدعني وا

وتغرس يف الناشئة قيم العصر واجتاهاته وأدواته،تربية متكنهم من افتكاك موقع بني األمم من خالل تدرس العلوم 

حلديثة،فالباحثة  "دونا أو تشيدا" تسرتشد يف كتا�ا املعنون والرياضيات واملنطق واللغات ومهارات احلياة والثقافة ا

" ببعض مؤشرات وحمتويات مناهج الرتبية احلديثة اليت جيب أن تكون توافق روح 21ب:"إعداد التالميذ للقرن 

ينبغي أن يركز على حماور  21العصر لتؤكد ( أن احملتوى التعليمي الذي ينبغي أن يعرفه التالميذ يف القرن 

ساسية:استخدام الرياضيات واملنطق ومهارات التعليم والتفكري واستخدام الثقافة للوصول إىل املعلومات،ومهارات أ

  )20-16،ص ص1998معاجلتها بطريقة فعالة...)".(دونا أوتشيدا،

ودعمها " كما ميكننا أن نتطرق إىل نقطة ال تقل أمهية عما تناولتاه سالفا أن تويل اهتماما باللغة العربية    

واستخدامها بشكل صحيح،واالعتزاز �ا،الن اللغة بات من املعروف أ�ا بوابة قلعة الثقافة".(عبد احلافظ 

). فمن البديهي أن كل أمة حترتم نفسها تدرس أبناءها بلغتها.وحىت من الناحية 18- 16،ص ص2000سالمة،

ري الدراسات اليت أجرها خرباء دوليون إىل التارخيية مل يسجل قط أن أمة �ضت دون لغتها."ويف هذا الصدد تش

أن أفضل لغة التعليم. يف مجيع املواد الدراسية يف املرحلة اإلبتدائية باخلصوص هي لغة األم ويف هذا املقام نستدل 

برأي "هيوز" حني انتقد بعض الدول اإلفريقية اليت ارتأت أن تدرس أبناءها اللغة االجنليزية يف املراحل املبكرة من 

العمر بقوله "إن االعتقاد بتدريس اللغة االجنليزية ألبناء إفريقيا يف مرحلة مبكرة من العمر سرييد من تعّلمهم هلو 
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اعتقادا أسطوريا" .واستمر بالقول "...وفوق ذلك فأنين اعتقد جازما بان الطلبة ال ميكنهم أن يتعلموا القراءة 

لقراءة باللغة االجنليزية بشكل أفضل إذا تعلموها بعد أن يكونوا بلغتني يف أن واحد. وأ�م يستقبلون ا نبشكل مر 

قد أتقنوا مهارات القراءة بلغتهم أوال "كما ميكننا أن نستدل ببعض الدول اليت تويل اهتماما بالغا بلغتها كاليابان 

اليابانية  )من وقت دراسة الطالب يف املرحلة االبتدائية خيصص إلتقان اللغة%36- %22اليت جند النسبة من(

وتوفيق امحد  2000وانه ال يدرس أية لغة أجنبية يف الصفوف االبتدائية الستة األوىل."(حممد حممود احليلة،

).ومنه وجب على الدول العربية إذا أرادت أن تكون يف مأمن عن ما حييط من حوهلا من 50، 49املرعي،ص ص

  تها وهويتها.حتديات أن تصون لغتها وتعتز �ا من أجل االحتفاظ بشخصي

  األخذ بمبادئ اإلدارة الحديثة.-

إن لإلدارة التعليمية واملدرسة دورا أساسيا يف إجناح العملية التعليمية.إذ أن مسؤوليتها األساسية تكمن يف       

تنظيم العملية التعليمية .وختطيطها ومتابعتها وتقوميها.وفوق كل ذلك �يئة األجواء النفسية واالجتماعية والتجهيزية 

  املساعدة على التعلم.

عليم يف البالد العربية تتسم بالتقليدية واملركزية الشديدة. تضخم عدد املوظفني واملوقف السليب يف "إن إدراة الت    

استخدام التقنية احلديثة،فعلى الرغم من االنتشار الواسع لثقافة املعلوماتية،وتوظيف احلاسوب يف املؤسسات العامة 

ال يزال متأخر عن نظرائه. مما جعل اإلدارة تسري وفق  واخلاصة. إال أن امليدان الرتبوي بشقيه التعليمي واإلداري

معطيات القرن املاضي وبصورة غري متناغمة مع روح العصر وجوهره الذي أضحت فيه املعلوماتية خيارا اسرتاتيجيا 

  ).151،ص2011ال غىن عنه".(حسان اجلياليل،

بح حاجة ماسة وملحة بغية االنتقال من "ومما سبق تناوله صار لزاما علينا إصالح إدارة التعليم. حبيث أص   

أمناط إدارة تتسم بفرط املركزية واألشكال املوحدة.والتسيري باألوامر إىل إدارة تتسم باملشاركة يف اختاذ القرارت 

والتنفيذ واملراقبة على أساس الالمركزية وجيب تدعيم هذه العملية بنظام للمعلومات خاص باإلدارة. ويستند يف 

إىل التكنولوجيا اجلديدة وإىل مشاركة ا�تمع احمللي يف إنتاج املعلومات املالئمة والسلمية يف الوقت ذات الوقت 

املناسب ألن الولوج هلذه الطريقة وهذا اخليار من شأنه أن يعمق مبادئ توسيع املشاركة الشعبية يف صناعة القرار 

  ).151،ص2011وتعميق روابط ا�تمع باملدرسة".(حسان اجلياليل،
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"إن تطرقنا هلذه النقطة يقودنا للحديث عن تلك املدارس املتواجدة يف الواليات املتحدة األمريكية واليت تعرف     

"،وكان الغرض من تأسيس هذه املدارس واليت ميوهلا break the mold schoolب:"مدارس كسر القالب" 

دارس أن تواجه التحديات اليت أفرزها هذا القطاع اخلاص هو كسر كل ما هو تقليدي من أجل متكني هذه امل

القرن. ومن مالمح هذه املدارس هو زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية. وتغيري طبيعة العالقة بني املدرسة 

وا�تمع احمللي لزيادة التفاعل واالرتباط بينهما. إن اإلشارة إىل هذا النموذج بني املدارس جيعلها أمام عدة 

فحواها ميكن يف أي خانة ميكن أن نصنف مدارسنا العربية مادامت ا�تمعات اليت أنتجت هذه  تساؤالت لعل

التحديات نفسها حتاول جاهدة بأن تواجهها؟ وقبل االنتقال إىل حمور أخر بالدراسة جيب أن نشري أن اإلدارة 

دارسني با�تمع ومواقع العمل املدرسية مطالبة باستحداث بىن وهياكل تعىن مبسألة التنسيق والرتتيب لربط ال

واإلنتاج،وتأسيس مراكز ملصادر املعرفة تنهل من معني الثقافة احلديثة.كما أن اإلدارة املدرسية مطالبة بأخذ مسالة 

التوجيه واإلرشاد الطاليب مأخذا جديا تتعاون فيه اجلامعات والقطاع اخلاص والدوائر املعنية مبستوى الطلبة. حىت 

 خدمات اإلرشاد والتوجيه فيما خيص مستقبل الطالب وبلورة اهتماما�م وانشغاال�م ومعاجلة تتمكن من توفري

اشكاليا�م النفسية واألسرية،ألن من شروط اإلدارة املدرسية الناجحة. واليت تستطيع أن تضع لنفسها موقعا يف 

واقعه االجتماعي والثقايف،،وهي اإلدارة اليت هذه األلفية،،هي اإلدارة اليت يكون هلا ارتباط مباشر بالتلميذ وأسرته و 

ال تعترب وضيفتها التعليم فقط،،ولكنها ترى أن أهم وظائفها أيضا تكوين مواطن املستقبل".(حسان 

  ).152،ص2011اجلياليل،

  صورة المعلم المنشود في األلفية الثالثة:-8-3   

رب مدخالت العملية الرتبوية وأخطرها بعد التالميذ. املعلم هو العنصر األساسي يف أي جتديد تربوي،،ألنه أك"    

وموقع املعلم يف النظام التعليمي تتحدد أمهيته من حيث أنه مشارك رئيسي يف حتديد نوعية التعليم واجتاهه، 

  ).27،ص1986وبالتايل نوعية مستقبل األجيال وحياة االمة".(جربائيل بشارة،

طبيعة احلياة املعاصرة تضفي أمهية متزايدة وشأنا أكرب لدور املعلم يف العملية  "إن التغريات العاملية املتسارعة يف    

التعليمية. لكونه هو الذي يعمل على تنمية قدرات التالميذ ومهارا�م عن طريق تنظيم العملية التعليمية وضبط 

هم،وهو مرشدهم إىل مسارها التفاعلي ومعرفة حاجات التالميذ وقدرا�م واجتاها�م وطرائق تفكريهم وتعلم

مصادر املعرفة وطرق التعليم الذايت اليت متكنهم من متابعة تعليمهم وجتديد معارفهم دوما وأبدا".(سلوى حممد 

  )221،ص2002اخلطيب،
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"لقد أدت التحوالت املتسارعة اليت يشهدها العامل يف خمتلف ا�االت إىل تغريات يف غايات الرتبية ويف     

ت يف دور املعلم الذي أصبح موجها ومنشطا أكثر من كونه ملقنا للمعرفة. فوفق املستجدات أهدافها وإىل حتوال

حتول دور املعلم إىل مرشد ملصادر املعرفة والتعليم،ومنسق لعمليات التعلم ومصحح ألخطاء املتعلم،ومقوم لنتائج 

  ).153ص ،2011التعلم وموجه إىل ما يناسب قدرات كل متعلم وميوله".(حسان اجلياليل،

"ويشري العديد من خرباء الرتبية،أنه لن يتم التوفيق يف تطوير نوعية التعليم يف مدارسنا ما مل نطور مستوى     

املدرسني الذين يعملون بتلك املدارس وال نستطيع أن ندعي أن يف ختطيط املناهج أو املواد التعليمية أو يف توفري 

كفاء ما يكفي لواجهة سلبيات التعليم الردئ،وعلى الرغم من أمهية بعض قاعات الدروس الفاخرة أو اإلداريني األ

العوامل مثل القيادة اإلدارية وظروف العمل باعتبارها عوامل هلا أمهيتها بالنسبة إىل الطالب،إال أن هذه العوامل ال 

  ).153،ص2011تقارن بأثر املدرس ودوره يف العملية التعليمية".(حسان اجلياليل،

ا يتبني لنا أن إصالح التعلم وتطويره وحتديثه،ال ميكن أن يتم مبنأى عن االهتمام حبجر الركيزة ومفتاح و�ذ    

  النجاح يف العملية التعليمية،أال وهو املعلم.

"وعليه فاملعلم املنشود يف األلفية الثالثة،جيب أن يلم مبهارتني يف آن واحد،هي التخصص العلمي الدقيق،     

ي والرتبوي للتدريب واإلشراف على التالميذ،كما يستلزم من القائمني على شؤون الرتبية أن مينحوا والتأهل النفس

للمعلم قدرا كافيا من احلريات لتوظيف احملتوى الدراسي املالئم مع األهداف املرسومة والسياسات املتبعة واملناهج 

 201،ص ص2001يئا".(حممد كتش،احملددة،دون ضرورة تقييدهم،بكتاب مقررا سلفا ال حييدون عنه ش

).كما جيب على املعلم أن يكون مدربا ومؤهال للتعامل مع املعلومات واالتصال. كما يقوم املعلم بواجباته 209،

  وأدواره وفق موجهات الرتبية احلديثة،ويشرتط فيه أن يكون على الشكل األيت:

  أن يكون مؤمنا برسالتة ودوره يف جمتمع املستقبل.    

  ن يكون قدوة اجتماعية وعلمية وأخالقية لتالميذه وبيئته املدرسية وحميطها االجتماعي واألوسع. أ    

أن يكون ملما بالتقنيات الرتبوية احلديثة مبا يف ذلك استعمال احلاسوب وتقنيات حتليل املعلومات     

  ).96،ص2001والبيانات".(سعيد امساعيل علي،

  أن يعمل على تنظيم التعليم الذايت لدى التالميذ.    
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أن يكون مساعدا على اكتشاف قدرات التالميذ ومواهبهم ليتم توظيفها بشكل أفضل يتالءم مع دوافعهم     

احلقيقية،كما جيب أن يكون مساعدا للتالميذ على حتليل املواقف اجلديدة وعلى التكيف معها،وأن يعمل على 

  ميذ بإذكاء روح املنافسة البناءة بينهم.حفز تعلم التال

أن يساهم يف خلق الظروف املناسبة إلرساء حوار متكافئ مع التالميذ،والتعامل معهم كشركاء حقيقيني يف     

  العملية التعليمية. 

 "أن يقوم برتبية التالميذ على جمموعة من السلوكات كاحرتام قيم اجلهد والعمل اجلماعي والضبط الذايت    

واحرتام اآلخرين وتقدير التنوع،وتدريبهم على احلياة الدميقراطية،والعمل على أن يكون املعلم قدوة يف ممارسة 

  ). 96،ص2002الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان".(رأفت رضوان وأخرون،

ق إىل نقطة وحنن نتحدث عن صورة املعلم الذي جيب أن يكون يف زمننا املعاصر هذا.وجب علينا أن نتطر      

هامة جدا تتمثل يف اهتمام القرار يف الدول العربية بالوضع املادي واملعنوي للمعلم،ألن هذا الوضع ال ينفصل عن 

  دوره الرتبوي والتعليمي حيث أن ذلك كله له عالقة وطيدة بنجاح العملية الرتبوية التعليمية.

ة ألي أمة من األمم ال ميكن بلورته عن بعض األمور لعل وأخريا ال يسعنا إال أن نؤكد استشراف مستقبل الرتبي    

أبرزها يتمثل يف معرفة مسات العصر،ومدى استجابة ا�تمع هلذه الظروف والسمات ومواكبته هلا،وثانيهما معرفة 

  املشهد الرتبوي املعاصر باجيابياته وسلبياته،كي يتم االنطالق من خالل ذلك إلجراء التغيري والتحديث. 

"ومبا أن العصر الذي نعيشه ملئ باالتحديات اليت تواجه الفرد،حيث تظهر كل يوم على مسرح احلياة جديدة،     

حتتاج إىل خربات وأفكار ومهارات جديدة أيضا للتعامل معها مبعىن أننا حنتاج يف هذا العصر إىل إنسان مبدع 

فق القيم واألهداف التصورات واملعطيات املستجدة ومبتكر،قادرا على التكيف مع بيئته الطبيعية واالجتماعية و 

  ).155ص 2011يوميا انطالق من تربية الفرد وتثقيفه وبناء قدراته اإلبداعية".(حسان اجلياليل،

إن ما ذكر سابقا يرتبط با�تمعات اليت تريد أن تضع لنفسها موقعا يف اخلارطة الكونية،اليت تسعى أن تكون     

ة،الن ا�تمعات اليت تشهد موجة التحوالت والتغريات نتيجة ثورة االتصاالت واملعلومات فاعلة،وناشطة ومسامه

دون أن يكون هلا مقدرات ذاتية للوقاية أو احلماية أو الدفاع عن هويتها وحضار�ا وثقافتها ستكون مهددة بأسوأ 

  النتائج فهل قمنا بتحصني أنفسنا ضد أسوأ النتائج....؟        
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  خالصة

يست املدرسة املكان الذي يتلقى فيه املتعلم العلم واملعرفة فقط،بل هي ا�تمع املصغر الذي يهدف إىل ل

مساعدته على اكتساب اخلربات اإلنسانية وأساليب ومهارات التفاعل واالتصال اإلنساين،وبناء الشخصية املتكاملة 

مل جاهدة أن تكون بيئة تربوية ينشأ فيها الطفل اليت تساعده على التكيف مع البيئة االجتماعية الصعبة،وهي تع

ليكون صحيح اجلسم،صحيح العقل،مضبوط العاطفة،متزن الشخصية عارف مبا له وما عليه من حقوق وواجبات، 

قادرا على أداء عمل يتقنه وخدمة نفسه ووطنه عن طريق هذا العمل،عارفا حق وطنه عليه،وعارفا حق إنسانيته 

 نظر ديوي،هي صورة احلياة االجتماعية اليت ترتكز فيها مجيع تلك الوسائط اليت �يأ الطفل عليه أيضا.واملدرسة يف

كانت الرتبية   إىل املشاركة يف مرياث اجلنس البشري وإىل استخدام قواه اخلاصة لتحقيق الغايات االجتماعية،لذلك

لكن هناك ق مايعرف مبفهوم االصالح،يف دينامية مستمرة تتماشى وتغريات ا�تمع فهي تتغري وتتشكل وفعملية 

مشاكل وحتديات تعرتض طريق االصالح،لذا فمن الواجب ان نأخذ هذه املشاكل والتحديات يف عني احلسبان 

حىت نستطيع ان خنلق مدرسة فعالة وفاعلة تستطيع ان خترج ا�تمع من عنق الزجاجة.ألنه من البديهي ان عملية 

املدرسة هي عملية طويلة النفس وان مسارها حمفوف بالعقبات واملطبات،ذلك أنه أي اصالح تطمح إلعادة بناء 

بصرف النظر عن الطرق واملضامني التعليمية اليت ينبغي إعادة صياغتها وجعلها أدوات تعليمية متكيفة بطريقة 

أي منظومة  أفضل من ذي قبل،مع متطلبات االداء اجليد الذي يفرضه هذا العامل السريع التحول،فإن إصالح

تربوية ينبغي عليه أن يتالءم مع أحدث النظريات الرتبوية،مما يقتضي ضمنيا إحداث تغري تدرجيي على نظرة 

      املتعاملني يف حقل املنظومة الرتبوية إىل مهنتهم وكفاء�م الشخصية.

  

  

  

  

 

 

 

 



136 
 

 



 

 الفصل الثالث :مهنة التدريس في التربية المعاصرة وأدوار المعلم فيها

 تمهيد

نبذة تاريخية عن أحوال التعليم-1  

الفرق بين التدريس والتعليم-2  

دوافع االلتحاق بمهنة التدريس           -3  

تحليل العملية التدريسية.   -4  

والحديثةطبيعة عملية التدريس بين النظرة التقليدية -5  

العالقات البيداغوجية بين المدرس والتلميذ                   -6  

المعلم ومهنة التدريس-7  

التنمية المهنية للمعلم-8  

                             الرضا الوظيفي للمعلم                                                        -9

به الجديدةمهنة التدريس في ضوء المقار  -10  

  خالصة

  

 



137 
 

  تمهيد:  

إن الرتبية على غرار ما ميارس من أعمال داخل ا�تمع ال يأيت حتليلها يف وقت ما دون الرجوع إىل           

التاريخ،ولذا فإنه من الضروري إعطاء حملة عن أحوال التعليم يف اجلزائر قبل وأثناء الفرتة االستعمارية مث بعد 

ها،حماولني الرتكيز بصفة خاصة على املدرسة تاليت عرفاالستقالل إلعطاء تقييم صحيح ورؤية واضحة للتطورات 

االبتدائية.وعليه فلقد تبنت وزارة الرتبية والتعليم باجلزائر يف إطار ذلك مجلة من اإلصالحات مشلت املنظومة 

ى أساس الرتبوية مبا فيها املناهج الرتبوية وطرق التدريس القدمية واحلديثة وذلك بتطبيق املناهج اجلديدة املبنية عل

والظاهر من ذلك أن .الكفاءات،ابتداء من التعليم األساسي سابقا والتعليم االبتدائي حاليا إىل التعليم الثانوي

اللجان الرتبوية املتخصصة يف هذا اإلصالح قد قطعت شوطا كبريا يف إنتاج وإعداد هذه املناهج اجلديدة املبنية 

 الرتبوية الدور العملية عناصر أحد باعتباره  املعلـم ويلعب.اءاتعلى فن الكفايات او املقاربة بالتدريس بالكف

 فّوضـه اّلذي الشخص هو النشء، فاملدرس وتعليم تربية يف ا�تمع عن ينوب الرتبوي،حيث العمل إجناح يف األكرب

 يف أن االختالف هلم،إذ احلسنة القدوة مبثابة يكون أن عليه يتوجب الّتالميذ،لذا إىل املعـارف نقـل مهمة ا�تمع

 تفكريهم.فاملعلم منط ويف التالميذ سلوك  يف املباشر الواضح أثرها هلا املعلمون يتبعها اليت السلوكية املمارسات

 بذاته،ومن مشكالته حل على حىت يقبل املتعلم يوجه أصبح ذا�ا،حيث الرتبية إىل النظرة بتغري مهنته تغريت اليوم

 حييا ألن املتّعلم يقود فهو امليسر دور التعليم يف املدرس وإمكاناته."يلعب قدراته لتوظيف ا�ال له يرتك فهو هنا

 وهذه.)59،ص2001برتراند، (إيف "بقوة. أعماقه واخرتاق املعيشة التجربة إىل الولوج يف تساعده حقيقية جتارب

 تكوينه وكيفيـة اختياره أو بطريقةبسماته  األمر تعلق سواء شخصه حول يزداد االهتمام جعلت به املنوط املهمة

 الرتبيـة وأصبحت جمال يف االستثمار ازداد جهود،وهلذا بذله من ما على يقوم الرتبوي النظام أن علمنا إذا السيما

ال  حىت باملعلمني األكرب العناية إىل بلد كل يف تدفع باملسؤولني الضخمة امليزانية ميزانيات معتربة.هذه له ختصص

    .الدولة عبًء على مردود،وبالتايل بال استهالكا األموال هذه تصبح
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  نبذة تاريخية عن أحوال التعليم  - 1

  التعليم قبل االحتالل- 1- 1

 نوعا أمهلوا العثمانيني قد أن من الرغم عندها،على هو مما حاال أحسن اجلزائر،التعليم يف فرنسا وجدت "لقد            

 البالد باقي يف شبيه بالتعليم للبالد،فهو االجتماعية االقتصادية الظروف يساير حرا وتركوه الرتبية قطاع ما

 خالل انتشاره عن "أما ).101،ص1995هالل، به".( عمار اخلاص ونظامه مؤسساته له تقليدي العربية،تعليم

 جهود على يقوم ألنه خاصا وكان واجلبل والصحراء والقرية املدينة غطى التعليم أن حىت طيبا فكان العثماين العهد

 على – التعليم – له ينظر كان إذ كأفراد لكن أيضا يف التمويل رجال الدولة ويدخل اخلريية واملؤسسات األفراد

 بعض ومعرفة االبتدائي التعليم عمدة كان القرآن صفة أن وجد فرائضه،لذا فقد من الدين،وفريضة أساس أنه

 القرآن،حىت حفظ جزء فهو والكتابة القرآن تعلم عن أما والعايل الثانوي التعليمعمدة  بالقرآن كان اخلاص العلوم

اخل". (أبو ...والتقوميات املواريث وتقسيم الفرائض تعرف فبه األوىل بالدرجة دينيا منه اهلدف كان احلساب

  ).313،ص1998القاسم سعد اهللا،

 أو مساجد مدارس كانت سواء التعليمية مؤسساته وانتشار انتشاره يف كثريا ساعد بالدين التعليم ربط إن     

 مل الصورة هذه إناألعمال  �ذه تقوم معروفة عائالت كانت مؤسساته إذ على واحلفاظ بنشره يهتم من وظهور

 العريب التعليم حول كتبت اليت آراءهم وتقاريرهم خالل من أنفسهم الفرنسيون أعطاها بل جزائريون يقدمها

 املتعلمني،ووفرة وكثرة التعليم وحرية املدارس ذلك كثرة على والدليل جيدا كان بأنه وصفوه فقد اإلسالمي،كذلك

 التعليم لتمويل األساسي املصدر هي كانت األحباس أو الوقفية.فاألوقاف كاملداخيل للمتعلم املتوفرة الوسائل

 اليت اجليدة واملداخيل للمعلمني عالية أجور توفر ككل،فبها العلمية وحىت احلركة واملساجد واملكتبات واملعلمني

 الناس،فاملعلم حياة من أساسي جزء األرياف،التعليم يف كان املدن يف " وكما.العلم ورجاله سبيل يف تصرف

رة وف من التقارير كاتبو اندهش بالعبادة،كما العلم حب الرتباط كله اجلميع،وهذا واحرتام حيظيان بتقدير واملتعلم

 جمانيا ويكاد يكون وخاصا حرا كان التعليم أن إىل أكرب،إضافة بشكل ومنتشرة كبرية بأعداد كانت اليت املدارس

 االجتماعية يف طبقته الكل هذا اختالف رغم ،فالكل 1873بعد ألبنائها فرنسا تشرعه أن قبل حىت وإجباريا

 صعيد على والفقراء األغنياء يتلقى أبناء متناهية،إذ دميقراطية يف أبنائهم تعليم أجل من البذل يف سواء واالقتصادية

 للتعليم تقدم ال الدولة أن يف التعليم حرية والروح.وتكمن اللغة بنفس املعلم نفس يد على الربنامج نفس واحد

 جمانيني،أما كانا والعايل الثانوي التعليم أن الكل مع يكفي كان مساعدة،بل أي العايل أو الثانوي أو االبتدائي
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 جانب جانب،من من هذا عينيا األجر يدفع األحيان زهيد،ويف أغلب إختياري وهو  بأجر فكان االبتدائي التعليم

 وهذه عليهم تدل اليت هي رقابة،وشهر�م ألية خيضعون وال كانوا أحرارا املعلمني أن يف التعليم حرية تربز آخر

 معروف.((أبو أستاذ من شهادة إجازة على حيصلون أ�م جّيد،كما سلوك أخالق أو أو علم يف تكون الشهرة

 األوقاف ترعاه كانت الذي أن التعليم كذلك املراجع من كثري ).وذكرت119،ص1998اهللا، سعد القاسم

 خاصة الشريعة تدعى خيمة –دوار – صغرية قرية كل يف ثانوي،عايل،وكان مستويات ابتدائي، ثالث على كان

 كل جامع جانب وإىل مكتب أو املسيد تدعى مدراس هناك فكانت الكبرية والقرى املدن يف الصغار،أمابتعليم 

 املدن يف عدد املدارس مدرستان،أما قرية كل يف كان أنه املصادر وتذكر.تقريبا للتعليم مدرسة هناك كانت

 ويف أمحد الباي احلاج عهد يف وذلك ابتدائية مدرسة ستة ومثانون فيها كان قسنطينة يف فمثال عددها فيختلف

 فيها يتعلم سنوات أربع آنذاك االبتدائي التعليم ابتدائية،ومدة مدرسة مخسون وجدت الفرتة نفس ويف تلمسان

 اجلامع يف الثانوي تعليمه ليواصل ا�ال له الدين،وكان شعائر اإلسالم القرآن وأركان وحفظ والقراءة الكتابة التلميذ

 وأهم والعايل الثانوي التعليم بني واضح فصل هناك يكن جماين ومل الثانوي ملحقة بالوقف، فالتعليم مدرسة يف أو

 وهذا يف والطب والتاريخ والفلك واحلساب الفقه – احلديث – التفسري– النحو : والعالية الثانوية دروس املرحلة

 كان التعليم جمانية مبدأ أن نجدس ).وعليه165- 162،ص ص1998اهللا، سعد القاسم العايل."(أبو التعليم

 وجد أنه اجلزائر دخوله عند االستعمار اعرتف قد الفرنسي.و التواجد قبل اجلزائر داخل الرتبية قطاع يف موجود

 موريس بينهم.يقول األمية نسبة واخنفاض والتعليم الرتبية دور على اجلزائريني يف إقبال أساسا متمثال ثقافيا إشعاعا

 يف الشأن عظيمة علمية معاهد تضم مضى فيما اجلزائر : "كانتMaurice Poulard-بوالرد

 من كبار أساتذة بتدريسها يقوم كان العلوم هذه والقانون اإلسالمي،كل اللغة وقواعد والطب الفلسفة،والعلوم

 فيه شك ال إن مما"األمر هذا الربملان أمام فرنسي نائب ).ويؤكد145 ،ص1981نعمان، بن أمحد .("اجلزائريني

 ،1981نعمان، بن أمحد(.اآلن" عليه هو حاال مما وأحسن انتشارا أكثر م 1830سنة كان اجلزائر يف التعليم أن

                                                          ).145ص

  التعليم في فترة االستعمار -2- 1

" ما إن خضعت البالد لالحتالل،حىت استهدفت ثقافتها وتعرضت هلجوم شديد،إذ قامت فرنسا بإغالق       

املساجد واملدارس بعد أن جّردت املواطن اجلزائري من أرضه وممتلكاته،وقضى االستعمار على معظم املراكز 

مة يف البالد قبل االحتالل،فالبعض منها حّوله الثقافية العربية اليت تتمثل يف املدارس،واجلوامع،والزوايا اليت كانت قائ

إىل معاهد للثقافة الفرنسية،وبعضها سّلمه إىل اهليئات التبشريية املسيحية اليت اختذته مراكز لنشاطها يف هدم 
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، 1975عقيدة اجلزائريني،والبعض اآلخر قام �دمه بدعوى إعادة ختطيط املدن اجلزائرية."(تركي رابح،

 يف مؤرخ مرسوم مبوجب أسست املدارس "وهذه- العربية الفرنسية- هكذا إىل أنشأت املدارس).وبقي احلال 93ص

 سنة، كل مدرستني )مبعدل1873-1850الفرتة( يف مدرسة ابتدائية بنيت 40ووجدت -1850- 14-07

 إثر معظمها إغالق ومت املواطنني مبصلحة الفرنسيني اكرتاث املسؤولني على يدل وهذا،سنة 24 مدى على

 السنة وهي 1883 سنة حبلول �ائيا لتلغى الشعب اجلزائري، من سياسية وانتقاما ألسباب1871عام حوادث

 1993زرهوين، ا�اين."(الطاهر املتعلقة بإجبارية التعليم العمومي القوانني الفرنسية فيها أحدثت اليت

 يسلم مل وتكميلية،حبيث ابتدائية مدرسة 36 بإغالق 1870سنة يف الثالثة اجلمهورية ).وقد "قامت292،ص

 الرتبية وزير أخرجه الذي اجلديد املدرسي التشريع تضمن ، وقد1882عام  مدرسة16سوى اإلجراء هذا من

 له البلديات رفض أن إجباريا،إال وجعله اجلزائريني لتعليم مدارس إنشاء فريي" جون والفنون اجلميلة" العمومية

التعليم  انتشر إذا أنه جانب إىل هذا ذلك دون أهدافه،حال يف وخطري التكاليف باهض أنه حجتهم خاصة وأن

 الدراسة منهم يف 1.9% إال اجلزائر أطفال من التعليم هذا يزاول مل لذا للعرب ستكون فاجلزائر اجلزائريني بني

 عام التعليم،ويف يف سن850.000بني من47.253قدره بعدد5% فتصل 1914 عام حلول مع النسبة لتزيد

-73،ص ص1997زوزو، احلميد تلميذ."(عبد 900.000بني  من60.644أي 6%النسبة وصلت1929

74.(  

 يف الدين،اللغة، غالبا تتمثل اليت اجلزائرية الشخصية مقومات بضرب فرنسا عند السيطرة إحكام اقرتن لقد     

 التعليمية فرنسا سياسة االستعماري على الطابع طغى قد أنه للبلد،كما اجلغرايف املوقع العريب،خصوصية التاريخ

 تقوم لن الفرنسية املدرسة أن أكدوا فرنسا وخمتصيها فنَّييِّ  وأن خاصة التعليمي بنظريه االستعماري املسعى فامتزج

 هناك أن املراجع حسب وجدنا فلقد لتنفيذها سياسة وسائل لكل اجلزائرية وأهدافها،وألن املدرسة تنقضي مل ما

  :هي اجلزائر يف سياستها التعليمية لتنفيذ فرنسا اتبعتها اليت الوسائل من مجلة

 فرنسيا اجلزائر يف االبتدائي التعليم فأصبح 13/02/1983 للمرسوم فطبقا اإلسالمية العربية الثقافة حماربة - 

 كان فالتعليم اختيارية،لذالغة  العربية اللغة كانت فقد والعايل الثانوي التعليم يف أما وتوجيها، ومنهجا لغة خالصا

 .حبتا استعماريا

 عيون الشعوب كانت إذا خاصة العيون يفتح احلدود،فالتعليم أضيق يف للجزائريني بالنسبة التعليم حصر -

   مستعمرة.
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 699كان هناك 1908 عام يف فمثال التعليم مراحل خمتلف يف باجلزائريني اخلاصة املدارس إقامة من التقليل- 

  .فقط مدرسة

 %)5أو  4 حتديد( أكرب فبلغت حبيث ممكن حد أقل إىل اجلزائريني تعليم ميزانية خفض- 

 اجلغرافية حسب طبيعته اجلزائر ألن الزراعة يف خاصة املهين الفين التعليم حساب على النظري بالتعليم االهتمام- 

 .زراعي بلد

 .السبل بكل إضعافة على والعمل األوربيني تعليم عن اجلزائريون تعليم فصل- 

 .هلم قاسية شروط ووضع اجلزائريني أمام االمتحانات تصعيب- 

 واقتصاره ندرته التعليم فرنسي رغم من احلذر التزام اجلزائريني باألهايل أدت اليت األسباب بني من "أن  

 املدارس يف بالتعليم االلتحاق عن عزوفهم نأ بل لفرنسا املواليني أبناء خاصة ا�تمع أبناء من وطبقة فئة على

 أقدمت النهج،ملا هذا إتباع على مرغمني أنفسهم اجلزائريني وجدوا أن هو – 1830 – البداية منذ كان الفرنسية

 املدارس يف لالخنراط فرنسا إىل وإرساهلم املعروفني املقاومة أبناء زعماء من صغار شبان اختطاف على فرنسا

 وجترأت أقدمت عندما1868 و 1867 عام بني حدث بكثري هذا من األقوى هناك،والسبب العسكرية الثانوية

 الكاردينال احلادثة هذه وراء وكان والقوة بالغصب اليتامى اجلزائريني أطفال من اآلالف تعميد وتنصري على فرنسا

 اجلائرة املتعلقة القوانني سببتها اليت الكربى ا�اعة وقوع بعد األطفال هؤالء مجع الذي Lavigerieالفيجري 

 إىل أدت اليت األسباب املتبعة،وهي األساليب من وغريها احملروقة األرض وسياسة املعمرين وأنانية األراضي مبلكية

 أخذنا ). فإذا415،ص1983االشرف، اجلزائريني."(مصطفى األهايل من 500.000 عن يزيد ما إهالك

 عدد فقط من جمموع10631هو االبتدائية املدارس يف وإناثا ذكورا املسجلني عدد جند 1889 عام إحصائيات

 املدرسة يف طفلني أن تلميذ،ومبقارنة بسيطة جند 535389 عددهم والبالغ التمدرس سن يف هم الذين األطفال

 العمل ظروف فيها تنعدم أماكن يف أو احلقول يف العمل إما يف االستغالل من يعانون أ�م أو الشارع يف والباقي

 كانوا الذين الفرنسيني التالميذ نسبة عن أما فرنسا وسلطا�ا. تدعيه الذي بالتعليم هذا اهتمام اجليدة،فأيّ 

 التحاق اجلزائريني فرص م،فال جمال للمقارنة ألن19القرن اجلزائريني يف أواخر مع مقارنة املدرسة إىل يرتددون

 عرضة جيعلهم مما هلؤالء التالميذ العظمى للغالبية بالنسبة األحالم يف إال تتحقق ال فرصة كانت الدراسة مبقاعد

 سيؤدي ما العيش وهذا لقمة فقط بنشاطات تضمن خارجها أو العمل أماكن يف وقيامهم املستعمرين الستغالل

بعد.واجلدول اآليت يوضح نسبة  فيما الزمن إىل عقود من أثرها ا�تمع،ويبقى شرائح كل متس نتائج إىل حتما

  ).18،ص1994.(طاهر زرهوينني مقارنة مع األطفال الفرنسينيوتعداد األطفال اجلزائري
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 ) يوضح تعداد االطفال املسجلني يف املدرسة االبتدائية02اجلدول رقم(

  النسبة  عدد املسجلني  عدد األطفال يف السنة الدراسية  اجلنسية

 3.84%  24565  633190  جزائرية

  84%  78351  93531  فرنسية

 التعليمية الفرنسية:أهداف السياسة  - 1-3

ركز االستعمار يف سياسته الثقافية خاصة وسياسته عامة كما أسلفنا،على حتطيم البنية الثقافية للمجتمع           

  اجلزائري ومتثلت أهدافه عامة يف العناصر اآلتية:

وهلذا الغرض اختذ : وهو جعل اجلزائر جزءا ال يتجزأ من فرنسا،وبعبارة أخرى ضم اجلزائر إىل فرنسا،اإلدماج-

االستعمار املدرسة كوسيلة لتحقيق هذا الغرض،حىت يتسىن له حتويل اجلزائريني إىل فرنسيني،أو على األقل تنمية 

الشعور بالتبعية واخلنوع للثقافة الفرنسية لديهم،وال يتم هذا إال بالقضاء على اللغة العربية والدين اإلسالمي اللذين 

فقد وجد  ني للشعب اجلزائري،وعلى الرغم من جهود اإلدماج خلدمة املصاحل الفرنسية،يعتربان املقومني األساسي

مقاومة عنيفة من املعمرين الذين كانوا يرفضون أية مساواة بينهم وبني السكان األصليني فكانوا دائما احلائل الذي 

مناسباتية لتخفيف الضغط يف  وقف يف وجه حتسني حياة اجلزائريني.إن سياسة االستعمار يف اجلزائر،كانت دوما

حالة قيام املقاومات اليت أرهقت االستعمار واليت كانت تنشب بني الفينة واألخرى،وحىت يف مطلع القرن 

العشرين،رغم املطالب واللوائح اليت كانت تصدرها األحزاب السياسية واجلمعيات،إال أنه كان يعمل على نشر 

  لذي كان متأصال يف ا�تمع.هذه اإلعالنات المتصاص الغضب الشعيب ا

إن هذه السياسات يف احلقيقة كانت نظرية وذات أهداف عنصرية حمضة،فكيف يتسىن للشعب اجلزائري        

بأن يعّرب عن ذاته وهو مقّيد ومكّبل مبجموعة من القوانني االستثنائية كقانون األهايل الذي أصدرته فرنسا يف 

يم أو التنقل حىت يف املناسبات كاألعراس م وهو قانون جاٍر حيّد من حريات اجلزائريني سواء يف التعل1874

واألعياد،فاإلدماج مل يكن يوما لتسوية حقيقية بني اجلزائريني والفرنسيني من الناحية اإلدارية أو الثقافية أو 

االجتماعية. "والواقع أن اإلدماج يف السياسة الفرنسية له ظاهر وله باطن ومها خيتلفان أحدمها عن اآلخر فظاهره 

ق املساواة بني اجلزائريني والفرنسيني يف كل شيء،أما يف الباطن هو دمج أرض اجلزائر يف فرنسا،ال التسوية هو حتقي

بني اجلزائريني والفرنسيني يف احلقوق،فهو إذن إدماج بالنسبة للمستعمرين لكنه إخضاع بالنسبة للسكان األصليني 

  ).111،ص 1975اجلزائريني" (تركي رابح، 
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منذ الوهلة األوىل ظهرت على ألسنة غالة االستعمار أّن اجلزائر كانت مقاطعة رومانية وال بّد من  الّتنصير:-

عود�ا إىل جذورها،وذلك يعين تنصري الشعب اجلزائري،ولقد عّرب السكرتري العام عن هذا املوقف صراحة عندما 

زائر إله غري املسيح،أما العرب فلن قال: "إن آخر أيام اإلسالم قد دنت،ويف خالل عشرين عاما لن يكون للج

ة يف هذا ).ويضيف وزير احلربي108،ص1975يكونوا رعايا لفرنسا إال إذا أصبحوا مسيحيني مجيعا" (تركي رابح،

ة لالحتالل بقوله: "ميكن لنا يف املستقبل أن نكون سعداء وحنن مندن األهايل وجنعلهم نيئالصدد عن النوايا الد

)،وهلذا الغرض كثفت فرنسا من اإلرساليات الّتبشريية 18- 17بدون تاريخ،ص صمسيحيني"(خدجية بقطاش،

وقدمت هلا كل التسهيالت إلقامة مدارسها ودورها اخلريية الستغالل مآسي الشعب الذي كان يكابد العناء 

فل واجلوع والفقر زيادة على التجهيل املمارس يف حقه،كما حاول املبشرون استغالل الوضع لصاحلهم بالتك

باليتامى والضعفاء واملعوزين الستدراجهم على ترك دينهم واعتناق النصرانية.وقد عّرب الشيخ البشري اإلبراهيمي عن 

استنكاره الشديد حني كان االستعمار يعرقل مدارس اجلمعية ويسهل اإلرساليات كما أسلفنا"وقد بلغ من تأييد 

الكثري من مراكزهم توزيع املؤن املخصصة على املسلمني  احلكومة الفرنسية للتبشري أ�ا أوكلت للمبشرين يف

لتحّببهم إىل الناس ولتيّسر هلم سبل االختالط �م وتسرب الدعاية التبشريية"(حممد البشري اإلبراهيمي،بدون 

  ).57تاريخ،ص

لتمكني  والغريب أّن فرنسا دولة الئكية إال أ�ا نقضت مبادئها يف اجلزائر حبيث كانت تعمل قاطبة        

النصرانية،والسيما يف منطقة القبائل حني اّدعت أن سكان القبائل مل يكونوا يوما مسلمني واخفوا كل هذه املدة 

عقيد�م،وهذه أكذوبة ّكذ�ا الواقع التارخيي والعقل واملنطق،يقول ساطع احلصري: "زعم رجال احلكم وصناديد 

ذلك مل يكن من العسري تفريقهم عن العرب مث استمالتهم فرنسا، االستعمار أن الرببر مل يكونوا مسلمني متاما،ول

وهلذا السبب أكثرت فرنسا من إنشاء املدارس يف املناطق املسكونة بالرببر،غري أ�ا منعت فيها التكلم بغري 

يها وذلك اللهجات الرببرية أو اللغة الفرنسية،وحظرت على الفقهاء االنتقال إىل املناطق املذكورة وتعليم القرآن ف

). واالستعمار الفرنسي متمرن ومتمرس يف 155،ص1981لقطع صلة الرببر باللغة العربية."(أمحد بن نعمان،

هذه القضايا كثريا،حبيث سبق له أن قسم بالد الشام على أساس طائفي،وكذا البلدان اإلفريقية ومّكن لألقليات 

ألمر استعصى عليه لعدة اعتبارات من أمهها عدم وجود النصرانية هناك،وحاول القيام �ذا يف اجلزائر إال أن ا

طوائف دينية أخرى واجتماع أهل املغرب على منهج أهل السنة واجلماعة واملتمثل يف مذهب اإلمام مالك بن 

أنس رضي اهللا عنه،وهلذا فان جناحه كان نسبّيا والنتائج اليت حققها كانت حمدودة رغم اجلهود الكبرية اليت بذهلا 

ما يف املنطقة السابقة الذكر. "وإذا كانت سياسة التنصري وسيلة للفرنسة وهدفا من أهداف االستعمار والسي
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الفرنسي يف اجلزائر فلم يكن تطبيقها بالشيء اهلني يف جمتمع خال من الطوائف الدينية متمسكا بااللتزام كا�تمع 

شريية مزودة بأحدث الوسائل البيداغوجية ).وقد كانت املدارس التب160،ص1981اجلزائري"( أمحد بن نعمان 

وحتتوي على كل وسائل الرتغيب اليت من شأ�ا أن تثري فضول املتعلمني،والسيما أولئك الذين جذبتهم فرنسا رغم 

قلة عددهم باملقارنة مع جمموع الشعب الذي كان يرزح حتت نري الفقر واجلهل واألمية.يقول البشري اإلبراهيمي 

ستعمار اجتاه الدين اإلسالمي،ويف املقابل التسهيل للتنصري "وقف اإلسالم باملرصاد من أول منّددا مبوقف اال

يوم،وانتهكت حرماته من أول يوم،فابتز أمواله املوقوفة بالقهر،وتصرف يف معاهده بالتحويل واهلدم،وحتكم يف 

ذلك بروح مسيحية رومانية تتسم الباقي منها باالحتكار واالستعباد،وتدخل يف شعائره بالتضييق والتشديد،كل 

  ).55باحلقد وتفور باالنتقام" (حممد البشري اإلبراهيمي،بدون تاريخ،ص 

بقول فيخته "إن اللغة تؤثر يف الشعب الذي يتحدث �ا تأثريا ال حّد له،ميتد إىل تفكريه وإرادته الفرنسة: 

طة �ذا التفكري ومتكيفة معه" (أمحد بن وعواطفه وتصوراته وإىل أعماق أعماقه،وأن مجيع تصرفاته تصبح مشرو 

).إن هذا القول يبني لنا أمهية اللغة يف حياة الشعوب،وإن استمرار كيا�ا الثقايف واحلضاري 88،ص1981نعمان،

مرهون إىل حد بعيد مبدى ارتباط أية أمة بلغتها،وهلذا ال نستغرب عندما جند أن االستعمار كانت لديه وزارة 

انت حتوي جمموعة كبرية من علماء االجتماع واألنثروبولوجية واآلثار وغريها من العلوم املستعمرات اليت ك

اإلنسانية،حىت ميكنها الغوص يف أعماق ا�تمع للتمكن من السيطرة عليه.ويعين االستعمار بالفرنسة إحالل 

ه يدرك مدى ارتباط اللغة العربية الفرنسية حمل العربية يف مجيع جماالت احلياة وقطع ا�تمع اجلزائري من جذوره،ألن

بالدين اإلسالمي،ومع ذلك فاألمر مل يكن هينا مثل ما فعله مع بعض القبائل اإلفريقية وأخرى يف احمليط اهلادي  

)،ومازالت إىل يومنا هذا بعض البلدان اإلفريقية Guadeloupe et Guyaneكاجلوادلوب و الجويان (

اللغة الفرنسية كلغة رمسية أوىل،ولتحقيق أهدافه،عرقل التعليم العريب ووضع املسماة بالدول الفرنكفونية متخذة 

أمامه الصعوبات وحاول إثارة النزعة الرببرية،كل هذا حىت ميكن للغة الفرنسية ويسهل عليه ضم اجلزائر إليها."  

مجيع الروابط اليت  كان اهلدف منه هو حماولة صبغ البالد بصبغة فرنسية خالصة يف كل صغرية وكبرية حىت تنقطع

تربط اجلزائر ماضيا وحاضرا ومستقبال بثقافتها ولغتها القومية وتارخيها اإلسالمي،وانتمائها احلضاري إىل األمة 

العربية حىت تنشأ األجيال الصاعدة يف ظل هذه السياسة املرسومة نشأة ممسوخة يف كل شيء" (تركي 

وع يف نفس االجتاه حيث يقول: "وكانت �دف سياسة )،ويذهب بن نعمان يف هذا املوض105،ص1975رابح،

الفرنسة من وراء ذلك جعل البيئة الثقافية اجلزائرية قطعة من البيئة الثقافية الفرنسية حىت يكون لفرنسة التعليم سند 

).وقد رفعت فرنسا من شأن املتعلم 156، ص1981من فرنسة اإلدارة واحمليط االجتماعي"(أمحد بن نعمان،
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الفرنسية ويسرت له سبل العيش،وجعلته أحيانا وسيطا بينها وبني األهايل،ويف املقابل احتقرت املتعلمني باللغة 

باللغة العربية وحطت من قيمتهم حىت ينفر الناس من تعلم اللغة العربية،"فكان الفرد املتعلم باللغة العربية واألمي 

األهايل يف تعلم اللغة العربية وإلزامهم بتعلم اللغة الفرنسية"  يف درجة واحدة أمام اإلدارة الفرنسية،وهذا كله لتزهيد

). واألغرب من هذا حىت ميّكن للغة الفرنسية اعترب اللغة العربية لغة أجنبية يف 166،ص1981(أمحد بن نعمان،

وهي ،وقد قسمها إىل ثالثة أقسام: العربية الكالسيكية وهي لغة القرآن 1938اجلزائر من خالل قانون شودان 

لغة ميتة كشأن الالتينية.واللغة احلديثة وهي لغة الشعر واألدب وهي غري مفهومة.واللغة الدارجة اليت ال ختضع 

لقواعد معينة.وظلت اللغة العربية ممنوعة التدريس يف املدارس احلكومية الفرنسية،واختيارية يف حاالت أخرى،كما 

ما مجعية العلماء املسلمني اليت أرهقت االستعمار نظرا ضيق االستعمار التدريس على رجال اإلصالح والسيّ 

لصربها يف توعية األمة وبعث لغتها وثقافتها، واختذت فرنسا هذا املسلك (حماربة العربية والدين اإلسالمي) اقتداء 

ديدة ولكن ببعض الدول األخرى كأمريكا اليت حمت ثقافة ولغة اهلنود احلمر وكذا االجنليز يف اسرتاليا و زيالندة اجل

تناست فرنسا أن اللغة العربية مرتبطة ارتباطا شديدا بالدين اإلسالمي،الشيء الذي صّعب عليها وجعلها ترتاجع 

يف بعض األحيان."و لكن ما كان للغة العربية أن تزول من اجلزائر مهما أضعفت وحوربت بشىت األساليب ما دام 

سكا به كأقوى ما ميلك من الوسائل للمحافظة على شخصيته اإلسالم منتشرا وما دام ا�تمع اجلزائري متم

املتميزة،ولذلك وضعت اإلدارة االستعمارية اإلسالم يف جهة واحدة مع اللغة العربية."(أمحد بن 

وال ننكر أن الفرنسية أتت أكلها مع فئة قليلة من اجلزائريني،الذين تنصروا وأخذوا  ).110،ص1981نعمان،

وا صراحة إىل االندماج الكلي يف فرنسا،وتعرف هذه اجلماعة جبماعة النخبة اليت كانت يف اجلنسية الفرنسية ودع

بعض األحيان أكثر تعصبا للثقافة الفرنسية من الفرنسيني،وشديدة االحتقار للثقافة العربية اإلسالمية،ومع هذا 

نسا من توحيدهم حيث كانوا من ميكن القول أن التعليم الفرنسي يف اجلزائر وضع أصال للمعمرين،وقد متكنت فر 

،وكذا فئة قليلة من 1873جنسيات أوروبية خمتلفة كما أدجمت اليهود من خالل مرسوم كرمييو املشهور يف

اجلزائريني للدعوة إىل ثقافتها ولغتها وخدمة اهلدف االستعماري األمسى املتمثل يف جعل اجلزائر مقاطعة فرنسية." 

سا التعليمية بنيت منذ البداية على أساس القضاء على اللغة العربية والثقافة ومن هنا يتنب لنا أن سياسة فرن

اإلسالمية ونشر نوع من التعليم الفرنسي خيدم يف األساس هذا اهلدف ويعمل على حماولة حتويل ا�تمع اجلزائري 

خلطوط العامة ).و ميكن إمجال ا145،ص1975إىل جمتمع راض عن الوضع االستعماري يف بالده."(تركي رابح،

 لسياسة الفرنسة فيما يلي:

 حماربة اللغة والثقافة العربية حماربة عنيفة. - 
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 فرنسة التعليم يف مجيع مراحله. - 

 اعتبار اللغة العربية لغة أجنبية يف اجلزائر. - 

 تشويه تاريخ اجلزائر والتشكيك يف انتمائه العريب اإلسالمي، بل حىت يف وجوده. - 

 زائر وتدريسها والرتكيز على جغرافية فرنسا مع إبراز عظمتها وقو�ا. إمهال جغرافية اجل - 

وما لبثت األمور كذلك حىت انبعثت حركات وطنية تطالب بإعادة فتح املدارس األهلية املغلقة، وطالب        

جنم مشال إفريقيا  األمري خالد من بني مطالبه العشرة، تطبيق قانون التعليم اإلجباري والسماح بالتعليم احلر،وتبعه

باملطالبة بفرض التعليم اإللزامي باللغة الوطنية وإفساح ا�ال لدخول التالميذ املدارس وجعل اللغة العربية لغة رمسية 

يف أوساط احلكومة وأجهز�ا وقامت مجعية العلماء املسلمني بإنشاء مدارس عربية على مستوى القطر اجلزائري 

ب،وقد لعبت هذه املدارس دورا كبريا يف زعزعة سياسة املستعمر الوحشية،حيث جند تكون نفقا�ا على عاتق الشع

مدرسة ابتدائية زوِّدت  باملئات من املعلمني وجهاز إداري لتسيريها ومجع التربعات املالية اليت 160أن أكثر من 

وطنية فيهم وإعطاءهم تؤلف ميزانيتها،�ضت مبهمة تكوين األجيال اجلزائرية الصاعدة حيث عملت على غرس ال

علما قليال لكن مع فكرة صحيحة،ونظرة إىل احلياة املستقبلية على اخلط املعاكس الذي تقوم به مدرسة 

االحتالل،وما إن انتهت احلرب العاملية الثانية حىت أسس معهد عبد احلمبد بن باديس بقسنطينة،كما شرعت 

مصر والعراق وسوريا والكويت،من أجل إعداد إطارات عربية   اجلمعية يف إيفاد بعثات طالبية إىل معاهد وجامعات

كفؤة حتمل على عاتقها مسؤولية النهوض با�تمع اجلزائري الذي يقبع يف ظلمات اجلهل والتخلف.وكانت 

  اجلمعية �دف من خالل مشروعها اإلصالحي إىل جمموعة من املرامي أمهها:   

                                                                                اإلسالمية.   العربية الثقافة إعادة بعث- 

 .اخلرافات و البدع حماربة -

العربية.                                                                                                 اللغة تعلم نشر- 

 .احلضاري بإطارها اجلزائر ربط -

وقد أحس االستعمار �ذا اخلطر احملدق به من جرّاء متسك األهايل مبقوما�م الشخصية واحلضارية ورفضهم      

لإلقالع عن هويتهم،فعدل من خطته التجهيلية وابتكر أسلوبا آخر يهدف إىل امتالك واحتواء الشعب وذلك يف 

،مما جعل بعض املعمرين الفرنسيني يف مؤمترهم لسنة  أمساه بسياسة التجنيس واإلدماج ومبختلف اإلغراءات واحلوافز

يطالبون بإلغاء تعليم األهايل واستخالفه بتعليم لغتهم ليشعر اجلزائريون من تلقاء أنفسهم عن عظمة  1908

فرنسا وحضار�ا،ورغم اجلهود املبذولة من طرف املستعمر ونيته املبيتة إال أن عدد األطفال الذين كان هلم احلظ يف 
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من األطفال البالغني سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي ومل  %8دخول إىل التعليم الرمسي كان ضئيال إذ مل يتجاوز ال

طفل يصلون سن املدرسة سنويا،وأكثر من نصف  150000 من بني 3600يستقبل من أبناء األهايل سوى 

ى أن هذه املدارس مل تنشأ من أجل يغادر املدرسة بعد سنتني أو ثالثة،وهذا دليل عل- 3600-العدد املقبول

تعليم وتربية األطفال اجلزائريني وإمنا كان هدفها األساسي  هو سد حاجة ومتطلبات أبناء املستعمر يف ا�ال 

التعليمي وأبناء الطبقات املرتبطة �م،ومع مرور الزمن مل تتطور نسبة التالميذ اجلزائريني الذين يدرسون،وقد أعرتف 

اسة واملفكرين الفرنسيني بان بالدهم متارس نوعا من اإلقصاء واحلرمان ضد اجلزائريني يف التعليم الكثري من الس

قام وفد فرنسي يتكون من عدة شخصيات 1954وإبقائهم يف الدرك األسفل من اجلهل واالحنطاط،ففي عام

حوال السائدة �ا،فكانت ينتمون إىل عامل السياسة والصحافة والدين بزيارة اجلزائر قصد االستطالع على األ

النتيجة اليت أستخلصها هذا الوفد ما جاء على لسان رئيسه،إذ صرّح لدى عودته إىل الصحافة أنه شاهد أن 

حوايل مليونني من أبناء اجلزائر مل يتلقوا أّي تعليم مدرسي،وذلك بعد أن بسط النظام االستعماري عليهم رمحته 

طالب،وأن األبواب العلمية 300زائريني ال يشاركون يف التعليم إال حنو سنة،مث أردف قائال:رأينا اجل125مدة 

موصدة يف وجوههم،وخرجنا من كل ذلك بنتيجة عظيمة وهي إذا كنا يف فرنسا جنهل معىن العنصرية فإن العنصرية 

ثقفني يف القطر اجلزائري هي القانون الرمسي املعمول به.وقد نتج عن هذه الوضعية تواجد أربع فئات من امل

 اجلزائريني عشية االستقالل:  

املتخرجون من اجلوامع والزوايا املنتشرة عرب الوطن،وهو ما ميكن أن نطلق عليه بالتعليم التقليدي نظرا للظروف  - 

  احمليطة به واليت حتمت االنزواء واالنعزال واالنغالق.

شبه تقليدي ألنه كان يعطي األولوية للتعليم  خرجيو املدارس احلرة التابعة جلمعية العلماء املسلمني،وهو تعليم- 

  اللغوي والنظري نتيجة لقلة اإلمكانيات الضرورية اليت ستلزمها التعليم العصري.

  الوافدون من األقطار العربية والذين حترجوا من معاهدها وجامعا�ا والذين تأثروا بتيارا�ا الفكرية والفلسفية.- 

  ة والذين كان هلم احلظ األوفر يف تسليم مقاليد األمور وعلى رأسها التعليم.خرجيي املدارس واملعاهد الفرنسي- 

  ).55،ص1982(عبد القادر قطاف، ولقد ترتب عن هذه الوضعية جمموعة من املشاكل أمهها:         

إىل  إحساس اجلزائريني من احلرمان من التعليم الذي كان يشكل عنصرا هاما يف حيا�م وحضار�م مما أّدى �م - 

االنعزال يف كل امليادين االقتصادية والثقافية والسياسية،وعليه فال غرَو أن يطالب أولياء األطفال بفتح املدارس 

  لتحقيق الدميقراطية يف التعليم وتكافؤ الفرص وما يقتضيه ذلك من تكوين للمعلمني ونفقات باهضة.
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ريا بني املدرستني وقد انعكست آثاره على املشاريع لقد خلَّف التعليم التقليدي والتعليم الفرنسي صراعا كب - 

 الرتبوية،وال يزال هذا الصراع مستمرّا إىل اليوم.    

لقد أّدى ضعف اهلياكل اليت خلَّفتهما املدرستان التقليدية والفرنسية على مستوى التعليم االبتدائي،اإلسراع يف  - 

عدد أكرب من األطفال،قبل الشروع يف منظور متكامل حيدد إجناز عدد كبري من املؤسسات التعليمية لالستقبال 

  املنطلقات ويضبط الوسائل ويوضح األهداف واملداخل،ضمن اخلطة اإلمنائية الشاملة للبالد.

مشكلة التعريب مما جعل السلطات ختتلف يف كيفية معاجلته وحتديد أهدافه ومعاجلته اآلجلة والعاجلة،األمر  - 

من احلرية والرتدد واملخاوف الومهية اليت جعلت املؤيدين واملعارضني يف صراع،فبقي التعريب الذي أّدى إىل الكثري 

 مبدأ سياسي معّلق بدون ختطيط وحتقيق لألهداف.    

 :العربي التعليم نشر في المسلمين العلماء جمعية جهود-1-4

 االستعمار قام أين م 1956غاية إىل نشاطها واستمر م1931ماي 5يف املسلمني العلماء مجعية ظهرت لقد    

 كالبشري اآلخرين العلماء بعض رفقة جهودا معتربة باديس ابن احلميد عبد الشيخ مؤسسها بذل حبلها،وقد

 استعمار من قرن مرور بعد الفرتة هذه يف ظهورها وكان ...وغريهم امليلي،والعريب التبسي ومبارك اإلبراهيمي

 أن القول ميكن فرنسية،هلذا مقاطعة أصبحت اجلزائر أن فيه يلمح ضخما استعراضا نّظم االستعمار أن اجلزائر،بعد

بالركود  أصيبت اليت األمة والدينية يف الثقافية احلياة لبعث فعل كرد جاء بالذات الفرتة هذه يف اجلمعية ظهور

 الطرق جانب )(ومن- النخبة مجاعة -واالندماج دعاة التغريب جانب جانبني (من من �ا حمدقا اخلطر وأصبح

 تشجيعا كبريا جتد وكانت واخلزعبالت اخلرافات ا�تمع أفراد بني نشرت استماهلا االستعمار)،حيث اليت الصوفية

 التف ظرف وجيز يف أ�ا إال االستعمار طرف من جتدها كانت اليت املضايقات والصعوبات ورغم.طرفه من

 جهود مبينا اإلبراهيمي البشري الشيخ يقول .مدرس أو كدارس سواء مبدارسها والتحق أيّدها، و حوهلا الشعب

 آثار من كلها بالعشرات املائة على أربت اليت املدارس وهذه  :"الثقافة اإلسالمية و العريب التعليم نشر يف اجلمعية

 سنني بضع يف...اهللا شاء إن املباركة احلركة هذه لألمة،وستستمر وإعدادها إرشادها مثرات ومن .العلماء مجعية

 الظاملني تعنت يطفئها ال األمة من صدور الصاحلني يف املتأججة الرغبة هذه ألن.املدارس من مئات عن أخرى

  ،بدون تاريخ).278ص (البشري اإلبراهيمي، "املفسدين وال كيد الدجالني ووسوسة

 :المسلمين العلماء جمعية أهداف 1-5-

  :يلي فيما متثلت من األهداف جمموعة حتقيق إىل اإلصالحي مشروعها خالل من العلماء مجعية �دف كانت
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 حيث اجلزائريني، حق يف الثقافية اجلرائم أبشع االستعمار مارس لقد :اإلسالمية العربية الثقافة بعث إعادة -

 هذاأصالة  مسخ جاهدا اإلسالمية،وحاول الثقافية دور وحارب التعليم يف املتمثل حقهم الطبيعي من منعهم

 اجلزائر أرجاء كل يف تنشط دور العلم وكانت به بأس ال ثقايف مبستوى يتمتعون كانوا اجلزائريني أن الشعب،رغم

 كان املثال سبيل توران "وعلى ايفون Yvonne Turin:تقول  .والّكتاب والزوايا املساجد يف أساسا واملتمثلة

 مدرسة وزاوية وثالمثائة معاهد وسبعة مدرسة م،مثانون 1837عام إليها االحتالل  دخول قبل قسنطينة مدينة يف

 قرن بعد اجلمعية ظهرت ). وقد94 ،ص 1975. (تركي رابح"مدرسة ثالثني سوى االحتالل بعد منها يبق .ومل

 واجلهل، األمية وتفشي إليها وصلت اليت املزرية اإلسالمية،بعد احلالة العربية الثقافة بعث إلعادة االحتالل من

كينونة  على للحفاظ وذلك واملعنوي املادي بالدعم اجلزائري ا�تمع أفراد بني الصدى الكبري املشروع هذا ووجد

 متييعه على وعمل الدين اإلسالمي عينيه نصب وضع االستعمار أن والزوال،والسيما الذوبان من ومنعه ا�تمع

 قادة مع ذلك جرب االستعمار.وقد ضد اجلهاد روح نفوس اجلزائريني يف يبعث كان ألنه عليه،نظرا والتضييق

 جيدر كما.وغريهم القادر واالمري عبد واملقراين كبوعمامة العلماء و املشايخ من الذين كانوا العسكرية املقاومة

 املسيحية والنشاط للجاليتني املعتقد تركت الئكية،فقد دولة كو�ا من الرغم على فرنسا أن الذكر

 إحياء على تعمل برامج مدارسها يف اجلمعية سطرته ما فإن اإلسالمية.وهلذا الشؤون سيريت يف وحتكمت،واليهودية

 على الرتبية النشء يرتىب ذلك.حىت وغري والفقه القرآن وتفسريه حتفيظ من املتعلمني نفوس يف اإلسالمي الدين

 الرخص منح مستوى على سواء املدارس عرقلة على يعمل عليه،فكان خطرا االستعمار اعتربه ما وهو اإلسالمية

 اجلزائريــني من عمالئها خالل من الناس على التشويش األسباب،وحماولة ألتفه األحرار املعلمني اعتقال وحىت

فلما ...اجلزائريني عن اإلسالم حمو كانت،إىل منذ احلكومة هذه سلكت"اإلسالمي، للدين يســيؤون كانــوا الذين

 حمتفظة مازالت األساليب اليت �ذه تشويهه إىل عمدت والرتغيب الشعوذة طريق من هلا يتم ال ذلك أن أيقنت

 احلقيقي،وتكوين اإلسالم يف مبا الصلة جزائري مقطوع إسالم تكوين :أمور ثالثة األساليب من هذه �ا،وغايتها

 ..."الدين رجال تسميهم ممن لذلك تقوم طائفة املسلمني،وتكوين مجيع من األسباب عن مقطوعني مسلمني

  ).105-108 (البشري اإلبراهيمي،ص

 فيه، تفشى الذي اجلهل حبكم اجلزائري ا�تمع يف واخلرافات البدع انتشرت لقد :الخرافات و البدع محاربة -

 مصاحل اإلدارة االستعمارية،وخيدمون طرف من السند جيدون كانوا الذين املشعوذين،هؤالء قبضة فأصبح يف

 أول من العلماء مجعية وغريها.فوقفت األولياء قبور وعبادة الناس بني اجلربية عقيدة كنشر جلي بشكل االستعمار

الداخل،       من األمة جسم ينخر الذي اخلطر فيها كانت ترى الطرق،اليت هذه ضد ضروس حبرب وقامت يوم
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 .احلرة املدارس يف تالميذها على تلقى كانت اليت تلك أو املسجدية الدروس الصحفية أو بالكتابات له وتصدت

 اليت الكتب يف الصحيحة،وظهرت اإلسالمية العقيدة نشر خالل من املضمار هذا يف معتربا جناحا حققت وقد

 وغريهم   باديس وابن التبسي والعريب كمبارك امليلي اجلمعية أعضاء بعض الناس.وألفها بني متداولة كانت

 .املدرسية املقررات من وكانت

 استئصاهلا على االستعمار عمل أيامها،حني أحلك اجلزائر يف العربية اللغة عرفت لقد:العربية اللغة تعليم نشر-

 يف التدريس من مبنعها أخرى الرببرية وتارة النزعة بتشجيع أخرى الدارجة،وتارة بتشجيع اجلزائري،تارة ا�تمع من

اللغة  نشر من العلماء ومجعية السياسية األحزاب مطالب جند شودان،وهلذا كقانون - الفرنسية، العمومية املدارس

 يف وأعلنت العربية اللغة ضد التعسفية قرارا�ا عن الرتاجع إىل االحتالل حكومة اضطرت" ملحة،وهلذا العربية

 اللغة جبانب تعليم كلغة العربية باللغة اعرتافها57 املادة يف /09/ 201947يف الصادر األساسي القانون

 والدين العربية اللغة تعليم أصبح ).لقد132،ص 1975( تركي رابح"الثالث اجلزائر عماالت يف الفرنسية

 من كل يدان حبيث االستعماري القانون عليها يعاقب اليت اجلرائم أكرب من املخاطرة ومن ضربا يعد اإلسالمي

 �ذا التكفل الشعب)منسياسة(حزب  وأحزاب اجلمعية قامت هذا االستعمار.ومع علم دون عربية مدرسة فتح

 جبذوره الشعب وربط تعليمها بعثت أن هلا الفضل العراقيل،وكان رغم العربية اللغة تعليم نشر خالل من املوضوع

 حىت غري مناسبة أوقات ويف مملة وبطرق اختياريا تدريس العربية فكان احلكومية املدارس يف أما.واحلضارية التارخيية

 حيقق الذي احلكومي العريب التعليم من تريد فاألمة" :بقوله هذا عن اإلبراهيمي علق اجلزائريون.وقد عنها يعزف

 االبتدائية،وصحة املرحلة يف صحيح أساس على ويبىن مراحله مجيع يف كامال تعليما يكون أن الرمسية صفة للعربية

 .(البشري"والعليا الثانوية الدرجتني إىل ينقلها مث الكايف والربنامج الوايف والكتاب الكفء باملعلم تكون األساس

 املنال، صعبة كانت احلكومية املدارس يف اإلبراهيمي �ا حيلم كان اليت املكانة هذه أن ).إال301اإلبراهيمي،ص

 القيام االستعمار أراد اليت اإلصالحات كل شأن شأ�ا معارضة وتلقى إال األهايل لصاحل تكون سياسة كل حبيث

 الفرنسيون املفتشون وقف املعمرين،"وقد من وفئة فرنسا بني الصراعات أو األدوار يف تبادال هذا يكون قد و .�ا

 أن تقاريرهم يف وأشاروا الثانوي التعليم مرحلة يف براجمها تطوير ضد وقفوا كما اإلجراء هذا تطبيق ضد للتعليم

 األسباب هذه 132 -133).،ص1975.(تركي رابح،"الئق غري اجلزائر يف إجبارية بصفة العربية اللغة تعليم

 خطر يف أصبحت هويتهم أن منهم إدراكا العربية،ولتدريسها اللغة لتعلم فرادى ومجاعات يهّبون اجلزائريني جعلت

 اللغة على احملافظة يف به يستهان ال دورا لعبت العلماء مجعية أن القول ميكن تعلمها.وهلذا فرصة ضيعوا ما إذا

 .وآدا�ا وفنو�ا العربية
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 الطبيعي وسطها من وبرتها اجلزائر لضم وسعه يف ما كل االستعمار عمل لقد :الحضاري بإطارها الجزائر ربط-

 مثال بقوهلا تدريس التاريخ حتــــرِّف احلكومية املدارس يف الدراسية الربامج كانت واإلسالم،إذ العروبة املتمثل يف

 أن القبائل،وإيهامهم منطقة على بالرتكيز النعرات القبلية بعث اجلديد،وحماولة وطنكم وفرنسا الغاليون أجدادكم

الرومانية    اآلثار عن البحث إىل والدعوة املتوسطية هو احلضاري اإلطار بالقوة،وإن املغرب بالد استعمروا العرب

 اإلبراهيمي الشيخ ردّ  الغايات،وقد هذه لتحقيق سالح أقوى املدارس وكانت .االستعمار مكائد ذلك من وغري

 الشعب وحدة على االستعمارية املدرسة خطر وبــــــــيّـن صاحل لعني زيارته خالل ألقاها اليت العام خطبة احلاكم على

 هلم ويسرت أفكارهم يف االضطراب ويلقي عقوهلم املسلمني أبناء على ليفسد االستعماري باملعلم جاءت"اجلزائري.

 تعليما ذلك بعد ويعلمهم دينهم يف أعينهم،ويزهدهم يف سلعتهم تارخيهم،ويقلل هلم وآدا�م،ويشوه لغتهم عن

 تدريس فقررت االستعمار مكائد إىل اجلمعية تفطنت ).وقد16 اإلبراهيمي،ص.(البشري "منه شر اجلهل..ناقصا

 ...العام اجلزائر تاريخ خيص فيما امليلي مبارك الشيخ ترمجه ما كتب أشهر ومن اجلزائر جغرافية و اإلسالمي التاريخ

 التاريخ، تعليم متاما يقصي كان االستعمار بالذات،ألن والوعي عريقة ألمة االنتماء و القومي الشعور لبعث وهذا

 اجلمعية أن جند وهلذا هذا وغري الرتكية والديكتاتورية العريب كاالحتالل  واألباطيل باألكاذيب يشوهه فإنه علمه وإن

 الصراع كان األسباب وهلذه.العلم من الطلبة ليستزيد هذا وكل املشرق إىل التعليمية البعثات كذلك أرسلت

 من اجلزائر حمو على عزم الذي األخري هذا وبني االستعمار خنرها أمة جسم يف احلياة بعت تريد مجعية بني حمتدما

  .الوجود

         :   المسلمين العلماء جمعية مدارس في المعلم مكانة 1-6-

أمهية  وأدركت طريقها حتفوا كانت اليت البشرية و املادية الصعاب رغم األمة من ترحابا اجلمعية لقيت لقد     

 على عملت مثّ  االستعماري،ومن الثقايف املشروع يف مواجهة بوعدها تويف أن عليها لزاما محلتها،وكان اليت الرسالة

 اليت باملخاطر الشاقة واحملفوفة املعيشة هذه حتمل على ويقدرون برسالتهم الذين يؤمنون األكفاء املعلمني توفري

    واخلوف الرعب نفوسهم يف يبعث حىت �ا املنوط الدور هلا،إلدراكه االستعمار مالحقة يف أساسا تتمثل كانت

 اجلمعية علماء من سواء كبري بتقدير حتظى كانت اليت الفئة هذه عزمية من تثن مل املشاق هذه كل ولكن.واليأس

املريح  العمل من لتمكينهم إحضاره ما يستطيعون كل هلم يوفرون كانوا الذين ا�تمع أفراد من أو أنفسهم

 زادت اجلهل و األمية واحد،فنسبة آن يف ومرشدين ومربني معلمني إىل حتتاج كانت سابقا ذكرناها اليت واألهداف

 تنقذوا أن هي إليكم حاجتنا إن" :االحنالل و الضياع من اجليل ذلك انتشال الواجب من قرن،وكان من أكثر بعد

 مث إنسانيا�م يف يعوض ال نقصا وكانت...آبائهم مواهب على بالشلل ضربت اليت األمية من الناشئ اجليل هذا
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اإلسالمي  على الفضيلة تربوهم أن و  ...العربية إليهم حتببوا وشقاء،وأن بالء من يعانونه ما كل يف سببا كانت

 ) 16 ص الكمال"( اإلبراهيمي، و والكرامة الشرف مناط هي اليت

 :المعلمين تجاه المسلمين العلماء جمعية سياسة 1-7-

 االستعمار مع املتكررة ا�ا�ات للمعلمني،ورغم اإلمكانيات كل توفر حىت دولة وسائل متلك اجلمعية تكن مل    

 على املثقفني تشجع كي املالمح واضحة خطة وضعت أ�ا ال إن مدارسها انتشار من احلد حياول كان الذي

 .اإلسالمية العربية الثقافة نشر ا�تمع،وإعادة يف احلياة بعث يف واملتمثل مشروعها حول االلتفاف

 إىل فعمدت باملعلمني االهتمام تويل جعلها رسالتها بعظمة اجلمعية إميان لكن متكافئ غري الصراع كان لقد    

 :يلي ما منها نذكر اإلجراءات من جمموعة

 :برسالتهم المعلمين توعية -

 الكفاءات تنتقي بعض أن بد ال املهمة،كان هذه لضخامة نظرا و املسلمني العلماء مجعية أهداف بّينا لقد   

اإلطالق  على املخلوقات أشرف يعد الذي اإلنسان مع مهمته،وتعامله ودقة حلساسيته التعليم،نظرا على  القادرة

 اليأس يسيطر ال حىت مهمهم عزائمهم،وتشحذ املعلمني،وجتدد نفوس يف الوعي تبعث مرة كل يف فتنت ما وهلذا

 والثقافية  االجتماعية اجلوانب مجيع من اجلزائري الشعب �ا مير كان اليت الظروف مع عليهم،والسيما والقنوط

 جذب على يعمل كان االستعمار ألن فراغ، من تنشأ مل اجلمعية �ا تقوم كانت اليت التوعية وهذه .واالقتصادية

 أبناؤنا: " اإلبراهيمي يقول .للجزائريني كقدوة جعلهم وحياول املادية الوسائل هلم يوفر و بلغته املثقفني بعض

 السلطان وكلب اإلنسان وجحود الزمان تعنت على العباد،الصابرون اجلهاد،وشكر ألجر املستحقون املعلمون

 )279 الصدق."(اإلبراهيمي،ص وألسنة احلق أعوان قلة و اخلوان كثرة  على املقدمون

 األمة أبناء من جلهودهم مقدر عدم بني القول هذا يف احلرة العربية املدارس معلم معاناة اإلبراهيمي خلص لقد   

 يرى وكان إراد�م، من يقلل حىت باستمرار يالحقهم كان الذي االستعمار بطش االستعمار،وبني استلبهم الذين

 أو الصحفية املقاالت طريق عن اجلمعية تلجأ كانت وهلذا.اجلزائرية ألمة تغريبا دون حيول منيعا جدارا فيهم

 مرة كل يف تذكرهم و واحملن الشدة أوقات يف ومؤازر�م لتقويتهم املراسالت أو ألعضائها امليدانية الزيارات

 جرميتني فيعد..مرتني يضاعف حقنا يف لكنه و..الناس مجيع من جرمية يعد الواجب يف بواجبهم."إن التقصري

 ذا ويرفعها،فمن أمتننا ينفع وملا...ألنفسنا العمل يف قصرنا لنفسه،فإذا يسع مل اجلائع،إذا الضائع...فحالنا حال

 )281 ص اإلبراهيمي، "(احلكومة؟ هلا؟ يعمل

-   
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 :المعنوي و المادي التحفيز

 بعملية تكتفي ال جعلها.األمة مبشاكل إحاطتها و إملامها و االقتصادي و االجتماعي للواقع اجلمعية إدراك إن   

 كانت الذين للمعلمني املادي اجلانب توفري احملدودة اإلمكانيات رغم حاولت فقط،بل والتوجيه الوعظ أو التوعية

 هذا يكن ومل.أهلها ويزدري العربية تعليم عن يستغين كان الذي االستعمار العلمي،ولتقارع للعطاء رمزا تعتربهم

 االلتفاف بضرورة ا�تمع توعي جعلتها �ا املنوطة الرسالة اجلزائري،لكن للمجتمع القاسية للظروف نظرا هينا األمر

 قدرته لعدم باإلحباط،نظرا يصاب املعلم فإن املادي التحفيز إىل افتقر إذا فالتعليم.ومساعد�ا الفئة هذه حول

 حيقق يف النفوس،وال التأثري ضعيف التعليم فيكون الرتبوية العملية على يؤثر ما اليومية،وهذا حاجاته تلبية على

 أثر وفيه التعليم جاء ذلك حصل فإذا ..عقول وال قلوب بال أبناءنا يعلموا أن املرجوة."خنشى الرتبوية األهداف

 القضاة أرزاق توفر أ�ا األمم عن تسمعون كنتم فإذا...اآلثار هذه من عقله وعلى اجليل هذا ويأيت اهلزال و اجلوع

 هجر نفوسهم تطمح ال حىت املعلمني أرزاق توفري جيب فكذلك الرشوة، إىل احلياة مطالب تلجئهم ال حىت

 تربية يعين التعليم ألن موضوعية نظرة )وهذه301.(اإلبراهيمي،ص "املرتبات يف الزيادة قررنا قد إننا و ..التعلم

  معارف من املدرسة تقدمه مبا مرتبط جمتمع أي مستقبل ألن الريادة، يف املعلم يكون أن فيجب األجيال،

 ا�تمع ربط إىل أصال �دف كانت االحتالل،أل�ا إبان للجمعية بالنسبة خيتلف ال األمر كان وإن.وخربات

 .املعنوي أو املادي اجلانب من سواء باملعلمني االعتناء ضرورة إىل تفطنت هذا اإلسالمية،ورغم العربية �ويته

 :المعلمين تكوين-

 واالستفادة الذايت املطالعة والبحث طريق للمعلمني،عن الذايت التكوين اجلمعية،هو اعتمدته الذي التكوين إن   

 والغاية، اهلدف لوحدة نظرا االجيايب العمل،والتفاعل ميدان يف االحتكاك طريق عن املعلمني من غريهم خربة من

 رواد يكتبها كان ما بالتوجيهات التكوين،ونعين وسائل من وسيلة هي التوجيهات اإلمكانيات،فكانت قلة ونظرا

 تعليم تقدمي دون كانت حتول اليت والصعوبات انشغاال�م عن للتعبري للمعلمني ا�ال جرائدهم،وفتح اجلمعية يف

 عامة،وألن العلمي ومبستواهم امليدان يف املعلمون يكابدها كان اليت باملشاكل علم على كانت واجلمعية.نوعي

 بالواجب للقيام آنفا املذكورة بالوسائل املعلمني بإرشاد يكتفون العلماء شلل،وكان حالة يف كانت أصال البالد

أسبابه،  هلم تيسرت لو التحصيل من لالستزادة حاجة يف منكم كثريا إن"اإلبراهيمي يقول.وجه أكمل على

   مجيعا حالتنا ألن اضطرارا بالتعليم فشغلناهم اضطرارا التعليم عن انقطعوا أبوابه،ولكنهم وجوههم يف وانفتحت

 قبل للمعلم التعليم طرق إلحدى التعليم له،وإن ال قاعدة شذوذ حالة و معه اختيار اضطرار،وال حالة معا وأمتنا
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 العربية اللغة معلم )إن287 ص (اإلبراهيمي،"يستفيد وكيف يستزيد وكيف مواهبه يصرف كيف عرف إذا املتعلم

 :يلي تلخيصها فيما ميكن صعبة عنده التكوين سبل كانت احلرة املدارس يف

 العربية     باللغة وسائل التثقيف باملشرق،فكانت هلا عالقة ال فرنسية مقاطعة اجلزائر يعترب كان االستعمار إن -

 .املشرق من يأيت ما كل ميارسها اجتاه كان اليت الكبرية للرقابة منحسرة،نظرا اإلسالمي والدين

 .عملها ترتك جلعلها بالرتهيب عليها التأثري وحماولة الطائفة هلذه االستعمار مالحقة -

 .الواجب هذا أداء عن املعلمون يعزف حىت وصعبا شاقا كان املدارس من النوع هذا لفتح الرخص تسليم إن -

 العربية القيم على النشء تربية حماولة هؤالء،وهو �ا يقوم كان اليت الرسالة أمهية يدرك كان االستعمار إن-  

 1956 يف العلماء مجعية حل غاية إىل بواجبهم قاموا املعلمني فان هذا كل ورغم.بأصالتها األمة وربط اإلسالمية

 اإلبراهيمي لنا خلص وقد.والتغريب واالنسالخ التبدد من األمة كيان على احلفاظ يف سببا مدارسها،وكانوا وحل

أبناء  تعليم سبيل يف ا�اهدة الطائفة هذه باملعلمني قال"ونعين املقولة،حيث هذه يف واجبهم و املعلمني معاناة

 الصابرة الطائفة هذه وأخالقه،نعين آدابه من قالب على وطبعهم دينهم عقائد وقواعد على وتربيتهم لغتهم األمة

 من ضيق على وتعاين تكابد ذلك بني أوقا�ا،وفيما مجيع يف واالطمئنان الراحة من كلها،احملرومة احلياة على مكاره

 ويقوي الضرورة لسد كاف مرتب جمموع،وال مشل مريح،وال مسكن للحافز،فال وفقدان الوالة من وجتهم العيش

 ).298(االبراهيمي "اهلم وخيفف الضعيف

                                                              الجزائر في التعليم عرقلة في فرنسا جهود- 1-8

 إمكانيات من أويت ما بكل حياول وهو اجلزائرية األراضي الفرنسي االحتالل من األوىل السنة منذ                  

 خالل من اجلزائر يف التعليم عرقلة يف فرنسا جهود وسنلخص األصعدة مجيع ومن فيها التنمية عجلة تتوقف حىت

 احلكومة أعلنت املسلمني،فقد العلماء مجعية به تقوم نشاط كل على للقضاء حماوالت من به قامت ما

 :إىل جهودها فوجهت اجلمعية نشاط على احلرب االستعمارية

 .إال برتخيص �ا تصدر أن جيوز ال أجنبية لغة العربية باعتبار مدارسها جرائدها،وإغالق تعطيل-

 .الدروس وإلقاء الرمسية املساجد دخول من ومنعهم وعلمائها معلميها مالحقة-

 .ونشاطهم العلماء على التضييق قوانني إصدار-

 .والتدريس التحرك من منعهم-
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 له تعرضت ما كل 1938 سنة للجمعية العام االجتماع يف إلقاءه الذي خطابة يف باديس ابن ذكر ولقد    

).(جالل 104الصفحة  إىل 100 الصفحة (من 14 ،م8ج/ الشهاب يف منشور وهو مضايقات من اجلمعية

 ).208ص ،1959حيي،

 ذمم شراء طريق وذلك عن اإلصرار سبق مع بالقتل الشروع �م إىل األمر بلغ إذ اجلمعية ألعضاء التهم تلفيق-

 لقتل صغري سالح مع بعض املال استلموا أ�م تذكر كاذبة ببالغات يتقدمون وجعلهم املستعمر أعوان بعض

دوريا  خطابا ميشيل اجلزائر حلكومة العام السكرتري أصدر أن بعد جاءت وغريها األعمال هذه إن.شخصيات

 نشاط ووقف املراقبة حتت والعلماء الشيوعية العناصر بوضع احمللية السلطات فيه كلف  1933/02/16يف

املعلم  نفوس يف والتعلم العلم قتل أجل من واستخدمها إال وسيلة وال جهدا تدخر مل ففرنسا اجلمعية.إذا أعضاء

 وتعاملها اإلدارة الفرنسية تصرف على واحتجاجات ومواقف ردود هلم كانت ومجاعته باديس ابن أن إال ,واملتعلم

 اجلزائر يف األمن عن املسؤول الفرنسي عني أعماهلا سري تراقب ولكي آنذاك اإلدارة أن اجلمعية،حىت نشاط مع

 التحرير حركة روافد من كرافد العريب التعليم حركة انبثقت وهكذا.اإلسالمية للشؤون األعلى للمجلس رئيس نفسه

 مربزا الوسائل وجبميع العدو يهاجم كان الشعب وأن اجلزائرية،خاصة للمدرسة وجها جديدا ترسم وأخذت الوطين

 وحتضرها اإلطارات تكوين عن ذلك كل رغم يتغافل ومل ووعي بيقظة يف املقاومه وحبقه وإميانه باهللا شجاعته

 حىت،واملعرفة العلم طالبني الشقيقة البالد إىل الطالبية البعثات وأرسلت اجلبال يف املدارس ففتحت للجزائر احلرة

 )35،ص1993(الطاهر زرهوين، اجلزائري الصرح بناء مرحلة جاءت االستقالل نيل مت إذا

 قبل وجدت اليت الرتبوية اهلياكل مبثل الوطنية والثقافة األصيل الرتبية شكل على احملافظة يف التعبئة جنحت لقد   

 حقيقة تعي أن األجيال من للعديد أتاح عليها،مما وينفق الشعب يفهمها تربية على احملافظة وأن خاصة االستقالل

 يكون يكاد وتعليما منتشرة أمية أفرز وانه خاصة املستعمر وضعها اليت العقبات رغم والديين الثقايف انتمائها

 واستعادة املسلوبة السيادة اسرتجاع على واحد وقت ويف الشعب عمل فلقد وعليه.الريفية املناطق يف منعدما

 اللغة اإلسالمية بإعادة العربية الثقافة اسرتجاع خاصة الثقايف التخلف تدارك على وحيرص املغتصب التارخيي املصري

 يتمثل دائم مجاهريي مطلب عن تعرب اجلزائري،وهي للشعب األساسية املقومات إحدى هي اليت للواجهة العربية

 التجهيل، خمطط مواجهة يف جنح قد التعليم أن على يؤكد كله هذا.اجلميع متناول يف تكون تربية إجياد ضرورة يف

 الثقافية مصاحله ختدم اجلزائرية الربجوازية من خنبة خلق يف املستعمر حماوالت إحباط تتضمن اليت النقطة يف خاصة

 فئة سوى ميس مل الشعيب التعليم أن رغم أنه هو مهم أمر ذكر من البد وحتميها.كذلك واالقتصادية واالجتماعية

 املسلح،والدليل إىل السياسي طابعها من الثورة فنقل وكبريا واسعا كان أيقضه الذي الوعي أن إال الشعب من قليلة
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 أنه إال وإناثا ذكورا اجلزائري الشعب أمية فرغم ,نوفمرب أول بيان صدور بعد وجدت اليت الفعلردة  هو ذلك على

  .الشخصية مبقوما�م متسكهم بفضل وهذا أكثر معه فتفاعلوا ,البيان وأفكار معىن اجلميع وفهم واسعا صدا لقي

 :الجزائري الشعب على التعليمية فرنسا سياسة انعكاسات- 1-9

 الشعب حزب املسلمني ومدارس العلماء مجعية طرف من التعليم ميدان يف املبذولة ا�هودات من الرغم على    

 األهداف بعض حتقيق من االستعمار مينع مل هذا أن إال للجزائر، احلضاري الكيان على للمحافظة الزوايا وبعض

 حماربة يف أساسا ثقافتها،ويتمثل صميم يف األمة ضرب وهي اعتمدها اليت السياسة خالل من يتوخاها كان اليت

 ختريبا اإلسالمية العربية الثقافة دور عرفت هلذا اإلدماج،و عملية عليه يسهل حىت العربية واللغة اإلسالمي الدين

 املؤرخة ذكرته فيما هذا يتجلى و "عدو متعلم من خري جاهل عدو" :املشهورة املقولة لتحقيق ذلك كبريا،كل

 إليها االحتالل دخول قبل قسنطينة مدينة يف كان املثال سبيل "وعلىYvonne Turin:توران ايفون الفرنسية

 سوى ثالثني االحتالل بعد منها يبق مل و وزاوية مدرسة وثالمثائة معاهد وسبعة مثانون مدرسة م 1837عام يف

 أن إال احلضارة ونشر الدميقراطية شعارات تردد كانت أ�ا .ورغمP22 (Necib Redjem(  "فقط مدرسة

 االستعمارية،وميكن املصاحل ختدم كانت اليت القلة تلك االستعمارية،سوى الفرتة طوال هذا من يروا مل اجلزائريني

 :يلي فيما عامة االستعمارية السياسة نتائج تلخيص

 :الجزائري المجتمع في الجهل و األمية تفشي -

 طرف من املبذولة اجلهود رغم متعلما،وهذا قبل من كان جمتمع يف مذهل بشكل األمية و اجلهل انتشر لقد     

 من الضخم العدد الثقايف،وهذا والقمع التجهيل من ونيف قرن جراء من ضئيلة كانت لكنها واألحزاب اجلمعيات

 مع مجيعا،خاصة استيعا�م يف كبرية صعوبة االستقالل بعد معهم الدولة لقيت قد التمدرس سن يف األطفال

 .استثناء بدون للجميع األبواب للتمدرس،وفتحها القانوين للسن جتاوزهم

 :الفرنسية اللغة و الدارجة انتشار -

 االستعمار،وأصبحت استهدفها أن بعد .العربية اللغة معامل غياب إىل السياسة هذه أدت الثقايف املستوى على    

املقصود،  للمعىن تستعمل ال ما كثريا لكنها عربية ومفردات والرببرية بالفرنسية كلمات من خليطا اجلزائريني لغة

 االستعماري اإلرث احليوية.وهذا احلياة جماالت ويف الصناعة يف والتعليم اإلدارة يف الفرنسية اللغة وانتشار

 .االستقالل بعد املبذولة ا�هودات رغم بسهولة عليه القضاء الصعب من الكبري،كان

                                                                                                                                                                                          :البربرية النزعة انتشار-

 احلكومية املدارس وإنشاء خاصة عناية اجلزائر،بإعطائها عن القبائل منطقة برت االستعمار حاول لقد       
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 مع فيها بالعربية التحدث حىت منع االجتاه،بل هذا يف يسري جمهود كل وعرقلة العربية تعليم بكثرة،وحظر الفرنسية

 من البعض مثارها،كتنصري بعض أعطت عشر التاسع القرن �اية من بدأت اليت السياسة املنطقة هذه تنصري حماولة

 املقوالت،كما أصبحوا من جمموعة عرب غزاة العرب واعتبار واحتقارها العربية اللغة ازدراء إىل أدى مما املنطقة أهل

 .للتعريب ومعاداة الفرنسية اللغة عن دفاعا الناس أشد من

 :الفرنسية و التبشيرية المدارس انتشار-

 والدين الفرنسية اللغة االستعمارية،بنشرها السياسة ختدم و نشاطها متارس التبشريية اإلرساليات بقيت لقد     

 أ�ا خاصة اجلزائريني بعض إليها جتذب أن استطاعت وقد.احلرة املدارس تأميم تاريخ م 1976 غاية إىل النصراين

 برنامج من الراقية التعليمية الوسائل وكذلك الضرورية الرتبوية املرافق كل على حيتوي نوعيا تعليما تقدم كانت

 وكتاب

 :فكريتين مدرستين بين االصطدام-

 أ�ا السيما نفوذها عنها،وزاد وتنوب الفرنسية الثقافة حتمل خنبة تكوين إىل االستعمار سياسة أدت لقد     

 ا�هودات كل الدولة،وعرقلت يف احلساسة واملراكز والتعليم اإلدارة دواليب على املتعلمة،وسيطرت الفئة كانت

هذا  الثقايف.وزاد بإرثها تعتز أغلبية مع التصادم إىل �ا أدى الطبيعي،مما وضعها إىل األمة إعادة حاولت اليت

 .الثقافة على باحملافظة يرتبط تطورها أن األوىل ترى كانت الرتبوية،حيث املنظومة حول الصراع

 :التعليمي و التربوي التأطير نقص-

 تساءل من امليادين،حىت وغريه التعليم ميدان يف كبري شرخ إحداث إىل الفرنسيني املعلمني رحيل أدى لقد    

 اجلزائري ا�تمع عجز إظهار ذلك من االستعمار غاية ؟.وكان 63/62لسنة املدرسي الدخول يتم البعض:هل

 الكبري،سواء النقص اجلزائر،الستدراك ألبناء أبوا�ا تفتح اجلزائر جعل العجز وهذا.أحواله تدبري و أموره تسيري عن

 املؤطرين أوائل من العربية،وكانوا احلرة املدارس معلمو املستويات.وهب مجيع على املؤطرين أو االستقبال هياكل يف

 مقبولة مستويات أو شهادات حيملون كانوا الذين ألولئك ا�ال فسح كما التجربة قلة رغم العريب للتعليم

 املدارس يف التدريس جمال هلم فسح الذين اجلزائريني من الفرنسية اللغة معلمو أسهم الفراغ ولسد.للتدريس

 األجانب باملتعاونني االستعانة بد،من اجلزائر أمام يكن ومل.بالفرنسيني قورنوا ما إذا آنذاك قلة كانوا و االستعمارية

 الفرنسيني من املتعاونني املعرب،وكذا التعليم لتأطري باألحرى و العربية اللغة لتدريس املشارقة من كانوا سواء

  االستقالل. بعد �ا بأس ال مدة بقيت الفرنسية املنظومة أن علما أنفسهم
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                                                                                                                                                                            السياسة التربوية والتعليمية غداة االستقالل:-1-10

 ثقيلة كانت الرتكة االستقالل،إذ أن بعد الرتبوية املنظومة على سلبية نتائج االستعمارية التعليمية للسياسة كان

 من الفتية الدولة متنع العويصة،مل املشاكل هذه أنّ  اجلزائرية،إال املدرسة على اليوم إىل بأوزارها قيتل مازالت حيث

العويصة،نظرا  االنطالقة رغم – وتطويره با�تمع النهوض يف املدرسة أمهية حّد�ا،إلدراك من والتخفيف مواجهتها

 مشاكل اجلزائر االستقالل واجهت غداة"الوضع هذا عن معلقا رجم نسيب يقول – ورثتها اليت الصعبة للظروف

للجزائر."  اإلسالمي التاريخ على حتتوي تكن مل ،بينما الربامج حمروقة مدارس الشباب، بتمدرس مرتبطة عويصة

)3(Necib Redjem Pعرفته الذي السياسي املزرية،الآل استقرار التعليمية الوضعية استمرار يف زاد .ومما 

 67 إىل 62 املمتدة من الفرتة جعل ما خاصة،هذا والتعليم عامة ا�تمع على سلبا انعكس والذي تلك الفرتة

 الفتية اجلزائرية املدرسة مشاكل تّعقد يف زاد كما  .يذكر تغيري أي تشهد مل حيث االستعمارية للمنظومة استمرارا

 يعج كان اليت األمية قوافل المتصاص شروط دون األعمار مجيع عليها،من من التالميذ اهلائل الكم ذاك تدفق هو

 الطارئة احلالة هذه اجلزائر.وملواجهة أبناء ضد واسع نطاق على مورست اليت التجهيل سياسة جراء من �ا ا�تمع

 الفراغ لتعويض معينة،وهذا مقاييس وضع دون ا�ال للمعلمني فسح أمهها من استعجاليه إجراءات اختاذ لزاما كان

 لقواعد البداية يف ال خيضع الرتبوية،كان املنظومة تطور أن شك الفرنسيني."ال رحيل املعلمني تركه الذي الكبري

 ،ص1993زرهوين، الظرفية."(الطاهر والضغوط للحاجة خيضع كان معينة،لكنه وخلطة مسبقا مدروسة منطقية

101.( 

 ا�تمع وحاجات يستجيب ملتطلبات ال أصبح الوضع،إذ من عقد االستعماري الرتبوي النظام استمرار أنّ  كما

اليت  التعليمية منظومته ومن الفرنسي الرتبوي الفلك من حررتنا األساسية،أ�ا به املدرسة تتميز ما وأهم" اجلديد.

 حىت 1962 من اإلصالح التعليمي حماوالت كل عرقلة يف السبب االستعمار،وكانت فرتة علينا وفرضت الزمتنا

 أساسا املعتمد املركزي النظام اجلزائر تبنت 1967 ).ومنذ11،ص1982لعلوي،ا الطيب ."(حممد1967عام

 :قسمني إىل تنقسم زمنيا،واليت اإلمنائية احملددة املخططات نظام على

 سنوات ثالث مدى على متتد واليت :الثالثية املخططات

  سنوات أربع مدى على متتد واليت :الرباعية املخططات

 يف الدولة تبنت م وقد 1969 إىل 1967 من املمتد الثالثي املخطط هو اجلزائر عرفته خمطط أول وكان       

 ميثاق كان اجلديد،وإن ا�تمع ألهداف متماشية ومسايرة الرتبوية،وجعلها املنظومة إصالح ضرورة املخطط هذا
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 النظام أهداف حتقيق يف املدرسة دور إىل اجلزائري،وأشار السياسي شكل النظام وضع قد 1964 لسنة اجلزائر

 : يلي ما املضمار هذا يف جاء ما السياسي وأهم

 التعليم يف العربية اللغة البالد، إدخال واحتياجات تتالءم اليت العلمية للفروع الطلبة التعليم،توجيه دميقراطية حتقيق"

 زايد،بدون تاريخ،ص (مصطفى" األمية. ملكافحة الطاقات وتعبئة كل اجلماهري تكوين وسائل توسيع االبتدائي،

157.( 

 احمللية،فإن والثقافة الوطنية بالصبغة وطبعه التعليم إصالح ضرورة إىل أشار قد 1964 ميثاق كان وإذا        

 مع تزامن اإلصالح وهذا.الرتبوي ومقاصد اإلصالح غايات جبالء وذكر 1969 عام منذ بدأ اإلصالح جتسيد

يف  للتعليم شامل إصالح وقع 1969 عام من ابتداء" . 73 إىل70من  امتد الذي األول الرباعي املخطط بداية

 1986 (تركي رابح، " وغريها. املكونني تكوين وطرق التعليم ولغة الدراسية وبراجمه وأهدافه فلسفته اجلزائر،يشمل

 ).232 ص ،

 ستدرّ  اليت األقسام �ا تلك الرمسي،ونعين التعليم يف املعربة األقسام 70/71الدراسي  العام يف ظهرت وقد      

 مدرسية كتب إصدار الفرتة هذه يف متّ  بالّلغة العربية،كما )...الطبيعية (الرياضيات،الفيزياء،العلوم العلمية املواد

 العامة واملبادئ األهداف ظهور الفرتة هذه يف الرتبوي اإلصالح ميز ما وأّهم.للواقع اجلديد مسايرة جديدة جزائرية

 :هي و اجلزائر يف التعليمية السياسة حتكم سوف اليت

          التعليم دميقراطية- 

  التعريب      - 

  اجلزأرة -

   العلمي والتكنولوجي                             االجتاه- 

 :التعليم ديمقراطية -  

 على القانوين للدراسة، والقضاء السن بلغوا الذين األطفال مجيع أمام متكافئة وجعلها الفرص إتاحة وهي          

 علمنا إذا والسيما للتعليم اجلزائر أبناء مجيع أمام ا�ال فسح هو املبدأ هذا واجلهوية،واعتماد االجتماعية الفوارق

 هذا لتدارك مستعجلة إجراءات املضمار هذا يف اختذت االستعمارية.وهلذا الفرتة إبّان منه حرمت معتربة أغلبية أن

 الدراسي العام يف املتمدرسني عدد أن علمنا البشرية.فإذا أو املادية سواء قلة اإلمكانيات اخلطري،رغم الوضع

 70/71 الدراسي العام يف متمدرس، وقفز777636 بلغ املستقلة) اجلزائر يف مدرسي دخول أول (62/63

 أّمت وقصدت يتال الضخمة األعداد سنوات.هذه9بعد أضعاف ثالثة تقريبا أي متمدرس1851426إىل
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 نوعية على سلبا أثرت اليت االكتظاظ ظاهرة أسلفنا،وولد كما أطر االستقبال نقص الفتية،قابلها اجلزائرية املدرسة

 بالعربية.      3452 و بالفرنسية 16456 منهم معلّـم19908كان مدرسي دخول أول يف املعلميـن عدد التعليم.أما

 املشارقة باملتعاونني االستنجاد إىل أدى األجنبية،مما واللغة العربية معلمي بني الفرق الشاسع جبالء ونالحظ       

 جهة من للمعلمني اجلزائريني التعليم جزأرة إطار يف ا�ال جهة،وفسح من املذهل الفراغ لسد البلدان العربية من

 الطاقات وتفجر املواهب ظهور إىل أدى اجلزائر،مما أبناء مجيع بني متكافئة الفرص جعلت اخلطوة أخرى،هذه

 األخرى والعوامل القدرات واالستعدادات تساوي تعين وال الفرص تعين تساوي التعليم دميقراطية إن" العلمية

 ).249 ،ص 1998 خليفة، ا�تمعات." (العريب ولد يف كل واملتباينة والسيكولوجية االجتماعية

 اآلثار على التعليم والقضاء لنشر معتربة ميزانيات تسخر الدولة،جعلها طرف من بالتعليم التام إن التكفل      

 يف التكوين ومراكز وثانويات مدارس من هياكل جديدة لبناء معتربة جمهودات بذلت قد األمية،و كانتشار السلبية

التعليـم  تعميم على عملت كما."ا�ال هذا يف الدولـة بدور مشيدا غياث بوفلجة الوطـن.يقول أرجاء مجيع

 جديدة، استقبال لبناء هياكل هائلة إمكانيات اهلدف هلذا مسخرة واألرياف بالقرى النائية املناطق إىل وإيصاله

 كانت ).وإذا31، ص1984(بو فلجة غياث،"مراحله. مبختلف التعليم على للسهر الالزمة اإلطارات وتكوين

 ال املالية،فهذا اإلمكانات األصعدة وتوفر مجيع على لالستقرار نظرا معينة، فرتة يف بذلت قد ا�هودات هذه

 الدولة تعد الرأمسايل،ومل النظام إىل املركزي االشرتاكي من النظام تغريت النظام طبيعة اليوم،ألن واقعنا على ينطبق

 الرتبوية،أو اهلياكل بناء على سواء سلبا انعكس مما السبعينيات يف متوفرة كانت اإلمكانات اليت نفس متلك

 دميقراطية على تؤثر على املدرسة،وقد سلبا بدورها انعكست االقتصادية األزمة املعلمني،وهذه وتكوين توظيف

 اليت وقيمتها الضرائب بنوعية تتأثر االستقبال هياكل أن الليربالية."إذ البلدان يف الشأن هو كما نفسها التعليم

 خيضع الفقر لقانون امللكية،وهكذا على احمللية الرسوم باألساس متـّوله األمريكي فرد،فالنظام التعليمي كل يدفعها

 أجرا أقل هم ملعلميها،الذين باملستوى الثقايف جتهيزا�ا،فقرية و بأبنيتها ،فقرية فقرية مدرسة الفقري للحي : مطلق

 ا�ال فسحت اجلزائر يف التعليم ).ودميقراطية52(كلود جوليان،بدون تاريخ،ص "امليسورة. األحياء يف املعلمني من

 دون العلمي التفوق و اجلدارة أساس التعليم،على من عالية مستويات متييز،للوصول إىل بدون اجلزائر أبناء لكل

من تعلم لغته ودينه  حرم أن بعد ثقافية حرب أبشع عرف لبلد كبري إجناز ذاته حد يف اعتبارات،وهذا

 متدرس تضمن وهي األطراف املرتامية هائلة،من اهلياكل حظرية املاضي القرن ثلث خالل اجلزائر وتارخيه."أجنزت

 الدراسة."(العريب ولد مقاعد على اآلن موجود جزائريني كل أربعة من واحد أن أي اجلزائر سكان ربع

  ).283- 282ص ،ص1998خليفة،
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 الّتعريب -

 تعرضت وصحة وصناعة،بعدما وتعليم إدارة من احلياة جماالت مجيع يف العربية للغة االعتبار إعادة وهو         

 املوروث املأساوي الوضع أجنبية،وأمام هذا لغة إىل اعتبارها احلد به وصل الذي االستعمار طرف من اإلقصاء إىل

 تعد املدرسة العربية،ألن للغة االعتبار إلعادة الرتبوي اإلصالح مبادئ كأحد االستعمارية،أعلن التعريب احلقبة عن

 صممت وقد ا�تمع متاسك عليه،واحلفاظ على واحملافظة األمة تراث نقل ويف االجتماعية التنشئة يف حامسا عامال

 العام يف الرتبية وزير صرح السالفة الذكر،حيث لألمهية نظرا املبدأ هذا حتقيق على آنذاك االجتماعية القيادة

 رجعة ال أساسي اختيار هو التعريب إن" : يلي ما جاء فيه-الرئيس أقوال مؤكدا ) م 74/75 الدراسي(

     العلمية  املعارف الكتساب أداة أيضا ولكن الوطين الرتاث وسيلة استعادة فقط يكون ال أن فيه،وجيب

)Redjem p5 Necib(     .                       

 سائدة،  أشرنا بقيت كما االستعمارية املنظومة أن مرير،حيث صراع بؤر يف نفسها املدرسة وجدت لقد       

 الكبري التباين يوضح والعربية الفرنسية عدد معلمي بني البسيطة الغالبة،واملقارنة هي الفرنسية اللغة أن هذا ومعىن

 جعل مما متثل األغلبية، كانت املفرنسة باألحرى أو املزدوجة األقسام م،فإن 1969إصالح بعد الفئتني،وحىت بني

 ظل يف إال اجلزائر وتقدم تطور يرى ال كان الفرانكفوين،الذي التيار نفسها،ومن املدرسة من املقاومة جيد التعريب

 اللغة قدرة عدم التعريب،كاّدعاء أمام للوقوف منطقية غري أسباب للتعليم،باختالق كأداة الفرنسية اللغة استمرار

 بني حضاريا صراعا كان اللغوي الصراع أن احلقيقة العلمية،ويف للمصطلحات وافتقادها التطور على مواكبة العربية

 صامدا كان م،وتيارا 1830قبل عليه كانت ما إىل العربية اللغة بعودة إال اكتماال الستقالله يرى ال كان تيارا

 األخطار ضبع على قضى العربية للغة القضية حسم الفرنسية،ولكن احلضارة من جزءا الفتية اجلزائرية لبقاء املدرسة

 القول إىل ككل."وخنلص باملدرسة يعصف أن كاد الذي واملزدوجني املعربني بني با�تمع،كتباين األقسام احملدقة

 إال يتحقق ال األثر،وذلك البعيدة االجتماعية اخلطري،وتفادي أضراره الثقايف الوضع هذا من التخلص بضرورة

 كانت اليت الثقافية الوحدة وتستعيد أفراده  بني الثقايف التجانس وحتقق لغة ا�تمع توحد اليت التعريب بعملية

 أطوار مجيع يف التعريب جتّسد ).وقد261- 260 ،ص ص1981نعمان، قبل االحتالل."(أمحد بن سائدة

  اللغوي. التمايـز قضى على األساسـي،الذي التعليم تطبيق من بداية التعليم

 :الجزأرة-

 االستقالل، بعد هيئة التدريس كانت بعدما جزائريـة إطارات إىل واإلداريـة التعليميـة املهام إسناد واملقصود       

 القطاع عرفه الذي الكبري النقص إىل احلالة االستثنائية هذه األجانب،وترجع املتعاونني أيدي يف معتربة لسنوات
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 اجلزائر الفتية."عملت املدرسة النطالق األجنيب التعاون من البد الفرنسيني،وكان للمعلمني اجلماعي الرحيل بعد

الذي  الشامل بالشلل واخلراب التعليمي اجلهاز يصاب ال ومساوئه حىت حماسنه املوروث،بكل النظام تسيري على

 بني واجلهل األمية  نشر يف اليت متثلت صورته املستعمر،ويظهر نية خاصة،يبني التعليم عامة،وقطاع البالد عرفته

دليال  إال مباشرة االستقالل بعد اإلطارات يف املفزع والنقص اجلزائريني املتعلمني قلة عدد اجلزائري،وما الشعب أبناء

 ظرفيا،وهلذا كان التعاون ).وهذا31ص 1984االستعماري."(بوفلجة غياث، الرتبوي التنظيم هدف على طبيعة

 :،لعدة أسباب 1969إصالح أهداف كأحد املبدأ هذا جعل

  .الناجعة هلا احللول جيدون و وحيللو�ا املدرسة مشاكل حيصرون جيعلهم جلزائريني املهام تسليم -

 على قادرون اجلزائريني لالستعمار أن عاتقه،ليثبت على امللقاة املسؤولية �ذه يعتز سوف اجلزائري املعلم إن- 

  .مدارسهم تسيري

 الدولة خزينة تدفع أن ال يعقل التعليمية،حبيث التكلفة ختفيف ذكر،هو ما على زيادة نظرنا يف املهم والعامل- 

 هذه من للتخفيف غاية اجلزأرة من جعل البد حمدودة،فكان غري ملدة الصعبة بالعملة باهظة أمواال

  .إليها حاجة ا�تمع بأشد كان أخرى ميادين إىل التكاليف،وتوجيهها

 يف التنمية،وتزيد تسهم يف جديدة شغل مناصب وفتح البطالة، على القضاء هو للجزائريني ا�ال فسح إنّ - 

  .واالقتصادي االجتماعي االستقرار

 الثقافية بالقيم األخرية متشّبعة هذه تكون أن اجلزائرية،بل لإلطارات العمل توفري فقط تعين ال واجلزأرة         

بعد  ما إىل االستعمارية الفرتة طوال غريبة ظلت اإلسالمية،اليت العربية بالثقافة االرتباط يعين واللغوية،وهذا والدينية

 صحّ  إن اجلزأرة إعادة فإن وأخريا" رجام نسيب سابقا.يقول أشرنا التعليمية،كما الربامج يف االستقالل

 �ا بالتكفل اإلسالمية،وهذا العربية والقيم املعايري وفق وتوجيهه الوطين التطور ديناميكية التعبري،يتطلب التحكم يف

 واالجتماعي الصناعي االقتصادي للوسط التطبيع االجتماعي يتم خالهلا من الوطنية،اليت اللغة خاصة وتطويرها

 ).Redjem p Necib ،55الوطنية." ( اهلوية على والتأكيد الثقافة وتدعيم تطوير أجل من الثقايف

 يف اجلماعية اجلزأرة أن القول ميكن أنه اإلسالمية إال القيم مع اجلزأرة والتعريب مبدأ تالزم نالحظ هنا ومن      

 مستويات حيملون كانوا الذين املتعاونني تعويض مت الرتبوية،حبيث على املنظومة سلبا السبعينيات،أثرت منتصف

 التعليم (شهادة شهادة األهلية احلاالت أغلب يف يتجاوز جدا،ال حمدود الثقايف مستواهم جزائريني معتربة مبعلمني

األول إسناد  اجلانب  :جانبيـن على حتتوي اجلزأرة عمليـة إن": بقولـه هذا رجام نسيب آنذاك.ويؤكد املتوسط)

 النتائج حتقق وال العملية على قد تؤثر املؤهلة اإلطارات قلة أن فقط،إال اجلزائريني إىل واملسؤوليات العمل مناصب



163 
 

 يتطلب والتنظيم  واحملتوى،وهذا اهلياكل مستوى على اجلزائرية بامليزة املناصب هذه طبع الثاين:هو املرجوة.اجلانب

  ).54p ، Redjemp Necibوالسلطة."( املسؤولية مناصب جزأرة

 بفرعيه الثانوي أو بأطواره الثالثة األساسي سواء التعليم مراحل مجيع على ّمتت اليوم اجلزأرة القول،أن وميكن      

 . والتقين العام

 :العلمي و التكنولوجي االتجاه -

 الثورات يف األساسية،املتمثلة السياسية )اختيارا�ا73/69األول( الرباعي املخطط من ابتداء اجلزائر سطرت      

 التحوالت وتواكبها،خاصة هذه جتاري مدرسية مضامني وبرامج وضع من البد والثقافية،وكان والزراعية الصناعية

 اجلزائريني عدد أن جند االحتالل،وهلذا أثناء املعمرين أبناء على حكرا كان الفين (التقين)، اجلانب أن علمنا إذا

 من التعليم إخراج اإلصالح،هو هذا يف الغاية هذه ضعيف،فاعتماد التعليم من النوع �ذا يتمتعون كانوا الذين

  أّمهها من مجة فوائد طياته يف للمجتمع،وحيمل اجلديدة احلاجات النظري،وجعله يساير جانبه

  . الفين للتعليم ا�ال فسح -

 .التعليم من النوع هذا تلقيها بعد متوسطة إطارات تكوين -

 .الصناعية النهضة يف اإلسهام -

 .املتطورة الدول و ا�تمعات عرفته الذي التكنولوجي التطور من االستفادة -

 .العملية احلياة يف لالندماج الراسبني للتالميذ ا�ال فسح -

 التعليمية باملخابر وورشات واملؤسسات املدارس تزويد إىل حيتاج كان الطموح اهلدف هذا فإن هنا ومن           

 متوازن تلميذ تكوين يف كبري يسمح بشكل اجلانب،وهذا هذا ختدم اليت العلمية املواد العمل،وإدخال

 القضاء الفين،يف التعليم تطوير السليم.ويساهم التوجيه وصقله وتوجيهه وتطويره اليدوي اجلانب اخلصائص،السيما

 للمخطط العام التقرير يف سواه،جاء دون النظري اجلانب يف حتصر املتعلم كانت اليت السائدة الفكرة تلك على

 :ما يلي األول الرباعي

 التنمية متطلبات التاريخ،وعن املوروثة عن الضرورات عن املقررة،ناشئة والتقين الثقايف املستوى رفع سياسة أن على"

 1981االقتصادية."(مصطفى زايد، احلاجات وتلبية للرتبية احلاجات االجتماعية تلبية :هدفني يف واملتمثلة املقبلة

 التعليم،وهذا من النوع هذا لنشر تعليمية ومؤسسات متاقن تكونت الغرض هذا ).ولتحقيق183- 182ص ص

 الفروع إتباع على التالميذ وشجع الوطن مناطق يف خمتلف املتاقن أنشئت األساسية."وهكذا املدرسة تعميم قبل

  ).   14، ص1984التخصصات." (بوفلجة غياث، هلذه اجلزائرية حاجة الصناعة ملواجهة والتقنية العلمية
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 الفرق بين التدريس والتعليم:- 2

  لقد تعددت التعريف املقدمة للتعليم من قبل الرتبويني والباحثني ومن بينها مايلي: 

التعليم بأنه"معاجلة مدخالت التعليم(غرفة الدراسة ) henderson et lainerولينر"(يعرف "هنرسون 

والتجهيزات والوقت واملتعلمني واملادة املنهجية...)بواسطة اسلوب تعليمي حمدد لينتج يف النهاية التغيري السلوكي 

ال املعلومات على التفاعل بني املطلوب لدى التالميذ.ويعتربالتعليم إحدى حاالت التدريس اليت يعتمد فيها ايص

املعلم والطالب أو أكثر ،وهو نوع من أنواع التدريس يتضمن تفاعال حيا وواقعيا. "(نواف امحد مسارة،عبد السالم 

إىل أن التعليم عملية مستمرة هدفها تنمية  ) L.Smith).ويشري"لسرت مسيت"(55،ص2008موسى العدبلي.

أسعد للناشئني،وأن من حق كل فرد أن حيصل على تعليم يتفق وعمره الفرد وإعداد املواطن وضمان طفولة 

  ،ص؟).1963ويتناسب مع قدراته واستعداداته."(لسرت مسيت،

أما التدريس عبارة عن جمموعة من اإلجراءات والنشاطات التعليمية املقصودة واملتوافرة من قبل املعلم واليت يتم      

ة بغية تسهيل عملية التعلم وحتقيق النمو الشامل واملتكامل للمتعلم والبيئة، من خالهلا التفاعل  بينه وبني الطلب

والوصول باملتعلم إىل مستوى يكون فيه قادرا على التخيل والتفكري املنظم والتصور الواضح،وتنمية شخصيته يف 

  ا�ال املعريف واالنفعايل وإخضاعه إىل عملية تقومي مستمرة.

ألن التدريس يعين األخذ والعطاء أو احلوار والتفاعل بينما ال يعين التعليم سوى العطاء "التدريس غري التعليم،   

من جانب واحد وهو املعلم يف حالة التعليم،بعبارة أخرى فإن املعلم يقدم معلومات للمتعلم يعرفها هو دون 

أّي شيء.أما التدريس فكلمة  غريه،وبذلك فإن موقف املتعلم يكون سلبيا يتقبل فيه ما يعرض له دون املشاركة يف

تنطوي على املشاركة يف الوصول إىل احلقيقة هدف التدريس،ففي التدريس تعليم للطرق واألساليب اليت يتمكن 

  ). 10،ص1979بواسطتها الدارس من الوصول إىل احلقيقة وليس تدريس احلقائق فقط."(أمحد أبو هالل،

يتضح أن التعليم والتدريس مفهومان متقاربان إذ يشريان إىل عملية واحدة،غري أن التعليم أمشل من التدريس من   

حيث االستعمال خاصة يف ا�ال الرتبوي فهو يطلق على كل عملية يقع فيها التعلم سوءا كان التعلم منظما 

ه املؤسسات الرتبوية على خالف مراحلها مقصودا أو غري منظم،أما التدريس فهو عمل خمطط ومقصود تتوال

  التعليمية على عكس التعليم الذي حيدث بقصد يف املدارس أو بغري قصد داخل ا�تمع والعائلة.

  دوافع االلتحاق بمهنة التدريس -3

  ميكن أن نربز أهم  العوامل والدوافع اليت جتعل املعلم يلتحق مبهنة التدريس فيما يلي:       

  س بليب اهتمامات املعلم اخلاصة،فيجد يف ممارسته رغبته املنشودة.أن التدري- 
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  الدافع املادي باعتبار أن التدريس مصدر رزق ملعاشه.- 

قلة فرص العمل يف وظائف أخرى،ويف هذا الصدد فالكثري من املتقدمني ملهنة التدريس ال يدفعهم سوى السعي - 

  غري ناظرين إليه.إىل عمل،فلو فتح هلم باب آخر لرتكوا عملهم هذا 

دخول النساء ميدان وعامل التدريس يف الوقت احلاضر،وعلى مدى واسع إذ أ�ن يزاولن هذه املهنة أل�ا تتفق - 

وطبيعة املرأة أكثر من غريها من املهن،خاصة مراحل التعليم األوىل،وقد يكون التدريس هو ا�ال املفتوح أمامها 

  اصة يف الوقت احلاضر نظرا الزدياد عبء نفقات األسرة.للعمل من أجل تغطية تكاليف احلياة،خ

إن اختيار هذه املهنة قد تكون وراءه دوافع الشعورية،وهذا ما أكده "جورج مكو" يف قوله " إن اختيار املهنة - 

غالبا ما يكون وراءه رغبات ال شعورية للمعلمني،فهذا أصبح معلما كي يبقى يف عامل الطفولة،هروبا من واقع 

ار،اآلخر يبحث عن تأكيد ذاته بطريقة سهلة،واآلخر خاضع للميوالت اجلنسية املثلية والسادية الالشعورية، الكب

والبعض اآلخر لرغبته لعب دور األبوة واآلخرون لرغبتهم تعويض احلقد األخوي املكبوت،فكل هذه املشاعر حتدد 

 ) G.Mauco.1968.p167-168اجتاههم لدى األطفال." (

  هي: متر عملية التدريس بثالث مراحلملية التدريسية:تحليل الع-4

التخطيط: وفيها حيدد املدرس األهداف التعليمية ويسعى لإلجابة على ثالث أسئلة هي:ملاذا أدرِّس؟ماذا  - 

  أدرِّس؟من أدرِّس؟

يسعى من خالهلا  التنفيذ: هي جمموعة املهارات اليت جيب أن يتقنها املدّرس من أجل تنفيذ العملية الرتبوية واليت - 

  لإلجابة على سؤالني أساسيني مها:كيف أدرَّس؟ بأيَّة وسيلة أدرَّس؟

التقومي:تقاس فيها مدى حتقيق األهداف الرتبوية التعليمية وذلك بقياس وتقومي أداء املعلم والعملية التدريسية  - 

  قيق األهداف التعليمية؟   والتعليمية ككل وفيها يسعى املدرس لإلجابة على سؤال أساسي وهو: ما مدى حت

ومادام التلميذ املقصود ابتداء بأهداف التدريس فإ�ا تصاغ وفق حاجات النمو لديه بصفة متكاملة لكل 

  اجلوانب،مما يعين اشتمال األهداف على تنمية اجلوانب النفسية،العقلية،اجلسمية واالجتماعية وبشكل منسجم 

ر وإالّ اختل توازن النمو وهذا ما يستلزم جمموعة من االعتبارات حبيث يضمن عدم طغيان جانب على حساب آخ

  أمهها:

  دراسة إمكانيات التالميذ،الختاذها كنقطة انطالق يف عمل املدرس . - 

  دراسة إمكانية التعلم املتاحة يف املدرسة. - 

  لم .صياغة أهداف إجرائية واضحة قابلة للتحقيق يف ضوء إمكانيات التالميذ واملدرسة واملع - 
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  وصف الناحية االجنازية (إسرتاتيجيات) لتحقيق األهداف . - 

  وصف أساليب املتابعة وتقييم األهداف. - 

والتدريس يشمل مركبني: اإلحاطة باملعارف املكتشفة،اكتشاف تلك املعارف،أما طريقة التدريس فتعين       

ن التعلم بأنفسهم،باستعمال قدرا�م األسلوب الذي يستخدمه املدرس لتوجيه نشاط التلميذ حبيث ميكنهم م

الفكرية يف تطوير تعليمهم،وهي كيفية لتنظيم واستعمال مواد التعّلم ألجل بلوغ أهداف تربوية معينة،ويرى (نيد 

  ،ص) أن التدريس يكون أكثر فعالية كلما كان الربنامج الدراسي يعتمد على ما يلي:1986فالندرز،

  هيئة تدريس خمتصة. - 

  و التعليمي املناسب واحلافز على العمل.�يئة اجل - 

  إتاحة الفرصة للمتعلم بأن يشارك مشاركة فعلية. - 

  تشجيع املتعلم على جتريب مهارات االتصال اللفظي واستخدامها . - 

  استخدام نظام التغذية الراجعة بفعالية. - 

واحلقيقة أن احلرية املتاحة للمتعلم يف اختيار النشاط التعليمي،جيعله أكثر قدرة على استعمال وانتقاء التقنيات     

اليت تناسبه إلستعاب املادة الدراسية،كما تقل نسبة احتمال اخلطأ فيه،كما يقل استمرار اخلطأ يف حالة 

لتدريس يقوم على جمموعة من العمليات احليوية اليت وقوعه،حسب مفهوم "برايس لويس" لنظرية عوامل اخلطأ،فا

تثري التلميذ وتشكل جماال لنمو خصائصه،إذ يعتمد على املالحظة،التجربة واملمارسة اليدوية،كما يقوم على أساس 

العمل اجلماعي املنظم،ونتيجة لتكامل املواد الدراسية،فإن هذا التكامل يرتجم على مستوى املناهج التدريسية من 

  يث املواقف والنشاطات الرتبوية املختلفة،كما يقوم اجلهد النظري لعملية التدريس على ثالث مسلمات:ح

ال وجود لطريقة مثلى يف التدريس،أو وجود طريقة تناسب كافة املوافق التدريسية لكل املواد الدراسية،ويقاس  - 

 معلومات،(قف،فكل موقف تعليميمدى جناح املدرس يف مدى توفيقه يف اختيار الطريقة املالئمة للمو 

  مفاهيم،مهارة،اجتاه ...) له طريقة تناسبه مع تضافر املعطيات اخلاصة باملتعلم.

التدريس مهنة وليس حرفة،فاحلرفة يستطيعها أيَّ فرد من خالل احملاولة واخلطأ،أما املهنة فال تقاد إىل صاحبها  - 

ن صاحبها جهد دائم ومستمر مبين على أعمال العقل إال بشروط نفسية وعلى أسس فلسفية وعلمية وحتتاج م

والذكاء وعلى تطوير املعرفة يف هذا ا�ال،يضاف إىل ذلك كله الوقوف موقف  املستفيد من اخلربة التدريسية 

  باخلضوع إىل حمك تقومي،للعمل التدريسي.
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هما عميقا للمستويات العقلية الطريقة الفعالة يف التدريس تتضمن أكثر من جمرد تقدمي  معارف،بل تستلزم ف - 

للمتعلمني،وتعمل يف الوقت ذاته على تنمية قدرا�م العقلية وحتفزهم على العمل واملشاركة الفعالة يف النشاط 

املدرسي،فاملعلم أوال هو مريب ينمي ويكوَّن االجتاهات االجيابية لدى التلميذ،ويقدم إضافة إىل املعلومات،طرق 

املادة الدراسية،وطرق تغيري وتعديل االجتاهات،وأساليب اكتساب املهارات وممارستها،  تنمية الذوق اجلمايل يف

  ومناهج اكتشاف املعرفة وحل املشكالت.  

  األسباب المدرسية للهدر التربوي - 4-1

عرتض حتقيق األهداف الرتبويـة عدة عقبات قد تكون نفسية خاصة بالتلميذ أو تكون اجتماعية مرتبطـة ي       

باألسرة أو املدرسة أو ا�تمع فتنعكس آثارها على الطفل فتهدد مستقبله وتضر بشخصيته وبا�تمع الذي يتحمل 

نفقات باهظة من أجل نشر التعليم وحتقيق املردودية القصوى من العملية الرتبوية،هذه األخرية قد تكون هلا 

األسباب املدرسية للهدر الدراسي،هو ما نسميه أسباب متس صميم املشكلة التعليمية ،وإن ما يزيد من خطورة 

بالطبوع احملبطة اليت متيز املدرسة والنظام التعليمي عموما واليت ميكن أن تشكل عوامل مستقلة بذا�ا،طبوع ميكن 

                                                                                                                             :                                                                                                يتلخيصها كما يل

                                                                               الطابع الهيكلي التنظيمي للمدرسة- 4-2

ما أن يلج الطفل املدرسة إال وتتغري األمور ويتبدل العامل من حوله وتبدأ املشاكل و التعقيدات،فيبدأ         

ياته قبل التحاقه باملدرسة)،فيدخل يف دوامة التلميذ يف فقدان التلقائية واحلرية اليت كانت متيز حياته السابقة (أي ح

من اإللزام واخلوف ورمبا اهللع،أمام هذا الطابع اهليكلي ـــ التنظيمي واجلامد الذي مييز احلياة الدراسية: 

املقررات،األوامر والنواهي، التوجيهات،االنتظام يف صفوف،اجللوس �دوء واالمتناع عن الكالم (ورمبا عن احلركة) 

طويلة واالنتباه إىل ما يقوله املدرس وما يفعله وااللتزام بالوقت وانتظار اجلرس،وإجناز التمارين و الواجبات لفرتات 

واالخنراط يف منافسة شرسة مع الزمالء للحصول على النقاط العالية و املراتب األوىل،واإلعداد لالمتحانات وجتنب 

تايل يف إطار حيدث له نوعا من الصدمة إهانة السقوط والبحث عن عزة النجاح ... فيدخل بال

النفسية/الثقافية،جتعله يتعلم بنوع من الضغط  واإلكراه بدال من الرغبة التلقائية واإلقبال العفوي على التحصيل 

فتصري املعادلة (أو العملة) السائدة يف إطار هذا الطابع اهليكلي للتعليم،هي،يف املدرسة ال ميكن ذايت،ال والتثقيف

فال بد ملن يريد أن يتعلم،أن  حد أن يتعلم أي شيء مع أي كان ويف أي وقت يشاء وبأية طريقة حتلو لهألي وا

)وأن يتعلم حمتويات مقررة يف املنهاج الرمسي العام واملشرتك بني مجيع  ...تتوفر فيه الشروط (السن ومكان االزدياد

على اللوائح التنظيمية املعمول �ا،ويف أوقات حمددة  املؤسسات و أن يتعلم مع جمموعة من التالميذ املصنفني بناء
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فال ميكن للفرد أن ،يف استعماالت الزمن وبالطرق اليت تفرضها التقاليد التدريسية السائدة يف مدرسته وبني مدرسيه

و  يتعلم إال يف إطار هذا النظام التعليمي املهيكل والصارم من طرف الراشدين،وفقط عندما تكون األهداف حمددة

                                                                                                                          .                        حبضور مدرس مهيأ للقيام بالتعليم و يف إطار مواد وحصص وتوزيع زمن مبيت سلفا

 :                                                الطابع الفصولي التتابعي- 4-3

اخلاصية الثانية اليت متيز األنظمة املدرسية بشكل عام،هي اخلاصية الفصولية والتعاقبية.ومؤداها أن املقررات      

تبىن يف العادة على أساس التعاقب والتتايل،أي على أساس أن املادة الواحدة من املقرر تقسيم و جتزأ إىل جمموعة 

دراسية هناك مواضيع تكون عبارة عن حلقات متسلسلة من الدروس والوحدات وداخل كل درس أو كل وحدة 

يؤدي الواحد منها إىل اآلخر بالضرورة.فمثال يف احلساب ال ميكننا أن نتعلم القسمة قبل تعلم الضرب وال ميكن 

أن نفهم ونتعلم الضرب قبل تعلم عمليات اجلمع والطرح،كما ال ميكن اكتساب هذه العمليات دون اكتساب 

الزائد والناقص ... وهذا املثال ينطبق مبدئيا على اللغة وعلى بقية املواد األخرى العلمية منها أو مفاهيم العدد و 

التقنية أو األدبية.ونتيجة هلذه الطبيعة التعاقبية و املتمثلة يف ارتباط املواضيع داخل الدرس الواحد و بنائها بشكل 

أمامه من حل آخر.ذلك أن فشله يف اكتساب  متسلسل،ال يكون أمام التلميذ من خيار سوى النجاح،فليس

الوحدة األوىل،ينتج عنه بالضرورة فشل يف اكتساب الوحدة الثانية،ما دامت هذه الوحدة مبنية على السابقة وال 

ميكن فهمها وحتصيلها ما دمنا مل حنصل بشكل مالئم الوحدة األوىل وهكذا.فإذا مل يستوعب التلميذ يف مثالنا 

 جلمع والطرح فسيصعب عليه استيعاب الضرب وسيصعب عليه تعلم الوحدة التالية وهي القسمةالسابق،عمليات ا

وهكذا فان ما حيدث من تعثر بسبب الطبيعة الفصولية والتعاقبية للمواد الدراسية،قد يؤدي إىل تأصل ميكانيزم 

لعديد من الدراسات أن النجاح الفشل لدى التالميذ املتعثرين، والقاعدة تقول إن الفشل يولد الفشل.كما بينت ا

يولد النجاح،ولو كان النجاح كاذبا أو جزئيا و صغريا فانه يف حد ذاته حمفز على التقدم و التفوق،يف حني أنه و 

مبجرد ما يبدأ الفشل يف الظهور كسمة يف سلوك الطفل،إال وتنتج عنه مشاعر اخلوف والقلق األمر الذي قد أن 

  .                                    فشل والشعور بالعجز وفقدان الثقة يف النفسيؤدي إىل تسرب ميكانيزم ال

 :                                                                    الطابع الجمعي للتدريس -4-4-

والذي ،التعليم اجلمعي النظام التعليمي السائد حاليا يف مجيع األقطار،هو النظام الذي يغلب عليه أسلوب     

يقضي جتميع أعداد من التالميذ يف قسم واحد بناء على معايري معينة،حيث يستفيدون بشكل مجاعي ويف نفس 

ولكن وأمام انتشار التعليم ودمقرطته والسعي حنو .الوقت من نفس التعليم ومن نفس املنهاج الدراسي

دياد اإلحلاح على تعميم التعليم والذي مل يبق حكرا على فئة االقتصاد(اقتصاد يف الوقت واجلهد واإلمكانيات) واز 
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اجتماعية دون أخرى وخاصة على فئة النخبة واليت كان بإمكا�ا توفري معلمني خصوصيني ألطفاهلا وتوفري 

أمام كل ذلك تضاعفت أعداد التالميذ الطالبني للتعليم،فأصبح من املستحيل  ...الظروف املالئمة لتعليمهم 

اللجوء إىل التعليم الفردي كما كان ميارس يف املاضي.لقد أصبح املدرس اليوم جيد نفسه ويف إطار التعليم اليوم،

تلميذا أو أكثر،فكيف يواجههم وبأي أسلوب سيتعامل مع خصوصيا�م وفروقهم  40ورمبا  30اجلمعي،أمام 

يتعامل مع كل هؤالء ويوجه خطابه إليهم الفردية،فكيف سيكون تعليمه يف هذه احلالة ؟ إن املدرس يف هذه احلالة 

يف نفس الوقت وبشكل مجاعي،يفعل ذلك كما لو كان أمام تلميذ افرتاضي واحد.على أننا نالحظ أن أفضل 

املعلمني وأكثرهم التزاما،جياهد يف أن يتموضع خطابه ونشاطه التعليمي بشكل عام،يف الوسط،حبيث يسري بإيقاع 

ن،بناء على كون معظم التالميذ وانطالقا من التوزيع الطبيعي للبشر (أي التوزيع وسرعة من يفرتض أ�م متوسطو 

الذي يتخذ شكل اجلرس)،يوجدون يف الوسط،ولكن هذا املوقف الشائع كثريا ما يكون على حساب الطرفني أي 

       على حساب الضعاف واألقوياء على حد سواء

 :                                                                                  الطابع االختباري -4-5 

لعل من أهم االنتقادات اليت توجه لألساليب القدمية يف التقومي وبالتايل للطابع االختباري لألنظمة       

ن كغاية يف حد ذاته وليس كوسيلة التعليمية،هو إيالؤها االمتحانات أمهية كبرية،حبيث ينظر اجلميع إىل االمتحا

والتشخيص والتطوير ... وهكذا ففي نظام التقومي املعتمد،جند سيادة أسلوب االختبارات  للكشف

واالمتحانات.إن التقومي بشكل عام،يلجأ إىل طريقة وحيدة وهي االمتحان،كتابيا كان أم شفاهيا،ملعرفة مدى ما 

وال يستعمل التقومي كأداة إلعادة النظر يف العملية التعليمية .أو يهان وعند االمتحان يكرم املرء حفظه التالميذ

وتصحيح مسارها.كذلك فان االمتحانات وما سيحصل عليه التلميذ من نتائج يف �اية السنة ورمبا من 

مكافآت،تشكل العنصر األساسي يف أسلوب التحفيز أي يف دفع وإثارة مهة التلميذ وحتفيزه للتحصيل واجلد يف 

طلب العلم.والكل يعلم ما يرتتب عن ذلك من ظواهر سلبية تزيد يف تعميق مشاعر الفشل واإلحباط،ويف 

مقدمتها اخلوف واهللع من االمتحان واالضطراب يف األداء يف إطار املناخ القاسي الذي متر فيه االمتحانات 

�اية املطاف،عن مستوى حتصيلهم  وبالتايل تعثر أعداد غري قليلة من التالميذ،حبيث ال يكشف االمتحان يف

احلقيقي،ذلك املستوى الذي كان سيكون مغايرا بكل تأكيد،لو كانوا يف وضعية مرحية ألداء الواجبات 

و قد تنتشر بارتباط مع ذلك،ظواهر ال تربوية مفسدة،مثل جلوء التالميذ إىل اخلداع أثناء إجناز  ...والتمارين

ومن اإلفرازات اخلطرية هلذا الطابع ،جتاه املدرسة واملدرسنياشينة والعدوانية الواجبات أو إىل بعض السلوكات امل
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االختباري للتعليم،انتشار ظاهرة الغش املتمثلة يف جلوء العديد من التالميذ إىل أساليب ملتوية وغري أخالقية 

   . ملواجهة ضغوط االمتحانات

  كثافة الفصول  - 4-6

فمعظم حجرات الدراسـة ال تسمح سعتها إستعـاب أعداد التالميذ املوجودين بالفصل وذلك لقدمهـا أو 

لضيقها بل أن بعض املدارس ال تصلح الن تكون مدارس فمرافقها غري جاهزة،ميكن لدراسة بسيطة على نطاق 

قص كبري جدا يف عدد املؤسسات  يف دائرة من دوائر املناطق اجلنوبية للبالد أن تكشف لنا على أن هناك بالفعل ن

األطوار الثالثة.وإذا ألقينا نظرة خاطفة داخل املؤسسات املتوفرة،سنكتشف بأنه بسبب نقص املدارس،فإن األقسام 

تلميذ / فوج يف بعض املؤسسات). أضف إىل ذلك أن الوسائل الرتبوية واملرافق (مكتبات  40أصبحت مكتظة (

تكاد أن تكون منعدمـة فيها،وبافتقارها إىل العدد  ت املعلوماتية،اإلنرتنت ...اخل ) مدرسية، خمابر العلوم، قاعا

تلميذ يف كل  50أو حىت 40الكايف من املدارس،وجدت بعض مناطق البالد نفسها مرغمة على تكديس

هذه قسـم.واألسوأ من ذلك أن املؤسسات تعمل بوسائل بدائية،أي فقط بالسبورة وقطعة من الطباشري.يف ظل 

الظروف،ال ميكن للمعلم،وحىت إن كان ميتلك كفاءات عالية،أن حيس بالرضا وهو ينفذ ما يف الربامج اجلديدة 

باملنهجية اجلديدة.وذلك ألن اكتظاظ األقسام جيعله مثال يعجز عن تكوين أفواج عمل على النحو املطلوب يف 

  النظام اجلديد. 

  قلة التعاون بين األسرة والمدرسة: - 4-7

ن للمدرسة دور عظيم يف تثبيت شخصية الطفل النامية،إذ يف أثناء تطورها ونضجها ومنوها تكون هلا "إ

مطالب فإذا أعيقت هذه املطالب ووفقت البيئة املنزلية ضد طبيعة النمو وحالت دون إشباعه حدث للطفل كبت 

ليم."(أرثر جيش و روبرت شاملان ينشأ عنه توتر وقلق وصراع فيتخذ الطفل وسائل وحيَّال ليتكيف مع واقعه األ

  ).110، ص1965

ذلك الواقع الذي يدفع به إىل التغيب من املدرسة ومعادا�ا والنفور منها حبثا عن وسط جيلب إليه األمان 

واالطمئنان وقد يكون هلذا الوسط عواقب وخيمة على مستقبل التلميذ يف حالة مترده واحنرافه على نواميس 

تطلب إحتاد املدرسة واألسرة إلعادة ثقة الطفل بنفسه والقضاء على كل أسباب التأخر جمتمعه.وعالج ذلك ي

املدرسي واالنقطاع،وذلك بتوجيه نظر األسرة إىل الرتبية السليمة من حيث السلوك والفروض املدرسية وإشراك 

كا حىت يكونوا معهم عالقات هؤالء التالميذ املتأخرين يف مجاعات للقيام بأعمال مجاعية مع إخواٍن هلم أقل ارتبا 

  اجتماعية سليمة.
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  ضعف التكوين المتخصص لدى المعلمين:   - 4-8

 اجيابية.من بصورة فيه آخر شيء أي ينمي أن يستطيع البشرية،لن موارده ينمي أن يستطيع ال الذي تمع�ا إن

 من هلا املعاصرة،ملا التعليم نظم يف إحلاحا وأمهية املشاكل أكثر تعترب،من تكوين املعلمني مشكلة املنطلق،فإن هذا

العشرين،نتيجة انتشار التعليم واإلقبال الواسع عليه أصبحت أهم مشكلة  القرن واقع على نفسها أسباب فرضت

الن هي نقص هيئات التدريس املؤهلة وقد أثر هذا على مستوي حتصيل التالميذ باإلضافة إىل قلة اتواجه املدارس 

ليت ميارسو�ا، ضاعف كل ذلك يف األعباء امللقاة على املدرسني الذين أصبحوا ينفرون من األنشطة البيداغوجية ا

هذه املهنة فضال عن قلة الرواتب وضعف التكوين وطبيعة املهنة الشاقة،واستبدال معلمني بآخرين نتيجة نظام 

عتها وجدواها ال ميكن أن التعاقد من األسباب اليت تؤدي ضعف التحصيل،ألن املناهج الدراسية مهما بلغت جنا

ينهض �ا معلمون مل يهيأوا لتطبيقها،فاملعلمون األكفاء هم روح املناهج ولذا كان من الضروري أن حتظى تربية 

 نظام أن فعال،هو األمر يف الغريب املعلم وحسن إعداده بأوفر العناية من طرف املهتمني باحلقل الرتبوي،ولكن

 البديهية األمور أنه من األمهية،واالحتفاء �ا،بالرغم حيث التعليم،من مشكالت ختام يف اجلزائر يضعها التعليم يف

 املتكامل النمو مسؤولية ليتوىل تأهيال جيدا املؤهل املعلم توافر على كبري حد إىل يعتمد فشله أو التعليم جناح أن

 اجلزائر،وأساس التعليم يف مشكالت اسأس تعترب املعلمني تكوين مشكلة ن ادعينا،أ إذا نبالغ ال لعلنا للتلميذ،و

 ميكن النقص،الذي يعوض أن على اجليد، قادر املعلم ألن التنموية،وذلك املشكلة أساس ختلفها،وبالتايل مشكلة

 أيضا.ومن..اإلمكانيات نقص التدريس،ويف وطرق املناهج يف وأهدافه،أو التعليم فلسفة يف موجودا،سواء يكون أن

 حتسني إىل اجلاد بالضرورة السعي مشل إذا إال معطياته كل يستكمل ال اإلصالح عن حديث كل أن الطبيعي

 الرتبوية اإلصالحات مجيع أثناء يف و املراحل السابقة عرب اجلزائر ظلت ولقد  الوجوه مجيع من املربني عمل ظروف

  والكمية. الكيفية الناحيتني من املعلمني لتكوين فلسفة إىل تفتقر

 طبيعة عملية التدريس بين النظرة التقليدية والحديثة:   - 5

ختتلف طرق التدريس بني النظرة التقليدية واحلديثة حيث أن حمل االختالف بينهما يكمن يف املكانة اليت          

حيتلها التلميذ يف عملية التدريس،فالنظرة التقليدية جتعل من التلميذ كائنا متلقيا جلملة من املعارف وغري نشط، أما 

ي وبذلك فله دور أجايب يف املواقف التعليمية،والنشاط التعليمي يف النظرة احلديثة فجعلته حمور النشاط التعليم

النظرة التقليدية يقوم به وحده،أما يف النظرة احلديثة فالتلميذ فيها عضو فاعل وليستبني االختالف بني النظرتني 

  نعرض إىل كل منهما بشيء من التفصيل.



172 
 

أسلوب التلقني والتقليد التكرار واالعتماد على يغلب على هذه الطريقة عموما طرق التدريس القديمة: - 1- 5

احلفظ واالستظهار،وهو ما يشكل اجلانب األكرب من ألوان النشاط،ودور املعلم فيها تسميع احلقائق املوجودة يف 

الكتاب املدرسي،وال يهم إن كانت هذه احلقائق يف متناول التلميذ واهتماما�م يف الغالب،وتعتمد أساسا على 

  هارات األساسية واليت تنحصر عموما يف القراءة والكتابة ومبادئ احلساب. إكساب امل

ميكن استجالء جمموعة من السمات اليت تتميز �ا الطرق التقليدية من خالل مالحظة الفعل خصائصها:  

  ).68،ص1999التعليمي واليت تتمثل فيما يلي:(فكري حسن ريان، 

  ن االهتمام بالتالميذ من حيث الفهم أو اإلدراك.تعتمد الطرق التقليدية على اإللقاء دو  - 

  تعتمد الطرق التقليدية على أسلوب احلفظ ، دون توظيف اجلوانب العقلية األخرى. - 

  االنشغال األساسي للمعلم هو العرض املعلومات وإمتام الربنامج الدراسي والعمليات العليا. - 

  .عدم تدخل التلميذ أو مواجهة املعلم أثناء الدرس - 

  يعتمد املدرس على قدراته الشخصية يف عملية التدريس دون اللجوء إىل الوسائل املساعدة على الفهم.  - 

  ليس هناك اعتبار للفروق الفردية بني التالميذ . - 

تتجاهل هذه الطرق خصائص كل من املعلم واملتعلم وتركز أساسا على املادة الدراسية،وما عليهما إال أن يكيفا  - 

  مع حمتوى املادة الدراسية . جمهودمها

يعتمد املعلمون فيها على أشكال العقاب لتحفيز التالميذ،وأن كان هذا الشكل بدأ يقل شيئا ما يف السنوات  - 

األخرية،وبدأ يأخذ أشكاال أخري كاملنافسة وعلى الرغم مما هلا من أضرار على املستوى النفسي وعلى تكوين 

خدم يف هذه الطرق التهديدات بالعقاب أو اخلصم من النقاط أو استدعاء اجتاهات اجتماعات سلبية كما يست

  األولياء،كوسيلة للمحافظة على النظام الذي يقصد به الطاعة العامة والسكون.    

  المبادئ المنظمة للطرق التقليدية:- 1- 1- 5

   تقوم الطرق التقليدية على جمموعة من املبادئ أمهها: 

فكل فعل تعليمي فيها ينطلق من اكتساب أبسط العناصر،وكل جمهود بيداغوجي ج:السهولة والتحليل والتدر  

  جيب أن يبدأ بتحليل املادة الدراسية حبيث جتزأ إىل عناصر منفرد وسهلة االستيعاب.

منطقي،واملعلم يقوم مبجهود جلعل التعليم استدالليا غري لتبسيطي يسمح بالوصول إىل ترابط فالتحليل االشكلية:  

  يبقى شكليا�.أنه 
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فتجزئة املادة التعليمية إىل عناصر،جتعلها سهلة التذكر وتتمثل املراقبة يف االستظهار من قبل التلميذ ملا التذكر: 

  أخذه من معلمه.

إن النظام يف القسم يعتمد على السلطة والصرامة اليت يفرضها املعلم،ويتحقق ذلك من خالل العقوبات السلطة: 

التلميذ،كما أنه على األولياء أن يسامهوا يف حفظ هذا النظام؛فتقدم هلم كل املعلومات عن السلوك املسلطة على 

  ونتائج أبنائهم .

املنافسة تعترب وجها من أوجه السلطة،وترتجم يف توجه عميق يف ذهنية التلميذ،وتتمثل هذه النزعة إىل المنافسة: 

بظهور احلاجة إىل التقدير واالحرتام وشعور االستحقاق مادام املعلم  التقليد واحلاجة إىل االحتالل واملنافسة تتعقد

  هو أيضا طرفا يف املنافسة.

أي تعليم جيب أن ينطلق من حدس حسي مباشر وعليه جيب أن يوفر للتلميذ معطيات حسية الحدس:  

  للمالحظة واإلدراك .

إذ ليس عليه إال أن يتلقى احملتوى التعليمي،وهذه  واملالحظ أن الطرق التقليدية تعترب التلميذ شخصا سلبيا "      

النظرة تتناىف مع النظرة اليت ينبغي أن يبىن عليها التدريس،فالتلميذ إنسان له شخصية متعددة اجلوانب وله ميوله 

ودوافعه وحاجات ال ينبغي إغفاهلا،ومن مثَّ االتصال على التلقني خيل بتكوين شخصية متكاملة النمو مث أن 

اكم املعريف عرب الزمان واملكان جيعل من املستحيل نقل الرتاث املعريف اإلنساين من جيل آلخر عن طريق الرت 

التلقني،"فاملعلم يف القسم هو الذي جيّر تفكري التلميذ،فهو يوجد يف مركز االتصاالت،إن صورة الذات اليت 

ة ملراقبة وقرارات ومبادرة الغري.إن تقنية للتلميذ أن يستخلصها هي أيضا صورة ذات كائن خاضع وتابع بصفة كلي

األسئلة واألجوبة اليت بواسطتها كان سقراط يعتقد توليد األفكار أصبحت وسيلة بواسطتها يقود املعلم التالميذ 

  ).74،ص1997دون أن حيررهم من وصياته يف نشاط االكتشاف والبناء الذهين."(عبد القادر لورسي ،

تسعى الطرق احلديثة إىل إحداث التكيف مع الوسط االجتماعي،فاملتعلم طرق التدريس الحديثة: - 5-2

شخص حيتاج إىل منو متكامل ضمن استغالل ميوله يف حتقيق األهداف الرتبوية،واستغالل منوه الذهين ضمن 

ا هذه أنشطة تنبع من اهتماماته،وتقتضي معرفة طبيعة هذه الطرق إىل التعرض إىل املبادئ العامة اليت تعتمد عليه

  الطرق يف مزاولة  مهامها مما يرتجم يف سلوك كل من املعلم واملتعلم .

  مبادئ التدريس الحديثة: - 1- 2- 5

فهما اللذان عربا عن سلوكيات   - بياجيه و فالون–يرجع الفضل يف هذا ا�ال أساسا إىل كل من معنى الطفولة:  

رتباطه بالنمو اجلسمي وتتحكم فيه مراحل عملية خالل الطفل بالنمو والتطور،فبياجيه يعترب النمو الذهين يف ا
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عالقات الطفل مع العامل اخلارجي،أما فالون فيعترب النمو الذهين نتيجة للعالقات املتبادلة بني العضوية 

  السيكولوجية السائرة حنو النضج والوسط االجتماعي واملادي.

م،فاملفاهيم لدى الطفل تبىن انطالقا من نشاطا حمسوسا تشكل البنية الذهنية خالل بناء املفاهيالبنية الذهنية: 

يقوم به الطفل،فالذكاء العلمي مثال يسبق الذكاء اللفظي،وذلك يستلزم تنظيم مواقف تعليمية تراعي هذه 

  املعطيات.

لفكري، تعد احلياة االجتماعية للطفل العامل األكثر قابلية لتنمية التبادل احلقيقي والنشاط االحياة االجتماعية: 

وتعترب يف املنظور األخالقي،فهي ختلص إىل املمارسة الفعلية ملبادئ السلوك؛مبا تتيحه من مواقف التفاعل والتنشئة 

       االجتماعية. 

تتميز الطرق احلديثة للتدريس جبملة من اخلصائص توجه خصائص الطرق الحديثة للتدريس:-5-2-2 

ا إىل التعلم الذايت؛فالتعلم الذي له معىن هو الذي ينشأ من التأمل عملها،وهي مستوحاة من األمهية اليت تضيفه

والتعزيز الفعال لتعلٍم ينبع من أفكار املتعلم ذاته وليس من البيئة احمليطة به فحسب،وعليه ميكن متيز عدد من 

  اخلصائص:

  تعتمد طرق التدريس احلديثة على االستقراء واالستنتاج والتحليل والرتكيب. - 

  على فهم العالقات واملفاهيم اليت يتم على أساسها البناء املعريف. تعتمد - 

تسمح للمعلم أن يتابع عن قرب عملية الفهم لدى التلميذ والتعرف على مواطن الضعف واخللل يف البناء - 

  املعريف.

ء معارف متكن التلميذ من السؤال واالستفسار عن كل ما هو يف الدرس ومن توظيف اخلربة املعرفية يف بنا - 

  جديدة.

  تسمح بإقامة عالقات منوذجية بني املدرس والتلميذ . - 

  توفق بني املادة التدريسية ومستوى منو التلميذ.  - 

 العالقات البيداغوجية بين المدرس والتلميذ: -6

من  أن الفعل التعليمي أثناء عملية التدريس إمنا يتم ضمن جتميع اإلطراف املنخرطة فيه ضمن سريورة        

شأ�ا أن توثق الصلة بينهم بشكل جيعل األهداف أكثر حتقيقا لدى هذه اإلطراف؛مث إن هذه العالقة تتأثر 

باخلصوصيات الذاتية،البيولوجية،الثقافية واالجتماعية لألشخاص الذين ينتجو�ا كما أن األهداف الرتبوية املصاغة 

تج عنها النشاطات الرتبوية اليت حتققها،هلا دور فعال يف واإلسقاطات اإلجرائية اليت تن،ضمن حمتوى تعليمي معني
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صياغة هذه العالقة."إن مفهوم البيداغوجية هو التفاعل املوجود بني شخصني طفال كان أم راشدا،وحميط ملفهومه 

  ).38، ص1997الواسع،واملريب دوره تسهيل هذا التفاعل."(عبد القادر لورسي،

  بين المدرس والتلميذ:تصنيف العالقات البيداغوجية  - 6-1

اختلف الباحثون يف تصنيفهم للعالقة البيداغوجية بني املدرس والتلميذ حبيث اختلفت عندهم العوامل          

  اليت أدرجت ضمن هذه العملية وسنقتصر على ذكر بعضها :

  تقدمي املعرفة  العالقة اليت يكون فيها فعل املدرس متمركزا حول التلميذ ذاته حبيث دور هذا األخري يف - 

العالقة اليت يتمركز فيها الفعل التعليمي حول التلميذ،وهنا يكتفي املدرس بإعادة بناء املعرفة والقيام بدور املرشد  - 

  واملنشط.

العالقة اليت يؤدي فيها املدرس دور احملفز،إذ يسهل سريورة التعليم والتعلم من غري أن يوجهها أو يشارك  - 

  رغبات التالميذ.فيها،وإمنا يستجيب ل

  العالقة اليت يصبح فيها املدرس متعلما.- 

  "هناك عالقة متمركزة حول املدرس؛وتتسم بتوجيه كامل،إذ يتدخل املدرس يف أدىن شيء يصدر من التلميذ، 

  مما خيتزله إىل جمرد ملتقى،ويؤدي إىل جتاهله و�ميشه،فتنشأ لديه سلوكيات عدوانية ويظهر عليه القلق كموقف 

الكلي، حبيث ترتك مجيع  الالتوجيهدفاعي،وعالقة بيداغوجية متمركزة حول املتعلم نفسه وتقوم على أساس مواقف 

املبادرات للتلميذ مما يؤدي إىل الالتوازن ومتيز التلميذ بعدم احلسم يف القرارات."(عبد اللطيف الفاريب 

 امليدان إحدى هذه التصورات، لكن قد ،ص).وعلى العموم ليس من قبيل اإلطالق أن توجد يف1991وآخرون،

حيدث أن يكون املدرس يف موقف تعليمي على مستوى معني من العالقة مع التالميذ ويكون يف موقف آخر 

بصورة ختتلف متاما عن األوىل،وعليه فإن هناك مجلة من العوامل حتكم هذه العالقة،فهي تتأثر مبا ختلقه الوضعيات 

نية،سواء لدى املدرس أو التلميذ،مما حيدث أثر أو انعكاسا على األسلوب املباشر من الرتبوية من تناقضات وجدا

قبل املدرس ومنه على عالقته بالتالميذ، حبيث تؤدي تلك التناقضات الوجدانية إىل عدم التوازن يف العالقة 

قات شخصية وجدانية مع الرتبوية،حبيث مييلون إىل الرتكيز على حتقيق التوازن الوجداين وبالتايل يقيمون عال

التالميذ وكثريا ما يكون اإلفراط يف هذا اجلانب مدعاة إىل التسيب واستضعاف التالميذ للمدرس،أو خيضع 

املدرس سلوك التالميذ للمتناقضات الوظيفية املنوطة �م فيحوهلم إىل أشخاص آليني ال يتحركون إال إذا طلب 

يداغوجية يف النموذج املتمركز حول التلميذ فهي جتعل التلميذ حمور منهم ذلك،فتنمحي شخصيتهم.أما العالقة الب

فعل التعليم والتعلم،وعليه فهو جيعل القائمني على الرتبية أمام حتديات جديدة إذا ما قورنت بسابقتها يف النموذج 
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راته وتنميتها القدمي،فهذه النظرة تفرض على القائمني على الفعل الرتبوي اعتبار شخصية التلميذ واحرتام قد

ومراعاة بنيته العقلية والنفسية وتشجيع مبادراته واستقالله برأيه وحتفيزه على ابتغاء املعرفة واكتشافها بذاته،وذلك 

مير عرب تنمية قدراته على التعبري واالتصال واملناقشة واحلوا،لذلك يرجع تأخر تطبيق مناذج تربوية بديلة،إىل كون 

 التطبيق من الطرق التقليدية السائدة،ذلك أل�ا تتطلب من املدرس عمال أكثر متيزا هذه النماذج أكثر صعوبة يف

وأكثر يقظة،بينما إلقاء الدروس فهو عمل أقل مشقة وينسجم أكثر مع ميول الراشد املريب خاصة،مث إن 

ستفيد من أشياء البيداغوجية الفعالة تفرض تكوينا عميقا،إذ بدون فهم جيد لسيكولوجية الطفل،ال يستطيع أن ي

  تصدر عن التالميذ ألنه يراها دون جدوى.

  خصائص العالقة البيداغوجية في النموذج المتمركز حول التلميذ: - 6-2

  يساهم التلميذ فيها مسامهة فعلية،ويتيح الفرصة له ألن ينخرط فيما يفعله وهذا االخنراط ناتج عن اختباراته  - 

  وحوافزه الداخلية.

لى قدراته وكفاءاته من خالل التبادل والتجريب،فالعالقة تقوم على أساس التفاعل بني مجيع يربهن التلميذ ع - 

أعضاء القسم،ومن خالله تتاح له الفرصة ألن يعرب عن اهتماماته واليت تشكل مطية اندماجه يف النشاط 

  ع العناصر.اجلماعي،إذ تنمي اجلماعة القدرة على التعاون وتبادل اخلربات واليت يستفيد منها مجي

نشاط التالميذ ضمن هذه العالقة ينطلق من ميوال�م ورغبا�م ضمن بُعد االنتماء إىل مجاعة القسم وحتقيق  - 

  األهداف الرتبوية.

يبتعد املدرس على كل أشكال الضغط واإلكراه،بل يتعامل مع التالميذ كواحد منهم يف جو دميقراطي حبيث  - 

،القاعدة األوىل BERTHOLDوبصفة مستقلة،ويعترب الباحث األملاين يعطي لكل فرد احلق يف إبداء رأيه

  حلدوث انطالقة تلقائية للتلميذ؛فالعالقة حتريرية بفضل ما متنحه من إمكانية التعبري الشامل واحلر.

ال املدرس يعمل فيها على توفري شروط سيكولوجية ومادية وعالئقية،متكن التالميذ من إنتاج املعرفة،فهو إنتاج  - 

مركزي ومركب للمعرفة،فاملدرس فيها مرشد وموجه يتوىل مهمة تسيري النشاط البيداغوجي وحتريكه إن استلزم األمر 

ذلك،كما يسّري نظام العالقات بني األشخاص واملهام وعالقا�م فيما بينهم،مبعاجلة املشاكل اليت تعرتضهم مثل 

التايل يوجز العالقة بني املدرس والتلميذ حسب النموذج  مشاكل االنسجام،الصراع،االندفاع،االنطواء...اجلدول

 ).135، ص1991املّتبع. (عبد اللطيف الفاريب واخرون،
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  ) يوضح العالقة بني املدرس والتلميذ03اجلدول رقم (

  النموذج املتمركز حول املدرس النموذج املتمركز حول التلميذ

  يعتمد على:

  القوة السيكولوجية للجماعة - 

  املناخ التضامين ، اإلخالص ، التعاون - 

  التقرب من اهتمامات أعضاء اجلماعة  - 

  التنويع واملرونة يف تطبيق الربنامج املدرسي - 

 خلق روح املسؤولية لدى األعضاء  - 

  يعتمد على:

  القوانني املؤسسة اخلارجة عن اجلماعة - 

  الربنامج الدراسي املوحد  - 

  احلجرة الدراسية الواحدة - 

  العدد الذي تتكون منه اجلماعة حصر- 

 تعيني زعيم اجلماعة (املدرس) العقاب - 

 التماسك

  زعامة دميقراطية تعتمد على املشورة - 

  تراعي الظروف النفسية لسلوك الفرد واجلماعة - 

  ال تعطي لنفسها سلطة مطلقة  - 

  تعتمد على تنويع مصادر املعرفة - 

  تدخل يف عالقات إنسانية مع التالميذ - 

  تشجع على التعاون بني اإلفراد - 

  

  زعامة سلطوية متعالية على التلميذ - 

  تعتمد على الضغط والتخويف والرتهيب - 

  حتديد السلوك القبول واملرفوض - 

ال تسمح باخلروج عن سلطة الزعيم  - 

  (املدرس)

ال تسمح بالدخول يف عالقات شخصية  - 

  مع التالميذ

  هي مصدر املعرفة - 

  لميذمتعالية على الت - 

 تشّجع على التناقض - 

 الزعامة

  تسعى الن تكون داخلية نابعة من اجلماعة نفسها  - 

  قابلة للتعديل حسب ظروف اجلماعة  - 

  �تم باجلانب املسترت يف حياة اجلماعة  - 

  تدور يف غالبيتها حول التعاون وتشجيع املبادرات - 

 تسمح بالتعبري عن املشاكل الشخصية  - 

  خارجية ومفروضة مسبقا على اجلماعة  - 

  ال جمال لتغيريها - 

  ال تفرق بني ظروف مجاعة ومجاعة - 

ال تعري اهتماما يف اجلانب املسترت يف  - 

  حياة اجلماعة

  تعرِّض اخلارج عنها للعقاب - 

 تساعد املدرس على حفظ النظام   - 

 املعايري
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  يركز على املستوى الظاهر واملستمر للجماعة  - 

تعدد االجتاهات بني املدرس و التالميذ وبني م - 

  التالميذ أنفسهم

  ال ينحصر يف أسئلة وأجوبة  - 

  له أوجوه خمتلفة يتداخل فيها الوجداين باملعريف - 

يعترب املدرس عضوا فعاال ومنفعال كباقي أعضاء  - 

  اجلماعة

  يعتمد على فعاليات التنشيط  - 

  يميله أمهية قصوى يف الفعل التعليمي التعلّ  - 

 جيعل من القسم ورشة عمل   - 

يرتكز على املستوى الظاهر من حياة  - 

  اجلماعة 

  سطحي خمطط مسبق من قبل املدرس - 

  من املدرس إىل التلميذ - 

  ينحصر يف أسئلة وأجوبة - 

  ال يعتمد على فعاليات التنشيط - 

ال فعالية له على مستوى الفعل التعليمي  - 

  و التعلمي

داخلية يف الفعل ال يستجيب لقوى - 

 الرتبوي

 التفاعل

  المعلم ومهنة التدريس- 7

    أهمية المعلم في العملية التدريسية: - 7-1

يعترب املعلم حجر الزاوية يف العملية الرتبوية،وذلك ملا حيمله من أعباء وادوار كبرية تقع على عاتقه باإلضافة      

و الذي يساهم يف تربية األجيال الصاعدة و�يئتهم للحياة إىل أنه املصدر الرئيسي لنفل املعارف واملعلومات،فه

املستقبلية،ومهما حدث من تطورات فإنه ال ميكن االستغناء عنه،فهو من يهتم بالتقدم العلمي،فهوالعامل املهم يف 

تعليم العملية التعليمية التعّلمية،ألنه يعد أكرب مدخالت العملية الرتبوية وأخطرها من حيث انه حيدد نوعية ال

واجتاهه وبالتايل نوعية مستقبل األجيال وحياة األمة.فتطور املناهج وترمجتها إىل واقع النشاط الرتبـوي وتطويـر 

الطرائـق واألساليب التعليمية وأساليب التقومي إمنا يعتمد على املعلم من حيث كفاياته ووعيه ملهامه وإخالصه يف 

غري الرئيسي هلا،و"يشري عزيز حنا"إىل أن "جناح عملية التعليم ترجـع إىل دور أدائها،فهو العنصر املنشط للعملية واملت

واإلدارة ال  فـي حني أن ما متثله العناصر األخرى من أركان عملية التعليم كاملناهج املدرسية %60املعلـم مبا متثل 

  ).02ص ،2002." (عبد الرمحن صاحل األزرق، %40يتجاوز ما نسبه

و معروف عنه تربِويا منفذ للسياسة الرتبوية العامة وللمناهج واألهداف اخلاصـة،وعليه يتوقف واملعلم كما ه    

جناحهـا أو فشلها،وهو حبكم عمله املهين يزود النشأة بأسس املعرفة ويعدها حلاجا�ا احلاضرة واملقبلة فتتكون 

ي يف بناء الوطن إذ أن عمله ال بذلك شخصيتها  وتتضح ميوال�ا واجتاها�ا،وهكذا يكون للمعلم دور أساس

وإمنا ميتد إىل تربية تالميذه وتنمية ميوال �م واجتاها�م وتدريبهم على املهارات ،يقتصر على التدريس وحـده
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والعادات األساسية اليت من شأ�ــا أن تساعدهم  على التصرف باتزان وتعقل حيال مواقف احلياة املختلفة اليت 

واالنسجام مع بيئتهم املخلية انسجاما طبيعيا يؤهلهم للمسامهة يف حل مشكالت جمتمعهم، متكنهم من االندماج 

وبالتايل فليس هناك من يقلل مـن أمهيـة ودور املعلم يف جعل الرتبية أمرا فعاال ذلك ألن نوع األمة يتوقف على نوع 

ى نوع الرتبية اليت يتلقو�ا وأن أهم العوامل املواطنني الذين يتكونون منها وأن نوع املواطنني يتوقف إىل حد كبري عل

  يف تقرير نوع الرتبية هو نوع املعلم.أما أمهيه يف العملية التعليمية التعليمة فتتوضح من خالل ما يلي :

وذلك من خالل وضع الضوابط والقواعد الكفيلة واملساعدة على احلوار واملناقشة اجلادة إدارته للتعلم الصفي: -

  ي،ومثل هذا النوع من املواقف يعد جماال خصبا لرتبية الفرد وليس فقط تلقينه املعارف .بأسلوب تربو 

إذ أن كثرة طرح األسئلة بأسلوب صحيح تعمل على إثارة العمليات العقلية أثناء المعلم كمصدر لألسئلة: -

  التعليم وهذا ما يؤثر على نوعية التعلم.

التوجيه والضبط للمواقف التعليمية وذلك يف االجتاه الذي حتدده حيث يقوم بعملية المعلم كموجه للتعلم :-

  األهداف الرتبوية .

وهكذا فإن املعلم يعترب مبثابة اجلسر الواصل القادر على نقل ثقافة ا�تمع من جيل آلخر وترسيخها يف        

مدى أمهية املعلم يف العملية  نفوسهم وتوجيههم حنو املثل العليا اليت تتطلبها احلياة احلديثة.وميكن أن نربز

 التدريسية من خالل مجل من العناصر وهي:

  وظائف المعلم :  - 7-2

إن وظيفة املعلم وظيفة هامة وحساسة بالنسبة لعمله وجمتمعه،ومن أجل هذا يعترب إعداده غاية يف األمهية        

ات عناية كبرية ملا هلا من أمهية يف بناء األمم وتعد وظيفته من الوظائف اهلامة اليت ينبغي أن توليها الدول واحلكوم

وتثقيف الشعوب.وقد توسعت وظائف املعلم يف خصرنا احلاضر،فلم تعد تقتصر على تلقني وحتفيظ املواد 

الدراسية للمتعلم،بل تعدت ذلك إىل دائرة الرتبية بإبعادها الواسعة وأصبح بذلك املعلم مطالب مبهام متعددة،إذ 

لوالدين وا�تمع يف تربيـة الطفل وتوجيهه وإرشاده يف مجيع ا�االت والنواحي اخلاصة برتبيته،فهو أنه يقوم مقام ا

قبل كل شيء مريب  حياول بالقدوة واملثال وبفنه وشخصيته أن يتحقق من أن التالميذ يكسبون العادات 

هام اليت تسند إليهم،وبالتايل يعلمهم واالجتاهات والشكل العام للسلوك املنشود عن طريق حتفيزهم إىل القيام بامل

من خالل ذلك كيف يتصرفون يف املواقف اليت يتعرضون هلـا وكيـف حيرِزون النجاح والتقدم يف سلوكيا�م 

اليومية،كمـا أنه حبكم وظيفتـه يعترب بالنسبة لتالميذه مصدر املعرفة األساسي،ومرجعها األول والقدوة الصاحلة 

 قدرات تنمية هي للمعلم األساسية وذج املتبع للتالميذ يف حيا�م جبوانبها املتعددة.فالوظيفةواملثال احملتذى والنم
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 مياالريه  يلخصها الوظائف من جمموعة إىل تتفرع ولكنها وجه أكمل الرتبوية على مهمته وتطويرها وأداء تالميذه

  ).12- 11ص ص  ،1977."(غاستون مياالريه، :فيما يلي

 .للتدريس اإلجرائية األهداف حتديد -

 للتالميذ القبلي التعلم اختبار و للتعلم األساسية املتطلبات أساليب حتديد -

 .الدافعية توفري -

 .املناسبة التعزيز أساليب اختيار -

 .املباشرة التعليمية األهداف حسب التعليمية الوضعيات خيتار كيف يعرف أن -

  التعليمية. املراحل كل يف يرافقه بأنواعه التقومي جيعل أن -

نفس  تربوية موجهة،ويف سياسة ترتجم أيضا صفه،فهي حجرة يف املعلم مهام حتدد النقاط هذه كانت وإذا       

ا�تمع  يف صغريا جمتمعا االجتماعية،فهي عن التنشئة املسؤولة املدرسة ككل،باعتبار التلميذ حميط يف تؤثر الوقت

 احمليط ا�تمع من إليه،واملعلمون يأتون ينتمي الذي للمجتمع والثقافية االجتماعية اخلصائص حيمل الكبري،فاملعلم

  الثقافيـة  والسلوكيـة.  عاداته وتقاليده وأمناطه خمتلف معهم وحيملون

هذا باإلضافة إىل "أنه رائد اجتماعي،يساهم يف تطوير ا�تمع وتقدمه عن طريق تربية النشء تربية         

حبب الوطن والدفاع عنه واحملافظة على الرتاث الوطين واإلنساين،وتسليح تالميذه بطرق العمل  صحيحـة تتسم

الذايت اليت متكنهم من متابعـة إكتساب املعارف وتكوين القدرات واملهارات،وغرس قّيم العمل اجلماعي يف 

).كما يرى  28،ص1986ئيل بشارة،نفوسهم،وتعويدهم على ممارسـة احليـاة الدميقراطية يف حيا�م اليومية."(جربا

  " أن هناك مخسة وظائف للمعلم وهي: et Loavist Fritzell  Granكل من قران فرتزال ولكفست" 

  هناك وظائف مرتبطة بالنمو االجتماعي و االنفعايل للتلميذ ( وظيفة تربوية ). - 

  وظائف مرتبطة بنمو املعارف لدى التلميذ. - 

  بالوسائل والطرق البيداغوجية.وظائف واستعدادات متعلقة  - 

  وظائف متعلقة بنمو وبتطور املعلم ذاته وكذا تطور املدرسة (تكوين مستمر،أحباث). - 

  العمل مع األعضاء اآلخرين داخل املدرسة و خارجها .- 

 مرتمجا يكون أن-كما أسلفنا–املعلم على فينبغي له وا�ددة االجتماعي الرتاث ناقلة هي املدرسة أن ومبا         

 الثقافية باخلصائص املتعلمني طبع دون فقط األكادميي التعليمي اإلعداد ليست مهمته أن إذ الثقافية القيم هلذه

تأثيـر  خيص املسؤوليـة،فيما روح فيـه وينمي أكثر العطاء  البذل على حيفزه �ذه املهمة املعلم فشعور .�تمعهم
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 كانت وإن متعددة أدوارا يلعب مازال فاملعلم .برمته ا�تمع وعلى املستقبلية التلميذ حياة على وانعكاسه عملـه

 املادة، وطبيعة املدرسة نوع باختالف وأيضا وتدريسه إعداده املعلم،ومستوى قدرة باختالف ختتلف األدوار هذه

  احملليـة.  للبيئـة والثقافيـة واالجتماعيـة احلضارية الظروف على عالوة

 يرى من وظائف أخرى،فمنهم يذكرون ممن املربني، بعض وجود من الرغم على املعلم وظائف ذكرنا لقد        

 وييسر التعليم بوظيفة يقوم الذي هو املّعلم واملقوم.إنّ  واحملفز امليسر أنه على يراه من ومنهم ومرشد وقائد خبري أنه

 يشو�ا سليمة،ال تنمية تالميذه قدرات تنمية أجل من املالئمة الظروف والشروط التعلم،ويوفر عملية ويسهل

 وتتيح طاقات املتعلمني تفجري على تساعد اليت املناسبة الرتبوية البيئة وتوفري اجليد باإلعداد إال يتم ذلك وال نقص

  .والعطاء البذل فرصة هلم

  أسس إعداد المعلم : - 7-3

تعد عملية إعداد املعلم من أهم القضايا املعاصرة اليت �تم �ا النظم الرتبوية،إذ تفقد عناصر التعليم          

أمهيتها إذا مل يتوفر هلا املعلم الكفء حيث ال يتم التعليم بغريه ألن املعلم الكفء ميثل ثروة قومية ذلك ألن 

ما يتصف به ذلك املعلم من كفاءة أكادميية ومهنية واجتماعية  تكوين جيل بأكمله إمنا يعتمد اعتمادا كبريا على

  واجتاهات موجبة تساعده على أداء مهنته بنجاح. 

كما أنه ال ميكن لفاعلية النظام التعليمي أن تتحقق دون قدرة املعلم على األداء اجليد،فاملعلم الذي يتـم           

ي لنجاح العملية التعليمية ة القصور يف إعداده يؤدي إىل زيادة إعداده جيـدا و حيسن تدريبه هو املفتاح الرئيس

صعوبات التعلم عند املتعلمني،ونظرا لتعدد األدوار اليت يقوم �ا املعلم يف العملية التعليمية يستلزم تعدد جانب 

  إعداده واليت تشمل ما يلي:

  اإلعداد األكاديمي التخصصي : -

ذ أن إعداد املعلم يف مادة ختصصه شرط ضروري لنجاحه كمعلم خاصة ويقصد به مادة ختصص املدرس،إ      

وأن االنفجار املعريف قد أدى إىل زيادة املعرفة زيادة كبرية ال من ناحية الكم فحسب ولكن من ناحية الكيف 

  ديره.أيضا. لذا جيب أن يؤمن بقيمة مادته وأمهيتها حىت يستطيع أن يؤثر يف تالميذه وحيملهم على احرتامه وتق

  : اإلعداد المهني و التربوي -

وحيتل اإلعداد الرتبوي مكانا متميزا يف مهمات مؤسسات إعداد املعلمني،إذ أنه " يهدف إىل �يئة الطالب       

ألن يكون معلما مبا تقدمه الربامج الرتبوية من حقائق وخربات تربوية نظرية وعملية،وتتمثل األولـى يف إكساب 

من خالل مقررات يف علم النفس واملناهج وطرق  املعلـم أسس وأساليب التدريس واإلملام بشخصية املتعلم
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التدريس الفعلي باملدارس،وما يصاحبها من تعديل يف اخلربات من قبل املشرفني والنقد الذايت للمعلم،ويأيت ذلك 

  ).206، ص2002من خالل برنامج الرتبية العملي."(عبد الرمحن صاحل األزرق،

  :اإلعداد الثقافي العام-

سي ملهنة التدريس،كون أن الثقافة العامة ضرورية لكل معلم،وكلما زادت املعلومات العامة "وهو شرط أسا      

للمعلم كان أقدر على نيل ثقافة تالميذه والتأثري فيهم.ومن ناحية أخرى تساعد الثقافة العامة للمعلم على نضـوج 

ق أو ميدان عمله الضيق." (منري شخصيتـه واتساع أفقه وسعة إدراكه،مما خيلصه من روح التعصب لتخصصه الدقي

  ).346،347،ص ص 1998مرسي،

  :  إعداد الجانب الشخصي -

وذلك "بتنمية العقيدة اإلميانية يف نفسه لتصبح هذه العقيدة منارة له يف كل أفعاله كما يهدف إعداد هذا         

البدنية عنده ليكون صحيحا يف جسمه  اجلانب إىل تنمية قدراته وأفعاله،وتنمية قدراته العقلية املختلفة واجلوانب

معاىف يف صحته،ويستهدف أيضا إعداد اجلانب الشخصي لديه تنمية اجلوانب االجتماعية ليكّون عالقات 

  ).41،ص1996اجتماعية سوية مع كل من حوله من أساتذة وزمالء وأهل وغريهم ." (علي راشد،

كاملة ومرتابطة يؤدي اكتسا�ا إىل تكوين معلم متكامل إن برنامج إعداد معلم املستقبل يشمل أبعادا مت      

الشخصية،قادرا على حتمل مسؤولياته يف عامل سريع التغري إذ تشري الدراسات إىل أنه كلما ارتفع مستوى 

اإلعداد،وزادت قدرة املعلم على ممارسة دوره وحتسنت بصفة منتظمة درجة تأهيله الرتبوي ،منت املهنة وارتفع 

 املهن األخرى،لذلك علينا أال نتساهل يف تتبع خطوات إعداد املعلمني عن كثب،ويف التدقيق يف مستواها بني

إجازا�م للتدريس،فإذا كانت هناك أمهية لبقية مستلزمات اجلهاز التعليمي مثل األدوات واملبىن اجليد،فإن األمهية 

  تعليمية،وعليه يف �اية املطاف يعتمد النجاح.   القصوى ختص املعلم فهو بطل القصة وقائد الفرقة،وحمرك العملية ال

  أدوار المعلم : - 7-4

تناول الباحثون دراسة األدوار األساسية للمعلم،وقد اختلفوا يف حتديدها،حيث ركز كل واحد منهم على        

لم، وهناك جانب معني،فمنهم من ركز على دور املعلم النفسي داخل الفصل،ومنهم من اهتم بالدور اخللقي للمع

من حدده يف عـدة أدواٍر،فأعظم رسالة اليت حيمل املعلم على عاتقه توصيلها،وطبيعة عمله جتله يضطلع بالعديد 

من األدوار،إذ مل يعد ناقـل للرتاث الثقايف املعريف بل أصبح مسؤوًال عن بناء الشخصية اإلنسانية السوية،غري أنه 

  ميكن حصر أهم أدوار املعلم فيما يلي:

  لدور االجتماعي ا-
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دون شك أن املعلم هو اجتماعي ووظيفته ال تقتصر على التدريس فحسب،بل إن مهمته متتد إىل          

  املسامهة يف رفع املستوى االجتماعي للبيئة وحّل مشكال�ا،فاملعلم بتوجب عليه القيام بإدواٍر اجتماعية أمهها:

واجبات املدّرس كدور اجتماعي تربوي خمطط،ختطيط املواقف ختطيط املواقف التعليمية حيث أن من أهم - 

التعليمية املختلفة داخل الفصل وخارجه،سواًء داخل املدرسة أو خارجها يف إطار السياسة التعليمية العليا 

  للمجتمع.

 إقامة عالقات اجتماعية طّيبة مع التالميذ حيث أنه من املهم أن يكون للمدرس عالقات طّيبة تقوم على - 

أساس التقدير واالحرتام والثقة املتبادلة بينه وبني تالميذه حىت يشعر التالميذ باأللفة والثقة واألمن وهو ما يسهل 

  عمليـة االستيعاب والتفاعل الرتبوي املثمر داخل الفصل.

اعية داخل إقامـة عالقات تعاونية بينه وبني املعلمني واإلدارة حيث أن دور املدّرس من أخطر األدوار االجتم- 

  ا�تمـع وداخل املدرسة ،ومن مهام دوره أن يتعاون مع زمالئه ومع اإلدارة املدرسية ومع أولياء أمور التالميذ. 

مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ،وينصح أبو حامد الغزايل "املعلم بأن يقتصر باملتعلم على قدر فهمه ،فال - 

  ).     38،ص1996أو حيبط عليه عقله."(علي راشد،يلقي إليه ما ال يبلغه عقله فينّفره 

كما يتعني على املعلم أن يقوم بعدة نشاطات اجتماعية أخرى كالتعاون مع التالميذ يف حّل مشاكلهم اخلاصة    

 وإجراء زيارات إىل أولياء التالميذ وحبث مشاكلهم مع بعض.

  الدور الثقافي:-

ة وواجبة عن كونه موجها ثقافياً،فال بّد عليـه أن يكون ذا ثقافة فيم خيص األدوار الثقافية للمعلم فهي ناجت

واسعة،وأن يكون مستوعبا لثقافة جمتمعه وحضارته العريقة"ذلك ألننا نضع بني يديه خملوق ضعيفا يف السادسة من 

عـارف اليت متهــد له  عمره تقريبا ونريد منه أن يرّده إلينا عضواً اجتماعيا نافعا مكتمل الشخصية ملمـاً باملهارات وامل

والعمـل  لـكسب عيشــه بنفســـه،ومزّوداً بالعـــادات والقيّــــم األخالقيّـــة والفكريـــــة اليت متكنّـــه من التكّيف مــع بيئتـــه بـ

  على تطويرهـا.

لكي يتمكـن عند ومن البديهي أن ُيشرتط على املعلم أن يكون ذو مستوى ثقايف غزيـر باملعرفة املتنوِّعة،    

اصطدامه يف القسم مبختلف األسئلة واالستفسارات من طرف التالميذ من التصدي هلا بإجابات صرحيـة وواضحـة 

باعتباره املثـل األعلى للتالميذ،وهذا يتوجب على املعلم أن يضطلع جبميع ا�االت املعرفيـة إن أمكنـه ذلك ليشبع 

مستقبلية ويفتح هلم أفق واسعة للخيال العلمي،ألنه احلقيقة اليت تنمو وميطـر فضول التالميذ بفضاءات علمية 

  معهـم لغايـة أن تتبلور واقعا ملموسا يف حيا�م وبالتايل الرقي ببالدهم يف أي ميدان اختاروه.
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حول هلذا على مجاعة املعلمني أو املعلم مبفرده إن أمكنه ذلك القيام بالبحوث والدراسات العلمية بصفة متواصلة 

ثقافـة جمتمعه وتارخيه وثقافة ا�تمعات األخرى،وهذا من أجل بناء شخصيات نامية مسايرة للتغري االجتماعـي 

  والثقافـي والتغيري العلمي.

  دور المعلم إزاء مهنته : -

اقف يعد املعلم مسؤوال عن عملية التعليم اليت تعد أهم أدواره،من خالل ما يقوم به من ختطيط يف املو         

التعليمية الشاملة خلربات هادفة طبقا ألهداف ا�تمع العليا،على أن تتوافق هذه األخرية ومطالب العصر العلمية 

والتكنولوجية من جهة،وحاجات ومتطلبات منو ا�تمع من جهة،وميول واهتمامات التالميذ من جهة أخرى، 

رسة والبيئة،هلذا على مربجمي العملية التعليمية أن يسمحوا له ومادام املعلم موجها ثقافيـا فهو يعد مبثابة اتصال باملد

بتوسيـع نطاق عملـه والنزول بالتالميذ للمجتمع من أجل السماح هلم باكتشاف ثقافتهم املادية واملعنوية،وكذا 

ملعلم هو القدوة تعريف أفراد ا�تمع بالدور الرتبـوي للمدرسة يف إعداد التالميذ جسميا وعقليا واجتماعيا وتربويا،فا

واملثال األفضـل واألحسن عمـال وخلقا،وأن يكون مسؤوال عن تقدمي املبادئ والقيم الدينية،إىل جانب ذلك كله له 

دور يف اإلرشاد والتوجيه فمـن خالل تنوع خرباته يستطيع كشف مواهب التالميذ وتقوميهم وقد أبرزت دراسات  

  كثرية أدوارا خمتلفة للمعلم منها :

  دور املعلم كمالحظ نفسي ومرشد مهين،ورائد و مطّبع اجتماعي و مرٍب للشخصية. - 

  دور املعلم يف حتديث عقلية التالميذ،ومن مثة ا�تمع،بأخذه األسلوب العلمي منهجا يف حل املشكالت. - 

  للمتعلم وتوجيه قدراته.دوره خبري يف فن التدريس والعالقات اإلنسانية واملادة التعليمية واحلاجات اإلرشادية  - 

دوره يف عملية التعليم والتعلم والتكيف مع الذات وا�تمع املتغري،وإرشاد الطلبة يف اختيار مهنة املستقبل  - 

  وحتديد جمال العمل.

  دوره كمطور للربامج والطرائق والكتب املدرسية والتعايش مع متغريات العصر وا�تمع . - 

  ناجح:صفات و خصائص المعلم ال - 7-5

 منذ بعضها حدد املربون وجه،وقد أكمل على دوره يؤدي حىت الشروط فيه تتوفر أن جيب املعلم إن        

 �ا يتمتع أن املعلم على جيب اليت املعايري جمموعة من ضبط مت الرتبية وعلوم النفس علم تطور مع القدم،ولكن

 الصحيح التوجيه اتبعنا إذا إال تتحقق املستقبل،ال معلمي جلذب طريقة فان خري بنجاح،ولذلك مهنته يزاول حىت

  معلمي املستقبل. من يكونوا ألن تؤهلهم اليت التوجيهية بالرسالة واإلميان الشخصية فيهم الذين تتوفر لألفراد

 وهناك عدة دراسات قامت من أجل حتديد خصائص وصفات املعلم اجليد ومن بينها نذكر ما يلي :     
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 :الجسمية الخصائص -

 والنطق ،اجليـدة اجليد،والرؤية كالسمع احلواس مبهامه،خاصة املعلم لقيام مهم شرط اجلسمية اخلصائص إنّ      

 ذكر ما يف نقص من يعاين معلم وضع ميكن التهتهة،فال احلبسة أو أو كالتأتأة الكالم أمراض عن البعيد السليم

 احلواس وخاليا سليـم يكون خاطئـة،وأن بطريقة املنطوقات منه يتعلموا ال حىت حياة األطفال من حساسة مرحلة يف

 إشباع من ويعيقهـم واإلحباط، بالنقص الشعور أسباب من واحلبسة،فهي كالتأتأة النطق وعيوب العاهات من

   دوافعهم. من كثري

 اجلسمية العيوب عند هذه نقف التدريس،حىت ملهنة املرشحني مع املقابلة بضرورة القول إىل يدفعنا ما وهذا     

 الطبيـة الشهادات امللفات،وحىت بدراسة باالختبارات الكتابية وال اكتشافها ميكن وال املرشحون �ا يتصف قد التـي

 منها والتكاسل ناحية يف معوقة أو هزيلة جسمية وصحة االتزان بعدم املعلم اتصف إذا بالغرض،أما تفي فال

  مميز. وال كاف غري تدريسه يكون أن يتوقع العام،فانه احلركي والبطء

 عرضـة وجتعلـه حيويته ونشاطه على تؤثر اليت احلادة األمراض من املعلم خيلو أن جيب سبق،بل مبا نكتفي وال      

املرض.  بسبب ذلك العجز،بينمـا أو بالكسل إىل وصفه مبسؤوليه يؤدي قد مهامه،مما أداء أثناء املتكررة للغيايات

 نتيجة عادة الكسل يكون وقد بواجبه القيام له تسمح اليت احليوية جيد من وال عمله يهمل الكسول فاملعلم

 التعليـم ميدان يف يوظف أصبح املاضي،حيث يف املستعملة الصرامة بنفس الشرط هذا يصبح مرض.مل أو لضعف

اقرتن  إذا عليه،وخاصة يقبلون التالميذ جيعل وجذاب الئق مبظهر التمتع وأخريا .اخلاصة أصحـاب احلاجات بعض

أو  الدراسة التلميذ على إقبال عوامل من عامال للمعلم اخلارجي املظهر يكون ما الباطن،ألن غالبا مـع الظاهر

 اجلسمية اخلصائص بينهما،إن التعامل  عملية تتم أن قبل عنه مسبقة أحكاما الطفل يأخذ عنها،فقـد إحجامه

  .حيوية ونشاط وطالقة واجبه بكل أداء على قادرا املعلم جعل يف كبري حد إىل تساهم السليمة

 :االنفعالية و النفسية الخصائص -

 اجيابيا تأثريا أ�ا تؤثر القسم،كما داخل تالميذه مع تعامالته طبيعة للمعلم،حتدد الذاتية اخلصائص هذه إن      

 يف الشخصية االختبارات بعض جترى املوقفحلساسية  واجتاها�م.ونظرا حتصيلهم وعلى التالميذ على سلبيا أو

 بعض عن مسؤولني من تقارير ترد عندما اخلدمة أثناء ملهنة التدريس،وحىت املرشحني على البلدان من الكثري

 مؤشرات قوية هي املهنة مع الرتبوي التوافق وكذا واتزا�ا النفسية املدرس شخصية توافق إنّ  .حاالت للمعلمني

 أو رِضاه املدرس دميقراطية اتزان أو أو حيوية أن الباحثني من آخر عدد يقرر مهامه،و يف املدرس جناح علـى

املدرس،  سلوك يف الصفـات لتلك الشائعة اآلثار مالحظة ميكن مباشرة،ولكن بصورة تتم العمل عن النفسي
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 ويزيد حاجا�م يليب ميذ كماالتال لدى باألمن والشعور واملودة األلفة الفصل يف يولد واالنفعايل النفسي فاالتزان

 املتعلمني شخصية على يؤثر املتزن غري املعلم الدراسي،بينما حتصيلهم على اجيابيا ينعكس مما التعلم دافعية من

 مكان من الفصل فيحّول حاد، مزاج ذا كان إذا خاصة بالنفس الثقة وقلة نفوسهم اخلوف يف ويزرع ويربكهم

 حيث باملربني القلقني هؤالء -كرشتشتاين-ويسمي عليها فيه يقضي مكان إىل واملواهب الطاقات تتفجر فيه

 مجيع عليه فيملون حلها عليه اليت يتوجب املشكالت أمام وحيدا الطالب يرتكوا أن خيشون الذين"عنهم  يقول

 التلقيـن سوى الرتبية طرائق من يعرفون وال للمبادرة أي جمال له يفسحوا أن يأبون و وسلوكه تفكريه خطوات

 املفرط التدخل يف يتجلى املذكور االتزان ).فعدم793،ص1984أوبري،."(روين إرادة الطالب عن اخلارج والنظام

 حىت املعلمـني من النـوع هذا إنّ  .تعرتضهم اليت املشكالت حلل الكايف هلم ا�ال يرتك ال حبيث التالميذ يف أعمال

 مع حيدثو�ا اليت واملشاكل التوترات بسبب املدرسة قلق يف مصدر يصبحون العلمية، املؤهالت ميلكون كانوا إن

املدير أو  من تربوي توجيه إىل فيحتاجون الرتبوي، عملهم يف التحكم على باستمرار،وعدم قدر�م التالميذ

 �دف بناءة هو عملية اإلرشاد النفسي ألن الضرورة تقتضي عندما النفسي املرشد من حىت بل الرتبوي، املشرف

 توافقه سوء إىل تؤدي اليت والسلوكية االنفعالية الشخصية  مشكالته وحيدد ذاته يفهم لكي الفـرد مساعدة إىل

  النفسية. والصحة الذايت التوافق حيقق مبا النفسي

 :المعرفية الخصائص  -

يعتمدها  اليت من اخلصائص والتخيل والذاكرة واإلدراك واالنتباه كالذكاء املختلفة مبجاالته املعريف اجلانب إنّ       

 ينتبه للتالميذ،كما اجليد االستيعاب دون حتول املعوقات اليت بسرعة املالحظة،ويدرك قوي فيكون عمله يف املعلم

 املناسبة احللول بإجياد له فيسمح املعلم به يتمتع الذي اّلذكاء أّما .القسم عملهم داخل على تؤثر مؤثرات أية إىل

رجحان  السرعة عامل إىل أضيف إذا و السرعة، معىن و الفهم معىن يفيد ،فالذكاء عملهيف  يواجهه طارئ ألي

 طبيعة القدرات،ألن �ذه يتمتع أن جيب فاملعلم لألشياء.هلذا الفطنـة كثري الشخص يكون حيث كماله و الفكر

املادة  أو التدريس طريقة أو بالتالميذ األمر تعلق سواء الفصل يف يواجهه ملا احللول السريعة إجياد عليه تفرض عمله

على االبتكار  احلساب،فيشجعهم يف املعلم يضعه لتمرين مل معني حل يف مثال التالميذ يبادر التعليمية.فقد

 واإلبداع.       

والعلمي  التحصيلي من مستواه والقراءة،والرفع باملطالعة مداركه وسع كلما تزداد املعرفية للمعلم اجلوانب إنّ      

 اسرتاتيجيات ميلك الذكي حتصيل التالميذ،فاملعلم على إجيابا انعكست كلما الذهنية إمكانياته زادت فكلما

 وحسم التعامل سرعة يفرض التعليمي التالميذ،فاملوقف ومعاملته تدريسه يف واضحا وتركيزا عالية وكفاية متنوعة
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سليمة  فكرية عادات املعلم يغرس حىت للتالميذ والفعال املالئم والتوجيه واملالحظة الدقيقة السريع باإلدراك املواقف

 اخلربات نوع يف اليت تؤثر البيئة تكون اليت العوامل من هاما عامال املدرس ويدخل"فعالة، تربوية وخربات

 املناسب الرتبوي اإلعداد معد غري أو قاصرا كان املدرس التالميذ،فإذا فيها يعيش اليت البيئة من جزء التعليمية،فهو

 ، 1981لبيب النجيحي، اخلربات."( حممد نوع على بالتايل ويؤثر الرتبوية العملية على سيؤثر هذا أن شك فال

  ).94 ص

 :الخلقية الخصائص -

بالتقليد  يتعلم هذه املرحلة طفل ألن االبتدائي مرحلة يف وخاصة التالميذ حياة يف مهم مؤثر اخللقي اجلانب      

كاحملبة والتقدير   االجيابية العواطف بالقدوة.وإنّ  البعض الرتبية عليه يطلق ما املعلم،وهذا بشخصية ويتأثر واحملاكاة

 املتعلمني مع العمل حيب فهو العمل على وحتفزهم إليه وتقر�م املتعلمني باالطمئنان تشعر  صفات كلها

  معهم. الطيبة العالقات تكوين ويستطيع

 سواء تالمذته مع يف،معامالته عادال يكون أن ينبغي واإلنصاف كما العدل أساس على تبىن العالقات هذه      

 معاجلا معهم، صبورا كان إذا إال العالقات هذه إقامة ميكنه وتقوميهم.وال اختبارهم أثناء أو معهم عالقته يف

 واين قام تارة أخرى ." فقد الضرورة تقتضي عندما تارة،واحلزم الرفق ويستعمل ألوضاعهم ملشاكلهم ومتفهما

Win يلفت أنفسهم،ومما التالميـذ كما يدركها الفعال للمعلم الشخصية السمات فيها مسحية،صنف بدراسة 

 من األول املركز يف معلميهم لدى التعاون والتعاطف يفضلون مسات التالميذ الدراسة،أن هذه نتائج يف النظر

 ا�يد األخري."(عبد املركز يف معني موضوع تعلم يف النادرة ءةالكفا يضعون حني األمهية،يف حيث

 شخصية من اإلنساين اجلانب يلعبه الذي اهلام الدور بوضوح تبني الدراسة ).هذه237 ،ص1985النشوايت،

 اليت سواء انشغاال�م إىل أجلهم،ويستمع من يتفاىن معلمهم أن التالميذ شعر إذا خاصة التالميذ، يف نفوس املعلم

إىل  باحلاجة والشعور األطفـال حمبة هو صاحلا مربيا املرء ليكون األول املدرسة. "فالشرط خارج أو داخل تعرتضهم

 حمبة وبني ا�تمع وضعها القواعد اليت باألخالق وبقيمة يؤمن أن عليه املخلوقات،ولزاما أضعف سبيل يف التضحية

 الطفل يتحملها اجتاه اليت املسؤولية ونوعية املريب على اليت تقع الرسالة معىن بادراك يقوم بالقيم، والشعور الطفل

  ).781،782،ص ص 1984ا�تمع."(روين أوبري، واجتاه

  التزامات المعلم:- 7-6

  ميكن أن نوجز أهم التزامات املعلم يف احملاور التالية:
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 التزامات المعلم نحو التالميذ - 

  طريق العلم والعمل،يف املواقف اليت يهيؤ�ا هلم داخل املدرسة وخارجها.تعليم التالميذ فن احلياة التعاونية،عن - 

احرتام شخصيات األطفال يف الفصل،يف املواقف االجتماعية املختلفة،وتقبل األطفال على أ�م آدميني، مما  - 

  يستوجب التسوية بينهم يف املعاملة،كما جيب على املدّرس احرتام األمانة املوضوعة بني يديه.

  استغالل ميل التالميذ الفطري على االستطالع،ودفعهم لتقبل املسؤوليات. - 

  العمل على سّد حاجات املتعلمني يف كٍل من املنزل واملدرسة وكذا ا�تمع. - 

أن يعّلم األطفال املسؤوليات اليت تقع على عاتق كل فرد يتمتع حبقوقه،و�يئتهم خلدمة ا�تمع والوطن  - 

  واإلنسانية مجعاء.

  أن ينميَّ يف األطفال بعض القيم اخللقية،كاألمانة والصرب والشجاعة.- 

  على املدّرس أن يساعد األطفال على أن حييوا حياة سعيدة .- 

  جيب أن يكون حمايد يف معاملة األطفال،وسائر املوقف االجتماعية األخرى.- 

      التزامات المعلم نحو هيئة التدريس والمدرسة: -

  غلبية،بعدم اعرتاض القرارات النهائية للجماعة.قبول إدارة األ - 

  على املدّرسني مساعدة بعضهم لتحقيق أهدافهم يف احلياة،وحتملِّ مسؤوليا�م عند أداء الواجبات املدرسية.- 

 حماولة إجياد احللول املناسبة ملشكالت هيئة التدريس بشكل يالءم اجلميع.  - 

  للدفاع عن ِوجهة نظرهم اليت ختتلف عن ِوجهة نظر األغلبية.أن تكون هلم الشجاعة األدبية الالزمة  - 

  أن يفتح ذهنه ليتدارس وجهة نظر زمالئه يف حالة حدوث خالف. - 

  أن يكون فّعاال يف أداء وجباته املدرسية،واالبتعاد عن التدخل يف شؤون زمالئه املهنية واخلاصة.  - 

 التزام المعلم نحو مهنته والمنظمات المهنية: -

الستمرار يف النمو الشخصي عن طريق الدراسة اإلضافية اليت توصل إىل درجات جامعية أعلى، بالنسبة جلميع ا - 

  أعضاء هيئة التدريس.

االستمرار يف النمو املهين عن طريق متابعة الورشات الدراسية واملؤمترات �دف مواجهة حاجات املدّرس وحلِّ  - 

  مشكالته.

  املستمر من أجل حتسني برامج التعليم. الدراسة اجلّدية والتجريب - 

  ممارسة عملية تقومي الذات لكي يعرف املعلِّم مدى منوه الشخصي واملهين. - 
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  مساعدة اهليئات املهنية احمللية واإلقليمية والقومية اليت �دف إىل إصالح وإعداد وتربية النشـئ. - 

العمل على تأديب الزمالء الذين خيطئون يف حّق الدستور اخللقي أو الذين يتطاولون على قوانني املهنة  - 

  وتقاليدها.   

  الوعي التربوي لدى المعلم -7-7 

ال يقتصر عمل املعلم على تفاعله مع التالميذ داخل فقط بل يقوم بدور أساسي يف إدارة عملية الرتبية        

يستطيع املعلم إدارة املوقف البّد أن يكون إداريًا وقائدًا تربوياً،ولتحقيق ذلك هناك عدة جوانب  وخارجها،ولكي

  جيب أن يشملها وعي املعلم سواء داخل املدرسة أو خارجها أمهها:

  توافر الذكاء وحسن التصرف يف املوافق املختلفة،وفهم طبيعة العمل الذي يقوم بإدارته وقيادته. - 

التخطيط واملتابعة وحل املشكالت واقرتاح البدائل والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت  القدرة على - 

  املالئم.

  العمل يف مجاعة،وكذا توزيع االختصاصات واملسؤوليات وااللتزام مبتطلبات اإلدارة والقيادة الرتبوية.  - 

    الوعي باألهداف المدرسية: -

التقليدي اليت تقتصر على وظيفة واحدة وهي تلقني املعلومات لألطفال صاحلة يف مل تعد مهمة املعلم         

وقتنا احلاضر،بل إن مهمة املعلم العصري تشمل كافة وظائف املدرسة،من نقل للرتاث الثقايف وتنقيته وتأصيله 

اليت تعمل املدرسة  ،وتشكيل شخصيات الطالب وتنمية ا�تمع احمللي احمليط �ا،لذلك فإن وعى املعلم باألهداف

  على حتقيقها جيعله:

  يهتم بالنشاط املدرسي املصاحب للمواد العلمية،ألمهية هذا النشاط يف تشكيل شخصية الطالب. - 

  يعترب نفسه قائدا اجتماعيا يف ا�تمع احمليط باملدرسة ليتحمل دوره يف التوجيه االجتماعي. - 

  بثقافة ا�تمع وفهم ملشكالته،ومواكبة التغري االجتماعي خيتار أفضل أساليب التدريس داخل الصف،ويلمٌّ  - 

يشارك يف إدارة املدرسة،وتنظيم اجتماعا�ا واملشاركة يف براجمها الرتبوية داخل املدرسة وخارجها،معتربا نفسه  - 

  مثال أعلى وقدوة للطالب يف سلوكه وقّيمه واجتاهاته وعاداته وتقاليده.

  الميذ ومساعد�م على حلِّ مشكال�م.يهتم باإلرشاد النفسي للت - 

   الوعي بالفلسفة التربوية -

ال ميكن أليِّ معلم أن يقوم بدوره على أكمل وجٍه إال إذا وعى الفلسفة الرتبوية اليت توَّجه النظام الرتبوي       

  الذي يعمل داخله وهذا حيتِّم عليه أن يكون:
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  ملرحلة اليت يدرِّس �ا خاصًة.على وعيٍّ باألهداف الرتبوية عامة وأهداف ا - 

على وعيٍّ مبصدر اشتقاق هذه األهداف الرتبوية والعالقة بينها وبني أهداف ا�تمع وكيفية إسهام األهداف  - 

  الرتبوية يف حتقيق أهداف ا�تمع.

  قادرا على معرفة ما أحرزه هو وطالبه من جناح وتقدم،وما هي نقط الضعف والفشل يف عملهم  - 

قادرا على استثارة محاسته ورفع الروح املعنوية،ويف دعم صحته النفسية،فمن الضروري لكل مشتغل بالتعليم أن - 

يكون على بصرية وإميان بأمهية هذه املهنة،حبيث يصري هذا اإلميان جزءًا من عقيدته وفلسفته الرتبوية اخلاصة 

  وموجها لسلوكه وحافزا له على التحمس لعمله.  

  قافة المجتمع:الوعي بث -

إن الرتبية جزء ال يتجزأ من ثقافة ا�تمع،بل أن العمليات املختلفة اليت متكن الثقافة من االستمرار          

والتطور،إمنا هي عمليات تربوية، فالثقافة مكتسبة تنقل من جيل إىل جيل عن طريق التعليم،يتعلمها الصغار من 

م بثقافة جمتمعه إذ أن هذا الوعي ميكّنه من فهم عملية الرتبية وبنية الكبار،ومن هنا تبدوا أمهية وعي املعل

التعليم،فالرتبية ليست قائمة بذا�ا بل هي يف جورها عملية ثقافية تشتق ماد�ا وتنسج أهدافها من واقع ا�تمع 

اجتماعية هي تربوية يف وثقافته،كما أن الثقافة ال تستمر إال باكتساب األفراد ألمناطها ومعاينتها بواسطة عمليات 

جوهرها،ونقل الثقافة واستمرارها ال يتم إال إذا وعى املعلم عناصر هذه الثقافة،ذلك الن له دورا هاما يف تطوير 

هذه الثقافة،ويف نفس الوقت قد يكون سببا يف اجلمود الثقايف يف ا�تمع،كذلك جيب أن يكون املعلم موجها 

  وتنقيتها من أجل االختيار السليم،وينبغي أن يكون حمايّدا عند تفسري الثقافة.  للثقافة،أي بقوم بغربلة الثقافة 

  وعي المعلم بدوره كموجه ومرشد للتالميذ: -

جيب أن يكون املعلم واعيا بالدور اخلطري الذي يلعبه يف تكوين شخصيات التالميذ ويف توجيههم         

يأيت يف الدرجة الثانية من األمهية بعد اإلباء يف هذه العملية  وإرشادهم،إذ جيمع الرتبويون على أن دور املعلم

الرتبوية،وإن كان له أمهية أكرب يف بعض احلاالت اليت تفتقد فيها األسرة وسائل مقومات العملية الرتبوية،وتأيت أمهية 

  دور املعلم يف عملية التوجيه واإلرشاد للتالميذ ممثلة فيما يلي: 

اإلرشاد والتوجيه لتالميذه جزء ال ميكن التغاضي عنه من متطلبات املهنة، فاملعلم تتاح له  يعترب دور املعلم يف - 

الفرصة للتحدث للطالب يف املواقف املختلفة داخل املدرسة وهذا جيعله يعرف الكثري عنهم،وعن اهتماما�م مما 

  ملية.يساعد على توجيههم أثناء مرورهم باخلربات أو أثناء النشاط أو الدروس الع
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إن اهتمام املعلم ووعيه بتوجيه التالميذ جيعلهم يثقون به،ويدلون إليه مبشكال�م اليت تؤثر يف حتصيلهم أو  - 

توافقهم مع زمالئهم داخل الصف،فاملعلمون الذين ينصتون لتالميذهم ويبدون اهتماما واضحا �م،ليس كتالميذ، 

ربوا عن أنفسهم،سوف جيدون متعة أكرب يف تدريسهم،وغالبا بل كأفراد إنسانيني،والذين يتيحون الفرصة هلم ليع

من يكونون مدرسني ناجحني،زد على هذا فإن املعلمني تتاح هلم الفرصة املتكررة للتحدث والتشاور مع أباء 

التالميذ،الذين يبدون ختلفا دراسيا أو سلوكا غري مقبول،حيث يديل اإلباء مبعلومات أوصفات تساعد املعلمني 

م كثري من سلوكيات التالميذ يف املدرسة،وهذا يف حد ذاته جيعلهم قادرين على القيام بالتوجه واإلرشاد على فه

دون غريهم مما جيعلهم قادرين على التدريس لتالميذ قد يصعب تدريسهم دون فهم ومعرفة كثري من ظروفهم 

 ومشكال�م وميوهلم واستعدادا�م.       

  وعي المعلم بالمفهوم الحديث للمنهج وطرائق التدريس الحديثة:  -

يعترب وعي املعلم باملفهوم احلديث للمنهج ركنا أساسيا من برامج إعداده إذ يعترب هو املنفذ إلجراءات هذا       

يثة مفهوما املنهج من حيث مفهومه وطرائقه ونشاطاته. وفيما يلي بعض جوانب أمهية وعي املعلم باملناهج احلد

  وتنفيذا:

ميكن للمعلم استغالل الدروس يف الربط بني مادته وبني الظروف واملشكالت اليت مير �ا ا�تمع وهذا يف حّد  - 

  ذاته حتقيق ألهداف املدرسة إذ تصبح املناهج ذات صفة وظيفية.

ليت تعود بالنفع على كل من أن حيرص املعلم على تقدمي نوع واحد معني من اخلربات أال وهو خربات الرتبية ا - 

  التلميذ وا�تمع، واليت تستمر مع التلميذ وينتقل أثرها إىل املواقف اليت تواجهه يف حياته لتمكنه من التكيف معها.    

أن هذا النوع من الوعي جيعل املعلم أكثر إميانا بأمهية الوسائل التعليمية من أجل توضيح املواقف املختلفة اليت  - 

  تالميذه يف خمتلف األماكن،سواء داخل الصف أو خارجه أو خارج أصوار املدرسة. ميّر �ا

وعي املعلم باملفهوم احلديث للمنهج جيعل املعلم ال يقتصر يف تدريسه لتالميذه على االهتمام بالنموِّ يف اجلانب  - 

  يذ.املعريف فقط بل ميتد دوره حىت يشمل االهتمام بالنمو يف مجيع جوانب شخصية التلم

وعي املعلم باملفهوم احلديث للمنهج جيعله يهتم حباجات وميول التالميذ فيمكنه مناقشتهم أثناء درسه يف  - 

مشكلة عامة �مهم أو تواجه معظمهم أو تسود ا�تمع كله دون أن يكون يف ذلك خروج عن الدرس،ذلك أن 

اسة وحبهم للمدرسة وبالتايل االستمرار يف االهتمام مبشكالت التالميذ وحاجا�م يؤدي إىل إقباهلم على الدر 

  املواظبة والنجاح. 
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وعي املعلم باملفهوم احلديث للمنهج جيعله يراعي الفروق الفردية بني التالميذ واضعا يف اعتباره أ�م ال حيصِّلون  - 

طرق بدرجة واحدة،وهذا ما جيعله يراعي ما يسمى باألساس النفسي للمنهاج فينوِّع يف شرحه ويكرره ب

  متنوعة،وهذا املبدأ يعترب أساسا هاما من أسس املناهج احلديثة.

  يؤكد املنهج احلديث على أمهية تكوين العادات واالجتاهات اإلجيابية لدى التالميذ فيجب على املعلم أن       

ا يف الوقت يعرف ويعي جيِّدا أن اكتساب التالميذ �موعة من العادات احلسنة أمر ضروري وهام وعدم اكتسا�

املناسب يؤثر يف سلوك التلميذ تأثريا خطريا يف املستقبل،فهناك جمموعة من االجتاهات املرغوبة اليت تعترب من 

صميم الوظيفة االجتماعية للمدرسة،مثل االجتاه حنو الدقة واألمانة والنظام واحرتام اآلخرين،وعلى املعلم أن يكون 

لتقدم ا�تمع،فالكثري من السلوكيات الغري مرغوب فيها اجتماعيا خاصة واليت واعيا بأمهية هذه االجتاهات بالنسبة 

تصدر من الشباب الذين هم يف سن التعليم إمنا ترجع بالدرجة األوىل إىل عدم قيام املدرسة ممثلة يف املعلني 

توافق مع ا�تمع وإذ باالهتمام �ذه اجلوانب السلوكية ومن مثة تفشل املدرسة يف تشكيل اإلنسان الذي جيب أن ي

مل تتم هذه العملية يف املدرسة فإن اخللل حتما سيتواجد يف مجيع األنظمة االجتماعية والسياسية واالقتصادية 

  والرتبوية.  

  المعلم والتجديد التربوي: - 7-8

إذا حتدثنا عن التجديد ال بدَّ أن نشري إىل الدراسات األوىل عن التجديد السيما يف الواليات املتحدة        

األمريكية،واليت تقدم لنا معلومات كثرية عن دور املعلمني واإلداريني وا�تمع يف القيام بالتجديد، "فاألنظمة 

كانت تلك النظم اليت تضم معلمني على درجة عالية من التعليمية ذات القدرة العالية على التكيف للتجديد،

اإلعداد والتكوين ولديهم تقبل أكثر للممارسات الرتبوية اجلديدة،وهذا يتوقف بدوره على حجم ا�تمع الذي 

يعمل فيه النظام التعليمي ومدى ثرائه،أما بالنسبة لإلداريني فقد وجد أ�م يف هذه األنظمة التجديدية كانوا 

املساندة والتأيّيد والَعْوِن ومل يكونوا سلبيني أو حمايدين،وبالنسبة للمجتمع كانت اجتاهات مؤيدة  يقدمون

للممارسات اجلديدة ال مسيا يف للتجديدات املتطّورة أو املرئية مثل إنشاء رياض األطفال وغري ذلك من 

 ).                   63،ص1998األمثلة."(حممد منري مرسي،

ا يقوم املعلمون بالتجديد إذا كانت الظروف مواتية ومشجعة،ويف ظروف أخرى يقاومه املعلمون ألنه وهكذ       

يهدد مكانتهم العلمية أو لعدم إشراكهم يف اختاذ القرار،والوقع أن املعلمون أنفسهم مطالبون شأ�م شأن غريهم 

ذاتيا،ومن األمور اليت يفرتض أن يراعيها  يف املهن األخرى كالطب واهلندسة،أن يطوروا أنفسهم باستمرار تطويرا

املوجهون يف تقوميهم للمعلمني أثناء زيارا�م مدى قيامهم بالتجديد يف أسلوب التدريس وطريقته،لكن املوجهني 
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واملعلمني قد ال يقومون بدورهم كامال ال مسيا يف ظروف غري مواتية تنعدم فيها احلوافز والدوافع للتجديد، "وإننا 

سأل املعلمني عن اإلصالح والتجديد وملاذا يصلحون أنفسهم، يقدمون خمتلف األسباب واملعاذير،وليس عندما ن

املعلمون وحدهم يف ذلك فإن مقاومة اإلصالح والتغيري طبيعي يف كل نفس،فالتغيري يتطلب �يَّؤًا واستعداداً،ومن 

صالح تبدأ أول ما تبدأ يف عقول الناس الصعب أن يغري اإلنسان عاداته بني يوم وليلة،ولكن الرغبة يف اإل

وتفكريهم وقد يكون لدى املعلمني الرغبة يف اإلصالح والتطّور وهم يكونون أكثر تقبال هلذا اإلصالح إذا كان 

برناجما منتظما متكامال تشرف عليه السلطات التعليمة اليت يعملون معها،وتقوم بتنفيذه ويكون دورهم حمددا 

  ).64،ص1998املعلمني يف اإلصالح بدافع من أنفسهم."(حممد منري مرسي، ومعروفا، وتقبل رغبة

كما أن التجديد يتطلب من املعلمني التخلي عن ممارسة أجادوها وتعّودوا عليها ويشعرون معها          

علمون من باألمان،ويطالبهم بتقبل ممارسات مل يتعّودوا عليها وغري مألوفة لديهم،وهلذا فمن الطبيعي أن يتخوف امل

التجديد ويتوّجسوا منه شرّاً. وهكذا يقل الدافع للتجديد عند املعلمني وتفرت ِمهَُمهم،وتشري بعض الدراسات أن 

  أهم املعاذير اليت يلتمسها املعلمون عادة:

  أن الوقت مل حين بعد للتغيري أو أن رؤسائهم ال يريدون التغيري. - 

  باء ال يفهمون معىن وضرورة التغيري.أ�م أنفسهم خيافون من التغيري،وأن اآل - 

  أن تالميذهم قد يتضّررون من هذا التغيري يف مستقبل دراستهم. - 

  تدين مرتبات املعلمني نسبيا ال جيعل لديهم الدافع أو احلافز على التجديد.       - 

 : المعلم على المؤثرة العوامل- 7-9

  :وهي املهنية توجهاته وعلى املعلم على مؤثرة عوامل هناك

 : التدريس مهنة نحو المعلم اتجاهات -

 أو أشخاص حنو السلبية لالستجابة املوجبة،أو متعلم، عصيب �يئ أو نفسي أنه،استعداد على االجتاه يعرف       

 االجتاه تكوين يف تسهم متعددة عوامل وفق يتحدد امليل االستجابة،هذا هذه تستثريه اليت موضوعات أو مواقف

 تكون سامهت اليت للفرد السابقة اخلربات على هذا بعينه،ويتوقف شخص أو معني حنو موضوع اإلجيايب أو السليب

 فيما يلي: (عبد االجتاه �ا مير اليت اخلطوات عيسوي ويلخص .االجتماعي الوسط أو املدرسة أو األسرة، فيه

 : ).207 ،ص1974الرمحن عيسوي، 

 .االجتاه وضوعم حول تدور جزئية فردية خبربات املرور -

 .كلية وحدة يف واحتادها تناسقها و اخلربات هذه تكامل- 
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 .اجتاه عام شكل على وظهورها غريها عن تفردها و اخلربات من ا�موعة هذه متايز -

  موضوع االجتاه حول تدور واليت الفردية احلاالت على وتطبيعه االجتاه هذا تعميم -

 إلعجابه التدريس نظرا مهنة حيب فقد كتلميذ، كطفل،مث السابقة خرباته من املعلم عند يتكون واالجتاه       

 أثناء االجتاه يتكون وقد الوسط االجتماعي أو األسرة من االجتاه يتكون العكس.كما أو معني مبعلم الشديد

 اإلجياب،ومن أو بالسلب املمارسة أثناء وتعزز للمعلم، خبايا املهنة تظهر حيث للمهنة اإلعداد أو التكوين عملية

 على املعلم سلبا يؤثر االجتاه السالب املهنة)،ألن حنو املعلم وميل إقبال مدى (معرفة االجتاهات قياس من البد هنا

  .على تالميذه سلبا ينعكس ما النفسية،وهذا صحته وعلى ذاته

 : للمعلم واالجتماعي االقتصادي الوسط-

 االجتماعية موضوع،فالتنشئة أي حنو اجتاهه خاصة،حتدد عامة،واملعلم الفرد إليه ينتمي الذي الوسط إن         

 األجيال من كتايب أو شفهي ونقل تواصل عملية هي الثقافية االجتماعية و عليه،فالتنشئة تؤثر الفرد يتلقاها اليت

 والصغرى. الكربى

 تعكس ال يتقاضون أجورا الضعيفة،كما وحىت الوسطى الطبقة إىل ينتمون املعلمني أغلب أن علمنا وإذا        

 لتحسني وجمالت وكتب قواميس اقتناء عن جتعلهم ميتنعون واالجتماعية،مما االقتصادية حيا�م على فتؤثر جمهودهم

املعيشي  املستوى حتسني بضرورة املختصة واهليئات السياسيني من الكثري ينادي والتعليمي.وهلذا الثقايف مردودهم

 يشعرهم مما أهاليهم بعيدا عن البعض يعيش للتالميذ،وقد الدراسي التحصيل على اخلطرية النعكاساته نظرا للمعلم

  وثقايف. واقتصادي جو عاطفي من له �يئه مبا كبريا تأثريا يتأثر أنه والعزلة،كما بالوحشة

 : أسرته داخل المعلم عالقات -

 وأساليبه توجه معامالته األسرة داخل العالقات فإن املعلم شخصية على مؤثرا السابق العامل كان إذا         

   وفّعاال. عاليا مردوده بذله وعطاؤه،وكان زاد أسرته، داخل مطمئنا مستقرا كان فكلما .الدراسي الفصل داخل

 واالحرتام الثقة على القائم والتفاهم الود يغشاها اليت البيوت أن وغريها اإلكلينيكية التحليلية البحوث أثبتت "وقد

  أشخاصا أسوياء .         خترج اليت البيوت هي واالنضباط احلرية بني بتوازن حتتفظ والتقدير واحملبة،واليت

 دوره وعلى النفسية على صحته ينعكس فهذا مستمرة، وشجارات مضطربة أسرية حياة يعيش املعلم كان إذا أما

 تؤدي واليت األسرية الوحدة داخل واالضطراب القلق نوع من إىل تؤدي اخلالفات اإلجيايب،ألن الصفي التفاعل يف

 املشرفني أن يعين ال وهذا املالئمة. بالصورة األسرية األهداف تطبيق وعدم عدم التعاون، من نوع إىل احلال بطبيعة

 املدرسة ومدير الرتبوي املشرف يلعب ولكن أفراد أسرته، مع املعلم عالقات على بالبحث يكلفون الرتبية، على
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 مشاكله بني الفصل بدوره،وضرورة املعلم توعية طريق عن املشاكل حدة التخفيف من يف دورا الزمالء وحىت

 عصبية اضطرابات يعاين من املعلم الكافيني،أن واإلرشاد التوجيه بعد املسؤولون شعر كمدرس،وإذا اخلاصة وعمله

 على حفاظا بالتدرج املناسبة القرارات أخذ فإنه يلزم بواجباته اإلخالل بالتايل فصله،و داخل اخلوف من جوا تثري

 .النفسي وتواز�م التالميذ حتصيل

 : المدرسية باإلدارة المعلم عالقة-

 حتقيق أجل من اليت تبذل والنشاطات واإلمكانيات اجلهود مجيع تعين بأ�ا املدرسية اإلدارة تعرف        

فإن  للتالميذ، الدراسي التحصيل عن األوىل املسؤولة هي التدريس هيئة كانت فعاال.فإذا حتقيقا الرتبوية األهداف

 باملدرسة،ومدير املقدم نوعية التعليم حتديد يف مهما مكانا حتتل -بشرية أو مادية– املعلم فيها يعمل اليت الظروف

ويعينهم  وحيفزهم يثري معلميه كيف عرف فكلما املدرسة، داخل اإلنسانية للعالقات املهندس هو املدرسة

 وجاك  كوري الباحثني دراسة أثبتت وقد.روحهم املعنوية ارتفعت املختلفة،كلما انشغاال�م إىل ويستمع باستمرار

 الناس على اجتاهات أجربت اليت املسح أعمال معظم إن" الدراسي التحصيل زيادة يف املعنوية الروح كنزي،أمهية

 تقابل آراءهم بأنّ  وشعورهم حل املشكالت يف لالشرتاك املدرسني أمام املتاحة فرصال أن على تدل العمل، حنو

 يف أهم ذلك كل التقدم، فرص من والتأكد ممتاز ومشرف للعمل،وفوزهم برئيس مرحية بظروف ومتتعهم بالتقدير،

 خبصائص املدرسة مدير ).فاتصاف16- 15،ص ص1965بستوود، من املرتب."(اللورد العمل على حتفيزهم

 يعتمد ال الذي هو عليهم،فالقائد اإلجيايب التأثري خالل معلميه،من إمكانيات بتطوير له املطلوبة،يسمح القيادة

 اجلماعة الوجهة توجيه على قدرته يف تظهر قوته اإلدارية،وإمنا املكانة أو املخولة له السلطة متنحها اليت القوة على

  .الصحيحة

 أن " إىل (John Morton)مورتون وجون (Robert Black)بالك روبرت دراسات وقد انتهت        

 هو قائد أسوأ وأن نفس الوقت يف بالعالقات كثريا ويهتم بالعمل كثريا يهتم الذي القائد منط هو منط أحسن

 ،ص 1976(السّيد اهلواري، "الوقت . يف نفس قليال بالعالقات واهتمامه قليال بالعمل اهتمامه يكون الذي

338.(  

 : بزمالئه المعلم عالقة-

 بعضهم البعض، وحيققوا من يستفيدوا حىت متعاونة كتلة يكونوا أن املدرسة،جيب داخل املعلمني إن       

ونوقارتن  (Havighurst)هافيغورس الباحثان توصل بلجيكية دراسة املدرسة،فحسب أهداف

(Neugarten) اجلماعة، يلي : روح كما وهي املدرسة فعالية من تزيد اليت العوامل من إىل حتديد جمموعة 
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  املدرسية، واملعلمني. فاإلدارة اإلدارة بني العالقات يف الثقة احملفزة، املدير املعلمني، حيوية بني والزمالة األخوة روح

 نشبت إذا املدرسة،أما استقرار حفاظا على التدريس هيئة أفراد بني العالقة توطيد يف دورا تلعب أسلفنا كما

 واحملبة التقدير بعدم الفرد شعور ككل،ألن املدرسة ذلك على جهودهم،أثر وتشتتت املعلمني بني خالفات

النفسية  حاجاته بأن حيس أن عليه واآلخرين نفسه مع الفرد يتوافق أو عدوانيته،وحىت انطوائه يف يزيد واالنتماء

  التقدير واالنتماء. إىل حاجة يف أنه واألمن،كما باحلب إحساسه يف ذلك مشبعة،ويتمثل

 الثقافية، واجتاها�م،وانتماءا�م وشخصيا�م خربا�م املعلمني،وبني بني تفاوتا هناك أن علمنا وإذا       

 مشاكلها حلل اجلماعة سيئا،فتتكتل كان القائد إذا السيما بينهم للتوفيق صعبا األمر فيكون املختلفة واالجتماعية

 بعدم املعلم شعور املتعسفة،الن السيئة اإلدارة ملقاومة األفراد وسيلة يتخذها الرمسي،إنه غري بالتنظيم يسمى ما وهو

 عند والسيما توترا  وإحباطا يزيده يف وسطه حال هلا جيد مهنية،مل ملشكالت أحيانا،ومواجهته جهوده تقدير

  .اجلماعة وحىت القائد فقدان

   أجل من من اآلخر واحد كل يستفيد املعلمني،حىت بني العالقات يف منوذجا تكون أن جيب املدرسة إنّ       

 عرضة جيعله لنقائصه إظهاره أن شعر املعلم إذا الدراسي،أما التحصيل مستوى من الرفع وهي الكربى املصلحة

 وال مبفرده، املعلم يكون عندما احلالة هذه بالعزلة،حتدث إظهارها ويشعر عن حيجم فإنه زمالئه طرف من للنقد

 حمددة ملراجعة طريقة إىل يفتقر قد باألمن،ألنه شعوره يف الوضع هذا زمالئه،ويؤثر تقدم تقّدمه مع مقارنة يستطيع

 ميلك ال ناضجني، غري تالميذ يعمل مع الذي بالفعل،فاملعلم جناحه يف الشك عليه يرتتب الذي عمله،األمر أداة

  البالغني. األشخاص مع للتفاعل فرصة أيّة

 : التربوي بالمشرف المعلم عالقة-

 وإرشادهم، يقوم بتوجيههم الذي املعلمني،وهو عن والرتبوي اإلداري املسؤول هو الرتبوي املشرف إن        

 فاملشرف العكس،وهلذا أو املعلمني ترقية يف مالحظاته وتقومياته باستمرار،وتسهم ومتابعته الرتبوي عملهم ومراقبة

 مدرسيني،وتوجيه اجنازهم وإداريني وعاملني معلمني من مرؤوسيه وميوال،ملتابعة علما،وخربةاملؤهل  هو الفرد الرتبوي

  الرتبوية. لألهداف الفعال حتصيلهم وعلميا،لغرض وتربويا نفسيا وتطويره

 وخرب�م وعالقا�م العلمية مؤهال�م و تكوينهم باختالف ختتلف للمدرسني املشرفني إن معاملة        

 املشرف اسم ذكر مبجرد واالرتباك يشعر باخلوف املعلم،فقد نفسية على مباشرة تؤثر املشرف عالقة ألن اإلنسانية،

 على بالتايل املعلم،وينعكس مردود على يؤثر حمله،مما غري نفوذه يف متسلطا،ويستعمل األخري هذا كان إذا

 حق وجه و اعتدال غري مناسبا�ا،دون الرتبوية،يف بيئتنا يف القسر سلطة الدراسي للتلميذ،فاستعمال التحصيل
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 أو اإلنتاجية، وعدم بالغنب النفسية،والشعور وعاملينا للتذمر،املعاناة مبعلمينا يؤدي غالبا شخصي أساس على

 والكفاءة،اليت اخلربة سلطة سلطة،هي فأفضل ألقسري،وهلذا للسلوك املتطرفة احلاالت يف التدريس من التسرب

 فاملعلم املذكورة،وهلذا النفسية بالعوامل تتأثر اليت اإلنتاجية وبالتايل واالطمئنان املعلم،وتشعره باألمن قدرات تنمي

 سلطته يستعمل ال األخري عند احلاجة،وهذا إليه يلجأ الكفء،الذي اإلنساين املشرف جيد الذي هو احملظوظ

 Ordway)تيد  حسب القيادة ألن الناجح، القائد خصائص "من وهذه القصوى احلاالت يف إال اإلدارية

Ted) االبن،بدون  جورج فيه."( كلود مرغوب هدف حتقيق على ليعاونوا الناس التأثري يف على املقدرة هي

  ). 221 تاريخ،ص

   من والتقدير الرتبوية،حيظى باالحرتام مشاكلهم حل يف معلميه،ويساعدهم إىل يستمع الذي املشرف إن      

 األخري إنّ  املشرف،ويف من واإلهانة من التشهري خوفا بنقائصهم يبوحون ال املعلمني بعض أن دجن طرفهم،هلذا

 بعني يأخذها كان وإن باألفكار املسبقة يتأثر املعلم،وال أداء على بنفسه حيكم الذي هو الكفء املشرف

 إشباعا يرضاها اليت الوجهة املشرف توجيه األخري هذا ومديره فيحاول املعلم بني متوترة العالقة تكون االعتبار،فقد

الذين  للمعلمني ناجحا قائدا يكون حىت باستمرار مواقفه مراجعة املشرف على االنتقامية،كما جيب حلاجاته

 القيادة. مركز يف كان حىت ولو قائدا إداري كل يكون أن الضروري من عليهم فليس يشرف

 : المحلي وبالمجتمع التالميذ بأولياء المعلم عالقة-

 على العالقات املعلم بناء على والثقافية،يفرض واالقتصادية االجتماعية انتماءا�م يف التالميذ اختالف إن        

 إخالص بكل تالميذه مع التعامل عليه املدرسة،وهلذا وجب ممثل ألنه اخلصوصيات هلذه مراعاة األساس هذا

 واجلهوية احملسوبيــة  ميارسون الذين املدرسني من كان إذا ألوليائهـــم،أمااجيابيـة  صورة عنه ينقلوا وكفاءة،وحىت

 يف األسرة هو مساعدة املعلم فدور باألولياء،هلذا توترا تزداد عالقته خمتلفة،فإن معايري على بني التالميذ واملفاضلة

 العناصر اإلمكان حدود يف متنع أن املدرسية البيئة على "جيب (Dewey):ديوي  الرتبوية،يقول رسالتها أداء

 حيوي وسط إنشاء املدرسة على جيب ...الذهنية عادا�م على تؤثر وسطهم اليت من التالميذ �ا أتى اليت السيئة

 سلطاته يف واملمثل احمللي الوسط تأثري مدى نذكر أن يفوتنا .وال( John Dewey. 1983. p 40 ) نقي."

      .أدائهم ومردودهم لتحسني الضرورية االجتماعية الشروط وتوفر املعلمني تدعم أن عليها املدرسة،وهلذا جيب على

 : المدرسة و الفصل في المعلم يواجهها التي الصعوبات-1- 7-9

  :املدارس ومنها باختالف ختتلف عامة،أو تكون قد اليت الصعوبات بعض املعلمون يواجه      
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  األقسام: اكتظاظ -

 على تلميذ بكل االعتناء من املعلم القسم،حيث يتمكن يف الرتبوي العمل يسهل املقبول التالميذ عدد إن        

 ال حيث كبريا التالميذ عدد يكون عندما يصعب األمر هذا منهم،إال أن كل وخصائص حاجات حدة،مراعيا

العمل  يرهقه يثخاصة،ح النفسية وصحته عامة املعلم سلوك على حىت التالميذ فحسب،بل مردود على يؤثر

 من يعاين أن دون وعشرين تلميذا مخسة أو عشرين من صفا يعلم أن للمعلم فيه ميكن الذي الوقت وجيهده،ففي

 امللقاة واملسؤوليات املهام تزداد وبالتايل عدد،التالميذ يزيد عندما التوتر بعض من يعاين قد فإنه املفرط اإلجهاد

 اكتظاظ :"إن للمعلمني قائال النفسية الصحة على االكتظاظ خطورة من منبها فريميل املعلم.ويضيف على

 كبري عدد وتصرفات سلوكيات مراقبة نتيجة لصعوبة العدوانية وخيلق البيداغوجية يقتل بالتالميذ الرتبوية األقسام

 على واملتعلم للمعلم إرهاقا يسبب اجلو الفوضى،وهذا كثرة عامل على أنه واحد،كما آن يف التالميذ من

 Guyواإلحباط."( والفشل بامللل الشعور إىل هذا التلميذ،ويؤدي حتصيل على يؤثر سلبا أنه السواء،كما

Vermeil p 120‐121التجمعات يف املدارس نقص بسبب يكون االكتظاظ أن إىل اإلشارة ).وجتدر 

  .التعليمي اإلطار لنقص السكنية الكربى،أو

 : الدراسي البرنامج كثافة  -

 بالعامل مرتبطا نفسه وارتباكه،ألنه جيد توتره حالة من املعلم،وتزيد على سلبا تؤثر الدراسي الربنامج كثافة إن      

 نفسه املعلم احملدد،فيجد الوقت يف الربنامج ذلك إل�اء الدراسة،كل وقت خارج باألعمال تالميذه فيكلف الزمين

 أخطر أيضا،فمن الدراسة من املطلوبة،ونفورهم االستجابة وعدم تعب التالميذ هي أخرى تربوية مشكالت أمام

 وحىت وإمهال امللخصات الدراسية والربامج بالنشاط التلميذ اهتمام البيداغوجي،عدم بالنشاط املشكالت املتعلقة

  .للتلميذ العام املردود على ما يؤثر حيضروها،وهذا مل اليت الدروس استدراك األحيان من الكثري يف

 بسبب االستيعاب الصعوبة يف التالميذ جيد أمهية،فقد يقل ال احملتوى مؤثرة،فإن الربنامج كثافة كانت وإذا    

 على الرتكيز البعض،أن التدريس.ويرى أو أسلوب طريقة يف وليس التالميذ مستوى تفوق اليت ذا�ا املادة طبيعة

 هذه وحمتوى تعلمها اليت املادة طبيعة أن الّصواب،ذلك تركيز جيانب ذاته حد يف التدريس،هو عملية يف األسلوب

 الربنامج إ�اء مشكل أمام نفسه املعلم أمهيتها،وجيد يف األسلوب وتفوق التدريس عملية األهم يف العامل هو املادة

 داخل االنضباطية املشاكل وامللل،وحىت الضجر من حالة يولد منه مما ذاتية قناعة دون التالميذ حساب على ولو

 األفواج الرتبوية،مما تباين يف الرتبوية العوامل تتجلى قد أنه القسم."كما مستوى حمدودية يف حال خاصة الصف

 ال الضعيف املستوى ذوي من جيعل -القلة وهم– ا�تهدين عرجاء،فمسايرة بطريقة مهمته يؤدي املريب جيعل
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 إضاعة حمل املتفوقني من جيعل املتوسط املستوى دون هو مبن باملوضوع،واهتمامه االشتغال عدم بسبب ينضبطون

  ).318 علي أوجادو،بدون تاريخ ،ص حممد القسم."( صاحل نظام عن اخلروج إىل جينحون تراهم للوقت،وبالتايل

 : التعليمية الوسائل قلة -

 املنهج من ال يتجزأ جزء احلديث،وهي التعليم ضرورات من اليوم،ضرورة التعليمية الوسائل صارت        

 ال جزء هي والتوضيح،بل الشرح على يساعد إضافيا البعض شيئا يتوهم كما ليست التعليمية الدراسي،فالوسائل

عملية التعليم،فهي تضيف إىل حمتويات املواد الدراسية حيوية وجتعلها ذات قيمة علمية فعالة أقرب اىل  من يتجزأ

ردات اىل احملسوسات،وجتعل من تعلمه تعليما مشوقا وأكثر التطبيق،حيث تساعد املتعلم من االنتقال من ا�

جاذبية يعينه على فهم املادة وحتليلها،كما تساعد املتعلم على ترسيخ املعلومات يف ذاكرته وربطها يف خميلته 

  ر....بأشكال وألوان وأصوات.ومن امثلة الوسائل التعليمية السبورة امللصقات االفالم واألشرطة التلفاز والكمبيوت

 تعمل وحل املشكالت،كما املنشود اهلدف حنو وتوجيهها اإلنسانية اخلربة تعزيز يف أيضا تكمن أمهيتها أن كما

 من تنبع اليت هي الوسائل التعليمية وموجه للتالميذ،وأن أفضل مشرف إىل للمعرفة ملقن من املعلم حتويل على

 أمهية وواصف مطاوع األستاذان خلص العلمية،وقد ويدعم مكتسباته الفهم له يتيسر وحميطه،حىت الطفل وسط

 يلي: فيما وفوائدها التعليمية الوسائل

 ومنو األفكار على تسلسل تساعد األثر،كما باقية وجتعلها واقعية خربات وتوفر ونشاطهم التالميذ اهتمام تثري"

 عصمت،مطاوع واصف واالحنرافات."(إبراهيمواملشكالت  العيوب من الكثري وتعاجل اللفظية والثروة املعاين

واألشرطــــة  واألفــالم وامللصقـــات والصور السبورة التعليميــــة الوسائـــل أمثلة ).ومن57- 54،ص ص1982عزيز،

 املدرسي،إذ الكتاب ننسى أن اإلنرتنيت،دون وحىت املضغوطة والكمبيوتر،واألقراص املدرسية واإلذاعة وا�سمات

 العملية يف مرموقا مكانا حيتل مازال أنه الوسائل التعليمية،إال ميدان عرفه الذي املذهل التطور رغم أّنه

تطبيقها  على والقدرة فهمها وعلى أساسية أمور معرفة على التلميذ فهو يساعد االستغناء عنه  ميكن التعليميـة،وال

 فإنه التعليم، عملية يف ودورها التعليمية الوسائل يةأردنا معرفة أمه املكتسبة،وإذا معارفه عمله،وتعميق تقييم وعلى

  املدرسي؟ الكتاب ومنها الضرورية التعليمية الوسائل تغيب عندما حيدث ماذا :التساؤل جيب

 املشرف يطالب سوء عندما األمر يزداد املنتظرة،وقد األهداف حيقق وال بذلك املعلم عمل يتأثر شك بدون       

 لعدم أو الباهظة، لتكلفتها أو وجودها بسبب عدم اقتناؤها يصعب اليت الوسائل بعض بتوفري املعلمني املتسلط

 ميكن فال املدرسي، والكتاب احملادثة وصور كاخلرائط الوقت املناسب يف الرتبوية السلطات طرف من تسليمها

   .وتوتره النفسي ضغطه من ويزيد يرهقه األمر هذا ألن احملادثة أو للتعبري يوميا صورا يرسم أن للمعلم
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 أنه مع املعلم من مسؤولية آنفا،ليست املذكورة والوسائل املدرسي الكتاب كغياب االستثنائية الوضعيات هذه إن

 امللل يبعث هذا امللخصات،كل إمالء أو الرسم،أو السبورة على النصوص تالميذه،فكتابة مع األول املتضرر هو

 يكون للمدرسة ،واحلضور الرتبوية املؤسسات من الكثري ومنتشر يف التعليم ظاهر من التالميذ والنفور نفوس يف

  دروس. من له يقدم ما املتعلم يكره من األسرة،وهلذا بضغط

 : المدرسة داخل العمل ظروف -

  هي: الظروف وهذه تكيفه،عامة وعلى املعلم،خاصة أداء على مباشر بشكل تؤثر املدرسة داخل العمل ظروف إن

 : الدراسة حجرة

القسم  نظافة وحىت السبورة،والتهوية،والتدفئة،واإلضاءة واملقاعد،ومكان كالطاوالت فيها املتوفرة الشروط إن       

التالميذ،  جلوس وضعية على تؤثر قدمية الطاوالت اإلضاءة ضعيفة،أو تكون املعلم،فقد عمل على وموضعه،تؤثر

سوق،حمطة مسافرين،  أمام كوجودها املدرسة مكان التدفئة،وحىت نقص عليها،أو الكتابة السليمة من متكنهم أوال

  .الرتبوي العمل أداء على يؤثر هذا كل الضجيج، يسوده وسط أو

 : المدرسة ساحة

 أن جيب ال اليت حيث أرضيتها من املرحلة،سواء هذه تالميذ طبيعة مع يتساير أن جيب الذي املرفق تعترب      

 واجلمايل، الفين احلس فيهم تنمي جذابة جلدرا�ا برسومات التالميذ طرف من التزيني عليهم،أو خطرا تشكل

 إذا التالميذ منها.إن للرياضة املخصص واجلانب التالميذ ألعمال تكون نتائج اليت اخلضراء املساحات وحىت

 ضيقة ساحة وجود حال يف نشاطهم أما لتجديد مالئما مكانا تكون حاجا�م،فإ�ا تليب الظروف هذه وجدوا

بالآل  القسم،سواء داخل لتفرغ الطاقة تلك يكبتون باللعب،وبالتايل ذوا�م عن بالتعبري للتالميذ تسمح ال فإ�ا

من  له البد املرحلة هذه تلميذ وعمله،ألن ذاته املعلم أداء على ينعكس املفرطة،أو امللل،مما احلركة أو إنضباط

  .باستمرار طاقاته له ددخصائصه،وجت مع تتماشى خمتلفة نشاطات

 : المدرسية المكتبة

 وتقدمي على إدار�ا يشرف و الثانوية أو أو اإلعدادية االبتدائية سواء باملدرسة يلحق الذي املرفق هو        

 مرفقا املكتبة أصبحت الطلبة واملدرسني،ولقد املكّون من املدرسة جمتمع خدمة مكتبة،و�دف إىل أمني خدما�ا

 التلميذ فيها يطالع حيث الرتبوية التالميذ مدعمة لنشاطات التعليمية،وتعترب العملية جناح يف ضروريا،تسهم

 يكتسب كتبها،كما طيات بني التنقل خالل من نفسه عن ويرّوح منها فيها،وحيضر حبوثه يرغب اليت املواضيع

 فيها حيقق قاعة مطالعة مدرسة كل يف وفرتت أن البد ومعارفه،وهلذا خرباته سليمة،يدعم عادات دراسية منها
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 مجيع نشاطات متد أ�ا ذا�ا،ذلك املدرسة وجود من جزءا املكتبة وجود يكون أن الرتبوية،فينبغي حاجا�م التالميذ

 للمكتبة السائد املفهوم رفض املختلفة،ويعين ذلك الرتبوية مواردها خالل من املستمرة الفكرية بالتغذية املدرسة

مهم،حبيث ال  فكري مورد من املعلمني حترم املهم املرفق هذا توفر ال اليت ثانويا.واملدرسة مكانا باعتباره املدرسية

 قد املدرسية املكتبة فإن العلمية.ولإلشارة معلوما�م جيددون واملعرفة،وبالتايل العلم جمال يف يكتب ما إىل يطلعون

  .روح بال هيكل إىل حيوهلا بأمهيتها عدم الوعي وإدار�ا،أو استغالهلا سوء لكن موجودة تكون

  : المعلمين قاعة

 عناء من والرتويح واالسرتاحة بينهم فيما اخلربات دروسهم،وتبادل حتضري يف املعلمني يساعد املرفق هذا إن      

 يف احلاجة عند معلميه عن البحث مدير املدرسة على يوفر لالجتماع مكان هي الفراغ،كما ساعات يف عملهم

 حجرة استغالل املدرس وبإمكان ضرورية غري القاعة هذه املديرين أحيانا،أن بعض يظن متفرقة،وقد أماكن

 خربا�م ويشعره من يستفيد بزمالئه احتكاكه عند املدرس الصواب،ألن جيانب يف اإلدارة،وهذا مكان فارغة،أو

 املعلمني حرمان إىل املستبدة املدرسية اإلدارات بعض تعمد األخرية،وقد هذه متاسك من للجماعة،ويزيد باالنتماء

  .املوضوعية غري األوضاع حول أفعاهلم ردود من فيهم وخوفا التحكم أجل من هذا املرفق من

 :المدرسي المطعم

 أو للتالميذ سواء اليوم ضرورة املرفق هذا وجود ومساء،وبالتايل صباحا األسبوع أيام أغلب يعملون املعلمون    

   عناء عليهم وحيويتهم،وتوفر نشاطهم من خالهلا كاملة جيددون غذائية وجبة بأخذ للجميع يسمح هلم،ألنه

 وكذا احمللية السلطات جهود بتضافر املرفق هذا توفري من بدّ  البدين املرهق،وال اجلهد من التقليل وبالتايل التنقل

 68 املادة يف التكوين و الرتبية بتنظيم املتعلقة 76/35أمرية يف الرتبوية.جاء للعملية خدمة التالميذ مجعيات أولياء

  : يلي ما

 املدرسية واللوازم الوسائل التعليمية ميدان يف الالزمة اخلدمات للتالميذ املدرسية االجتماعية اخلدمات تضمن "

 ). إن36، ص76-75وصل،عام  مهزة واإلسعاف الطيب."( جملة والرتويح واإلسكان والكساء والتغذية والنقل

 وعدم السريعني واالنفعال وحىت اهليجان واإلرهاق بالتعب فيشعرون سويا واملعلمني التالميذ على يؤثر املرفق غياب

  الطويلة. واملتابعة الرتكيز على القدرة

  التنمية المهنية للمعلم (التكوين)-8

مع العلم أن هذه ، للمعلمينوالتنمية املهنية والتدريب ل مفهوم التكوين  مع مفاهيم التأهييتداخل       

والذي يقتصر على اإلعداد التربوي  -المعلمين ل المفاهيم تصب كلها في إطار واحد : بحيث يعني تأهي
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ل يتطلبه التأهيوكلما تقنيات التربوية التزود بمعارف نفسية وتربوية وممارسة التربية العملية واستخدام ال- فقط

، اإلعداد العلميل قد يشمل وذلك لتحسين نوعية.وقد ال يقتصر على اإلعداد التربوي فقط بئي،األداي التربو

معلمي التعليم األساسي في معاهدنا ل لكن من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى كما يحدث في برامج تأهي

مين فهو  يطلق على تلك العمليات النمائية التي يتلقاها المعلم أثناء التكنولوجية.أما عن مصطلح تدريب المعل

االجتماعي والتقني التطور الخدمة لضمان مواكبة التطور الذي يطرأ على المناهج وطرق التعليم نتيجة 

ماته ملعلو التدريب عملية تنمية مستمرة لمفاهيم المعلم ومهاراته في األداء وتنمية يصبح وبهذا المعنى ،المستمر

  وقدراته في إطار محتوى تربوي فكري وأساليب تعليمية حديثة .  

 :التكوين تعريف- 8-1

ما."(املركز الوطين  ميدان يف املكتسبة التطبيقية و النظرية املعارف جمموع"أنه للرتبية على احلايل القاموس يعرّفه

  274) ص1998للوثائق الرتبوية، الكتاب السنوي،

 على احلصول يتيح أن املستويات ومهمته مجيع على املربني جلميع مستمرة عملية التكوين "زرهوين الطاهر تعريف

 املريب واهلدف �ا يقوم اليت بالرسالة الكامل والوعي الكفاءة والثقافة من مستوى أعلى واكتساب املهمة التقنيات

، 1994لعملهم."(الطاهر زرهوين، مةالالز  واملعارف املعلومات إكسا�م للرتبية،هو املوظفني التابعني تكوين من

  .274) ص

 :المعلمين تكوين أهداف -8-2

 : ومتعددة  عديدة، املعلمني تكوين أهداف إن

 .منها واجلديد املزيد إىل املدرسني وحاجة العاملية باملعرفة اللحاق -

  .الرتبوي التجديد مطالب مع التكيف -

 .الرتبوية العملية فهم من املعلم متكني -

 .الطفل فهم من املعلم متكني -

  واحتياجاته. ومشاكله ا�تمع فهم من املعلم متكني -

 :يلي فيما األهداف هذه تفصيل وميكن 

  :من خالل ذلك ويتم فيها، واإلبداع مهنته يف التحكم من متكنه تربوية لثقافة املعلم اكتساب -

 .التعليمي الواقع يف استثمارها و التدريس طرق خمتلف على الّتعّرف-

 .واستعدادا�م وميوهلم ودوافعهم وحاجا�م املتعلمني خصائص على الّتعرف-
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     موضوعيا تقوميا التلميذ أجل تقومي من املدرسية االختبارات بناء وكيفية الرتبوي التقومي طرق على الّتعّرف -

  .وشامال

 .ناجحة بطريقة وكيفية استعماهلا التالميذ مدارك توسيع يف ودورها التعليمية الوسائل أمهية على الّتعّرف-

  على توظيفه. التالميذ حتفيز استثماره، وكيفية املدرسي الكتاب أمهية على الّتعّرف- 

  .التدريس عملية الفعالة يف غري والطرق السلوكات بإبعاد له تسمح اليت الراجعة بالتغذية املعلم تدعيم-

 .باستمرار املعلومات وجتديد الرتبوي التطور مواكبة -

  .مستقبال عامة ا�تمع وعلى التالميذ خاصة على ذلك وتأثري فصله يف به يقوم ما وبأمهية بدوره املعلم توعية -

  :فيما يلي تتجلى و ومداركه النظرية معارفه من توسع وأكادميية عامة ثقافة اكتساب –

 .الرتبوي عمله يف واستثمارها أحداث من حوله يدور ما على املعلم اطالع -

 املعلومات جيعل ما وهذا أو أدبية علمية أو دينية كانت بتدريسها،سواء يقوم اليت للمواد النظري البعد اكتساب-

  .مصداقية أكثر يقدمها اليت

  :   التكوينأسس-ـ8-3

يتطلب التعرف على األسس الصحيحة لتكوين ، أو أثناءهل مباشرة العمل إن التكوين الجيد للمعلمين سواء قب

  هذه األسس لخصناها في التالية العناوين :  ، لمعلم والتي يجب مراعاتهاا

  :  تتلخص هذه األسس في النقاط التالية:   لبيداوجيةااألسس  -

وذلك بتكوين قاعدة صلبة تكون لهم حجر األساس في ،الالزمة للحياة العمليةحلقائق تزويد المعلمين  با - 

ية إلثارة بولنظريات وطرق التدريس ومجموعة من التقنيات الترعن طريق تزويدهم بأحدث ا،الحياة المهنية

إضافة إلى تمكينهم من بعض الحقائق المتعلقة بالتربية ، انتباه التالميذ وتوجيه نشاطاتهم واكتشاف صعوباتهم

والمهارات ،البيداغوجي بهال التكفل وأساليب التعرف عليها وكذا وسائ،كموضوع صعوبات التعلمصة الخا

والتدريب على قيادة ،لتي تساعدهم على القيام ببعض الفعاليات األساسية كالتخطيط لعملية التعليمالالزمة ا

  الصف...  

هذا التقويم هو الذي يقودهم إلى ،موضوعيةل إكساب المعلمين القدرة على تقويم العملية التربوية بك - 

فاألسس البيداغوجية ،وبالتالي إلى تصحيح مسار النمو والتعلم لديهم،تشخيص مواطن الضعف لدى التالميذ

ؤية التربوية من الراإلنسان المعتمدة  في تكوين المعلمين تنطلق من فكرة أن التربية عملية شاملة تمكن 

  للقضايا.      الكلية 
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، هي وثيقة الصلة بهال أهمية عن األسس البيداغوجية بل : إن األسس النفسية للتكوين ال تقالنفسية األسس -

فمن أهم هذه األسس المراد تحقيقها في تكوين ،ا لجوانب التي لها صلة بالتعلمل كل باعتبار أن التكوين يشم

  المعلم:  

ألنه بقدر ما يكون المعلم على دراية ، نموه المختلفةل كينه من فهم التلميذ الذي يقوم بتعليمه ومراحتم  - 

، في الصف الدراسيم بقدر ما يستطيع التحك،وعلى معرفة بقدرات التلميذ واستعداداته وميولهحل بتلك المرا

تزويد المعلم بمعارف ل ويضمن إلى حد ما النشاط اإليجابي من طرف التلميذ وهذا كله يكون من خال

مرحلة نمائية وما تتطلبه من ل والوقوف عند خصائص ك،نفسية تهمه في مستقبله المهني من نظريات النمو

  أنشطة . 

ما تتطلبه من رعاية وبعض مظاهر اإلضطراب التي يمكن أن تحدث في النمو معرفة تمكين المعلم من  - 

  ا اإلضطراب في النمو. عن طريق توظيف أساليب تربوية تتماشى وهذخاصة،

الصف ل تمكين المعلمين من تطبيق سيكولوجية الفروق الفردية داخل ومن األسس الهامة في هذا المجا- 

تلميذ باعتباره شخصية تختلف في ميولها ل مع كل هذا المبدأ السيكوتربوي يقوده إلى التعام،الدراسي

 واإلهتمامات بتنوع التلميذ.  ل تنوع الميوودرجة استيعابها وفهمها عن شخصية تلميذ آخر وبالتالي ت

 :التكوين أنواع -8-4

 :مها أساسيني منطني إىل التكوين ينقسم

  األولي أو الخدمة قبل التكوين- 8-4-1-

 بلد البلدان.فكل باختالف خيتلف و التدريس، مهنة يف قبل الشروع املعلم يأخذه الذي األويل التكوين هو       

على  حصوهلم بعد املعلمون يلتحق فرنسا فيه.ففي السائدة الرتبوية الفلسفة إىل املعلمنيتكوين  سياسة يـُخضع

 اليت السنوات من عدد زائد  البكالوريا :الصيغة إن" :سنتني،يقول مياالريه ملدة ليتكونوا باجلامعة البكالوريا شهادة

 طالب يكن املاضي،مل السنوات،يف عدد حتديد حيث نقاش من موضوع األكادميي،ليست اإلعداد مستوى حتدد

 باخليارات فقط يتعلق ال السنوات عدد اجلامعة،فتحديد يف متهيدية سنة حيتاج ألية االبتدائية املعلمني دور

 ).115، ص1977واالجتماعية..."(غاستون مياالريه ، االقتصادية بالضغوطات الرتبوية،بل أيضا

 خبطوات اخلدمة،وتقدمت قبل املعلمني تكوين يف النقص هذا استدراك إىل البلدان من بالكثري دفع ما وهذا      

 يف الرتبية كليات تفويض بضرورة وتدريبهم بإعداد املعلمني اخلاصة الدراسات أوصت املتحدة الواليات جبارة."يف

 عن وتنفرد طاقتها حتشد الدامنارك جند اخلدمة،وهنا قبل املعلمني تدريب على برامج والفين األكادميي اإلشراف
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 به قامت العمل املعلمني ونفس جامعة عليها العامل،أطلق يف نوعها من جامعة أول بإقامة العامل بقية دول

 25) بدون تاريخ،ص (عبد القادر ميسوم، "االسرتالية. اجلامعات

 على املباشر ثريهملتأ املعلمني نظرا تكوين ملسألة املتقدمة البلدان توليها اليت القصوى األمهية بوضوح وتتجلى    

مستوى  لتحسني العربية البلدان بعض مسارها على قد سارت و الرتبوية، املنظومة جناح ومدى بل التعليم، نوعية

  :يلي فيما ويتمثالن التكوين اجتاهني مناعتمدت  بإعدادهم.حيث  تتكفل كليات الرتبية أصبحت املعلمني،إذ

 :يشمل و تقليدي اتجاه -

 على ويتحصل والثقايف والرتبوي األكادميي اجلانب يف سنوات 5 أو 4 الطالب فيه يعد الذي التكاملي الّنظام

  .الرتبية علوم يف جامعية درجة

 دبلوم على سنتني وحيصل أو سنة ملدة األوىل اجلامعية املرحلة على حصوله بعد الطالب يعدّ  الذي والنظام

  .التدريس

 :يلي فيما يتجلى و حديث اتجاه -

 .املهنية حياته طوال تدريبه يستمر و اخلدمة قبل املدرس الطالب يعد -

 .ضرورية أدائية أو سلوكية تعليمية مهارات املعلم الطالب اكتساب -

 إعداده. بربنامج الصياغة املتعلقة يف واملشاركة التعليمي التعليمي املوقف يف للطالب املشاركة فرصة إتاحة -

 .املعلمني إعداد لتحسني توظيفها أو امليدانية الدراسات و البحوث نتائج استثمار -

 السياسية اإلرادة قطاعات خمتلفة،وتكون فيها متكاملة،تشارك إسرتاتيجية أصبح املعلمني تكوين أن ندرك هنا ومن

 اليت امسةاحل العوامل من والثقافية االقتصادية واالجتماعية يف التنمية عامة خاصة،والرتبية املعلمني بدور واإلميان

من  بأجيال نغامر أن املعقول غري من وأنه العمل، مناصب تقلد قبل وتدريسهم تكوين املعلمني فعالية من تزيد

 .التدريس مهنة حنو اجتاها�م وال مستواهم نعرف ال مبعلمني التالميذ

وكفاء�م،      املعلمني أداءمستوى  من الرفع املعلمني،يف تكوين معاهد أمهية بوضوح تبني الدول هذه جتارب إن     

 إن عامة،بل الرتبوية املؤسسة وعلى خاصة على املتعلمني بالضرورة ينعكس مما عالية تعليمية مهارات واكتسا�م

يتقلدو�ا  سوف اليت الوظيفة وأمهية املتكونني،حبساسية التدريس،ويبصر مهنة االجيابية حنو االجتاهات يولد التكوين

 عن وجود 1992يف سنة وآخرون الرمحن عبد ،وشفيق 1989سنة أمحد بدرية دراسة أكدت السياق هذا يف

 العملية جناح يف فعال أثر له كان التدريس،مما مهنة حنو اجتاهات واكتساب الرتبوي التأهيل بني موجب ارتباط

  املنشودة. أهدافه وحتقيق التعليمية
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 املعلمني تكوين ملعاهد كان االلتحاق عامة الثالث العامل وبلدان خاصة العربية البلدان من الكثري يف أن جند وهلذا

 املردود على أثرت سلبية بنظرة التعليم مهنة طبع حمدودي املستوى،مما الطالب بعض �ا يلتحق حيث بسهولة يتم

 يف التعليم رغب من كل على باالعتماد غريها و اإلسالمية البالد يف الرتبوية النظم من اكتفى الكثري لقد"الرتبوي.

 أن التعليم على املشرفون التعليم،إن حاول غري يف للتوظيف جماال جيد مل من يؤوي التعليم حقل صار حىت

 املعارف من بالضروري إسعافهم قصد املدى بتدريبات قصرية تأهيل بغري التعليم على املقبلني هؤالء يساعدوا

 فقد الكم ناحية من فراغا تسد إن املعلمني،فهو طلب كثرة ملواجهة احلل إىل هذا اللجوء البيداغوجي،فإن لألداء

 )141 ،ص1989(عباسي مدين، "النوعية. الناحية من سحيقة هوة شكل 

 على أثرت ككل كما الرتبوي النظام على وخيمة عواقبها وكانت عدة، لسنوات السياسة هذه استمرت لقد     

 سياسة أية إلجناح الضرورية اإلمكانيات والقدرات ميلك ال -املعلم– األساسي املنفذ دام إصالح،ما بادرة كل

 الدراسات، التالميذ،ومن هذه حتصيل زاد وتأهيلهم املعلمني مستوى زاد كلما أنه البحوث كل بينت تربوية.ولقد

 املعلمني،توصلت تدريس وطرق حتصيل التالميذ بني الوثيق االرتباط تبني اليت1978سنةHusen هيوسن دراسة

 :اآلتية االستنتاجات إىل

  .طالبه حتصيل وحتسني إدارة الصف على قدرته تدريسه،زادت مبوضوع ومعرفته املعلم خربة زادت كلما -

 إىل وصوهلم احتمال اختبارات التحصيل،زاد يف املتضمنة واملهارات املعلومات لتعلم الطالب فرصة زادت كلما -

  أعلى. حتصيلية مستويات

مكونيه،  وأهدافه ومستوى التكوين حمتوى معرفة دون املعلمني لتكوين معهد إنشاء أو فتح ميكن ال وهلذا      

 على النظري اجلانب يطغى قد صوري هزيل،أو بشكل لكن الشروط هذه تتوفر املتخرجني.فقد تقومي وطرق

 بشكل بواجبه القيام على تساعده اليت كفيلةال امليدانية التجربة ال ميلك وهو الطالب يتخرج امليداين،حيث اجلانب

 الدروس إلعطاء املعلمني،و�يئتهم إعداد يف طرقنا أن يف خيرج بقناعة،تتمثل املعلمني لعمل متتبع كل واقعي.إن

 عن جتارب البعد كل بعيدة أخرى حاالت جمدية،ويف غري احلاالت أغلب يف طرق قاعات الدرس،هي داخل

 العملية.إنّ  واملمارسة نظرية التدريس بني هوة بوجود غالبا يفسر هذا اجلدوى عدم واحتياجا�م.إن املعلمني

 حاالت على مباشرة الرتبوية املبادئ تطبيق من متكن وإعداد املعلمني الرتبية معاهد يف ودراستها احلاالت استخدام

 متنوعة. مدرسية أوضاع يف الطلبة تفيد اليت استخالص األحكام ملموسة،ومن

 تكوينا يتلق ومل مبن يدرس املعلمني،فكيف إعداد لطريقة النقد هذا توجه متطورة ببلدان يتعلق األمر كان إذا     

 مطبقني معلمني طرف من تقدم منوذجية مبتابعة دروس اكتفى أو املعهد من خترجه رغم منه القليل تلقى أو أصال
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 إحضارهم قبل التالميذ يدرب وأحيانا مصطنعة بطرق تقدم الواقع التعليمي،حبيث على احلاالت أغلب يف تعرب وال

 أن عالية  تعليمية تقاليد تضع وأن أكفاء عليه مربون يشرف أن جيب املعلمني تكوين دور للدرس النموذجي.إنّ 

 أي وإلجناح وانشغاالته حاجاته حيقق املرتبص وحىت والبعيد واملتوسط القصري املدى على واضحة سياسة له تكون

 :اآلتية األسئلة عن اإلجابة من بد ال هذه املعاهد وضع قبل تعليمي.وهلذا إصالح

 ومدته؟ التكوين حمتوى هو وما نكّون؟ نكّون؟ وملاذا وكيف نكّون؟ أين

 إعداد هو التكوين اهلدف من كان التكوينية،فإذا للعملية العريضة اخلطوط وضع ميكن التساؤالت هذه خالل من

 بعض حتقيقها،يلخصها جيب اليت اإلجرائية حتديد األهداف فينبغي التدريس مبهنة لاللتحاق وحتضريهم املعلمني

 :اآلتية النقاط يف الباحثني

  .للتدريس األساسية إلكسا�م املهارات الرتبية كليات خرجيي غري من اجلدد املعلمني تأهيل العام اهلدف -

 :فهي اإلجرائية األهداف أما

 .التخصص مادة تناسب تدريس أساليب ميارس -

 .للتعلم التالميذ دافعية يثري -

 .للتالميذ التعليم مصادر من ينوّع -

 .الفصل إدارة حيسن -

 .تعلمهم أمناط يف الفروق ويراعي املتباينة التالميذ قدرات مع يتفاعل -

 .التالميذ حتصيل وتقدم تقيس مناسبة تقومي أساليب يستخدم -

 :يلي فيما تتخلص جيدها اإلجرائية األهداف هلذه املالحظ و

 عن عجز املتعلمني جهل طبيعة إذا املعلم ألن الفردية فروقهم ومراعاة دوافعهم وإثارة املتعلمني خصائص معرفة -

 وتبادل اتصال عملية خصائصها أ�ا من العملية التعليمية ألنّ  هلم املعلومات إيصال يف بالتايل فهمهم،وفشل

 .... ا�سمات و واألفالم والصور والرسوم األلفاظ املدرس والطالب،ووسائلها اطرفاه يكون املعلومات

 تعليمية مادة لكل الطريقة املناسبة باختيار وذلك السابق اهلدف لتحقيق املختلفة التدريس طرق على الّتعرف -

 نشاطه توجيه هلدف تدريس طريقة عادة أخرى،خيتار املدرس جهة من املتعلمني خصائص جهة،ومراقبة من

 تنميتهم. و تكوين التالميذ ورائه من يهدف التعليمي،الذي

 كيفية بناء االختبارات،وإمجاال وكيفية التقومي أنواع و مراحل خمتلف مبعرفة وذلك املناسب التقومي استخدام -

 التعليمي،فالتقومي النشاط �اية بعد أو أثناء أو سواء،قبل الرتبوية لألهداف التالميذ،وحتقيقهم تقدم مدى قياس
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 كان مهما تعلم كل أن اختبار،حيث أو مراقبة وسيلة يكون أن الرتبوي،قبل النفسي املسار مظاهر من مظهر هو

 على املشرفون بدقه،وعرف التكوين هدف حدد يتحصل عليها فإذا اليت النتائج املفحوص عرف ويتطور،إذا ينمو

 اليت املالئمة  املناسبة الربامج وضع من عليهم البد التكوين؟ هذا من وماذا ينتظرون يكونون؟ الرتبية،ملاذا قطاع

 ميزانية القطاع.وقد كاهل يثقل تربويا إهدارا الربامج،وتصبح هذه تفشل ال حىت التكوينية العملية تتساير مع

 العملية اخلربات األداء،وإن من مستوى أفضل للحصول على اجيابية اجتاهات بتنمية املعلمني إعداد برامج اهتمت

 يف الوضوح من الكايف القدر هلا يوفر مل إذا املتدربني املعلمني على سلبية ترتك أثار أن ميكن املعلمني إعداد يف

 اجليد. واإلعداد واإلشراف اهلدف والتنظيم

 نعدّ  قد ناالعملية التكوينية،ألن على املشرفني أو املكونني اختيار هي أمهية ذات نقطة إىل الباحث ويشري     

 يف هؤالء ضعف على قلقها أبدت اليت املكونني اليونسكو موضوع شغل وقد ينفذها من جند ال ولكن الربامج

 تكوين إن .raymond lally : " اليل راميون التكوينية.يقول فشل العملية إىل يؤدي البلدان،مما من الكثري

بني  للتعاون األوىل املشاريع حتضري منذ أقر�ا املسألة هذه إن....اليونسكو انشغاالت يعد من املعلمني مكوين

 حيظ مل املكونني تكوين املعلمني،ولكن لنقص السريعة املعاجلة اقرتحت االستقالل،واليت احلديثة والدول املنظمة

 raymond Lally, 1982, P3 ). (".كاألول اإلستعجايل بالطابع

 معقدة املسألة وهنا جند نكون؟  أين التوضيح أيضا جيب نكون؟ ملاذا التكوين،أي من الغرض وضحنا فإذا      

 بدور اكتفى من فهناك مدته،  مكان التكوين اختيار يف بلد لكل والسياسية االقتصادية الظروف أثرت حيث

 األخرية هذه وأصبحت باجلامعات أحلقهم من هناك الرتبية، مباشرة بكليات املعلمني أحلق من املعلمني،وهناك

 للتكوين. ومهة حتفيزا يزيده أن شأنه من قوقعته من املعلم خروج ألن البلدان، من يف الكثري املعتمد املكان

 إن : اآلتية إىل النتيجة وصلت حيث ،1993سنةrobert cousoir et alla north دراسة أثبتته ما وهذا

 املدرس العملية،فتفاعل خرباته توثيق من عمله وأمكنه يف الثقة املبتدئ للمدرس أعطى قد باجلامعة املدرسة ربط

 .التعليمية التدريسية العملية يف واملتطورة اجلديدة اخلربة املبتدئ إكساب املعلم شأنه من اجلامعة أساتذة مع

 نفسه املتخرج جيد املعلم ال حىت امليدان يف املعيشة التعليمية باحلقائق يرتبط أن فيجب التكوين حمتوى أما

       اجلانبني:النظري على تركز أن البد فربامج التكوين امليدانية،هلذا احلقيقة مع ال تتناسب وخربات مبعلومات

الذي  املطبق املعلم املشرف،أو من املمارسة،بتوجيه يف املرتبص للمعلم يتيح الفرصة أن جيب األخري والعملي،وهذا

 هو شيء كل قبل و املعلم أكثر إليه حيتاج ما إن "الفعال. التدرب على مساعد�م  املعلمني توجيه على يسهر

 تنشيط و املبادرات واختاذ البيداغوجية املالحظة والشجاعة على للتمرن املنشط)، دور(التعليمية باألفكار تزويده
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غاستون ( "والرسكلة التكوين أشكال من شكل اجلماعي آخرين،فالعمل مع،معلمني اخلربات وتبادل ا�موعات

 115). ،ص1977مياالريه،

 ملا مغاير واقع يصطدم مع ال حىت حيتاجها اليت الواقعية والكفاءات املهارات املعلم يكتسب أن يعين وهذا      

 على مضى التكوين برامج كانت إذا اجلدوى السيما عدمية تعلمها اليت املعلومات تكوينه،وتصبح أثناء تعلمه

 بعض عنه عرب ما الرتبوي،وهذا أدائه على بالضرورة تنعكس صعوباتلديه  فتولد تتجدد، طويلة،ومل مدة إعدادها

 من أنفسهم،فهم يشتكون املعلمني عن صادرة فهي األخرى الشكوى أما...املعلمني إعداد من دور املتخرجني

 الدرس،وليس حجرة يف فعال حيدث تدريسية،وبني ما وأساليب نظريات من وتعلموه درسوه ما بني فجوة وجود

  التدريب. يف درسوها اليت والنظريات األفكار توظيف باستطاعتهم

  الخدمة أثناء التكوين-8-5-

 ضرورة التعليم ملهنة واملهن،فإنه يشكل الوظائف مجيع يف وحقيقة الزمة، ضرورة اخلدمة أثناء التدريب كان إذا     

 التكوين هذا سريع،ويعترب بشكل املناهج فيها واملعارف،وتتغري التقنيات فيها تتطور التدريس مهنة إحلاحا،ألن أكثر

 امللتقيات، طريق عن يتم التقاعد،وهو إىل ترسيمهم تاريخ من املرمسون تكوين يتلقاه وهو مستمرا مهنيا تكوينا

،الكتاب  الرتبوية للوثائق الوطين ( املركز:يلي ما إىل اخلدمة أثناء التكوين والندوات،والرتبصات،وغريها...ويهدف

  )  10ص ،1998السنوي،

 .واألكادميي املعريف التحصيل ناحية من األويل التكوين يف النقص تعويض -

 . بيداغوجي خاص تكوين أي دون مباشرة توظيفهم مت للذين تربويا املؤهلني غري املدرسني تأهيل -

 .للمدرسني األكادميية املعارف وحتديث تعميق -

 . مستويا�م حتسني قصد املدرسني لدى الذايت التكوين حب تنمية -

 الرتبوي النظام تدخل على أو تطرأ أن املمكن من اليت واإلصالحات للتغيريات واملستجدة، املدرس حتضري -

  :يلي ما مراعاة ينبغي اخلدمة أثناء التكوين أن إىل اإلشارة ميكن تقدم ما خالل ومن

 املستجدات، الرتبوي وعلى النظام تطور على دوما مطلعا املدرس يكون حبيث ر ا مستم التكوين يكون أن -

  .فيه يتحقق الذي التقدم وعلى

 كهم، أسال على اختالف املدرسني الرتبوية، العملية يف املشاركني مجيع اخلدمة أثناء التكوين يشمل أن -

  .... الرتبويني واملشرفني واإلداريني، ومستويا�م،
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 حسب على مدروسة بإحكام تكوينية خطة وضع يف والتعليم الرتبية، ميدان يف العاملني هؤالء يشرتك أن -

 .ومحاس حبيوية، اخلدمة أثناء التكوين هذا على يقبلوا حىت أنفسهم املدرسني احتياجات

 :يلي كما فيتم املستمر التكوين هذا وسائل أما

 كان ٕواذا متطور وجمرب، حكيم مدير مع عمل إذا كثريا يستفيد أن املتدرب للمعلم ميكن :المدرسة مدير-

 عملهم،ويتخلون يف احلماسة حمل وحيل الفتور يتقاعسون، اجلدد املعلمني جيعل تصرفه ذلك،فإن عكس املدير

 تكوين يف املدير يعتمدمها أساسيني أسلوبان وهناك املبادرة، واإلبداع، روح فيهم التطور،وتقتل عن تدرجييا

  :املدرسني

 .الفردية املقابلة �ا امللحقة واالجتماعات الصفية، كالزيارات :الفردية األساليب -

 وتبادل دروس منوذجية، خالهلا تقدم اليت الرتبوية والندوات املدرسني، هيئة كاجتماع :اجلماعية األساليب -

  .إشرافه حتت املدرسني واليت تكون بني الزيارات

 تقع اليت األخطاء يف تصيد الرغبة تشغل ما أكثر ذهنه املدرسة،وتشغل يزور الذي املفتش صورة إن" :لمفتشا-

 زيارة تكون أن وينبغي اجلميع، أذهان من ختتفي متاما أن جيب الصورة املعلمون،هذه فيها يقع أو اإلدارة فيها

 يتعرض ما على التغلب يف املعلمون منها يستفيد فرصة تكون للمدرسة،وهليئة املعلمني،وأن حقيقيا كسبا املفتش

 املفتش الطويلة،وما خربة من استفادوا ما بفضل ملموسا حتسنا أحرزوا أ�م بعدها ويشعرون من صعوبات عملهم

 إىل التكوين،باإلضافة أجهزة جهازا من التفتيش جهاز يكون الشكل هذا وعلى.بناءة مالحظات من إليه استمعوا

 )420 ص ،1977، آدم حممد سالمة توفيق ، وتقومي"( حداد متابعة جهاز كونه

 التعليم، يف رغبته وعلى جدية املعلم على دليل الرتبوية والندوات امللتقيات حضور إن :الرتبوية والندوات امللتقيات

 اليومية أعماهلم يف املعلمون يصادفها اليت خمتلف املشكالت اخلربات،وتناقش تبادل يتم امللتقيات هذه ففي

 عدة الذايت التكوين املستمر،وقد يشمل التكوين يف كبري بقسط تساهم جديدة صيغة تعترب :الذاتي لتكوينا- 

 مبساعدة التعليم املستقلة،أو الدراسة الذايت أو التعليم املصطلحات،وهي من العديد لتداخل مفاهيم،نظرا

 حد يف متكامل نظام منها كل تعترب بالغري،وقد االحتكاك املطالعة، أو طريق الذاتية،عن الثقافة الكمبيوتر،أو

 إرادته بواسطة فرد أو األفراد من جمموعة إليه تتوصل ثقايف إثراء هو الذايت أو التعليم الذايت التكوين ذاته،إن

 على باالتكال معلوماته حتديث أجل من للفرد القدرات الذهنية على يعتمد دائم فردي جمهود اخلاصة فقط،وهو

  .باستمرار مستواه وحتسني معلوماته جتديد أجل من فيه يتخبط الذي الروتني وحماربة نفسه
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 :التناوبي التكوين-8-6-

 للقطاع، اآلنية والعاجلة احلاجات سد أمهها من أسباب لعدة الرتبوية اجلهات إليه تلجأ التكوين من نوع هو      

 إىل يوجه مث وجيزة، لفرتة خمتص معهد يف الدراسة إىل املرتبص فيه ويعَمد.التكوينية العملية يف املايل واالقتصاد

 إليه جلأت وقد.آن واحد يف التطبيقي  النظري بني جيمع الدراسية،أي السنة طوال العملية هذه تستمر امليدان،و

 منه واملقتصدين،واهلدف العاّمني واملراقبني والنظار التعليم،واملدراء مفتشي من اإلداريني بعض الرتبية،لتكوين وزارة

 الرتبية وزارة وضحت قدو  .امليداين الواقع على قرب عن والتعرف املهنة ملمارسة الضرورية على املعارف احلصول

 :يلي كما األهداف هذه

 .التكوينية املؤسسات هلياكل العقالين االستعمال و للتكوين املستمر التحسني يف الرغبة -

  التسيري. و اإلدارة أسالك ملختلف النوعية و الكمية القطاع حلاجات االستجابة -

 : المعلم إعداد مجاالت- 8-7

 كذلك وسيظل اآلراء ضحية اختالف اآلن حىت زاال ال املدرسني ملختلف الالزمني ونوعه اإلعداد قدر إن       

 بالنسبة معادلة تكون أن جيب االبتدائي بالنسبة للتعليم التكوين مدة أن يرى من الزمن فهناك من طويلة مدة

 حبسن التكوين،ولكن مبدة عالقة له مصنوع،وليس وليس مفطور أن املدرس فريى اآلخر البعض الثانوي،أما للتعليم

 أن يقوم ميكن فرد أي للمجتمع،وأن بالنسبة القيمة عدمية مهنة التدريس مهنة أن يرى والفريق األخرى االنتقاء

 بامتها�ا يسمح ال أن ا جيباإلطالق،لذ على املهن أصعب من هي التدريس مهنة أن اآلخر البعض يرى �ا،بينما

 -مهنة أل�ا ذلك أصعبها املهن أشق من التعليم مهنة أن شك وثقافية ال علمية،ومهنية، مؤهالت حيمل ملن إال

 إذا أحسن بأسرها األمم �ضة فبيده منزلة، مكان،وأجل أرفع يف املعلم تضع الدول مجيع فإن ومن هنا- البشر بناء

 .رسالته تأدية يف �اون إذا األسفل إىل األمم تنحدر رسالته،وبيده تأدية

 : التالية اجلوانب يتضمن أن بد ال اإلعداد نظام إن       

 للمعلم) (و المعرفي األكاديمي اإلعداد -1- 8-7

 تدريس وأساليب املعلمني، وإعداد الرتبية كليات داخل الطالب يدرسها اليت الدراسية املقررات جمموعة تعترب      

 –موضوعا�ا بعض أو –املقررات هذه لتدريس مثل أكادمييا إعدادا إعداده عملية هي املقررات هذه وتقومي

  يف واملتمثل العام اهلدف خالل من األكادميي اإلعداد قيمة معلما،وتربز ويصبح الكلية من يتخرج عندما لتالميذه
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اليت  الدراسية املواد أو الدراسية املادة أساسيات،ومفاهيم،وحقائق كامال تفهما املعلم الطالب يتفهم أن

 املستقبل. يف تدريسها يف سيتخصص

 إىل حيتاج أنه من الضروري أن جند لذلك الدراسية املواد مجيع تدريس عن مسؤوال االبتدائية املرحلة معلم إن       

 ترتبط املعلم كفاية هنا فإن ومن.املتوسط،والثانوي يف زميله حيتاجه عما للتعّلم أكثر جماالت يف أوسع خلفية

 مبدى اإلعداد هذا يعطيه ويرتبط ال الشيء فاقد متطورة،ألن علمية عليه من معرفة حصل ما مبقدار وثيقا ارتباطا

 معهم وأن يثري وضوح، يف يدرسو�ا اليت موادهم يقدموا التخصص،وأن مادة من التام التمكن املكونون على قدرة

 أن جيب عملية،كما بتطبيقات،وتدريبات النظرية وحقائقه أفكاره يربط أن بجي كما املناقشات واحلوارات

  .نظريا،وعمليا درسه مما متمكنا املعلم أصبح أن يطمئن جيعله مما التقومي أساليب معهم يستخدم

 :منها و كثرية فهي للمعلم األكادميي اإلعداد معوقات أهم أما

 يتصف أن الواجب على الشروط تتوفر حازمة،وال غري بالتكوين اخلاصة املعاهد �ذا االلتحاق أو القبول شروط -

 اجلوانب دون مراعاة املعلم للطالب التحصيلية أساس الدرجات على االنتقاء يتم ما غالبا املستقبل،ألن معلم عليه

 اخل... املهنة إىل ميوله الشخصية، الديين،مساته أو اجلانب العقدي مثل شخصيته من األخرى

 .استقرارها وعدم املعاهد، هذه يف التكوين مدة تذبذب -

 والتعليم ميدان الرتبية يف الركب ملسايرة املعاهد هذه يف املكونة لإلطارات الرسكلة أو التكوين عدم -

 املظهر شكلية وبناء وأن الدورات التدريسية جدي، ميداين تطبيقي إعداد يسايره ال للمعلم األكادميي اإلعداد -

 إىل تفتقر أ�ا للمعلم،كما املختلفة تنمية الكفاءات يف ملموسا عائدا حتقق وال كبري، حد إىل اجلوهر خاوية

 حتقق مل واليت منها اليت حتققت األهداف ملعرفة فعالة تقومي أساليب

 . املعلم إعداد يف املتطورة التعليمية الوسائل استخدام عدم -

 .املوضوعية إىل تفتقر املعلمني بتكوين اخلاصة املعاهد يف املستخدمة التقومي أساليب -

 : للمعلم المهني اإلعداد -8-7-2-

 أصول يف املستقبل معلم حيتاجها اليت العالية واملهارة الصحيحة املعرفة اكتساب هو للتدريس املهين اإلعداد "إن   

 أهدافها وحيقق التعليم عملية يف الناجح الفعال من التعامل يتمكن حىت وأساليبها وأوضاعها التدريس مهنة

 النفس،وأيضا وعلم الرتبية علوم ،يف النظرية املهنية بالدراسات متعلقا جانبا نظريا اإلعداد هذا املنشودة،ويشمل

). 79ص1996التجربة."(علي راشد، حمك على مهاراته و قدراته العملي،ويضع بالتدريب عمليا متعلقا جانبا

   التقدم دعم هذا وقد سريعة خطوات للمعلمني املهنية الرتبية خطت املاضية األربع أو الثالث أن احلقبات بالرغم
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 التعليم، عملية مثل مشكالت على والبحوث الدراسات مئات أجريت النفس،وقد علم جمال يف بالبحوث

 بعيد حد إىلتساعد  الدراسات هذه وكل املنهج وتنظيم التالميذ، تقدم تقومي التالميذ،وطرق بني والفروق الفردية

 اهتماما أكثر ويكونوا أكثر مهنية مطالبون بدراسة االبتدائية املرحلة معلمي أن وخاصة للمعلم، املهين اإلعداد يف

 يقف الذي األكادميي اإلعداد يشمل املهين اإلعداد أن تقدم نالحظ ما خالل ومن .وبالطرائق الطفل نفس بعلم

 1996يلي(علي راشد، ما يعرف أن املهين إعداده أثناء يف املعلم على هذا ضوء املدرسة.وعلى املواد مستوى على

 )80ص

  .إعداد األجيال يف عملها أثناء حتقيقها إىل الرتبية تسعى اليت الشاملة الرتبوية األهداف معرفة -

 . وحاجا�م واهتماما�م، ميوهلم، حيث من املتعلمني خصائص على التعرف -

 : يلي فيما وتتلخص احلديثة ةالرتبوي باألساليب اإلملام -

  . للدروس اجليد اإلعداد- 

  . عالية بكفاءة واستخدامها التعليمية، الوسائل اختيار كيفية- 

 - . طبائعهم اختالف على التالميذ مع التعامل كيفية- 

 - . تواجهه اليت املشكالت حل على القدرة- 

  . تالميذه تقومي على القدرة- 

 - . ناجحة اجتماعية بعالقات القيام على القدرة- 

 : للمعلم الثقافي اإلعداد -8-7-3-

 مجيع من – اجتماعية أية مجاعة أو – ا�تمعات من جمتمع �ا يتميز اليت املركبة السمات جمموع هي "الثقافة     

 أساليب أيضا تشمل ولكن وحدها واآلداب تشمل الفنون، ال واملادية،والفكرية،والعاطفية،وهي الروحية، اجلوانب

 وقد.)81ص ،1996علي راشد،(األساسية،وموازين القيم،والتقاليد،والعادات،واملعتقدات." البشر احلياة،وحقوق

 من متعلم.فاملثقفون مثقف، وفريق فريق :فريقني إىل القراءة،والكتابة يعرفون الذين العلوي الطيب حممد صنف

 البحث،والدرس،إ�م املطالعة،ومواصلة التفكري،نتيجة إدما�م األفق،ونضج العلم،ورحابة بغزارة ميتازون الناس

 هم الناس من به.واملتعلمون اجلهل على الشيء ذلك كان مهما العلم بالشيء يفضلون واطالع معرفة عشاق

 املدرسة فيه يف حصلوه فيما أن منهم ظنا والتتبع القراءة عن الدراسة،فانقطعوا مرحلة يف تعلموا مبا اكتفوا الذين

 مصاحبة أو جتربة يف أديب مشاركة ملهى،على يف سهرة قضاء مقهى،أو يفنرد لعبة يفضلون والغناء،فهم الكفاية

 على أذياله يسحب النسيان املتعلمني،حيث إىل منهم األميني إىل أقرب األيام مبرور يصبحون مث.يف كتاب.. ملعا
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 أصبح األمر حقيقة قال: "يف حيث االجتاه نفس رشد ا علي ذهب معلومات.وقد من التلمذة عهد يف وعوه ما

 مسؤوال أصبح املعلم املتعلمني،ٕوامنا أذهان إىل املقررة الدراسية الكتب من املعرفة نقل فقط ليس املعلم اليوم دور

 مستوى أي يف املتعلمني هلؤالء تعليمية ثرية خدمات إتاحة سبيل يف �ا يقوم أن جيب اليت األدوار من العديد عن

 1996والعلمية."( علي راشد، العامة للثقافة رئيسي دوره كمصدر ومتيزا وضوحا األدوار هذه أكثر دراسي.ومن

  ).81ص

 : قسمني إىل املعلم ثقافة قسم كما     

 حملية،وعاملية. واجتماعية،وأدبية،وتربوية ومشكالت علمية جوانب وفهم ٕوادراك معرفة يف عامة:وتتمثل ثقافة -

 . مستحدثة جديدة ووسائل ونظريات مكتشفات من يتعلق مواده،وما أو مادته خببايا خاصة:تتعلق ثقافة -

 مع السليم التفاعل من ميكنه عريض ثقايف منظور له يتوافر أن بد ال األجيال تكوين لعملية املعلم يتصدى فعندما

  لتالميذه. ٕوافهامها حتليلها القدرة على وعصره،وبالتايل جمتمعه أحداث

  دواعي التنمية المهنية للمعلم- 8-8

  توجد جمموعة من العوامل اليت جتعل من عملية التكوين ضرورة حتمية ومن بينها:

كثريا ما تظهر اجتاهات تربوية حديثة نتيجة للبحوث والدراسات املتواصلة يف التغّير في االتجاهات التربوية:- 

ر املوجه ملسار العملية الرتبوية،وهذا التأثري يرتجم إىل خمتلف امليدان الرتبوي،مما يؤدي إىل تأثري واضح على الفك

القرارات واإلجراءات اليت تعين الكثري بالنسبة للمعلم،وقد ال يكون قد تدرب عليها يف مرحل تكوينه األويل، 

ا املعلم وبالتايل البد من الدراسة والتدريب الالزمني،وخاصة إذا كان األمر يعين أدوارا جديدة جيب أن يقوم �

باإلضافة إىل أدواره القدمية واليت سبق أن كّون من أجلها،وهنا يكون التدريب ليس مهما ليس للمعلم فقط ولكن 

  ملستوى املهنة يف حّد ذا�ا ولنوع اخلدمة التعليمية املتاحة أيضا.

ا تعلمه من قبل إن العلم يف تطور مستمر وليس من املعقول أن يقف املعلم عند مستوى مالتطور العلمي: -

التحاقه باملهنة،ولذلك فإن تزايد املعارف يف جمال التخصص وعزلة املعلم عنه جيعله متخلفا عن مسرية التطور 

العلمي،يف الوقت الذي تتاح فيه فرص االنفتاح على مصادر املعرفة للتالميذ أو بعضهم على األقل،مما جيعل املعلم 

ته،لذلك فمن الضروري مبكان أن تتاح الفرص املتواصلة للمعلم ليطلع على ما يف النهاية يف موقف ال يليق به ومبهن

  ّمت التوصل إليه من أحباث ونتائج سواء يف جمال التخصص أو يف ا�ال الرتبوي. 

أصبح من املألوف أن تتغري املناهج وتتطور نتيجة العتبارات علمية واجتماعية المناهج الجديدة: -

ية هو أن املعلم الذي اعتاد على مناهج لفرتة زمنية معينة سيجد صعوبة كبرية يف تنفيذ عديدة،والنتيجة الطبيع
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املناهج اجلديدة وسيظل يف العديد من املرات ينفذها من خالل احملاولة واخلطأ حىت يصل إىل ما جيب أن 

أحسن طريقة لذلك هو يكون،لذلك جيب على املعلم ان يكون مطّلعا علي مجيع التغيريات اليت تشهدها املناهج و 

  تنميته مهنيا يف هذا ا�ال.

كثريا ما يقدم خرباء املناهج واملختصني يف البحوث الرتبوية طرقا جديدة لتنفيذ التطور في أساليب التدريس: - 

ة املنهاج ويف هذه احلالة يكون من املتوقع عدم تنفيذ للمعلم للطريقة التدريسية املطلوبة مبا حيقق األهداف املرجوّ 

ألنه مل يتلقى تدريبا لتنفيذها وعندئذ جند النقد يوجه للطريقة ذا�ا وهنا تظهر احلاجة املاسة إىل تكوينات 

  وممارسات تعليمية إضافية للمعلم.

لقد فرضت األلفية اجلديدة تكنولوجيات متطورة يف ا�ال الرتبوي مل تكن استخدام التكنولوجيات الحديثة:-

للمعلم مما يفرض عليه حتد جديد يف كيفية استخدامها والتعامل معها وهنا يأيت دور معهودة من قبل بالنسبة 

التكوين،فمن غري املنطقي واملعقول أن نطلب من املعلم التعامل مع الوسائط احلديثة دون ان نعّده إعدادا ميكنه 

  من التحكم يف األصول والقواعد اليت حتكمها .

الشائع إن تعّد الوسائل التعليمية وتوزع على املدارس ويقتصر دور املعلم كان من تطور الوسائل التعليمية: -

على استخدامها أثناء التدريس وفق قواعد وأصول سبق له دراستها يف مراحل تكوينه األويل،ولكن مع تطور الفكر 

يشكل مسبق  الرتبوي والبيداغوجي،أصبحت الوسائل التعليمية إما تعد بشكل مسبق أو يقوم املعلم والتالميذ

بالتخطيط هلا وإعدادها واستخدامها وصيانتها،ومن هنا أصبح لزاما على ملعلم التزود باملهارات اجلديدة من أجل 

  القيام بأعباء هذه املسؤولية واكتساب هذه املهارات ال يكون سوى عن طريق التنمية املهنية  

سؤول عن عملية تقومي التالميذ يف �اية العام الدراسي ظل املعلم لفرتة طويلة هو املالتطور في أساليب التقويم: - 

وكان يقّوم مستويات التحصيل املعريف،ولكن مع التطور العلمي أصبحت هناك جوانب أخري جيب إخضاعها 

للتقومي،وأصبحت هناك وسائل عديدة ميكن استخدامها يف هذا ا�ال،كما أصبحت عملية التقومي عملية أساسية 

بالنسبة للتالميذ أو بالنسبة للمعلم أو الكتاب أو املنهاج أو االمتحانات يف حّد ذا�ا،وكل يف كل شيء سواء 

  هذه املمارسات جتعل من عملية مواصلة تكوين املعلم ضرورة حتمية.  

عند ترقية املعلم إىل وظيفة أخرى يستوجب عليه يتقن معارف ومهارات جديدة الترقية إلى وظائف أخرى: -

أداء عمله اجلديد بكفاءة،ولذلك فإن انتقاله وتعيينه يف الوظيفة اجلديدة دون إعداد أو تكوين  حىت يتمكن من

يزيد من احتماالت الفشل لديه خاصة أنه سيكون مفتقد الثقة بنفسه نتيجة شعوره بالضعف والعجز،لذلك فإن 

  من مستلزمات الرتقية اخلضوع لدورات تكوينية بشكل متواصل. 
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  إعداد وتدريب المعلمينمعوقات - 8-9

 واضحة املعامل إلعداد  مقننة سياسة تُعتمد ملالمعلمين: وتدريب بإعداد المتعلقة الوطنية السياسات غياب-

 مرحلة كل يف املعلم ومواصفات خالهلما معايري من الكمية والكيفية،يتحدد الناحيتني من املعلمني وتدريب

 توفري عن املعلمني وتدريب إعداد مؤسسات لذلك تعجز املعلم للتدريس، وإجازة وانتقاء اختيار تعليمية،ومعايري

 املعلمني املؤهلني. من الوطنية الكوادر

 من العديد هنالك :مستوي اإلعداد في والتفاوت المعلمين وتدريب إعداد عن المسؤولة الجهات تعدد-

 املعلمني،وهيئات ومعاهد اجلامعات الرتبية يف املعلمني،ككليات وتدريب إعداد علي تعمل اليت املؤسسات

 الزمنية مد�ا حيث من اإلعداد مستوي يف تتفاوت املؤسسات واهليئات وهذه اخل،..رمسية أو حكومية وجهات

 متنحها. الشهادات اليت ونوع براجمها وحمتوي

 مبا ذلك يتمثلالسلبية،و  اخلصائص من التقليدية املعلمني وتدريب إعداد برامج يف النمطية خاصية :النمطية -

 موحدة، دراسية ومساقات حملتوي معريف بتقدميها �ا،وكذلك امللتحقني الطلبة جلميع موحدة برامج من تقدمه

 موحدة احتياجات هي املهنية املعلم أن احتياجات مؤداها خاطئة فرضية إيل النمطية خاصية ترتكز حيث

 يكون حني املعلم واالستعدادات،وهذا القدرات نفس ميتلكون املعلمون ال فالطلبة خاطئ، اعتقاد للجميع،وهذا

 .جامًدا وليس ومتجدًدا ومتنوًعا دوره مرنًا يكون أن جيب باملدرسة

 بضرورة تؤمن ال املعلمني وتدريب إعداد برامج بعض :المعلمين وتدريب إلعداد نظري إطار إلي االفتقار -

أن  باعتبار خاص وتدريب إعداد إيل حتتاج ال التعليم مهنة أن منظور النظري)،من اإلطار(النموذج هذا مثل وجود

 .والتدريب اإلعداد خالل من مصنوًعا بالفطرة،وليس مصنوع املعلم

 وتدريب إعداد مؤسسات تفتقر المعلمين وتدريب إعداد مؤسسات أهداف وتحديد وضوح عدم أو غياب -

 بالشمولية تتصف أهدافًا اعتمدت قد مسري�ا،ولكنهاتوجه  وواضحة حمددة أهداف إيل بالكامل املعلمني

 أي حتقيق علي املؤسسات هذه قدرة حول الشك من ظالال يلقي وحتديد األهداف وضوح والعمومية،وعدم

 من وجدت اليت لألهداف بلوغها مدي من للتأكد املؤسسات هذه أداء تقومي علي انعدام القدرة هدف،وبالتايل

 .أجل حتقيقها

 تتفاوت وتدريب المعلمين إعداد لبرامج األساسية للمكونات المعرفي المحتوي علي التركيز في التفاوت -

 للمعلم،وهي والتدريب لربامج اإلعداد األساسية املكونات ووزن حجم يف املعلمني وتدريب إعداد مؤسسات
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 يتم حمدًدا معيارًا متتلك ال املؤسسات هذه حيث أن املسلكية)، الثقافة – التخصصية الثقافة – العامة (الثقافة

 هذه علي جيب والتدريب.لذا اإلعداد لربنامج األساسية من املكونات مكون كل ونسبة حجم حتديد أساسه علي

كل  تصميم يتم ختصص،وأن كل وحسب تعليمية مرحلة كل يف املعلم ومهام أدوار ووظائف املؤسسات حتديد

 حسب املعلمني من فئات فئة لكل التدريبية االحتياجات علي اعتماًدا املعرفية وحمتوياته مكوناته وحتديد برنامج

  أخرى. جهة من فيها سيعملون اليت املرحلة جهة،وحسب من ختصصا�م

 وتدريب إعداد برامج أن :التطبيقية العملية أو األدائية والجوانب النظرية الجوانب بين التوازن عدم -

 هذا أمهية مع يتناسب امليداين أو للتدريب العملي فرًصا توفر ال املعلمني ومعاهد الرتبية كليات يف املعلمني

 التدريبية الربامج مكونات ومبراجعة .املعلم به سيضطلع والدور الذي الوظيفي املستقبل علي وانعكاساته التدريب

 التدريب ووزن حجم جًدا،وأن هامشية العملية الرتبية وفعاليات نشاطات أن نري بوضوح املؤسسات تلك يف

 العملي

 ملهنة التقليدية لنا نظر�م يصور الربامج،وهذا هذه ملكونات العام ا�موع من جًدا متدينة نسبة يشكل امليداين أو

 وتدريب إعداد إيل حتتاج مهنة وليست أو اخلربة املمارسة أو التقليد طريق عن إتقا�ا ميكن حرفة أ�ا علي التعليم

 .تصور خاطئ وهذا مقننة، شروط وفق خاص، ميداين

 هذا وجندالخدمة: أثناء المعلم وتأهيل وتدريب الخدمة قبل المعلم وتدريب إعداد بين االنفصال -

املعاهد اليت هي  تتواله اخلدمة أثناء والتدريب اإلعداد بينما اجلامعات تتواله اخلدمة قبل اإلعداد أن يف االنفصال

بني  للخربات تبادل أو تعاون أو اتفاق أو تنسيق أي وجود عدم يف االنفصال حتت وصاية الرتبية الوطنية،ويتأكد

 واملعاهد. اجلامعة اجلهتني أي هاتني

 والتدريب اإلعداد مؤسسات إن :التربوي والتجريب البحث إلي المعلمين وتدريب إعداد مؤسسات افتقار-

 تعترب احلديثة املؤسسات أن جند براجمها،بينما لتحسني الرتبوي كأساس والتجريب البحث علي تعتمد ال التقليدية

 للتحسني كأساس نتائجه وتعتمد والتدريب،وتستخدمه اإلعداد برامج يف عنصرًا أساسًيا والتجريب البحث

  والتطوير املستمرين.

  الرضا الوظيفي للمعلم - 9

 العشرين،وكانت بدايات القرن إىل األفراد سلوك على وتأثريه الوظيفي الرضا مبوضوع االهتمام بدايات تعود     

 عملياً  فكروا من أول النظرية،هم هذه أصحاب اإلدارة العلمية،إن نظرية صاحب تايلور حماولة هي احملاوالت أوىل

 يكن مل منطلقهم العطاء والبذل،ولكن من املزيد أجل من حتفيزه كيفية ويف املنظمة يف العامل سلوك تفسري يف
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 كان املنظمة،وإمنا يف اإلدارة ودميقراطية الفردية وتوفري حريته راتبه وزيادة االجتماعية الفرد أحوال حتسني يف البحث

 إىل اإلنتاج زيادة حنو نظر�م أدت العامل.ولقد الفرد إنتاجية رفع اإلنتاجية وكيفية مشكالت مناقشة منطلقهم

 �تم أن فالبد اإلنتاجية طاقته أقصى إعطاء من الفرد يتمكن فلكي اإلنتاج،وعليه من أدوات أداة العامل اعتبار

 املطلوبة إنتاج الكمية يف قصر إذا ومعاقبته مادياً  حتفيزه مع املشرفني بواسطة تراقبه وأن العمل على اإلدارة بتدريبه

  منه.

   مفهوم الرضا الوظيفي:- 9-1

 العامل هو عمله عن الفرد ألن رضا تمعات،وذلك�ا وكذلك لألفراد بالنسبة الكربى أمهيته الوظيفي للرضا      

 مما خمتلفة اجتاهات واختذت الوظيفي الرضا تعريفات تعددت واالجتماعي،ولقد النفسي توافقه لتحقيق األساسي

 الذين يتعرضون الباحثني واجتاهات نظرة الختالف نظرًا الصعوبة غاية يف أمًرا موحد تعريف اإلمجاع على جعل

 الباحثون،وأورد عليه يركز الذي االجتاه واملعتقدات وطبيعة والقيم البيئية الظروف اختالف إىل املوضوع،إضافة هلذا

 نتيجة الفرد حاجات إشباع درجة العمل هو عن الرضا البعض"أن الوظيفي،فريي للرضا متعددة تعريفات الباحثون

 نفسه،االعرتاف العمل اإلشراف،طبيعة العمل،طبيعة األجر،ظروف طريق عن عادة اإلشباع هذا العمل،وحيقق

عن  عبارة " فهو الوظيفي للرضا آخر تعريف .ويف210)،ص2001الباقي صالح الدين، عبد(األخريني". بواسطة

 بالرضا،ويكون الفرد شعور مستوى على املؤسسة يف املكافآت نظام يؤثر ما وظيفته،وعادةً  حنو للفرد العام االجتاه

 وشروط والرتقيات وظروف واألجور ذاته العمل :مثل عمله يف املختلفة اجلوانب عن متفاوتة بدرجات الفرد راضياً 

 عبارة بأنه أخرى زاوية من الوظيفي الرضا إيل .وأُشري261)،ص2001راوية حسن،( "املؤسسة. وسياسات العمل

 تتمثل مهمة قيمة للوظيفة تعطي املشاعر هذه أن إذ الوظيفة جتاه الفرد تصور الناجتة عن السعادة مشاعر" عن

 القيم أي حنو يف اجتاها�م تبايناً  هناك فإن رغبا�م يف خمتلفون األفراد أن به،وحيث حييط وما العمل يف برغبة الفرد

 بالقيمة مقارنة احلايل للموقف األفراد عن مدركات عبارة هو الوظيفي الرضا فإن هلم،لذلك بالنسبة أمهية ذات

 بالنسبة املهمة القيم حتقق يؤديها اليت الوظيفة بأن يدرك عندما الفرد لدى حيدث الرضا أن يعين التفصيلية،وهذا

 هو"اجتاه العمل عن الرضا مبصطلح يقصد ما أن يري من وهناك175).،ص2003عباس سهيلة حممد،( "له.

غري  الشخص العمل،بينما حنو إجيابية اجتاهات حيمل العمل عن برضا يشعر الذي عمله،فالشخص حنو الفرد

 "مرتادف بشكل يستخدمان املصطلحني فإن الواقع العمل،ويف حنو سلبية اجتاهات حيمل عمله،فإنه عن الراضي

وظائفهم،   جتاه العاملني مشاعر"عن عبارة الوظيفي الرضا أن األخر البعض .ويري211)ص ،2002(ماهر أمحد،

 هناك كان منها،فكلما عليه حيصلوا أن ينبغي وملا الوظائف هذه تقدمه ملا إدراكهم عن املشاعر هذه تتولد حيث
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 الرضا "أن آخرون ويعتقد).110ص1996 مصطفى، شاويش(."الرضا درجة ارتفعت كلما اإلدراكني بني تقارب

 ينبغي وملا هلم، العمل أو الوظيفة تقدمه ملا أدائهم ينتج عن وأنه أعماهلم، جتاه العاملني مشاعر عن عبارة الوظيفي

 العاملني،كما رضا زاد كلما اإلداريني بني الفجوة قلت كلما فإنه أو أعماهلم،وعليه وظائفهم من عليه حيصلوا أن

 بالقناعة الشعور النفسي هو الوظيفي الرضا باملنشأة،وأن املتعلقة العناصر خمتلف حنو اخلاصة حمصلة لالجتاهات أنه

 والوالء الثقة ومع العمل بيئة نفسه وحمتوي العمل مع والتوقعات والرغبات احلاجات إلشباع السعادة أو واالرتياح

 ).230 ،ص 2003 ،الباقي صالح الدين عبد( "للعمل. واالنتماء

   :الوظيفي الرضا أهمية- 9-2

 مدى مهارته اإلنتاج،وحتدد دعامة فهو العمل إنتاجية يف املؤثرة العناصر أهم من البشري العنصر يعترب       

 ونقصت ختلفت أن واملؤسسات بعض ا�تمعات يف البشري العنصر إمهال على ترتب وقد وكفاءته، التنظيم كفاية

 العديدة الدراسات من تبني وعملية ولقد تطبيقية أمهية من له الوظيفي ملا الرضا دراسة إىل يدعو مما إنتاجيتها،وهذا

 العمل،وخيفض دوران معدل ويقلل اإلنتاجية يزيد ما للعاملني غالباً  املرتفع املهين الرضا أن الوظيفي الرضا جمال يف

 األسباب اليت األفراد،وهناك عددا من عند أفضل معىن ذات احلياة وجيعل معنويات العاملني، ويرفع الغياب نسبة

  :الوظيفي نوجزها فيما يلي بالرضا االهتمام إىل تدعو

 على زيادة أثره ينعكس املعنوية،مما عالية وجسمية وذهنية نفسية بصحة عملهم عن الراضون العاملون يتمتع- 

  .صحيح والعكس للمستهلكني املقدمة واخلدمات املنتجات جودة وحتسني اإلنتاجية

 عايل مستوى أمان وحتقيق واحلوادث العمل ودوران والتمارض الغيابات مستوى يف وملموس واضح اخنفاض- 

 .العمل يف املتدين لألداء اإلنساين املرافقة السلبيات من وغريها العمل وتوقف عن يف الضياع واخنفاض

 من درجة عالية خبلق اجيابيا أثره ينعكس مما العمل يف واإلحباط والظلم الشكاوي يف وملموس واضح اخنفاض -

  .أهدافها لتحقيق احلثيث والسعي للمؤسسة واالنتماء الوالء

 اجلديدة،واستثمار للمهارات والتعلم االجناز من عالية بدرجة الوظيفي الرضا لديهم يتحقق حينما األفراد يتسم- 

 .لالجناز اهلادف املالئمة البيئة وحتسني العمل جماالت تطوير يف والذهنية،واهلندسة الفكرية م�طاقا

 يف حتقيق الفعال الدور يعزز ما وهذا العمل ميدان البناء،يف االجتماعي والتفاعل بالتماسك املؤسسة تتسم- 

  كافة. العمل جماالت يف اإلجناز الكفؤ

 االجناز يساهم بتحقيق مما أنفسهم العاملني واملرؤوسني،وبني القيادة اإلدارية بني والتعاون واملودة الثقة روح سيادة- 

  ا�ال. هذا يف الفعال
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  .املختلفة يف املؤسسات العاملني لدى الطموح درجة ارتفاع إىل يؤدي الوظيفي الرضا درجة ارتفاع إن- 

  .املختلفة املهنية يف املؤسسات العاملني غياب نسبة اخنفاض إىل يؤدي الوظيفي الرضا مستوى ارتفاع إن -

 أكثر وكذلك عائلته، وخاصة مع فراغه وقت عن رضا أكثر يكون املرتفع الوظيفي الرضا درجات ذو الفرد إن -

  .عامة بصفة احلياة عن رضا

 .العمل حلوادث عرضة أقل يكونون عملهم، عن رضا األكثر العاملني إن -

 الوظيفي الرضا من درجة عالية هناك كان فكلما العمل، يف واإلنتاجية الوظيفي الرضا بني ما وثيقة عالقة هناك- 

   اإلنتاج زيادة إىل ذلك أدى

 اإلدارية، العملية جوانب خمتلف حنو واجتاها�م املتعددة األفراد مشاعر على تتعرف الوظيفي الرضا عن طريق- 

 لوضع العاملني �م اليت املشكالت معرفة أيضاً  وحماولة تالفيها،ويتم القصور جوانب على التعرف بذلك ويتم

 .اإلنتاجية وزيادة للمؤسسة التقدم تكفل اليت املناسبة احللول

 العاملني لألفراد والوظيفي النفسي والفكري واالستقرار األمن حتقيق يف املهمة العناصر أحد الوظيفي الرضا يعترب- 

 بغض املؤسسات تنشده املطاف �اية يف زيادة اإلنتاج وهو إىل طوعاً  يدفعهم اإلدارية،حيث املستويات مبختلف

 نشاطها. طبيعة عن النظر

   :الوظيفي الرضا محددات -ـ9-3

 العوامل بعض هناك أن كما إشباعها بغية معني بسلوك للقيام تدفعه احلاجات من جمموعة لإلنسان إن     

 إن عنه راض وغري عمله من مستاء توفرت،أو إن عمله عن راض العامل الفرد جتعل أن ا�شأ من واحملددات اليت

 :يف تتمثل و آلخر فرد ومن آلخر جمتمع ومن أخرى إىل فرتة من ختتلف نقصت،كما

 يبقى األجر أن شأنه،إال من التقليل أو األجر أمهية عدم تعميم الباحثني بعض حماولة من الرغم على :األجر-

 أسباب أهم من األجر يعد مباشرة،إذ غري أو مباشرة بطريقة سواء وإسرتاتيجيي أساسي نفسه كعامل يفرض

 احلاجات إلشباع وسيلة كمجرد لألجر اعتبارهم يف "وأتباعه "هرزبرغ إليه يذهب ملا النزاعات العمالية،وخالفا

 واالستقرار، باألمن الشعور مستوى ويعزز االجتماعية للمكانة لريمز بكثري ذلك يتعدى قد األجر الفيزيولوجية،فإن

 قد األجر إن بل فحسب، هذا وليس العامل، ودور ألمهية املؤسسة طرف من واعرتاف لتقدير يرتجم كمركز وقد

 وتبادل املناسبات من الكثري يف االشرتاك طريق عن وحتسينها االجتماعية العالقات مستوى مسايرة الفرد من ميكن

 جيعله الذي وجناحه،األمر الفرد تفوق درجة يعكس قد األجر مستوى أن إىل باإلضافة وهذا امالت والزيارات،ا�

 .به اليستهان معنويا و اجتماعيا يأخذ طابعا
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كبرية،  بدرجة العمل عن الرضا مستوى على يؤثر رئيسي كعامل يعترب املادي العائد أن ،"لوريت"ويرى      

 ارتفع  كلما االجر مستوى مع األخرية هذه متاشت توقعات،فكلما من العامل يسطره ما ضوء يف خصوصا

 .49) ،ص2007القادر، عبد أمحد،لورسي محو،دوقة بوطريفة الرضا."( مستوى

 وذلك أكرب وضع إىل أقل وظيفي وضع من العامل نقل تعين الرتقية أن"حلمي حممد"الباحث يرى :الترقية فرص-

 توقعات أو طموح هو العمل عن الرضا على الرتقية فرص ألثر احملدد العامل أعلى،إن فئة أو أعلى إىل وظيفة بنقله

 تتوقف الفعلية الرتقية أثر بأن القول العمل،والعكس،وميكن عن رضاه قل فعال كلما هو متاح مما أكرب لديه الرتقيه

 الرتقية هذه كون حالة عن أكرب سعادة له حتقق يتوقعها مل ترقية على الفرد توقع الفرد هلا،فحصول مدى على

 كون حالة من أكرب استياء لديه حيدث الرتقية على كبريا للرتقية توقعه كان فرد فعدم حصول متوقعة،والعكس

 ).262،263،ص2005فيلة،حممد عبد ا�يد، عبده فاروق " (.متوقعة غري الرتقية هذه

 أكدته ما وهو مرؤوسيه، مع الرئيس يعتمده الذي اإلشراف بنمط العمل عن الرضا مستوى يتأثر :اإلشراف .-

 عالقات تنمية طريق عن اهتمامه حمور جيعل الذي املشرف أن ترى متشجن،اليت جبامعة أجريت الدراسات اليت

 والئهم يربح أخطائهم،قد عن م،والتسامح�لصعوبا تفهم إبداء إىل باإلضافة بينهم، و بينه املساندة الشخصية

 .العمل عن رضاهم مستوىويرفع 

 والئهم يفقد إنتاجية أهداف لبلوغ كوسائل ملرؤوسيه ينظر الذي املشرف أن ( 1961 ) "ليكرت" ويؤكد     

 لديهم.(بوظريفة العمل عن الرضا مستوى على سلبا ينعكس الذي بينهم،األمر تنتشر االستياء وجيعل مشاعر

 )54 ،ص 2007القادر، عبد لورسي أمحد محو،دوقه

 أو للفرد منفعة مصدر اجلماعة هذه متثل الذي بالقدر الفرد رضا على العمل مجاعة "تؤثر :الزمالء مع العالقة -

 كانت كلما وبينهم بينه للمنافع تبادل حيقق العمل يف آخرين أفراد مع الفرد تفاعل كان له،فكلما توتر مصدر

 إشباعه يعيقون أو لديه تواتر خيلقون آخرين أفراد مع الفرد تفاعل عمله،وكلما عن للفرد الرضا العمل مصدر مجاعة

 عاشور، صقر عمله."(أمحد عن الفرد الستياء مسببا العمل مجاعة كانت كلما ألهدافه أو وصوله حلاجاته

 ).149 ،ص 1979

 وما اجليدة والتهوية املناسبة اإلضاءة و احلرارة اعتدالية الفيزيقية،حيث الظروف حتسني إن :الفيزيقية الظروف -

  .بعمله يتمسك مث ومن اإلنتاجية و األداء لزيادة ويدفعه العامل معنويات يرفع أن ذلك ميكن إىل
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  :الوظيفي الرضا على المؤثرة العوامل - 9-4

 نتيجة عملهم لطبيعة العمال رفض أو قبول إىل تؤدي اليت السلبية أو االجيابية املؤثرات جمموعة هي       

 :عوامل وهي مخسة وميكن تصنيفها إىل اإلدارة تتبعها اليت التنظيمية السياسة على بناء لإلجراءات املتبعة

 :مثل إشغاله لوظيفة نتيجة امتيازات من الفرد عليه حيصل ما تشمل :إطارها أو الوظيفة بمحيط مرتبطة عوامل- 

 الزمالء - اآلخرين مع الرتقية،والعالقات رصاخلدمة،وف يف الصحي،السكن،الراتب،والتثبيت اإلجازات،التأمني

 - ومرؤوسني رؤساء،

 تنوع أنشطة يف إثرائها،وتتمثل الوظيفة،ودرجة بتصميم العوامل هذه تتعلق :نفسها بالوظيفة مرتبطة عوامل -

 جديدة معرفة مدى اكتساب العوامل هذه العليا،وتشمل للحاجات إشباعها ومدى الوظيفة رأسيا،وبعمق الوظيفة

 لشاغلها،ومدى االجتماعية والنظرة - التخطيط،والرقابة،والتنفيذ-  الوظيفة على السيطرة ومدى الوظيفة خالل من

 .للوظيفة اإلداري ا،واملستوى�املتعلقة  القرارات يف اختاذ وظيفته،ومشاركته يف قدرته باالجناز،واستغالل الفرد شعور

 يف ونظم االتصال وإجراءاته وظروفه العمل بساعات يتصل فيما :المؤسسة بسياسات تتعلق تنظيمية عوامل- 

 املؤسسة.

حياته،والسن،واملؤهل العلمي،  يف استقراره الفرد،ودرجة شخصية مثلنفسه: بالفرد متعلقة تنظيمية عوامل- 

 .له بالنسبة العمل وأمهية وجنسه،

   .فيه يعيش الذي تمع�ا ثقافة و الفرد ببيئة تتعلق العوامل وهذه :بيئية عوامل

 الوظيفي خلق الرضا يف مباشر غري أو مباشر إسهاما تسهم عوامل وحمددات هناك غري أن هناك من يرى أن     

  )99،100 ،ص 2008 الشرايدة، تيسري (سامل :مداه،وهي حتديد و

  قسمني: إىل قسمت العوامل وهذه :الذاتية العوامل -

 واخلربة العمر،واملؤهل بيانات خالل من معرفتها أو قياسها وميكن أنفسهم، األفراد وقدرات مبهارات تتعلق عوامل

 العاملني. األفراد على العمل دوافع تأثري تتعلق بقوة عوامل

 ترتبط بالوظيفة وظيفية عالقات إجراء من يسوده وما ذاته بالتنظيم العوامل هذه تتعلق :التنظيمية العوامل - 

  :العوامل هذه واملوظف،ومن

 العمل. وإجراءات وأساليب نظم عن الرضا -

 زمالء، العمل(رؤساء، حميط يف اآلخرين مع العالقة نتيجة حلاجاته،وما إشباع من لشاغلها الوظيفة عن الرضا -

  مرؤوسني)
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 وعمله، وظيفته عن رضاه يف تؤثر اليت بالصورة املوظف على وتأثريها بالبيئة ترتبط عوامل وهي :البيئية العوامل -

 على واضح هلا أثر - املدينة أو الريف إىل- العاملني لبعض البيئي واالنتماء االجتماعي االنتماء :العوامل هذه ومن

 من تمع�ا هذا لدوره،وما يسود تقديره ومدى املوظف إىل تمع�ا العمل،ونظرة يف واالندماج التكيف درجة

  مع وظيفته. تكامله و اندماج املوظف على وسلبا إجيابا تأثريه يعكس ذلك وقيمه،كل ونظمه مبؤسساته أوضاع

    :الوظيفي الرضا قياس - 9-5

 بني الرضا الوظيفي وتنمية لزيادة الالزمة اخلطوات واختاذ السياسات رسم يف الشروع قبل اإلدارة على يتعني     

 لديها وحمدداته للعاملني واجتاهاته الوظيفي الرضا مؤشرات حول واملعلومات البيانات جتمع لديها،وأن العاملني

 هذه العاملني لبعض من لديها تتوفر اليت االنطباعات خالل رمسية،من غري بصورة تتلمسه لإلدارة أن وميكن

 حيجمون الرضا،فالعاملون عن حقيقة غري صورة تكوين إىل تؤدي قد االنطباعات هده أن واحملددات،إال املؤشرات

 إجراءات اختاذ للرضا يتطلب الدقيق القياس فإن مث العمل،ومن يف السلبية اجلوانب عن رؤسائهم إبالغ عن عادة

 وأعماهلم  جتاه وظائفهم العاملني شعور حول دقيقة مبعلومات اإلدارة إمداد يكفل حنو خاصة،على وترتيبات

 :يلي ما الوظيفي الرضا قياس طرق أهم ومن املؤسسة السائدة يف والظروف

 املعربة من الظواهر عدد حتليل على تعتمد وانتشارا،حيث بساطة القياس طرق أكثر وهي:الرضا ظواهر تحليل -

 دوران معدل الرضا الوظيفي درجة تلمس على تساعد اليت الظواهر عمله،ومن الفرد،ومشاعره اجتاه رضا درجة عن

 الوظيفي الرضا من عاليةدرجة  يبدون الذين األفراد أن الظواهر هذه حتليل اظهر فقد والتغيب،والتمارض، العمل

 يبدون الذين بني بصورة ال جندها بينهم العمل دوران معدل اخنفاض عن فضال ضئيلة، نسبة إال م�غيا يتجاوز ال

 التحيز، عن املعلومات،وسهولة تصنيفها،واالبتعاد دقة الطريقة هذه مزايا الوظيفي،ومن الرضا من منخفضة درجة

 البيانات. بعض ترمجة إىل صعوبة البيانات،إضافة صحة من للتأكد وسيلة وجود عدم يف مشكلتها ولكن

 يتذكروا شخصية أن مقابالت يف العينة أفراد من الطلب على الطريقة هذه القصة:وتعتمد طريقةهرزبرغ: طريقة -

 حماولة يطلب منهم مث الرضا بعدم يشعروا اليت األوقات عملهم،وكذلك عن راضون م�بأ فيها شعروا اليت األوقات

 سلبا أو ألعماهلم إجيابا أدائهم على الشعور هذا واالستياء،وانعكاسات الرضا هذا وراء كانت اليت األسباب تذكر

 يؤدي الوظيفي ال الرضا إىل وجودها يؤدي اليت العوامل إن : وهي هامة نتيجة إىل الطريقة هذه خلصت وقد

 العينة املدروسة أفراد من املقدمة املعلومات أن وهي انتقادات الطريقة هذه إىل وجهت الرضا،وقد عدم إىل ا�غيا

 .العينة ألفراد والشخصية التقديرية النظرة العتمادها املوضوعية من قليل غري قدر إىل تفتقر
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خالل  من رضاها قياس املستهدف العينة آراء استقصاء على الطريقة هذه وتعتمد" :االستقصاءات طريقة - 

مع  الباحثني،ويتالءم أهداف خيدم الذي النحو على عناصرها وتصمم ا�حمتويا الرأي،وتصاغ الستطالع مناذج

التوقعات  منوذج أو فروم، منوذج :مثل عدة أشكاال النماذج هذه وتأخذ استطالع آرائهم، يتم الذين مستويات

احلاجات  من فئات خلمس إشباعها ضوء يف وظيفته عن الفرد رضا قياس يستهدف الذي بورتر منوذج وكذلك

االستقالل،احلاجة إىل  إىل الذات،احلاجة تقدير إىل االنتساب،احلاجة إىل األمن،احلاجة إىل احلاجة :هي اإلنسانية

العينات  حاالت يف استخدامها وإمكانية كميا البيانات تصنيف سهولة الطريقة هذه مزايا ومن.الذات حتقيق

 ).107 ص ، 2008 الشرايدة، تيسري ".(ساملاملعلومات خصوبة التكلفة،و الكبرية،وقلة

 يصف احلاالت أن املوظف من يطلب القصة،حيث سرد على الطريقة هذه وتعتمد :الحرجة الحاالت طريقة - 

 من أجل حتلل و اإلجابات رضاه،وجتمع عدم أو برضاه يتعلق جتاهها،فيما شعوره يصف وأن بالعمل املتعلقة

 .وظيفته املوظف اجتاه رضا على التعرف

 بالعمل وبناء املتعلقة األمور بعض لوجه وجها مرؤوسيه مع الرئيس يناقش حيث:الشخصية المقابلة طريقة -

 تام وأي برضا إليها ينظر اليت العمل عناصر املوظفني،وأي رضا مدى معرفة ميكن حتليلها يتم اليت اإلجابات على

 ).108السابق،ص املرجع أقل.(نفس برضا إليها ينظر عناصر

 مظاهر عدم الرضا الوظيفي: - 9-6

  أن من أوىل واجبات املوظف خدمة املصلحة العامة وتأمني سري العمل واستمراريته والتقّيداإلضراب عن العمل:-

بالدوام واالنضباط التام يف عمله،واإلضراب وسيلة ضغط على الدولة أو اجلهة الوصية لتحقيق مصاحل معينة أو 

معينة قد ال تكون مقتنعة �ا،ويلجأ املوظفون عادة هلذا اإلجراء لسخطهم على عمل من لدفعها إىل تبين سياسة 

أعمال احلكومة أو إلرغامها على االستجابة ملطالبهم وتنفيذ رغبا�م ويؤدي اإلضراب إىل شّل العمل وعرقل سري 

أشكال التعبري هدفه اسرتجاع  املرافق العامة،لذا يعترب من أهم مؤشرات عدم الرضا والشعور بالتذمر وهو شكل من

بعض احلقوق املهضومة ،وقد تكون املطالب مادية حبثة،كزيادة األجور وحتسني ظروف العمل .او املطالبة بتغيري 

بعض املسريين.اوتغيري األمناط التسيريية للتنظيم،وكلما كان اإلضراب مؤثرا على الرأي العام كإضراب معلمي 

  كل بيت،كلما كان أشد فاعلية وتأثريا على الدولة.املدارس الذي تظهر آثاره يف  

يطلق مصطلح الغياب على احلالة اليت تنشأ من عدم حضور شخص للعمل رغم ألنه مدرج يف الغيابات:-

جدول العمل.وقد يلجأ إليه العاملون ألسباب عديدة وطرق متعددة،غري أن معدالت الغياب الكبرية تشكل 

اضى الشخص املتغيب أجرا عن املدة اليت تغيبها، فجداول العمال قد ترتبك خسارة للمؤسسة حىت ولو مل يتق
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ويتأخر تنفيذها ومن ّمث قد حيدث إجراء تنقالت بني العاملني أو تقرير العمل يف غري األوقات الرمسية أو تأخري يف 

عدة خسائر، وهنا تسليم املشاريع...إىل غري ذلك من املشكالت اليت تشكل أعباء على املؤسسة وتعرضها إىل 

 يأيت دور اإلدارة يف حماولة التقليل من الغياب وذاك بالقضاء على مسبباته ومعاجلتها. 

يشري دوران العمل إىل حركة القوى العاملة دخوال إىل املؤسسة واخلروج منها،وارتفاعه يعتربا مؤشرا دوران العمل:-

حاالت االنفصال ليست قاصرة على ترك اخلدمة بسبب هلبوط معنويات العاملني وعدم استقرار قوة العمل،إذ أن 

االستقالة أو تغيري الوظيفة فهناك الوفاة أو التقاعد،غري أنه من األمهية مبكان حتليل حاالت االنفصال وتبويبها 

على حسب األقسام التنظيمية الرتبوية وكذلك حبسب أسبا�ا،ألن معدل دوران العمل يعكس حالة من عدم 

وظيفي وعدم الرضا من طرف العاملني الذين يرتكون املؤسسة  لظروف العمل حيث بيئة العمل غري االستقرار ال

مناسبة،وقد يرجع إىل ظروف اإلشراف أو امتهان املوظفني مناصب عمل ال تناسب طموحا�م أو قدرا�م نتيجة 

ذلك من األسباب،مما يستوجب أخطاء حدثت يف عملية التعيني أو إهدار سياسة الرتقيات لعامل الكفاءة أو غري 

على اإلدارة أن تقوم مبراجعة دقيقة لظروف العمل املادية واالجتماعية وظروف  اإلشراف والسياسة اإلدارية بصفة 

  عامة،والعمل على تاليف ما يكون �ا من أوجه نقص أو قصور مبا يكفل إعادة حالة االستقرار للمؤسسة.

لجأ إليها العامل لالبتعاد عن العمل أو مبا ميكن تسميته بانسحاب وهو حاالت مرضية مقّنعة يالتمارض:-

العامل من العمل �ربا من الواقع املعاش داخل املؤسسة اليت ينتمي إليها ويعمل فيها،وذلك للتقليل من 

شرفني االنعكاسات السلبية اليت يواجهها أثناء تأديته لعمله سواء نفورا من الوظيفة حبّد ذا�ا أو نفورا من امل

املباشرين له أو نفورا من مجاعة العمل بصفة عامة،وهي ظاهرة تدل على عدم الرضا واإلحباط النفسي الذي 

  يواجهه العامل،خاصة إذا زادت عن اإلطار املعقول وأصبحت تؤثر عن األهداف املسطرة من طرف املؤسسة.

مالء أو النقابات العمالية عن مظاهر عدم تدل الشكاوي املقدمة من طرف العمال ملسؤوليهم أو للز  الشكاوي:-

شعورهم بالرضا عن جانب معني يف مهنتهم أو الظروف العامة اليت جتري فيها هذه املهنة فكلما كانت نسبة 

التظلمات املرفوعة من املرؤوسني ملرؤوسيهم أو أّي جهة مسؤولة أعلى تكفل ُمسائلة الطرفني على حّد سواء 

كلما كان ذلك تعبريا عن عدم الرضا   - واهية- أو أدعائية-مؤسسة-لشكاوي موضوعيةمرتفعة،سواء كانت  هذه ا

  وعن احلالة النفسية اليت يعيشها املوظف داخل التنظيم الذي ينتمي إليه.

يفرتض على أّي عامل ينتمي إىل تنظيم معني،يعيش ضمن نسق اجتماعي يتفاعل معه اإلهمال والالمباالة:-

االجيابية والسلبية هلذا التنظيم،والفرد املمتهن املنسجم مع أهداف املؤسسة تكون ويتكيف مع كل التأثريات 

معنوياته مرتفعة وبالتايل أداؤه جّيد،لكن يف احلاالت اليت ال يستطيع الفرد العامل حتقيق ذاته وطموحاته واالنسجام 
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عمله،الشيء الذي ينعكس مع جمتمع املهنة،فإن ذلك يؤثر سلبا على أدائه،ونتيجة ذلك هو عدم رضاه عن 

بالسلب على مدى اهتمامه وانطباعه أثناء تأدية واجباته،وبالتايل تظهر نتيجة لذلك عدة أشكال من اإلمهال 

والالمباالة واألنانية وميكن أن يصل األمر إىل أقصى حدود عدم الرضا،فيتحول إىل ختريب الوسائل املتواجدة يف 

ف، وهذه السلوكيات العدوانية تعكس السري السيئ ألي نشاط متواجد يف املؤسسة أ وغري ذلك من مظاهر اإلتال

  تنظيم معني.

قد يتوجه املوظف إىل امتهان أعمال حرة إضافية خارج الدوام،خاصة لذوي التوجه إلى مهن أو أعمال إضافية:-

العائالت املمتدة أو العائالت النووية الكثرية الطلبات،وذلك لسد حاجا�م املختلفة نتيجة لضعف الراتب، أو 

مسية،فيولد له لضغوط اجتماعية خارج املهنة،مما جيعله غري مركز ومشغول البال والذهن حىت عند تأدية مهامه الر 

نوع من عدم الرضا على وضعه نتيجة اإلرهاق الفكري والبدين وغياب الراحة الكافية اليت ينبغي أن يتمتع �ا 

  العامل من جهة ونتيجة أن املهنة اليت ميتهنها مل تستطع أن تلّيب له كل متطلباته واحتياجاته من جهة أخرى.  

  ةمهنة التدريس في ضوء المقاربة الجديد -10

بالواليات املتحدة االمريكية مع ظهور برنامج  1968ظهرت حركة الرتبية القائمة على الكفاءات سنة       

خاص بتدريب املعلمني،وقد ظهرت كردة فعل على االساليب املستندة على املفهوم التقليدي يف بناء 

ها يف اذهان التالميذ من ناحية،وعلى املناهج،حيث كان الرتكيز على اكتساب املعلومات واملعارف النظرية وترسيخ

االنتقادات اليت وجهت حلركة االهداف اليت اتضح ا�ا غري قادرة على االستجابة حلاجة االنسان املعاصر والواقع 

املتغري،ومتثل بذلك قطيعة واستمرارية مع حركة االهداف يف الوقت نفسه،قطيعة من حيث املنظور والتصور حيث 

هداف ضمن املنظور السلوكي بينما تندرج املقاربة بالكفاءة ضمن املنظور املعريف الذي يبدأ تندرج املقاربة باأل

بفرض نفسه أكثر،والوصول باملتعلم إىل أعلى املستويات من حيث األداء واإلتقان يف ارتباطها بالوضعيات املعقدة 

االمر ال يتعلق خباصية مرغوب توفرها عند  اليت يواجهها يف واقعه املعاش او مستقبله املهين،وبذلك ميكن القول ان

التلميذ أو مستوى من مستويات االهداف اليت تعودنا االشتغال �ا،بل إ�ا مقاربة بيداغوجية جديدة تغيري العديد 

"اىل ثالث حتديات تربر ظهور املقاربة rogiers روجر "من جوانب تصوراتنا وممارساتنا الرتبوية."وقد أشار 

  )137،ص2009،د اهللا قليعب اجلديدة."(

  غزارة املعلومات وتكاثرها السريع مما جيعل الطرق البيداغوجية املبنية على نقل املعارف عقيمة  وجامدة ومتجاوزة.- 

  احلاجة امللحة لتقدمي تعّلمات ذات معىن للتالميذ جتلب اهتماما�م وهلا ارتباط وثيق باحلاجات اليومية املعاشة. - 

     الدراسي الذي يقلل من فاعلي ة املؤسسة الرتبوية.حماربة الفشل - 
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  المقاربة بالكفاءة -10-1

 بالكفاءات؟  التدريس معىن مقاربة ما بالكفاءات،لكن التدريس طريقة اجلديدة،على اإلصالحات اعتمدت   

 التدريس؟ يف االعتماد عليها من املنتظرة الفائدة هي وما حمددا�ا؟ هي وما

 الوجدانية،ومن االجتماعية التصرفات من جمموعة الكفاءة : "Louis D’hannautدانو  لوي تعريف

 األوىل للسنة املرافقة ما."(الوثيقة وظيفة أو لدور ما الئقة مبمارسة تسمح النفسية احلركية اليت املهارات

شكل  يف ةمنظم واإلجرائية التصورية املعارف من نظام " الكفاءةGilet:جيلي ).أما129ص، 2003ابتدائي،

 نشاط بفضل املهمة،املشكل وحله بتحديد متجانسة وضعيات جمموعة داخل تسمح واليت عمليات تصاميم

  ).12 ،ص2005ناجح."(عبد العزيز عميمر،

 يف املستهدفة الكفاءات من يتطلب بيداغوجي تربوي تطور عن تعبري" هو بالكفاءات فالتدريس هنا ومن       

 طرائق التدريس حيث من املدرسة يف التكوين اسرتاتيجية تعليمية،بضبط مرحلة �اية أو نشاط تعليمي أي �اية

ابتدائي،  األوىل للسنة املرافقة وأدواته(الوثيقة التقومي وأساليب احملتويات وانتقاء التعلم وأهداف التعليمية والوسائل

 ).36 ،ص2003

 :يلي ما إىل يهدف اجلديدة اإلصالحات يف بالكفاءات التدريس على االعتماد إن         

 كتابة على قادرا جيعله مثال للغة فتعلمه خمتلفة، وضعيات يف يتعلمها اليت املعلومات يوظف التعليم جعل - 

  .املتاحة الوضعية حسب استمارة ملء طلب،أو أو خطاب

 عما خيتلف الرتبوية،هنا العملية مركز وجعله املتعلم على الرتكيز التلميذ،معناه طرف من املعلومات توظيف إن - 

 .املشاريع إجناز يف جتلى ما املعلومات،وهذا املالئمة لتوظيف الوضعيات نتبع أننا سبق،حبيث

 املعلومات تتعدى فقط،بل النجاح أجل من لذا�ا املعلومات يتعلم ال التلميذ جيعل الوضعية هذه يف التعلم إن - 

 .اليومية يف حياته تواجهه وفعلية واقعية مشاكل لتعاجل املدرسة حميط

 اليت املشاريع هي االجنازات وهذه إجنازات شكل يف وهي واملالحظة للقياس القابلة بالنتائج تقاس الكفاءة - 

  ).13،ص2005دراسية.(عبد العزيز عميمر، وحدة كل بعد �اية التالميذ جيريها

  ملاذا املقاربة بالكفاءات ؟

إلثراء ودعم وحتسني البيداغوجيا،وليس للتنكر أو حملو فن تربوي عمره سنوات جاءت املقاربة بالكفاءات  - 

  طويلة.
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يفشل كثري من التالميذ،بسبب عدم متكنهم من حتويل املعارف،أل�م يكتسبون معارف منفصلة عن سياقها،  - 

  ومقطوعة  عن كل ممارسة .

  من أجل جتذير املعارف يف الثقافة والنشاط . - 

درسية ال معىن هلا بالنسبة للتالميذ ما دامت منفصلة عن مصادرها وعن استعماال�ا االجتماعية. ألن املعارف امل- 

  إذا فاملقاربة بالكفاءات تنشئ عالقات بني الثقافة املدرسية واملمارسات االجتماعية.

  إن املقاربة بالكفاءات متثل ثورة تعليمية للمعلمني واألساتذة،وهي تتطلب بالفعل :- 

  وضيح عقد تعليمي جديد .وضع وت- 

  تَبين ختطيط مرن وذو داللة .- 

  العمل باستمرار عن طريق املشكالت.- 

  اعتبار املوارد كمعارف ينبغي تسخريها.- 

  ابتكار أو استعمال وسائل تعليمية مناسبة وهادفة .- 

  مناقشة وقيادة مشاريع مع التالميذ .- 

  ممارسة تقومي تكويين يف وضعيات العمل.- 

  مبادئ المقاربة بالكفاءات -10-2

  تقوم بيداغوجية املقاربة بالكفاءات على مجلة من املبادئ نذكر منها :       

  أي اسرتجاع التلميذ ملعلوماته السابقة،قصد ربطها مبكتسباته اجلديدة وحفظها يف ذاكرته الطويلة. :مبدأ البناء -

فيها.مبا أن الكفاءات تُعرف عند البعض على أ�ا القدرة :يعين ممارسة الكفاءة بغرض التحكم التطبيق مبدأ - 

  على التصرف يف وضعية ما،حيث يكون التلميذ نشطا يف تعلمه .

:أي تكليف املتعلم بنفس املهام اإلدماجية عدة مرات،قصد الوصول به إىل االكتساب املعمق مبدأ التكرار - 

  للكفاءات واحملتويات .

مبمارسة الكفاءة عندما تُقرن بأخرى .كما يتيح للمتعلم التمييز بني مكونات :يسمح اإلدماج مبدأ اإلدماج - 

  الكفاءة واحملتويات،ليدرك الغرض من تعلمه.

:يسمح هذا املبدأ لكل من املعلم واملتعلم بالربط بني أنشطة التعليم وأنشطة التعلم وأنشطة التقومي مبدأ الترابط - 

  اليت ترمي كلها إىل تنمية الكفاءة.
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 :الكفاءات تحديد أسس-10-3

 على كبرية بدرجة أّ�ا تعتمد حيث أمهية بالغة اشتقاقها ذات مصادر الكفاءات واختيار حتديد عملية تعدّ       

 يف األسس Cooper كوبر حّدد قد االختيار يف ضوئها، و أو الّتحديد هذا يتمّ  أن ينبغي اّليت بعض األسس

  :يھ حماور أربعة

                                                                                                :الفلسفي األساس

 تّتفق اّليت واألهداف واملنطلقات الغايات وضع ضوئها يف يتمّ  اّلذي احلاكم األساس مبثابة األساس هذا يعدّ     

 حتّدد خالهلا معّينة،ومن فرتة يف مسار ا�تمع حتكم اّليت -العقيدة،األفكار،املبادئ- وفلسفته، ا�تمع قيم مع

  .الّتعّلم لعملّية املرغوبة الّنتائج

 األمبيريقي: األساس

 عليها األمربيقية علمّيا تقوم أساسا تشّكل أن ميكن اّليت األمربيقية املفاهيم بعض على األساس هذا يرّكز    

 ضوء والّسلوكية.ويف بالعلوم اإلنسانية واالجتماعية اخلاّصة الّالزمة بالكفاءات املتعّلقة العبارات اشتقاق عمليات

 .األدائية أو الكفاءات املعرفّية نوعية حتديد ميكن األساس هذا

 الدراسية: المادة أساس  

 تتمّ  أن ميكن وال - التعلمية املعّلم،الّتلميذ،املاّدة-الّتعليمي املوقف مكّونات أهمّ  من الّدراسية املاّدة تعترب     

 أحد الّدراسية،تعدّ  املاّدة فإنّ  املنطلق هذا للمتعّلم،ومن تقّدم ومعارف خربات وجود بدون الّتعليمية العملّية

 مصدرا األساس هذا يكون أن يتوّقع املعريف،كما البناء خالل من الّالزمة الّتعليمية الكفاءات حتديد منطلقات

 .هذا ا�ال يف املعرفية للكفاءات مكّملة تعترب اّليت الّدراسية املاّدة جمال يف األدائية الكفاءات بعض لتحديد

 الممارسة أساس

 من حتديدها ميكن معّني  جمال يف للمتعّلم الّالزمة الكفاءات إن مفاده مفهوم على يقوم املمارسة أساس إنّ       

 من املقتدر  اجلّيد مهنتهم،فاملعّلم أو لعملهم ممارستهم أثناء يف األكّفاء املمارسون يفعله ملا الّدقيق الّتحليل خالل

 الّتعليمية،وإدارة العملّية يف الّتالميذ واحلوار،ومشاركة املناقشة إدارة :مثل احملّددة ملهاّمه الّتدريسية أدائه خالل

 الفرصة يتيح بدوره الفّعال،وهذا رّمبا و املتمّيز لألداء جّيدا منوذجا يعطي أن ميكن األخرى املهام من وغريها الفصل

  . األساس هذا ضوء يف املرغوبة الكفاءات لتحديد

   .مزايا المقاربة بالكفاءات -10-4

  تساعد املقاربة بالكفاءات على حتقيق األغراض اآلتية :        
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اليت جتعل  :من املعروف أن أحسن الطرائق البيداغوجية هي تلكتبني الطرق البيداغوجية النشطة واالبتكار -

التعليمة"،واملقاربة بالكفاءات ليست معزولة عن ذلك،إذ أ�ا تعمل على إقحام - املتعلم حمور العملية "التعليمية

التلميذ يف أنشطة ذات معىن بالنسبة إليه،منها على سبيل املثال "إجناز املشاريع وحل املشكالت".ويتم ذلك إما 

  بشكل فردي أو مجاعي .

:يرتتب عن تبين الطرق البيداغوجية النشطة،واليت تولد الدافع للعمل (المتكونين)على العملتحفيز المتعلمين -

لدى املتعلم، فتخفف أو تزيل كثري من حاالت عدم انضباط التالميذ يف القسم،ذلك ألن كل واحد منهم سوف 

  يكلف مبهمة تناسب وترية عمله،وتتماشى وميوله واهتمامه .

:تعمل املقاربة بالكفاءات على تنمية االتجاهات،الميول والسلوكات الجديدة تنمية المهارات وإكساب -

  احلركية"،وقد تتحقق منفردة أو متجمعة.- قدرات املتعلم العقلية(املعرفية)،العاطفية(االنفعالية) و"النفسية

يكون إدراجها يف إن املقاربة بالكفاءات ال تعين استبعاد املضامني،وإمنا سعدم إهمال المحتويات(المضامين): -

  إطار ما ينجزه املتعلم لتنمية كفاءاته،كما هو احلال أثناء إجناز املشروع مثال .

:تعترب املقاربة بالكفاءات أحسن دليل على أن اجلهود املبذولة من أجل اعتبارها معيارا للنجاح المدرسي -

  التكوين تؤيت مثارها وذلك ألخذها الفروق الفردية بعني االعتبار. 

   المقاربة بالكفاءات خصائص-10-4

 التميز إظهار ينصرف إىل االهتمام خصائصها فإن عن باألحرى أو الكفاءة عن احلديث على نقبل عندما     

 :يلي فيما إمجاهلا خصائص ميكن مثة فإن املنظور هذا ومن القدرة والكفاءة بني القائم

 .التعلمية التعليمية العملية يف املتعلم يؤديه الذي النشط بالدور االهتمام -

 .املتعلم لدى واملبادرة االستقاللية تشجيع- 

 .التعلم إىل بالنسبة داللة ذات أنشطة تقدمي- 

 .املتعلمني لدى التساؤالت تثري- 

 .تعلماته بني عالقات يقيم أن املتعلم من تطلب- 

 .التعلم إسرتاتيجيات ويف تعلمه فيما يفكر أن املتعلم من تطلب -

 إجيابية بصورة للتحرك قوة على حصل قد يكون ما كفاءة حيصل الشخص الذي �ائي،إن طابع ذات الكفاءة -

 إىل توظيف تدفعه الداللة للمتعلم،هذه بالنسبة داللة طيا�ا يف حتمل الكفاءة أن ذلك االجتماعية.ومعىن احلياة يف

 .اليومية حياته يف أو املدرسي نشاطه يف مطروحة مشكلة حلل أو بعمل للقيام أو لإلنتاج التعلمات من مجلة
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 ضمن إال حيصل ال الكفاءة حتقيق جمالية)إن الواحد(كفاءة ا�ال ذات الوضعيات من جبملة مرتبطة الكفاءة- 

  البعض. بعضها من قريبة وضعيات ضمن الكفاءة.يعين ظلها هذه يف متارس اليت الوضعيات

 التلميذ يقيم املدرسي ا�ال يف اخلصوص وجه على  املنتوج بداللة أساسا تقيم للتقييم:الكفاءة الكفاءة قابلية -

 .إخل ...للمطلوب ومالءمته اإلنتاج جودة مقدمتها يف املقاييس من مجلة باعتبار ينتجه.وذلك ما بداللة

 جيب بل فحسب املعارف حول بصياغة أسئلة نكتفي أن ينبغي ال الكفاءات تقيم على نُقبل حني وباختصار

 معارفه ذلك يف مبا إمكاناته وخمتلف ومهاراته معارفه بتوظيف السؤال عالج إىل يدعوه موقف يف املتعلم وضع

 .السلوكية و الفعلية

ومتنوعة  خمتلفة اإلمكانات من مجلة تسخري تتطلب سلف كما الكفاءة اإلمكانات:إن من جمموعة توظف- 

 هذه اإلمكانات تكون الغالب السلوكية.يف واملعارف-املتنوعة الفعلية املعارف- العلمية املعارف القدرات،مثل

 للمالحظة قابل سلوك عن تعرب وهي التقييم بعد املتعلم عند تظهر الكفاءة بأن علما.الكفاءة بإدماج خاصة

 .والقياس

 :التطبيق هذا وإليكم 

 :الكفاءة على داال أيها حدد مث التالية العبارة الحظ

 راديو عناصر تسمية  -

 الراديو استعمال طريقة شرح -

 راديو إصالح -

 نشاط يعد ال عناصره الراديو،وتفسري عناصر تسمية ألن الصحيح اجلواب لديك األخرية العبارة اخرتت إذا      

 كبرية بدرجة مرهونة السريورة هذه فعالية إن.للمالحظة قابلة نتيجة يف املتمثل للكفاءة تعريفنا يف نراه الذي باملعىن

 التعلم ووضعيات للمتعلمني احلقيقية الوضعية،القدرات سياق القسم يف املتبعة التعلم إسرتاتيجيات تكييف يف

 .املتعلمني اهتمامات وتدعيم بالتحفيز املرتبطة

 البيداغوجية، الطرائق ملختلف وجيه وحمكم مرن استعمال تستدعي الغرض هلذا املعتمدة اإلسرتاتيجيات إن      

 ملا املبادئ هذه وختضع )...بالتعبري،بالنقاش،باللعب بالصورة، النشاط املعرفة(مبمارسة مقاربة أمناط خمتلف إدماج

 :يلي

 .الدراسة ملوضوع منطلقا املشكل يكون  -

 .وجيهة التعلم وضعيات تكون  -
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 .العلمية التعلمات وتدعم حترك اليت العوامل من للطفل املستمر والتحفيز اإلهتمام يعترب- 

 بنفسه،ومن يكتشفها اليت باألشياء إال حيفظ وال يستوعب ال املتعلم ألن التالميذ نشاط هو التعلم أساس إن -

 . تعلماته بناء يف الفاعل هو املتعلم يكون أمهية أن تظهر املنظور هذا

 املعرفة من تدرجييا ما انتقاال حد إىل اعتبارها املتعلم طرف من العلمية املفاهيم بناء  استيعاب سريورة إن  -

 .العلمية معرفة إىل األمرببقية

 املتعلم يكون أن الضروري من مهيكلة،وإنه مفهمية ملعرفة الفعال البناء تستهدف ديناميكية سريورة هو التعلم إن- 

  .واالستدالل التقصي خطة بإتباع معارف بناء و متناوله يف علمية املشاكل حل على قادرا

  :التربوية العالقة على وتأثيرها بالكفاءة المقاربة مميزات-10-5

 وتنفيذ عملية قيادة مسؤولية يف إشراكه على وتعمل هلا أساسيا حمورا املتعلم للربامج املقاربة اجلديدة جتعل        

 حلهــا باستعمال على يعمل صيغــة مشكالت يف احلياة من مستقاة تعلمية وضعيات اختيار على تقوم التعلم،وهي

 لذلك،من خالل: واملعارف الضرورية املهارات وبتسخري الفكرية األدوات

 بإدماج بناء معارف للمتعلم يتيح أن املشكلة) املشكالت(أو الوضعيات حل هو للتعلم املعتمد األسلوب -

  .السابقة مكتسباته يف اجلديدة واحللول املعطيات

  .الرتاكمي للمعارف األسلوب اعتماد بدل اجلديدة املعرفية واألدوات املفاهيم اندماج على تشجع  -

 ال ومنظما منشطا من املعلم واملتعلم،فتجعل املعلم من لكل جديدة متكاملة أدوار بالكفاءات املقاربة حتدد -

  نشيطا فيها.  وعنصرا التعليمية للعملية حمورا املتعلم ملقنا،ومن

 .دراسية مبواد ومتعلقة اللغة خمتلفة موارد يف للتوظيف قابلة استعراضية -

 .التذكر على القدرة تنقص مثل وقد اإلنسان حياة طوال تنمو تطويرية -

 الربهنة). + االستماع + الكالم =(التفاوض :أخرى إىل حالة من تتحول حتويلية -

 خمتلفة) وضعيات يف معلومات (تدوين:مثال فيها بدقة التحكم يتعذر للتقومي قابلة غري -

 .مهارات عدة وتتطلب مالحظتها ميكن نتائج خالل من تتجلى وكذا -

 نشاطات بإجناز مرتبطة فهي واملهين واإلجتماعي الشخصي املستوى على قيمة هلا أن حيث من مفيدة إ�ا -

  يف حاالت واقعية. متارس

 النظرة من واملتعلم وختلص املعلم املدرسية للربامج احلديث املفهوم توافق إمنا بالكفاءات فاملقاربة مما سبق        

 اجلهد على حمفزا املعلم فيكون التعليمية العملية يف أدوار فاعلة الطرفان فيأخذ أدوار من خيتار ملا واجلامدة السلبية
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إذ  الريادي الدور فأخذ املتعلم الدائم،أما وتقوميه املتعلم باستمرار متابعا للتعلم معّدا للوضعيات املالئمة واالبتكار

 ذكر ميكن خمتلفة الكفاءات تصنيفات بنفسه،وتأخذ معارفه بناء على يعمل التعليمية،ومنطلقها العملية حمور ميثل

 :واخلتامية القاعدية الكفاءتني يف العربية اللغة مناهج تبينه ما

 ما أو علماملت به سيقوم ما بدقة اليت توضح التعليمية بالوحدات املرتبطة األساسية التعلم نواتج جمموع القاعدية:متثل

 يف مشاكل دون الدخول له يتسىن فيها التحكم وبقدر ظروف معينة يف به القيام أو أدائه على قادرا سيكون

  .التعلم عليه يبىن الذي فهي األساس والحقة جديدة تعلمات

 السنة حصيلة إىل حتديد هنا ختامي لفظ يشري اإلدماجي اخلتامي باهلدف أيضا عنها ويعرب :اخلتامية الكفاءة

  هلا. املوافقة القاعدية الكفاءات بتحقيق تتحقق إال ال اخلتامية فالكفاءة وعليه تعليمية مرحلة أو كاملة الدراسية

 أنشطة خالل التعليمية،من لألهداف وحتليله النص مع التعامل طرائق يف تتمثل :النصية المقاربة-

 توظيف على املتعلم تساعد املقاربة املنهاج وهذه مقرتحات مع والكتابة)تتجاوب القراءة الشفهي متكاملة(التعبري

 املواضيع تنويع مع الوصف إىل اإلخبار من احلوار إىل السرد التعبري من أمثال وتنويع بسهولة اللغوية مكتسباته

 يف النصيةاملقاربة  وتعتمد والشارع، واملدرسة املنزل يف به حييط ما معرفة إىل بنفسه تعريف املتعلم من انطالقا

 أساس على والكتابة القراءة يهم فعل حبيث النصي والتدرج للنص املشكلة اجلمل بني التماسك على أساسها

  الذكر. السابقة األنشطة بني التكاملية العالقة  إدراك من املتعلم ويتمكن حلزونية حركات ويف القواعد

والعمل الفردي والتعاوين،وبيداغوجية املشروع وسيلة : وتتجلى فيها املمارسة والتصرف بيداغوجية المشروع - 

لتعلم التالميذ يف إطار وضعيات حقيقية وواقعية وهادفة يقوم املعلم أو املتعلم فيها باقرتاح مشاريع على أن يكونا 

أطرافا فاعلة فيها،والكل سيسخر مكتسباته وفق أهداف حمددة،ومن بني األهداف اليت تسعى بيداغوجية املشروع 

 إىل حتقيقها ما يلي:

 جعل املتعلمني مسؤولني عن تعلمهم ووضعهم يف سريورة تعّلم مستمر. - 

 مراعاة الفروق الفردية يف منهجية العمل واستعمال الفوج لبناء املعرفة وتطويرها. - 

 إعطاء معىن ملا يقرتح على التالميذ من األنشطة.- 

املشاريع تبادل اآلراء وقبوهلا وتعاون والتوفيق بني احلاجات الفردية  تنمية القدرة العالئقية للمتعلمني فيتيح اجناز - 

 وحاجات اجلماعة وتطوير التفكري النقدي عندهم.

 حتدد مراحل إجناز املشروع فيما يلي: مراحل إنجاز المشروع: -

 تقدمي املشروع: يعرض املعلم املشروع على التالميذ ويطرح عليهم مشكالته. - 
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: وفيها يتوجه التالميذ بكل أسئلتهم حول املشروع اليت تساعدهم على العمل.أيضا يقدم مناقشة املشروع - 

 التالميذ حلوال للمشكل املطروح.

التخطيط للمشروع وتنظيم العمل: وفيه تضبط خطوات العمل والوقت الذي تستغرقه،وكيفية القيام �ا وتوزيع  - 

 والصعوبات املتوقعة.املهام مع األخذ بعني االعتبار الوسائل املتاحة 

 إجناز املشروع من قبل التالميذ. - 

 تقييم املشروع بصفة مستمرة،ومرافقة لكل مراحل اإلجناز. - 

تسعى الربامج املدرسية اجلزائرية إىل حتقيق إيصال  الغايات التربوية وملمح التخرج من التعليم القاعدي: - 

 وإدماج القيم التالية:

 ية: تنمية معىن القانون واحرتامه واحرتام اآلخرين.قيم اجلمهورية والدميقراط - 

 قيم اهلوية: التحكم يف اللغات الوطنية وتثمني اإلرث احلضاري لألمة اجلزائرية. - 

 القيم االجتماعية: تنمية معىن العدالة االجتماعية،التضامن والتعاون...إخل. - 

 مهية للرأمسال البشري.القيم االقتصادية: مثل حب العمل والعمل املنتج وإعطاء األ - 

 القيم العاملية: تنمية التفكري العلمي والتحكم يف وسائل العصرنة،والتفتح على الثقافات واحلضارات العاملية. - 

و�دف الرتبية القاعدية إىل التنمية الشاملة لشخصية املتعلم جبميع نواحيها من خالل التأكيد على إيقاظ:       

الفضول،التساؤل واالكتشاف،الرغبة يف االتصال باآلخرين،التفتح على احمليط،حب العلم والفنون، الشعور 

 باالنتماء إىل ا�تمع...إخل.

 لع املرحلة االبتدائية مبنح تربية قاعدية جلميع املتعلمني بأن توفر هلم:: تضطتقديم محتويات البرامج-

تعلم اللغة العربية: حيث يتمكن املتعلمون من التحكم يف القراءة والتعبري والتواصل مع غريهم مشافهة وحتريرا  - 

تهم الوطنية فتزودهم لغرض إشباع حاجا�م الفردية املدرسية منها وا�تمعية،حبيث تكون عامال من عوامل شخصي

بأداة للعمل والتبادل ومتكنهم كلغة للتعلم من تلقي املعارف واستيعاب خمتلف املواد وتتيح هلم التكيف والتجاوب 

 مع حميطهم.

تعلم لغة أجنبية أوىل: متكن املتعلم من التواصل والتعبري وتوظيف مكتسباته،أيضا الوصول إىل املعلومات  - 

 العاملية.

 سس العلمية والرياضية والتكنولوجية.تضمني األ - 

 أسس العلوم االجتماعية: فيما يتعلق باألبعاد التارخيية واجلغرافية واملدنية واخللقية والدينية. - 
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تعترب الوسائل التعليمية أدوات ضرورية ومساعدة على تطبيق الربامج الوسائل التعليمية والوثائق المرافقة:- 

ت تربوية يستعني �ا املعلم يف آدائه،وهي تشكل للمتعلم مصدرا أساسيا لتعلماته املدرسية،مبا تتضمنه من سندا

 وتتمثل يف: الوثائق املرافقة للمنهاج،الكتب املدرسية.

ميثل جزءا من عملية التعليم والتعلم،وهناك التقومي القبلي،التقومي التكويين أو البنائي،والتقومي التقويم التربوي:  - 

 اخلتامي.

:ومن شروط املتابعة الدقيقة واملستمرة لتطبيق الربامج املدرسية وذلك على ثالثة مستويات عة الميدانيةالمتاب - 

 (مديرية الرتبية،املقاطعة التفتيشية،املؤسسة التعليمية ذا�ا) وتشمل املتابعة امليدانية خصوصا:

 سات.السهر على التوزيع الشامل للربامج والوسائل التعليمية على مجيع املؤس - 

 توفري الظروف املالئمة لتطبيق الربامج. - 

 التخطيط لعمليات التكوين ومتابعة تنفيذها. - 

 إبالغ املصاحل املركزية مبا يتعلق بتطبيق الربامج املدرسية لالستفادة من ذلك. - 

وجممل القول أن الربامج املدرسية تعد قضية رئيسية للبحث يف جمال علم اجتماع الرتبية،وتعددت املداخل        

املنظور اإلسالمي  البنائية الوظيفية،املاركسية،املاركسية احملدثة،االجتاه النقدي،الظاهراتية، النظرية لدراستها.وتتمثل يف

سية جمموع اخلربات اليت �يئها املدرسة لتالميذها، واليت تتكون من مجلة من الشامل واملتكامل،ومتثل الربامج املدر 

 العناصر وتستند إىل مجلة من األسس يف إطار من التكامل والتساند لتحقيق تنمية شخصية املتعلم بكافة جوانبها،

املطبقة ابتداء  2001 أما الربامج املدرسية اجلزائرية فقد مرت بإصالحات متوالية كان آخرها إصالحات بن زاغو

  والذي اقتضته دواعي عديدة. 2003/2004من السنة الدراسية 

 التعلم ونظريات بالكفايات المقاربة-10-6

 تتباين الدراسية الوضعية يف التعلم تصورات التعلم.لكن على القدرة :أساسية قدرة للمتعلم أن على اجلميع يتفق   

 يتم واملهارات املعارف اكتساب تعترب أن اليت تلك شهرة التصورات أكثر من التوجهات.لعل حسب وتتشعب

يزال  وال»االهداف، بيداغوجيا «اسم حتت الرتبوية االنظمة يف التصور،تُرجم وتراكمية.هذا خطية صيغة حسب

 التعلم السلوكية.يُعرف النظرية من مشتق الرتبوية.وهو االنظمة يف انتشارا االكثر  التصورات بني من هذا يومنا إىل

 )Skinner،سكينر  Thorndike،تورندايكWatson،واتسونPavlovبافلوف(النظرية هذه حسب

 يتم اليت املعرفية وحوافزه وسريورته ونواياه املتعلم إرادة اعتبار ما،دون مثري بفعل املتعلم سلوك يف تغيريا باعتباره

 جتزئة إىل يؤدي للمعارف،مما الكمي البعد على االهداف بيداغوجيا احلاصل.تركز السلوك إىل خالهلا من التوصل
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 الباحثون فيه يعرتف الذي الوقت يف.النظرة الشمولية الغالب االعم يف التعلمات،فتغيب ومهمات املضامني

 األستاذ  به يقوم جيب أن ما خالل من التعلمية،ليس االهداف  حتديد يف الكبري بإسهامها االهداف لبيداغوجيا

 اهلدف مفهوم هو هذا(االستاذ عمل من انطالقا به القيام على قادرا يكون أن املتعلم على جيب ما خالل من بل

 احلاضر،ال الوقت للمعىن.ويف وافتقادها التعلمات جتزئة يف املتمثلة حمدوديتها على كذلك يركزون ،فإ�م)االجرائي

 بتوجهات للتعلم،مرتبطة أخرى كاملة.غري أن هناك تصورات غري تعتربها هلداف،ولكنا بيداغوجيا املناهج تقصي

 .بالكفايات املقاربة بلورة يف سامهت أخرى

 المعرفية النظرية- 

 للعقل أنTardif ،طارديف Novak،نوفاك Ausubel ،أوزيبيل Gagneكانيي( املعرفية املقاربة تعترب     

املعلوماتة وبنمذجتها،  تعاجل اليت الذهنية االنشطة بدراسة املقاربة هذه املعلومات.وتتعهد معاجلة على قدرة البشري

 تعبئة ببعض،أي بعضها ربط أو واسرتجاعها وختزينها وحتويلها املعلومات حتديد ض تفرت كهذه أنشطة أن علما

، )....حل،حساب إجنازها(فهم،تقومي املنتظر املهمة نوع اختلفت حبسب هنا،مهما املعلومات معرفية.إن موارد

 ما،يلجأ مشكل حل الذاكرة.خالل يف املخزنة الرمزية املعلومات تستعمل كلها :مشرتك بقاسم تتميز فإ�ا

 يرتتب املعارف تعبئة يف إفراط أي الضرورية.إن املوارد تعبئة يقتضي منها خمتلفة،وكل اسرتاتيجيات إىل املتعلمون

 املقاربات بني اقتصادية.من حل اسرتاتيجيات عن يبحث املتعلم جيعل الذي اخلطأ،الشيء يف الوقوع احتمال عنه

 العمل ومشروع الفارقية والبيداغوجيا املشكالت حل ذكر ميكن للتعلم، التصور هذا من سسها أ تستقي اليت

 .الرتبوي

 البنائية النظرية.-

 كل يُبىن تُبىن،مثلما معرفة أي اخلصوص،أن على Piaget ) بياجي( دعائمه أرسى التوجه،الذي هذا يَعترب      

 السريورة هذه الذايت.إن البناء سريورة ويشجع يثري حيث املعريف للصراع كنتيجة تصوره يتم هنا التعلم واقع،وأن

 تركيب يف معطيات بإدماج يسمح متصاعد منطقي مستوى حنو املعرفية للبنيات تدرجيي تطور خالل من تربز

 من قادمة تأثريات مع مواجهة وضعية يف وهو يتعلم املتعلم أن البنائية النظرية البيداغوجي،ترى املستوى على.متزايد

 .)تالؤم(ذلك إثر على التفكري منهجيات ،وبتغيري)استيعاب(جديدة معلومات احمليط،وبفهم

 االجتماعية التأثريات بإضافة النظرية،وذلك هذه بإمتام)الحقا سنبني كما(السوسيوبنائية النظرية مسحت لقد   

  .التعلم على
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 السوسيوبنائية النظرية.

 أن ،ميكن)Gilly،جيليMugny،مونييDoise،دوازVygotskyفيكوتسكي(التوجه هذا حسب      

 أوجه بعض يف كي يتحكم الفرد متصاعد،تؤهل تركيب ذات تفاعالت تسلسل عن جممله يف املعريف التطور ينتج

 املعريف.من للتطور منبعا بدورها تصبح واليت تركيبا أكثر اجتماعية تفاعالت يف املشاركة متكنه من الرتابط،اليت

 من تنطلق داخلية،وحبركة مث خارجية اثنتني تشكيلتني عن ينتج املتعلم عند املعريف التطور بأن القول هنا،ميكن

 حلل املقرتحة االجوبة تناقض عن الناجتة فردية بني العالقات يف أوال املتعلم قدرات الفردي:تتجسد إىل االجتماعي

 واملراقبة االنطالق أما املتعلم. توجيه على للقسم االجتماعي احمليط فيها يعمل اليت العالقات ما،تلك مشكل

االجتماعية   التفاعالت تردد ُيسهلها اليت االستبطان سريورة �اية ثان،عند وقت يف إال تظهر لألنشطة،فال الفردية

 مواجهة يف املتعلم يكون معريف،فعندما صراع وقوع على مرتكزا النفسي التوجه هذا يف التعلم منحى يكون وهكذا.

 صراع ال آخرين:يتطور متعلمني مع تقامسه يف جتاوزه أو حله يوجد صراع حلها،حيدث أجل من مشكل-وضعية

 الذي املتعلم،الشيء عند التعلم تطور سريورة وينعش يثري االخري هذا سوسيو معريف.إن صراع حنو إذاك املعريف

 ما يف بفرق جهة،بالتميز ملزمني،من معني تفاعل يف املنخرطون املتعلمون اجتماعيا.ويكون بناء باعتباره إليه ينظر

  .للمشكل وموحد مشرتك حل عن أخرى،بالبحث جهة وجهةنظر،طرائق،حلول....)،ومن(املعريف الرتكيز خيص

 ظاهرة لفهم متاما ومطابقا الفردية الكفايات لتنمية مناسبا للتعلم السوسيوبنائي التصور هذا يعترب     

  .بالكفايات املقاربة حسب املصاغة املناهج يف حاليا احلاصل التوجه يربر الذي الرتبية،الشيء

  مكانة المعلم في بيداغوجية الكفاءات - 7- 3

إن املعلم يف إطار املقاربة بالكفاءات مطالب بالتخلي يف كثري من األحيان عن الطريقة االستنتاجية يف      

التدريس،فعليه أن يكون منظما للوضعيات،منشطا للتالميذ،حاثا إياهم على املالحظة والتشاور والتعاون،ومسهال 

موسوعات،أقراص  ب،جمالت،جرائد،قواميس،املصادر املختلفة للمعرفة(كت هلم عملية البحث والتقصي يف

مضغوطة ،انرتنت اخل...).وبقدر ما يكون حباجة إىل الوسائل التعليمية ستكون حاجته أكثر إىل ابتكار وضعيات 

  التعلم اليت يواجه فيها املتعلم مشكالت وينجز مشاريع .

ظم وضعيات معقدة،خيرتع مشاكل يصبح مدربا كما حيدث يف ميدان رياضي أو يف ورشة فنية،يدعم التعلم ين - 

  وحتديات،يقرتح ألغازا ومشاريع .

  دوره شديد األمهية،لكنه ال حيتكر الكلمة وال حيتل صدارة املسرح . - 

  ينبغي أن تتطور كفاءته املهنية باعتماد التكوين الذايت . - 



238 
 

  بناء اهلندسة التعليمية (تصور وخلق وضعيات الوساطة) . - 

  التعديل الدقيق لألنشطة و التعلمات .املالحظة التكوينية و - 

إشراك املعلم واألستاذ يف إسرتاتيجية التغيري من البيداغوجيا املركزة على املعارف إىل البيداغوجيا املركزة على - 

  التكوين بواسطة املقاربة بالكفاءات،يعترب أكثر من ضرورة . 

  التعّلم في بيداغوجية الكفاءات.-10-8

ْشكلة وإعداد املشاريع اليت ينبغي أن تكون         
ُ
يُبىن تعلم التالميذ يف بيداغوجية الكفاءات على الوضعية امل

على صلة بواقعهم املعيشي،وأن يسخِّروا فيها مكتسبا�م املعرفية واملنهجية،وأن يربطوها بواقعهم وحيا�م يف 

  قتصادية،وتسمح املقاربة بالكفاءات عموما بتحقيق ما يأيت:جوانبها اجلسمية،النفسية،االجتماعية،الثقافية،اال

حتدد عمليـة تنمية الكفاءات اإلطار املستقبلـي لتعلـم التالميذ والربط بينه وبني وضعيات  إعطاء معنى للتعلم: -

الميذ هلا معىن بالنسبة إليهم،وأن يكون لتعلمهـم هدف،وبذلك ال تكون املعـارف واملعلومات اليت يكتسبها الت

نظرية فقط،بل سيستغلو�ا حاضرا ومستقبال،فاكتساب القواعد الصحية للجهاز العصيب مثال وغريها يكون من 

  أجل احلفاظ على سالمة اجلسم ووقايته .

  :حبيث جعل التعليم أكثر نجاعة -

تضمن املقاربة بالكفاءات أحسن حفظ للمكتسبات،العتمادها أسلوب حل املشكالت وإمناء قدرات  - 

  املتعلمني كلما واجهوا وضعيات جديدة،صعبة ومتنوعة .

  تسمح املقاربة بالكفاءات بالرتكيز على املهم فقط . - 

تربط املقاربة بالكفاءات بني خمتلف املفاهيم سواء يف إطار املادة الدراسية الواحدة أو يف إطار جمموعة من  - 

  املواد.

ني خمتلف مكتسبات التالميذ ويف وضعيات ذات معىن  سوف :إن الربط التدرجيي ببناء التعليم المستقبلي -

ميكن من جتاوز اإلطار املدرسي ويسمح باستثمار هذه املكتسبات سنة تلو أخرى ومرحلة بعد أخرى لتكون يف 

  خدمة كفاءات أكثر تعقيدا .

  :االبتدائي التعليم في المستهدفة الكفاءات أنواع -10-9

 :اتصالي طابع ذات كفاءات -
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 تعليم التعلم،فهي مادة جماالت لدخول التلميذ ميلكه أن جيب الذي األول املفتاح هي العربية اللغة إن       

 التعبري على قادرا يكون القاعدية(األساسية)أن املدرسة من خروجه عند التلميذ على لتعليمات،وينبغي واتصال

 :بـ ذلك و العربية باللغة

 االتصال. وضعيات خمتلف يف الكلمة يتناول أن - 

  والصعوبة. الطول خمتلفة نصوصا بطالقة يقرأ أن - 

  ... جتارب حصيلة عروض، تقارير، شكاوي، طلبات رسائل، :النصوص أمناط خمتلف حيلل أن - 

  ... تعليق أفكار،تلخيص، واسرتجاع الصياغة، وإعادة املعىن، يف بفرضيات كاإلدالء نصا حيلل أن - 

  صحيحة. بكيفية وكتابتها �ا،وقراء�ا والتحاور طرحها أو أسئلة على كاإلجابة أوىل أجنبية لغة يف يتحكم أن - 

  .قصرية نصوصا �ا يكتب و يقرأها وأن تفهم، حىت �ا للتعبري ثانية أجنبية لغة يعرف أن - 

 واحلركة وباجلسد التشكيلي والرسم خمططات،رسم،جداول،مناذج) ( باخلط التعبري طرق بعض يف يتحكم أن- 

  .واملوسيقي

 : منهجي طابع ذات كفاءات -

 أدوات استعمال على قادرا يكون أن ميكنه عمل لتحقيق نفسه تنظيم علي قادرا التلميذ يكون أن ينبغي - 

  .والقياس والقراءة واالتصال والتسجيل والتوجيه املالحظة

 التعاوين احلوار،والعمل وجمموعات واملراسلة املعلومة عن للبحث احلاسوب استعمال علي قادرا يكون أن - 

  .اجلماعي

  .االستعمال كيفية تبني وثيقة أو بروتوكول استعمال علي قادرا يكون أن - 

 :على قادرا يكون أن فكري: طابع ذات كفاءات -

  .احمليط هذا على احلفاظ قواعد وكذا والبشري، والتكنولوجي والبيولوجي الفيزيائي حميطه معرفة - 

 يتعلق فيما اإلعالم وسائل عن يوميا الصادرة املعطيات ملختلف املوضوعي واالنتقاد الفهم على قادرا يكون أن - 

  .املرجعية بنشاطات الصلة ذات خمتلفة حباالت

 حل من للتمكن املعارف هذه استعمال على قادرا ويكون والتقنيات العلوم يف القاعدية املعارف يف يتحكم أن - 

  .املشاكل

   .خمتلفة وضعيات يف عليها والتعرف خمتلفة بعمليات القيام على قادرا يكون أن - 
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 : وشخصي اجتماعي طابع ذات كفاءات -

 :على قادرا يكون أن ينبغي

  مسامهة). (تعاون، مجاعي مشروع لتحقيق فريق ضمن العمل - 

  .املتبادل واالحرتام العدالة بروح األشخاص بني اخلالفات اآلخرين،وتسيري احرتام :ا�تمع يف احلياة قواعد تطبيق - 

  .وواجباته حبقوقه الوعي مع معهم، والتفاوض اآلخرين مع والعينية الفردية الفروق على التفتح - 

  .الكرمي القرآن من اآليات ببعض االستشهاد - 

  .واحرتامهما ) العلم ( الوطنية واأللوان الوطين النشيد معرفة - 

  .االجتماعية العلوم من القاعدية املعارف يف التحكم - 

  .الفضاء و الزمن معامل استعمال - 

  .التارخيية املصادر واستغالل تارخيية أحداث بني عالقة وضع - 

  .هذا يومنا إيل التاريخ قبل ما عصور منذ اجلزائر عرفتها اليت األحداث أهم مقارنة - 

 . األرضية والكرة للقارة وبالنسبة للوطن بالنسبة موقفه معرفة - 

 وجود التعليمي وحمتوياته،فرضت النمط على تغريات من طيا�ا يف محلته اجلديدة،وما اإلصالحات هذه       

 دون خطة السابقة،بإعداد والتجارب األخطاء يف نفس الوقوع املمكن غري من التغريات،ألنه هذه يواكب معلم

 .املهمة �ذه للقيام املؤهل املعلم إعداد

 يصبح مل مثال التعليمية،ففي اللغة واملناهج التلميذ واقع بني االرتباط السابقة،نالحظ للكفاءات حتليلنا فعند      

 كالتقارير خمتلفة مناذج كتابة على يصبح قادرا ما فقط،بقدر والقراءة إنشائي موضوع بكتابة يكتفي التلميذ

 مشروع تسمي اجلماعي،واليت أو ديالفر  املستوى على ببعض االجنازات بالقيام مطالبا أصبح والشكاوي...كما

 بربطها املادة التعليمية معاجلة على سلبياته،وعملت حمل التلميذ إجيابية أحلت اليت هي الوحدة،وطريقة املشروع

 جمموعة إىل يعود املشروع جناح فإن التدريس،وهلذا يف والتحكم القيود هّدمت فقد هذا من التالميذ،وأكثر حبياة

  :هي اخلطوات من

  .املشروع هدف حتديد -

 .املشروع إلجناز املادية الظروف توفري- 

 .للتنفيذ قابليته و املشروع واقعية - 

 .ذلك إلجناز الكايف الوقت توفري - 
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 .للتالميذ الثقافية و النفسية و العقلية اإلمكانيات مع املشروع تناسب مدى - 

 .ا�موعة داخل املهام و األدوار حتديد - 

 .فعالة بطريقة جهودهم ينظموا حىت توجيههم و التالميذ مراقبة - 

  أمهها: احملاسن من الكثري طيا�ا يف حتمل املشروع طريقة وهلذا       

 لعيوبااخلارج،ومعاجلة  يف للحياة مشا�ة املدرسية احلياة التشويق،وجعل عنصر واستثارة النفس على "االعتماد

                                                                            ).113،ص1965العزيز، عبدالفردية."(الصاحل  الفروق مشكلة وحل النفسية

 ضرورة على السابقة،وهلذا ركزت الفاشلة التجارب من استفادت اجلديدة اإلصالحات أن األخري يبدو ويف      

 دون ينجح أن تربوي جتديد أو إصالح ألي ميكن اإلصالحات،إذ ال إلجناح للمعلمني واجلّدي الفعلي التكوين

املعلمني  لتكوين عامة خطة بإعداد قامت قد الوزارة فإن وتبنِّيه،ولذلك بتنفيذه املكلفة للعناصر مالئم تكوين

  وجه. أحسن على القيادي و التكويين بدورهم القيام من لتمكينهم واملؤطرين
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   خالصة: 

 �ا مّرت اليت خمتلف التجارب عند بالوقوف لنا االستقالل،مسح الرتبوي قبل النظـام لتطور استعراضنا إن         

 للنظام األساسية املتطلبات أو املبادئ السبعينيات وضعت الرتبوي،ففي النظام واجهت اليت البالد،والصعوبات

 تتمثل األهداف من جمموعة حمققا القرن ربع يقارب ملا استمر املدرسة األساسية،الذي مشروع وضع التعليمي،مث

 فإنه اليت وضعهـا الطموحة الغايات واالقتصادي،ورغم واالجتماعي الثقايف بواقعها األساسية ربط املدرسة يف

 حمتواها يف ختتلف اليت اجلديدة تبين اإلصالحات متّ  أن وجتديده،إىل متابعته كعدم االنتقادات بعض إىل تعرض

 على اجلزائر شهد�ا اليت للتغريات مراعية جاءت التطبيق،وقد بداية هي يف األساسي،واليت عن التعليم وطرقها

يعترب التدريس عملية تربوية هادفة،تأخذ يف االعتبار كافة العوامل ،إذ املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي

األهداف الرتبوية،وهو موقف خمطط املكونة للتعليم ويتعاون خالهلا كل من املعلم والتلميذ لتحقيق ما يعرف ب

يستهدف حتقيق خمرجات علمية مرغوبة على املدى القريب،كما يستهدف إحداث مظاهر متنوعة للرتبية على 

املدى البعيد.فالتدريس من هذا املنظور نشاط يقوم به املعلم وهذا النشاط خمطط من قبل،حيدث ضمن زمان 

توجهه وتعدله واليت تكون حمل تقييم التالميذ قبل تقييم حتقيقها  ومكان معينني يقصد من ورائه حتقيق أهداف

فيهم،فإذا كانت أهداف التدريس ال تثري اهتمامات التالميذ فلن يكتب هلا جناح كاف لبناء معارف ومهارات 

 املكونات أحد هو تقوم عليها أهداف مستقبلية لعملية التدريس وال يهم إن كانت بعيدة أو قريبة،كما أن املعلم

 يف الزاوية وحجر وفاعال متطورا حيا وكائنا عنصرا يف جعلها الفاعل املصدر التعليمية،وهو العملية يف الرئيسية

يف  تالميذه على تأثري وأثناءها،وللمعلم اخلدمة قبل وتأهيله بإعداده املهنية كفايته يتطلب رفع الذي تطويرها،األمر

 وسلوكه،وقد وقيمه يف اجتاهاته هذا �ا،ويظهر والتزود املعرفة طلب يف دوةالق هلم بالنسبة الرتبوي،فهو املوقف

 اإلقبال املستقبل،وكذا جيل وبناء العملية الرتبوية تفعيل يف دوره ألمهية نظرا وتدريبه املعلم إلعداد احلاجة ازدادت

 بكميته،لقد وليس التعليم بنوعية فيه االهتمام أصبح وقت متنامية يف بأعداد باملدارس االلتحاق يف املتزايد

 باإلعداد يزاوله من وتزويد فعاليته التعليم وتقوية ملزاولة اجليد النوع من بشري مصدر لوجود ملحة احلاجة أصبحت

 واألساليب األسس يف له،وخباصة املستمرة بالتنمية امليدان يف هذا جديد من جيدّ  ما وبكل املالئمني، والتدريب

  .اإلعداد والتأهيل عليها يقوم اليت
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  تمهيد:

يعتمد الباحث السوسيولوجي على قواعد منهجية معينة للشروع لدراسة موضوع حبثه بغية حتقيق أهداف     

  دراسته،والتوصل اىل االجابة الدقيقة واملوضوعية لتساؤال�ا.

لذلك يعد االطار املنهجي هلذا البحث خطوة مهمة تتحد على ضوئها آليات املعاجلة املنهجية بكافة    

مراحلها،الن حتقيق اهلدف املنشود من اجنازه يتطلب عملية منظمة تعتمد على منهج خمتار وطبيعة موضوعه، 

  لها.ويعتمد على تقنيات منهجية وأدوات مجع البيانات امليدانية،وأساليب حتلي

ّمت االعتماد على منهج يتماشى مع هذه الدراسة وجتلى يف املنهج الوصفي الذي يقوم بتفسري وحتليل الوضع   

القائم لوقع التعليم االبتدائي بعد االصالحات اجلديدة،�دف تقدمي تأويل سوسيولوجي دقيق مبّين على الفهم 

  جية للدراسة إىل التطرق اىل النقط التالية:متكامل االبعاد.وقد ارتكز اهليكل العام للمعاجلة املنه

  جماالت الدراسة،منهج البحث،ادوات مجع البيانات،واألساليب االحصائية.
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   مجاالت الدراسة:- 1  

وهي كثرية جدا يف جمال العلوم االجتماعية،وخباصة منها علم - للقيام بدراسة ميدانية أو حبث ميداين    

يتطلب حتديدا دقيقا �االته،مبعىن توضيح أين جترى ومىت وعلى َمْن ِمَن البشر؟ الن  فإن ذلك-االجتماع

الدراسات والبحوث يف العلوم االجتماعية تتعامل مع عناصر تتغري باستمرار،وحتديد جماال�ا يضفي عليها أكثر 

يل من شأنه التشكيك يف احلقائق مصداقية لتكون معربة ومقبولة،ذات مرجعية تارخيية؛وذلك إلزالة أيَّ لبس أو تأو 

 وحىت واملكان باختالف الزماف ختتلف النتائج أن صعب،إذ االجتماعية العلوم يف التعميم ألناملتوصل إليها."

 على دولة سكان هم جمال البحث يكون الغالب ويف الدراسة،وذلك خبصائص معينة عليهم أقيمت الذين األفراد

 فقط ليس حتديدا ا�ال أكثر يكون أن ميكن غريهم مثال،أيضا أو عمرية فئات يف حصرهم ميكن لكن العموم

   بوضع مؤشرات مسبقة لكن مبمارسات اجتماعية،لذا فا�ال جيب ان يتحدد عمليا".

(Marion Selz et Florence Maillochon 2009, p160).  

  وتنحصر جماالت الدراسة يف ثالثة جماالت وهي:  

  المجال الجغرافي:- 1-1

ميثل ا�ال املكاين هلذه الدراسة،يف األمكنة اليت حتتوي على مفردات جمتمع الدراسة،واملتمثلة يف  املدارس      

نشئت على أثر التقسيم أاليت االبتدائية  التابعة للمقاطعة اخلامسة بدائرة رقان جنوب والية أدرار،هذه األخرية 

، ويضم ²كلم427986،حيث تعترب ثاين اكرب والية من حيث املساحة،إذ تبلغ مساحتها 1974لسنة اإلداري

دائرة،أما موقعها الفلكي فهي تقع يف اجلنوب الغريب من الوطن حيدها من 11بلدية و 28قصرا و240إقليمها 

دوليت مايل الشمال والية البيض ومن الغرب والييت بشار وتندوف ومن الشرق غرداية ومتنراست ومن اجلنوب 

وموريتانيا،تتكون من أربعة أقاليم جغرافية وهي:قورارة،توات،تيديكلت،تنزروفت.وقد متت هذه الدراسة يف 

برقان،املقاطعة اإلدارية السادسة بزاويةكنتة،املقاطعة اإلدارية الثالثة الرابعة  املقاطعة االدارية:املقاطعات التالية

لكو�ا هي اقرب املقاطعات ملكان العمل الذي اعمل فيه.إذ يتعذر التنقل  بفنوغيل.وقد مت إختيار هاته املقاطعات

  جلميع املقاطعات االخرى وذلك لشساعة املساحة.  

  المجال الّزمني:- 1-2

ويتعلق األمر بالفرتة الزمنية اليت استغرقتها الدراسة أو البحث وذلك منذ البدء يف طرح املوضوع للدراسة     

ء منه بشكل �ائي،وقد جرت العادة عند حتديد ا�ال الزمين للبحث االقتصار على الدراسة والبحث وحىت االنتها

امليدانية حتديدا؛ابتداء من النزول إىل امليدان إلجراء الدراسة االستطالعية،مث النزول لتطبيق االستمارة التجريبية،مث 
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منذ بداية االهتمام �ا   أشهر تقريبا ع سنوات وستةاربقرابة  امليدانية دراستنا النهائية يف مرحلة الحقة.وقد دامت

كفكرة سوسيولوجية قابلة للدراسة،ومن ثـّم تسجيلها كأطروحة جامعية للحصول على درجة الدكتوراه 

.وخالل هذه الفرتة كان العمل موزعا 25/04/2016وحىت تقدميها يف صور�ا النهائية يف  13/10/2012يف

  وفقا خلمسة مراحل هي:

استعراض الرتات النظري املرتبط مبوضوع الدراسة،الزيارات االستطالعية االولية واالعداد للعمل امليداين،مجع 

صوال اىل استنتاجات تتوافق مع منطق التحليل و البيانات،تصنيف وتفريغ وجدولة وحتليل وتفسري املعطيات امليدانية،

  يف خامتة جامعة.

  المجال البشري: - 1-3

ا�ال البشري للدراسة،ا�تمع األصلي الذي تطبق على أفراده خمتلف الوسائل جلمع البيانات ميثل         

يعترب جمتمع البحث مجيع املفردات أو الوحدات اليت تتوفر على اخلصائص املطلوب "املوضوعية والواقعية.

. 2006ي غريب.دراستها،أما العينة فهي انتقاء جمموعة فرعية حاملة لنفس صفات جمتمع البحث".(عل

 من فوائد هلا ملا هذا واسع نطاق وعلى العينات على احلايل الوقت يف االجتماعية البحوث ).وتعتمد131ص

 الباحث اليت حيتاجهما واجلهد للوقت توفريا وأكثر الشامل املسح من البحث على للنفقة اقتصادا أكثر كو�ا

،فقد تضمنت الدراسة يف جماهلا البشري جمتمعا التعليم االبتدائيومبا أن البحث يعاجل مسألة ختص اساتذة كثريا.

  إحصائيا ميثل االطار العام الذي يتوفر على اخلاصية التالية:

  جمموعة من االساتذة الذين يزاولون منهنة التعليم يف املرحلة االبتدائية.- 

  :عينة الدراسة وكيفية اختيارها- 2

على كل اساتذة التعليم االبتدائي أثناء إجراء  تهيشتمل اطار عيناملذكورة انفا، االصل املتسم باخلصاصية ان جمتمع

عملية البحث،اما وحدة العينة فتتمثل يف مجيع املؤسسات االبتدائية اليت هي يف احليز اجلغرايف املراد 

فئة للفرص حبيث دراسته،مستخدمني عينة عشوائية بسيطة واليت تقوم على اختيار عدد من املفردات بطريقة متكا

وقد أجرينا .أ�ا ال تتقيد بنظام خاص وال ترتيب معني وامنا يتم االختيار إو السحب وفقا للعدد املراد دراسته

معلما ومعلمة 254دراستنا على عينة منتشرة يف واقع العمل جتسد كتلة األساتذة واملعلمني والبالغ إمجايل عددهم 

إبتدائية،وهي عينة مقبولة جدا حيث متثل إىل حدٍّ كبري خصائص  39على يدّرسون يف مقاطعات خمتلفة وموزعني 

يف  - جمتمع شبه حضاري-ا�تمع األصلي من حيث:السن،اخلربة،اجلنس،املادة الدراسية،ومرجعية الوسط املتجانس

لعينة أفرادا آخرين جغرافيته واجتماعيته وثقافته،مما يسقط مبدأ مراعاة االختيار املقنن ألفراد العينة.ومل ندخل يف ا
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عاملني يف التعليم وهلم وظائف أخرى غري التدريس،ألننا نؤمن بأن للمعلم وجهة نظر خاصة ختتلف يف حيثيا�ا 

عن وجهة نظر املدير يف املدرسة أو املفتش أو العامل اإلداري،وال يوجد مربر منهجي إللغاء هذه 

  ادلة التالية:االختالفات.وميكن حساب نسبة متثيل العينة وفق املع

ن =  
 مفردات الدراسة×���

 ا�تمع االصلي 
    حيث متثل (ن) حجم العينة    

ومنه حجم العينة يكون 224حالة من جمموع  94بالنسبة للمقاطعة االدارية الثالثة متت دراسة 
���×��

��� 
 

=41%    

ومنه حجم العينة يكون         191 حالة من جمموع 82ادسة متت دراسة السبالنسبة للمقاطعة االدارية 

���×�� 

 ��� 
 =42%          

ومنه حجم العينة يكون                               236حالة من جمموع  78بالنسبة للمقاطعة االدارية الثالثة متت دراسة  

���×�� 

 ��� 
 =33%    

و�ذا يكون حجم العينة الكلي = 
(��������) 

� 
 =39 %    

  :دراسةمنهج ال -3

"مل يعد البحث االجتماعي أمرا مرتوكا للباحث وال الجتهاده وال يعتمد فقط على موهبته العلمية وقدرته         

الواسعة على اإلطالع رغم أمهية ذلك وإمنا أصبح اصطالح البحث العلمي يعين يف حد ذاته التزام منهج معني، 

ين القانون الذي حيكم أية حماولة للدراسة أو التقييم على أسس وعلى هذا األساس فان كلمة منهج البحث تع

علمية،أو هو فن التنظيم الصحيح للسلسلة من األفكار العديدة من اجل الكشف والربهنة عن حقيقة 

جمهولة.وختتلف مناهج البحث بناءا على طبيعة وميدان املشكلة موضوع البحث وإمكانيات الباحث املتاحة،وأن 

ن الباحث إلتباع منهج على هواه ال يتالءم مع طبيعة املوضوع يعترب خطا فادحا يسيء إىل البحث أي حماولة م

).وقد اعتمدنا يف دراستنا على املنهج الوصفي التحليلي 71. ص2006وال يتوصل إىل نتائج دقيقة".(علي غريب.

،وتصوير النتائج املتوصل إليها الذي يعترب طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة

على أشكال رقمية معربة ميكن تفسريها.ويهدف املنهج الوصفي كخطوة أوىل إىل مجع بيانات كافية ودقيقة عن 

الظاهرة موضوع البحث مث حتليل ما ّمت مجعه من بيانات بطريقة موضوعية من اجل الوصول إىل العوامل الكامنة 

عتماد على أدوات منهجية مساعدة. واجلدير باملالحظة أن عملية الوصف واملؤثرة على الظاهرة وذلك باال

املوضوعي والتشخيص الدقيق لظاهرة ما،ينبغي أن تراعيَّ مبدأ املرونة النسبية واملوضوعية النوعية اليت تتميز �ا 
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نات مفصّلة عن الواقع العلوم االجتماعية وخاصة علم االجتماع.إن أهم ما مييز املنهج الوصفي هو سعيه لتوفري بيا

الفعلي للظاهرة موضوع الدراسة،كما انه يقدم يف نفس الوقت تفسريا واقعيا للعوامل املرتبطة �ا،تساعد على قدر 

"وعليه فإن توظيف الباحث هلذا املنهج اهلدف منه توفري البيانات معقول من التنبؤ املستقبلي هلذه الظاهرة.

ليلها حتليال معمقا،معتمدا على الوصف الكمي الذي سيزيد دون شك واحلقائق وعن موضوع البحث بغرض حت

من دقة هذا الوصف واحكامه،وبالتايل يزيد من القدرة على التحكم يف التعميمات الوصفية واخضاعها ألّي 

).وتأسيسا لذلك فقد مكننا املنهج الوصفي من مجع 213،ص2010اختبار امربيقي والتنبؤ �ا."(فرجية أمحد،

ت كافية عن جمتمع الدراسة مث حتليلها وتأويلها تاويال سوسيولوجيا بقصد الوصول اىل نتائج علمية متكننا  معطيا

  الكشف عن العالقة بني االصالح والواقع املهين للمعلم داخل املدرسة االبتدائية.  

  :الدراسة أدوات جمع بيانات -4

بالدراسة امليدانية يتطلب اختيار سليم لألدوات اليت حيتاج كل منهج إىل أدوات جلمع البيانات،فالقيام 

من شأ�ا أن جتعل العمل متكامال أوال،لذا فدور اختيار األدوات املناسبة عملية ال تقل أمهية عن باقي العمليات 

األخرى،وال ميكن حتت أي ظرف أن ننجز دراسة علمية من دون توفر أدوات مناسبة لطبيعة املوضوع ولنوع 

  ملختار تطبيقه يف الدراسة،أما األدوات اليت استخدمناها يف مجع بيانات الدراسة،وهي على النحو التايل:املنهج ا

 االستمارة:  - 4-1

 البحث، لبيانات الكمي اإلطار متثلعبارة عن أسئلة معّدة بطريقة منهجية يقدمها الباحث للمبحوثني إذ        

وقد استخدمنا استبيانا مبسطا للغابة،ال تتطلب اإلجابة علية اقل من .التحليل واإلحصاء أدوات من أداة وتعترب

نصف ساعة،وأسئلة مفتوحة تتصل بأهم مقومات األسئلة الفرعية للسؤال الرئيسي،دون أن نضع قيودا حتدُّ من 

لم بوجود حرية التعبري الذايت،ومل تقتصر على جمرد التحليل اإلحصائي الذي يكمم رقميا أراء املستجوبني،فنحن نع

مسافة تقصر أو تبعد بني الشكل واملضمون،املصرّح به واملسكوت عنه،ما يرضي وما خيجل،فيما يراد الكشف عنه 

أو البوح به،بل جلأنا إىل خرباتنا الرتبوية اليت تّلم بأحوال املعلمني وفعاليات تدريسهم وتفاعال�م يف املهنة 

ليل البيانات احملررة وما يدور حوهلا من أسباب ونتائج ورغبات معلنة وا�تمع،نستمّد منها ما يساعد يف تفسري وحت

  وخفية .                                                                      

 األمر جتريبية أول استمارة وضعت حيث لصياغته عّدة حماوالت بعد وضعه مت الذي االستبيان وقد جاء     

 هذه فيها،وبواسطة الضعف واخللل مواطن معرفة منها والغرض واملعلمني األساتذة من حمدود لعدد موجهة وكانت

 املدرسني طلب على بناء جديدة احتماالت،إضافة أسئلة يف بعضها ودمج األسئلة من مجلة حذف مت االستمارة
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 اجلامعي التعليم يف أستاذين وهم احملكمني جلنة االستمارة إىل بإعطاء قمنا النقطة،وكذلك هذه يف أشركناهم الذين

 التعديالت من سلسلة إجراء بعدها مباشرة،ليكون على املدرسني الباحث طرف من شخصيا مت توزيعها وقد

"ومن مثة فقد استخدم النهائية. يف صور�ا املعقد،لتخرج السهل إىل من األسئلة وترتيب اللغوية الناحية من خاصة

ذه الدراسة،وهذه االداة تساعد على تسجيل مع البيانات امليدانية الالزمة هلالباحث االستمارة كأداة رئيسية جل

البيانات وعرضها يف جداول تعني الباحث على الكشف عما تنطوي عليه هذه البيانات من معان،وقد مت 

  ). 215ص 2010تصميمها بصورة تنسجم مع طبيعة الدراسة وأهدافها."(فرجية أمحد،

  المالحظة: - 2- 4

كثر استعماال يف البحوث االجتماعية،وعادة ال تستعمل وحدها بقدر ما تكون مساعدة أو وهي األ 

مكملة ألدوات أخرى.وهي توجيه احلواس واالنتباه إىل ظاهرة معينة أو جمموعة من الظواهر من اجل الكشف عن 

لوكيات الفاعلني صفا�ا. ولقد اعتمادنا على هذه األداة من أجل مجع بعض املعلومات عن طريق رصد بعض س

الرتبويني وكذا شبكة العالقات املوجودة داخل املؤسسة الرتبوية وكيف تؤثر على أداء املدرس وكذا تأثريها بطريقة 

غري مباشرة على حتصيل التالميذ مع مالحظة الطريقة اليت يعتمدها املدرس يف تسيري الزمن اخلاص بالدراسة،وكذا 

درس) اليت يستخدمها املعلم أيام األسبوع. كما اعتمدنا يف دراستنا هلذا مالحظة الشروط التدريسية(حجرة ال

اليت تعترب " الركيزة األساسية لألنثروبولوجيا الثقافية، حيث تساعد الباحث على املوضوع على املالحظة باملشاركة،

الحظ ).ولكي يكون امل27 .،ص2002معايشة حياة ونشاط األفراد املدروسني " (موالي احلاج مراد.

) انه Madeleine Grawitzمشاركا،جيب أن يكون مقبوال من طرف املبحوثني حيث ترى مادلني قراويز (

جيب على الباحث" أن يكون مقبوال حىت يستطيع أن يندمج يف اجلماعة إىل حد أن ينسى دوره،كمالحظ، 

يتقن طريقة استخدام  ).وجيب على الباحث أن27،،ص2002ولكن يبقى حاضرا كفرد ما."(موالي احلاج مراد.

هذه التقنية أو األداة وعليه أن " يدرك أن أي شيء يأيت من خارج ميدان البحث ميكن أن يهدد األعضاء الذين 

سيخضعون للمالحظة املشاركة،وكثريا ما يؤدي وجود أشخاص غرباء عن ا�تمع إىل حرصهم يف السلوك 

دخوله ميدان البحث ألول مرة أو يف املراحل األوىل أي  والتصرفات واحلديث.ولذلك جيب أال يظهر الباحث عند

أدوات تكنيكية مثل آالت التصوير أو أشرطة التسجيل،إىل أن تتكون العالقات بينه وبني األعضاء الذين 

خيضعون إلجراء املالحظة باملشاركة،وأن أفضل طريقة لتكوين الروابط بني املالحظ وأعضاء اجلماعة اليت ختضع 

) ،حيث يبدأ الباحث يف تبادل املعلومات (break the iceلك اليت يطلق عليها(تذويب الثلج)للمالحظة،ت
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"(حممد حسن .الشخصية بينه وبني أعضاء اجلماعة،مما يؤدي إىل التقارب والتفاعل بني الباحث واألعضاء

  إن املالحظة قد مكنتنا من :.)119،120،123غامري،بدون تاريخ،ص

  املباشر للظاهرة حمل الدراسة .االطالع والتفحص - 

  تسجيل السلوكات فور حدوثها.- 

،كوين ممارسا ملهنة التدريس مع انطالقا مما سبق حاولت أن أكون عني فاحصة،ترى ما ال تراه عني اجلماعة     

  جمموعة من املبحوثني الذين جرت عليهم الدراسة وتسجيل كل املعلومات اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة.

  : المقابلة - 4-3

 بني لفظي وتبادل دينامية أ�ا عالقة الدراسات،وتعرف على من الكثري يف تعتمد اليت األدوات من واحدة        

 علم منها عدة ميادين يف هام كأسلوب العلمي،وظهرت البحث أدوات من بارزة أداة أكثر،وهي أو شخصني

وهي حوار شفوي بني الباحث واملبحوث حول ظاهرة أو موضوع ما،وفد استخدمنا يف هذا البحث  االجتماع.

استاذاً،حيث مل تأخذ املقابلة طابعا فنيا مقننا ومل تتم يف شكل جلسة عّيادية ختضع 50املقابلة النصف املوجهة لـ

كانت تتم يف جو طبيعي مفتوح ال   فيها احلالة لدراسة منهجية رمسية أو متكلفة يقوم �ا فاحص مع مفحوص،بل

يشعر معها الفرد بأنه مستجوب يف قضية،أو مستدرج ليكون شاهد نفي أو إثبات،كما أجرينا بعض املقابالت 

الشخصية مع أفراد معينني كشفوا لنا وقائع حّية جتسد حقيقة الوضع يف صورة طبيعية تقدم نفسها دون تزييف أو 

كثريا يف فهم وإعطاء تفسري أعمق لواقع املعلم يف املنظومة الرتبوية،أيضا لضبط األبعاد تزيني.أن املقابلة قد ساعدتنا  

  األساسية للمشكلة املطروحة اآلن حول جدوى اإلصالحات األخرية.وقد مكنتنا املقابلة من:

 الغرض هلذا املعدة وتدعيما لالستمارة نظرهم وجهة من لالصالح االساتذة متثالت وممارسات لواقع أكثر رصد -

 .أيضا

  هو غامض للمبحوثني،ومتابعة ردود افعاهلم اثناء االجابة . شرح ما - 

طبيعة البحث الذي يرتكز على مبدأ التشبع باملصادر،أى الوصول إىل عدد كاف من العناصر،إلنشاء عينة - 

 والتحكم أكثر يف مرحلة التحليل. 

 صياغة أساسيا يف موجها كانت خيص االصالح واليتاملدرسني،فيما  األساتذة انشغاالت أهم على الوقوف -

  .االستمارة
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 ستخدمة في الدراسة:الم اإلحصائية األساليب- 5

 دقيقة، لذا علمية حلول واجابات  إلجياد اإلحصائية األساليب بعض استخدام دراستنا يف الضرورة استدعت  

                    :ما يلي وظفنا فقد

 أفراد عرض نتائج عند وذلك جداول وتلخيصها يف االستمارة ألسئلة املتكررة اإلجابات هو تعداد كل التكرار:

 على إستبيان الدراسة. العينة

 االستمارة نتائج عرض لتفسري إحصائية وسيلة وهي :املئوية النسبة- 

تفرغ البيانات على شكل تكرارات موضوعة ضمن جداول بسيطة ومركبة متكننا من حتليل معلومات كمية - 

  نستشف من خالهلا العالقة بني املتغريات حسب تشا�ها بني االفراد. 
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  خالصة

يعتمد الباحث السوسيولوجي على قواعد منهجية معينة للشروع يف دراسة موضوع حبثه بغية حتقيق أهداف     

الدراسة،والتوصل لإلجابة الدقيقة لتساؤال�ا،لذلك يعد االطار املنهجي هلذه الدراسة خطوة مهمة تتحدد على 

املنشود من إجناز البحث يستوجب عملية منظمة ضوئها آليات املعاجلة املنهجية بكافة مراحلها،الن حتقيق اهلدف 

تعتمد على منهج خمتار وطبيعة موضوعه،ويعتمد على تقنيات منهجية وأدوات مجع البيانات امليدانية وأساليب 

 وتفاصيل املتبع املنهج وصف إىل تطرقنا حيث للدراسة املنهجية اإلجراءات الفصل هذا يف وقد تناولناحتليلها.

 الدراسة أثناء التطبيق إجراءات إىل التطرق البيانات،مث مجع ألدوات شامل وصف إىل باإلضافةاختيار العينة 

 أدوات تطبيق خالل من عليها احملصل البيانات حتليل يف املستخدمة اإلحصائية األساليب وعرض األساسية

 .البحث

      

  

 



  عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها :الخامسالفصل 

 تمهيد

  عرض وتحليل بيانات ونتائج الدراسة-1

   تحليل ومناقشة نتائج الدراسة -2

  تحليل و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولىتحليل و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولى--11--22

  تحليل و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانيةتحليل و مناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية--22--22

  النتائج الخاصة بالفرضية الثالثةالنتائج الخاصة بالفرضية الثالثةتحليل و مناقشة تحليل و مناقشة --33--22

  للدراسة النتائج العامة -3

  خالصة

 خاتمـة
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  تمهيد

 للتحليل يسعى الكمي،بل أصبح التحليل على يرتكز يعد مل االجتماعية للظواهر السوسيولوجي التحليل إن    

 الظواهر فهم هو هذا التحليل من نوعية،اهلدف أدوات خالل السبيب هلا من التفسري أجل من الكيفي

عملية  تتم أن وجوهرها،فبعد العلمية الدراسة لب يكون أن خيوله ما األمهية من الفصل هذا السوسيولوجية.يكتسي

 النتائج املتحصل وصف فيها يتم حيث النتائج عرض مرحلة وهي املرحلة هذه تأيت وتفريغها االستبيانات توزيع

 التوقف يتم هذا األساس نتائج،وعلى هكذا على حتصلنا وملاذا كيف تفسر ومربرات مصوغات وإعطائها عليها

 اختيار كيفية إىل التطرق مت العينة,فبعد أن خصائص وحتليل أوهلما:عرض الفصل هذا يف رئيستني نقطتني عند

إىل  منه اجلزء هذا يف نأتى البحث هذا يف ووصفها دراستها املراد املتغريات أهم من وانطالقا حجمها وحتديد العينة

 ونسبة حجم معرفة اجل من وهذا مفرداته او عناصره �ا تتميز اليت اخلصائص إبراز خالل من العينة جمتمع وصف

عرض  البحث.وثانيهما املدروسة الظاهرة على أثر ذات تكون أن ميكن اليت واملميزات السمات بعض حضور

 البحث مؤشرات من املستوحاة واملركبة البسيطة اإلحصائية اجلداول من عليه حتصلنا ما خالل من النتائج وحتليل

  اىل تقدمي فهم صحيح للظاهرة املدروسة.  باألساس �دف استبيان أسئلة اىل حورت اليت
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  عرض وتحليل بيانات ونتائج الدراسة-1

  التعداد والنسب املئوية ألفراد العينة املبحوثة حسب اجلنس):ميثل 4اجلدول(

 ا�موع أنثى ذكر بدائل االجابة 

 254 72 182 التكرار

 %100 %28 %72 %النسبة

، %28تفوق نسبة اإلناث اليت تقدرب%72من خالل الدراسة ونتائج اجلدول نالحظ أن نسبة الذكور     

وذلك راجع لقلة املعلمات اليت متارسن مهنة التعليم خاصة يف املناطق الريفية والصحراوية نتيجة للخصائص 

كان ال يسمـح للفتاة أن تكمـل وتزاول االجتماعيـة والثقافية اليت متيز مثل هذه املناطـق فإىل وقت ليس ببعيد  

دراستها خاصة يف املتوسطات والثانويات واجلامعات باعتبار أن هذه املؤسسات كانت بعيـدة عن مقـر سكناها 

فالصيب ينبغي أن يعتمد وال تتوفر إال يف املناطق احلضارية.باإلضافة اىل طبيعة التنشئة االجتماعية يف هاته املناطق،

ه سوف يتعامل بالدرجة األوىل مع العامل اخلارجي وما يتضمنه من حتديات وخماطر ونزعات عدوانية على نفسه ألن

وبالتايل فالبد أن ُجيَهز وأن يُعّد هلذه احلياة من حيث تعويده االستقاللية واالعتماد على النفس وعلى مقارعة 

لشدة.أما الفتاة،فهي تعيش حياة خمتلفة اآلخرين وعلى استخالص حقه بكل الوسائل مبا فيها استخدام القوة وا

متاًما،وبالتايل فهي ليست حباجة إىل تعلم الكثري مما حترص األسرة على تعليمه للصيب،فهي يف كنف األسرة 

ورعايتها حىت تتزوج فتنتقل محايتها إىل زوجها الذي يكون مسئوًال عنها; وعلى ذلك فهي يف محاية دائمة وعليها 

ة لألسرة وهي العناية باملنزل وتربية األطفال مقابل أن يتوىل الزوج اإلنفاق على األسرة فكأن املسؤوليات الداخلي

وهذا ما كان يطرح املسؤولية قد قسمت بينهما على أساس أن الزوج يكافح خارج املنزل والزوجة تكافح داخله.

مما أثر على عدم توازن اجلنسني �ذا جمموعة من اإلشكاليات والضغوط السوسيوثقافية بطريقة واعية أو غري واعية 

 السنوات يف وخاصة البكالوريا شهادة الناجحني يف غالبيةالقطاع.غري ان هذه احلالة لن تدم طويال،ذلك ألن 

بالتخصصات االدبية،مما ميكنهم من مزاولة مهنة التعليم بعد  يلتحقون البنات،والذين اكتساح األخرية عرفت

يف ذلك الريف منه،يف نظرته إىل  قافية اليت يشهدها ا�تمع اجلزائري مباثالتحوالت السوسيو خترجهم،أضف إىل ذلك 

ال يتم �دف تعزيز ميزانية األسرة وإمنا لتحقيق ذات املرأة ولتشعر أ�ا تؤدي أعماًال هامة،أو أن خروج املرأة للعمل 

  ألن األعمال املنزلية ال تكفيها أو ال تشعرها بقيمتها.
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  سن املبحوثني التعداد والنسب املئوية ألفراد العينة املبحوثة حسب ):ميثل5ول(اجلد

 %النسبة التكرار الفئات

 %08 20 سنة 25اقل من 

25-34 110 43% 

35-44 68 27% 

45-54 56 22% 

 %100 254 ا�موع

اليت متتهن مهنة التعليم  )34- 25يتبني لنا من خالل املعطيات اإلحصائية للجدول أن فئة الشباب(     

وهذا طبيعي باعتبار أن معظـم املعلمني الذين %27مث تليها فئة الكهول بنسبة %43متثل اعلي نسبـة إذ تقارب

على تقاعدهـم سوى سنوات معدودة،يف حيـن  أن املوظفون اجلدد  ) سنة مل يبق54- 45أعمارهم بني ( ترتاوح

 سنوات ثالث بعد شهادة الليسانس على تتحصل أن يكفي إذالشباب، يف سلك التعليم غالبا ما يكونوا من فئة

القبول  امتحان جيتاز أن حيق لكل حامل للشهادة وبه العايل التعليم يف النظام اجلديد تطبيق الدراسة،بعد من

الذي يفرض أما إذا آخذنا بالنظرية القائلة بان تزايد ا�تمع يتم وفق متتالية هندسية شاغر. منصب على للحصول

على الدولة فتح مدارس جديدة لتليب حاجات ا�تمع الطبيعية للتعّلم،وهذا ما حلظناه من خالل تواجـدنا يف 

امليدان إذ أن معظم البلدان أضيفت هلا جمّمعـات جديدة لتخفيف االكتظاظ والضغط عن املدارس القدمية  

 وتوفري مناصب التالميذ عدد ارتفاع بسبب الدولة ااعتمد� الذي التوظيف سياسةلوبالتايل موظفون جدد،نتيجة،

وهم يف مرحلة الشباب.يف حني جند ان االساتذة الذين  التدريس مبهنة يلتحقون األساتذة من العمل،جعل الكثري

وهذا راجع إىل ان الطالب حينما يتخرج من  %08تقل اعمارهم عن مخسة وعشرون سنة ال ميثلون سوي نسبة 

اجلامعة يكون يف أحسن االحوال يف سن الواحد والعشرين سنة،لكن حبصوله على الشهادة هذا ال يعين أن أبواب 

الوظائف مفتوحة على مصرعيها مستقبلة له،فمشكل بطالة املتعلمني ال يزال اهلاجس االكرب الذي يقض مضاجع 

 مھوتركز مھأعداد يف التضخم وبسبب اختصاصهم نفس يف العمل فرص توفر منهم،لعدماخلرجيني خاصة اجلدد 

 مھالعتقاد وأعماال مهن يف العمل ا التخرج،أضف إىل ذلك رفضهم هلم بعد احلاجة معينة تفوق يف اختصاصات

 توزيع يف املركزية والربجمة التخطيط سياسة سوء أو مستواهم،مما يؤشر عن فشل من أدىن تالئمهم أو أ�ا أ�ا ال

  منهم. الكثري ورغبات ملؤهال�م خالفا ذلك يتم الطلبة،حيث إعداد
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  التعداد والنسب املئوية ألفراد العينة املبحوثة حسب األقدمية): ميثل 6اجلدول(

 %النسبة التكرار االقدمية بالسنوات

1 -9 83 33% 

10-19 79 31% 

20-29 64 25% 

 %11 28 سنة فما فوق30

 %100 254 ا�موع

)سنة ميثلون اعلي نسبة 09- 1من خالل الدراسة ونتائج اجلدول يتبني أن املعلمون ذوي اخلبـرة القصرية (     

يف حني تقدر نسبة  %31)سنوات بنسبة 19-10مث تليها فئة ذوي اخلربة ااملتوسطة( %33واليت تقدر ب 

قطب اليد توهذا يدل على أن مهنة التعليم مهنة تس%25)سنة بنسبة29-20املعلمني ذوي اخلربة الطويلة(

سن  ان نقول أن ميكن هذا جانب واىلالعاملة الشابة ذوي اخلربات العلمية احلديثة من خرجيي املعاهد واجلامعات،

 فرتة أغلى هي الشباب فرتة الدرس.إذ إن حجرة يلعبه داخل الذي الدور يف هاما عامال يكون قد األستاذ أو املعم

 يف الشباب أمهية األمة.إن حياة يف الكربى املكانة وهلم حياة ا�تمع يف وقيمة ثروة أغلى اإلنسان،وهي حياة يف

اما ذوي .واحلماسة واحليوية القوة فهو اإلنسان حياة يف أثر من له ملا الدوام أمهيته على من نابعة واملستقبل احلاضر

 عالقة له ما كل على مهنية كافية،تؤهله ألن يكون مطلعابشري كفؤ،له خربة  اخلربة املتوسطة،فهم مورد

 على قادر يكون وبالتايل والقرارات املناشري وخمتلف ما تعلق باإلصالحات فيها،خاصة بوظيفته،وكل جديد

سنة فما فوق فهم ميثلون اقل نسبة 30اما املعلمون الذين هلم خربة فيها، والقوة الضعف مواطن وإجياد مناقشتها

حيث تتجسد هذه الفئة يف املعلمني الذين مل يبَق على تقاعدهم إال اعوام قليلة،واملالحظ ايضا ان من  %11أي 

  يزاول مهنة التعليم ال يغيـّر وظيفته  ويبقى فيها ويستمر أمدا طويال،أو رمبا مل تتح له فرصة لتغري هذه الوظيفة.
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  املؤهل العلمي للمبحوثني العينة املبحوثة حسبالتعداد والنسب املئوية ألفراد  ) ميثل07اجلدول (

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %05 13 خريج معهد متخصص

 %39 99 جامعة التكوين املتواصل

 %56 142 جامعي

 %100 254 ا�موع

من خالل الدراسة ونتائج اجلدول نالحظ أن اكرب نسبة تزاول مهنة التعليم يف الوقت الراهن هم من خرجيي      

من جمموع أفراد العينة املبحوثـة وهذا طبيعي إذا نظرنا إىل مسابقـات التوظيف اليت %56اجلامعات إذ متثل نسبتهم 

 املتطلبات مع املستوى هذا لتوافق يرجع وهذادة اللسانس،تشرتط املشاركة فيها أن يكون املرتشح حائزا على شها

 املعلم احلايل،وألن الوقت يف املتخصص التعليم بسلك االلتحاق متطلبات بسبب االبتدائي.وهذا ملرحلة التعليمية

 جمريات يف التحكم تالميذه،ويستطيع مع وعلمي أكادميي بشكل التعامل على قادرا يكون الشهادة هلذه احلامل

 التعليم، بقطاع االلتحاق الليسانس شهادة من أقل حيمل من يستطيع ال أفضل،لذلك بطريقة التدريبية العملية

اللَّهم أن كان االستاذ خريج .والتعليم الرتبية لقوانني قطاع تبعا والثاين األول الطورين يف املتخصص العام أو سواء

املختصة يف التعليم االبتدائي  على غرار املعهد اجلهوي بوالية بشار وكذلك معهد تكوين املعلميـن  املعاهد اجلهـوية

وحتسني املستوي املتواجد يف اجلزائر العاصمة،إذ يتم إدماج خرجيي هذه املعاهد مباشرة وبدون مسابقة يف التعليم 

لة عددهم بسبب ان هذه املعاهد مل تعد تقوم ،وتعود ق%05االبتدائي وهذا ما عكسته الدراسة اذ متثل نسبتهم 

بتخريج املعلمني يف الوقت الراهن،بل اصبحت تقوم بالرسكلة والتنمية املهنية لألساتذة واإلداريني بعد جناحهم  يف 

فهم ميثلون مجلة االساتذة    %39مسابقات التوظيف.اما بالنسبة خلرجيي جامعة التكوين املتواصل والذين ميثلون

سنة)،وبعد ذلك 15ني لشهادة الكفاءة املهنية من املدرّسني الذين عادة ما تكون خرب�م املهنية أكثر من(احلامل

وبعد خترجهم حتصلوا على شهادة الليسانس املهنية،واليت يرقون مبوجبها -سنوات03- تلقو تكوينا متخصصا ملدة

  إىل اساتذة مكونني يف التعليم االبتدائي.  
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  تقييم املعلمني للمدرسة األساسية السابقة. )يوضح08اجلدول:(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %63 159 إجيايب

 %37 95 سليب

 %100 254 ا�موع

.أن للمعلميـن نظرة إجيابية اجتاه مشروع املدرسة األساسية السابقة )%63توضح لنا نتائج اجلدول أعاله(         

وميكـن قراءة ذلك،يف إجيابيات املدرسة األساسية نفسها،من إقصائها للرواسب والتناقضات املوروثة عن املدرسة 

الم بني أولياء االستعمارية،وبنائها عالقات قوية مع جمتمعها من البداية،بعيدا عن الذعر الذي تأججه وسائل اإلع

األمور حول أزمات تربوية،فتلقت دعم جمتمعي قوي ومستمر،دعم تعرتف فيه اإلدارة باستثنائية املدرسة،وُيسمح 

هلا باالحتفاظ بقمَّة الكوادر القيادية يف املنطقة،و�يأة تعليمية ملتزمة بنهج املدرسة املتميز.باإلضافة إىل إدخاهلا 

والربامج مواِكبـة بذلك التحديات املرحليـة.كل هذه العوامل جعلت الفاعلني  البعد التكنولوجي على املناهج

الرتبويني سيحسِّنون من أدائهم ليسيطروا على الرأي العام الذي تعتمد عليه احلكومات،وذلك جبعل ممارسا�م 

كبرية وعميقة   وجهودهم التحسينية شديدة الوضوح،ومبسامهتهم يف إجياد حركة اجتماعية واسعة من أجل حتوالت

من املبحوثني لديهم تقييم سليب ويعتربون  %37وراسخة يف التعليم العام مما يفيد مجيع التالميذ.يف حني جند ان

أن احلديث عن املدرسة األساسية يف الوقت الراهن هو حديث لالستهالك فقط،وأننا يف مرحلـة الالرجوع حبيث 

هيأت الظروف املناسبـة - اجتماعية،اقتصادية،سياسية،ثقافية- تلفةحدثت يف ا�تمع اجلزائري تراكمات لعناصر خم

ووفرت الشروط األساسية لوضع أسس جديدة لتكوين الّناشئة وأجيال احلاضر واملستقبل بشكل يضمن هلم 

حقوقهم يف الشغل والعيش الرغيد مع الكرامة واحلرية املسؤولة،واليت تعد عصب التغيري االجتماعي 

 نظرة إىل وحتولت تالشت قد اجلامعة أو املدرسة على تقتصر اليت للرتبية الكالسيكية النظرة إنواالقتصادي،و

 أصبح العمل،إذ وأرباب واإلنتاج التعليم مؤسسات خاصة قاطبة ا�تمعية املؤسسات فيها وتتعاون موّسعة،تتكامل

كما أن مشروع إصالح أهدافه. حتقيق إىل توجهاته،ومتويله،والسعي بلورة يف اجلميع يتعاون جمتمعيا مهّا التعليم

املنظومة الرتبوية احلايل قد ميثل �ديدا وخطرا على بِنية داخل النظام الرتبوي،لذلك تلجأ هاته البنية القدمية إىل 

   وضع حاجزا ابستومولوجيا حسب غاستون باشالر حىت تؤجل ساعة تقهقرها وزواهلا.
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  اليت تلقاها املعلم حول الربامج اجلديدة نمية املهنية) يوضح الت09اجلدول:(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %33 84 نعم 

 %52 133 أحيانا

 %15 37  ال

 %100 254 ا�موع

أن التنمية املهنية تعترب عامًال هاماً ىف تعزيز مصري الفرد ىف ا�تمع عن طريق تزويده بالثقافة املهنية الىت تزيد        

والتنمية  من فرص توظيفه وعمله،ومن مث ىف زيادة مكانته ىف ا�تمع الدائم التغري وخاصة ىف البنية االقتصادية.

د الثقافة املهنية املتصلة باملهن املتنوعة ىف سوق العمل،إىل جانب دورها ىف التأثري املهنية هلا أمهية ىف إكساب األفرا

على القيم والدوافع واجتاهات الشخصية،وهذه بدورها تؤثر ىف حتسن مستويات اإلنتاجية للقوى البشرية 

نسبية حول من املبحوثيـن تلقوا تكوينات %52من خالل الدراسة ونتائج اجلدول نالحظ أن نسبةفالعامة.

وهذا يضعنا أمام إشكاليـة كفاءة املعلم،وهي عقبة تتصل خبصوصية مل يتلقوا إّي تربٍص، %15الربنامج اجلديد،و

التعليم كمهنة يساء فهمها وتقديرها مما يزيد من حدة النقد املوجه هلا كمهنة فاشلة عاجزة عن حتقيق أهدافها فهي 

فايتها وتأديتها للحساب،كما هو احلال يف مهن اإلنتاج الصناعي مل تقدم اجنازات حسية ملموسة تربهن على ك

واالقتصاد،مما أضعف مكانة املدرسة،وهّز الثقة ىف التعليم النظامى (التمدرس) ىف توفري فرص للتنمية املهنية 

 أدوارهم ملمارسة الالزمة التعليمية إمتلكوا الكفايات املبحوثني ممن من%33املتجددة للعاملني ىف سوق العمل،اما

 التالميذ،وحتقق لدى وتقبالً  حيوية أكثر الدرس موضوع جعل على القدرة اليت متنحهم الفاعلية من عالة بدرجة

،ألن القرن احلادى والعشرين قد امتأل بكافة ألوان التقدم العلمى والثقاىف فاعال حتقيقاً  الرتبوية األهداف

هر احلياة،وتظهر هنا أمهية التنمية الثقافية واملهنية من أجل إجياد والتكنولوجى ىف كافة ا�االت وىف كل مظا

مواطنني مهرة قادرين على التعامل مع هذا التقدم وتلك املتغريات،مواطنني ميتلكون قدرات عقلية عليا ومكتسبني 

وقيمها الرفيعة،فلن  ملهارات تكنولوجية متقدمة،وممتلئني بوجدانيات إجيابية وانتمائية لوطنهم وقوميتهم وإنسانيتهم

يكون هناك تقدم بدون هؤالء املواطنني املثقفني القادرين على األخذ بأسباب العلم والتعامل مع أوجه الثقافة 

 بالرتبية البدء قبل املعريف باألساس املعلم بتزويد يكون والتعايش مع مظاهر احلياة اجلديدة املليئة باملفاجآت.وهذا

 أن حنافظ فعلينا التدريس،وعليه ملمارسة أكرب عددا جيذب قد جيدة بطريقة املعلم املهنية،فإعداد أو التخصصية
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 وتأهيلهم وتدريبهم إعدادهم من مستوى نرفع التدريس،وأن يف العاملني املعلمني الختيار الرفيـع املستوى على

 اليوم الضروري من أصبح خربا�م،حبيثو  التالميذ قدرات يف تنمية اإلجناز من رفيـع مبستوى واالحتفاظ للعمل

 املعلومات ذلك وبنوع إزاء به يقوم أن جيب الرتبوية،وما العمليـة يف املعلـم بدور يتعلق كل ما وباستمرار يف النظر

 إىل أدى الذي وتدريبـه،األمر إعداده يف جيب إتباعها اليت واألساليب الشخصية خصائصه عن له،فضال الالزمة

  .نظمه واختالف وهذا التدريب اإلعداد هذا أساليب تعدد

  ) ميثل دور املشرف الرتبوي يف توضيح طرق التدريس احلالية.10اجلدول(

  

 ومراقبة وإرشادهم، بتوجيههميقوم  الذي تنمية املعلمني مهنيا،وهو نع املسؤول هو الرتبوي املشرف إن         

العكس،فمن خالل الدراسـة  أو املعلمني ترقية يف مالحظاته وتقومياته باستمرار،وتسهم ومتابعته الرتبوي عملهم

ولكن ماذا  عند احلاجـة، إليه يلجـأون الكفء،الذي اإلنساين املشرف من املبحوثني مل جيدوا%58ان نالحظ

 غالبية يعتقد لذايستوي معه يف املستوى التعليمي وقد يتجاوزه يف األقدميـة؟ميكن للمعلم أن يتعلمـه من مؤطر 

وكثريًا ما كانت تتم األكادميي، مؤهلهم بنفس شخص من قيمة ذات معلومات على حيصلوا لن أ�م املعلمني

للمعلمني حبيث عملية املراقبة عن طريق الزيارات املفاجئة للمعلم ىف الفصل،وقد غاىل بعض املفتشني ىف رقابة 

جعل أساس مهمته تلمس عيوب املعلم وتعقب هفواته،وقد أدى هذا النظام التفتيشي إىل إشاعة جو من عدم 

فغالبا الثقة بني املعلم واملفتش،وأصبحت العالقة بينهما ال تقوم على أساس سليم من ناحية العالقات اإلنسانية،

لزيارة،والىت عادة ما تكون مبثابة أوامر تنصب على استخدام ما يكتفى املفتش بإلقاء املالحظات العامة بعد ا

املكتبات والوسائل التعليمية،وبناًء عليه فإن هذا النوع من اإلشراف حيد من إمكانات املعلمني،ويقلل الرغبة لديهم 

عليم يرضى عنه ىف النمو واالبتكار،والقيام مبجهود مستقل،ويشجع التقليد األعمى والتواكل واتباع منط معني ىف الت

املشرف الفىن ويباركه.و�ذا يعترب املشرف هو صاحب السلطة العليا وعليه وحده أن يقرر كل شئ بالنسبة 

العمل اجلماعى،ويفتقر إىل األسس السليمة ىف التخطيط،ويهتم    للمعلم،و�ذا أيضا يفقد اإلشراف الفىن صفة

التعليمى،كما يهتم بدرجة كبرية بتقرير الواقع ومدى تنفيذ باملعلم مع إمهال الظروف األخرى املؤثرة ىف املوقف 

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 42% 108 نعم

 58% 146 ال

 %100 254 ا�موع



262 
 

املعلم للتعليمات والقرارات دون القيام بعمل إجياىب حنو التحسني املنشود ىف عمليات الرتبية والتعليم ىف ضوء 

راف التغريات ا�تمعية املعاصرة.فحىت االندوات واأليام الدراسية والرتبصات اليت تنظم من حني ألخر حتت إش

وذلك ألن الواقـع جيعل توجيها�م اليت تستند فقط على  مفتشي املواد فهي يف �ايـة املطاف غري جمدية،

النظري،غري قابلـة للتطبيق على أرض الواقع،وبطبيعة احلال سوف يقوم املّدرس كعادته مبحاولة للحّد من الضرر 

صورة آلية مث حل التمارين،ولكن ذلك يكون باملخاطرة باستخدام الطريقة القدمية اليت تعتمد على إلقاء الدروس ب

مبساره،ألن توجيهات املفتشيـن تصّر على عدم نقل املعرفة للطالب بتلك الطريقة،ألن هدف هذا األخري يف التعّلم 

من أفراد عينة الدراسة %42أصبح اآلن ليس كسب املعارف وإمنا تنمية الكفاءات الذاتية.ومن جهة أخرى،فإن

ىف التغلب على املشكالت التعليمية الىت تواجههم،وذلك خلربته ملشرف الفين اخلبري الذي يساعدهم وجدوا ا

ومعلوماته وتوجيهم اىل افضل الطرق،إلثارة اهتماما�م وتنسيق وتوجيه منوهم املستمر فرادى ومجاعات حىت 

ة،وبذلك استطاعوا توجيه منو التالميذ أصبحوا أكثر فهما لوظيفتهم مما مكنهم من أداء أعماهلم بطريقة أكثر فاعلي

املستمر والتعّلم بطريقة أكثر فاعلية من أجل حتسني العملية التعليمية،واملشاركة الفعالة ىف بناء ا�تمع 

الدميقراطي،ويتطلب هذا اإلشراف الفين مبعىن التعاون وتقدمي العون واملساعدة:أن تكون العالقة بني املشرف الفىن 

على أساس من التعاون واملشاركة،وأن تكون الصلة بينهما على أساس قوى من العالقات اإلنسانية  واملعلم قائمة

السليمة،ىف نطاق العملية الرتبوية، حيث إن التعليم عملية تفاعل إنسانية بني التلميذ واملعلم،ومهمة املشرف تقدمي 

على تطبيق مثل هذه العالقات مع تالميذه،مما ميكنه منوذج هلذا التفاعل ىف عالقاته مع املعلم ليكون املعلم قادرًا 

من معرفة حاجا�م ا وضرورة العمل على إشباعها،وتشخيص الصعوبات الىت تواجههم،ورسم اخلطط لتذليل هذه 

الصعوبات،والوقوف على احدث الطرق الرتبوية ومداومة االطالع على نتائج املؤمترات الرتبوية،وغري ذلك مما 

املعلم املهىن والعلمى حىت يستطيع االسهام ىف عالج مشكالت تالميذه،ومما يساعد على حتقيق يساعد على منو 

  .مهنته ومدرسته وجعله يتعلق �ما هذا اهلدف أيضا ترغيب املعلم اجلديد ىف

  كفاية الدورات التكوينية والرتبصات للمعلمني.  مدى ) ميثل11اجلدول:(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %24 61 كافية

 %76 193 غري كافية

 %100 254 ا�موع
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 ألحدث أفضل البشرية،وتطبيق الطاقات أفضل حبشد بالقيام إال يتأتى ال الرتبوية بالعملية النهوض إن        

الذي ميكنه من أداء دوره على  املعريف األساس املعلم بتزويد يكون والنظرية،وهذا منها العملية الرتبوية املستجدات

التكوين غري كافيـة ومؤِهلـة هلذه  من املبحوثني يِقرُّون بأن أفق  %76غري أن الواقع امليداين واملتمثل يف.أكمل وجه

 يطرأ الذي التطور مواكبـة لضمان اخلدمـة املعلم أثناء يتلقاها اليت اإلمنائية العمليات الكفايـة املنشودة،وذلك ِلُشحِّ 

التكوين  جدية بعدم املستمر،ضف إىل ذلك شعورهم والتقين التطور االجتماعي نتيجة التعليم وطرق املناهج على

 الربنامج صعوبات لتجاوز املعلمني مساعدة يف املكونني جدية مربرين ذلك بأن الندوات ال تأيت جبديد وعدم

ع احلصيلة التكويين،ومبا أن مستويات اإلعداد املهين للمعلمني هابطة من حيث درجة الصالبة العلمية واتسا 

الثقافيـة أدى ذلك إىل فقدان املعلمني سيطر�م الثقافية ونفوذهم األديب واالجتماعي يف أوساطهم،وأصبحت مهنة 

التعليم مكشوفـة ومعرَّاة من سرِّ قو�ا،أل�ا ال متلك معرفة مهنية خاصة �ا،وأصبح من املضحك املبكي أن يصحح 

ان يقوموا نيابة عنهم بتشغيل أجهزة احلاسوب لعجزهم يف هذا بعض التالميذ النا�ني أخطاء املدرسني،و 

ممن وجدوا البدائل يف فك شفرات الصعوبات الربنامج الرتبوي من خالل الرتبصات والدورات  %24ا�ال.وهناك

التكوينية اليت تلقوها،وميكن عزُو ذلك إىل أن هناك أجيال،خاصة جيل الشباب من املعلمني النشطني،الذين 

انفسهم عن طريق البحث والتجديد،والذين أصبح ىف مقدورهم إكتساب معارف ومهارات تساعدهم على  ينمون

  التكيف مع التغريات الثقافية املعاصرة وتؤهلهم للتعامل معها بعكس اجليل األكرب الذى يفتقد ملثل هذه املهارات. 

  ) يوضح اجلوانب اليت ركزت عليها الدورات التكوينية.12اجلدول(

 %النسبة التكرار ئل االجابةبدا

 %44 112 طرق التدريس

 %18 47 املنهاج

 %04 11 احلجم الساعي

 %34 84 شيء أخر

 %100 254 ا�موع

          

من املبحوثني يرون أن الدورات التكوينية قد ركزت  %44من خالل الدراسة ونتائج اجلدول نالحظ أن         

تستند على فكرة أن الطالب ميتلك معارف على طرق التدريس وكيفية التجسيد الفعلي للمقاربة بالكفاءة،واليت 

قبلية وخربات مكتسبة من خالل ممارساته اليومية ويكفي أن يوظفها،مع مساعدة من املعلـم إن استلزم ذلك،حىت 
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حيقق خمتلف الكفاءات يف خمتلف الوضعيات،قد يكون هذا صحيحا نظريا إىل حد ما،إذا كان التلميذ يعيش يف 

جمتمـع منفتح ومثقف وسط مرافـق جمهزة بالتكنولوجيا احلديثة،ألنه يف هذه احلالة باحتكاكـه باملثقفني ومبمارسته 

بالفعل بعض املهارات األساسية اليت ميكن للمعلم لنشاطات متنوعة فيها الكثيـر من التحديات،يكون قد اكتسب 

تنميتها وتفعيلها يف القسم من خالل وضع الطالب يف ظروف مماثلة لتلك اليت يعيش فيها يوميا.وعليه فإن 

املواضيع املقرتحة يف الكتب املدرسية اجلديدة ترتبط كلها بواقع احلياة اليومية للمتمدرس،واملعلم مطلوب بإ�اء كل 

تربوية مبشروع يقوم به التالميذ علـى أساس معلومات حقيقية يتم مجعها يف امليدان مستعينا بالتقنيات وحدة 

واملعدات املستعملة يف احلياة احلديثة.من الواضح أن كال من املّدرس والتلميذ اللذين حالفهما احلظ يف العيش يف 

طريقة اجلديدة؛ولكن ماذا عن التلميذ واملدرس حميط حضري ال ميكن إال أن يكونا راضيني عن عملهما �ذه ال

،كما هو احلال يف بعض مناطق اجلنوب اجلزائري حيث الظروف اوالشبه حضارية اللذان يعيشان يف املناطق النائية

بافتقارها إىل العدد الكايف من املدارس،وجدت بعض مناطق البالد نفسها مرغمة على ؟تضاهي"الصحراء الثقافية"

واألسوأ من ذلك أن املؤسسات تعمل بوسائل بدائية،يف ظل هذه  تلميذ يف كل قسم. 40حىت أو  35تكديس 

الظروف،ال ميكن للمعلم،وحىت إن كان ميتلك كفاءات عالية،أن حيس بالرضا وهو ينفذ ما يف الربامج اجلديدة 

داخل املؤسسات،أو صعوبة باملنهجية اجلديدة.وإذا أضفنا عدم توافر الوسائل التعليمية احلديثة مثل اإلنرتنت 

الوصول إليها باخلارج بالنسبة للبنات (و هن يشكلن أكثر من نصف القسم) العتبارات ثقافية،ال ميكننا إال أن 

من املبحوثني فقد اختلفت  %34نتفق على حتمية الفشل الذي يرتبص كل يوم يف القسم باملعلم واملتعلم.اما

ـم النفس الرتبوي والتشريع املدرسي وتعليمية املادة والتقومي،وهي مواد حيتاجها آراءهم يف املواضيع املتناولـة بني عل

املدرس يف أداء مهامه،مما يستوجب علي الدورات التكوينة والندوات الداخلية،حتديد أدوار ووظائف ومهام املعلم 

ياته املعرفية اعتماًدا يف كل مرحلة تعليمية وحسب كل ختصص،وأن يتم تصميم كل برنامج وحتديد مكوناته وحمتو 

علي االحتياجات التدريبية لكل فئة من فئات املعلمني حسب ختصصا�م من جهة،وحسب املرحلة اليت سيعملون 

  فيها من جهة أخرى.
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  ) يوضح واقع الزيارات الصفية يف القسم13اجلدول:(

 بدائل االجابة التكرار %النسبة

 موجودة 53 21%

 أحيانا 69 27%

 غري موجودة 132 52%

 ا�موع 254 100%

تعد الزيارة الصفية عملية نظامية خمططة ومنظمة وهادفة،يقوم �ا اخلبري الرتبوي أو مدير املدرسة أو كالمها        

معاً،ملشاهدة ومساع كل ما يصدر عن املعلم وتالميذه من أداء مرئي أو مسموع يف املوقف التعليمي التعّلمي، 

عاونياً،ومن مث تزويد املعلم بتغذية راجعة تطويرية حول جوانب هذا األداء لتحسينها مبا ينعكس �دف حتليله ت

) %52إجيابيًا على عمليات التعليم والتعلم.فمن خالل الدراسة ونتائج اجلدول نالحظ أن نصف املبحوثيـن(

 هي - الزيارات الصفية- أل�ا يف نظرهمأخطاؤه، تقل كي املريب اليت تقوم مبساعدة الواعيـة يقرُّون بنقص املراقبـة

 هلذه خطط مهامهم،إذا يف صعوبات الذين جيدون منهم،أو اجلدد ال سّيما املعلميـن مساعدة ميكن من خبري معلِّـم

 ...الرتبية على اإلدارة سلطة شكلية،فتطغى وإدارية تكون تعسفية ال أن أهدافها،شريطة ووّضحت بدقـة الزيارات

من املبحوثني %21صالحياته.وقد أكد من واحلد حلرياتـه وخنق ملبادراته باملساس بشخصه وتضييق املريب ويشعر

 الدراسية،�دف إىل آلخر داخل الفصول حني من املفتش أو املدير أو الندوات الداخلية �ا يقوم اليت الزياراتان 

 أثر هلا الزيارات قيامهم بواجبا�م،هذه من تواجههم،والتأكد اليت الصعوبات ومعاجلة وتوجيههم مراقبة املعلمني

 من افراد عينة الدراسة ممن مل جيدوا التنمية %27من املعلمني،يف حني جند ان بطلب كانت إذا السيما إجيايب

وحبيث تعمل على "جتويد" مهارا�م الىت متكنهم  - املهنية الفعالة،اليت تستهدفهم تبعاً لقدرا�م ومستويات نضجهم

ع تلك املتغريات املهنية ومتطلبا�ا،بسبب اتباع املشرفون الرتبويون نفس الطريقة اإلشرافية مع املعلمني  من التوافق م

العلمي لكل من هؤالء املعلمني؛لذا فمن الطبيعي أن خيلق هذا االجتـاه عـدم وجـود  كافة بغض النظر عن املؤهل

تبدو قضية "التنمية املهنية" عملية ضرورية لألفراد ىف إحصائية يف اجتاها�م حنو اإلشراف الرتبوي.ومن هنا  فـروق

بناء أنفسهم مهنياً وتكوين شخصيا�م ومساعد�م ىف احلصول على تكيف ناجح مع ما يعرتض فرص العمل ىف 

 تصفية اهلدف منها كان إذا ا�تمع من تغريات وتطورات تبعًا لألمهية النسبية لقطاعات ا�تمع االقتصادية،أما

   إرباك ال جدوى من وراءها. وسيلة تصبح فإ�ا منطي إداري عمل ما،أو معلم مع حسابات
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  ): ميثل اقرتاحات الفريق الرتبوي حول أساليب وطرق التدريس14اجلدول(

 بدائل االجابة التكرار النسبة%

 نعم 76 30%

 ال 178 70%

 ا�موع 254 100%

 كثري يف كبرية فروق من بينهـم ما بسبب عنها غىن ال ضرورة - الرتبويالفريق – املعلميـن تعد اجتماعات          

 تصورهم املهنية،ويف ويف كفايتهم خربة من اكتسبوه ما مقدار ويف اخلاصة قدرا�م كثري،يف أمور من األحيان،ويف

املردود،غري ان بيانات  زيادة يف أثر من هلا وما اجلهود التعاونية بقيمة يؤمنون جتعلهم املعلمني للرتبية،فاجتماعات

من %70اجلدول أعاله متثل شواهد كمية ميدانية عن دور الفريق يف عملية النمو املهين للمعلم،واليت عرب عنها 

ن الربنامـج أل كفاءا�ـماملبحوثني عن غياب الفريق الرتبوي داخل املؤسسة التعليميـة أو خارجها،مما اثر سلبا على  

يشهد اختالالت بنيوية وموضوعيـة،تنعكس سلبا على ناتج التعّلم عند املتعلم،كما الدراسي ملختلف املستويات 

ويراكم السلبيات يف  أن تعاطي املّدرس معها يشهد اختالالت نظرية ومنهجية،مما يعقد ويصعب األداء الصفي،

وي ميكنـه تفكيك الرتب اجتاه التطبيع،مبعىن أن تصبح تلك السلبيات طبيعـة دون تناوهلا بالنقد والتصحيح،والفريق

شفرات هذا التطبيـع بتعاون وتظافر جهود أعضاءه،غري أن سبب غياب الفريق تتحمـل جزء كبري منه اإلدارة 

بان الفريق  %30املدرسيـة أل�ا املسؤولة املباشرة عن تشكيله.يف حني عبـّرت فئة من املبحوثني واليت تقدر بنسبة

ىف استخدام أكثر يه لنتائج اإلصالح واقرتاحات حول أساليب التكوين،و الرتبوي قدم دراسات مجاعية  تقييم

األساليب فعالية ىف توجيه املعلمني أفرادا ومجاعات بغية حتسني أدائهم ملهنتهم،كما ضم ىف ثناياه اختاذ الوسائل 

العامة لدراسة قضايا  الكافية لرفع مستوى التعليم بتشجيع املبادرات الفردية ىف البيئة املدرسية،وعقد االجتماعات

 الرتبية مع املعلمني،مما ولّد لديهم شعور إجيايب حنو دور الفريق الرتبوي يف العملية اإلمنائية،وأنه يستطيع تقدمي  

  هلم. شأن ذات معلومات أو خدمات

  )ميثل كفاية لقاءات املعلم مع الشركاء الرتبويني.15اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %18 45 كافية

 %82 209 غري كافية

 %100 254 ا�موع
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 وحتسني تطوير يف األساس حجر الرتبوي النظام من فرعي كنظام لقاءات املعلم  مع الشركاء الرتبويني تعد       

 التفاعل أثناء املعلمني وفعالية وأداء كفايات لتحسني تسعى كافة،فهي جوانبها من التعلمية التعليمية العملية

 احمللية البيئة مع التفاعل للتعلم،وكذلك مالئمة ومعنوية مادية ظروف وتوفري وحتصيلهم بالتالميذ الصفي،والعناية

من املبحوثني أن  %82توضح لنا نتائج اجلدول أعاله أن نسبة والتعلم،و  التعليم عملية خيدم مبا منها لإلستفادة

لني ذلك بان سياسة اللقاءات مل تستطع أن تتخطى املنطق لقاءا�م مع الشركاء الرتبويني تعد غري كافية،معلّ 

التقليدي يف مراحل اجنازها الن النظرة إىل املرحلة االبتدائيـة تقوم على أ�ا اقل املراحل أمهيـة وكذا أتسام هذه 

إيل أساليب  كما أ�ا تفتقراللقاءات بالذبذبة املستمرة وعـدم اجلدية يف طرح رؤى واضحة املعامل واالسرتاتـجيات،

تقومي فعالة ملعرفة األهداف اليت حتققت منها،وتلك اليت مل تتحقق وان برامج الدورات التدريبية قليلة االهتمام 

بتكنولوجيا التعليم،نظرًا لضعف اإلمكانات املادية وبالتايل عدم ربط احملاضرات النظرية بالتدريبات العملية،مما 

دورات التدريبية بل تكونت لديهم اجتاهات سلبية حنو التدريب،وعدم يؤدي إيل عزوف املعلمني عن حضور ال

،وهناك من يرى بأن املعلم جيب أن يبادر شخصيا وأن يطور مهاراته إحساسهم بأمهيته يف تنمية مهارا�م الفنية

ات ال تأيت بنفسه الن وسائـل اإلعالم احلديثة قد سّهلت الطريق إمامه،وقـد صرّح مفتش املقاطعة قائال:أن الندو 

جبديد لعدم توفـر اإلمكانيات احلقيقية للتدريس،ونقص املوارد املالية ملثل هكذا ندوات،أضف إىل ذلك الدور 

السليب للمعلمني وعـدم تقدميهم ألية مبادرات أو دراسات إلجناح الندوات،على نقيض ذلك ترى فئـة أخرى من 

مع الشركاء الرتبويني كان هلا مردود اجيايب على كفاءا�م بان لقاءا�م  %18املبحوثني والذين يقدرون بنسبة 

توضيح أهداف الرتبية وحتقيق النمو املتوازن للتالميذ من النواحى املعرفية واحلسية واجلمالية واالنفعالية املهنية،ويف 

أحسن األساليب املؤدية إىل حتقيق هذه  واألخالقية والروحية،ويف معاونتهم على الوصول إىل أفضل الطرق،واتباع

  األهداف.

  ) يوضح اإلصالح وإعداد املعلم للمرحلة الراهنة.16اجلدول:(

 بدائل االجابة التكرار %النسبة

 نعم 17 07%

 ال 237 93%

 ا�موع 254 100%

املريب  خاللـه من يزوَّد الذي اخلدمـة قبل التكوين ومتعددة،أمهها خمتلفـة أشكاال التكوين لقد أخذ          

 خمتلفـة تسميات أخذ املريب معلوماتـه،وقد فيه جيدد الذي اخلدمة أثناء الرتبوية،والتكوين للعملية الضرورية باألسس
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 خيضع حيث والتطبيقي النظري بني يزاوج التكوين من النوع ألتناويب وهذا التكوين أو الرسكلـة املستمرة أو كالرتبية

دورية،غري أن حقيقة الواقـع تشري إىل  بطريقة هذا لتطبيقها ويتم امليدان إىل ينتقل معينة،مث ملدة نظريةلدروس  املريب

املشاركة يف من املبحوثني يرون بان إعداد املعلـم مهنيا مل يرقي إىل املأمول،وذلك لتهميش دور املعلـم يف  %93أن 

ناهج وبنائها ويف قرارات النجاح والرسوب،وحرمانه من البعثات اختاذ القرارات الرتبوية أو املشاركـة يف تصميم امل

 غري يف للتوظيف جماال جيد مل من يؤوي التعليم حقل والدورات التدريبية اليت تشحنه باملعرفة واخلربة،حىت صار

 ات قصريةتأهيل،بتدريب بغري التعليـم على املقبليـن هؤالء يساعدوا أن التعليم على املشرفون التعليم،وإن حاول

 طلب كثرة ملواجهـة احلل إىل هذا اللجوء لألداء البيداغوجي،فإن املعارف من بالضروري إسعافهم قصد املدى

املعلمني،  إعداد طرق أن النوعيـة،كما الناحيـة من سحيقة الكم،شّكل هوة ناحية من فراغا املعلمني نتيجتـه سدّ 

 بعيدة أخرى حاالت جمدية،ويف غري أغلب احلاالت يف طرق قاعات الدرس،هي داخل الدروس إلعطاء و�يئتهم

 نظرية التدريس بني هوة بوجود غالبا يفسر هذا اجلدوى عدم واحتياجا�م،إن املعلمني عن جتارب البعد كل

العملية،كما أن حجم ووزن التدريب العملي أو امليداين يشكل نسبة متدينة جًدا من ا�موع العام  واملمارسة

هذه الربامج،وهذا يصور لنا النظرة التقليدية ملهنة التعليم على أ�ا حرفة ميكن إتقا�ا عن طريق التقليد أو ملكونات 

  املمارسة أو اخلربة وليست مهنة حتتاج إيل إعداد وتدريب ميداين خاص،وفق شروط مقننة،وهذا تصور خاطئ.

  دائية.):ميثل نظرة املبحوثني إىل مشروع املدرسة االبت17اجلدول رقم(

           

  

  

  

  

  

مشروع إصالح املدرسـة االبتدائيـة قد تضاربت حوله التيارات الوطنيـة من خمتلف التوجهـات السياسيـة ان          

من  %67واإليديولوجية نظرا لسرعة تطبيقه وعدم �يئة األرضية املناسبة له،فمن خالل العمل امليداين جند إن 

إىل االرتياب واخلوف الذي ينتاب املدّرس لعدم املعلمني هم مع اإلصالح ولكن بتحفظ وميكن قراءة هذا التحفظ 

نفيذ،إىل أن األمر من الناحية السوسيولوجية ال ميكن �يئته لتنفيذ برامج اإلصالح وتوضيح كيفية إجراء هذا الت

وذلك عن طريق ظهور  تفسريه إال من خالل عامل املقاومة،مقاومة هذه اإلصالحات من قبل املعنيني �ا

 بدائل االجابة التكرار  %النسبة

 مع اإلصالحات 32 13%

 ضّد اإلصالحات 52 20%

 مع اإلصالحات ولكن بتحفظ 170 67%

 ا�موع 254 100%
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اإلشكاالت كالتسرب والعنف هذا من قبل التالميذ أما من قبل املعلمني واألستاذة فإ�م ميارسون املقاومة السلبية 

خالل تضخيم العالمات وتسهيل االمتحانات وهذا بتواطؤ مع اإلدارة امللزمة بتقدمي تقرير يف آخر وذلك من 

باإلضافة إيل أن اإلصالح مل يراعي الظروف  السنة عن حصيلتها التعليمية ومن الضروري أن تكون إجيابية.

فقط ممن يؤيدون  %13اطق،يف حني جندالفيزيقية لكل منطقة مما جعله خيفق يف حتيق الدميقراطية احلقيقية بني املن

على العلـم والثقافة العامليـني وعلى اللغات هذا اإلصالح  وحجتهم يف ذلك أن هذه اإلصالحـات قد انفتحت 

األجنبيـة وعلى التعـاون الدويل،ويشمـل،يف الوقت ذاته،ترقية العناصر املؤسسـة للهويـة الوطنية ضمن منظور يندرج 

م ضده ممن يرون فيه مشروعـا مستوردا أُنتج حلقول غريبة عناّ وزرع يف ممن ه %20التنميـة،أما يف إطار الـحداثة و

احلقيقة أن مسألة اإلصالح حىت تكون ناجحة وناجعة البد بيئة غري بيئتنا وبالتايل فهو يهدد حاضرنا ومستقبلنا.

اإلصالحات الفوقية اليت انتهجتها  أن تكون نابعة من ذات ا�تمع وقيمه وعاكسة لشخصية أبنائه،ولذلك فإن

الدولة اجلزائرية مل جتد صداها على مستوى القاعدة،وقد أرجعت األسباب إىل خطأ يف التطبيق نتيجة التسرع يف 

  إجراء اإلصالحات،إضافة إىل عدم �يئة املعنيني بتنفيذها،وتوضيح كيفية إجراء هذا التنفيذ

  فة الربنامج الدراسي.):ميثل نظرة املعلمني إىل كثا18اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %90 228 نعم

 %10 26 ال

 %100 254 ا�موع

إن مسألة بناء الربامج واملناهج التعليمية تتحكم فيها عدة معايري وأهداف تربوية وجمتمعية،وأن معظم         

والتقيم بالنسبة للقدرات الفعلية والعينية للمتعلم صانعي الربامج واملناهج ال يستحضرون أساسا مسأليت الزمن 

املستهدف،حيث غالبا يف بناء الربامج(املقررات،املواد الدراسية) واملناهج والطرق التعليمية،يعتمدون على معايري 

تستهدف أساسا السيكولوجية النمائية للمتعلم،واملرجعيات النظرية والطرق البيداغوجية،باإلضافة إىل األهداف 

لثقافية).وعليه تبقى مسألة املعطى الكمي ااإليديولوجية والقيمية وا�تمعية عامة (االقتصادية،السياسية،االجتماعية،

للربامج واملقررات،والتقييم(االمتحانات،املراقبة...)،تأيت يف حلظة ثانية،ويكاد يكون هذا اإلشكال حمل إمجاع ومسة 

لية من منظور األساتذة وأولياء التالميذ على حد سواء،وهذا ما أثبتته الدراسة، مميزة للمقررات الرتبوية اجلزائرية احلا

من املبحوثني يرون بان الربنامج الدراسي مكثف.وميكن أن منيز يف أسباب كثافة الربامج بني ما هو نابع  %90فـــ

 تتطلبها،وبني ما يتسبب فيه من املادة التعليمية نفسها ومنهج التعامل معها وطريقة تقدميها واحلجم الساعي اليت
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األستاذ نفسه،وبني ما يتعلق بظروف التمدرس ووسائله،وكلها أسباب تسهم يف الشعور بضغط الربنامج،وتؤثر 

بالسلب على مستوى التحصيل،فأما ما يتعلق باملادة التعليمية ومنهج تعامل املعلم معها ونظرته إىل املقررات، 

جم الزمين لبعض الدروس عند وضع املخططات الشهرية والسنوية مقارنة مبا فيكمن اإلشكال يف سوء تقدير احل

تتطلب  -املقاربة بالكفاءات-تقتضيه الكفاءات املستهدفة من مراحل،حيث إن املقاربة اجلديدة يف التدريس 

تعلم،وبناء العديد من األنشطة والوضعيات والتجارب العملية اليت �دف يف أهم جوانبها إىل حتقيق استقاللية امل

ذاتية التعلم لديه،ومن أجل أن يساير املعلم خمططاته للدروس قد يضطر إىل إلغاء العديد من هذه األنشطة أو 

املشاريع،أو يلجأ إىل تقدمي اخلالصات والنتائج مباشرة دون اتباع املنهجية اليت تتطلبها املقاربة بالكفاءات من 

وحداثة العمل �ذه املقاربة نسبيا،وطريقة جتسيدها ميدانيا يف ظل خطوات،إضافة إىل أن نقص تكوين األساتذة 

اإلصالحات الرتبوية األخرية أوقع الكثري منهم يف مثبط التدريس باملضامني مبقررات أعدت للمقاربة 

ة بالكفاءات،حيث يُرى إىل املقررات الدراسية يف ظل املقاربة األخرية على أ�ا جمرد وسيلة إلكساب التلميذ مجل

من املعارف واملهارات ال هدفا بذا�ا،وتظهر هذه اإلشكالية جلية خاصة يف أقسام شهادة �اية املرحلة 

االبتدائية،حلرص املعلم أن يستويف كل مضمون املقرر خوفا أن يالم على إحداها إن تضمنها اختبار الشهادة يف 

ي يأخذ يف احلسبان درجة استيفاء الربنامج،مما جيعل ومما ساهم يف تفاقم هذه الظاهرة منط التفتيش الذ.�اية الطور

أوىل أولويات بعض املعلمني إمتام الربنامج ولو على حساب استيعاب التالميذ،كما أن عدد التالميذ غري 

البيداغوجي يف بعض األقسام يؤثر بشكل مباشر على احلجم الساعي الذي حيتاجه املعلم الستكمال الوحدات 

سباب وغريها تؤدي إىل شعور األسرة الرتبوية بكثافة يف الربامج،وبالتايل فإن معاجلة هذه التعليمية.هذه األ

اإلشكالية لن يتأتى فقط بتعديل املناهج أو ختفيف املقررات،وإمنا مبعاجلة أسباب الظاهرة من جذورها،بدءا بدراسة 

ت وتبعا خلصوصيات املرحلة العمرية واعية ملا تتطلبه كل وحدة تعليمية من حجم ساعي ضمن املقاربة بالكفاءا

للتالميذ ومراعاة خمتلف اجلوانب العلمية اليت تتطلبها صياغة املناهج واملقررات،إضافة إىل توفري الظروف املناسبة 

للتحصيل الدراسي األمثل من تكوين للمعلمني وتوفري للوسائل البيداغوجية ومراعاة لعدد التالميذ يف األقسام،حىت 

اتذة بعد ذلك استيفاء املخططات بأرحيية ومتكني التالميذ من اكتساب خمتلف املهارات واملعارف،وإال يتسىن لألس

فإن كل إصالح هو من قبيل املسكنات واملهدئات،ولن يتمكن من استئصال ظاهرة الكثافة يف الربامج وال حّل 

  إشكالية تدين النتائج.
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  نظرة املعلمني ملالئمة التوزيع السنوي مع زمن للمواد املدّرسة: ):19اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %24 61 نعم

 %76 193 ال

 %100 254 ا�موع

من املعلمني يرون بان الزمن والتوقيت املخصص  %76من خالل الدراسة ونتائج اجلدول نالحظ أن        

ملختلف املواد يف التوزيع السنوي غري متساوي هذا ما يطرح إشكالية لدي املعلم يف إ�اء بعض املواد خاصة عند 

التعب اقرتاب �اية املوسم الدراسي مما جيربه إىل اللجوء إىل حشو املعلومـات حشوا للتالميذ مما يؤدي �م إىل 

 يف حال خاصة الصف داخل االنضباطية املشاكل أيضا،وحىت الدراسة من املطلوبة،ونفورهم االستجابة وعدم

القسم يف حني يكون املعلم قد ا�ي بعض املواد الدراسية نتيجة للحجم الساعي الكبيـر  مستوى حمدوديـة

 بالعامل مرتبطا نفسه ارتباكه،ألنه جيدو  توتره حالة يتأثر سلبا،وتزيدوهذا يطرح إشكاليـة لدى املعلم فاملخصص هلا.

الزمين،مما يدفعه إىل عدم وضع  خطة أو تصميم معيَّنني،بل يستغل كل فرصة ليضع أي شيء يعتقد أنه سوف 

احملدد،مما يفقد  الوقت يف الربنامج ذلك إل�اء الدراسة،كل وقت خارج باألعمال تالميذه يكون كافيا ويكلف

 نفسه املعلم الذي هو أساسي لتكوين األفكار والوصول إىل النتائج املطلوبـة وقد جيدانسجـام وتسلسـل الدروس 

 املعلـم أيضا،وجيد الدراسة من املطلوبة،ونفورهم االستجابة وعدم تعب التالميذ هي أخرى تربوية مشكالت أمام

وامللل  الضجر من حالة يولد امنه مم ذاتية قناعـة دون التالميذ حساب ولو على الربنامـج إ�اء مشكـل أمام نفسه

ممن يرون بان احلجم الساعي  %24ويف املقابل جند أن نسبة .للتلميذ العام املردود على ما يؤثر لديه،وهذا

املخصص للمواد املدرسة يف الّتدرج السنوي مناسب وحجتهم يف ذلك هي،أن الزمن املخصص أليِّ مادة أعّد 

  بطريقة علمية مدروسة من طرف خمتصيـن،وما يرتتب على املعلـم سوى احرتامه.
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  ): نظرة املعلمني للمنهاج الدراسي20اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %66 168 صعب

 %34 86 سهل

 %100 254 ا�موع

لوضع املناهج الدراسية أصول يعىن ببحثها وشرحها علم املناهج وطرق التدريس الذي تفرد له الكتب وال تنتهي 

فيه األحباث.من جهة،قد ال يبدو مقبوًال التعدي على املختصني بآراء عامة وانطباعات،ومن جهة أخرى يبدو غري 

الورق عصية على التطبيق،األمر الذي يسلط  ممكن إلزام العاملني يف احلقل التدريسي بنظريات صحيحة على

الضوء على حتمية الصلة بني واضعي املناهج والعاملني عليها،وضرورة توفري قدر من املرونة ميكن معه إجراء 

التعديالت اليت يتطلبها العمل،ذلك ألن استمرار نواحي القصور يف املناهج الدراسية لسنوات عديدة يفقد املعلم 

من املبحوثني،فبعد أن  %66نع كما يفاقم إحساسه بالتهميش وميثل له ضغطاً إضافياً.وهو ما أقــرّه اإلميان مبا يص

تتنزل الكتب املدرسية من عليائها وتتلقفها أيدي املعلمني،فُيسجل غموض هنا وخطأ هناك،وقصور يف صفحة 

ب نفسه،ولكن ملن املشتكى؟ وحشو يف أخرى،بل وتناقض بني معلومتني يف صفني أو مادتني أو حىت يف الكتا

 -أما صعوبة املناهج خاصة يف جمال العلوم العلمية .تبقى احلال على ما هي عليه حلني إشعار آخر رمبا ال يأيت أبداً 

فهو امللمح الذي خيفيه احلياء وال يُهمس به إال سراً،كما ال ميكن رصده إال من خالل املعايشة القريبة واحلوارات 

ت املعلمني املختلفة،ذلك ألن معظمهم حاملي شهادات أدبية،ويف ذلك تبدو شكوى عامة من التلقائية مع فئا

صعوبة بعض أجزاء مناهج العلوم واستعصائها على الفهم بالنسبة للمعلمني أنفسهم،حيث كثري من املعلومات ال 

لتأهيل املستمر للمعلم وتواضع فتبدو صعوبة املناهج طبيعية مع غياب ا.يتوافر هلا شرح واف يف املقررات الدراسية،

مهاراته يف التعلم الذايت،وهي نقطة ضعف عند عدد غري قليل من املعلمني،خاصة يف مراحل التعليم 

اإلبتدائي،وتتعاظم املشكلة حينما تتعارض معلومات الكتاب املدرسي مع خربات املشاهدات اليومية.لكن 

الطبع أسباب علمية تفسرها،ولكنها تكمن يف اختيار املثال،الذي املشكلة هنا ليست يف طبيعة املعلومة،اليت هلا ب

يناقض التجربة البسيطة،ما يعقد الفهم بدال من االيضاح.ومن ناحية أخرى،يقتات املعلم احملدود التجربة واخلربة 

ذلك  على ضعف الكتاب املدرسي ويقدم املفكرات املختصرة له واملهمشة لدوره ورمبا الالغية ألهدافه،وهو يف

يتفنن يف االختصار الذي يفتقده الكتاب واختزال املنهاج وابتذاله أحيانًا كما يتفقد مواطن األسئلة ليعّد تالميذه 

  .الجتياز االمتحان الذي صار الغاية الكربى ورمبا الوحيدة من التعليم



273 
 

من وجدوا حال ملشكلة املناهج الدراسية يف تعاطيهم اليومي هلا ويف واقعية التنفيذ،اليت من املبحوثني  %34بيد أن

 تليب حاجات املتعلمني،وهم قلة من مجلة املعلني الذين تتوفر فيهم مجلة من الكفاءات: 

يف مادته املقررة. الكفاءة العلمية:من مهام املعلم األساسية أن يقدم للتالميذ املعلومات واخلربات اليت حيتاجو�ا - 

ويفرتض بدهيا أن يكون املعلم ملما بتلك املعلومات بشكل صحيح وواضح،إذ من البديهي أن فاقد الشيء ال 

يعطيه،ال ميكن أن يقدم املعلم للتلميذ معلومة بشكل سليم إذا مل يكن مستوعبا هلا.ومن هنا جاءت فكرة 

ع العلم ويتمكن منه.وهذا بالطبع ال يعفيه معرفة ما هو التخصص،إذ يتوقع من املعلم أن يتخصص يف فرع من فرو 

  خارج ختصصه.

الكفاءة الرتبوية:إن اإلملام باملادة العلمية مع أمهيته ال يكفي لوحده،بل البد أن ينضم إليه معرفة بالطرق الرتبوية - 

ومات يف داخله،بل املناسبة يف التعامل مع الطالب. فالطالب ليس آلة يضبط على وضع االستقبال وتصب املعل

هو بشر له روح وعقل وانفعاالت وجسد،ومير يف الساعة الواحدة حباالت نفسية وانفعاالت خمتلفة. واملعلم يتعامل 

مع الطالب يف كل هذه احلاالت ومن كل تلك اجلوانب،فلذلك ال بد أن يكون ملما بطرق الرتبية وأساليب 

 التعامل مع الطالب.

ام املعلم مبادة العلمية وبالطرق الرتبوية للتعامل مع تالمذته البد له من معرفة طرق الكفاءة االتصالية:مع إمل- 

ووسائل االتصال اليت عن طريقها يتمكن املعلم من إيصال ما لديه من معلومات وأفكار واجتاهات ومهارات 

نوعية الكلمات  فيجب أن تكون لغة املعلم سليمة ومفهومة لدى التالميذ وتناسب مستواهم العقلي من حيث

ومستوى تركيب اجلمل،وأن يكون صوته مسموعا ومناسبا،وأن تكون لديه القدرة على إعادة عرض املعىن بأساليب 

 متنوعة،مع قدرة على ضرب األمثال لتقريب املعاين.

يم ولديه الرغبة يف التعليم:من أعظم عوامل جناح املعلم رغبته يف التدريس.فاملعلم مامل يكن مدفوعا حبب التعل - 

رغبة يف أداء ما محل من أمانة التعليم فلن يتحمس ملهنته وبالتايل لن ينجح فيها ومن أعظم ما يبعث الرضا يف 

 النفس ويشعر اإلنسان بقيمته يف احلياة نشر ما ميلكه من علم.

حني " يكسب أحدهو التلميذ،فإن الواقع ينطق أنه "مل  رغم صيحات التعازي للخاسر األكرب يف هذه الدورة   

ال يكون إال الكالم...".تنتهي الرؤية ونصحو لتباغتنا األسئلة:أين تقع املناهج الرتبوية من رؤية مؤسستها؟وما 

مدى حتقق تلك الرؤية يف الواقع؟وهل ما نشرته وزارة الرتبية والتعليم مؤخراً وروجته وسائل اإلعالم املختلفة،بأن مثة 
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وجودة حالياً،يتم إجراؤها استناداً إىل نتائج االستطالعات امليدانية،يعين أن تعديالت تعديالت للمناهج الدراسية امل

ذات بال ننتظر؟.وألن املنهاج الدراسي هو األداة اليت يستخدمها املعلم يف أداء عمله (رسالة التعليم النبيلة)،فإن 

و يزيد وينقص حبسب قدرة األدوات أي اعوجاج يف األداة قد يصحبه خلل يف إمتام العمل أو تعطيل له على حن

املساِعدة على تعويض عطل األداة األساسية.وألن تلك االدوات املساِعدة عاطلة مثًال مبثٍل بل تزيد،تبدو بلورة 

  .تصور عام إلصالح املناهج الدراسية املخرج الوحيد

  ) يوضح عالقة املبحوثني بأولياء التالميذ.21اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %78 197 حسنة

 %02 06 سيئة

 %20 51 ال يهمين

 %100 254 ا�موع

حنن اآلن أمام مدرسة حديثة،مدرسة املستقبل،اليت تعمل يف مناخ قاٍس فهي أمام حتديات والتزامات داخلية        

وخارجية يف مجيع ا�االت السياسية واالجتماعية واألدبية والتعليمية والرتبوية واالقتصادية لإلسهام يف تعزيز حياة 

ملتغريات لبلورة منط مدرسة حديثة ومعاصرة وتنمية جيل صاعد فاعل أفضل للمجتمع. وال بدَّ هلا من مواكبة هذه ا

وفعال يف ا�تمع.فهذه التغريات يف البيئة املدرسية وعت الرتبويني إىل مواجهة جانٍب جديٍد هو معرفة املبادئ 

مع أولياء األمور  من املعلميـن لديهم عالقة طيّـيبة %78األساسية لالتصال الفعال واملعاصر مع أولياء األمور،فــــ

 هذا على العالقات املعلم بناء على والثقافية،يفرض واالقتصادية االجتماعيـة انتماءا�م يف التالميذ اختالف ألن

 إخالص بكـل تالميذه مع التعامل عليه املدرسة،وهلذا وجب ممثـل ألنه اخلصوصيات هذه ومراعاة األساس

اجيابية ألوليائهم،تفضي إىل تعاون بني األسرة واملدرسة واليت تؤثر بصورة إجيابية على  صورة عنه ينقلوا وكفاءة،وحىت

التلميذ وتؤدي إىل رفع مستواه ألتحصيلـي،ومن العوامل اإلجيابية يف تدعيم العالقة بني املدرسة واآلباء أن تناقش 

من %20ويرى منها بعض األبناء. معهم تفوق أبناءهم وليس التطرق فقط إىل املشكالت التحصيلية اليت يعاين

املبحوثني أن يف معظم األحوال يكون االتصال الشخصي بني أولياء األمور واملعلمني مرتدداً وغري مستمر،وتنقصه 

الصراحة والوضوح،وكال الطرفني خيشى الصراع مع الطرف اآلخر ومييل إىل اإلقالل من املعلومات املهمة أو 

ي إىل اخلالف،والسيما إذا كان الطرفان ينتميان إىل خلفية ثقافية خمتلفة،لذلك فهم حجبها كلياً إن أحس أ�ا تؤد

ال يلون أّي اهتمام هلذه العالقة بقدر ما يكون اهتمامهم الوحيد هو حصر هذه العالقـة  بينه وبني التلميذ داخل 
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مع يلقي مسؤولية جناح األبناء القسم وال يهمهم ما جيري خارج أسوار املدرسة من ادوار خمتلفة.وملا كان ا�ت

وفشلهم على أولياء األمور،فإنه يعطيهم احلق يف التساؤل حول إمكانية املشاركة يف حتديد أهداف التعليم 

واجتاهاته ومساراته،وكذلك إمكانية املسامهة يف تطوير املناهج الدراسية والعمل على حتسني املستوى التحصيلى 

الت مستبعدة عن إطار البحث والنقاش بني أولياء األمور واملعلمني فإن العالقة لألبناء،وطاملا أن هذه التساؤ 

بينهما ال تكون كافية بدرجة حتقق املشاركة املتوقعة لدى كل من أولياء األمور واملعلمني وا�تمع.إن النتائج السلبية 

التلميذ والبيت واملدرسة الناجتة عن عدم التعاون والتواصل بني البيت واملدرسة تعود بأثر سليب على 

وا�تمع،فالتلميذ ال يدرك مصلحته وبالتايل البد من متابعته وتوجيهه من قبل البيت.وهناك العديد من الوسائل 

واألساليب املقرتحة لتفعيل التعاون والتواصل بني البيت واملدرسة نظرًا ألمهية التعاون والتواصل بينهما وذلك ملا 

ابية على تربية النشء تربية صاحلة جتعله شخص نافع لنفسه وألسرته وجمتمعه وعلى ضوء حيققه ذلك من آثار إجي

  ذلك البد من البحث عن األساليب املناسبة اليت جتعل من ويل األمر يدرك أمهية املتابعة والتعاون مع املدرسة.

  ) يوضح زيارة األولياء ألبنائهم داخل املدرسة.22اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %08 21 نعم

 %58 147 أحيانا

 %34 86 ال

 %100 254 ا�موع

يف الواقع أن العملية الرتبوية بكل أبعادها معادلة متفاعلة العناصر تلعب أدوارها أطرافًا عدة أمهها األسرة         

وا�تمع حبيث تتعاون لتأدية هذه الرسالة على خري وجه حرصًا على مصلحة ابنائنا،وعليه فإن الربط بني املدرسة 

من تقومي املستوى التحصيلي لألهداف التعليمية وحيقق أفضل والبيت أمر ضروري حيث أن ذلك ميكن املدرسة 

النتائج العلمية كما يساعدها على تقومي سلوكيات التالميذ ويعينها على تاليف بعض التصرفات الغري سويه اليت رمبا 

ول تظهر عند بعضهم،وكذلك فإن تواصل أولياء األمور مع املدرسة يساعد على توفر الفرص للحوار املوضوعي ح

املسائل اليت ختص مستقبل األبناء،ويسهم أيضاً يف حل املشاكل اليت يعاين منها التالميذ سواًء على مستوى البيت 

أو املدرسة وإجياد احللول املناسبة هلا.وإن تذبذبت العالقة أو الشراكة بني البيت واملدرسة كما موضح أعاله 

يث أن املدرسة الناجحة هي اليت تزداد صالت أولياء األمور لن حنصل على النتائج املثلى اليت نطمح هلا،ح 58%

�ا ويزداد تعاو�م وتأزرهم،ويعود ذلك اىل ان معظم االولياء،ال يقومون بذلك فقط إال عندما يشعرون أ�ـم يف 
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ناه من حاجة ملثل هذه الزيارات،وال يسألون املعلـم عن وضعية وأحوال أبنائهم إال يف القليل النادر،وهذا ما حلظ

خالل تواجدنا يف امليدان فاألب ال يأيت إىل املدرسة إال يف �اية املوسـم الدراسي  ليسأل عن انتقال ابنه أم 

ال،ولعلَّ استقالة اآلباء كمربيـن ألوالدهم،وانشغاهلـم بإعماهلـم،مما أبعدهم عن متابعة سلوكهم وانتظامهـم يف 

م للمعلمني يف رسالتهم اثر سلبيا على مردودهم ونتائجهـم،وزاد من دروسهـم وأدائهـم لواجبا�ـم وعن مشاركتهـ

بواجبات مدرسية أو بآداب أخالقية،فالواقـع املتغري  - العقاب-عدوانيتهم ومل يعودوا ملتزمني يف غياب قانون

ؤسسات لألسرة وضعف إمكانيا�ا أثّر يف قدر�ا على القيام مبا هو معهود عليها من ادوار ومهـام،خاصة وان م

أخرى دخلت معهـا يف تنافسية غري خمططة جلذب الطفل والتأثري فيه،ويف هذا ا�ال جيدر بنا أن نقول إن احلقل 

الرتبوي فيه من اآلباء الذين شاركوا املدرسة يف رسالتها وأعانوها يف التوجيه واإلرشاد ومتكنت األواصر بينهم وبني 

)يكونون يف الغالب من املثقفيـن والفئة الواعية املهتمني جدا بأبنائهم، %08املدرسة.وهذا ما عكسته الدراسة فــــ (

وعادة ما يكون هؤالء األبناء من املتفوقني النجباء الذين جيدون تكامال بني املدرسة واألسرة.ومن ما ذكر آنفاً 

ميذ الذين جيدون املتابعة جنده واقعًا حيث نالحظ جليًا فوارق واضحة يف املستويات التعليمية والرتبوية بني التال

) من االولياء املدرسة.وقد %34واالهتمام من أولياء أمورهم وبني الذين ال جيدون ذلك.يف حني اعتزلت فئة(

  أتضح من الدراسة أن أسباب عزوف أولياء األمور عن زيارة املدارس يتلخص يف اآليت :

 اصل مع املدرسة قلة الوعي لدى بعض أولياء األمور بأمهية التعاون والتو  - 

 ظروف وارتباطات بعض االباء العملية وانشغاهلم او اشتغاهلم عن زيارة املدرسة - 

 التخوف من دفع األموال والتربعات للمدارس - 

 قلة اهتمام بعض أولياء األمور بتعليم وتربية أبنائهم  - 

 ضعف رسالة املدرسه يف توعية االباء بأمهية زيارة املدرسة - 

 سلبية بعض املدارس عند استقبال وىل االمر حني زيارته املدرسة - 

  غيا ب مجعية أولياء التالميذ.- 

إن النتائج السلبية الناجتة عن عدم التعاون والتواصل بني البيت واملدرسة تعود بأثر سليب على التلميذ والبيت 

بعته وتوجيهه من قبل االولياء باملراقبة املستمرة واملدرسة وا�تمع،فالتلميذ ال يدرك مصلحته وبالتايل البد من متا

  داخل املدرسة وخارجها.
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  ) يوضح عالقة املبحوثني باإلدارة املدرسية23اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %91 231 حسنة

 %09 23 سيئة

 %100 254 ا�موع

تعتمد العملية الرتبوية يف حتقيق أهدافها اعتمادًا كبريًا على املعلم،باعـتباره الركيـزة األساسية يف النـهوض       

مبستوى التعـليم وحتسينه،والعنـصر الفعال الذي يتوقف عليه جناح الرتبية يف بلوغ غـايا�ا وحتـقيق دورهـا يف بناء 

د للمعلم يعترب من أهم املتطلبات األساسية اليت تنشدها املؤسسـات التعليمية ا�تمع وتطويره.وحيث أن األداء اجلي

على اختالف مستويا�ا،وشرط أساسي لنجاح العملية الرتبوية،فإن االهتمام باملعلم،ورفع مستوى أدائـه،وتوفـري 

يدة بني املعلم واإلدارة املدرسية السبل املعينة اليت تكفل جناحه يف عمله أمرًا بالغ األمهية،ونظرًا ألمهية العالقة اجل

فإنه جيب على مدير املدرسة باعتباره حلقة الوصل بني أطراف ا�تمع املدرسي أن يسهم إسهامًا فعاًال يف بناء 

العالقات اإلنسانية الطيبة بينه وبني املعلمني،وأن يشيع روح األلفة واحملبة بينهم،وأن يعمل على حتقيق التوافق بني 

 %91علمني ورغبا�م وأهدافهم بوجه عام،وبني حتقيق أهداف املدرسة بوجه خاص،وهد ما صرح بهحاجات امل

من املبحوثني،من وجود عالقات متميزة بني أعضائها.ويتم هذا عندما يعمل مدير املدرسة على حتقيق التعاون بينه 

فاهم واالنسجام،فالكثري من املتخصصني وبني املعلمني،فيبادهلم الثقة واالحرتام،ويكون سري العمل قائمًا على الت

يؤكدون أن وجود اجلو األسري يف املدارس،يرتك آثارًا إجيابيًة يف نفوس املعلمني وخيلق لديهم روحًا معنويًة 

تساعدهم على رفع املستوى التعليمي والرتبوي،ما جيعل املعلم أكثر محاسًا لعمله وشعورًا دائمًا بالسعادة 

ه العالقة أمهيتها من أمهية الدور الذي يلعبه املعلمون بوصفهم اإلدارة الرئيسية لتنفيذ أي والرضا.كما تستمد هذ

برنامج تربوي وعلى كفايتهم ومهارا�م ومحاسهم واحرتامهم يف العمل يتوقف إىل حد كبري جناح العملية الرتبوية، 

علمني أمرا غاية يف األمهية.كما أن فن اإلدارة لذا يصبح توطيد العالقة اإلنسانية بني املدير يف املدرسة وهؤالء امل

يساعد املدير على كيفية استغالل مواهب املعلم الذي حتت إمرته،وعلى كيفية دفعه إىل مزيد من االبتكار 

واإلبداع،وهو ما حيتاج إىل جهد نفسي تربوي من املدير اجتاه هذا املعلم،لدفعه إىل عرض ما لديه من قدرات 

وتر يف العالقات بني املدير واملعلمني،يشكل عقبة رئيسة يف طريق العمل املدرسي ويزيد من حدة وإمكانات.ألن الت

من افراد عينة الدراسة،من فشل %09املشكالت يف املدرسة،وتأثريا�ا املستقبلية على كل من فيها.وهذا ما أكده 

ه،بل وال يتورع بعض املديرين من االدارة يف جذب املعلم إلظهار إمكاناته،فيؤدي ذلك إىل التقليل من شأن
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التصريح أو التلميح بأن هذا املعلم قد فشل يف ما أسند إليه من مهام،وهو بذلك إمنا يغطي على فشله هو يف فن 

اإلدارة الناجح،ولذلك يسعى للتخلص منه بأساليب قد ال متت إىل الرتبية بصلة،وقد تصبح العداوة بينهما 

  إثنية،لكنها تصفى داخل أسوار املدرسة. شخصية،تغذيها خالفات عرقية و 

  ) يوضح مدى تتناسب الربنامج مع قدرات التالميذ.24اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %12 31 نعم

 %88 223 ال

 %100 254 ا�موع

لقد أولت الدولة عناية كبرية بقطاع التعليم من مجيع جوانبه،وحيث إن الربامج التعليمية هي الركيزة        

األساسية،فقد عملت على تطويرها بأسلوب حديث،وشكل جذاب،وحمتوى علمي خمتلف،مع إخراج الفت؛ 

أن تلك الربامج  -من املبحوثني%88- حلاجة التالميذ إىل التغيري ملواكبة التطور التقين والعلمي،إّال أن البعض يرى

 مل تؤِت املأمول يف التطوير العلمي،وذلك يعود إىل أسباب أمهها عدم تأهيل املعلم،وضعف مستوى التلميذ،

والتغيري اجلذري للمحتوى العلمي واختالفه عما كانت عليه فيما مضى.وقد وصف عدد من املعلمني،املقررات 

أن صعوبة وزخـم املواد تفوق قدرة التالميذ على الفهم واحلفظ،وخصوصا املواد الدراسية بـ"التعجيزية"...مؤكدين ب

العلمية مثل الرياضيات والعلوم اىل جانب اللغة الفرنسية،مما ادى اىل تراجع حتصيلهم الدراسي،كما تضم الربامج 

ول،وضيق الوقت،قد اجلديدة مهارات واسترياتيجيات مطلوب تنفيذها،إّال أن كثرة أعداد التالميذ داخل الفص

الصعوبة  التالميذ جيد أمهية،فقد يقل ال احملتوى مؤثرة،فإن الربنامج كثافة كانت وإذاُيضعف النتائج واملخرجات،

 التدريس،ويرى أو أسلوب طريقـة يف وليس العقلي مستواهم تفوق اليت ذا�ا املادة طبيعة بسبب االستيعاب يف

 املادة طبيعة أن الّصواب،ذلك تركيز ُجيانب ذاته حد يف التدريس،هو عملية يف األسلوب على الرتكيز البعض أن

أمهيتها ألن التّدرج  يف األسلوب وتفوق التدريس عملية األهم يف العامل هو املادة هذه وحمتوى تعلمها اليت

ميكِّنه من استيعاب والتسلسل  الغري السليمني يف حمتوى املادة املدّرسة قد ال ميكن الطفل من بناء تراكم معريف 

أن يف الربامج املطورة نقلة -من افراد عينة الدراسة%12-حمتوى املادة بشكل سلٍس وسهل،بينما جيد البعض

نوعية حتمية،كون العامل يف تطور مستمر،وهي متكاملة،وتشكل انطالقة جديدة تسمو بعقل التلميذ وتطوره، 

إىل وجود تدرّج معريف حسب سن الطفل وطبيعته العقلية  ويعـزون ذلكوحتتوي على معلومات إثـرائيـة واسعة،

والنفسية وتصورات منوه ودرجة إدراكه للمعارف،لكن هاته الربامج اجلديدة أحدثت صدمة لدى بعض املعلمني 
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واألهايل لتعودهم على املقررات القدمية،مما يستوجب عدم تبين املدرسني هلذه السلبية،كي ال تصل لألبناء،فأبناؤنا 

  درون على التطور،والتعلم النشط والتعلم الذايت واستخدام االسرتاتيجيات احلديثة،أل�م حمور العملية التعليمية.قا

  ) يوضح كفاية ما يتلقاه التلميذ من دروس داخل القسم.25اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %13 34 كافية

 %87 220 غري كافية

 %100 50 ا�موع

بالرغم من أن جناح عملية التعليـم مرهون بدور املعلم من حيث كفاءته ووعيه ملهامه وإخالصه يف أدائها إال      

أن مؤسسات ا�تمع املدين هلا دورا فعاال وكبريا يف صقل مواهب الطفل وإبداعاته خاصة إذا كانت تتناغم مع 

ملدرسة من مبادئ وقيم ورموز وأمناط تفكري جيب أن يتكامـل احلقل الثقايف واالجتماعي العام  ذلك أن ما تروِّجه ا

إن اجلو األسري الذي ،كما بالضرورة مع تروِّجه هذه املؤسسات،فتأثري الوسط احمللي له دور كبري يف حتسني أدائها

تطوير مهاراته يعيش فيه التلميذ يعترب من العوامل ذات األمهية اخلاصة اليت تلعب دورا هاما يف التأثري على قدراته و 

 ينعكس مستمرة وشجارات مضطربـة أسرية حياة فالتلميذ الذي يعيشالتعليمية والوصول إىل حتصيل مميٍز أو متدٍن،

 القلق نوع من إىل تؤدي اخلالفات اإلجيايب ألن الصفي التفاعل يف دوره وعلى النفسية هذا على صحته

 األهداف تطبيق عدم التعاون،وعدم من نوع إىل احلال بطبيعة تؤدي واليت األسرية الوحدة داخل واالضطراب

 عاليا مردوده بذله وعطاؤه،ويكون أسرته،يزيد داخل مطمئنا مستقرا املالئمـة،عكس الذي يكون بالصورة الرتبويـة

يرون أن ما  %87.فمن خالل الدراسة ونتائج اجلدول نالحظ أن غالبية املبحوثيـن والذين ميثلون نسبة وفّعاال

َدرَّسة،وميكن ان نرجع ذلك لألسباب يتلقا
ُ
ه التلميذ داخل الصف من دروس ال يعدُّ كافيا للفهم الكلي للمواد امل

  التالية: 

بعض املواد الدراسية تدريسًا يضمن فهم  املستوى العام لبعض املعلمني الذي حيول دون متكنهم من تدريسأوًال:

ضعف يف مستواهم وفيما حيققونه من درجات وعجز كثري منهم  مجيع التالميذ لتلك املواد األمر،الذي يؤدي إىل

 يف حل ما يأخذه من واجبات مدرسية منزلية،وعدم وجود من يعينه من األبوين على حل عن االعتماد على نفسه

  الواجبات املنزلية السيما إذا كانت املواد علمية أو أجنبية. 

 ملعلم غري قادر على متابعة حتصيل مجيع تالمذة الفصل وتصحيحمبا جيعل ا تضخم عدد التالميذ يف املدارسثانياً:

  منزلية.  دفاترهم بإتقان والتأكد من فهم اجلميع للدرس،مما جيعلهم حباجة إىل دروس تقوية
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أسباب تتعلق باملنهاج،ككثرة املواد الدراسية املقررة وعدم وجود وقت كاف لالستفسار يف احلصة وصعوبة ثالثا:

ليت حيتويها الكتاب املدرسي،وموضوعاته الغري منظمة منطقياً،جتعل املتعلم غري قادر على االستمرار بعض املفاهيم ا

يف متابعة تعلمه،إذ أنه حيس بامللل والنفور عندما جيد أن املوضوعات غري حمققة لذاته وواقعه.ومن اجلهة املقابلة 

يعد كافيا لفهم التلميذ،خاصة اذا ما تدرج  من املبحوثني يرون ان ما يتلقاه الطفل داخل الصف%13جند ان 

املعلم مع تالمذته من الصف التحضريي حىت إىل الفصل اخلامس،مما ميكنه من معرفة مكامن القوة والضعف 

اإلمكان  قدر تسهيل وتبسيط احملتوى الدراسي سواء من حيث اإلعداد أو العرضلديهم فيعاجلها تدرجييا،وذلك ب

تفق مع البيئة احمللية،حتاكي واقع املتعلم،فتجعله قادر على االستمرار يف متابعة تعلمه، وتقدمي أمثلة توضيحية ت

املختلفة وحماولة تنفيذها  الميذ جتارب وخربات وتزويدهم باملعلومات واألفكارتفاهلدف من التعليم هو إكساب ال

                     .أو تطبيقها واالستفادة منها حاضراً ومستقبالً 

  ): يوضح اكتظاظ األقسام.26اجلدول (

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %70 170 مكتظة

 %30 84 غري مكتظة

 %100 254 ا�موع

ال ختلو خطوة إصالح من إجيابيات،إذ أن مسمى اإلصالح معناه البحث عن كل ما هو صاحل وتستحسنه        

املدرسة اجلزائرية باملفهوم اخلاص،أو املنظومة الرتبوية اجلزائرية باملعىن العام.ومن أهم اجيابيات اإلصالح الرتبوي يف 

،بل حيق له اإلعادة يف كل سنة حىت وإن 16حىت وصول سن  اجلزائر هو إعطاء فرص اإلعادة للمتعلمني الراسبني

جاوز السن السابق.وهذا يعين إعطاء املتعلم مزيدا من احلظ يف استكمال مشواره الدراسي،بغية القضاء على بعض 

اجلرائم املنتشرة بني الشباب،وذلك حبشر املتعلم يف بوتقة املؤسسة حىت يكون بعيدا عن تلك اجلرائم يف خارج 

من املبحوثني،  %70يطه.لكن هذه االجيابية قد وّلدت نوع من االكتظاظ داخل الصفوف،وهذا ما عرب عنهحم

املقاربة - فبالرغم من اجلهود املبذولة من طرف الدولة يف إنشاء جممعـات جديدة تستجيب للغايات الرتبوية

ـي إىل املستوى املطلوب مما متخض عنه وملمح التخرج من التعليم القاعدي إال أن هذه اجلهود مل ترتق - بالكفاءة

 نتيجة لصعوبة العدوانية وخيلق البيداغوجية يقتل بالتالميذ الرتبويـة األقسام اكتظاظ نالكثيـر من املشكالت إل

 اجلو الفوضى،وهذا كثرة عامـل على أنه واحد،كما آن يف التالميذ من كبري عدد وتصرفات سلوكيات مراقبة

 بامللل الشعور إىل هذا التلميذ،ويؤدي حتصيـل على يؤثر سلبا أنه السواء،كما على املتعلم و للمعلـم إرهاقا يسبب
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 أن دون وعشرين تلميذا مخسة أو عشرين من صفا يعلـم أن للمعلم فيه ميكن الذي الوقت واإلحباط ففي والفشل

 واملسؤوليات املهام تزداد وبالتايل عدد،التالميذ يزيد عندما التوتر بعض من يعاين قد فإنه املفرط اإلجهاد من يعاين

عليه،وذلك ألن اكتظاظ األقسام جيعله مثال يعجز عن تكوين أفواج عمل على النحو املطلوب يف النظام  امللقاة

كما يعترب االكتظاظ عقبة أخرى حتول دون القيام بتقومي مستمر جاد،فلمراقبة النشاطات املتنوعة لكل اجلديد.

غي على املعلم أن يفتح ملفا حيتوي على شبكات تقومي فردية.ولكن كيف سيتم ذلك واملعلم مكلف تلميذ،ينب

بتدريس قسم يزيد بكثري عن الثالثني عنصرا  ليس إذن من املستغرب أن العديد من املعلمني،مللء اخلانة املخصصة 

حدة؛أي تلك اليت هلا عالقة جبانب لعالمة التقومي املستمر يف الكشوف،ال يستعملون يف الواقع سوى عالمة وا

ممن ال يعانون من االكتظاظ فنجد معظمهم يدّرسون % 30 واحد سهل للمالحظة عند التلميذ يف القسم.اما

 يف قرى صغرية قليلة العدد وهذا ما جعلهم يتجاوزون مشاكل االقسام املكتظة. 

  ) يوضح مدى تّوفر الكتاب املدرسي لدى التالميذ27اجلدول(

 %النسبة التكرار االجابة بدائل

 %95 241 موجود

 %05 13 غري موجود

 %100 254 ا�موع

لكل جمتمع فلسفته الرتبوية،ولكل فلسفة تربوية منهاج يرتمجها من خالل رصد الغايات واألهداف والربامج         

واملقررات واملضامني واألنشطة واألدوات والوسائل والطرائق واملنهجيات وأساليب التقومي املصاحبة.ويعترب الكتاب 

صر املنهاج املختلفة تفاعال جدليا.تكمن أمهيته يف حتقيق املدرسي وسيلة من الوسائل املتفاعلة مع باقي عنا

التجانس بني األستاذة والتالميذ وحتقيق كذلك األهداف الرتبوية.وتبني معطيات اجلدول أعاله إن نسبة كبرية من 

ة نتيجة ) يتوفر لديهم الكتاب املدرسـي هذا األخيـر الذي يعترب املوجه واملرشد يف أيِّ مادة مدّرس%70التالميذ (

توظيفه بصفة دائمـة يف احلصص التعليمـة نظرا لطبيعة سن الطفـل وضرورة املالحظة وثأثري الصورة يف عمليـة 

اإلدراك ملا له من وظيفة تشويقية يف عملية جلب اهتمام وانتباه التلميذ وتصوراته ومتثالته يف ممارساته وتعامالته مع 

نشاطات واملمارسات،لذلك جند  الفاعلني الرتبويني يف بداية املوسـم ما حييط به من تفاعالت اإلفراد خالل ال

) من %05الدراسي يركزون على إجبارية إحضار الكتاب املدرسي،ورغم أمهية هذا الرتكيز إال أن هناك فئة معينة (

عمال الوسائل املبحوثني تقّر بان هناك بعض التالميذ ال يتوفر لديهم الكتاب املدرسي،مما جيرب املعلم على است
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البديلة،كإشراك كل تلميذين يف كتاب واحد أو استعمال الكتب املستعملة،أو استعمال السبورة يف احلاالت اليت 

 تقتضي ذلك.  

  ) يوضح توفر املدرسة على الوسائل التعليمية .28اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %04 11 موجودة

 92% 234 البعض منها فقط

 04% 09 موجودةغري 

 %100 254 ا�موع

مل يعد اعتماد أي نظام تعليمي على الوسائل التعليمية دربًا من الرتف،بل أصبح ضرورة من الضرورات       

لضمان جناح تلك النظم وجزءًا ال يتجزأ يف بنية منظومتها،ومع أن بداية االعتماد على الوسائل التعليمية يف 

ا جذور تارخيية قدمية،فإ�ا ما لبثت أن تطورت تطوراً متالحقًا كبرياً يف اآلونة األخرية مع عملييت التعليم والتعلم هل

من املدارس ال تتوفر فيها  92%ظهور النظم التعليمية احلديثة،وكقراءة حتليلية لبيانات اجلدول نالحظ أن نسبة 

 عمل يتأثر شك بدونعلى أدائها و تنعدم فيها الوسائل،وهذا ما يؤثر  %04الوسائل التعليمية بشكل كاف،و

املنتظرة،ألن الكيفية اليت ينجز �ا الدرس،يفرض،ديداكتيكيا،أن ينطلق املعلم من  األهداف حيقق وال بذلك املعلـم

حمددة،الختيار وهيكلة احملتويات،وأن يستعمل طرائق وأنشطة تقود إىل بلوغ هذه  أهداف حمددة وكفايات

 األمر يزداد األهداف،مما يفرض أيضا اختيار وتوظيف وسائل وتقنيات وأدوات،تساعد على حتقيق أهداف،وقد

 أو وجودها بسبب عدم اقتناؤها يصعب اليت الوسائل بعض بتوفري املعلمني املتسلط املشرف يطالب سوء عندما

 ...،فال احملادثـة وصور الوقت املناسب،كاخلرائط احمللية يف السلطات طرف من تسليمها لعدم الباهظـة،أو لتكلفتها

 هذه وتوتره،إن النفسي ضغطه من ويزيد يرهقه األمر هذا ألن احملادثة أو للتعبري يوميا صورا يرسم أن للمعلم ميكن

 هو أنه مع املعلـم من مسؤولية آنفا،ليست املذكورة والوسائـل املدرسـي الكتاب كغياب االستثنائية الوضعيات

 يف امللل يبعث هذا امللخصات،كل إمالء أو الرسـم،أو السبورة على النصوص تالميذه،فكتابة مع األول املتضرر

دارس اليت تتوفر التعليم،ألن طبيعة املعارف اجلديدة تتطلب وسائل جديدة هادفة.اما امل من التالميذ والنفور نفوس

فغالبا ما تكون هذه املدارس يف مناطق حضارية كمركز البلدية أو الدائرة،واليت  %04فيها الوسائل واليت متثل 

غالبا ما وجدنا مدارسها مهيأة تقريبا جبميع الوسائل،وأل�ا يف الكثري من االحيان تكون حمطة أنظار اهليئات 

  مام.   الرمسية.لذلك فهي حتظى بنوع من االهت
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  واجه صعوبة ما.ي حني) ميثل املصادر اليت يلجا إليها املعلم 29اجلدول (

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %86 216 زميل يف العمل

 %04 11 املدير

 %02 06 املفتش

 %08 21 شيء أخر

 %100 254 ا�موع

تعد اسرتاتيجيات املعلمني يف التعامل مع املشكالت املهنية الضاغطة من الكفايات األساسـية الالزمـة          

إلدارة الصف الدراسي،ال سيما أن اإلدارة الفعالة للصف الدراسي،متكن املعلم من مواجهة كل ما يعرتضـه مـن 

 بني مجيع عناصر العملية التعليمية إىل جانب عنايته مشكالت واإلسهام يف حتقيق التوافق االجتماعي واالنفعايل

يف التحصيل الدراسي؛ال سيما أن سوء التوافق الذي يواجه التلميذ يف بداية حياته التعليمية ميكن أن يزداد خطـورة 

توافـق إذا بقي دون عالج،فلكي يتمكن املعلم من اإلدارة الفعالة جيب أن تتاح له الفرصة ملساعدة تالميذه على ال

من املبحوثني يلجأون  %86مـع بيئتهم التعليمية وحل مشكال�م.و يتضح من النتائج املشار إليها يف اجلدول إن 

عندما تعرتضهم صعوبة معرفية إيل زمالئهم،ولن يتّم هذا إال إذا كانت العالقة بني هيئة التدريس مبنية أساس 

 التحصيل مستوى من الرفـع وهي الكربى املصلحة أجل من من اآلخر واحد يستفيد كل حىتاالحرتام املتبادل 

إظهارها  عن حيجم فإنه زمالئه طرف من للنقد عرضة جيعله لنقائصه إظهـاره أن شعر املعلم إذا الدراسي،أما

 هذا زمالئه،ويؤثر تقدم تقّدمه مع مقارنة يستطيع مبفرده،وال املعلم يكون عندما احلالة هذه بالعزلـة،حتدث ويشعر

 يف الشك عليه يرتتب الذي عمله،األمر أداة حمددة ملراجعة طريقة إىل يفتقر قـد باألمن،ألنه شعوره يف الوضع

البالغني،يف  األشخاص مع للتفاعـل فرصة أيّة ميلك ناضجني،ال غري تالميذ يعمـل مع الذي بالفعل،فاملعلم جناحه

قد جلأت إىل االستعانة بالوسائل احلديثة كاالنرتنت مواِكبة  التقدم التكنولوجي والعلمي  %08حني جند نسبة 

ويف اختيار للمادة التعليمية وتنظيمها وتنفيذها الذي فتح أفاقا جديدة لوسائل االتصال يف جمال الرتبية والتعليم،

متحركة،واليت تكرس معلما إلكرتونيا  باستعمال وسائل مسموعة أو مرئية أويف شكل بيانات أو جداول ثابتة أو

مـلِــــما باستخدام التكنولوجيا احلديثة وكيفية توظيفها يف أعباء اإلشراف التعليمي وفق التدرج السنوي واملقرر 

فوجدت املدير الكفؤ الذي تلجأ يف فك شفرات املصاعب اليت تعرتضهم،وهذا ما يعكس وجه %04الدراسي.اما

دارة املدرسية واملعلمني،الذين يستغلون ظرف وجود املشرف الرتبوي داخل املدرسة كي العالقة احلسنة بني اال
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يستوضحوا منه بعض الصعوبات البيداغوجية،وهذا ما عكسته الدراسة يف قلة اللجوء للمفتش،لعدم وجوده الدائم 

  داخل املدرس،فهو يزورها بني الفينة واالخرى.

  ده املعلم للتأكد من فهم التالميذ.): يوضح املعيار الذي يعتم30اجلدول (

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %11 28 املشاركة داخل القسم

 %65 165 التمارين

 %24 61 التقومي

 %100 254 ا�موع

يواجه املعلم يف الصف ميوالت خمتلفة من تلميذ آلخر،ومستويات دراسية متباينة،واختالف الرغبات يف          

الوسائل التعليمية السمعية والبصرية،واهتمامات غري متوافقة تبعا للسن،وتبعا للطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها 

نهم،وعناصر القوة والضعف يف التعلم،فهناك تالميذ يفهمون التلميذ،والتجارب احلياتية اليت مر �ا كل واحد م

وال .القضايا النظرية مباشرة،وبدون حاجة إىل أمثلة ملموسة،وهناك طالب ال يتسع أفقهم إال ملا تدركه حواسهم

 يكون الدرس جيدا ومفهوما،إال إذا استطاع املعلم مراعاة هذه االختالفات،من خالل التنويع يف طرق التدريس،

من املعلمني على التطبيقات والتمارين للتأكد مـن مدى فهم التلميذ للدرس املعطى،هذا  %65ذلك اعتمد ل

األخري عادة ما يكون متبوع بأسئلة حموريـة تطبيقية حوله،يقدمها املعلـم لتالمذتـه لإلجابة،وهذا أسلوب جيد حيث 

واحلصول على املعرفة من مصادرها املتعددة والبحث التالميذ على التعّلم الذايت ويشجعهم على االطالع اخلارجي 

والتقصي وجتعل التعليم بالكفاءة ذا دينامية واقعية،ومن خالل اإلجابة يستطيع املعلـم  معرفة مدى فهم التالميذ 

للدرس فطريقة التعلّـم املتبعة مع التالميذ،هي اليت تؤثر بصورة واضحة على معيار الفهـم وميكن أن تكون هذه 

طريقة كلية أو جزئية،كما أن نوع املادة ومدى تنظيمها من اجلوانب اهلامـة اليت تعمل على تقليل تدنـي االجناز ال

فكلما كانت املادة مرتابطة األجزاء َسُهـَل على التالميذ حفظها وتعلُّمها والتعامل الصحيح مع تطبيقا�ا 

باعتماده معيارا للفهم،فالتقومي باختصار - ملبحوثنيمن ا%24-ومتارينها،وهناك من يقّوم تالميذه بصفة مستمرة

يعىن احلكم على املستوى التعليمي الذي وصل إليه التلميذ يف املادة الدراسية،إضافة إىل تعديل سلوك التلميذ 

وتعديل مستواه املعريف.وبه يتضح للمعلم مدى ما أحرزة التلميذ من تقدم وجناح،ويكشف له عن نواحي الضعف 

ذا كانت عملية التقومي مهمة للمعلم واملتعلم على السواء أل�ا تساعد كًال منهما على االستفادة من والقوة.ول

نتائجها يف حتسني وإحكام عملية التعليم والتعلم.وعادة ما يستعمل التقومي بعد فرتة من إعطاء الدرس مما يتطلب 
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ستعماهلا يف الوقت املناسب.وقد تكون املشاركة داخل من التلميذ حماولة السرتجاع املعلومات واملادة التعليميـة وا

من افراد %11القسم والتفاعل االجيايب معها من طرف التالميذ احدى دالئل الفهم لديهم. وهذا ما ذهب إليه

عينة الدراسة،فحينما يوجه املعلم سؤاًال إىل تالميذ الفصل فسرعان ما ترتفع األيدي املطالبة باإلجابة،وهنا ينبغي 

تيار األسئلة اجليدة والتنوع يف أساليب صياغتها ومستوى صعوبتها وطبيعة مضمو�ا والغرض الذي ترمي اخ

إليه،واإلجابة عليها وسيلة املعلم يف التأكد من فهم التالميذ للدرس،وأداته يف استثارة اهتمامهم وتفكريهم. وجيب 

 ال حيدثون أصواتاً عند رفع أيديهم. أن يتذكر املعلم شيئاً هاماً وهو أن يتخري  التالميذ الذين

  ): يوضح أنشطة التغلب على فوارق الفهم لدى التالميذ.31اجلدول(

 النسبة التكرار بدائل االجابة

 %63 161 املعاجلة الرتبوية

 %30 76 التحفيزات

 %07 17 شيء آخر

 %100 254 ا�موع

يواجه املعلمون مشكلة الفروق الفردية يف معظم الدروس ويف مجيع السنوات الدراسـية،وكمـا كانت الفروق يف      

السلوك والقدرات العقلية والقدرات االنفعالية،فإن املشكلة املدرسية الناشئة عنها ظـاهرة طبيعية،وقد استخدمت 

الظواهر مبحاولة تقلـيص مـدى هـذه الفروق بني الفئات أساليب وطرق تعليميـة لكيفيـة التعامل مع مثل هذه 

املتمايزة،بتوجيه رعاية وعناية خاصتني للفئة األضعف لعلها تقرتب ولو قليًال من الفئـة التالية هلا من حيث القدرة 

بات على األداء األفضل،فقد تكون العقبات اليت حتول دون صعود بعض عناصر الفئة األوىل إىل الفئة األعلى عق

) يلجأون إىل املعاجلة الرتبويـة للتغلب على %63بيئية ميكن التغلب عليها أو التقليل من تأثريها،فغالبية املبحوثيـن(

فوارق الفهم عند التالميذ،وعادة ما تستعمل املعاجلة الرتبوية للتالميذ الذين لديهـم تدين مستوى التحصيل واالجناز 

يف التعّلم وال أيَُّة محاسة للمشاركة يف الدرس،أو أن املادة غري مالئمة لقدر�م  املدرسي حبيث ال توجد لديهـم متعة

أو ألن املعلم ال يهتم �م ويهملهم  يف معظم األحيان،فتعطى هلم الفرصة الصحية واملناسبة لفهـم العالقة اليت 

تربوية جّيدة تعمل على تطوير تربط أنواع املعرفة وفق مستواهم وقدرا�م،وتيسري النقاش بينهم بطرق وأساليب 

)على التعزيز املوجب %30شخصيا�م والرفع من مستواهم،وتكوين ميوالت مناسبة هلم،وقد اعتمد صنف آخر(

ملا له من دور يف رفع مستوى التحصيل حيث يؤدي الثواب واملدح إىل تكرار العمل واالستمرار فيه.أي أن إثابة 

تكرار هذا السلوك،وكلما كان التعزيز فوريًا أي عقب حدوث السلوك السلوك املرغوب فيه،يزيد من احتمال 
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مباشرة كلما زاد احتمال حدوث السلوك املعزز تكراره،ألنه يشعر التلميذ باملتعة والسرور،كما أن علماء النفس 

ىل التأثري االجتماعي يضيفون إىل ذلك أن هذا التأثري ال يقف عند سلوك التلميذ املعزز وحده،وإمنا يتعدى ذلك إ

يف سلوك رفاقه أيضا،ولقد أوضحت نتائج الدراسات أن إثابة أو عقاب سلوك تلميذ ما،ميكن أن يكون له تأثري 

جمموعة من األساليب ملراعاة الفروق %07قوي على حدوث هذا السلوك من قبل التالميذ اآلخرين.وقد استخدم 

 الفردية أمهها:

 حل املشكالت). -القصة  - متثيل األدوار  - وار مثل ( احل التنويع يف أساليب التدريب- 

عن املفاهيم واملبادئ املطروحة وإتاحة الفرصة للتالميذ للتعليق وإبداء الرأي من خالل األمثلة   تنويع األمثلة- 

 الواقعية يف بيئا�م احمللية وخلفيا�م الثقافية.

األعمال والبطاقات التعليمية املختلفة ومنها  لتفريد التعليم مثل (صحائف توظيف وسائل متنوعة ومثرية وفعالة- 

بطاقات التعبري وبطاقات التدريب وبطاقات التصحيح .. إخل). ونقصد بتفريد التعليم أن يعمل املعلم مع كل 

تلميذ على حنو خمتلف،وهذه طريقة ناجعة ملواجهة الفروق ىف االستعداد،وتستخدم طرق التدريس الفردى ىف 

 .العمل العالجى لذلك 

  ): يوضح إطالع املعلمني على اإلصالحات املتعلقة بالربامج املدرسية.32اجلدول (

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %31 80 هناك اطالع

 %62 156 نسيباطالع  

 %07 18 مل اطلع عليها

 %100 254 ا�موع

يعترب اإلصالح الرتبوي من أهم القوى الدافعة للتنمية يف مجيع جماالت احلياة،حيث تستنهض ا�تمعات        

االنسانية أنظمتها الرتبوية باإلصالح من أجل بناء اإلنسان القادر على جتاوز اخلطر،بل واملشاركة يف التغيري 

حات يف النظام الرتبوي،وحتقيقه يعتمد بشكل  والتجديد.وعليه فإن حتسني خمرجات التعليم هو هدف اإلصال

كبري على األستاذ الذي يعد املنفذ الفعلي جلميع خطوات وبرامج اإلصالح،ومن هنا فإن أي جهد يستـهدف 

اإلصالح الرتبوي ال بد أن يستند إىل تصورات واضحة لدور األستاذ ومسؤولياته يف التعليـم املستقبلي،وذلك 

الرتقاء املستمر مبستوى أداء املتعلمني،والذي ميثل الغاية األساسية اليت يسعى إليها أي نظرا حليوية دوره يف ا

)من املعلمني هلم إطالع نسيب على اإلصالحات %62(أشارت نتائج الدراسة إىل أننظام تعليمي.وقد 
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ر من الناحية يكلفون انفسهم عناء االطالع على املقررات اجلديدة،إال أن األمال %07املتعلقة بالربامج،و

السوسيولوجية ال ميكن تفسريه إال من خالل عامل املقاومة،مقاومة هذه اإلصالحات من قبل املعنيني �ا 

�موعة من األسباب أمهها: فقدان اإلحساس باملشاركة يف التغيري،وشعور املعلمني أن التغيري فرض عليهم 

الذي تعودوا عليه،أو أن التغيري يزيد من عبء  بالقوة،فرضته جهات خارجية،أو خشيتهم من فقدان الروتني

وهذا يعكس عدم اهتمام الفاعلني الرتبويني العمل عليهم،أونقص الثقة بينهم وبني صناع السياسات الرتبوية.

الذي يشعره باإلصالح،الن املعلـم يريد إصالحا حيس بأنه جزءا منه ال إصالحا ميارس عليه نوعا من االغرتاب 

والتفاهة مما يقتله معنويا قبل قتله فيزيقيا،وألن تغلغل النظام الرتبوي يف أعمـاق حياة األمة  بالوحدة والعجز

الثقافية واالجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسية واحلضارية ووضعه منها موضع العمود الفقري يف اجلسم جعل 

من التفاعـل الوظيفي املستمر،و�ذا صار  عملية تبادل التأثري والتأثر بينه وبني خمتلف جماالت احلضارة يف حالـة

اإلصالح الرتبوي يف غاية من التعقيد؛فأي خطأ يرتكبه املصلحون يف أي مرحلة من املراحل النظرية أو 

فما الفائدة من اإلجرائية ترتتب عليـه عواقب ومشكالت قد ال يكون من السهل تصحيحها بعد فوات األوان،

بوية بدون إدخال املعلم ضمنه وبالتايل إعطاء اإلصالح املصداقية الفعلية احلديث عن إصالح املنظومة الرت 

من منطلق استيعا�ا الواعي ممن جرت عليهم الدراسة بالتغريات احلديثة %31.وقد ألــمَّ والفعالية املنتجة

غيري،ووضع ومسوِّغاته،واملقدرة على توفري املناخ املالئم للت ملعطيات احلاضر،واقتناعها بضرورة التغيري،

من خالل االستفادة القصوى من املوارد البشرية واملادية  اسرتاتيجيات فاعلة إلحداثه،وتطبيقها ومتابعتها،

  والفنية املتاحة؛�دف االرتقاء باألداء املؤّسسي،وصوالً إىل حتقيق الغايات املرجّوة منه.

  ):يوضح مدى موافقة املعلمون لتغيري مهنتهم.33اجلدول (

 %النسبة التكرار االجابةبدائل 

 %35 88 أوافق

 %65 166 ال أوافق

 %100 254 ا�موع

عصرنا احلايل،أصبح من الضروري أن حيافظ املعلم،على مستوى  نظرا للتقدم املعريف اهلائل الذي يتميز به      

متجدد من املعلومات واملهارات واالجتاهات احلديثة يف طرائق التعليم والتقنيات الرتبوية،وبذا يكون التعليم بالنسبة 

ائم،وهذا ما أيده للمعلم عملية منو مستمرة تعززها اخلربة املهنية الكبرية من خالل اإلستقرار املهين الطويل والد

من املعلميـن،بأ�م ال يوافقون عن التخلي عن مهنتهم بالرغم مما تعانيه من ضعف قيمتها الرمزية 65%
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االجتماعية،وهذا يدل على أن املعلـم ال يزال يقدس مهنته إىل أبعد احلدود،وتقديس هذه الرسالة إمنا هو نابع من 

اخلربة واالقدمية يف املهنة جيعالن من الفرد متعلق مبهنته أكثر من  اجلانب الوجدانـي اإلمياين،ضف إىل ذلك عامل

وبدال من إيّــة وظيفة أخرى على اعتبار إن الوظيفة اجلديدة قد حترم املعلـم من امتيازات الرتقية املرتبطـة باالقدمية،

مبسار مهين يستوعب التحديات اليوم باإللتزام ) %35( اإلستقرار املهين الطويل والدائم يقوم العديد من املعلمني

والفرص يف حال ظهورها.هؤالء قد حتفزهم عوامل خارجية بشكل كامل،كالعوامل اإلقتصادية وإعادة اهليكلة 

والتقليص والزيادة وظهور قطاعات مهنية جديدة ذات سيولة عالية أو حتفزها التغريات يف األوضاع الشخصية اليت 

ة الزوجية أو الوضع العائلي واألماكن اليت يفضلها أألشخاص عن غريها قد تشمل العمر والتغريات يف احلال

ان ومتطلبات احلياة اجلديدة والرغبة يف احلصول على عمل أفضل أو التوازن احليايت.هذا من جهة،ومن جهة اخرى 

قها وبريقها،إضافة مهنة التعليم مل تعـد تؤمن العيش الكرمي ملمتهنيها مقارنة مبهن أخرى مما افقدها الكثري من رون

إىل فقر البيئات التعليمية اليت يعملون �ا،وزيادة األعباء اليت يتحملو�ا وتقيـِّْيدهم باللوائح والتعليمات اليت حتّد من 

 عمالية مغبونة احلق.  - بروليتاريا–حريتهم وإبداعهم مما حّول املعلمني بالنسبة للمهنيني اىل

  املدرسة. داخل): يوضح ظروف العمل 34اجلدول (

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %20 52 جيدة

 %60 153 مقبولة

 %20 49 غري مناسبة

 %100 254 ا�موع

أصبحت البيئة التعليمية يف مدارس القرن الواحد والعشرين جّل اهتمام الرتبويني،وكيفّية �يئتها لتحقيق       

األهداف التعليمية يف عّدة جماالت ختدم ا�تمع املدرسي كامًال،وال بّد أن يقوم ا�تمع املدرسي بتوفري بيئة تعليمية 

،ُتشّكل ثقافة مدرسية جديدة،ونقصد بالبيئة التعليمية اإلجيابية هي اليت تربوية ذات قيم ومبادئ وممارسات إجيابّية

حتتوي على منظومة من القيم والعادات والتقاليد واملمارسات اإلجيابية من قبل أعضاء ا�تمع املدرسي، حيث ال 

يئة الطالب وبيئة التعليم تقتصر البيئة التعليمية على عملية التعليم فقط،حيث أ�ا تراعي العملية الرتبوية وختدم ب

من  %60والتعلم والبيئة الصحية واآلمنة،وتستخدم األساليب الرتبوية احلديثة،حيث أشارت الدراسة أن نسبة 

املبحوثني ميارسون عملهم يف ظروف مقبولـة،وهي ظروف تعكس واقع ما يزال يعيش التطور البطيء الذي مل يرقى 

رة واضحة عن واقع املدرسة املعاصرة وعالقتها بالتطور التكنولوجي إىل املستوى املطلوب،وهو ما يعطي صو 
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املتسارع،يف وقت ما زالت الوسائل البدائية إحدى مميزا�ا يف عمليات بناء املعرفة وتعلُّمها،وميتد التقشف بكل 

من  %20نسبةأسوائه إىل بيئة العمل يف كل جنبا�ا الفيزيقية والسيكولوجية والبيداغوجية،وهذا ما عربت عنه 

املبحوثني، فاملدرسة ُ�َمل يف صيانتها من حيث جتديد مبانيها ودهانا�ا وجتميلها وجتهيزها،والصفوف مكتظة 

بتالميذها،وال وجود أليِّ نشاط مسرحي أو فين ملمارسة اهلويات،وليس غريبا أن جند أكثر من عشرة معلمني ليس 

تفقد كل مقومات اجلاذبية يف ماديا�ا ومعنويا�ا،تصبح بيئة  هلم حجرة عامة باملدرسة.وبيئة مدرسية مثل هذه

منفرّة ال حتبب يف العمل وال تبعث على اجلد وختلق عند املعلم نفسية كارهة أو سقيمة،ال جتد أمنها وسعاد�ا إال 

لتنقل إليها خارجها وبعيدا عنها.وقد تكون املدرسة بعيدة عن مقر مسكن التلميذ مما يتعبه ويرهقه وكذلك صعوبة ا

،كما أن وقوع املدرسة يف منطقة غري مالئمة يؤثر كل ذلك على حتصيله الدراسي،وحىت املبىن املدرسي قد ال 

يكون الئقا وال تتوفر فيه أوصاف املبىن احلديث للمدرسة املعاصرة اليت توافق وتتالءم مع نفسيات التالميذ.فعدم 

واحلدائق،والصاالت الرياضية،وأماكن الرتفيه،واملعامل ا�هزة بالوسائل توفر املرافق مثل الساحات ملزاولة األنشطة،

املرئية واملسموعة،ومصادر التعّلم،ودورات املياه ونظافتها وصيانتها املستمرة،وغرف الدراسة وإضاء�ا و�ويتها 

وف العمل من املبحوثني ظر %20بشكل جيد كل ذلك له تأثري سليب على التحصيل الدراسي للمتعلم.وقد وجد

املناسبة داخل ا�تمع املدرسي الذي له الدور الفاعل يف �يئة البيئة التعليمية التعلمّية احلديثة من حيث جمال 

التعليم والتعلم واستخدام الطرائق واألساليب احلديثة يف التدريس،ومراعاة الفروق الفردية واستخدام مجيع االمناط 

ئة الكادر التدريسي وتطور مهنيته،وال ننسى بأن البيئة اآلمنة جسديًا ونفسياً اليت تتمركز حول التلميذ ومنها �ي

�يئ التلميذ للمبادرة والقيادة التشاركية وحتفزه دائما للتمّيز األكادميي وغري األكادميي وتفعيل األنشطة املتنوعة. 

تمع احمللي وأولياء األمور يف اختاذ ومنه فإن البيئة التعليمية اجلديدة تتسم باجلانب الصحي وتشارك أعضاء ا�

القرارات املناسبة اليت ختدم العملية التعليمية،وال ننسى بتوفري املواد وتفعيل املختربات العلمية وتفعيل التجارب 

العلمية،وتوفري املوارد املادية من مقاعد وألواح والصيانة املستمرة للمبىن وغريه اليت تساعد بتوفري بيئة تعليمية 

  ى.فضل

  

  

  

  

  



290 
 

  ): يبني صورة املعلم املهنية يف ا�تمع.35اجلدول (  

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %17 43 مشرقة

 %55 140 مقبولة

 %13 33 قامتة

 %15 39 بدون إجابة

 %100 254 ا�موع

  وطمس تأثريه،أو اختزال دوره بني جدران   البعض تغييبه عمدا   ا�تمع،وان حاول   يف  للمعلم دور بارز        

املدرسة وأوراق االمتحانات،صحيح أن دوره تقلص بسبب انتشار املعرفة على نطاق واسع وازدياد عدد املثقفني 

احد ان يضاهيها يف نشر ومجع وختزين   يستطع ليت الواألكادمييني،وانتشار التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية ا

التالميذ ومستقبلهم.    والنموذج اإلجيايب الذي يشار اليه بالبنان واألكثر تأثريا على  يظل املوجه  املعلومات،لكنه

من املبحوثني لديهم اعتقاد بان هلم صورة اجتماعية مقبولة  %55فمن خالل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة 

عن دور وظيفي أو رسالة مهنية هلا تقدير واحرتام وهذا يدل على وعيٍّ ذايت ناضج حبيث يدرك معه املعلم تعرب 

حقيقة شخصيته ومكانته يف ا�تمع،واليت تعكس ذاك الشخص الفاضل،الذي يتميز �ندام معتىن به،وحبركات 

أطل طيفه،هابه باحرتام ظاهر متلقو تنبئ عن متلكه لزمام أمره،ونظرات تشي باهتمامه حبسن سلوك غريه،وإذا 

العلم على يديه،وقلدهم يف ذلك من ال يدرسون عنده،وإذا استدعى ويلَّ أمر التلميذة أو التلميذ،فإنه حيضر 

من املبحوثني عن صورة مشرقـة ترتبط بنوعيـة مهنيـة %17ويتعامل معه بكامل االحرتام والتقدير.وهذا ما عرب عنه

لعمل،وختتص مبعلمني مؤهلني،ينظر إليهم كرواد يف بيئتهم الريفية،فرسالة العلم والتدريس جديدة برزت إىل ساحة ا

جاءت ضمن طباعهم وسلوكهم اليومي الذي ُجبلهم عليها وأرادهم اهللا تعاىل �ا ليحقق خالفته يف األرض 

بأ�ا رسالة إنسانية عظيمة  عليها،وبالتايل أصبحت هذه املهنة جزءا ال يتجزأ من حيا�م يقدسو�ا ويؤمنون يقيناً 

من املعلمني إجابات واضحة ُيستدل  %15يـُـــبتغى من وراءها الفوز يف الدارين وليس مركز وظيفي فقط.ومل يقدم

�ا على نوعية الصورة املهنية يف ا�تمع،ورمبا يعزى ذلك إىل جهل املعلم مبفهوم الذات وصور�ا املهنية لديه،أو إىل 

من املبحوثني عربوا  %13ورة يسبب له اإلعالن عن مالحمها حرجا أو إحراجا.يف حني أن نسبةرغبـة يف إخفاء ص

عن الصور الرديئة والتعيسة والغري احملرتمة واليت تعكس يف سلبيتها حال املعلمني الذين ال يرغبون يف التدريس وال 

ح من بني كل املهنييـن موضعا يرضون عن وضعهم الوظيفي وال حيبون أن يظهروا يف صورة معلـم الذي أصب
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للسخرية واالستهزاء وقد شاعت عنهم مقوالت منطية جتسد صورا هزلية أو كاريكاتوريـة سواًء يف الصحافة أو 

السينما تصورهم على أ�م دون مستوى الكفاءة يف عملهم اخلاص ودن مستوى الكمال يف حيا�م العامة مما 

  فوسهم.وهناك بعض االسباب اليت يكون املعلم هو املتسبب فيها،يسيء إليهم ويرتك تأثريات سلبية يف ن

كاإلضرابات املتتالية ومطالبته برفع االجور واللباس الغري احملتشم وعدم متكنه من امتالك التكنولوجية ومسايرة 

كمًا وكيفاً التطورات احلديثة...كلها اسباب جعلت مهنة التعليم خيبو بريقها.لكن مهما تغريت صورة املعلم اليوم  

عرب أطوار الزمن املتغري،إال أنه يظل ميّثل سالح ذو حدين لكل متغريات احلياة وجماال�ا،وبالتايل فإن دوره ومكانته 

ليسا باألمر اهلني الذي نتنازل عنه ونستهني به،خاصًة وحنن يف القرن احلادي والعشرين العصر الذي يتسم بتعزيز 

يف احلياة،واملعلم يف مقدمتها : فإذا حنن أفقدناه هذه املكانة فإننا ال نستطيع  مكانة اإلنسان وفق دوره ورسالته

  تعزيز دور اإلنسان يف املواقع األخرى . فهل حنُن فاعلون... ؟؟!!             

  ):مدي تقيُّد املعلمني بتنفيذ الربنامج املدرسي وفق التدرج السنوي.36اجلدول(

 النسبة التكرار بدائل االجابة

 %85 215 نعم

 %15 39 ال

 %100 254 ا�موع

ان بلوغ االهداف التعليمية منهج اساسي تعتمده املقاربات التعليمية الناجحة،وملا كان التدرج على هذا القدر من 

ل به وبدأ العم-التدرج السنوي للتعلُّمات- االمهية يف العملية التعليمية،اعتمدت وزارة الرتبية الوطنية سندًا ُوِسم بـــ

.ونشري اىل ان هذا السند 2011ثــــّم أصدرت الوزارة تدرجًا جديدا:طبعة جوان  2009مع بداية السنة الدراسية

الرتبوي الرمسي خاص بالتعليم االبتدائي وجاء عوضا عن التوزيع السنوي للدروس الذي كان يعدُّه املعلم  فيوزع 

السنوي للتعلُّمات السنة الدراسية إىل ستة وثالثني أسبوعا الربنامج على اشهر السنة الدراسية.يقسِّم التدرج 

يضطلع كل اسبوع مبقرر دراسي معــيّــَـن مع ختصيص أربعة أسابيع للتقومي،والغرض من التدرج السنوي هو البناء 

جند يف التدرجيي للكفاءات،إذ توزع مقررات املنهاج توزيعا منطقيا يأخذ بعني االعتبار الكفاءة املستهدفة،لذلك 

 ملراحل التعليمية،وهذا ما جعلهذه الوثيقة تذكريا بالكفاءات احملددة لكل حمتوى دراسي،مما يضمن االنسجام بني ا

من املبحوثني يقومون بتنفيذ الربنامج املدرسي وفقه وهو شيء طبيعي الن الوزارة أعدته كموجه  %85نسبة 

علم وإحدى األدوات اليت تساعده على فهم الفلسفة الرتبوية ومساعد للمعلم ميده باإلرشادات فهو يعترب دليل امل

اليت بنيَّت عليها الكتب املدرسية من اجل حتقيق األهداف الرتبوية من خالل عرض حمتويا�ا وطرق التعامل معها، 
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من املبحوثني يف بعض املدارس ال �تم وتستفيد من التدرجات  %15لكن الشيء الغري الطبيعي هو وجود 

ويعلل أغلب املعلمني عدم تطبيق ية بالدرجة اليت تتناسب مع اجلهد واألموال اليت تصرف على إعدادها،السنو 

التدرج السنوي كما هو مرتب وجلوئهم إىل التصرف يف ترتيب املعلومات املراد تقدميها للتلميذ متاشيا مع النظرية 

 تمد على االسرتجاع والفهملكفاءات والذي يعاحلديثة يف التعليم واليت تغاضى عنها االصالح،آال وهي بناء ا

واإلدماج.باإلضافة اىل قضية االختالف الوارد بني كتاب التلميذ وبني التدرج اجلديد يف مجيع املستويات،من السنة 

األوىل إىل غاية السنة اخلامسة خاصة يف ماديت اللغة العربية والرياضيات،مما يصعب على املعلم واملتعلم فهم هذه 

وهذا ما الحظته إثناء متابعيت لبعض املدارس،فقد تفاجُأ مثال بأن بعض املعلمني مل يطّلعوا علي التدرج عادالت.امل

السنوي أو انه مصفوف يف رفوف اخلزانة املدرسية،أو جنده يف توريدات اإلدارة ومل حترص على طلبها،كل هذه 

لة،مما يؤدي إىل إعطاء التالميـذ دروس غيـر متحدة األسباب وغريها جعلت االستفادة من التدرج السنوي غري شام

  النسـق يف خمتلف  املدارس.          

  ): يوضح مدي جناعة وفعالية طرق التدريس احلالية.37اجلدول(

 %النسبة التكرار جناعة وفعالية طرق التدريس احلالية

 %45 114 ناجعة

 %55 140 غري ناجعة

 %100 254 ا�موع

ان املقاربة بالكفاءات مبنية على منطق التعلم املتمركز على نشاطات واستجابات التلميذ الذي يواجه      

وضعيات إشكالية،فاملهم ليس يف تلقني التلميذ معارف فحسب بل أيضا وباخلصوص يف استعمال قدراته يف 

أن يزود التلميذ باألدوات املالئمة وضعيات يومية تنطبق على حياته وتساعده على التعلم بنفسه،وهكذا ينبغي 

حىت يتسىن له حل املشكالت مرحلة مبرحلة،ويصري بذلك قادرا على النجاح ويتمتع باألهلية ملواجهة ا�تمع الذي 

من املعلمني يعتربون أن الطريقـة  %55ال بد له من العيش فيه.غرب ان التحليل االحصائي للجدول يربز أن نسبة

التدريس،غيـر ناجعة وفعالة ويرجع ذلك اىل ان تطبيق هذه املقاربة تعرتيه صعوبات أساسية:من املتبعـة حاليا يف 

ناحية الكفاءة املعرفية والكفاءة البيداغوجية وكذلك التقومي،باالضافه إىل أن هذه الطريقـة حتتاج إىل شروط 

ها حىت الوقت الرهن  توفريها،فقلة موضوعيـة لتطبيقها،وهو ما ال تستطع  املدرسة اجلزائرية خاصة الريفية من

الوسائل التعليمية يف املدارس وكذا غياب دور احلضانة يف القرى واألرياف ونقص التأهيـل العلمي املناسب للمعلـم 

وفق الربنامج احلايل،وواقع االنفصام بني مضامني الرتبية والتعليم وبني احلقل الثقافـي واالجتماعـي العام،كلها 
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من هذه الطريقة غري متناسقة األهداف التعليمية وغري قادرة على حث التالميذ على التفكري اجليد أسباب جعلت 

العتمادها أسلوب   يرون أ�ا جعلت التعليم أكثر جناعةمن املبحوثني  %45والوصول إىل نتائج،يف املقابل جند 

حل املشكالت وإمناء قدرات املتعلمني كلما واجهوا وضعيات جديدة،صعبة ومتنوعة،مما ميكنهم من جتاوز اإلطار 

املدرسي ويسمح باستثمار هذه املكتسبات سنة تلو أخرى ومرحلة بعد أخرى لتكون يف خدمة كفاءات أكثر 

 �اية املطاف،من حتديد مستقبله،واختيار مشروعه الشخصي تعقيدا.كما  متنح التلميذ الكفاءات اليت متكنه يف

عن بيـّنة من أمره،حيث تتيح له الكفاءات أيضا أن ينضج وان يكون مستقال عن حميطه،وجيب أن ينتقل التلميذ 

من مؤسسة قسرية متارس املراقبة إىل مؤسسة أكثر انفتاحا وتقرتح مقاييس جديدة لتسيري العالقات بني شركائها 

خالل إقامة تشاور وحوار على املستوى األفقي بني العلم والتلميذ،وإقامة عالقة تضامن بني املعلمني واملدير  من

  وأولياء التالميذ واجلمعيات و أهل احلي.

  ): يوضح مستوى التحصيل بالنسبة للتالميذ38اجلدول(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %05 13 جيد

 %84 213 متوسط

 %11 28 ضعيف

 %100 254 ا�موع

ذات أبعاد خمتلفة تربوية واجتماعية واقتصادية  تعد قضية التحصيل الدراسي يف وقتنا احلاضر قضية شائكة     

أو منطقة  ليست جمرد قضية درجات حيصل عليها التلميذ فحسب،وهي ليست قضية مدرسة وأمنية وسياسية،فهي

األمة ومستقبلها أال وهم التالميذ.إن احلاجـة إىل  فهي ترتبط حباضر تعليمية فقط؛إ�ا قضية مدرسة وبيت وجمتمع

التحصيل هي جمموعـة من القوى واجلهود اليت يبذهلا التلميذ للتغلب على العقبات اليت تعرتضه حىت يستطيع إجناز 

لميذ،لكن توجد املهام والفعاليات اليت تطلب منه،حيت يدل إجنازها علي مدى املستوى املعريف الذي ميتلكه الت

عوامل هلا تأثري واضح على التلميذ تعمل علي عدم حتقيق النجاح الذي يرغب فيه املعلم والتلميذ بصورة فعالة ويف 

مل يصلوا إيل حتقيق االجناز %11من املبحوثني بقوا يف حدود االجناز املتوسط و %84هذا السياق جند أن 

عة من العوامل أمهها ضعف التنسيق بني املدرسة والبيت،طبيعة املدرسي الفعال،ورمبا يعزى سبب ذلك إىل جممو 

املواد املدّرسة اليت أغلبها تفوق القدرات العقلية للتلميذ،ظروف العمل املدرسية،وكذا ضعف املردودية أو الكفاية 

ن تراجـع الداخلية للبيئة املدرسية وبروز نتائج سلبيـة نتيجة لذلك مثل الرسوب والتكرار والطرد هذا فضال ع
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مستوى األداء الوظيفي للفاعلني الرتبوي نظرا لغياب التكوين املتخصص.وعند احلديث عن التحصيل العلمي 

يرجع الباحثون ذلك إىل أسباب عديدة مؤثرة من املبحوثني وضعوا خطط عالجية مناسبة،و  %05املناسب جند ان

امح جتاه سلوك تالميذهم ودافعيتهم ويعربون عن  على التحصيل منها أن املعلمني األكثر فعالية ميتازون بالتس

مشاعر ودية جتاههم ويفضلون استخدام اإلجراءات التعليمية غري املوجهه كما ينصتون هلم ويتقبلون أفكارهم 

 ويشجعو�م على املسامهة يف النشاطات الصفية املتنوعة

  ): يوضح مالمح املتعة يف ممارسة مهنة التدريس.39اجلدول(

 %النسبة التكرار جابةبدائل اال

 %56 142 نعم

 %44 112  ال

 %100 254 ا�موع

ال ميكن لسعادة أن تفوق سعادة إجناز العمل وإمتامه.أل�ا سعادة ضمريية كربى يعيش اإلنسان من خالهلا         

حلظات إثبات ذاته. وسعادة العامل منتشياً،تشّبه إىل حد كبري سعادة املبدع وهو يرى مثرة جهده ومنجزه. فالذي 

سان ليكون عالمة مضيئة على وجوده احلي؛وقد حيدث يف كلتا اللحظتني،يشّع كهاجس عميق من روح اإلن

من املبحوثني بعدا معنويا إجيابيا مما يشعرهم مبتعة وهم ميارسون  %56حققت أماكن العمل اليت ينتمي إليها 

مهنتهم مربرين مالمـح هذا الشعور مبجموعـة من املبـررات تتجسد يف حب التالميذ هلم والثقة الكبرية يف النفس 

ملبذول،ويف الرسالة النبيلة اليت يؤدٌّ�ا وتنوير العقول حىت تكون يف املستقبل قناديل تضيء يف دجى ويف العطاء ا

احلوالك،كما ان التعبري عن االمتنان من طرف االولياء له بالغ االمهية،وقد تتجسد قّمة هذه املتعـة عندما يري أو 

د أمسى املراتب،فالناس يتذكرون جتار�م يف يسمـع  املدرس إحدى تالمذته فد نال أعلى الوظائف أو تقلَّ 

من املبحوثني ال تشعر مبتعـة العمل  %�44ايا�ا،وهي إحدى اخلصوصيات اليت تنفرد مهنة التعليم.يف حني جند 

الذي متارسه وال توجد لديها أيّـة محاسة له،وهذا الصنف من املدرسيـن عادة ما يكونوا منشغليـن بأمور أخرى 

ودائما يطلقون التعليقات السلبية حنو املعلم والتعليم،  - شخصية،عائلية،اقتصادية،عدوانية- تدريسخارج نطاق ال

كما ال نلمس مالمح هذه املتعـة عند األكفاء املتميزين من ذوي التخصصات خاصة العلميـة منها الذين يرون أن 

ا متطلبا�ا املهنية واليت تتفق مع مهنة التدريس دون مستوى كفاء�م ويريدون التحدي وممارسة ادوار عليا هل

  قدرا�م املتنوعة.                          
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  ):ميثل نظرة املعلمني لراتبهم.40اجلدول(

 النسبة التكرار بدائل االجابة

 %18 46 كافٍ 

 %82 208 غري كافٍ 

 %100 254 ا�موع

يعترب التحفيز شيء ال غىن عنه يف املؤسسات ألن هنالك فارقا كبريا بني األداء للفرد احملفز وعن أدائه عندما      

اإلنتاجية،فإذا ما استخدمت بطريقة  فاحلوافز ذات أمهية كربى وتأثري فعال يف تسيري العملية ال يكون كذلك

سيرتتب على ذلك إشباع حاجات العاملني  سب بلعقالنية فهذا ال يؤدي إىل رفع الكفاية اإلنتاجية فح

من إفراد العيينة يعتربون أن الدولة تبخس التعليم حقه إذ متيز  %82املختلفة.فمن خالل اجلدول أعاله يتبيـن ان 

يف الرواتب والرتقيات واالمتيازات املمنوحة للمعلمني يف املهن والوظائف املختلفة،وكان نصيب املعلمني منها األقل 

ذا ما قورنوا بغريهم،فالرواتب اليت يتقاضو�ا ال تؤمن هلم العيش الكرمي مقارنة بالبذل والعطاء الذي يقومون إ

أن الراتب من احلوافز املادية األساسية اليت متثل إنفاقا نقديا بطريقة مباشرة لتقوية دوافعهم باجتاه حتسني به،باعتبار 

املطلوبة منهم،فهو الوسيلة اليت يستعيض �ا عن خرب�م اليت خصصوها  أدائهم باستمرار وحتقيق الكفاية التعليمة

للعمل يف مهنتهم كما يعينهم يف حتقيق متطلبات حيا�م ويضعهم يف املركز االجتماعـي الذي يرغبون فيه،وحينما 

ضل يف يعم الشعور بعدم الرضا عن األجور داخل املؤسسة يرتك العاملون املؤهلون العمل حبثا عن أجور أف

املؤسسات األخرى،أما الغالبية العظمى ممن يستمر يف العمل لعدم توافر البديل تنخفض الروح املعنوية لديهم 

وتسيطر على مشاعرهم موجة من السخط واالستياء العام،فتطفو على السطح بعض السلوكيات االحتجاجية 

ل وتكثر بسببه حاالت اإلمهال على شكل تصرفات غري مسؤولة،فتارة يكون االحتجاج موجهة حنو العم

والالمباالة فرتتفع معدالت األخطاء اإلدارية والبيداغوجية،وتارة يكون االحتجاج موجه حنو العاملني فيما بينهم 

فرتاهم خيتلفون كثريا على ما يقومون به من عمل وكل حيمل اآلخر مسؤولية أداء املهام أو يتنصل من مسؤولية 

من %18طراف األخرى فتغيب روح املشاركة والتعاون فيما بينهم.وعلى صعيد اخر يرى األخطاء ويرميها على األ

الدولـة قد حّسنت  رواتبهم لتواكب التطورات والتغريات السريعة يف النواحي االقتصاديـة واملعيشية من املبحوثني ان 

ومهابة هذه املهنة والنهوض بالدور  جهة،مما ايبقى مستوى الروح املعنوية لديهم مرتفع من اجل احملافظة على كرامة

  الذي يقوم به املعلم إزاء العملية التعليمية.
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  ) يوضح دوافع االلتحاق مبهنة التدريس.41اجلدول (

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %62 157 حبا يف املهنة

 %30 75 مل اجد سواها

 %08 22 شيء آخر

 %100 254 ا�موع

تعّرب رغبة االختيار ملهنة ما يف جمملها عن دافعيـة ذاتية داخليـة جيد الفرد نفسه �ا ميَّاًال للتدريس كمهنـة          

يعشقها وخيلص هلا ويفين عمره معها وحيصل معها على دخل سيكولوجـي ال يقدر بثمن،وهذه الرغبـة أوفر ما 

)تقف وراءها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية،فالبعض %62تكون عند املعلمني،وقد عربوا عنها بنسب دالة(

يتجه ملهنة التعليم ملا تتميز به من منافع مغرية أمهها:اإلجازات والعطل اضافة إلجازة الصيف الطويلة،الرواتب 

ان واالمتيازات،فعلي الرغم من امجاع الرأي العام علي ان رواتب العلمني مازالت ادين من املعدل املطلوب اال 

رواتبهم اصبحت تنافسية مقارنة باملهن األخرى.إذا ال شك أن للميول دافعيـة قوية تربط الفرد بعلمه وعمله،وبذل  

كل جهد لإلجادة والتفوق،لكن الدافعيـة وحدها ليست كافية،إذ ال بّد من اقرتا�ا بالقدرة الالزمـة اليت يتطلبها 

قد يضيقون ذرعا بإعماهلـم نتيجـة ضغوط خاصة يصعب الفكاك العمـل.إال أن من بيـن أصحاب القدرات إفرادا 

منها،وهي مكتسبة من ثقافة البيئة وأحوال احلياة والعمل،وماذا لو أن بعض املعلمني أيضا من األصل ال حيبون 

جو املدرسة،وال حيبون أن يصبحوا معلمني،وأحيانا رمبا ال حيبون جمال ختصصهم،ولذلك جتدهم دائما يف حال 

هم يف األخطاء يرجعون سبب ذلك إىل عدم حمبتهم �ال التعليم،ورمبا تكون أمور أخرى خارجة عن إرادته وقوع

من املبحوثني الذين اختاروا هذه املهنة جمربين لعدم توفر  %30هي ما دفعه الختيار هذه املهنة،وهذا ما عبـر عنه

تتبدد مع أول فرصـة ُتسمح هلم دون ترٍو بأن خيارات أخرى،كمهنة وحيدة مفتوحـة إمامهم وهي رغبـة اضطرار 

  يهجروا هذه املهنـة والعمل يف وظائف أخرى أكثر جاذبية وأعظُم أجراً.   
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  ) يوضح مدي استجابة اإلصالحات لتطلعات ا�تمع.42اجلدول:(

 %النسبة التكرار بدائل االجابة

 %37 95 نعم

 %63 159 ال

 %100 254 ا�موع

تشكل مسألة اإلصالح الرتبوي واحدة من القضايا املهمة يف جمال احلياة السياسية واالجتماعية للعامل       

املعاصر.فقد جتاوز تطور الثقافة اإلنسانية التكنولوجية حدود كل تصور،ويف خضم هذه التغريات العاصفة اليت 

اعى أمام هذا املد احلضاري األسطوري الذي يهدد أحاطت با�تمع اإلنساين بدأت األنظمة الرتبوية تتصدع وتتد

املعايري واألسس التقليدية اليت قامت عليها املؤسسات الرتبوية التقليدية.لذا تسعى القيادات السياسية والرتبوية إىل 

بناء منطلق جديد يكفل للرتبية أن تتجاوز التحديات اليت حتيط �ا،ومينحها القدرة على مواكبة عصف احلضارة 

التكنولوجية املتقدمة،وعلى احتواء التفجر املعريف مبا ينطوي عليه من خصائص التسارع والتقادم والتنوع.ويعد 

اإلصالح الرتبوي منطلًقا إلصالح أحواهلا والنهوض بطاقا�ا،ففي كل مرة يدق فيها ناقوس اخلطر تستنهض هذه 

وبناء اإلنسان القادر على جتاوز حمن احلضارة  ا�تمعات أنظمتها الرتبوية باإلصالح من أجل مواجهة اخلطر

من املبحوثني يعتربون أن اإلصالحات احلالية لن تكون سّدا حصينا،أل�ا  %63واملشاركة يف بنائها.غري أن نسبة

فقبل الشروع يف أّي تغيريات يف قطاع حساس مثل التعليم،كان ينبغي أن يفتح نقاشا ال تتوافق وتطلعات ا�تمع،

وطنيا عاما لتحسيس ا�تمع وإعداده ألّي تغيري مستقبلي،الشيء الذي مل يعمل به أبدا،ال على مستوى وسائـل 

 نشرت يف بعض الصحف اإلعالم الثقيلة املؤثرة وال على مستوى الصحافة،باستثناء بعض املقاالت املتفرقة اليت

املستقلة،كما ينبغي أن تفحص األمور املرتبطة باملدرسة بطريقة شاملة وعلى أساس بعثات ميدانية إللقاء النظرة 

عن كثب على الظروف اليت ستطبق فيها التوجهات اجلديدة،وملقابلة وحماورة الفاعلني الرتبويني الذين هم يف 

جزئيا،أّي باالقتصار على املناطق احلضرية فقط،عالوة على ذلك،فحىت يف  امليدان،الشيء الذي يبدو أنه قد متّ 

املرحلة التجريبية،مل تفتح أقسام جتريبية إال يف بعض املؤسسات الرتبوية الواقعة يف املدن الكربى.فهل ميكن تصور 

اليت هي أكثر مالءمـة جناح برامج وطنيـة قائمـة فقط على أساس بيانات مت مجعها يف منطقة حمدودة،أّي املدينة،

للتعليـم والتعلّـم،مقارنة بالريف،بسبب توافر املرافق املختلفـة فيها،كاملكتبات وقاعات املعلوماتيـة واالنرتنت....اخل. 

فاإلصالح مل يكون سوى فكرة غامضة عن مشاكل واحتياجات املدرسة اجلزائرية وقدر�ا على التكيف مع النظـام 

بما أن التشخيص امليداين كان جزئيا،مل يكن للعالج إال أن يكون ناقصا.يف املقابـل جند اجلديد،وبعبارة أخرى،ف
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ترتبط هذه  من املبحوثيـن يرون بأنه حدثت تغريات عميقة يف البنية االجتماعية على املستوى الكوين%37ان

  التغريات يف بنية ا�تمع بثالثة عوامل أساسية:

 الثورة املعلوماتية والتكنولوجية وآثارها اجللية على حياة الناس سلبا وإجيابا يف كّل أحناء العامل. - 

 تنامي ظاهرة العوملة يف أوجهها االقتصادية والثقافية والسياسية واالجتماعيىة.  - 

ة إىل درجة األولوية املطلقة جتاوز اجلانب الكمي يف التمدرس،واالرتقاء باجلوانب النوعية يف التعليم والتعلم عام - 

واملقصود يف هذا الباب حتديدا شروط التعلم النوعي يف مدخالته ويف خمرجاته: الفضاءات واملوارد البشرية واملناهج 

  والوسائل والتنظيمات الرتبوية واحلياة املدرسية عامة من جهة والنتائج املدرسية من جهة ثانية.

وين نظام تعليمي على مستوى عاملي يفي مبتطلبات وتطلعات ا�تمع،وجعل هذه االسباب وغريها فرضت تك     

التعليم قطاًعا إنتاجًيا خالقًا،يرمي يف املقام األول،إىل توفيـر الشروط املاديـة والبيداغوجية األكثر مالءمة للتكفل 

ة وعلى التعاون الدويل،ويشمل يف بتعداد مدرسي كبري،والتفّتح على العلم والثقافة العالـميني وعلى اللغات األجنبيـ

  الوقت ذاته ترقية العناصر املؤسسة للهوية الوطنية ضمن منظور يندرج يف إطار احلداثة والتنمية.
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  تحليل ومناقشة نتائج الدراسةتحليل ومناقشة نتائج الدراسة--22

  تحليل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولـــىتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية األولـــى--11--22

أن املعلم حيتاج إىل إعداد ثقايف ومهين حىت يضمن حدا من املعارف املتخصصة واملهارات املهنية اليت  وتنص على:

  متكنه من أداء مهنته بكفاءة ودقة عالية.

) يوضح نتائج الدراسة فيما يتعلق بارتباط ضعف الكفاءة المهنية للمعلم  لعدم تنميته 43جدول رقم (

   مهنيا في مستوى هاته الكفاءة.

 الرقم
 األسئلة

 ال أحيـــانا نعم
 ا�موع

% التكرارات النسبة  % التكرارات  ةالنسب  % التكرارات  ةالنسب   

1 
تكوين املعلم وفق 

 الربامج اجلديدة
84 33 133 52 37 15 254 

2 
توضيح املشرف الرتبوي 

 لطرق التدريس
108 42 0 0 146 58 254 

3 
كفاية الدورات التكوينية 

 والرتبصات
61 24 0 0 193 76 254 

 254 52 132 27 69 21 53 واقع الزيارات الصفية 4

5 
كفاية لقاءات املعلم مع 

 الشركاء الرتبويني
45 18 0 0 209 82 254 

6 
خطة االصالح لتنمية 

 املعلم
17 07 0 0 237 93 254 

 1524 62.6 954 13.17 202 24.17 368 المجــمـــوع
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تـويل األنظمـة الرتبويـة احلديثـة اهتمامـا متزايـدا لتطـوير نفسـها وحتسـني مسـتوى حتصيلها،وعليه فقد عرفت       

العديـد مـن اإلصـالحات،ولقـد شـملت هـذه  فـي اجلزائـر منـذ اإلسـتقالل إلـى يومنـا هـذا املنظومة الرتبوية

أن  أي إصـالح تعليمـي ينبغـي أن يتنـاول املـدرس وأن يشـمله ذلـك املعلـوم أن اإلصـالحات جوانـب متعـددة،ومن

مث فإن أي إصالح ال يأخذ بعني  املدرس يعد عنصرا من عناصر العمليـة التعليمـة وركنـا مـن أركا�ـا األساسـية،ومـن

التعليم ال يأخذ يف وان أي حتديث يف نظم  اإلعتبار وضـع املـدرس فإنـه ال ميكـن أن حيقـق أهدافـه املنشودة

يكتـب لـه النجـاح،حيـث تعـد عمليـة إعـداد املعلـم مـن القضـايا املهمـة التـي تلقـى  احلسبان ظـروف املـدرس فإنـه ال

يــدل كبريا يف األوساط الرتبوية.لكــن الواقــع التعليمــي فــي اجلزائــر منــذ بدايــة اإلصــالحات إلــى يومنــا هــذا   اهتمامـاً 

علــى أن املدرس كان يف كـل مـرة يتفاجـأ بتغييـرات واصـالحات لـم يسـتعد هلـا ولـم يتلـق أي تكـوين فيهـا ومـن 

تثبت الفرضية ) واليت 43األمثلـة علـى ذلـك الدراسـة امليدانيـة واملعطيات االحصائية اليت يشري إليها اجلدول رقم(

أن املعلم حيتاج إىل إعداد ثقايف ومهين حىت يضمن حدا من املعارف املتخصصة واملهارات املهنية اليت  :القائلة

  متكنه من أداء مهنته بكفاءة ودقة عالية.هاته الكفاءة اليت تعرتيها مجلة من املعوقات التكوينية لبلوغها واليت امهها:

الناحيتني الكمية والكيفية،سياسة مقننة يتحدد من  غياب سياسة وطنية حمددة إلعداد وتدريب املعلمني من- 

  خالهلما معايري ومواصفات املعلم يف كل مرحلة تعليمية،ومعايري اختيار وانتقاء وإجازة املعلم للتدريس.

خاصية النمطية يف برامج إعداد وتدريب املعلمني التقليدية من اخلصائص السلبية،ويتمثل ذلك مبا تقدمه من  - 

جلميع امللتحقني �ا،وكذلك بتقدميها حملتوي معريف ومساقات دراسية موحدة،حيث ترتكز خاصية  برامج موحدة

النمطية إيل فرضية خاطئة مؤداها أن احتياجات املعلم املهنية هي احتياجات موحدة للجميع،وهذا اعتقاد 

درسة جيب أن يكون دوره خاطئ،فاملعلمون ال ميتلكون نفس القدرات واالستعدادات،وهذا املعلم حني يكون بامل

الذي ميكنه من أداء دوره على  املعريف األساس املعلم مرنًا ومتنوًعا ومتجدًدا وليس جامًدا.ولن يتأتى هذا إال بتزويد

  أكمل وجه. 

بعض برامج إعداد وتدريب املعلمني ال تؤمن بضرورة وجود :االفتقار إيل إطار نظري إلعداد وتدريب املعلمني- 

ار(النموذج النظري)،من منظور أن مهنة التعليم ال حتتاج إيل إعداد وتدريب خاص باعتبار أن املعلم مثل هذا اإلط

  مصنوع بالفطرة،وليس مصنوًعا من خالل اإلعداد والتدريب.  

غياب أو عدم وضوح وحتديد أهداف مؤسسات إعداد وتدريب املعلمني:تفتقر مؤسسات إعداد وتدريب - 

مل إيل أهداف حمددة وواضحة توجه مسري�ا،ولكنها قد اعتمدت أهدافًا تتصف بالكا- اجلامعات- املعلمني
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بالشمولية والعمومية،وعدم وضوح وحتديد األهداف يلقي ظالال من الشك حول قدرة هذه املؤسسات على حتقيق 

ل أي هدف،وبالتايل انعدام القدرة علي تقومي أداءها للتأكد من مدي بلوغها لألهداف اليت وجدت من أج

   حتقيقها.

التفاوت يف الرتكيز علي احملتوي املعريف للمكونات األساسية لربامج إعداد وتدريب املعلمني:تتفاوت مؤسسات - 

إعداد وتدريب املعلمني يف حجم ووزن املكونات األساسية لربامج اإلعداد والتدريب للمعلم،وهي (الثقافة العامة 

أن هذه املؤسسات ال متتلك معيارًا حمدًدا يتم علي أساسه حتديد الثقافة السلوكية)،حيث –الثقافة التخصصية–

حجم ونسبة كل مكون من املكونات األساسية لربنامج اإلعداد والتدريب. لذا جيب علي هذه املؤسسات "حتديد 

أدوار ووظائف ومهام املعلم يف كل مرحلة تعليمية وحسب كل ختصص،وأن يتم تصميم كل برنامج وحتديد 

حمتوياته املعرفية اعتماًدا علي االحتياجات التدريبية لكل فئة من فئات املعلمني حسب ختصصا�م من مكوناته و 

  جهة،وحسب املرحلة اليت سيعملون فيها من جهة أخرى.

االنفصال بني إعداد وتدريب املعلم قبل اخلدمة وتدريب وتأهيل املعلم أثناء اخلدمة:وجند هذا االنفصال يف أن - 

اخلدمة تتواله كليات اجلامعة،بينما اإلعداد والتدريب أثناء اخلدمة تتواله معاهد املعلمني واملشرفني اإلعداد قبل 

الرتبويني،ويتأكد االنفصال يف عدم وجود أي تنسيق أو اتفاق أو تعاون أو تبادل للخربات بني هاتني اجلهتني(أي 

  أخرى). اجلامعة من جهة ومعاهد املعلمني واملشرفني الرتبويني من جهة

لعملية االتصال أدى إىل الرتويج  ضعف اإلعداد املهين يف استخدام التكنولوجية:إن التطور التكنولوجي- 

اإلعالمي لوسائل وتقنيات التعليم املتطورة،مما جيربنا على إدخال هذه املستحدثات التعليمية مثل الكومبيوتر 

النظام الرتبوي وتطوير اقتصاد املعرفة.لكن يبقى هذا  والفاكس والوسائط املتعددة �دف حتديث التعليم وإصالح

على املستوى النظرّي فقط،والذي يكرس معلما ال إلكرتونيا غري مـلِــــٍم باستخدام التكنولوجيا احلديثة وكيفية 

ب توظيفها يف أعباء اإلشراف التعليمي وفق التدرج السنوي واملقرر الدراسي.مما جيعل املدرسة تغّرد خارج السر 

  حبيسة النظم القدمية معّوقة بذلك أساس تطّور ا�تمع والتقدم الذي ميكننا من خوض غمار ركب احلضارة.

حتققت يف حدود عالية وهذ اماكدته النسب املئوية يف بنود  الفرضية االولىومن كل ماتقدم ميكن القول ان      

  موجبة بني االصالح الرتبوي والتنمية املهنية للمعلم . اجلدول اعاله وهذا يفضي اىل جود عالقة ارتباطية
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  تحليل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانيةتحليل ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضية الثانية--22--22

وتنص على:ان معلمي املرحلة االبتدائية يواجهون صعوبات مهنية بيداغوجية تقف حائال للقيام باملهام التدريسية 

  على أحسن وجه.

يوضح نتائج الدراسة فيما يتعلق بارتباط االصالحات التربوية بمشكالت مهنية  )44جدول رقم (

  بيداغوجية يواجهها المعلم في تأدية مهامه. 

 الرقم
 األسئلة

 ا�موع ال نعم

% التكرارات   ةالنسب  % التكرارات  ةالنسب   

 254 10 26 90 228 كثافة الربنامج الدراسي 1

 254 24 61 76 193 الزمين املخصص لكل مادةعدم مناسبة التوقيت  2

 254 34 86 66 168 صعوبة املنهاج الدراسي 3

 254 09 23 91 231 وجود عالقة مع االدارة 4

 254 12 31 88 223 صعوبة املقررات الدراسية على قدرات التالميذ 5

 254 30 84 70 170 اكتظاظ الفصول الدراسية 6

 1524 19.83 311 80.17 1213 المجــمـــوع

مهنة التدريس مهنة من نوع خاص،تتطلب مرانًا ومترسًا ومقدرة على التحمل واالستمرار،ألن ظروف عمل     

املعلم جتعله يتعامل مع كائنات بشرية متغرية ومتباينة ومتطورة ونامية،وليس مع آالت ثابتة صماء فكلما اعتقد 

الطالب،ذوي احتياجات جديدة،األمر الذي  املعلم أنه اكتسب كفاءة عالية يف عمله،ظهرت له فئات أخرى من

وهكذا تستمر مراحل تعلم ،يتطلب منه الدخول يف خربات تدريبية أخرى،من أجل اكتساب كفايات جديدة

املعلم،ما بقي يف جمال الرتبية والتعليم.من خالل العمل والتجربة نستطيع أن حندد بعض املشكالت املهمة اليت 

خاصة يف عالقته مع املنهاج فرضيتناواليت تثبت ) 44هو موضح يف اجلدول رقم( تواجه املعلم وتؤثر عليه،كما

الدراسي،فقد تواجه املعلم أحيانًا بعض الصعوبات يف املنهاج الدراسي الذي يقوم بتدريسه،فتضعف من خالل 
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ءمتها ملستوى ذلك دافعيته حنو هذه املادة،باالضافة اىل طول املقرر الدراسي.صعوبة املادة العلمية،وعدم مال

الطالب.قلة احلصص املخصصة للمادة الدراسية.عدم توفر الوسائل التعليمية املعينة.نفور الطالب من املادة،وعدم 

إقباهلم عليها.مجود املناهج،وعدم مواكبتها ملا يستجد من تطورات وابتكارات.بعض األخطاء العلمية أو اللغوية 

لكتاب املدرسي املقرر.سوء إخراج الكتاب املدرسي،من حيث األخطاء اليت يقع فيها واضعو املنهاج،أو مؤلفو ا

املطبعية،ونوع الورق،وحجم الكتاب،وحروف الطباعة،وعدم وضوح الوسائل التعليمية فيه.عدم إشراك املعلم يف 

كد نقد املناهج وتطويرها.بيد أن حل مشكلة املناهج الدراسية ال يكمن فقط يف وصف العالج األمثل،وإمنا التأ

من تعاطيه وإعادة التشخيص الصادق مرات ومرات للوقوف على النتائج.وحني تتحول األفكار إىل أفعال وتنقيح 

املناهج التعليمية بصورة متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة،مالئمة �تمع املعرفة،متماسكة اهلوية،عاملية املستوى،واقعية 

لتعلم ومتطلبات التنمية املستدامة وفق أحدث النظريات واألساليب التنفيذ،تليب االحتياجات الالزمة للحياة وا

أما عن االكتظاظ واملردودية الرتبوية والعلمية املعاصرة إلعداد مواطن مبدع قادر على املنافسة حملياً وإقليمياً وعاملياً".

اقض أّي تَناُقض مع "سياسات" يف التعلُّمات املدرسية،فإّن التدريُس َوْفق البيداغوجيات الفعَّالة احلديثة يَتن

"االكتظاظ"،الذي تُعاين منه فصولنا اليوم،والضحية األوىل هو املعلِّم،مث املتعلِّم،مث ا�تمع الذي َخيسر 

وامليزانيات اليت تُرَصد لقطاع الرتبية  املردودية،وا�تمع الذي ال َيستثِمر يف املوارد البشرية مآلُه اإلفالس،،اجلودة

  والتعليم هي يف احلقيقة ميزانيَّة استثمارية،و�ذا املنظور "جيب" أن تُدبَّر.

ومن مثّ تتأكد العالقة االرتباطية املوجبة بني الصعوبات املهنية للمعلم ومستوى أداءه وممارساته داخل البيئة   

  املدرسية.
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  نتائج الخاصة بالفرضية الثالثةنتائج الخاصة بالفرضية الثالثةتحليل ومناقشة التحليل ومناقشة ال--33--22

وتنص على:أنه ال ينموا لدى املعلم إحساس اجيايب بالثقة والشعور بالرضا اجتاه اإلصالح مقارنة مبا يبذله من جهد 

  يف سبيل حتقيق األهداف وما يتوقعه من نتائج.        

 اتجاه المهني للمعلمالرضا الشعور ب ) يوضح نتائج الدراسة فيما يتعلق بارتباط 45جدول رقم (

  مرده تحقيقه لالهداف المنتظرة.االصالحات التربوية 

 الرقم
 األسئلة

ياأحيـــانا/مقبولة/نسب نعم  ا�موع ال 

% التكرارات النسبة  % التكرارات  ةالنسب  % التكرارات  ةالنسب   

1 
إطالع املعلم على برامج 

 االصالح
80 31 156 62 18 07 254 

2 
على تغيري موافقة املعلم 

 مهنته
88 35 0 0 166 65 254 

3 
مناسبة ظروف العمل 

 داخل البيئة املدرسية
52 20 153 60 49 20 254 

4 
رضا املعلم عن مستوى 

 حتصيل التالميذ
13 05 213 84 28 11 254 

5 
جناعة طرق التدريس 

 احلالية
114 45 0 0 140 55 254 

 254 82 208 0 0 18 46 كفاية راتب املعلم 6

 1524 40 609 34.33 522 25.67 393 المجــمـــوع

 تعطي املشاعر هذه ان الوظيفة،اذ جتاه الفرد تصور عن الناجتة السعادة مشاعر عن الوظيفي الرضا يعرب     

 يف تبايناً  هناك فان رغبات االفراد خمتلفة،لذا ان ومبا به حييط وما العمل يف الفرد برغبة تتمثل مهمة قيمة للوظيفة
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 حني يف االخرى بالعوامل قياسا لألجور عليا قيمة يعطي اليهم،فالبعض بالنسبة امهية ذات القيم اي حنو اجتاها�م

 للموقف االفراد مدركات عن تعبري هو الوظيفي الرضا فان الوظيفي،ولذلك لالستقرار اعلى قيمة يعطي البعض ان

 من مراعا�ا البد واليت الوظيفي الرضا درجة على املؤثرة العوامل من عدد وهناك.التفضيلية بالقيمة مقارنة احلايل

 التنوع ودرجة وصالحية مسؤولية من يتضمنه وما العمل العوامل،حمتوى هذه للعاملني،وأهم الوظيفي الرضا لتحقيق

 مستوى يرتفع عمله،ولذلك إلجناز صالحيات مينح عندما بأمهيته الفرد يشعر للفرد،حيث أمهية املهام ميثل يف

 من الكثري اشارت لألفراد،وقد واالجتماعية املادية احلاجات الشباع مهمة وسيلة االجر العمل.كما يعد عن رضاه

 ارتفع االفراد دخل مستوى زاد العمل،فكلما عن والرضا الدخل مستوى بني طردية عالقة وجود اىل الدراسات

امكانيات الفرد وقدراته وفرص التطور والرتقية املتاحة الصحيح.باإلضافة اىل  هو والعكس العمل عن رضاهم

له،ومنط القيادة كلها عوامل تساهم يف حتسني مستوى الرضا الوظيفي وبالتايل حتسني االداء.فمن خالل املعطيات 

 - االصالح الرتبوي- )واليت حتاول ان تكشف وجه العالقة بني تصميم العمل45االحصائية املبينة يف اجلدول رقم(

 النتائج مستويات :منها عديدة عوامل على يتوقف العمل عن الرضى ان اذ معقدة عالقة لرضا الوظيفي،وهيوا

 يتعلق ما بالفرد،ومنها يتعلق ما عديدة،فمنها النتائج النتائج،وهذه هلذه املعلم ينظر العمل،وكيف اداء على املرتتبة

 ما العمل،ومنها يف الذاتية ومهاراته قدراته ذاته،واستخدام الفرد جهد عن ذايت ناتج هو ما باملنظومة الرتبوية،ومنها

آخرين.والتأويل السوسيولوجي هلاته العالقة  أشخاص أو أخرى بعوامل مصحوباً  الفرد جهد عن ناجتة هو خارجي

من  ميكن ان ستشفها الوظيفي للمعلم،والذي يتمظهر يف جمموعة من املمارساتجام جيسد لنا مفهوم االنس

  امهها: اجلدول اعاله

 تتمثل مهمة قيمة للوظيفة تعطي املشاعر هذه ان اذ الوظيفة، جتاها الفرد تصور عن الناجتة السعادة مشاعر -

 القيم اي حنو اجتاها�م يف تبايناً  هناك فان لذا خمتلفة، راداالف رغبات ان ومبا به حييط وما العمل يف الفرد برغبة

 يعطي راداالف بعض ان حني يف االخرى بالعوامل قياسا لألجور عليا قيمة يعطي فالبعض اليهم، بالنسبة امهية ذات

 احلايل للموقف راداالف مدركات عن تعبري هو الوظيفي الرضا فان ولذلك الوظيفي، رارلالستق اعلى قيمة

  .التفضيلية بالقيمة مقارنة

 ضا       ر ال على تدل مظاهر كلها العمل جمال يف الصراعات وندرة الشكاوي وقلة الغياب معدالت اخنفاض- 

  .العاملني واستقرار

 اىل العاملني رضا على تدل مؤشرات كلها العمل الدوران معدل اخنفاض و حتسينه و العمل تطور و االبداع ان- 

  .عملهم عن كبري حد
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 الذهنية الصورة هذه أن وخاصة العمل عن للرضا هاما مؤشرا تعد للمدرسة عند املعلمني جيابيةاال الذهنية الصورة- 

  هلا. وانتماء والء هلم يكون وأن مؤسستهم عن العمال يدافع أن اىل تؤدي

 عن منفصلة ليست العامل لدى الوظيفي بالرضا اخلاصة املؤشرات كل أن مالحظة جيب تقدم ما على وبناء      

 فاذا الرضا مستوى عليها يكون اليت باحلالة الوقت نفس يف تتأثر املؤشرات هذه بعض أو كل أن مبعىن بعضها

 يف األفراد، جانب من العمل،وتعاونا وترك التغيب معدل يف اخنفاض نتوقع أن فيمكن مثال مرتفعا الرضا كان

 التعليمات اتباع العمل،ويف يف لالنتظام أكرب بدرجة ومراعاة اجلودة يف والتخريب،وحتسينا والضياع االسراف حماربة

  نمتد الرضا مستوى كان اذا ككل،وبالعكس املؤسسة  جتاه الوالء بل بالوظيفة االرتباط و الوالء ويتحقق

من مثّ تتأكد وجود عالقة ارتباطية موجبة بني الشعور بالرضا املهين للمعلم اجتاه االصالحات الرتبوية ومدى حتقيقه 

 لالهداف املنتظرة.

  النتائج العامة-3

التعليميـة،احلماس والدافعيـة للتغيري،ويزرع  يبين االلتزام و خيلق لدى العاملني يف املؤسسةتعترب قيادة التطوير منط 

لديهم األمل باملستقبل،واإلميان بإمكانية مسامهتهم يف التخطيط لألمور املتعلقة بنموهم املهنـي وإدار�ا،كما تعنـي  

شودة للتطوير،من خالل التوظيف العلمـي للموارد األهداف املن قيادة اجلهد املخطط واملنظـم،للوصول إىل حتقيق

فاإلصالح  البشرية واإلمكانات املاديـة والفنية،غري إن نتائج الدراسة على ارض الواقـع ال جتسد  هذه احلقيقـة،

املنشود مل يضع امليكانيزمات احلقيقية املتعلقة بالنمو املهين للمعلم الكفء الذي ميكنه خوض غمار املرحلة 

نة،مما جعل التعليم مهنة مفتوحة بال أسوار يعمل فيها أعداد كبرية من غري املؤهلني حبكم الضرورة ويتكاثرون الراه

يف املناطق النائيـة والقرى واملداشر،فأصبح التعليم خيضع للتوّسـع الكمي دون اختاذ التدابري املاليـة والفنية والبشرية 

نصف مدرس -،مما فتح الباب لعناصر دون مستوى الكفاءة تبعا لشعارالالزمة ملواجهـة متطلبات التحسني الكيفي

وأّدى ذلك إيل سياسـة التساهل يف القبول والتعيني واإلعداد والتثبيت،بل وأكثر من ذلك أن  -خري من عدمه

ا ولّد مهندسو اإلصالح قد مهّشوا املعلم ومل يشركوه يف وضع الربامج واملقررات مع انه هو املعين األول بذلك مم

صيغـة ال تسمح بتكوين التفكري النقدي لديه،وختبطه يف تناول الديداكتيك العامـة واخلاصـة مبكونات املنهاج لديـه 

الدراسي،وامتدادا للتقشف يف التعليم فإن املعلـم جيد نفسه حماصرا يف مهنـة مسدودة يف مسالك ترقيتها،فقد يعّني 

حلته كمعلم وال يّرقى لوظيفة اعلي تتمتع بسلطات مهنية وامتيازات معلما ويتجمد يف وضعه الوظيفي داخل مر 

وتقضي الغالبيـة العظمي سنوات عمرها وهي تراوح  %40مادية وأدبية،حيث ال يرقى يف الغالب إال حوايل 

مكا�ا،وحىت الرتقيات فإ�ا تتم غالبا مبعيار األقدمية املطلقة اليت تسوِّي بني النشيط واخلامل،وإذا كان للمعلم 
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به مقاومة فإنه يقاوم يف نفس الطريق الذي انفتح أمامه للسري فيه،حبيث ميضي بإرادتـه جمسدا يف سلوكـه ما يرمي 

�ّكما وجمازا،فيتقبل لنفسه اإلطار ألقيمي املشّوه،ويستخف بعمله ويتكاسل يف تغييـر وضعه وال يبايل أن ينحرف 

وإذا رمى ا�تمع املعلم يف شخصه فإنه ال يضيـر بعد ذلك أن  -أنا الغريق فما خويف من البلل- يف سلوكه وشعاره

سة الرتقيع يدفع إلضافة شيء من هنا واقتطاع شيء من يرموا مهنتـه بكل سوء فهي مصدر علته،فاعتماد سيا

 أصبح املعلمني تكوين أن ندرك هنا منهناك دون أن تكون هناك أهداف واضحة وخطة عمل بارزة قابلة للرقابة،و 

 املعلمني بدور واإلميان السياسية اإلرادة تكون قطاعات خمتلفة،حبيث فيها متكاملة،تشارك إسرتاتيجية

تكوين  فعالية من تزيد اليت احلامسة العوامل من واالجتماعية والثقافية االقتصادية عامة،يف التنمية خاصة،والرتبية

 ال مبعلمني من التالميذ بأجيال نغامر أن املعقول غري من العمل وبعده،وأنه مناصب تقّلد قبل وتدريسهم املعلمني

  التدريس. مهنة حنو اجتاها�م وال مستواهم نعرف

حتول يف املشهد الرتبوي،متثل أساسـا يف تغيري الباحثيـن �االت  يف العشرين سنة األخرية تلقد حدث        

الساخـن حول موضوع  اهتمامهـم وابتعادهم عن اخلوض يف العديد من املواضيع من مثل األهداف الرتبوية،والنقاش

لالنشغـال ببعض القضايا اجلديدة القدمية،من مثل  السلطة والنظام داخل املؤسسات التعليمية،فاجتهت البحوث

التدريس  وموضوع طبيعة التعلـم وآلياتـه،والعودة لالهتمـام جمددا باملعرفـة ومبحتويات قضيـة التمركز حول املتعلم

يـز الرتبية حاليا،يتم ملناهج جديدة،كما أن تطور وبالتنظيمات املنهجية ملضامينه وغريها،مما ساهم يف ظهور مناذج

بعودة االهتمام بالعنصر البشري وبروز دوره بشكل جديد.إن ما مييز املخطط واإلداري واملرشد واملوجه واملعلم يف 

أصبح عملهم يتميز  وقتنا احلاضر،هو املواجهـة املستمرة للمستجدات وللمواقف غري املتوقعة واختاذ القرار،كما

الت الواقـــــــــع وضغوطات العمل اليومي ومسايرة يف نفس بالسعي احلثيث حنو تعديل السلوك والتكيف مع حتو 

جتديد وتطوير،غري أن الواقـع امليداين ونتائج الدراسـة تشري إىل أن املهنيون،مل  الوقت ما يصيب املناهج التعليمية من

 ر املناهـج واملواجهـة ومل ينجحوا يف استيعاب املستجدات ومسايرة مقتضيات تطوي يكسبوا رهان التفوق يف هذه

حتديث أساليب التخطيط والعمل بالشكل املأمول،ذلك جلملة من األسباب املوضوعية اليت جعلت املهمة صعبة 

  التطبيق على ارض الواقع أمهها:

جعله  االغرتاب النفسي الذي يشعر به املعلم جراء هذه التعديالت اليت مل يكن مشاركا فعاال يف بلورة صيَّغها،- 

معترباً أن وظيفته األساسية نقل املعلومات وحشوها يف أذهان داخله وينطوي على نفسه،مياال إىل العزلة،يهرب إىل 

  إلحساسه بالوحدة والعجز والتفاهة. الطالب من خالل أساليب تلقينية قمعية وتسلطية،وذلك

لعاطفي والعقلي،الذي عدم مراعاة املقررات الدراسية حلاجات التالميذ ورغبا�م،وخصائص منوهم اجلسمي وا - 
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  يّتفق مع ميوهلم واجتاها�م،مما أدى ضعف حتصيلهم. 

عدم تّوفُر البيئة املدرسية اليت حتاول ربط املواد النظرية بالتطبيقية العملية يف احلياة،جاعلًة من البيئة املادية - 

  .واالجتماعية مصدراً للتعلم

اليت تنطلق من حاجات املتعلم وقدراته،وتنظر إلية باعتباره عقًال عدم مراعاة الفروق الفردية يف املقررات املدرسية،- 

 .وجسداً وروحاً حباجة إىل الرعاية والتطوير

تضييق هامش احلرية للمعلم الستخدام األساليب والوسائل التعليمية واألنشطة املناسبة،اليت تبتعد عن التلقني، - 

  .ليتمكن من حتقيق األهداف الرتبوية املبتغاة

ارتباط مسألة االحرتام والتقدير االجتماعي للمهنة مبقدار ما يكسبـه صاحبها من مال وثروة،فالناس يف  - 

جمتمعاتنا باتوا ال حيرتمون غري األغنياء وأصحاب الثروات،وملا كان املعلمون من أقل الناس إيرادا ماليا فإ�م 

                  ،وهذا وضع مغاير ملنطق األشياء.والشك سيكونون األقل احرتاما وتقديرا من قبل أفراد ا�تمع

إن توقف بعض املعلمني عن التنمية الذاتية ألنفسهم بالقراءة واالطالع ومتابعة التحصيل اجلامعي،لدرجة أن  - 

الواحد منهم مل يعد يقرأ كتابا واحدا يف السنة،هذا التوقف عن التنميـة الذاتية يؤثر سلبا على مكانتهم العلمية، 

  يفقدهم تقدير ا�تمع إىل حد كبري.                          و 

نظرة اجلهات الوصية للمعلـم على أنه جمرد رقـم يف كشوف معلميها إذ ال تفرق بني هذا املعلم وذاك،فالرتقيات - 

ز التطوير والبذل واالمتيازات حتكمها سنوات اخلدمـة ال الكفاءة والقدرة، هلذا جتد كثريًا من املعلمني يفتقرون حلاف

والعطاء أل�م يف النهايـة سيقفون مجيعا سواسية أمام مسطرة تقيّـّيم صماء بكماء كل مهها أن تكبح مجاح املطالبـة 

بالرتقيات وحتسيـن املستويات وكأن معركـة الوزارة احلقيقية ليست مع اجلهل وحتديات التعليم وإمنا مع حقوق 

  .معلميها

تمع تكسب أصحابـها ماال وجاها وحصانة واحرتاما كالطب واهلندسة واحملاماة،مثل هذه بروز مهن أخرى يف ا� - 

املهن خطف بريقها احرتام املعلمني وتقديرهم،وجعلهم إىل حد ما دون غريهم يف النظرة،وبات ال يعبأ �م أحدا،ال 

  يف االستقبال وال يف التوديع أو التشييع.  

وعلى رأسها القنوات التلفزيونيـة على املعلميـن،وسخريتها منهـم يف أفالمها  تطاول وسائل اإلعالم املختلفـة - 

ومسلسال�ا ومسرحيا�ا،وتصويرهم يف أسوأ حال،هذا التطاول وهذه السخريـة تضعف من هيبة املعلميـن أمام 

  تالمذ�م وأمام أفراد ا�تمع.                                                
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ختلي املؤسسات الرتبوية واحلكومات عن دعم املعلم ومحايتـه ومؤازرته،مث حرمانه من بعض االمتيازات املاديـة - 

واملعنوية اليت تشد أزره،كل هذا يضعف ثقة املعلم بنفسه،ويزلزل مكانته ويقوضها ويهمشها،وجيعل املعلم عرضة 

 س.                         لالعتداء والتجريح من قبل اجلهلة وضعاف النفوس من النا

كل هذه األسباب وغريها جعلت املعلم يعاين صعوبات مجة،داخل الفصل الدراسي يف ظل اإلصالحات          

    املنشودة اليت جاءت بنصوص نظرية حديثة،لكنها جتسد يف بيئة مدرسية ذات طراز كالسيكي.
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  خالصة:

جعل هذه املعطيات وظيفية  وإمنا أن،يقتصر على إعادة كتابة ما جاء يف اجلدول من أرقام ملالباحث أن  ان 

لها كيفيا وكميا حىت يتمكن من استنطاق األرقام والتعبري عنها بتحلي قامولكي تكون كذلك ،بالنسبة للبحث

ويكون مرتابط األجزاء ،حىت يكتسب البحث بعدا إنسانيا معربا،ذات مضامني ودالالت حمددةبكلمات ومفاهيم 

م الباحث بعد ذلك بوضع ابرفع مستواه العلمي من حيث االستشهاد مبعطيات وحقائق ال توجد يف األرقام. مث ق

ودعم هذه العالقة ، ريينجداول مركبة مهمتها اختبار الفرضيات هذه األخرية اليت تصاغ يف شكل عالقة بني متغ

ومن خالل هذه النتائج متكن الباحث من  اط وغريها ببعض الطرق و األساليب اإلحصائية كمعامالت االرتب

شف العوامل املؤثرة يف الظاهرة ك  من كنمتكما ،اختبار فرضياته وحتقيق أهداف حبثه بكيفية علمية سليمة وواضحة

 .مطلب علمي صريح هوو  لةصبح البحث وحدة متكام�ذا ااملدروسة و 
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  خاتمة 

إىل حتقيق غايا�ا الكربى  الذي تضطلع به الرتبية يف توجيه األمم والشعوب وصوال ال جيادل اثنان يف الدور      

اختيارات ومداخل  املديّـني املتوسط والبعيد تأسيسا على منهاج معني ووفق وأهدافها املرصودة على

السياسة الرتبويـة لبلد ما  أو نسيب،وتأسيسا على ذلك،فإن حتديد معامل معينة بشكل  تقرييبحمددة،وخمرجات 

به يف توجيه دفّـة التنمية من  بكل مكوناته،مبعىن أن املدرسة تلعب دورا ال يستهان تتجسد يف املنهاج الدراسي

مث كانت املدرسة عامال ال ميكن جتاوزه بأي  اآلنية واملستقبلية ألبناء هذا ا�تمع أو ذاك،ومن أجـل حتقيق احلاجات

العامل حتدد  إلنتاجية األمم والشعوب،فالنظم الرتبوية يف األحوال يف الرفع من القيمة املضافة املدعمة حال من

العمل  شكل مدخالت وخمرجات،وتعهد إىل وكالء الرتبية مهمة وتصوغ حاجيات األمم من منظور مستقبلي يف

من خالل  حتقق أو على األقل توضع اللبنات األساسية لتحقيقها ناشئة،فالغايات ينبغي أنعلى حتقيقها لدى ال

الغايات هي اليت حتدد مسار الرتبية املستهدف،ومبعىن آخر فإن غايات الرتبية  خمرجات املنظومة الرتبوية ككل،وهذه

هدف ألي مستقبل؟وبطبيعة حتاول اإلجابة على سؤال جوهري وأساسي،أيُّ تعليم نست والتعليم يف كل بلد

غايات الرتبية،ورسم سياستها يف شكل مدخالت  احلال،ال ميكن حتقيق تلك الغايات باالقتصار على حتديد

وبشكل أساسي بالعنصر البشري املوكول إليه  للنظام الرتبوي وكفى،بل من الضروري االهتمام أيضا وخمرجات

ينصب  األساسي يف اعتقادنا فيما خيص هذا العنصر جيب أن الوتنفيذ هذه املهمة النبيلة،ومن مث،فالسؤ  تدبري

أساسا لنظام  هذا املسار املبلغ للمستقبل،فكل من يريد أن يضع حول فعالية تكوين الفئات اليت يعهد إليها تنفيذ

آلنية احلاجات ا لبلوغ الغايات املرسومة،ال بد أن يضع يف االعتبار تربوي ما،حمددا يف املنهاج كوسيلة أساسية

واملستقبلية لألمة بكل مكونا�ا،إىل جانب تكوين فاعل للمكلفني بتنفيذ املنهاج،فحاجات صغار اليوم وتطلعا�م 

لزاما أن يدخل املتعلم كفاعل ومعرب عن  تتطابق مجلة وتفصيال مع حاجات الراشدين،ولذا كان املستقبلية قد ال

هذا التصور يف إطار واقع احلال وانتصارات  اجاته،والنظر إىلأن يؤخذ برأيه وتصوره املعبـّر عن ح رأيه،وال بد

ينبغي أن تكون حمل إمجاع بني تصور الراشدين  املستقبل،أكيد أننا سوف جند العديد من نقط التقاطع اليت

لالجتهادات واالبتكار،وهنا جند أنفسنا أمام  والناشئة،يف حني تبقى أساليب ووسائل التنفيذ جماالت واسعة

   . تطلعات املتعلمني والراشدين يف كل جمتمع كبرية من األسئلة اجلوهرية حول كيفية التوفيق بني ةجمموع

إن جناح هذه الرسالة مرهون بقدرة املعلم على غرس الرتبية األخالقية والثقافية والعلمية يف نفوس          

،األمر الذي ينعكس أثره بشكل مباشر على ا�تمع وعلى مكوناته املختلفة الناشئة،وتنمية أطرهم املعرفية واملهاراتية

وصوًال لتطوره وحلاقه بركب احلضارة اإلنسانية اليت تعيش اليوم حالة املعقول والالمعقول معاً،املمكن وغري 
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رق،فإما أن يكون معلماً املمكن،املتمثلة يف العوملة ونتاجا�ا املعرفية والتكنولوجية،اليت وضعت املعلم على مفرتق ط

منطويًا على نفسه متحوصًال يف شرنقة املاضي الكالسيكي التقليدي،معتربًا أن وظيفته األساسية نقل املعلومات 

وحشوها يف أذهان التالميذ من خالل أساليب تلقينية قمعية وتسلطية،فهو مصدر املعرفة الوحيد،والتلميذ يف 

يذية،نافيًا بذلك دور اجلدلية واحلوار والنّدية يف تنمية الشخصية وتعزيز وضعية املتلقي اخلاضع لسلطته التنف

استقالهلا؛وإما معلماً ثورياً متحرراً ومتجدداً ساعياً وراء تطوير ذاته،مستخدماً أساليب متعددة وأسلحة غري تقليدية 

نطلقاً معهم لفضاء احلرية والبحث من أجل رفع قدرات املتعلمني واستثارة دافعيتهم حنو القيادة يف ا�االت كافة،م

العلمي،مسايرًا لعصر تنفجر فيه املعرفة العلمية والتكنولوجية،وهذا ما تنشده الرتبية احلديثة،معلمًا ذا بصرية نافذة 

قادرة على التفاعل مع معطيات عصر العوملة والثورة املعلوماتية،خالفًا للرتبية التقليدية اليت سامهت يف إنتاج جيل 

ة عن بنوك معلومات متنقلة.ولكن السؤال الذي يبحث عن صدى جواب هو ما مدى تطبيق هذه املعلومات عبار 

يف احلياة اليومية والعملية وقدر�ا على حل ما يعرتض حياته من مشكالت يف ظل هذا العامل الديناميكي سريع 

  .التطور

معلم يف املدرسة االبتدائية يف ضوء تدابري االصالح وقد حاولت الدراسة تقدمي مقاربة سوسيولوجية للواقع املهين لل 

  اجلديدة واليت توصلت اىل مجلة من االستنتاجات:

ان االصالحات اجلديدة مل تؤهل املعلم تأهيال كافيا ميكنه من امتالك الكفايات الالزمة ألداء الرسالة على - 

ارف املتخصصة تؤهله ملستوى هاته أكمل وجه.فهو حيتاج اىل إعداد ثقايف ومهين حىت يضمن حدا من املع

  الكفاءة

تعرتض املعلم الكثري من الصعوبات البيداغوجية واملهنية اليت تقف حائال للقيام  باملهمة اليت انيطت على اكمل - 

  وجه.

هناك نوع من االنسجام الوظيفي للمعلم  داخل البيئة املدرسية يعكس مستوى الرضا املهين نتيجة حتقيقه - 

  نتظرة.لالهداف امل

ويف االخري جتدر االشارة  اىل أن هذه الدراسة رغم سعيها اىل الشمول والعمق فهي ال متثل سوى خطوة أولية يف 

  مسار البحث السوسيولوجي امليداين،يرجى ان تتلوها خطوات ومساع حبثية أخرى.   
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 للكتاب،اجلزائر، الوطنية عيسى،املؤسسة بن حنفي ترمجة ،والمجتمع األمة الجزائراألشرف: مصطفى71-

1983 

  .1981،اململكة العربية السعودية،1، دار الشروق،طالكفاية االنتاجية للمدرسحممد مصطفى زيدان :72-

  .1982دار البعث،قسنطينة،- 2و1ج- االدارة التربوية بالمدارس الجزائريةحممد الطيب العلوي:73-



318 
 

املكتب اجلامعي احلديث، -المهنجية العداد البحوث االجتماعيةالخطوات -حممد شفيق،البحث العلمي- 74

 .1998االسكندرية ،مصر،

  .1999،دار جمدالوي،االردن،1،طأزمة التربية في الوطن العربيمفيدة حممد إبراهيم،- 75

  .2000،دار املسرية للنشر،عمان،1،طالفكر التربوي االسالميحممد احلسن العمايرة،76-

  .2003،دار أسامة للنشر،عمان،1،طالعولمة والمعلوماتية قضايامفيد الزيدي،77-

 2000،دار امليسرة للنشر،عمان،1،طالمناهج التربويةحممد حممود احليلة،وتوفيق أمحد املرعي،78-

  2001،مطابع القاهرة،1،طاعداد المعلم في ضوء التحديات المعاصرةحممد كتش،فلسفة 79-

 ، املركز العريب للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،بدون تاريخاألنثربولوجيةالمناهج حممد حسن غامري: - 80

،دار املسرية للنشر مفاهيم ومصطلحات في علم التربيةنواف أمحد مسار،عبد السالم موسى العدبلي،- 81

 .2008والتوزيع ،عمان،

،ترمجة عبد العزيز عبد الوهاب البابطني ،عمادة المدرس في حجرة الدراسةنيد فالندرز و أيدموند أمون:82-

 1986شؤون املكتبات،جامعة امللك سعود،الرياض، 

 .2004،دار العلوم للنشر والتوزيع،اجلزائرعلم االجتماع التربويصالح الدين شروخ،83-

  ن تاريخ،عمان، بدو 2، كلية العلوم الرتبوية اجلامعية، ط علم النفس التربويصاحل حممد علي أوجادو: - 84

  1965،القاهرة،3،دار املعارف،جالتربية وطرق التدريسصاحل عبد العزيز:85-

،دراسات وقضايا"،دار املعرفة اجلامعية، "علم االجتماع والتنمية،ياهلوار عبد الباسط عبد املعطي،عادل - 86

  . 1987اإلسكندرية، 

 .2004،حتقيق:أمحد الطاهر،ا:دار الفجر للرتاث، القاهرة،مقدمة ابن خلدونعبد الرمحن بن خلدون: - 87

الفكر التربوي عند ابن خلدون وابن  - عبد األمري مشس الدين، موسوعة الفكر الرتبوي العريب اإلسالمي- 88

   1991بريوت:  1ط، الشركة العاملية للكتاب،.األزرق

سلسلة الدراسات الكربى، الشركة الوطنية للنشر  :الفكر األخالقي عند ابن خلدون عبد اهللا شريط:89-

  .1975، اجلزائر،2والتوزيع، ط



319 
 

 ،دار املعرفة اجلامعية،اإلسكندرية،بدون تاريخ.تطور الفكر االجتماعيعبد اهللا عبد الرمحان،- 90

 .1980،مركز جهاد،القاهرة،المناهج وطرق التدريس عند القابسي وابن خلدونعبد اهللا األمني،- 91

، حترير عبد مهارات االتصال والتفاعل في عملية التعليم والتعلم:  الدين أمحد كفاين وآخرون عالء- 92

 .2005، عمان،2السميع حممد، دار الفكر للنشر و التوزيع،ط

 .2000، دار النهضة العربية، بريوت ، اإلدارة المدرسيةعبد الصمد االغريي : - 93

دار أسامة للنشر والتوزيع ودار املشرق الثقايف، عمان، األردن،  ،معجم علم االجتماععدنان أبو مصلح: - 94

 ،  . 2006، 1ط

، نظرة حتليلية عالجية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، التأخر الدراسي سيكولوجيةعواد يوسف ذياب:- 95

 2006األردن، 

 .1999والتوزيع،  ،  عمان: دار الشروق للنشر علم اجتماع التربيةعبد اهللا الرشدان: - 96

  .2001عمان : دار وائل للنشر والتوزيع، ،أساسيات في التربية العملية:عمر عبد الرحيم نصر اهللا - 97

  2000، عني مليلة، اجلزائر: دار اهلدى، 3،طالمرجع في التشريع الجزائريعبد الرمحان بن سامل:  - 98

  2002، دار الفكر العريب،لبنان، علم النفس التربوي للمعلمينعبد الرمحان صاحل األزرق:99-

 1985،عمان 2، دار الفرقان، ط علم النفس التربوي،عبد ا�يد النشوايت100-

 1996،القاهرة، 2، ،دار الفكر العريب ،طاختيار المعلم وإعداده علي الراشد :101-

  .1974،دار النهضة العربية،بريوت،علم النفس االجتماعيعبد الرمحان عيسوي:102-

  .1991،دار اخلطايب للطباعة والنشر،اجلزائر ،المدرس والتلميذ أية عالقةعبد اللطيف الفاريب وآخرون: - 103

  1989 . ،الرياض،1ط،لدول اخلليج الرتبية مكتب،التعليمية المراحل في التربوية النوعية،مدين عباسي- 104

 بدون،املدرسية املطبوعات ديوان،المدرسين لدى والفعالية التربوي األداء تحسين،ميسوم القادر عبد- 105

  .تاريخ بدون اجلزائر،طبعة

 الطبعة للنشر والتوزيع، وائل دار ، إسرتاتيجي مدخل – البشرية الموارد إدارة ، حممد سهيلة عباس106 -

  2003. عمان، األويل،

 دار اجلامعة معاصر تنظيمي مدخل-التنظيمي السلوكحممد، الدين صالح الباقي عبد - 107

  . 2003  اجلديدة،اإلسكندرية،



320 
 

 م 2001 ، اإلسكندرية، اجلامعية الدار مطبعة ، البشرية الموارد إدارةحممد، الدين صالح الباقي عبد108 -

. 

     1996،القاهرة،العريب الفكر ،دارالعملية التربية ودليل إعداده و المعلم اختيار ، راشد علي- 109

املعهد الوطين ملستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم،وزارة الرتبية الوطنية،اجلزائر  ،التربية العامةعبد اهللا قلي،110-

2009  

 2000اجلزائر،-3ط-،املكتبة الوطنيةالتشريع المدرسي الجزائزيعبد الرمحن بن سامل :111-

 .1997اجلامعية،اجلزائر، املطبوعات ،ديوانوآسيا أفريقيا في والتحرر اإلستعمار تاريخزوزو: احلميد عبد112-

  1995 اجلامعية،اجلزائر، املطبوعات ديوان ،المعاصرة الجزائر تاريخ في ودراسات أبحاث هالل: عمار- 113

  2005، دار شالة للنشر والتوزيع، اجلزائر، بدون طبعة، مقاربة التدريس بالكفاءاتعبد العزيز عميمر:- 114

  2000الفكر،لبنان،،دار 1،طالوسائل التعليمية والمنهجعبد احلافظ سالمة،- 115

 دار اهلدى ،-املفاهيم قضايا ودراسة مدخل -التربوي االجتماع علم سالطنية، وبلقاسم بوعناقة علي116-

 .تاريخ بدون اجلزائر، للنشر،

   2006،قسنطينة،cirta copy،مطبعةأبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعلي غريب:- 117

املكتب اجلامعي -1ط- 21على مشارف القرن -التربية في الوطن العربيالسنبل،عبد العزيز بن عبد اهللا - 118

 .2002احلديث، االسكندرية،

دار العلم للماليني،  دراسات في التربية العامة والتربية العربية،فاخر امحد عاقل : معامل الرتبية: - 119

    .1964بريوت،

القاهرة -1ط- ،عامل الكتبالتدريس،أهدافه،أسسه،أساليبه،تقويم نتائجه،تطبيقاتهفكري حسن ريان:120-

1999  

للنشر  املسرية ،دار1ط،التربوية المؤسسة في التنظيمي السلوك،يد�ـا عبد حممد ،فيلة عبده فاروق- 121

  .2005،األردن والطباعة، والتوزيع

  .2002،دار فارس للنشر،عمان،العربي التعليم االساسي في الوطنفكتور بله وحسن البيالوي،- 122

  .2000،االسكندرية،1،منشأة املعارف،طالمناهج المعاصرةفوزي طه ابراهيم،ورجب امحد الكلزة،123-



321 
 

  ،دار العني،االمارات العربية املتحدة،بدون تاريخالثقافة والعولمةسعيد حارب، - 124

  .2002،مطبعة النيل،القاهرة،1،طنظرة في علم االجتماع المعاصرسلوى حممد اخلطيب،125-

 2001،دار الفكر العريب،القاهرة،1،طفقه التربية،مدخل في العلوم التربويةسعيد امساعيل علي،126-

  .1998،القاهرة،3مسرية أمحد السيد: علم اجتماع الرتبية، دار الفكر العريب، ط- 127

 ،عمان ،1ط والتوزيع، للنشر الصفاء دار،عملية وتطبيقات نظرية أطر الوظيفي الرضا،الشرايدة تيسري سامل- 128

2008      

 .1996عمان، ،1،طالشروق البشرية،دار املوارد إدارة ،شاويش،مصطفي- 129

  .2004، دار الفكر للنشر و التوزيع ،عمان ، الثقافة المدرسيةشبل بدارن الغريب وآخرون : - 130

،اإلمارات العربية املتحدة :مكتبة الفالح للنشر والتوزيع مدخل إلى اإلدارة التربويةوليد هوانه،علي تقي:- 131

،1999  

،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، دراسات في تخطيط التعليم واقتصادياتههادية حممد أبو كليلة ،- 132

  . 2001اإلسكندرية ،

  الندوات العلمية- 

،حبث مت تقدميه يف ندوة ابن منهج ابن خلدون في إصالح العملية التعلميةرقية جابر العلواين،- 1

  2005خلدون،جامعة البحرين،
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  ملخص

يتمحور موضوع االطروحة حول اشكالية العالقة بني االصالح الرتبوي والواقع املهين للمعلم،لذلك فإن وجهته امليدانية تتخذ      

للعملية البحثية يف بعدها احلقلي،وهو ما  طابع استقصاء،واصف للعالقة احملتملة بني املتغريين،جاعلة من جمال املعاينة حمكا امربيقيا

جيعل من العودة اىل تراثيات املوضوع مطلبا منهجيا،يرتكز عليه الباحث يف معاجلته البحثية والتحقق من الفرضيات،مستخدما 

  بذلك منهجا وصفيا.

  ظل االصالحات الرتبوية اجلديدة. وقد انطلقت الدراسة من تساؤل رئيسي هو:ما الواقع املهين للمعلم يف املدرسة االبتدائية يف

  وقد تفرع عن هذا التساؤل مجلة من التساؤالت اجلزئية هي:

  للمعلم؟ وإعداد اجلديدة تكوينالرتبوية تطبيق برامج اإلصالحات  رافقهل -

 ؟االصالحات الرتبوية اجلديدةمج اهل يتلقى املعلم صعوبات يف تطبيق بر  -

 ؟صالحات الرتبوية اجلديدة مرده حتقيقه لألهداف املنتظرة يف مستوى االداءهل شعور املعلم بالرضا اجتاه اال -

وبعد اجراء البحث على عينة ممثلة،حاول  الباحث ان يلقي الضوء عن الوقع املمارسايت واألدائي للمعلم داخل املدرسة االبتدائية  

  مبثابة االجابة عن التساؤالت املطروحة. يف ظل االصالح الرتبوي.حيث توصل الباحث �موعة من االستنتاجات كانت 

   Abstract 
 
       This Study attempts to examine the effectiveness of the new reforms in the Algerian 
educational system and its effect on teachers’ performance on the light of these new 
adjustments .The aim of these reforms was to enhance students’ level and to prepare 
them for the upcoming challenges in the world and to help teachers to be more 
productive and successful in their teaching. In this study, the researcher aims at 
discovering whether or not teachers’ are cooping with these educational reforms and to 
what extent they were successful . In order to investigate the correlation between these 
two variables  , the researcher  choose the descriptive method to conduct his study and a 
field experiment. These two research tools were set to answer the researcher’s following 
questions .First , what is the impact of these educational reforms on teachers’ 
performance in their classrooms? Second ; were teachers trained and prepared  for these 
reforms ? Third, are teachers actually facing difficulties when it comes to the application 
of these reforms in their classes? And last but not least , were teachers successful in 
achieving the objectives  set for these reforms ? For conducting this study, and in order to 
obtain valid answers , a particular sample was properly chosen to serve the aim of this 
research .This sample was represented by  teachers of primary schools. Consequently , 
and based on the results concluded from this experiment the researcher was able to 
answer the previous questions. 

  

 


