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رئــــيــــس الـــشريف للمؤـتمــر :أ.عمار شرعان  -رئيس املركز الدميقراطي العـــربي أملانــيا -برليــن.
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ــــــر :د .سامل بن لباد

مــديـــــــر الـــمــــؤتـــم
رئيـس اللجنة العلــمية للمؤمتر :د ،حممد الغالي جامعة القاضي عيــــاض ،مـــراكـــــــش  -املغرب.
رئيــس اللجنـــة التنظيـــميـــة :املصطفى بوجعبوط ،الــــمركـــز الــــديــــمقــــراطـــي العربي.
الصديقي كرمية ،الــــمركـــز الــــديــــمقــــراطـــي العربـي.
اللـــــجــــــنــــة التنظيميــــة :إدارة الــــمــــــركـــز الــــديــــمقــــراطـــي العـــــــــــربـــــي.
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اللجنة العلمية

:

د .عبد العــزيز قـراقــي ،أستاذ جامعي ،جامعة حممد اخلامس -كليـــة احلـــقوق -الســـويــسي – الــرباط – املغرب
د.املصــطفـــى مـــنـــار ،أســـتاذ التعليم العالي ،جامعة مــحمد اخلامـــس -كلية احلـــقـــوق -ســال – الـمــغــرب
د .أمحد مفيد ،أستاذ جامعي -العلوم السياسية – جامعة سيدي حممد بن عبد اهلل – كلية احلــقــوق -فـاس -املغرب
دة .نــوال بهدين ،أستاذ التعليم العالي مؤهلة ،كلية العلم القانونية االقتصــادية واالجــتماعيــة -ســــال -الــمغرب
د .حـــميــــد بلــــغيـــت ،أستاذ جامعي ،جامعة مــحمد اخلامـس -كــليــة الــحقوق -السويسي – الرباط – املغـرب
د .خــالد خــمــيس الســحاتي ،أستاذ العلوم السياسية ،كلية االقــتصاد والــــعلوم السياسية ،جامعة بنغازي -ليبيا.
د .خالـد عـــلـي عبـــود اخلــفاجي ،أستــــاذ التــعــليـم الـعـــالي – كـــليـــة الـــصـفـــوة-جـامـــعــة الــعــراق.
د.بوصاك نورالدين ،باحث يف العلوم السياسية ،جامعة حممد اخلامس -كلية احلقوق -أكدال – الـــرباط – املـغــرب
د.مــــحمد جعـــــفر ،باحث يف العلوم السياسية ،جامــــعة عبد املالك السعدي– طــــنــــجة – الـمملكة املـغربية
د.احلسني العومير ،باحث يف العلوم السياسية ،جامعة حممد اخلامس -كلية احلقوق السويســي– الرباط – املـغرب
د.نادية البعول ،باحثة يف العلوم السياسية ،جامعة حممد اخلامس -كلية احلقوق -أكدال – الـــربــاط – الـمغــرب
د.السعدية لدبس ،باحثة يف القانون العام والعلوم السياسية -جامعة القاضي عياض -مراكش -املــملــكة املغربــية
أ .كرمية الصديقي ،باحثة بكلية احلقوق -جامعة حممد اخلامس -كلية احلقوق -أكدال – الــربـــاط –املـغـرب
أ .زيـار حاميـد ،باحث يف العلوم السياسية -جامعة حمـــمد اخلامس -كلية احلقوق -السويسي – الــربــاط – املغـرب
أ.علي اهلامل ،باحث بكلية احلقوق – جامعة حممد اخلامس -كلية احلقوق -أكدال – الربــاط – الـمــغــرب
د.حبـــري صابر ،جامــــــعــــة حمــــــمد ملني دبـــــــاغــــــني سطــــــيف  2الـــــجــــــــــــزائــــــر .
د.خرمــــوش منى  ،جامــــــعــــة حمــــــمد ملني دبـــــــاغــــــني سطــــــيف  2الـــــجــــــــــــزائــــــر .

التدقيق اللغوي:

 .18أ .مــــحـــمد أوراغ ،أســـتـــاذ اللـــغة العـــربــــيــــة -القـــنـــيـــــطـــرة -الـــمـــــملـــكة الــمــغربـــــيـــة.

 .91أ.أمــــل دانـــي ،أســــــــتـــاذة الـــلـــغــــة العربـــــــيـــة -القـــنيــــطـــرة -الـــمــــــملكة الـــمغــــربـــــــية.
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تقديم:
من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بني الثقافات املختلفة وتشكيل
جمتمع علمي يضم باحثني من احمليط اىل اخلليج إضافة ملعاجلة
املشاكل احلضارية املشرتكة.ضمن هذا السياق يسعدنا
يف املركز_الدميقراطي_العربي ومقره أملانيا – برلني تنظيم مؤمتر دولي
بالتعاون مع خمترب األحباث وحتليل السياسات ( جامعة القاضي عياض،
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية– املغرب ) حتت عنوان:
إسرتاتيجيات التكوين والتعليم وتقنيات العمل لبناء األمن احلضاري
)للدول -الواقع واملأمول -
يوم  29و 30مارس  2020يف برلني – أملانيا
International Conference on Strategies of training,
education and working techniques to build the
civilizational security of countries – reality and hope
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ديباجة املؤمتر:
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أسسُ بناء األمن احلضاريّ يف فكر مالك بن نيب التّربويِّ
The foundations of Civilizational Security in the Educational
Thought of Malik ibn Nabi

د .نورية بن عدّي

(املركز اجلامعي مغنية.اجلزائر)
ملخص:
لقد اخرتان مقاربة موضوع ا ألمن احلضاري لدلول العربية الإسالمية من حيث جتلياته ومعايريه و أأسسه،
مس تأأنسني ابلفكر الرتبوي عند فيلسوف احلضارة اجلزائري "ماكل بن نيب" اذلي بُعث مؤ ّخرا ،من عمتة الهتميش
ليكتسب شهرة عاملية بفضل نظريّته الف ّذة حول السريورة التارخيية للحضارة الإسالمية  ،بعد أأن اس تلهمت مالزياي يف
عهد " محمد هماتري "من أأفاكره عديد املشاريع التمنوية الناةحة ال ي تناتمت مع نس ي م تجمتعها .مجننّةة بفضل لكل ،أأنواع
جراء انهتاهجا لامنلج س ياس ية وايجصادية
حرها عديد ادلول العربية الإسالميةّ ،
الانتاكسات والإخفايات ال ي اكبدت ّ
ُودلت من رمح اإيديولوجيات دخيةل؛ ّورثهتا ا ألزمات الايجصادية ومظاهر التفكّك املمتعي والفوارق الاجامتعية ،يف
احلضاري.
الس يايس ...أأو يُل
ّ
غياب مرشوع تجمتع جامع يضمن أأمهنا الثقايف وا ّ
للغوي والاجامتعي والايجصادي و ّ
اللكامت املفجاحية  :الفكر الرتبوي – ماكل بن نيب -ا ألمن احلضاري.
Abstract:

We have chosen the approach of the subject of civilizational security
of the Arab Islamic countries; in the educational thought of Malik ibn Nabi,
Especially after the process of Islamic civilization in Malaysia to inspire his
ideas in many development projects Successful, which harmonized with the
values of its society, avoiding the kinds of setbacks and failures suffered by
many Arab Islamic countries, due to the adoption of political and economic
models born of the womb of extraneous ideologies; In the absence of an
inclusive society project that guarantees our cultural, linguistic, social,
economic and political security ... or less civilizational one .
Keywords: Educational Thought - Malik ibn Nabi - security of civilization
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مقدمة:
احلضاري دلول العامل يف ا أللفية الثالثة اس تحضار مفهو
تس تدعي املعاجلة النظريّة ملوضوع ا ألمن
ّ
العوملة  Globalizationابعتةاره مسة من سامت عامل اليو  ،وظاهرة حضارية لها تداعياهتا وتةعاهتا عىل مس توى الهُويّة
امجلاعية واخلصوصيات الفردية؛ س امي أأما التحول اذلي شهده النظا الإعاليم ادلّ ويل اجلديد ،من الطابع الثنايئ اذلي اكن
الرشيق ،اإىل همينة الطابع ا ألحادي اذلي ّ
يقو عىل س يطرة النظامني الليربايل الغريب والاشرتايك ّ
تزتّعه الولايت املتحدة
ا ألمريكية لات الس ياسة القامئة عىل جعل العامل سويا مفجوحة ل بقاء فهيا اإل ل أليوى ايجصاداي وس ياس يا وإاعالميا1...
ٌ
حديث يف الآن نفسه ،عن جحم الرتاجع يف مساحات التنوع
وذلكل ،فا ّإن احلديث عن الاكتساح العوملي له َُو
التطور التكنولويج وا ألنظمة ّالرمقية ال ي ّ
يسريها النظا العاملي
احلضاري ادلّ ويل ،عىل ويع معاول املدّ الإعاليم وأآليات ّ
اجلديد يُدُ ما حنو مرشوع أأمركة العامل بدعوى عوملته  2ول غرابة يف لكل ،والعامل ،اليو  ،ياكد ُخي َزتل يف يرية واحدة ل
اعرتاف فهيا ابحلدود اجلغرافية أأو الثقافية حدّ الامتيه.
ا ّإن مرشوع القرية الكونية لن يُةقي ولن يذر اإن هو جنح ،متاما ،يف تصدير ثقافة الانهبار والتّقبّل ّ
للك ما تطرحه
السوق العاملية من سلعة مادية ومعنوية؛ حيهنا س ت ّ
ويل ادلّ ول العربية الإسالمية وهجها شطر الغرب تس مت ّد منه وحهيا
السلوكية لتعتن  -يهرا -أأمناطا اجامتعية وضعية ،تعكس
احلضاري ملوم ًة حمسورة ،اتركة وراءها أأساليهبا التفكريية و أأمناطها ّ
اهامتمات خاوية حمورها الشهوات املادية ،وشعارها احلرايت الفردية ،وواهجهتا ثقافة العنف مبختلف أأشاكهل3.
و أأما موجة التمنيط الفكري 4الغريب القامئ عىل مبد أأ "الامتثل" الرايم اإىل حتويل املمتع الكوين اإىل كثةل
متشاهبة يرتاءى لنا مصطلح "ا ألمن احلضاري" -بصفجه ر ّد فعل طةيعي يف فرتة مراجعة اذلات من دلن القوميات
املس هتدفة يف املرشوع العوملي احلضاري -ولكل مبع ّية ّثةل من املصطلحات احلضارية واملفاه م الرتبوية املفجاحية ال ي نعترب
فهمها واستيعاهبا رشطا أأوليا للويوف يف رحاب الفكر الرتبوي ملاكل بن نيب وما يقدّمه من حلول ملشلكة الرتبية احلضارية
يف دول العامل الإساليم املعارص وال ي نراها تصلح يف الآن لاته لسدّ حاجيات املمتع حتقيقا ألمنه احلضاري ،لرتةاطها
الوثي ابلثقافة وارتةاط الثقافة – كام أأسلفنا  -ابحلضارة مبارشة  .لكل " أأ ّن املشلكة الإسالمية إانّام يه مشلكة حضارية
5
يف طةيعهتا وتربوية يف جوهرها"
ويد اخرتان مقاربة موضوع ا ألمن احلضاري لدلول العربية الإسالمية ؛من حيث جتلياته وأأسسه،مس تأأنسني
ابلفكرين الرتبوي وادلّ يين عند فيلسوف احلضارة اجلزائري "ماكل بن نيب" 6اذلي بُعث ،مؤ ّخرا ،من عمتة الهتميش
ليكتسب شهرة عاملية بفضل نظريّته الف ّذة حول السريورة التارخيية للحضارة الإسالمية بعد أأن اس تلهمت مالزياي يف عهد
" محمد هماتري "من أأفاكره عديد املشاريع التمنوية الناةحة،ال ي تناتمت مع نس ي م تجمتعها مجننّةة أأنواع الانتاكسات
جراء انهتاهجا لامنلج س ياس ية وايجصادية ُودلت من رمح
حرها عديد ادلول العربية الإسالميةّ ،
والإخفايات ال ي اكبدت ّ
اإيديولوجيات دخيةل؛ ورثهتا ا ألزمات
الايجصادية ،ومظاهر التفكك املمتعي والفوارق الاجامتعية ،يف غياب مرشوع تجمتع جامع يضمن أأمهنا الثقايف،
7
احلضاري.
الس يايس ...أأويل
ّ
وا ّ
للغوي ،والاجامتعي والايجصادي و ّ
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مفالا ميكن للشعوب املس هتدفة؛ من دول العامل الثالث ّعوما ،والعامل العريب خصوصا ،أأن تتخذه من اإجراءات
وهت ّيئَه من عُدّة ملواهجة حتدايت العوملة و أأخواهتا من حداثة وغريها؟وإاىل أأ ّي مدى ابتت ا ألمة العربية الإسالمية همدّدة يف
والايجصادي والاجامتعي ؟ ومايه أأمه الطروحات الفكرية ال ي
يايس
ّ
للغوي و ّ
أأمهنا الثقايف وا ّ
الفكري ..انهيك عن الس ّ
متكن من الاخنراط الفاعل يف العوملة ؟ وأأين العقل العر ّيب من ّ
لك هذا ولاك ؟ فال بدّ ،اإلن ،من
ميكن ا ألخذ هبا لل ّ
اسرتاتينية فعاةل ألجل املاهبة الةاردة خملتلف التحدايت املذكورة .
 -1مبد أأ التنوع احلضاري:
لقد خل هللا تعاىل الإنسان وخسّر هل س ُةل العيش مضن مجموعات ويبائل؛ حيث جتمع بني أأفراد املموعة الواحدة
متسكه مبنموع ا ألعراف والسنن ال ي ّ
تسريه .وهذا
مجةل من القوامس املشرتكة ،تق ّل أأو تكرث حسب نوعية املمتع ،ومدى ّ
التنوع احلضاري الثقايف واللغوي العائد اإىل نوع ا ألعراف والق م املتف علهيا
ما يضمن يف املقابل وجود مساحات اكفية من ّ
الس َم َاو ِات وا َل ْر ِض
بني أأفراد هذه القبيةل أأو تكل  ،فالتنوع حمكة اإلهية مصدايا لقوهل ّعز وج ّل ":و ِم ْن أ آ َاي ِت ِه َخلْ ُ َّ
الف َألْسن َ ِج ُُك َو َألوا ِن ُُك ا َّن يف َل ِ َكل َل آ ٍ
َوا ْخ ِج ُ
ايت للْ َعاملَني "8
ِ
 -2مصطلح ا ألمن احلضاري:
حتت ّل احلاجة اإىل ا ألمن يف عمل النفس العا املركز الثاين من حيث أأمه ّيهتُ ا للةقاء الإنساين بعد احلاجات
الفزييولوجية 9ا ألساس ية من أألك ورشب ،ونو ،وتنفس ...كام أأّنّ ا تتص ّدر -يف ترتيب هر أأبرها ماسلو Abraham
Maslowلتدرج احلاجات الإنسانية -أأي حاجة أأخرى سواء اكنت اجامتعية اكحلاجة اإىل الانامتء أأو بناء ا ألرسة  ،أأ
خشصية اكحلاجة اإىل الاحرتا وإاثةات اذلات...ذلكل يق ّل النشاط البرشي مبختلف أأشاكهل ،زمن احلروب ،ويزدهر زمن
ا ألمن والسال .
وعليه ،فقد ّ
شلك ا ألمن هاجسا فرداي وجامعيا و مسأأةل وجود بني ا ألممّ ،
بلك ما يتطلّةه من اإسرتاتينيات اإنتاجية
وعقالنية يف اإدارة املوارد البرشية واملادية ،فا ألمن العسكري مثال،يتطلب حتقي التوازن الإسرتاتيني واللوجيستييك،
وكذكل ا ألمن الوطين الغدايئ أأو الثقايف.
وإان ُعرفت ا ألش ياء بأأضدادها فاخلوف نقيض ا ألمن وهو يف التعريفات للنرجاين عد تويّع مكروه يف الزمن
الآيت 10.أأما يف الاصطالح فقد شاع اس تخدامه مكفهو عقب احلرب العاملية الثانية  ،بعد تأأسيس وزارات ا ألمن القويم
كخطوة حنو السال وا ألمن ادلامئني عىل ا ألرض.كام اس توعب لفظ ا ألمن زمن العوملة ،هماما عديدة مهنا احلفاظ عىل
الساكن ،والرفاه الايجصادي ،والتمنية الايجصادية والاجامتعية والثقافية..
الهوايت والق م الوطنية ،وسالمة ّ
أأ ّما لفظ احلضارة فقد ارتةط يف مفهومه العا ابلتارخي ،ولكل ابعتةارها مثرة ّ
لك هجد يقو به الإنسان لتحسني
ظروف حياته 11و أأ ّما ابلنس ةة ملفهو احلضارة من منظور ماكل بن نيب فهيي ليست يف حقيقهتا اإل مسأأةل ثقافية ،فهيي
الفعيل للمثل الثقافية للمنمتع أأو ا أل ّمة ،فاحلضارة عنده رؤية للحياة ،وللهدف من احلياة وللمهنج اذلي حيق
التّنس يد ّ
الفكري طةقا للمنولج ا ألصيل حلضارته،لكل أأن ّه
هذا الهدف ،وفقا للرؤية ال ي حتققها ثقافة املمتع اذلي س يبين نظامه
ّ
صيل حيدّ د سائر خصائصه ال ي ّمتزيه عن الثقافات واحلضارات ا ألخرى 12.كام " أأ ّن احلضارة
يتج ّذر يف حميط ثقا ّيف أأ ّ
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ليست احلصيةل العددية ملموع ا ألش ياء وا ألفاكر املرتامكة يف مرحةل زمنية ما من اترخي املمتع؛ وإانّام يه وضعية اترخيية
يعيشها تجمتع ما ،تعكس يدرته اخلالية يف التارخي"13
من هنا ،تتجىل احلضارة يف أأوضاع نفس ية واجامتعية ومادية تس تغرق املمتع اذلي يس تلهم ُمث ه الثقافية ا ألصيةل
لينسدها عىل أأرض
من أأجل القيا بوظيفة اترخيية حمدّدة ،يف الويت اذلي يتجه اإلهيا ابلفعل الرت ّ
بوي املمهنج الهادف ّ
الفعيل .ووف هذا املنظور تصةح الرتبية عند ماكل بن نيب مرشوعا ثقافيّا لةناء املمتع التارخيي من خالل اإعداد
وايعه ّ
الإنسان املتاكمل .كام تصةح اخلصوصية الثقافية ا ألصلية للك تجمتع رضورة من رضورات الةقاء احلضاري 14.
وحنن جند يف احتاد مصطلح ا ألمن مبفهو احلضارة ،ميالد مصطلح جديد ل يزال رهن التنظري والتأأصيل ،ألمهيته
الةالغة يف رصد خمتلف الهتديدات ال ي ابتت ترتبّص بأأمن ادلول وبقاهئا احلضاري ،ألجل ايرتاح أآليات حتقي ا ألمن
احلضاري اذلي نراه جامعا خملتلف أأنواع ا ألمن ا ألخرى ويف مقدمهتا ا ألمن الثقايف  ،لكل أأن الثقافة يه ال ي مت ّد احلضارة
ابلعنارض الرضورية من مس توايت التفكري العلمي احملُك ،والتخطيط املهنني الصار والرؤية الإسرتاتينية الثايبة15.
 -3أأمهيته:
ممّا لشك فيه ،أأ ّن هممة احلفاظ عىل ا ألمن احلضاري دلول العامل الإساليم املعارص ،أأما املدّ العوملي وغريه من
أأشاكل الغزو التكنولويج املعارص ابت رضورة مل ّحة تس تدعي استنفار خمتلف القوى املادية واملعنوية يف سبيل حتقيقه
ابلس ةل والآليات املتاحة.ولكل ملا يوفّره من حتقي لس يادهتا الاكمةل واس تقاللية لشعوهبا ،وضامن خلصوصيهتا التارخيية
"رب اج َع ْل ه ََذا َ ًبدلا أ آ ِمنًا
واحلضارية أأما خمتلف أأشاكل التةعية املقيتة.ومااكنت دعوة اإبراه م للةدل اذلي أأحبّه اإل يوهل ّ ِ :
ارزق ْأه َ ُْ ه ِم َن الث َّ َم َر ِات" 16
و ُ
 -4الوايع احلضاري دلول العامل الإساليم املعارص:
يف حماوةل من الفيلسوف ماكل بن نيب لتحديد مويع العامل العريب الإساليم من مراحل ادلورة احلضارية ويف أأ ّي
مرحةل اترخيية هو اليو  ،يدّ لنا شاهد القرن العرشين انطاليا من يانون ادلورة احلضارية اذلي يتضمن ثالث مراحل
كربى يه :مايبل احلضارة ،احلضارة ،مابعد احلضارة ،عرضا مجلةل ا ألس ةاب ال ي جعلته يصنّفّ -
بلك أأسف -معظم دول
حضاري سل م
العامل الإساليم يف مرحةل ما يبل احلضارة ،مقدّما يف الآن لاته ،مجموعة من احللول املناس ةة ألجل اإيالع
ّ
17.
من الالفت هنا ،أأ ّن هذا التقس  م ينطة عىل الإنسان أأيضا ،فالإنسان املسمل املعارص هو ،اإلن ،إا ّما اإنسان ما
يبل احلضارة أأو مابعدها ،ألن ّه  ،فعل ّيا ،خارج حلةهتا .فهو إا ّما فر ٌد خا ّ يف حاةل الفطرة  Homo Naturaمبعىن اإنسان
ّ
ستجوىل الفكرة ادلّ ينية اإخضاعه لعملية تكييف رشطية ،ساب ٌ للحضارة ولكنه مس تعدّ لدلخول يف دورة
الفطرة اذلي
حضارية لستامثر مؤهالته اخلا  .وهذا مستبعد ألن اإنسان ا أللفية الثالثة املسمل ل يزال يضمد جراحات فش ه املس ّمتر
يف اللّحاق ابلركب احلضاري مس تزنفا الكثري من طايجه اخلا  .أأو هو اإنسان ما بعد احلضارة املتفسخ حضاراي ،واذلي
حضاري إا ّل اإلا ّ
تغري هو نفسه و ُأعيدت صياغة خشصيته
فعل
ُسلةت منه احلضارة ومل ي ُعد ،حبُك لكل يابال لإجناز أأ ّي ٍ
ٍّ
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بوي ّ
منظم يعمل عىل جتديده ،ليصةح مؤهال للمها التارخيية الكربى .18وهذا أأيرب اإىل حال
من جديد ،وف مهنج تر ّ
املسمل العريب املعارص.
 -5مويع الرتبية من املرشوع احلضاري الةنّايب :
يدّ ابن نيب منظورا ثالثيا حضاراي ثقافيا تربواي لإشاكلية التخلّف والال أأمن احلضاري العريب الإساليم ُمرجعا أأ ّي
علمي يس ّج ه املمتع اإىل أأزمجه الثقافيّة ،وذلكل جنحت أأملانيا ،ابلرمغ من الاّنيار الاكمل
يايس أأو
ّ
اإخفاق س ّ
ايجصادي أأو ّ
لعامل أأش ياهئا بعد احلرب العاملية الثانية ،أأن تهنض من جديد بفضل احجفاظها بعامل أأفاكرها الاكمن يف طاياهتا الثقافية .
ولس نا نقصد املدلول الفلكوري الشلكي املتداول ملفهو "الثقافة "بني العا ّمة؛ وإانّام نقصدها ابعتةارها" مجموعة من الصفات
اخلُلقية والق م الاجامتعية ال ي يتلقاها الفرد منذ ولدته ،كر أأسامل أأ ّويل يف الوسط اذلي ودل فيه ،فهيي احمليط اذلي
يشلك فيه الفرد طةاعه وخشصيته" 19وهبذا املفهو العمي  ،تكتيس الثقافة ،ال ي س ّ
ّ
تودل لنا من رمحها مرشوعا تربواي
أأصيال منسنام مع خصوصية املعادةل التارخيية واحلضارية ال ي أأجنةهتا ،بعدا تأأثرياي هم ّما .
تتعرض هل دول العامل النايم جراء الغزو الثقايف الرايم اإىل ختدير العقول
وهنا ميكن أأن نس تحرض جحم الرضر اذلي ّ
بتخمة الاس هتالك العشوايئ الالانتقايئ لش ىت املنتجات املادية واملعنوية الغربية ،حتت مظةل التحديث والعوملة وثورة
التصالت.
ا ّإن فكرة رضب عامل ا ألفاكر من خالل اإعطاب العقل العريب ،هو يف الآن لاته ،يصف ديي أل ّمه عنرص يف
البرشي من مركزية فهيا ،عىل حساب العنارص ا ألخرى
معادةل احلضارة خللخةل أأمهنا وثقهتا بنفسها نظرا ملا يشلكه العنرص
ّ
من تراب و ويت" حفاججنا ا ألوىل يه الإنسان اجلديد ،الإنسان املتحرض ،الإنسان اذلي يعود اإىل التارخي اذلي خرجت
منه حضارتنا" 20لكل أأن ّه من صلب لاتنا احلضارية تُبين حضارتنا من جديد وحنمي محى أأمننا احلضاري.
تأأسيسا عىل ماس ة ّ ،
شلكت معادةل الرتبية والإنسان يف املرشوع احلضاري لزمة من لواز الفكر الةنّايب  -سواء
احلضاري – و أأ ّن ّ
لك حماوةل لصياغة املشلكة الإسالمية خارج اإطار هذه املعادةل
احلضاري أأ اب ألمن
تعل ا ألمر ابلهنوض
ّ
ّ
هو رضب من التحريف لطةيعة املشلكة واحنراف عن سكّهتا احلقيقية .
ول غرابة بعد لكل لكّه ،اإن احج ّل املرشوع الرتبوي ماكنة حيوية يف خطط ابن نيب احلضارية وا ألمنية
احلضارية ،أل ّن اإعادة هذا النّوع من ا ألمن أل ّي تجمتع يقجيض أأ ّول اإعادة تركيب للعنارص الثقافية امله َّددَة أأو املفقودة يف
خشصية الفرد ،من خالل إازاةل رواسب املايض ،والاعزتاز بق م اذلات الثقافية مع الايجةاس الانتقايئ لثقافة الآخر  .وتكل
هم ّمة ل ينوء حبملها اإل مرشوع تربوي انبع من ّع الةيئة ال ي يُط ّة فهيا أل ّن ُهويّة الإنسان تتج ّذر يف الوسط الثقايف
اخلاص به.
والاجامتعي والايجصادي والس يايس ّ
 -6أآليات تفعيل ا ألمن احلضاري من منظور الفكر الرتبوي الةنّايب:
س نحاول يف هذا اجلزء امله ّم من ادلراسة أأن نس تخلص من نظرية احلضارة عند ماكل بن نيب ال ي يتصدّرها
العريب
مرشوعه الرتبوي ،أأ ّمه املرتكزات ال ي ميكن تةنّهيا يف شلك أآليات و أأسس لتحقي ا ألمن احلضاري دلول العامل ّ
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

ي يف فكر مالك بن نيب التّربويِّ  ………..د .نورية بن عدّي
أسسُ بناء األمن احلضار ّ

إساليم وتفعي ه ولكل ابعامتدها كخلفيات فلسفية ومرجعيات فكرية يف صناعة الربامج الرتبوية وعقلنة اخلطاب الرتبوي
ال ّ
حتقيقا ل ألمن الثقايف وكذا احلضاري .
املتحرض :
بناء الإنسان ّ
هو – يف نظر ماكل بن نيب -اإنسان احلضارة  21اذلي مت ّت تربيجه وتأأهي ه وف منظومة تربوية مجاكمةل ،يابةل
للتحيني وف مجطلةات لك عرص ،انبعة من ّع خصوصيته احلضارية يصد اإكسابه املناعة الثقافية ال ي حتول دون
انهباره حدّ الانصهار يف الآخر اخملتلف فكرا وسلواك .ولكل يصد تفادي تاليش دوره كفاعل حضاري ،فــمن " ّالرجل
تنبع املشلكة الإسالمية بأأمكلها ،وخاصة يف اجلزائر" و أأننا – حنن املسلمون" ل نواجه ّ
تغريا يف النظا الس يايس بل اإن
ّ
املتحرضة ،وليس من الصواب أأن نةحث عن النّظم ،بل
املتحرض اذلي فقد ّمهته ّ
التغري يصيب الإنسان لاته ،الإنسان ّ
عن العوامل الإنسانية املمتثةل يف جعز النّاس عن تطةي مواههبم اخلاصة عىل ّالرتاب والويت "22
الرتبية احلضارية والعاليات الاجامتعية :
خيي يقو به املمتع ساعة
أأشار ماكل بن نيب يف كتابه " ميالد تجمتع" اإىل أأ ّن ش ةكة العاليات يه أأ ّول ّعل اتر ّ
ميالده ،مس تأأنسا ابحلديث النةوي الرشيف " ِ
يوش ُك أأن تَ َتداعى عَلَيُك ا ُل َم ُم كام تتداعى الأ َ َلك ُة ا َإىل ْيص َعهتِ ا ،يالواَ :أ َوم ْن
َّ ٍ
الس يل ّ "...مث يقدّ رشحا هل من خالل ربطه
يةل ْحن ُن ْيو َمئ ٍذ ايرسول هللا؟ يال :ل ،بل أأنْمت كثري ولكن َّ ُُك غُثا ٌء كغُثاء َّ
ترسب
بتفكك ش ةكة العاليات الاجامتعية يف حاةل تضخّم اذلوات  23.وما أأصدع لسانه بقول احل ّ وحنن نعيش اليو ّ
التيارات املنادية ابحلرايت الفردية لتنخر ىف تجمتعاتنا ابمس احلداثة .
وعليه ،فا ّإن اعامتد نصوص عمل الاجامتع العا وعمل الاجامتع الرتبوي ونظرايهتام يف املقررات ادلّ راس ية يعدّ أأحد
أآليات تفعيل ا ألمن الاجامتعي اذلي يفيض ابلرضورة اإىل نوع من ا ألمن احلضاري  .ويد اندى ماكل بن نيب يف س ةعينيات
القرن املايض برضورة الاستنجاد بنظرايت عمل الاجامتع لإعادة تنظ م ش ةكة العاليات يف املمتع اجلزائري غداة
الاس تقالل ولكن ل حياة ملن تنادي واليو لت حني مناص .
رضورة ايرتان التعل م ابلرتبية :
ا ّإن الفصل احلاصل بني الرتبية والتعل م يف منظوماتنا الرتبوية خطري مبا يكفي لزعزعة أأمننا احلضاري ،فعىل الرمغ
من املزيانية املعتربة ّ
املوهجة للتعل م والاس امتتة يف بناء الهيالك الرتبوية و الإصالحات املتكررة  ،ل يزال هذا القطاع
تدن يف املس توى التعلميي ،انهيك عن تقهقر املس توى الرتبوي والثقايف
يشهد مشالك مجفامقة؛ من تسيب مدريس و ٍّ
وا ألخاليق ّ
للمتعمل اجلزائري  .مما جعل فئة عريضة من الش ةاب عرضة لليأأس والاحنراف والهتميش ومظاهر العنف،
يتعرض لالخرتاق الثقايف من يبل طوائف
فضال عن اهزتاز املناعة الثقافية وادلينية للمنمتع الإساليم املعارص ذلي ابت ّ
دينية وإايديولوجيات دخيةل .
ومن هنا ،اندى ابن نيب برضورة تفادي امجلع القاتل بني الرتبية والتعل م ،فهو عادة ما يربط مفهو الثقافة ابلرتبية
التصور
والعمل ابلتعل مُ ،مل ّحا عىل رضورة الفصل بيهنام اإىل حدّ تعليل فشل الرتبية بعامل غياب هذا التّميزي عىل مس تويي ّ
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واملامرسة لكل أأ ّن الثقافة أأو الرتبية يه نظرية يف السلوك وليست نظرية يف املعرفة ،كام يه احلال ابلنس ةة للعمل والتعل م.
 24فش تان ،اإلن بني حاميل الشهادات و أأحصاب الق م وا ألخالق .
ترس يخ مبدأأ ا ألمن اللغوي واخلصوصية ا ألدبية مقابل العوملة اللغوية وعاملية ا ألدب:
مل يعد خيفى أأ ّن احلفاظ عىل اللغة – ويه وعاء ا ألمة -يضية وجود ،و أأ ّن التّمكني لها يف الوسط الاجامتعي ّعل
مقومات الشخصية بني معرش ا ألمم؛ وإالا ما تعل ّ ا ألمر ابللغة العربية فا ّإن لكل يرىق اإىل
يعدّ من مص م ادلّ فاع عن ّ
خاصة بعد التفاعل املزتايد
مس توى الواجب املقدّس اذلي حيفظ ل أل ّمة العربية الإسالمية ُهويّهتا الثقافية و أأمهنا احلضاريّ ،
بني اإنسان ا أللفية الثالثة والآةل يف معمعان ثورة التصالت.
وذلكل ،فا ّإن التحدي الأكرب يمكن يف تسخري احلاسوب وعلومه يف امليادين مجيعها،و توظيف املعرفة العلمية
الناجتة عنه ألجل صناعة برامج لغوية تراعي اخلصائص الاجامتعية والثقافية والنفس ية للمتعمل العريب من خالل صناعة
برامج مس توحاة من طةيعة بيئجه احلضارية  ،وتعزيز حبّه للغة العربية يف مواهجة ش ةح العوملة اللغوية و امل ّد اللغوي
الإجنلزيي .ذلكل لبدّ من التخطيط اللغوي الناحج يف ظل س ياسة لغوية واعية ي ّمت التنادي عربها محلاية اخلصوصيات
اللغوية وا ألدبية وتشنيع املنتوج ا ألديب والفكري اذلي ينطل من روح الةيئة الثقافية واحلضارية ل ألمة العربية الإسالمية،
ّ
بغض الطرف ّّعا ي ّمت الرتوجي هل من صهر ٍ للتنوع ا ألديب العاملي يف بوتقة المنولج الغريب حتت مسمى عاملية ا ألدب 25.
تفعيل مبدأأ الاعزتاز ابذلات الثقافية واحلوار مع الثقافات املعارصة :
السعي احلثيث لتطةي مبادئ املرشوع الرتبوي الةنايب يف ضوء احرتا أأصاةل املمتع وخصوص ّيته التكوينية
ا ّإن ّ
الس ةل لنرش ثقافة الوعي ابذلات والاعزتاز هبا ،مع رضورة التخل بأأدب
املس متدّة من الثقافة الإسالمية يعدّ من أأجنع ّ
الاخجالف اس تعدادا لالنفجاح الواعي واملةرص عىل الآخر اخملتلف يف أأساليةه التفكريية و أأمناطه السلوكية
العنرص اادلّ يين :
السطحي ابدلين يف غياب التوجهيات العقلية واملنايشات
ابلنظر اإىل هشاشة تكوين املسمل املعارص وارتةاطه ّ
ال ي جيب أأن تقا حول املسائل ادلينية الكربى لنرش الوعي وجتديد الشعور ،وعد جتديد اخلطاب ادلّ يين وحتيينه مبا
يتناسب مع مس تجدات العرص ،ال ي تفجقر الاس تفادة من املدنية الغربية دون اإغفال لدلين مكو ّجه ثقايف 26.فا ّإن الثورات
ال ي أأريدَ لها اب ألمس القريب أأن تقفز ابملمتع حنو التمنية واحلداثة ،أأو الثورات ال ي يُراد لها اليو أأن تقفز اإىل املايض
وتنقطع عن الآخر الغريب وموروثه العلمي اذلي تعاظم ّ
تفويه التكنولويج ،اكن مأآلها الفشل
حزيه الإيديولويج بفعل ّ
واحلروب ا ألهلية 27.
حس ّرواد الإصالح يف العامل الإساليم ابحلاجة اإىل فهم جديد وفكر مجفجّح لتذليل الصععاب الع ي ك ّةلعت احليعاة
وذلكل أأ ّ
الاجامتعية والثقافية نتيجة عقود طويةل من التنهيل ،فجنادوا ابلإسال املتاكمل؛ اإسال احلضارة والعمل واملسعاواة وحقعوق
الإنسان لنفع البرشية لكّها  .فالإسال اذلي ازدهر يف عرص الهنضة وسامه يف احلفاظ ععىل خشصعية ا ألمعة وثوابهتعا ،يواجعه
اليو حتدايت وجوديعة  ،أأمعا زحعف املعذاهب و الإيعديولوجيات  28وذلكل لبعدّ معن تفعادي احنصعار دور الإسعال يف
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اجلوانععب الس ياسع ية الضع ّيقة واعععامتد ابيق جوانةععه الإنسعانية واحلضععارية والعلميععة يف التكعوين الثقععايف ل ألفعراد وامجلاعععات
وخاصة يف تجال الرتبية والتعل م.
ّ
اإعادة الاعتةار للعقل العريب
ا ّإن العالية بني الفكر كنتاج معريف والعقل أكداة منتجة للفكر حتدّد ا ألمهية الةالغة للعقل يف مرشوع ابن نيب لةناء
إنساين" ،فا ّإن
احلضارة وإالا اكن النقد يف نظر فيلسوف أأملانيا ا ألشهر اإميانويل اكنط هو " أأ ّمه أأداة بناء عرفها العقل ال ّ
حاججنا ماسة لتفعيل العقل العريب وحشذ طاياته الفكرية حل ّل معضالت املمتع ورصد العيوب الثقافية ال ي حتول بيننا
وبني بناء أأمن حضاري لةدلاننا العربية .عىل حنو ما يدّمه طارق جحي يف كتابه نقد العقل العريب من رصد ملموعة من
العيوب الثقافية ال ي جيب أأن ّنطلع علهيا لتصحيح أأسلوب تفكريان املعارص ،نذكر مهنا :تقلّص السامحة يف تفكريان
املعارص،املغالة يف مدح اذلات ،ثقافة الالك الكبري،هامش املوضوعية املتأآلك ،الآخرون معنا أأ ضدّان ،الإيامة يف
املايض ،ضي الصدر ابلنقد،الاعتقاد املطل يف نظرية املؤامرة،التيه الثقايف ،ثقافة املوظفني ومتنيد الفرد 29ويه عيوب
ل تنأأى يف وايع ا ألمر عن تكل ال ي طرهحا ماكل بن نيب يف معاجلته ملشالكت احلضارة .
خامتة:
إساليم املعارص حملّقا خارج رسب احلضارة ،أأ جنح يريةا يف ا ألخذ بةعض أأس ةاهباّ ،عال مبا
وسواء أأظ ّل العامل ال ّ
جتود به الساحة الفكرية العربية من مشاريع ّنضوية حضارية شامةل ،مكرشوع بناء اإنسان احلضارة ملاكل بن نيب ،فا ّإن
رضورة العكوف عىل تشخيص أأعطاب تجمتعاتنا النامية بغية ايرتاح العالجات الفورية املس تقاة من ويح بيئجنا
حضاري شامل يوامه الانطالق من
وخصوصياهتا الثقافية واحلضارية بشلك عا  ،يد ابت واجبا مقدّ سا ألجل بناء أأمن
ّ
ترس يخ مبادئ الانامتء للهُوية العربية الإسالمية يبل الانفجاح عىل مننزات احلضارات ا ألخرى .فاحلضارة – كام أأكّد
ماكل بن نيب -ل ميكن اس تريادها من بدل لآخر رمغ اس ترياد ّ
لك منتجاهتا ومصنوعاهتا ،ألّنّ ا اإبداع وليست تقليدا أأو
استسالما وتةعية كام يظن اذلين يكجفون ابس ترياد ا ألش ياء ال ي أأجنةهتا حضارات أأخرى.
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قائمة اهلوامش:
 ينظر :العوملة مالها وماعلهيا  ،محمد عةد القادر حامت  ،الهيأأة املرصية للكجاب  ،مرص ،2005 ،ص 548تطورا طةيعيا واثبتا حنو عامل بال حدود "  ،ينظر حول مفهو العوملة  :ثقافة
 وهذا ل يتناىف مع التوصيف اذلي تعرف به العوملة ابعتةارها " ّالعوملة وعوملة الثقافة  ،برهان غليون  ،دار الفكر املعارص ،سوراي  ،ط ،2000 ،2ص . 21
 تداعيات العوملة الإعالمية عىل س يادة ادلّ ول  ،محمد يباييل  ،تجةل الآداب واللغات ،ع ،18جامعة أأيب بكر بلقايد ،اجلزائر،2001 ،ص200ومابعدها .
 وحيدث لكل حتت مس ّمى " اذلاكء امجلاعي" و " روح امجلاعة " عند الإنسان املعارص  ،عىل حنو ما يقرتحه الفيلسوف ا ألنرتوبولويج الفرنيسبيار ليفي  pierre livetأأس تال مادة اذلاكء امجلاعي ابجلامعة الفرنس ية ،حني يعرض دلور احلاسوب وش ةكة ا ألنرتنت يف اس تطاةل اخلالاي
العصةية اخلاصة ابدلماغ واجلسد ،مبا يفسح املال لإنتاج لاكء جامعي عاملي تتاكمل فيه القدرات ّاذلهنية يف عامل افرتايض مقولب ل ألدمغة،
مو ِّحد ألمناط التفكري ل تجال فيه للخصوصية الفكرية.
 مرشوع بناء اإنسان احلضارة يف فكر ماكل بن نيب الرتبوي ،حنو نظرية تربوية جديدة للعامل الإساليم املعارصّ ،عر نقيب ،اجلزائر  ،رشكةا ألصاةل للنرش  ،د.ط ،ص . 191
 يراجع حول ترمجة ماكل بن نيب سريته اذلاتية " مذكرات شاهد القرن " كام ينظر  :الفكر ادليين عند ماكل بن نيب ،اجلزائر،ادلار العامثنية ،ط ،2016 ، 1ص  95ومابعدها  .حيث يرض صاحبه اإىل ظروف ميالده بقس نطينة ألرسة حمدودة ادلخل عا  ، 1905وطةيعة تكوينه
الفكري يف
ادليين واللغوي يف الكجّاب ،و انتظامه بسكل املدرسة الفرنس ية ،و أأمه مؤلفاته ،وكثري من التفاصيل الشخصية ال ي صنعت تجده
ّ
حماوةل منه لتأأسيس مرشوع بناء اإنسان احلضارة .
 ينظر  :الفكر الرتبوي عند ماكل بن نيب ،حسني أآيت عيىس ،جسور للتوزيع والنرش ،ط ،2017 ،1ص . 9 سورة الرو  ،الآية . 22 or Educational psychology , Lectures for master 1 level , Naouel Abdelatifع1 Psychopedagogy
MAMI,Algeria edition DJITLI 2016 page 32
 لسان العرب  ،ابن منظور ،حت :ايرس سلامين أأبوشادي وتجدي فجحي الس يّد،مرص ،املكجةة التوفيقية ،ج ،1ص. 268تطورها ،حسني مؤنس،الكويت ،عامل املعرفة ،د.طن  ، 1978ص. 13
 احلضارة ،دراسة يف أأصول وعوامل يياهما و ّ مرشوع بناء اإنسان احلضارة يف فكر ماكل بن نيب الرتبوي ،حنو نظرية تربوية جديدة للعامل الإساليم املعارصّ ،عر نقيب ،ص138 املرجع نفسه  ،ص 139 نفسه ،ص138 نفسه  ،ص . 140 سورة الةقرة ،من الآية . 126 مرشوع بناء اإنسان احلضارة يف فكر ماكل بن نيب الرتبوي ،حنو نظرية تربوية جديدة للعامل الإساليم املعارصّ ،عر نقيب ،ص  184ومابعدها . مرشوع بناء اإنسان احلضارة يف فكر ماكل بن نيب الرتبوي ،حنو نظرية تربوية جديدة للعامل الإساليم املعارصّ ،عر نقيب ،ص  234وما بعدها . ع الفكر الرتبوي عند ماكل بن نيب ،حسني أآيت عيىس ،ص. 31 مرشوع بناء اإنسان احلضارة يف فكر ماكل بن نيب الرتبوي ،حنو نظرية تربوية جديدة للعامل الإساليم املعارصّ ،عر نقيب ،ص . 190 وف التقس  م الةنّايب لدلورة احلضارية اإىل مرحةل ما يبل احلضارة  ،ومرحةل احلضارة ،ومرحةل مابعد احلضارة  ،فا ّإن الإنسان نفسه خيضع لهذااملتفسخ حضاراي)
التقس  م ؛ حيث هناك اإنسان مايبل احلضارة ( اإنسان الفطرة)  ،اإنسان احلضارة( الإنسان املتاكمل) ،اإنسان مابعد احلضارة ( ّ
 ،ينظر  :مرشوع بناء اإنسان احلضارة يف فكر ماكل بن نيب الرتبوي ،حنو نظرية تربوية جديدة للعامل الإساليم املعارصّ ،عر نقيب ،ص 234
وما بعدها.
 املرجع  ،نفسه ،ص . 197المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.
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 ع الفكر ادليين عند ماكل بن نيب  ،الهادي محمد السعدي ،ص. 111 الفكر ادليين عند ماكل بن نيب  ،الهادي محمد السعدي،ص . 64 ينظر اخلصوصية ا ألدبية العربية يف عرص العوملة " نورية بن عدي .مقال منشور مبجةل أأعامل املؤمتر ادلويل السابع للغة العربية املنعقد ابلإماراتالعربية املتحدة _ ديب  ،املنعقد بني  21 / 17أأفريل  ، 2018ع ،7ص  170ومابعدها .
 الفكر ادليين عند ماكل بن نيب  ،الهادي محمد السعدي  ،ص 136 أأس ئةل الرتاث واحلداثة يف محمد عابد اجلابري ،رضا رشيف ،اجلزائر ،كنوز احلمكة  ،ط ،1018 ،1ص. 8 املرجع الساب  ،ص 12العريب؛ من عيوب تفكريان املعارص  ،طارق جحّي ،مرص،دار املعارف ،ط ،1ص  14ومابعدها.
 -نقد العقل ّ

قائمة املراجع:
 )1أأس ئةل الرتاث واحلداثة يف محمد عابد اجلابري ،رضا رشيف ،اجلزائر ،كنوز احلمكة  ،ط. 1018 ،1
العريب؛ من عيوب تفكريان املعارص  ،طارق جحّي ،مرص،دار املعارف ،ط.1
 )2نقد العقل ّ
 )3اخلصوصية ا ألدبية العربية يف عرص العوملة " نورية بن عدي .مقال منشور مبجةل أأعامل املؤمتر ادلويل السابع للغة العربية املنعقد ابلإمارات
العربية املتحدة _ ديب  ،املنعقد بني  21 / 17أأفريل  ، 2018ع.7
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 )5لسان العرب  ،ابن منظور ،حت :ايرس سلامين أأبوشادي وتجدي فجحي الس ّيد،مرص ،املكجةة التوفيقية ،ج.1
تطورها ،حسني مؤنس،الكويت ،عامل املعرفة ،د.ط . 1978
 )6احلضارة ،دراسة يف أأصول وعوامل يياهما و ّ
 )7مرشوع بناء اإنسان احلضارة يف فكر ماكل بن نيب الرتبوي ،حنو نظرية تربوية جديدة للعامل الإساليم املعارصّ ،عر نقيب ،اجلزائر  ،رشكة
ا ألصاةل للنرش ،ط .. 2017 ، 3
 )8الفكر ادليين عند ماكل بن نيب ،اجلزائر،ادلار العامثنية  ،ط.2016 ، 1
 )9الفكر الرتبوي عند ماكل بن نيب ،حسني أآيت عيىس ،جسور للتوزيع والنرش ،ط. 2017 ،1
 )10العوملة مالها وماعلهيا  ،محمد عةد القادر حامت  ،الهيأأة املرصية للكجاب  ،مرص.2005 ،
 )11ثقافة العوملة وعوملة الثقافة  ،برهان غليون  ،دار الفكر املعارص ،سوراي  ،ط.2000 ،2
 )12تداعيات العوملة الإعالمية عىل س يادة ادلّ ول  ،محمد يباييل  ،تجةل الآداب واللغات ،ع ،18جامعة أأيب بكر بلقايد ،اجلزائر.2001 ،
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احملور الثاني :تقنيات العمل والتعليم والتكوين يف جمال

احملور الثاني :تقنيات العمل والتعليم والتكوين يف جمال
(اهلندسة املعمارية ،اهلندسة االلكرتونية ،اهلندسة
احلاسوبية ،اإلدارة ،القضاء…) لتحقيق األمن احلضاري
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العياشي ادراوي.…………… د. ……………………..األمن التعليمي شرطٌ للبناء احلضاري
األمن التعليمي شرطٌ للبناء احلضاري؛ أهمية املقاربة التواصلية يف احلد من
.العنف وحتقيق األمن التعليمي املفْضي إىل التميّز واإلبداع
Edecational security is a prerequisite for civilisation: the
importance of a communication aproach in reducing violence and
achieving educational security leading to excelence and creativity.

العياشي ادراوي.د

. املغرب. وجدة. جامعة محمد ا ألول،أأس تال التعل م العايل
: ملخص
 ل يَ ْ ُمك ُن يف املقارابت العقابية- وف التصور اذلي تصدر عنه هذه الورية عىل ا أليل- إان التعامل ا ألمثل مع اإشاكلية العنف يف الةيئة التعلميية
 لكل أأنه من ا ألجدر يف هذا الإطار اإعادة النظر يف أأساليب وطرق التواصل املتةعة يف.الزجرية وإامنا ينبث من "املقاربة التواصلية" بأأبعادها اخملتلفة
الطالب واهامتماته وانشغالته/ ومع توهجات التلميذ،مؤسساتنا التعلميية من خالل تكييفها مع منط العرص وحاجات املمتع و أأولوايته وطموحاته من جانب
 ومزيد ًا من صور الالَّمبالة والإعراض ال ي،  بدل التعويل عىل منط القمع والقهر اذلي ل يُ َودل اإل مزيد ًا من مظاهر العنف والانتقا،من جانب أآخر
.يةدهيا املتعلمون يف اكفة الاجتاهات اكحججاج عىل الوضع غري السل م اذلي يتواجدون فيه
عىل هذا ا ألساس س تحاول الورية ايرتاح منظور مغاير متام ًا للمقاربة الز ْجرية العقابية يف التعامل مع اإشاكلية العنف وتعزيز ا ألمن التعلميي؛
 ويسعى لزرع الثقة والطمأأنينة بني،منظور يمتثل يف الهنج احلواري التواصيل؛ مبا هو َم ْ َزنع يراهن أأساس ًا عىل خل التفاعل الإجيايب يف الوسط التعلميي
 وبناء، وتمنية اذلهنيات، وتفعيل املشاعر الإجيابية، ونرش التفكري احلي املنتج،خمتلف الفاعلني يف املال من خالل ترس يخ سلواكت التفامه والتعاون
 وما شابه لكل مما يساعد عىل بناء، وغري هذا مما يسامه يف حتويل الطاية السلةية للمتعلمني اإىل طاية اإجيابية ت َُرصف اجهتاد ًا وعطا ًء وإاجناز ًا،الايجدار
. و أأداة لها يف الآن نفسه-  مبعناها العا-خشصية املتعمل وجيعلها حموراً أأساس يا للتمنية
Summery
The best way to deal with the problem of violence in the educational environment at least as envisaged in this paper - does not lie in restraining punitive approaches, but
rather from the "communicative approach" in its various dimensions. In this context, it is
better to reconsider the methods used in our educational institutions by adapting them to
the logic of the times and the needs, priorities and aspirations of the society, on the one
hand. and with the attitudes of the student and his concerns and preoccupations on the
other hand, rather than relying on the logic of oppression and oppression that is not
born. But there are more manifestations of violence and revenge, and more forms of
indifference and symptom by the educated in all directions as a protest against the
improper situation they are in.
On this basis, the paper will attempt to propose a completely different perspective on
the punitive restraining approach in dealing with the problem of violence and enhancing
educational security; a perspective in the communicative dialogue approach; By
consolidating behaviors of understanding and cooperation, spreading productive living
thinking, activating positive emotions, developing mindsets, building competence, etc.
This contributes to converting the negative energy of learners into positive energy that is
spent diligently, giving and accomplishing, and the like. What helps to build a learner's
personality and makes it a key focus of Tnumeih- sense Am- tool in the same now.
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تقديم:
لقد صار من املأألوف عند اإاثرة "اإشاكل ا ألمن" ومقاب ه "سؤال العنف" يف املؤسسات التعلميية أأ ْن تكون
املقرتحة والإجاابت املقدمة ل خترج عن نطاق املقارابت الز ْج ِرية والإجراءات الر ْد ِعية ،سواء يف لكل املادية مهنا
احللول َ
أأو املعنوية .واحلال  -كام تدل عىل لكل العديد من الويائع -أأن هذا املسكل يف التعاطي مع "مشلك ا ألمن" مل يكن أأبد ًا
مسلاكً موفق ًا ول اخجيار ًا فعا ًل لس ةبني اثنني :أأوهلام؛ أأن العنف ل يُدفع ابلعنف ،ألنه ظاهرة نفس ية مجأأصةل يف غريزة
الإنسان ،ول ميكن القضاء عىل الغريزة ابملطل ؛ ذلكل حىت اإلا حصل ويُ ِمع العنف واخجفى يف الظاهر فاإنه اإما أأن يةقى
اكمن ًا يف الشعور فَ َي َتحني الفرصة لإعادة الظهور ،ما مل تَ ُزل ا ألس ةاب ال ي دعت اإليه .وإاما أأنه يُ ْك َب ُت يف الالشعور وابلتايل
يد يتفنر يف أأية حلظة .واثنهيام؛ أأن العنف ل يُدفع عىل الْ َف ْور ،ألن هل أأس ةا ًاب مجعددة وجتليات خمتلفة مما جيع ه ُم ِتسامً
خباصي ي "التعقيد" و"الامجداد" ،ومن مثة صعوبة التحُك الفوري فيه ،واس تحاةل الس يطرة الرسيعة عليه.
َْ
وإالا تةني أأن العنف  -يف الوسط التعلميي حتديد ًا -ل يُدفع ابلعنف ول يُوا َجه به ،ل ِز أأن يُتبع يف دفعه ومواهجته
الطري غري العنيف؛ أأي الطري اذلي ينايف خيار العنف والقمع ،وخيالف أأسلوب الشدة والقوة ،ألنه الاخجيار اذلي
حيفظ للمؤسسة التعلميية يميهتا ومتزيها ودورها من هجة ،وحيق من النتاجئ الإجيابية ما ل ميكن أأن يتحق يف غريه ،من
هجة اثنية .وليس هذا الطري سوى طري التواصل واحلوار .مفعلو أأنه حيامث ُوجد احلوار والتواصل فال عنف ،وحيامث
ُوجد العنف فال حوار ول تواصل.
ومعىن هذا أأن احلل ا ألمثل -وف التصور اذلي تصدر عنه هذه الورية عىل ا أليل -ملاهبة معضةل العنف يف
الةيئة التعلميية ل يَ ْمكُ ُن يف املقارابت العقابية الزجرية وإامنا ينبث من "املقاربة التواصلية" بأأبعادها اخملتلفة .لكل أأنه من
ا ألجدر يف هذا الإطار اإعادة النظر يف أأساليب وطرق التواصل املتةعة يف مؤسساتنا التعلميية من خالل تكييفها مع
منط العرص وحاجات املمتع و أأولوايته وطموحاته من جانب ،ومع توهجات التلميذ/الطالب واهامتماته وانشغالته من
جانب أآخر ،بدل التعويل عىل منط القمع والقهر اذلي ل يُ َودل اإل مزيد ًا من مظاهر العنف والانتقا  ،ومزيد ًا من صور
الالمبالة والإعراض ال ي يةدهيا املتعلمون يف اكفة الاجتاهات اكحججاج عىل الوضع غري السل م اذلي يتواجدون فيه.
مضن هذا ا ألف تتوىخ هاته الورية التويف -أأو ًل -عند مفهو العنف يف بُ ْعدَ يْه العا واخلاص مع اإبراز
خصوصيته  -وخطورته يف الآن نفسه -يف الفضاء التعلميي .وحتدد  -اثني ًا -أأمه أأس ةاب الظاهرة وعواملها ،املةارشة مهنا
وغري املةارشة ،كخطوة لزمة للوعي هبا ومن مثة مواهجهتا ومعاجلهتاِ .لي ُْستَثْ َم َر لك لكل  -اثلث ًا -يف ايرتاح منظور مغاير متام ًا
للمقاربة الز ْجرية العقابية يف التعامل مع اإشاكلية العنف وتعزيز ا ألمن التعلميي؛ منظور يمتثل يف الهنج احلواري التواصيل؛ مبا
هو َم ْ َزنع يراهن أأساس ًا عىل خل التفاعل الإجيايب يف الوسط التعلميي ،ويسعى لزرع الثقة والطمأأنينة بني خمتلف الفاعلني
يف املال من خالل ترس يخ سلواكت التفامه والتعاون ،ونرش التفكري احلي املنتج ،وتفعيل املشاعر الإجيابية ،وتمنية
اذلهنيات ،وبناء الايجدار ،وغري هذا مما يسامه يف حتويل الطاية السلةية للمتعلمني (ال ي تُرصف يف الغالب عىل شلك
وعطاء وإاجناز ًا ،وما شابه لكل مما يساعد عىل بناء خشصية
انكفاء وانفعال وانتقا وعنف) اإىل طاية اإجيابية ت َُرصف اجهتاد ًا
ً
املتعمل وجيعلها حمور ًا أأساس يا للتمنية -مبعناها العا  -و أأداة لها يف الآن نفسه.
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 .1يف مفهو العنف والعنف املدريس:
لشك أأن احلديث عن مفهو العنف سواء يف بعده العا الشامل أأو يف بعده اخلاص احملدد يقجيض ،من مضن ما
يقجضيه ،الابتعاد ما أأمكن عن التصورات الاخزتالية ال ي يه يف حقيقهتا متثالت اإيصائية ضيقة لكوّنا حمدودة ا ألف
أأحادية التوجه ،تس تدعى جانة ًا يف التحليل (حتليل ظاهرة العنف) وتُقصيي جوانب عديدة ،كام أأّنا تس تحرض عام ًال يف
التفسري وتةعد عوامل كثرية ا ألمر يفيض اإىل نتاجئ انيصة وخالصات سطحية تفجقر اإىل العم املطلوب والاتزان الالز ،
عىل حنو ما هو عليه احلال مثال يف املقارابت النفس ية الرصفة أأو املقارابت الاجامتعية أأو القانونية احملضة.
والا اكن لكل كذكل فاإن املنطل ا ألنسب فامي يةدو للنظر يف مفهو العنف والايرتاب منه كظاهرة حتتاج لدلراسة
والتحليل والتفسري هو املنطل اذلي يستند اإىل أأكرث من حقل معريف ويس تفيد من أأكرث من تجال علمي وف رؤية
تاكملية تتيح النظر اإىل املوضوع من زوااي مجعددة ومرجعيات خمتلفة جتمع بني النفيس والاجامتعي والقانوين والفلسفي
واملعريف وما شابه ،تةعا لطةيعة مفهو العنف املركةة املعقدة .فهو من حيث حقيقجه اإما عنف فطري أأو مكتسبُ ،مقَنع
أأو مكشوف ،مادي أأو رمزي .وهو ابعتةار تجالت َجتليه وظهوره وانكشافه يد يكون عنفا اجامتعيا أأو اإعالميا أأو دينيا
أأو يانونيا أأو خطابيا أأو تعلمييا مدرس يا.
وعليه فجةعا لنوعية حقيقجه وطةيعة املال اذلي يرتةط به يطغى فه ٌم عىل فهْم وتمتزي زاوية نظر عىل أأخرى .ومعىن
هذا بالك أآخر أأن مفهو العنف املكتسب يف املال الاجامتعي يتعني أأل ت َُطة عليه نفس أآليات التحليل و أأدوات
التعريف والتفسري ال ي يُتعامل هبا مع مفهو العنف املقنع يف املال التعلميي املدريس مثال .ولهذا فاإن درجة خطورة
السلوك العنيف ل تتحدد يف طةيعته من حيث هو ممارسة عنيفة عدوانية وإامنا تتحدد يف الغالب ا ألمع حبسب املال اذلي
يظهر فيه هذا السلوك ويُ َامرس .وذلكل فالفعل العنيف اذلي حيدث مثال يف املال العا (سوق أأو ساحة ّعومية)  -وإان
اكن من حيث املةد أأ مرفوض ًا كسلوك عنيف -رمبا يةدو أأيل خطورة و أأخف تأأثري ًا من لكل الفعل اذلي يقع داخل الفضاء
املدريس واجلامعي من حيث هو تجال للمعرفة والفكر والرتبية والتثقيف؛ أأي مبا هو وسط تربوي تعلميي هل حرمجه
و"يدسيجه" ،وهل ماكن ُته املمزية ومزنل ُته املعتربة عند اجلاهل يبل املتعمل ،وعند العا يبل اخلاص .وابلتايل يُفرتض أأن
يكون تجال ُتسودُه عاليات منولجية يواهما الانضةاط العا والاحرتا املتةادل بني خمتلف الفاعلني تالميذ وطلةة
ومدرسني وإاداريني وغريمه.
ول أأدل عىل ما نذهب اإليه يف هذا املقا أأن العديد من ادلراسات وا ألحباث ال ي اختذت من موضوع العنف
املدريس موضوعا لها مل تمتكن من متيزيه عن مفهو العنف مبعناه العا اإل من خالل اإضافة خمصص ْوصفي (يف الوسط
املدريس أأو يف الوسط التعلميي) مما يعين مرة أأخرى أأن حقيقة العنف وخطورته ل حيددهام شلكه أأو نوعه وإامنا تتحددان
أأساسا يف عاليهتام ابملال والس ياق.
يقول صاحب "املعنم الفلسفي" مجيل صليةا يف هذا الصدد ُم َعرفا مفهو العنف" :هو عةارة عن سلوك مجعمد
يوجه حنو هدف ما ،وهو مقابل للرف واللني ومرادف للقسوة والشدة .ذلا فلك فعل شديد خيالف طةيعة اليشء ويكون
مفروضا عليه من اخلارج هو مبعىن ما فعل عنيف"  .فالعنف هنا هو " ُم ْطل " العنف ليس فيه مس توايت أأو درجات
()1

()1

مجيل صليةا ،)1982(،املعنم الفلسفي ،دار الكجاب اللةناين ،بريوت ،لةنان ،ج  ،2ص.112:
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وغري مجعني بشلك أأو تجال ،ومن مثة فهو يابل ألن ينسحب عىل خمتلف املامرسات العنيفة برصف النظر عن تجال
خمصوص أأو س ياق حمدد .ولهذا جند يف املقابل ابحث ًا أآخر ،وهو مصطفى جحازي ،عندما حياول وضع حتديد ملفهو
"العنف املدريس" يس تعري للُك التعريف املتداول ويقو ابلترصف فيه وختصيصه عىل حنو جيع ه مناس ةا لس ياق املوضوع
موافقا ملقجضياته .يقول" :العنف املدريس هو لك خطاب أأو فعل مؤ ٍل أأو مدمر يقو به فرد أأو جامعة ما ضد فرد أأو
جامعة أأخرى يف املال التعلميي"  .ويعرفه ش ْيدل ْر يائال" :العنف املدريس هو السلوك العدواين ،لفظيا اكن أأو غري لفظي،
ماداي أأو معنواي ،جتاه خشص أآخر يقع داخل حدود املدرسة" .سواء يف لكل ما حيدث بني التالميذ والطالب فامي بيهنم
أأو ما يتجىل يف شلك اعتداءات عىل املدرسني من يبل من يتو ْلون تعلميهم وتدرس هيم ومرايبهتم لسبب من ا ألس ةاب،
ودلاعٍ من ادلواعي كام سيجوحض يف الصفحات القادمة.
()1

()2

املامرس يف الوسط التعلميي و أأبشع صوره ابلنظر اإىل ما
وهذا المنط من العنف يشلك ل حماةل أأفدَ َح أأمناط العنف َ
حيمل من دللت و أأبعاد ،وما يعكس من أأزمات ومأآزق تقجيض طرح أأكرث من اس تفها خبصوص أأس ةاب الظاهرة
وخباايها من هجة ،وحول هوية وطةيعة هذه املؤسسة التعلميية (مدرسة/جامعة) من هجة أأخرى ،مب َ ْن وما فهيا ،ال ي
حتولت بشلك مفاجئ من منارة للعمل والهتذيب وا ألمان اإىل ماكن للسلواكت العنيفة واملامرسات العدوانية .هل هو
جتاوز غري محمود من طرف املتعلمني أأ لكل مؤرش
انقالب يف ُسمل الق م ،أأما تقصري يف املها واملسؤوليات؟ هل هو ُ
طةيعي يدل عىل رضورة مراجعة املؤسسة التعلميية ذلاهتا؛ برامج ومناجه و أأساليب تواصل؟ مبعىن هل م ْمكَن اخللل يف
املتعمل أأ ْ يف فضاء التعمل؟ وإالا ثبت فرض ًا أأن اخللل يف املتعلمني هل يصح أأن تكون املقاربة الزجرية العقابية يه احلل
ا ألمثل؟
ل خيفى أأن حماوةل الإجابة عن هذه الإشاكلت ميكن أأن تمت وف أأكرث من منظور واستناد ًا اإىل أأكرث من
منطل  ،اإل أأن املنط اذلي حيُك تصور هذه الورية جيعلها تتبىن دعوى خمصوصة مفادها أأن الإشاكل ا ألساس اذلي
تعانيه مؤسساتنا التعلميية هو اإشاكل تواصيل ابمجياز ،وابلتايل فاإن ما يطفو عىل سطح هذه املؤسسات من سلواكت
عدوانية وممارسات عنيفة ليست اإل ُردُو َد أأفعال يد نقول اإّنا طةيعة من مجعمل (تلميذ /طالب) القرن الواحد والعرشين
مبواصفاته ورهاانته وطموحاته؛ أأي من مجعمل ليس يف حا َج ٍة اإىل من يلقنه وينقل املعرفة اإليه ويتسلط عليه ويتجاه ه،
بقدر ما هو حمتاج اإىل من يفهمه ويتواصل معه ويوهجه ويعرتف به.
مفن املعلو املؤكد أأن العنف "يةقى الوس يةل ا ألخرية يف يد الإنسان ل إالفالت من مأأزيه ومن خطر الانداثر ادلاخيل
اذلي يتضمنه هذا املأأزق .والعنف هو السالح ا ألخري للتصدي مبارشة أأو مداورة للعوامل ال ي يعتربها مس ئوةل عن هذا
التةخيس الوجودي اذلي حل به .العنف هو لغة التخاطب ا ألخرية املمكنة مع الوايع ومع الآخرين ،حني حيس املرء
ابلعنز عن اإيصال صوته بوسائل احلوار العادي .وحني ترتخس القناعة دليه ابلفشل يف اإيناعهم ابلعرتاف بكيانه ويميته.
والعنف هو الوس يةل الأكرث ش يوعا لتننب العدوانية ال ي تدين اذلات الفاشةل بشدة ،من خالل توجيه هذه العدوانية اإىل

()1
()2

مصطفى جحازي ،)2001( ،عمل النفس والعوملة :رؤي مس تقبلية يف الرتبية والتعل م .املركز الثقايف العريب ،بريوت  ،ص.197 :
أأمارتيا صن ،)2008(،الهوية والعنف؛ ومه املصري احلمتي ،سلسةل عامل املعرفة ،العدد  ،352امللس الوطين للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،ص .19 :

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

األمن التعليمي شرطٌ للبناء احلضاري ……………. ……………………..د.العياشي ادراوي

اخلارج بشلك مس متر أأو َد ْوري ،ولكام جتاوزت حدود الاحامتل الشخيص .العنف اإلن يظل موجود ًا دامئا ما دا أأن
هناك مأأزيا وجوداي ميس القمية اذلاتية ،ووضعية مودلة للتوتر ادلاخيل" .
()1

ومعىن هذا أأن الترصفات العنيفة ال ي يةدهيا املتعلمون داخل املؤسسات التعلميية ،فجتحول من فضاءات للحوار
وا ألمان اإىل فضاءات للرصاع واخلوف ،ليست مظاهر خلصائص "مطةوعة" يف نفوسهم كام يتصور الةعض خطأأً وإامنا يه
حالت " َم ْصنوعة" ،أأي أأّنا ليست أأفعال يف حد لاهتا وإامنا يه "ردود أأفعال" تس تلز الةحث عن عللها وأأس ةاهبا يف
احمليط التعلميي للمتعمل وليس يف لاته وخشصيته.
 .2يف أأس ةاب العنف املدريس وجتلياته:
انسجام َا مع طةيعة الرؤية ال ي توجه هذه الورية يتعني  -كام س ة الةيان -أأن حناول رصد مسببات ظاهرة العنف
وتشخيصها يف الةيئة التعلميية وليس يف لات املتعمل أأو ًل ،وابس تحضار مجةل يف العنارص املودلة للظاهرة وليس استناد ًا
عىل عنرص بعينه اثنيا ،ألن من شأأن لكل أأن يشلك يصور ًا يف التحليل والنظر وحتنامي للفهم والتفسري .وإالا اكن لكل
كذكل فاإن يف مقدمة العنارص ال ي يلز الرتكزي علهيا يف هذا الإطار ومقاربهتا مقاربة حتليلية نقدية ،وال ي نعتربها أأكرث
فاعلية وتأأثريا يف توليد السلواكت العنيفة عند املتعلمني أأمران اثنان :أأوهلام العالية التسلطية يف الوسط املدريس .واثنهيا:
طةيعة الةيداغوجيا املعمتدة يف النظا التعلميي .
أأول ،العالية التسلطية يف الوسط املدريس:
لقد صار من بدهييات ا ألمور أأن املؤسسات الرتبوية التعلميية  -ل ألسف -ل ختلو من يسط وافر من املضمون
القمعي ،إا ْل متثل هذه املؤسسات دور السلطة الضابطة والناظمة .ب َ ْيد أأن تضخم اعتةارات السلطة حتت لرائع اخلش ية
من امل ُ ُيوعة يف العملية التعلميية تفامق املشلكة ابنس ياق تكل املؤسسات لس تخدا أأساليب و أأدوات القمع املادية مهنا
واملعنوية .فالعديد من املدرسني يف املدارس واجلامعات يعتربون لكل وس يةل هامة ورادعة لس تعادة النظا وفرض
الانضةاط .ذلا تتوارى خلف هذا املشهد امل ُ ْفعم ابلقوة والتسلط ثقافة احلوار واحرتا الر أأي وحتل حملها ا ألوامر والنوايه
الصارمة ال ي ل تعةأأ حبدود كرامة املتعمل ول بطةيعة نفسيجه وخشصيته .ول شك أأنه "عندما تتكرر هذه ا ألساليب املُغَيةة
لثقافة احلوار واملس ت ْح ِرضة لفكر القمع وإاساكت الآخر ومصادرة حقه يف التعةري عن الر أأي يتأأسس حيهنا نظا ُ تفكري
عدواين أأيَل ما يمتزي به أأنه يس تثين الآخرين من حقويهم وحيرهمم مهنا ،فيثور علهيم عندما يكون يادر ًا عىل لكل ،وميارس
العدوانية عىل الغري بال رادع .فعندما ينشأأ ا ألفراد يف مناخ تربوى ٍ
ياس يفقدون الإحساس ابلكرامة الإنسانية .ويعيدون
اإنتاج ) (Reproductionالعنف والقمع مع غريمه ألن جرعات القمع ال ي اخزتنوها يف نفوسهم حتدد طريقة تفكريمه
وسلوكهم مع الغري" .
()2

ب َتبَني هذا يتبني أأن السلواكت العنيفة يف املال التعلميي ل تعدو أأن تكون أأفعال انعاكس ية تعرب عن اخجالل ّعي
يف العالية الرتبوية بني ا ألس تال واملتعمل (الطالب/التلميذ) من هجة ،وتعرب من هجة أأخرى عن أأزمة تواصل ّعيقة بني
طرفني أأساس يني يف املال .فال شك أأن سلطة املدرس تعترب من أأكرث منالج السلطة تأأثريا يف حياة املتعلمني وترشط اإىل
( )1مصطفى جحازي ،)2001( ،التخلف الاجامتعي  ،مدخل اإىل س يكولوجية الإنسان املقهور .املركز الثقايف العريب ،ادلار الةيضاء ،ص. 115 :
( )2محمد العليوات ،)2016( ،تأأمالت يف نظا التفكري ،مركز الةحوث وادلراسات الإسالمية ،الفالح للنرش والتوزيع ،بريوت ،ص95-94 :
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حد كةري اس تجابهتم ،حا ًل ومس تقب ًال ،خملتلف أأنواع السلطة ال ي يتعاملون معها ،وحتدد ابلتايل طةيعة ممارساهتم للسلطة
يف عالياهتم الاجامتعية اخملتلفة ،سواء داخل الوسط التعلميي أأ خارجه.
والسلطة يف الوسط التعلميي اإما أأن تكون سلطة دميقراطية  -وهذا هو املطلوب -تستند عىل الانضةاط اذلايت
للمتعلمني حبيث يصةح النشاط الرتبوي ابلنس ةة هلم فرصة للتحرر والمنو والتفجح ومناس ةة لإعدادمه ل إالسها يف بناء املمتع
ادلميقراطي والتفاعل اإجيااب معه ،ويكون املدرس يف هذه احلاةل س ندا فكراي ووجدانيا هلم ومنةعا للتعاطف معهم ،حبيث
تُفهم وتُقبل موايفهم وسلواكهتم ُوحترت خشصيهتم  .وإاما  -عىل العكس -أأن تكون سلطة أأساسها الاستبداد والتسلط
والقمع ،هدفُها تدجني التالميذ والطلةة وتدع م راكئز النظا الرتبوي والاجامتعي التقليدي ،واحلفاظ عىل عاليات
الس يطرة واخلضوع السائدة فيه مع لك ما يد يرتتب عن لكل من أآاثر سلةية عىل منو املتعلمني العقيل والوجداين
والاجامتعي وعىل تعلمهم وتكويهنم وعالياهتم الاجامتعية والإنسانية عامة .
()1

وليس أأيل تكل النتاجئ السلةية أأن يقع املتعمل فامي يسمى يف عمل النفس الاجامتعي ب "الامتيه مع املتسلط" اذلي
املامرس عليه،
يشلك واحد ًا من املظاهر الةارزة يه سعي الشخص املقموع حلل مأأزيه الوجودي والتخفيف من الضغط َ
والتةخيس اذلايت اذلي يلح به من جراء وضعية القهر والرضوخ اذلي يعيشها .ذلا يزنع ما أأمكن اإىل تقمص دور
املتسلط املعتدي مس تعري ًا صفاته وخصائصه فيتحول من اكئن همدد (بفجح ادلال) اإىل اكئن همدد (بكرس ادلال) وخميف.
مرور من ادلور الفاتر العاجز اإىل ادلور الفعال هبدف الوصول اإىل استيعاب أأحداث مؤملة أأو أأحاسيس سلةية.
ويف لكل ٌ
ويف"لك حالت الامتيه ابملتسلط ( أأو املعتدي) حيدث يلب يف ا ألدوار؛ تتحول الضحية اإىل معت ٍد من خالل نقل دور
الضحية أأو وضعيهتا اإىل خشص أآخر يُفرض عليه ادلور املزجع ،ويصةح موضوعا للتشَ في من انحية ،وللتنكر من اخلوف
من انحية اثنية .و أكنه يقول :أأان ل أأخاف ،أأان ُأخيف .هو َخي ُاف ،أأان ُأخي ُفهُ" .اإن العدوانية اإلن يه تعةري عن احلقد
الاكمن يف اذلات املقهورة أأمدا طويال ،وما مل ْجي ِر طردها اإىل خارج اذلات عرب افجعال املعارك والشجارات ميكن أأن
لى كةريا للكينونة لاهتا .ولهذا فالعنف الرمزي أأو املادي اذلي يوا َجه به املتعمل يف بيئة ادلارسة يسبب عنده نوعا
تسبب أأ ً
من اخليةة والانكسار ويشحنه بطاية سلةية يتأألى مهنا احمليط يبل اذلات.
()2

()3

وليس خيفى يف هذا الإطار أأنه حتت ضغط املشالك املتعددة ال ي تنجنها العالية الرتبوية داخل ياعات ادلروس
واحملارضات أأحضى الهاجس ا ألساس للعديد من املدرسني بعد هاجس نقل املعرفة هو فرض الانضةاط والنظا داخل
فضاءات التعل م إال "تمت مرايبة ومقع املتعلمني برصامة ،ولكل هبدف احلفاظ عىل جو مناسب لس تقبال خطاب ا ألس تال"
عىل تعةري مجيل الساملي .ول شك أأن هذا الهاجس عندما يس تحُك بعقليه املدرس جيعل من "الانضةاط التسلطي"
اذلي يَفرض فيه الطاعة واخلضوع واحرتا القواعد من خالل القهر والتعسف أأولوية ا ألولوايت بل وغاية يف حد لاته .ذلا
يتحول املدرسون مبعىن من املعاين اإىل "حراس أأ ْمن" مهه ُْم ا ألساس احلفاظ عىل النظا داخل فضاء التدريس و أأن تكون
أأيساهمم هادئة ،و أأن يكون املتعلمون منصتني منضةطني .وهذا املشلك يشغلهم لرمبا – عىل حد تعةري عائشة بلعريب-
أأكرث مما يشغلهم مشلك تلقي الرساةل املنقوةل واستيعاهبا .فهيدرون يف لكل طايهتم وطايات املتعلمني اجلسدية والنفس ية
()4

()1
()2
()3

محمد مومن ،)2016( ،بيداغوجيا النظا التعلميي املغريب ،دار الثقافة ،ادلار الةيضاء ،ص.10-9 :
مصطفى جحازي ،التخلف الاجامتعي ،مرجع ساب  ،ص.125-124 :
صاحب الربيعي ،)2007( ،سلطة الاستبداد واملمتع املقهور ،دار صفحات لدلراسات والنرش ،دمش  ،سوراي ،ص.70 :
Salmi , j .(1985) , Crise de l’enseignement et reproduction social au Maroc , Casablanca, Edition Maghrébines , p : 101.
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والفكرية ال ي من املفروض استامثرها يف حتقي أأهدافهم املشرتكة .ويمت اإهامل تعمل ومنو وتكوين التالميذ والطلةة ابعتةارها
الغاايت السامية للفعل الرتبوي التعلميي .
()1

مما س ة ميكن تقرير نتيجة أأساس ية ويه أأن معظم السلواكت العدوانية العنيفة "غري السوية" ال ي تصدر عن
املمتدرسني ليست اإل نتيج ًة طةيعي ًة للكيفية والطريقة ال ي يُعاملون هبا وللعاليات املتسلطة واحملةطة ال ي يعانونون مهنا.
وعليه مفثل هذه السلواكت ل تعدو كوّنا يرشة خارجية ل تعكس يف يشء الطةيعة احلقيقية لشخصية املتعمل ،تكل
وجر ْز "اإن الطةيعة ا ألصلية ل إالنسان يه يشء
الطةيعة ال ي تظل يف مس تواها الأكرث ّعقا جديرة ابلثقة .فكام يقول ْاكر ْل ُر ْ
ل ينبغي أأن خنافه ،بل ينبغي أأن نعمل عىل حتريره بأأن نرتكه يعرب عن لاته بطريقة مسؤوةل"
()2

استناد ًا اإىل هذا جيوز القول اإن ا ألسلوب التعلميي املرتكز عىل القمع والتسلط هو أأسلوب أأيل ما ميكن أأن يوصف
به كونه يعمل عىل طمس "اذلات ا ألصلية" للمتعمل يف مقابل تمنية  -ابملعىن السليب" -اذلات الزائفة" ،مما خيل عنده
حاةل من "الاغرتاب عن اذلات" حسب تعةري اإيريك فرو ) . (Erich Frommواملقصود ابلغرتاب ها هنا "منط من
التنربة يعيش فهيا الإنسان نفسه كغريب ،وميكن القول اإنه أأصةح غريةا عن نفسه ألنه مل يعد يعيش نفسه مكركز لعامله
وكخال ألفعاهل وكصانع لآماهل ،بل اإن أأفعاهل ونتاجئها تغدو ب َيد من يتسلطون عليه"  .وهبذا الاعتةار فاإن الكثري من
املامرسات العدوانية ال ي يةدهيا املتعلمون داخل فضاءات التعل م والتكوين ما يه اإل أأفعال القصد مهنا حتط م "اذلات
الزائفة" املفروضة وجتاوزها حنو اس تعادة "اذلات ا ألصلية" ال ي ل تتحدد بيشء يدْ َر َما تتحدد ابحلرية والتفرد وتأأكيد
"ا ألان" مضن امجلاعة ال ي تنمتي اإلهيا.
()3

ويبل الانهتاء من احلديث عن "العالية السلطوية" داخل الفضاءات التعلميية لبد من الإشارة اإىل أأن هذا المنط
من العالية ل جيسده فقط املدرسون (يف مقابل املتعلمني) ،وإامنا ل إالدارة الرتبوية نصيب كةري من اإنتاج القمع وممارسة
التسلط ولكل من خالل اإغالق ابب احلوار والتواصل الإجيايب مع التالميذ والطلةة مثال ،أأواختال يرارات ل تساعد عىل
خل الةيئة املناس ةة للتحصيل وإاثةات اذلات.
اثنيا :طةيعة الةيداغوجيا املعمتدة يف النظا التعلميي:
ليس مثة شك يف أأن الةيدغوجيا املتةعة يف مؤسساتنا التعلميية يه يف بعدها العا "بيداغوجيا تقليدية" تمتزي من
انحية هبمينة ا ألسلوب الإلقايئ التلقيين اذلي يمتحور حول املعرفة مبا يه غاية يصوى للفعل الرتبوي التعلميي ،وحول
املدرس ابعتةاره مالاك لهذه املعرفة ومصدرا أأساسا لها ،يف مقابل هتميش املتعلمني واعتةارمه تجرد مجلقني سلةيني
للمحتوى املعريف اذلي يقدمه ا ألس تال ،وابلتايل الرتكزي عىل احلفظ والاسرتجاع (التذكر) ،مع اإغفال ش ةه ات للقدرات
واملهارات العقلية ا ألخرى (ال ي يه ا ألساس يف التعل م والتكوين) من يبيل النقد والتحليل والإبداع والاعرتاض
والاخجالف ،اإخل .كام تمتزي هذه الةيداغوجيا من انحية أأخرى هبمينة الطابع اللفظي والتنريدي وانهتاهجا لطريقة "التعل م
اجل َ ْمعي" ال ي يُتعامل ِوفْقها مع املتعلمني بنفس الطريقة والإيقاع و أكّنم جامعة مججانسة لك التجانس ليس بني عنارصها
أأية فوارق عقلية واجامتعية ووجدانية.
()1
()2

محمد مومن ،بيداغوجيا النظا التعلميي ابملغرب ،مرجع ساب  ،ص. 160:
املرجع نفسه ،ص.228 :
Fromm. E. (1962). The sane society. Holt. Rinehart and Winston. New York. P: 120.
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ول خيفى أأن "همينة الطريقة التلقينية -الإلقائية عىل بيداغوجيا النظا التعلميي املغريب تنجج عهنا عوايب وخمية
ابلنس ةة للتالميذ (والطالب) كام ابلنس ةة للمدرسة واملمتع املغر ْبيني .ومن أأمه هذه العوايب تضييقها عىل حرية املتعلمني
يتلقونه اإىل أأعامق خشصيهتم وحتوهل اإىل مقو جوهري لها ،فضال عن خلقها
وتنشئهتم عىل السلةية والتةعية ،وعد نفال ما ْ
مناخا سوس يووجدانيا سلةيا داخل الفصول ادلراس ية مودلا للرشود والالمبالة والفوىض ،وعد اس تجابهتا للكثري من
احلاجات النفس ية الاجامتعية للمتعلمني"
()1

وبناء عليه فاإن ظاهرة العنف يف الوسط املدريس  -كام يقول أأمحد أأوزي -ليست سوى تعةري عن انفجار وضع
تربوي غري سل م ،وضع يفجقر اإىل أأسس موضوعية تليب حاجات املتعمل .فأأساليب التدريس واملقررات ادلراس ية وغياب
ينوات التصال بني املدرسة /اجلامعة ومنافذ الشغل لكها عوامل خلفت وضعا مزمنا يف مؤسساتنا التعلميية .كام أأن هذه
املؤسسات تفجقر اإىل ا ألخصائيني الس يكولوجيني اذلين يالزمون املتعلمني ويس متعون اإىل مشالكهم ومعاانهتم" .فالعاليات
يف املال تفجقر اإىل عاليات تربوية اإنسانية تسمو هبا من العاليات املعرفية المكية اإىل العاليات الإنسانية الكيفية أأو
النوعية .اإن العنف والعدوان هو الوجه الآخر لفشل املرشوع الرتبوي .ول عالج هل اإل بدراسة خمتلف العوامل ال ي
سامهت يف لكل ،ويف مقدمة ما يتعني عىل املؤسسات الرتبوية والتعلميية اإعادة النظر فيه معامةل التالميذ والطلةة
واعتةارمه اكئنات اإنسانية أأو ًل و أأخري ًا .ول هيم يف هذا الإطار ما يُقَد اإلهيم بقدر ما هيم الكيفية ال ي يُقد هبا ما يُقد .
وإالا تأأكد لكل تأأكد معه أأن التوهجات الةيداغوجية املعمول هبا يف املؤسسات التعلميية يه يف مجملها توهجات
تتعارض مع الطرق الةيداغوجية احلدثية .لكل أأن ّعلية الرتبية والتعل م والتكوين مل تعد فقط معنية ابلإجابة عن سؤال
املعرفة مكيا ،كام س ة الةيان ،ألن ما تعرفه املمتعات املعارصة من حتولت اجامتعية وثقافية وايجصادية وتقنية ،وما تشهده
من انفجار معريف يتسارع معه اإيقاع اإنتاج واس هتالك وتقاد املعرفة وتعدد مصادرها حبيث مل تعد املدرسة يه مصدرها
الوحيد .ذلا فاملطلوب ليس هو نقل املعرفة وترس يخها عرب اسرتاتينية احلفظ والتذكر ،وإامنا العمل عىل تطوير القدرات
العقلية للمتعلمني وتمنية حياهتم السوس يو -وجدانية يف اجتاه هتيئي "ر أأس املال البرشي" القادر عىل املسامهة والإنتاح
والفاعلية.
()2

()3

اإن بيداغوجيا التلقني اإلن تتعارض يف حقيقهتا مع التعل م ابملفهو السل م ألن التعل م من حيث هو تغيري يف تفكري
ووجدان وسلوك الفرد /املتعمل ليس ،بأأي حال من ا ألحوال ،مويفا سلةيا منفعال .ول ميكن أأن يكون هل معىن ابلنس ةة
للمتعمل حبيث يتفاعل مع خشصيته ويسامه يف منوه وتطويره  -فيكون حمط احجفاء ابلنس ةة اإليه وليس موضوع انزعاج
ورفض  -اإل اإلا اكتس ةه عن طري نشاطه اذلايت وجتربته الشخصية ومن خالل مشاركته الفاعةل يف تجهود جامعي
تعاوين داخل فضاء التعمل  .فعىل حد تعةري بْ ِ
يايج ) (Piaget.Jأأن "احلقيقية ل يمت استيعاهبا فعليا من حيث يه حقيقة
اإل بقدر ما تمت اإعادة بناهئا وإاعادة اكتشافها بقدر ٍ
اكف من النشاط اذلايت" .
()4

()5

()1
()2
()3
()4
()5

محمد مومن ،بيداغويج النظا التعلميي املغريب ،ص.139-138 :
أأمحد أأوزي ،)2011( ،املراه والعاليات املدرس ية ،مطةعة النجاح اجلديدة ،ادلار الةيضاء ،ص.125-126 :
محمد مومن ،بيداغوجيا النظا التعلميي املغريب ،ص.123 :
نفسه ،ص.133 :
جان بيايج ، )1986( ،عمل النفس وفن الرتبية ،ترمجة محمد بردوزي ،دار توبقال ،ادلار الةيضاء ،املغرب ،ص.27 :
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ومعىن هذا أأن التعمل الفعال ،كام تؤكد املقاربة الةيداغوجية الةنائية مثال ،يتطلب حدوث تفاعالت مجعددة خالل
التعمل مهنا ما يكون بني املتعمل واملدرسني ،ومهنا ما يكون بني املتعلمني أأنفسهم أأو بيهنم وبني املادة التعلميية .ويد أأكد
ابوسيك ) (Grrabowski.Bأأن التعمل الفعال حيدث عندما "يتفاعل املتعمل مع عنارص املويف التعلميي" مما يساعده
ْج َر ْ
عىل بناء املعارف واكتساب املهارات .واجلهد اذلي يةذهل املتعمل خالل تعلمه ،وف هذا املنظور اجلديد للمتعمل ،يُغري
مفهو التعل م من كونه مجةل خربات ومعارف  -كام س ة اذلكر -يُ ِعدها املدرس ويلقهنا اإىل املتعمل ،اإىل خربات جتعل من
املتعمل العنرص الفاعل وحمور العملية التعلميية  ،ا ألمر اذلي ينعكس اإجيااب عىل بيئة التعمل ال ي تغدو مس تنيةة للحاجات
النفس ية-الاجامتعية للمتعلمني ويف مقدمهتا احلاجة اإىل حتقي اذلات والتقدير الاجامتعي ،وجتاوز العزةل والانكفاء عىل
اذلات اإىل املشاركة والتفاعل كسلواكت بديةل للسلواكت العدوانية العنيفة ال ي يثريها س ياق الإلقاء والتلقي ،والتسلط
والهتميش.
()1

ْ َ .3حن َو عالية بيداغوجية تواصلية مجوازنة:
يؤكد ُمو ْكيييل ُرويج ) ،(Mucchilli.Rأأحد املتخصصني يف التواصل الرتبوي ،أأنه ل ميكن ،بأأي شلك من
ا ألشاكل ،احلديث عن تواصل بيداغويج ابملعىن احلقيقي ما مل تتوفر ا إلرادة يف اإيامة عالية فعاةل بني املرسل واملتلقي
(املدرس /املتعمل) ألن هذا الرضب من التواصل هو تشارك مجةادل ونشاط اجامتعي ،ذلكل فهو يتأأسس عىل عاليات
اجامتعية أأو اب ألحرى عىل عاليات اإنسانية  .ومما ل حيتاج اإىل دليل أأن مثة تالزما جدليا بني الفعل التواصيل من جانب،
واملويف التعاوين من جانب أآخر ،وهذا الةعد التعاوين "يقجيض حوار ًا حقيقي ًا يامئ ًا عىل " أأخالييات النقاش واحلوار"
)  (Ethics of communicationاملمتثةل يف احرتا أآراء الغري داخل فضاء التواصل ،مبا يعين أأنه ل هيدف اإىل
التالعب ابخملاطب يصد تطويعه والس يطرة عليه .وهو ما يُدْ عى ابلمنولج الةيداغويج املمتركز حول امجلاعة ،املمثن للعمل
توى مجطور ًا للتواصل ابملقارنة مع المنولجني املمتركزيْن
امجلاعي الهادف اإىل حتقي املصلحة العامة .وهو منولج يشلك مس ً
حول لاتية املدرس أأو املتعمل ألنه يؤكد عىل أأمهية التعاون والتفاعل امجلاعمين انحية ،ويقر برضورة الالزتا بقواعد امجلاعة
والايجناع بأأمهيهتا وبأأس ةقيهتا عىل الفرد ،وبواجب العمل عىل تطوير الشعور بع "النحن" مكجال للتةادل الفعال" بعيد ًا
عن منط الإكراه والإجبار والتسلط والعنف من انحية أأخرى.
()2

()3

ففي س ياق دراسة صاحب ا ألعامل الةيداغوجية املمزية دا ْ
فافر ) (Daniel Favreللظروف الةيولوجية
نيال ْ
والاجامتعية املودلة للعنف يقرتح حتويل عنف الطالب اإىل "رصاع"؛ رصاع بواسطة الالك وا ألفاكر .عىل اعتةار أأن
مثل هذا "الرصاع" هو اذلي يسمح للحوار ابلتحق ويصةح ابلتايل تدراب ومترينا وايعيا عىل ادلميقراطية  .ولبد يف هذا
املال  -كام يقول -من خصةل خاصة ابملدرس ،خصةل يضعفها العنف والتشويش ،أأل ويه الرف  .والرف هو لكل اخلل
اذلي اكن ُكون ْ
يوس يطلب التحيل به من لك أأحصاب السلطة ،وفامي سوى هذا فاإن الرف همدد حني ختتل سلطة
ْفوش ْ
املدرس .لكل " أأن سلطة املدرس احلقيقية سلطة أأخاليية ابمجياز ،تمكن يف يوة احلضور ،ولها من الاكريزماتية ما يدق
()4

()1
()2
()3

أأمحد أأوزي ،)2017( ،بيداغوجية فعاةل وتجددة ؛ كفاايت التعل م والتعمل للقرن الواحد والعرشين ،منشورات تجةل علو الرتبية ،ص.75 :
عز ادلين اخلطايب" ،)2017( ،منولج بيداغويج للتواصل" ،تجةل دفاتر الرتبية والتكوين .العدد  ، 12أأكتوبر  .2017ص.29:
نفسه .ص.30 :
Daniel Favre.( 2007) , Transformer la violence des élèves : cerveau , motivations et apprentissage. Dunod .paris ,P :46 .
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وجتلب الاهامت َ "  .وواحض أأنه
عن الفهم .ويه تفرض نفسها دون أأن تَ ْفرض شيئا ،ولكل حني تثري أأيو ُال املدرس الانتبا َه ُ
ل ميكن أأن يتحق لكل اإل يف نطاق "سلطة دميقراطية" ،أأي سلطة يامئة عىل احلوار والايجناع والرتايض واحرتا إارادة
الآخرين ،من جانب ،ويف اإطار مراجعة شامةل لطةيعة المنولج التعلميي املتبىن ،من جانب أآخر ،وإاخضاعه للفحص
والتديي ألجل الرفع من منسوب احلرية فيه وختليصه من القيود ال ي تكبل الطالب وحتد من فاعليهتم وتفكريمه،
وتضعف روح املةادرة دلهيم .وحتريره ابلتايل من اكفة أأشاكل التسلط والقهر والتعسف والعنف حىت يتس ىن وفقه بناء فرد
يادر عىل مواهجة زمان أأصةح للعوملة فيه تأأثري كةري .
()1

()2

وهو رهان يتطلب ،من مضن ما يتطلب ،جتاوز "ا ألسلوب التسلطي القمعي" اإىل "ا ألسلوب القيادي التواصيل"
يف التعامل مع املتعلمني أأو ًل ،وتغيري طريقة تدبري التعلامت داخل املدرسة واجلامعة اثنيا ،ابلنظر اإىل ما ذلكل من نتاجئ
املامرس داخلهام يف مقابل الرفع من
اإجيابية وأ آاثر حس نة عىل بيئة التعمل كلك وخاصة ما يتعل بتقليص العنف املن َتج و َ
العطاء والتفاعل الإجيايب .واملقصود اب ألسلوب القيادي أأو القيادة ) " (Leadershipتكل القدرة عىل ممارسة النفول
طوع ًا من املنضوين يف اإطارها التنظميي .أأي أأّنا تكل القدرة الإجيابية عىل التأأثري
النفيس (عرب التواصل الفعال) املقبول ْ
وجذب أأعضاء امجلاعة أأو املؤسسة حبيث يقو بني القائد (املدرس أأو املدير يف احلاةل ال ي حنن بصددها) و أأعضاء جامعته
توج ٌه اإجيا ٌّيب مجةاد ٌل حبيث يتحول القائد اإىل منولج يمتتع بقدر من املثالية حياول أأعضاء امجلاعة حمااكته إا ْل جيد لك مهنم لاته
يف صورة لكل القائد ،وحيث يتحول هذا القائد اإىل عنرص متاسك امجلاعة من خالل الْت َف ِاف ا ألعضاء إاراد ًاي حوهل ومتثلهم
لةعض صفاته وسلواكته .وهنا تقو بني ا ألعضاء روابط اإجيابية وعاليات أأخوة ورشاكة ووحدة توجه .ومعىن هذا أأن
القائد يد يكون مسؤو ًل عىل الصعيد التنظميي اإل أأن نفوله ل ينبث من املنصب الرمسي واذلي يشغ ه وإامنا يقو أأساسا
عىل العاليات املعرفية الوجدانية بينه وبني احمليطني به ،وهو ما يطل عليه أأحيا ًان ا ألبوة الرمزية" .
()3

استناد ًا اإىل هذا يةدو أأن غياب "القيادة امل ُنًمية" يشلك أأحد أأبرز معويات التمنية يف الوسط املدريس واجلامعي
وخاصة عىل مس توى العاليات السائدة والتفاعالت القامئة .لكل أأن القيادة الفاعةل ترتةط بقيا عاليات ومؤسسات
تتجاوز ا ألفراد املوجودين مضهنا ،كام ترتةط بشلك جوهري يف الاعرتاف ابلآخر بعيد ًا عن منط التحُك و هاجس
صناعة "الولء" وفرض الانضةاط .وإالا اكن لكل كذكل فاإن ا ألسلوب القيادي يف التعامل يتوىخ "تغيري املنظور" يف
عالية املدرس والإدارة ابملتعلمني حبيث يمت التحول اإىل العمل عىل اإطالق الطايات احلية وتمنيهتا وحسن توظيفها
نامتء وهوي ًة فاع ًةل
وتس يريها يك تعطي عطاءها املفرتض؛ إاجنازات ممزية ،وردود فعل اإجيابية ،وا ِت ّزا ًان يف التعامل ،ورض ًا وا ً
ولكل استنادا اإىل املداخل الآتية:
()4

(أأ) -الرفع من منسوب التواصل والتفاعل الفكري والاجامتعي بني املدرسني واملسؤولني الإداريني واملتعلمني من
هجة ،وبني املتعلمني بعضهم الةعض من هجة اثنية من خالل اإش ةاع فضوهلم املعريف وتمنية يدراهتم عىل الاكتشاف واخلل
والإبداع ،وتعويدمه عىل الاس تقالل وحتمل املسؤولية والاعامتد عىل اذلات يف تفكريمه و أأنشطهتم التعلميية وابلتايل
متكيهنم من التفاعل الةناء مع الوسط اخلاص والعا .
()1
()2
()3
()4

اإدغار موران ،)2016( ،تعل م احلياة؛ بيان لتغيري الرتبية ،ترمجة الطاهر بن حيىي ،منشورات ضفاف ،لةنان ،ص.79:
محمد مومن ،بيداغوجيا النظا التعلميي املغريب ،ص.265-266 :
مصطفى جحازي ،)2012( ،اإطالق طايات احلياة؛ يراءات يف عمل النفس الإجيايب ،دار التنوير ،بريوت ،لةنان ،ص.243-242 :
نفسه ،ص.242 :
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(ب) -خل مناخ سوس يو -وجداين داخل فضاء التعل م والتكوين يسوده ا ألمان والطمأأنينة مما ميَكن من
بناء عالية تربوية عىل أأساس الثقة املتةادةل والاحرتا املتةادل .ويفسح هلم املال  -تةعا ذلكل -للتعةري عن أآراهئم و أأفاكرمه
دون خوف أأو حذر مما حيد من الرصاعات القامئة والسلواكت العدوانية ال ي يه يف جزء كةري مهنا تجرد وس يةل للتنفيس
املامرس علهيم واذلي يقومون بتوجهيه يف شلك عنف
عن الإحباط اذلي يعانون منه والناجت أأساس ًا عن التسلط والقهر َ
حنو أأيراّنم ومدرس هيم وحمطهيم .فقد أأكدت "ادلراسات وا ألحباث امليدانية الس يكوسوس يولوجية ال ي ُأجريت عىل
امجلاعات الصغرية أأنه اإلا اكنت القيادة السلطوية ختل  -بسبب ما متارسه من ْجحر عىل حرية ا ألفراد ومباداراهتم -مشاعر
عدوانية داخل امجلاعة وتدفع أأعضاءها اإىل السلةية والتةعية -فاإن القيادة ادلميقراطية ،ال ي تهنج س ةل التواصل واحلوار
والتفامه ،بفضل احلرية ال ي تتيحها للنامعة يف اختال يراراهتا واخجيار غاايهتا ووسائل ّعلها بنفسها ،تمني دلى ا ألفراد
مشاعر الإحساس ابملسؤولية وجتعلهم أأكرث تلقائية و أأكرث اس تعدادا للمةادرة والتعاون واملسامهة بفعالية يف نشاط امجلاعة.
وبناء عىل نتاجئ هذه ا ألحباث تويص س يكوسوس يولوجيا امجلاعات الصغرية برضورة أأن يتبىن املدرسون اجتاهات اإجيابية
وحتررية ويعملوا عىل خل جو اجامتعي متسامح من شأأنه أأن يساعد املتعلمني عىل أأن ميارسوا احلرية يف التفكري والتعةري
والعمل ويتحملوا مسؤولياهتم وحيددوا املَعا َمل املرجعية ال ي توهجهم يف التفاعل والتعمل"
()1

(ج) -السعي ما أأمكن لئال ترتكز السلطة وما يرتةط هبا من اإكراه عىل الاعتةارات املنطقية والعقلية احملضة،
واحلرص عىل أأن تكون مصحوبة مبا يلز من اللني و الرف ألن "السلطة همام اكنت منطقية وعقالنية ُ ْحت ِدث ردود فعل
تتصف ابلعدوانية وابلقل اإلا اكن لها طابع حيادي أأو معا ٍد" .
()2

ولهذا فاإن السلطة يف تجال الرتبية والتعل م تعد من أأمه بنود "العقد الةيدغويج" املنظم للعالية بني املدرسني
والطالب واذلي يتعني أأن يمت اإبرامه ،علنيا أأو مضنيا ،عىل أأرضية التفاوض واحلوار والنقاش ،و أأن ينبين عىل مبد أأ التواف
والرتايض والايجناع لتاليف رصاعات السلطة وما يرتتب علهيا من أآاثر سلةية ونتاجئ سيئة ابلنس ةة مجلاعة املتعلمني
ومتاسكها أأو تفككها ،وجناهحا أأو فشلها يف القيا بأأدوارها والوصول عىل غاايهتا .
معرتف ًا به يف النطاق اذلي يتواجد فيه
ومن املسمل به أأن لك اكئن اإنساين دليه رغةة أأكيدة يف أأن يكون حمةو ًاب َ
ويتفاعل معه .ذلا فالس تجابة اإىل هذه الرغةة تةقى مسأأةل أأساس ية جدا يف تجال الرتبية والتعل م خاصة ملا لها من مفعول يف
تكوين خشصية املتعمل ومنوه النفيس والاجامتعي يبل المنو العقيل واذلهين .فاملتعمل شأأنه شأأن ابيق الاكئنات الإنسانية هو
حمتاج دوما اإىل التواصل وإاىل من ينصت اإليه وهيمت به ،مثلام هو حمتاج اإىل تمنية العاليات الشخصية مع غريه بشلك
ٌ
ٍ
اكف ،وكذا اإىل اإرساء عاليات احملةة مبَن حييط به .ولك هذا يتطلب "تمنية العاليات امل ُ ْف َعمة ابلثقة .ألنه من املعلو
املؤكد يف تجال الرتبية والتعل م أأن من ا ألسس ال ي ينبين علهيا تطور املتعمل يه اجلودة والاس تقرار مع اس مترار الروابط
ال ي ينسنها مع احمليطني به واملسؤولني عليه .ذلا فاإن غياب الروابط املتوازنة واملتينة ميكن أأن يؤدي اإىل صعوابت
اجامتعية شديدة وإاىل سلواكت اس تثنائية تمتزي يف الغالب ابلنسحاب أأو القل أأو العدوان" .
()3

()4

()1
()2
()3
()4

محمد مومن ،بيداغوجيا النظا التعلميي املغريب ،مرجع ساب  .ص .268-267
وول و.د ،)1987( ،الرتبية الةناءة للأطفال ،ترمجة عةد العزيز الش تاوي ومحمد عادل ا ألمحر ،تونس ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلو ص .186:
محمد مومن ،بيداغوجية النظا التعلميي املغريب ،مرجع ساب  ،ص .91:
أأمحد أأوزي ،بيداغوجية فعاةل وتجددة ،مرجع ساب  ،ص .94 :
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ومن هنا يتأأكد أأن العالية التواصلية اجليدة القامئة عىل الاعرتاف والاحجضان والتفامه تشلك عامال ويائي ًا ُجينب
املتعلمني الويوع يف الكثري من السلواكت الغريةة والترصفات املشينة أأمهها العنف والانتقا  .يف هذا الس ياق لحظ
وي )2006 :أأن جودة التواصل بني املدرسني والطالب تنعكس اإجيا ًاب وبشلك أآيل ومبارش عىل مناخ التعمل واملردودية
ُ(ر ْ
ادلراس ية .ومن مثة فهو يعتقد أأن هذه العالية ينبغي أأن تكون موسومة مبا يكفي من روح التعاون واملشاعر العاطفية
وي العنرص احملدد لعملية التعمل من انحية،
الطيةة .لكل أأن العالية الإنسانية غري السلطوية تشلك وتس تظل يف نظر ُر ْ
ولنجاح أأو فشل املؤسسات التعلميية وبعدها النظا التعلميي برمجه من انحية اثنية  .مبعىن أأن الفعل التعلميي اإما أأن يكون
مندرجا حتت مقوهل الرتبية و التكوين  -يف حال ما اإلا اكن مؤسس ًا عىل عقالنية تواصلية تس تحرض اجلانب الإنساين
والنفيس للمتعلمني يبل غريه -وإاما أأن يكون عةارة عن "ترويض وتدجني" ليس اإل.
()1

املكتسب:
 .4يف احلاجة اإىل بناء الايجدار وجتاوز العنز َ
وسواء يف احلاةل ا ألوىل أأو الثانية يةقى عامل التواصل حاسام اإما يف تمنية خشصية املتعمل وحتريرها أأو يف يهرها
وحمارصهتا .فاإلا اكن من الواحض -عىل حنو ما تةني يف الصفحات السابقة  -أأن "العقلية التقليدية" يف التعاطي مع الشأأن
التعلميي ومع يضااي املتعلمني يد أأفرزت من ا ألزمات واملأآزق ما مل حتققه من النتاجئ واحللول ليس أأيلها مشلك ا ألمن
التعلميي وأآفة العنف ال ي أأحضت ظاهرة تتفىش يوما بعد يو  ،اإلا اكن لكل كذكل فاإن الرهان اليو يتوجب أأن يكون
عىل "العقلية احلداثية" املتفجحة ال ي تقطع مع خمتلف املامرسات املُعيقة للتطور والمنو وتسعى يف املقابل اإىل بناء الايجدار
عند املتعلمني وتعزيزه ،وحمارصة العنز ومواهجته مبا هام منطلقان أأساس يان لتحويل التلميذ /الطالب من "أآةل للتلقي"
والتقبل اإىل "يوة للتمنية وغاية لها" يف الآن نفسه.
ول شك أأن طاية احلياة "ال ي ميتلكها املتعلمون ،من حيث مه املس تقبل احلقيقي للةدل ،حتتاج اإىل حتريرها وإاطاليها
وليس اإىل يهرها وتدمريها .لكل أأن القهر والهدْ ر الذليْن يتعرض أأو ميكن أأن يتعرض هلام املتعمل وّعلية مققمة طاياته احلية
ُوصو ًل اإىل اإخضاعه وترويضه جيع ه يُدفع دفعا اإىل العنز املتعمل ( )Helplessness Learnedوإاىل الاستسال لليأأس.
والعنز املتعمل كام هو معلو هو مصطلح خاص يف تجال س يكولوجية التعمل .و"من املهم التأأكيد هنا عىل مسأأةل التعمل
والاكتساب إا ْل أأن ا ألمر ليس فطراي مفروضا ابلوراثة أأو ابلإصاابت يف املرحةل اجلينية .اإنه يعين رشط ًا ممزي ًا لإنسان تَ َعمل
خالهل أأن يترصف بعنز واستسال  .اإننا بصدد غياب اإدراك القدرة عىل الترصف وضةط نتاجئ وضعية ما"  .ا ألمر اذلي
يد يرتتب عليه ترس يخ "هوية الفشل" مبا يرافقها من تعطيل لطايات احلياة واملقومات الإجيابية اذلاتية الاكمنة .لكن يةقى
أأن التعمل همام اكنت طةيعته يةقى -كام يؤكد عمل النفس املعريف -ياب ًال لإعادة التعمل أأو لتعمل مضاد يف الاجتاه .وهذا يعين
أأن العنز املفروض ليس يَدَ ر ًا حمتوما .وطمس الطايات احلية ل يعين انعداهما أأو زوالها .وإامنا تظل موجودة يف حاةل
مكون .فطايات احلياة اخلالية الواثبة تأأىب الانقراض والزوال ولو أأّنا اس تاكنت أأو يه تعرضت ل إالعاية والتعطيل يف
حلظة أأو مرحةل ما .اإن املصري يُصنع من خالل تفعيل الطايات احلية امل ُ َت َوثةة للامنء ول يُ ْفرض مبثابة يدَ ر ل مفر منه .
()2

()3

()1
()2
()3

نفسه ،ص .95:
مصطفى جحازي ،اطالق طايات احلياة ،مرجع ساب  ،ص.47 :
نفسه ،ص.50 :
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وعىل هذا ا ألساس فاإن أأجنع ا ألساليب لتفعيل الطايات احلية دلى املتعلمني ،مبا هو مطلب جوهري وغاية
ُمثىل لتجاوز العوائ املوجودة والانفجاح عىل أآفاق جديدة ،هو الاش تغال عىل "بناء الايجدار" دلهيم طاملا أأنه من حيث
املةد أأ يس هتدف إان ْ َماء أأفضل ما عندمه عىل مس توايت عدة ابلرتاكز عىل أأمنولج تواصيل اإجيايب تعزيزي يرتاف مع بث
الثقة يف يدراهتم عىل املسامهة والعطاء والإجناز مبا يشعرمه ابلتفوق وحتقي اذلات ،ابلإضافة اإىل التقدير املتفرد لإجيابيات
ويدرات لك مهنم .ومن هنا فبناء الايجدار املنشود حيصل  -حسب مصطفى جحازي -عىل خمتلف أأصعدة الوجود
الانساين " :الايجدار النفيس" املمتثل يف احلالت املتقدمة من الصحة النفس ية ويوة الشخصية .و"الايجدار املعريف"
املمتثل يف القدرات اذلهنية القادرة عىل التعامل مع يضااي احلياة ابإجيابية وفاعلية؛ حيث ميثل التفكري الإجيايب أأحد أأمه
جتلياهتا .و"الايجدار الاجامتعي" املمتثل يف املهارات الاجامتعية والقيادة واملشاركة والانامتء؛ أأي ما يرتةط مبا يسمى ابذلاكء
الاجامتعي اذلي يشلك الةعد املتعل ابلآخر وتفهمه والتواصل معه .ابلإضافة اإىل احلصانة القميية اخللقية ابعتةارها الروح
املوهجة للكفاءة اللكية للشخصية وبناء ايجدارها .
()1

وغين عن الةيان يف هذا املقا أأن الوصول اإىل مبتغى بناء الايجدار والقضاء عىل "العنز املكتسب" رهني بوجود
مؤسسة تعلميية ُم َطورة أأو ُمث ََّورة؛ أأي مؤسسة تقطع مع الفلسفة الرتبوية التقليدية حبُك كوّنا تعتين أأساسا بشحن اذلاكرة
وترس يخ املعلومة لتعويضها بفلسفة جديدة هتدف اإىل تقوية اذلاكء وتمنية العقل من خالل تجهود تشاريك يح ل بأأسلوب
تلقيين جامد .فالرتبية والتكوين اجلديدان املؤهالن حبُك ّعليات التطوير والتثوير ،يتطلةان من املؤطرين (مدرسني
واداريني) أأن يتحملوا "مسؤولية بيداغوجية" جديدة يواهما الفعالية والتكيف .ولكل ابإرساء يواعد ّعلية تعلميية تفاوضية
وإانتاج ثقافة منطلقها التنريب وامجالك املتعلمني خلربات تجمتعية يف اإطار هميلك .وّعليات التعمل هاته لبد أأن تمتظهر يف
جوهر ما يُتعمل ل أأن تكون عىل هامشه .ذلكل فاإنه من مجطلةات الرتبية املؤهةل أأن تتبىن مبد أأ "التلميذ-الطالب املتعمل
الفاعل" اذلي يتوىل أأمر تعلمه بنفسه ،ويف نفس الويت املتعمل النايد ملا يتعلمه .فبذكل يمت الربط الناحج بني احرتا
مسعى دميقراطي تتحق به املشاركة الإجيابية من طرف املتعلمني ومؤطرهيم
خشصية املتعمل وحميطه اخلاص والعا وف
ً
عىل حد سواء .وتةعا لهذا يةدو أأن "جاكْ ُدولُ ْور" يد أأصاب حني حرص أأهداف التعل م/التعمل للرتبية املراهَن علهيا اليو
يف أأربعة:
تعمل يك تعرف.
تعمل كيف تفعل.
تعمل يك تكون.
تعمل يك تعيش مع الآخرين.
(أأ) -فالتعمل للمعرفة ) : (Apprendre à connaitreل يس هتدف اكتساب املعارف ال ي تُدَ ون وتلقن فقط بقدر
ما يسعى اإىل اإتقان أأدوات املعرفة لاهتا وأآلياهتا .اإنه وس يةل تُعمل الفرد أأسلوب فهم العامل احمليط به وتُيرس هل التواصل مع
غريه .و أأساس هذا الصنف من التعمل كذكل حتقي مجعة الفهم واملعرفة والاكتشاف .فالتعمل للمعرفة يُكسب املرء كيف
يوظف يدراته اذلهنية من تفكري وانتباه وتذكر ونقد وحتليل ،وما شابه.
()2

()1
()2

نفسه ،ص .40 :مث مصطفى جحازي ،)2005( ،الإنسان املهدور؛ دراسة حتليلية نفس ية اجامتعية ،املركز الثقايف العريب ،ادلار الةيضاء ،ص.319-318 :
محمد مصطفى القباج ،)2006( ،مقارابت يف احلوار واملواطنة وتجمتع املعرفة ،منشورات ما بعد احلداثة ،فاس ،املغرب ،ص.116-108 :
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(ب) -التعمل للعمل ) : (Apprendre à faireهو تعمل مرتةط ابلتعمل للمعرفة اإىل حد بعيد غري أأن الفارق
ا ألساس كون املتعمل هنا ليس مرتةطا ارتةاطا كةريا مبسأأةل التدريب املهين .وهو يتعل حتديدا جبعل املتعمل يادر ًا عىل
تطةي معارفه تطةيقا ّعلي ًا وظيفي ًا .ول يعين هذا النوع من التعمل اإعداد املتعمل فقط ملهن مادية خمصوصة وإامنا غايته
ا ألساس ية املسامهة يف تقدمي املعارف وجعلها ابتاكرات تساعد عىل ابتاكر مرشوعات جديدة وفرص ّعل جديدة .وهبذا
فقمية التعمل للعمل تمكن يف التأأثري عىل بيئة الفرد وجعل املتعمل يادرا عىل تطةي معارفه وخرباته تطةيقا ّعليا ليمتكن من
تغيري حميطه عوض تأأم ه وتفسريه فقط.
(ج) -التعمل لنكون ) : (Apprendre à êtreيمكن دور الرتبية وف هذه ادلعامة يف الإسها يف التمنية الشامةل
ولاكء وحس ًا جامليا ومسؤولي ًة خشصية أأخاليية وروحانية .فعىل الفعل الرتبوي أأن يدفع ابملتعمل
للك فرد؛ روح ًا وجسد ًا ً
يادر عىل صياغة ا ألحاك الشخصية عىل خمتلف ا ألمور ،ومؤهل لإصدار القرارات
اإىل تكوين فكر مس تقل اني ٍد ٍ
خبصوص خمتلف املوايف .ذلا يتعني عىل الرتبية اجلديدة الابتعاد ما أأمكن عن املساكل ال ي من شأأّنا "تمنيط" سلوك
املتعلمني وإافساح املال أأماهمم لالجهتاد والإبداع عىل أأساس اخجاليف تعددي ل متاثيل تطابقي.
(د) -التعمل للعيش مع الآخرين ) : (Apprendre à vivre ensembleاإن املس تقبل كام يقال ْمكل ألولئك اذلين
لاكء تفاعلي ًا .ذلا فاإن تعمل العيش املشرتك والتعاون مع الآخرين تواص ًال وتفاهامً يشلك
يفكرون بشلك جامعي ويُنَمون ً
اليو أأحد التحدايت الكربى ال ي ينبغي أأن تواهجها الرتبية ابلنظر اإىل ما يسود عامل اليو من مظاهر رصاعية عنيفة مل
ت َ ْس َمل مهنا حىت أأكرث ا ألماكن أأ ْمنا ( أأو ال ي يُفرتض أأن تكون كذكل) .ومن هنا فاإن ادلور اجلديد واملس تقبيل للمؤسسة
الرتبوية التعلميية يتطلب القضاء عىل ماكمن الزناع والرصاع والعنف ليحل حملها التعاون والتأآيخ والتأآلف .ول سبيل اإىل
لكل فامي يةدو -كام س ة التوضيح  -اإل عرب تمنية الايجدار اذلايت عند املتعلمني وجعلهم يادرين عىل التواصل الفعال
املو ُسومة ابجلفاء والتسلط والعنف ل
والإسها اخلالق؛ أأي عرب التفاعل الإجيايب مع املتعلمني والتقرب مهنم ألن املعامةل ْ
ميكن أأن تؤدي اإل اإىل اإعادة اإنتاج وتعمي الزنوع العدواين .
()1

 .5التعل م الف َّعال ورهان التمنية امل ُ ْمتدة:
لقد توحض مبا ل يدع تجال للشك أأن الفعل التعلميي والفعل التمنوي صنوان ل ميكن التفري بيهنام يف عامل اليو
ابعتةار أأن ُمخرجات ( )outputsالتعل م يه ال ي حتدد طةيعة خمرجات التمنية ونتاجئها .وابلتايل يةقى الفرد /املتعمل أأحد
أأبرز مقومات و أأّعدة هذه التمنية بدون منازع حبسب ما تقيض به نظرية الر أأسامل البرشي ( Human Capital
 )Theoryيف الفكر الايجصادي املعريف اجلديد .
()2

لكل أأن اجلهد اذلهين الإنساين ( أأي املعرفة) حل حمل املوارد ا ألولية وت َ َمكن من سد ثغرة الافجقار اإلهيا .فاملعرفة يه املنتوج
اخلالص لهذا اجلهد الإنساين يف حني أأن املواد ا ألولوية يه ِه َةة من الطةيعة تظل حمدودة التأأثري من دون الايجدار املعريف التكنولويج
الالز  .وعليه فاملاكنة راهن ًا ويف املس تقبل يه اإلن للنهد الإنساين املقجدر واملتدبر واملثابر يف بناء ياعدته املعرفية .ول فرق بني شعب
( )1أأمحد أأوزي ،بيداغوجية فعاةل وتجددة ،ص .132-130 :ونبيل عيل ،)2001( ،الثقافة العربية وعرص املعلومات؛ رؤية ملس تقبل اخلطاب العريب ،سلسةل عامل املعرفة ،امللس
الوطين للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،العدد  265ص. 321-307 :
( )2نبيل عيل ،)2005( ،الفنوة الرمقية؛ رؤية عربية ملمتع املعرفة ،سلسةل عامل املعرفة ،امللس الوطين للثقافة والفنون والآداب ،الكويت ،العدد  318ص . 265 :مث :محمد مرااييت،
(" ،)2010تعل م العلو والتكنولوجيا ابللغة العربية و أأثره يف التمنية الايجصادية والاجامتعية ويف التوجه حنو الايجصاد القامئ عىل املعرفة" ،مضن كتاب :لغة التدريس والمنولج التمنوي
أأية عالية ،منشورات مركز ادلراسات والةحوث الإنسانية والاجامتعية ،وجدة ،املغرب ،ص.29-28 :
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وأآخر اإل مبقدار ُهجده يف بناء هذه القاعدة املعرفية وحسن تدبريها"( .)1ومعىن هذا أأنه ل أأمل يف حتقي تمنية َحقة منشودة اإل ابلرتكزي
عىل تمنية الإنسان املتعمل ابعتةاره الفاعل ا ألسايس فهيا (صانعها) واملس هتدف مهنا يف الآن نفسه .ويف مقدمة ما يتعني الرتكزي عليه يف
هذا الإطار أأمران اثنان :احلرية امل ُ ْف ِضية اإىل الإبداع ،مث التكوين املتوازن املفيض اإىل النجاح يف احلياة.
نطالق يؤدي اىل أأرىق حالت العطاء .ول ميكن حتقي العطاء ابلقرس
أأو ًل ،احلرية املفضية اإىل الإبداع :اإن الإبداع كام هو معلو ا ٌ
والقهر والإرغا  .فاملةد أأ املوجه يف هذا الس ياق أأنه "ل اإبداع مع اإجبار وخوف" .إا ْل ميكن مثال أأن يُ َ
رمغ طالب عىل حفظ " ُم ً ْربهَنة" ما،
اإل أأنه ل ميكن بتاات أأن ُجيرب عىل اإبداع طريقة برهنة جديدة .اإن اإجناز الواجب يد يمت ابلضغط أأما العطاء فال ميكن أأبدا أأن يمت اب إلكراه.
فالإكراه ل يعئب اإل يسطا من ادلافعية لإجن ٍاز يكفي ل إالعفاء من املساءةل واحملاس ةة .أأما العطاء فيتطلب تعةئة خمتلف طايات الفرد
الإجيابية من خالل التحفزي والتشنيع والتقدير والتواصل الإجيايب.
اإن الابداع اإلن ل يظهر اإل يف مناخ من احلرية اخلارجية وادلاخلية ،فهو ابعتةاره مرونة فكرية ونقد ًا وحمامكة وجترؤ ًا عىل
اخلروج عن املأألوف وكرس القوالب اجلامدة والإتيان بصيغ و أأفاكر جديدة ،حيتاج اإىل بيئة يشلك التسامح حدها ا ألدىن والتشنيع حدها
ا ألوسط والتعزيز والتقدير حدها ا ألعىل"( .)2ولك هذا ل ميكن أأن يتحق اإل يف اإطار ترش يد للعاليات املدرس ية حبيث تتحول من
عاليات ْفويية ّعودية اإىل عاليات تفاعلية أأفقية تتسم بيشء من التاكفؤ واملشاركة والتواصل املتةادل وايتسا املسؤولية والالزتا ،
والتحول يف املوايف وا ألفاكر من الانفعالية اإىل العقالنية ،وغري هذا مما يسمح للطالب بأأن يكتشف حقيقة لاته ويمترس ابملسؤولية
والعطاء والروح القيادية(.)3
اثنيا ،التكوين املتوازن املفيض اإىل النجاح يف احلياة :من املالحظات ا ألساس ية ال ي ميكن اإبداؤها يف هذا املقا أأن منظومجنا
التعلميية تركز يف منحاها العا عىل ما ميكن أأن يسمى ب "التعل م الت ْحصييل" ل عىل "التعل م ْ
التطويري" لكونه يركز حتديدا عىل التمنية
املعرفية اذلهنية وحدها عىل حساب المنو املتوازن حبيث حيدث اإفراط يف الرتكزي عىل ا ألبعاد اذلهنية املعرفية دلرجة يتحول معها الطالب
اإىل ما يسمه الفرنس يون ب"حيوان الاخجةارات" إا ْل ينخرط يف ّعلية تعلميية تواكهبا اخجةارات ل تنهتيي عىل حساب منو الشخصية يف
خمتلف أأبعادها وجدانيا وعاطفيا ويمييا وثقافيا وجسداي .وبذكل يمت "عزل الطالب عن احلياة" حيث ت َُصخر لك اجلهود خلدمة بعد واحد
هو الةعد املعريف مقطوع الصةل بتاكمل الشخصية يف نوع من "الإمربايلية املعرفية" وكأن هذا الإنسان /الطالب ليس اإل تجرد لهن يُلقن
منفعل .ومعلو أأن هذا املسعى يف التعل م  -اذلي تَضَ خم حىت أأحدث نوعا من اللبس واخللط بني
ٍ
ويس توعب؛ أأي تجرد اكئن مجل ٍ
املوهةة من جانب والتفوق التحصييل من جانب أآخر -ل يضمن ،بأأي حال من ا ألحوال ،النجاح يف احلياة مثلام ل يضمن تأأهيل املتعمل
ليكون مبتكر ًا مبدعا( ،)4صانعا للتمنية مساهام فهيا .فهذا الهنج التعلميي عىل حد تعةري نبيل عيل ل يراعي الوحدة املركةة للطةيعة الإنسانية.
وابلتايل ل ميكنه أأن يمنهيا يف الاجتاه املطلوب .فالإنسان املتعمل يف حقيقجه هو اكئن فزياييئ وبيولويج ونفيس وثقايف واجامتعي واترخيي
()5
ويه الوحدة ال ي شتهتا التعل م عىل خمتلف املواد ادلراسة اإىل درجة أأعايت بشدة اإدراك ما يعنيه الاكئن الإنساين أأصال".
ول شك أأن لهذا التوجه خطورة غري يليةل عىل املتعمل حبيث تعمل عىل ما ميكن أأن نسميه ب "تفكيك " لاته من هجة
وتفرض فصال اتما بني اذلات العارفة وموضوع املعرفة من هجة اثنية ويف لكل اإهدار لطاياته وتقويض لكيانه.

()1
()2
()3
()4
()5

مصطفى جحازي ،عمل النفيس والعوملة؛ رؤى مس تقبلية يف الرتبية والتمنية ،مرجع مذكور ،ص .291:
نفسه ،ص.353 :
نفسه ،ص.255:
نفسه ،ص 319:
نبيل عيل ،الفنوة الرمقية ،مرجع ساب  ،ص.278. :
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خالصة:
حاصل الالك من مجيع ما تقد أأن اإشاكلية العنف يف الوسط املدريس يه اإشاكلية عىل يدر كةري من التعقيد
والرتكيب ،لها أأس ةاب كثرية وتتدخل يف صناعهتا عوامل عديدة .ذلا فاإن اإماكن حلها يتويف أأساسا عىل مدى فهم
أأس ةاهبا وعللها (استنادا اإىل منطلقات خمتلفة ومنظورات مجعددة أأمهها املنظور النفيس والاجامتعي واملعريف) أأو ًل ،وعىل
جتاوز املقارابت التقليدية يف التعاطي معها ومواهجتا اثنيا .لكون تكل املقارابت – ويف مقدمهتا املقاربة الزجرية القمعية -مل
حتق النتاجئ املرجوة ومل تصل اإىل الغاايت املقصودة عىل مس توى احلد من العنف وحمارصته وحامية ا ألمن التعلميي
وصيانته .ومن هنا حاولت هذه الورية أأن تقد تصورا مغايرا ومقاربة خمتلفة ل إالشاكلية ُو ِ َمس ْت ب"املقاربة التواصلية"
ال ي تنبين عىل مبد إا أأساس وهو أأن العنف يف الوسط التعلميي حتديدا يس تحيل أأن يُدفع ابلعنف .وتةعا ذلكل فقد انهتت
الورية اإىل مجةل من النتاجئ ويه:
أأو ًل ،اإن ما يُةديه املتعلمون من سلواكت عنيفة وترصفات عدوانية يف املؤسسات التعلميية ليس متظهرات خلصائص
مركوزة يف نفوس ولوات هؤلء املتعلمني وإامنا هو "يشء" مصنوع مكتسب؛ أأي أأن تكل السلواكت ليست " أأفعال"
بقدر ما يه "ردود أأفعال" جتاه وضع غري سل م يعيشونه.
اثني ًا ،اإن تطوي وحمارصة ظاهرة العنف يف الةيئة املدرس ية واجلامعية وحتقي ا ألمن التعلميي يفرض اإعادة النظر يف
طةيعة العالية بني املدرسني والإداريني من هجة ،والطالب من هجة أأخرى ،ال ي يه يف بعدها العا عاليات تسلطية
يهرية.
اثلث ًا ،اإن الةحث عن مسببات العنف وعل ه (ومن مثة عالجه) جيب أأل يركز عىل لوات املتعلمني فقط وإامنا يتعني
أأن ينطل ابتداء من حميط هؤلء املتعلمني؛ مبا يعين أأنه ليس "مجأأصال" فهيم وإامنا هو "موصول" هبم.
رابع ًا ،اإن من املداخل املهمة للحد من العنف التعلميي العمل عىل تغيري "الةيداغوجية التلقينية الإلقائية"
ب"بداغوجية تواصلية تفاعلية" تتيح املال للمتعلمني لترصيف طايهتم اإجيااب ،والتعةري عن لواهتم حبرية ،وإاثةات نفوسهم
مضن مناخ تعاوين تشاريك سل م يُ َمكن من جتاوز " أأسلوب الإرغا والإكراه" يف تدبري التعلامت والعاليات اإىل "ا ألسلوب
التواصيل القيادي".
خامس ًا ،اإن ّنج ا ألسلوب احلواري التواصيل يف التعامل مع املتعمل داخل الفضاءات التعلميية ل تتويف أآاثره
الإجيابية فقط عند مس توى القضاء عىل ظاهرة العنف وحتقي ا ألمن وإامنا تتجاوز لكل اإىل ا إلسها يف "بناء ايجداره"
( أأي املتعمل) وتمنية لاته ويدراته ومن مثة يصري أأداة حقيقية للتمنية املنشودة وحمور ًا رئيس ي ًا لها يف الآن نفسه.
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The role of teaching skills of the proffessor in ensuring the effectiveness of training.

بوعروج شعيب

لكية احلقوق جلامعة الإخوة منتوري يس نطينة  01اجلزائر.
امللخص:
تعد اسرتاتينيات التكوين و التعل م من أأمه الراكئز ال ي تبىن هبا احلضارات و ا ألمم ،لهذا جند املؤسسات التعلميية و
خاصة مهنا اجلامعات حتاول يدر الاماكن و بش ىت الوسائل تكوين طلةهتا تكوينا فعال يضمن هلم مس تقبال حضاراي ،و ل
يكون لكل اإل ابلإعامتد عىل أأساتذة أأكفاء.
و عليه جاءت هذه ادلراسة للةحث يف املهارات التدريس ية الابداعية دلى ا ألس تال اجلامعي و دورها يف ضامن
فعالية التكوين.
اللكامت املفجاحية :ا ألس تال  ،املهارات  ،التدريس  ،التكوين.
Summery :
Training and education strategies from the most
important pillars ,in which civilization and nations ,so we
find educational institution.escpecially universities ,try as
much as possible to
form its students an effective
composition ensures them a civilized future,and this can
only be done by fhe adoption of competent proffessors.
Accordingly,this study came to investigate the teaching
skills of creative professor and its role in ensuring the
effectiveness of composition.
Key words: Proffessor , Skills , Teaching , Training .
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مقدمة:
اإن وظيفة التدريس اجلامعي من أأمه وضائف اجلامعات و أأكرثها فاعلية يف اإعداد الطلةة للحياة ،اإل تزودمه ابملعارف
النافعة و الإجتاهات السلوكية الإجيابية ،واملهارات العلمية والعملية ال ي تؤهلهم ليصةحو أأعضاء فاعلني يف خدمة أأنفسهم و
أأرسمه وتجمتعهم(.)1
ولشك أأن املدرسون ميثلون عامال حاسام يف ا ألداء الإبداعي للمتعلمني ،ولكل من خالل ممارساهتم التدريس ية
الإبداعية القامئة عىل اإحرتا أأفاكر و أأس ئةل طلةهتم وتقديرها وتقدمي هلم فرص لتعمل اذلايت وتشنيع نشاطاهتم و أأعامهلم(.)2
فاملتويع من ا ألس تال اجلامعي أأن يكون يف مس توى إانتاج الشخصية املقجدرة ،القادرة عىل العطاء يف ش ىت املالت
الإيجصادية و الإجامتعية و الس ياس ية وغريها(.)3
وعليه جاءت هذه ادلراسة للةحث يف التقنيات و املهارات ال ي جيب أأن يمتتع هبا ا ألس تال اجلامعي ،و دورها يف
ضامن فعالية التكوين ،وهو ا ألمر اذلي يدعو اإىل التساؤل حول:
مدى مسامهة همارات التدريس دلى ا ألس تال اجلامعي يف ضامن فعالية التكوين ؟.
و ل إالجابة عىل هذه الإشاكلية س يتبع املهنج الوصفي و التحلييل و س تقسم ادلراسة اإىل أأربعة حماور
احملور ا ألول  :همارات التخطيط للتدريس اجلامعي
احملور الثاين :همارات التنفيذ للتدريس اجلامعي
احملور الثالث :همارات التقومي.
احملور الرابع :همارات الإتصال و التواصل.
احملور ا ألول  :همارات التخطيط للتدريس اجلامعي
يعترب التخطيط من أأمه العمليات ال ي تسامه يف ّعلية التكوين اجلامعي و ضامن فاعليته ،فا ألس تال اجلامعي اذلي
خيطط لدلرس يبل دخوهل للقاعة هو أأس تال أأيقن مدى أأمهية هذه املهارة ،ولهذا يكون مجحكام يف تجرايت ادلرس مرتابط
ا ألفاكر ،بعكس ا ألس تال اذلي يدخل اإىل حمارضاته دون ختطيط مس ة فيكون مشتت ا ألفاكر وهو ما يؤدي اإىل فشل
يف ّعلية التكوين(.)4
وتضم هذه املهارة العنارص الآتية:

() 5

ختطيط أأهداف املقرر ،حبيث يستند تصم م املقرر اإىل سلسةل واسعة من ا ألهداف ال ي هتم الطلةة و تراعيمس توايهتم و يدراهتم.
 ختطيط موضوعات املقرر ولكل بتحديد ا ألغراض الهامة للمقرر  ،ويامئة ابملوضوعات ال ي سيمت معاجلهتا حبيثتغطي الاهداف العامة للمقرر.
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 ختطيط اإسرتاتينيات التدريس وتشمل التخطيط لدلرس املقرر  ،و اإخجيار ا إلرساتينيات التدريس ية ال ي ينويا ألس تال اجلامعي اإتةاعها.
 ختطيط مجطلةات املقرر و أأساليب التقومي ولكل بتحديد ا ألس تال اجلامعي ألنواع التقومي ،سواء اكنت شفهية أأوحتريرية ،جامعية أأو فردية ،وحيدد جوانب التقومي من مثل معرفية همارية  ،اإضافة اإىل حتديد العالمات للمقرر.
 ختطيط خمطط املقرر ،ويتضمن اخملطط العا من أأهداف و موضوعات و أأساليب تقومي و املراجع وكذا اإعدادمواعيد الإخجةار.
احملور الثاين :همارات التنفيذ للتدريس اجلامعي
تتعل هذه املهارة بقدرة املعمل عىل تطةي ما خطط هل  ،حيث يمتزي سلوكه يف هذه املرحةل ابلتفاعل مع الطلةة
بكفاءة(.)6
ويتحق لكل بتحق العنارص الآتية:

()7

- تسنيل أأهداف احملارضة عىل الس ةورة.
- تسنيل عنارص احملارضة عىل الس ةورة.
- اإس تخدا لغة بس يطة يف رشح احملارضة .
- التلكم برسعة تناسب اإنتباه الطلةة.
- تقدمي أأمثةل تناسب مضمون احملارضة.
- التنوع يف ا ألمثةل حىت تقرب املعلومات من عقول الطلةة.
- التنويع يف طرق التدريس خىت يفهم لك الطلةة.
- اإس تعامل الوسائل التعلميية يف الويت املناسب.
- ربط املعلومات اجلديدة ابملعلومات السابقة.
- عرض املعلومات مضن مراحل و برتتيب منظم.
- التبس يط يف رشح املعلومات.
- اإعادة الرشح ملن مل يفهم من الطلةة.
- ربط معلومات احملارضة بةعض ا ألحداث اجلارية.
- حسن اإس تخدا الصةورة.
- تذكري الطالب ابلهدف من احملارضة من حني للآخر.
- تكرار املعلومات بأأساليب مجنوعة.
- اإعامتد أأسلوب املنايشة و احلوار يف اإلقاء احملارضة.
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- تسنيل النقاط املهمة يف الصةورة.
- التنويع يف نربات الصوت و احلركة و اإس تخدا الصمت جلدب اإنتباه الطلةة.
- الإلزتا مبوضوع احملارضة.
- التدرج يف احملارضة من السهل اإىل الصعب.
- الإهامت ابجلانب العميل يف احملارضة.
- تذكري الطلةة مبا ضهر من معلومات جديدة يف التخصص.
- املموازات بني الويت اخملصص للمحارضة و بني مك املعلومات اخملصص.
- اإّناء احملارضة مبلخص.
احملور الثالث :همارات التقومي
ينظر الطلةة اإىل ّعلية تقومي تعلمهم كتحد يرتةط بنجاهحم يف املقرر أأو مكصدر يل  ،ذلا لبد أأن ميتكل ا ألس تال
اجلامعي يدرات و همارات يف هذا املال(.)8
وتتضمن هذه املهارات العنارص الآتية:

()9

 ممارسة التقومي املس متر أأثناء احملارضة.
- اإلقاء أأس ئةل شفوية من حني لآخر لتقومي مسار احملترضة.
- ينوع من أأساليب التقومي.
- جييد صياغة ا ألس ئةل الشفوية أأثناء احملارضة.
- يغري من طريقة اإلقاء احملارضة وفقا لنتاجئ التقومي.
- ينوع يف ا ألس ئةل وفقا للفروق الفردية بني الطلةة.
- يغري من صيغة السؤال اإلا اكن صعةا.
- تشنيع الطلةة عىل طرح ا ألس ئةل و ا إلس تفسارات.
- منح ويت اكيف لطرح ا ألس ئةل و الإجابة عهنا.
- وضع أأسءةل الإمجحان من املقرر املدرس.
- وضع أأس ئةل وف املس توايت التحصيلية للطلةة.
- تصحيح اإجاابت الطلةة بزناهة.
- العدل بني الطلةة يف منح ادلرجات.
- الإعالن عن نتاجئ الإمجحاانت يف أأفرب ويت.
- تصحيح اإجاابت الطلةة عىل الإمجحان يف درس خاص.
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احملور الرابع :همارات الإتصال و التواصل
متثل ياعات التدريس حلةة للعروض الفكرية  ،فهيي ساحة تعج ابلعاليات الةةينية ذلكل ينبغي عىل أأساتذة اجلامعة
أأن يكونو عىل درجة من الوعي بطةيعة هذه العاليات ودلهيم هماراهتم اخلاصة يف التواصل مع الطلةة بأأساليب تزيد من
دافعيهتم
للتعمل

()10

ويف هذا الس ياق ينبغي أأن يكون ا ألس تال اجلامعي يادرا عىل أأن:

()11

- يطور عاليات اإجيابية مع الطلةة تقو عىل الإحرتا املتةادل.
- تشنيع الطلةة عىل التفكري .
- الإخجفاض ابلإتزان عند الإنفعال  ،و التلكم بوضوح و التنويع يف أأساليب الإلقاء وإاس تخدا لغة واحضة
ومناس ةة لتوجيه الطلةة.
- اإس تخدا حركة اجلسم و الإشارات بطريقة تزيد من درجة الإنتباه.
- المتتع حبامسة و دافعية يف ّعلية التدريس.
- احلفاض عىل الإتصال العيين مع الطلةة خالل احملارضة.
وجتدر الإشارة اإىل أأن أأساليب أأو طرائ الإلقاء تضم الطريقة الإس تقرائية والتقليدية وا إلس تنباطية و اجلوارية و
التاكملية وطريقة حل املشالكت وطريقة املرشوع(.)12
خامتة:
بناء عىل ما مت دراس ته و التطرق اإليه يظهر جليا ادلور الفعال للمهارات التدريس ية الإبداعية ال ي جيب أأن يمتتع هبا
ا ألس تال اجلامعي حيث تضمن هذه املهارات لطلةة تكوينا فعال انةحا ممتزيا ،ينري درهبم و يؤثر عىل حياهتم الشخصية و
العملية و العلمية  ،مما يؤدي اإىل مس تقبل حضاري مجاكمل اإىل حد بعيد.
وما يس تنجج كذكل من هذه ادلراسة أأنه جيب عىل ا ألس تال اجلامعي ا ألخذ ابملهارات ا ألربعة معا و املمتثةل يف همارات
التخطيط و التنفيذ و التقومي و همارات الإتصال و التواصل ،فاإلا أأخد جبزء مهنا دون الآخر فلن يكون هناك تكوين
فعال .
ويف هذا املقا فاإننا نويص برضورة وضع تنط م خاص بتكوين ا ألساتذة اجلامعيني ،و تلقيهنم هذه املهارات ولكل عن
طري برامج و دورات تكوينية وهو مال جنده يف اجلامعات اجلزائرية.
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مساهمة علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف رفع من التصنيف العاملي للجامعات
مساهمة علوم احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف رفع من التصنيف العاملي للجامعات
The contribution of computer science and information technology to
raising the rankings of universities
زيان شهرزاد.أ

:امللخص
هتدف هذه الورية الةحثية اإىل ابراز دور ومسامهة علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات بشلك عا يف الرفع من
مس توى التصنيف العاملي للجامعات يف الويت اذلي تعترب فيه هذه التكنولوجيا احملرك الرئييس للك التغريات ال ي حتدث
اذلي هيمتAcademicInfluence.com  العاملي مع تصنيف التأأثري الأاكدمييQS يف عاملنا حيث متت مقارنة تصنيف
بتصنيف اجلامعات من حيث التخصص كام أأوحض هذا الةحث أأن أأفضل اجلامعات يف التصنيف العاملي يه معظم
.اجلامعات الرائدة يف تجال علو احلاسوب والتقنية
. تصنيف التأأثري الأاكدميي،SQ  تصنيف، تكنولوجيا املعلومات، علو احلاسوب:اللكامت املفجاحية
Abstract :
This research paper aims to highlight the role and
contribution of computer science and information
technology in general in raising the level of the global
rankings of universities at a time when this technology is
the main driver of all changes that occur in our world
where the global QS ranking was compared with the
AcademicInfluence.com ranking that is concerned with The
universities are classified in terms of specialization, as this
research showed that the best universities in the world
rankings are most of the leading universities in the field of
computer science and technology.
Key-words:
Computer
Science,
Information
Technology, QS Ranking, Academic Influence Ranking.
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املقدمة:
تشهد تكنولوجيا املعلومات وعلو احلاسوب تطورا كةريا يف العرص احلايل حبيث أأثرت ولزالت تأأثر بشلك اإجيايب
جدا يف خمتلف القطاعات ،حيث أأصةح العامل الرمقي و التقين هو الورية الراحبة يف التنافس ادلويل فمثت عالية يوية بني
تقد أأي تجمتع و ارتقائه مع تقدمه التقين و املعلومايت و التكنولويج اإل غدى الايجصاد العاملي من ايجصاد صناعي اإىل
ايجصاد يعمتد عىل املعرفة مفنرا ثورة التقنية و املعلوماتية اليشء اذلي يتناسب مع مجطلةات العرص و مما ل شك ان
علو احلاسوب و التكنولوجيا مرتةطة اب ألساس مبنمتع التعل م العايل .ذلا وجب الاهامت بتكنولوجيا احلاسوب واملعلوماتية
يف مؤسسات التعل م العايل ملا لها من تأأثري عىل اجلوانب ا ألخرى وحتقي من مجطلةات سوق العمل.
مبا ان علو احلاسوب يه فرع من فروع التكنولوجيا يف اجلامعات ومن امه ختصصاهتا حيث تةنت اجلامعات
تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب من بني الوسائل املهمة يف حتسني جودة التعل م العايل والرفع من تصنيف اجلامعات
وسرنى فامي ييل كيف سامه هذا التخصص يف رفع مس توى تصنيف امه اجلامعات يف العامل فقد وضعت ادلول املتقدمة
خمططات ومنالج لتقي م جودة تعلميها حيث اعمتدت يف أأساس هذه العملية عىل تكنولوجيا املعلومات واحلاسوب.
ومع اجتاه العامل بشلك مزتايد حنو الرمقية فاإن عدد الوظائف والرواتب يف هذا املال يف تزايد بشلك رهيب ومس متر
ونظرا اإىل هذه العوامل ال ي يد تكون حوافز فاإنه ليس من املس تغرب ان يفكر معظم حاميل شهادة الةاكلوراي يف دراسة
علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات.
وعند احلديث عن توجه العامل الايجصادي حنو املعلوماتية ونظرا للعالية املتاكمةل بني هذا العامل وخمرجات التعل م
العايل ابعتةارها مصدر املوارد البرشية لسوق العمل يدعوان هذا بلك تأأكيد للنظر اإىل ختصص عمل احلاسب والتقنية
بشلك عا اإىل انه يف ازدايد وعالية طردية مع التطور العلمي للجامعات واخجيار الةاحثني ألفضل اجلامعات يف هذا
املال.
اليشء اذلي يطرح يف تفكريان التساؤل التايل:
كيف تسامه علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف رفع من التصنيف العاملي للجامعات؟
ل إالجابة عىل التساؤل مت تقس  م الةحث اإىل أأربعة حماور :احملور ا ألول نةذة عن تكنولوجيا املعلومات وعلو
احلاسوب ،احملور الثاين التصنيفات العاملية للجامعات ،احملور الثالث مسامهة علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف
الرفع من التصنيف العاملي للجامعات واخلالصة.
احملور ا ألول :نةذة عن تكنولوجيا املعلومات وعلو احلاسوب
نقبل اليو عىل عرص ل ميكن الاس تغناء عن التكنولوجيا يف مجيع املالت ولعل أأبرزها التعل م وعىل وجه اخلصوص
التعل م العايل فأأصةح هذا ا ألخري ل يتخىل عن التكنولوجيا واس تخداماهتا ،بل خلقت أأيضا التقنية ختصصات مس تقبلية
تطمح اإىل خترجي طلةة يادرين عىل تأأمني حياة همنية واعدة .مفن املعروف دلى امجليع أأن ايجصاد ادلول املتقدمة أأصةح
يعمتد يف ا ألساس عىل احلاسوب وتقنية املعلومات املرتةطة بتطوير برامج وتطةيقات و أأهجزة المكةيوتر اإضافة إاىل كيفية
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احلفاظ واس تخدا النظم احلاسوبية والربتجيات ،وتزايدت عدد املؤسسات ال ي تعمتد عىل تكنولوجيا املعلومات تزايدا
ملحوظا ،كام أأصةحت عائدات هذه املؤسسات تشلك نس ةة عالية من ادلخل القويم يف ادلول املتقدمة.
ترتكز علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف مجموعة من املفاه م التالية:
 .1مفهو احلاسوب :جاء مصطلح  Computerمن اللكمة  Computeمبعىن حساب .واحلاسوب عةارة عن
مجموعة من ا ألهجزة الإلكرتونية تعمل معا بشلك مجناس من خالل مجموعة من التعلاميت (الربتجيات) لتنفيذ هممة معينة.
ويطل مصطلح نظا احلاسب الآيل  Computer Systemعىل هذه املعدات والربتجيات معا .وحلل مشلكة معينة
ابس تخدا احلاسوب يفرتض تغذيته ابلتعلاميت املناس ةة وكذكل الةياانت الرضورية للحصول عىل احللول والنتاجئ املطلوبة.
تسمى مجموعة التعلاميت ال ي تعطى للحاسب حلل مشلكة معينة ابلربانمج ويسمى الشخص اذلي يقو عىل كتابة الربانمج
ابملربمج 1.
 .2تصنيف احلواسيب حسب طةيعة الاس تخدا :
 احلاسوب احملمول Note Book or Laptop
 احلاسوب الشخيص Personal Computer or PC
 حواسيب اجليبPDA (Personal Digital Assistant) or Pocket PC
Tablet PC 
 ا ألهجزة اذلكية Smartphone
 احملطات الطرفية )(Workstation
 حواسيب الش ةكة Computer Network
 احلواسيب الكبرية Mainframe
 احلواسيب العمالية أأو الفائقة Super Computer
 أأهجزة اخلاد Server
 .3تعريف عمل احلاسوب  :Computer Scienceيس تخد الاخجصار  CSللتعةري عن ختصص عمل احلاسوب يف
تجال تكنولوجيا املعلومات وهو التخصص اذلي يقو طلةته بتحليل ا ألنظمة واخلوارزميات ودراسة أأهجزة احلاسوب
والربتجيات .ابلإضافة اإىل دراسة واس تكشاف العمليات املعقدة ال ي حتدث داخل هجاز احلاسوب .2
ويمت تعريف عمل احلاسوب بشلك ديي عىل أأنه عمل خيتص ابلقدرة عىل تطةي املعرفة الناجتة من احلاسوب
والرايضيات عىل مجيع فروع املعرفة ،والقدرة عىل حتليل أأي مشلكة وحتديد املتطلةات لها ابس تخدا احلاسوب لوضع
احلل املناسب ،والقدرة عىل تصم م وتنفيذ وتقي م النظا القامئ عىل احلاسوب والعمليات والربانمج لتلةية الاحجياجات
املطلوبة ،ويسهل القدرة عىل العمل بفعالية يف فرق ومجموعات لتحقي هدف مشرتك .3
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 .421مالا نعين بتكنولوجيا املعلومات؟ ت ُّعرف تكنولوجيا املعلومات (ابلإجنلزيية)Information Technology :
بأأّنّ ا دراسة وتصم م وتطوير أأنظمة املعلومات خصوص ًا املرتةطة بعلو احلاسوب؛ حبيث تُس تخدَ أأحدث التقنيات يف
حتويل وختزين وحامية ومعاجلة ونقل واس تعادة الةياانت ،وتوفري مس توى جيّد ألمان املعلومات والش ةاكت .4
تكنولوجيا املعلومات عمل هيمت ابلتقنية واس تخداهما يف علو احلاسب ،خاصة يف املنظامت الكبرية ،يعرب عن
الاخجصار اخلاص بتكنولوجيا املعلومات ( ITابلإجنلزيية ،)Information Technology :وتكنولوجيا املعلومات
تتعامل مع ا ألهجزة التقنية واب ألخص احلاسوب والربتجيات ،ويف الويت احلارض ل تس تغين أأي مؤسس ٍة عن تكنولوجيا
املعلومات .4
 .5تكنولوجيا املعلومات يف التعل م العايل :يمت تعريف تكنولوجيا املعلومات يف التعل م عىل أأّنا مزجي من العمليات
وا ألدوات املس تخدمة يف معاجلة الاحجياجات واملشالك التعلميية ابس تخدا أأهجزة المكةيوتر واملوارد والتقنيات الإلكرتونية
ا ألخرى لات الصةل .بعض أأمثةل تكنولوجيا املعلومات يف التعل م تشمل التصال الالسليك ،واس تخدا أأنظمة اإدارة التعمل
عرب الإنرتنت وتقنيات الإنرتنت ،والةنية التحتية لالتصالت عالية الرسعة ،تقنيات العروض التقدميية ،واذلاكء
الاصطناعي ،الربتجة ....اإخل .5
أأما اإلا حتدثنا عن تكنولوجيا املعلومات كتخصص يف اجلامعة فقد يكون الطالب أأثناء دراس ته يف لك ّية تقنية
ختصص ًا مثل الربتجة املتقدّمة ،اذلاكء الصنعي،
املعلومات أأما مجموعة واسعة من اخليارات والربامج ادلراس ية الأكرث ّ
هندسة الربتجيات ،الش ةاكت ،أأمن املعلومات ،وغريها .حصول الطالب عىل باكلوريوس او ماسرت عمل احلاسوب/
تكنولوجيا املعلومات يعطيه املعرفة الالزمة لإجياد حلول من خالل التكنولوجيا ال ي ميكن أأن تؤثر وحتول حياة أأانس كرث.
مثل بيل غيتس ،ستيف جوبز ،زوكربريج ،اإيلون موسك وغريمه كثريون.
تس تخد اجلامعات ومؤسسات التعل م العايل مصطلح علو احلاسب وتقنية املعلومات & Computer scienses
 Information technologyكعنوان شامل لتغطية خمتلف الشهادات الأاكدميية واملهن ّية ال ي هتمت ابلتعامل مع احلوس ةة
وتكنولوجيا املعلومات.
 . 6مواد ختصص علو احلاسوب ا ألساس ية:
543اخلوارزميات وهيالك الةياانت Structures
 أأنظمة التشغيل Operating Systems
 1اإبراه م دويب ،نيدا شهاب ،سايل اإحسان ،غادا صةاح ( ،)2011مقدمة يف تقنيات املعلومات ،يسم علو احلاسب الآيل ،لكية العلو  ،جامعة السلطان يابوس ،سلطانة عامن.
https://www.for9a.com/specialities/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-Computer-Engineering
3
https://download-internet-pdf-ebooks.com/14895-free-book
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%AA%D9%83%D9%86%D9 4%88%D9%84%D9%88
%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
5
Surej P.John, (2015)The integration of information technology in higher education: a study of faculty's attitude towards IT
adoption in the teaching process, Waikato Management School, University of Waikato, New Zealand.
2
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 لغات الربتجة Programming language
 الش ةاكت Networking
 يواعد الةياانت Database
 لغة الآةل Machine Learning
 اذلاكء الاصطناعي Artificial intelligence
 تطوير املوايع وبرامج الويب Web Applications Development
 معامرية احلاسوب Computer Architecture
Compiler Design 
 .7تكنولوجيا املعلومات وسوق العمل :تقين يف املعلوماتية يس تطيع العمل تقريةا يف أأي رشكة او هجة وهو مطلوب
من ادلمع الفين اىل الش ةاكت اىل الربتجة و أأمن املعلومات او ادارة املشاريع التقنية اإضافة اىل املالت الأاكدميية والةحثية
يف علو احلاسب .كام ميكن ممارسة العمل احلر واخلاص ابملتخصص يف تجال علو احلاسب أأو العمل عن بُعد .همندسو
هذا املال جيدون فرص كةرية يف سوق العمل كرشاكت تطوير الربتجيات ،والرشاكت العاملية واحمللية لتطوير املشاريع
التقنية خاصة يف اإدارة املشاريع التقنية والتطةيقات ،املوايع وإادارة الفري والتأأكد من سري املشاريع التقنية .من بني امه
الرشاكت العاملية ال ي تس تقطب تقنيون يف املعلوماتية :أأبل ،أأمازون ،يويل ،مايكروسوفت اإنتل ...اإخل لكها رشاكت رائدة
يف الايجصاد العاملي.
احملور الثاين :التصنيف العاملي للجامعات
اعمتد اخلرباء والأاكدمييون عىل أأربعة تصنيفات عاملية يف ترتيب اجلامعات ال ي لها مؤهالت تنافس ية ،وتعرف هذه
التصنيفات ابلتصنيف الأاكدميي للجامعات العاملية ( )Academic Ranking of World Universitiesحيث للك
تصنيف معايري ومؤرشات خاصة به مت وضعها من طرف خمتصني وابحثني يف هذا املال .والهدف من هذه التصنيفات
معرفة مويع اجلامعات العاملية .سنجطرق بشلك ادق يف هذا احملور عىل تنصيف ( )QSملا هل من عالية هممة جدا يف
احملاور الالحقة وفامي ييل موجز عن امه التصنيفات العاملية للجامعات:
أأول :تصنيف جامعة جايو توجن شانغهاي Shanghai Jiao Tong University
وهو تصنيف من اإصدار جامعة جياو تونغ ش نغهاي الصينية ويد صدر أأول تصنيف عا  2003من معهد التعل م
العايل ابجلامعة ويستند هذا التصنيف اإىل معايري موضوعية جعلته مرجع ًا تتنافس اجلامعات العاملية عىل أأن حتتل مويع ًا
ابرز ًا فيه وتشري اإليه أكحد أأمه التصنيفات العاملية للجامعات ومؤسسات التعل م العايل ،ويقو هذا التصنيف عىل حفص
 2000جامعة يف العامل من أأصل يرابة  10000جامعة مسجةل يف اليونسكو امجلكت املؤهالت ا ألولية للمنافسة  ,ويعمتد
التصنيف عىل معدل الإنتاج العلمي للجامعة ،وعىل مدى حصولها عىل جائزة نوبل أأو أأومسه فيدلز للرايضيات ،وتقو
طريقة التصنيف عىل أأساس أأربعة معايري رئيسة (جودة التعل م  -نوعية (جودة) أأعضاء هيئة التدريس  -الإنتاج الةحيث
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اثنيا :تصنيف ويةومرتكس الإس ةاين لتقي م اجلامعات واملعاهد Webometrics CSIC
ويقو عىل اإعداد هذا التصنيف معمل ( )Cyber metrics Lab, CCHSوهو وحدة يف املركز الوطين
للةحوث ( ) National Research Council, CSICمبدريد يف أأس ةانيا ،بد أأ هذا التصنيف س نة  . 2004ويمت ّعل
هذا التصنيف يف شهر يناير ويوليو من لك س نة ،ويعمتد عىل يياس أأداء اجلامعات من خالل موايعها الإلكرتونية مضن
املعايري التالية (احلنم -الإشارة اإىل ا ألحباث -ا ألثر العا ) .ويعد هذا التصنيف ترتيبا ملويع اجلامعات أأكرث منه تصنيفا
للجامعات .6
اثلثا :التصنيف ادلويل للمويع الإليكرتوين للجامعات واللكيات عىل الش ةكة العاملية ICUs4
وهو تصنيف عاملي اسرتايل  ،يش ةه تصنيف الويامبتركس الإس ةاين ولكن هيمت بقياس مدى شهرة املوايع الإليكرتونية
للجامعات ال ي انلت الاعرتاف أأو الاعامتد الأاكدميي من منظامت أأو هيئات دولية  ،ويعلن لكل التصنيف لك س تة
أأشهر ،و حيتوي هذا التصنيف عىل  9000لكية وجامعة يمت تصنيفهم وفقا لشهرة مويعها الإلكرتوين عىل ش ةكة الإنرتنت
وهيدف هذا التصنيف اإىل ترتيب اللكيات واجلامعات العاملية وف شهرة وجامهريية املويع ا إللكرتوين للجامعات بشلك
تقرييب ،ويعمتد التصنيف عىل ثالثة مقاييس موضوعية ومس تقةل عىل ش ةكة الإنرتنت مس تخلصة من ثالث حمراكت
حبث ويه (تصنيف صفحة اجلوجل  -الروابط ادلاخلية ابلياهو -تصنيف مرور اليكسا) .6
رابعا :تصنيف  THES-QSللجامعات العاملية Times Higher Educations Quacquarelli Symonds
يصدر هذا التصنيف عن املؤسسة الربيطانية ) (THES-QSال ي تأأسست عا  1990ويه رشكة تعلميية همنية
ولها ماكتب رئيس ية يف لك من لندن ،ابريس وس نغافورة و أأخرى فرعية مجفرية يف احناء العامل ،ويد أأصدرت اول يامئة
تصنيفية عا  2005ابلرشاكة مع تجةل اتميز الربيطانية .
حتصل هذه الرشكة عىل معلومات الربامج ادلراس ية يف خمتلف اجلامعات خاصة يف ختصصات العلو والتقنية كام
تعمل عىل مقارنة أأفضل  500جامعة من بني  30000جامعة حول العامل بغرض اإصدار دليل للجامعات يساعد الطالب
والرشاكت املهنية عىل معرفة أأفضل اجلامعات ادلولية .7
حق تصنيف  QSالعاملي عىل شهرة دولية بني مؤسسات التعل م والةحث العلمي ولكل من خالل اعامتده عىل
معايري تقيميية تتناول الهيلكة الةنيوية للك من هذه اجلامعات .هذا التصنيف ل يتناول مؤرشات سطحية بل يتعم يف
تناول حتليل مقومات هذه اجلامعة اإىل تقي م مس توى التعل م اذلي تقدمه هذه اجلامعات املصنفة وجودة حبوهثا ا ألساس ية
والتطةيقية وتوصيف يدرات خرجهيا يف املراحل التعلميية ا ألساس ية والعليا .7
1

يد حدد تصنيف  QSمعايري و أأدوات يف تقي م اجلامعات كام يوحضه اجلدول التايل :
اجلدول ( :)1معايري تصنيف  QSالعاملي للجامعات
 1ودل محمد عيىس محمود ،)2015( ،أآليات حتسني أأداء اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية ،تجةل املالية وا ألسواق ،العدد ا ألول ص25
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املعيار

جودة الةحث

توظيف اخلرجيني

النظرة العاملية
للجامعة

املؤرش
تقومي النظري

الوصف

النس ةة

تعمتد ادلرجة املعطاة لهذا املعيار
عىل حُك املثيل

%40

معدل النرش للك عضو هيئة
تدريس

%20

تقومي هجات
التوظيف

تتعمد ادلرجة عىل اس تطالع
أآراء هجات التوظيف من خالل
الاستباانت

%10

أأعضاء هيئة
التدريس ا ألجانب

نس ةة أأعضاء هيئة التدريس
ا ألجانب للعدد اللكي

5%

نس ةة الطلةة ا ألجانب ملموع
الطلةة ا ألجانب
الطلةة
يعمتد مجموع النقاط عىل معدل
%20
معدل أأس تال طالب
جودة التعل م
أأس تال طالب
املصدر :اللكيات/لكية-الرتبية-ابلزلفي/معايري-تصنيف-اجلامعات-العامليةhttps://m.mu.edu.sa/ar/
5%

احملور الثالث :مسامهة علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات يف رفع من التصنيف العاملي للجامعات
طمح خمتلف مؤسسات التعل م العايل اإىل حتقي أأهدافها بطريقة جد لكية يف الصعود اإىل مقة أأحسن اجلامعات يف
العامل ملساعدة الطالب عىل معرفة أأفضل اجلامعات والرشاكت املهنية عىل معرفة أأفضل اخلرجني من اجلامعات خاصة يف
عرص املعلوماتية اذلي ل يسعه الاس تغناء عن التكنولوجيا واحلاسوب فأأصةحت مؤسسات التعل م العايل تتساب حنو
اس تخدا تكنولوجيا املعلومات يف التدريس ويف تقدمي خدماهتا لتحقي اجلودة العالية يف التعل م والتكوين .حيث
اس تطاعت علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ان تأأثر يف جناح املؤسسات التعلميية .
فباتت درجة علو احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات من التخصصات الأكرث شعةية يف أأوساط الطالب وابخجصار
يعمتد هذا التخصص عىل دراسة ممهنجة حول اس تخدا احلوس ةة وف خوارزميات وبروتوكولت حمددة يف معاجلة
املعلومات وختزيهنا .8
كام لحظنا سابقا أأن بعض التصنيفات تعمتد يف ا ألساس عىل تكنولوجيا املعلومات يف وضع معايريها ،وملعرفة مدى
تأأثري هذه التكنولوجيا اكخجصاص عىل تقي م اجلامعات يف التصنيف الأاكدميي العاملي مقنا مبقارنة تصنيف
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 AcademicInfluence.comلس نة  2019اذلي هيمت بتصنيف اجلامعات حسب ختصص ادلراسة وتصنيف QS
العاملي من خالل ما ييل:
 .1تصنيف التأأثري الأاكدميي AcademicInfluence.com:
سواي لتوفري تصنيف موضوعي مؤثر ل ألفراد وا ألماكن
فري من الأاكدمييني وعلامء الةياانت اذلين يعملون ً
واملؤسسات .يضم هذا جاد ماكوسكو  ، Jed Macoskoدكتور و أأس تال الفزيايء يف جامعة ويك فورست ،ونس تون
إاويرت  ،Winston Ewertكةري علامء الةياانت واملربتجني .يقو الفري جبمع خمتلف املستندات النصية والةياانت املنظمة
من املوايع لات الصةل .نقو بتحليل املستندات لتحديد ا ألشخاص والتخصصات ال ي يشريون اإلهيا .من خالل اإعادة
يياس الوزن الإحصايئ لةعض املهن والتخصصات ال ي يمت الرجوع اإلهيا بشلك غري مجناسب .9
يستند تصنيف التأأثري الأاكدميي  AcademicInfluence.comاإىل منشورات أأعضاء هيئة التدريس املؤثرة،
والاستشهادات ،واملراجع املرتةطة ابجلامعة أأو برامج ادلرجات العلمية أأو ا أليسا  .يرفع هذا الرتتيب حسب التأأثري من
بناء عىل أأن أأعضاء تجمتعها الأاكدميي مؤثرون موضوع ًيا يف ختصص معني .10
مس توى اجلامعة أأو ادلرجة العلمية ً
 .2تصنيف  AcademicInfluence.comلتخصص علو احلاسوب:
فامي ييل ترتيب عرش جامعات من طرف تصنيف التأأثري الأاكدميي حسب برامج علو المكةيوتر املدرسة يف
اجلامعات ابس تخدا التعمل الآيل وخوارزميات الةحث لمتيزي التأأثري الأاكدميي عىل الويب ،يتننب
 AcademicInfluence.comالتحزي البرشي اذلي يصيب معظم التصنيفات الأاكدميية:
321

اجلدول ( :)2ترتيب  10جامعات عاملية حسب تصنيف ( )AcademicInfluence.comس نة 2019
الرمق
1
2

الةدل
اجلامعة
Massachusetts Institute
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  Technology (MIT) Cambridgeبofريطانيا
و . .أأ
جامعة س تانفورد Stanford University, California

3

جامعة هارفرد Harvard University Cambridge

4

جامعة اكليفورنيا ،بريلكي – University of California
Berkeley

5

جامعة برينس تون Princeton University, New Jersey
2

بريطانيا
و . .أأ
و . .أأ

https://www.youstudy.com/ar/subjectareas/computer-science-and-information-technology

https://academicinfluence.com/about/
https://thebestschools.org/features/best-computer-science-programs-in-the-world/

3
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6

جامعة اكمربيدج University of Cambridge

7

جامعة اكرنيني ميلون Carnegie Mellon University,
Pennsylvania

8

جامعة ميش يغان University of Michigan

9
10

بريطانيا
و . .أأ
و . .أأ
و . .أأ

جامعة اإلينوي يف أأورابان شامبني University of Illinois at
Urbana–Champaign
و . .أأ
معهد اكليفورنيا للتكنولوجيا California Institute of
Technology
املصدرhttps://academicinfluence.com/rankings/influence/computer- :
/2019science/schools/
اجلدول ( :)3ترتيب  10جامعات عاملية حسب تصنيف  QSالعاملي للجامعات س نة 2019

الرمق
1
2

الةدل
اجلامعة
Massachusetts Institute
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  of Technology (MIT) Cambridgeبريطانيا
و . .أأ
جامعة س تانفورد Stanford University, California

3

جامعة هارفرد Harvard University Cambridge

4

معهد اكليفورنيا للتكنولوجيا California Institute of
Technology

5

جامعة أأوكسفورد

6

جامعة اكمربيدج University of Cambridge

7

املعهد الفيدرايل السويرسي للتكنولوجيا زيورخ ETH Zurich
- Swiss Federal Institute of Technology

8

جامعة لندن الامربايليه

Imperial College London

9

جامعة ش ياكغو

10

University of Oxford

University of Chicago

لكية لندن اجلامعية University College London

بريطانيا
و . .أأ
بريطانيا
بريطانيا
سويرسا
بريطانيا
و . .أأ
بريطانيا
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املصدرhttps://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019 :

اإلا اخذان تصنيف  QSكنقطة انطالق و ابلنظر اإىل تصنيف التأأثري الااكدميي نالحظ من خالل اجلدولني أأعاله انه
مت تقي م تقريةا نفس مخس جامعات مضن أأفضل عرش جامعات يف الك التصنيفني ،حيث نرى أأن ترتيب ثالث جامعات
ال ي حتتل املراتب ا ألوىل يف تصنيف  QSهو نفس الرتتيب يف تصنيف  AcademicInfluence.comيف ما خيص:
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و جامعة س تانفورد و جامعة هارفرد علام ان تصنيف AcademicInfluence.com
اعمتد عىل معايري خاصة فقط بتخصص علو المكةيوتر بيامن اعمتد تصنيف  QSعىل معايريه اخلاصة دون اس تثناء ختصص
من أآخر .كام نالحظ تواجد جامعة اكمربدج ومعهد اكليفورنيا للتكنولوجيا يف نفس التصنيفني اإلا نس تنجج انه من مضن
أأفضل  10جامعات صنفت من طرف  QSو  AcademicInfluence.comجند عىل ا أليل مخس جامعات مشرتكة
بني التصنيفني مما يدل عىل أأن ختصص علو المكةيوتر وتكنولوجيا املعلومات أأثرت بشلك كةري جدا يف التصنيف العاملي
للجامعات حبيث شهد هذا التخصص جناحا كةريا وسط الطالب من بني التخصصات ا ألخرى.
اخلالصة:
فجح تجال احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات عاملا من الاحامتلت غري احملدودة وساعد يف اإجناز الكثري من ا ألش ياء
العظمية من احلديث مع عائلتك و أأصديائك يف اجلانب الآخر من العامل اإىل الويوف عىل سطح القمر .دراسة علو
احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات ابلتأأكيد هو ّعل شاق وصعب اإل انه يساعد يف حل مشالك كثرية وخل طرق جديدة
جلعل حياة الناس أأسهل .من خالل ما س ة ونظرا للتصنيفات العاملية للجامعات ال ي سامه فهيا هذا التخصص بشلك
كةري جدا يف الرفع من مس توى اجلامعات الرائدة يف العامل توصلنا اإىل مجةل من النتاجئ التالية:
اجلامعات ال ي حتتل املراكز ا ألوىل يف علو احلاسوب يه نفس اجلامعات الرائدة يف العامل

أأفضل اجلامعات العاملية يه اجلامعات ا ألفضل عامليا يف تجال علو المكةيوتر وتقنيات

املعلومات اإضافة اإىل التطور الهائل جدا يف هذا املال يف عرص التكنلوجيا والتقنية اليشء اذلي سامه بشلك
كةري جدا من رفع من مس توى تصنيف هذه اجلامعات وجعلها من أأمه اجلامعات العاملية حسب اخلرباء
والأاكدمييون
ختضع معظم اجلامعات ال ي تدرس علو المكةيوتر وتكنولوجيا املعلومات اإىل املعايري العاملية

للتصنيف العاملي للجامعات مما جيعلها يف الصف ا ألول للمنافسة والرايدة
مسامهة خريج جامعات تكنولوجيا املعلومات يف تطةي التقنية واملعلوماتية يف املؤسسات

التعلميية اليشء اذلي تسعى اإليه لك جامعة
توجه العامل اإىل التقنية واملعلوماتية اثر بشلك كةري عىل التخصصات يف اجلامعات مما جعل

معظم الطلةة يقبلون عىل ختصص علو المكةيوتر
تزايد عدد الطلةة وخرجيي اجلامعات يف هذا التخصص أأي الإش ةاع يف سوق العمل وابلتايل

يكون من السهل عىل خرجيي هذا التخصص العثور عىل وظيفة
مواكةة هذا التخصص للتغريات التكنولوجيا ال ي يتطلهبا عرص التقنية احلايل
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املعلومات

أأغلب الرشاكت الايجصادية القوية دوليا يه رشاكت تقنية خمتصة يف تجال تكنولوجيا

لس مترارية تفوق تجال تكنولوجيا املعلومات يف املال العلمي والايجصادي يف ادلول املتقدمة ولتحقي هذه
القفزة النوعية يف العامل النايم نقد مجموعة بس يطة من املقرتحات:
زايدة الإنفاق عىل الةحث العلمي يف تجال تكنولوجيا املعلومات
الاهامت بذوي الكفاءات يف هذا املال بغض النظر عن شهاداهتم اجلامعية
عد اإلزا املتقدمني عىل مسابقات هذه الوظائف بشهادات يف نفس التخصص فقد تأأل يف عامل
التقنية أأشخاص مل يصلوا اإىل اجلامعة
التةادل العلمي يف تجال تكنولوجيا املعلومات بني ادلول املتقدمة وبني ادلول النامية
اإدماج تكنولوجيا املعلومات يف مجيع التخصصات
توفري يدرات تقنية كةرية بشلك س نوي من خريج جامعات لالكتفاء التقين من حيث الزظائف
املطلوبة لإش ةاع سوق العمل
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:املراجع
 يسم علو، مقدمة يف تقنيات املعلومات،)2011(  غادا صةاح، سايل اإحسان، نيدا شهاب،اإبراه م دويب
. سلطانة عامن، جامعة السلطان يابوس،  لكية العلو،احلاسب الآيل
 تجةل املالية، أآليات حتسني أأداء اجلامعات العربية يف التصنيفات العاملية،)2015( ،ودل محمد عيىس محمود
25 العدد ا ألول ص،وا ألسواق
Surej P.John, (2015)The integration of information technology in higher
education: a study of faculty's attitude towards IT adoption in the teaching process,
Waikato Management School, University of Waikato, New Zealand.
https://www.for9a.com/specialities/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8
%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8-ComputerEngineering
https://download-internet-pdf-ebooks.com/14895-free-book
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%
AA%D9%83%D9%86%D94%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%
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……… ابتسام اهلمالي.توظيف الوسائل التعليمية احلديثة يف برنامج الدراسات العليا
توظيف الوسائل التعليمية احلديثة يف برنامج الدراسات العليا "حبث ميداني على عينة
"من طالب مدرسة العلوم التطبيقية باألكادميية الليبية جنزور
Employing modern educational methods in the graduate program “ Field
research on a sample of students of the School of Applied Sciences at the
Libyan Academy Janzour”

ابتسام اهلمالي

.)  ليبيا، حمارض مساعد ( جامعة طرابلس
ملخص
يسعى هذا الةحث للتعرف عىل أأمه الوسائل احلديثة ال ي ميكن ادخالها لربانمج ادلراسات العليا أ
، ابلاكدميية الليبية جزنور
 ووف ًقا ذلكل مت اس تخدا املهنج الوصفي واس امترة اس تبيان مجلع الةياانت ويد بلغت.لتحسيهنا والارتقاء مبس تواها أالاكدميي حنو ا ألفضل
، ) مفردة عن طري اخجيار عينة عشوائية طةقية من لك ا أليسا العلمية مبدرسة العلو التطةيقية والهندس ية120( عينة الةحث
 تكون من اخجصاصاهتا انتاج املقررات،  أأغلب أآراء أأفراد العينة دلت بأأنه ل توجد وحدة التعل م الإلكرتوين: وتوصل الةحث اإىل أأن
 و أأن القاعات غري مالمئة وتجهزة مبا يتواف مع مجطلةات املس توى،ادلراس ية عىل شلك الكرتوين حتت ارشاف اعضاء هيئة التدريس
 و اإلا مت توظيف الوسائل التعلميية احلديثة ال ي يتضمهنا الةحث. وإاىل حدً ا ما تتوفر مكجةة مجنوعة واكفية يف تجال التخصص، الأاكدميي
.يف برانمج ادلراسات العليا فاإنه ابلتايل سينعكس ابلإجياب عىل حتسني املس توى الأاكدميي للطالب
 وهو ما يعرف مبدخل: STEM ، ( Second Life)  بيئة احلياة الثانية،  توظيف الوسائل التعلميية احلديثة: اللكامت املفجاحية
 الشاشات-  الس ةورات التفاعلية احلديثة- Data Projector  هجاز عرض الةياانت:  أأهجزة العرض، العلو التطةيقية الاكمةل
. الارتقاء ابملس توى الأاكدميي للطالب،  الكجاب الإلكرتوين ؛ برامج ادلراسات العليا، احلائطية التفاعلية الإلكرتونية اذلكية
Summary of the research in English: This research seeks to identify the most
important modern means that can be introduced to the graduate program of the Libyan
Academy Janzour, to improve it and improve its academic level for the better.
Accordingly, a descriptive approach and a questionnaire questionnaire were used to
collect data. The research sample was (120) singles by selecting a stratified random
sample from all the scientific departments of the School of Applied and Engineering
Sciences. It is one of its specializations to produce courses in electronic form under the
supervision of faculty members, and that the rooms are inappropriate and equipped in
accordance with the requirements of the academic level, and to a certain extent, there is
a diverse and sufficient library in the field of specialization. And that if the modern
educational methods included in the research are employed in the graduate studies
program, then it will positively reflect on improving the academic level of students .
Key words: employing modern educational aids, Second Life, STEM: which is known
as the entrance to full applied sciences, display devices: Data Projector - modern
interactive whiteboards - smart electronic interactive wall displays, e-book; graduate
programs Upgrading the academic level of students.
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مقدمة:
لقد شهد العامل تطورات هائةل يف وسائل التصالت وتكنولوجيا املعلومات بشلك يصعب معه مجابعة لك
الاخرتاعات يف اكفة املالت  ،اإل أأننا من خالل هذا الةحث سنسلط الضوء عىل بعض الوسائل الإلكرتونية ال ي ميكن
توظيفها كوسائل يف العملية التعلميية  ،حيث يعترب التعل م ووظيفجه التمنوية من أأمه التحدايت ال ي تواجه تجمتعنا الآن ،فهو
السبيل ا ألمثل لإعادة بناء تجمتعنا والهنوض به  ،وابلتايل فاإن مس تقب ه يتحدد مبدى الاهامت ودمع برامج التمنية اخملتلفة
و أأمهها التمنية البرشية من خالل الاهامت بتطوير الايجصاد املعريف ابدلرجة ا ألوىل  ،وال ي ل ميكن أأن حتدث أأيضً ا بدون
حتسني برامج التعل م العايل والرفع من مس تواها .ومن خالل هذا الةحث سنجطرق للآيت :
احملور األول  ( :أساسيات البحث )
أأ ًول  :حتديد مشلكة الةحث :يف ويجنا احلارض غال ًةا ما حيتاج التعل م اإىل دمج املامرسات املرتةطة ابلتعل م الافرتايض
مرافقًا ابلتعل م وهجًا لوجه خلل بيئة تعلميية مجاكمةل  ،ومن أأمه الإصالحات ال ي يس تلز تطةيقها يف تجمتعنا للهنوض به هو
دمج تقنية املعلومات والتصال يف التعل م وتوظيفها خلدمة أأهدافه مما يامتىش مع التطورات احلالية  ،والاعامتد علهيا أأيضً ا
كطريقة لالس تغناء عن أأسلوب التلقني املتةع يف املؤسسات التعلميية  ،ومبا أأن سوق العمل التنافس ية يتطلب وجود
موظفني يمتتعون ابمجالك العديد من املهارات العلمية  ،مما اس تدعى رضورة الاهامت ابلتطةي العلمي للعلو  ،لتحقي
التعل م املس متر حىت ما بعد املدة الزمنية احملدد لدلراسة من أأجل حتقي التمنية املس تدامة  ،ابعتةار أأن التعل م من أأمه
عوامل التقد وحتقي الرفاهية ل إالنسان  ،فاإن التحصيل الأاكدميي ومس تواه يؤثر عىل نوعية اخملرجات ال ي لها ادلور
الأكرب يف بناء املمتع وتمنيته ،ولتحسني نوعية ومس توى التعل م الأاكدميي هناك رضورة لتوظيف بعض الربامج أأو الوسائل
احلديثة ،فقد جاء الاجتاه العاملي عامة بتطةي الربامج والوسائل احلديثة يف التعل م  ،نتيجة لخنفاض مس توى ا ألداء يف
املواد العلمية ( الرايضيات  ،الكميياء  ،ا ألحياء  ... ،اإخل ) ونفور الطالب مهنا بسبب عد متثيلها بشلك علمي  ،ومن
مضهنا املؤسسات التعلميية للعلو التطةيقية والهندس ية أأيضً ا يف تجمتعنا ل ألسف الشديد ل زالت تنهتج وسائل بس يطة
وتقليدية ليست تجدية يف خمتلف مراحل التعل م ومن بيهنا التعل م العايل ؛ حيث تغري دور املعمل من تقدمي ورشح
وحتضري ادلروس ابلشلك التقليدي اإىل اس تخدا وتوظيف الوسائل التعلميية احلديثة  ،وبذكل يقجرص دوره يف التخطيط
وتصم م املادة العلمية وتوجيه وترش يد الطالب لإكساهبم همارة التصال وبناء خشصياهتم العلمية والفكرية وحتفزي طاياهتم
بشلك مججدد خلل الإبداع والابتاكر العلمي .فاإنتاج احملتوى الرمقي أأصةح يطاعًا هم ًما يف ايجصاد املعرفة  ،ومن مث جيب
الرتكزي عىل تمنية صناعة احملتوى احمليل القابل للنرش عرب ش ةكة الإنرتنت
حيث أأن برانمج ادلراسات العليا لكية الآداب جبامعة طرابلس كام توصلت دراسة (ابتسا اهلاميل  )2018 ،مل
تواكب التطورات العلمية فقد بقت منذ تأأسيسها ابلشلك التقليدي اذلي وجدت عليه دون وضع س ياسات وخطط
مججددة للرفع من املس توى الأاكدميي لهذه املؤسسة العلمية وال ي تعترب مبثابة عامد املمتع يف مسريته حنو الةناء والتجديد ،
حيث أأن ياعات احملارضات غري تجهزة ومالمئة مع مس توامه الأاكدميي ول توجد أأي وسائل تعلميية حديثة وابلاكد تتوفر
فهيا الوسائل التعلميية التقليدية  ،وبناء عىل التوصيات ال ي طرحهتا اس تدعت الرضورة زايدة الةحث وتسليط الضوء
عىل هذا املوضوع داخل مؤسسات التعل م العايل مبختلف تفرعاهتا داخل تجمتعنا  ،وعليه ميكن حتديد مشلكة الةحث يف
التساؤل الرئييس التايل:
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

توظيف الوسائل التعليمية احلديثة يف برنامج الدراسات العليا ……….ابتسام اهلمالي

 ما يه الوسائل احلديثة ال ي ميكن توظيفها يف برانمج ادلراسات العليا  ،لتحسني املس توى الأاكدميي
لطالهبا؟
 وينبث عن هذا التساؤل الرئييس عدة تساؤلت فرعية ويه:
 هل برانمج ادلراسات العليا  ،لزال مجةع ابلطرق التقليدية يف التعل م ؟
 هل طالب ادلراسات العليا  ،هل فرصة احلصول عىل املعلومات واملصادر واملراجع بلك سهوةل ؟
 ما فاعلية الوسائل احلديثة املقرتحة من خالل هذا الةحث  ،من وهجة نظر الطالب عىل الرفع من مس توامه
الأاكدميي؟
اثن ًيا  :أأهداف الةحث :
التعرف عىل أأمه الوسائل احلديثة ال ي ميكن ادخالها لربانمج ادلراسات العليا ابلأاكدميية الليبية جزنور ،
.1
لتحسيهنا والارتقاء مبس تواها الأاكدميي حنو ا ألفضل.
اثلث ًا  :أأمهية الةحث :
ا ألمهية النظرية  :الكشف عن مس توى الربامج املتةعة يف برانمج ادلراسات العليا ابلأاكدميية الليبية
.1
جزنور  ،وتسليط الضوء علهيا والعمل عىل حتسيهنا والارتقاء هبا ،من خالل وضع الس ياسات واخلطط التعلميية
والأاكدميية.
ا ألمهية التطةيقية :حماوةل ل إالسها يف تأأسيس ياعدة بيانية عن مس توى الربامج التعلميية لدلراسات
.2
العليا  ،وعن طري اس تطالع لآراء طالب ادلراسات العليا حول هذه الربامج .ونتاجئ هذا الةحث تسامه يف
تسليط الضوء عىل أأمه الربامج ال ي ميكن توظيفها  ،لتمنية وتطوير القدرات الأاكدميية والةحثية لطالب ادلراسات
العليا ابلأاكدميية الليبية جزنور.
راب ًعا  :مفاه م الةحث :
ادلراسات العليا  :يه مرحةل من مراحل التعل م العايل  ،وميكن حتديدها يف مرحل ي" املاجس تري وادلكتوراه" حبيث
شهرا  ،ومرحةل ادلكتوراه احلصول
يتطلب للتسنيل يف مرحةل املاجس تري" شهادة الليسانس" ومدة ادلراسة فهيا (ً )36
شهرا.
عىل "شهادة ادلرجة العالية املاجس تري" ومدة ادلراسة فهيا (ً )48
الوسائل التعلميية احلديثة  :يه مجموع الطرق والربامج وا ألهجزة وا ألدوات  ،ال ي ميكن اس تخداهما والاس تفادة مهنا يف
دورا هم ًما يف العملية التعلميية لتحسني املس توى الأاكدميي
النظا التعلميي بغرض حتقي أأهداف تعلميية  ،حبيث تلعب ً
لطالب ادلراسات العليا من حيث النوعية وا ألداء ،مما يتيح لنا حتسني ا ألداء العميل والعلمي الفكري والثقايف للمنمتع.
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احملور الثاني ( :اإلطار النظري للبحث)
أأ ًول  :ادلراسات السابقة :
 .1دراسة ابتسا محمد اهلاميل  )1( ،بعنوان  :توظيف الوسائل التعلميية احلديثة يف برانمج ادلراسات العليا " حبث
ميداين عىل عينة من طالب لكية الآداب جامعة طرابلس"  ، 2018وهدفت للتعرف عىل أأمه الوسائل احلديثة ال ي
ميكن ادخالها لربانمج ادلراسات العليا  ،لتحس هنا والارتقاء مبس تواها الأاكدميي حنو ا ألفضل .ومت اس تخدا املهنج الوصفي
واس امترة اس تبيان مجلع الةياانت  ،وتأألفت عينة الةحث ( )100مفردة  ،وكذكل مت اخجيارها بطريقة العينة العشوائية
الطةقية من لك أأيسا لكية الآداب شعةة ادلراسات العليا جبامعة طرابلس  ،ومن أأمه النتاجئ :كشفت نتاجئ الةحث أأن
ياعات احملارضات غري مالمئة وتجهزة مع مجطلةات مس توامه الأاكدميي  ،وعد توفر كتب مجنوعة واكفية يف تجال ختصصاهتم
اخملتلفة سواء داخل مكجةة ادلراسات العليا أأو يف املكجةات اخلارجية ،ولكل نتيجة يةل تواجد وانتشار دور النرش وانعدا
حركة الرتمجة داخل ليبيا .وكشفت نتاجئ الةحث أأن ياعات احملارضات غري تجهزة بأأي من الوسائل التعلميية احلديثة
وابلاكد تتوفر فهيا الوسائل التعلميية التقليدية ،وهذا أأمر يف غاية ا ألمهية وتس تدعى رضورة لتوفر الوسائل احلديثة لزايدة
فاعلية العملية التعلميية  ،وميكن حرصها يف الآيت  :هجاز عرض داات شو  ،أأهجزة حاسوب حديثة  ،س ةورات لكية أأو
شاشات عرض تفاعلية  ،ش ةكة معلومات "الإنرتنت"  ،شاشات عرض  3Dمكجةة اإلكرتونية  ،برامج حمااكة
 .Simulationوكشفت نتاجئ الةحث  ،أأنه لو مت اإدخال برانمج انتاج الكجاب الإلكرتوين س يكون هل دور بدرجة كةرية
يف حتسني مس توى التحصيل والةحث الأاكدميي  ،وتلهيا فجح مويع الكرتوين لطلةة ادلراسات العليا خاص هبم  ،لتقدمي
اخلدمات هلم سواء الإدارية أأو العلمية يف تجالت ختصصاهتم اخملتلفة  ،وكذكل اس تخدا هجاز العرض "داات شو" ،أأو
الس ةورة الإلكرتونية وشاشة " "3Dكوس يةل مؤثرة اثناء رشح احملارضات وإالقاء الوريات العلمية ،داخل ياعات
احملارضات لزايدة فهم الطالب وحتسني مس توامه الأاكدميي  ،ولو مت أأيضً ا توفري مكجةة اإلكرتونية داخل مكجةة ادلراسات
العليا  ،وربطها داخل لك ياعات احملارضات س يكون لها دور يف حتسني مس توى التحصيل أالاكدميي ،وإاعداد فري حبيث
من مجخصصني وخرباء يف تجال اإعداد خطط الةحوث وتصمميها ،همامه تدريب الطالب أأثناء مجيع مراحل كتابة حبوهثم
العلمية لنيل ادلرجات العلمية املطلوبة يف تجالت ختصصاهتم ،حبيث يمت مجابعهتم خطوة خبطوة وتوجيه حبوهثم مبا خيد
يضااي املمتع والاس تفادة مهنا والاس تعانة مبختصني وخرباء من جامعات خمتلفة عىل املس توى العريب والعاملي عرب ش ةكة
التصالت ا ألنرتنت ،للمشاركة وإالقاء احملارضات للطالب أأون لين  ،وتعامل ا ألس تال املرشف بتوهجاته ومالحظاته عرب
الإمييل والرسائل النصية عرب الهاتف النقال لها اس تفادة للطالب مكتابعة مس مترة للطالب داخل احلر اجلامعي وخارجه.
 .2عةد احلك م مسعود املربوك خليفة  )2( ،بعنوان  :تأأثري التقد التكنولويج عىل وايع التعل م العايل  ،لعا
 ، 2010حيث يشلك التعل م العايل هر املؤسسات الرتبوية يف املمتع  ،ويربز لكل من خالل أأهدافه ووظائفه ال ي
تتصل بتنوع مؤسساته  ،وتعدد الاخجيارات واعامتد الةحث العلمي وتعزيز وظيفة التدريس  ،واستامثر أأساليب التعل م
اذلايت وتوفري برامج اإرشاد وتوجيه الطالب  ،وهذا يضطلع به التعل م العايل من خالل مؤسساته املمتثةل جبامعاته
ومؤسساته الةحثية بوظيفجني أأساس يتني هام  :اإعداد ا ألطر املتخصصة ال ي حيتاهجا املمتع والقيا ابلةحث العلمي ،ومن أأمه
النتاجئ  :وضع اسرتاتينية شامةل بعيدة املدى للس ياسة التعلميية تعزز دور التعل م العايل اذلي من خالهل سيمت حتقي
التقد العلمي التكنولويج .ووضع خطط مجوسطة وطويةل املدى للةحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتطويرها وضامن
مشاركة املؤسسات العلمية واجلامعات ومراكز الةحث هبا .ودمع اجلامعات ومراكز الةحوث ومؤسسات التطوير وحمطات
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التجارب وامللحقة بأأهجزة الإنتاج واخلدمات من خالل املسامهة يف رمس الس ياسة العلمية والتكنولوجية وتنفيذها ومجابعهتا.
والاهامت ابلهيالك التنظميية للةىن العلمية والتكنولوجية مبا يضمن جعلها مامتش ية ومجناسقة مع هيالك يطاعات الايجصاد
ومالمئهتا ألهداف خطط التمنية القومية ومناس ةة للقدرات والإماكانت املتاحة واملتطورة  ،ومبا يضمن تاليف الازدواجية
والتكرار وحيق زايدة ا إلنتاجية العلمية وتطوير اإماكانت تطةي نتاجئ الةحث العلمي .وتوجيه الةحوث وادلراسات يف
اجلامعات وادلراسات العليا ومراكز الةحث مبا حيافظ عىل التصال مبتطلةات خطط التمنية وتوفري املعرفة والتقنية وزايدة
املعرفة املتخصصة يف املالت لات ا ألمهية  ،وتدريب العاملني العمليني والةاحثني والتقنيني .والعناية ابمجلعيات العلمية
واحتادات الةحوث واملاميع العلمية املتخصصة وحتفزيها لإشاعة أأوساط علمية تسامه يف مساعدة اجلامعات ومراكز
الةحث يف مواكةة التقد العلمي والتكنولويج .وإاعداد ادلراسات ال ي تتعل بقضااي التقد التكنولويج يف القطاعات
اخملتلفة أكساس لوضع اخلطط والس ياسات والربامج العلمية والتكنولوجية  ،وادلراسات املتعلقة بقضااي اس ترياد
التكنولوجيا واماكنية الاس تعانة هبا عن طري القدرة لتكنولوجية العربية .والعمل عىل دراسة بعض التجارب العاملية يف
تجال الةحث العلمي والس ياسات العلمية ونقل التكنولوجيا ودور اجلامعات يف لكل وربطها ابحلاجات احمللية  ،ويف
مقدمة لكل جتارب الياابن والهند ال ي مجعت بني اس ترياد التكنولوجيا من العامل املتقد وتطويعها مبا يناسب احجياجاهتا
احمللية ً ،
وصول لتكنولوجيا يومية ووطنية  ،ولكل بقصد الإفادة من معطياهتا  ،عىل جانب الإفادة من جتارب ادلول
املتقدمة يف هذا املال  ،ومن أأجل املس تقبل علينا أأن نتعامل مع تكنولوجيا التعل م ويه تكنولوجيا العرص وتقنيته العالية
وحتدايهتا يف النقل والتطةي  ،ويعين لكل أأن عقد ا ألمة عزهما عىل الةناء واملثابرة و أأن تسقط من حياهتا مظاهر الكسل
وادلعة والرتف والركون اإىل الاستسال والاتاكلية حىت تس تطيع أأن تهتيأأ لعملية الاستيعاب املعارص لتقي م الةناء
احلضاري يف تجال التكنولوجيا املتطورة والهادفة ل املس هتلكة وإاعادة النظر بصورة جذرية ومعمقة يف لك نظم حياتنا
ووسائل تعلمينا املس تقبلية.
 .3دراسة ولء مجيل محيد  ،بعنوان  )3( :أأثر اس تخدا ا أللعاب احلاسوبية يف تعل م مادة احلاسوب لتالميذ
الصف الثاين ا ألسايس  ،دراسة جتريبية يف مدارس حمافظة الالليية وريفها "  ، 2014 -2013حيث هدفت لتحديد
أأثر اس تخدا ا أللعاب احلاسوبية يف تعل م مادة العلو  ،والتعرف عىل أآراء معلمي التعل م السايس حول الربانمج احلاسويب
املقرتح  ،والتوصل اإىل مقرتحات من شأأّنا حتسن العملية التعلميية وتطويرها  ،ومت اس تخدا املهج التنرييب واس امترة
اس تبيان مجلع الةياانت  ،وتأألفت عينة الةحث من (ً )120
تلميذا وتلمذة من الصف الثاين ا ألسايس مع مراعاة مويع
اخجيارها ( مدينة  ،ريف ) من مجموعتني ضابطة وجتريبية  ،وتأألفت العينة أأيضً ا من ( )20معل ًما ومعلمة مت اخجيارمه
بشلك يصدي  ،ومن أأمه النتاجئ  :أأن ا أللعاب احلاسوبية تشد انتباه التالميذ بشلك أأكرب من الطرائ املعتادة  ،مبا حتويه
من صور واصوات و أألوان جذابة وجتعلهم مقبلني عىل ما تقدمه من معلومات  ،كام أأّنا تثري ميول أأطفال عرصان ا ألمر
اذلي جيعل التعل م ً
فعال ومرانً دون أأي ملل فيكون وس يةل ترفهيية وتعلميية يف أآن واحد .وتفوق تالميذ املدينة عىل
تالميذ الريف يف الاخجيار الةعدي  ،وفرس بأأن لكل يعود حبُك تطور تجمتع املدينة أأكرث من الريف  ،ويد يكونوا معتادين
عىل اس تخدا احلاسوب واللعب بأألعابه اخملتلفة وابلتايل مه أأكرث مرونة يف اس تخدامه ا ألمر اذلي ينعكس اجياب ًيا عىل
اداهئم .و أأن الربانمج احلاسويب اكن مالمئًا مجليع التالميذ عىل اخجالف مس توايهتم من الضعفاء مهنم اذلين جيدون صعوبة
يف التعمل ابلطرق املردة املعمتدة عىل الكجاب املدريس ورشح وإالقاء املعمل  ،فاإن ل أللعاب دور اجيايب لهؤلء التالميذ
وخترج هبم من جو الاحباط والفشل اإىل جو التعمل املرح واملعلومات املبسطة ال ي توص ه للنجاح .وجاءت أآراء املعلمني
اجيابية حول الربانمج احلاسويب املطة  ،كطريقة حديثة يف التعل م .وجاءت أآراء املعلمني من فئة ادلراسات العليا أأكرث
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اجيابية من فئ ي (معهد اعداد معلمني واجازة معمل صف )  ،وتعزو الةاحثة لكل عىل أأن أأولئك املعلمني وبفضل املقررات
ال ي دروسها وال ي تعين ابحلاسوب وبراتجه و أأمهيته يف خمتلف تجالت احلياة  ،يد زادت ثقافهتم املعلوماتية بدرجة كةرية.
تعقيب عىل ادلراسات السابقة  :تتف لك ادلراسات السابقة العربية واحمللية مع هذا الةحث عىل أأمهية اإدخال
تكنولوجيا املعلومات من مضن العملية التعلميية ورضورة وضع اخلطط والس ياسات لتحقي لكل  ،ومت الاس تفادة ممن
دراسة ابتسا اهلاميل كمنولج لوضع خطة هذا الةحث.
اثن ًيا  :النظرية املفرسة للةحث ( الوظيفية)  :ميكن توظيف النظرية الةنائية الوظيفية من خالل ثالث مفاه م نظرية
كةريا يف بناء
دورا ً
(النس  ،التغري  ،التوازن )  ،حيث يعترب التعل م نس من أأنساق املمتع ومن أأمه ا ألنساق ال ي لها ً
وتطوير املمتع ورييه  ،وكام يؤثر التعل م يف التطورات احلديثة ويتأأثر هبا  ،فجطوير التعل م يةد أأ ابإعداد املعمل وتطويره
جزءا من النس التعلميي يمتثل
وتزويده ابلوسائل التعلميية املناس ةة  ،و أأدوار ا ألس تال اجلامعي يف ويجنا احلارض ابعتةاره ً
يف يدرته عىل اس تخدا وادماج الوسائل التكنولوجية يف التعل م ،وكام أأن دّعه من أأمه عوامل جناحه يف أأداء وظائفه من
خالل ادلورات التدريبية ...اإخل  ،وبذكل ميكن أأن يكون نس التعل م عامل من عوامل تغري املمتع وهل ادلور الأكرب يف
اإعادة توازنه أأيضً ا أأثناء تغريه  ،وما يرتتب عن لكل من تداعيات اجيابية أأو سلةية.
وكام ميكن اعتةار ش ةكة الإنرتنت مصمت طة ًقا للنظرية الوظيفية  ،واملعلومات املوجودة علهيا تمتتع بتشعب غري حمدود
مبنرد الضغط علهيا س تؤدي لظهور معلومات اضافية  ،وهذه املعلومات حتتوي عىل روابط الكرتونية أأخرى يسري
الوصول ملعلومات ومعارف أأخرى  ،كام أأن النصوص الإلكرتونية املربوطة بةعضها الةعض متثل الش ةكة العنكبوتية عىل
الإنرتنت أأسست عىل النظرية املعرفية حيث تعترب نظرية فينو تسيك وال ي تسمى النظرية املعرفية الاجامتعية النس
الثاين من النظرية الةنائية  ،حيث تشري اإىل أأن املتعمل يةد أأ يف بناء املهارات واملعارف ابلتدرجي ومبساعدة الآخرين اذلين
يمتتعون بقدرات عالية .وتؤكد عىل أأمهية التفاعل سواء داخل الفصول او يف س ياق العامل الافرتايض)4( .فاملمتع كةناء
اجامتعي يتكون من مجموعة أأنظمة مرتابطة بعضها بةعض بنائ ًيا ووظيف ًيا  ،ويتكون النظا من مجموعة أأنساق  ،ويتكون
النس من مجموعة أأمناط  ،وللك نظا نس أأو منط حاجات اجامتعية تعكس وظائفه  ،ومن خالهل حتدد تاكم ه
الاجامتعي وتأأكيده عىل التوازن الاجامتعي  ،ويدرس اللك للوصول اإىل ا ألجزاء)5( .
حيث أأن التغري الةنايئ يس تلز ظهور أأدوار وتنظاميت اجامتعية جديدة ختتلف اخجالفًا نوع ًيا عن ا ألدوار والتنظاميت
القامئة يف املمتع  ،وأأن التغري اذلي حيدث يف جزء أأسايس من املمتع مثل ا ألرسة أأو تنظ م املدرسة نفسها  ،هذه التغريات
يف ا ألبنية الفرعية تصةح هامة جدً ا يف فهم املمتع  ،ولكن هذا التغري يكتسب أأمهيته عندما يتضمن تغريات يف الوظيفة ،
ويؤكد راد لكف براون عىل أأن الوظيفة يه الإسها اذلي يؤديه النظا يف دمع الةناء ويرى أأن يكون التغري تدرجي ًيا عىل
غرار التفاعالت الةنائية العادية اإل يؤكد عىل اماكنية ييا التغري بفعل عوامل أأو مؤثرات من اخلارج هذا ابلإضافة اإىل
تغريا )6( .ووفقًا للمنظور الوظيفي
تغريا بفعل عوامل أأو مؤثرات داخلية وبذكل يكون ً
اماكنية أأن جيري ابلنس والةناء ً
أأن التغري الاجامتعي حيدث نتيجة لعاملني  ،عوامل داخلية أأي داخل النس انجتة عن الاخجالفات الفردية  ،فاجليل
ا ألصغر مل يكن مطابقًا أأبدً ا للنيل القدمي  ،والثاين عوامل خارجية حيث تس تطيع القوى اخلارجية غرس أأفاكر جديدة من
خالل حمارصاهتا للناس  ،أأو املنافسة مع جامعات أأخرى للس يطرة عىل ا ألرض واملوارد أأو أأزمة احلرب .ولقد حلل
ابرسونز عاليات الاعامتد املتةادل بني أأنساق املمتع يف ضوء ما أأسامه أأنساق التةادل  ،حيث افرتض أأن لك نس هل
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مدخالت وخمرجات أأي ما ميتلكه النس من عوامل انتاج ( املدخالت) وما ينججه من ( اخملرجات )  ،و أأن لك نس
يتبادل مع ا ألنساق ا ألخرى ما دليه من عاليات اإنتاج )7(.
و أأوحض أأوجست كونت من خالل يانون املراحل الثالث  ،بأأن للك ميدان من ميادين املعرفة يف تطوره مير بثالث
مراحل (الالهوتية  ،الفلسفية  ،الوضعية العلمية)  ،اإل أأن العلو مل تنجقل م ًعا من مرحةل اإىل مرحةل أأخرى  ،فالعلو
خرا  ،ويعد يانون املراحل الثالث دليه أأكرث من تجرد
البس يطة تمنو وتتطور أأ ًول  ،أأما العلو املركةة فاإن تطورها يأأيت مجأأ ً
مبد أأ حيُك تقد املعرفة  ،فالفرد يف تطوره وتربيجه وتعلميه مير هبذه املراحل الثالث شأأنه شأأن املمتع  ،فالمنو العقيل كام
يعتقد يؤدي اإىل المنو املادي ويثريه  ،ويف حني يقسم هربرت س ةنرس يصنف املمتعات اإىل أأنواع خمتلفة حسب تقدهما
وارتقاهئا احلضاري  ،فيقسمها ألربعة أأنواع ويه املمتع البس يط  ،واملمتع املركب  ،واملمتع املركب تركي ًةا مضاع ًفا  ،واملمتع
املركب تركي ًةا ثالث ًيا  ،وبيامن صنف فريانند تونزي أأمه سامت املمتع التعايدي  :ارتفاع مس توى التعل م  ،وادلور اذلي يلعةه
العمل والتكنولوجيا يف اإدارة وتنظ م هذا املمتع  ،ولقد طرح ليوانرد هوهبوس يف كتابه "التمنية الاجامتعية " أأن التطور
ميكن أأن حيدث من زاويتني أأحدهام درجة التطور املهين والتكنولويج مما يؤدي عىل تغري النظم واملؤسسات الاجامتعية
وا ألخاليية والروحية من طور لآخر )8(.ويد يسم أأوجست كونت عمل الاجامتع اإىل يسمني  :يسم س تاتيك يدرس
الظواهر املمتعية يف حالهتا الساكنة والثابتة والنسبية كدراسة النظم الاجامتعية اجلزئية (النظا ا ألرسي ،التعلميي ،
الس يايس  ،الايجصادي)  ،ابلرتكزي عىل العاليات الرتابطية والس ةبية بني املتغريات ،ويسم دينامييك يدرس التغري
وحركة املمتع عرب الصريورة الزمنية )9( .ويتوجب الرتكزي عىل الرشوط واملتطلةات الوظيفية لإيامة النس بأأدواره
نقصا واحضًا يف تلةية
وحتقي أأهداف  ،ومن املالحظ فاإن النس التعلميي مبختلف مس توايته ومنه العايل يف تجمتعنا يشهد ً
لك مجطلةاته و أأمهها الوسائل التعلميية احلديثة لزايدة فاعلية العملية التعلميية واملس توى الأاكدميي للطالب.
وجاءت فكرة ابرسونز عن التغري امجداد لنظرية التوازن  ،ويرفض العامل الواحد يف التغري مث يركز بعد لكل عىل
جذراي يف النس  ،من لكل تطور التشكيل الثقايف والتطور يف تجال
مجموعة من العوامل السطحية ال ي تودل ً
تغريا ً
التعل م )10( .ومن خالل حتليل ماكس فيرب للمؤسسة الةريويراطية وتشبهيها ابلشلك الهريم يف اصدار القرارات
واملسؤوليات وتطوير املؤسسة وس ياساهتا و أأهدافها  ،فاإن أأي خلل وظيفي يف هذا النس التعلميي يرجع لعد وضع
الس ياسات والتخطيط والتنفيذ اجليد من يبل املسؤولني يف هذه املؤسسة التعلميية  ،والتوجيه الصحيح ملزيانية ادلوةل
وتوظيفها خلدمة أأمه القطاعات ال ي لها أأفضل مردود عىل ادلوةل والفرد واملمتع كلك.
وتطرق مريتون لثالث مفاه م أأو أأدوات حتليلية ( الوظائف الظاهرة والاكمنة  ،املعويات الوظيفية  ،الةدائل
الوظيفية)  ،ففرق مريتون عا  1987بني الوظائف الظاهرة والاكمنة للمؤسسات  ،فالظاهرة يه الواحضة والرصحية
واملعلنة واملقصودة وتشمل ا ألمهية املقصودة واملعروفة مثل دور اجلامعة يف ضامن التنافس والامجياز الأاكدمييني  ،وعىل
العكس من لكل الوظائف الاكمنة فهيي غري مقصودة ول معلنة  ،وتعكس أأهدافًا خفية للمؤسسة اكحلد من الةطاةل)11(.
ومن بني املفاه م ال ي يدهما أأيضً ا مفهو املعويات والةدائل الوظيفية  ،عندما تكون هناك معويات وظيفية تمتثل يف
النتاجئ الغري مجويعة ل ألفعال  ،ولقد جسد مريتون هذا املويف عندما درس فكرة استبدال ا ألهداف  ،ويه فكرة س ة
و أأن درسها روبرت ميشلز  ،مث رضب بعد لكل أأمثةل عدة عىل هذا الاستبدال تكشف بوضوح عن أأن وسائل حتقي
ا ألهداف يد تصةح يف ويت ما أأهدافًا يف حد لاهتا .ويرى أأن التغري اذلي يطر أأ عىل خشصية أأعضاء التنظ م تنشأأ من
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عوامل اكمنة يف الةناء التنظميي لاته )12( .وابلتايل ميكن اعتةار ّعلية وضع الس ياسات والتخطيط والتنفيذ مكعويات
أأدت لفشل توفري مجطلةات و أأهداف العملية التعلميية داخل هذه املؤسسة  ،فأأصةحت هناك رضورة لستبدالها
بس ياسات وخطط لكيفية اإدخال الوسائل التعلميية احلديثة  ،مع مجابعة ومرايبة ّعليات التنفيذ بشلك فعيل ،وهذا يؤكد
لنا أأيضً ا بأأن وسائل أأهداف العملية التعلميية أأصةحت يف حد لاهتا أأهدافًا ً
فعال كام لكر مريتون.
وبذكل يعترب ابرسونز أأن منو وتطور النظا التعلميي والرتبوي الرمسي والإلزايم يف املمتع ميكن النظر فيه عىل أأنه أأداة
املمتع يف حماولته لإعادة بناء وتأأسيس التوازن اذلي يأأيت عقب الاضطراابت الاجامتعية النامجة عن منو وتطور النظا
الصناعي  ،فالتطور التكنولويج احلديث للمؤسسات الايجصادية يتطلب توظيف ا ألفراد وفقًا ملؤهالهتم ومعارف
وخربات وهمارات  ،و ألجل التوظيف ا ألمثل والفعال لطايات البرش ويدراهتم  )13(.ويؤكد دور اكمي أأن العمل يعترب
السلطة الوحيدة ال ي يسمل هبا املمتع املعاد تنظميه  ،و أأن العمل هو اذلي يؤسس التواف التلقايئ بني اكفة الوظائف
الاجامتعية املمكنة  ،حيث يوحض العمل من بني أأش ياء كثرية ماهية ا ألفاكر ا ألخاليية الأكرث تالؤ ًما مع الظروف الصناعية
اجلديدة ،من هنا جند أأن اسها العمل فامي يتعل ببناء التفاعل هو أأ ًول يتأأسس العنرص ا ألخاليق املمتثل يف مجموعة ا ألفاكر
ا ألخاليية  ،واثن ًيا بصياغة تأآزر بني غاايت ا ألفعال الفردية  ،وغاايهتا عىل املس توى الاجامتعي الشامل مبا يتالء وظروف
املمتع احمليط .ويؤكد بأأن العمل ميكن أأن يساعد عىل حتديد الغاايت والوسائل ابملثل.
اثلث ًا  :الوسائل التعلميية احلديثة :تتنوع أأساليب وأآليات الوسائل التعلميية احلديثة مبا يف لكل توظيف ش ةكة الإنرتنت
يف التعل م العايل يف ضوء النظرية التصالية  ،حبيث تكون من س ياسات جامعاتنا تطوير احملتوى التعلميي ابإنشاء وحدة
التعل م الإلكرتوين تكون من اخجصاصاهتا انتاج املقررات ادلراس ية عىل شلك الكرتوين حتت ارشاف اعضاء هيئة
التدريس  ،وكام ميكن توظيف والاس تفادة من الربتجيات اكملدوانت والويكزي وموايع التواصل الاجامتعي للحصول عىل
الكجب الإلكرتونية والتواصل مع اخلرباء واملتخصصني وزايدة التفاعل مع ا ألنشطة من مؤمترات وندوات وملتقيات وبرامج
تدريبية  ،وتةادل الروابط اخلاصة ابملراجع العلمية والتواصل مع لوي الاخجصاص من خمتلف دول العامل  ،مما يقلل من
الطابع الرمسي والقيود املفروضة عىل التواصل واملنايشات بني املرسل واملتلقي .ونتطرق للةعض مهنا اكلآيت :
 .1بيئة احلياة الثانية ) : ( Second Lifeفهيي تعترب من أأمه الربامج الافرتاضية يف تجال التعل م الإلكرتوين ثالثية
ا ألبعاد  ،هتدف لتسهيل ّعليات التعل م وزايدة التفاعل وتةادل اخلربات والاس تكشافات بني املتخصصني والطالب.
وميكن الاس تفادة من جتارب اجلامعات يف ادلول ا ألخرى هبذا املال  ،حيث شهد تنوع يف توظيف الةيئات التعلميية
الافرتاضية يف اجلامعات ا ألمريكية والربيطانية والفرنس ية والكندية  ،ومن ابراز العوامل الافرتاضية يف تجال ادلراسات العليا
اجلزيرة الافرتاضية )  ( U21G0bal Islandال ي مصمهتا اجلامعة الربيطانية ( )U21G0balحيث يس تطيع مجيع
الاعضاء املسجلني هبا الاس تفادة من اخلدمات العلمية والتعلميية املتنوعة اكلطالع عىل الةحوث واملقالت ولك ما يمت
نرشه وتداوهل يف هذا العامل الافرتايض ،وكذكل جتربة جامعة دريكسل  Drexel Univer) (sityوجامعة هابو Ohio
) )Univer sityومعهد جامعة انس يد ( ، )Inseadوجامعة العلو التطةيقية يف هوجن كوجن و مركز مايرز أآن (Ann
).Meyers Medical
 :STEM .2وهو ما يعرف مبدخل العلو التطةيقية الاكمةل  ،وخمترص للمقررات ادلراس ية العلمية ( العلو ،
الرايضيات ،الهندسة  ،التقنية ) ومضمونه هو الابتعاد عن تدريس املواد ادلراس ية ا ألربعة بشلك نظري منفصل غري
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مرتابط يف شلك تصم م معريف شامل ومرتابط مجاكمل من هذه العلو يف مهنج واحد .عن طري جتهزي بيئة تعلميية
افرتاضية تتيح للطالب تطةي لك املفاه م التقليدية عن العلو وممارس هتا بشلك فعيل حبيث ترخس دلهيم همارات فكرية
وفهم وإادراك هذه العلو وتوظيفها خلدمة املمتع وسوق العمل ،بعيدً ا عن اسلوب التلقني داخل ياعة احملارضات بل
وتتعدى تجرد التعل م للمشاركة يف لك الربامج والورش العمل عن هذه العلو  .تطةيقات عربية يف :STEM
دوةل يطر  :مرشوع الةريق ( AL-Bairaqادلوحة – . ) 2007
للتفاصيل www.qu.edu.qa/offices/research/CAM/albairaq/about_us/index.php :
مجهورية مرص العربية  :مدرسة املتفويني يف العلو والتكنولوجيا (القاهرة – . ) 2014
للتفاصيل www.stemegypt.edu.eg :
اململكة العربية السعودية  :مبادرة تطوير تعل م العلو والهندسة والتقنية والرايضيات (الرايض  -ييد التنفيذ ) .
للتفاصيل www.tatweer.edu.sa/node/2923 :
 .3أأهجزة العرض  :تعترب من أأمه الوسائل التعلميية احلديثة يف هذا العرص  ،وكذكل أأمه الوسائل ال ي يعمتد علهيا
ا ألساتذة لتساعدمه يف العطاء العلمي وّعلية الفهم والاس تذاكر دلى الطالب  ،حيث مت تطوير الس ةورة التقليدية ال ي
يكجب علهيا ابلطةاشري اإىل الس ةورة الةيضاء ال ي يكجب علهيا اب أليال القابةل للمسح واخلاصة هبا ،ومن مث مت اس تخدا
ملح للس ةورة الةيضاء التقليدية وهو هجاز عرض  ، Projectorومث ظهرت س ةورات تفاعلية لكية مس تقةل  ،وميكن
تصنيفها اكلآيت:
هجاز عرض الةياانت  : Data Projectorميكن تصنيفه مضن الس ةورات التفاعلية لس تخدامه
أأ.
الس ةورة الةيضاء التقليدية  ،حيث يمت العرض علهيا من خالل احلاسب الآيل فهيي عةارة عن سطح املكجب
للحاسوب أأو التواصل عرب ا ألنرتنت.
ب .الس ةورات التفاعلية اذلكية :يه ال ي يكجب علهيا بقمل خاص هبا وممحاة اإلكرتونية تجهزة لالتصال ابحلاسب الآيل
و أأهجزة العرض ا ألخرى ،ومع ظهور التعل م الافرتايض والتطور الهائل يف أأهجزة احلاسوب ظهرت عدة أأشاكل من
الس ةورات التفاعلية فهيي تعترب من أأحدث الاكتشافات التعلميية ويه نوع من الس ةورات الةيضاء احلساسة التفاعلية
ال ي يمت التعامل معها ابللمس والةعض الآخر ابلقمل وتمت الكجابة علهيا بطريقة اإلكرتونية ،ويمت اس تخداهما لعرض ّعل ما
عىل شاشة هجاز المكةيوتر وابس تخدا هذه الس ةورات ميكن الاس تغناء عن اس تخدا هجاز العرض .Projector
الشاشات احلائطية التفاعلية الإلكرتونية اذلكية :حيث ميكن توظيف هذه الشاشات كةيئة تكنولوجية
ج.
تعلميية يف تجال العلو التطةيقية  ،لتدريب الطالب يف بعض التدريةات العملية ً
مثال ،وإانشاء منصات افرتاضية
مربتجة ثالثية ا ألبعاد حسب طةيعة املادة العلمية املراد توصيلها ويه تعرف بربامج احملااكة .Simulation
فاإن الس ةورات التفاعلية تساعد يف حل مشلكة نقص اكدر هيئة التدريس أأيضً ا  ،حبيث ميكن بواسطهتا اإعادة عرض
ادلروس املرشوحة ً
اكمال من يبل معمل ما فصل أآخر بعد حتمي ه يف هجاز حاسب أآيل اخلاص ابلس ةورة أأو يف يرص
ً CD
بدل من اإيقاف الفصل ألشهر  ،وتوفري اجلهد والويت والتعاون بني ا ألساتذة يف اإلقاء احملارضات عن بعد أأو حبفظ
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املادة العلمية وتةادل الآراء وا ألفاكر واملقرتحات والاطالع عىل املوايع التعلميية  ،وتساعد الطالب عىل اسرتداد الصور
والفيديوهات ال ي ختد درسه من ملفاته اخلاصة أأو من ش ةكة ا ألنرتنت وتساعد ا ألساتذة والطالب للةحث ادلامئ عن
املعلومات وتطوير يدراهتم  ،والةحث عن أأفضل طرق للتدريس يف سبيل بناء وتطوير وتقد تجمتعنا ،حبيث خترج كوادر
أأاكدميية لات مواصفات ااكدميية تامتىش مع عرص الثورة املعرفية ولنرش ثقافة املشاركة ومواكةة ادلول املتقدمة  ،وجعل
املتعمل فعال يف العملية التعلميية وليس تجرد مجلقي فقط للمعلومة  ،حيث تثري حامسه من خالل الصور املس تخدمة
والفيديوهات وا ألشاكل وا ألسهم واخلرائط الإلكرتونية التوضيحية حبيث تثري اهامتمه  ،ومن خاللها ميكن مواكةة الفوارق
العلمية ال ي تفصلنا عىل املمتعات املتقدمة.
 .4الكجاب الإلكرتوين  :تمكن أأمهيته يف سهوةل انتاجه فهو عةارة عن تصوير  Scannerللكجاب ومث يمت اإدراجه يف
شلك كتاب بواسطة برانمج  ، PDF MERGEوتوفري الويت واجلهد واملال للحصول عىل الكجب  ،فهذه التقنية
تساعد الطالب عىل الاطالع ادلامئ وتوس يع مداركهم لسهوةل احلصول علهيا وخاصة اإلا يمت نرش الكجب بشلك تجاين،
ومن خالل اإنشاء مكجةة اإلكرتونية داخل مكجةة ادلراسات العليا وربطها أأيضً ا بقاعات احملارضات ويمكن ربط هذه املكجةة
أأيضً ا مبكجةات عاملية مع توفري خادمات الرتمجة هبا  ،وخاصة مع يةل دور النرش وحركة الرتمجة داخل ليبيا  ،فالطالب
يعانون من نقص حاد يف احلصول عىل املراجع العلمية.
احملور الثالث (الإجراءات املهننية ونتاجئ الةحث)  :يف ضوء طةيعة الةحث وا ألهداف ال ي يسعى لتحقيقها  ،وملا
اكن الةحث هيدف للتوصل اإىل اإيضاحات حبثية تكشف عن الوسائل احلديثة ال ي ميكن توظيفها يف برانمج ادلراسات
العليا لتحسني املس توى الأاكدميي لطالهبا  ،وحتقيقًا ذلكل سوف يمت اس تخدا املهنج الوصفي.
تجمتع الةحث :
.1
يمتثل تجمتع الةحث يف طالب مدرسة العلو التطةيقية والهندس ية ابلأاكدميية الليبية  ،وتقع هذه اجلامعة مبدينة جزنور.
وهو اكلآيت :
مج
41
55
105
39
63
44
347

.2

القسم
ت
اإدارة املشاريع الهندس ية
1
الهندسة الطةية
2
الهندسة الكهرابئية واحلاسوب
3
الهندسة الكمييائية والنفط
4
الهندسة املدنية واملعامرية
5
الهندسة املياكنيكية والطايات
6
مج
عينة الةحث:
اإطار العينة  :يشمل مجيع طالب ادلراسات العليا( املاجس تري  ،ادلكتوراه)  ،مبدرسة العلو التطةيقية

والهندس ية.
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

توظيف الوسائل التعليمية احلديثة يف برنامج الدراسات العليا ……….ابتسام اهلمالي

جحم ونوع العينة  :سيمت حتديد جحم عينة الةحث ابس تخدا أأساليب اإحصائية مبا يتواف مع جحمها يف
تجمتع الةحث ، ،حيث بلغت ( )102مفردة ومت اخجيارها بطريقة العينة العشوائية الطةقية البس يطة من لك ايسا
مدرسة العلو التطةيقية والهندس ية.
أأداة الةحث  :حيث مت اس تخدا اس امترة اس تبيان الكرتونية.
.3
ا ألساليب الإحصائية املس تخدمة :
.4
اس تخدا املعاجلات الإحصائية التالية للتأأكد من صدق وثةات أأداة الةحث :معامل ارتةاط أألفا كرونةاخ
أأ.
) .( Cron bach’s Alpha
ب .اس تخدا املعاجلات الإحصائية التالية لتحليل الةياانت امليدانية :جداول التكرارات والنسب املئوية.
اكلآيت :

ت
1
2
3

جدول( )1يةني توزيع أآراء أأفراد العينة حسب مدى توفر بعض الوسائل التعلميية احلديثة مبا يتواف مع مجطلةات
مس توامه الأاكدميي
مج
ل
اإىل حدً ا ما
نعم
العةارة
ك  %ك
ك %
هل تتوفر يف مكجةة الأاكدميية  ،كتب 22 58.8 60 19.6 20
مجنوعة واكفية يف تجال ختصصك ؟
هل القاعات مالمئة وتجهزة مبا يتواف مع 80 19.6 20 1.9 2
مجطلةات املس توى الأاكدميي ؟
102 0 0
0
هل توجد وحدة التعل م الإلكرتوين  ،تكون 0
من اخجصاصاهتا انتاج املقررات ادلراس ية عىل
شلك الكرتوين حتت ارشاف اعضاء هيئة
التدريس ؟

%
21.6

102

78.4

102

100

102

يتضح من اجلدول ( )1أأن أأغلب أآراء أأفراد العينة دلت بأأنه ل توجد وحدة التعل م الإلكرتوين  ،تكون من
اخجصاصاهتا انتاج املقررات ادلراس ية عىل شلك الكرتوين حتت ارشاف اعضاء هيئة التدريس بنس ةة ( ، )%100وأأن
القاعات غري مالمئة وتجهزة مبا يتواف مع مجطلةات املس توى الأاكدميي بنس ية ( ، )%78.4وإاىل حدً ا ما تتوفر مكجةة
مجنوعة واكفية يف تجال التخصص بنس ية (.)%58.8
جدول ( )2يوحض أآراء أأفراد العينة حول تواجد ياعات دراس ية تجهزة ابلوسائل التعلميية احلديثة
ل
نعم
العةارة
ت
%
ك
%
ك
90.
هجاز عرض داات شو
1
9.8
10
92
2
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أأهجزة حاسوب حديثة
2
س ةورات تفاعلية لكية أأو شاشات عرض تفاعلية لكية.
3
100
102
0
0
شاشات عرض 3D
100
102
0
0
ش ةكة املعلومات الإنرتنت
4
100
102
0
0
مكجةة اإلكرتونية
5
100
102
0
0
برامج حمااكة simulation
6
100
102
0
0
بيئة احلياة الثانية (( Second Life
7
 : STEMوهو ما يعرف مبدخل العلو التطةيقية
8
100
102
0
0
الاكمةل.
يتضح من اجلدول ( )2أأن أأغلب أآراء العينة دلت عىل أأن القاعات ادلراس ية تجهزة جبهاز عرض داات شو بنس ةة
( ،)%90.2ول توجد أأهجزة حاسوب حديثة  ،وس ةورات لكية أأو شاشات عرض تفاعلية لكية  ،وش ةكة املعلومات
الإنرتنت  ،وشاشات عرض  ، 3Dومكجةة اإلكرتونية ،وبرامج حمااكة  ، simulationوبيئة احلياة الثانية Second
 ،Lifeو : STEMوهو ما يعرف مبدخل العلو التطةيقية الاكمةل بنس ةة ( )%100للك مهنم نفس النس ةة عىل حدا .
0

ت

1
2
3

4

5
6

0

102

جدول ( )3يةني توزيع أآراء أأفراد العينة حول مؤرشات يياس دور الوسائل التعلميية احلديثة يف حتسني مس توامه الأاكدميي
اندرا
أأحياانً
بدرجة
بدرجة كةرية
العةارة
ً
مجوسطة
%
 %ك
 %ك  %ك
ك
0
0
0
0
9.8 10 90.1
92
اس تخدا هجاز العرض "داات شو"  ،أأو الس ةورة التفاعلية
والشاشات التفاعلية الإلكرتونية اذلكية شاشة " "3Dكوس يةل
مؤثرة اثناء رشح احملارضات وإالقاء الوريات العلمية  ،داخل
القاعات ادلراس ية لزايدة فهم الطالب وحتسني مس توامه
الأاكدميي.
0
0
6.8
7
10.8 11 81.3
83
لو مت اإدخال برانمج انتاج الكجاب الإلكرتوين  ،س يكون هل
دور يف حتسني مس توى التحصيل والةحث الأاكدميي.
0
0
1.9
2
0.9 1 97.1
99
لو مت توفري مكجةة اإلكرتونية داخل مكجةة الأاكدميية ،
وربطها داخل لك القاعات ادلراس ية س يكون لها دور يف حتسني
مس توى التحصيل الأاكدميي.
2.9
3
0.9
1
12.7 13 83.3
85
اإعداد فري حبيث مجخصصني وخرباء يف تجال اإعداد خطط
الةحوث وتصمميها  ،همامه تدريب الطالب أأثناء مجيع مراحل
كتابة حبوهثم العلمية لنيل ادلرجات العلمية املطلوبة يف تجالت
ختصصاهتم ،حبيث يمت مجابعهتم خطوة خبطوة وتوجيه حبوهثم مبا
خيد يضااي املمتع والاس تفادة مهنا.
3.9
4
0
0
19.6 20 73.5
75
فجح مويع الكرتوين لطلةة الأاكدميية خاص هبم  ،لتقدمي
اخلدمات هلم سواء الإدارية أأو العلمية يف تجالت ختصصاهتم
اخملتلفة.
0
0
0
0
13.7 14 86.2
88
الاس تعانة مبختصني وخرباء من جامعات خمتلفة عىل
مس توى العريب والعاملي عرب ش ةكة التصالت ا ألنرتنت ،
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للمشاركة وإالقاء احملارضات للطالب أأون لين.
عندما يتعامل معك ا ألس تال املرشف بتوهجاته ومالحظاته
7
عرب الامييل والرسائل النصية عرب الهاتف النقال.

50

49.0

45

44.1

0

0

2

1.9

5

4.9

يتضح من اجلدول ( )3أأن أأغلب أأفراد العينة دلت عىل أأن لو مت توفري مكجةة اإلكرتونية داخل مكجةة الااكدميية ،
وربطها داخل لك القاعات ادلراس ية س يكون لها دور يف حتسني مس توى التحصيل الأاكدميي للطالب بنس ةة ()%97.1
 ،واس تخدا هجاز العرض "داات شو"  ،أأو الس ةورة الإلكرتونية وشاشة " "3Dكوس يةل مؤثرة اثناء رشح احملارضات
وإالقاء الوريات العلمية داخل القاعات ادلراس ية لزايدة فهم الطالب وحتسني مس توامه الأاكدميي بنس ةة (، )%90.1
والاس تعانة مبختصني وخرباء من جامعات خمتلفة عىل مس توى العريب والعاملي عرب ش ةكة التصالت ا ألنرتنت للمشاركة
وإالقاء احملارضات للطالب أأون لين بنس ةة ( ، )%86.2وإاعداد فري حبيث مجخصصني وخرباء يف تجال اإعداد خطط
الةحوث وتصمميها  ،همامه تدريب الطالب أأثناء مجيع مراحل كتابة حبوهثم العلمية لنيل ادلرجات العلمية املطلوبة يف
تجالت ختصصاهتم ،حبيث يمت مجابعهتم خطوة خبطوة وتوجيه حبوهثم مبا خيد يضااي املمتع والاس تفادة مهنا بنس ةة
( ،)%83.3ولو مت اإدخال برانمج انتاج الكجاب الإلكرتوين  ،س يكون هل دور يف حتسني مس توى التحصيل والةحث
الأاكدميي بنس ةة (،)%81.3وفجح مويع الكرتوين لطلةة الأاكدميية خاص هبم  ،لتقدمي اخلدمات هلم سواء الإدارية أأو
خريا عندما يتعامل ا ألس تال املرشف بتوهجاته ومالحظاته عرب
العلمية يف تجالت ختصصاهتم اخملتلفة بنس ةة ( ،)%73.5و أأ ً
الامييل والرسائل النصية عرب الهاتف النقال بنس ةة (.)%49.0
النتاجئ :
كشفت نتاجئ الةحث أأن أأغلب أآراء أأفراد العينة دلت بأأنه ل توجد وحدة التعل م الإلكرتوين  ،تكون
.1
من اخجصاصاهتا انتاج املقررات ادلراس ية عىل شلك الكرتوين حتت ارشاف اعضاء هيئة التدريس ،و أأن القاعات
غري مالمئة وتجهزة مبا يتواف مع مجطلةات املس توى الأاكدميي  ،وإاىل حدً ا ما تتوفر مكجةة مجنوعة واكفية يف تجال
التخصص.
كشفت نتاجئ الةحث أأن أأغلب أآراء العينة دلت بأأن القاعات ادلراس ية غري تجهزة بأأهجزة حاسوب
.2
حديثة  ،وس ةورات تفاعلية لكية أأو شاشات عرض تفاعلية لكية وشاشات عرض  ، 3Dش ةكة املعلومات الإنرتنت
 ،مكجةة اإلكرتونية  ،برامج حمااكة  ، Simulationويف حني أأن القاعات ادلراس ية تجهزة جبهاز عرض داات شو.
أأن أأغلب أأفراد العينة دلت عىل أأن لو مت توفري مكجةة اإلكرتونية داخل مكجةة الااكدميية ،
.3
وربطها داخل لك القاعات ادلراس ية س يكون لها دور يف حتسني مس توى التحصيل الأاكدميي للطالب  ،واس تخدا
هجاز العرض "داات شو"  ،أأو الس ةورة التفاعلية والشاشات التفاعلية الإلكرتونية وشاشة " "3Dكوس يةل مؤثرة اثناء
رشح احملارضات وإالقاء الوريات العلمية داخل القاعات ادلراس ية لزايدة فهم الطالب وحتسني مس توامه الأاكدميي ،
والاس تعانة مبختصني وخرباء من جامعات خمتلفة عىل مس توى العريب والعاملي عرب ش ةكة التصالت ا ألنرتنت
للمشاركة وإالقاء احملارضات للطالب أأون لين  ،ولو مت اإدخال برانمج انتاج الكجاب الإلكرتوين  ،س يكون هل دور
يف حتسني مس توى التحصيل والةحث الأاكدميي  ،وإاعداد فري حبيث مجخصصني وخرباء يف تجال اإعداد خطط
الةحوث وتصمميها  ،همامه تدريب الطالب أأثناء مجيع مراحل كتابة حبوهثم العلمية لنيل ادلرجات العلمية املطلوبة يف
تجالت ختصصاهتم ،حبيث يمت مجابعهتم خطوة خبطوة وتوجيه حبوهثم مبا خيد يضااي املمتع والاس تفادة مهنا  ،وفجح
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.
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مويع الكرتوين لطلةة الأاكدميية خاص هبم  ،لتقدمي اخلدمات هلم سواء الإدارية أأو العلمية يف تجالت ختصصاهتم
اخملتلفة ب ،وعندما يتعامل ا ألس تال املرشف بتوهجاته ومالحظاته عرب الامييل والرسائل النصية عرب الهاتف النقال.
اخلامتة  :تناول هذا الةحث الوسائل التعلميية احلديثة يف برانمج ادلراسات العليا  ،للتعرف عىل أأمه الوسائل ال ي ميكن
توظيفها لتحقي لكل  .ولقد احجوى الةحث عىل عدة حماور بد أأت من حتديد مشلكة الةحث وانهتت بعرض النتاجئ،
وحق أأهدافه من خالل الإجابة عن التساؤلت املطروحة استنادًا عىل اجلانب النظري وامليداين للةحث ومت التوصل
للنتاجئ من وايع الةياانت امليدانية .فبالرمغ من العمل عىل طرح الس ياسات واخلطط لتطوير برانمج ادلراسات العليا اإل
أأّنا لزالت تتسم بسمة التعل م التقليدي  ،مما جيعلها حمل اس تفها حول عد توظيف أأي وسائل تعلميية حديثة
لالس تفادة مهنا يف تطوير املورد البرشي يف اكفة املالت مكورد برشي مؤهل ومثقف يادر عىل ا ألداء بكفاءة وفاعلية.
ويس تخلص الةحث رضورة توظيف الوسائل التعلميية احلديثة لنحسني برانمج ادلراسات العليا حبيث تواكب لك
املس تحداثت العاملية علم ًيا وهمن ًيا لتصةح يادرة عىل الإنتاج والإبداع املس متر املس تحدث.
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.1
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.5
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الرسائل العلمية :
ابتسا محمد اهلاميل  ،توظيف الوسائل التعلميية احلديثة يف برانمج ادلراسات العليا " حبث ميداين عىل عينة من طالب لكية
.1
الآداب جامعة طرابلس"  ،تجةل لكية الآداب  ،جامعة الزاوية .2018 ،
عةد احلك م مسعود املربوك خليفة  ،تأأثري التقد التكنولويج عىل وايع التعل م العايل  ، ،تجةل لكية الآداب  ،جامعة الفاحت  ،العدد
.2
 ،2010 ،14ص .51 -37
ولء مجيل محيد  ،أأثر اس تخدا ا أللعاب احلاسوبية يف تعل م مادة احلاسوب لتالميذ الصف الثاين ا ألسايس  ،دراسة جتريبية يف
.3
مدارس حمافظة الالليية وريفها  ،رساةل ماجس تري غري منشورة  ،جامعة دمش لكية الرتبية . 2014 -2013 ،
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درجة تقييم الطلبة املتكونني ألهداف وحمتوى املواد التعليمية الرتبوية
املدرجة يف برامج إعداد معلم اللغة العربية بكليات الرتبية
The degree to which students form the assessment of the goals and
content of educational materials Included in the Arabic language teacher
preparation programs at the Faculties of Education

 نعيمة مزرارة.د
2 جامعة اجلزائر
 أمحد أنيس احلسون.د

امللخص
هتدف ادلراسة احلالية اإىل معرفة درجة تقي م الطلةة ألهداف وحمتوى املواد التعلميية الرتبوية املدرجة يف برامج اإعداد معمل اللغة العربيعة
كام هتدف اإىل معرفعة اإن اكنعت هنعاك فعروق يف درجعات تقيع م الطلةعة ألهعداف وحمتعوايت املعواد،)بلكية الرتبية(املدرسة العليا ل ألساتذة
،  واعمتعدت ادلراسعة املعهنج الوصعفي التحلعييل.) الثعانوي،  املتوسعط،التعلمية الرتبوية تعزى ملتغري امللمح ( معمل مرحةل التعل م الابتعدايئ
) فقعرة20( ولتحقي أأهدافها مت تصم م استبانة من طرف الةاحثان حول درجة تقي م أأهداف وحمتوى املواد التعلمييعة الرتبويعة تكونعت معن
وبعد التحليعل.) طالب وطالةة يدرسون ابملدرسة العليا ل ألساتذة ابجلزائر120(  وطةقت ا ألداة عىل عينة مجكونة من.وزعت عىل تجالني
الإحصايئ للنتاجئ توصلت ادلراسة اإىل أأن درجة تقي م الطلةة ألمهية أأهداف وحمتوى املواد التعلميية الرتبوية املدرجعة يف بعرامج اإععداد مععمل
 كام توصلت ادلراسة اإىل وجود فعروق يف درجعات تقيع م الطلةعة ألهعداف وحمتعوى،اللغة العربية جاءت يف مس توى عال ورضورية جدا
. حيث جاءت الفروق لصاحل ملمح معمل مرحةل التعل م الابتدايئ، املواد التعلميية الرتبوية تعزى ملتغري امللمح
Summary
The current study aims to know the degree of students' evaluation of the goals and
content of educational materials included in the programs of preparing an Arabic
language teacher at the College of Education (Higher School of Teachers), and also aims
to know if there are differences in the students ’assessment of the goals and contents of
educational learning materials due to the variable variable (teacher Primary,
intermediate, and secondary levels). The study adopted the descriptive analytical
approach, and to achieve its goals, a questionnaire was designed by the researchers on
the degree of evaluation of the goals and content of educational materials consisting of
(20) paragraphs distributed in two areas. The tool was applied to a sample consisting of
(120) male and female students studying at the Higher School of Teachers in Algeria.
After the statistical analysis of the results, the study concluded that the degree of students'
assessment of the importance of the goals and content of educational materials included
in the programs of preparing the Arabic language teacher came at a high level and very
necessary, as it reached The study indicates that there are differences in the students
’evaluation scores for the goals and content of educational materials due to the feature
variable, where the differences came in favor of the feature of the elementary education
teacher.
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املقدمة والتساؤلت
جيمع معظم الةاحثني والرتبعويني ععىل أأن جعودة املؤسسعات التعلمييعة يف عرصع تكنولوجيعا املعلومعات يتويعف ابدلرجعة
ا ألوىل عىل يدرهتا يف اإحداث العنقةل النوعيعة يف الرتبيعة و أأهعدافها ،وابلتعايل زاد معن خعالل هعذه العنقةل الاهعامت بتكعوين
وتدريب عصب العملية التعلميية أأل وهو املعمل .ويأأيت هذا الاهامت الةالغ ابملعمل من احلقيقة ال ي مؤداهعا أأن جعودة النظعا
التعلميي كلك تعمتد اعامتدا رئيس يا عىل جودة املعمل اذلي يقو بتنفيعذ اخلطعط الرتبويعة ،مفععمل املسع تقبل لعيس بةعيعد ععن
ميدان العمل (املؤسسة التعلميية) وجيب أأن يدرب منذ الةداية عىل كيفية الايرتاب معن هعذا امليعدان وكيفيعة التعامعل معع
مجيع أأطرافه وكيفية تطةي ما تعلمه نظراي يف برانمج اإعداده ابللكية.
لقد خطت ّعلية تكوين املعلمني بلكيات الرتبية خطوات رسيعة حنو التقد  ،اإل مل يعد يكفي النجعاح يف التعدريس أأن
يكون هذا املعمل ممتكن ًا من مادة ختصصه العلمي وإان اكن هذا رشط ًا أأساس ي ًا ،بل يلزمه أأن يكون دارس ًا للمويف التعلميعي
بعنارصه اخملتلفة ،ولهذا فان جناح املعمل يف همنته وّع ه يتويف ابدلرجة ا ألوىل عىل نوعية وحمتوى معا يقعد هل معن بعرامج
أأثناء مرحةل اإعداده ويبل اخنراطه يف همنة التعل م(.)1وعىل هذا فقد تغريت اب ألمعس النظعرة القدميعة للمععمل ولوظيفجعه والع ي
اكنت تقجرص عىل نقل اخلربات واملعارف للتالميعذ وحشعوها يف أألهعاّنم ،لتتجاوزهعا اليعو اإىل ممارسع ته القيعادة والةحعث
والتقيص ،وبناء خشصية معجاكمةل ومجوازنعة للتالميعذ ععىل أأسعس علميعة سعلمية تتطلعب منعه يعدرات وهمعارات يتلقاهعا يف
جوانب الإعداد بربانمج تكوينعه يبعل الالتحعاق ابخلدمعة اكلإععداد الرتبعوي معثال  ،ففعي هعذا السع ياق يعرى تجعدي ععيل
زامل( )2( )2016أأن تكوين الطالب املعمل يف املواد التعلمييعة الرتبويعة ميكنعه معن اكتسعاب املععارف واملامرسعات الرتبويعة
املرتكزة عىل النظرايت الرتبوية احلديثة يف تجال الرتبية والتعلع م ،وكعذكل معرفجعه ملةعادئ ونظعرايت العتعمل والتعلع م ،و أأن
يكون ملامً ابلجتاهات الرتبوية احلديثة ،اإىل جانب حماور رئيسعة يتطلعب الرتكعزي علهيعا مثعل :التخطعيط ،واسعرتاتينيات
التقومي و التدريس ،والتواصل والتفكري الإبداعي ،وحل املشعالكت وغريهعا معن الاسعرتاتينيات املرتكعزة ععىل الطالعب
حمور العملية التعلميية التعلمية ،ومعرفة خصائص منو املتعمل واحجياجاته  ،القعدرة ععىل بنعاء العاليعات الفععاةل والصعحيحة،
أأساليب اإدارة الصف ادلرايس ،والإرشاد والتوجيه والتقومي...اخل .وال ي نقصد هبا هنا مواد الإعداد الرتبوي.
اإن ّعلية تقومي املواد أأو املقررات التعلميية تقود اإىل تطوير املناجه وحتسني احملتوى عرب احلذف والإضافة والتعديل ويد
تفيد يف فهم حمتوى املقرر وحتسني ّعلية التدريس وتوضيح ما يف املقرر من وسائل و أأنشطة مبا يزيد من فاعليعة توظيفهعا،
حيث أأن ّعلية تقومي املقرر من حني لآخر تفيعد يف الكشعف ععن معواطن اجلعودة والتفعوق فهيعا ودّعهعا ،وععىل معاجلعة
()3
الضعف والقصور واس تكاملها
نظرا ألمهية دور املعمل يف العملية الرتبوية بصفة خاصعة ويف املمتعع بصعفة عامعة ،ظهعرت ععدة اهامتمعات عامليعة تعدعو
و ً
لرضورة الاهامت ابملعمل وإاعداده ،ويةدو لكل من خالل ا ألحباث العلمية وادلراسات الرتبوية املتعددة.وحسب ما دععا اإليعه
 1املطرودي  ":2002.تقومي برانمج الإعداد الرتبوي ملعلمي الرتبية الإسالمية يف لكيات املعلمني ابململكة العربية السعودية" رساةل دكتوراه ،لكية الرتبية ،جامعة أأ القرى ،السعودية.
 2تجدي عيل زامل ":2016.اإطار مقرتح لربامج اإعداد املعلمني يبل اخلدمة يف ضوء مجطلةات القرن احلادي والعرشين"حبث مقد ملؤمتر اإععداد املععمل الععريب معرفيعععععععا وهمنيععععععععا
املنعقد أأيععععععا 29و  30نومفرب ،عامن اململكة ا ألردنية الهامشية ،ص.97
 3اإبراه م ونييل خادل اكظم عويد الكناين  " ،2008 ،تقومي املناجه ادلراس ية للمرحةل الإعدادية يف العراق يف ضوء معايري دويل"،تجةل دراسات تربوية ،العدد الرابع ،وزارة الرتبية،
بغداد .ص.10

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

درجة تقييم الطلبة املتكونني ألهداف وحمتوى املواد التعليمية الرتبوية ……………د .نعيمة مزرارة//د .أمحد أنيس احلسون

) (Dadour, El. 1999يف خصوص مظاهر الاهامت العاملي ابإعداد املعلمني وتطوير الربامج املقدمة هلعم داخعل اجلامععة
"رضورة احجواء برامج اإعداد معمل عىل مقررات من أأجل املس تقبل ل معن أأجعل التمنيعة والتطعور يف املسع تقبل حفسعب،
وإامنا ملساعدة املعلمني عىل تكوين اجتاه اإجيايب مجفائل حنو التدريس اذلي يُعدُّون ملامرس ته" .أأما مؤمتر " صعنع التغيعري معن
خالل اإعداد املعمل وتربيجه " اذلي عُقد يف برمننها يف الفرتة بعني  14و 17أأكتعوبر ععا  ، 2002فاكنعت أأمه التوصعيات
ال ي توصل اإلهيا  :رضورة الاهامت بطرق التدريس والتقومي اخلاصة ابإعداد املعمل.
ويف نفس الس ياق يضيف تقرير "مالمسعة املس تقبل"سع نة ( ،)1999وهعو التقريعر اذلي انبثع ععن احللقعة احلواريعة
املتخصصعني يف شعؤون الرتبيعة ابلعولايت املتحعدة
واملنايشة ال ي مضت س تة وثالثني عضو ًا معن رؤسعاء اجلامععات ومعن ّ
ا ألمريكيععة ،والعع ي توصععلت خالصععته اإىل رضورة تغيععري الطريقععة العع ي نعععدّ هبععا املعلمععني ،وانتقععد بشععدة لكيععات الرتبيععة يف
اجلامعات الكربى ملا تفرزه من معلمني مل يتلقوا مقررات علمية مجينة ،ا ألمر اذلي يتطلعب رضورة اإععادة النظعر يف بعرامج
1
اإعداد املعمل"
أأما عىل الصعيد العريب فنجد العديد من ادلراسات وا ألحباث تناولت اإحدى جوانب برامج اإعداد املعمل اكلرتبية العملية
والتدريب ،واملقررات الرتبوية والكفاية ادلاخلية وبعض املشالكت ،ونظا التقومي بلكيات ومعاهد اإعداد املعلمني ،اإل اكن
من أأمه النتاجئ ال ي توصلت اإلهيا دراسة عةد الفجاح جحاج وسلامين اخلرضي الش يخ ) (1982بقطر ،يه اإععادة النظعر يف
أأساليب و حمتوى ادلراسة يف مواد التخصص مع الرتكزي ععىل املقعررات الع ي ختعد املععمل يف ممارسع ته املهنيعة ،ورضورة
صياغة أأهداف الربانمج بصورة واحضة وحمددة يف دليل اللكية ليك يعلمه من هل صةل ابلربانمج ؛ وإادخال دراسعات تفيعد
املعمل حبيث تكون لات صيغة تطةيقية ومجنوعة والعمل عىل تعمي املقررات املساعدة مع تنويعها حبيث تسهم بقدر أأكرب
يف تدع م اخللفية الثقافية للمعمل.
ويف لات الصدد أأاثرت مسأأةل الإعداد الرتبوي أأو الةيداغويج دافعية الةاحثني والرتبويني مثل دراسة حلسن بعو عةعد
هللا ( )1994بعنوان تقومي الإعداد العلمي والرتبوي للأس تال ،توصلت نتاجئها اإىل أأنه عىل الرمغ من ا ألمهية الع ي يكتسع هيا
التخصص ابلنس ةة ل ألساتذة ،اإل أأن التأأهيل الرتبوي للأس تال يضل أأساس يا س امي فامي يتعل بوحدات عمل النفس والرتبيعة
اإضافة اإىل تقنيات التةليغ والتصال ،ونفعس النتيجعة توصعلت اإلهيعا سعامح عةعد الوهعاب( )1993حيعث بينعت النتعاجئ أأن
الإعداد الرتبوي( الةيداغويج) مل يأأخعذ حقعه يف بعرامج اإععداد املعلمعني والع ي ل تعزال فهيعا وحعدات الرتبيعة وععمل العنفس
وحدات ممكةل للربانمج غري أأساس ية (.)2
كام هدفت دراسة فيصل هامش ( )1991اإىل التعرف عىل وهجة نظعر ادلارسعني ابجلامععة ابملدينعة املنعورة يف أأسعلوب
ومقررات التأأهيل الرتبوي ممث ًال يف تدريس مقرر الوسائل التعلميية ويف توييت ادلورة  ،و أأظهرت النتاجئ عىل أأن الطالب
يقدرون أأمهية مادة الوسائل التعلميية يف تدريس العلو الإسعالمية ،واللغعة العربيعة ،واملعواد عامعة ويرغةعون يف الاسعزتادة
مهنا ،ودراسة موضوعها تفصيلي ًا ،والتدريب عىل اس تخدا أأنواع أأخرى من ا ألهجزة وعىل صيانهتا ،كام أأظهرت النتاجئ عد

 1الكندي جامس يوسف.2002،اإعداد املعمل جبامعة الكويت ،الوايع واملامول،تجةل العلو الرتبوية والنفس ية ،جامعة الكويت،املدل الثالث ،العدد الثالث.
 2فضيةل حناش ،وعيل فارس " :2015.اجتاهات الطالب املعمل ابملدرسة العليا للأساتذة حنو التكوين الةيداغويج يف ضوء بعض املتغريات "تجةل الةحوث الرتبوية والتعلمييعة  ،الععدد
السابع جانفي ،تصدر عن املدرسة العليا للأساتذة بوزريعة اجلزائر.ص.144
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رضا الطالب وادلارسون يف ادلورات اخملتلفة عن موعد بدء ادلورة ومواعيد بعدء وانهتعاء احملعارضات ويرغةعون يف التفعرغ
الاكمل أأو نصف التفرغ لها.
ويد بني اإبراه م ( )1( )2003يف اإحدى دراسعاته رضورة اإععداد املععمل وتدريةعه معع ا ألخعذ يف احلسع ةان تمنيعة مدراكتعه
حول مفهو الرتبية من خالل تشكيل فكره ،وتمنية يميه وهماراته ،وتعديل سلوكه مبا يتف ومجطلةعات همنعة التعدريس ،معع
التأأكيد عىل تمنية وعيه مبظاهر التغيري يف املمتع ودور الرتبية والتعل م فيه.
عىل هذا تأأيت دراستنا هذه ملعرفة هل الإعداد الرتبوي والنفيس يسمح بتكوين جيد وفعال للطالب املععمل اذلي يكعون
مس تقبال يف مس توى رسالته الرتبوية املعارصة ،أأ أأن هذا الإعداد ل يواكب املسع تجدات ومجطلةعات الوايعع اذلي يفعرض
التحدايت يف لك تجالت احلياة ؟.و عىل اثر لكل هتدف ادلراسة احلالية اإىل تقومي الوحدات (املقررات) التعلميية الرتبويعة
من خالل التعرف عىل أأمهيهتعا ودورهعا يف بعرامج اإععداد املعلمعني معن وهجعة نظعر الطلةعة املعلمعني ذلكل تتحعدد مشعلكة
ادلراسة يف التساؤلت الآتية:
 ما درجة تقي م الطلةة املتكونني ألهعداف املعواد التعلمييعة الرتبويعة املدرجعة يف بعرامج تكعوين مععمل اللغعة
العربية بلكيات الرتبية (املدرسة العليا ل ألساتذة)؟
 ما درجة تقي م الطلةة املتكونني حملتعوايت املعواد التعلمييعة الرتبويعة املدرجعة يف بعرامج تكعوين مععمل اللغعة
العربية بلكيات الرتبية (املدرسة العليا ل ألساتذة)؟
 هل توجد فروق داةل اإحصائيا يف درجات تقيع م الطلةعة املتكعونني ألهعداف وحمتعوايت املعواد التعلمييعة
الرتبوية املدرجة يف برامج تكويهنم تعزى ملتغري امللمح ( معمل صف ابتدايئ ،مجوسط ،اثنوي)؟
أأمهية ادلراسة
تمكن أأمهية ادلراسة يف التعرف ععىل معدى اسع تفادة الطالعب املععمل بلكيعات الرتبيعة معن الإععداد الرتبعوي والوحعدات
التعلميية الرتبوية املدرجة يف برانمج اإعداده ،اإىل جانب معرفة جوانب الضعف يف هذه الوحدات التعلمييعة معن وهجعة نظعر
الطالب املعمل ومدى متاش هيا مع مس تجدات الساحة الرتبويعة ،كعام يعد تلععب نتعاجئ هعذه ادلراسعة دور ًا أأساسع ي ًا يف تقعدمي
معلومات دييقة اإىل القيادات الرتبوية ملدى فاعلية النظعا التعلميعي كعلك حعىت تعمتكن هعذه القيعادات معن اإصعدار يراراهتعا
وحتديد اسرتاتينياهتا اخلاصعة ابلتحسعني والتجديعد والتطعوير يف النظعا التعلميعي وفع مجطلةعات التمنيعة املهنيعة للمعلمعني
ومجطلةات اجلودة يف برامج اإعداد املعمل ،كام تمتكن من رسـم اخلطوط العلمية ملنفعذي هعذه القعرارات وملعن توجعه العمليعة
التعلميية خلدمهتم من املتعلمني.
أأهداف ادلراسة
هتدف ادلراسة احلالية اإىل ما ييل:

 1ابراه م محمد عةد الرزاق .2003.منظومة تكوين املعمل يف ضوء معايري اجلودة الشامةل.عامن .دار الفكر للطةاعة و النرش والتوزيع.
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معرفة درجة تقي م الطلةة املتكونني ألهداف وحمتوايت املواد التعلميية الرتبوية املدرجة يف برامج تكعويهنم
بلكية الرتبية (املدرسة العليا ل ألساتذة)
معرفة اإن اكنعت هنعاك فعروق يف درجعات تقيع م الطلةعة املتكعونني ألهعداف وحمتعوايت املعواد التعلمييعة
الرتبوية تعزى لطةيعة امللمح (معمل تعل م ابتدايئ ،مجوسط ،اثنوي).
حتديد مفاه م ادلراسة
املواد التعلمية الرتبوية
املقصود ابملواد التعلميية الرتبوية يه تكل ال ي هتدف اإىل تزويد املعمل املتكون يبل الالتحاق ابخلدمة ابملعرفعة ل ألسعس
الفلسفية للمامرسات الرتبوية ،والسلوكيات واملوايف واملهارات ال ي حيتاج اإلهيا ألداء همامه بشلك فععال يف املدرسعة ،ويه
مجيع املواد ال ي يدرسها الطالب املعمل يف ميدان علو الرتبية وعمل النفس الرتبوي الع ي يتلقاهعا يف بعرامج تكوينعه ابملدرسعة
العليا ل ألساتذة ابجلزائر.
تكوين(اعداد) املعمل
يعود أأصل عةارة (اإعداد) يف اللغة العربية اإىل الفعل"عد" و" أأعد"واذلي يقصد به هتيئة الفرد ألمر معا وحتضعريه للقيعا بعه

()1

ويد عرف مصطلح الإعداد الرتبوي املهين بتعاريف عديدة ،اإل تعرفه املنظمة ادلولية للرتبية والعلو والثقافعة اليونسعكو
بأأنهّ ":علية ديناميكية مقصودة خمططة هتدف اإىل تمنية الاجتاهات واملعارف واملهارات املطلوب توفرها بطريقة منظمعة يف
()2
مجموعة من ا ألفراد ليك متكهنم من القيا بأأداء أأدوارمه املس تقبلية وهو ما يسمى الإعداد أأو التدريب يبل اخلدمة"
هو صناعة أأولية للمعمل يك يزاول همنعة التعلع م ،وتتعوله مؤسسعات تربويعة مجخصصعة مثعل معاهعد اإععداد املعلمعني أأو
لكيات الرتبية أأو غريها من املؤسسات لات العالية تة ًعا للمرحةل ال ي يعد املعمل لها ،كعذكل تة ًععا لنعوع التعلع م وهبعذا يععد
بواي يف مؤسس ته التعلميية يبل اخلدمة
الطالب املعمل ثقاف ًيا وعلم ًيا وتر ً
لكيات الرتبية (املدارس العليا ل ألساتذة)
يه مؤسسات جامعية تقع حتت وصاية وزارة التعل م العايل والةحث العلمي وتضعطلع مبهمعة تكعوين املكعونني لصعاحل
يطاع الرتبية بناء عىل عقد مرب بيهنام.ويه متاثل ما يسمى بلكيات الرتبية يف بعض الةدلان ،فهيي مؤسسة تكوينية تععىن
بتكوين ا ألساتذة خملتلف مراحل التعل م ابتداء ابلتعل م الابتدايئ مرورا ابملتوسط اإىل الثانوي ،ويس تغرق تكوين أأسعاتذة
التعل م الابتدايئ ثالث س نوات والتعل م املتوسط أأربع س نوات والتعل م الثانوي مخس س نوات اكمةل.
التحديد الإجرايئ
1
2

معنم املاين للطالب ،2001 ،منشورات دار املاين  ،بريوت لةنان،ط  ،50ص.631
محمود أأمحد شوق ومحمد ماكل محمود ،2001 ،معمل القرن احلادي والعرشون ،اخجياره ،اإعداده ،تمنيته ،دار الفكر العريب  ،مرص ط ،1ص .280
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تقي م أأهداف وحمتوايت املواد التعلميية الرتبوية
ويقصد به يف هذه ادلراسة ادلرجة ال ي يعطهيا الطلةة املتكعونني يف يسعم اللغعة العربيعة ابملدرسعة العليعا ل ألسعاتذة (
بوزريعة) من خالل الإجابة عىل فقرات الاستبانه (من اإعداد الةاحثان) ال ي تقد هلم عند تقيعميهم ألهعداف وحمتعوايت
املواد التعلميية الرتبوية من حيث مدى رضورهتا و أأمهيهتا يف برانمج اإعدادمه.
الإطار النظري لدلراسة
احملور ا ألول  :برانمج تكوين معمل اللغة العربية ابملدارس العليا ل ألساتذة
يرى الراكيب ( )1995أأن معمل اللغة العربية ينبغي أأن يعد اإعداد خاص لهذه املهنعة حعىت يصعةح أأكعرث تعأأثريا وفاعليعة
()1
وإانتاجية ولكل من خالل اكتسابه لصفات معينة يؤدي هبا همنته التعلميية الرتبوية
بعد الإصالحات ال ي عرفهتا املنظومة الرتبوية اجلزائرية يف بداية عا  2003اكن لبد من تغيري رشوط الالتحاق مبهنعة
التدريس ،ولكل متاش ًيا مع مس تجدات الرتبية احلديثة.حيث خلصت خمتلف القعرارات الوزاريعة وا ألهعداف الع ي سعطرهتا
املنظومة الرتبوية اإىل أأن تكون ّعلية اإعداد املعمل أأمر رضوري للهنوض ابملنظومة الرتبوية اإىل ادلرجة املع رضعية تسع تطيع
من خاللها مسايرة تكنولوجيا املعلومات،و أأن تكون كعذكل ّعليعة التكعوين مسع مترة مجليعع املعلمعني ويف مجيعع املسع توايت
ابإتةاع تقنيات حديثة لكتساب أأعىل مس توى من الكفاءة والثقافة والوعي الاكمل ابلرساةل ال ي يؤدهيعا املععمل ،وا ألخعذ يف
الاعتةار مجطلةات العرص،حيث أأصةح التكوين يمت وفقا لرشوط معينة مهنا اشرتاط توفر مس توى علمعي وثقعايف رفيعع يف
املتقدمني للعمل يف همنة التدريس اإىل جانب الةحث عن صيغ جديدة أأكرث مالمئة لتأأهيل املعلمني اذلين ميارسون ّعلهم،و
حال ًيا أأصةح موضوع "التكوين أأثناء اخلدمة " يف املنظومة الرتبوية من الاهامتمعات الع ي أأرشف علهيعا العديعد معن مفتيشع
الرتبية والتكوين يف شعلك جتمععات تكوينيعة ميدانيعة حيعث تعتعرب س ياسعة تكعوين املععمل أأثنعاء اخلدمعة هعدفًا اجياب ًيعا حنعو
()2
التوظيف ا ألمثل للتكنولوجيات اجلديدة ال ي تسعى الوزارة واملنظومة بلوغه"
ويتضععمن التك عوين ابملععدارس العليععا ل ألسععاتذة نععوعني :التك عوين النظععري الأاكدميععي واملمتثععل يف التخصععص الرتبععوي
الةيداغويج ويتلقاه الطالب أأثناء تواجده ابللكية أأين يتلقعى مجعةل معن املععارف والعلعو والع ي بعدون شعك تعرثي رصعيده
املعريف املتعل ابملهنة ال ي هو مقبل عىل الالتحاق هبا بعد التخرج.والنوع الثاين هو التكوين العميل(التطةيقي) واملمتثل يف
مجموعة اخلربات ال ي تقد للطالب املعمل يف اإطار اإحدى املؤسسات التعلميية التطةيقية وال ي هتدف اإىل نق ه من املسع توى
()3
احملدود اذلي هو عليه اإىل مس توايت متكنه يف املس تقبل من ممارسة ادلور املهين بشلك مس تقل
يعترب يسم اللغة العربية وأآداهبا من ا أليسا املهمة واملمتزية ،من حيث عدد طالبعه و أأسعاتذته اذليعن حيملعون معؤهالت
وخعععربات كةعععرية يف تجعععالت اللغعععة والآداب والتعلمييعععات ،ويعمعععل القسعععم ععععىل تكعععوين مجيعععع املالمعععح معععن التعلععع م
 1رائد خضري ومحمد اخلوادل ونرص مقابةل ومحمد بين ايسني ":2012،خصائص معمل للغة العربية الفعال" ،دراسة مقارنة ،املةل ا ألردنية يف العلو الرتبوية ،املدل  ، 8العدد.2ص16
2املركز الوطين للواثئ الرتبوية :2008،املريب:املعاجلة الةيداغوجية ختفيف الربامج ،املةل اجلزائرية للرتبية والتكوين العدد  10اجلزائر
3نقال عن بلعسةل فجيحة .2015،وثيقة مراجعة برامج التكوين يف املدارس العليا للأساتذة. 2010
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الابتدايئ(باكلوراي 03+س نوات) وأأس تال التعل م املتوسط (باكلوراي 04+س نوات) ،وأأس تال التعل م الثعانوي (باكلعوراي05+
س نوات).
اإن الربامج التكوينيعة املعمتعدة يف القسعم تراععي التعوازن بعني الوحعدات التعلمييعة هبعدف حتقيع الانسعجا يف العمليعة
التكوينية ،وتكرس وظيفجهيا يف امليدان التعلميي ،مبعىن أأّنعا هتعمت ابجلانعب ا ألدايئ واحلضعور الاجامتععي لتحقيع ا ألهعداف
الفعلية يف بناء الشخصية ويف تفعيل يدرات املتكون ،كام يريم التكعوين يف القسعم اإىل تزويعد املتكعونني ابلكفعاءات الع ي
يتطلهبا التدريس من خالل اخجيار مقاييس وظيفيعة تناسعب امللمعح والسع نة ادلراسع ية والعمليعة التعلمييعة ،أأمعا خصعائص
تشلك الوحدات املركزية املقرتحة ،فارتكزت عىل:
 وحدة التعل م ا ألساس ية يف ا ألدب ونقده. وحدة التعل م ا ألساس ية يف اللغوايت. وحدة التعل م املعرتضة وتشمل(:الترشيع املدريس ،مناجه تعلميية ،تربص ميداين). وحععدة تعلعع م اس تكشععافية :اإن القععارئ للعربامج يععدرك أأّنععا تععريم اإىل تزويععد املتكعونني ابلكفععاءات العع ي يتطلهبععاالتدريس ،ولكل بتحُك املتكعون يف املععارف املقعررة يف منعاجه املعرحةل ،و متكنعه معن التقنيعات وا ألسعاليب احلديثعة الع ي
()1
تساعده مس تقب ًال يف اإدارة العملية التعلميية يف الفصل ابيجدار
جوانب برانمج اإعداد املعمل ابملدارس العليا ل ألساتذة
اإن جوانب اإعداد املعمل ابملدارس العليا ل ألساتذة مماثل ألمناط الإعداد يف العديد من ادلول العربية وا ألجنةية ،اإل
يشمل جوانب أأساس ية من الإعداد اكلإعداد الأاكدميي والإعداد الرتبوي أأو املهين اإضافة ل إالعداد الثقايف ،ولبد للمعمل أأن
جيتاز هذه اجلوانب ليصةح مؤهال تأأهيال مناس ةا،وميكن اإيضاهحا فامي ييل:
الإعداد التخصيص (الأاكدميي)ويقصد به تزويد معمل املس تقبل ابملفاه م وا ألساس يات يف الوحدة أأو املقرر التخصيص اذلي يقو بتدريسعه يك يصعةح
()2
عىل مس توى عال من القدرة التخصصية
فهذا الإعداد يزود املعمل بأأساس يات التخصص ،أأي حمتوى املواد ال ي يدرسها معمل اللغة العربية يف التخصص( ا ألدب
املقارن ،حنو ورصف ،الةالغة ،النقد ،)..،أأي حيدد حسب امللمح (معمل مرحةل التعل م الابتدايئ أأو أأس تال مرحةل التعلع م
املتوسط أأو الثانوي).
الإعداد الثقايف العا واذلي يزود املعمل ابلثقافة عن املادة ال ي هو بصدد دراس هتا ،كام يتيح للمعمل التعرف ععىل علعوخمتلفة عن التخصص ،والتعرف عىل ثقافة تجمتعه احمليل وادلويل ،وهيدف هذا الإعداد اإىل امجالك املعمل احلعد ا ألدىن معن
 1املدرسة العليا للأساتذة بوزريعة اجلزائر.
 2جامل عةد املنعم ،الكريم :2013 ،اإعداد املعمل  :مؤسسة حورس ادلولية ،ط ،1الاسكندرية ،مرص.ص 17
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الوعي واملعرفة اب ألمعور العامعة الع ي تتعلع بشع ىت املعالت الثقافيععععععععععععة(علمية أأو أأدبيععععععععععة ،اترخييععععععة أأو دينيعة أأو
فلسفية ،تكنولوجيا التعل م).
الإعداد الرتبويهيدف هذا الإعداد اإىل تزويد املعمل مبا يلعز معن العلعو الرتبويعة واملعواد الالزمعة ملهنعة التعدريس مبعا فهيعا ععمل العنفس
الرتبوي،وعمل النفس المنو ،ونظرايت التعمل ،و أأسس الرتبية ،التقومي الرتبعوي واملنعاجه التعلمييعة ،وطرائع التعدريس ،الع ي
متكن املعمل من معرفة خصائص املتعلمني ،وما بيهنم معن فعروق فرديعة ،وميوهلم،و أأسعس تعلعميهم ،وسع ةل اإاثرة دافعتعهيم،
وطرق التواصل.وبناء عىل لكل فاإن هذا املال اذلي يعترب من تجالت برانمج الإعداد جيعب أأن ميكّعن الطالعب املععمل ممعا
ييل:
 التعرف عىل ا ألهداف التعلميية ،وتصنيفاهتا ،ومس توايهتا ،وصياغهتا ،و أأسس يياسها.
 التعرف عىل خصائص املتعلمني من انحية منومه وحاجاهتم النفس ية واملعرفية واجتاهاهتم
 التعرف عىل الطرق وا ألساليب والتقنيات احلديثة يف التدريس ومنافع تكنولوجيات التعل م
 التعرف عىل وايع التدريس من خالل التطلّع عىل ادلراسات أأو حضور املؤمترات ويدرهتم ععىل التطعور
املعريف والعميل ومسايرة لك ما هو جديد يف تجال الرتبوي خاصة.
ويعرى أأمحعد شعوق( )2001بعأأن الإععداد الرتبعوي أأنعه املعرفععة الصعحيحة الع ي حيتاهجعا الطالعب املععمل يف أأصعول همنععة
()1
التدريس أأوضاعها و أأساليهبا ،حىت يكون هل دور فعال يف ّعلية التعمل والتعل م"
الإعداد املهين (الرتبية العملية)
يشري ميشال جرجس( )2005بأأن الإعداد الرتبوي ":هو حتضري الطالب املعمل لعم ه املهين معن خعالل تدريةعه وتعلميعه
أأصول التدريس وكيفية النجاح يف ّع ه مكرب ومدرس ومعمل"( )2ويف لات الصدد أأيضا يعرف الرتتوري ( )2006الإعداد
الرتبوي املهين بأأنه ":مجموع ا ألنشطة املنظمة ال ي هتدف اإىل تكوين وصقل خشصية الطالعب املععمل ليكعون يعادرا ععىل أأداء
هممته الرتبوية والتعلميية يف توجيه وإارشاد الطالب"( ،)3كام عرفه ميالري  )1979( Mialaretبأأنعه ":بعرانمج هيعمت بتمنيعة
الطالب املعمل وظيفيا وهمنيا ،حيث أأنه ل يكفي أأن يكون خلرجي معاهد التكوين ياععدة أأاكدمييعة معرفيعة يويعة حعىت يكعون
معلام جيدا ،يل انه حباجة اإىل أأن يطة لك ما اكتس ةه من معارف يف الوايع امليداين ،ولبك يبعل خترجعه ،هعذه املامرسعة
()4
تمتثل أأساس يا يف التدريةات العملية أأو الرتبصات ال ي يقو هبا وال ي تربمج أأثناء ّعلية تكوينه املهين"
فالهدف من هذا الإعداد هو حتقي التاكمل بني املعارف النظرية و اجلوانب التطةيقية العملية يف امليدان ،مبعىن يعزود
هذا الاعداد معمل املس تقبل يف اس تغالل معارفه النظرية وتوظيفها يف ممارس ته العمليعة الفعليعة يف تجعال ّعع ه ،واكتسعاب
 1أأمحد شوق ،2001 ،مرجع ساب  ،ص281
 2ميشال جرجس ،2005،معنم مصطلحات الرتبية والتعل م عريب ،فرنيس ،اجنلزيي ،دار الهنضة العربية ،بريوت ،لةنان  ،ط ،1ص.84
 3الرتتوري ،محمد القضاة  ،2006 ،املعمل اجلديد :دليل املعمل يف الإدارة الصفية الفعاةل ،دار احلامد للطةاعة والنرش ،د.ط ،ص7
Mialaret, G, 1979, La Formation des enseignants, Que sais je? 1er édition, France PUF, p8
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املهارات الالزمة ألداء أأدواره يف همنة التدريس وهذا يعترب جانب همم يف برامج اإعداد املعمل ،وينظر اإليه عىل أأنعه بعرانمج
مجاكمل يوازي برانمج ادلراسة النظرية ويه املعيار احلقيقي للحُك عىل مدى جناح برامج اإعداد املعمل.
احملور الثاين:ادلراسات السابقة
 دراسععة أأنطععوان حبيععب رمحععة ( :)1978حععول فاعليععة الإعععداد الرتبععوي ملععدريس املععرحةل الإعداديععة يف سععوراي،تناولت ;العالية بني الإعداد الرتبوي للمعلمني وبعني ّعلهعم املعدريس،و أأظهرت النتعاجئ وجعود فعروق لات دلةل يف ا ألداء
التعلميي الرتبوي بني املموعتني التنريبية والضابطة مما يدل عىل تأأثري الإعداد الرتبوي يف حتسني أأداء املععمل املعدريس،ومن
دراسة معامالت الارتةعاط عنعد املموععة التنريبيعة بعني ا ألداء أأثنعاء اخلدمعة وبعني مجغعريات الإععداد الرتبعوي (املقعررات
الرتبويعة والرتبيعة العمليعة) تةعني وجعود ارتةعاط دال يعؤثر ععىل عاليعة التحصعيل يف لكل املتغعريات اب ألداء أأثنعاء اخلدمععة،
وكععذكل ظهععر ارتةععاط دال بععني ا ألداء أأثنععاء اخلدمععة وبععني املعلومععات والاجتاهععات الرتبويععة وزاد هععذا الارتةععاط يف ّنايععة
الإعداد،بيامن اكنت معامالت الارتةاط داةل مع مجغريات الاجتاهات،لكهنا مل تتغري يف التطةي الثاين بععد ععامني ععام اكنعت
عليه يف العا ا ألول ،وهذه النتاجئ مجيعها تربهن عىل أأن الإعداد الرتبوي اكن العامل يف حتسعني ّععل املععمل الرتبعوي أأثنعاء
اخلدمة.
 دراسة فيصل هامش (:)1991ال ي هدفت اإىل التعرف عىل وهجة نظر ادلارسني ابجلامعة الإسالمية ابملدينة املنعورةيف أأسلوب ومقررات التأأهيل الرتبوي ممث ًال يف تدريس مقرر الوسائل التعلميية ويف توييت ادلورة  ،و أأظهرت النتعاجئ ععىل
أأن الطالب يقدرون أأمهية مادة الوسائل التعلميية يف تدريس العلو الإسالمية ،واللغة العربيعة ،واملعواد عامعة ويرغةعون يف
الاسزتادة مهنا ودراسة موضوعها تفصيلي ًا والتدريب عىل اس تخدا أأنواع أأخرى معن ا ألهجعزة وععىل صعيانهتا ،كعام أأظهعرت
النتاجئ عد رضا الطالب وادلارسون يف ادلورات اخملتلفة عن موعد بدء ادلورة ومواعيد بدء وانهتاء احملعارضات ويرغةعون
يف التفرغ الاكمل أأو نصف التفرغ لها.
 دراسة المنري ( :)2006بعنوان(املقررات الرتبوية يف برانمج الإعداد الرتبوي لطالةات لكية اللغة العربيعة جبامععة أأالقرى ومعايري اجلودة الشامةل ،أأجريت هعذه ادلراسعة يف اململكعة السععودية وهعدفت اإىل حتديعد تجعالت تقعومي املقعررات
الرتبوية يف ( أأهداف املقررات الرتبوية ،و مفردات املقررات الرتبوية ،وتنظ م املقررات الرتبوية ،وتوزيعع املقعررات الرتبويعة
عىل س نة الإعداد الرتبوي ابللكية) ،تكون تجمتع ادلراسة وعينهتا من املتخصصني واملتخصصات يف ا أليسا الرتبوية جبامعة
أأ القرى يدرها عرشون مجخصص ًا ومجخصصة ،وعينة من املرشعفني واملرشعفات ععىل تعلع م اللغعة العربيعة يف مدينعة مكعة
املكرمة يعدرها  25مرشعف ًا ومرشعفة ،وتوصعلت ادلراسعة اإىل حتديعد  55معيعار ًا للنعودة الشعامةل يف املقعررات الرتبويعة يف
احملاور :أأهداف املقررات الرتبوية ( )11معيعار ًا ،اجلوانعب النظريعة يف املقعررات الرتبويعة ( )15معيعار ًا اجلوانعب الوظيفيعة
والتطةيقية يف املقررات الرتبوية ( )15معيار ًا ،تنظ م وتوزيع املقررات الرتبوية ( )14معيار ًا ،كام توصلت النتاجئ اإىل ارتفعاع
أأمهية معظم املعايري ال ي اندرجت حتت احملور ا ألول( أأهداف املقعررات الرتبويعة) ،وتوسعط أأمهيعة أأربععة مععايري فقعط معن
وهجة نظر عينة ادلراسة ،وارتفاع أأمهية معظم املعايري الع ي انعدرجت حتعت احملعور الثعاين (اجلوانعب النظريعة يف املقعررات
الرتبوية) وتوسط أأمهية معيار واحد فقط من وهجة نظر عينة ادلراسة ،وارتفاع أأمهية معظعم املععايري الع ي انعدرجت حتعت
احملور الثالث (اجلوانب الوظيفية والتطةيقية يف املقعررات الرتبويعة) ،وتوسعط أأمهيعة معيعارين فقعط معن وهجعة نظعر عينعة
ادلراسة ،وارتفاع درجة أأمهية معظم املعايري ال ي اندرجت حتت احملور الرابع (تنظ م وتوزيع املقررات الرتبوية) ماعدا معيعار
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واحد جاءت درجة أأمهيته منخفضة من وهجة نظر العينة ،اإىل جانب افجقار املقعررات الرتبويعة اإىل مععايري اجلعودة الشعامةل
ال ي حددهتا ادلراسة احلالية يف حماورها ا ألربعة أأهعداف املقعررات الرتبويعة ،واجلوانعب النظريعة فهيعا ،واجلوانعب الوظيفيعة
()1
والتطةيقية يف مفردات املقررات الرتبوية ،وتوزيع وتنظ م املقررات الرتبوية ومفرداهتا
 دراسة املطرودي ): (2002بعنوان" تقومي برانمج الإععداد الرتبعوي ملعلمعي الرتبيعة الإسعالمية يف لكيعات املعلمعنيابململكة العربية السعودية"،هدفت ادلراسة اإىل التعرف ععىل معدى حتقيع مقعررات الإععداد الرتبعوي ألهعدافها ،ومعدى
اس تخدا طرق التدريس ،والوسائل التعلميية ،و أأساليب التقومي املناسب يف برانمج الإعداد الرتبوي ،ومعرفة مدى فائعدة
هذه املقررات ،ومدى حتقي برانمج الرتبية العملية ألهداف ،ويد مت تطةي املهنج الوصفي،ومصم الةاحث اسعتبانه لهعذا
الغرض ومت توزيعها عىل عينعة مكونعة معن ) (319معلعامً معن خمتلعف منعاط اململكعة و))174عضعو ًا معن أأعضعاء هيئعة
التدريس يف أأيسا املنعاجه وطعرق التعدريس ،والرتبيعة وععمل العنفس والوسعائل التعلمييعة معن خمتلعف لكيعات املعلمعني يف
اململكعة ،واكنعت النتيجعة الرئيسعة لدلراسعة أأن أأغلعب أأهعداف مقعررات الإععداد الرتبعوي يعد حتققعت بدرجعة مجوسعط،
وخلصت ادلراسة اإىل مجموعة من التوصيات أأمهها:تشكيل جلنة خاصة من أأعضعاء هيئعة التعدريس دلراسعة التعداخل بعني
أأهداف ومفردات املقررات الرتبوية ،وبني أأهداف و مفردات املقررات الرتبوية والتخصصية ،رضورة توجيه أأعضاء هيئة
التدريس يف برانمج الإعداد الرتبوي عىل الرتكزي يف اس تخدا طرق التدريس ال ي تعتين ابإجيابيات الطالب يف التدريس،
()2
وحتقي الفرص للكشف عن طاياهتم اخلاصة وصقلها وعد الاعامتد عىل طريقة واحدة فقط.
مهنج ادلراسة
اتةع الةاحثان املهنج الوصفي التحلييل واملناسعب ملتغعريات و أأهعداف ادلراسعة وتسعاؤلهتا ،و هيعمت هعذا املعهنج بتعوفري
أأوصاف دييقة للظاهرة عن طري مجع الةياانت يف صعورة نوعيعة أأو مكيعة ووصعف الطعرق املسع تخدمة ،كعام يسعاعد يق
تنظ م هذه الةياانت وعرض النتاجئ وتفسريها.
عينة ادلراسة تكونت عينة ادلراسة من ( )120طالب وطالةعة مجكعونني ابملدرسعة العليعا ل ألسعاتذة( بوزريععة) يسعم
اللغة العربية ،مت تصفيهتم بطريقة عشوائية ،وسيمت توزيعهم هنا وف مجغري طةيعة امللمح كام هو موحض يف اجلدول الآيت:
اجلدول رمق ( :)01يةني توزيع الطلةة املعلمني وف مجغري (امللمح)
املتغري

امللمح
معمل مرحةل التعل م
الابتدايئ

العدد

النس ةة املئوية

28

23.33

 1المنري،حنان رسحان عواد" :2006،املقررات الرتبوية يف برانمج الإعداد الرتبوي لطالةات لكية اللغة العربية جبامعة أأ القرى ومعايري اجلودة الشامةل" ،تجةل جامعة أأ القرى ،العدد
 16اململكة العربية السعودية ،ص50-1
 2نقال عن جامل محدان اإسامعيل الهيس :2012،وايع اإعداد املعمل يف لكيات الرتبية جبامعات يطاع غزة يف ضوء معايري اجلودة الشامةل" رسعاةل ماجسع تري يف الرتبيعة ختصعص أأصعول
الرتبية جامعة ا ألزهر غزة فلسطني.
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أأس تال مرحةل التعل م
املتوسط

37

30.83

أأس تال مرحةل التعل م
الثانوي

55

45.83

120

100

املموع
أأدوات ادلراسة

هتدف هذه ادلراسة اإىل التعرف عىل درجة تقي م الطلةة املتكونني املواد التعلميية الرتبوية املدرجة يف برامج اإعداد املععمل
ولتحقي هذا الغرض مت تصم م استبانه موهجة للطلةة املتكونني ابملدارس العليعا ل ألسعاتذة مكونعة معن ( )20فقعرة موزععة
عىل حمورين موحضة يف اجلدول الآيت:
اجلدول رمق ( )02يةني توزيع فقرات الاستبانه.
ا
لرمق
1

احملور
أأهداف املواد التعلميية الرتبوية ( )1،2،3،4،5،6،7،8

عدد العةارات
08

حمتعععععععععععععععععععوى املعععععععععععععععععععواد التعلمييعععععععععععععععععععة الرتبويعععععععععععععععععععة (
2
)9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،20

12

املموع اللكي لعةارات احملورين

20

ويف ما يتعل حبساب اخلصائص الس يكومرتية (الصدق والثةات) لالستبانه فقد مت توزيعها ععىل مجموععة معن احملمكعني
لوي اخلربة ومه أأساتذة يف علو الرتبية وعمل العنفس ،وبععد الإدلء بوهجعات نظعرمه وأآراهئعم ،فقعد مت اإععادة صعياغة بععض
فقرات الاستبانه حيث جاءت غري مطابقة حملتوى احملورين ،وابلتايل أأصةح عدد الفقرات الهنعايئ بععد التععديل هعو ()20
فقرة ،بعدما اكن  26فقرة.
و أأما حساب ثةات الاستبانه فقد طة الةاحثان طريقة اإعادة التطةي  ،حيث بعد مرور أأس ةوعني من التطةي ا ألول
أأجري التطةي الثاين عىل عينة بلغ عددها ( )35طالب مجكون اخجريوا معن تجمتعع الةحعث  ،وبععد احلصعول ععىل النتعاجئ
الاستبانة املوزعة مت حسب معامل الارتةاط بريسون بني التطةيقني ا ألول والثاين ويدرت يميعة الثةعات بعع (  )0.83ويه
يمية داةل عند مس توى ادللةل (.)0.01
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املعاجلة الإحصائية
اعمتد الةاحثان ا ألساليب الإحصعائية الآتيعة  :املتوسعط احلسعايب ،الاحنعراف املعيعاري ،التكعرارات والنسعب املئويعة،
اخجةار حتليل التةاين  ANOVAللفروق بني ثالث مجموعات ،ولكل ابلس تعانة بربانمج .SPSS
عرض وحتليل ومنايشة النتاجئ:
عرض وحتليل نتاجئ التساؤل ا ألول اذلي مفاده ":معا درجعة تقيع م الطلةعة املتكعونني ألهعداف املعواد التعلمييعة الرتبويعة
املدرجة يف برامج تكوين معمل اللغة العربية بلكيات الرتبية (املدرسة العليا ل ألساتذة)؟
جدول( )03يةني تكرارات والنسب املئوية لةدائل (رضوري جدا  /نوعا ما /غري رضوري ) لعةارات احملور ا ألول
درجة تقي م الطلةة املتكونني للمواد التعلميية الرتبوية املدرجة يف
ل
رمق برامج اإعدادمه ابللكية من حيث أأهدافها
1
2
3
4

5
6
7
8

رضوري جدا
ك
95

هتدف املواد التعلميية الرتبوية اإىل فهعم خصعائص املعتعمل ومعرفعة
مراحل منوه.
هتدف املواد التعلميية الرتبوية اإىل معرفة نظرايت التعمل و أأساليةه 87
و أأدواته واكتساب املهارة يف تطةيقها.
هتععدف امل عواد التعلمييععة الرتبويععة اإىل دراسععة املتطلةععات الرتبويععة 100
عدءا يف حتقي ع
املتعلقععة خبدمععة املمتععع مثععل :دور الرتبيععة يف املمتععع بع ً
أأهدافه وحل مشالكته.
هتععدف املعواد التعلمييععة الرتبويععة اإىل التعععرف ععىل تطععور الفكععر 94
الرتبععوي يععدمي ًا وحععديث ًا اسععتنادا اإىل النظععرايت الرتبويععة الفعععاةل العع ي
أأثةتت جناهحا يف امليدان .
هتععدف املععواد التعلمييععة الرتبويععة اإىل الإملععا بفعاليععات العمليععة 84
التعلميية املطلوبة من املعمل ابلنسع ةة لعع (املنعاجه ادلراسع ية ،وتقنيعات
التعل م ،الإدارة املدرس ية)
التعععرف عععىل ا ألهععداف 56
هتععدف املععواد التعلمييععة الرتبويععة اإىل ّ
التعلميية ،وتصنيفاهتا ،ومس توايهتا ،وصياغهتا ،و أأسس يياسها.
هتعععدف املعععواد التعلمييعععة الرتبويعععة اإىل التعع ّععرف ععععىل الطعععرق 68
وا ألسععاليب والتقنيععات احلديثععة يف التععدريس ومنععافع تكنولوجيععات
التعل م.
أأهععداف امل عواد التعلمييععة الرتبويععة تتضععمن النتععاجئ املتويعععة مععن 7
3
الطلةة املتكونني يف برانمج اإعداد معمل اللغة العربية
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عرض نتاجئ التساؤل الثاين اذلي مفاده :ما درجة تقي م الطلةة املتكعونني حملتعوايت املعواد التعلمييعة الرتبويعة املدرجعة يف
برامج تكوين معمل اللغة العربية بلكيات الرتبية (املدرسة العليا ل ألساتذة)؟
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جدول( )04يةني تكرارات والنسب املئوية لةدائل (رضوري جدا /نوعا ما/غري رضوري) لعةارات احملور الثاين
ل درجة تقي م الطلةة املتكونني للمواد التعلميية الرتبوية
رمق املدرجة يف برانمج اإعدادمه ابللكية من حيث حمتواها
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

تلعععيب حمتعععوايت ومضعععامني املعععواد التعلمييعععة الرتبويعععة
احجياجات معمل املس تقبل من معارف ومعلومات.
يسهم حمتوى املواد التعلميية الرتبوية يف حتقي أأهعداف
برانمج اإعداد معمل اللغة العربية.
تلععيب حمتععوايت امل عواد التعلمييععة الرتبويععة معععايري جععودة
التعل م.
حمتععوى امل عواد التعلمييععة الرتبويععة يشععنع الطالععب عععىل
التعمل اذلايت.
حمتعععوى املعععواد التعلمييعععة الرتبويعععة يقعععد املعلومعععات
والاسرتاتينيات احلديثة يف التدريس.
حمتوى املواد التعلميية الرتبوية يساعد يف بنعاء اجتاهعات
اجيابية حنو همنة التدريس.
يتناسععب حمتععوى امل عواد التعلميععة الرتبويععة مععع احلنععم
الساعي اخملصص لها.
تععرتةط حمتععوايت ومضععامني املععواد التعلمييععة الرتبويععة
حباجات الطالب واملوايف احلياتية هلم.
حمتوى املواد التعلميية الرتبوية يتضمن موايعف تطةيقيعة
أأكرث من النظري.
تمتعععزي حمتعععوايت املعععواد التعلميعععة الرتبويعععة ابحلداثعععة
واملعارصة.
حمتوى املواد التعلميية الرتبوية يعامتىش معع خصوصعيات
املمتع.
يقد حمتوى املواد التعلميية الرتبوية املةعادئ ا ألساسع ية
والنظرايت ال ي حيتاهجا املعمل يف ّع ه.
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حتليل ومنايشة نتاجئ التساؤل ا ألول والثاين:
يتضح من خالل اجلدولني ( )03و( )04أأن معظم الإجاابت عن فقرات الاستبانة فامي خيعص أأهعداف وحمتعوى املعواد
(املقررات) التعلميية الرتبوية حسب درجة تقي م الطلةة املتكونون معظمها اكنت تشعري اإىل أأّنعا رضوريعة بدرجعة عاليعة ،أأي
أأن الإعداد الرتبوي لا أأمهية كةرية يف بعرامج الإععداد للمععمل ،ممعا يععين أأن وهجعات نظعر الطلةعة املتكعونني جعاءت أأغلةيهتعا
العظمى اجيابية حنو أأمهية املقررات الرتبوية ،حيث بلغت يمية أأمهية ا ألهداف يف الةند رمق  3نس ةة  %83.33مبعدل 100
طالب من بني  120طالب من أأفراد العينة أأدلوا بأأمهية املواد التعلميية الرتبوية يف دراسة املتطلةات الرتبوية املتعلقة خبدمعة
بدءا يف حتقي أأهدافه وحل مشالكته ،كام بلغت نسع ةة الإجابعة يف الةنعد  1يميعة 79.17
املمتع مثل دور الرتبية يف املمتع ً
 %أأي ما يعادل  95طالب مجكون يرون رضوري جدا أأن هتدف املواد التعلميية الرتبوية اإىل فهم خصائص املتعمل ومعرفعة
مراحعل منعوه.كام جنعد نسع ةة % 78.33عاليععة معن اإجعاابت الطلةعة املعلمععني يف الةنعد  4تؤيعد رضورة أأن هتعدف املعواد
التعلميية الرتبوية اإىل التعرف عىل تطور الفكعر الرتبعوي يعدمي ًا وحعديث ًا اسعتنادا اإىل النظعرايت الرتبويعة الفععاةل الع ي أأثةتعت
جناهحا يف امليدان ،ونفس اليشء ابلنس ةة للةند  ،2حيث جند نس ةة  %72.5من أأفعراد العينعة يعرون أأن هعدف تعدريس
املواد التعلميية الرتبوية هلم هو معرفة نظرايت التعمل و أأساليةه و أأدواته واكتساب املهارة يف تطةيقها ويه رضورة مؤكعدة معن
وهجة نظرمه.
أأما خبصوص حمتوايت املواد التعلميية الرتبوية فنجد كذكل معظم أأفراد العينة يولون أأمهية كةرية جدا حملتوايت املقعررات
الرتبوية املدرجة يف برامج تكويهنم ،حيث جند يف الةند  19أأعىل نسع ةة مئويعة بلغعت  %92.5أأي معا يععادل 111طالعب
مجكون من بني  120من العينة اللكية يؤكدون رضورة أأن تكون حمتوايت املواد التعلميية الرتبوية تعامتىش معع خصوصعيات
املمتع.ليأأيت ابملرتةة الثانية الةنعد  10اخلعاص برضعروة و أأمهيعة أأن يسعهم حمتعوى املعواد التعلمييعة الرتبويعة يف حتقيع أأهعداف
برانمج اإعداد معمل اللغة العربية اإل بلغت نس ةة التأأييد عىل هذه الرضعورة  %84.17أأي معا يععادل  101طالعب وطالةعة.
يليه بعده الةند رمق  17حيث جند  105طالب من أأفراد العينة أأي ما يعادل نس ةة  %87.5يرون أأنه من الرضوري جعدا
أأن يكون حمتوى املواد التعلميية الرتبوية يتضمن موايف تطةيقية أأكرث من النظري.ليليه الةند  14حيعث أأكعد أأغلةيعة أأفعراد
العينة أأن حمتوى املواد التعلميية الرتبوية يساعد يف بناء اجتاهات اجيابيعة حنعو همنعة التعدريس وهعذا اإن دل ععىل يشء فاإمنعا
يدل عىل حرصهم وحهبم ملهنة التدريس ومجابعة لك ما حيةهبم اإلهيعا ،اإل جنعد نسع ةة  %85أأي معا يععادل  102معن أأفعراد
العينة يؤكدون أأمهية لكل ،أأما فامي خيص ارتةاط حمتوايت ومضعامني املعواد التعلمييعة الرتبويعة حباجعات الطعالب واملوايعف
احلياتيععة هلععم ،ومععدى مععا تقدمععه مععن مبععادئ أأساسعع ية و نظععرايت حيتاهجععا املعععمل يف ّععع ه و أأّنععا تقععد املعلومععات
والاسرتاتينيات احلديثة يف التدريس  .واملةينة يف الةند  16والةند  20و 13جند أأن أأغلةية أأفراد العينة يؤكدون رضورهتا
بنس ةة عالية ،حيث بلغت نس ةة املوافقة عىل رضورهتا عىل التوايل  % 82.50أأي ما يعادل  99طالب معن أأفعراد العينعة
اللكية ،و %80أأي ما يعادل  96طالب مجكون ،و %80.83مبعدل  97طالب معن بعني 120طالعب وطالةة.وهعذا يعدل
عىل أأن الطلةة املتكونني يولون درجعة تقيع م مرتفععة وبنسعب عاليعة ألمهيعة أأهعداف وحمتعوايت مقعررات الإععداد الرتبعوي
املدرجة يف برانمج اإعدادمه ابللكية أأو املدرسة العليا .وابلتايل هذه النتيجة املتوصل اإلهيا تتف مع ما توصعلت اإليعه دراسعة
عيل اكظم و خوةل املعمري ( )2004والع ي توصعلت اإىل أأن اجتاهعات الطلةعة حنعو حمتعوايت التكعوين الةيعداغويج اكنعت
اجيابية ،حبيث يساعد هذا التكوين يف أأن يعرف املعلمون مالا وكيف ومبا يدرسون؟ويه أأسع ئةل جنعد اإجاابهتعا يف دراسعة
مقررات عمل النفس والعلو الرتبية.
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كام تتف نتاجئ ادلراسة مع دراسة مدحت أأمحد المنر(  )1990وال ي هدفت اإىل دراسة القميعة املهنيعة لعنعارص الإععداد
الرتبوي ملعمل العلو بلكية الرتبية وكشفت نتاجئ ادلراسة عن اعتقاد الطالب بصورة واحضة ألمهيعة املقعررات الرتبويعة الع ي
تعكس دور التكوين يف بناء خشصية املدرس ،ويف نفس الصدد جند كذكل دراسة ععيل حوامعدة ( )2009الع ي توصعلت
اإىل أأمهية املعرفة الةيداغوجيعة اإل تعتعرب أأداة يف يعد املععمل لتحقيع أأهعداف وحمتعوى العربانمج ادلرايس ،وتطةيع همعارات
التواصل ،والقدرة عىل ضةط الصف وتقبل أآراء املتعلمني.
اإىل جانب دراسة حلسن بو عةد هللا ( )1994حول تقومي الإعداد العلمي والرتبوي للأس تال ابجلزائعر توصعلت النتعاجئ
اإىل أأنه عىل الرمغ من ا ألمهية ال ي يكتس هيا التخصص ابلنس ةة ل ألساتذة اإل أأن التأأهيل الرتبعوي يضعل أأساسع يا سع امي فعامي
يتعل بوحدات عمل النفس والرتبية اإضافة اإىل تقنيعات التةليعغ و التصعال ،ويه نفعس النتيجعة توصعلت اإلهيعا سعامح عةعد
الوهاب( )1993حيث بينت أأن الإعداد الرتبوي( الةيداغويج) مل يأأخذ حقه يف برامج اإعداد املعلمني والع ي ل تعزال فهيعا
وحدات الرتبية وعمل النفس وحدات ممكةل للربانمج غري أأساس ية(.)1
وهدفت دراسة الرشيق( )2004اإىل تطةي تقومي برانمج اإعداد معمل العلعو يف املعرحةل الابتدائيعة بلكيعات املعلمعني
ابململكة العربية السعودية ،وتكونت عينة ادلراسة من مجيع مرشيف الرتبية امليدانية يف ختصص العلو  ،وطالب املس توى
الثامن يف نفس التخصعص ،وخلصعت ادلراسعة اإىل مجموععة معن النتعاجئ مهنعا ،وجعود ضععف يف بعرانمج الإععداد املهعين،
وضعف يف مسامهة املقررات الرتبوية والنفس ية يف اإعداد الطالب ملهنة التدريس ،ومالمئة برانمج الرتبية امليدانية.
ويف هذا الصدد حدد اللقاين ( )2001مجموعة مواصعفات أأو خصعائص للمععمل مهنعا  :أأن يكعون صعاحب ثقافعة عاليعة،
وممتكن ًا من ختصصه ،ويادرا عىل تنظ م املوايف التعلمييعة والتفعاعالت الصعفية وإادارهتعا ،وموظفع ًا للتكنولوجيعا يف التعلع م،
ويادرا عىل جعل التفكري التكنولويج جزء ًا معن اخلريطعة املعرفيعة والوجدانيعة للمعتعمل ،ومشعنع ًا للمتعلمعني ععىل صعناعة
املعرفة وغريها.
عرض وحتليل ومنايشة نتاجئ التساؤل الثالث واذلي مفاده :هل توجد فروق داةل اإحصعائيا يف درجعات تقيع م الطلةعة
املتكونني ألهداف وحمتوايت املواد التعلميية الرتبوية املدرجة يف برامج تكويهنم تعزى ملتغعري امللمعح ( مععمل صعف ابتعدايئ،
مجوسط ،اثنوي)؟
اجلدول رمق ( :)05ميثل حتليل التةاين ا ألحادي ملقارنة الفروق تةعا مللمح الطالب.
درجة تقي م الطلةة
املتكونني ألهداف
وحمتوايت املواد
أأهداف املواد التعلميية
الرتبوية
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املموع
حمتوى املواد التعلميية
الرتبوية

ادلرجة اللكية
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داخل
املموعات
املموع

1083.
192
89.34
1
794.2
95
883.6
36
92.50
9
845.9
05
938.1
4

119
2
117

44.67
0
6.404

06.7
57

0.00
0

119
2
117

46.25
5
7.229

6.39
8

0.00
1

119

يتبني من خالل اجلدول رمق ( )05أأنه توجد فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل (  0.00و  ، )0.001و
من خالل يراءة أأولية لنتاجئ ادلرجة اللكية يظهر بأأنه توجد فروق بني املموعات الثالثة تعود ملتغعري امللمعح (مععمل ابتعدايئ
أأس تال تعل م مجوسط ،أأس تال تعل م اثنوي) يف درجعة تقيعميهم ألهعداف وحمتعوى املعواد التعلمييعة الرتبويعة املدرجعة يف بعرامج
تكويهنم (ابتدايئ،مجوسط ،اثنوي) حيث تظهر هذه الفروق أأكرث لصاحل ملمح معمل تعل م ابتدايئ ،وميكعن تفسعري أأسع ةاب
هذه النتيجة أأن معمل التعل م الابتدايئ وحبُك تعام ه مع مرحةل الطفوةل فهو حيتاج بصفة أأكرب ألن يعرف أأسعاليب التعدريس
املناس ةة خلصائص هذه املرحةل العمرية واحجياجاهتا وما تمتزي به من مطالب المنو ،و أأن يععرف كعذكل أأن حمتعوى معا يقعد
لطفل هذه املرحةل لبد و أأن يتناسب مع منوه العقيل واملعريف ،وكذكل يف اإطار ما يتواف مع ي م وثقافعة وخصعائص املمتعع
اذلي ينمتي اإليه الطفل ويف نفس الويت ما يواكب مجطلةات العرصنة واحلداثة والتكنولوجيا ،ذلا فالطالب املععمل لو ملمعح
معمل مرحةل التعل م الابتدايئ حيتاج يف تكوينه اإىل املقررات الرتبوية والنفس ية مكراف همم يف همنته ،وهذا معرده اإىل أأمهيعة
مرحةل الطفوةل ومدى صعوبة تفهمها والتعامل معهعا ألّنعا تعتعرب املعرحةل القاعديعة الع ي يهنعل فهيعا الطفعل خمتلعف املهعارات
ا ألولية ويكتسب فهيا الق م والاجتاهات.
خامتة
ميكن اس تخالص من خالل ما س ة أأن درجة تقي م الطلةة املتكونني (معلمني املس تقبل) للمواد أأو املقررات الرتبويــــة
املدرجة يف برامج اإعدادمه بلكية الرتبية أأو املدرسة العليا ل ألساتذة جاءت أأغلهبعا عاليعة و رضوريعة جعدا ممعا يعدل ععىل أأن
أأفراد العينة أأولوا أأمهية كةرية لربامج الإعداد الرتبوي وبأأن املعواد الرتبويعة ل غعىن عهنعا يف اإععداد املععمل ألن بفضعلها سع تذل
الصعوابت يف طريقه ويسهل عليه فهم خصائص التلميذ ومراحل منوه وطةيعة خشصيته ومدى مالمئة الربامج وحمتواهعا معع
مجطلةات املرحةل العمرية للتلميعذ .كعام توصعلت ادلراسعة أأيضعا اإىل وجعود فعروق يف درجعة تقيع م الطلةعة املتكعونني ألمهيعة
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أأهداف وحمتوايت املواد التعلميية الرتبوية تعزى مللمح التخرج  ،حيث ظهرت الفروق لصاحل ملمح معمل التعلع م الابتعدايئ
نظرا لكونه يتعامل مع مرحةل الطفوةل ويه أأصعب مرحةل حتتاج اإىل فهم خصائصها ومجطلةاهتا .
ومن هنا مبكن القول بأأن نتاجئ دراستنا هعذه ععىل تواضععها ،جعلتنعا نعدرك أأمهيعة املعواد التعلمييعة الرتبويعة دلى الطلةعة
املعلمني حسب ما ورد يف اإجاابهتم عىل بنود الاستبانة  ،اإل تةني تعطش هذه الرشحية يف املمتع من احجياهجا لهذه العلو
الرتبوية ال ي تزيك مردود التعل م بصفة عامة.ولهذا نقول أأن الإعداد الرتبوي يعتعرب حمعرك أأسعايس للعمليعة التعلمييعة التعلميعة
مبعية الإعداد الأاكدميي والثقايف،وخاصة تربز أأمهيته يف املرحةل القاعدية أأي مرحةل التعل م الابتدايئ.
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إسرتاتيجية تطوير القدرات املهنية لألستاذة اجلدد يف اجلامعة ( جامعة احممد
بوقرة ببومرداس أمنوذجا)
The competence development strategy of the new recruitment teachers at the university
“M'hamed Bouguerra Boumerdesse University sample”.

د .بن ضحوى خرية
أأس تالة مشاركة (جبامعة امحمد بويرة لكية احلقوق يسم اللغة العربية بودواو_ بومرداس_اجلزائر)

امللخص:
يقد هذا املقال الإسرتاتينية ال ي تعمتدها جامعة امحمد بويرة ،يف تكوين ا ألساتذة اجلدد كام يقد أأمه التقنيات
الةيداغوجية ال ي ميكن من خاللها تطوير املهارات املعمتدة عىل معايري تستند عىل خربات أأحصاب الاخجصاص وطنيا،
ودوليا وفهم ما يقدمه النظا اجلديد (ل. .د) ،وف يوانني وزارة التعل م العايل والةحث العلمي ،وتمثيهنا بنظا املرافقة
للأس تال اجلامعي املُك ِون وللطالب اجلامعي ،اإل يرتكز هذا التكوين عىل مراحل ورشوط ويواعد تضمن السري احلسن
لعملية تكوين ا ألس تال اجلامعي ابملعايري املتف علهيا ،واملامتش ية مع مس تجدات العرص ،لكنه ابملقابل وبرمغ اجلهود املةذوةل
لإجناح هذه العملية اإل أأن هناك نقائص وعقبات تواجه املكون واملتكون معا.
اللكامت املفاتيح :الربانمج ،التقنيات ،التعل م ،القواعد ،ا ألس تال املُك ِون ،الةيداغوجيا ،نظا .
Abstract:
This article talked about the strategy of the new recruitments
teachers at M'hamed Bouguerra Boumerdesse University. And
how can this university practise the new workflow, the pedagogic
techniques, that can develop the competence of the new teachers,
by the modern assistance system, a cording to the experience of
the enceinte teachers in national and international university. and
the nouveau study "L M D" system, whereas they practise the hay
education and research ministry programmes, which composed of
many step, condition rule, butt, but in conversely there are some
stumble in this formation, that we search to give some solution in
this essay.
rule,

education,

technique,

pedagogic,

Keyword: system,
programme.
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مقدمة:
فرضت التقنيات احلديثة يف تجال احلاسوبيات ،طريا جديدة يف التعامل مع املواد التعلميية وصار مجقهنا يتلقى املعلومة
أأيامن اكن وحيامث وجد ،ول نةالغ اإلا وصفناها ابملعمل الثاين ،بغض النظر عام يمت تلقيه من اجيابيات وسلةيات ،ملواد تعلميية
رمبا ل تُدرس يف معاهدان ،وذلكل ابت من احملمت عىل الهيئات التعلميية واجلامعات اإنشاء دورات تدريبية ل ألساتذة ،يمت
من خاللها تطوير التعل م والتعرف عىل أأحدث الطرق التعلميية بغية احلصول عىل نتاجئ من شأأّنا رفع املس توى العلمي
للطالب ،وتزويد ا ألس تال بطرق حديثة من شأأّنا اإيصال املعلومة مبا يوفره العرص من تقنيات وتكنولوجيا واحملافظة من
هجة أأخرى عىل مسعة املؤسسة ،سواء اكنت حكومية أأو خاصة ،وكذا ضامن تصنيفها مع اجلامعات العاملية ،ال ي تتبع
النظا لاته تقريةا وال ي هتمت بنظا اجلودة وتطوير القدرات الفردية دلى ا ألس تال والطالب ،والهيئات الإدارية معا.
تعمتد جامعات كثرية اليو طريا حديثة لتطوير ا ألداء الفعيل واملهين للأس تال يف مرحةل ما بعد الثانوي ،هذا التطوير
اذلي جاء نتيجة التغري احلاصل يف التقنيات الرمقية يف العامل كلك ،وتغري تفكري اجليل الناشئ اذلي صار حيتاج ألدوات
تتيح هل التأأيمل مع ما يطرحه العمل من بدائل ،ونتيجة ذلكل فاإن اجلهود ال ي تةذل يف سبيل تغري اإسرتاتينية التعل م مع
احلفاظ عىل اخلواص املمزية للك جامعة يه مبثابة دفعة يوية حنو ا ألما .
انطاليا مما مت اجنازه لس نوات ،واحملافظة عليه بتطويره وليس مبحوه لكيه ،والركزية ا ألساس يف لكل تعمتد عىل نوعية
الربامج املس تحدثة للتدريس ،لكن لكل ل يتأأىت اإل بأأس تال كفؤ ،مبقدوره اإيصال املعلومة بأأدوات معارصة ،مفايه
الإسرتاتينية الناجعة ال ي تتبناها املؤسسات التعلميية واجلامعات لتحصيل نتاجئ مرغوبة ،تتواف واملعايري العاملية؟ ،كيف
ميكن تكوين أأساتذة مرحةل ما بعد الثانوي وكيف يمت اخجيارمه؟ وهل الطرائ اخملتارة تتواف مع الس ياق العا ومع
ختصصات ا ألساتذة اجلدد؟ هل يمت اخجيار املواد التطويرية للنودة دلى ا ألس تال وف رزانمة حملية لها خصوصيهتا ،أأ
وف ما طةقجه اجلامعات الغربية؟ مايه أأمه اجيابيات وعوائ هذا التكوين؟ هذه بعض الإشاكليات ال ي س نحاول الإجابة
عهنا ،مركزين عىل جتربة تكوين أأساتذة اجلامعة يف مجيع التخصصات العلمية ،سواء العلو ادلييقة واحلية ،أأو العلو
الإنسانية جبامعة بومرداس اجلزائر مستندين يف لكل عىل املهنج الوصفي والتحلييل املقارن.
املنت:
يعد التدرب عىل اس تخدا ا ألدوات احلديثة يف اإلقاء احملارضات ،أأمر لبد منه ،مما جيعل من ا ألعامل التطةيقية مرأآة
عاكسة تامتىش مع ما يمت تقدميه يف احملارضة ،ويؤثر بشلك أأو بأآخر عىل صيغ الامجحاانت وطريقة اإجراهئا ،والإجابة عن
ا ألس ئةل الواردة فهيا و ألن الطرائ الالكس يكية ل تليب لك حاجيات الطالب وا ألس تال ،فصار لزاما الاستناد عىل ما
ميكنه ختفيف العبء ودفع العجةل ل ألما  ،ولعل هذا أأمه العنارص ال ي يمت الرتكزي علهيا يف تكوين ا ألس تال ،اذلي يكون يف
بداية تكوينه املهين ُممتحنا لنيل شهادة الكفاءة اخلاضعة لعدة واجبات وحبوث تنهتيي ابخجةار يف لك مادة تلقاها خالل
الس نة املربتجة للتدريب.
يمت لكل بطرائ تتف عىل وضعها هجات خاصة ،وتتوىل وزارة التعل م العايل والةحث العلمي ّعلية انتقاء الربامج
واملواد املقرر تعلميها للأس تال ،ابلعامتد عىل خربات لوي الاخجصاص من خمتلف ادلرجات العلمية والتخصصات ،ومن
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خمتلف اجلامعات أأيضا ويشرتط أأن تتواف املواد ال ي يمت التفاق علهيا من يبل اجلهة الوصية ،أكن تكون مجوافقة مع
الربانمج اخملصص للطلةة اب ألطوار التعلميية اخملتلفة.
الاخجالفات الواحضة يف التسمية يه مؤرش عىل اخجالف طريقة التعل م والتلقي ابلنس ةة للطالب وال ي يد تتغري
وف تغري الربانمج املسطر ،فطالب الس نة ا ألوىل ليسانس يدراته يف التلقي ختتلف عن يدرة طالب املاس تري وختتلف
عن املتلقي يف مرحةل ادلكتوراه وهذا أأمر بدهييي ،لكن ا ألمر ا ألمه هو تغيري منط التدريس ،يف املراحل اجلامعية الثالثة
وال ي حتمت اإتةاع نظا اإجرايئ خيتلف ابخجالف الطور اجلامعي ،ولنقل يراعي مرحلته التفكريية اخلاضعة لنظا عالئقي
متشابك مينح هل القدرة عىل التفوق ،أأو عىل الفشل ابلس تخدا اخلاطئ والتلقي غري الصحيح للمعلومة.
كام يتواف مع ما تطرحه الساحة الثقافية يف العامل ،والتطور احلاصل يف تجال التعل م والتفكري الصحيح للرفع من
مس توايت التلقي والطرح ،والتعامل مع املشالك والعوائ بشلكها اذلي جيب أأن تكون عليه ،1وهذا أأمر بدهييي مع ما
يس تجد لك يو من أأدوات وعلو وطرائ تعمتد عىل التكنولوجيا احلديثة وال ي حمتت تغيري منط التدريس"،فجعل م
املعلمني الآن يامئ عىل الةحوث العلمية وهذا يعين أأنه جيب أأن تكون معمتدة عىل املعرفة العلمية ،وترتكز عىل ّعليات
التفكري ،واملهارات املعرفية املس تخدمة يف اإجراء الةحوث" 2ورشوط اخجيار ا ألس تال واملعمل يف الطور ما بعد الثانوي،
متاش يا مع ما يمت تطةيقه يف اجلامعات العاملية والغربية ابلتحديد.
ال ي وهجت اكمل طاياهتا البرشية والعلمية خلدمة هذا القطاع الها  ،كام خسرت العديد من القدرات للهنوض هبذه
الرشحية ابذلات ونقصد هبا "ا ألس تال" ،وإاان كنا ل نس تطيع التحدث عن اكفة املهننيات املتةعة لتطوير كفاءات ا ألس تال،
والهنوض ابلعملية التعلميية وكذا رشوط اخجيار ا ألس تال لسبب نرى فيه ّع القضية وتشعهبا اذلي مينعنا من السري
خبطى التعم م فكام هو معروف ومجداول ،أأن هناك طرائ تلتقي فهيا اجلامعات واملعاهد يف بدلان خمتلفة كام تتباين يف
اس تخدا وتطةي طرائ أأخرى من معهد لآخر ،ومن جامعة ألخرى حىت يف الةدل لاته ،حتت غطاء ما يسمى
ابلقوانني ادلاخلية للك جامعة ،غري أأن املُس تجد يف الس نوات ا ألخرية حماوةل توحيد وتقنني بعض الإجراءات العملية للحد
من اخلروج عن الهدف املسطر هل.
ختضع هذه الإجراءات لقوانني وزارة التعل م العايل والةحث العلمي ،خلدمة وتطوير اجلودة يف التعل م ،وكذا تطوير
همارات ا ألس تال اجلديد مبا يواكب العرص ،فبقرار التعلمية " رمق  932املؤرخة يف 28جويلية ،2016تقيض ابإخضاع مجيع
3
الفائزين يف مسابقة توظيف أأس تال مساعد "ب" دلورات تكوينية طيةل الس نة ،تأأه ه للتعني كأس تال دامئ ابملؤسسة"
تكون مبثابة مرافقة للأس تال الناحج يف مسابقة التوظيف ل ألساتذة املساعدين صنف"ب" يشمل التكوين دروسا يف
الإعال  ،واس تعامل الوسائط املتعددة ،اإضافة اإىل التحُك يف اللغات وكذا التعريف بنظا ( (LMDاذلي تطةقه اجلامعات
اجلزائرية مبوجب معايري تطةيقية وتعلميية دولية ،مع مراعاة للخصوصية التعل م يف اجلزائر ،4اذلي تسري عليه املؤسسات
التعلميية واجلامعات بأأنواع التخصصات املوجودة فهيا.
التعلمية ال ي وهجت لاكفة اجلامعات واملؤسسات التعلميية اخملتلفة ،واخلاصة بتكوين ا ألساتذة اجلدد مل تقجرص عىل لكل
حفسب وإامنا لمست جانةا أآخر من العملية التعلميية وحماوةل رفع كفاءة ا ألس تال وتطوير اجلانب الةيداغويج ،ابلرتكزي عىل
التعريف مبهمة ا ألس تال بغية تسطري ا ألهداف من الةداية وكذا تةني الطريقة الصحيحة لتقي م الطالب سواء يف احملارضة أأو
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يف العمل املوجه ،و أأمه يضية رشح كيفية التعامل مع خمتلف احلالت ال ي يد تصادف ا ألس تال يف طور ما بعد الثانوي
أأثناء ّع ه والتعامل معها حبمكة ووف ما تس نه يوانني املؤسسة واجلامعة ،اإضافة اإىل لك هذا يمت تعريف ا ألس تال مبيثاق
أأخالييات املهنة حىت تسري العملية التعلميية عىل أأحسن وجه ،مجفاداي بذكل لك الصدامات ال ي ميكن أأن تننر عن عد
الزتامه بقوانني وميثاق املؤسسة املنمتي اإلهيا.
أأيسا تكوين ا ألس تال اجلامعي:
ينقسم التكوين اخملصص للأس تال املوظف حديثا للطور ما بعد الثانوي ،اإىل يسمني :ا ألول يتعل اب ألس تال والثاين
يتعل بطريقة التعل م ،وللك مهنام تشعةات أأخرى تامتىش مع ما ايرتحه اللننة املولكة ابلتدريب ،والتعل م ابملقاربة ابلكفاءة،
املتف عليه طةعا من الوزارة الوصية" اإل تصل مدة التكوين اإىل مائة وثالثون ساعة موزعة يف حزي زمين يقدر بيومني
اثنني ،ويد يكون يوما واحدا حبسب املتف عليه ،وإالا حتدثنا عن جتربة هذا العا فاإّنا متت حبسب املوافقة عىل يومني
من لك أأس ةوع يتلقى فهيا املعمل اجلديد برانتجا مجنوعا لتحقي اجلودة والكفاءة الالزمني لتكوين ا ألس تال الةاحث" ،4ذلكل
فاإن الهدف من وراء تكوين املعلمني حدييث التوظيف هو رفع الكفاءة واجلودة داخل اجلامعة يف ظروف تتناسب مع
متتلكه اجلامعة اجلزائرية وجامعة "امحمد بويرة" مبدينة بومرداس عىل اخلصوص من أأدوات وهيئات تأأطريية وطايات برشية
لها كفاءات معرتف هبا داخل اجلامعة.
ال ي تسمح بتسهيل ّعلية املرافقة ابلنس ةة للأس تال ما بعد الثانوي حديث التوظيف جبامعة بومرداس وال ي اخرتانها
لتكون منولجا حبثيا ،نركز فيه عىل أأمه الاسرتاتينيات املتةعة لتطوير يدرات ا ألس تال وكذا الرفع من املس توى التعلميي،
كام س نذكر العقبات وهنات ال ي يقع فهيا املدرب ،والفهم اخلاطئ للعملية التعلميية من يبل ا ألس تال اجلديد ،اذلي يكون
اكتسابه للمهارة بشلك تدرجيي وحبسب الربانمج املسطر ذلكل ،و أأثناء سري ّعلية التكوين وحتصيل الكفاءة يلكف
ا ألس تال ما ابعد الثانوي واملوظف حديثا مبهامه الةيداغوجية اكلتدريس والتأأطري ،واملداومة يف احلصص التطةيقية ،وّعال
بتطةي ما يمت تلقيه فاإن ا ألس تال امللكف بعملية املرافقة يُ ِلكف ا ألس تال اجلديد بتقارير ،وتطةيقات مت التعرف علهيا خالل
ّعلية املرافقة.
ختضع هذه التقارير للتصحيح والتصويب ،لتصب يف خانة تقي م ا ألس تال اجلديد وتأأهي ه ليصةح أأس تال دامئا يف
اجلامعة ال ي مت يبوهل هبا ،كام متكنه هذه ادلورة التكوينية من اججياز الامجحان الهنايئ واذلي مبوجبه يمت تصنيفه مضن خانة
املعمل أأو ا ألس تال الةاحث كام يصطلح عليه يف اجلزائر" ،يمت تقي م هذه ادلورات التكوينية من يبل الوثيقة املرجعية
لكفاءات ا ألساتذة" ،5حىت ل تكون املعايري مجةاينة من جامعة ألخرى ،ألن الهدف يف ا ألخري واحد كام أأن توحيد
التكوين هو توحيد للعملية التعلميية فامي بعد ،أأي تغيري س يطر أأ س يكون مبثابة الايرتاح اذلي ل يمت اإل ابملوافقة عليه وف
ما يسمى ابملصلحة العامة ل ألرسة التعلميية والعملية التعلميية ،وتطوير الةحث والهيالك اجلامعية.
لغة التكوين:
تعمتد لغة تكوين ا ألساتذة حدييث التوظيف عىل طةيعة التخصصات ال ي جنح فهيا امل ُ ْمتحن ،ويه مقسمة عىل لغتني
 :العربية والفرنس ية ،مع غلةة اللغة الثانية عىل ا ألوىل يف الرشوح والمتثيالت واس تخدا ا ألدوات احلديثة ،وهذا أأمر ليس
جبديد الةتة غري أأنه يفجح اباب لالجهتاد يف تطوير هذا النوع من التكوين بكجب ابللغة الرمسية بدل اس تخدا الكجب
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ا ألجنةية ،ابلرمغ مما نقره من س ة بقية الةدلان ،يف وضع أأسس وكتب مهننيات ،تسري علهيا وبلغهتا ا أل  ،غري أأن
كون هل احلرية يف اخجيار لغة الإجابة يف امجحان الكفاءة ،وسواء كتب ابللغة العربية أأو الفرنس ية أأو الإجنلزيية،
ا ألس تال امل ُ َ
فاذلي هيم من لكل هو النتيجة املتحصل علهيا يف أآخر التكوين.
ترى "بلزاك جنات" أأس تالة ابحثة ،وملكفة بتكوين ا ألساتذة اجلدد جبامعة "امحمد بويرة" مبدينة بومرداس ،أأن لغة
التكوين عىل اخجالفها من مكون للآخر مل تؤثر عىل نوعية التكوين ،بل أأعطت نوعا من احلرية يف التعامل ،اإل مل يُ َلز
ا ألس تال اجلديد بلغة معينة يف اإجابته ،أأو حىت يف طرح انشغالته وملا اكنت النتاجئ يه ا ألمه صارت اللغة أأداة ووس يةل
ليست غاية يف حد لاهتا" ،6وعليه لغة التكوين خاضعة ملا يتقنه املُك ِون ،أأكرث مما يتقنه املتلقي عىل حد زّعنا ،لتةقى يف
ا ألخري ،لغة املتلقي للتكوين يه العضد ال ي يشد هبا رحاهل بعد انهتاء التكوين وبداية مشواره الةحيث يف اللكية التابع لها،
والتخصص اذلي س يعمل عىل تطويره مبا اكتس ةه من همارات تعلميية.
حصل عىل أأغلهبا من ورشات العمل والتطةيقات ،والامجحاانت التحصيلية كام تسمهيا فرية الةحث امللكفة
ابلتكوين ،وال ي ّعلت عىل وضع تطةي الربانمج املتحصل عليه من الوزارة املعنية ،وإالا ركزان جيدا يف املقاييس
املقرتحة للتكوين جندها مرتةة حسب ا ألولية وخمتلفة من حيث احلنم الساعي أأيضا يف التكوين ،اإل يصل الفارق يف
بعض ا ألحيان اإىل أأربع ساعات أأو أأكرث ،والرمس الةياين ا أليت يوحض لكل بشلك جيل:
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تةني هذه ا ألّعدة الةيانية احلنم الساعي للمواد املقرتحة يف التكوين ،وكذا ترتيهبا حسب ا ألولوية لنالحظ بشلك جيل
بداية التكوين ال ي تةد أأ بساعات مجقاربة يف الةداية ،مث تةد أأ يف التصاعد مع بداية املادة الثالثة ،لتعاود الاخنفاض من
جديد مث الارتفاع مث الثةات وهكذا والغرض من لكل تصاعد املد الزمين بطريقة تتواف مع الرزانمة الزمنية املولكة
للأس تال امل ُ َك َو ْن داخل اللكية امللتح هبا ،واملها الةيداغوجية املولكة اإليه وال ي تةد أأ يف الارتفاع مع ضغط العمل
والتقد يف برانمج التدريس واحلصص التأأطريية.
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تأأخذ حصة التعارف وهدف التكوين اجلامعي والعاليات الإنسانية املرتةة ا ألوىل ،بل تعد الركزية ا ألساس لفك
شفرات التكوين ،وتةني رضورة الانضةاط لضامن السري احلسن والنتاجئ وا ألهداف املسطرة من وراء تكوين ا ألساتذة
اجلدد ،مث تتدرج املوضوعات حبسب أأمهيهتا "اكلةيداغوجيا وعمل النفس" ،7ويكون التدريب وتطةي ما تعلمه ا ألس تال يف
ياعات العمل مع طلةته ،مث يمت الانتقال اإىل مرحةل أأخرى يمت فهيا التعرف عىل نظا "ل د" والنظا الالكس ييك ،حىت
يمت رشح وفهم هذا الانتقال من نظا تعلميي اإىل نظا أآخر ،وما يرتتب بعد لكل من نتاجئ بعد الفهم الصحيح للتكوين،
أأمر لبد من تأأطري اكمل هل ،وف برانمج يتواف والفئات اخملتارة.
وف ما ايرتحجه الوزارة الوصية هبدف احلصول عىل اجلودة ،واذلي يسري وف اإسرتاتينية حتوي نشاطات ثالث،
مجضمنة مجموعة لبأأس هبا من ا ألهداف ،بعضها يتعل ابملعمل املكون ،وبعضها ابلطالب وبعضها ا ألخر بلكهيام ،بيامن يرتةط
جانب أآخر ابجلانب املعريف والةيداغويج وطريقة التدريس وتةعا للربانمج الوزاري فاإن جودة التعل م تتفرع اإىل مجموعة
أأنشطة " ،8الغرض مهنا الوصول اإىل أأهداف تتواف مع ما يمت تطةيقه مع لك نشاط.
مبدئيا لك نشاط يتفرع اإىل مجموعة من ا ألهداف ،بعضها يتعل مبا هو مادي وبعضها الآخر نفيس غري مادي ،لكنه
ظاهر للعيان خاضع للمالحظة والتنريب ،وإان اكن بعض مما س يذكر بقي يابعا فامي هو نظري فقط ،فاإن أأولوية لكره
يس تدعهيا الربانمج املعد خصيصا للرفع من مس توى ا ألس تال واملتعمل معا داخل اجلامعة لاهتا ،وهذه منالج مما لكر سابقا:

يأأيت النشاط الثاين اذلي ل يقل أأمهية عن النشاط ا ألول حامال معه مجموعة من ا ألهداف ال ي يرىج حتققها ،ابإتةاع
الربانمج التكويين اخلاص اب ألساتذة اجلدد ،حيوي هذا النشاط مخسة أأهداف ،9تصب جلها يف خانة اعامتد نظا املرافقة
وفهمه لإلابة احلواجز والتقليل من العقبات ال ي يتلقاها الطالب اذلي ختطى مرحةل الثانوي اإىل مرحةل أأخرى تؤه ه
دلخول مرحةل تنهتيي بأأخذ الشهادة وتةد أأ مبةادرة العمل وتطةي ما تعلمه ،سواء يف اجلانب العلمي أأو الرتبوي.
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أأما النشاط الثالث فينقسم اإىل ثالثة أأهداف متثل نتاجئ حمتية لتطةي النشاط ا ألول والثاين ومع أأنه أأيل عددا من انحية
ا ألهداف ،اإل أأنه يعترب اجلانب اذلي جيمع بني حقول مجنوعة تنظريية وتطةيقية يف أآن واحد ،مع مالمسة حقيقية لنتاجئ
تطةي نظا اجلودة وتطوير الكفاءة ،مبوازنة التعل م مع القدرات الفردية للطالب يف نظا " ل د" ،كام هو مبني أأدانه:
تكييف التعل م ابلقدرات املعرفية للطالب يف نظا " ل د"

ووف ما توفره يدرات الطالب من اس تجاابت للامدة املدروسة ،وللحقل املعريف املنمتي اإليه ذلكل فاإن النشاط الثالث هو
احللقة الأكرث صعوبة يف التطةي  ،ألّنا ل تقو عىل اس تخالص جامعي ،اإمنا عىل رؤية فردية يد ختتلف من ألس تال
لآخر ،كام يد ختتلف يدرات الطالب داخل الفصل الواحد ،ابلرمغ من حماوةل ا ألس تال اجلديد من المتكن من املقياس
حبسب ما توفره هل اجلامعة من اإماكانت ،وحبسب ما اكتس ةه خالل الس نوات ال ي مضت اإلا اكن بطةيعة احلال هل
جتارب يف جامعة أأخرى ،ويف مقاييس درسها.
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هنات ا ألس تال املُكَ ِون واملتعمل أأثناء التكوين :
تطةي الربانمج التكويين ابلطريقة الصحيحة ،ميكن ا ألس تال اجلديد من فهم النظا التعلميي"ل د"واس تخدا
طرائ حديثة ومبتكرة يف الآن لاته لتذليل العقبات ال ي يد تواهجه أأثناء العمل ول يتأأىت لكل اإل ابلتفكري الابتاكري
اذلي تكون فيه " يدرة الفرد عىل جتنب الروتني العادي والطرق التقليدية يف التفكري مع اإنتاج أأصيل وجديد" ،10لكن
أأهداف التكوين يف بعض ا ألحيان ل تربح تجالها النظري لهنات تقع نذكر مهنا:
 عد انضةاط املُك ِون واعتةار التكوين حلقة تغيري حمتية ،وليس رضورة لتحصيل اجلودة. عد التوفي بني النظري والتطةيقي. بقاء التكوين يف حزي التنظري ،والاكتفاء ابلطرق الالكس يكية يف التدريس. غلةة اللغة الفرنس ية عىل اللغة الرمسية يف التكوين. الاعامتد عىل التجارب ا ألجنةية ،حبُك الس ة طةعا يف التطةي  ،لكن ابملقابل هو بعيد جدا عن الس ياق الثقايفواحلضاري والايجصادي ،وبذكل فالعامتد عليه هو مبثابة وضع ا ألسس املتينة للمفارية بني ما يتلقاه وما يطةقه يف الوايع.
خامتة:
وحسبنا ل نةالغ اإلا يلنا أأن جناح هذا التكوين يضمنه وعي املتعمل واملعمل معا ،وكذا الوعي اب ألهداف احلقيقية للتعل م يف
مجيع أأطواره ،وليس فقط هوس احلصول عىل وثيقة تؤه ه للمرور اإىل مرحةل التثبيت الهنائية ،وجتزيه لتخطي مرحةل
اإرجائه لس نة أأخرى يعيد فهيا التكوين من اجلديدُ ،وحي َر من الاس تفادة من الرتييات يف ويهتا ،وهذه أأمه نقطة عىل
الإطالق يمت فهيا حتاور ا ألساتذة اجلدد حولها خمترصين هذا اجلهد يف وثيقة وتكوين ينهتيي تطةيقه عىل أأرضية الوايع حلظة
احلصول علهيا ، 11كام ل ميكننا أأن ننىس أأن هذا التكوين هو نوعا ما حديث يف جامعة بومرداس ،مما يفرس تموضه يف
بعض ا ألحيان حىت ابلنس ةة ل ألساتذة املؤطرين واملُك ِونني ،فأأدوات املعرفة ال ي تقريةا ليست من صنعنا متاما ،كام أأن هذا
التكوين ليس تكوينا حمليا مائة ابملائة ،ولكن ميكننا أأن منتكل ا ألداة ابلتطويع وابملشاركة مع جتارب اجلامعات ال ي س ةقجنا
فيه ،ذلكل فال جعب أأن تةدوا ا ألمور عىل ما يه عليه الآن اإىل أأن تتضح الرؤية ويصةح الهدف هو الرفع من املس توى
التعلميي ،وليس احلصول عىل وثيقة التأأهيل ال ي هبا يثبت املعمل اجلديد أأو يفصل ،وبذكل ميكننا أأن نقرتح ما ييل:
 أأمهها مجيعا التوعية الشامةل لهذا التكوين حىت تكون النتاجئ مضمونة ،تامتىش مع ما يس تجد يف الساعة العلمية احملليةوادلولية.
 مراعاة ظروف اجلامعات املادية والبرشية لتفادي حدوث املفارية بني التنظري والتطةي أأثناء العمل. توطيد الرشااكت بني اجلامعات احمللية وادلولية ،ال ي طةقت هذا النظا حىت يمت نقل التجارب وتةادل املعارف. -اإعطاء احلرية للأس تال اجلديد ابلتفاعل مضن نشاط الورشات ،تتواف مع ما تلقاه من معلومات يف التكوين.
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 اإنشاء جلان خاصة لتقي م لك مرحةل تكوينية ،تعمل مبوضوعية وف أأساس الكيف وليس الُك والاعامتد عىل اإّناءالربانمج.
 ترمجة جتارب الغرب اإن اكن الاعامتد عىل كفاءة الآخر أأمر لبد منه ،ومراعاة خصوصية احمللية سواء من انحية القدرةاملادية أأو املعنوية ،والطايات البرشية ،ومراعاة جوانب كثرية تتصل ابجلانب النظري والتطةيقي للتكوين ،للحصول عىل
الكفاءة واجلودة املرجوة.
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معايري التدريب يف املنظمة من خالل أنواع التدريب األساسية
التدريب املهين يف املنظمة بني األهمية واألساليب املطبقة يف منظمات األعمال
Professional training in the organization Show the importance
and methods applied in business organizations
د.حبري صابر

جامعة محمد ملني دابغني سطيف/2اجلزائر
د.خرموش منى

جامعة محمد ملني دابغني سطيف/2اجلزائر
أ.طوبان بالل

جامعة محمد ملني دابغني سطيف/2اجلزائر
مقدمة:
يعد التدريب من بني أأمه ادلعامئ ا ألساس ية ألي منظمة خاصة و أأّنا يعد املكون ا ألسايس ألي تطوير وحتسعني تسععى
املنظمة لتحقيقه من خالل ا ألفعراد ،أأيعن ميكعن ا إلرتقعاء بعأأداء ا ألفعراد معن خعالل معدخل التعدريب ابإطعالع ا ألفعراد بعلك
املس تجدات ال ي تدخل يف مص م الوظيفة ال ي يقومون هبا.
واليو تلجأأ الكثري معن املعنظامت بعل اإننعا جنعز أأن لك املعنظامت تلجعأأ للتعدريب مكعدخل تطعويري ورضوري ل ألفعراد
اإعامتدا عىل برامج تدريبية تتناسب وجحم املنظمة وطةيعة نشاطها وا ألهداف ال ي تسعى لتحقيقها.
اإن القيا بعملية التدريب من خالل اإخضاع ا ألفراد للتدريب يتطلب يف ا ألسعاس الإملعا ومعرفعة مجموععة معن املععايري
ال ي ترتةط إارتةاطا أأساس يا مبعرفة أأنواع التدريب وطرق و أأساليب التدريب ،حيعث أأن معرفعة أأنعواع التعدريب ودراسع هتا
من شأأنه املسامهة يف الإخجيار اجليد واملناسب للنوع اذلي ميكن أأن تتبناه املنظمة منعا ألي خطأأ يد ينعجج عنعه فشعل يف
ّعلية التدريب ،ويصاحب لكل معرفة لك أأساليب التدريب ال ي ميكن تةنهيا من يبل املنظمعة لضعامن جنعاح التعدريب يف
حتقي أأهدافه مع أأن حتقي أأهداف التدريب يتويعف ععىل ععدة عومعل معن بيهنعا الإخجيعار اجليعد ل ألنعواع والإععامتد ععىل
ا ألسلوب املناسب لهذا النوع مبا يتواف مع املدرب ،املتدرب ،العملية التدريبية ،وظروف التدريب و أأهدافه.
أأول .مدخل للتدريب بني املفهو وا ألمهية:
يعترب التدريب ظاهرة طةيعية يمتزي هبا املمتع الانساين ورضورة حمتية للك فرد يريد أأن حيتل ماكنه املناسب يف املمتع
فهو ّعلية هدفها جناح ودميومة املنظمة من خالل تمنية مواردها البرشية ،كام أأنعه ّعليعة مالزمعة للفعرد يف حركتعه الرأأسع ية
وا ألفقية يف العمل(الهي ي خادل عةد الرح م.)2003 ،
لعل ما يلز توضيحه هعو أأن لفعظ التعدريب ّعليعة مصعاحبة لصعنوف التعلع م والعتعمل يف املؤسسعات التعلمييعة ،أأو يف
املعاهد املهنية أأو التقنية ،أأو عن طريع التعلع م والعتعمل الاجامتععي ،بوصعفه رضورة ملسعاعدة املعتعمل ععىل العتعمل ،كعام أأن
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التدريب بصفة عامة ل يرتةط مبرحةل تعلميية أأو مبركز تدرييب ،أأو بفئة أأو هجة مس هتدفة من املمتع حفسعب ،وإامنعا أأيضعا يعد
تعمتل يف موايع العمل والانتعاج ،أأو معا شعابه ،بيعد أأن مصعطلح التعدريب املهعين يف سع ياق التعلع م املهعين يتضعمن مععىن
حمددا(سامل محمد سعيد الشميس.)2017 ،
لقد اكن التدريب املهين تجرد احلاق خشعص يةحعث ععن ّععل معع عامعل معاهر لي خعربة بعمع ه حبيعث يكسعب هعذا
الشخص املعارف واملهارات والق م اخلاصة هبذا العمل بطريقة تلقائية تعمتد عىل الزمن ويدرة العامل اجلديد ععىل املالحظعة
والالتقاط والتقليد كام تعمتد عىل رغةة العامل املاهر يف املساعدة والعطاء ،أأمعا يف الويعت احلعارض واذلي يتسعم ابلتطعور
التكنولويج املتسارع فقد أأصةح التدريب املهين ّعليعة خمططعة منظمعة مركعزة للوصعول اإىل املسع توى املطلعوب يف أأيرصع
ويت و أأيل لكفة اخذة بنظر الاعتةار التغريات يف أأهداف التدريب من تجعرد تلقعني للمععارف وتعلع م للمهعارات اإىل تربيعة
املتدرب عىل ا ألسلوب الصحيح يف التفكري والإبعتاكر والتجديعد لعيفهم ّعع ه جيعدا ويؤديعه بكفعاءة عاليعة(الزوبعي أأديعب،
اجلنايب حمفوظ ،2003 ،تطوير مناجه التعل م والتدريب الهين والتقين ،ط ،1املركز العريب لتمنية املوارد البرشية ،ليبيا.
ويوكد أأمحد صقر عاشور( )1979التدريب بأأنعه" لكل النشعاط اذلي يعوفر فعرص اكتسعاب الفعرد خلعربات تزيعد معن
يدراته عىل أأداء ّع ه ،و نشاط التدريب هبذا املعىن يش ةع احلاجة اإىل رفع مس توى ا ألداء من خالل تمنية يعدرات الفعرد،
ولكل بتوفري فرص تعمل الفرد ملهارات أأو معلومات يتطلهبا ا ألداء" ( أأمحد صقر عاشور ،1979 :ص .)487
ويشري فان) Van (1962اإىل أأن التدريب هو ّعلية" ّعلية تدريس ،اإعال أأو تثقيف ا ألفراد حبيث يصةح
هؤلء ا ألفراد مؤهلني تأأهيال جيدا ،للقيا بعملهم وكذا أأداء أأعامل أأكرب صعوبة ومسؤولية (Saba Habib,Fizza
)Zahra: 2015, P327
اإن التدريب هو"ّعلية خمططة ومس مترة هتدف اإىل تلةيعة الإحجياجعات التدريبيعة احلاليعة واملسع تقبلية دلى الفعرد ،معن
خععالل زايدة معارفععه وتععدع م اإجتاهاتععه وحتسععني هماراتععه ،مبععا يسععامه يف حتسععني أأدائععه يف العمععل وزايدة الإنتاجيععة يف
املنظمة"(مدحت محمد أأبو النرص ،2008 :ص .)85
ويشار للتدريب بأأنه" أأسلوب منظم للتعمل والتمنية من أأجل تطوير كفاء الفرد وامجلاعة واملنظمة( Khawaja
.)Jehanzeb,Nadeem Ahmed Bashir:2013, p244
لقد تنوعت املقارابت احملددة للتدريب وإاخجلفت ،مفهنم من نظر للتدريب من خالل ا ألهداف الع ي يريعد حتقيقهعا أأيعن
ميكن اإعتةار التدريب تجرد نشاط يس هتدف خربات الفرد ويدراته ،كام ميكن النظر اإليه كنشاط خمطعط حيعث يسع هتدف
يف ا ألساس لات الفرد بتحقي أأهعداف الفعرد واملنظمعة مععا ،يف حعني أأن التعدريب ميكعن أأن ميعس أأداء الفعرد يف العمعل
والتغيري حيث أأن التدريب ابلنس ةة هو أأيضا ّعلية اإحعداث ّعليعة التغيعري ععىل مسع توى الفعرد تسع هتدف تغيعري سعلوك
الفرد ،مع التأأكيد عىل ّعلية املامرسة الفعلية وعد الإكتفاء بعملية الإلقاء والتلقني.
ويلعب التدريب أأمهية ابلغة يف تمنية يدرات الفرد وهماراته وإاجتاهاته ععن طريع املعلومعات واملععارف الع ي يعمت تلقيهنعا
للفرد املس هتدف يف التدريب ،عىل اإعتةار أأنه ّعلية تس تلز التخطيط املس ة لها للقيا هبا وتكون هعذه العمليعة مسع مترة
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وهو ما ميزي التدريب كنشاط هيعدف اإىل تلةيعة خمتلعف الإحجياجعات التدريبيعة ،ولكل ععن طريع الرتكعزي ععىل املععارف
والإجتاهات واملهارات ،هبدف حتسني أأداء الفرد من هجة ،مبا يسمح بزايدة الإنتاجية للمنظمة.
اثنيا .أأنواع التدريب ا ألساس ية املطةقة يف املنظمة اليو :
خيتلف نوع التدريب ابإخجالف نوع العمل اذلي يراد التدرب عليه ،ونوع املدربني وخعرباهتم السعابقة ومعاكن التعدريب،
واملس توى املطلوب للتدريب ،ومؤهالت املدربني ،كام خيتلف ابخجالف الويت واملعال اخملصصعني للتعدريب ،ذلكل جيعب
أأن يكيف نوع التعدريب وهعذه الظعروف اخملتلفعة ،أأي أأنعه ميكعن تصعنيف هعذه ا ألنعواع اخملتلفعة يف التعدريب ععىل النحعو
التايل( أأمحد س يد مصطفى ،2000 :ص :)211-209
 1.2من حيث الهدف :ويشمل لك من:
 1.1.2التدريب احلريك :وهعو يسع هتدف كسعب همعارات حركيعة ،اكإدارة مثقعاب كهعرابيئ ،أأو التصعويب ععىل هعدف
مجحرك.
 2.1.2التععدريب الاجامتعععي :وهععو اذلي يسع هتدف كسععب عععادات اإجامتعيععة وإاجتاهععات نفسع ية اكلتعععاون والتسععامح
واحملافظة عىل املواعيد واحرتا القانون ،وضةط النفس والقدرة عىل ييادة امجلاعة العامة وإادارهتا وا إلرشاف علهيا ،كام يريم
اإىل تغيري ما دلى العاملني من اجتاهات وعادات غري مرغوبة لرفع روهحم املعنوية أأو مس توى كفايهتم الإنتاجية.
 3.1.2التدريب املعريف :يس هتدف استيعاب معلومات وبياانت هامة لكواحئ املؤسسة ويوانيهنا ،وس ياسع هتا ومركزهعا،
ونوع منتجاهتا وما تقدمه فهيا من خدمات ،والترشيعات ال ي تتصل اب ألمن فهيا ،ابلإضافة اإىل لكل فهو يس هتدف اإكسعاب
الفرد الطرق واملعارف اجلديدة املرتةطة بعم ه وكيفية أأدائه ،وخمتلف أأساليب التس يري احلديثة.
 2.2التدريب من حيث التوييت :ويصطلح عليه كذكل مبدة اخلدمة وهو يشمل لك من:
 1.2.2التدريب يبل الإلتحعاق ابلعمعل :وهيعدف اإىل اإععداد ا ألفعراد علميعا وسعلوكيا ععىل حنعو سعل م ،وتعأأهيلهم للقيعا
اب ألعامل ال ي سوف تعولك اإلعهيم عنعد اإلتحعايهم بوظعائفهم ،ويطلع ععىل هعذا النعوع معن التعدريب تسعميات عديعدة مثعل
التدريب الإعدادي ،التوجهييي ،التعريفي ،كام هيعدف أأيضعا اإىل تزويعد املتعدربني ابملفعاه م ا ألساسع ية يف تجعال ختصصعاهتم
وابملهارات املتعلقة بأأعامهلم وبتمنية الإجتاهات الإجيابية دلهيم.
 2.2.2التععدريب بعععد الالتحععاق ابلعمععل :وهععو اذلي يقععد للعععاملني املوجععودين ابلفعععل يف اخلدمععة هبععدف تزويععدمه
ابملعلومات ،واخلربات املس تجدة يف تجال ّعلهم ،وصول اإىل رفع مس توى الكفعاءة دلهيعم ،ويععد هعذا النعوع معن التعدريب
رضوراي مجليععع الفئععات يف املنظمععة بسععبب جتععدد وظععائف العمععل ،واسعع تخدا تقنيععات حديثععة ومجطععورة يف التنظعع م
والتس يري(حسن أأمحد الطعاين ،2002 :ص .)21-20
 3.2التدريب من حيث ماكن اإجرائه :ويصنف التدريب حسب معاكن اإجرائعه اإىل ثعالث أأنعواع ويه التعدريب يف
ماكن العمل ،التدريب خارج ماكن العمل ،التدريب املزدوج ،وميكن الإشارة اإلهيا فامي يأأيت:
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 1.3.2التدريب يف ماكن العمل :وهو يقو ععىل فكعرة التلمعذة الصعناعية ( أأو املهنيعة) والع ي تععين أأساسعا أأن يتلقعى
املوظف اجلديد التعلاميت والتوجهيات ال ي تةني هل أأسلوب العمل من رئيسعه اذلي يتعوله خعالل الفعرتة ا ألوىل ،فيةعني هل
الصواب من اخلطأأ واحلقوق والواجبات و أأفضل أأسلوب ألداء العمل ،وأآداب السلوك الوظيفي ،ويرى عةعد الفجعاح دايب
حسن بأأن للتدريب أأثناء العمل عدة حمددات أأخرى تقلل من فعاليته تمتثل فامي يعيل (عةعد الفجعاح دايب حسعن،2000 :
ص :)194
 تريية الرئيس نفسه اب أليدمية وليس ابلكفاءة. عد معرفة الرئيس كيف يدرب الآخرين ،ذلكل وجب الاس تعانة خبرباء خمتصني يف التدريب. عد اإتزان العالية يف العمل بني الرئيس ومرؤوسه. عد توفر املعارف الاكفية للرئيس.ويمتزي هذا النوع من التدريب بعدة ممزيات أأبرزها:
 جتنب مشالكت اإخجالف بيئة التدريب عن بيئة العمل. يرشف عىل التدريب الشخص اذلي س يعمل معه املتدرب. يتعرض املتدرب ملوايف فعلية. يكون التدريب رسيعا. نتاجئ التدريب تكون أأفضل وفعاةل. 2.3.2التدريب خارج ماكن العمل :ويمتثل يف ّعلية التدريب ال ي تمت يف أأماكن خاصعة خعارج املنظمعة أأو املؤسسعة،
ويسميه الةعض ابلتدريب املنظم أأو الرمسي ،وهو النوع الأكرث ش يوعا ،ووفقا لهعذا النعوع يعمت اإبععاد املتعدرب ععن ضعغوط
العمل ،وحتريره من أأعةاء ومسؤوليات الوظيفة خالل فرتة التدريب ،ويعين هذا ختصيص الويت بأأمك ه للزتويعد ابخلعربات
وتمنية املهارات ،كام يؤدي اإىل تةادل ا ألفاكر والتجارب وتقوية العاليات بعني املتعدرب وابيق املتدربني(عةعد الغفعار حنفعي:
 ،2002ص . )375
 3.3.2واكلت التدريب :ويه تنترش يف بعض ادلول املتقدمة وتمكن هممهتا يف تدريب العاملني وهتيئهتم للقيا بعأأعامل
معينة حتتاهجا ا ألماكن املوفدة هلعم ،كعام أأن هعذه العواكلت تعمعل ععىل جتهعزي موايعهعا التدريبيعة بعلك ا ألدوات واملتطلةعات
التدريبية.
 4.3.2معاهد التأأهيل املهين :و أأحياان يمت التدريب يف مدارس ومعاهد تقو الرشاكت واملؤسسعات الإنتاجيعة ابلإتفعاق
مع اإدارهتا لتصم م وتنفيذ بعض الربامج التدريبية ال ي حيتاهجا الععاملون هبعا ،وهعذا النعوع معن املعاهعد أأو املراكعز التدريبيعة
ينترش يف الكثري من العوامص ا ألوروبية والعربية.
 5.3.2التدريب املزدوج :ويعمتد هذا التدريب عىل امجلع بني التدريب العلمي يف املؤسسات وادلراسة النظرية ال ي تمت
يف املدارس أأو املعاهد التأأهيلية ويد أأكدت الةحوث امليدانية جدوى وفائدة هذا النعوع ،مفعن املنطقعي أأن نةرصع املتعدرب
مبنموعة املعارف املتصةل ابخلربات أأو املهارات املعراد تعلمهعا مث يةعد أأ بععد لكل مبامرسع هتا ععىل أأرض الوايعع امليداين(محعدي
ايسني وأآخرون ،1999 :ص.)225
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 6.3.2التدريب مجعدد الوسائط املعمتد عىل احلاسوب :ويد تةنت عىل نطاق واسع هذا النوع من التدريب الكثري من
املؤسسات الصناعية واخلدماتية ،ويس تخد هذا النوع من التدريب حيامن يكون ا ألفراد دلهيم مس توايت يف املهارة،
وميكن التدريب مجعدد الوسائط القامئ عىل احلاسوب من توفري اخلدمة اخملصصة ال ي يه يف مجناول العاملني يف املزنل أأو
العمل ،أأو يف أأي ماكن يتواجد به هجاز مكةيوتر ،ويقد التدريب مجعدد الوسائط عددا من املزااي أأكرث من غريه من أأنواع
التدريب ،وتشري ادلراسات اإىل أأن اإحجفاظ املتعمل مع التدريب مجعدد الوسائط هو أأعىل ألن املتعلمني يقودون أأنفسهم
مبعدل مرحي ،وترد املواد يف هذا النوع من التدريب من خالل الصور والنصوص والفيديو مع رضورة تفاعل
املتعمل)(Sheryl A. Larson, Amy S. Hewitt, M.S.W: 2012,p167
 4.2التدريب من حيث عدد ا ألفراد املتدربني املشرتكني فيه:
 1.4.2التدريب الفردي :ويكون لكل عندما ترتكز العملية التدريبية عىل أأفراد معينني حبيث يمت تناول لك فرد ععىل
حدة ،ويد يمت لكل بعد التعيني مبارشة ،ولكل لتوطني وتكييف الفرد مع املنعاخ الععا للمنظمعة ،ولتعريفعه مبهعا وظيفجعه،
ومن مزااي هذا التدريب أأنه ميكن املنظمة من التعامل املةارش مع الإحجياجات التدريبيعة للععاملني ابإعتةعار أأن الإحجياجعات
التدريبية بطةيعهتا فردية.
 2.4.2التدريب امجلاعي :ويكون لكل ابلنس ةة ملموعات العمل ال ي تشرتك معا يف اإجناز هما حمددة ،ويكون مطلواب
تدريب أأفرادها عىل هذه املها  ،أأو ابلنس ةة للعاملني اذليعن تةعني دراسعات الإحجياجعات التدريبيعة وجعود يعوامس مشعرتكة
بيهنم من هذه الناحية ،فجعمل اإدارات التدريب عىل جتميع هؤلء يف جامعات تدريبية ،وإاخضاعهم مععا لعربامج تنسعنم معع
هذه الإحجياجات(عساف عةد املعطي محمد ،2008 :ص.)56
اإن التععدريب يف مجمعع ه ي عرتةط إارتةاطععا وثيقععا ابملععدرب واملتععدرب وامل عوارد مععن أأهجععزة ووسععائل ومععاكن للتععدريب،
وختتلعععف أأنعععواع التعععدريب تةععععا لععععدة معطيعععات تتعلععع ابملتعععدربني أأو املعععدرب أأو ا ألهعععداف املرجعععوة معععن ّعليعععة
التععدريب ،هععذا التنععوع احلاصععل يف ّعليععة التععدريب خيععد لك منظمععة ترغععب يف التععدريب ،أأيععن يتععيح لهععا الكثععري
مععن أأنععواع التععدريب املمكنععة ،ويععرتك لهععا حريععة الإخجيععار بيهنععا يف سععبيل حتقيعع أأهععدافها ،فععبعض أأن عواع التععدريب
تصععلح يف موايعععف معينعععة ول ميكعععن تطةيقهععا يف بععععض احلعععالت ،ولكل يرجعععع للعديععد معععن العوامعععل ،ففعععي بععععض
احلععالت ميكننععا أأن نطة ع التععدريب امجلععاعي ل ألف عراد دون اللنععوء للتععدريب الفععردي ألن املنظمععة مععثال تريععد تك عوين
فئععة عامليعععة مبعععوارد حمعععدودة ،معععا جيعلهعععا تلجعععأأ لهعععذا النعععوع بسعععبب املعععوارد املاليعععة املتعععوفرة للتعععدريب ،كعععام يعععد نلجعععأأ
للتعععدريب خعععارج معععاكن العمعععل بسعععبب ععععد تعععوفر املعععاكن املعععالمئ للتعععدريب أأو التنهعععزيات الرضعععورية ،أأو لصععععوبة
وتلكفععة املععدرب يف حععد لاتععه ،ذلا ف عاإن اإخجيععار املنظمععة لنععوع مععن ا ألن عواع السععالفة اذلكععر خيضععع للعديععد مععن املعععايري
واملعطيعععات والظعععروف الععع ي جتععععل املنظمعععة ختتعععار نوععععا دون أآخعععر ،وتتعلععع خمتلعععف هعععذه املععععايري واملعطيعععات
برشععوط تتعلعع بنععوع التععدريب ومععدى تععوافر بعععض املعععايري دلى املنظمععة العع ي تريععد تععدريب أأفرادهععا ،وإان اكنععت
هععذه الرشععوط يه العع ي تفععرض نوعيععة التععدريب ،ف عاإن ا ألهععداف العع ي تسعععى املنظمععة لتحقيقهععا مععن خععالل هععذا
التعععدريب يه ا ألخعععرى تعععتحُك يف نعععوع التعععدريب ،معععع الععععمل أأن اإخجيعععار نعععوع تعععدريب دون أآخعععر ل بعععد أأن ل خيضعععع
للعشعععوائية ،بعععل يسععع تلز لكل دراسعععة معععن طعععرف اخلعععرباء وا ألخصعععائيون يف تجعععال التعععدريب ،ألن اإخجيعععار نعععوع
التعععدريب املعععالمئ يسعععامه يف جنعععاح التعععدريب وحتقيععع أأهدافعععه ،والعكعععس حصعععيح فععععد التوفيععع يف اإخجيعععار نعععوع
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التععدريب يععنعكس سععلةا عععىل ا ألف عراد املتععدربني ومنععه عععىل املنظمععة حيععث ل حيق ع ا ألهععداف املةتغععاة مععن التععدريب
وهو ما جيعل املنظمة ترصف أأموال عىل تدريب ل طائل منه.
خامتة
اإن التدريب يكتيس أأمهية ابلغة يف املنظامت اليو ملا يلعةه من دور ل ميكن أأن يس هتان به يف ّعلية التطوير وزايدة
ا ألداء مبا ينعكس إاجيابيا عىل املنظمة خاصة من انحية الكفاية الإنتاجية ،فالتدريب مكجال تطةيقي ميكن ا ألفراد من
اإكتساب املهارات والقدرات ألداء هماهمم وواجباهتم وف ما هو منوط هبم ،وهو ما جعل كربى املنظامت اليو توليه
العناية الاكمةل ملا هل من تأأثريات عىل مس توى أأداء ا ألفراد ومنه أأداء املنظمة بشلك عا  ،اإل تلجأأ اإليه الكثري من املنظامت
يف حماوةل مهنا لتحسني أأداء أأفرادها مبا يعزز ا ألداء والكفاية الإنتاجية واذلي يضمن لها حتقي العائد املادي املطلوب
مبتغى أأي منظمة همام اكن نوعها ونشاطها.
اإن الإعامتد عىل أأي نوع من أأنواع التدريب وإاخجياره من يبل املنظمة يقو عىل معايري أأساس ية ترتةط ابملنظمة،
وجحمها وطةيعة نشاطها ،واملدرب ،املتدرب ،العلمية التدريبية ،الهدف من التدريب ،الإماكانت املتاحة واملتوفرة
للتدريب ،ماكن التدريب ،وغريها من العنارص ال ي تسامه يف حتديد معايري التدريب من خالل أأنواع التدريب.
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اسرتاجتيات تعلم لغة التخصص لطلبة دارسي اللغة األملانية يف اجلامعة اجلزائرية
النص العلمي كمثال
Die Lehrstrategien der Fachsprache für die Deutschlernenden
an der algerischen Universität Am Beispiel: der Fachtext
أ.نبيلة شحرور

أأس تالة مساعدة رتةة أأ ،جامعة محمد بن امحد وهران  ،اجلزائر
ملخص:
.يويل طلةة اجلامعات اجلزائرية اهامتما خاصا بتعمل اللغات الأجنةية ولكل لإدراكهم الفعيل ألمهيهتا يف تريية تكويهنم العلمي والفكري ول حقا العميل .

اإن التقد العلمي والتكنولويج لدلول الناطقة اب ألملانية ،جعل من اللغة ا ألملانية لغة العلو والتكنولوجيا .لقد اهمتت اجلزائر منذ الاس تقالل بتدريس
اللغة ا ألملانية يف خمتلف ا ألطوار التعلميية .حيث أأّنا تدرس يف مرحةل التعل م الثانوي لكغة أأجنةية اثلثة بعد اللغة الفرنس ية واللغة الاجنلزيية .كام تدرس يف
ثالث جامعات اجلزائرية :اجلزائر،وهران ،وس يدي بلعةاس.
عندما يتعمل الطالب اجلامعي اللغة ا ألملانية ،فهدفه ا ألسايس هو تعمل لغة التخصص ،و رغةته لحقا يف مواصةل تعلمه يف جامعات أأجنةية  ،أأو العمل
يف دول الأجنةية .لكتساب مس توى مقبول يف لغة التخصص جيب عىل الطالب أأول تعمل أأساس يات اللغة مث لغة التخصص.....
يف مادة لغة التخصص تتضمن النصوص املدرسة مواضيع حول الطب ،الهندسة ،التجارة  ...اإل أأن الطالب يواجه صعوبة يف فهم املصطلحات العلمية
والتقنية  ،ذلا يتوجب عىل ا ألس تال اس تعامل اإسرتاتينية معينة لرشح هذه النصوص ،ولكل لتسهيل ّعلية استيعاب الطالب املصطلحات العلمية والتقنية.
ابخجيار النص املناسب للطالب ،اس تعامل خمتلف طرق رشح اللكامت و املصطلحات .كام ميكن للأس تال أأثناء ادلرس اس تعامل الوسائل تعلميية املتطورة
اكلفيمل القصري ،الصور...
حنن مكتعلمني ومدرسني للغة ا ألملانية ندرك جليا أأمهية لغة التخصص يف تكوين الطالب  ،خاصة اإلا اكن الهدف هو اس تخدا اللغة كأداة أأساس ية
للةحث يف العلو والتكنولوجيا.اإل أأنه ل ميكن حتقي لكل اإل اإلا مت اس تعامل اإسرتاجتيات تسمح بتدريس هذه اللغة بشلكها الصحيح.
جيب التفكري أأيضً ا يف تعاون مشرتك بني لكية اللغات الأجنةية واللكيات العلمية والتقنية ا ألخرى .لن هذا التعاون ميكن أأن يلعب دورا هاما يف
تمنية بدلان.
اللكامت املفجاحية :اللغة ا ألملانية  ،لغة التخصص ،املصطلحات العلمية والتقين.
Abstract:
Students of Algerian universities pay special attention to learning foreign languages because of
their real awareness of its importance is promoting their scientific and intellectual training and not
the practical one.
Due to the scientific and Technological progress of the German speaking countries which
made the German language a language of science and technology.
Algeria has been interested in teaching the German language in various educational stages
since the independence. where it has been taught in the secondary school as a third foreign
language after French and English language, also taught in three Algerian universities in Algiers
,Oran and Sidi bel-abbes.
when the college student learn German, his/her own target is to learn the language of
specialization and later his desire to continue (persist) his learning process in foreign universities
or working in foreign countries in order to acquire an adequate level in language specialty, the
student should at first learn the language basis than the language specialty.
in the language of specialization, it involves in the learning texts topics about medicine,
architecture and commerce......unless the student faces a difficulty in understanding the scientific
and technical terms, that is why the teacher has to use a specific strategies to explain these texts,
which facilitates the student comprehension process of scientific and technical terms.
key words:
the German language- language of specialization- scientific and technical terms and
expressions.
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Einführung:
Nach der Unabhängigkeit Algeriens im 1962 nahmen die Beziehungen zum Ausland
mit den Ländern der ganzen Welt stark zu. Die politischen und wirtschaftlichen
Beziehungen, neuen Medien, Wachsender kulturellen und wirtschaftlichen Austausch
fördern den Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen im unserem Land. Seit seinem
Abhängigkeit hat das algerische Bildung Ministerium einen bedeutenden Wert für das
pädagogische Ziel der Fremdsprachenunterricht gegeben.
Algerien ist wie die anderen Länder der Welt bei der Globalisierung beeinflusst
worden. Seit 20 Jahren hat Algerien großen Veränderungen in allen Bereichen erlebt. Zu
diesen Veränderungen gehören die Grundpfeiler des Landes, wie: die Politik, Wirtschaft,
Gesundheit, Kultur und Bildung. Die Schulausbildung wurde auch renoviert und zielt
darauf das Niveau der algerischen Lerner in allen Disziplinen bzw. Fremdsprachen zu
verbessen.
Die gegenwärtigen Situation in Algerien verlangt die Öffnung nach Fremdsprachen
lernen. Seit der algerischen Schulreform 20081, ist es deutlich geworden, dass die
Fremdsprachen Unterrichten eine andere Bedeutung übergenommen hat.
Heutzutage lernen alle Schüler obligatorisch zwei Fremdsprachen (Französisch und
Englisch), und zwei Wahlsprachen (Spanisch oder Deutsch). „In Algerien nehmen die L3
(oder Tertiärsprachen2) wie Deutsch, Spanisch u.a. einen immer wichtigeren Platz in der
gesamten sprachpolitischen Planung ein. Argumente dafür liegen darin, dass die
algerische Glottopolitik sowohl externorientiert also exogen als auch endogen
ausgerichtet ist. In der globalisierten Welt hat Algerien die Bedeutung der
Zusammenarbeit in Wissenschaft, Technologie und Forschung, Ökonomie, Tourismus
erkannt und räumt heutzutage neben Französisch und Englisch vielen weiteren
Fremdsprachen zwecks ihrer konkreten Funktionalisierung einen besonderen Platz im
Bildungsprogramm ein.”3
Die erste obligatorische Fremdsprache ist Französisch, sie beginnt in der Klassestufe 3.
Schuljahr in Primärschule, die zweite obligatorische Fremdsprache ist Englisch, sie
beginnt in der Klassenstufe 1. Schuljahr in Mittelschule, die dritte Fremdsprache ist die
Walsprache, sie wird von den Schülern des 2. Schuljahrs im Gymnasium (Branche:
Fremdsprachen langue Etrangère) ausgewählt werden, und während zwei Jahren gelernt.
Am Ende des 3.Schuljahrs werden die Schüler im das Fach: Deutsch oder Spanisch im
Abitur geprüft.
Die deutschsprachigen Länder sind moderne Dienstleistungsgesellschaften und sind
somit sehr entwickelte Länder in den Bereichen der Technologie, Telekommunikation,
1

In den offiziellen Texten werden die grundlegenden Bestimmungen für das Bildungssystem festgelegt: Gesetz zur Orientierung Nr.
8-04-vom 23. Januar 2008, veröffentlicht im Amtsblatt vom 27. Januar 2008, allgemeine Bezugnahme auf die Programme (Juli 2008)
der nationalen Kommission Technische und methodische Programme, die als Leitfaden für die Gestaltung, Entwicklung und
Anpassung von Programmen und Auszubildenden dienen.
2
Der Begriff „Tertiärsprache” steht für die Fremdsprachen, die man nach der ersten Fremdsprache als zweite, dritte oder vierte usw.
erlernt. (vgl. Hufeisen:1991: )
3
Yamina, Hamida (2009): „Sprachen und Bildungspolitik in Algerien“, in: Stellenbosch Papers in Linguistics PLUS , Vol. 38, S.120.
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Medizin, Architektur, Wirtschaft und Informatik. Ihren wissenschaftlichen und technischen
Leistungen zufolge liegen sie im internationalen Vergleich auf dem zweiten Rang. Alle
diese Qualitäten machen aus der deutschen Sprache eine Sprache der Wissenschaft und
Technologie.
Obwohl Algerien geografisch weit von den deutschsprachigen Ländern entfernt,
interessiert es sich für das Lehren der deutschen Sprache in Staatlichen Schulen,
Hochschulen und Universitäten. In Algerien wurde die deutsche Sprache als dritte
Fremdsprache eingeführt. Sie wurde an Gymnasien gelehrt, ebenso gibt es eine
Germanistikabteilung an den großen Universitäten wie: Algier, Oran, und Sidi Bel Abess.
Es ist klar, dass Algerien als unentwickeltes Land die deutsche Sprache erlernen soll.
Aber die Allgemeine Sprache „Alltagsprache“ ist nicht genug, sondern man soll auch die
Fachsprache erlernen, denn die Fachsprache ist der Kern einer fremdsprachlichen
Ausbildung.
Das Ziel mancher Studenten beim Erwerb der deutschen Sprache ist nicht nur diese
Sprache zu beherrschen, sondern um eine weitere Ausbildung in anderen Bereichen
wie: Medizin, Informatik, Wirtschaft, in einem deutschsprachigen Land durchzuführen.
„Das gesellschaftlisch-professionelle Ziel der Germanistikausbildung ist es, die
Studierenden zu einem Abschluss mit Diplom, wenigsten Licence, zu führen damit sie
einen Beruf ausüben können. Auch wenn nicht alle Studierenden Deutschlehrer werden
können, so wäre es wünschenswert, sie als Angestellte bei einer deutschen Firma und
somit in eine Erwerbstätigkeit und einer gewissen sozialen Status in die Arbeitswelt zu
entlassen. Studenten anderer Fachrichtungen (Medizin, Informatik...) studieren Deutsch
als zweite Fremdsprache. Sie „können ˮ schon Arabisch, Französisch und meistens
Englisch. Dadurch haben sie die Möglichkeit, nach Deutschland zu studieren, um Land
und die deutsche Kultur naher kennen zu lernen. ˮ (vgl. Hamida 2010:98)
In der Germanistikabteilung der algerischen Universitäten wird das Fach-LS (Langue
de specialitée) gelehrt. Dieses Fach ist nicht wie die anderen Fächer, die im DaFUnterricht angeboten werden, denn es hat einige spezielle Charakteristiken. Die
Studenten bekommen im Fach- LS Texte, die die medizinischen, biologischen,
wirtschaftlichen, juristischen und Informatik -Themen enthalten. Dennoch sind die
meisten von ihnen unfähig, den Inhalt eines Fachtextes zu verstehen, weil sie auf
Schwierigkeiten bei der Sprache, Terminologie, und den Wechsel zwischen den
Fachbegriffen achten, denn sie lernen nicht nur die allgemeine Sprache, sondern auch
Fachwörter und die Technologie.
Den großen Stellenwert, das Lehren der Fachsprachen an der algerischen
Universitäten besitzen, gab mir darüber hinaus den Anstoß zu einer vertieften
Auseinandersetzung mit dieser Thematik.
Die Fachsprache ist wichtig bei dem Erwerb der deutschen Sprache. Jedoch möchte
ich eine Frage, die theoretisch sowie auch praktisch sehr wichtig ist, beantworten:
Welche sind die Lernstrategien, die die Vermittlung der Fachsprache erleichtern kann?
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Um die Strategien der Fachsprache darstellen zu können, soll hier zunächst in erster
Linie Informationen bereitstellen, was für Begriffsbestimmung dieser Arbeit vorzufinden
sind.
1.Die Fachsprache
1.1 Versuch einer Definition des Begriffs „ Die Fachsprache ˮ
Wenn man die Definition der „Fachsprache“ in einem einsprachigen Wörterbuch z.B.
„Wahrig“ sucht, zieht man dort nur sehr unzulängliche Auskünfte:
Fachsprache: die mit Fachausdrücken eines Berufszweiges durchsetzte Sprache.
Von dem „Lexikon der Sprachwissenschaft Wörterbuch“ kann man diese Definition
herauslesen: „sprachliche Varietät mit der Funktion einer Präzisen effektiven
Kommunikation über meist berufsspezifische
Sachbereiche und Tätigkeitsfelder,
wichtigstes Merkmal ist der differenziert ausgebaute z. T terminologisch normierte
Fachwortschatz“1
Das heißt: Fachsprache in dem Sinn, in welchem der im Weiteren gebrauchen
werden, bezeichnet die sprachliche Verständigung in einem Fachgebiet, die sich durch
einen spezifischen Wortschatz sich dadurch von der Allgemeinsprache unterscheidet.
Man zieht aus einem zweisprachigen Wörterbuch (deutsch-englisch):Fachsprache
bedeutet technical terminology.
Das heißt: Fachsprache in dem Sinn, in welchem der im Weiteren gebrauchen
werden, bezeichnet die sprachliche Verständigung in einem Fachgebiet, die sich durch
einen spezifischen Wortschatz sich dadurch von der Allgemeinsprache unterscheidet.
Sager, Dungworth, und McDonald schreiben:
„ The fact that humbler occupations like nursing, book- keeping, and cooking and
even hobbies also involve special areas of human interest and therefore also require and
indeed have their own special languages is much less often acknowledged. Science
practically every human activity can be attributed to one subject or another, all language
could be split into so many subject languages and the word “special” would be
superfluous.”2
Sie konstatieren, dass der Glaube verbreitet ist, und dass keine Fachsprachen an sich
gäben, sondern nur Fachlexik.
„Il faut noter que les expressions, langue de spécialité (langage spécialisé) et (langue
commune) (LC) ne recouvrent qu’un sous – ensemble de la langue, celui des lexèmes“3

1

Hadumod, B. Lexikon der Sprawissenschaft, Alfred Kröner Verlag Stuttgart, 2002, S. 187
Sager, Dungworth, McDonald, English Special Languages, Principles and Practice in Science and Technology, Trendsetter,
Wiesbaden, 1980, S. 210
3
Rondeau, G. introduction à la terminologie, 2° EDITION Chicoutimi Gaëen Moin, xlv, 1983, S. 238
2
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„Pour nous, la langue de spécialité sera une sous langue dite naturelle, enrichie
d’élément brachygraphies, à savoir abréviatifs et idéologiques, qu’ s’intègrent à elle en se
conformant à ses servitudes grammaticales. “1
Aus den beiden Zitaten kann man zustimmen:
Die Fachsprachen unterscheiden sich vom Standard – oder Umgangssprache vor
allem durch einen spezialisierten Wortschatz, aber auch durch grammatikalische
Besonderheiten.
Man behauptet, dass es keine echte Fachsprache gibt. Vielmehr hängt es von den
Ausdrücken ab.
Man muss sich zunächst fragen: Wurde die Fachsprache nur nach den Wortschatz
definiert?
Zu Recht wird diese Idee vielmehr bei Lothar kritisiert, er sieht dass, die Definition der
Fachsprache nicht nur mit dem Wortschatz geht, wie die Definition nach „Wahrig“ oder
„Lexikon der Sprachwissenschaft“ glauben macht, sondern dass noch viele sprachliche
Phänomene eine Rolle spielen.
„Fachsprache- das ist die Gesamtheit der sprachlichen Mittel, die in einem fachlich
begrenzbaren Kommunikationsbereich tätigen Menschen [und die Popularisierung der
fachlichen Inhalte sowie den Kontakt zu bestimmten Nichtfachleute] gewährleisten.“2
Diese Definition wird bei Lothar (1984, 221) in einigen Punkte erweitert:
1. Fachsprachen sind ein Teil einer bestimmten Gesamtsprache (z.B. die
deutsche Sprache) Sie sind also keine eigenständigen Sprachen, man nennt sie
auch Subsprachen.
2. Was bedeutet „Gesamtheit der sprachlichen Mittel“?
Der Begriff „sprachliche Mittel“ wird von uns sehr umfassenden verstanden,
das heißt: Fachsprachen sind nicht wie oftmals behauptet wurden und werden
nur Terminologien.
Die sprachlichen Mittel lassen sich in drei Klassen einteilen:
a. sprachliche Mittel, die in allen Fachsprachen auftreten ( sie werden oft als
wissenschaftliche Mittel bezeichnet )
b. sprachliche Mittel, die in einer Gruppe von Fachsprachen auftreten z.B. in
naturwissenschaftssprachen oder in den Wirtschaftssprachen.
c. sprachliche Mittel, die in nur einer Fachsprache auftreten. Hierbei handelt
es sich um sehr spezifische Termini ( wie z.B. Internet: Start- up in der
Fachsprache der Medizin)

1
2

Kocourex, R. La langue française de la technique et de la science, Wiesbaden, Brandstetter, 1982, S. 252
Lothar, H. Kommunikationsmittel Fachsprache, Eine Einführung. Akademie Verlag, Leipzig, 1984, S. 221

. برلين _ألمانيا.المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

 نبيلة شحرور.……أ.اسرتاجتيات تعلم لغة التخصص لطلبة دارسي اللغة األملانية يف اجلامعة اجلزائرية
Davon abzugrenzen
sind
die sprachlichen Mittel, die
in allen
Kommunikationsbereichen
auftreten
können,
d.h.
die
so
genannten
allgemeinsprachlichen Mittel, wobei eine Abgrenzung im Einzelnen nicht immer
problemlos möglich ist.
3. Kommunikationsbereich; unter einem Kommunikationsbereich soll die
gesellschaftliche Realität verstanden werden, in der die jeweiligen Fachsprachen
verwendet werden.
Die Hauptfunktion der Fachsprachen ist es zu ermöglichen, dass Fachleute
über einen fachlichen Gegenstand kommunizieren können.
Unter dieser Definition werden die Gesichtspunkte der Fachsprache
repräsentiert.
1.2 Die Kategorien der Fachsprachen
In jeder menschlichen Aktivität findet man in ihrer sprachlichen Handlung spezifische
Wörter, die oft gebraucht werden. Je mehr Wissen der Mensch besitzt, desto
umfangreicher ist der wissenschaftliche und technische Wortschatz. Es gibt so viele
Fachsprachen, wie es Fachbereiche gibt. Dadurch ist es nur sehr schwer möglich, eine
vollständige Gliederung der Fachsprachen anzugeben, weil immer wieder neue
Wissenschaftsgebiete entstehen und auch veraltete Wissenschaftsgebiete verschwinden
oder in anderen Gebieten aufgehen.
Das System der Fachsprachen ist also in ständiger Bewegung. Hier sind einige
Fachsprachen :
ￚ

Fachsprache der Medizin.

ￚ

Fachsprache der Atomphysik

ￚ
ￚ

Fachsprache der Informatik
Fachsprache der Wirtschaft

ￚ

Juristendeutsch

ￚ
ￚ

Beamtendeutsch
Technische Fachsprachen und Fachausdrücke usw...

Man kann zustimmen, wenn man alle diese Fachsprachen festgestellt hat, dass man
die Fachsprachen in drei Hauptkategorien gliedern könnte:
ￚ

Sprache der Wissenschaft z.B. Medizin,

ￚ

Sprache der Technologie z.B. Informatik

ￚ
Die berufliche Sprache z.B. Mechaniker
Wie schon erwähnt, Es gibt so viele Sprachen, so viele Fachgebiete geben. Aber man
kann jetzt immer noch folgende Frage stellen: Welche sind die Merkmale einer
Fachsprache?
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1.3 Merkmale der Fachsprache
Fachsprachen zeichnen sich gegenüber der Gemeinsprache durch textuelle,
grammatische und vor allem lexikalische Besonderheiten aus. Die Fachlexik, d.h. der
fachspezifische Wortschatz wird aller meist als das eigentliche
Besondere der
Fachsprachen angesehen.
Einen besonderen Typ fachsprachlicher Lexik stellen Termini dar, d.h. Ausdrücke,
die im Hinblick auf ihren Inhalt (Begriff) wohl definiert und im Hinblick auf ihre Form
(Benennung) verbindlich festgelegt sind. Eine geordnete Menge begriffssystematisch
aufeinander bezogener Termini stellt eine Terminologie dar.
Eine Fachsprache unterscheidet sich von der Umgangssprache unter anderem
dadurch, dass ihre Begriffe eindeutig bezeichnet sind, aber in der Regel nur innerhalb des
betreffenden Faches gelten. In dieser Hinsicht bildet auch jede Fachsprache eine
Gruppensprache z.B. medizinische Fachsprache. Nämlich die, der Gruppe der jeweiligen
Fachleute.
Fachsprachen haben meinst den Ruf der Unverständlichkeit (was einerseits am
Vokabular (Fach – und Fremdwörtern) liegt.
Die Fachsprachen unterscheiden sich von Standard – oder Umgangssprachen vor
allem durch einen erweiterten und spezialisierten Wortschatz, aber auch durch
syntaktische und textuelle Besonderheiten, sowie durch intensive Nutzung bestimmter
Wortbildungsmodelle.
Zu den Merkmalen der Fachsprachen gehören:
ￚ

Phonetische Mittel

ￚ

morphologische Mittel

ￚ

lexikalische Elemente (also Fachwörter oder Termini)

ￚ
syntaktische Erscheinungen (z.B.
Passiv, Partizipiale, Attribute die
bevorzugt in Fachsprachen verwendet werden) .
ￚ

stilistische Prinzipien (z.B. Nominalisierung in schriftlichen Texten)

ￚ
Mittel des Textaufbaus usw.
Solche Mittel und Prinzipien werden als Merkmale einer Fachsprache bezeichnet.
Außerdem gehört das Zusammenwirken dieser Merkmale zu der fachlichen
Kommunikation bestimmter Fachtexte.
Eng mit den fachsprachlichen Mitteln verbunden sind auch bestimmte Methoden, die
in den verschiedenen Sprachfertigkeiten eingesetzt werden. z.B. bei der Sprachfertigkeit
„Schreiben“ das Textverarbeitungsprogramm des Computers.
Wir haben bis hier skizziert, was ist eine Fachsprache, und dabei hat sich gezeigt, dass
die Terminologie und der Fachwortschatz wichtige Merkmale der Fachsprache sind.
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2.Der Fachwortschatz und die Terminologie
Zuerst soll man versuchen, eine Definition des Fachwortschatzes vorzulegen;
ROELCKE hat sich bemüht eine Definition des Fachwortschatzes zu formulieren:
„Ein Fachwort ist hiernach die kleinste Bedeutungstragende und zugleich frei
verwendbare sprachliche Einheit eines fachlichen Sprachsystems, die innerhalb der
Kommunikation eines bestimmten menschlichen Tätigkeitsbereichs im Rahmen
geäußerter Texte gebraucht wird. Und ein Fachwortschatz ist die Menge solcher kleinster
Bedeutungstragender und zugleich frei verwendbarer sprachlicher Einheiten eines
fachlichen Sprachsystems, die innerhalb der Kommunikation eines bestimmten
menschlichen Tätigkeitsbereichen im Rahmen geäußerter Texte gebraucht werden.“ 1
Der Fachwortschatz und der Allgemeinwortschatz sind kein echtes Gegensatzpaar.
Beide Begriffe liegen auf verschiedenen Ebenen zueinander.
Jede Fachwortschatz kann man mit dem Fach Terminologie gleichsetzen.
„ Die Terminologie ist die Gesamtheit der innerhalb eines wissenschaftlichen Systems
definierten Fachausdrücke, die sich von umgangssprachlicher Verwendung durch exakte
Definition innerhalb eines bestimmten System unterscheiden“2
« Pourtant la terminologie n’est pas née d’un vain désir de différenciation. Ce qui a
amené le développement de la terminologie comme discipline autonome c’est, d’une
part, l’essor vertigineux des techniques et d’autre part les besoins accrus de
communication entre communautés de langues différentes »3
Die Fachwörter sind nicht isoliert vom übrigen Wortschatz der Sprache, sondern sie
bilden einen Bestandteil des Gesamtwortschatzes. Die Terminologie wird entweder im
allgemeinen Sprachgebrauch oder im spezifischen Sprachgebrauch benutzt. Sie ist auch
ein wichtiges Merkmal eines Fachtextes.
Terminologien können beispielsweise in einem Wörterbuch, als Glossar formuliert
sein. Viele Fachwörter und Fachsprachen befinden sich durch Fortschritte der
Wissenschaft in rascher Entwicklung.
Der Sprachgebrauch in verschiedenen Disziplinen ändert sich auch dadurch, dass
immer mehr Fachwörter vor allem aus dem Englischen in benutzt werden.
Die Arbeit der Terminologie beinhaltet die Erarbeitung, Bearbeitung Speicherung und
Nutzung von Fachwörtern. Sie wurde von Fachleuten erarbeitet.
« La terminologie est d’abord et avant tout l’affaire et la responsabilité des différents
groupes de spécialistes, le terminologue, avec ses méthodes de travail et ses
connaissances, n’est qu’une aide technique dans une relation de multidisciplinarité »4
1

Roelcke, T. Die Fachsprachen, Akademie Verlag, Berlin, 1999, S 51-52
Hadumod, B. Lektion der Sprachwissenschaft, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1982, S 160
3
Du Buc, R. pratique de terminologie, 2ºédition, Brossard, 1983, S.158
4
Corbeil, J. Pédagogie de l’implantation de la terminologie, 2ºédition, Québec, 1983, S. 171
2
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Zusätzlich die Bearbeitung bzw. das Erfassen und Zugänglich machen von
Fachwortschätzen
in
mehrsprachigen
Fachwörterbüchern
sowie
die
sprachwissenschaftliche Erforschung der Fachwortschätze und die Terminologie lehre.
Diese spezifische Lexik eines Wissenschaftsgebietes zu beherrschen ist Voraussetzung
für eine effiziente fachsprachliche Kommunikation, was ohne die korrekte Verwendung
der entsprechenden Fachwörter nicht möglich ist.
Das Fachwort ist der Hauptinformationsträger einer Fachsprache, Im Fachwortschatz
gibt es eine Vielzahl von Fremdwörtern, die als Fachbezeichnungen einer Präzisen
Begriffsbestimmung vor allem in Wissenschaft und Technik dienen.
Die Unzähligen fremdwörtlichen Fachbezeichnungen für Stoffe und Erscheinungen
ermöglichen es dem Fachwissenschaftler, sich auch international schnell zu verständigen.
2.1 Die Rolle des Fachwortschatzes
Fachwörter dienen der Verständigung über ein bestimmtes Sachgebiet. Sie
ermöglichen einerseits eine exakte Bezeichnung der Gegenstände, Erscheinungen und
Beziehungen in einem bestimmten Sachgebiet, anderseits tragen sie zur Präzisierung,
Vertiefung und Erweiterung der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten bei.
Die Verwendung von Fachwörtern und fachspezifischen Wendungen dienen der
Klarheit, Exaktheit und der Ökonomie der Sprache.
Das folgende Schema wird nun den Wortschatz eines Textes erklären:
Wortschatz eines Fachtextes
In Allgemeinen
Standard Sprache

In spezifischen

In Umgangssprache

Sprachgebrauch

Sprachgebrauch

Fachwortschatz

Allgemeinwortschatz

Abb.1: Der Wortschatz eines Fachtextes1

1

Quelle: Deutsche Fachsprache der Technik, S.18
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In dieser Hinsicht unterscheidet sich der Fachwortschatz vom Allgemein Wortschatz
durch einige spezifischen Merkmale.
2.2Charakter des Fachwortes
1. Die Fachwörter sind frei von alltagssprachlichen Wörtern.
2. Das Primäre und wesentliche Merkmal des Fachworts ist nicht die mangelnde
Allgemeinverständlichkeit, sondern die Spezialität im Sinne und die Eindeutigkeit.
3. Der differenzierte
Präfixbildungen usw.

Gebrauch

von

Wortbildungsregeln

z.B.

spezielle

4. Die Fachwörter haben eine präzise und exakte Bedeutung: die
Eindeutigkeit des Wortes.
5. Der Gebrauch von Fachwörtern ist nur in der bestimmten fachlichen
Kommunikation erforderlich.
6. Der Fachwortschatz- Bereich ist ein sehr aktiver Bereich, denn er bildet
jedes Mal neue von Wörtern je nach der Entwicklung des Wissens.
7. Die Anleihe:
Die Anleihe ist sehr bekannt in den Fremdsprachen, besonders im Bereich der
Fachsprachen. In der Welt stammen 70% der Fachwörter aus den angelsächsischen
Sprachen, denn viele englische Terminologien wurden in der deutschen Sprache
übernommen. Die Anleihe wurde bei den Linguisten als einen Einfluss zwischen den
einzelnen Zivilisationen betrachtet, besonders in unserer Zeit der Globalisierung.
8. Der Eigenname (Die Benennung) :
Nichts bezieht sich auf eine Klasse von Objekten, sondern auf ein einzelnes Objekt.
Ein Eigenname muss nicht nur ein einziges Wort sein, er kann aus einer syntaktischen
Wortverbindung bestehen z.B. Produktionsgenossenschaft. Fachwörter kommen zwar
auch in verbaler syntaktischen Verbindung vor.
W. Reinhardt hat folgende Benennungskategorien vorgestellt:
1.
Die Benennungen
werden
von
Schmiedeisen, Werkzeugstahl, Maschinenzwang.

Arbeitsobjekten konstituiert z.B.

2.
Die Benennungen
werden von Arbeitsergebnissen konstituiert z.B.
Stahlmantel, Sinterbronze, Maschinenziegel.
3.
Die Benennungen werden von
Werkstückauflage, Werkzeugfabrik, Schleifband

Arbeitsmitteln

konstituiert z.B.

Die Benennungen werden auch von Elementen konstituiert wie: Lokales, Temporales,
Modales, Kausales, Teil, Inhaltliches, Bewegung, Personennamen, Ortsnamen usw.
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Die
Bildung von Fachwörtern und Benennungen sind
spezifische Regeln
unterworfen. Benennungen in Form von Substantiven entsprechen der Forderung nach
Definierbarkeit am besten. Die Terminologie im Bereich der Technik und Wissenschaft
bevorzugt Substantive. Das lässt sich unter anderem damit erklären, dass einem
Gegenstand nur ein Begriff entsprechen kann, der durch ein Substantiv bzw. einer
nominalen Wortgruppe repräsentiert wird und dass jeder Begriff definierbar sein soll.
2.3Zum Verhältnis zwischen Fachtexten und Fachwort
Die Sprache lässt sich in verschiedene Ebenen einteilen wobei für unterschiedliche
Situationen und Zwecke die entsprechende Ebene und der entsprechende Anteil der
Sprache verwendet werden. Jeder Fachtext wird wiederum durch den Leser und
Lernende definiert an
den
Text gerichtet definiert. Somit besteht eine enge
Wechselbeziehung zwischen Fachtext und der verwendeten Fachwörter.
Diese Beziehung fordert viele Möglichkeiten von Texten, Heinrich F. Plett schreibt
über Textmöglichkeiten das folgende:
„Gibt es doch nicht nur literarische (was immer das bedeuten mag) ,sondern auch
juristische,theologische,medizinische,astrologische,wirtschaftlische
,
journalistische
(...).Texte. Eine Grabinschrift kann genauso ein Text sein wie ein ärztliches Rezept, eine
Zeitungsannonce, ein Funkspruch oder ein Roman von Thomas Mann“1
Als Beispiel der verschiedenen Fachtexte, werden wir den fachwissenschaftlichen Text
im Folgenden näher erklären.
3. Der fachwissenschaftliche Text
3.1Versuch einer Definition des Begriffs „fachwissenschaftlicher Text“
Ein Text ist eine Form der Kommunikation. Er kann in schriftlicher Form oder in
gesprochener Form als Rede vorliegen. Er stellt die zentrale kommunikations- Einheit
dar und ist das Objekt des Lernprozesses. Entsprechend der Situation, in der die
Kommunikation stattfindet, wird die Sprache gewählt.
Der Text ist die größte sprachliche Einheit. Er ist ein Mittel des Ausdrucks, und
vermittel Informationen.
Peter Hartmanns hat den Text definiert als:
„ Der Text verstanden als die grundsätzliche Möglichkeit des Vorkommens von
Sprache in manifestierte Einzelerscheinung, funktionsfähiger Sprache, bildet das
originäre sprachliche Zeichen. Dabei kann die materiale Komponente von jedem
sprachmöglichen Zeichenträgermaterial gebildet werden“2
Ein
Text wird durch auβertextliche sowie innertextliche situative Faktoren
determiniert.
1
2

Heinrich, F. P. Textwissenschaft und Textanalyse, Quelle &Meyer,Heidelberg,1975, S. 38
Peter, H. Text als linguistisches Objektiv, ZPSK , Stempel, 1971, S.10
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Dazu gehört die Funktion des Autors, sein Vertrautheitsgrad mit dem angesprochenen
Publikum, die soziale Relation zwischen beiden, die soziale Schicht eventuell das
Geschlecht, das Medium ( gesprochene Sprache oder Schrift ),Ort und Zeit der
Entstehung des Textes, Anzahl der Kommunikationspartner (z.B. nur einer oder eine
Gruppe der Verwendungsbereich) und der Erscheinungsort. Dies wird als situative
Einbettung eines Textes bezeichnet.
Hanns Eberhard Piepho schreibt
„Man kann didaktisch und methodisch Handlungsempfehlungen nicht geben, wenn
nicht klar ist, welche Textarten in einem Lehrgang bzw. einem Lehrmaterial enthalten
sind, welche Rolle Texte im Lernprogress in den Prüfungsbestimmungen bzw. Im
Zusammenhang mit einem exakt bestimmbaren Verwendungsprozess spielen und welche
Lese – und Textbearbeitungszweke jeweils intendiert sind „1
Ein wissenschaftlicher Text ist ein Text der mit allem Wissen; d.h. Entdeckungen,
Medizin, Biologie, Ökologie, Wirtschaft, zu tun hat.
Das Thema eines wissenschaftlichen Textes muss gerade so viel Neues aus der
entwickelten Weltwissenschaft und Technologie anbieten, dass der Student ein weiteres,
tiefgründiges Wissen anstrebt.
Ein Fachtext berichtete z.B. über das Thema AIDS, dieser Text kann ein Thema
aber auch eher aus der Alltagsperspektive darstellen.
Zum großen Teil ist der Inhalt des Textes die Wiederspiegelung der didaktischen
Praxis.
Damit wird festgestellt, dass der Text eine bedeutende Rolle in dem Lehrprozess spielt.
Wissenschaftliche Texte in Lehrwerken und Zeitschriften aber auch C.D, Kassetten
können von Fachleuten ohne Zweifel als Fachtexte angesehen werden.
Der Fachwissenschaftliche Text hat vor allem informativen Charakter d.h. die
Information sind möglichst direkt und verständlich übermittel und die Thematik
beschäftigt sich mit dem Gebiet der Wissenschaft.
Der Autor hat nichts erfunden, sondern bezieht sich auf die Realität und die
Wirklichkeit.
Der fachwissenschaftliche Text macht Zusammenhänge deutlich, er ist sachlich und
objektiv.
Der Hauptinhalt ist expliziert d.h. direkt sprachlich ausgesagt. Er ist voll von
Fachbegriffen.

1

Piepho, H. E. Lesen als Lernziel im FSU Versuch der Rehabilitation einer Vernachlässigen Fertigkeiten In Beiträge zu dem Fort
Bildungskursen des Goethe – Instituts für Deutschlehrer und Hochschulgermanistiken aus dem Ausland, München ,1973, S.27
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3.2Ziele und fachdidaktische Konzeption des Faches – LS
Das Fach- LS (langue de specialitée) hat das Ziel, den Studenten fachsprachliche und
personale Handlungskompetenz zu vermitteln.
Die Studenten sollen:
.die Unterschiede zwischen fachwissenschaftlichen und literarischen Texten erfassen,
verarbeiten und gestalten.
.im schriftlichen Sprachgebrauch mit informierenden Fachtexten arbeiten.
.orthografische, grammtische und fachsprachliche Wörter beinhalten.
.fachwissenschaftliche Texten erschließen.
.unter Berücksichtigung der Fachkommunikation und der Situationen, angemessen
mündlich und schriftlich zu kommunizieren.
Der fachdidaktische Schwerpunkt im Fach-LS, ist es die Fachsprache der Wissenschaft
und Technologie kennen zu lernen.
Sein Ziel ist die Ausbildung von Handlungskompetenz d.h. die Sprachfähigkeit der
Studenten in verschiedenen Lebenssituationen bzw. berufliche Situationen zu entwickeln.
3.4Die Arbeit mit einem fachwissenschaftlichen Text
Jeder Student wird ständig mit den verschiedenen Fachsprachen konfrontiert z. B. im
Beruf, Studium, oder im Alltagsleben hat man immer mehr mit Fachtexte zu tun.
In der Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache steht man oftmals auch daraus
resultieren Probleme gegenüber der Unverständlichkeit von Fachtexten.
Der Lehrer ist Verpflichtet den Studenten zu helfen diese Probleme zu lösen. Der
Student hat manchmal beim Lesen Fachtexte das Gefühl, dass er gar nicht genau weiß
worum geht? Er hat das Gefühl vor der Aufgabe zu stehen, sich unendlich viele einzelne
Fakten merken zu müssen. Er fühlt sich durch die vielen Fachwörter überfordert. Eine
bedeutsame Rolle spielt der Analyse eines Fachtexts im DaF- Unterricht.
Die Arbeit mit dem Fachtext besteht aus verschiedenen Phasen:
a. Die Textauswahl
Die Wahl des Textes im Fach- LS richtet sich normalerweise nach der Zielsetzung des
Unterrichtes wie:
- Die erforderlichen Fertigkeiten vermitteln, die eine Erschließung alle Fachtexten
ermöglichen, wie z.B. hören, lesen, schreiben, sprechen.
- Die Erweiterung und Aktivierung des Vorwissens der Studenten, z.B. die
Grammatik und der Wortschatz
-

Die Texte müssen für die Studenten interessant und aktuell sein.

. برلين _ألمانيا.المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

 نبيلة شحرور.……أ.اسرتاجتيات تعلم لغة التخصص لطلبة دارسي اللغة األملانية يف اجلامعة اجلزائرية

Die meisten Fachtexte beschleichen für die Studenten ein mulmiges Gefühl, besonders
wenn der Text mehr als drei Seiten enthält.
Dagegen kann der Lehrer ein einfaches Rezept nutzen: er kann den Text in
Abschnitten verteilen; diese Verteilung schafft Übersichtlichkeit und Atempausen für den
Lehrer wie für den Student. Es ist empfehlend im Fach - LS kurze Texte zu lehren.
b. Das Lesen
Zuerst der Text wird mit ein Stilles Lesen angefangen, d. h. die Studenten lesen den
Text mit einem stillen Lesen. Dann sie können den Text laut lesen, wenn der Lehrer den
fachwissenschaftlichen Text liest, soll ein Lesen sehr klar sein, denn das Hören ist sehr
wichtig, besonders wenn der Text spezifische Fachwörter enthält.
Es wird schwer für die Studenten ein schnelles und richtiges Lesen ermutigen.
Obwohl die Wörter nicht klar und schwer sind, soll der Lehrer den Studenten nur für ein
richtiges Lesen erbieten, denn es ist wichtig, dass die Studenten frei und ohne
behindernd den Text vorlesen. und die Fachwörter richtig aussprechen. Die Studenten
keinen Angst vor dem Text haben, und das hilft später in der Texterklärung.
Nach der ersten Vorlesung kann der Lehrer die Studenten fragen. Die erste Frage
muss immer kurz und allgemein sein, denn diese Frage wird als schnelles Ergebnis von
der ersten Vorlesung gegeben.Die intensive Arbeit und die Fragen, die am meistens
schwer und detailliert sind, kommen nach der zweiten Vorlesung.
c. Der Wortschatz
Die Entziehung von eigenen Informationen nimmt die Bedeutung den Unbekannten
Wortschatz, bzw. den Fachwortschatz von dem Kontext heraus. Viele Studenten haben
Schwierigkeit von einem Wort zum andern, besonders wenn die Wörter Fachwörter und
auch in der Deutschen Sprache sind.
Jeder Abschnitt enthält ungefähre von(170-250) Wörtern. Zur Bearbeitung des Textes
muss der Lehrer bestimmte Zeit geben.
Die Erklärung von den unbekannten Fachwörtern wird in der Semantisierung Phase
erklärt. Er kann sie erklären durch:
.visuelle Medien
.Gestik und Memik
.Beispiele
.Gegenteile und Synonyme
.Die Paraphrasierung
.Tabelle und Assossiographen
.Übersetzung
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d. Übungen
Es muss hier betont, dass die Übung des Textes systematisch verfasst sind, d. h. die
Fachwörter werden in diesen Übungen verwendet und erklärt.
e. Aussprache
Die Aussprache braucht ein hohes Niveau, denn der Student muss die Fachwörter gut
und richtig aussprachen, er soll auch wissen wie kann er Fragen und diskutieren mit
diesen Fachwörtern. Der Lehrer muss auch die linguistischen und die grammatischen
Faktoren des Fachtextes berücksichtigen.
Der Lehrer muss auch die Motivation im Fach –LS schaffen, besonders wenn es bei
den Studenten als schweres Faches betrachtet ist. Er kann den Fachtext mit den
verschiedenen Medien erklären. z.B. Bilder, Internet,(kurz)Film...usw.
Die Studenten sollen auch im Fach-LS
arbeiten.

mit Diagrammen, Tabellen und Kurven

Grundlage für eine Erklärung ist hier:
Das Ziel von diesen Texten ist nicht die Medizin, Biologie, Informatik, Wirtschaft, oder
Jura lernen, sondern das Hauptziel ist die deutsche Sprache von diesen Fachgebieten
lernen.
Über das Ziel des fachwissenschaftlichen Texts, und die Aufgabe den Lehrer schreibt
Kromp:
« Ce n’est pas la mission de l’enseignement universitaire de former de professionnels
d’expérience, formons d’abord des terminologues aux technique rigoureuses qu’ils seront
appelés a utiliser en milieu de travail, consolidons l’enseignent par la pratique »1
Schluss
Um einen Fachtext zu erklären, soll der Lehrer Lehrstrategien voraussetzen. Die
Arbeit mit dem Text soll durch bestimmten Phasen eingehen, damit das Textverständnis
leichter für den Student wird.
Wir sollen sowohl die deutsche Literatur, Zivilisation, Kultur als auch die deutsche
Wissenschaft, und Technologie kennen zu lernen. Wir als Lernende und Lehrende der
deutschen Sprache müssen die Wichtigkeit der Fachsprache im DaF- Unterricht gut
vermitteln, besonders wenn wir die deutsche Sprache als wesentliches Werkzeug für die
Forschung der Wissenschaft und der Technologie gebrauchen möchten.
Man muss auch an eine Kooperation zwischen der Germanistikabteilung und den
wissenschaftlichen und technischen Fakultät denken. Diese Kooperation kann eine
wichtige Rolle bei der Entwicklung unseres Landes spielen. Dieses kann nur realisiert
werden, wenn die Fachsprache in ihrem richtigen Sinn lehren.

1

Kromp, R. formation des terminologues et besoins de L’entreprise, Girsterm, Qébec, 1987, S 116
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التعددية الثقافية يف تدريس اللغة األجنبية ودورها يف تطوير هوية املتعلمني
„Die Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht und ihre Rolle bei der Entwicklung
der Identität der Lernenden“

 بلبشري رفيعة. د.أ
Universität Oran 2 Ahmed Ben Ahmed / Algerien
 أأمحد بن أأمحد ( اجلزائر) ؛ و معهد02 يف هذه املداخةل سأأتطرق اإىل مفهو التعددية الثقافية يف تدريس اللغات الأجنةية ؛ و اب ألخص معهد اللغة ا ألملانية يف جامعة وهران
 ملعرفة مفهو لكمة التعددية الثقافية ؛ يكفي فقط اإدخال و وضع هذه اللكمة يف حمرك الةحث و يف ملح الةرص ؛ جند عددا كةريا من التعريفات. ) ( اجلزائر1الرتمجة يف جامعة اجلزائر
الةليغة و املمتزية ؛ و لكن ابلنس ةة اإيل أأان أأكتفي بتعريفها عىل أأّنا„ تقدمي احلضارة أأو الثقافة للغة ( دوةل) ؛ تكون هدفا للغة أأجنةية“؛ لن ايو هنا ابلتساؤل و التشكيك يف مجيع
. الاساليب القدمية و القول أأّنا خاطئة أأو مغلوطة ؛ سأأيول فقط أأّنا يد حرضت و هجزت الارضية و الطري لسرتاتينية و طريقة تعمل أأحسن للغات الأجنةية
تعد جتربه ادماج ثقافات مجعدده يف ايسا اللغات الاجنةيه سابقه من حيث الشلك واملضمون لن هذه الاخريه تعمل عىل خل تعدديه يف الثقافه زايده اىل تعدديه اللغه مما
 وهذا ل يسهل هممته كطالب يواجه العومله ابسلحه ضعيفه ل جتدي نفعا وخري دليل عىل لكل مدى جناح. يفجح افايا جديده للطالب اذلي ل يةقى مجقويعا حول نفسه وثقافجه الا
 لقد اصةحت تعدديه الثقافات حمتيه اساس يه.كتابنا ومؤرخينا اذلين كتةوا بلغة مغايرة للغهتمو لكهنم وصلوا اىل العاملية هبذه الثقافة الا ال ي احس نوا تقدميها ابمانه وحب كةريين
ملموس لطالبنا يف ايسا اللغات الاجنةيه يس تطيع بواسطهتا ترمجه افاكرمه ومناحهيم اىل وايع
ترمجه الافاكر-جناح-العومله-افاق جديده-  تعمل أأحسن-احلضارة-  تدريس اللغات الأجنةية-  التعددية الثقافية: اللكامت املفجاحية-التعددية
Zusammenfassung :
„Die Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht und ihre Rolle bei der Entwicklung der
Identität der Lernenden“
In diesem Beitrag werde ich auf das Konzept der Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht
eingehen, insbesondere auf die Deutschabteilung an der Universität Oran 02 Ahmed bin Ahmed
(Algerien) und das Übersetzungsabteilung an der Universität Algier 1 (Algerien). Das Konzept des
Wortes Interkulturalität zu kennen, es reicht nur aus, dieses Wort in die Suchmaschine und im
Handumdrehen einzugeben und zu platzieren, wir finden eine große Anzahl eindeutiger und
beredter Definitionen, aber ich bin zufrieden damit, es als „Sprache Zivilisation oder Kultur eines
fremden Landes präsentieren“ zu definieren. Ich werde hier nicht alle alten Methoden in Frage
stellen und bezweifeln und sagen, dass sie falsch oder archaisch sind. Ich werde nur sagen, dass
sie den Grund und den Weg für eine Strategie und einen Weg zum besseren Erlernen von
Fremdsprachen vorbereitet haben.
Die Erfahrung, mehrere Kulturen im Sprachunterricht zu integrieren, hat formalen und
inhaltlichen Vorrang, da letztere den Pluralismus in der Kultur fördern und zur Mehrsprachigkeit
führen, was Studierenden neue Horizonte eröffnet, die nicht von sich selbst und ihrer
„Elternkultur“ verschont bleiben. Dies erleichtert nicht seine Aufgabe als Student, der die
Globalisierung mit schwachen Waffen begegne. Der beste Beweis dafür ist das Ausmaß des
Erfolgs unserer Schriftsteller und Historiker, die in einer anderen Sprache als ihrer Sprache
geschrieben haben, aber sie erreichten die Welt mit dieser Mutterkultur, die sie mit großem
Glauben und Liebe gut paziszieren. Interkulturalität ist für unsere Studenten zu einem Muss
geworden, durch das sie ihre Ideen und Aspekte in die Realität umsetzen können.
Schlüsselwörter: Interkulturalität – Fremdsprachenunterricht – Lehren – Zivilisation –
besseres Lernen- neue Horizonte – Mondialisierung – Übersetzung der Ideen.
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Die Sprache ist nicht nur ein Instrument der Kommunikation und des Dialogs, sondern
auch ein Mittel des Ausdrucks und des kulturellen Reichtums. Sie war schon immer ein
Studienobjekt wegen ihrer Bedeutung und Sensibilität in Bezug auf ihre Offenheit
gegenüber verschiedenen Kulturen.
Das Ausprobieren des interkulturellen Abenteuers im Sprachunterricht ist eine große
Neuerung in unserem Bildungssystem, insbesondere im Hinblick auf die Mutter- und die
fremde Kultur und ihre Rolle bei der Entwicklung unserer Lernenden. Hätten unsere
bedeutenden Schriftsteller, Historiker, Sprachwissenschaftler und Wissenschaftler nicht in
einer anderen Sprache als ihrer Muttersprache geschrieben und sich nicht für andere
Kulturen geöffnet, wären sie sicherlich nicht in allen Bereichen das, was sie heute sind.
Wir sind in zunehmendem Maße mit kultureller Vielfalt konfrontiert, die Globalisierung
der Wirtschaftsmärkte und der dadurch entstehende wachsende Menschenstrom führen
dazu, dass immer mehr Menschen auf globaler Ebene kommunizieren, um sich mit
Gesprächspartnern aus den unterschiedlichsten sprachlichen und soziokulturellen
Kontexten zu treffen, auszutauschen, zu leben und zu arbeiten. Die Ausbildung für diese
Begegnungen, den Austausch, die Zusammenarbeit und die Konflikte ist eine Aufgabe,
die uns alle angeht.
Doch bevor wir uns mit dem Thema Interkulturalität befassen, müssen wir zunächst
einen Überblick über das wesentliche Konzept der Definition von Kultur geben:
Was ist Kultur? Kultur ist eine Reihe von Sichtweisen, Gefühlen, Lebensstilen,
Überzeugungen, Wissen, Institutionen, Normen, Werten, Moralvorstellungen,
Freizeitaktivitäten und Haltungen.1
Kultur ist etwas, das durch nationale Sozialisation erworben wird, etwas, das sich
entwickelt.1
Jede Kultur muss als eine Reihe von symbolischen Systemen gesehen werden, an
deren Spitze Sprache, Eheregeln, Kunst, Wissenschaft und Religion stehen. 2
Mit anderen Worten: Kultur ist ein Weg zur Lösung der Probleme, denen wir uns
gegenübersehen, da jedes Individuum ein multikulturelles Wesen ist, das eine Kultur in
sich trägt, die mit seinem Geschlecht, seinem Alter, seiner Bildung, seiner
sozioökonomischen Kategorie, seiner Religion, seiner Herkunftsregion verbunden ist.
Und die Methoden zum Unterrichten fremder Kultur sind noch im Aufbau begriffen, so
Bryan: "Trotz einer breiten Palette von Publikationen fehlt der Kulturforschung ein
präziser Schwerpunkt... die wenig empirische Forschung, die in kleinem Maßstab
durchgeführt wurde und oft aus der individuellen Praxis von Lehrern ohne theoretische
Überlegungen stammt, und die mehr an Ergebnissen als an Lehr- und Lernprozessen
interessiert ist. 3
Kultur ist nicht eins, sie ist plural, sie ist die Frucht von Vermischungen und
Begegnungen, die Herkunftskultur ist nicht fixiert, sie entwickelt sich.

1

Geert Hofstede : Articles universitaires / Cultures conséquences,Internation al differences in work-related values , 1984, S.21

. برلين _ألمانيا.المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

Die Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht und ihre Rolle bei der Entwicklung
der Identität der Lernenden..... Dr. Rafiaa BELBACHIR
Und dies hat viel Realität, da die Studierenden durch die Lerninhalte, die Techniken
der Wissensvermittlung aus dem sozialen Umfeld der Schule und der Universität kulturell
"konditioniert" werden.4
Die Lehrerfahrung hat gezeigt, dass die Einführung der Interkulturalität keine einfache
und unkomplizierte Angelegenheit ist, da die bloße Tatsache, dass man mit Menschen
aus anderen Kulturkreisen in Kontakt kommt, nicht die Entwicklung einer offenen und
toleranten Haltung garantieren kann, Tatsächlich haben Untersuchungen gezeigt, dass,
sobald Kulturen miteinander in Kontakt kommen, bei den meisten Menschen der Reflex
der Verallgemeinerung und des Werturteils an erster Stelle steht, durch die Entdeckung
der Kultur des anderen Repräsentationen, Vorurteile, Stereotypen, Klischees und
vorgefasste Meinungen (sowohl positive als auch negative) entstehen. 5
Zur Interkulturalität:
Die interkulturelle Pädagogik:
Die heutige Welt ist von vielen ökonomischen und politischen Elementen abhängig.
Die Gesellschaften, Schulen und Universitäten sind Prozessen von interkulturellen
Begegnungen und Auseinandersetzungen unterworfen.
Interkulturelle Bildung ist nicht nur eine Antwort auf diese Veränderungen im Bereich
des Sozialen und Schule, sondern auch eine Art, Bildung heute zu definieren. Es ist auch
eine didaktisch-methodische Bemühung, die Lernenden auf interkulturelles
Zusammenzuleben in der Schule, in der Arbeit und in der Freizeit vorzubereiten, auf
einen interkulturellen Dialog, auf das Zusammenleben in der Welt.
Die interkulturelle Bildung bedeutet auch eine Einbeziehung der Lernenden in die
Reflexion und das Nachdenken über die zentralen Probleme der Menschheit dieses
Jahrhunderts, d.h. Intoleranz, Rassismus, Hunger in der Welt usw.
Deshalb ist es wichtig, sich heute mit interkultureller pädagogischer Theorie und mit
interkultureller Didaktik zu beschäftigen.
Interkulturelle Kompetenz
Für die Annahme, dass eine interkulturelle Verständigung möglich ist, war in der
europäischen Philosophie lange Zeit, in der Antike und im Mittelalter und in einzelnen
Traditionsträgerinen bis ins 20. Jahrhunderts hinein, eine These wegleitend, die sich ganz
zu Beginn der geisteswissenschaftlichen Geschichte bei Aristoteles findet:
„Wie nicht alle Menschen dieselben Buchstaben (grammata haben), so auch nicht
dieselben Laute (phÕnai). Die sselischen Eindrücke (pathémata tés psychés), deren
Zeichen (sémeia) die Laute an dieser Stelle sind, jedoch sind bei allen dieselben. Ebenso
sind es die Sachen (Pragmata), deren Bilder (Gleichnisse: homoiÕmata) die seelischen
Eindrücke sind;“ 6
Spricht man von interkulturellem Lernen, stößt man schnell auf die interkulturelle
Kommunikation und die interkulturelle Kompetenz, die trainiert werden soll. Dies betrifft
den Fremdsprachenunterricht und damit auch die Landeskunde.
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In einer konkreten Kommunikationssituation zwischen Partnern unterschiedlicher
Kulturen ergeben sich bestimmte Strukturen, die auf kulturelle Unterschiede
zurückzuführen sind.
Durch die unterschiedliche Ausprägung von Kulturen muss es bei interkulturellen
Kontakten notwendigerweise zu Verstehensproblemen kommen. Dabei können
Fehlinterpretationen leicht zu Stereotypen führen. Es ist deshalb die Aufgabe des
Fremdsprachenunterrichts, die Lerner darauf vorzubereiten, sich mit Fremdkulturen
Phänomenen auseinander zu setzen.7
Es gibt fünf Voraussetzungen, die zur Ausbildung interkultureller Kompetenz beim
Lerner nötig sind:8
1. Die Analyse der eigenen Sozialisation sowie typischer Sozialisationsmuster
der Zielkultur;
2. Zusätzlich zum Erlernen der Fremdsprache die Analyse der Muttersprache,
um zu erkennen, welche Schwierigkeiten sich für den Lerner aus seinem
Verhaftetsein in der eigenen Sprache ergeben;
3. Die Kenntnis der Kollektivgeschichte der Zielkultur und der Ausgangskultur,
besonders im Bezug auf das wechselseitiges Verhältnis;
4. Suche und Analyse von Vergleichsformen zwischen den Kulturen wie
Grundkonstanten (etwa „Raum, „Zeit“, „Arbeit“ …) und kulturspezifischen
Leitthemen / Gegenthemen (z.B. für die Bundesrepublik Deutschland Natur /
Umweltschutz, Naturbeherrschung/Arbeit) Durch Vergleich mit anderen
kulturspezifischen Leit-und Gegenthemen können sich systembildende
Zusammenhänge ergeben. Dieses Verfahren ist auch gut geeignet, wenn ein
Leitthema der Zielkultur z.B. ein Gegenthema der Ausgangskultur ist und
umgekehrt.
Um interkulturelle Kompetenz zu gewinnen ist die interkulturelle Erfahrung durch
einen Aufenthalt im Zielsprachenland sehr wichtig.
Mit der Antwort auf die Frage „wie ist das bei Ihnen“, werden die Lerner zum
Vergleich mit der eigenen Kultur angeregt. Sie müssen die Möglichkeit erhalten, die
Gegebenheiten zu hinterfragen, Unterscheide zu erkennen und selbst nach deren
Ursachen und ihren Erklärungen zu forschen.
„Wissenschaftliche Deutschstudien gibt es heutzutage in aller Welt, aber alle Welt sieht
mit je anderen Augen auf Deutsches und die deutschsprachigen Länder. Da die
Blickwinkel verschieden sind, sieht man auch Verschiedenes. Diese globale Vielfalt
kultureller Eigenheiten in Perspektiv und Gegenstandskonstitution der wissenschaftlichen
Arbeit zu erkennen, anzuerkennen und im interkulturellen Forschungsgespräch produktiv
zu Wort kommen zu lassen, ist das Leitziel interkultureller Germanistik.“9
Bei der Beschäftigung mit dem Fremden, betrachtet der Lerner mit fremden Augen
seine Eigenkulturellen Erfahrungen. Er soll deshalb nicht nur lernen, die fremde Kultur
kritisch zu hinterfragen, sondern auch die eigene. Dies ist aber nur möglich, wenn er
diese nicht nur von Emotionen beeinflusst betrachtet, sondern eine gewisse Distanz zu ihr
gewinnt.10
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Der Vergleich als Mittel zum der Erkenntnisgewinnung kann im Unterricht nur
exemplarisch erfolgen. Vergleichen in diesem Sinne geht weit über eine Beherrschung
der Fremdsprache hinaus. Es erfordert auch Sensibilität, Lernbereitschaft und wie schon
erwähnt Wissen über die eigene Kultur.
Es genügt nicht Informationen an den Lerner heranzutragen, der
Fremdsprachenunterricht sollte vielmehr auf entdeckendes Lernen ausgerichtet werden.
Dazu ist es notwendig, dass der Lerner Strategien erwirbt, mit dem Fremden umzugehen.
Die Forderung nach Entwicklung von Strategien erstreckt sich somit auf den Bereich der
Landeskunde“11
Der Begriff interkulturell führt den Begriff der Reziprozität im Austausch und in der
Komplexität der Beziehungen zwischen den Kulturen ein, das Präfix "inter" kann
Verknüpfung, Gegenseitigkeit oder Trennung (Verbot) übersetzen, es sind die
Interferenzen, die die Kontakte dynamisch machen. Somit ist die Interkultur die
Gesamtheit des psychischen, relationalen, institutionellen Prozesses, der durch die
Interaktionen der Kultur in einer Beziehung des gegenseitigen Austauschs und in einer
Perspektive der Sicherung einer relativen kulturellen Identität der Partner in der
Beziehung erzeugt wird.12
Das Wesentliche im Lern- und Einführungsprozess ist es, den Kontext, die Klasse und
die Motivation der Schülerinnen und Schüler zu begünstigen. Sie sollen ermutigt werden,
empathische Fähigkeiten zu entwickeln, sich in die Lage der anderen zu versetzen, sich in
eine Perspektive zu projizieren, eine Kultur zu begreifen, es geht darum, über eine
fragmentierte Vision hinauszugehen und sie nicht auf eine Aufzählung von Fakten und
kulturellen Merkmalen zu reduzieren, nicht zu klassifizieren, nicht zu verallgemeinern.13
Was sind dann die Theorien des Lernens über die fremde Kultur und was sind die
Methoden und Techniken, die der Lehrer anwenden kann, um das Hauptziel dieses
Unterrichts zu erreichen, nämlich zur Bildung des interkulturellen Geistes der
Schülerinnen und Schüler beizutragen, der ihnen in einer zukünftigen Welt der
Kommunikation und Verständigung eine große Hilfe sein wird. Denn die Tatsache, in
einem bestimmten Kultursystem aufgewachsen zu sein und spezifische kulturelle
Merkmale verinnerlicht zu haben, bedeutet nicht, dass der Einzelne innerhalb dieses
Kultursystems seine Individualität und Persönlichkeit verliert, die Sprache ist in der Lage,
als Metapher für die Kultur zu dienen, und solange das System, in dem sich der Einzelne
mehr oder weniger frei entwickeln kann, eine leitende und interpretierende
Ordnungsfunktion hat, die es dem Einzelnen ermöglicht, sich in einem System
zurechtzufinden und nachhaltig zusammenzuleben.14
Michael By ram führt die Ideen mehrerer Forscher zusammen, um eine Theorie zu
finden, aus der wir eine Methode entwickeln können. Einige Autoren wählen
ethnographische Methoden und versuchen, Kultur von innen heraus zu definieren,
andere wählen Sprache und damit den konzeptuellen Rahmen für das Studium der
Kultur. Andere Autoren behalten die Ethnomethodik insofern bei, als für sie das
Verlassen des Kulturstudiums die tägliche Erfahrung der im Ausland geborenen Person
sein muss, dh das Studium einer bestimmten Anzahl von Themen : Familie, Wohnen,
Arbeiten etc ...
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Es ist wichtig, alle Formen des Ausdrucks, der Sprache, der Nachahmung, des
Theaters, des Tanzes in die Arbeit zu integrieren. Dies ermöglicht es dem Schüler, alle
seine Sinne zu nutzen und die Aktivität so emotional zu mischen, dass 'interkulturell,
interkulturelle Unterrichtsbedingungen, Kriterien für eine erfolgreiche Arbeit.15
Wir müssen ein effektives Unterrichtsprogramm verfolgen:
1- Gut die Muttersprache gut einführen und die erste Fremdsprache mit Sorgfalt und
Vorsicht unterrichten.
2. Die Klasse muss ein Ort der Begegnung mit Kulturen werden, da die Schüler im
Unterricht einen Raum des Verständnisses, aber auch der Begegnung mit Kulturen
aufbauen können. Alle Schüler werden aktive Mitglieder der verschiedenen Aktionen und
Organisationen, die dies versuchen um die Beziehungen zwischen den Kulturen zu
überdenken, ist es keine Zeitarbeit, die nach Schulschluss vergessen wird, sondern eine
prägende und verantwortungsvolle Arbeit.
3. Kultur in all ihrer Bedeutung ist es, in der Klasse die verschiedenen Komponenten
fühlen zu können, die den Unterschied zwischen den verschiedenen Kulturen
ausmachen, nämlich Gut und Böse, das Heilige und das Gewöhnliche, das Wesentliche
und das Überflüssige. Wissen, wie man Komplexität löst und den Zugang zu fremder
Kultur erleichtert, während man versucht, Unterschiede abzubauen.
4- Gruppenarbeit: Die Gruppenarbeit ist in allen Methoden und Verfahren
zusammengefasst, die die Kontinuität der interkulturellen Arbeit gewährleisten sollen.
Dabei wird auf den Dialog (Paararbeit) und die (Gruppenarbeit) hingewiesen. ) wird die
Beseitigung kultureller und sprachlicher Hindernisse und Hindernisse ermöglichen.
5- Aus meiner persönlichen Erfahrung in der Hochschulausbildung in der Abteilung
für Deutsch und Russisch und Übersetzung:
Ich werde die Deutschabteilung hervorheben. Ich betrachte diese Abteilung als melting
pot angesichts der Vielfalt der unterrichteten Fächer und der unterschiedlichen
Motivationen der Schüler.
In diesem Fachbereich kennen die Studierenden eine gewisse Offenheit gegenüber
fremden Sprachen und Kulturen und sind offener für den Lernprozess, sie versuchen, die
verschiedenen Geheimnisse fremder Kulturen ohne jede Scheu zu enthüllen.
Die Studenten sind ziemlich schwach in ihrer Muttersprache und in Französisch. Dies
war eine ständige Bemerkung in den verschiedenen Abteilungen, in denen ich
unterrichtet habe. Wie kann man sie also bitten, richtig zu übersetzen, wenn sie die
grammatikalischen Regeln ihrer Muttersprache nicht verstehen können?
Studenten in der Fremdsprachenabteilung entwickeln einen gewissen Selbstschutz
gegen eine andere und fremde Sprache, wenn der Student in der französischen Abteilung
ist, er denkt, er sei Voltaire und sei nur an der französischen Kultur interessiert, und die in
der englischen Abteilung denken, er sei Shakespeare, und die in der arabischen
Abteilung lesen und sprechen natürlich nur Arabisch.
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Die Interkulturalität im Fremdsprachenunterricht und ihre Rolle bei der Entwicklung
der Identität der Lernenden..... Dr. Rafiaa BELBACHIR
Wie können wir von Interkulturalität sprechen, wenn unsere Studenten in sich selbst
verschlossen bleiben und sich nicht für andere Horizonte öffnen? Unsere
Fremdsprachenabteilungen sollten zusammenarbeiten, damit unsere Studenten in einer
Atmosphäre kultureller Komplementarität arbeiten, und so können wir die Geburt einer
gemäßigten und tolerierten Interkulturalität erreichen.
« Et dans cette langue qui loin de me rendre français m’a fait plus algérien »16
Mohammed Dib, der wortgewaltige Romancier, der keine große Neigung zum
Studium der Sprache hatte, zeigte durch seine Werke seine große Verbundenheit mit
seiner Kultur, zusätzlich zu seiner großen Blütezeit in den verschiedenen Kulturen, über
die er schrieb, nannte er die Sprache, seine Musik, die ihn inspirierte und seine Identität
stärkte und die voller Liebe zu seiner Heimat und seiner Heimatstadt in seinen Schriften
eingeprägt blieb. Er reflektierte durch eine Sprache, die er nicht wählte, das ewige
Gespenst eines ewigen Landes.17
Viele Schriftsteller, Historiker und Forscher haben in einer anderen Sprache als ihrer
eigenen geschrieben und sich anderen Kulturen geöffnet, und viele sind auf die
Sprachbarriere gestoßen, mit der sie konfrontiert waren, aber es ist ihnen gelungen, die
Botschaft zu vermitteln und die Pracht ihrer Mutterkultur zu enthüllen, ohne Lügen oder
Komplexe.
Es sei daran erinnert, dass trotz einer Vielzahl von Definitionsversuchen, die letztlich
recht ähnlich sind, und trotz der durchgeführten empirischen Forschung.
Die interkulturelle Kompetenz bleibt bis heute ein ziemlich vages Konzept, das schwer
zu fassen ist ..... Versuche, es in der großen Schwäche - genau wie die der Kultur deskriptiv und kumulativ zu definieren. Abschließend müssen wir noch einmal die
Unabhängigkeit der Merkmale interkultureller Kompetenz betonen, die in den Sozial- und
Kommunikationswissenschaften erwähnt wurden. Es wird zwischen der inhaltlichen oder
technischen Ebene und der Ebene der Beziehungen bei der Untersuchung von
unterschieden zwischenmenschlichen Verbotsprozess.18
Veröffentlichungen und Studien des letzten Jahres legten zu viel Wert auf technische
Kompetenz und vernachlässigten den menschlichen Faktor, der im Unterrichtsprozess zur
Ausbildung der Schüler und insbesondere den ersten Wissenskern der Klasse,
zusammengefasst wird.
Die Interkulturalität ist eine Kombination von Komplementarität, die mit einer guten
Lehrerausbildung beginnt. Sie wird der metaphorische Leitfaden für diese Operation
sein, indem sie eine günstige Atmosphäre für ihre Schüler schafft und eine Vereinbarung,
die jeglichen Komplexes und jeglichen Charakters entzieht Unterschiedlich ist es also und
ohne zu sehr auf den unterschiedlichen Theorien zu bestehen, denn sie gelten jeweils
entsprechend ihrem kulturellen, religiösen, sprachlichen Kontext, den wir schaffen,
unsere Schüler zu motivieren und vor allem auf dem Verständnis des Lehrers und seines
Guten zu bestehen Praktisch zu Hause bei der Einführung des Kurses werden unsere
Studenten in der Lage sein, über ihre Komplexe hinauszugehen und sich leicht in den
verschiedenen Aspekten des Interkulturellen zu entfalten.
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Wenn Sprachen und Kulturen das Ergebnis vermischen und zweifellos brillant sind,
weil die Tatsache, dass wir im Verborgenen bleiben, nichts nützt und unserer Kultur
nichts Neues bringt, das mit Sicherheit durch diese Vielfalt gedeiht wird sich
weiterentwickeln.
Das Unterrichtsprogramm, die angewandten Methoden und alles, was folgt, sind nur
Verbesserungsfaktoren, die für den Erfolg der interkulturellen Erfahrung in einem
Fremdsprachenunterricht ohne Zweifel wesentlich und dringend sind Eine Methode
anzuwenden, die den sozialen und psychischen Tendenzen unserer Gesellschaft mit all
der kulturellen Vielfalt entspricht, die sie versteht, und Methoden nicht zu importieren,
die, selbst wenn sie in einer Gesellschaft erfolgreich waren, in einer anderen sicherlich
nicht erfolgreich sein werden.
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دور املكتبات االلكرتونية يف تعزيز جودة البحث العلمي
The role of electronic libraries in enhancing the quality of
scientific research
بوثلجة احلاجة

عةد امحليد ابن ابديس – مس تغامن -اجلزائر
بوثلجة عالية

ابن خدلون -تيارت -اجلزائر
مقدمة
تعترب املكجةات اجلامعية من أأمه الطرق لنقل الةحوث العلمية ,فقد حظي الةحث العلمي ماكان ابرزا يف تقد
الهنضة العلمية وتطورها ولقد تزايد الاهامت ابلعمل والةحث العلمي منذ بداية القرن العرشين يف خمتلف تجالت احلياة ,
ونظرا لن الةحث العلمي يعد أأمه أأوجه النشاط الفكري ذلا فقد أأولت احلكومات واملؤسسات اخملتلفة أأمهية ابلغة يف هذا
املال ,كام أأن اجلامعات واملؤسسات العامية والرتبوية تسامه بشلك حيوي يف تشنيع الةحث العلمي ودّعه وتنش يط
حركته من خالل دمع ا ألساتذة والةاحثني للتفرغ لهذه املهمة وتوفري املس تلزمات ال ي من شاّنا الارتقاء مبس توى الةحث
العلمي والاس تفادة من نتاجئه وتطةيقاته ,كام أأنه ميثل اإحدى مؤرشات التقد و التطور كونه وس يةل لتحقي التجديد يف
املسار احلضاري و العلمي و أأمه مؤرش يف جودة القرارات و ا ألساليب ال ي تتخذ يف حل املشالكت املمتعية ,وهنا تمكن
أأمهية الةحث العلمي ال ي تعمتده ادلول املتقدمة أكداة لوضع الس ياسات و الإسرتاتينيات و اخلطط لتطوير براتجها ,
مس هتدفة بذكل مناط القوة وّعل عىل استامثرها و السعي لتشخيص و عالج مناط الضعف مع وضع أأسس جديدة
ملواهجة مجطلةات املمتع ,فقد أأدت تقنية املعلومات والتصالت ال ي شهدها العامل اإىل اإحداث حتولت جذرية يف وسائل
حفظ املعلومات وتنظميها و نرشها و هذا يف ظل الثورة املعلوماتية ال ي مست تجمتعاتنا و ال ي أأحدثت فيه تغريات سواء
من حيث املةد أأ و املفهو  ,أأين جند ملمتع يامتىش وف للتغريات ال ي طر أأت عليه (املمتع املعلومايت تجمتع الرمقي و
الافرتايض )......و تعد الةيئة الإلكرتونية اإحدى املفاه م اجلديدة ال ي تشري اإىل مجموعة املعدات و الوسائل املس تخدمة يف
تجال معاجلة املعلومات ,و ال ي نتج عهنا عدة انعاكسات و تأأثريات يف خمتلف جوانب احلياة اخملتلفة و أأمهها املكجةة اجلامعية
كوّنا العمود الفقري ملؤسسات التعل م العايل و الةحث العلمي و دورها املهم يف خدمة الطالب و ا ألس تال و الةاحث ومه
ميثلون خنةة املمتع و العقل املفكر ل ألمة ,و تتجىل تأأثريات الةيئة الالكرتونية علهيا من خالل تطوير هماهما ووظائفها و
تسمياهتا و تسمية القامئني علهيا ,فنجد املكجةة الالكرتونية مؤرش ّعلية التحول حنو تجمتع املعلومات مبا يتيحه لنا من
يدرات فائقة يف ختزين الكجب ,اس تخالص,اإجناز القوامئ ,اإنشاء الفهارس و الإجابة عىل اس تفسارات الةاحثني ,وهذا
التقد و التغيري لن يكون أأثره عىل مؤسسات التعل م العايل و الةحث العلمي فقط بل امجد ليشمل الإدارة و املنازل....
 -Iالإطار النظري للمكجةات اجلامعية
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.1. Iتعريف املكجةات اجلامعية
تعترب املكجةة اجلامعية مؤسسة ثقافية و تثقيفية و تربوية و علمية تعمل عىل خدمة تجمتع معني يمتثل يف النخةة
املثقفة املنتس ةة اإىل اجلامعة أأو اللكية أأو املعهد ,فهيي تزود هذه الفئة بلك ما حيتاجونه يف دراس هتم و أأحباهثم من خالل
توفري أأرصدة معرفية تليب احجياجاهتم,ولكل من تنظميها و تصنيفها و فهرس هتا و تكش يفها بغية تسهيل الوصول اإلهيا ,فهيي
1
جزء أأسايس ل يتنز أأ و ل ميكن الاس تغناء عنه.
كام يعرفها "املعنم املوسوعي للمصطلحات املكجةية و املعلومات" عىل أأّنا مكجةة أأو مجموعة أأو نظا من املكجةات
تنش ئه و تدّعه و تديره جامعة ملقابةل الاحجياجات املعلوماتية للطلةة و هيئة التدريس كام تساند برامج التدريب و
2
ا ألحباث و اخلدمات.
و يعرفها "حسن سعيد أأمحد"عىل أأّنا عةارة عن املكجةة امللحقة ابجلامعة أأو املعهد العايل ,وظيفهتا ا ألساس ية تقدمي
املواد املكجةية من أأجل الةحث و ادلراسة و تقدمي املعرفة يف عدد كةري من املوضوعات اخملتلفة ,فهيي تس تقبل روادها من
3
خمتلف التخصصات ا ألساس ية  ,لكل ألنه ل ميكن وضع حد ّنايئ مقرر حلنم موضوعاهتا.
رمغ تعدد التعريفات حول املكجةة اجلامعية اإل أأّنا تتف عىل أأّنا مؤسسة ثقافية علمية تعمل عىل خدمة تجمتع معني
من النخةة املثقفة ,ولكل بزتويدمه ابملعلومات ال ي حيتاجوّنا يف دراساهتم و أأعامهلم من الكجب و ادلورايت و املطةوعات
4
ا ألخرى ,ابلإضافة اإىل املواد السمعية و الةرصية و تسهيل اس تخداهمم.
.2. Iأأمهية املكجةات اجلامعية
تلعب املكجةات اجلامعية دورا هاما يف التعل م و الةحث و خدمة املمتع,فهيي جزء ل يتنز أأ من اجلامعة ,كام أأّنا
5
القلب النابض لها ,وعىل هذا ا ألساس ميكن حتديد أأمهية املكجةات اجلامعية عىل النحو ا أليت:
 اإلا اكن حتديد مدى تطور ادلول و تقدهما يعمتد عىل مس توى التعل م العايل ,فاإن هذا ا ألخري يقو عىل أأساسأأداء اجلامعات دلورها ,و ال ي يه تعمتد عىل مدى خدمات مكجةاهتا.
 متكني الةاحثني و ادلارسني من خارج اجلامعة الاس تفادة من اخلدمات ال ي تقدهما املكجةة وف ترتيبات معينة,أأي أأّنا تعمل مكركز خلدمة املمتع.
 -1عيون السود,نزار,املكجةات اجلامعية يف ظل التقنيات احلديثة ,تجةل العربية,مجاح عرب اخلط http://alarabiclib.org
 -2مهرشي ّعر أأمحد :مدخل اإىل عمل املكجةات و املعلومات,عامن,دار صفاء,2008,ص.90
 -3حسن سعيد أأمحد ,املكجةات و أأثرها الثقايف ,الاجامتعي ,التعلميي ,دار الفكر العريب ,مرص ,1991 ,ص.23
 -4حسن احلداد ,فيصل عةد هللا ,خدمات املكجةات اجلامعية السعودية ,دراسة تطةيقية للنودة الشامةل ,الرايض ,مكجةة املكل فهد الوطنية ,2003 ,ص.82
 -5أأمحد بدر محمد فجحي عةد الهادي,املكجةات و املعلومات ( دراسات يف الإعداد املهين و الةةليوغرافيا و املعلومات ,مكجةة ادلار العربية للكجاب ,القاهرة,1993,ص.188
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 تعترب املكجةة احلزي اذلي جيمع الطالب و ا ألس تال من هجة و مصادر املعلومات من هجة أأخرى. التوسع يف التعل م اجلامعي الانفجار املعريف و تضخم جحم املعلومات املنشورة ظهور مفهو التعل م املس متر التنوع يف طرق التدريس و أأساليةه تطور تكنولوجيا التعل م.3. Iأأهداف املكجةات اجلامعية
ينصب هدف املكجةات اجلامعية يف اجلامعة حبد لاهتا ,ابعتةارها نظاما فرعيا أأساس يا من النظا اللكي للجامعة و
1
اإحدى وسائل حركته و اس متراريته ,و أأكرث ا ألنظمة الفرعية للجامعة ارتةاطا برباتجها الأاكدميية و الةحثية.
فقد حدد "مهرشي ّعر امحد" أأهداف املكجةات اجلامعية من خالل ادلور اذلي تلعةه اجلامعة يف املمتع سواء من
الناحية الثقافية و التعلميية ,يتضح هذا ادلور من خالل ما يكتس ةه الطالب و ا ألس تال و الةاحثني من معارف هبدف
زايدة حتصيلهم الأاكدميي و تمنية خشصياهتم تمنية شامةل مجاكمةل و اإعدادمه للعمل املس تقبيل و تكويهنم الاجتاهات
2
الاجيابية ,و ميكن حتديد أأهداف املكجةات اجلامعية يف النقاط التالية:
 -1مساندة العملية التعلميية يف اجلامعة
 -2تشنيع الةحث العلمي و دّعه
 -3خدمة املمتع
 -4اإجياد ياعات دراس ية ألعضاء هيئة التدريس و طلةة ادلراسات العليا
 -5الرتكزي عىل بناء مجموعات حديثةو أأنشطة يف بعض احلقول املمتزية ال ي تش هتر هبا اجلامعة
 -6توزيع املكجةات الفرعية بني اللكيات توزيعا مجوازان ,أأين تعم فيه اخلدمات املكجةية مجيع فروع اللكيات و
ا أليسا
.4. Iوظائف املكجةات اجلامعية
 -1كرمي مراد,تجمتع املعلومات و أأثره يف املكجةات اجلامعية,دكتوراه عمل املكجةات,جامعة منتوري,يس نطينة ,اجلزائر,2008,ص.79
 -2مهرشي ّعر امحد,مرجع ساب ,ص.90
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عرفت املكجةات اجلامعية عدة وظائف تنصب جلها يف حتقي ا ألهداف املنوط هبا حتقيقها ويه عىل النحو التايل:

1

 - 1بناء و تمنية املموعات :و تمتثل يف توفري مصادر املعلومات ال ي تمكن املس تعملني من النخةة اجلامعية بلك
فئاته من الاس تفادة من املعلومات ال ي يه أأصل و مصدر لك ّعل أأو حبث يقومون ابإعداده.
 -2تنظ م و معاجلة الرصيد :و يقصد هبا تبين هذه الوظيفة يف معاجلة الرصيد املكجيب و تنظميه حسب التقنيات
العلمية املعمول هبا دوليا ,تشمل هذه الوظيفة خمتلف العمليات التقنية اكلفهرسة و التصنيف  ,التكش يف و
الاس تخالص...و غري من العمليات التقنية املرتةطة ابلتس يري احملُك و املنظم.
 -3تقدمي اخلدمات املكجةية :و تمتثل يف مجمل اخلدمات املتاحة للمس تعملني اكلإعارة ,التصوير ,خدمات املراجع و
اسرتجاع املعلومات و غريها.
 -4التعاون املكجيب :ويقصد به تةادل املعلومات العلمية بني خمتلف املكجةات اجلامعية داخل الوطن و خارجه.
 -5تكوين املس تفدين :و يه العملية ال ي يقو هبا املكجتةون و اخملتصني يف املال املعلومايت لمتكني الرواد من
حسن اس تعامل املكجةة,من خالل تقدمي لك املعلومات املرتةطة ابلةحث و اس تعامل الفهارس و الةحث عن مصادر
املعلومات.
و يد حدد "كرمي مراد" يف دراسة حول تجمتع املعلومات و أأثره يف املكجةات اجلامعية وظائف املكجةات اجلامعية يف
2
نقطتني أأساس يتني هام:
 -1أأول :الوظيفة التعلميية :هتدف هذه الوظيفة يف تكوين و خترجي طالب و أأساتذة و ابحثني أأكفاء,وهذا من
أأجل تمنية املمتع و تطويره يف ش ىت تجالت احلياة.
 -2اثنيا :وظيفة املسامهة يف تطوير الةحث من خالل اإعداد الإطارات العلمية املتخصصة يف الةحث العلمي
خاصة يف مرحةل ادلراسات العليا  ,ال ي يه حباجة اإىل وسائل و اإماكنيات علمية و تقنية عالية.
كام ميكن حتديد أأدوار املكجةات اجلامعية من خالل عدة اعتةارات تنصب يف تجالت خمتلفة أأمهها:
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 ا ألمهية املعلوماتية :تعترب مركز للمعلومات متد الطلةة و أأعضاء هيئة التدريس و الإداريني و الةاحثني ابملعلوماتال ي حيتاجوّنا يف تجال الةحث العلمي و الثقافة العامة و التخصصية.
 ا ألمهية التعلميية :تعترب مركزا للتعمل و التعل م ,فهيي متثل وسط فعال بني وسائط التعمل و التعل م يف اجلامعة. -1أأمحد بدر محمد فجحي عةد الهادي ,املكجةات اجلامعية ( دراسات يف املكجةات الأاكدميية و الشامةل) مكجةة غريب ,ط ,2القاهرة ,1987 ,ص .103
 -2كرمي مراد:مرجع ساب ,ص.82
 -3مهرشي ّعر أأمحد,مرجع ساب ,ص.92
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ا ألمهية الاجامتعية :تعترب مركزا خلدمة املمتع ,كوّنا تقد خدمات ملمتعها ادلاخيل و خارج أأسوار اجلامعة ,أأي
ألفراد املمتع كلك.
.5. Iأأنواع املكجةات اجلامعية
تنحرص أأنواع املكجةات اجلامعية يف الهيلك التنظميي الآيت:
 -1املكجةة املركزية :و متثل املكجةة الرئيس ية للجامعة ,هتمت ابلإدارة العامة للجامعة و ا إلرشاف عىل مجيع أأنواع
املكجةات الفرعية املتواجد يف اجلامعة ,كام هتمت ابجلانب التأأطريي و الفين و التنظميي و العلمي ,فهيي متثل الواهجة احلقيقية
مجليع املؤسسات التوثيقية املوجودة داخل اجلامعة و مهزة وصل ما بني هذه املؤسسات و الإدارة من هجة أأخرى.
 -2مكجةات اللكيات :تنشأأ داخل اللكيات اجلامعية ,تليب احجياجات و تقد خدماهتا و مجموعاهتا للطالب و
ادلارسني وا ألساتذة و املوظفني العاملني يف اللكية ,حبيث تكون لك مكجةة مهنا مجخصصة حسب ختصص اللكية,و
1
تطور مجموعاهتا يف هذا الاجتاه ,كام ترشف عىل مكجةات ا أليسا و املعاهد التابعة لللكية.
وما ميزي هذا النوع من املكجةات أأّنا:
أأغلهبا تجهز بأأدوات ووسائل حديثة لسرتجاع املعلومات و خطوط الارتةاط بش ةكة الانرتنت.
ختفيف الضغط عىل املكجةة املركزية
تسهيل ّعلية الاس تعارة و الةحث للةاحث و املوظف.
 -3مكجةات ا أليسا و املعاهد :ظهر هذا النوع من املكجةات يف فرتة الس ةعينات مع تطور اجلامعة اجلزائرية و
تعدد ختصصاهتا العلمية ,حيث تسعى هذه املكجةات يف خدمة الهيئة التدريس ية و الطلةة يف يسم أأو املعهد ,و تمني
مجموعاهتا و خدماهتا يف خدمة ختصصات هذه ا أليسا و املعاهد.
 -4مكجةات مراكز الةحث العلمي :ينشأأ هذا النوع من املكجةات عىل مس توى اجلامعات أأو وحدات الةحث,
حبيث تعمل عىل توفري خدمات للةحوث العلمية و العاملني عىل اإعداد ادلراسات ,ولكل من خالل توفري املصادر و
املراجع ال ي تسامه يف تقد حبوهثم و تساعدمه يف اإجراء جتارهبم.
.6. Iدور املكجةات اجلامعية يف تطوير الةحث العلمي

 -1صويف عةد اللطيف,مدخل اإىل علو املكجةات و املعلومات ,منشورات جامعة يس نطينة,2001,ص .104
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لقد سامهت بعض ادلراسات يف اإبراز مدى مسامهة املكجةات اجلامعية يف تطوير و توس يع الةحث العلمي و ال ي
ميكن تلخيصها يف النقاط التالية:
 يرى املهمتني ابلةحث العلمي أأن تعمل املكجةات عىل أأكامل تغطيهتا للك ادلورايت و املالت لات القمية يفتجالهتم
 رضورة تيسري انتفاع الةاحثني من املواد العلمية ال ي تصدر أأصال بلغات ل يعرفها أأو ل جييدها الاخجصايصالفرد
 برامج الةحث ال ي تقو هبا اجلامعات ,مفن ح اجلامعات أأن تنجظر من ادلول متويال يكفي لنرش الةحوثاجلديدة من هجة,و متويل يكفي لزتويد املكجةة ابملواد الإضافية ال ي يفرضها اإجراء حبوث بعيهنا من هجة أأخرى
 حتديد حاجات الةحث املس تقبلية معرفة طةيعة املوضوعات و املقررات ادلراس ية و الإملا بلك ما هيم الةاحثني بصفة خاصة و املس تفيدين مهنابصفة عامة,من أأجل توفري ا ألنسب هلم.
 -IIالةيئة الإلكرتونية و تأأثريها عىل الةحث العلمي
حيتل الةحث العلمي ماكان ابرزا يف تقد الهنضة العلمية وتطورها ولقد تزايد الاهامت ابلعمل والةحث العلمي منذ
بداية القرن العرشين يف خمتلف تجالت احلياة  ,ونظرا لن الةحث العلمي يعد أأمه أأوجه النشاط الفكري ذلا فقد أأولت
احلكومات واملؤسسات اخملتلفة أأمهية ابلغة يف هذا املال ,كام أأن اجلامعات واملؤسسات العامية والرتبوية تسامه بشلك
حيوي يف تشنيع الةحث العلمي ودّعه وتنش يط حركته من خالل دمع ا ألساتذة والةاحثني للتفرغ لهذه املهمة وتوفري
املس تلزمات ال ي من شاّنا الارتقاء مبس توى الةحث العلمي والاس تفادة من نتاجئه وتطةيقاته ,تتجه الةحوث العلمية
خاصة الاجامتعية والإنسانية اإىل حتديد أأو رصد مشلكة معينة وحماوةل الكشف عن أأس ةاهبا من خالل مجع املعلومات
والةياانت وحتليلها هبدف الوصول اإىل حلول مناس ةة للمشلكة املراد حلها ومما لشك فيه أأن للك ابحث مهنجه و أأدواته
ويدرته عىل حتليل الةياانت واملعلومات وتصنيفها وصول اإىل احللول املناس ةة ملشلكة ادلراسة ال ي ينبغي اخجيارها بشلك
ديي ويناعته لاتية مبا حيق ا ألصاةل والتجديد ابلإضافة اإىل املعرفة البرشية العلمية.
فقد أأدت تقنية املعلومات والتصالت ال ي شهدها العامل اإىل اإحداث حتولت جذرية يف وسائل حفظ املعلومات
وتنظميها و نرشها و هذا يف ظل الثورة املعلوماتية ال ي مست تجمتعاتنا و ال ي نتج عهنا عدة انعاكسات و تأأثريات يف
خمتلف جوانب احلياة اخملتلفة و أأمهها التطور الرسيع لتقنيات املعلومات والتصالت,اإل تعترب الانرتنت مقة هذه التطورات
واذلي يعترب فيه الةيئة الإلكرتونية ّعلية التحول حنو تجمتع املعلومات مبا يتيحه لنا من يدرات فائقة يف الاخزتان
والاسرتجاع والةث للمعلومات ,فهيي انعاكس ملا تتضمنه املعلومات و تكنولوجياهتا اخملتلفة من تغريات عىل مجمل احلياة
البرشية.
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وإالا اكنت ادلورايت الأاكدميية من أأمه الطرق لنقل الةحوث العلمية ,فاإن الةحث العلمي ميثل اإحدى مؤرشات
التقد و التطور كونه وس يةل لتحقي التجديد يف املسار احلضاري و العلمي و أأمه مؤرش يف جودة القرارات و ا ألساليب
ال ي تتخذ يف حل املشالكت املمتعية ,وهنا تمكن أأمهية الةحث العلمي اذلي تعمتده ادلول املتقدمة أكداة لوضع الس ياسات
و الإسرتاتينيات و اخلطط لتطوير براتجها  ,مس هتدفة بذكل مناط القوة وّعل عىل استامثرها و السعي لتشخيص و
عالج مناط الضعف مع وضع أأسس جديدة ملواهجة مجطلةات املمتع.
و ألننا اليو نعيش يف زمن تطغى فيه الثورة الإعالمية و املعلوماتية خاصة وحنن يف تجمتع يمتزي ابلرسعة و ادلية و
احلداثة و التجديد املس متر ,ما أأدى ابلةحث العلمي يتغري و تتغري مجطلةاته و مقوماته متاش يا والةيئة الالكرتونية أأو
التكنولوجية ال ي
ويه عةارة عن مجموعة العنارص البرشية املتفاوتة املها و الاخجصاصات و ادلرجات الوظيفية و القناعات فامي بيهنا
 ,وف منظومة اإدارية لإجناز هما حمددة ,أأي الةعد الإنساين للتطةيقات التكنولوجية اخملتلفة يف املؤسسات ,ومدى تفاعل
الإنسان و يناعته و مدى تقب ه للتغريات التكنولوجية اجلديدة.
 .1.IIمظاهر الةيئة الإلكرتوين:
تتحدد مظاهر الةيئة الإلكرتونية يف ردود فعل مجةاينة ميكن تلخصها عىل النحو ا أليت:

1

 التحدايت الفكرية و الاجامتعية و الس ياس ية و الايجصادية ,حيث شلكت تكنولوجيا احلواسب والتكنولوجيات املصاحبة لها تعقيدات عىل مس توى الةيئة الاجامتعية و الوظيفية للمنمتعات
 التنايضات و التعقيدات و الإنفصامات الإجيابية و السلةية معا الاهامت الكبري و التحمس و الاندفاع حنو هذا النوع من التكنولوجيا من يبل الةعض ,ما يقاب ه مقاومة شديدةو مس مترة أأو مجقاطعة أأحياان من يبل الةعض الآخر.
 .2.IIعالية تكنولوجيا املعلومات ابلةحث العلمي:
تربز أأمهية العالية بني تكنولوجيا املعلومات ابلةحث العلمي من خالل حتديد دواعي اس تخدا املعلومات
2
الإلكرتونية ,مما نتج عنه اس تعامل مصادر الةحث الإلكرتونية ,و ال ي حنرصها عىل الشلك التايل:

 -1ينديلني عامر اإبراه م , ,حوس ةة ( أأمتتة) املكجةات,دار املسرية,عامن,,2004,ص .114
 -2الطيب محمد عز ادلين ماكل ,دور تكنولوجيا املعلومات يف الةحث العلمي يف الايجصاد الإساليم ,مأأخول من ا ألنرتنت عرب رابط www.kantja.com
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.3.IIدواعي اس تخدا املعلومات الإلكرتونية:
 سلةيات النرش التقليدي الوريق و املمتثةل يف زايدة تاكليف اإنتاج و صناعة الورق ,و يةل املواد ا ألولية يفصناعة الورق ونتاجئها السلةية عىل الةيئة و املشالك التخزينية و املاكنية للورق ,و يابليهتا للتلف و المتزق.
 مجطلةات الةاحث املعارص يف رسعة احلصول عىل املعلومات ,و لكل بغرض اإجناز أأعامهل الةحثية ال ي مل تعدحتمتل التأأخري.
 يدرة احلواسيب و ا ألهجزة و ا ألدوات املرتةطة هبا يف الس يطرة عىل الُك الهائل و املزتايد من املعلومات و ختزيهناو معاجلهتا بشلك يسهل ّعلية اسرتجاعها
 ادلية يف احلصول عىل املعلومات احملوس ةة ,دلرجة أأن احلواسيب ل تعاين من الإرهاق و التعب عند اس تخداهمالفرتات طويةل و مجكررة مقارنة ابلإرهاق اذلي يعانيه الإنسان اذلي يفتش و يةحث عن املعلومات.
 .4.IIمصادر املعلومات الإلكرتونية:
تنقسم مصادر املعلومات الإلكرتونية اإىل عدة أأنواع ويه:
أأ -مصادر املعلومات حسب الوسط املس تخد  :و تمتثل يف ا أليراص الصلةة ,املرنة ,اذلاكرة املكجزنة....
ب -مصادر املعلومات حسب التغطية املوضوعية :و تمتثل يف مصادر الشامةل خملتلف أأنواع املوضوعات سواء
اكنت مصادر مجخصصة شامةل أأو مصادر مجخصصة دييقة.
ج -مصادر املعلومات حسب نقاط ا إلاتحة و طرق الوصول اإىل املعلومات :و تمتثل يف يواعد الةياانت ادلاخلية
أأو احمللية ,الش ةاكت احمللية و القطاعية املتخصصة و الوطنية ,الش ةاكت ا إليلميية و الواسعة.
د -مصادر املعلومات حسب هجات التنهزي :و يه تمتثل يف مصادر التجارية ,مصادر مؤسسات غري مرحبة
ه -مصادر املعلومات حسب نوع يواعد الةياانت الإلكرتونية :و تشمل القواعد الةةليوغرافية ,يواعد النصوص
الاكمةل ,القواعد املرجعية ,القواعد الإحصائية ,يواعد ا أليراص و النظم مجعددة الوسائط.
 .5.IIخدمات املعلومات الإلكرتونية
تنحرص مجموعة اخلدمات ال ي تقدهما املعلومات الإلكرتونية يف النقاط التالية:
 خدمات الةحث يف الفهارس و الةةليوجرافيا الإلكرتونية احمللية و ادلولية. خدمات الةحث يف يواعد الةياانت الإلكرتونية العاملية و احمللية  ,يف شلك نصوص اكمةل و مس تخلصات.....المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

دور املكتبات االلكرتونية يف تعزيز جودة البحث العلمي .....بوثلجة احلاجة//بوثلجة عالية

 خدمات الإحاطة اجلارية و الةث الاصطفايئ. خدمات مكجةة الربامج ( التعلميية). .6.IIصعوبة احلصول عىل مصادر املعلومات الإلكرتونية
تواجه الةاحثني العديد من الصعوابت و املشالك يف كيفية التعامل مع التكنولوجيا احلديثة من أأمهها:

1

 توسع سوق املنافسة يف هذا املال نتيجة كرثة بناء موايع جديدة عىل الانرتنت. يؤثر التشابه و التقارب يف اخجيار ا ألسامء و الرموز املتعلقة بعناوين املويع عىل الانرتنت اإىل اإحداث مشالك وصعوابت عند الاس تخدا أأو ادلخول اإىل موايع مغايرة و فشل املس تخد يف الوصول اإىل املويع املنشود.
 صعوبة التعامل مع الشلك الالكرتوين ملصادر املعلومات خاصة عىل مس توى الفهارس ,التصنيف,التكش يف,الزتويد و كيفية الس يطرة علهيا.
 مشالك الاستشهادات املرجعية للمصادر الالكرتونية. صعوبة حتويل الشلك الالكرتوين للمعلومات اإىل الشلك التقليدي الوريق لغرض تنايلها أأو التعلي و التأأشريعلهيا.
 الافجقار اإىل املعايري و املقاييس املوحدة للتعامل مع املصادر الالكرتونية. ضعف الةنية التحتية يف املكجةات و مراكز الةحوث و املعلومات ا ألخرى,و ينطة لكل عىل ا ألهجزة و املعداتو الربتجيات الفعاةل ,و كذا ش ةاكت و تقنيات التصال وينترش هذا الرتاجع و الضعف خاصة دلى ادلول العربية و
النامية.
 مشالك مجعلقة حبقوق التأأليف و صعوبة او اإساءة التعامل مع نقل و ايجةاس املعلومات.رمغ لك هذه الصعوابت و املشالك ال ي تقف أأما الةاحثني و املهمتني ,تةقى تكنولوجية املعلومات عامل همم و
فعال يف تجال الةحث العلمي ,متاش يا و تطورات و التحولت ال ي تعرفها تجمتعات العامل.
 -IIIوايع املكجةات اجلامعية داخل الةيئة الالكرتونية
أأدت التطورات و التغريات الرسيعة لوسائل و تقنيات الإعال و التصال ,وكذا التحولت و التغريات يف تجال
خدمات املكجةات و املعلومات اإىل تطوير املكجةات لتصةح ش ةاكت معلومات مجطورة يادرة عىل التعامل و التفاعل مع
مصادر املعلومات اخملتلفة  ,فقد برزت خالل هذه الفرتة نوع جديد من املكجةات تعرف ابملكجةات الالكرتونية مع مطلع
التسعينات من القرن املايض و ال ي تعترب نتيجة حمتية لتطور املعلومات و التصال ,و ال ي أأدت بدورها اإىل اإحداث
حتولت جذرية يف وسائل حفظ املعلومات و معاجلهتا و تصنيفها ,كام أأدت اإىل تغيري يف أأشاكل تنظ م املعلومات و
تةادلها ,وال ي تعود ابلفائدة يف تجال تقدمي خدمات معلوماتية مناس ةة و مجطورة للمس تفدين ,كام أأن التقنيات املعمتدة فهيا

 -1أأاب اخليل عةد الوهاب ,املكجةات الرمقية بني النظرية و التطةي  ,ندوة املكجةات الرمقية الوايع و تطلعات املس تقبل ,مكجةة املكل عةد العزيز ,الرايض ,2003 ,ص.27
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توفر بيئة مالمئة للتعامل مع مصادر املعلومات عىل اخجالف أأشاكلها ,و ربط هذه املصادر حتت بوابة املكجةة الالكرتونية
ووضعها حتت بنية تاكملية واحدة سوف يوفر بيئة ّعل أأفضل مشولية و دية.
 .1. III.تعريف املكجةة الإلكرتونية
تعترب التطورات و التحولت ال ي عرفهتا تجمتعات العامل سواء اكنت تقنية أأو ايجصادية ,اإىل اإحداث تغريات جذرية
داخل الوعاء ا ألسايس حلفظ املعلومات,كام أأن ظهور تجمتع املعلومات و ما يصاحبه من وسائل الإعال املتعدد و ابتاكر
وسائط جديدة يف اخزتان املعلومات ,وكذا التطور الواحض داخل املكجةات و التحولت املتالحقة من املمتع الوريق
التقليدي اإىل تجمتع رمقي هيدف اإىل مواكةة هذه التطورات و اعامتد خمتلف تكنولوجيا املعلومات يف تقدمي خدمات بوعي و
اإدراك و فهم لطةيعة هذه الوسائل و طرق التعايش معها ,و ال ي متكن املس تفيد من الوصول اإلهيا بطريقة سهةل و برسعة
أأيامن اكن مويع هذه املعلومات ,لهذا فقد أأصةحت املكجةات اليو تقرتب من منولج ممزي للمكجةات ,و هو منولج أأشار اإليه
"لنكسرت" يمتثل يف وجود مكجةات املس تقبل العظمية ,ال ي تتكون من غرفة صغرية لات مساحة  10أأيدا مربع ,حتتوي
1
بداخلها منفذ اإلكرتوين و معدات التوصيل السليك ,كام تعمتد عىل الوسائل الإلكرتونية للوصول اإىل املعلومات.
رمغ هذه التطورات اإل أأنه ل يوجد مفهو واحض و شامل حيدد مفهو املكجةة الإلكرتونية ,فقد تعددت املفاه م
اخلاصة هبا يف ا ألدبيات املرتةطة بعمل املكجةات و تقنية املعلومات ,حيث وردت مصطلحات خمتلفة تشري اإىل املكجةات
ال ي تمتزي ابلس تعامل الواسع لتقنيات املعلومات و التصال و اس تخدا النظم املتطورة يف ختزين املعلومات و اسرتجاعها
و بهثا للطلةة و الةاحثني و كذا املستنفدين مهنا اكملكجةة الرمقية ,املكجةة الافرتاضية  ,املكجةة املهيربة أأو املهننة ,مكجةة بال
جدران...
لهذا وردت عدة تعريفات حول املكجةة الإلكرتونية نذكر مهنا:
تعرف املكجةة الإلكرتونية عىل أأّنا عةارة عن مجموعة من املصادر الإلكرتونية و التسهيالت الفنية املرتةطة ابإنتاج و
حبث املعلومات و اس تخداهما ,و منه تصةح املكجةات امجداد و تطويرا لنظم اخزتان و اسرتجاع املعلومات ال ي تعاجل
2
الةياانت الرمقية يف أأي وس يط (نص ,صور ,صوت )...و املتاحة عىل ش ةاكت موزعة.
كام يعرفها "الرسحيي حسن و الرسحيي مىن" عىل أأّنا املكجةة ال ي حتتوي عىل مك هائل من املصادر الإلكرتونية
اك أليراص ,و ترتةط بقواعد و بنوك املعلومات بشلك الكرتوين و تشلك املواد الإلكرتونية معظم حمتوايهتا و لكن يوجد
3
بني حمتوايهتا بعض املصادر و لكهنا ل تشلك اجلزء الغالب.
 -1اإبراه م السعيد مربوك,املكجةات اجلامعية و حتدايت تجمتع املعلومات ,دار الوفاء,الإسكندرية,2009,ص .134
 -2اإبراه م السعيد مربوك ,مرجع ساب ,ص.144
 -3الرسحيي حسن و الرسحيي مىن,النرش الإلكرتوين,دراسة لةعض يضااي ادلورايت الإلكرتونية يف املكجةات الأاكدميية,دراسات عربية يف املكجةات و عمل املعلومات,مج ,6العدد ,2
 2001ص.28
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يعرفها "ينديلني عامر اإبراه م" عىل أأّنا عةارة عن مجموعة العنارص البرشية املتفاوتة املها و الاخجصاصات و
ادلرجات الوظيفية و القناعات و الكفاءات العلمية املتفاعةل فامي بيهنا ,وف منظومة اإدارية لإجناز هما حمددة ,أأي أأّنا الةعد
الإنساين للتطةيقات التكنولوجية اخملتلفة يف املؤسسات ,وتفاعل الإنسان و يناعته و مدى تقب ه للتغيريات التكنولوجية
1
اجلديدة.
و فامي ييل حتديد املفاه م املرتةطة هبذا املصطلح:
أأ -املكجةة املهيربة أأو املهننة :ويه املكجةات ال ي تمتزي بنصوص فائقة الرسعة  ,كام تشمل مجموعة من الوسائط (
اكلصور ,ا ألصوات  ,ا ألشاكل ,اجلداول).......,
ب -املكجةة الافرتاضية :صنف املؤسسة الوطنية للعلو و مجعية املكجةات الةحثية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية
هذا املصطلح مضن مرادفات املكجةات الرمقية ,ويه تشري اإىل املكجةة ال ي توفر مداخل أأو نقاط وصول اإىل املعلومات
2
الرمقية ,ابس تخدا ش ةكة الانرتنت العاملية.
ج -املكجةة الرمقية :و يه املكجةة ال ي تشلك مصادر معلوماهتا الرمقية حمتوايهتا لكها,و تشرتط وجود أأدوات ربط و
لغات نص و اإىل ش ةكة و بروتوكول ربط.
د -مكجةة بال حدود :و يه املكجةة ال ي حتتوي عىل مصادر معلومات إالكرتونيا و رمقية ول حتتاج اإىل مبىن.
رمغ تعدد املصطلحات املرتةطة و املتداخةل ابملكجةات الإلكرتونية اإل أأن موضوع هذه املداخةل ينصب حول
املكجةات الإلكرتونية كوّنا أأكرث املصطلحات اس تخداما ,فهيي تعرف عىل مجموعة من املقجنيات مجوافرة عىل وسائط رمقية,
3
حبيث تس تخد التقنية يف ّعلية اإاتحة هذه املموعة اإىل فئة املس تفدين.
و ليك تتنسد املكجةة الإلكرتونية عىل أأرض الوايع لبد من توفري مجموعة من املكوانت و الاحجياجات ال ي تسامه
4
بشلك مبارش أأو غري مبارش يف اإنشاهئا ويه عىل النحو الآيت:
أأ -احجياجات يانونية و التنظميية :و تمتثل يف حتويل املواد النصية من تقارير و حبوث و مقالت ,....و
غريها من النصوص اإىل أأشاكل ميكن الإطالع علهيا أأليا ,مع احلصول عىل اإلن من صاحهبا وف ما تنص عليه يوانني
الطةع و امحلاية الفكرية ,مع حتديد احلقوق و الواجبات للك هيئة و مؤسسة.
 -1ينديلني عامر اإبراه م ,حوس ةة ( أأمتتة) املكجةات,دار املسرية,عامن ,2004,ص .114
 -2الرسحيي حسن و الرسحيي مىن ,مرجع ساب ,ص.199
 -3العيل عيل ,املكجةة الالكرتونية ,ماهيهتا و مس تقبلها ,ندوة املكجةات الرمقية الوايع و تطلعات املس تقبل,مكجةة املكل عةد العزيز,2003 ,ص .278
4
-R. Khand & R.Wilensky ; A Framework for distributed digital Object services, corporation for national research initiatives, May
2005.
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ب -احجياجات ا ألهجزة الالكرتونية :و تمتثل يف ا ألهجزة التقنية اخلاصة بتحويل املعلومات املتوفرة عىل شلك
تقليدي وريق اإىل شلك رمقي من أأهجزة الإعال الآيل و التصالت.
ج -احجياجات برشية :و تمتثل يف الفئة البرشية املؤهةل و يادرة عىل التعامل مع ا ألهجزة التقنية احلديثة ماداي و
فكراي.
د -احجياجات مالية :و تمتثل يف مقدر مايل جتس يد املرشوع عىل أأرض الوايع.
ه -احجياجات خاصة ابلربتجيات :و تمتثل يف الربامج و بروتوكولت الربط و اسرتجاع املعلومات.
 .2.IIIممزيات املكجةة الإلكرتونية
حتظى املكجةة الالكرتونية بعدة مزااي جعلهتا تمتزي عن املكجةة التقليدية الوريية ومن أأمه ممزياهتا ال ي وردت يف عدة
دراسات نذكر مهنا:
 وصول املكجةة الالكرتونية اإىل املس تفيد أأيامن اكن. اس تخدا أأهجزة احلاسب الآيل و يدراته عىل ّعلية الةحث و التصفح. توفر املعلومات يف أأي ويت. سهوةل حتديث املعلومات و اسرتجاعها. اإماكنية مشاركة امجليع ابملعلومات.2
 اإماكنية اإجياد أأشاكل جديدة من املعلومات. اإماكنية تقليل التاكليف املادية. تتيح النظم الرمقية اإماكنية الاس تخدا الفعال للمصادر املكجةية من خالل ختزين مك هائل من املعطياتواسرتجاعها و الإطالع علهيا برسعة.
3
 الإيالع من احلنم احملسوس لتخزين املعلومات بشلك فعال.1

 .3.IIIوظائف املكجةات الإلكرتونية
تعمل املكجةة الإلكرتونية عىل حتقي عدة وظائف أأساس ية و لكل وفقا ألحد تقارير رشكة سن ميكرو سيس متز
و املمتثةل يف:4

 -1الهوش أأبو بكر ,التحول من النرش التقليدي اإىل النرش الالكرتوين ,عامل املعلومات و املكجةات و النرش  ,دار الرشوق ,مج ,2العدد  ,2001 ,2ص.32
 -2زاهر الغريب ,المكةيوتر و الانرتنت يف التعل م خطوة خطوة ,دار القمل ,الكويت ,1999 ,ص .406
 -3العيل عيل,املكجةة الالكرتونية ,مرجع ساب ,ص.282
-Sun Microsystems, Digital Technology Trends, Avalable ,2002 ; at :http://www.sun.com/produets-n-
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 اإجناز وظائف املكجةة التقليدية بشلك اإلكرتوين. الاصطفاء و الزتويد :ويمت لكل عن طري اخجيار املواد و رمقتهنا أأو حتويلها من الشلك التقليدي اإىل شلكالرمقي.
 التنظ م و التعيني :لك ما وراء الةياانت من معلومات وريية للك وثيقة تضاف اإىل املموعة. التكش يف و الاخزتان  :و يمتثل يف تكش يف لك الواثئ و ما وراء الةياانت و اخزتاّنا ,هبدف تفعيل ّعلياتالةحث و الاسرتجاع.
 املس تودع الرئييس :فهو ميثل يلب املكجةة و يشمل لك الواثئ و ما وراء الةياانت و الكشافات ال ي يمتاإعدادها يف ا ألساس للةحث و الاسرتجاع.
 الةحث و الاسرتجاع :و ميثل واهجة املكجةة ال ي يمت الاس تفادة مهنا من يبل املس تفدين ,من خالل التصفح والةحث و الاسرتجاع و اس تعراض حمتوايت املكجةة الرمقية.
 مويع املكجةة الرمقية :و يمتثل يف احلاسب النادل اذلي يس تضيف مجموعة املكجةة الرمقية ,و يقو بعرض هذهاملموعة للمس تفدين يف شلك صفحة رئيس ية ملوايع عنكبوتية ,وهنا ابإماكن املس تفيد اخجيار الرابط املناسب يف هذه
الصفحة لالنتقال اإىل الواهجة اخلاصة ابلةحث و الاسرتجاع .
 الربط الش ةيك :وليك تتحق ّعلية الاسرتجاع عىل اخلط املةارش وجب توفري الانرتنت ,كام أأن الوصول اإلهيايتطلب توفري الانرتنت.
 اإدارة النظا الآيل :هتمت ابإدارة النظا و تشغي ه و التدريب عليه و اإعداد الاحصائيات اخلاصة به و اإاتحةاخلدمات يف شلك اإلكرتوين و مجابعة تطويرها حىت تتناسب مع مجطلةات املس تفيد من خالل التعاون مع اإدارة املكجةات
ا ألخرى.
 مكجةة الربامج :ويه املسؤوةل عن اخجيار مجموعة من الربامج اخلاصة ابحلاسب الآيل و ايجناهئا و اإاتحهتا ,تتكونهذه الربامج من الربامج الإلكرتونية ال ي متتلكها املكجةة عىل شلك أأيراص مضغوطة  CDأأو مجاحة عىل ش ةكة
الانرتنت كام تعمل عىل توفري مجموعة من اخلدمات املعلوماتية و اخلدمات التعلميية و توفري التنهزيات الالزمة لتشغيل
الربامج داخل املكجةة أأو تفعيلها عىل مس توى موايعها عىل الويب.
 .4.IIIمراحل الانتقال من املكجةة الوريية اإىل املكجةة الإلكرتونية
تمت ّعلية التحول من املكجةة الوريية التقليدية اإىل املكجةة الإلكرتونية عن طري التدرج من مرحةل اإىل أأخرى ,و
منه سوف نوحض هذه املراحل ابخجصار.1:
 -1ميخائيل موريس,النظم الرمقية و اإسهاماهتا يف الهنوض خبدمات املكجةات املتخصصة,تجةل مكجةة املكل فهد الوطنية ,مج,6العدد  ,2001 ,2ص 143
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أأول :مرحةل تكثيف اجلهود لإعداد ش ةكة يادرة عىل تغطية نشاطات املكجةة املكونة من أأهجزة الإعال الآيل,
تنظ م كيفية التعامل معها  ,توفري خاد ش ةكة عاةل ا ألداء يمت تشغيلها بربتجيات منتقاة تربط لحقا ابلوظائف ا ألساس ية
للمكجةة من اإعارة و تزويد ,فهارس أآلية لالتصال املةارش  ,و التعامل مع يواعد املعلومات داخل املكجةة و خارهجا,مع
التكوين اجليد للمكجتبني الفنيني و الارتقاء مبس توايت أأداءمه ,الزتويد بنخةة من مصادر املعلومات الالكرتونية للتحق
من فاعلية أأداء النظا يف مرحلته التنريبية.
اثنيا :يمت يف املرحةل الثانية الرتكزي عىل مواطن الضعف ال ي يد تظهر خالل مرحةل تطةي اإجنازات املرحةل ا ألوىل,
مث عالهجا مع الزتويد بعدد اإضايف من مصادر املعلومات الالكرتونية املقرر تزويد املكجةة هبا يف تكل املدة ,تلهيا مرحةل
التق م ادلوري ادليي للخدمة من مجيع جوانهبا.
اثلثا :يمت يف هذه املرحةل ربط املكجةة ابملكجةات و مراكز املعلومات املناظرة لها عىل املس توى احمليل و ادلويل ,كام
يمت يف هذه املرحةل تطوير شامل للنظا اذلي يضم العنارص التالية:
الةدء يف تق م خدمات املكجةة الالكرتونية.
تمنية مصادر املعلومات عىل نطاق أأوسع.
احلفظ الآيل ل ألوعية الإلكرتونية مع حفظ حمتوايهتا.
توجيه املكجةة الإلكرتونية حنو تقدمي اخلدمات.
أأما ابلنس ةة لدلول العربية فان الانتقال من املرحةل الوريية اإىل الرمقية يعترب حتدي كةري مل يمت الانهتاء منه أأو ختطيه
و معاجلته حىت حلد الآن ,مما نتج عنه انعاكسات سلةية يف تطوير الةحث العلمي اذلي تعد فيه املكجةات ّعوما عامده,
ترجع أأس ةاب لكل اإىل عدة عوامل مثل :
 غياب الةنية التحتية املطلوبة من أأهجزة و برتجيات سواء داخل املكجةة أأو عىل مس توى الةدل لكه. عياب املؤسسات و اجلهات املعنية يف متويل املرشوع و تقدمي تلكفجه بشلك مبارش . مشلكة اللغة ال ي تواهجها يف ّعلية الانتقال و يف صعوبة التعامل معها ,ل إالشارة فان ادلول العربية حلد الآنمازالت مس هتلكة للمعلومة و لك ما هل عالية بتقنيات املعلومات ,ابلإضافة اإىل أأمهية الربامج املفجوحة املتاحة لتنظ م
1
املكجةات الالكرتونية بلكفة منخفضة ,اإل أأن غالةية هذه الربامج مل تعرب بعد.

 ar. Wikipedia.org/wiki/ -1مكجةات -رمقية-62k
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 عد مواكةة التطورات واس تغالل الواسع لوسائل و تقنيات املعلومات العالية اجلودة ,اإل جند غالةية ادلول العربيةتعمتد عىل نظا الانرتنت عرب الهاتف مع تدين عدد املس تفدين مهنا بسبب عد توافر الانرتنت و سهوةل
اس تخدمه,ابلإضافة عد احجواء الش ةكة عىل معلومات لات مس توى عايل ,مما ينعكس سلةا عىل مس توى الةحوث
العلمية املعمتدة علهيا ,وهنا تمكن أأمهية تبين فكرة املكجةة الالكرتونية واعامتدها ل إاليفاء مبتطلةات املس تفدين بأأكرث ا ألشاكل
1
التفاعلية املمكنة.
 حمدودية الفئة العامةل يف املكجةات و مراكز املعلومات العربية ,مع يةل ادلورات التكوينية و التدريبية عىل وسائلالعمل احلديثة و املتطورة .
 غياب وحدة املرجعية املسؤوةل عن تطويره ,فهيي ختضع لسلطات وصاية خمتلفة تتوزع بني وزارات التعل مالعايل و الرتبية و الثقافة هذا ابلنس ةة للمكجةات العامة  ,أأما املكجةات املتخصصة فجتوزع حسب مؤسساهتا اخملتلفة  ,مما
يننر عنه تنوع املرجعيات يف ظل بريويراطية مسترشية تزيد من توسع املشلكة.
خامتة
حتتل املكجةات اجلامعية ماكان ابرزا و دورا فعال يف تطوير الةحث العلمي يف ظل الةيئة الالكرتونية ,رمغ لك
التطورات و التغريات احلاصةل فهيا ابعتةارها حمتية رضورية للك ابحث ,اإل تعترب التطورات ال ي تعرفها املكجةات يف
الةيئة الإلكرتونية أأمر رضوري يامتىش و مجطلةات هذه الةيئة من أأجل ضامن أأمهيهتا و دورها و تفعيل خدماهتا و جعلها
يف أأعىل املس توايت ,رمغ لك الصعوابت و التحدايت ال ي تواهجها يف الةيئة الالكرتونية ,وليك يتحق وجود مكجةة
2
الكرتونية ل بد من مراعاة عدة جوانب نذكر مهنا:
 تسوي خدماهتا يف يطاعات املؤسسة لكها. تق م املكجةة من حيث مدى حتقي أأهدافها و حمتوايهتا ,خدماهتا و مس توى جودهتا ,جحم الاس تفادة مهنا ,بعدةمرور مدة عن تشغيلها للحُك عىل مدى تطورها.
 الرتكزي عىل فئة املس تخدمني ومساعدهتم يف هجودمه لمتيزي ا ألفضل من هذه املموعات. توثي املكجةة الالكرتونية حبيث يصدر عهنا وصف مكجوب يشمل أأهدافها و حمتوايهتا و اإجراءاهتا وخدماهتا,و ألن ّعلية التوثي ّعلية مس مترة تةد أأ مع بداية املرشوع ,ولكن ل تنهتيي مع ّنايته بل تةقى مالزمة للمكجةة طول
مدة ّعلها و تشغيلها ,حيث توصلت هذه مداخةل اإىل تقدمي مجموعة من النتاجئ أأمهها:
- http://www.nla.gov.au/initiatives/servicetypes.html.
- Hong Xie, Evaluation of digital libraries,2006,pp 433-552.
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 تبين تعريفا اصطالحيا يتضمن العنارص الفارية يف حتديد أأبعاد مفهو املكجةة الالكرتونية و مفاه م املتقاربة معها. غياب التخطيط احملُك و الربامج التنفيذية ملرشوع املكجةات الالكرتونية  ,وضعف مس توى تأأهيل و تدريبالعاملني هبا.
 تبين هيئات و مؤسسات وطنية و جتارية فكرة تنظ م مرشوع املكجةات الالكرتونية مع توفري تاكليفه املاليةتعد أأوىل مقومات جناح املرشوع.
 بد أأ مرشوع املكجةات الالكرتونية يف العامل العريب يف اإطار تطةيقي و ممارسات مس تقةل ,حبيث ينقص فهياالتنظ م و التنس ي عىل املس توى الوطين  ,كوّنا مجأأثرة ابملفهو اجلزيئ السائد لها و املمتثل يف رمقنة مصادر املعلومات.
وكتوصيات ميكن طرهحا حول هذه ادلراسة:
 تنظ م مؤمترات و اجامتعات و حوارات دولية ملنايشة ا ألوضاع الراهنة لوايع املكجةات العربية  ,وطرح
أأفضل التوصيات و الامنلج و ايرتاهحا للمسؤولني هبدف تطوير املكجةات العربية و الوطنية.
 تقدمي المتويل الشامل دلمع املكجةات.
 ربط املكجةات العربية مع املكجةات العاملية مما س يتيح الفرصة يف اإماكنية املشاركة يف املوارد  ,مع خل
بيئة تعلميية و ثقافية مالمئة.
 تدريس تكنولوجيا املعلومات و هماراهتا ا ألساس ية عةل مس توى املدارس و الثانوايت .
 تشنيع الةحوث التطةيقية لتطوير نظم و برتجيات تتالمئ و املتطلةات احمللية و توافقها مع املعايري ادلولية.
 اإعداد الربتجيات املناس ةة ألمتتة أأعامل املكجةة و خاصة موضوع اسرتجاع املعلومات.
 دمع التصال ادلويل بش ةكة الانرتنت.
 تأأمني صيانة الربتجيات و الش ةاكت و التنهزيات الالكرتونية و تطويرها.
 وضع حمرك حبث يساعد مس تخديم املكجةة يف العثور بسهوةل و رسعة عىل املعلومات ال ي يةحثون عهنا.
 اإاتحة الانرتنت تجاان للطلةة و الةاحثني و املهمتني يف خمتلف املالت مما يتيح أأكرب اإفادة من مصادر
املعلومات الالكرتونية.
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 سيد نوال.………………… د.اسرتاتيجيات التدريس وفق مناهج اجليل الثاني من املقاربة بالكفاءات
اسرتاتيجيات التدريس وفق مناهج اجليل الثاني من املقاربة بالكفاءات كما يدركها معلمي التعليم االبتدائي
دراسة ميدانية ببعض املؤسسات التعليمية االبتدائية اجلزائرية

Teaching strategies according to the curricula of the second generation
approach with competencies as perceived by primary education teachers
(A field study in som Algerian primary educational institution)
 سيد نوال.د

- جامعة مولود معمري تزيي وزو – اجلزائر
:امللخص
هتدف ادلراسة احلالية اإىل التعرف عىل درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات التدريس وف مناجه اجليل
) فقرة موزعة عىل ثالثة33(  ولتحقي هذا الهدف مصمت الةاحثة استبانة مجكونة من،الثاين من املقاربة ابلكفاءات
وطةقت ا ألداة عىل عينة تكونت من،) اإسرتاتينية التعمل التعاوين،اإسرتاتينية املنايشة،أأبعاد(اإسرتاتينية حل املشالكت
:  وبعد التحليل الإحصايئ للةياانت توصلت ادلراسة اإىل النتاجئ التالية،) معمل و معلمة التعل م الابتدايئ54(
درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات حل املشالكت وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات.ضعيفة
.درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات املنايشة وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات مجوسطة.درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات التعمل التعاوين وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات ضعيفةSummary
The current study aims to identify the degree of primary education teachers possession
of teachching strategies according to the curricula of the second generation of
competencies approach, and to achieve this goal the questionnaire consisting of (33)
paragraphs distributed on three dimensions ( problem solving strategy, discussion
strategy, cooperative learning strategy) and applied the tool on a sample consisted of
(54) primary and female teachers, and
after the statiscal analysis of the data, the study reached the following results:
-The degree of primary education teachers acquisition of problem solving strategies
according to the curricula of the second generation of the approach with weak
competencies.
- The degree to which primary education teachers possess discussion strategies according
to the curricula of the second generation of the approach with moderate competencies.
- The degree that primary education teachers possess cooperative learning strategies
according to the curricula of the second generation of the approach with weak
competencies.
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املقدمة
تضفي التغريات العاملية املتسارعة يف طةيعععععععععععة احلياة املعارصة ،اإىل اإععادة النظعر يف النظعا التعلميعي و نعواجت العتعمل
املس هتدفة ،فقعد ععاد التفكعري يق اإنسعان جديعد يفكعر و حيلعل ،و يطةع  ،و يةعدي ر أأيعه يف العديعد معن يضعااي املمتعع و
احجياجاته ،و لبد أأن تتغري النظرة اإىل طةيعة املتعمل ،و كذكل اإىل طةيعة العملية التعلميية ،و دور املعمل و طةيععة املهنعاج
ادلرايس ،و خاصة بعد أأن تغري الهدف من الرتبيعة احلديثعة معن حتصعيل املعرفعة اإىل تمنيعة القعدرة ععىل الوصعول اإلهيعا معن
مصادر خمتلفة ،و ذلكل مل تعد وظيفة التعمل يف الرتبية اجلديعدة مصعورة ععىل تلةيعة الاحجياجعات الاجامتعيعة ،و املطالعب
الفردية ،بل جتاوزهتا اإىل النوايح الوجدانية و ا ألخاليية ،و اكتساب الإنسان القدرة عىل حتقي لاته.
لهذا لبد للنظا التعلميي أأن يمني التفكري الاجيايب ،و تعمي املشاركة من خعالل ا ألنشعطة و التطةيقعات العمليعـة و اإدارة
احلعوارات و النقاشععات يف عرصع التنريععب و الاس تكشععاف العلمععي ،و الععتعمل مععن خععالل التنربععة ،و الاس تكشععاف و
الاس تنجاج و تقيص املعلومات و احلقعائ العلميعة و تمنيعة التفكعري عنعد التالميعذ ،ومعرفعة حاجععععععععععععععععات التالميعذ و
يدراتععععععععععععععهم و اجتاهاهتم و طرائععععععععععع تفكريمه و تعلمهم  ،هذا ا ألمر يتطلب رضورة أأن حيافظ املعمل عىل مس توى
مججععدد مععن املعلومععات و املهععارات و الاجتاهععات احلديثععة يف اس عرتاتينيات التعلعع م و تقنياتععه ،و لكل ابس ع تخدا لك
ا ألساليب احلديثة مع الرتكزي عىل التقنيات املتطورة يف التعل م.
 – 1اإشاكلية ادلراسة:
تعد همنة التعل م همنة سامية و رساةل مقدسة ،ألّنا تتطلعب معن املععمل ّععال مجواصعال و همعارات خاصعة ،و خلقعا يوميعا
ينبث من الشعور العمي ابملسؤولية حنو الفرد املعتعمل ،و أأهعداف املمتعع ،فعاملعمل يعدوة حسع نة لتالميعذه يف ا ألخعالق و
التحصيل العلمي ،و ل يقجرص أأثر املعمل يف تالميذه عىل مادتعه العلميعة و اإمنعا بقميعه و اجتاهاتعه و سعلوكه حبيعث يعنعكس
لكل لكه عىل أأفعاهل و ترصفاته ال ي رسعان ما تنجقل اإىل تالميذه ،ابعتةعاره القعدوة و المنعولج اذلي حيتعذي بعه ،اإن همنعة
التعل م لها دس تورها ا ألخاليق اذلي ينبع من الإطار ا ألخاليق العا يف املمتع ،و يتضمن املسؤوليات ا ألخالييعة الع ي تقعو
علهيا ممارسة املهنة و املفروض أأن يرتةط هبا مجيع املعلمني و يمتسكون هبا ،و يه همنة سامية ألّنا تتطلب من املعمل ّععال
مجواصال ،و همارات خاصة ،و خل يوميا ينبث من الشعور العمي ابملسؤولية حنو الفرد املتعمل و أأهداف املمتعع ،فعاملعمل
يدوة حس نة لطلةته فعععععي ا ألخـالق و التحصيل العلمعي ،ذلكل لبعد أأن يكعون الشعخص اذلي ميارسعها مجصعفا بأأفضعل
الصفــات و املمزيات ،و يكون لا أأف واسع ،و خلع يعععععععومي و يه همنعة تتطلعب معن أأحصاهبعا علعام و همعارة و شععورا
اب ألمانة و الزتاما ابملسؤولية جتاه املتعمل ولكل لتحقي أأهداف املمتــــع و طموحععععععاتـه ( أأمحد دينا عىل .1)2007 ،فجعوفر
املعمل الكفء و الارتقاء مبس توى همنة التعل م سوف يزيد من فاعلية النظعا الرتبعوي و يسعامه يف حتقيع نوعيعة مسع تقبل
ا ألجيــــال من هذا املنط فقد أأصةح دور املعمل يف ضل التطعورات التكنولوجيعة نقطعة الانطعالق و جحعر الزاويعة يف أأي
اإصالح تربوي ،فلكام ارتفع مس تواه املهين و اتسعت اهامتماته الفكرية و الثقافية ارتفع مس توى أأدائعه يف ّعع ه مبعا يعنعكس
ابلرضععورة علعععععععععى مسع توى العمليععة التعلمييععـة بصععفة عامععة ،و عععىل مسع توى الاجنععاز دلى التالميععذ و حتقيع النجععاح
املدريس املطلوب بصفة خاصة ،و يف ضوء الاجتاهات الرتبويعة املععارصة و ظهعور أأمنعاط و طعرق جديعدة تسع تخد يف
1

أأمحد دينا عيل :2007،الاعامتد املهين للمعمل يف ضوء خربات بعض ادلول املتقدمة ،الإسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة.
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التدريس ،يتضح احلاجة اإىل تغيري يف أأدوار املعمل املس تقبلية ،و ابلتايل اإعادة النظر يف برامج اإعداده و تدريةعه ععىل ضعوء
أأدوار و التحدايت املعارصة ،حىت يس تطيع أأن حيق نس ةة معينة من جودة التعل م.
و اس تجابة اإىل التغريات التكنولوجيعة و يف ضعل الزتايعد املععريف الرسعيع اذلي يواجعه املنعاجه أأصعةح هنعاك رضورة حمتيعة
لالرتقاء جبودة التعل م والتعمل ،ول يكون لكل اإل عن طريع الإصعالح الرتبعوي،و اجلزائعر كغريهعا معن دول الععامل يامعت
ابإصالح يف املناجه ادلراس ية منذ س نة  2004 /2003و ال ي اختذت املقاربة ابلكفاءات مهننية تعلميية لها ،حيعث هتعدف
اإىل المنو ابلتلميذ انطاليا من تصوراته املس ةقة أأي القبلية و الوصول للكفاءات املرجوة مبراعاة احجياجاتعه و رغةاتعه يف لك
مس توى من خالل جع ه حمور العملية التعلميية ،و أأخر معا يعمتعد يف املنظومعة الرتبويعة اجلزائريعة منعاجه اجليعل الثعاين معن
املقاربة ابلكفاءات مع ادلخول املدريس ،2017 / 2016بعدء ابلسع نتني ا ألوىل و الثانيعة معن الطعور الابتعدايئ ابعتةعارهام
الركزية الرئيس ية لةناء الهر الرتبوي و كذكل السع نة ا ألوىل مجوسعط مكعرحةل أأوىل ،ععىل أأّنعا تتواصعل اإىل غايعة  2019و
يعمم عىل ابيق املسع توايت و ا ألطعوار التعلمييعة ،حيعث تقعو ععىل مبعد أأ " املقاربعة الشعامةل " الع ي تركعز ععىل اسع تخدا
املوضوع نفسه يف أأنشطة خمتلفة و وفقا خلصوصيات لك نشاط ،كام أأّنا تدفع املتعمل اإىل اكتساب كفاءات ،كام أأّنا هتدف
اإىل نقل املتعمل من اكتساب املعارف عن طري احلفظ و الاسرتجاع اإىل التفكري و التحليل و اإبداء الر أأي و النقعد ،أأي "
ترتيععب ا ألفععاكر والتحليععل و الاسع تنجاج " يف ا ألنشععطة التعلمييععة بطريقععـة ختععععععععععععدمه يف حععععععععععياته املس تقبليعععععععععة و
تسمح ابيجحا املتعمل يف احلياة املدرس ية و الاجامتعية و تتنسد معن خعالل ملمعح التخعرج للمعتعمل ،و هتعدف اإىل خلع
ّعلية تفاعلية داخل القسم من خالل ّعل ا ألفواج ال ي تسمح ابلتفاعل الاجامتعي للمتعمل مععععععععععع املعمل و العزمالء مععا،
مما يساعد عىل تطوير كفاءتعه ،و يصعةح املععمل العنرصع املنشعط و املعنظم و املسعهل للعمليعة التعلمييعة بععدما اكن املصعدر
الوحيد للمعلومات داخل القسم و املس يطر عىل العملية التعلميية ،و من ا ألمعععععععععععععور اجلديعدة أأنعه أأصعةح التقععععععععععومي
يشمل املععععععععارف و املسععععععععععععاعي و منو القعععععع م و السلواكت ،كام أأصةح التقومي التكعويين جعزء ل يتنعز أأ معن مسعار
التعمل(.)1و يد ظهرت املقاربة ابلكفاءات كحل بيداغويج للتحُك يف الانفجار املعريف الهائل حيث تقو ععىل فكعرة حتقيع
يدرات التالميذ ،حيث تؤكد عىل فاعلية دور التلميذ يف العملية التعلميعة التعلميعة ،دون التقليعل معن أأمهيعة دور املععمل و
اذلي تلقى عىل عاتقه مسؤولية رئيس ية يف حتقي املتعمل للكفاءات املس هتدفة ( ،كوجعك كعوثر حسعني و أأخعرون2008 ،
).و عرف "  " Philipi Pierrotالتدريس ابلكفاءات عىل أأن" " تعدريس يسع هتدف تنظع م املعرفعة و تنشع يط أآليعات
اكتساهبا و اس تخدا الوايع و استامثرها ،فهو تدريس يسع هتدف تكعوين و تأأهيعل التلميعذ لالخنعراط يف الوايعع و التسعلح
()2
مبعرفة منظمة تسمح هل ابلترصف الفعال لتجاوزها أأو ترويضها لصاحله و هبذا تكون املعرفة أأثناء احلاجة
فرمغ أأن التدريس ابلكفاءات يعترب املتعمل حمور العملية التعلمية التعلمية ،اإل أأن هذا ل يععين أأن دور املععمل حمعدودا فهيعا،
مفقاربة التعدريس ابلكفعاءات تفعرض ععىل املععمل اخجيعار أأنسعب الطعرق و املنعاجه و الوسعائل و ا ألدوات التدريسع ية الع ي
تناسب ا ألنشطة ال ي يعرضها عىل التالميذ ،و جعلهم يقومون ابلتعامل معها عىل الوجه اذلي يرونه مناسب ،و اإن اكنت
تدخالته يف هذه احلاةل تكون لتوجيه التالميذ حلل املشلكة و تنظ م الوضعيات التعلميية ،و عىل هذا ا ألساس فعىل املعمل
أأن يكون ملام بلك أأساس يات التعدريس الفععال ،و يععععععععععععععواعد بنعاء وضعيعععععععععععععععععععععععات التعلع م و مهننياتعه ،و أأن
يكون عىل دراية بقواعد بناء و ختطعيط و تطةيع املعهنج اإىل جانعب ادلرايعة مبحتوايتعه ،و هعذا لكعه يةرصع املععمل بكيفيعة
 1اللننة الوطنية للمناجه ،2015 ،الوثيقة املرفقة ملناجه اجليل الثاين ،اجلزائر ،وزارة الرتبية الوطنية.
ّ 2عر أأيت لوتو  :2007،س ياق التدريس ابعامتد الكفاءات ،منشور اترخي  2017 04 15عىل مويع http// chathaaya .com
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اخجيار الوضعيات التعلمية املناس ةة للك وحدة من وحدات املادة ،كام ميكنه من حسن اخجيار مهننيعة و طعرق التعدريس
الفعاةل()1و هذا ما يسمى ابلتدريس الفعال اذلي ميثل املامرسات التدريس ية ال ي يقو هبا املعمل ليك يمتعزي تدريسعه ابلفعاليعة
املطلوبة يف هذا النوع من التدريس ،و يه أأن يكون يادرا عىل توجيه نشاط التالميذ و تجهوداهتم توجهيا اثبتا و دامئعا ،و
استثارة خرباهتم السابقة و الانطالق مهنا للتدريس اجلديد من خالل بناء التعمل عىل هذه اخلعربات()2معع الاسع تعانة بعأأكرث
من اإسرتاتينية تدريس حىت يتنوع يف معاجلة احملتوى ،و توفري فرص لتحقي التعمل الهادف لي معىن بأأيل ويت و هجعد
و هذا ما اس تلز اإجراء تغريات هامة ععىل املامرسعات الةيداغوجيعة و تغيعري ا ألدوار بعني املععمل و التلميعذ ،حبيعث يصعةح
التلميذ نش يطا و فعال و املعمل موهجا و مرشدا و مساعدا للتلميذ عىل اكتساب املعرفعة ،و لكل يتبعىن معا يسعمى ابلعتعمل
الفعال اذلي يقو عىل تطةي اسرتاتينيات جديدة يف التدريس كفيةل بتحقي طموحعات املنعاجه اجلديعدة ،معن بعني هعذه
الاسرتاتينيات جند اإسرتاتينية حل املشالكت و اإسرتاتينية املنايشة و اإسرتاتينية التعمل التعاوين.
تعد اإسرتاتينية حل املشالكت من املهارات ا ألساس ية ال ي ينبغي أأن يتعلمها و يتقهنا الإنسعان العرصعي ليواجعه حتعدايت
املس تقعــةل و مشععالكته ،و تعععرف اإسعرتاتينية حععل املشععالكت بأأّنععا" الإسعرتاتينية العع ي يكععون فهيعــا التلميععذ حمععععععور
العمليععععععة التعلميعععععععععية التعلمعععععععععية و يكعون فهيعا املععمل مقجرصعا ععىل املرايبعة و التوجيعه املوجعه حنعو الهعدف الرتبعوي
املنشود و يد ركز جعون ديعوي ععىل أأمهيعة الوضعع احلقيقعي يف اإيقعاظ لهنيعة التلميعذ و أأوع بعأأن يتععرض التلميعذ اإىل
مشالكت وايعية و حقيقية ألّنا تقد هل املساعدة يف اكتشاف املعلومات املطلوبة حلعل املشعلكة ،و املشعلكة يه مويعف
جديععد و ممععزي يواجععه الفععرد و ل يكععون عنععده حععل جععاهز ،و املشععلكة يه تععدخل او تعطيععل حيععل بععني الاس ع تجابة و
الهدف( )3أأما اإسرتاتينية املنعععععععععععايشــة تعرف بأأّنا" حعععععععععوار منعتظم تعجعععععععععمد ععىل تبععععععععادل ال آراء و ا ألفعاكر ،و
تفاعل اخلربات بني ا ألفراد داخل ياعة ادلرس ،فهيي هتدف غاىل تمنية همارات التفكري دلى املتعلمني من خالل ا ألدةل ال ي
يقدهما املتعمل دلمع الاس تجاابت يف أأثناء املنايشة ،و يد تس تخد املنايشة اكإسرتاتينية مس تعمةل أأو كنزء من بنية معظعم
الاسرتاتينيات ا ألخرى( )4يف حني يعد التعمل التعاوين اإحدى طرائ التدريس ال ي جاءت هبا احلركـة الرتبويعععععة املعارصة
و ال ي أأثةتت الةحوث و ادلراسات أأثرها الاجيايب يف التحصيل ادلرايس للتالميذ ،و التعمل التعاوين هعو منعولج للتعدريس
يتطلب من التالميذ العمل بعضهم الةعض ،و احلوار يف ما بيهنم يف ما يتعل ابملادة ادلراس ية ،و أأثنعاء هعذا التفاععل يمنعو
دلهيم همعععععارات خشصيعععععة و اجامتعية اجيابية()5و من الاجتاهات احلديثعة يف تجعال الرتبيعة و التعلع م رضورة التحعول معن
التعمل بطرق احلفظ عىل ظهر يلب و اذلي يعين اس تقبال املعلومات و خفضها اإىل التعمل النشط و يعين منايشة املتعمل و
التععععععععععععععةري عععن أأرائععه و أأفكععععععععععععاره حبريعععععععععة و تةععادل الآراء و ا ألفععاكر مععع زمالئععه ،و دراسععة العالي عــــات بععني
املوضوععععععععات و الروابط بني املفاه م و ربطها مبا هو يف موايف ّعليعة ،حعىت يكعون لتعلمعععععععععععععععععععععععععه معنعععععععى و
هدفا ووظيفععععععة.و من أأهداف التعمل التعاوين تطوير الوعي دلى املتعمل و اكتشاف هماراتعه و اإماكنياتعه ،و جععل املعتعمل
()6
أأكرث ويعية ،و ابتعاد عن أأسلوب التلقني التقليدي
 1فريد حايج  .2005 ،بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات – ا ألبعاد واملتطلةات ،دار اخلدلونية للنرش والتوزيع ،اجلزائر.
 2اثدر غةاري و خادل أأبو شعرية  ، 2009،عمل النفس الرتبوي و تطةيقاته الصفية ،مكجةة املمتع العريب ،عامن ،ا ألردن
 3رافدة ّعر احلريري ، 2010،طرق التدريس بني التقليد و التجديد ،ط ،1دار الفكر.
 4عقيل محمود الرفاعي ،2012،التعمل النشط – املفهو و الاسرتاتينيات و تقومي نواجت التعمل -دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،ا ألزاربطة ،الإسكندرية .ص،193
 5منععععععى مرعي ،التعمل التعاوين و مادة الرايضيات مقاربة و درس تطةيقي ،دائرة ا ألحباث الرتبوية ،مدارس العرفان السمقانية.ص .12
 6عةد اللطيف بعن حسني فرج  ،2005،طععرق التدريس فعععععي القععععععرن العععععععواحد و العرشين ،نواف العدواين مكجةة الرتبية ،دار امليرسة للنرش و التوزيع  ،الطةعة ا ألوىل،
عامن.ص.29
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اإلن يعد الاهامت ابملعمل و تطوير مس توى أأدائه حمور رئييس دلى الكثري معن ا ألنظمعة التعلمييعة يف خمتلعف الععامل ،و لكل
ابعتةاره أأحد العنارص ا ألساس ية ال ي تقو عليه العملية التعلميية ،و ل ميكن جناهحا اإل بوجود مععمل لو كفعاءة عاليعة .ولقعد
أأدت التحولت املتسارعة ال ي شهدها العامل يف خمتلف املالت اإىل اإحداث تغريات يف غاايت الرتبيعة و يف أأهعدافها و اإىل
حدوث تغيريات يف دور املعمل ،لهذا خطيعت ّعليعة اإععداد وتكعوين املعلمعني بلكيعات الرتبيعة خطعوات رسيععة معن أأجعل
مسايرة التحولت احلاصةل يف الععامل ويظهعر لكل يف تغعري وظيفعة املععمل الع ي اكنعت يعارصة ععىل نقعل اخلعربات واملععارف
للتالميذ حلفظها فقط ،وجتاوزهتا اإىل ممارس ته القيادة والةحث والتقيص ،وبناء خشصية تالميذه ععىل أأسعس علميعة سعلمية،
وتتطلب منه يدرات وهمارات يف الإرشاد والتوجيه ،وفن التدريس والعاليات واملعامالت ابلطريقعة الإنسعانية الصعحيحة،
و مرشدا و منسقا لعمليات التعمل ،و مقوما لنتاجئ التعمل ،و يوجه نشاط التالميذ توجهيا اثبتا و دامئعا ،و اسعتثارة خعرباهتم
السابقة و الانطالق مهنا للتدريس اجلديد ،و فمل يعد يكفي النجاح يف التعدريس أأن يكعون هعذا املععمل ممتكنع ًا معن معادة
ختصصه العلمي وإان اكن هذا رشط ًا أأساس ي ًا ،بل يلزمه أأن يكون دارس ًا للمويف التعلميي بعنارصه اخملتلفعة .معع الاسع تعانة
بأأكرث من اإسرتاتينية التعل م تتناسب و املويف التعلميي ،حىت ينععععوع يف معاجلعة احملعــتوى و تعوفري فعرص لتحقيع العتعمل
الهادف لي معىن.
فاإلا اكنت من بني حيثيات اإدخال مناجه اجليل الثعاين معن املقعععععععععاربة ابلكفععععععععاءات هعو رضورة اإعععععععععادة النظعر يف
املنعععععععاجه التعلميــــية و طرائ التدريس ،و الوسائل التعلميية ...اخل فهذا يس تدعي أأيضا ابلرضورة أأن ميتكل املعلمعععععععني
يدرات و همععععععععارات تمتععععععاىش و مجطلةات التدريس وف هذه املقاربة ،لهذا جاءت ادلراسة احلالية لإلقاء الضوء عىل
اسرتاتينيات التدريس وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات كام يدركها معلمي التعلع م الابتعدايئ ،فاكنعت هتعدف
ادلراسة اإىل الإجابة عىل التساؤلت التالية:
ما درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات حل املشالكت وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات ؟. ما درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات املنايشة وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات ؟. ما درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات التعمل التعاوين وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات ؟. -2فرضيات ادلراسة:
درجة اإدراك معلمي التعلع م الابتعدايئ لسعرتاتينيات حعل املشعالكت وفع منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءاتمجوسطة.
 درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات املنايشة وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات مجوسطة. درجة اإدراك معلمعي التعلع م الابتعدايئ لسعرتاتينيات العتعمل التععاوين وفع منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءاتمجوسطة.
 -3أأهداف ادلراسة:
هتدف ادلراسة احلالية اإىل معرفة:
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 درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات حل املشالكت وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات. درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات املنايشة وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات. درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات التعمل التعاوين وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات. -4أأمهية ادلراسة:
تس ع متد هععذه ادلراسععة أأمهيهتععا مععن أأمهيععة املوضععوع يف حععد لاتععه ،وهععو تقيعع م درجععة اإدراك معلمععي التعلعع م الابتععدايئ
لالسرتاتينيات التدريس وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات  ،حيث تمكن هذه ا ألمهية يف معرفة أأس ةاب عد
تطةي الاسرتاتينيات احلديثة يف التدريس وف مناجه اجليل الثاين وتقعدمي توصعيات لتحسعيهنا يف ضعوء نتعاجئ ادلراسعة،
ابلإضافة اإىل اإماكنية اس تفادة املهمتني ابلشأأن الرتبوي يف املنظومة اجلزائرية معن التععرف ععىل معدى اإدراك معلمعي التعلع م
الابتدايئ لسرتاتينيات التدريس وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات ،ولكل لإعادة النظعر يف ّعليعة التكعوين
أأثناء اخلدمة لتحسني العملية االتعلميية يف ضوء مناجه اجليل الثاين.وتعترب هذه ادلراسة ويفعة تقيمييعة بسع يطة وععىل نطعاق
ضي جدا ملا وضعته الوزارة من اإصالحات تربوية ،ويقصد هبعا منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءات ،وخاصعة معا
ارتةط هبا من اسرتاتينيات التدريس احلديثعة ومعدى اإدراكهعا معن يبعل املعلمعني  ،و معدى مسعامههتا يف حتسعني همعارات
املعلمني يف تجال التدريس وف هذه املقاربة اجلديدة ،فالنتاجئ املتوصل اإلهيا يف ادلراسة احلالية ميكن أأن تكون مؤرشا عىل
جناح أأو فشل سريورة املهمة التعلميية ال ي يزاولها املعلمون ،حبيث أأن تقومي ّعل عنارص النظا الرتبوي يس توجب القيعا
هبذا النوع من ادلراسات الع ي تسعامه يف تعوفري بيئعة تعلمييعة مناسع ةة اإىل جانعب تطعوير يف ابسعرتاتينيات التعدريس دلى
املعلمني.
يد تسامه نتاجئ هذه ادلراسة يف تزويد الفاعلني يف املعال الرتبعوي جبعدوى و أأمهيعة هعذا النعوع معن ادلراسعات ،ولكل معن
خالل تزويدمه بقاعدة بياانت تساعدمه يف رمس اإسرتاتينية وخطة شامةل لتوفري جو همعين معالمئ للمعلمعني .كعام يتويعع أأن
تسامه نتاجئ ادلراسعة احلاليعة يف تعوفري الةيعاانت الالزمعة لتطعوير أأداء املعلمعني معن خعالل ممارسع هتم خملتعف اسعرتاتينيات
التدريس ،وحتديد جوانب القوة والضعف يف مدى اإدراكهم ألمهية هذا النوع من التدريس ،مما تسهل العمعل ععىل حتسعني
وتطوير كفاءة املعمل ،حيث أأن تطوير أأداء املعمل يأأيت نتيجة حلاجات فعلية وايعية يامئة ،وليس نتيجعة لتصعورات وتنبعؤات
يد ل تكون حقيقية.
 -5حتديد مفاه م ادلراسة:
 -1 -5مفهو التدريس :يعرف عىل أأنه " نظا أأو نس يتكون من مجموعة ا ألنشطة ال ي يقو هبا املدرس بقصعد مسعاعدة
()1
التالميذ عىل حتقي أأهداف معينة ،فهو وسةل اتصال تربوي هادف ختطط و توجه من ا ألس تال لتحقي أأهداف التعمل
 -2-5مفهو اإسرتاتينية التدريس :يه مجموعة من الإجراءات خيطط لس تخداهما يف تنفيذ تدريس موضوع معني ملا حيق
()2
ا ألهداف التعلميية يف ضوء الإماكنيات املتاحة
 1طه عيل حسني ادليلمي و سعاد عةد الكرمي عةاس الوائيل ،2009 ،اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية ،عامل الكجب احلديثة للنرش و التوزيع ،ط،1ص.202
 2رمضان أأزيل و محمود حسوانت ،2004،حنو اإسرتاتينية التعمل ابملقاربة ابلكفاءات -املعامل النظرية للمقاربة،دار ا ألمل للطةاعة و النرش و التوزيع ،تزيي وزو  ،اجلزائر.ص. 69
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و يقصد ابإسرتاتينية التدريس عن طري املقاربة ابلكفعاءات الةيعداغوجيا الع ي تعمعععععععععععل ععىل متكيعععععععععععن املعتعمل معن
اكتسععععععععععاب املعرفعععععععععععة و الكفاءة و الشخصية املتوازنة الفاعةل املنفعةل للوصول به اإىل منولج املعواطن الاجيعايب اذلي
()1
يبين لاته و يؤسس لها مويعا يف املمتع و العامل
 -3 -5تعريععف حععل املشععالكت :يه خطععة تدريس ع ية تتععيح للمععتعمل فرصععة التفكععري العلمععي ،حيععث يتحععدى التالميععذ
مشالكت معينة يد خيططون ملعاجلهتا و حبهثا و جيمعون الةياانت و ينظموّنا ،و يس تخلصون مهنا اس تنجاجاهتم اخلاصة و
()2
الوصول اإىل حل أأو حلول مقرتحة للمشلكة ال ي تؤرق صاحهبا ،و جتع ه يفكر حىت يصل اإىل الهدف
اإجرائيا :اسرتاتينيه حل املشالكت يه مجموعة من اخلطوات ال ي جيب أأن يتبعها املتعمل من أأجل الوصول اإىل حععععععععلول
للمشلكة  ،و لكل بدءا ابلشعور مبشلكة و صياغهتا بأأسلوب علمي ،مث صياغة فرضيات و مجع الةياانت املرتةطة ابملشلكة
وصول اإىل اس تنجاجات ،و هو ادلرجة ال ي يتحصل عليه معمل التعل م الابتدايئ ععىل مقيعاس حعل املشعالكت اذلي مصعم
من يبل الةاحثة لهذا الغرض.
 -4-5تعريف املنايشة:
اإسرتاتينية املنايشة عةارة عن أأسلوب يكون فيه املعمل و املتعمل يف مويف اجيايب،حيث يعمت طعرح يضعية أأو موضعوع مث
بعده يمت تةادل الآراء اخملتلفة دلى املتعلمني ،مث يعقب املعمل عىل لكل مبا هو صعائب و مبعا هعو غعري صعائب ،و يعدور لك
()3
لكل يف نقاط حول املشلكة املطروحة
اإجرائيا :املنايشة يه تكل التصال اللغوي و الفكري و احلعوار الفععال اذلي يعدور بعني املععمل و املعتعمل يف معرحةل التعلع م
الابتدايئ ،و يمت فيه تةادل الآراء و ا ألفاكر حول موضوع ما ،حيث يقو املعتعمل بنقعد أأفعاكر ختعص زمالئعه و معلميعه ،و
لكل هبدف اكتسابه همارات مرغوبة فهيا ،و هو ادلرجة ال ي يتحصل عليعه مععمل التعلع م الابتعدايئ ععىل مقيعاس املنايشعة
اذلي مصم من يبل الةاحثة لهذا الغرض.
 -5-5تعريف التعمل التعاوين :هو اإسرتاتينية تدريس تس تخد فهيا املموعة الصغرية املتعاونعة ،و تظعم لك مجموععة تالميعذ
من مس توايت خمتلفة القعدرات حيعث ميارسعون تعلمييعة مجنوععة لتحسعني فهمهعم للموضعوع املعراد تعلمعه ،و لك عضعو يف
الفري ليس مس ئول عام جيب أأن يتعلمه فقط ،و اإمنا عليعه أأن يسعاعد زمالئعه يف املموععة و ابلتعايل فجالميعذ لك مجموععة
()4
يعملون يف جو من الاجناز و التحصيل و املتعة أأثناء التعمل
اإجرائيا :التعمل التعاوين هو طريقة للتعمل يف شلك مجموعة مكونة من ( )6 -2مجعمل يف املرحةل الابتدائية ،حبيث تعمعل لك
مجموعة سواي لتحقي أأهداف مشرتكة يمت تدريب املعلمني علهيا وف خطعوات حمعددة ،و هعو ادلرجعة الع ي يتحصعل عليعه
معمل التعل م الابتدايئ عىل مقياس التعمل التعاوين اذلي مصم من يبل الةاحثة لهذا الغرض.

 1كامل بوليفة ، 2002 ،املرشد العلمي للمعلمني يف تدريس ابلكفاءات ،دار المين للنرش و التوزيع ،يس نطينة اجلزائر.ص.39
 2عقيل محمود الرفاعي ،2012،مرجع ساب ص.193
 3عةد الرحامن عةد السال جامل ،2011 ،الكفاايت التعلميية يف القياس و التقومي و اكتساهبا ابلتعمل اذلايت ،دار املناجه  ،عامن ،ا ألردن..
 4عةد امحليد حسن و عةد امحليد شاهني ،2011 ،اسرتاتينيات التدريس املقدمة و اسرتاتينيات التعمل ،لكية الرتبية ،جامعة الإسكندرية.ص.106
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 -6-5تعريف مناجه اجليل الثاين :يه املناجه الرتبوية اجلزائرية املعمتدة عىل املقاربة ابلكفاءات ال ي دخلت حزي التنفيذ ابتداء
من املومس ادلرايس 2017. /2016
 -7-5تعريف املقاربة :يه تطور و بناء مرشوع ّعل يابل لالجنعاز يف ضعوء خطعة و اإسعرتاتينية تأأخعذ يف احلسع ةان لك
العوامل املتداخةل يف حتقي ا ألداء الفعال و املردود املناسب من طريقة و وسعائل و معاكن و زمعان و خصعائص املعتعمل و
الوسط و النظرايت الةيداغوجية( . )1أأما اللننة الوطنية للربامج فقد عرفت املقاربة ععىل أأّنعا " مجموععة معن التصعورات و
()2
املةادئ و الاسرتاتينيات ال ي يمت من خاللها تصور مهناج درايس و ختطيطه و تقيميه "
 -8-5تعريف الكفاءة:
تعرف الفجالوي الكفاءة عىل أأّنا " املقدرة املتاكمةل ال ي تشعمل مجمعل مفعردات املعرفعة و املهعارات و الاجتاهعات الالزمعة
ألداء هممععة مععا ،أأو عععدة همععا مرتابطععة بنجععاح و فعاليععة ،و يه يععدرة املععتعمل عععىل اجنععاز النتععاجئ املععععععععععععرغوب فهيععا مععع
() 3
ايجصعععععععععععاد اجلهعععععععععععععد و الععععععععويت و النفقات "
 -9 -5تعريف املقاربة ابلكفاءات:
يعرف " لبالت " مقاربة التدريس ابلكفاءات بأأّنا " مهناجا للتعمل هيدف اإىل اإكسعاب املعتعمل كفعاءات و مععععععععععععارف و
يععععععععععععدرات و همارات ترتةط حبياته احلعارضة و املسع تقبلية ،و تمتعزي هعذه الةيداغوجيعة ابدليناميكيعة لكوّنعا متعنح تجعال
واسعا للمامرسات التعلميية – التعلمية حبيث جتعل من املعمل عنرصا مشعاراك و مسعاعدا ومنشعطا للعتعلامت وجتععل املعتعمل
عنرصا فاعال يسامه يف تكوين القدرات و املهارات والإبداعية املنتجة()4ويه طريقة يف اإعداد ادلروس و الربامج التعلميية،
و تتصف ابلتحليل ادليي للوضعيات ال ي يتواجد فهيا املتعلمني أأو ال ي سوف يتواجدون فهيعا ،و ترمجعة هعذه الكفعاءات
تعل ()5
ألداء املها و حتمل املسؤوليات الناجتععععععععععة عهنععععععععععا و ترمجة هذه الكفاءات اإىل أأهداف و أأنشطة ميية
أأما اإجرائيا فاملقاربة ابلكفاءات يه اإحعدى الةيعداغوجيات الع ي تةنهتعا وزارة الرتبيعة الوطنيعة ابتعداء معن السع نة ادلراسع ية
 2004 /2003حيث يمت عىل أأساسها ربط التعل م ابلوايع و حبياة التلميذ ،و الاعامتد عىل مبد أأ التعلع م و التكعوين و لكل
من خالل توظيف التلميذ ملموعة من املوارد املعرفية ال ي اكتسع هبا ،و يه مهناجعا تعلمييعا يقعو ععىل اإسعرتاتينية تربويعة،
جتعل من املتعمل يكون ياعدة معرفية تتضمن أأفاكرا و يدرات و خربات تعلميية مكتسع ةة ،بغعرض جعع ه يعادرا ععىل اإععادة
بناء معارف مججددة يف تجال التعمل ،و جعل دوره حموراي يف العمليعة التعلمييعة التعلميعة ،و جعع ه يعادرا ععىل التعامعل معع
خمتلف الوضعيات و املوايف اجلديدة يف حياته اليومية ابس تخدا مكتس ةاته املعرفية و العلمية السابقة .

 1فريد حايج ،2005 ،مرجع ساب ص.13
 2اللننة الوطنية للربامج ،2003 ،الوثيقة املرافقة ملناجه الس نة الثانية من التعل م املتوسط ،اجلزائر ،وزارة الرتبية الوطنية.ص.08
 3الفجالوي سهيةل حمسن اكظم ،2003 ،الكفاايت التدريس ية ،املفهو ،التدريب،ا ألداء،ط،1عامن،دار الرشوق للنرش والتوزيع.ص.21
 4حايج فريد ، 2005 ،مرجع ساب  ،ص.04
 5بوبكر بن بوزيد ،2006،املقاربة ابلكفاءات يف املدرسة اجلزائرية ،ادليوان الوطين للمطةوعات املدرس ية ،اجلزائر.ص.18
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 -10-5مفهو املعمل:
املعمل هو موجه العملية التعلميية ،و هو أأسعاس جنعاح النظعا التعلميعي لتحقيع أأهدافعه و هعو العركزية ا ألساسيععععععععععععععععة
لععععععععععععتطوير التعليعععععععععععم و حتديثععه ،و رفععع كفاءتععه ،بععل اإن كفععاءة العمليععة التعلمييععة حتععدد مبسع تواه املهععين و الثقععايف و
الفكري ،فلكمعععععععععععععا ارتفع مسجععععععععععواه املهععععععععععين و اتسعت اهامتماته الفكرية و الثقافية ارتفع مس توى أأدائه يف ّعع ه
()1
مبا ينعكس ابلرضورة علعععععععى مس توى العملية التعلمييـة كلك
أأما اإجرائيا مفعمل التعل م الابتدايئ لك معمل معني يف املدرسة الابتدائية ملدينة بومرداس و ميارس نشاطه يف هذه املؤسسة
خالل املومس ادلرايس .2020-2019
 –6مهنج الةحث :
مت الاعععامتد يف ادلراسععة احلاليععة عععىل املععهنج الوصععفي و لكل بصععدد وصععف مععدى اإدراك معلمععي الععتعمل الابتععدايئ
لسرتاتينيات التدريس وف مناجه اجليل الثاين معن املقاربعة ابلكفعاءات ،و لكل ابعتةعاره الأكعرث اس تخدامعععععععععععععععععا يف
دراسععععععععععععة الظعععععععععععععواهر النفسيععععععععععععة و الاجامتعية.
 -7عينة ادلراسة:
استنادا اإىل الغرض املرجو من ادلراسة ،فقد مت الاعامتد عىل العينة القصدية ،حيعث تعتعرب هعذه الطريقعة معن املعاينعات
الاحامتليعععععععععععة و يقصد هبا حسب عينة من تجمتعع الةحعث ابنتقعاء العنعارص طةقعا لنسعبهتم لهعذا املمتعع ،و معن خصعائص
ادلراسة احلالية أأّنم من املعلمني اذلين ميارسون اسرتاتينيات التدريس وف منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءات،
لهذا مت اخجيارمه يصدا.
تتكون عينة الةحث من ( )54معلام ومعلمة من التعلع م الابتعدايئ ،وميارسعون همعاهمم التعلمييعة يف املعدارس الابتدائيعة يف
ولية بومرداس ،واذلين مت اخجيارمه من ( )6مدارس.
جدول رمق ( )01ميثل توزيع عينة الةحث حسب املؤسسات الابتدائية
الرمق
01
02
03
04
05
1

عدد
امس املؤسسة
املعلمني
ابتدائية أأمحد العكروف ( اتزروت ) 07
08
ابتدائية محود ايدير ( يرية بغلية)
08
ابتدائية بن ابديس ( بغلية)
11
ابتدائية عيل حدادي ( بغلية)
10
ابتدائية أأمحد صدياوي ( اتورية)

النس ةة املئوية
12.96
14.81
14.81
20.37
18.51

محمد رجب فضــــل هللا  ، 1995القراءة احلرة للأطفال ،عمل الكجب ،ط،1القاهرة.ص.40
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 06ابتدائية العريب تبيس ( اتورية )
املموع 06

10
54

18.51
100

 -8أأداة ادلراسة:
اعمتدت يف مجع بياانت ادلراسة عىل اس تبيان "اإسرتاتينية التدريس" ،واذلي أأعدته الةاحثعة ،ويشع متل ععىل ( )33عةعارة
موزعة عىل ثالث حماور؛ اإسرتاتينية حل املشالكت ،اإسرتاتينية املنايشة ،اإسرتاتينية التعمل التعاوين ،ويد اكنعت ععدد
عةارات لك حمور وفقا ملا ييل:
 الةعد ا ألول :اإسرتاتينية حل املشالكت  ،ويش متل عىل 10عةارات. الةعد الثاين :اإسرتاتينية املنايشة  ،ويش متل عىل 10عةارات. الةعد الثالث :اإسرتاتينية التعمل التعاوين  ،ويش متل عىل  13عةارة.مت التحق من صدق الاس تبيان عىل طريقة الاتساق ادلاخعيل بواسعطة تقعدير مععامالت ارتةعاط العةعارات ابل ُةععد اذلي
تنمتي اإلهيا ،ومعامالت ارتةاط ا ألبعاد ابدلرجة اللكية للمقياس ،و اجلعدول التعايل يعوحض معامعل ثةعات أألفعا كرونةعاخ ألبععاد
الاس تبيان
جدول ( :)02معامالت ثةات أألفا كرونةاخ ألبعاد الاس تبيان
أأبعاد الاس تبيان
حل املشالكت
املنايشة
التعمل التعاوين

معامالت الثةات
0.68
0.64
0.72

يتضح من اجلدول ( )02أأن معامالت ثةات أأبعاد الاس تبيان مقبوةل ،حبيث اكنت يمية معامل ثةات بُعد حعل املشعالكت
 ،0.68ويف بُعد املنايشة  ،0.64ويف بُعد التعمل التعاوين  .0.72وهذا ما يؤكد عىل متتع أأبعاد الاس تبيان ابتسعاق داخعيل
مقبول.ويد ب ّينت نتاجئ التحليالت متتع الاس تبيان مبس توايت مقبوةل الصدق والثةعات ،والع ي أأوحضعت اإماكنيعة اسع تخدا
الاس تبيان يف مجع معلومات عن اسرتاتينيات التدريس وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات كام يدركها معلمعي
التعل م الابتدايئ.
املعاجلة الإحصائية
اعمتد الةاحثان ا ألساليب الإحصعائية الآتيعة  :التكعرارات والنسعب املئويعة ،واملتوسعط احلسعايب ومععامالت الارتةعاط يف
حساب اخلصائص الس يكومرتية ( الصدق والثةات) لالس تبيان.
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عرض وحتليل النتاجئ
عرض وحتليل نتاجئ الفرضية ا ألوىل وال ي مفادها" :درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسعرتاتينيات حعل املشعالكت
وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات مجوسطة ".
جدول رمق (  : )03يوحض اإجاابت أأفراد عينة الةحث حول اإسرتاتينية حل املشالكت
الةند
01
02
03

04
05
06
07
08
09

بدرجة النس ةة بدرجة النس ةة بدرجة النس ةة ادلرجة
العةارة
كةرية املئوية مجوسطة املئوية ضعيفة املئوية
أأدرك أأن اإس عرتاتينية حععل املشععالكت  27.77 15 61.11 33 11.11 06مجوسطة
أأنععه نشععاط تعلميععي يواجععه فيععه املععتعمل
مشلكة يسعى اإىل أأجياد حلول لها
أأعععععععرف أأن يف اإسععععععرتاتينية حععععععل  22.22 12 51.85 28 25.92 14مجوسطة
املشالكت يس تخد املتعمل معلومات و
همارات س ة اكتساهبا
أأدرك أأن اإس عرتاتينية حععل املشععالكت  40.74 22 38.88 21 20.37 11ضعيفة
تنطعععوي ععععىل تصعععور عقعععيل منطقعععي
تنطععوي عععىل سلسععةل مععن اخلطععوات
املنظمة
أأعرف أأن اإسعرتاتينية حعل املشعالكت  53.70 29 22.22 12 24.07 13ضعيفة
تعمتد عىل الإدراك بوجود مشلكة
أأدرك أأن اإس عرتاتينية حععل املشععالكت  50.00 27 31.48 17 18.51 10ضعيفة
تعمتععد عععىل تعيععني املشععلكة و تعريفهععا و
توضيحها
أأدرك أأن اإسعرتاتينية حععل املشععالكت  44.44 24 33.33 18 22.22 12ضعيفة
تعمتد عىل توظيف اخلربات السابقة
أأدرك أأن اإس عرتاتينية حععل املشععالكت  50.00 27 40.74 22 09.25 05ضعيفة
تعمتععد عععىل حفععص الفرضععيات و احللععول
احملمتةل للمشلكة
أأعمل أأن تقومي احللول و اختال القرار يف  61.11 33 33.33 18 05.55 03ضعيفة
اإسرتاتينية حل املشعالكت يعمتعد ععىل
القرائن
تكسععب اإس عرتاتينية حععل املشععالكت  14.81 08 62.96 34 22.22 12مجوسطة
املتعمل طرق حصيحة للتفكري املنقي
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 10أأدرك اإسععععرتاتينية حععععل املشععععالكت 09
تدرب املتعمل ععىل العربط بعني الفكعرة و
العمل

16.66

19

35.18

26

 48.14ضعيفة

يتضععح مععن خععالل اجلععدول ( )03أأن اسعع تجاابت معلمععي التعلعع م الابتععدايئ جععاءت بنسععب مجفاوتععة حععول اإدراكهععم
لسرتاتينيات حعل املشعالكت وفع منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءات ،حيعث أأن  %61.11يعدركون بدرجعة
مجوسطة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت أأنه نشاط تعلميي يواجه فيه املتعمل مشلكة يسعى اإىل أأجياد حلول لهعا  ،يف حعني
 27.77%يدركون بدرجة ضعيفة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت أأنه نشاط تعلميعي يواجعه فيعه املعتعمل مشعلكة يسععى اإىل
أأجياد حلول لها  ،يف املقابل  % 11.11يدركون بدرجة مرتفعة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت أأنه نشاط تعلميي يواجه فيعه
املتعمل مشلكة يسعى اإىل أأجياد حلول لها.
كام جند أأن نس ةة % 51.85%يعرفون بدرجعة مجوسعطة أأن يف اإسعرتاتينية حعل املشعالكت يسع تخد املعتعمل
معلومععات و همععارات س ع ة اكتسععاهبا ،يف حععني % 25.92يعرفععون بدرجععة مرتفعععة أأن يف اإس عرتاتينية حععل املشععالكت
يس تخد املتعمل معلومات و همارات س ة اكتساهبا ،يف املقابل % 22.22يعرفون بدرجة ضعيفة أأن يف اإسعرتاتينية حعل
املشالكت يس تخد املتعمل معلومات و همارات س ة اكتساهبا.كام جند % 40.74يدركون بدرجعة ضععيفة أأن اإسعرتاتينية
حل املشالكت تنطوي عىل تصور عقيل منطقي تنطوي عىل سلسةل من اخلطوات املنظمة  ،يف حني % 38.88يدركون
بدرجة مجوسطة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تنطعوي ععىل تصعور عقعيل منطقعي تنطعوي ععىل سلسعةل معن اخلطعوات
املنظمة ،يف املقابل % 20.37يدركون بدرجة مرتفعة أأن اإسرتاتينية حعل املشعالكت تنطعوي ععىل تصعور عقعيل منطقعي
تنطوي عىل سلسةل من اخلطوات املنظمة  .كام جنعد  %53.70يعرفعون بدرجعة ضععيفة أأن اإسعرتاتينية حعل املشعالكت
تعمتد عىل الإدراك بوجود مشلكة ،يف حني  %24.07يعرفون بدرجة مرتفعة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تعمتعد ععىل
الإدراك بوجود مشلكة ،يف املقابل % 22.22يعرفون بدرجة مجوسطة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تعمتعد ععىل الإدراك
بوجود مشلكة.كام جند  % 50.00يدركون بدرجعة ضععيفة أأن اإسعرتاتينية حعل املشعالكت تعمتعد ععىل تعيعني املشعلكة و
تعريفها و توضيحها ،يف حني  % 31.48يدركون بدرجة مجوسطة أأن إاسرتاتينية حل املشالكت تعمتد عىل تعيني املشلكة
و تعريفها و توضيحها ،ابملقابل  18.51%يدركون بدرجة مرتفعة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تعمتد عىل تعيعني املشعلكة
و تعريفها و توضيحها .كعام جنعد  %44.44يعدركون بدرجعة ضععيفة أأن اإسعرتاتينية حعل املشعالكت تعمتعد ععىل توظيعف
اخلععربات السععابقة ،يف حععني  %33.33يععدركون بدرجععة مجوسععطة أأن اإسعرتاتينية حععل املشععالكت تعمتععد عععىل توظيععف
اخلربات السابقة ،ابملقابل  22.22%يدركون بدرجة مرتفعة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تعمتعد ععىل توظيعف اخلعربات
السابقة.كام جند  %50.00يدركون بدرجة ضعيفة أأن اإسرتاتينية حل املشعالكت تعمتعد ععىل حفعص الفرضعيات و احللعول
احملمتةل للمشلكة ،يف حني % 40.74يدركون بدرجة مجوسطة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تعمتد عىل حفص الفرضعيات
و احللول احملمتةل للمشلكة ،ابملقابل  % 09.25يدركون بدرجعة مرتفععة أأن اإسعرتاتينية حعل املشعالكت تعمتعد ععىل حفعص
الفرضيات و احللول احملعمتةل للمشعلكة .كعام جنعد % 61.11يعلمعون بدرجعة ضععيفة أأن تقعومي احللعول و اختعال القعرار يف
اإسرتاتينية حل املشالكت يعمتد عىل القرائن ،يف حعني % 33.33يعلمعون بدرجعة مجوسعطة أأن تقعومي احللعول و اختعال
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القرار يف اإسرتاتينية حل املشالكت يعمتد عىل القرائن ،ابملقابعل % 05.55يعلمعون بدرجعة مرتفععة أأن تقعومي احللعول و
اختال القرار يف اإسرتاتينية حل املشالكت يعمتد عىل القرائن.
كام جند % 62.96يرون بدرجة مجوسطة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تكسب املتعمل طرق حصيحعة للتفكعري
املنقي ،يف حني % 22.22يرون بدرجة مرتفععة أأن اإسعرتاتينية حعل املشعالكت تكسعب املعتعمل طعرق حصيحعة للتفكعري
املنقي ،ابملقابل  14.81يرون بدرجة ضعيفة أأن اإسرتاتينية حل املشالكت تكسب املتعمل طرق حصيحة للتفكري املنطقي.
كام جند % 48.14يدركون بدرجة ضعيفة اإسرتاتينية حعل املشعالكت تعدرب املعتعمل ععىل العربط بعني الفكعرة و
العمل ،يف حني 35.18%يدركون بدرجة مجوسطة اإسرتاتينية حل املشالكت تعدرب املعتعمل ععىل العربط بعني الفكعرة و
العمل ،ابملقابل  16.66%يدركون بدرجعة مرتفععة اإسعرتاتينية حعل املشعالكت تعدرب املعتعمل ععىل العربط بعني الفكعرة و
العمل.و منه درجة اإدراك معلمي التعل م الابتعدايئ لسعرتاتينيات حعل املشعالكت وفع منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة
ابلكفاءات ضعيفة.
عرض وحتليل نتاجئ الفرضية الثانية وال ي مفادها ":درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات املنايشة وف مناجه
اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات مجوسطة".
جدول رمق (  : )04يوحض اإجاابت أأفراد عينة الةحث حول اإسرتاتينية املنايشة
الةند

01
02
03
04
05
06
07
08
09

بدرجة النس ةة بدرجة النس ةة بدرجة النس ةة
العةارة
مرتفعة املئوية مجوسطة املئوية ضعي املئوية
فة
أأدرك أأن هناك منايشة مقيدة و حمددة  16.66 09 75.92 41 07.40 04مجوسطة
 42.59 23 46.29 25 11.11 06مجوسطة
أأعمل أأن هناك منايشة مفجوحة أأو حرة
 38.88 21 44.44 24 16.66 09مجوسطة
أأدرك أأمهية املنايشة الاس تقصائية
أأدرك كيفية اإجراء املموععات النقاشعات  61.11 33 33.33 18 05.55 03ضعيفة
الصغرية
أأدرك كيفيععة اإج عراء املموعععات احلواريععة  79.62 43 16.66 09 03.70 02ضعيفة
لات ا ألشاكل املتعددة
أأععععمل أأمهيعععة املشعععاركة الفرديعععة داخعععل  22.22 12 66.66 36 11.11 06مجوسطة
املموعة
 33.33 18 44.44 24 22.22 12مجوسطة
أأعمل دور املعمل يف املنايشة امجلاعية
أأدرك مععىت تس ع تخد املنايشععة امجلاعيععة  77.77 42 16.66 09 05.55 03ضعيفة
من خالل املموعات الكبرية
أأعمل معىت تسع تخد املموععات الصعغرية  94.44 51 05.55 03 00.00 00ضعيفة
يف اإسرتاتينية املنايشة
ادلرجة
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 10أأدرك أأن يف املنايشععععة يطععععرح املعععععمل
أأسععع ئةل حموريعععة تعععدور حعععول ا ألفعععاكر
الرئيس ية للامدة التعلميية

29

53.70

22

40.74

03

05.55

مرتفعة

يتضح من خالل اجلدول ( )04أأن اس تجاابت معلمعي التعلع م الابتعدايئ جعاءت بنسعب مجفاوتعة حعول اإدراكهعم
لسرتاتينيات املنايشة وف مناجه اجليل الثاين من املقاربعة ابلكفاءات،حيعث أأن  %75.92يعدركون بدرجعة مجوسعطة أأن
هنععاك منايشععة مقيععدة و حمععددة ،يف حععني % 16.66يععدركون بدرجععة ضعععيفة أأن هنععاك منايشععة مقيععدة و حمععددة،
ابملقابل% 07.40يدركون بدرجة مرتفعة أأن هناك منايشة مقيعدة وحمعددة.كام جنعد% 46.29يعلمعون بدرجعة مجوسعطة أأن
هناك منايشة مفجوحة أأو حرة ،يف حني % 42.59يعلمون بدرجة ضعيفة أأن هناك منايشة مفجوحة أأو حرة ،ابملقابل %
11.11يعلمون بدرجة مرتفعة أأن هنعاك منايشعة مفجوحعة أأو حعرة .كعام جنعد  %44.44يعدركون بدرجعة مجوسعطة أأمهيعة
املنايشععة الاس تقصععائية ،يف حععني % 38.88يععدركون بدرجععة ضعععيفة أأمهيععة املنايشععة الاس تقصععائية ،ابملقابععل 16.66
%يدركون بدرجة مرتفعة أأمهية املنايشة الاس تقصائية.
كام جند % 61.11يدركون بدرجة ضعيفة كيفية اإجراء املموعات النقاشعات الصعغرية ،يف حعني % 33.33يعدركون بدرجعة
مجوسطة كيفية اإجراء املموعات النقاشات الصعغرية ،ابملقابعل  %05.55يعدركون بدرجعة مرتفععة كيفيعة اإجعراء املموععات
النقاشات الصغرية.كام جند % 79.62يدركون بدرجة ضعيفة كيفية اإجراء املموععات احلواريعة لات ا ألشعاكل املتععددة ،يف
حني جند %16.66يدركون بدرجة مجوسطة كيفية اإجعراء املموععات احلواريعة لات ا ألشعاكل املتععددة ،ابملقابعل 03.70
%يععدركون بدرجععة مرتفعععة كيفيععة اإجعراء املموعععات احلواريععة لات ا ألشععاكل املتعععددة.كام جنععد% 66.66يعلمععون بدرجععة
مجوسطة أأمهية املشاركة الفردية داخل املموعة ،يف حني % 22.22يعلمون بدرجة ضعيفة أأمهية املشاركة الفردية داخل
املموعة ،ابملقابل  % 11.11يعلمون بدرجة مرتفععة أأمهيعة املشعاركة الفرديعة داخعل املموععة.كام جنعد % 44.44يعلمعون
بدرجععة مجوسععطة دور املعععمل يف املنايشععة امجلاعيععة ،يف حععني % 33.33يعلمععون بدرجععة ضعععيفة دور املعععمل يف املنايشععة
امجلاعية ،ابملقابعل % 22.22يعلمعون بدرجعة مرتفععة دور املععمل يف املنايشعة امجلاعيعة.كام جنعد % 77.77يعدركون بدرجعة
ضعيفة مىت تس تخد املنايشة امجلاعية من خالل املموعات الكبرية ،يف حعني % 16.66يعدركون بدرجعة مجوسعطة معىت
تس تخد املنايشة امجلاعية من خالل املموعات الكبرية ،ابملقابل % 05.55يدركون بدرجة مرتفعة مىت تس تخد املنايشعة
امجلاعية من خالل املموعات الكبرية.كام جنعد % 94.44يعلمعون بدرجعة ضععيفة معىت تسع تخد املموععات الصعغرية يف
اإسرتاتينية املنايشة ،يف حعني % 05.55يعلمعون بدرجعة مجوسعطة معىت تسع تخد املموععات الصعغرية يف اإسعرتاتينية
املنايشة ،ابملقابل % 00.00يعلمون بدرجة مرتفعة مىت تسع تخد املموععات الصعغرية يف اإسعرتاتينية املنايشعة.كام جنعد
% 53.70يدركون بدرجة مرتفعة أأن يف املنايشة يطرح املعمل أأس ئةل حمورية تدور حول ا ألفاكر الرئيس ية للعامدة التعلمييعة،
يف حني % 40.74يدركون بدرجة مجوسطة أأن يف املنايشة يطرح املععمل أأسع ئةل حموريعة تعدور حعول ا ألفعاكر الرئيسع ية
للامدة التعلميية ،ابملقابل % 05.55يدركون بدرجة ضعيفة أأن يف املنايشة يطرح املعمل أأسع ئةل حموريعة تعدور حعول ا ألفعاكر
الرئيس ية للامدة التعلميية.و منه فان درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات املنايشعة وفع منعاجه اجليعل الثعاين
من املقاربة ابلكفاءات مجوسطة.
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عرض وحتليل نتاجئ الفرضية الثالثة وال ي مفادها ":درجة اإدراك معلمعي التعلع م الابتعدايئ لسعرتاتينيات العتعمل التععاوين
وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات مجوسطة ".
جدول رمق (  : )05يوحض اإجاابت أأفراد عينة الةحث حول اإسرتاتينية التعمل التعاوين.
الةند

01

02
03
04
05

06
07
08

العةارة

بدرجة
مرتفعة

النس ةة
املئوية

أأععععمل أأن اإسعععرتاتينية العععتعمل التععععاوين
تتضعععمن وجعععود مجموععععة صعععغرية معععن
املتعلمععني مععن مسع توايت معرفيععة غععري
مججانسة
أأدر ك أأن يف العععععععتعمل التععععععععاوين أأن
النجاح و الفشل ل حيسب فرداي
أأدرك أأن يف العععتعمل التععععاوين أأنعععه يعععمت
مشععععاركة لك أأعضععععاء املموعععععة دون
اإيصاء أأي عضو
أأعمل أأن يف التعمل التعاوين املععمل موجعه
للمتعمل
أأدرك أأن اخلطععععععوة ا ألوىل يف الععععععتعمل
التعععععاوين أأن املعععععمل يقععععو بتحديععععد
ا ألهداف التعلميية ال ي يرغب الوصعول
اإلهيا و يقو بتقس  م مجموععات تعلمييعة و
حتديدها و ترتيهبا
أأدرك أأن املعععرحةل الثانيعععة معععن العععتعمل
التعاوين يقعو املععمل بتحضعري الوسعائل
التعلميية ال ي سيس تعملها املتعلمون
أأععععمل أأن املععععمل يضعععع خطعععة للتقيععع م
وكتابة التقرير يوحض فهيا ّعليات العتعمل
و التعل م
أأعمل أأنعه يف العتعمل التععاوين يعمت جتنعب
مقارنة املموععات التعاونيعة ابملموععات
التقليدية ال ي تتسم ابلفردية

18

33.33

بدرجة النس ةة بدرجة النس ةة ادلرجة
مجوسطة املئوية ضعي املئوية
فة
 25.92 14 40.74مجوس
22
طة

مجوس
طة

12

22.22

27

50.00

15

27.77

27

50.00

24

44.44

03

 05.55مرتفعة

48

88.88

06

11.11

00

 00.00مرتفعة

06

11.11

05

09.25

43

 79.62ضعيفة

08

14.81

08

14.81

38

 70.37ضعيفة

04

07.40

09

16.66

41

 75.92ضعيفة

00

00.00

05

09.25

49

 90.74ضعيفة
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09

10

11
12
13

أأعمل أأنه يف التعمل التعاوين جيب التأأكد
عىل حتقي عنرصع الاععامتد املتةعادل و
املسععؤولية الفرديععة و التفاعععل املعععزز
املةارش يف املموعات التعاونية
أأعععمل أأنععه يف الععتعمل التعععاوين مت تطةيع
اإج عراءات التقيعع م القععبيل و الةعععدي و
مقارنهتا مبعايري النجاح ال ي مت حتدهيا
أأدرك أأنه يف التعمل التعاوين يمت التأأكيد
أأن ّعلية التقومي مشلت مجيع املتعلمعني
يف املموعة
أأعمل أأنه يف التعمل التعاوين يمت تقي م لك
من الفرد و املموعة عىل حد سواء
أأدرك أأنه يف التعمل التعاوين يعمت الرتكعزي
عىل التقي م الفردي أأكرث من امجلاعي

00

00.00

03

05.55

51

 94.44ضعيفة

00

00.00

01

01.84

53

 98.14ضعيفة

09

16.66

15

27.77

30

 55.55ضعيفة

مجوس
طة

13

24.07

22

40.74

19

35.18

08

14.81

15

27.77

31

 57.40ضعيفة

يتضععح مععن خععالل اجلععدول ( )05أأن اسعع تجاابت معلمععي التعلعع م الابتععدايئ جععاءت بنسععب مجفاوتععة حععول اإدراكهععم
لسعرتاتينيات الععتعمل التعععاوين وفع منععاجه اجليععل الثعاين مععن املقاربععة ابلكفعاءات ،حيععث أأن % 40.74يعلمععون بدرجععة
مجوسطة أأن اإسرتاتينية التعمل التعاوين تتضمن وجود مجموعة صغرية من املتعلمني من مس توايت معرفية غري مججانسة ،يف
حني % 33.33يعلمون بدرجة مرتفععة أأن اإسعرتاتينية العتعمل التععاوين تتضعمن وجعود مجموععة صعغرية معن املتعلمعني معن
مس توايت معرفية غري مججانسة ،ابملقابل % 25.92يعلمون بدرجة ضعيفة أأن اإسرتاتينية العتعمل التععاوين تتضعمن وجعود
مجموعة صغرية من املتعلمني من مس توايت معرفية غري مججانسة.كام جند % 50.00يدركون بدرجة مجوسطة أأن يف التعمل
التعاوين أأن النجاح و الفشل ل حيسب فرداي ،يف حني  %27.77يدركون بدرجة ضعيفة أأن يف التعمل التعاوين أأن النجاح
و الفشل ل حيسب فرداي ،ابملقابل 22.22%يدركون بدرجة مرتفعة أأن يف التعمل التعاوين أأن النجاح و الفشل ل حيسب
فرداي.كام جند  % 50.00يدركون بدرجة مرتفعة أأن يف التعمل التعاوين أأنه يمت مشاركة لك أأعضاء املموعة دون اإيصاء أأي
عضو ،يف حني% 44.44يعدركون بدرجعة مجوسعطة أأن يف العتعمل التععاوين أأنعه يعمت مشعاركة لك أأعضعاء املموععة دون
اإيصاء أأي عضو ،ابملقابل  %05.55يدركون بدرجة ضعيفة أأن يف التعمل التععاوين أأنعه يعمت مشعاركة لك أأعضعاء املموععة
دون اإيصاء أأي عضعو.كام جنعد % 88.88يعلمعون بدرجعة مرتفععة أأن يف العتعمل التععاوين املععمل موجعه للمعتعمل ،يف حعني
% 11.11يعلمون بدرجة مجوسطة أأن يف التعمل التعاوين املعمل موجه للمتعمل ،ابملقابعل % 00.00يعلمعون بدرجعة ضععيفة
أأن يف التعمل التعاوين املعمل موجه للمتعمل.كام جند % 79.62يدركون بدرجة ضعيفة أأن اخلطوة ا ألوىل يف التعمل التععاوين
أأن املعمل يقو بتحديد ا ألهداف التعلميية ال ي يرغب الوصول اإلهيا و يقو بتقس  م مجموعات تعلميية و حتديدها و ترتيهبا ،يف
حني% 11.11يدركون بدرجة مرتفعة أأن اخلطوة ا ألوىل يف التعمل التعاوين أأن املعمل يقو بتحديد ا ألهعداف التعلمييعة الع ي
يرغب الوصول اإلهيا و يقو بتقس  م مجموعات تعلميية و حتديدها و ترتيهبا ،ابملقابل % 09.25يدركون بدرجة مجوسعطة أأن
اخلطوة ا ألوىل يف العتعمل التععاوين أأن املععمل يقعو بتحديعد ا ألهعداف التعلمييعة الع ي يرغعب الوصعول اإلهيعا و يقعو بتقسع  م
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مجموعات تعلميية و حتديدها و ترتيهبا.كام  % 70.37جند يدركون بدرجة ضعيفة أأن املرحةل الثانية من العتعمل التععاوين يقعو
املعمل بتحضري الوسائل التعلميية ال ي سيس تعملها املتعلمون ،يف حني % 14.81يدركون بدرجة مجوسطة أأن املرحةل الثانيعة
من التعمل التعاوين يقو املعمل بتحضري الوسائل التعلميية الع ي سيسع تعملها املتعلمعون ،ابملقابعل  %14.81يعدركون بدرجعة
مرتفعة أأن املرحةل الثانية من العتعمل التععاوين يقعو املععمل بتحضعري الوسعائل التعلمييعة الع ي سيسع تعملها املتعلمعون،كام جنعد
% 75.92يعلمون بدرجة ضعيفة أأن املعمل يضع خطة للتقي م وكتابة التقرير يوحض فهيا ّعليات التعمل و التعلع م  ،يف حعني
 % 16.66يعلمون بدرجة مجوسطة أأن املععمل يضعع خطعة للتقيع م وكتابعة التقريعر يعوحض فهيعا ّعليعات العتعمل و التعلع م ،
ابملقابل  % 07.40يعلمون بدرجة مرتفعة أأن املعمل يضع خطة للتقي م وكتابة التقرير يوحض فهيا ّعليات التعمل و التعل م.كام
جند % 90.74يعلمون بدرجة ضعيفة أأنه يف التعمل التعاوين يمت جتنب مقارنة املموععات التعاونيعة ابملموععات التقليديعة
ال ي تتسم ابلفردية ،يف حني % 09.25يعلمون بدرجعة مجوسعطة أأنعه يف العتعمل التععاوين يعمت جتنعب مقارنعة املموععات
التعاونية ابملموعات التقليدية ال ي تتسم ابلفردية ،ابملقابل  % 00.00يعلمعون بدرجعة مرتفععة أأنعه يف العتعمل التععاوين يعمت
جتنب مقارنة املموعات التعاونية ابملموعات التقليدية ال ي تتسم ابلفردية.كام جنعد % 94.44يعلمعون بدرجعة ضععيفة أأنعه
يف التعمل التععاوين جيعب التأأكعد ععىل حتقيع عنرصع الاععامتد املتةعادل و املسعؤولية الفرديعة و التفاععل املععزز املةعارش يف
املموعات التعاونية ،يف حني % 05.55يعلمون بدرجة مجوسطة أأنه يف التعمل التععاوين جيعب التأأكعد ععىل حتقيع عنرصع
الاعامتد املتةادل و املسؤولية الفردية و التفاعل املعزز املةارش يف املموعات التعاونية ،ابملقابعل %00.00يعلمعون بدرجعة
مرتفعة أأنه يف التعمل التععاوين جيعب التأأكعد ععىل حتقيع عنرصع الاععامتد املتةعادل و املسعؤولية الفرديعة و التفاععل املععزز
املةارش يف املموعات التعاونية.كام جند % 98.14يعلمون بدرجة ضعيفة أأنه يف التعمل التعاوين مت تطةي اإجعراءات التقيع م
القعبيل و الةععدي و مقارنهتععا مبععايري النجععاح الع ي مت حتععدهيا ،يف حعني% 01.84يعلمععون بدرجعة مجوسععطة أأنعه يف الععتعمل
التعاوين مت تطةي اإجراءات التقي م القبيل و الةعدي و مقارنهتا مبعايري النجاح ال ي مت حتدهيا ،ابملقابعل  % 00.00يعلمعون
بدرجة مرتفعة أأنه يف التعمل التعاوين مت تطةي اإجراءات التقي م القبيل و الةعدي و مقارنهتا مبععايري النجعاح الع ي مت حتعدهيا.
كام جند % 55.55يدركون بدرجة ضعيفة أأنه يف التعمل التعاوين يعمت التأأكيعد أأن ّعليعة التقعومي مشلعت مجيعع املتعلمعني يف
املموعة ،يف حني  % 27.77يدركون بدرجة مجوسطة أأنه يف التعمل التعاوين يعمت التأأكيعد أأن ّعليعة التقعومي مشلعت مجيعع
املتعلمني يف املموعة ،ابملقابل  % 16.66يدركون بدرجة مرتفعة أأنه يف التعمل التعاوين يمت التأأكيد أأن ّعلية التقعومي مشلعت
مجيع املتعلمني يف املموعة.كام جند % 40.74يعلمون بدرجة مجوسعطة أأنعه يف العتعمل التععاوين يعمت تقيع م لك معن الفعرد و
املموعة عىل حد سواء ،يف حني % 35.18يعلمون بدرجة ضعيفة أأنه يف التعمل التعاوين يمت تقي م لك من الفرد و املموعة
عىل حد سواء ،ابملقابل  % 24.07يعلمون بدرجة مرتفعة أأنه يف التعمل التعاوين يعمت تقيع م لك معن الفعرد و املموععة ععىل
حد سواء .كام جند  % 57.40يدركون بدرجة ضععيفة أأنعه يف العتعمل التععاوين يعمت الرتكعزي ععىل التقيع م الفعردي أأكعرث معن
امجلعاعي ،يف حعني %27.77يعدركون بدرجعة مجوسععطة أأنعه يف العتعمل التععاوين يعمت الرتكععزي ععىل التقيع م الفعردي أأكعرث مععن
امجلاعي ،ابملقابل% 14.81يدركون بدرجة مرتفعة أأنه يف التعمل التعاوين يمت الرتكزي عىل التقي م الفردي أأكرث من امجلاعي.
و منه درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات التعمل التعاوين وف مناجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءات
ضعيفة.
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منايشة النتاجئ:
اإن النتععاجئ املتوصععل اإلهيععا يف ادلراسععة احلاليععة تععوحض أأن معلمععي التعلعع م الابتععدايئ يععدركون بععدرجات مجوسععطة و ضعععيفة
لسرتاتينيات التدريس وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات ،حيث توصلت النتاجئ اإىل أأن:
درجة اإدراك معلمي التعلع م الابتعدايئ لسعرتاتينيات حعل املشعالكت وفع منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءاتضعيفة.
 درجة اإدراك معلمي التعل م الابتدايئ لسرتاتينيات املنايشة وف مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات مجوسطة. درجة اإدراك معلمعي التعلع م الابتعدايئ لسعرتاتينيات العتعمل التععاوين وفع منعاجه اجليعل الثعاين معن املقاربعة ابلكفعاءاتضعيفة.
وميكن تفسري النتيجة املتوصل اإلهيا يف ادلراسة احلالية بأأن املعلمني اجلدد ل ميتلكون التكعوين العاكيف اذلي يشعنعهم ععىل
اس تخدا اسرتاتينيات التدريس احلديثة (حل املشالكت ،املنايشة ،التعمل التعاوين ) ابلإضعافة اإىل أأّنعم حيعاولون تقليعد
املعلمعني لو اخلعربة الأكعرب بعدورمه لععيس دلهيعم روح املةعادرة و الاطعالع ول التكعوين العاكيف ،ممعا أأدى هبعم اإىل المتسععك
ابلطرق التقليدية كوّنا معروفة دلهيم و حيس نون اس تخداهما ،ابلرمغ معن أأن ادلراسعات أأشعارت اإىل أأن املدرسعني يةعدون
احجياجععا كة عريا يف تجععال التععدريب عععىل ا ألسععاليب التعلمييععة احلديثععة .وتتف ع نتيجععة ادلراسععة احلاليععة و دراسععة حريععاس
وس ع يةل( 1)2008العع ي هععدفت اإىل معرفععة مععدى اإعععداد معلمععي الس ع نة أأوىل ابتععدايئ لتطةي ع املقاربععة ابلكفععاءات مضععن
الإصععالحات الرتبويععة اجلديععدة مععن وهجععة نظععر املعلمععني و املفتشععني ،اإىل أأن معععمل السع نة ا ألوىل ابتععدايئ و مه أأول مععن
سيجحمل مسعؤولية الإصعالحات ،مل يتلقعوا أأي تكعوين يبعل انطعالق الإصعالحات بعل يؤكعد الكثعري معهنم أأّنعم مل يعلمعوا
ابنطاليها اإل من خالل وسائل الإعال مع ايرتاب موععد ادلخعول املدرسعني  .2003كعام توصعلت دراسعة شع نني و شع نة
( 2)2011اإىل أأن وايع التعدريس ابلكفعاءات ل يعريض املدرسعني ،اإل أأن نسع ةة كةعرية معن املعلمعني مل يتلقعوا تكوينعا وفع
التعدريس ابلكفعاءت ل سع امي اجلعدد مععهنم ،و حعىت اذليعن تلقعوا تكوينعا مل يكععن اكفيعا ،كعام أأن اإدراك املعلمعني لةيععداغوجيا
التدريس ابلكفاءات ضعيف بسبب ضعف التكوين يف لكل أأو انعدامه.كام تتف ادلراسة احلالية مع دراسة جوهري مسعري
(3)2018ال ي توصلت اإىل أأنه يف اإطار غياب واحض ملرجعية التعل م تعذر عىل املدرسني فهم طةيعة هذه املقاربة أأسعلواب و
مهننية و حىت العمعل هبعا ،و لكل بسعبب نقعص و ضععف التكعوين الرتبعوي دلى املدرسعني بعل و أأّنعم مل يتلقعوا تكوينعا
يؤهلهم للتدريس ابلكفاءات.كام ميكن تفسري هذه النتيجة بأأن سعبب ععد اإدراك معلمعي التعلع م الابتعدايئ لسعرتاتينيات
التدريس احلديثة و ععزوفهم ععن اسع تخداهما يف التعدريس يعد يرجعع اإىل تعدين معرفعة املعلمعني بطعرق التعدريس احلديثعة
لضعف منظومة المنعو املععريف املسع متر للمععمل ،و وجعود نيعوة بعني اجلوانعب النظريعة الع ي تعلموهعا و اجلوانعب التطةيقيعة
املطلوبة يف أأداهئم التدرييس،و يرجع كذكل اإىل تدين تأأهيل املعلمني يبل اخلدمة و أأثناهئا يف تجالت التخطعيط و التنفيعذ
و التقومي و طرق التدريس احلديثة .كام تتف نتيجة ادلراسة احلالية و العديد من ادلراسعات يف هعذا املعال الع ي كشعفت
 1حرياس وس يةل ، 2008 ،مدى اإعداد معلمي الس نة أأوىل ابتدايئ لتطةي املقاربة ابلكفاءات مضن الإصالحات الرتبوية اجلديدة حسب املعمل و املفتش .تجةل العلو الإنسانية،
يس نطينة اجلزائر ،ص73
 2ش نني و ش نة  ،2011،وايع التدريس ابملقاربة ابلكفاءات من وهجة نظر املعلمني ،تجةل العلو الإنسانية و الاجامتعية.
 3جوهري مسري ،2018،فعالية برانمج تدرييب مقرتح ملعلمي التعل م الابتدايئ لتطوير كفاءاهتم التدريس ية وف املقاربة ابلكفاءات ،تجةل العلو النفس ية و الرتبوية ،ص.497
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عن وجود صعوابت ومعويات تطةي املقاربة ابلكفاءات سواء يف مناجه اجليل ا ألول ومناجه اجليل الثاين ،حيعث توصعلت
دراسة (بوكرمة 1)2005 ،أأن معلمي العلو يف التعل م الابتدايئ واملتوسط والثانوي جيدون صععوبة يف العتحُك يف كفعاءات
العلو  ،وهذا ما تؤكده دراسة (العطوي 2)2010 ،بعأأن معلمعي املعرحةل الابتدائيعة تعواهجهم صععوابت مجععددة يف تطةيع
املقاربة ابلكفاءات ،مهنا الصعوابت املادية ،والتكوينية ،واملفاهميية ،وصعوابت التاكمل بني التعل م النظري والتطةيقي .مكعـا
أأظهرت دراسـة (بوعـالق 3)2014 ،أأن معظعم املعلمعني يععانون معن نقعص كةعري يف العتحُك يف املععارف النظريعة املتعلقعة
ابملقاربة ابلكفاءات ،كام توصلت دراسة(عييس وهارون 4)2017،اإىل مواهجة أأساتذة التعل م املتوسعط صععوابت حعادة يف
تطةي مناجه اجليل الثاين يف ختطيط لدلروس ،وتنفيذ ادلروس ،ويف تجال التقومي ،و أأن اخلربة ل تؤثر يف حدة الصعوابت
ال ي يواهجها أأساتذة التعل م املتوسط يف تطةي مقاربة التدريس ابلكفاءات.يف حني توصلت دراسعة (لعرزق 5)2018 ،أأن
وهجة نظر أأساتذة الرتبية الةدنية والرايضية حنو دور اجليل الثاين من الإصالحات يف بلوغ الكفاءات املس هتدفة للمنظومعة
الرتبوية دلى تالميذ املرحةل املتوسطة اكنت موجبة ،و أأوصعت ادلراسعة اإىل احلاجعة اإىل املزيعد معن الرشعح والتوضعيح معن
خععالل امللتقيععات والنععدوات ملنععاجه اجليععل الثععاين مععن الإصععالحات .أأما لكحععل خلرضع ( ،2011ص 6)87فقععد مجععةل مععن
الصعوابت امليدانية تواجه املعلمني يف تطةي املقاربة ابلكفاءات أأمهها عد فهم اخللفية النظريعة للمقاربعة اجلديعدة و هعو معا
جعل الكثريين يقدمون ادلروس دون أأي تغيري يف كيفيعة التقعد أأو التكيعف معع مجطلةعات املقاربعة اجلديعدة ،و صععوابت
كةرية يف تطةي ا ألساليب التقوميية املناس ةة اخلاصة ما تعل مهنا ابلوضعية املشلكة و الوضعية الإدماجيعة و يف العتحُك يف
تطةي توجهيات الواثئ املرفقة للمناجه و مراحل احلصة التعلميية بدء من وضعية الانطالق اإىل مرحةل بناء املعرفة و ععد
القدرة عىل التخلص من ا ألمناط التقليدية القامئة عىل املذكرات و املواضعيع اجلعاهزة ععىل أأسعاليب أأكعرث مرونعة يامئعة ععىل
مراعععاة مجطلةععات املويععف التعلميععي بععلك مكوانتععه ،ابلإضععافة اإىل صعععوبة الععتحُك يف الوسععائل التعلمييععة و تنويعهععا حسععب
مجطلةات املقاربة اجلديدة.كام يعتقد املعلمني أأن تطةي طرق التدريس احلديثة يتطلب تجهعودات ووسعائل أأكعرث ل تتعوفر
علهيا املؤسسات الرتبوية ،ابلإضافة اإىل اكتظعاظ ا أليسعا و كثافعة العربانمج ادلرايس اذلي يعريعل السعري احلسعن للعمليعة
التعلميية.اإضافة اإىل عد توفر املناجه الرتبوية عىل منالج حقيقية ملموسة للتدريس ابلطرق احلديثة و تدين يدرات التالميعذ
التعلميية ،و تعودمه عىل المنط التقليدي املعمتد عىل احلفظ السعليب ،و نظعا الاخجةعارات املعمتعد ععىل احلفعظ و اسع تعادة
املعارف أأثر عىل اجلوانب املهاراتية ،كام أأن أأغلب املعلمني يعتقدون بأأنه ل يمت الس يطرة عىل القسم اإل ابسع تخدا الطريقعة
التقليدية.

 1بوكرمة ،2005 ،يدرة املعمل اجلزائري عىل التحُك يف كفععععععععععععععععاءات العلو  ،أأطروحة دكجعععوراه – غري منشعععععععععورة ،جامعة اجلزائر .
 2العطوي ،2010 ،صعوابت تطةي املقاربة ابلكفاءات يف املدرسة اجلزائرية من وهجة نظر معلمي التعل م الابتدايئ ،رساةل ماجس تري ،جامعة سطيف ،اجلزائر.
 3بوعـالق ،2014 ،دراسة ميدانية مقارنة حول مدى حتُك املدرسني اجلزائريني يف املعارف النظرية للمقاربة ابلكفاءات ،منشورات خمرب املامرسات اللغوية يف اجلزائر ،جامعة تزيي
وزو ،اجلزائر.
 4عييس وهارون،2017،الصعوابت ال ي يواهجها أأساتذة التعل م املتوسط يف تطةي مناجه اجليل الثاين من املقاربة ابلكفاءات ،أأعامل امللتقى ادلويل حول ا إلصالحات الرتبوية،
رهاانت و حتدايت ،الكجاب الس نوي السادس ،اجلزء الثاين ،جامعة وهران
 5لرزق ،2018 ،دور مهنج اجليل الثاين من الإصالحات يف الرتبية الةدنية والرايضية يف بلوغ الكفاءات املس هتدفة للمنظومة الرتبوية يف مرحةل التعل م املتوسط من وهجة نظر
ا ألساتذة ،تجةل الةاحث يف العلو الإنسانية و الاجامتعية.
 6لكحل خلرض  ،2011،املقاربة ابلكفاءات اجلذور و التطةي  ،العدد ، 04خاص ابمللتقى التكوين ابلكفاايت يف الرتبية ،جامعة ياصدي مرابح ،وريةل ،اجلزائر.ص87
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خامتة:
اس هتدفت مناجه الإصالح يف اجليل الثاين من املقاربعة ابلكفعاءات تزويعد و متكعني املععمل معن ممارسعات احرتافيعة
هتيئه اإىل بناء و هتيئة مجةل الكفاءات ال ي تيرس للمتعلمني التكيف و الاندماج يف احلياة املدرسع ية و الاجامتعيعة ،حيعث
يعترب اإدراك املعمل للمرجعيات النظرية املعمتدة يف بناء املناجه ياعدة هذه املامرسات ،و ابلتعايل متثعل مجعةل الاسعرتاتينيات
التعلميية التعلمية املناس ةة و املالمئة لها ،فعىل اسرتاتينيات التدريس أأن تفعل نشاط املتعمل يف بنعاء املعوارد و الكفعاءات،
و فعال ورد لكرها يف الواثئ املرفقة للمناجه ،يةقى فقط تفعيل هعذه الاسعرتاتينيات داخعل الصعف ادلرايس لتتحعول اإىل
ممارسات يومية ،و ل يتحق لكل اإل بتطوير أأدوار املعمل اخملتلفعة يف العمليعة التعلمييعة ،لهعذا فعان احلاجعة اإىل المنعو املهعين
للمعمل حاجة يامئة ابس مترار هبدف جتديد معارفه وهماراته واجتاهاته بصعورة مسع مترة لمتكنعه معن مسعايرة التطعور املععريف،،
وعليه فاعامتد أأية مقاربة تدريس ية يرتةط مبس توى التكوين اذلي يتلقاه املعمل ععىل أأساسعها بغعرض جتعاوز خمتلعف العقبعات
ال ي يد يواهجها أأثناء تطةيقها أأو التعامل معها ،فاإن أأي تغيري أأو تطوير يف املناجه أأو الربامج التعلميية يصعب بلوغ أأهدافعه
اإلا مل يعد املعمل لتدريس هذه املناجه املطورة.
ويف ضوء نتاجئ ادلراسة ال ي توصلنا اإلهيا ميكن ايرتاح بعض التوصيات:
 تكوين املعلمني عىل أأساس أأساليب ووسائل حديثة تامتىش مع التطورات يف تجال تكنولوجيا الرتبية والتعل م. رضورة اس تجابة الندوات الرتبوية وا ألاي ادلراس ية ملتطلةات التغيري احلاصل يف املهناج ادلرايس. توفري الورشات يف التعل م الابتدايئ و خمابر لجناز املشاريع. المنو املهين للمعمل حاجة يامئة ابس مترار هبدف جتديد معارفه و هماراته. لبد من هتيئة املعمل يبل تبين أأي مقاربة تدريس ية.قائمة املراجع
.1
.2
.3
.4
.5

أأمحد دينا عيل( :)2007الاعامتد املهين للمعمل يف ضوء خعربات بععض ادلول املتقدمعة ،الإسعكندرية ،دار اجلامععة
اجلديدة.
بعوبكر بععن بوزيععد ( :)2006املقاربععة ابلكفععاءات يف املدرسععة اجلزائريععة ،ادليعوان الععوطين للمطةوعععات املدرسع ية،
اجلزائر.
اثئر غةاري ،خادل أأبعو شععرية ( :)2009ععمل العنفس الرتبعوي و تطةيقاتعه الصعفية ،مكجةعة املمتعع الععريب ،ععامن،
ا ألردن.
جوهري مسري ( :)2018فعالية برانمج تدرييب مقرتح ملعلمي التعل م الابتعدايئ لتطعوير كفعاءاهتم التدريسع ية وفع
املقاربة ابلكفاءات ،تجةل العلو النفس ية و الرتبوية ،ص .497-471
حرياس وس يةل (  :)2008مدى اإعداد معلمي الس نة أأوىل ابتدايئ لتطةي املقاربة ابلكفاءات مضعن الإصعالحات
الرتبوية اجلديدة حسب املعمل و املفتش .تجةل العلو الإنسانية ،يس نطينة اجلزائر ،أأ ( )30ص 75-67
المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

اسرتاتيجيات التدريس وفق مناهج اجليل الثاني من املقاربة بالكفاءات ………………….د .سيد نوال

 .6حايج فريد (:)2005التقومي ابلكفاءات ،الطةعة ا ألوىل ،اجلزائر ،املركز الوطين للواثئ الرتبوية.
 .7حععايج فريععد (:)2005بيععداغوجيا التععدريس ابلكفععاءات – ا ألبعععاد واملتطلةععات ،دار اخلدلونيععة للنرشع والتوزيععع،
اجلزائر.
 .8رمضان أأزيل ،محمد حسوانت ( :)2004حنو اإسعرتاتينية العتعمل ابملقاربعة ابلكفعاءات -املععامل النظريعة للمقاربعة،دار
ا ألمل للطةاعة و النرش و التوزيع ،تزيي وزو  ،اجلزائر.
 .9رافدة ّعر احلريري ( :)2010طرق التدريس بني التقليد و التجديد ،ط ،1دار الفكر.
 .10ش نني ،فاحت ادلين ،وش نة ،محمد رضا ( :)2011وايع التدريس ابملقاربة ابلكفاءات من وهجعة نظعر املعلمعني ،تجعةل
العلو الإنسانية و الاجامتعية ،ص . 621-609
 .11طه عيل حسني ادليلمي ،سعاد عةد الكرمي عةاس الوائيل ( :)2009اجتاهات حديثعة يف تعدريس اللغعة العربيعة،
عامل الكجب احلديثة للنرش و التوزيع ،ط.1
 .12عةد اللطيعف بعن حسعني فعرج (  :) 2005طعععرق التعدريس فععععععي القعععععععرن الععععععععواحد و العرشعين ،نعواف
العدواين مكجةة الرتبية ،دار امليرسة للنرش و التوزيع  ،الطةعة ا ألوىل ،عامن.
 .13عقيععل محمععود الرفععاعي (  :) 2012الععتعمل النشععط  ،املفهععو و الاسعرتاتينيات و تقععومي نعواجت الععتعمل،دار اجلامعععة
اجلديدة للنرش ،ا ألزاربطة ،الإسكندرية.
 .14العطوي أآس يا ( :)2010صعوابت تطةي املقاربة ابلكفاءات يف املدرسة اجلزائرية معن وهجعة نظعر معلمعي التعلع م
الابتدايئ ،رساةل ماجس تري ،جامعة سطيف ،اجلزائر.
ّ .15عر أأيت لوتو (:)2007س ياق التدريس ابعامتد الكفاءات ،منشور اترخي  2017 04 15عىل مويع:
16. http// chathaaya .com
 .17عييس عزيزة ،هارون شوميسة ( :)2017الصعوابت ال ي يواهجها أأساتذة التعل م املتوسط يف تطةي مناجه اجليعل
الثاين معن املقاربعة ابلكفعاءات ،أأععامل امللتقعى ادلويل حعول الإصعالحات الرتبويعة ،رهعاانت و حتعدايت ،الكجعاب
الس نوي السادس ،اجلزء الثاين ،جامعة وهران.
 .18عةد امحليد حسن و عةد امحليد شاهني ( :) 2010اسرتاتينيات التدريس املقدمعة و اسعرتاتينيات العتعمل ،لكيعة
الرتبية ،جامعة الإسكندرية.
 .19عةد الرحامن عةد السال جامل (  :) 2011الكفاايت التعلمييعة يف القيعاس و التقعومي و اكتسعاهبا ابلعتعمل اذلايت،
دار املناجه  ،عامن ،ا ألردن.
 .20فاطمععة الزه عراء بوكرمععة ( :)2005يععدرة املعععمل اجلزائععري عععىل الععتحُك يف كفععععععععععععععععععاءات العلععو  ،أأطروحععة
دكجعععوراه – غري منشعععععععععورة ،جامعة اجلزائر .
 .21الفجالوي سهيةل حمسن اكظعم (:)2003الكفعاايت التدريسع ية ،املفهو ،التعدريب،ا ألداء،ط،1ععامن،دار الرشعوق
للنرش والتوزيع.
 .22كامل بوليفة (  :) 2002املرشد العلمي للمعلمني يف تعدريس ابلكفعاءات ،دار العمين للنرشع و التوزيعع ،يسع نطينة
اجلزائر.
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 .23كوجك كوثر حسني ،الس يد ماجدة مصعطفى ،صعالح ادليعن خرضع ،فرمعاوي محمعد فرمعاوي ،أأمحعد عةعد العزيعز
عياد ،علية أأمحد أأمحد ،فايد برشى أأنور ( :)2008تنويع التدريس يف الفصل دليل املععمل لتحسعني طعرق التعلع م
والتعمل يف مدارس الوطن العريب ،بريوت ،مكجب اليونسكو ا إليلميي للرتبية يف ادلول العربية.
 .24لزرق أأمحد ( :)2018دور مهنج اجليل الثاين معن الإصعالحات يف الرتبيعة الةدنيعة والرايضعية يف بلعوغ الكفعاءات
املس هتدفة للمنظومة الرتبوية يف مرحةل التعل م املتوسط من وهجة نظر ا ألساتذة ،تجةل الةاحث يف العلو الإنسعانية
و الاجامتعية ،مارس  ،2018ص 612-601
 .25لكحل خلرض ( :)2011املقاربة ابلكفاءات اجلذور و التطةي  ،العدد ، 04خاص ابمللتقعى التكعوين ابلكفعاايت يف
الرتبية ،جامعة ياصدي مرابح ،وريةل ،اجلزائر.
 .26اللننة الوطنية للربامج ( :)2003الوثيقة املرافقة ملناجه الس نة الثانية من التعلع م املتوسعط ،اجلزائعر ،وزارة الرتبيعة
الوطنية.
 .27اللننة الوطنية للمناجه ( :)2015الوثيقة املرفقة ملناجه اجليل الثاين ،اجلزائر ،وزارة الرتبية الوطنية.
 .28محمد رجب فضل هللا ( :)1995القراءة احلرة ل ألطفال ،عمل الكجب ،ط ،1القاهرة.
 .29مىن مرعي ،التعمل التعاوين و مادة الرايضيات مقاربة و درس تطةيقي ،دائعرة ا ألحبعاث الرتبويعة ،معدارس العرفعان
السمقانية.
 .30محمد بوعالق :)2014( .دراسة ميدانية مقارنة حول مدى حتُك املدرسني اجلزائريني يف املععارف النظريعة للمقاربعة
ابلكفاءات ،منشورات خمرب املامرسات اللغوية يف اجلزائر ،جامعة تزيي وزو ،اجلزائر.
 .31وزارة الرتبية الوطنية :اترخي الاسرتداد  2016-5-05من مناجه اجليل الثاين ملنظور النوعيعة /http : // www.
Education.
Gov.dz
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واقع التعليم يف ظل التغريات الدميوغرافية يف اجلزائر آلفاق 2030

The reality of education according to demographic
changes in Algeria, horizons 2030
عادل بغزة.

أأس تال حمارض " أأ" جامعة ابتنة/01.اجلزائر
عمراوي صالح الدين

أأس تال حمارض " أأ" جامعة ابتنة /01.اجلزائر
ملخص
اإن الهدف من هذه املداخةل هو حساب الاحجياجات التعلميية وف التغريات ادلميوغرافية يف اجلزائر ل آفاق  ،2030ولكل وف
فرضيات ميكن اإدخالها يف برانمج يسمى  SPECTRUMوهو نظا خاص ابلإسقاطات الساكنية الةعيدة املدى  ،والهدف منه التخطيط
املس تقبيل يف تجالت خمتلفة اكلصحة والشغل والتعل م والتحرض والزراعة...اخل ولكل ملواهجة الاحجياجات الساكنية املس تقبلية يف خمتلف
هذه القطاعات .
وهذه الفرضيات تتعل ابملتغريات الساكنية اخلاصة ابجلزائر ويه اخلصوبة ،الوفيات ،الهنرة.
فباإدخال فرضيات خمتلفة لهذه املتغريات أأي خصوبة (معدلت منخفضة ،معدلت مجوسطة ،معدلت مرتفعة) وكذكل نفس احلال
ابلنس ةة للوفيات والهنرة ،ميكن حساب خمتلف املتطلةات يف تجال التعل م  ،ولكل وف هذه التغريات يف املؤرشات ادلميوغرافية.
يف ضوء حتليل النتاجئ ال ي توصلنا اإلهيا أأن يطاع التعل م س يعرف تزايد يف أأعداد التالميذ يف ظل املتغريات ادلميوغرافية و لكل يف املرحةل
الابتدائية والثانوية ذلكل جيب عيل ادلوةل حتقي التوسع المكي أأي زايدة الهيالك املادية و البرشية ,و مع العمل أأن توجد بعض املدارس الابتدائية
تش تغل بنظا ادلوامني مما يدل عيل أأن هناك نقص يف املدارس الابتدائية.
و لحظنا أأن عدد ا ألساتذة الثانوي يليل برمغ من ارتفاع عدد التالميذ أأي س يكون هناك نقص يف أأعداد ا ألساتذة فعىل أأخذ هذا ا ألمر
بعني الاعتةار.
ومن أأجل حتصيل درايس جيد وممتاز ،وكام تةنجه ا ألمم املتحدة ( 25تلميذ للك مدرس) يتطلب عىل ادلوةل اجلزائرية ولسد العنز
والنقص ،جيب اإجناز مدارس واثنوايت ملواهجة العدد الهائل للمواليد اجلدد واذلين بعد  10س نوات سوف يكونون تالميذ ولكل تفاداي
لالكتظاظ الكبري يف القسم الواحد.
أأما ابلنس ةة لعدد املعلمني فينب عىل ادلوةل تكوين وتوظيف معلمني ومدرسني يف الك الطورين الابتدايئ والثانوي ،ولكل من أأجل
تأأطري جيد .
من خالل توظيفي الفرضيات الثالثة ملعدلت املواليد (مرتفع -منخفض -مجوسط) اإل انه ميكن القول بأأن الفرض ا ألول (املرتفع) هو الفرض
املتويع ،ألنه يف الآونة ا ألخرية 2017-2016-2015-نالحظ ارتفاع أأعداد املواليد حيث يدر املتوسط بع مليون ولدة س نوية  ،أأما يبل لكل اكن
يقدر املتوسط بع  700الف ولدة حية .
*** جيب مراعاة لك هذه ا ألريا وجيب التخطيط مس تقبال ولكل حلساب الاحجياجات املس تقبلية التعلميية***.
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Abstact : the reason of this intervention is to calculate the educational
needs according to the demographic changes in algeria for 2030 prospects
and thats according to hopitheses can be incluted in program called
spectrum ,and it’s a system for long –term demographic projections ,the
purpose of it is future planning in defferrnt fildes like health ,work ,
education ,urbanisation,agriculture ,etc.to face future pupulation needs in
these sectors
And these hypothese are related to the demographic variables of algeria,
fertility
,mortality , migration, by intraducing differnet hypotheses for
these variables ,ie,ferttility ( low rates,average rates,high rates) and the same
for mortality and migration the various requirements in education can be
calculated according to theses changes in demographic inducators .
in the light of the analysis of our results ,the education sector will face
am increase in the namber of students in contest of demographic changesin
the primary and secondary school that’s why ,the state must archive
quantitative expension it means increase the physical and human structyres
indiacating that the ris a shortage of primary scool teachers is small,desprite
the increase in number of students, i twill be a shortage of teacher it has to
be taken in consideration and for a good and exellent educational
archievement ,and as adopted
by united nation (25 students per
teacher),the algerian state is required to fille the deficite and shortage .
Schools and secodary schools must be done ,to face the huge number of the
new born children who will be students after 10 years
And for the number of teachers in both primary and secondary scools in
ordre to ensure good education by employing the three hyuptheses of birth
rates ( high –low –average) however , it can be said that the first assumption
( hight) is the rxpected hypothesis because recntly,2015-2016-2017), we
notice the increase in the number of births,where i twas estimated at one
million births per year ,whereas before that i twas estimated at 700 000 live
births
*** all these figures must be taken into account and should be planned
in the future in order to calculate future educational needs***.
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اإن نظا  SPECTRUMهجاز الطيف ادلميوغرايف هو عةعارة ععن نظعا منعالج مدتجعة مصمعت لتحديعد النتعاجئ
املس تقبلية للس ياسات والربامج احلالية ويه برتجية تسمح ابإعداد اإسقاطات السعاكن لعةدل معا و كعذكل اإجعراء اإسعقاطات
أأخرى تتعل ابلساكن مهنا:1


التنظ م العائيل



الرتكزي عىل اإسقاطات فئات ّعرية حمددة

أآاثر الزايدة الساكنية الرسيعة عىل جوانب مثل :الايجصاد ،التعل م ،الصحة ،الزراعة وغريها

.عنارص الربانمج ال ي تساعدان يف ادلراسة:
 : DEMPROJاسععتنادا اإىل افرتاضععات حععول اخلص عوبة والوفيععات والهنععرة .وميكععن عععرض مجموعععة اكمععةل مععن
املؤرشات ادلميغرافية ملدة تصل اإىل  50عاما يف املس تقبل .وميكن أأيضا اإعداد التويعات احلرضية والريفيعة ،يعوفر الةيعاانت
2
الالزمة لإسقاط الساكن من التقديرات ال ي تصدرها شعةة الساكن اب ألمم املتحدة.
ومن خالل معطيات ادليوان الوطين ل إالحصائيات فاإنه بلغ املؤرش الرتكييب للخصوبة  3.1طفل للك امر أأة .3
: RAPIDهععو امل عوارد الالزمععة لتوعيععة ابلآاثر الس عاكنية عععىل التمنيععة ويعععرض بععرانمج رابيععد النتععاجئ الاجامتعيععة
والايجصععادية النامجععة عععن ارتفععاع معععدلت اخلصعوبة والمنععو السععاكين الرسععيع يف يطاعععات مثععل العمععل والتعلعع م والصععحة
والتحرض والزراعة .ويس تخد هذا الربانمج لرفع وعي صناع الس ياسات بأأمهية اخلصوبة والمنو الساكين ابعتةعارهام ععاملني
4
يف التمنية الاجامتعية والايجصادية.
ومن أأجل بناء ادلراسة املس تقبلية لهذا القطاع لآفعاق  2030وبنعاء ععىل تغعري املعؤرشات ادلميوغرافيعة _ خصعوبة،
وفيات ،جهرة.
فبالنس ةة للتعل م يف اجلزائر فميكن اإدخال املعطيات التالية حسب الربانمج :
-1
-2

سن الالتحاق ابلتعل م الابتدايئ :يعترب سن الع  6سن الالتحاق ابلتعل م.
عدد س نوات التعل م الابتدايئ :اإن عدد الس نوات هو  5س نوات.
1

Stover, John and Sharon Kirmeyer. DemProj Version 4. A computer program for making population projections. Washington, DC:
The POLICY Project/Futures Group, March 2007,pp1-2.
2
Bollinger L., and all,(Janvier2019), Manuel de Spectrum: Système Spectrum pour les modèles de politiques, Avenir Health, United
Nations, p16
3
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Demographie2018.pdf
4
Edabel, Rapid version 4,programme informatisé pour Examiner les Impacts Socio-économiques de la Accroissement de la
population, Washington, DC: The POLICY Project/Futures Janvier 2001,p13.
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 -3مععدل الاسععتيعاب للتعلع م الابتععدايئ( :)%اإن تجانيعة التعلعع م يف اجلزائعر جعلععت نسع ةة التعلعع م تةلععغ
 .%199ومقنا ابفرتاض أأنه س يكون  %100س نة 2030
 -4عدد التالميذ لعلك معدرس يف التعلع م الابتعدايئ :نظعرا لالكتظعاظ الكبعري لععدد التالميعذ يف احلنعرة
الواحدة بلغ مجوسط عدد التالميذ  31تلميذ يف القسم الواحد .ومقنا ابفرتاض أأنه س يكون  25تلميعذ يف لك يسعم
ولكل من أأجل حتصيل جيد للتلميذ واذلي تةنجه ا ألمم املتحدة.
 -5عدد التالميذ بلك مدرسة ابتدائية :اإن مجوسط عدد ا أليسا يف املدرسة الابتدائية الواحدة هو 10
أأيسا وبعملية حسابية فاإن مجوسط عدد التالميذ يف املدرسة يقدر بع  310تلميذ.
 -6سن الالتحاق ابلتعل م الثانوي :سن الالتحاق ابلثانوية هو  15س نة.
 -7عدد س نوات التعل م الثانوي :يقو التلميذ بدراسة  3س نوات عىل املس توى الثانوي
 -8معععدل الاسععتيعاب للتعلعع م الثعانوي( :)%اإن نسع ةة الاسععتيعاب بلغععت  %67.8ولكل نتيجععة اإعععادة
التالميذ يف املرحةل املتوسطة ،وكذا نتيجة الترسب املدريس .2ومقنا ابفرتاض أأنه س يكون  %75س نة .2030
 -9عدد التالميذ للك مدرس يف التعل م الثانوي :نظرا لالكتظاظ الكبري لعدد التالميذ يف احلنرة الواحدة
بلغ مجوسط عدد التالميذ  33تلميذ يف القسم الواحد ،ومقنا ابفعرتاض أأنعه سع يكون  25تلميعذ يف لك يسعم ولكل
من أأجل حتصيل جيد للتلميذ واذلي تةنجه ا ألمم املتحدة.
 -10عدد التالميذ بلك اثنويعة :ان مجوسعط ععدد ا أليسعا يف الثانويعة الواحعدة هعو  15أأيسعا وبعمليعة
حسابية فاإن مجوسط عدد التالميذ يف الثانوية يقدر بع  500تلميذ.
اإن الفرضيات املتعلقة ابلمنو الساكين تكون وف ما ييل:
الفرضية ا ألوىل  :اخلصوبة منخفضعة :خصعوبة سع نة  2015يه  3,1طفعل لعلك امعر أأة ,و افرتضعنا أأن خصعوبة
س نة  2030ستنخفض اإىل  2.1طفل للك امر أأة
الفرضية الثانية  :اخلصوبة مجوسطة :وابفرتاض أأن اخلصوبة تكون اثبتة  3.1اإىل غاية 2030
الفرضية الثالثة  :اخلصوبة مرتفعة :خصوبة س نة  2015يه  3,1طفل للك امر أأة ,و افرتضنا أأن خصوبة سع نة
2030سرتتفع اإىل  4.0طفل للك امر أأة.
أأما ابلنس ةة لعامل الهنرة فبافرتاضها بنفس افرتاضات ا ألمم املتحدة ولكل للجنسني لكورا وإااناث
أأما فامي خيص النتاجئ ال ي يعطهيا هذا الربانمج SPECTRUMفجمتحور عىل ما ييل:
-1
-2
-3
-4
-5

عدد التالميذ يف املرحةل الابتدائية املس تقبلية
عدد املدرسني (املعلمني) املطلوب توفرمه يف املرحةل الابتدائية مس تقبال
عدد املدارس املطلوب توفرها يف املرحةل الابتدائية مس تقبال
عدد التالميذ يف املرحةل الثانوية املس تقبلية
عدد املدرسني (املعلمني) املطلوب توفرمه يف املرحةل الثانوية مس تقبال

.1 https://ar.knoema.com/atlas
2
https://sudhorizons.dz/ar/2016-10-15-18-10-43/2016-10-15-19-34-27/35398-67-80
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 -6عدد الثانوايت املطلوب توفرها يف املرحةل الثانوية" مس تقبال.
اإن النتاجئ املتحصل علهيا وف الفروض املس تخدمة جاءت كام ييل:
 -1العدد املتويع لتالميذ املرحةل الابتدائية

املصدر :الشلك مت اس تخراجه من نظا  SPECTRUMل إالسقاطات الساكنية
من خالل ا ألشاكل الثالثة ميكن القول بأأن عدد التالميذ يف املرحةل الابتدائية هو  3610000س نة  ، 2015وان
هذا العدد يسري بوترية اثبتة يف املس توايت الثالثة اإىل غاية  2021واذلي يدر بع 4580000مث يةد أأ يف التغري ،وخيتلف
هذا التغري ابخجالف الفرضيات  ،حيث يف س نة  2030مت التقدير بع  3980000تلميذ يف حاةل اخنفاض اخلصوبة ،بيامن
يةلغ أأكرث من  5ماليني يف حاةل ثةات وارتفاع اخلصوبة.
لكام تغريت معدلت اخلصوبة تغري عدد تالميذ ادلخول يف املرحةل الابتدائية.
-2املطلوب توفرمه من املعلمني (املدرسني) يف املرحةل الابتدائية مس تقبال

املصدر :الشلك مت اس تخراجه من نظا  SPECTRUMل إالسقاطات الساكنية
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من خالل ا ألشاكل الثالثة ميكن القول لكام ارتفعت معدلت اخلصوبة ارتفع عدد املدرسني حيث يقدر عدد ا ألساتذة
س نة  2015بع  112أألف أأي أأن العالية طردية  ،ونالحظ ثةات هذا العدد عند الافرتاضات الثالثة اإىل غاية 2021
.حيهنا يةد أأ ابلتغري لكام تغريت معدلت اخلصوبة حيث يف س نة  2030فقد مت تقدير  159أألف مدرس يف حاةل اخنفاض
معدلت املواليد ،بيامن تضاعف العدد مما هو عليه س نة  2015حبيث يدر العدد بع  205أألف مدرس يف حاةل ثةات
اخلصوبة ،و 252أألف مدرس يف حاةل ارتفاعها.
اإلن من خالل التقديرات الثالثة ميكن القول بأأن العدد املطلوب توفرمه من املدرسني يف املرحةل الابتدائية كذكل
يتأأثر بشلك كةري ابلمنو ادلميوغرايف .فلكام ارتفعت مس توايت اخلصوبة ارتفع عدد الساكن  ،ولكام ارتفع عدد الساكن وجب
توفر عدد املؤطرين.
-3عدد املدارس الابتدائية املطلوب توفرها مس تقبال

املصدر :الشلك مت اس تخراجه من نظا  SPECTRUMل إالسقاطات الساكنية
من خالل ا ألشاكل الثالثة ميكن القول لكام ارتفعت معدلت اخلصوبة ارتفع عدد املدارس الابتدائية املطلوب توفرها
حيث أأن عدد املدارس س نة  2015هو  11أألف مدرسة ،ونالحظ ارتفاع وثةات هذا العدد عند الافرتاضات الثالثة
اإىل غاية .2021حيهنا يةد أأ ابلتغري لكام تغريت معدلت اخلصوبة حيث يف س نة  2030فقد مت تقدير  20أألف مدرسة
ابتدائية يف حاةل ثةات معدلت املواليد 15 ،أألف مدرسة يف حاةل اخنفاض اخلصوبة ،و 25أألف مدرسة يف حاةل ارتفاعها.
اإلن من خالل التقديرات الثالثة ميكن القول بأأن العدد املطلوب توفره من املدارس الابتدائية كذكل يتأأثر
بشلك كةري ابلمنو ادلميوغرايف .فلكام ارتفعت مس توايت اخلصوبة ارتفع عدد الساكن  ،ولكام ارتفع عدد الساكن وجب توفر
عدد املدارس.
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 -4العدد املتويع لتالميذ املرحةل الثانوية

املصدر :الشلك مت اس تخراجه من نظا  SPECTRUMل إالسقاطات الساكنية
من خالل الفرضيات الثالثة خصوبة (منخفضة-اثبتة-مرتفعة) ميكن القول بأأّنا أأعطت تقدير مس تقبيل واحد فامي
خيص العدد املتويع لتالميذ املرحةل الثانوية  ،أأي أأنه وف نس ةة الاستيعاب يف املرحةل الثانوية يه  %67.80فاإن العدد
يتضاعف خالل الس نوات املقبةل حيث يةلغ  2100000تلميذ يف هذه املرحةل س نة  2030وهذا بعدما اكن يقدر س نة
 2015بع  1210000تلميذ اثنوي.
 -5العدد املتويع ألساتذة التعل م الثانوي واملطلوب توفرمه املرحةل الثانوية مس تقبال
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املصدر :الشلك مت اس تخراجه من نظا  SPECTRUMل إالسقاطات الساكنية
من خالل الفرضيات الثالثة ملعدلت املواليد (منخفضة-اثبتة-مرتفعة) ميكن القول بأأّنا أأعطت تدرج اثبت لعدد
ا ألساتذة املطلوب  ،و أأنه كذكل أأعطت تقدير مس تقبيل واحد  ،أأي أأنه كذكل ووف نس ةة الاستيعاب يف املرحةل
الثانوية واملقدرة بع  %67.8فاإن العدد املطلوب من ا ألساتذة سيجضاعف خالل  12س نة أأي بعدما اكن س نة 2015
يقدر بع  36000أأس تال اثنوي فاإنه وف املتغريات ادلميوغرافية فاإن العدد املطلوب من أأساتذة الثانوي توفرمه للتأأطري هو
 72000أأس تال س نة .2027و  84000أأس تال س نة 2030.
 -6عدد الثانوايت املطلوبة واملتويعة اإجنازها لس نة 2025

املصدر :الشلك مت اس تخراجه من نظا  SPECTRUMل إالسقاطات الساكنية
من خالل املنحىن ميكن القول لكام تغريت معدلت اخلصوبة واملواليد ارتفع عدد الثانوايت من س نة ألخرى ولكل
اإىل غاية  ، 2030حيث أأن عدد املدارس س نة  2015هو  2400اثنوية  ،ونالحظ تضاعف هذا العدد عند
الافرتاضات الثالثة اإىل غاية  . 2030فقد مت تقدير  5500اثنوية مطلوب توفرها ولكل للتغطية الشامةل للتعل م الثانوي.
اإلن همام اخجلفت الفرضيات الثالثة ميكن القول بأأن العدد املطلوب يتطلب اإجناز يرابة  3000اثنوية خالل
العرشية القادمة ولكل بناء عىل املتطلةات ادلميوغرافية.
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خامتة
تظهر الإسقاطات الساكنية يف اجلزائر و ال ي مت تقديرها يف دراستنا و ال ي ستشهد اس مترار يف المنو الساكين عىل
مدى مت تويعه حسب الفرضيات اخلاصة ابدلميوغرافيا اجلزائرية  ،حبيث س يعرف املمتع اجلزائري ازدايد يف عدد الساكن.
حيث بلغ عدد الساكن املقميني يف اجلزائر  42,2مليون نسمة حىت  1جانفي  ،2018مقابل  41,3مليون نسمة يف 1
جانفي  2017و  40,4مليون نسمة يف  1جانفي  ،2016وهذا حسب ادليوان الوطين ل إالحصائيات.1
مفن املنتظر أأن يؤدي احامتل ارتفاع مؤرش اخلصوبة ملس توى يفوق  2ابملائة طفل للك امر أأة وارتفاع ا ألمل يف
احلياة عند الولدة اإىل  81س نة للرجال و 83س نة عند النساء فاإن عدد الساكن املقميني ابجلزائر سيبلغ أأكرث من 44
مليون و  191أألف نسمة س نة  2020ويرابة  45مليون نسمة س نة  2025و أأكرث من  51مليون نسمة حبلول
س نة .22030
اإن هذه التغريات سوف تؤثر بشلك كةري عىل املالت اخملتلفة اكلصحة والشغل والتعل م والتحرض والزراعة...اخل
ومن نتاجئ هذه ادلراسة فميكن القول بأأن يطاع التعل م س يعرف تزايد يف أأعداد التالميذ يف ظل املتغريات
ادلميوغرافية و لكل يف املرحةل الابتدائية والثانوية ذلكل جيب عيل ادلوةل حتقي التوسع المكي أأي زايدة الهيالك املادية
و البرشية ،ومن خالل ا ألريا املتوصل الهيا من خالل هذا الربانمج  SPECTRUMفاإنه جيب مراعاة لك هذه ا ألريا
وجيب التخطيط مس تقبال ولكل حلساب الاحجياجات املس تقبلية التعلميية .ولكل لتأأطري جيد بتوفري وتكوين أأساتذة
للطورين الابتدايئ والثانوي وكذا توفري الهيالك القاعدية واملمتثةل يف الابتدائيات والثانوايت ولكل ومن أأجل حتصيل
درايس جيد وممتاز ،و اذلي كام تةنجه ا ألمم املتحدة ( 25تلميذ للك معمل ) ولكل تفاداي لالكتظاظ الكبري يف القسم
الواحد.
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اسرتاتيجية التعليم واالستثمار يف رأس املال الفكري باملؤسسة اجلامعية.
دراسة ميدانية جبامعة اجلزائر  -03كلية علوم االعالم واالتصال– اجلزائر العاصمة.
Education and investment strategy in the intellectual capital in the university
institution Field study at the University of Algiers 03 - Faculty of Media and
Communication Sciences - Algiers.

د .لطرش زكرياء

أأس تال حمارض ب جامعة يس نطينة /2لكية عمل النفس و علو الرتبية
امللخص:
اإننا اليو نتعايش مع ويائع تسودها املعلومات و تأأخذ هبا املعرفة حنو أأبعاد جديدة  ،مل تتغري مبقجضعاها املفعاه م
حفسب بل حىت املامرسات املنبثقة من تغري أأساليب احلياة بشلك عا و ش يوع الرمقنة و التكنولوجيا عقب انفجاح احلعدود
الكونية.Globalization
و لعل من بني املوضوعات املعارصة الأكرث أأمهية يف دوائران املعرفية اليو موضعوع ر أأس املعال الفكعري أأو ر أأس معال
املعريف او تعل م راس املال البرشي عىل الابتاكر اذلي يركز يف لةنجعه ا ألساسع ية ععىل العاليعات الابتاكريعة و الإبداعيعة
املوجودة دلى الافراد و كيفيعة اسع تقطاهبا و اسعتامثرها و ا ألمه معن لك لكل احملافظعة علهيعا ععىل اعتةعار أأّنعا أأحضعت معن
املنظور املعارص أأكرث املوارد و املوجودات يمية ملا حتققه من عوائد.
و يشري الوايع املعارص اإىل أأثر اجلامعات ال ي غدت مبثابة حاضنات أأساس ية للفكر وحراكت دفعع يويعة حنعو التمنيعة
يف لك تجالت احلياة الإنسانية املتقدمة  ،و اإن اكنت ل ختتلف كثريا عن غريها يف املعالت ا ألخعرى معن حيعث اخزتاّنعا
مجموعة من الوحدات املادية و البرشية اإل أأّنا تفرق من حيث امجالكها الطراز ممزي جدا معن ا ألفعراد Distinguished
 membersو اذلين تقعع ععىل ععاتقهم مسعؤوليات ثقعيةل اجامتعيعا معن بيهنعا تطعوير الفكعر و بنعاء تجمتعع املعرفعة و تكعوين
اإطارات الةالد و ا ألمه املس تقبل.
و تعد اجلامعة اجلزائرية واحدة من بني امه املؤسسات ادلولية ال ي هتعمت ابلعراس املعال الفكعري و تطعويره حنعو تقعدمي
الابداع و الابتاكر يف صناعة الثقافة من خالل تعلميها عىل النحو ادليي و الصحيح معن اجعل بلعوغ املعرفعة و الايجصعاد
هبا ابعتةارها العنرص املهم يف بناء العاليات بني ا ألطراف ادلاخلية و اخلارجيعة احمليطعة ابملؤسسعات اجلامعيعة  ،دلى نريعد
تقدمي دراسة ميدانية عىل عينة من طلةة لكية علعو الاععال والتصعال جلامععة اجلزائعر  -03اجلزائعر العامصعة -معن اجعل
معرفة اثر التعل م عىل الراس املال البرشي يف انتاج املعرفة  ،بغيعة املقارنعة و الاسع تفادة معن خمرجعات الفكريعة و الثقافيعة
للجامعة اجلزائرية.
اللكامت املفجاحية :املعرفة ،التعل م ،ر أأس املال البرشي ،ايجصاد املعرفة ،اجلامعة.
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Summary:
Today, we are living with information-driven facts and
knowledge taking on new dimensions, not only by concepts but by
practices resulting from lifestyle changes in general and digitization
and technology following the opening of globalization.
Perhaps one of the most important contemporary topics in our
knowledge circles today is intellectual capital
Or the capital of knowledge or human capital education on
innovation, which focuses on the basic building on the creative
and creative relationships that exist in individuals and how to
attract and invest, and most important of all to maintain them as
they have become from the contemporary perspective the most
valuable resources and assets for what it achieves Of revenues.
The contemporary reality refers to the impact of universities,
which have become fundamental incubators of thought and strong
impetus for development in all areas of human life. Although they
are not very different in other fields in terms of storing a set of
physical and human units, Where it has a very distinctive style of
individuals Distinguished members and who have the
responsibilities of heavy social, including the development of
thought and the construction of the knowledge society and the
composition of the country and the most important future.
The Algerian University is one of the most important
international institutions concerned with intellectual capital and its
development towards providing creativity and innovation in the
culture industry by teaching it accurately and correctly in order to
achieve knowledge and economy as an important element in
building relations between internal parties and In order to study
the impact of education on human capital in the production of
knowledge, in order to compare and benefit from the outputs of
intellectual and cultural To the Algerian University.
Keywords: knowledge, education, human capital, knowledge
economy, university.
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مقدمة:
التدريس ّعلية اإنسانية أأصيةل حتدث أأثرا معينا يف القامئني فهيا  ،فهيي ّعلية حياة وتفامه اكملني بني معمل ومجعمل  ،أأو
بني معمل ومجعلمني  ،أأو بني مجعمل ومجعلمني  ،من انحيعة ،وبيعهنام وبعني املعرفعة واملعلومعات واملهعارات والقع م والاجتاهعات
والتكنولوجيا و غري لكل من انحية أأخري ،وهذه العملية ادليناميكيعة املعقعدة متتعد اإىل مصعادر أأرحعب و أأمشعل معن املعادة
ادلراس ية املقررة ،كام ل تقجرص ععىل ياععات ادلراسعة ،وإامنعا تشعمل لك معا يف املؤسسعات التعلمييعة ،ولك معا هعو خعارج
املؤسسة التعلميية لتضمن مصادر التعمل يف الةيئعة اخلارجيعة ،ويف عرصع السعاموات املفجوحعة ،والانرتنعت تتسعع لتتضعمن
مصادر التعمل يف العامل .
اإن املورد البرشي املمزي و اذلي ميكن اعتةاره النواة الصلةة لر أأس املال الفكري هو مبثابة اللةنعة ا ألساسع ية للمنظمعة
اجلامعية و ر أأس مالها احلقيقي  Real Capitalواذلي ل تس تطيع من دونه التقد سبيال ،ععىل اعتةعار امجالكعه ملموععة
من القدرات الفكرية و العلمية القادرة عىل الابتاكر و الإبداع و الإحساس ابملسؤولية إازاء تطةي املعرفعة لصعاحل امجليعع،
وعىل حنو ينسنم و حاجات املمتع ،و ليس من السهل الةتعة حفعز طايعات الفئعات املمتعزية يف املنظمعة اجلامعيعة و تعزيعر
يدراهتا الإبداعية دون تعوافر مجموععة معن الظعروف املسعاعدة أأو "ادلاّععة" و الع ي يقعع اجلعو التصعايل التنظميعي الععا يف
مقدمهتا عىل اعتةار أأنه مصدر حقيقي لتحقي الامتسك و التواصل و ابلتايل القوة و احلراك الفكري و الاجامتعي.
ذلا فاإن مشلكتنا الةحثية انطاليا من لك ما س ة ترتكز أأساسا حول مسامهة الاسرتاتينية التعلمييعة املعمتعدة معن
طرف جامعة اجلزائر  3لكية علو الاعال و التصال عىل الاستامثر يف ر أأس املال الفكري يصد انتاج املعرفة.
الفرضية:
الاسرتاتينية التعلميية املعمتدة من طرف جامعة اجلزائر 03لكية الاعال و التصال لها ختطيط حمُك واسها يعوي
عىل الاستامثر يف الراس املال الفكري اذلي بدوره يقو إابنتاج املعرفة.
أأمهية ادلراسة :
أأمهية دراستنا الراهنة تتأأىت من ا ألمهية الةالغة للمتغريات ال ي تعكف عىل معاجلهتا ،كام تربز أأيضا مبا ميكن أأن تسامه
به من توضيح ل ألطر النظرية ال ي تناولت موضوعي ر أأس املال القامئ عىل املعرفة والتصعال ،واخجةعار عاليعات الارتةعاط
بني املتغريات ،وهو ما يعد عىل حد عمل الةاحث من ادلراسات اجلديدة يف اجلزائر.
 أأعطت هذه ادلراسة اهامتما ابلغا ملموعة من ا ألبعاد يف املؤسسة اجلامعيعة ،ومهنعا ر أأس املعال الإنسعاين
وال ي عكفت عىل تقس ميه هو الآخعر اإىل ا ألبععاد الفرعيعة التاليعة :جعودة النظعا التعلميعي املقعد  ،همعارات العتحُك يف
التقنية ،جودة العمل املقد  ،و كذا الرضا عن العمل؛

هيلكي؛

حاولت هذه ادلراسة تبين الطرح اذلي يصنف ر أأس املال املععريف اإىل ر أأس معال اإنسعاين و ر أأس معال

 أأّنا تناولت عىل عاتقها حماوةل الكشعف ععن وايعع ر أأس املعال املععريف يف مؤسسعة هممعة جعدا يف تجمتعع
املعرفة اجلزائري و املمتثةل يف املؤسسة اجلامعية.
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أأهداف ادلراسة:
هيدف هذا الةحعث اب ألسعاس معن خعالل املعاجلعة النظريعة و التحليليعة اإىل التأأكيعد بعأأثر الاسعتامثر يف العر أأس املعال
املعريف بأأبعاده اخملتلفة يمت لزوما وف منط منظم و نس يلعب التخطيط الاسرتاتيني فيه دورا مفصال ،و للعمل ععىل
حتقي هذا الهدف العا اكن لزاما علينا أأن نسعى اإىل حتقي ا ألهداف الآتية:
 .1التعرف عىل الاجتاهات احلديثة ملؤسسات التعل م العايل يف ظل التطور املتسارع للنظم املعرفية والتكنولوجية؛
 .2تقدمي رؤية عامة للك من هيمه ا ألمر حول أأمهية الاسرتاتينية يف ّعليات استامثر واسع تغالل ر أأس املعال القعامئ
عىل املعرفة ،ودوره ا ألسايس يف بناء املمتع املعريف و تعزيز الايجصاد الوطين املتجه حنو الارتاكز عىل ا ألصول املعرفية .
املهنج و أأدوات ادلراسة:
من حيث املهنج املس تخد يف ادلراسة :اعمتدت دراستنا احلالية متاش يا مع مجطلةات الةحث العلمعي ععىل اسع تخدا
املهنج املسحي [الوصفي التحلييل] ابلعامتد عىل ا ألدوات و الوسائل ال ي تسامه يف اإجراء ادلراسة امليدانية.
من هجة أأخرى اعمتدان عىل املقابةل العلمية ،و ألن هعذه ا ألخعرية ليسعت تجعرد لقعاء ععريض يعمت بصعورة عفويعة مقنعا
بتصم م منطقي يتواء وطةيعة املعلومات املراد مجعها من يبل أأطراف املقابةل [النواب يف الععامدة ،امللكفعني ابلةيعداغوجيا،
شؤون الطلةة ،وما بعد التدرج والةحث العلمي والعاليات اخلارجية].
احلدود املاكنية و الزمانية و العينة لدلراسة:
و لقد مت يصداي اخجيار جامعة اجلزائر  3لإجراء ادلراسة امليدانية نظرا دلرايتنا بتارخي هذه املؤسسة اجلامعية احلديثة
من حيث التأأسيس ،و كذا نظرا لكون أأحد الةاحثني يتابع دراس ته اجلامعية اإىل غاية هذا اليو بلكية علو .
الإعال والتصال يسم التصال ،وهذا لتوفر رشوط العمل امليداين هبا ،كام أأّنا أأرض خصةة من حيث املعرفة.
اإن حتليلنا لجتاهات ر أأس املال الإنساين جبامعة اجلزائر ،3مت يف نطاق عينة يصدية حصصيه تضم 15مفردة ،منتقاة
وفقا ملعايري التحك م القصدي ومت لكل يف الفرتة املمتدة من  25نعومفرب اإىل غايعة  01ديسعمرب  ،2019وايجرصعت ادلراسعة
عىل النواب يف العامدة ،وهيئة التدريس ،والإدارة بلكية علو الإعال والتصال.
مفردات ادلراسة:
أأول :املعرفة:
ايرتن مفهو املعرفة يف اللغة العربية ابلععمل والإدراك ،وكعام ورد يف معنعم املنجعد(معلوف) فهعيي مشع تقة معن الفععل
(عرف) عرفه و عرفاان ومعرفة اليشء علمه.
عرفها ( العيل وأآخرون) بأأّنا "مزجي من اخلعربات واملهعارات والقعدرات واملعلومعات السع يايية املرتامكعة دلى الععاملني
ودلى املنظمة"  -و عرفها ( املغريب ) بأأّنا "لكل الرصيد اذلي مت تكوينه من حصيةل الةحث العلمي والتفكري وادلراسات
امليدانية وتطوير املرشوعات الابتاكرية ،وغريها من أأشاكل الانتاج الفكري ل إالنسان عرب الزمان".
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أأمععا (مهرشععي )،فعرفهععا :عععىل أأّنععا "املععزجي املتاكمععل وامل عرتابط مععن املعلومععات واخل عربات والتجععارب واملهععارات
والاجتاهات ووهجات النظر واملعتقدات واملفاه م والق م ال ي ميتلكها الفرد ،وتشلك بنيجه املعرفيعة ،وحتعدد طةيععة سعلوكه
1
حيال القضااي واملوايف اخملتلفة ،وتساعده يف اختال القرارات املناس ةة".
اثنيا :التعل م:
مفصطلح التعل م يقصد به ّعلية مقصودة أأو غري مقصودة تمت داخعل املدرسعة أأو خارهجعا يف أأي ويعت ويقعو هبعا
املعمل أأو غري املعمل.
أأما مصطلح التدريس فميكن القول أأنه ّعلية مقصودة وخمططة يقو هبا املعمل داخل املدرسة أأو خارهجا حتت إارشافها
2
بقصد مساعدة التالميذ عىل حتقي أأهداف معينة.
ومن خالل مالحظة الك من التعريفني السابقني يالحظ أأن الفرق بني لك من التدريس والتعل م يتحدد يف:


السلوك املراد تعلمه ،وكيفية حدوثه؛



درجة التحُك يف بيئة املتعمل داخل املدرسة أأو أأي ماكن أآخر؛



الشخص القامئ ابلتعل م والتدريس.

املصدر( :عةد امحليد حسني شاهني  :اسرتاتينيات التدريس املتقدمة و اسرتاتينيات التعمل و أأمناط التعمل ،لكية
الرتبية بدمهنورة جامعة الإسكندرية  ،2010 .ص )11
اثلثا  :ر أأس املال البرشي:
نعين هبذا املفهو مجموعة املعارف الضمنية و القدرات الإبداعية و اخلربات واملهارات املتوفرة عىل مسع توى املؤسسعة
اجلامعية املدروسعة ،و يعتعرب هعذا العر أأس معال معن وفع حعدود الةحعث يف ا ألسعاتذة و طعوامق الإدارة "العرثوة احلقيقيعة"
للمؤسسة ،ابعتةاره يتعل بأأمه ا ألطراف الفاعةل واملعؤثرة يف احملعيط اجلعامعي والع ي حتتعاج مكنوانهتعا الضعمنية املعرفيعة اإىل
 -1حورية بولعويدات  :اإس تخدا تكنولوجيا التصال احلديثة يف املؤسسة الإيجصادية اجلزائرية  -جامعة منتوري يس نطينة  -اجلزائر :رساةل ماجس تري ، 2008.ص .25
 -2عةد امحليد حسني شاهني  :اسرتاتينيات التدريس املتقدمة و اسرتاتينيات التعمل و أأمناط التعمل ،لكية الرتبية بدمهنورة جامعة الإسكندرية  ،2010 .ص . 34
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ّعليات اس تغالل وتكوين مس مترة تساعدها عىل حتسني هماراهتا ،والرفع من رضاها الوظيفي وجودة العمل املقد  ،وبعذكل
جودة النظا التعلميي بشلك عا .
رابعا :ايجصاد املعرفة:
ويعرف عامد ادلين ايجصاد املعرفة عىل أأنعه" :الايجصعاد اذلي يعدور حعول احلصعول ععىل املعرفعة واملشعاركة فهيعا
واس تخداهما ،وتوظيفها وابتاكرها وإانتاهجا هبدف حتسني نوعية احلياة ،مبجالهتا اكفة ،معن خعالل الاسع تفادة معن خعدمات
معلوماتية وتطةيع تكنولوجيعا مجطعورة ،واسع تخدا العقعل البرشعي كعر أأس معال مععريف مثعني ،وتوظيعف الةحعث العلمعي
لإحداث مجموعة من التغيعريات الاسعرتاتينية يف طةيععة احملعيط الايجصعادي وتنظميعه ليصعةح أأكعرث انسعجاما معع حتعدايت
1
العوملة .
خامسا :اجلامعة:
ا ألصل يف لكمة "اجلامعة" أأي ال ي تعمل عىل الوفاء مبتطلةات العمل والعلامء ومجيع ما يساند القيعا هبعذه املسعؤولية،
ولكل خلدمة املمتع اذلي تنشأأ فيه اجلامعة.
أأما مصطلح اجلامععة ،فع ه تعريفعات مجععددة ،ومعن لكل اجلامععة يه مؤسسعة علميعة تربويعة ومركعز حبعث ،ومنعارة
ل إالشعاع الثقايف والعلمي ،ومن مث ترتكز رسالهتا يف التعل م والةحث وخدمة املمتعع ،أأي أأّنعا تعكعس املسع توى احلضعاري،
وتدعو لتقدمه.
کام عرفت اجلامعة بأأّنا" :املؤسسة ال ي تقو بصورة رئيس ية يف توفري تعل م مجقد ألشعخاص ععىل درجعة عاليعة معن
النضج ويتصعفون ابلقعدرة الفعليعة والاسع تعداد النفيسع ععىل مجابععة دراسعات مجخصصعة يف تجعال أأو أأكعرث معن تجعالت
2
املعرفة"
اسرتاتينية استامثر راس املال املعريف:
معايري اخجيار أأو ختطيط الاسرتاتينية املناس ةة للتعل م و التكوين
تكوين الاسرتاتينية يعمتد عىل الطريقة  +أأسلوب التعل م و التدريس و التكوين
خبرة و كفاءة
المعلم

طبيعة المادة
و أهميتها

طبيعة المتعلم

الهدف من
التعليم

معايير اختيار
االستراتيجية

 -1ش تاحتة عائشة  :ا ألولوية ال ي حيتلها رأأس املال البرشي يف ظل ايجصاد املعرفة  ،دار اليازوري العلمية للنرش و التوزيع  .دس ن  ،ص 34
 -2عصا توفي امحد ملحم  :مصادر معلومات الالكجونية يف املكجةات اجلامعية  ،جامعة انيف العربية للعلو ا ألمنية  ،الرايض  ،الطةعة  ، 2011 ، 01ص 133
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اإدارة املعرفة يف مؤسسات التعل م العايل:
تشعري دراسعات لك معن (  )johnson et kidwell lindو( اإميعان سععود أأبعو خضعري) و(نضعال محمعد الزطمعة)
وأآخرون اإىل أأن تبين اسرتاتينيات وتقنيات اإدارة املعرفة يف مؤسسات التعل م العايل يعد أأمرا همام و جوهراي كام هو احلال
يف يطاع ا ألعامل و الصناعة ،و اإلا ما مت تطةي هذه الاسعرتاتينيات بنجاععة فاإمعا سع تؤدي اإىل حتسعني يعدرة املؤسسعة
التعلميية عىل اختال القرارات وتقدمي منتوجات أأاكدميية وخدمات اإدارية أأفضل ،هعذه النجاععة الع ي ل ميكعن أأن تتحقع اإل
بتوافر مجموعة هممة من العنارص عىل غرار الثقافة التنظميية املرحبة بعنرص التغيعري ،وكعذا نعوع الهعيلك التنظميعي اذلي معن
شعأأنه التعأأثري ععىل ّعليعة اختعال القعرارات ) ،(Dorothy leidner and othersوا ألمه معن لكل الةنيعة التكنولوجيعة
والتصالية ،وال ي ان اكنت يامئة بشلك معزز فاإّنا سزتيد من فعالية نظم الكشف عن املعرفة وحتقي مجطلةات اإداراهتا.
حيامن نتحعدث ععن اإدارة املعرفعة يف املؤسسعة اجلامعيعة فاإننعا نتحعدث ععن اإدارة عنعارص غعري ملموسعة معاداي ،هعذه
املوجودات الفكرية تكون غالةا خمزنة يف عقول ا ألفراد العاملني أأو مجضمنة يف ّعليات املؤسسعة ومجموععات العمعل ،أأو معا
1
اصطلح عليه ابلر أأس املال الفكري اذلي حيتاج اإىل سريورة التصال يف أأبسط أأو أأعقد معانهيا ليس تكشف و ينترش.
أأول  :ر أأس املال الفكري يف املؤسسة اجلامعية :
اإن اخملزون الكبري اذلي حتويه املؤسسة اجلامعية من محةل للشهادات و الرتب العلمية العاليعة يسعلط الضعوء مبعارشة
عىل خمتلف فئات ر أأس مالها الإنساين ،و ال ي ميكن اإجاملها يف العمداء ،نواهبم ،رؤساء ا أليسا واللجان واملالس العلمية،
و كععذكل أأعضععاء هيئععات التععدريس ،ابلإضععافة اإىل املعوظفني العلميععني ،والإداريععني وحععىت الطلةععة املمتعزيين اذليععن يعععدون
املرحشني ا ألبرز لستيفاء معايري احلصول عىل ومس "ر أأس املال الفكري" مس تقبال اإلا معا مت الاسعتامثر يف اإماكنيعاهتم ععىل
أأحسن وجه.
كام يذهب (محمد عزات احلالملة )،يد أأعطت املؤسسات اجلامعية يف الس نوات املنرصمة املاضية أأمهية كةعرية لإدارة
ر أأس املال الفكري و اب ألخص تكل املعارف القبلية املتضمنة عقول ا ألفراد وال ي ل ميكن اإدراكهعا أأو النظعر اإلهيعا معن يبعل
ا ألخريني اإل اإلا ما مت عصفها لتخرج من شالكهتا القميية ا ألصعيةل اإىل شعالكة عامعة و رصحيعةّ ،عومعا ميكعن رصعد أأمه هعذه
2
املعارف القبلية و احملصورة دلى عدد ضي من ا ألعضاء املمتزيين يف املؤسسة اجلامعية يف ما ييل:
 املعرفة القبلية اخملزتنة دلى أأعضاء هيئة التدريس والعاملني الآخرين ابملؤسسة؛
 املعرفة املتعلقة ابلتعل م العايل والةحث العلمي؛
3
 املعرفة املتعلقة مبا أأسامه أآلية تشغيل املوايع و ا ألعامل املهمة؛
 و كذكل املعرفة القبلية املرتةطة ب " أأداء ا ألنشطة املعقدة غعري ادلوريعة مثعل الصعيانة وتطعوير املزيانيعة
وإادارة وتطوير العقول".
 -1اإميان سعود أأبو خضري  .تطةيقات اإدارة املعرفة يف مؤسسات التعل م العايل " أأفاكر و ممارسات  ،معهد الإدارة العامة  -السعودية  :املؤمتر ادلويل للتمنية الإدارية تنحو أأداء ممتزي يف
القطاع احلكويم  4-1 ،نومفرب  ، 2009ص 154
 -2محمد عزات احلالملة  :رأأس املال املعريف و أأثره يف أأس ةاب النجاح الاسرتاجتي ملنظامت ا ألعامل  :دراسة اس تكشافية يف رشاكت التصالت ا ألردنية .اجلامعة  ،لكية بغداد للعلو
الايجصادية ، 2009 .ص 43
 -3نفس املرجع  ،ص 43
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اثنيا :أأمهية اإدارة املعرفة يف املؤسسة اجلامعية:
بناء عىل لك ما يدمناه يف املواطن السابقة ،يتضح لنا أأن املؤسسة اجلامعية من أأمه املنظامت ال ي تقو
عىل اإنتاج املعرفة والاستامثر فهيا ،كام أأّنا الأكرث مالمئة و موامئة لتبين مفهو اإدارة املعرفة بلك ما حيم ه من مكوانت
وعنارص و أأبعاد.
و كام يقول الةاحث (العتييب " )،أأثر حقل اإدارة املعرفة مبفهومه العرصي والتحدايت العاملية يفرض عىل اجلامعات أأن
تقو بتنهزي أأكرب يف هذا املال ،فاإدارة املعرفة وايجصاد املعرفة و ر أأس املال الفكري أأصةحت من ا ألسس ال ي تبعىن علهيعا
ا ألمم املتقدمة ،ويه الشغل الشاغل خلرباء العامل يف ويجنا احلارض ،وهذا يشلك أأكرب حتدي للجامعات ،و يفرض علهيعا أأن
1
حتدث نقةل نوعية يف اإدارة املعرفة ،وتبين اسرتاتينياهتا عىل هذا ا ألساس".
هذا وحسب  Sandra L . Johnson &Vander Linde karen M ,و أآخرون ميكن الإدارة املعرفة أأن تؤثر
2
ابلإجياب عىل العديد من املالت يف املؤسسة اجلامعية يلخصهاCHAFIK Khalid ,يف ما ييل.
أأ /الفوائد احملققة يف تجال الةحث العلمي:
 .1من شأأين اإدارة املعرفة املسامهة يف ختفيض التاكليف الإدارية الع ي تتكبعدها املؤسسعة اجلامعيعة يف تجعال الةحعث
العلمي؛
 .2زايدة املنافسة يف تجال الةحث ّعوما خاصة ما تعل ابلتجاوب مع املنح العلمية وعقود اإجراء الةحوث التجارية؛
 .3تيسري نشاطات الةحث املشرتكة بني خمتلف التخصصات العلمية واب ألخص تكل املتداخةل يف ما بيهنا؛
 .4تقليص املدة الزمنية للةحوث من خالل القضاء ععىل مشعلك ضعياع الويعت أأثنعاء سععي الةاحعث للحصعول ععن
املعلومات؛
 .5حتسني فعالية اخلدمات ادلاخلية و اخلارجية.
ب /الفوائد احملققة يف ما يتعل ابلربامج التعلميية:
 .1تقوية و دمع اجلهود املةذوةل من يبل أأعضاء هيئات التدريس عىل مس توى اجلامعات؛
 .2الرفع من جودة الربامج التعلميية املقدمة للطلةة من خالل السعهر ععىل حتديعد أأفضعل املامرسعات والتجعارب الع ي
حتق أأفضل النتاجئ املرجوة؛
 .3حتسني اخلدمات الإدارية املرتةطة بعمليات التعل م و التعمل املفجوح املةين عىل التقنية احلديثة؛

 -1ايرس بن عةد هللا بن تريك العتييب  :اإدارة املعرفة و اإماكنية تطةيقها يف اجلامعات السعودية  :دراسة تطةيقية عىل جامعة أأ القرى ،جامعة أأ القرى _ السعودية :أأطروحة
دكتوراه 1427 .ه  ،ص 15
2
? - Khalid CHAFIK, EL KHARRAZ Ouail. Manager La Connaissance A l’université : Un Constat Ou Une Réalité A Vérifier
CINQUIEME DIALOGUE EURO MEDITERRANEEN DE MANAGEMENT PUBLIC.. Maroc. (25 - 26 - 27 SEPTEMBRE 2012.
p6-7
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 .4الععزايدة مععن كفععاءة امل عوارد البرشععية يف املؤسسععة و اب ألخععص هيئععة التععدريس مععن خععالل الععتعمل مععن ادلروس
والتجارب السابقة للزمالء والنقاش يف ما بيهنم.
ج /الفوائد احملققة ابلنس ةة للطلةة :و لكل من خالل مسامهة اإدارة املعرفة يف تطوير:
 .1اخلدمات اجلامعية للطلةة؛
 .2يدرات ا ألساتذة الارشافية عىل الطالب؛
 .3و كذا العمل عىل تطوير أأداء أأعضاء هيئات التدريس واملوظفني املكجةيني والإداريني بشلك عا .
د /الفوائد احملققة عىل مس توى اخلدمات الإدارية:
 .1زايدة يدرات اجلامعة يف ما تعل بتحديد هجود التحسني و التطوير يف اخلدمات؛
 .2حتسني مس توى كفاءة و فعالية اخلدمات الإدارية املقدمة يف اجلامعة؛
 .3زايدة يدرات اجلامعة اإداراي يف ما تعل ابلجتاه حنو سكل ا ألسلوب الالمركزي يف اإدارة ا ألعامل الإدارية.
ن /الفوائد احملققة يف تجال التخطيط الاسرتاتيني ،من خالل:
 .1تعزيز يدرة الإدارة عىل وضع خطط اسرتاتينية انجعة تامتىش مع املتطلةات ال ي يفرضها العمعل ادلاخعيل واحملعيط
اخلاريج.
 .2التعزيز من تدف وس يوةل املعلومات ادلاخليعة واخلارجيعة معا معن شعأأنه أأن جيععل املؤسسعة تتحعاىش الكثعري معن
الويت الضائع.
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الشلك يوحض الفوائد النامجة من تطةي اسرتاتينية الاستامثر يف رأأس املال الفكري ابملؤسسة اجلامعية

1

املصدر( :أأوصيف ،2015 ،ص)148
هذا و كام يعرى لك معن  Mikulecky & Mikuleckهنعاك مخسعة احعامتلت رئيسع ية لكيفيعة اسعتامثر شععارات
2
و أأفاكر ومبادئ اإدارة املعرفة عىل مس توى املؤسسة اجلامعية ،توحضها ( أأبو خضري) يف ما ييل:
 .1تدريس اإدارة املعرفة مكقياس علمي يف الربامج و التخصصات ال ي تتوامئ مع طةيعة املوضوع ؛
 .2الاعامتد عىل اإدارة املعرفة يف دمع القرارات املتخذة من يبل القيادات اجلامعية؛
 .3حتسني ّعلية اإدارة الواثئ والةياانت ادلاخلية وتوفريها ملن يعوزها يف الويت املناسب؛
 .4الرفع من وترية نرش وتوزيع املعرفة يف اجلامعة ( داخليا وخارجيا)؛
" .5استامثر املعرفة يف اإحداث التغيري النوعي يف العملية التعلميية".
تأأكيد الفرضية:
استنادا عىل نتاجئ املقابالت فان الفرضية ال ي تقول الاسرتاتينية التعلميية املعمتدة من طرف جامعة اجلزائر ،03لكية
الاعال و التصال لها ختطيط حمُك و اسها يوي عىل الاستامثر يف راس املال الفكري اذلي بدوره يقو إابنتاج املعرفة،
يد مت تأأكيدها بناء عىل أأجوبة املفحوصني.
نتيجة ادلراسة:
مينحنا التحليل املراف للةناء النظري و للمعطيات الإحصائية املتوفرة حملة عامة عن وايع التفاعليعة القامئعة بعني ثالثيعة
املورد البرشي ،املعرفة و اجلامعة يف الةيئة اجلزائرية ،هذه اللمحة ال ي ميكن تبياّنا يف مشلكة ملموسعة معن خعالل النتعاجئ
التالية:
يرى امجلع الأكرب من أأفراد عينة ادلراسة أأن اإدارة مؤسسة جامعة اجلزائريعة وععىل العرمغ معن رضورة اإسعهاهما يف
تأأطري اإنتاجية املعارف ،و حتصيلها و تطويرها و تعمميها ،اإل أأّنعا ل تعويل اإىل يومنعا هعذا أأمهيعة ابلغعة خللع ثقافعة تنظمييعة
مواكةة ملتطلةات معايري اجلودة و المتزي العاملية ،من اإشاعة ملفاه م الابتاكر والإبداع ال ي ترتةط ابلنظا التعلميعي املقعد و
كذا الكفاءة املهنية و جودة الةحث العلمي و املراف الأاكدمييعة وغريهعا معن املععايري الع ي تعدل يف اإجاملهعا ععىل أأثعر الإدارة
العليا بشلك عا تفجقد لوجود اإجعراءات اإداريعة و تقيمييعة مدروسعة تعمعل ععىل ضعامن وصعول النظعا التعلميعي املقعد اإىل
مس توى معني من اجلودة ،هذا الوايع اذلي من شأأنه أأن يدخل املالحظ املهعمت مبخرجعات هعذا النظعا ّعومعا معن أأصعول
برشية و معارف
رصحية داخل دائرة من الشك والريةة وعد الثقة.

 -1فرايل اوصيف  :التصال التنظميي و راس املال املعريفي يف اجلامعة اجلزائرية  ،جامعة اجلزائر  ، 2015 ، 03ص 148
 2 -اميان ابوخضري  ،املرجع الساب لكره  ،ص 19
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التوصيات
 .1لبد عىل املؤسسة اجلامعية اجلزائرية بشلك عا أأن تسهر عىل اإعداد اخلطط الاسرتاتينية والتشغيلية ابلتعواء
و التوافع مععع املسع تجدات الراهنععة يف مسع توايت املعرفععة العلميععة و التطععورات الرمقيععة و التقنيععة يف تجععالت التعلعع م و
التدريب و التأأهيل ،و بشلك عا تمنية املوارد البرشية؛
 .2لبد عىل املؤسسة أأن تعزز من الزتاهما مبنط و تقنيات اإدارة اجلودة الشامةل يف لك حيثياهتا وعنارصها املعذكورة
يف املواطن السابقة للةحث ،هذا الالزتا اذلي لبد أأن يعزز أأيضا ابللعزتا اب ألصعول وا ألععراف املهنيعة دلى لك أأطعراف
املؤسسة العاملني عىل مس تواها ما يسهم يف ّناية ا ألمر ابلوصول اإىل مس توايت ا ألداء املتعارف علهيا عامليا؛
 .3لبد كذكل من الاهامت ابجلوانب املعنوية و الفكرية يف العمل و احلث عىل تمنية القدرات الفكريعة والكفعاءات و
اخلربات الاكمنة دلى ا ألفراد ،و من مث تعزيزها من خالل ثقافة العمل املشرتك؛
 -4لبد من لك طالب للعمل التحيل ابلروح العلمية.
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دور مناهج التدريس والتعليم احلديثة يف حتقيق األمن احلضاري للدول
The role of modern teaching and curricula in achieving
civilizational security for countries
بتشيــــــم زيدان

 اجلزائر-طالب دكتوراه جبامعة ياصدي مرابح –وريةل
بولبري فاروق

 اجلزائر-وريةل–طالب دكتوراه جبامعة ياصدي مرابح

:ملخص
 وكذا،هتدف هذه ادلراسة اإىل الويوف عىل طرائ التدريس املس تخدمة والويوف عىل الفرق بني طرق التدريس التقليدية واحلديثةع
السعي اإىل النظر يف طرق التدريس احلديثة وتجالت تطةيقها وتأأثرياهتا ومدى سعيا يف التكيف والاندماج مع املتغريات اجلديدة يف
.الةحث العلمي
وخلصت ادلراسة اإىل أأن طرق التدريس احلالية يف اجلامعات ومؤسسات التعل م يه طرق تقليدية ل تامتىش مع طرائ التدريس يف
 ابإماكنه أأن يرفع من، وعليه فالبد من اس تحداث طرق وإاسرتاتينيات تدريس حديثة تتواف مع الثقافة احمللية للك تجمتع،الغرب
 وهذا ما ويع عىل عات،املس توى العلمي لهذه ادلول والوصول اإىل املس تقبل املأأمول عرب حتقي أأمن حضاري معول عليه يف املس تقبل
هذه املؤسسات التعلميية وخاصة اجلامعية العبء الأكرب يف اإيصال التقنية للمتلقي وحىت للأس تال بطريقة مدروسة من أأجل حتقي
.ا ألهداف وف منظومة الةناء الفكري والثقايف للمنمتع
. ا ألمن احلضاري،  الةناء الفكري، اسرتاتينيات التدريس، التعل م، اسرتتينية:اللكامت املفجاحية
Summary:
This study aims to identify the teaching methods used and identify the
difference between traditional and modern teaching methods, as well as
seeking to consider modern teaching methods and their application areas
and effects and the extent of their endeavors to adapt and integrate with
new changes in scientific research.
The study concluded that the current teaching methods in universities and
educational institutions are traditional methods that are inconsistent with the
teaching methods in the West, and therefore it is necessary to develop
modern teaching methods and strategies that are compatible with the local
culture of each society, it can raise the scientific level of these countries and
reach the desired future through Achieving reliable and civilized security in
the future, This is the responsibility of these educational institutions,
especially university, the greatest burden in delivering technology to the
recipient and even to the teacher in a studied manner in order to achieve
the goals according to the system of intellectual and cultural building of the
society.
Keywords: Strategy, education, teaching strategies, intellectual
construction, civilizational security
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مقدمة :
عرف العامل تطورات كةرية يف خمتلف ميادين احلياة اخملتلفة ،واذلي انعكس عىل ميدان التعل م اذلي عرف ثورة علمية
كةرية ،فاكن لها ا ألثر يف اس تحداث طرائ تدريس حديثة أأكرث جالبية ودافعية حنو املادة التعلميية ساعدت يف منو الناجت
العلمي ،عرب اس تخدا التقنيات احلديثة لتسهيل نقل املعلومات لدلارسني والطلةة بديال عن ا ألساليب التقليدية اكلتكرار
واحلفظ ،ويد أأضفت علهيا اسرتاتينيات حديثة يف التدريس تزيد من املس توى التعلميي للمؤسسات ملا لها الكثري من
الفوائد كتحسني من أأداء لك من املعمل والطالب واذلي ينعكس عىل مس توايت الطالب يف التحصيل ادلرايس ،وهو ما
يسعى اإليه ا ألس تال اجلامعي يف اجلامعة لرفع املس توى التعلميي وف اسرتاتينيات تدريس فعاةل من حتفزي الطلةة يف
اجلامعة عىل ا ألداء العلمي ا ألفضل واملشاركة والتعاون وتبين الآراء واملقرتحات بغيه الارتقاء جبودة العملية التعلميية لس امي
الانتقال من طرائ التدريس التقليدية اإىل طرائ التدريس احلديثة،
أأول /اسرتاتينيات التعل م:
اإن الاسرتاتينيات يه طرق حمددة للتعامل مع املشالكت واملوايف اخملتلفة وا ألمناط الإجرائية لتحقي غاايت بعيهنا
وخطط لتحك م ابملعلومات واس تعاملها يف ظروف معينة أأّنا أأش ةه ابخلطط احلربية ال ي ل تنفصل عن مضموّنا
وإاسرتاتينية التعل م يه خريطة لعمليات التفكري وفهيا الإرشاد العا وهيلك ا ألنشطة لتحقي ا ألهداف التعلميية ويال
ريةاك أأوكسفورد أأن اإسرتاتينية التعل م أأداة خاصة يقو هبا التعل م لينعل ّعلية تعلمية أأسهل و أأرسع ،و أأكرث تشويقا
1
وفعالية ،و أأكرث اس تقاللية وتوجهيا لذلات.
اسرتاتينيات التعل م تشري اإىل ا ألساليب واخلطط وإادارة املعارك للوصول اإىل ا ألهداف املرجوة ،وتركز عىل دور املعمل
اذلي يقو به يف اإدارة العملية التعلميية ومتكن للمدرس اإن يس تخدهما بأأحد الاسرتاتينيات أأو الأكرث.
يف اس تخدا اسرتاتينيات التعل م يقو املعمل ابدلافعة وعاليجه ابلتحصيل ادلرايس ويساعد املعمل عىل فهم بعض العوامل
املؤثرة يف حتصيل طلةته وميكنه تشنيع هؤلء الطلةة عىل اس مترار يدرهتم ونشاطهم عىل حنو أأكرث فاعليه يف تجال حتقي
2
أأهداف تربوية مجنوعة.
اثنيا /طرائ التدريس التقليدية وطرائ التدريس احلديثة:
اإن الطرق احلديثة متكن املتعمل عن طري ممارسة وحذف اخلطأأ وحتقي موايف تعلميية ،تؤثر يف السلوك اذلايت وتصقل
خشصيته وتزودها ابملعارف واملهارات وتراعي ميول املتعمل واهامتماته والفروق الفردية بني املتعلمني وتربط نتاجئ التعمل مبا
يفيد املتعمل واملمتع.
وهناك حقيقة لبد من اإدراكها ويه أأن التدرييس لبد أأن يدرك أأن الطريقة ال ي يد تناسب املتعلمني يف بيئة يد ل
تناسب أآخرين ،وأأن الطريقة ال ي جييد اس تخداهما التدرييس يد ل حيسن اس تخداهما أآخر ،وبذكل لبد أأن يسعد
تدريسه اإىل تطوير حصيلته يف ما يتعل بطرائ التدريس و أأن جيعلها تامتىش مع املعطيات التعلميية احلديثة من حيث
1دعدور محمد ،اسرتاتينيات التعمل ،املكجةة العرصية ،القاهرة ،مرص
2اسرتاتينيات التعل م بضوء التفكري الإبداعي دلى الطلةة يف تعل م الكجابة جبامعه مالجن احلكومية اإندونيس يا .صفحة 52
Sekolah tinggi llmu al-Quran (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan, Indonesia
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املضمون وا ألهداف و أأن اليشء ا ألسايس اذلي ينبغي أأن ل يغيب عن بني التدريس أأن الطرائ التدريس ية مع تعدد
مسمياهتا ينبغي أأن ل متارس يف خمزن عن الق م والعادات والفلسفة املمتع اذلي تطاب فيه وذلكل جيب أأن تعمل هذه
الطرائ عىل تمنيه روح التعاون والعمل امجلاعي وحتمل املسؤولية للمشاركة يف تطوير املمتع ويف تمنيه الصفات اجليدة
1
ومبا يتحق ّنضة مجوازنة يف اجلوانب العلمية والق م املمتعية.
اإن طرائ التدريس احلديثة تؤكد عىل تقدمي اخلدمات الاستشارية من خالل ماكتب مجخصصة لتقومي النشاطات
واملشاريع يف حني اكنت تعمتد أأساليب بس يطة يف الاستشارة ولكل بسبب ضعف املهارات ال ي تقدهما طرائ التدريس
التقليدية.
 طري التدريس احلديثة تؤكد عىل الاهامت ابلتعل م املس متر والتعل م املوازي من أأجل حتقي هدف اجلامعة بتطويرالةيئة الاجامتعية الوايعة فهيا واخجلفت عىل طرائ التقليدية ال ي اعمتدت اجلوانب النظرية واملعمتدة عىل مشاريع بس يطة
يف تقدمي تعل م مس متر وموازي ل ترىق للمواصفات ال ي تقدهما طرائ التدريس احلديثة.
يتف ا ألساتذة واملعلمون يف الآيت:
 ليست هناكل طريقه مثىل يف التدريس.
 طريقه احلفظ والتسميع والإلقاء تسود يف مرحةل ا ألساس.
 طريقة املنايشة واحلوار وحل املشالكت مس تخدمة كثريا يف املرحةل الثانوية.
 امجليع يؤيدون املواكةة والتحديد يف طرق التدريس.
 املعلمون حتديدا يشنعون طرائ التدريس احلديثة اخملتلفة من برتجة تعلميية وتعل م تعاوين وطريقة
املرشوع وحل املشالكت ويف لك املراحل التعلميية2.
اثلثا /دور املؤسسات التعلميية يف اإرساء ا ألمن الاجامتعي:
ا ألمن الفكري ع واذلي هو أأساس لك أأمن اجامتعي اكن أأو ايجصادي أأو غريه ع حاةل ل ميكن رؤيهتا يف زاوية معينة من
الثقافة ومن مث معاجلهتا ،اإّنا تكوين فكري ميكن رؤيته يف لك أأراكن الثقافة ولعل أأبرز املوايع ال ي ميكن الةدء مهنا لتحقي
ا ألمن الفكري مؤسسات التعل م وخاصة اإلا اكنت تكل املؤسسات حتتضن النس ةة ا ألعىل من ساكن املمتع.
اإن ا ألمن الفكري مكرشوع وطين جيب أأن يةد أأ ابدلخول يف اجلوهر وليس تجرد حتسينات ل ألشاكل القامئة وجتميل
واهجاهتا ا ألمامية .اإن ما جيب علينا أأن نفع ه هو استامثر تكل ا ألعداد الهائةل من أأفراد املمتع يف املؤسسات الرتبوية لننطل
3
منه حنو حتقي ا ألمن الفكري عرب اخجةار ديي ملس توى لكل ا ألمن وتقيميه ومن مث اإجياد احللول.
رابعا /دور املعمل يف حتقي اإسرتاتينية التدريس:
 1د يوسف عناد زامل . ،زينب محمد صاحل ،ا ألس تال اجلامعي بني طرائ التدريس التقليدية واحلديثة ،جامعة واسط ،لكية الآداب ،لرك للفلسفة واللسانيات والعلو الاجامتعية،
والعدد  ،11الس نة اخلامسة ، 2013 ،ص8-7
 2مرجع ساب  ،اسرتاتينيات التعل م بضوء التفكري الإبداعي دلى الطلةة ،ص52
3
زايرة املويع يو  11فيفري الساعة https://blogs.najah.edu/staff/yahya-jaber/article/article-30 ,21.40
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واجب عىل املعمل أأن يرشف عىل طلةته ابس تخدا الاسرتاتينيات ال ي تتضمن بامثن عنارص ويه السلوك ،وثيقة املعمل،
1
والتنظ م والتصال والرتكزي والتعليقات واملرايبة أأو املالحظة وإاعطاء ا ألس ئةل والتكرار واخلامتة.
اإن السلوك والثقة من املعمل تؤثر احلاةل يف العملية التعلميية بأأن جتعل الطلةة ادلافعة والتشنيع واحلالت الاجيابية والتنظ م
يس تطيع اس تخدا ا ألويات تعظامي وإاجراء العمليات التعلميية مناس ةا ابخلطط من الةداية اإىل الهناية والتصال بني املعمل
والطلةة ،أأو بني الطالب والطلةة الآخرين ابللغة الطيةة والواحضة واملفردات املس تخدمة املناس ةة ابملوضوع ومعينة الفكرة
والنربة والتعليقات يه حتصيل املعلومات املأأخولة للطلةة مده العملية التعلميية وتكون التعليقات ملعرفه يدرات الطلةة يف
التعل م ومساعدهتم يف ليل ما يلز هبم واملرايبة يالحظ هبا املعمل عىل تمنية التحصيل ادلرايس دلى الطلةة حىت يعرف
املعمل هل وصلت ا ألهداف املرجوة اإلهيم وتقدمي ا ألس ئةل املتعلقة مبا يتعمل لزايدة مشاركة الطلةة يف العمليات التعلميية
2
والتكرار واخلالصة ال ي فهيا تلخيص يساعد الطلةة يف العالية بني العلو السابقة والعلو الآتية.
خامسا /طرائ التدريس احلديثة وأآاثرها عىل املس توى العلمي للطالب اجلامعي:
تعرف اسرتاتينية التدريس بأأّنا مجموعة من الإجراءات خيطط املدرس لس تخداهما يف تنفيذ تدريس موضوع معني حيق
3
ا ألهداف التعلميية املأأموةل يف ضوء الإماكنيات املتاحة.
وهتدف الطرائ احلديثة اإىل تمنية أأساليب التفكري العلمي دلى املتعلمني وحتفزيمه يف املشاركة اذلاتية لعملية التعمل انسجا
مع أأهداف الرتبية احلديثة ال ي تؤكد ورضورة تمنية جوانب خشصية املتعمل الطريقة احلديثة تقو عىل أأساس نشاط املتعمل
املنسنم مع هجد التدرييس لتمنية ما دليه من معلومات وخربات ويف لكل يدعو اخملتصون يف التعل م اإىل مراعاة رغةة
املتعمل وميوهل واهامتماته واس تغالل نشاطه يف فعاليات معرفية من خالل احملارضة أأو من خالل كتابة الةحوث والتجارب،
أأما عن الطرائ احلديثة ال ي ظهرت يف املال التعلميي يف التارخي املعارص أأو ال ي ركةت تطور مفهو العملية التعلميية ومن
أأمثلهتا طريقة الاس تكشاف ،املرشوع ،التعل م اذلايت ،حل املشالكت ،وميكن تأأشري أأمه مزااي الطرائ احلديثة اكلآيت:
 تةعث النشاط يف املتعمل وحتثه عىل الاهامت والانتباه. ّعلية مجةادةل يف اجلهد بني التدرييس والطلةة ( أأي ل يقو هبا التدرييس فقط). أأّنا تمني حواس املتعمل ومتكنه من اس تخدا حواسه وجتاربه يف تعمل أأي أأن العملية التعلميية فهيا تقو عىل مبد أأ ا ألخذوالعطاء.
 وتقيض عىل حاةل الراتبة وامخلول ال ي تودلها الطرق التقليدية ،أأي أأّنا جتعل ما تعلمه املتعمل أأكرث أأثرا يف سلوكه ويفبنائه فهو فهيا ل يتلقى مادة علمية تجردة أأمنا يتلقى مادة سلوكيه تسقط خشصيته من خالل تشنيعه عىل احملاورة والنقاش
وطرح الآراء.

1

Eggen, paul dan don kauchak, 2012, strategie and models for teaching, teaching, content and thingking skill, terj-satrio wahano,
strategi dan model pembelajaran: mengajarkan konten dan keterampilan berpikir, Ed 6, jakarta, indeks
 2مرجع ساب  ،اسرتاتينيات التعل م بضوء التفكري الإبداعي دلى الطلةة يف تعل م الكجابة ،ص52
 3أأعضاء هيئة عامدة التطوير الأاكدميي ،همارات واسرتاتينيات التدريس اجلامعي ،ط ,2جامعة جازان ،2011 ،ص9
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ا ألس تالة اجلامعي واس تخدا الطرائ احلديثة عىل التدريس يف اإطار ما بلغته العلو املعارصة من تطور نظرايت حديثه
أأن يراعي عند اخجياره الطرائ التعلميية.
اإن الطريقة املناس ةة يف التدريس يه ال ي حتق الآيت تمنيه حب الاطالع املعريف دلى املتعمل ربط اجلامعة واملؤسسة
التعلميية ابملمتع تمنية املهارات الفردية والاجامتعية للمتعمل ومتكل من اس تخداهما يف حياته العملية تدريب املتعمل وتشنيعه
عىل اختال القرار العلمي وف ا ألسس وا ألساليب الصحيحة واعامتد أأسلوب التحرير والتنريد والفحص والتطةي ومجع
ا ألدةل تمنية يدره املتعمل يف اس تخدا ا ألدوات وا ألهجزة العلمية واخملتربية لتكون رديف للنوانب النظرية ال ي تتضمهنا
1
املفردات ا ألساس ية.
سادسا /املةادئ ا ألساس ية لسرتاتينيات التدريس اجلامعي الفعال:
 تشنيع التواصل والتفاعل بني الطلةة وهيئه التدريس تعزيز التعاون والتشنيع والتفاعل بني الطلةة أأنفسهم مثل
اإجراء املشاريع امجلاعية.
 تشنيع اس تخدا تقنيات تعمل فعاهل حديثه اس تخدا طرائ التدريس انشطة وتفاعلية مثال دراسة احلاةل.
 توجيه املنايشات أأثناء التعمل بفاعلية.
 اس تخدا طرائ التدريس وتقومي مناس ةة2.
سابعا /معايري اخجيار الطرق التدريس اجلامعي:
 مالمئة الطريقة ألهداف ادلرس ويعين أأن خيتار ا ألس تال طريقة مناس ةة يف ضوء ا ألهداف التعلميية احملددة لدلرس. مناس ةة الطريقة للمحتوى ادلرايس مبا أأن الطريقة التدريس مرتةطة اب ألهداف املراد حتقيقها فاإّنا ينبغي أأن ترتةطابحملتوى وطةيعة املادة ادلراس ية و أأسلوب تنظميها.
 الايجصاد يف الويت واجلهد ،ويعين لكل انه لك ما حققت طريقة التدريس أأكرث من هدف من أأهداف التعمل يف ويت3
يصري وجبهد معقول وبتلكفة أأيل ،مع توافر عنرصي الإاثرة اكنت أأوىل ابلخجيار والاس تخدا .
أأن تعمتد مهنج العمل بروح العمل التعاوين اذلي يعزز تعمل الطلةة بعضهم بةعض.
 التنوع بني الإلقاء واحلوار واملنايشة والتطةي العميل. -عد الرتكزي عىل التلقني والرتكزي عىل القدرة التحليلية.

4

 1مرجع ساب  ،د يوسف عناد زامل . ،زينب محمد صاحل ،ص5-4
 2مرجع ساب  ،أأعضاء هيئة عامدة التطوير الأاكدميي ،ص.9
 3لريط عيل ،حمارضات اسرتاتينيات طرق التدريس احلديثة ،جامعة الةويرة ،د.ت ،ص9
 4ميك فرحان الإبراهميي ،طرائ التدريس اجلامعي يف ضوء مفهو ادارة اجلودة الشامةل ،جامعة القادس ية ،العراق ،2012 ،ص.12
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خامتة:
من خالل ما مت عرضه يف حبثنا هذا فاإننا نرى أأن معظم اجلامعات واملؤسسات التعلميية يف العامل العريب ،ل يزالوا
يس تخدمون طرائ التدريس التقليدية كطريقة الإلقاء وغريها ويه الطرق ال ي ميل مهنا طالب جيل التقنية ،وهو ما
حيمت عىل ادلول واملؤسسات التعلميية لإجياد بدائل تدريس تامتىش مع التطورات التقنية الهائةل ،بوضع اسرتاتينيات
التدريس احلديثة ودفع املعلمني لس تخدا هذه التقنيات احلديثة مثل طريقة العصف اذلهين ،التعمل التعاوين ،مرشوع
العمل ،وبرتكزي عىل الربتجيات التعلميية ،والاس تفادة من جتارب ادلول املتقدمة تعلمييا اكإندونيس يا ومالزياي ،ال ي عززت
أأمهنا احلضاري عرب التحُك يف التقنية من دون املساس مبنظومة الةناء الفكري والثقايف ملمتعاهتا وحتقي أأهدافها املسطرة.

النتائج:
 طرائ التدريس احلديثة تريم اإىل تطوير الطلةة علميا وتربواي ،حيث تمني هلم أأمناط التفكري بأأنواعه اخملتلفة. تعمتد أأغلب اجلامعات العربية عىل طرق التدريس التقليدية من الإلقاء والتكرار. تلعب طرائ التدريس دورا أأساس يا وفعال يف تنظ م احلصة ادلراس ية ويف تناول املادة العلمية لك عىل حدا. تسهم طرائ التدريس احلديثة عىل زايدة يدرة املتلقني والطلةة عىل حتمل املسؤولية وإابداء الر أأي حبرية. تربط طرائ التدريس احلديثة مفردات املناجه ادلراس ية النظرية ابلتطةيقات العملية يف املمتع. تركز طرائ التدريس احلديثة عىل املهارات والتدريب والتخصص واس تغالل اخملتربات العلمية. الاهامت ابلةحث العلمي يندرج مضن طرق التدريس احلديثة بتقدمي احللول للمشالكت ال ي تعاين مهنا املؤسساتاخملتلفة.

التوصيات:
 رفع مزيانية الإنفاق عىل التعل م بصفة عامة والتعل م العايل بصفة خاصة ،والعمل عىل اإصالح النظا التعلميي وف مايتناسب مع ثقافة املمتع وكذا مواكةة للتطورات املتسارعة يف العامل يف تجال الةحث العلمي.
 الاس تفادة من ا ألدمغة العربية والكفاءات املهاجرة والعمل عىل توفري لك الظروف والإماكانت ملواكةة طرق التدريساحلديثة.
 العمل عىل فجح مراكز مجخصصة لبتاكر وتقي م طرائ التدريس يف اجلامعات اكفة. اإيامة دورات تأأهيلية وتدريبية لك عا ل ألساتذة اجلامعيني ملواكةة التطور احلاصل يف طرائ التدريس احلديثة. رضورة اس تخدا الطرائ احلديثة يف التدريس داخل اجلامعات والتعل م كلك وتشنيع املعلمني عىل تفعيلها. التعرف عىل مزااي ومعويات أأساليب وطرائ التدريس والعمل عىل تطويرها. رضورة اإملا املعمل وا ألس تال بعمل وفن التدريس كام ونوعا. إارشاك ا ألساتذة اجلامعيني يف دورات وندوات علمية وملتقيات ملتابعة أآخر تطورات املناجه العلمية احلديثة لس امي يفاخلارج.
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معوقات التعليم العالي يف اجلزائر وآليات تطويره
Obstacles to higher education in Algeria and mechanisms for its
development
 شوقي لبيك.د

-اجلزائر-  تلمسا ن،جامعة أأيب بكر بلقايد،لكية احلقوق والعلو الس ياس ية
:ملخص
 ويد كشفت نتاجئ ادلراسة عن مجةل من،هيدف هذا الةحث اإىل دراسة معويات التعل م العايل يف اجلزائر وأآليات تطويره
 الاعامتد عىل ادلراسات النظرية دون، غياب اسرتاجييات وطنية واحضة، جهرة الكفاءات اجلزائرية:املعويات أأمهها
.اخل... يةل املؤسسات الايجصادية،التطةيقية
 مما يتعني عىل صانعي القرار ا ألخذ هبا لتحسني،كام كشفت عن أأمه الآليات املمكنة لتطوير التعل م العايل يف اجلزائر
. وحتقي أأمن حضاري لدلوةل اجلزائرية،جودة الةحث يف مؤسسات التعل م العايل
. اجلزائر، ا ألمن احلضاري، التعل م العايل، التطوير، الآليات، املعويات:اللكامت املفجاحية
Abstract:
This study aims to examining the obstacles of higher
education in Algeria and the mechanisms of its development. The
results revealed a number of obstacles, the most important of
which are: the migration of Algerian competencies, the absence of
clear national strategies, reliance on theoretical studies, and the
lack of economic institutions…etc.
It also revealed the most important possible mechanisms to
improve and develop the quality of higher education in Algeria.
Decision makers could take these mechanisms into consideration
in order to improve the quality of research in institutions of higher
education, and to achieve civilized security for the Algerian state.
Keywords: obstacles, mechanisms,
education, civilized security, Algeria.

development,

higher
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مقدمة:
يُعد التعل م بصفة عامة والتعل م العايل بصفة خاصة من أأمه راكئز بناء ا ألمن احلضاري لدلول ،حيث تسهم مؤسسات
التعل م بدور أأسايس يف تعظ م القدرة املعرفية للمنمتع حبثًا واس تخدا ًما وتطةيقًا من خالل ممارسة وظائفها من تدريس
"نرش املعرفة" وحبث علمي "اإنتاج املعرفة" وخدمة املمتع "تطةي املعرفة" ،اإل أأن جناح هذه املؤسسات يف اإعداد الر أأس
املال البرشي املؤهل ل إالنتاج ،وتطوير القدرات الإبداعية هل ،والرفع من مس توى تأأهي ه لتلةية خمتلف حاجات املمتع من
التمنية املس تدامة يف مجيع املالت ،الاجامتعية ،البرشية ،الايجصادية والثقافية ،يتطلب مهنا رضورة الاهامت بقضية ضامن
جودة التعل م العايل.
واملتتبع لوايع التعل م العايل يف اجلزائر س يلحظ بأأنه مر مبنموعة من التطورات ختللهتا مجةل من الإصالحات متاش ًيا
ومجطلةات التمنية ومجغريات العرص من أأجل الوصول اإىل جامعة منولجية تامتىش وخصوصيات املمتع اجلزائري 1وعىل
الرمغ مما عرفه التعل م العايل يف اجلزائر من تطورات وإاصالحات اس هتدفت تقومي الاعوجاج وحتقي التاكمل بني الربامج
والتوهجات التكوينية والتمنوية ،اإل أأن هذه الإصالحات ُوصفت يف كثري من ا ألحيان ابلفاشةل ،ألنه وفقًا ألبرز مؤرشات
التعل م العايل العاملية ،جند أأن اجلامعة اجلزائرية تتذيل الرتتيب سواء عامليا ،ياراي أأو عربيا ،وهذا اإن دل عىل يشء فاإمنا
يدل عىل أأن عدد معترب من املعويات واملشالك اعرتضت هذا القطاع وحالت دون تطويره ابلشلك اذلي يواكب العرص
وحيق ا ألمن احلضاري لدلوةل اجلزائرية ،وعليه ارتأأينا طرح اإشاكلية رئيس ية لهذا الةحث تمتثل يف الآيت:
مايه أأمه املعويات واملشالك ال ي تواجه يطاع التعل م العايل يف اجلزائر؟ وما يه الاسرتاجيية الفعاةل ملواهجة تكل
واملعويات واملشالك؟
سيمت الإجابة عىل هذه الإشاكلية من خالل تقس  م ادلراسة اإىل حمورين عىل النحو التايل:
احملور ا ألول :معويات ومشالك يطاع التعل م العايل يف اجلزائر
احملور الثاين :س ةل وأآليات تطوير يطاع التعل م العايل يف اجلزائر
احملور األول :معوقات ومشاكل قطاع التعليم العالي يف اجلزائر
ل خيتلف اثنان أأن اجلزائر ومنذ حتقيقها لالس تقالل مرت حبركة اإصالحية واسعة بغية حتقي التطور يف اكفة
املالت واخلروج من الوضع الاجامتعي والايجصادي الهش واملوروث عن الاس تعامر الفرنيس ،وكام س ة لكره مشلت
هذه الإصالحات يطاع التعل م العايل اذلي يُعد ركزية أأساس ية يف بناء أأمن حضاري لدلوةل اجلزائرية ،ول خيتلف اثنان
أأيضً ا يف أأنه ورمغ تكل الس ياسة ا إلصالحية لقطاع التعل م العايل وال ي لزالت مس مترة اإىل يومنا هذا اإل أأنه مازال مجخلف

 1ويد اكن اإصالح  1971من أأمه الإصالحات ال ي جاءت تلةية لحجياجات الةالد التمنوية ،وإاعطاء صةغة جديدة للجامعة اجلزائرية للخروج هبا من دائرة التةعية واملورواثت
الاس تعامرية ،اإل أأنه ورمغ ما عرفه التعل م العايل يف اجلزائر منذ الاس تقالل وإاىل غاية يومنا هذا من تطورات أأدت اإىل نتاجئ ملموسة خاصة من الناحية المكية اكرتفاع عدد الهيالك،
عدد الطلةة والفروع والتخصصات ،أأعضاء هيئة التدريس ...اإل أأن ًمنوا رسي ًعا كهذا طرح عدة اخجاللت عىل مس توى نوعية التكوين ومردوديته .نق ًال عن :زريان ليىل ،اإصالح
التعل م العايل الراهن  LMDومشالكت اجلامعة اجلزائرية (دراسة ميدانية جبامعة فرحات عةاس-سطيف) ،مقال منشور عىل الرابط الإلكرتوين التايل:
http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/setif2/379/zorguane.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ياراي ،عرب ًيا ،وعامل ًيا ،وهذا انجت عن مجةل من املشالك واملعويات ال ي اعرتضت
ً
كثريا عن الركب احلضاري لدلول ،سواء ً
هذا القطاع ميكننا اإجيازها فامي ييل:
هاجسا ُمخي ًفا للجامعة اجلزائرية منذ الامثنينات ،وما يؤكد لنا
 /1مشلكة وعائ التحن م :تشلك مشلكة وعائ التحن م ً
هذا هو تدف ا ألريا املسجةل يف لك دخول جامعي ،حيث يصل العدد اإىل مليون طالب حسب وزارة التعل م العايل
والةحث العلمي ،ومن بني العوامل املتحمكة يف هذا املشلك نذكر:
مبد أأ تساوي فرص الالتحاق ابلتعل م العايل
المنو ادلميغرايف اذلي تشهده اجلزائر
زايدة حاجات املمتع لليد العامةل املؤهةل ملسايرة املس تجدات الايجصادية ومجطلةات سوق العمل
الإيبال املزتايد عىل التعل م العايل نتيجة الوعي الثقايف ولعتةارات ايجصادية واجامتعية ترتةط بتحسني ادلخل
واملس توى املهين يف اإطار احلراك الاجامتعي ومواهجة ش ةح الةطاةل.
تجانية التعل م العايل وإاهامل النوعية بسبب نقص املوارد المتويلية واملؤطرين والهيالك
1
مشلكة الإعادة والترسيب والتحويل
 /2ضعف الطاية الاستيعابية يف بعض التخصصات:
حيث ل متكل اجلامعات اجلزائرية طاية استيعابية كةرية لس امي يف بعض التخصصات اكلصيدةل ،الطب...اخل ،وهذا رمبا
يرجع اإىل نقص الهيالك وضعف جحم هيئة التأأطري
 /3املويف املتشامئ من النظا التعلميي اجلديد للجامعة اجلزائرية:
من املعروف أأن اجلزائر تةنت نظا تعلميي جديد حل حمل النظا الالكس ييك القدمي ،ويعرف بنظا "ل. .د" 2،اإل أأن
فورا اإىل النظا
جل ا ألساتذة والطلةة اجلامعيني ينظرون اإىل هذا النظا اجلديد نظرة فشل ،ويرون وجوب العودة ً
الالكس ييك.
 /4جهرة ا ألدمغة اجلزائرية:
من أأكرث املشالك ال ي تواجه اجلامعة اجلزائرية وتؤريها جهرة ا ألدمغة اجلزائرية 1،سواء تعل ا ألمر ابلةاحثني الطالب أأو
نظرا لسوء الةيئة واملهنج والرواتب اخملصصة هلم ،كذكل غياب الإنفاق عىل الةحث العلمي اإنفاق
ا ألساتذة اجلامعيني ً
حقيقي ميثل نس ةة حمرتمة ومعقوةل من الناجت ادلاخيل العا لدلوةل اجلزائرية.
 1زريان ليىل ،اإصالح التعل م العايل الراهن  LMDومشالكت اجلامعة اجلزائرية ،املرجع الساب  ،ص .6
 2نظا ل. .د :هو نظا تعل م مأأخول من الس ياسات التعلميية لدلول ا ألجنلوسكسونية ،وحيتوي عىل ثالثة شهادات (ليسانس-ماسرت-دكتوراه) ،وهو نظا للتعل م العايل هيدف اإىل
تنظ م املسار ادلرايس وف املراحل التالية:
التعل م العايل يف التدرج وهل مرحلتني ( الليسانس  3س نوات واملاسرت  02س نتني)
التعل م العايل يف ما بعد التدرج (ادلكتوراه  03س نوات) ،نق ًال عن خبوش الصدي  ،جودة التعل م العايل ومعايري الاعامتد الأاكدميي "جتربة اجلزائر للتعل م العايل وف تطةي نظا
ل. .د" ،مقال منشور عىل الرابط الإلكرتوين التايل:
https://www.researchgate.net/publication/311208340_jwdt_altlym_alaly_wmayyr_alatmad_alakadymy_tjrbt_aljzayr_lltlym_alaly
_wfq_ttbyq_nzam_''lmd
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 /5غياب رؤى واسرتاتينيات وطنية واحضة:
فغياب مثل هذه الرؤى والاسرتاتينيات سببه الرئييس من وهجة نظران ما تعيشه ادلوةل اجلزائرية من مشالك س ياس ية
وايجصادية أأخرت من حتسني الوضع التعلميي بشلك عا  ،والتعل م العايل بشلك خاص.
 /6الاعامتد عىل ادلراسات النظرية دون التطةيقية:
حيث تعمتد الكثري من برامج ادلراسات العليا يف اجلامعة اجلزائرية عىل ادلراسات النظرية بسبب عد توفر مس تلزمات
2
الةحوث التنريبية.
 /7يةل املؤسسات الايجصادية يف اجلزائر:
اإن يةل املؤسسات الايجصادية يف اجلزائر يلل من فرص اإجياد مناصب خلرجيي اجلامعات ،انهيك عن أأن غالةية
الشهادات ال ي حيملها العديد من املتخرجني ل تعكس فع ًال مس توامه العلمي واملهين.
 /8غياب الهيالك والتنهزي:
يعترب تزايد الطلةة والصعوابت املالية للتعل م العايل من العوامل الرئيس ية لنقص ضةط الهيالك والتنهزي ،فقد أأصةحت
ظاهرة الاكتظاظ يه السمة املالزمة للك اجلامعات اجلزائرية رمغ الزايدة املالحظة يف الكثري من اجلامعات ،ورمغ لكل
نقصا
نواي ،وال ي ترجع لنعدا التخطيط والاسرتاتينيات اجلادة .اإضافة لهذا جند ً
فهيي ل تفي حباجات الطلةة املزتايدة س ً
يف التنهزيات والوسائل احلديثة ال ي تُعد اليو ا ألداة الرئيس ية لكتساب املعارف واللحاق ابلركب احلضاري لدلول،
وربط ما هو نظري مبا هو تطةيقي ،هذا مع نقص املراجع خاصة احلديثة مهنا وياعات ا ألنرتنت ،اإن وجدت تكون مكجظة
3
جدً ا ،اإضافة لتدين اخلدمات اجلامعية مما ل يسمح ابلتكوين اجليد.
 /9زايدة درجة تعقيد ضامن اجلودة:
املتتبع لوايع التعل م العايل يف اجلزائر ،س يلحظ أأن هناك عوائ كثرية تواجه نظا جودة التعل م العايل ،وتزيد من تعقيده
ولعل أأمه هذه العوائ  :عد مالءمة الثقافة التنظميية السائدة يف املؤسسات التعلميية والثقافة التنظميية ال ي تتف
ومجطلةات تطةي مدخل اإدارة اجلودة ،ولكل عىل مس توى ا ألبعاد الثقافية التنظميية (القيادة ،الهيالك والنظم ،التحسني
املس متر والإبداع) ،املركزية يف اختال القرارات ،ضعف الكوادر املدربة واملؤهةل يف تجال اإدارة اجلودة ،عد مالءمة جودة
اخلدمة التعلميية املقدمة للطالب ومس توى جودة اخلدمة ال ي تتف مع رغةاهتم وتويعاهتم ،عد الربط بني اللكيات
4
ابجلامعة ويطاعات سوق العمل ومقاومة التغيري سواء من العاملني أأو من الإدارات.
 1جتدر الإشارة اإىل أأن س نة  2007/2006فقط هاجر فهيا عرشة أآلف ( )10000طالب .نق ًال عن :كةار عةد هللا ،اجلامعة اجلزائرية ومسرية الةحث العلمي (حتدايت وأآفاق) ،تجةل
العلو الانسانية والاجامتعية ،جامعة ياصدي مرابح ،وريةل (اجلزائر) ،العدد  ،16سبمترب  ،2014ص .304
 2رشيفة الكع ،اجلامعات العربية والةحث العلمي (يراءة يف وايع الةحث العلمي ومعيقاته) ،ص  .4مقال منشور عىل الرابط الإلكرتوين التايل:
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2015/07/اجلامعات-العربية-والةحث-العلمي-يراءة-يف-وايع-الةحث-العلمي-ومعيقاته-لدلكتورة-رشيفة-الكع.pdf
3
نقصا يف املقاعد الةيداغوجية وصعوبة التأأطري  740000طالب
خاصة يف ادلخول اجلامعي ( )2005-2004اذلي تزامن مع الإصالح اجلديد ،حيث شهدت اجلامعة اجلزائرية ً
يؤطرون بع 25300 :أأس تال مع تدف يدر بع 200.000 :طالب .نق ًال عن :زريان ليىل ،اإصالح التعل م العايل الراهن  LMDومشالكت اجلامعة اجلزائرية ،املرجع الساب  ،ص ص
.8-7
آ
 4رياد صليحة ،تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية :أفايه ومعوياته (دراسة ميدانية مبؤسسات التعل م العايل للرشق اجلزائري) ،أأطروحة دكتوراه يف العلو
الايجصادية ،لكية العلو الايجصادية والتجارية وعلو التس يري ،جامعة سطيف ،2014/2013 ،1ص (و).
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هذا ابخجصار عن أأمه املشالك ال ي يعاين مهنا يطاع التعل م العايل يف اجلزائر ،وال ي حاولنا تشخيصها عىل سبيل املثال
وليس احلرص ،ألنه لول لكل لن تكفينا ورية حبثية حلرص املشالك ال ي يعاين مهنا هذا القطاع ،والسؤال اذلي يطرح
نفسه الآن هو :مايه أأمه الس ةل والآليات ال ي من شأأّنا الهنوض هبذا القطاع وإاحلايه ابلركب احلضاري لدلول املتطورة؟
هذا ما س نحاول الإجابة عنه من خالل احملور الثاين لهذه الورية الةحثية.
احملور الثاني :سبل وآليات تطوير قطاع التعليم العالي يف اجلزائر
يرتةط تطور يطاع التعل م العايل يف أأي دوةل من دول العامل بتوفر مجموعة من املتطلةات ال ي توفر الظروف
املناس ةة ملزاوةل الةحث العلمي ،وعليه س نحاول من خالل هذا احملور تشخيص أأمه هذه املتطلةات ال ي من شأأّنا
الهنوض بقطاع التعل م العايل يف اجلزائر ،وإاحلايه ابلركب احلضاري لدلول املتطورة ،ولكل عىل النحو التايل:
 /1الاهامت الس يايس:
كثريا عىل تطوير الةحث العلمي ،لكل أأن اجتاهات النخةة الس ياس ية
كام هو معروف أأن النظا الس يايس يؤثر ً
احلامكة إازاء العمل سواء من انحية تقديره ابعتةاره يمية عليا يف حد لاته ،ووس يةل انجعة من انحية أأخرى للتصدي
للمشالكت ال ي يواهجها املمتع ،حيدد اإىل مدى كةري جحم الاهامت اذلي س يعطى للمؤسسات العلمية ،ودرجة الرتكزي عىل
تأأهيل أأحصاب العمل ،اإضافة اإىل مقدار المتويل اذلي س يخصص للةحث العلمي ونوع الصةل ال ي س تقا بني أأعضاء املمتع
املعريف والنخةة الس ياس ية احلامكة ،ولكل لرتش يد صنع القرار.
نظرا لتعلقها بس ياسات ا ألمن
كام أأن توهجات النظا الس يايس يد تفرض توجهيًا للموارد ابجتاه حبوث معينةً ،
القويم ،فقد ترى دوةل ما أأن الرتكزي عىل حبوث املياه أأو الطاية النووية أأو الغذاء أأو غري لكل أأمه من غريه ،وسوف يؤثر
مبارشا عىل توجيه موارد تكل ادلوةل يف الاجتاه اذلي حتدده.
تأأ ًثريا ً
 /2الةيئة الاجامتعية والثقافية:
تعد الةيئة الاجامتعية والثقافية من املس تلزمات الرضورية لتحفزي الةاحثني عىل الإبداع والابتاكر والةحث
املس متر ،ويف حاةل غياب لكل فاإن الكفاءات البرشية ستجقلص وهتاجر اإىل خارج بدلاّنا ا ألصلية ،فثقافة الةحث
والتطوير تساعد عىل السامح ل ألفراد ملسايرة التطور الايجصادي ،وابلتايل فاإن النظرة املمتعية للةاحث العلمي س تكون
أأساس لتطوير الةحث العلمي.
كام حيتاج الةحث العلمي اإىل توفر عنارص الإبداع والابتاكر دلى الةاحثني ويه أأمور لن تتأأىت اإل من خالل توفر بيئة
1
دميقراطية تُتيح ل إالنسان حرية الفكر والتعةري.

 1لمية خربوش ،محمد طوالةية ،الةحث العلمي يف اجلزائر ومس تلزمات التطوير ،تجةل الأاكدميية لدلراسات الاجامتعية والإنسانية ،يسم العلو الاجامتعية ،جامعة حسيبة بن بوعيل،
الشلف-اجلزائر ،العدد  ،19جانفي  ،2018ص ص .35-34
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 /3الس ياسات الايجصادية املناس ةة:
من أأجل الهنوض بقطاع التعل م العايل يف اجلزائر وتطوير الةحث العلمي ،فاإن لكل يتطلب بشلك أأسايس توفر
اإجراءات ايجصادية من شأأّنا تطوير نشاطات الةحث والتطوير ،وملا اكنت التمنية حباجة للةناء التح ي من هذا النشاط،
فاإن مثل هذه الإجراءات تتطلب وجود س ياسات ايجصادية مناس ةة ،يه ترتةط ابإجراءات نقدية ومالية وجتارية
واستامثرية ،ا ألمر اذلي يس توجب صياغهتا ومبا ينطوي خاللها من تأأهيل الةحث والتطوير ،من خالل اإنشاء أأو تطوير
1
اخملتربات وتوافر ا ألهجزة وتأأسيس املراكز واملعاهد املتخصصة للةحث العلمي والتطوير كةىن داّعة للقدرة التنافس ية.
 /4املتطلةات الترشيعية:
هناك تواف عا عىل أأن حقوق امللكية الفكرية الفعلية تيرس ّعل ا ألسواق وتعزز نقل التكنولوجيا بوسائل
مجعددة مهنا :الرتخيص الطوعي و الاستامثر املةارش ومبيعات التكنولوجيا واملشاريع املشرتكة ،اإل تساعد حقوق امللكية
الفكرية الرشاكت املتعددة اجلنس يات من خالل الةحث املشرتك بوضع املعايري الصناعية اخملتلفة يبل الاضطالع بعملية
املنافسة.
وعليه يتطلب الهنوض ابلقطاع التعلميي وجودة حبوثه العلمية ،وجود ترشيعات تضمن حقوق امللكية الفكرية من
خالل ضامن حقوق اخملرتعني واملةدعني يانون ًيا محلاية اإنتاهجم هبدف تشنيعهم عىل الاس مترار يف تفعيل دور هذا النشاط،
2
فض ًال عىل أأّنا تنظم العالية بني املؤسسات الايجصادية اخملتلفة والةاحثني العاملني يف هذا النشاط.
 /5التخطيط الشامل للتعل م العايل :ويتحق لكل من خالل:
العناية ابملعاهد العليا يف تجالت التعل م الفين والتقين والتدريب ،ولكل لإيامة تجمتع منتج ولتحقي التمنية
الايجصادية.
التأأكيد عىل التوس يع الكيفي يف اجلامعات بد ًل من التوسع المكي ،لكل ألن تركزي الإنفاق عىل الكيف يدر
عائدً ا أأكرب من الإنفاق عىل الُك.
توزيع مؤسسات التعل م العايل عىل املناط احمللية دون تركزيها يف املدن الكربى
اإنشاء ينوات اتصال يوية بني اجلامعات ووسائل الإعال وموايع العمل ومراكز الإنتاج
 /6اإيامة جامعات نوعية:
مبعىن اإيامة جامعات مجخصصة يف تجالت معينة خلدمة نشاطات اسرتاتينية يف تجالت التمنية الشامةل ،مثل
اإجياد جامعة تمتزي ابلتمنية الزراعية و أأخرى ابلتمنية الصناعية وهكذا.

 1نزار اكظم صةاح اخلياكين "اإماكنيات الةحث والتطوير يف بدلان عربية خمتارة ودورها يف تعزيز القدرة التنافس ية" ،تجةل القادس ية للعلو الإدارية والايجصادية ،املدل ،12العدد،1
 ،2010ص .100
 2لمية خربوش ،محمد طوالةية ،الةحث العلمي يف اجلزائر ومس تلزمات التطوير ،املرجع الساب  ،ص .35
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معوقات التعليم العالي يف اجلزائر وآليات تطويره …………………………… د .شوقي لبيك

 /7العمل عىل اإجياد لكيات مجخصصة:
اإجياد لكيات مجخصصة داخل اجلامعة تتوىل متويلها مؤسسات الإنتاج املرتةطة مبجالت ّعلها ،لتوفري المتويل
1
اجليد ،وإاماكنية اإعداد الطالب ّعل ًيا.
خامتة:
خجا ًما لهذا الةحث ميكننا القول أأنه ورمغ الإصالحات واحملاولت املتتالية ال ي يامت هبا ادلوةل اجلزائرية بغية
الهنوض بقطاع التعل م العايل ،وحتسني جودة الةحث العلمي ،اإل أأّنا مل ترىق اإىل الطموحات املرجوة ،ألن عدد كةري من
املعويات لزال يعرتض ّعلية الةحث العلمي يف اجلزائر ،والتعل م العايل يف اجلزائر اإمنا يعمتد عىل التطور المكي ل النوعي،
ذلكل اس تعرضنا بعض الآليات ال ي من شأأّنا الهنوض هبذا القطاع.
ونقرتح يف ا ألخري رضورة ا ألخذ والايجداء ابلتجارب والامنلج الناةحة يف تجال التطوير والهنضة الشامةل للحاق ابلركب
احلضاري لدلول املتطورة ،وا ألمثةل عن هذه الامنلج والتجارب كثرية ،كتنربة مالزياي ،الياابن ،كوراي اجلنوبية...اخل.

 1رشيفة الكع ،اجلامعات العربية والةحث العلمي (يراءة يف وايع الةحث العلمي ومعيقاته) ،املرجع الساب  ،ص .10
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العالقة بني الرفاهية النفسية والتحصيل األكادميي لدى عينة من طلبة
جامعة احلسني بن طالل
The Relationship between psychological well - being and Academic
Achievement among Sample of Al-Hussein Bin Talal University Students
موفق سليم بشاره

أأس تال يف عمل النفس الرتبوي
خالد عبد الرمحن العطيات

أأس تال يف التعل م ا ألسايس
ملخص
 وما اإلا اكنت هذه املكوانت ختتلف ابخجالف جنس،هدفت ادلراسة اإىل الكشف عن مس توى امجالك طلةة اجلامعة ملكوانت الرفاهية النفس ية
 ومعرفة ما اإلا اكن التحصيل الأاكدميي خيتلف عند الطلةة لوي املس توى املرتفع من الرفاهية النفس ية عنه عند الطلةة لوي. أأو مس تواه ادلرايس،الطالب
 ويد تكونت عينة ادلراسة من.تعرف القدرة التنبؤية ملكوانت الرفاهية النفس ية ابلتحصيل الأاكدميي
ٌ  اإضافة اإىل.املس توى املنخفض من الرفاهية النفس ية
، أأس تخد مقياس الرفاهية النفس ية (ش ند واخرون، ولتحقي أأهداف ادلراسة،) طالة ًا وطالةة من طلةة الةاكلوريوس يف جامعة احلسني بن طالل250(
 ويد أأظهرت النتاجئ أأن امجالك الطلةة ملكوانت الرفاهية النفس ية عىل مكون الاس تقاللية جاء مضن املس توى املتوسط وابيق الابعاد مبس توى.)2013
 وكذكل أأشارت النتاجئ. كام تةني عد وجود فروق داةل اإحصائي ًا يف مس توى الرفاهية النفس ية تعزى اإىل اجلنس او املس توى ادلرايس او التفاعل بيهنام.مرتفع
اإىل وجود فروق لات دلةل اإحصائية يف التحصيل الااكدميي بني فئة الطلةة مرتفعي الرفاهية النفس ية وفئة الطلةة منخفيض الرفاهية النفس ية ولصاحل الطلةة
 والمتكن من الةيئة يتنبئان ابلتحصيل الأاكدميي دلى، العاليات الإجيابية مع الاخرين، الهدف يف احلياة: كام تةني ان املكوانت.منخفيض الرفاهية النفس ية
.الطلةة
. التحصيل أالاكدميي، الرفاهية النفس ية:اللكامت ادلاةل
Abstract
This study aimed at investigating the level of psychological well - being components
among university students, and whether these components differ according to the students'
gender and academic level. and whether academic achievement differs among students with
high/ low level of psychological well - being. Furthermore, the study aimed at identifying the
predictability of psychological well - being components of academic achievement. The sample
of the study consisted of (250) male and female undergraduate students from Al-Hussein Bin
Talal University. To achieve the aims of the study, (Sheind, etal., 2013) psychological well being scale was used. The results of the study revealed that the students level of psychological
well - being on the Autonomy was moderate, whereas the level of the rest of the components
was high, and there were no significant differences in psychological well – being level due to
gender, academic level or the interaction between gender and academic level. The results
also revealed that there were statistically significant differences in academic achievement
between students with high/ low psychological well - being in the favor of students with low
level psychological well - being. Finally, the results revealed that purpose in life, positive
relationships with others, and Environmental mastery components predict academic
achievement among students.
Keywords: psychological well - being, Academic Achievement.
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خلفية ادلراسة
يعدُ عمل النفس الإجيايب أأحد فروع عمل النفس احلديثة ،اذلي هيمت بدراسة وفهم املظاهر الإجيابية يف حياة الفرد
اكلسعادة واحلمكة والصمود النفيس والرفاهية النفس ية والإجامتعية وجودة احلياة ،ابلإضافة اإىل متكني الفرد من اكتساب
الإماكانت والقدرات الشخصية ال ي هتياه للمنو بعيد ًا عن املعاانة واملشقة والازمة النفس ية.
واستناد ًا اإىل هذا التوجه احلديث يف عمل النفس ،فاإن الفرد يمتكن من التكيف والتواف مع الوايع الاجامتعي
املعاش يف حال الرتكزي عىل اجلوانب الإجيابية يف حياته ،وتشكيل ما ي ُشار اإليه مبظاهر الامل والسعادة والرضا
والعاليات مع اذلات والاخرين (خرنوب.)2016 ،
وتعددت أأمناط الرفاهية ،ا ألمر اذلي جعل الةاحثون وادلارسون يصنفوّنا وفقا للمجال الامنيئ ,مثل :الرفاهية
الإنفعالية , ,Emotional well - beingوالرفاهية الإجامتعية  ،Social well – beingوالرفاهية النفس ية
.psychological well - being
وتةاينت تعريفات الرفاهية النفس ية حبسب ا ألبعاد ال ي تناولها ادلارسون والةاحثون يف عمل النفس الإجيايب ,فقد
َعرفها ديرن واخرون ) (Diener, 1985عىل اّنا خربات مجكررة من املشاعر والامزجة السارة ،وخربات غري مجكررة
او أأيل تكرار ًا من املشاعر السلةية .كام اّنا تتضمن ثالثة مكوانت ،ويه :الرضا عن احلياة ،والتأأثري الإجيايب ،والتأأثري
السليب.
ويُنظر اإىل الرفاهية النفس ية عىل أأّنا التحدايت الوجودية ال ي تعرتض الفرد يف حياته ،وابلتايل مدى كيفية التغلب
علهيا ،وعليه تتضمن الرفاهية النفس ية س تة أأبعاد ،ويه :تقبل اذلات ،العاليات الإجيابية مع الاخرين ،الاس تقاللية،
المتكن من الةيئة ،الهدف يف احلياة ،والنضج الشخيص ).(Ryff, et., al, 1999
ويفهم كرتوبر ) (Christopher, 1999الرفاهية النفس ية عىل أأّنا أأمناط سلوكية تؤكد توافر حاةل من الرضا العا دلى
الفرد ،وحماولته لتحقي اهداف الشخصية مع الاحجفاظ ابلعاليات الاجامتعية الإجيابية مع الاخرين .ومجيع هذه
املكوانت تعكس التحدايت ال ي تعرتض الفرد خالل مراحل منوه.
وت َُعرف الرفاهية النفس ية عىل أأّنا منو الفرد وحتقيقه لإماكانته ،وتوظيف يدراته اإىل ايىص حد ممكن & (Ryff
).Singer, 2008
أأما نوفو واخرون ) (Novo, et., al, 2010فقد َعرفوا الرفاهية النفس ية عىل اّنا الشعور ابإننفعالت وحصة نفس ية
جيدة أكساس جلودة احلياة ،وبذكل فاإّنا الطريقة ال ي يتبعها الفرد يف تقي م حياته يف املايض واحلارض ،وهذا التقي م مستند
اإىل الاحداث احلياتية والامزجة والاحاك لات الصةل ابلطريقة ال ي يعيش هبا الفرد حياته اخلاصة ،كام اّنا تتضمن ثالثة
مكوانت ،ويه :املكون العضوي ،واملكون النفيس ،واملكون الإجامتعي.
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ويعرف لوند كفزيت ) (Lundqvisit, 2011عىل اّنا تقياميت الفرد املعرفية والإنفعالية فامي خيص حياته ،اإل يشري
املكون املعريف اإىل رضا الفرد عن حياته ابلعمو  ،يف حني يتضمن املكون الإنفعايل تكرار اخلربات الإنفعالية سواء ااكنت
الإجيابية ا السلةية.
أأما مكوانت الرفاهية النفس ية ,فميكن اإجيازها عىل النحو ا أليت ):(Ryff, 1989
أأو ًل -الاس تقاللية ) ،)Autonomyوتشري اإىل تفرد اذلات وتقرير مصريه ،ويدرة الفرد عىل مواهجة الضغوط
الاجامتعية ،والترصف املستند اإىل الوعي والتفكري ،ومن َمث تقي م اذلات استناد ًا اإىل املعايري الشخصية.
اثني ًا -تقبل اذلات ) ،(Self Acceptanceأأي تقبل الفرد ذلاته ابإجيابياهتا وسلةياهتا و أأن ل يرفضها.
اثلث ًا -الهدف يف احلياة ) ،(Purpose in Lifeويؤكد عىل معتقدات الفرد حول احلياة من حيث الهدف
واملعىن.
رابع ًا -العاليات الإجامتعية الإجيابية مع الاخرين ( ،)Positive Relationships with othersويفرتض أأن
الصدايات امحلمية مع الغري يه أأحد حمددات الرفاهية النفس ية.
خامس ًا -المتكن من الةيئة ) ،(Environmental Masteryأأي يدرة الفرد عىل اإدارة الةيئة بظروفها املتةاينة ،ومن
َمث التحُك فهيا.
سادس ًا -النضج الشخيص ) ،(Personal Growthأأي الشعور ابلمنو ونضج اذلات ،والانفجاح عىل اخلربات
اجلديدة ،وهذا يرتةط مبس توى اإدراك الفرد ذلاته والتحسن امللحوظ فهيا.
ومن العوامل احملددة ملس توى الرفاهية النفس ية دلى الفرد ما يأأيت ):(Acun – Kapikiran, 2011
 .1التنظ م الإنفعايل
 .2اخلصائص الشخصية
 .3الهوية النفس ية
 .4اخلربة يف احلياة
ويشري ا ألدب الرتبوي اإىل أأن هناكل مجموعة من اخلصائص املمزية ل ألفراد لوي املس توى املرتفع من الرفاهية النفس ية،
ومهنا ):(Ryff & Singer, 2008
.1
.2
.3
.4

القدرة عىل اإختال القرار اذلايت ،ومقاومة الضغوط الاجامتعية
المنو املس متر يف الشخصية والانفجاح عىل اخلربات اجلديدة
الثقة يف العاليات الشخصية مع الاخرين.
الاهامت بسعادة الاخرين
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 .5الاخذ والعطاء يف العاليات الإنسانية
 .6الإحساس مبعىن احلياة يف املايض واحلارض
 .7الإجتاهات الإجيابية حنو اذلات مبا تتضمنة من اإجيابيات وسلةيات
وتُعد الرفاهية النفس ية مجنبئ ًا جيد ًا ابلتحصيل الأاكدميي ,كام أأّنا السبب الرئيس للتنوع والاخجالف بني املتعلمني.
وهذا ما أأكده املنشاوي ( )2011من أأن الفرد اذلي ميتكل مس توى مرتفع من الرفاهية النفس ية ،فهو أأكرث يدرة عىل
النجاح الأاكدميي يف املها أأو املوايف الصفية.
وتوصل الةاحث اىل مجموعة من ادلراسات العربية والاجنةية لات الصةل مبوضوع ادلراسة احلالية .فقد أأجرى
املنشاوي ) (2011دراسة ،هدفت اىل اخجةار العالية بني الرفاهية النفس ية ولك من :يل املس تقبل والقل الاجامتعي
والتحصيل ادلرايس دلى طالب املرحةل الثانوية يف املدارس املرصية .تكونت عينة ادلراسة من ( )320طالة ًا وطالةة .و َمت
تطةي مقاييس ادلراسة .دلت النتاجئ عىل وجود عالية ارتةاطية اجيابية داةل احصائي ًا بني الرفاهية النفس ية والتحصيل
ادلرايس.
ويا سربجنر واخرون ) (Springer, et., al, 2011بدراسة طولية ،هدفت اإىل الكشف عن مدى تغري أأبعاد
الرفاهية النفس ية عرب املدى الزمين من خالل ثالثة مس توايت ّعرية مجةاينة .تكونت عينة ادلراسة من ( )1826لكوراً
وإاان ًاث تراوحت أأعامرمه ما بني ( )75 – 50س نة .ومت تطةي مقياس الرفاهية النفس ية .توصلت النتاجئ اىل أأن مس توى
ا ألبعاد الثالثة (الاس تقاللية والهدف يف احلياة والنضج الشخيص) جاء منخفض ًا دلى املموعات العمرية املتةاينة ،يف حني
اس تقر مكون تقبل اذلات دلى املموعات ا ألصغر والاكرب س ن ًا.
و أأجرى حس نني واخرون ) (Hasnain, et., al, 2014دراسة ،هدفت اىل اخجةار مسامهة لك من :التفاؤل
والامل والسعادة يف الرفاهية النفس ية .تكونت عينة ادلراسة من ( )100طالة ًا وطالةة من طلةة ادلراسات العليا .ومت
تطةي مقاييس ادلراسة .أأظهرت النتاجئ أأن التفاؤل والامل والسعادة فرست ما نسبجه ( )%44من التةاين يف الرفاهية
النفس ية دلى اذلكور ،و ( )%30دلى الإانث .كام وجدت فروق داةل اإحصائي ًا يف الرفاهية النفس ية تعزى اإىل اجلنس
ولصاحل الإانث.
ويف دراسة أأخرى أأجراها خرنوب ( ،)2016فقد هدفت اىل الكشف عن الرفاهية النفس ية وعاليهتا ابذلاكء الإنفعايل
والتفاؤل .دلى عينة من طلةة املرحةل اجلامعية يف سوراي .تكونت عينة ادلراسة من ( )147طالة ًا وطالةة من الطلةة
السوريني .و َمت اس تخدا مقاييس ادلراسة .أأظهرت النتاجئ عد وجود فروق داةل اإحصائي ًا يف الرفاهية النفس ية تعزى اإىل
اجلنس.
أأما ادلراسة ال ي أأجرهتا احملفوظ ( ،)2018فقد هدفت اىل الكشف عن مس توى الرفاهية النفس ية وعاليهتا بةعض
املتغريات .تكونت عينة ادلراسة من ( )196معلمة من معلامت رايض ا ألطفال .ومت تطةي مقياس ادلراسة .أأظهرت
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النتاجئ مس توى منخفض من الرفاهية النفس ية دلى املعلامت ،وعد وجود فروق داةل احصائي ًا يف الرفاهية النفس ية
تُعزى اىل التحصيل العلمي.
يف ضوء ما َمت عرضه من دراسات لات الصةل ابلرفاهية النفس ية ،لوحظ أأّنا تةاينت يف املتغريات ال ي تناولهتا ،ومهنا
املتغريات ادلميغرافية ,مثل :العمر الزمين ,واجلنس ،واملتغريات املعرفية ،مثل :التحصيل ادلرايس ،واذلاكء الإنفعايل,
واملتغريات النفس ية الاجامتعية ,مثل :يل املس تقبل ،والقل الإجامتعي ,والتفاؤل ،وا ألمل ،والسعادة .كام أأن نقص
ادلراسات يف الةيئة ا ألردنية –حسب عمل الةاحثان– يسوغ وجود مثل هذه ادلراسة ال ي يتويع أأن تضيف نتاجئها أأساس ًا
للةاحثني؛ اإل ينطلقون من خالهل اإىل اإجراء مزيد من ادلراسات حول الرفاهية النفس ية ،وعاليهتا مبتغريات أأخرى مل
تتناولها ادلراسة احلالية.
مشلكة ادلراسة وأأس ئلهتا
تةلورت مشلكة ادلراسة من خالل مراجعة ادلراسات السابقة وا ألدب الرتبوي املتعل ابلرفاهية النفس ية .و أأظهرت
أأمهية كةرية للرفاهية النفس ية دلى املتعلمني .مما يتيح هلم حتقي مس توى عالٍ من التواف الإجامتعي والتحصيل الأاكدميي.
ولقد شعر الةاحثان من خالل خرباهتام يف التدريس اجلامعي أأن هناكل العديد من حالت القصور املمتثةل ابلتعامل مع
موايف وخربات احلياة سواء ااكنت العامة ا الااكدميية ،مما تودل دلهيام اإحساس ًا مبشلكة ادلراسة ،وما عزز هذا
الإحساس هو تدين التعامل النفيس مع اخلربات الإنفعالية السلةية والإجيابية ال ي يتعرض لها الطلةة ،ول بُدّ من أأن
تكون هناكل عوامل متسببة يف هذا الضعف ،جزء مجعل ابلتنش ئة ا ألرسية ،وجزء مجعل ابلتنش ئة املدرس ية واجلامعية
 ،وجزء مجعل ابملتعمل نفسه .ويد ارتأأى الةاحثان أأن يتناول ابلةحث وادلراسة اجلزء املتعل ابملتعمل ،أأي خصائصه
النفس ية (الرفاهية النفس ية).
وتس هتدف هذه ادلراسة الكشف عن مس توى امجالك طلةة اجلامعة ملكوانت الرفاهية النفس ية ،وما اإلا اكنت هذه
املكوانت ختتلف ابخجالف جنس الطالب ،أأو مس تواه ادلرايس ،ومعرفة فامي اإلا اكن التحصيل الأاكدميي خيتلف عند
الطلةة لوي املس توى املرتفع من الرفاهية النفس ية عنه عند الطلةة لوي املس توى املنخفض من الرفاهية النفس ية ،اإضافة
تعرف القدرة التنبؤية ملكوانت الرفاهية النفس ية ابلتحصيل الأاكدميي .وابلتحديد س تحاول ادلراسة الإجابة عن
اإىل ٌ
ا ألس ئةل الآتية:
 ما مس توى الرفاهية النفس ية دلى طلةة جامعة احلسني بن طالل؟ هل توجد فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل (  ) 0.05 = بني مجوسطات اس تجاابت طلةةجامعة احلسني بن طالل عىل ّ
لك مكون من مكوانت الرفاهية النفس ية تعزى اإىل جنس الطالب ومس تواه ادلرايس ،أأو
التفاعل بيهنام؟
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 هل توجد فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل (  ) 0.05 = يف مس توى التحصيل الأاكدميي بنيالطلةة لوي املس توى املرتفع والطلةة لوي املس توى املنخفض من الرفاهية النفس ية؟
 ما القدرة التنبؤية ملكوانت الرفاهية النفس ية ابلتحصيل الأاكدميي دلى طلةة جامعة احلسني بن طالل؟أأمهية ادلراسة
ميكن اإبراز أأمهية ادلراسة احلالية عىل النحو الآيت:
التعرف اإىل
 -1ما تضيفه اإىل الرفاهية النفس ية ،أأو مبقدار ما يس تفاد من تطةيقاهتا الرتبوية ،ولكل من خالل ّ
مس توى الرفاهية النفس ية مبكوانهتا (الاس تقاللية ،التحُك يف الةيئة ،النضج الشخيص ،العاليات الإجيابية ،الهدف يف
ّ
اجلامعيني ،وعاليجه ابلتحصيل الأاكدميي .كون الرفاهية النفس ية تُسهم يف حتسني الوعي
احلياة ،وتقبل اذلات) دلى الطلةة
املعريف والنفيس لذلات.
 -2اإفادة أأساتذة اجلامعات واملعنيني ابلعملية الرتبوية كلك من نتاجئ هذه ادلراسة ،ولكل ابلعمل عىل حتسني
مس توى الرفاهية النفس ية دلى الطلةة من خالل الربامج التعلميية والتدريبية والإرشادية ال ي من شأأّنا أأن تطور مس توى
التعرف عىل ما ميتلكه الطلةة من رفاهية نفس ية ،ا ألمر اذلي سينعكس اإجيا ًاب عىل حتصيلهم
اخلدمات النفس ية ،بعدما يمت ُ
الأاكدميي.
التعريفات الإجرائية
الرفاهية النفس ية :يدرة طالب /طالةة اجلامعة عىل الاس تقاللية ،التحُك يف الةيئة ،النضج الشخيص ،العاليات
الإجيابية مع الاخرين ،الهدف يف احلياة ،وتقبل اذلات .ويقاس يف هذه ادلراسة ابدلرجة ال ي حيصل علهيا الطالب أأو
الطالةة ،واحملددة عىل مقياس الرفاهية النفس ية (ش ند واخرون )2013 ،ملدى درجات يرتاوح بني (.)345 – 69
التحصيل ادلرايس :هو معدل الطالب الرتامكي يف مجيع مساياته ادلراس ية ال ي درسها يف جامعة احلسني بن طالل،
واملسجل يف ملف الطالب يف وحدة القبول والتسنيل يف اجلامعة.
حدود ادلراسة
هناك حمددان حيولن دون تعم م نتاجئ ادلراسة ،هام:
ايجرصت ادلراسة عىل عينة من طلةة الةاكلوريوس يف جامعة احلسني بن طالل ،وابلتايل ل تعمم نتاجئها عىل
طلةة ادلراسات العليا يف اجلامعة.
اس تخدا مقياس الرفاهية النفس ية (ش ند واخرون ،)2013 ،واملتضمن س تة مكوانت ويه :الاس تقاللية،
والتحُك يف الةيئة ،النضج الشخيص ،والعاليات الإجيابية مع الاخرين ،والهدف يف احلياة ،وتقبل اذلات ،وما يمتتع به من
دللت صدق وثةات.
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الطريقة والإجراءات
عينة ادلراسة
ستجكون عينة ادلراسة من ( )...طالة ًا وطالةة من طلةة جامعة احلسني بن طالل ،وسيمت اخجيارمه بطريقة مجيرسة،
ولكل خالل الفصل ادلرايس ا ألول من العا اجلامعي ( )2020/2019موزعني حسب مجغريي ادلراسة.
أأداة ادلراسة
سيمت اس تخدا مقياس الرفاهية النفس ية (ش ند واخرون.)2013 ،
صدق املقياس
ابلرمغ من توافر دللت صدق للمقياس يف الةيئة العربية ،فاإن الةاحثان سيجحققان يف ادلراسة احلالية من صدق الةناء
للمقياس من خالل حساب معامل ارتةاط لك فقرة من فقرات املقياس مع الةعد اذلي تنمتي اإليه ،وكذكل حساب معامل
ّ
اجلامعيني ،ومن
ارتةاط لك بُعد مع ادلرجة اللكية للمقياس عىل عينة اس تطالعية مكونة من ( ).....طالة ًا من الطلةة
خارج عينة ادلراسة.
ثةات املقياس
ابلرمغ من توافر دللت ثةات للمقياس يف الةيئة العربية ،فاإن الةاحثان سيجحققان يف ادلراسة احلالية من ثةات
املقياس ابس تخدا طريقة الاخجةار وإاعادة الاخجةار من خالل تطةيقه وإاعادة تطةيقه بعد مرور أأس ةوعني من التطةي
ا ألول ،ولكل عىل عينة الصدق نفسها .كام سيمت حساب معامل الثةات بطريقة كرونةاخ أألفا.
ويتكون هذا املقياس من ( )69فقرة لات تدرجي خاميس موزعة عىل س تة مكوانت ،ويه:
 -1الهدف يف احلياة ،ويتكون من ( (12فقرة ،وتقيسه الفقرات ال ي محلت ا ألريا (،27 ،26 ،20 ،14 ،7 ،1
 .)49 ،46 ،39 ،35 ،33 ،29وترتاوح درجة الفرد عىل هذا املقياس بني ).(60 – 12
 -2تقبل اذلات ،ويتكون من ( )10فقرات ،وتقيسه الفقرات ال ي محلت ا ألريا (،34 ،30 ،28 ،21 ،15 ،2
 .)50 ،44 ،42 ،36وترتاوح درجة الفرد عىل هذا املقياس بني (.)50 – 10
 -3الاس تقاللية ،ويتكون من ( )12فقرات ،وتقيسه الفقرات ال ي محلت ا ألريا (،32 ،22 ،9 ،16 ،12 ،8 ،3
 .)51 ،48 ،43 ،41 ،38وترتاوح درجة الفرد عىل هذا املقياس بني (.)60 – 12
 -4العاليات الإجيابية مع الاخرين ،ويتكون من ( )12فقرات ،وتقيسه الفقرات ال ي محلت ا ألريا (،17 ،10 ،4
 .)61 ،56 ،52 ،47 ،45 ،40 ،37 ،31 ،23وترتاوح درجة الفرد عىل هذا املقياس بني (.)60 – 12
 -5النضج الشخيص ،ويتكون من ( )11فقرات ،وتقيسه الفقرات ال ي محلت ا ألريا (،53 ،24 ،18 ،11 ،5
 .)68 ،65 ،63 ،61 ،59 ،57وترتاوح درجة الفرد عىل هذا املقياس بني (.)55 – 11
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 -6المتكن من الةيئة ،ويتكون من ( )12فقرات ،وتقيسه الفقرات ال ي محلت ا ألريا (،54 ،25 ،19 ،13 ،6
 .)69 ،67 ،64 ،66 ،60 ،58 ،55وترتاوح درجة الفرد عىل هذا املقياس بني (.)60 – 12
ويس تنيب املفحوص عىل لك فقرة من فقرات املقياس عىل وف تدرجي خاميس يةد أأ من (مواف بشدة) وتأأخذ
مخس درجات ،و (مواف ) وتأأخذ أأربع درجات ,و (ومرتدد) واتخذ ثالث درجات ,و (معرتض) وتأأخذ درججني ,و
(معرتض جد ًا) وتأأخذ درجة واحدة ،ولكل يف حال الفقرات الإجيابية وتعكس هذه ا ألوزان يف حال الفقرات السلةية.
وابلتايل فاإن أأعىل درجة حيصل علهيا الطالب عىل املقياس تكون ( )345و أأدىن درجة (.)69
اإجراءات ادلراسة
بعد التحق من دللت صدق ا ألداة وثةاهتا ،سي َمت توزيع املقياس عىل الطلةة املسجلني يف بعض املسايات الإجبارية
والاخجيارية يف جامعة احلسني بن طالل ملرحةل الةاكلوريوس ،والتأأكيد عىل رسية الةياانت املتعلقة ابلطلةة ،و أأن
اس تخداهما س يكون ألغراض علمية فقط.
تصم م ادلراسة واملعاجلات الإحصائية
سيمت اس تخد املهنج املسحي يف هذه ادلراسة ,نظر ًا لتحقيقه أأهداف ادلراسة ،واش متلت ادلراسة عىل املتغريات
التالية:
ل إالجابة عن السؤال الثاينَ ,مت التعامل مع مجغري اجلنس (لكور ،اإانث) ،واملس توى ادلرايس (س نة أأوىل ،س نة اثنية,
س نة اثلثة ,س نة رابعة) بوصفهام مجغريين مس تقلني .والرفاهية النفس ية بوصفه مجغري ًا اتبع ًا .أأما ل إالجابة عن السؤالني الثالث
والرابع ،سيمت التعامل مع الرفاهية النفس ية مبكوانهتا الس تة ،بوصفه مجغري ًا مس تق ًال ،والتحصيل الأاكدميي بوصفه مجغرياً
اتبع ًا.
ول إالجابة عن السؤال ا ألول ،سيمت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ،ول إالجابة عن السؤال الثاين،
سيمت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ،وحتليل التةاين املتعدد .ول إالجابة عن السؤال الثالث ،سيمت
اس تخدا اخجةار (ت) للفروق بني املتوسطات .أأما السؤال الرابع ,فسيمت اس تخدا حتليل الاحندار للوصول اإىل نتاجئه.
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واقع اسرتاتيجيات التدريس بالتعلم .................................د .قليل حممد رضا//فتحي بن قديح
واقع اسرتاتيجيات التدريس بالتعلم النشط من وجهة نظر معلمي الطور االبتدائي يف اجلزائر.

The reality of teaching strategies with active learning from the
viewpoint of primary stage teachers in Algeria
د .قليل حممد رضا

أأس تال حمارض ب جبامعة ابن خدلون تيارت -اجلزائر
فتحي بن قديح

أأس تال مؤيت جبامعة اجلزائر  -02اجلزائر
امللخص:
اإن ّعلية التعل م تسامه بشلك فعال يف تمنية املمتعات من مجيع النوايح،كام اإن نس ةة التعل م و مس تواه يه ال ي
تعطي الفارق بني املمتعات املتقدمة و املتأأخرة،فاملنظومة الرتبوية لها دور يف تطوير الطفل خاصة يف مرحةل التعل م
الابتدائية ال ي تكون مهنا الانطالية الصحيحة لكتساب املعارف و تطوير القدرات ،كام لوحظ يف الس نوات ا ألخرية
تغريات يف طرق التدريس من بيهنا اس تخدا اسرتاتينيات التعمل النشط ملا فهيا من أأمهية لتحسني مس توي الطفل و
الاس تغناء عن التدريس ابلطرق القدمية.
و يف هذا الصدد جاءت دراستنا احلالية الهادفة اإيل الكشف عن وايع اسرتاتينيات التدريس ابلتعمل النشط يف
املدارس الابتدائية اجلزائرية من وهجة نظر معلمي الطور الابتدايئ حبيث مث اإجراء مقابالت معهم مجةوعة ابس تبيان معد
من طرف الةاحثان حول موضوع ادلراسة.
summary:
The process if teaching plays a crucial role in promoting societies in all
fields .moreover, the rate of teaching and its level provide a clear view on
the difference between developed and developing societies. Therefore, the
educational system has an important role in developing the individual
particularly in the primary stage which represents the correct departure to
acquire knowledge and develop abilities. it has been noticed during the last
years changes in teaching methods and ways amongst using active teaching
strategies because of its importance in the betterment the pupil’s level and
going beyong he old teaching methods.
In that pupose,our present study came up to discover the reality of active
teaching strategies in the Algerian primary schools through the interview
procedures followed by a questionnaire concised by the researchers on the
research theme.
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-1الإشاكلية:
اإن العامل اذلي نعيشه اليو ميلء ابلتحدايت ال ي تواجه البرشية يف لك شؤون حياهتا,و من مضهنا العمليات
التعلميية,و من اجل مواهجة تكل التحدايت اكن ل بد من اإجياد الطرق و ا ألساليب املناس ةة ذلاكل ,حبيث جتعل الطالب
هو حمور العملية التعلميية(امبوسعدي)17: 2016,
لهذا شهدت ّعلية التعمل تغريات ملحوظة عرب العصور من خالل الاسرتاتينيات و املناجه املس تخدمة سعيا
لتحسني مس توي املتعمل,وتقدمي املعلومات و املعرفة بطرق تساعد الطالب عيل التأأيمل معها.
كذاكل املنظومة الرتبوية يف اجلزائر اكن لها دور يف لاكل من خالل الاس تغناء عن اإسرتاتينية املقاربة اب ألهداف،و
الانتقال اإيل اسرتاتينيات أأخري معارصة،من بيهنا طريقة التدريس ابلتعمل النشط،اذلي لقي اهامت كةري وسط احمليط
املدريس ملا فيه من أأمهية.
كام حظي التعمل النشط ابهامت مزتايد يف العامل اليو ،حيث انتقل الاهامت ابلعملية التعلميية من معمل مكصدر لعملية
التعمل اإيل املتعمل من وضع املتلقي السليب اإيل وضع املتفاعل النشط بصورة اجيابية،و مساعدته عيل الاحجفاظ ابملعلومات
وتطةيقها يف موايف جديدة ،و امجالك أأدوات املعمل،وتمنية همارات التفكري العليا،مما يكس ةه العديد من املهارات
الشخصية و املعرفية و العقلية و ا ألدائية.
(اسعد(6:2017،
مفا وايع التدريس يف اجلزائر ابسرتاتينيات التعمل النشط؟-2أأمهية ادلراسة:
أأمهية ادلراسة احلالية انبغة من أأمهية التدريس ابلتعمل النشط و مدي جناحه،و اذلي يعترب من اسرتاتينيات
التدريس احلديثة يف املنظومة الرتبوية،اإيل جانب دور املعلمني يف كيفية تطةيقها عيل التالميذ،و النتاجئ املرتتب عهنا.
-3أأهداف ادلراسة:
هيدف الةحث احلايل اإيل ما ييل:
التعرف عيل مدي متكن معلمي املرحةل الابتدائية من تطةي اسرتاتينيات التعمل النشط يف املدارس
الكشف عن اجلوانب الاجيابية و السلةية يف تطةي اإسرتاتينية التعمل النشط
الةحث يف نتاجئ التالميذ و تقيميها من خالل تطةي اسرتاتينيات التعمل النشط يف ادلرس
-4مصطلحات ادلراسة:
 -1اسرتاتينيات التدريس:
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عةارة عن اإجراءات التدريس ال ي خيططها القامئ ابلتدريس مس ةقا،حبيث تعينه عيل تنفيذ التدريس عيل ضوء
الإماكانت املتاحة لتحقي ا ألهداف التدريس ية ملنظومة التدريس ال ي بيهنا،و ابييص فعالية ممكنة(.شاهني)22:2011:
 -2التعمل النشط:
هو التعمل اذلي جيعل املتعمل عضوا فاعال و مشاراك يف ّعلية التعل م و التعمل،مس ئول عن تعلمه و عن حتقي
أأهداف التعل م عن طري الةحث و الاكتشاف،و يشارك يف اختال القرارات املرتةطة بتعلمه،و يشارك يف مجابعة تقدمه
ادلرايس،و يف تقي م اجنازاته.
(اسعد)12،11:2017،
 -3معلمي الطور الابتدايئ:
هو املعمل املرشف عيل ّعلية التعل م يف املرحةل الابتدائية.
 الإطار النظري:
 -1التعمل النشط:
تعريفه :يعرف التعمل النشط بأأنه طريقة تعل م و تعمل يف أأن واحد ،حيث يشارك الطلةة يف ا ألنشطة،و
1-1
الامترين،و املرشوعات بفعالية كةرية،من خالل بيئة تعلميية غنية مجنوعة،مع وجود معمل يشنعهم عيل حتمل مسؤولية تعل م
أأنفسهم بأأنفسهم حتت إارشافه العلمي و الرتبوي و يدفعهم اإيل حتقي ا ألهداف الطموحة للمهنج املدريس،و ال ي تركز عيل
بناء الشخصية املتاكمةل الإبداعية لطالب اليو ،ورجل الغد( .رفاعي)54،53:2012،
وعرفه لك من "بولسون"و"فوست" 2003عيل انه أأي يشء يعم ه الطلةة داخل احلنرة ادلراس ية غري الاس تغناءالسليب ملا يقوهل املعمل خالل احملارضة حبيث يشمل بذل من لاكل الإصغاء الاجيايب اذلي يساعدمه عيل فهم ما يسمعونه.
وطرح "بونويل و ايسون "  1991تعريفا للتعمل النشط عيل انه اإاتحة الفرصة للطلةة للمشاركة يف بعض ا ألنشطةال ي تشنعهم عيل التفكري و التعلي عيل املعلومات للنقاش حبيث ل يقو الطلةة ابلإصغاء العادي،بل علهيم تطوير
همارات التعامل مع املفاه م اخملتلفة يف ميادين املعرفة املتعددة(.جودت)31:2011،
 2-1أأمهية التعمل النشط:
يزيد من اندماج املتعلمني يف العمل
جيعل التعمل مجعة و هبجة
يمني العاليات الاجامتعية بني املتعلمني
يمني الثقة ابلنفس و القدرة عيل التعةري عن الر أأي
يمني ادلافعية يف أأثناء التعمل
يعود املتعلمني اإتةاع القواعد،ويمني دلهيم الاجتاهات،و الق م الاجيابية
يساعد عيل اإجياد تفاعل اجيايب بني املتعلمني (شاهني)104:2011،
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 3-1عنارص التعمل النشط:
اإن الطلةة همام اكنت مس توايت أأعامرمه فاإّنم حباجة اإيل وجود فرص للمشاركة يف ا ألنشطة مع معلمهيم و مع زمالهئم
و مع املواد التعلميية املتوفرة،حبيث يساعدمه لاكل عيل اإجياد بنية عقلية توفر هلم فهام أأفضل للعامل من حوهلم و يد أأشار
بعض املربني اإيل وجود أأربعة عنارص أأساس ية متثل ادلعامئ املهمة لسرتاتينيات التعمل النشط و تمتثل هذه العنارص يف
ا أليت:

القراءة
الكالم و
اإلصغاء

الكتابة

( جودت)16:2011،

التفكير و
التأمل

و اجلدول الاىت يوحض (املقارنة بني التعمل التقليدي و التعمل النشط )
وجه املقارنة
ا ألهداف
دور املعمل
التعلاميت
نظا العمل
الوسائل
جلوس الطلةة
ا ألس ئةل

التعمل النشط
معلنة و يشاركون يف وضعها و ختطيطها
التس يري يدبر يرشد و يوجه ،ينظم التواصل
يشارك املعمل و الطالب يف وضع التعلاميت
يشارك املعمل و الطالب
تعلميية
التنوع يف اجللوس و حرية احلركة
الطلةة يشاركون يف طرح ا ألس ئةل عيل املعمل و

التعمل التقليدي
غري معلنة
التلقني
يصدرها املعمل
يفرضها املعمل
تعلميية
مقاعد اثبتة
املعمل يسال
الطلةة

التواصل
رسعة التعمل
النواجت
التقومي
خشصية املتعمل

يف مجيع الاجتاهات
يف اجتاه املعمل فقط
لك طالب يتعمل حسب رسعته
واحد للك طلةة
فهم و حل مشالكت و مس توايت عليا و
فهم و تذكر الطلةة
ابتاكريه و جوانب همارية و وجدانية
مساعدة الطالب عىل اكتشاف نوايح القوة و
اإصدار حُك ابلنجاح
أأو الفشل و يقارن الطالب الضعف و مقارنة الطالب بنفسه
بغريه دامئا
امحلاس-املرح-التعاون
اجلدية و احلز
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( ابو مسعدي)34:2016،
و ليك يكون التعمل نشطا ينبغي أأن يهنمك املتعلمون يف القراءة أأو الكجابة أأو املنايشة أأو حل مشلكة تتعل مبا
يتعلمونه أأو ّعل جترييب و بصورة أأّع فالتعمل النشط هو اذلي يتطلب من املتعلمني أأن يس تخدموا هما تفكري عليا
اكلتحليل و الرتكيب و التقومي فامي يتعل مبا يتعلمونه و بناء عىل ما س ة فان اسرتاتينيات التعمل النشط يه:

التعلم
التعاوني
العصف
الذهني

التعلم الذاتي

سرد
القصص

تعلم األقران

استراتيجيات التعلم النشط

األركان
التعليمية

األلعاب

الخرائط
الذهنية

لعب األدوار

(رمضان)41:2016،

حل
المشكالت

و من بني الاسرتاتينيات الأكرث اس تخداما جند:
 -1طريقة احملارضة:
هذه الطريقة يه من أأكرث أأساليب التدريس ش يوعا،حيث تس تخد الغالةية العظمي من املدرسني يف مراحل التعل م
اخملتلفة،و يد ارتةطت هذه الطريقة ابلتدريس مند أأيد العصور ،عيل أأساس ان املعمل هو الشخص اذلي ميتكل املعرفة و
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اإن املس متعني ينجظرون أأن يلقي علهيم بعضا مما عنده،هبدف اإفادهتم و تمنية عقوهلم،وهذا املعين يتف مبفهو املدرسة
ابعتةارها عامال من عوامل نقل املعرفة اإيل الطالب.
وليك تكون احملارضة ال ي يلقهيا املعمل عىل طالبه جيدة،ل بد أأن تتوافر فهيا الرشوط التالية:
التحضري لها يبل موعدها بويت اكف
املدخل السل م اإيل املوضوع
ربط موضوع احملارضة اجلديدة مبوضوع احملارضة أأو احملارضات السابقة
ليس كون املعمل هو احملارض أأن يظل هو املتحدث الوحيد يف الفصل ،حىت ل يصيب الطالب ابمللل.
مراعاة الفروق الفردية بني الطالب الفصل الواحد،فال جيب أأن يتويع املعمل أأن يتابعه لك التالميذ ابلهامت
نفسه
مراعاة جودة اللغة ال ي يس تعملها املعمل(.ابو مسور)22،20:2015،
 -2اسرتاتينيات القصص و احلاكايت:
تعمتد عىل يدرة املعمل عىل حتويل موضوع التعمل اإيل يصة بأأسلوب شائ و ممتع و ميكن الاعامتد عىل هدا املدخل يف
تنفيذ ادلرس لكية ،أأو اس تخدامه يف بداية احلصة جلذب الانتباه للتالميذ حنو موضوع التعمل.
ويتطلب من املعمل مجموعة من املهارات مهنا:
القدرة عىل حتديد ادلروس ال ي ميكن اس تخدا القصص لتنفيذها
بناء يصة حول موضوع التعمل
العرض بطريقة مشوية للتالميذ
التأأكد من حتقي الهدف ا ألسايس من موضوع التعمل فرمبا ينشغل املعمل و التالميذ ابلقصة بعيدا عن أأهداف
التعمل ا ألساس ية
القدرة عىل تقومي التالميذ بشلك يصص (شاهني)32:2011،
 -3اإسرتاتينية التعمل ابلكتشاف:
التعمل ابلكتشاف يتطلب ييا لك من املعمل و املتعمل بأأنشطة حمددة تسهم يف الوصول اإىل الاكتشافات ال ي يمت
حتقيقها،و أأيضا يقو املتعمل ابكتشاف العالية ال ي تربط بني املتغريات أأو اكتشاف القاعدة ال ي يقو علهيا احلل برشط
أأخد املرحةل العمرية للمتعمل و مس تواه ادلرايس بنظر الاعتةار،فال ميكن تلكيف مجدين املس توي العقيل أأو ادلرايس
ليكتشف ياعدة عريضة تتسم ابلتعقيد و التنريد،وبعكسه املوهوب ل ميكن تلكيفه لكتشاف عال ية بس يطة ،ولكتا
احلالتني ل نصل ابلكتشاف للنتاجئ املرجوة ،و ابلتايل فعىل املعمل أأو املدرس أأن يقف عىل املس توي العقيل و ادلرايس
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للك تلميذ او طالب عىل حدة ،فيس تطيع أأن حيدد بدية للك مهنم نقطة الانطالق املناس ةة لس تخدا هذه
الطريقة(.القييس)125،124:2018،
 -4اإسرتاتينية ا ألس ئةل و ا ألجوبة:
تعمتد هذه الإسرتاتينية عيل ييا املدرب ابإعداد ا ألس ئةل و صياغهتا جيدا من حيث اللكامت،و ا أللفاظ،ومراجعهتا
يبل طرهحا عىل املتعلمني ،و ممارسة ّعليات التفكري من جانب املتعلمني،و الإجابة عىل هذه ا ألس ئةل،و ميكن للمتعلمني
طرح ا ألس ئةل أأيضا و جييب علهيا زمالؤمه أأو املعمل يف تواصل مجعدد الاجتاهات.
وميكن اس تخداهما فامي ييل:
جذب انتباه املتعلمني أأثناء التدريس
اإاثرة تفكري املتعلمني
معرفة خربات املتعلمني السابقة
اإعطاء معارف و معلومات جديدة
معرفة مدي فهم املتعلمني و استيعاهبم
معرفة خربات جديدة هتم املتعلمني و حاجاهتم اخملتلفة(رفاعي)165:2012،
 -5اسرتاتينيات حل املشالكت:
يقصد به مجموعة العمليات ال ي يقو هبا الفرد مس تخدما املعلومات و املعارف ال ي س ة هل تعلمها،و املهارات ال ي
اكتس هبا يف التغلب عىل مويف بشلك جيد و غري مأألوف هل يف الس يطرة عليه،و الوصول اإىل حل هل،و هو ا ألسلوب
اذلي يضع الفرد يف مويف معني و جيع ه يس تخد لك طايجه اذلهنية للوصول اإيل حاةل اتزان معريف،وتعترب حاةل الاتزان
املعريف حاةل دافعية يسعي الفرد اإىل حتقيقها و تمت هذه احلاةل عند وصوهل اإىل حل أأو اإجابة أأو
اكتشاف(.الةارودي)114:2015،
 -6اإسرتاتينية اخلرائط املعرفية:
اخلرائط يه تنظ م املعلومات يف أأشاكل أأو رسومات تةني ما بيهنا من عاليات و تتخد اخلرائط أأشاكل خمتلفة
حسب ما حتتويه من معلومات.
و من أأشاكلها:
خرائط توحض تسلسل املعلومات
خرائط الفكرة الرئيس ية و ا ألفاكر املرتةطة هبا
خرائط توحض ا ألس ةاب و النتاجئ
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خرائط تقارن بني فكرتني ،خشصني ،حدثني ..اخل
خرائط توحض العاليات بني ا ألجزاء (عةيدات)197:2007،
 -7اإسرتاتينية التعمل التعاوين:
هو اسرتاتينيات التدريس ال ي تقو عىل تنظ م الصف،حيث يعمل التالميذ بعضهم مع بعض يف شلك مجموعات
صغرية ينايشون ا ألفاكر و جيمعون الةياانت من اجل حتقي هدف مشرتك و لك فرد يف املموعة يكون مسؤول عن
تعمل زمالئه يف املموعة عن جناح املموعات يف اجناز املها ال ي لكفت هبا(.اخلفاف)33:2013،
و للتعمل التعاوين فوائد مهنا:
يؤدي اإىل تزايد القدرة عىل تقبل وهجات النظر اخملتلفة
حيق ارتفاع مس توي اعزتاز الفرد بذاته و ثقجه بنفسه
يؤدي اإيل تزايد حب املادة ادلراس ية
يساعد عىل الفهم و اإتقان املفاه م و ا ألسس العامة
يمني القدرة عىل حل املشالكت
يؤدي اإىل حتسني املهارات اللغوية و القدرة عيل التعةري
حيق مساندة اجامتعية ايوي بني الطالب (اخلفاف)50،49:2013،
و من خالل ادلراسة ال ي يا هبا الةاحثان عىل عينة من معلمي التعل م الابتدايئ بولية اجلزائر،و اذلي اكن عددمه
 12معلام،وبعد تقدمي الاس تبيان حول وهجة نظر معلمي املرحةل الابتدائية يف طرق التدريس ابلتعمل النشط،وهل يمت
تطةي الاسرتاتينيات املذكورة سابقا ،اس تنجننا النتاجئ التالية:
الاسرتاتينيات املس تخدمة يف املدارس

النس ةة املئوية املطةقة من طرف املعلمني

الطريقة التقليدية
اإسرتاتينية التعمل النشط

%33
%66

اخلرائط املعرفية

%66

حل املشالكت
رسد القصص و احلاكايت

%90
%100

طريقة احملارضة

%8

ا ألس ئةل و ا ألجوبة

%100

التعمل ابلكتشاف

%75

التعمل التعاوين

%91

مدي مالمئة التعمل النشط مع التالميذ

%100
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خامتة:
أأجرينا هذه ادلراسة هبدف معرفة مس توي تطةي مجموعة من أأنواع اسرتاتينيات التعمل النشط يف ّعلية
التدريس،دلي مؤسسات التعل م الابتدائية،و يد اضهرت دراستنا أأن التعمل النشط اإسرتاتينية يعمتد علهيا معلمي
املدارس الابتدائية بنس ةة كةرية و أأّنا لقت جناحا واحضا ،ولاكل عكس املهناج املطة سابقا،حبيث أأصةح التلميذ و
املعمل جزء مشرتك يف العملية التعلميية.
املراجع:
 اسعد (،)2017اسرتاتينيات التعمل النشط،دار ابن النفيس للنرش و التوزيع-عامن
 أأبو مسور،)2015(،همارات التدريس الصفي الفعال و الس يطرة عيل املهنج ادلرايس،الطةعة الاويل دار دجةل
انرشون و موزعون،عامن-الاردن
 أأبو مسعدي،احلوسنية،)2016(،اسرتاتينيات التعمل النشط،الطةعة الثانية دار املسرية للنرش و التوزيع-عامن
 اخلفاف،)2013(،التعمل التعاوين،الطةعة ا ألوىل دار املناجه للنرش و التوزيع-عامن
 الةارودي،)2015(،العصف اذلهين و صناعة الأفاكر،الطةعة ا ألوىل املموعة العربية للتدريب و النرش املرصية-
القاهرة
 القييس،)2018(،املناجه و طرق التدريس،الطةعة ا ألوىل دار اتجد للنرش و التوزيع ،عامن-ا ألردن
 جودت،فواز،شتيةوزامل ،أأبو عريوب،)2006(،التعمل النشط (بني النظرية و التطةي )،الطةعة ا ألوىل دار
الرشوق للنرش و التوزيع،عامن-ا ألردن
 عةيدات ،أأبو السميد،)2007(،اسرتاتينيات التدريس يف القرن احلادي و العرشين،الطةعة ا ألوىل دار الفكر
للنرش و التوزيع
 رفاعي،)2012(،التعمل النشط(املفهو و الاسرتاتينيات،و تقومي نواجت التعمل)،دار اجلامعة اجلديدة للنرش-
الإسكندرية
 رمضان،)2016(،اإسرتاتينية التعمل النشط،الطةعة ا ألوىل دار الأاكدمييون للنرش والتوزيع-عامن
شاهني،حسن،)2010(،اسرتاتينيات التدريس املتقدمة و اسرتاتينيات التعمل و أأمناط التعمل،لكية الرتبية بدمهتور-
الإسكندرية

المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية .برلين _ألمانيا.

 رزيقة فطيمة.................................أهم اسرتاتيجيات و طرق التدريس احلديثة مقياس
أهم اسرتاتيجيات و طرق التدريس احلديثة مقياس الكتابة لفوج السنة الثانية ليسانس "س" منوذجا

The most important strategies and modern teaching methods are the scale of writing
for the second year cohort of the "X" as a model

رزيقة فطيمة
Mohamed Ben Ahmed Oran 2 ,Oran- Algerien

: ملخص
 اإن الطرق و كذا الاسرتاتينيات مجعددة و يف تطور.اإن املةحث يدور حول اسرتاتينيات و الطرق احلديثة يف التدريس
 مهنا عىل املس توى، انه ل خيفى علينا أأمهية هذا املوضوع غىل جوانب عدة،مس متر و دامئ يف ضوء تطور التكنولوجيا و رسعة املعلومة
 كام أأنه بدهييي ل ألساتذة و املعلمني عىل حد سواء اإل انه و بصدد حتضري هذا املةحث.الشخيص للفرد و عليه عىل مس توى املمتع كلك
سلطت الضوء فقط عىل الاسرتاتينيات الأكرث اس تعامل و اس متتاعا ابلنس ةة للمتعمل اكلتعل م امجلاعي و التعاوين مل فيه من مزااي و حماسن
 اىل جانب التعمل الةرصي حبيث ابلصورة نوصل للمتعمل أأكرث من معلومة بسهوةل و بساطة،يف تطوير املتعمل خشصيا و فكراي و لهنيا
اىل اخلرائط املعرفية و اذلهنية ال ي صارت مؤخرا من أأحدث الطرق للتدريس اإل يكون ادلرس عةارة عن منحنيات بيانية و خرائط
 و يف تطةي هذا املةحث.تسهل عىل املتعمل استيعاب ادلرس بلك أأرحيية اتمة و تزيد من اإنتاجه الفكري حيث ترثي خياهل الإبداعي
يوجد جتربة تعلميية مع يسم س نة اثنية ليسانس مقياس الكجابة حيث اكن فيه خل طريقة تعلميية جديدة تعمل عىل مس تويني هامني هام
 مفن انحية يرتىب الطالب عىل املسؤولية يف القيا ابلواجبات و يتعمل فن همارة املطالعة حىت يكتسب املعلومة سلفا و،الكجابة و الرتبية
.من انحية أأخرى يتدرب عىل مهننية الكجابة و اإتقاّنا
 اكتساب املعلومة، اخلرائط اذلهنية، أأنواع التعمل، املتعمل، طرق التدريس، اسرتاتينيات:اللكامت املفجاحية
Abstract of English
The topic is about modern strategies and methods of teaching. The methods such
strategies are multiple and in light of the development of technology and the speed of
information, the moment of preparing this topic, it only highlighted the most used and
enjoyable strategies for the learner, such as cooperative education, which
have
advantages in developing the learner personally, intellectually and mentally, in addition
to visual learning. So with image, we communicate to the learner more easily, next we
have the cognitive and mental maps that have recently become one of the latest methods
of teaching, as the lesson consists of graphical curves and maps that facilitate the learner
to absorb the lesson with complete comfort and increase his intellectual production,
which enriches his creative imagination. In the application of this topic, there is an
educational experience with a second year of university group c in writing module, in
which it was to create a new educational method that works on two important levels,
namely writing and education, on the one hand the student is raised on responsibility in
carrying out duties and learns the art of reading skill until he acquires the information in
advance and On the other hand, he is trained in writing methodology and mastery.
Key words: strategies, teaching methods, learner, types of learning, mind maps,
information acquisition.
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Diese vorliegende Untersuchung untertitelt: „Zu den modernen und wichtigen
Lehrmethoden, als Beispiel schriftliches Modul für die Lizenz der 2. Klasse Gruppe C“.
Das Lernen und Lehren spielen eine bedeutende Rolle im Leben des Menschen, als
Germanistiklehrerin sind wir täglich gegenüber die Herausforderungen des Lehrens und
entwickelnde Ausbildung. Man erlebt die Schwierigkeit mit dem Schulsystem bzw. die
Lernmethode, um die Informationen sowie das Wissen für die Lernenden zu vermitteln.
Einige von diesen Schwierigkeiten sind die Vermittlung der Informationen im Rahmen
der schnellen technischen Fortschritt bzw. ihr Interessen wecken mit neuen Medien sowie
die Verbreitung der sozialen Netzwerke. Unter diesen Angaben, können wir eine
Hauptfrage stellen:
Welche sind die entwickelnden sowie modernen Lernmethoden heutzutage benutzt?
In dieser Forschung, machen wir den Akzent auf die moderne Lernmethode, diese wird
wichtiger Punkt nun in der Welt, denn sie hat ein großes Interesse in der Entwicklung der
Länder
Die Lernstrategien umfassen die Pläne des Unterrichts, die beim Lehrer verwenden
werden, diese Letzten sollen regelmäßig und nacheinander sein, nicht zu vergessen, die
Materialien, die im Unterricht durchgeführt werden, das Verhalten sowie die Handlungen
des Lehrers in der Klasse. Das Bildungsziel liegt darin, die Fähigkeiten der Lernenden zu
entwickeln und das Unterrichtsziel zu erreichen.
Einige der neuesten Unterrichtsstrategien1.
• Kooperatives Lernen..
• Zufälliger Nervenkitzel.
• Visuelle Bildung.
• multiple Intelligenzen
1. Kooperative Bildungsplanung
Bei dieser Strategie, können die Lerner miteinander arbeiten, die Ideen austauschen und
sich kennen lernen, währen der Interaktion in der Klasse wachsen die positive soziale und
persönliche Fähigkeiten
Merkmale dieser Methode
Der Studenten werden in Gruppen einteilen, die erforderlichen Aufgaben von jedem
Lerner werden erklären, der Lehrer bestätigt, dass jeder Lerner macht seine Aufgabe, er
greif positiv, um das Problem der Lektion aufzulösen, die Evaluierung der Lerner durch
verschiedene Tests
Schritte der kooperativen Bildungsplanung




Die Wahl des Themas erfolgt die folgenden Grundsätzen:
Die Lektion bezieht sich auf das Interesse der Lerner
Der Student hat ein Vorwissen
14  جامعة القاهرة ص، اسرتاتينية التدريس و التعمل،)1999(  جابر عةد امحليد.د. أأ1
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Die Lektion wird in Reihe von Aufgaben geteilt z.B.:
Bilden von Gruppen: die Klasse ist in Gruppen unterteilt, wobei jede Gruppe aus
4 bis 6 Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen besteht1

Aufgaben auf Gruppen verteilen







Eine bestimmte Zeit für jede Gruppe, um die Aufgabe auszuführen
Jede Gruppe stellt ihre Arbeit mit folgender Methode vor,
Mündlicher Bericht mit Präsentationstools wie Projektoren
Der Bericht wird gedruckt und an die Lerner verteilt
Das Thema bzw. der Bericht wird diskutiert
Der Lehrer bewertet diese Gruppenleistung als eine Einheit

Wichtige Punkte im kooperativen Unterricht
 Die Zahl der Gruppe
 Der Lehrer bildet zufällig die Gruppe, wo die unterschiedlichen Interessen der
Lerner betreffen (sie verteilen die Rolle zwischen ihnen)
 Die Anweisungen der Arbeit werden schriftlich am besten verteilt
 Lehreraufgabe ist, die Hilfe für die Lerner geben, insbesondere er motiviert sie um
teilzunehmen
Die pädagogische Theorie der kooperativen Bildung
Der Lerner hat unterschiedlichen Hintergründen bzw. das Arbeitsniveau innerhalb der
Gruppenarbeit das Ziel dieser pädagogischen Methode ist, die Freundschaft und das
Respekt voreinander zu erhöhen, also ihre Leistungsniveau werden verbessern.
2. Zufälliger Nervenkitzel
Das ist eine bestimmte Strategie, um die neue Ideen zu produzieren und die Kreativität
hervorzubringen, es basiert auf die Bewegung des Gehirns, wo es aus früheren Formen
heraus zu provozieren, indem neue Beziehungen zwischen Dingen hergestellt werden, die
nicht zwischen ihnen existieren.
Zum Beispiel
2

Die Eigenschaften der Pizza: Frisch, heiß, würzig, auf Anfrage, nach unserer Wahl,
Komm zu Hause, Geschlossen gut verpackt, Eine Mischung von Materialien, Ihre Form
ist attraktiv

wie kann man das Pizza und gutes Lernen verbinden?
1

Ebenda ; Seite 15, 16, 17
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Der Vergleich zwischen Pizza und gutes Lernen1

Pizza
attraktiv
Leicht zu verdauen
würzig
In Stück genommen
Mischung von verschieden Zutaten
heiß
Gut verpackt

gutes Lernen
attraktiv
Leicht zu verstehen
interessant
Nicht auf Einmal dabei
Mischung von unterschiedlichen
Methoden
Mit Interaktion
In wunderes Bild präsentieren

Die Ausbildung der Lerner: man verknüpft das zufällige Wort mit unserem Thema, z.B.
gutes Lernen und Pizza, man schreibt die beiden Wörter an die Tafel, der Lehrer bittet
die Lerner, um die Ideen über die Pizza zu geben, sie geben die Antworte wie frisch,
heiß, bei uns gewählt usw. die Aufgabe ist: die Verknüpfung zwischen Pizza und gutem
Lernen zu finden
Aus diesem Beispiel stellen wir fest, dass gutes Lernen durch diese zufällige Verbindung
unserer Wahl ist und nicht aufgedrängt. Das Lernen wird mit modernen Materialien,
nicht gefroren, attraktiv, nicht auf Einmal und wirklich motiviert.
3. Visuelle Bildung2
Das ist die Beobachtung eines Bildes, wo das Gehirn es aufgezeichnet wird, dann
drücken die Lerner mit verschieden Formen aus.
Formen der visuellen Bildung
Zeichnungen und Illustrationen: dies sind die Zeichnungen zur Orientierung



Grafische Darstellungen und unterschiedliche Karten: Diagramme, die von
Ingenieuren, Programmierern oder Lehrern verwendet wurden
Visuelle Beobachtungen, die von Forschern in wissenschaftlichen Laboratorien
aufgezeichnet werden

Strategie der visuellen Bildung beim Unterricht:
Wie kann ein Lehrer visuelle Bildung in Unterrichtsmaterialien einsetzen?
1. Beobachtung: der erfolgreiche Lehrer muss auf die Beobachtung in ihrem
Lehrmaterial besonders in den fortgeschrittenen Unterricht stützen, deshalb gibt es
zwei Arten von der Beobachtung, die sind:
2. Eine oberflächende Beobachtung: diese Art ist oberflächlich, was ist sichtbar ohne
tiefenden Hinweis z.B. welche sind die Anzahl der Farben im Bild?
3. Die beabsichtigte Beobachtung: bei dieser Art achtet es auf ein Ereignis um eine
bestimmte Information zu haben beispielweise: der Lehrer präsentiert einen

2

 التعل م الرتبوي، بنني جدة، الإدارة العامة للرتبية و التعل م مبكة املكرمة،وزارة الرتبية و التعل م1
Ebenda.
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Lehrfilm für die Lerner, sie diskutieren zum Thema des Films oder verteilen ein
Arbeitsblatt und sie notizen was sie im Film bemerkt haben.
4. Wissenskarten

Die Informationen werden als Zeichnungen geordnet und die Beziehungen zwischen
ihnen darzustellen, diese Wissenskarte sind unterschiedlich je nach den enthaltenden
Informationen
Formen von Wissenskarten:
Karten, die die Reihenfolge der Informationen anzeigen z.B.:
Ali geht zur Schule
Subjekt+ Verb+ Präposition mit Dat + Dativobjekt Femininum Singular
Anders Beispiel von Wissenskarte und miteinander verbundene Ideen1:
Präsen
s

Futur
Verb
P.Q.
Perfekt

Perfekt

Imperativ
Diese Zeichnung wird als Beispiel, zeigt die Erleichterung des Unterrichts durch die Karte
an die Tafel, wie sehen wir, sie sind attraktiv für die Lerner
Der Nutzen von kognitiven und mentalen Karten






Die anzeigenden Informationen werden klassifiziert
Der Lerner versteht leichter anhand der Zusammenfassung
Der Lehrer kann die Lerner beobachten sowie beobachten
Die Karte enthält begrenzende Informationen
Jeder kann die Karte verstehen und davon profitieren

Die multiplen Intelligenzen
Nach Howard Gardner, die multiplen Intelligenzen sind die Fähigkeiten, die eine Person
helfen, um ihre Probleme aufzulösen, Gardner meint, jede von uns hat diese spezifische
Fähigkeit der multiplen Intelligenzen, diese Letzte ermöglicht die Verbesserung der
Lernmethode. In diesem Fall, können die Lerner sich konzentrieren, sein Interesse
wecken, sein Niveau entwickeln bzw. kreativeren.
Vorteile der Anwendung der multiplen Intelligenztheorie
Die multiplen Intelligenzen helfen z.B. um:
1

Ebenda.
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die Lehrmethoden zu verbessern
die Interessen der Lerner zu konzentrieren
die Fähigkeiten der Lerner zu entwickeln

hierbei, wird man die Arten der multiplen Intelligenztheorie stellen, die sind:
1. Die sprachliche Intelligenz
Sie bedeutet die Anwendung die mündlichen oder schriftlichen Wörter mit Effizienz
sowie die Texte lernen schnell auswendig
Die Merkmale der sprachlichen Intelligenz
Der Lerner kann die Geschichten und Bücher lesen, Kreuzworträtsel lösen, neue
Sprachen schnell lernen, an die Namen und Orte erinnern und mit Diskussionen und
Dialoge genießen
Die bessere Lernmethode ist mit Tafeln, Karten, Büchern, an die Diskussionen
teilzunehmen. Dieser Lerner kann später Schriftsteller, Dichter, Anwalt oder
Kommentator sein
2. Mathematische logische Intelligenz
Bei dieser Fähigkeit, kann der Lerner die Zahlen effektiv nutzen, er versteht
mathematische Gleichungen vor allem die Logik und Argumentation in allen Situationen
seines Lebens verwenden
Die Merkmale der mathematischen logischen Intelligenz1
Der Lerner mag die Spiele, die sich auf Zahl und Rätseln beziehen, kann die Zahlen in
seinem Kopf leicht berechnen, gefällt die wissenschaftlichen Bücher und Entdeckungen,
stellt viele Frage, transformiert die Informationen in Tabellen und benutzt den Computer.
Die bessere Lernmethode ist die Verwendung von Tabellen, Mindmap und
wissenschaftlichen Erfahrungen, denen selbst durchgeführt werden. Dieser Lerner kann
später Buchhalter oder Mathematiklehrer, Forscher und Computerprogrammierer sein.
3. Die räumliche visuelle Intelligenz
Mit dieser Fähigkeit, kann der Lerner die Außenwelt genau beobachten und in
Sinneswahrnehmungen umwandeln
Die Merkmale der räumlichen visuellen Intelligenz
Der Lerner ist auffällig, interessiert sich für die Farben und Puzzel, spielt Bausteine,
beobachtet die Anzahl der Personen und wie sitzen sie irgendwo er geht.
Die bessere Lernmethode ist die Interaktion mit Bildern und visuellen Symbolen,
Aktivitäten beispielweise das Vergleichen zwischen zwei unterschiedlichen Bildern,
Anordnung von Informationen in attraktiven und farbenfrohen Formen. Dieser Lerner
kann später Ingenieur, Maler oder Designer sein.
1

Werner Stangel (2003), von der Unmöglichkeit zur Motivation in der Schule ; Schulmagazin Impulse für kreativen Unterricht
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4. Die Körperliche oder motorische Intelligenz

Das ist eine Verbindung zwischen mentalen Fähigkeiten mit Körperbewegungen, um
Gedanken und Gefühle auszudrücken.
Die Merkmale der Körperliche oder motorischen Intelligenz
Der Lerner verwendet seine Hände in Teig und Lehm, sich immer zu bewegen auch
beim Denken, imitiert das Verhalten der Menschen herum, er ist überlegen in
körperlichen, sportlichen und handwerklichen Aktivitäten 1
Die bessere Lernmethode ist das Schauspiel und Theater, Theateraktivitäten, Sport
und körperliche Spiele, Beruf und Handwerk. Dieser Lerner kann später Chirurg,
Schreiner, Sportler, Kalligraph, Schauspieler oder Bildhauer werden.
5. Die Selbstintelligenz
Diese Fähigkeit meint sich selbst zu verstehen, dass der Einzelne seine Gefühle, Ängste
und Motivationen schätzt
Die Merkmale der Selbstintelligenz
Mit dieser bestimmten Fähigkeit kann der Lerner planen, meditieren und Ziele setzen
Die bessere Lernmethode ist die Eigenprojekten oder das Selbststudium
6. Die Soziale Intelligenz
Diese Fähigkeit bedeutet die Kraft der Beobachtung und Kenntnis der Unterschiede
zwischen Menschen bzw. ihrer Eigenschaften, Intelligenz, ihrer Laune, ihre Wünsche zu
kennen.
Die Merkmale der Sozialen Intelligenz
Der Lerner gefällt die Ereignisse herum zu wissen, in Clubs und Teamspiel teilnehmen
Die bessere Lernmethode ist die Zusammenarbeit zu haben, Partys zu veranstalten
und verschiedene Rollen zu spielen
7. Die naturalistische Intelligenz
In dieser Fähigkeit, verseht der Lerner die Natur, Tiere und Pflanzen
Die Merkmale der naturalistischen Intelligenz
Interesse mit Pflanzen oder Tiere sowie die natürlichen Phänomenen.
Die bessere Lernmethode ist das Lernen von Naturwanderungen, Touren und
Naturerlebnissen
8. Die musikalische Intelligenz

1

Ebenda.
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Hierbei beschäftigt der Lerner sich mit der Unterscheidung zwischen Rhythmen und
Klänge
Die Merkmale der musikalischen Intelligenz
Der Lerner gefällt hm den Sprechgesang und das Klopfen mit Händen und Füßen

Die bessere Lernmethode ist das Singen und Zuhören, Auswendiglernen der
Multiplikationstabelle und Rechtschreibung durch Bewegungen und Gesänge. 1
Was können wir sagen, der Lehrer soll die unterschiedliche Intelligenzen wissen, um
besser mit den Lernern zu verhalten, er kann besser sie orientieren und je nach ihrem
Interesse motivieren
Als Praxis dieser Forschung, stellt man meine Persönliche Erfahrung als
Germanistiklehrerin an der Universität Mohamed Ben Ahmed Oran 2, wir haben die
Möglichkeiten unterschiedliche Fächer zu unterrichten, beim schriftlichem Modul, hat der
Lehrer die Chance die wenige von allen Stufen heran nehmen, unsere Pflicht ist der
Student kennt seine Ideen produzieren, seine Meinung ausdrücken und die Fähigkeit des
Schreibens haben, mit der Gruppe C Lizenz 2. Studienjahr, erleben wir eine Möglichkeit
sowohl die Standpunkte als auch die Schreibfähigkeit zu entwickeln, wir stellen
pädagogische Themen wie z.B. die Wichtigkeit des Lesens für den Student, wir haben
zwei Stunde, eine von Sammlung aller Ideen über das Interesse des Lesens, dann
probieren diese Ideen zu schreiben, hier findet der Student sich selbst hilflos, denn er hat
kein Vorwissen über das Thema, er kann nicht teilnehmen oder ausdrücken. Nun geben
wir Zeit um zu lesen, dann tauschen die Meinungen in der Klasse, jetzt beginnt der
Student seine Produktion, die Verbesserung dieser Arbeit wird gegenüber Kameraden
vorlesen, die Korrektur wurde von Studenten, sie kritisieren die Arbeit in positiven und
negativen Aspekten und ich evaluiere die Methodik des Schreibens und die Struktur der
Sätze.
Das Resultat dieser Erfahrung, gibt es eine Umfrage, enthält die Meinung des
Studenten von dieser Methode und was haben sie von ihr profitiert.
Die Studenten fühlen sich verantwortlich besonders die Gruppe hat bestimme
Merkmale ist die Lernfähigkeit. Was ist beobachtbar, die Konkurrenz zwischen Studenten,
das Respekt zwischen ihnen, sie üben die Hörfähigkeit, sie entdecken sich selbst wo jede
von ihnen seine Kompetenzen kennenlernen, haben Spaß beim Lernen, hauptsächlich
sie versuchen die Beste von ihnen zu geben.
Diese Erfahrung wird nur ein Modell von der modernen Lernmethode, um der
Studenten attraktiv und motiviert zu sein. diese Methode kann nicht für alle Fächer
unterrichten, weil jedes Fach spezifisch ist, aber der Lehrer kann sich von seinen
Kompetenzen entwickeln, hat eine Chance bei der Kreativität der Unterrichtsstrategien So
wird das Niveau des Studenten beim Lehren und Lernen erhöhen.
Schlussfolgerung

1

ebenda
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Wir stellen einige neue Lernstrategien, aber wir fokussieren auf bestimmten Punkt, die
Lernmethode können unterschiedlich je nach der Besonderheit des Fachs, Stufe oder
dem Niveau und auch die Bildungsphase (Primärschule, Mittelschule, Grundschule und
Universität), der Lehrer soll kompetent mit der Aktualität sein, erfolgt auch die
Entwicklungen sowie die Verbesserungen der Lernstrategien und hat bestimmte
Flexibilität beim Lernen. Wir hoffen diese globale Überblick über die moderne
Lernstrategien öffnet die Tür der Entwicklung des Lernens und wird bei Kandidaten
sowie Lehrer mehr forschen, der Grund dafür ist die Verbesserung des Lehrens und
Lehren in unserem Land.
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التصنيفات العاملية للجامعات العربية وموقع اجلامعة اجلزائرية من حيث جودة التعليم
International rankings of Arab universities and the location of the Algerian
University in terms of quality of education

زيان أمنة.د
د زاوي ليندة.ط

:امللخص
، ممتثةل يف تصنيف كيو أأس،هدفت هذه ادلراسة اإىل بيان املؤرشات املعمتدة يف أأمه التصنيفات العاملية للجامعات
 مع الرتكزي عىل ماكنة اجلامعات العربية بصفة، تصنيف ويةومرتكس وتصنيف ش نقهاي،تصنيف تجةل اتميز للتعل م العايل
 ويد كشفت هذه الورية الةحثية غياب،عامة واجلامعة اجلزائرية بصفة خاصة يف هذه التصنيفات خالل الس نة املاضية
 ألس ةاب عديدة جزء مهنا يتعل بطةيعة التصنيف،جزيئ للجامعات العربية وغياب ش ةه ات للجامعات اجلزائرية
. واجلزء الثاين يتعل ابجلامعات واملشالك ال ي تعاين مهنا،ومؤرشاته ال ي ل تصلح مجليع اجلامعات
. ادلول العربية، اجلودة، اجلامعة، التعل م:اللكامت املفجاحية
Abstract :
The aim of the study was to cralify the indicators
adopted in the most important global universities
classifications ; QS Word University Ranking , The Times
Higher Education Ranking, Webometrics Ranking and
Shamghai Ranking. With emphasis on the status of Arab
universities in general and the Algerian University in
particular in these classifications during the past year. The
results showed that there is a partial absence of arabic
univerties and total absence of algerian universities, for
many reasons, Part of it concerns the nature of this
classification and its indicators that are not valid for all
universities, and part two concerns universities and their
problems.
Key-words : Arabic Countries, Education, Quality,
University.
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املقدمة:
اإن التطور احلاصل يف املمتعات البرشية أأوجب علهيا التغري ادلامئ يف خمتلف اجلوانب ،سببه تقد معطيات العرص
التقنية والعلمية ،مما جعل من الإنسان دامئ التطلع والتقد  ،وحنن نعيش يف عرص يتسم ابلرصاع يف تجالت احلياة اكفة،
ذلكل تسعى ادلول جاهدة اإىل تمنية همارات القوى البرشية العامةل دلهيا ،ولكل خلل تجمتع معريف يادر عىل توظيف
العلو واملعارف والتكنولوجيا خلدمة التمنية الشامةل يف ادلوةل.
هناك اتفاق عىل أأن الارتقاء ابلرثوة البرشية لن حيققه اإل بتعل م تتوافر فيه رشوط اجلودة اللكية يف اكفة مراح ه
ومس توايته ،ولكل من خالل اس تحداث املنظومة ال ي توفر هل لكل يف مجيع مراح ه ،ابتداء من مرحةل ما يبل املدرسة
وحىت التعل م اجلامعي والعايل.
ويةقى للتعل م اجلامعي والعايل خصوصيته ،اإل يلعب دورا أأساس يا يف حياة ا ألمم من خالل تلةية احجياجاهتا من
القوى البرشية ال ي تصنع حارضها ،وتريس يواعد مس تقبل التمنية فهيا ،وفيه تتبلور القيادة العلمية والعملية للمنمتع ،وهو
املسؤول عن احلفاظ عىل الرتاث الثقايف وتمنيته وتطويره ،ولن يتحق لكل اإل ابلرتقاء مبس توى خرجيي هذا التعل م.
ويشري تقرير التمنية الإنسانية العربية اإىل أأن التحدي ا ألمه يف تجال التعل م يمكن يف مشلكة تردي نوعية التعل م
املتاح ،حبيث يفقد التعل م هدفه التمنوي والإنساين من أأجل حتسني نوعية احلياة وتمنية يدرات الإنسان اخلالية املمتثةل يف
ر أأس املال البرشي.
من هذا املنطل ونظرا ألمهية ال ي يمتتع هبا التعل م العايل نطرح الإشاكلية التايل:
ما مويع اجلامعة العربية من التصنيفات العاملية؟
ل إالجابة عىل الاشاكلية مت تقس  م الةحث اإىل ثالثة حماور :احملور ا ألول اجلامعة والتعل م العايل ،احملور الثاين
التصنيفات العاملية للجامعات واحملور الثالث مريع اجلامعات العربية من التصنيفات العاملية.
احملور ا ألول :التعل م العايل واجلامعة
يقصد ابلتعل م العايل لك أأنواع ادلراسات ،التكوين أأو التكوين املوجه للةحث ،اذلي يمت بعد مرحةل الثانوية عىل
مس توى مؤسسة جامعية أأو مؤسسات تعلميية أأخرى معرتف هبا من طرف ادلوةل.1
يتف معظم الةاحثني والرتبويني عىل أأن اجلامعات ميكهنا ان تسهم يف تكوين وتشكيل املعرفة ولكل ملا متتلكه
من أأهجزة مجطورة ومناجه ومقررات علمية معارصة ،وكفاءات ييادية اإدارية و أأاكدميية مجنوعة يفرتض أأّنا متثل الصفوة،
فاجلامعات اليو ل تقاس اب ألريا القياس ية املمتثةل بأأعداد الطلةة واملدرسني واملةاين الفخمة وإامنا تقاس بعدد ا ألحباث

1شكور سعيد شويق ومدفوين هندة ،)2015( ،حماوةل تقي م الاستامثر يف رأأس املال البرشي يف مؤسسات التعل م العايل :دراسة حاةل جامعة العريب بن هميدي أأ الةوايق ،تجةل الةاحث
الايجصادي ،العدد الثاين (عدد خاص) ،ص.10
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العلمية وا ألطروحات ال ي تسامه يف تمنية املمتع ،فهيي تعترب مراكز حبثية وعلمية وإانتاجية تسامه يف اإعداد ا ألجيال املتعايبة
وتأأهيلها وتدريهبا وف مهننية علمية سلمية ،ويه بذكل تصةح لات رساةل علمية وإانسانية وحضارية وثقافية.1
ميكن تعريف اجلامعة عىل أأساس أأّنا تجمتع مصغر ،يقو فيه ا ألساتذة والطلةة معا مبنايشة ،تطوير واس تكشاف
أأفاكر تمتزي ابلصعوبة والتعقيد وا ألصاةل ،وتعترب هذه ا ألفاكر وادلراسات ال ي تنجج عهنا اإرث الإنسانية اذلي ينبغي عىل
اجلامعة احملافظة عليه ،اإيصاهل اإىل ا ألجيال املقبةل وحتديثه بصفة مس مترة.اإن هممة اجلامعة ل تنحرص يف احلفاظ وإايصال
املعارف ،بل لبد لها من اإنتاهجا أأيضا ،من خالل الةحث العلمي .تعترب اجلامعة كذكل خدمة عامة ،فهيي تشارك يف بناء
املمتع ،ومصدر للتطور الاجامتعي ،الثقايف والايجصادي ،ويقع عىل عات اجلامعة تكوين الإطارات ال ي حتتاهجا ادلوةل.
ولبد لتكوين اجلامعة أأن يأأخذ يف عني الاعتةار حاجات املمتع ومجطلةاته وانشغالته.2
تمتثل مقومات اجلامعة يف مجموع املرتكزات ال ي يتويف علهيا تكوين ر أأس املال البرشي ويه:3
 .1عضو هيئة التدريس (ا ألس تال اجلامعي) :يعد ا ألس تال اجلامعة جحر الساس يف العملية التكوينية يف اجلامعة كونه
املرشف املةارش عىل اإيصال املعرفة للطلةة ،وابلتايل هو العنرص املزود لر أأس املال البرشي ابملعلومات واملعارف وا ألفاكر،
فاإلا كـان الطـالب أأهـم مـدخالت اجلامعـة فـاإن ا ألسـتال أأهـم مقوماهتـا ،فاجلامعـة حتجـاج لنوعيـة ممتيعزة معن هيئـة
الجـدريس ،للـك ألن اجلامعـة بأأسـاتذهتا ل مبةانهيـا ،واجلامعـة بفكعر هعؤلء ا ألسـاتذة وّعلهـم وخبعرهتم وحبعوهثم يبل أأي
يشء ،اإن اجلامعـة فعي عصعر املعرفـة واملعلوماتيـة ،حتجـاج اإلعى هيئـة تـدريس معن نعوع ممتيعز ،علعى درايـة واسعة
مبختلف التطورات احلاصةل يف العمل ،ولها القدرة الاكمةل عىل اس تعامل أأحدث تقنيات التعلـ م والةحـث ،وتلقيهنا للطلةة
بغية بناء ر أأس املال البرشي التطوري والقادر عىل الإبداع.
 .2مناجه ومقررات ادلراسة :تكوين ر أأس املال البرشي يعين تزويده مبختلف املعارف القادرة عىل منحه صف ي المتزي
والإبداع ،ولن يتأأىت هل لكل اإل اإلا اس تفاد من مقررات ومناجه دراس ية جامعية لها مزيات خاصة ،تربط بني النظري
والتطةيقي ،ومتنح للمتكون ما يلزمه من معلومات ،فاملناجه واملقررات من بني أأمه مقومات جناح اجلامعة يف اإعداد ر أأس
املال البرشي املةدع واملةتكر.
 .3أأساليب التدريس :أأسلوب التدريس من املقومات الهامة املساعدة عىل حتقي اإنتاج لي نوعية جيدة من ر أأس
املال البرشي .يتسم التكوين يف اجلامعة بتعدد أأساليةه ،نظرا لتعدد مواده مفهنا ما حيتاج اإىل احلفظ والاس تظهار ،ومهنا
ما حيتاج اإىل يدرات الابتاكر والإبداع ،ومهنا ما حيتاج اإىل املامرسة العملية والتنربة امليدانية حيجـاج أأي بلـد اإلعى
اإطـارات كفعؤة ،يـادرة علعى حتمـل املسعؤوليات و أأخـذ املبـادرة ،وهعو أأمعر يسـتلز الاعمتـاد علعى أأســاليب حديثـة فععي
تزويـدمه ابملعـارف الضعرورية ،أأسـاليب ختلعع الإحسـاس ابملسعؤولية والقـدرة علعى التحليـل والاسـتقراء ،وتمنعي روح
املشـاركة واملبـادرة ،وهـذا مـا يفسعر توجـه اجلامعات يف العامل املتقد اإىل تبين أأساليب حديثة.
 1براكت زايد وحسني كفاح ،)2009( ،حاجات التمنية املس تقبلية دلى طلةة ادلراسات العليا ختصص الرتبية يف اجلامعات الفلسطينية ،حبث مقدع اإىل املؤمتر ا ألول لعامدة الةحث العلمي
يف جامعة النجاح الوطنية ،انبلس ،فلسطني ،ص.2
2
Claude lessard, "Modèle d’universités et conceptions de qualité : pour une université plurielle et capable d’en témoigner", rapport
présenté au Conseil Supérieur de l’éducation, le 29 Novembre 2012, pp3-4.
3اندية ابراهميي ،)2013/2012( ،دور اجلامعة يف تمنية ر أأس املال البرشي لتحقي التمنية املس تدامة :دراسة حاةل جامعة املس يةل ،رساةل ماجس تار ،لكية العلو الايجصادية والتجارية
وعلو التس يري ،جامعة فرحات عةاس سطيف ،-1-اجلزائر ،ص ص.85-84
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 .4الهيلك التنظميي والإداري للجامعة :الهيلك التنظميي للجامعة هو اخلريطة ال ي تصف تنظميها يف حلظة اس تقرار،
تتكون من هيلكة رمسية ،مرتةطة بتوزيع الوظائف وا ألدوار وحتديد املسؤوليات وخطوط السلطة والعاليات التنظميية،
وهيلكة غري رمسية مبنية عىل مجموع العاليات الشخصية بني ا ألفراد داخل املؤسسة اجلامعية.يعد الإطار التنظميي
والإداري العا  ،اذلي تمت فيه العملية التكوينية يف اجلامعة ،عامال أأساس يا وحمددا لفعالية هذه ا ألخرية ،مفنموع املكوانت
البرشية واملادية ،ومجموع املامرسات التنظميية ال ي تمت عىل مس توى اجلامعة تؤثر بصفة مبارشة عىل نوعية ر أأس املال
البرشي املنتج.
 .5مقومات أأخري :اإضافة إاىل املقومات ا ألساس ية السالفة اذلكر ،هناك مقومات أأخرى تؤدي يه ا ألخرى دورا
ابرزا يف تمنية ر أأس املال البرشي نذكر مهنا:
 .1.5املكجةات ومراكز املعلومات :وميكن تقي م دورها يف تمنية ر أأس املال البرشي من خالل بعض املؤرشات أأمهها:
مدى توفر مكجةة مزودة مبصادر معلومات رضورية يف اكفة الاخجصاصات املوجودة يف اجلامعة؛
مدى توفر الوسائل السمعية والةرصية ووسائل التصالت احلديثة؛
مدى تأأهيل اجلهاز البرشي املرشف عىل هذه اخلدمات ،مع ا إلرشاف عىل تقدميها بكفاءة؛
 .2.5الةيئة ادلراس ية :ويتعل ا ألمر بعدد الطالب يف القاعات ،ومدى مالءمهتا حلدوث تعمل فعال ،ومدى مالءمة
ا ألاثث اجلامعي والتنهزيات الفنية ا ألخرى (الإضاءة ،الهتوية ،الهدوء ،وضوح الصوت .)......
 .3.5املةاين واملراف والتسهيالت املتعلقة ابلعملية التعلميية :فاملةاين واملراف وعدد املعامل والورش والتنهزيات
بأأنواعها اخملتلفة ومدى توافرها ومالءمهتا ،اإضافة اإىل تسهيالت الإيامة للطالب واملدرسني لكها عنارص رضورية لنجاح
ّعلية العملية التعلميية.
 .4.5خدمة الطلةة :حيتاج الطلةة مجموعة من اخلدمات الرضورية كتيسري أأنظمة القبول والتسنيل ،مع رضورة
مالءمة نسب القبول و أأعداد الطلةة ل إالماكانت املتاحة وحاجة املمتع .وتقدمي القروض واملنح اجلامعية ومعايري توزيعها
وتقدمي حوافز للمتفويني.
احملور الثاين :التصنيف العاملي للجامعات
اجلدول ( :)1التصنيفات العاملية للجامعات
التصنيف

تصنيف كيو أأس اتميز
QS Word University
Ranking
(بريطاين)

تصنيف اتميز
The Times Higher
Education Ranking
)بريطاين(

نظا تصنيف ويةومرتيكس
Webometrics Ranking
(اس ةاين)

نظا
تصنيف ش نغهاي
shamghai
Ranking
(صيين)
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املعايري

تقومي الربامج الأاكدميية
عن طري أأراء الأاكدمييني
النظراء يف جامعات أأخرى ول
يسمح للأاكدميي بتقومي برانمج
جامعته (.)%40

اخلرجيون
ترتيب ملوايع اجلامعات معمتدا
التعل م اجلامعي والةيئة احمليطة
)( )%30اإنتاج ومسعة الةحث  .)%30عىل مدى يوة وحضور املويع احلاصلني عىل
الإلكرتوين اخلاص ابجلامعة جوائز و أأومسة
العلمي
).(%10
ويقصد ) - )sizeمعيار احلنم
به جحم صفحات مويع اجلامعة
الإلكرتوين.

تأأثري الةحث العلمي للجامعة
ا ألحباث املنشورة
ألعضاء هيئة التدريس ).(%32.5
ومعدل النرش (.)20%

ا ألساتذة
عدد امللفات الغنية (pdf,
 Rich Files, ppt, doc,احلاصلني عىل
جوائز و أأومسة
)video,ect
).(%20
حيث يمت حساب عدد امللفات
بأأنواعها اخملتلفة ال ي يوفرها مويع
اجلامعة.

معيار الةحث ()scholar
احلضور ادلويل يف اجلامعة للك من
اس تطالع أآراء هجات
حيث يمت حساب عدد ا ألحباث
التوظيف عن خرجيي اجلامعة أأعضاء هيئة التدريس والطالب
املنشورة اإلكرتونيا حتت نطاق مويع
(.)%5
(.)%10
اجلامعة ومدى توفر التقارير عن
الةاحثني يف اجلامعة.
الابتاكر واملردود املادي من التفاعل
نس ةة عدد الطالب اإىل
مع الصناعة ( (%2.5كام حتتوي لك من هذه
عدد ا ألساتذة (.)%20
املعايري ا ألساس ية عىل جوانب تفصيلية
أأخرى مثل عدد شهادات ادلكتوراه ال ي ً
متنحها اجلامعة س نواي ،نس ةة عدد خرجيي
محةل ادلكتوراه اإىل ليسنس ونس ةة عدد
ا ألحباث املنشورة اإىل عدد أأعضاء هيئة
التدريس.
نس ةة عدد أأعضاء هيئة
التدريس ا ألجانب للعدد اللكي
(.)%5
نس ةة الطالب ا ألجانب
للمنموع اللكي للطالب
(.)%5

كرثة
الرجوع أأو الإحاةل
اإىل أأحباث أأعضاء
هيئة التدريس
ابجلامعة
(.)%20

ا ألحباث
الرؤية ) )visibilityعدد
املرات ال ي يمت طلب مويع اجلامعة من املنشورة يف
ميدان العلو
خارج اجلامعة.
الطةيعية
(
.(%20
أأحباث
العلو الاجامتعية
(
.(%20
ا ألداء
الأاكدميي
(.)%10

املصدر :سلسةل ثقافة اجلودة ،نرشة تثقيفية داخلية تصدرها واكةل التطوير واجلودة ابللكية اجلامعية بأأملج ،العدد،3
جامعة اتبوك ،أأبريل  ،2017ص.3
نالحظ من خالل اجلدول أأعاله أأن هناك أأربعة تصنيفات لرتتيب اجلامعات العاملية ،تصنيف ) ،(QSتصنيف
التعل م العايل ،تصنيف  Webometricsوتصنيف ش نقهاي ،حيث للك تصنيف معايريه اخلاصة جند يف التصنيف ا ألول
ال ي تصدره رشكة  ،Quacquarelli Symondsحيث هتدف هذه الرشكة اإىل رفع مس توى املعايري العاملية للتعل م
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العايل أأنه تعطى نس ةة  %40لتقومي الربامج الأاكدميية من طرف هجات أأخرى من خالل استباانت اس تطالعية لآراء
اخلرباء من خمتلف جامعات العامل ،بيامن  %10لآراء هجات التوظيف خلرجيي اجلامعات حول مس توامه ،سلوكهم الوظيفي
ويدرهتم عىل الابداع والابتاكر %20 ،لتحيد نس ةة الطلةة امللتحقني ابجلامعة ألعضاء هيئة التدريس بيامن  %5لنس ةة
عدد أأعضاء هيئة التدريس ا ألجانب للعدد اللكي و %5لنس ةة الطالب ا ألجانب من العدد اللكي للطالب.
يعد تصنيف  The Times Higher Educationمن التصنيفات املمتزية يف ا ألوساط الأاكدميية العاملية،
يصدر عن تجةل اتميز للتعل م العايل ،يمت يياسه من خالل أأربعة معايري ،املعيار ا ألول التعل م العايل والةيئة احمليطة بنس ةة
 %30حيث يندرج يف هذا املعيار ر أأي اخلرباء واللننة التقيميية يف ّعلية التدريس ،نس ةة الطلةة اإىل أأعضاء هيئة
التدريس ،نس ةة احلاصلني عىل شهادة ادلكتوراه للحاصلني عىل ليسنس ،دخل املؤسسة مقارنة ابلهيئة التدريس ية ،املعيار
الثاين بنس ةة  %30لسمعة الةحث العلمي يمت حتديدها من خالل مسعة اجلامعة بني نظرياهتا ومدى متزي حبوهثا ويمت يياسها
عن طري اس تبياانت ،اإنتاجية الةحوث حيث تقاس مبقارنة عدد الةحوث املنشورة نس ةة لعدد هيئة التدريس والعائد
املادي للةحوث ،املعيار الثالث تأأثري الةحث العلمي للجامعة بنس ةة  %32.5حيث يعكس مسامهة اجلامعة يف نرش
املعرفة ويمت يياسه من خالل عدد املرات ال ي يمت ا إلشارة فهيا اإىل ّعل منشور للجامعة عىل املس توى العاملي ابلس تعانة
بقاعدة بياانت تومسن ،املعيار الرابع احلضور ادلويل للك من هيئة أأعضاء التدريس والطالب بنس ةة  %5يمت يياسه من
خالل نس ةة هيئة أأعضاء التدريس ا ألجانب يف مقابل هيئة أأعضاء التدريس احملليني ،نس ةة الطلةة ا ألجانب للمحليني
وإاجاميل املنشورات الةحثية للجامعة ال ي حصلت عىل ماكفأآت وجوائز دولية ،بيامن ما نسبجه  %2.5لالبتاكر واملردود
املادي الناجت عن التفاعل مع الصناعة.
أأما تصنيف  Webometricsفيعده معمل ا ألنرتنت ادلويل الاس ةاين ،وهو معمل اإلكرتوين حيوي مجموعة من
املتخصصني يف بياانت الش ةكة ادلولية هممهتم مالحظة الةحث العلمي للجامعات فيمت وفقا ملوايع اجلامعات معمتدا عىل
مدى يوة وحضور املويع الإلكرتوين اخلاص ابجلامعة يقاس من خالل معيار احلنم ويقصد به عدد املنشورة للةاحثني بلك
جامعة عىل ا ألنرتنت وعدد الواثئ وامللفات املتوفرة للجامعة عىل ا ألنرتنت بنس ةة  ،%20عدد امللفات الغنية حيث يمت
حساب عدد امللفات بأأنواعها اخملتلفة ال ي يوفرها مويع اجلامعة بنس ةة  ،%15معيار الةحث حيث يمت حساب عدد
ا ألحباث املنشورة اإلكرتونيا حتت نطاق مويع اجلامعة ومدى توفر التقارير عن الةاحثني يف اجلامعة  %15ومعيار الرؤية
أأي عدد املرات ال ي يمت طلب مويع اجلامعة من خارج اجلامعة بنس ةة .%50
ويف ا ألخري يأأيت تصنيف ش نقهاي اذلي يمتتع بشهرة أأاكدميية مرموية ،هيدف اإىل يياس الفارق بني اجلامعات
الصينية واجلامعات لات الوضع الأاكدميي املمزي ،يتكون من  6معايري يه :اخلرجيون احلاصلني عىل جوائز و أأومسة بنس ةة
 %10مثل جوائز نوبل أأو ميداليات عاملية أأو جوائز فيدلز يف الرايضيات وغريها ،ا ألساتذة احلاصلني عىل جوائز
و أأومسة بنس ةة  ،%20كرثة الرجوع أأو الإحاةل اإىل أأحباث أأعضاء هيئة التدريس ابجلامعة بنس ةة  ،%20ا ألحباث املنشورة
يف ميدان العلو الطةيعية يف أأضل املالت خالل امخلس س نوات السابقة بنس ةة  ،%20أأحباث العلو الاجامتعية
املنشورة خالل س نة سابقة للتصنيف بنس ةة  ،%20ا ألداء الأاكدميي بنس ةة  %10ويمت حسابه من خالل ادلرجات ال ي
حتصلت علهيا اجلامعة يف املعايري الثالثة نس ةة اإىل هدد الكوادر يف اجلامعة ،وانفاق اجلامعة عىل الةحث العلمي.
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احملور الثالث :ترتيب اجلامعات العربية حسب التصنيفات العاملية
بال شك أأن التصنيف القامئ عىل يوانني ومعايري حمددة دون اججالب ملصاحل مادية أأو غريها يعترب لو ا ألمهية،
واجلامعات يف الويت احلايل تسعى اإىل حتقي المتزي وتطوير حتسني مس توى اخملرجات وإان اكن بيهنا تةاين كةري ،وتمتثل
أأمهية التصنيفات العاملية للجامعات يف اإثراء اإنتاج الةحث العلمي يف خمتلف املالت العلمية والرتكزي عىل نوعية خرجيي
اجلامعات ومس توايهتم العلمية ،وزايدة املساهامت ال ي تقدهما اجلامعات للمعارف احلديثة وحضور اجلامعات عىل ش ةكة
املعلومات ادلولية وزايدة يدرهتا عىل اس تخدا تقنية املعلومات والإنرتنت واملشاركة يف ّعلية الإصالح والتطوير.
وفامي ييل نس تعرض ترتيب اجلامعات العربية وف التصنيفات السابقة:
اجلدول ( :)2ترتيب اجلامعات العربية حسب تصنيف ( )THES_QSللجامعات العاملية س نة 2018
الرمق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

اجلامعة
جامعة املكل فهد للةرتول واملعادن
جامعة املكل سعود
اجلامعة ا ألمريكية بةريوت
جامعة املكل عةد العزيز
جامعة يطر
جامعة الإمارات العربية املتحدة
اجلامعة ا ألمريكية ابلقاهرة
اجلامعة ا ألمريكية ابلشارية
جامعة اخلليفة
جامعة السلطان يابوس
جامعة املكل خادل
جامعة القاهرة
جامعة سانت جوزيف بريوت
جامعة بغداد
جامعة أأ القرى
جامعة ا ألردن
اجلامعة ا ألمريكية بديب
اجلامعة ا ألردنية للعلو والتكنولوجيا
اجلامعة اللةنانية ا ألمريكية
جامعة الكوفة
جامعة الكويت
جامعة الشارية

الةدل
السعودية
السعودية
لةنان
السعودية
يطر
الإمارات
مرص
الإمارات
الإمارات
سلطنة عامن
السعودية
مرص
لةنان
العراق
السعودية
ا ألردن
الإمارات
ا ألردن
لةنان
العراق
الكويت
الإمارات

2018
173
221
235
267
349
390
395
420-411
460-451
460-451
480-471
490-481
500-491
550-501
600-551
600-551
650-601
650-601
650-601
650-601
700-651
750-701
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

750-701
مرص
جامعة عني الشمس
800-751
الإمارات
جامعة أأبو ظيب
800-751
السعودية
جامعة الإسالمية الإما محمد ابن سعود
800-751
السعودية
جامعة املكل فيصل
800-751
مرص
جامعة الإسكندرية
1000-801
ا ألرايض الفلسطينية احملتةل
جامعة بريزيت
1000-801
الةحرين
جامعة الةحرين
1000-801
مرص
جامعة ا ألزهر
1000-801
املغرب
جامعة محمد اخلامس الرابط
املصدرhttps://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-:
rankings/2018

نالحظ من خالل اجلدول أأعاله أأن دول املرشق العريب اكنت لها الصدارة يف الرتتيب مقارنة بدول املغرب العريب،
حيث اكنت املراكز العرشة ا ألوىل عربيا لسعودية والإمارات ومرص ولةنان وعامن ،تلهيا لك من العراق ،ا ألردن،
فلسطني ،الكويت والةحرين ،كام أأنه من املالحظ أأن أأول جامعة عربية اكن ترتيهبا  73بعد املائة حسب هذا التصنيف،
كام أأن املغرب تدخل التصنيف ألول مرة من خالل جامعة محمد اخلامس ابلرابط ،بيامن اجلزائر مل تدخل هذا التصنيف
بأأي جامعة رمغ ما متتلكها من كفاءات ،والسؤال يةقى مطروحا هل اجلامعة اجلزائرية يف املس توى ا ألدىن من حيث
الةحث العلمي أأ أأن معايري التصنيف تظمل اجلامعات اجلزائرية.
اجلدول ( :)3ترتيب اجلامعات العربية حسب تصنيف اتميز للجامعات س نة 2018
الرمق
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اجلامعة
جامعة املكل عةد العزيز
جامعة اخلليفة
جامعة يطر
اجلامعة ا ألردنية للعلو والتكنولوجيا
جامعة الفيصل
جامعة املكل فهد للةرتول واملعادن
جامعة املكل سعود
جامعة الإمارات العربية املتحدة
اجلامعة ا ألمريكية بةريوت
اجلامعة ا ألمريكية ابلقاهرة
جامعة بين صويف

الةدل
السعودية
الإمارات
يطر
ا ألردن
السعودية
السعودية
السعودية
الإمارات
لةنان
مرص
مرص

املرتةة
250-201
350-301
500-401
500-401
600-501
600-501
600-501
600-501
600-501
800-601
800-601
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

800-601
الإمارات
اجلامعة ا ألمريكية ابلشارية
800-601
الكويت
جامعة الكويت
1000-801
السعودية
جامعة الإما أأعةد الرحامن ابن فيصل
1000-801
اجلزائر
جامعة تلمسان
1000-801
مرص
جامعة عني الشمس
1000-801
مرص
جامعة الإسكندرية
1000-801
مرص
جامعة أأس يوط
1000-801
مرص
جامعة القاهرة
1000-801
مرص
جامعة املنصورة
1000-801
مرص
جامعة وادي اجلنوب
1000-801
مرص
جامعة يناة السويس
1000-801
الإمارات
جامعة الشارية
1000-801
املغرب
جامعة مراكش يايض عياض
1000-801
املغرب
جامعة محمد الهامس الرابط
1000-801
سلطنة عامن
جامعة السلطان يابوس
1000-801
ا ألردن
جامعة ا ألردن
املصدرhttps://www.timeshighereducation.com/world-university- :
rankings/2018/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

نالحظ من خالل هذا التصنيف تربه اجلامعات السعودية عىل عرش اجلامعات العربية ،تلهيا يطر يف هذا
التصنيف مث الإمارات ،مرص ولةنان ،حيث اكنت معظم اجلامعات املرصية يف هذا التصنيف ،ابلإضافة اإىل الكويت،
ا ألردن وسلطنة عامن ،بيامن املغرب العريب اكن مجواجدا بثالثة جامعات جامعة تلمسان ال ي مثلت اجلزائر يف الرتتيب بني
 800و ،1000وجامعتني من املغرب يف نفس الفئة الرتتيبية جامعة ،كام أأن أأول جامعة عربية اكن ترتيهبا بعد .200
اجلدول ( :)4ترتيب اجلامعات العربية حسب تصنيف ويةومرتيكس للجامعات س نة 2018
الرمق
1
2
3
4
5

اجلامعة
جامعة املكل سعود
جامعة املكل عةد العزيز
جامعة عةد هللا للعلو والتكنولوجيا
اجلامعة ا ألمريكية بريوت
جامعة القاهرة

الةدل
السعودية
السعودية
السعودية
لةنان
مرص

املرتةة
420
484
528
750
760
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

السعودية
جامعة املكل فهد للةرتول واملعادن
يطر
جامعة يطر
مرص
جامعة الإسكندرية
الإمارات
جامعة الإمارات العربية املتحدة
ا ألردن
اجلامعة ا ألردنية
مرص
جامعة املنصورة
مرص
اجلامعة ا ألمريكية ابلقاهرة
سلطنة عامن
جامعة السلطان يابوس
مرص
جامعة عني الشمس
السعودية
جامعة أأ القرى
لةنان
جامعة سانت جوزيف بريوت
ا ألردن
اجلامعة ا ألردنية للعلو والتكنولوجيا
مرص
جامعو بهنا
الإمارات
اجلامعة ا ألمريكية ابلشارية
اجلزائر
جامعة منتوري بقس نطينة
املصدرhttp://www.webometrics.info/en/Arab_world :

825
1043
1139
1139
1201
1289
1323
1363
1394
1499
1688
1708
1767
1783
1792

نالحظ من خالل اجلدول أأعاله متركز اجلامعات السعودية يف الصدارة عربيا ،تلهيا لةنان ،مرص ،يطر والإمارات،
حي احجلت أأول جامعة عربية  420عامليا ،بيامن مل يكن حضور جلامعات دول املغرب العريب ،سوى جامعة جزائرية
ممتثةل يف جامعة منتوري بقس نطينة برتتيب  792بعد ا أللف.
اجلدول ( :)5ترتيب اجلامعات العربية حسب تصنيف ش نغهاي للجامعات خالل الفرتة ()2018-2016
الرمق
1
2
3
4
5

الةدل
اجلامعة
السعودية
جامعة املكل عةد العزيز
السعودية
جامعة املكل سعود
السعودية
جامعة عةد هللا للعلو والتكنولوجيا
السعودية
جامعة املكل فهد للةرتول واملعادن
مرص
جامعة القاهرة
املصدرhttp://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html :

املرتةة
150-101
150-101
300-201
400-301
500-401

نالحظ من خالل اجلدول تواجد  5جامعات عربية فقط يف تصنيف ش نقهاي ،املراكز ا ألربعة ا ألوىل للجامعات
السعودية واملركز الهامس جلامعة القاهرة مبرص ،حي تعترب جامعة املكل عةد العزيز ا ألوىل عربيا برتتيب بني  101و150
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أأحسن جامعة يف العامل وهو ترتيب جيد ،بيامن ل وجود ل للنزائر ول املغرب يف هذا التصنيف ،بيامن غابت تونس يف
مجيع التصنيفات.
خامتة :تأأيت اجلامعة يف ر أأس منظومة التعل م يف املمتع ،لدلور اذلي تلعةه يف تمنيـة ر أأس املـال البشعري يف عامل يتصف
ابلتغري الرسيع ،ويف ظل احجياجات سوق مجطورة ومتسارعة .ول يقجصعر دور اجلامعـة علعى تكعوين ر أأس املـال
البشعري ،بـل يتعـدى للـك لتسعهم بصعورة معؤثرة فعي مسـرية التمنيـة ،ونشعر املعرفـة والقيا ابلةحوث العلمية ،ال ي
حتقع التقـد وتتحمـل مسعؤولية اجامتعيـة جتـاه املمتـع الـذي أأنشـئت فيـه ،من خالل اس تعراض مراتب اجلامعات
العربية واجلامعة اجلزائرية من خالل تصنيفات اجلامعات العاملية ،توصلنا اإىل النتاجئ التالية:
 ان اجلزائر يف املراكز العاملية والعربية ا ألخرية يف جودة التعل م العايل.
 اجلامعات اجلزائرية غري مصنفة دوليا وان دخلت أأحد التصنيفات فجأأيت يف املرتةة بعد  88أأو 1000
جامعة.
 اخنفاض الانفاق عىل الةحث والتطوير من اإجاميل الناجت احمليل مقارنة ابدلول العربية ال ي لها نفس
خصائص الايجصاد اجلزائري.
 ل ختضع اجلامعات اجلزائرية للرتتيب العاملي حسب تصنيف ( )THES_QSألن عالمهتا ايل من
 %30وابلتايل ل تسامه يف الرفع منه ،أأي ان هناك ضعف يف جودة التعل م ابجلامعات اجلزائرية لكها ،وضعف يف
جودة الةحث وضعف يف النظرة العاملية للجامعات اجلزائرية ومبعدل توظيف اخلرجيني أأي جاهزيهتم يف أأداء وظائفهم
ال ي حتددها املؤسسات املس تقبةل هلم ،ما هو اخللل اإلا نظران اإىل ا ألعداد الهائةل من ادلاكترة و أأساتذة التعل م العايل
اذلين تمتتع هبم جامعاتنا ملالا ل تسامه منشوراهتم يف رفع هذا املعدل ،و أأين اخللل يف الإطارات ال ي تتخرج ابلآلف
س نواي؟
 هناك من ادلول العربية ال ي عانت حروب و أأزمات س ياس ية واجامتعية اإل أأن جامعاهتا احجلت مراكز
أأحسن من مراكز اجلامعات اجلزائرية.
ولتصحيح هذه الاخجاللت نقد مجموعة من الايرتاحات:
 زايدة الإنفاق عىل الةحث العلمي من اإجاميل الناجت احمليل.
 توجيه تالميذ الثانوايت حنو التخصصات العلمية والتكنولوجية.
 الاهامت بذوي الإماكانت والكفاءات ملنع جهرة ا ألدمغة اإىل اخلارج.
 انشاء خمابر حبث مشرتكة بني اجلامعات واملؤسسات خصوصا ال ي تنمتي للقطاع الصناعي اخلاص
لالس تفادة من متويلها للةحث العلمي والاس تفادة من براءات الاخرتاع للةاحثني.
 نرش أأعضاء هيئة التدريس ملقالت يف املالت املشهورة عامليا وال ي لها ترتيب دويل ،ما يعين وجوب
نرش املقالت ابللغة الإجنلزيية ألنه من أأمه أأس ةاب عد دخول اجلامعة اجلزائرية للتصنيفات ادلولية ابعتةار مجيع
املالت املرموية ال ي حتسب يف هاته التصنيفات تكون ابللغة الإجنلزيية.
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 تشنيع جدب الطلةة ا ألجانب للجامعات اجلزائرية من خالل اإجراءات حتفزيية ورشااكت بني اجلزائر
وادلول أأخرى يف هذا املال.
املراجع:
براكت زايد وحسني كفاح ،)2009( ،حاجات التمنية املس تقبلية دلى طلةة ادلراسات العليا ختصص الرتبية يف
اجلامعات الفلسطينية ،حبث مقدع اإىل املؤمتر ا ألول لعامدة الةحث العلمي يف جامعة النجاح الوطنية ،انبلس ،فلسطني.
رواية حسن ( ،)2005مدخل اسرتاتيني لتخطيط وتمنية املوارد البرشية ،ادلار اجلامعية ،الإسكندرية ،مرص.شكور سعيد شويق ومدفوين هندة ،)2015( ،حماوةل تقي م الاستامثر يف ر أأس املال البرشي يف مؤسسات التعل م
العايل :دراسة حاةل جامعة العريب بن هميدي أأ الةوايق ،تجةل الةاحث الايجصادي ،العدد الثاين (عدد خاص).
اندية ابراهميي ،)2013/2012( ،دور اجلامعة يف تمنية ر أأس املال البرشي لتحقي التمنية املس تدامة :دراسة حاةل
جامعة املس يةل ،رساةل ماجس تار ،لكية العلو الايجصادية والتجارية وعلو التس يري ،جامعة فرحات عةاس سطيف ،-1-اجلزائر.
سلسةل ثقافة اجلودة ،نرشة تثقيفية داخلية تصدرها واكةل التطوير واجلودة ابللكية اجلامعية بأأملج ،العدد ،3جامعة
اتبوك ،أأبريل .2017
Claude lessard, "Modèle d’universités et conceptions de qualité : pour une université
plurielle et capable d’en témoigner", rapport présenté au Conseil Supérieur de l’éducation, le 29
Novembre 2012.
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2018
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world
ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
http://www.webometrics.info/en/Arab_world
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
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تطبيق نظام اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العالي افاق و معوقات

Implementation of the comprehensive quality system in higher
education institutions, prospects and obstacles
كبور إميان

 اجلزائر-أآس تالة التعل م الابتدايئ
كبور فاتح

 اجلزائر-رئيس يسم الإنتاج
:امللخص
 وتأأيت اجلودة، يعد مدخل التعل م و التكوين أأحد املداخل املهمة واحلديثة نسبيا لتحقي اجلودة املس هتدفة
 ويرجع لكل اإىل، املس هتدفة يف التعل م اكجتاه تطوري معارص يف حماوةل لتقومي ا ألداء يف املؤسسات التعلميية وتطويره
ا ألزمة ال ي تعيشها هاته املؤسسات ولكل أأن يدرهتا عىل الاس تجابة الرسيعة واملتالحقة للمتغريات املمتعية والعاملية وال ي
، تس تدعي تغيريا طريقة تعامل املؤسسات التعلميية مع مشالكت املمتع بصورة حتق لها الفعالية والكفاية
 فاجلودة، ولقد اصةح املمتع العاملي ينظر اإىل اجلودة التعل م والانتعاش الايجصادي ابعتةارهام وهجني لعمةل واحدة
، التعلميية يه العنرص الثابت املشرتك اذلي جيمع بني مجيع املؤسسات الصناعية واخلدمية ال ي تربعت عىل مقة النجاح
حبيث ميكن القول أأن جودة التعل م يه التحدي احلقيقي اذلي يواجه ا ألمم ا ألن وتش تد مواهجهتا هل مس تقبال
. اجلودة –اجلودة الشامةل –الافاق – املعويات-  التكوين – التعل م –نظا جودة التعل م:اللكامت املفجاحية
ABSTRACT :
Entry into education and training is one of the relatively important and
recent entries to achieve targeted quality, and targeted quality in education
presents itself as a contemporary development trend in an attempt to assess
and develop performance in educational establishments, because of the
crisis experienced by these establishments and their capacity to respond
quickly and successively to societal and global changes, which calls for a
change in the way educational establishments treat the problems of society
in an efficient and sufficient manner.
The world community has come to view quality education and economic
recovery as two sides of the same coin, because the quality of education is
the common constant element that brings together all the industrial and
service institutions that have reached the pinnacle of success, so it can be
said that quality education is the real challenge facing nations today and
intensifies their response. In the future
Keywords: training - education - quality system of education - quality total quality perspectives - constraints.
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مقدمة
ل أأحد يعارض حقيقة أأننا نعيش يف عرص أأصةحت فيه املعرفة داةل للرثوة ومصدرا أأساس يا للمنو وحراك فاعال مجليع
ا ألنشطة الايجصادية ،فقد أأحضى تطور وتمنية املمتعات املعارصة يتأأثر أأكرث فأأكرث بدرجة امجالكها ملصادر املعرفة ويدرهتا
عىل اإنتاهجا بعدما تأأكد عد جدوى امجالك املوارد املادية لوحدها ،ويعد التعل م بصفة عامة والتعل م العايل بصفة خاصة
من أأمه راكئز ايجصاد وتجمتع املعرفة ،حيث تسهم مؤسسات التعل م العايل بدور أأسايس يف تعظ م القدرة املعرفية للمنمتع
حبثا واس تخداما وتطةيقا من خالل ممارسة وظائفها من تدريس (نرش املعرفة) ،وحبث علمي (اإنتاج املعرفة ،وخدمة املمتع
(تطةي املعرفة)؛ اإل أأن جناح هذه املؤسسات ،يف اإعداد الر أأس املال البرشي املؤهل ل إالنتاج ،وتطوير القدرات
الإبداعية هل ،والرفع من مس توى تأأهي ه لتلةية خمتلف حاجات املمتع من التمنية املس تدامة ،يف مجيع احلالت الاجامتعية،
البرشية ،الايجصادية والثقافية ،يتطلب مهنا رضورة الاهامت بقضية ضامن جودة التعل م العايل ،خاصة وأأن النجاح يف
تطةيقها مفهوما وممارسة يشلك اللةنة ا ألساس ية لتطةي مهنج اإدارة اجلودة الشامةل والوصول حنو الاعامتدية العاملية
عىل الرمغ من اإدراك السلطات اجلزائرية لرضورة وحمتية تطةي نظا ضامن اجلودة يف التعل م العايل ،اإل أأنه ومنذ
اإنشاء جلنة ( )CIAQESمل يرى ضامن اجلودة النور يف مؤسسات التعل م العايل ،ومبا أأن ا ألمر يتعل مبرشوع خضم
للتغيري التنظميي فالأكيد يف لكل أأن تنفيذه س يصطد مبنموعة من املعويات مهنا ما هو مجعل بكيفية ييادته وإادارته
و أأخرى مرتةطة مبقاومات خمتلفة فردية وجامعية عىل السواء .ومثلام هو مجف عليه يف تجال التغيري التنظميي ،تعترب هذه
املقاومات جد طةيعية ،فا ألمه يف لكل هو التعرف علهيا ،يياس مدى حدهتا و أأمهيهتا النسبية ولكل من أأجل التقليل من
أأثرها كعائ يف وجه املرشوع التغيريي ،ومن هذا املنطل يتعني ضةط وحتديد عوامل جناح تطةي مرشوع ضامن
اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية عىل ا أليل يف ا ألف مجوسط املدى لضامن تطةيقه بصورة أأمثل .وعىل ضوء
ما طرح حتاول هذه ادلراسة املتواضعة معاجلة الاشاكلية التالية:
مايه معويات وأآفاق تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية؟
للوصول اإىل يدر أأكرب من الإجاابت نطرح التساؤلت التالية:
 .1مايه املربرات ادلافعة لتطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية من وهجة نظر مسؤويل
ضامن اجلودة؟
 .2مايه الس ياسة املناس ةة (اخليارات ا ألساس ية لتطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية
من وهجة نظر مسؤويل ضامن اجلودة ؟
 .3مايه املعويات ال ي تواجه تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية من وهجة نظر
مسؤويل ضامن اجلودة ؟
 .4ما يه عوامل جناح تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية من وهجة نظر مسؤويل
ضامن اجلودة؟
أأهداف الةحث:
التعريف ابلتنربة اجلزائرية يف تجال ضامن اجلودة يف التعل م العايل
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التعرف عىل املعويات ال ي حتول دون تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل

اجلزائرية وترتيهبا حسب أأمهيهتا يصد حتديد املعويات الأكرث تسببا يف احلد من تطةي نظا ضامن اجلودة،
ولكل بدل من تش تيت اجلهود واملوارد يف التغلب عىل أأس ةاب ليست لات تأأثري
التعرف عىل عوامل جناح تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية

وترتيهبا حسب أأمهيهتا لتحديد العوامل الأكرث مسامهة يف اجناح تطةي هذا النظا يصد ا ألخذ به
مهنج الةحث:
يعمتد الةحث نظراي عىل املهنج املسحي لتوافقه مع طةيعة ادلراسة الوصفية التحليلية و أأهدافها،والعمل عىل تأأصيل
املفاه م املتصةل ابلةحث و الكشف عىل لك عنرص من عنارصه ،هذا لتقدمي تطةي نظا اجلودة الشامةل يف مؤسسات
التعل م العايل افاق و معويات .
حتديد مفاه م الةحث:
التكوين هو "ا ألحداث التصيري ،التحلي الاخرتاع ،الصنع والتصوير " اإل أأنه عند الفالسفة يشرتط يف التكوين
1
أأن يكون مس ةويا مبادة خالفا ل إالبداع اذلي يشرتط فيه انتقاء املادة ".
أأما تعريف التكوين عند (رسکن) فهو "يعين وضع أأش ياء عديدة معا ،حبيث تكون يف الهناية شيئا ،واحدا وطةيعة
وجود لك من هذه العنارص يسامه مسامهة فعاةل يف حتقي العمل الهنايئ"
تعريف التعل م Education :عرفه بيرتز" ،وهو أأول رئيس جلامعة أأملانيا املفجوحة ،التعل م بأأنه "طريقة لنرش املعرفة
واكتساب املهارات والاجتاهات لات املغزى ،ولكل بتكثيف العمل يف تنظ م مكوانت التعل م اإدارية وفنية بواسطة
الوسائل التقنية املتعددة من أأجل اإنتاج مادة تعلميية لات جودة عالية ميكن الاس تفادة مهنا يف ّعلية التعل م ،ويه ابلتايل
2
متكن ادلارسني يف أأماكن تواجدمه من حتصيل املعرفة"
اجلودة Quality .تعرف بأأّنا املطابقة ملتطلةات أأو مواصفات معينة  ,بيامن يعرفها املعهد الامريکل للمعايري
 American National Standardsبأأّنا جوةل السامت واخلصائص للمنتج أأواخلدمة ال ي جتع ه يادرا عىل الوفاء
ابحجياجات معينة .
اجلودة الشامةل Total Quality :يقصد هبا يف الرتبية مجموعة من اخلصائص أأو املوصفات ال ي تعرب بدية ومشولية
عن جوهر الرتبية وحالهتا مبا يف لكل بلك أأبعادها  ،مدخالت وّعليات وخمرجات وتغذية راجعة و كذكل التفاعالت
املتواصةل ال ي تؤدي اإىل حتقي ا ألهداف املنشودة واملناس ةة للنميع .
نظا ضامن جودة التعل م العايل :هو مجموعة من الآليات ال ي تس تخد ابنتظا عىل مس توى املؤسسة أأو الربانمج
للتأأكد من احرتاهما للحد ا ألدىن من الالزتا  ،وهذا ما يسمح ابلس تجابة للمطالب الرشعية للمتعاملني معها بتقامس
خدمات تليب حاجاهتم وتويعاهتم

 1عةد الةاسط اجلهاين  :جامليات السيامن الصورة و التعةري  ،داراي –كتب  ،لندن  ،ديسمرب  ، 2017ص15 -2جربيل بن حسن العرييش  :الاجتاهات احلديثة يف املكجةات و املعرفة  ،املكجةة الااكدميية  ،مرص  ،ص. 141
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املعويات ،نقصد ابملعويات لك ما من شأأنه أأن يعي أأو حيد من ّعلية تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات
التعل م العايل ،سواء تعل ا ألمر ابجلانب القيادي عىل مس توى الوزارة الوصية أأو اجلانب الإداري والتنظميي عىل مس توى
املؤسسة أأو اجلانب السلويك ل ألطراف املعنية بتطةي نظا ضامن اجلودة واخلاص جبانب مقاومة تطةي النظا وأأس ةاهبا.
الآفاق :نقصد ابلآفاق لك اخليارات ا ألساس ية ال ي من شأأّنا أأن تسامه يف حتديد الس ياس ية املناس ةة لتطةي نظا
ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية ،من هجة ،وعوامل النجاح ال ي من شأأّنا أأن تننح تعلي نظا ضامن
اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية من هجة اخرى .
مجطلةات جودة التعل م
 .1دمع وتأأييد الإدارة العليا لنظا اإدارة اجلودة الشامةل .
 .2تطوير القيادات والكوادر الإدارية العليا حيث أأّنا متثل العرص ا ألسايس يف ييادة توجيه العمل .
 .3تبين ا ألمناط القيادية املناس ةة دلخل اإدارة اجلودة الشامةل.
 .4تطوير اللواحئ والنظم الإدارية .
 .5تأأسيس نظا معلومات ديي لإدارة اجلودة الشامةل
 .6مشاركة مجيع العاملني يف اجلهود املةذوةل لتحسني مس توى ا ألداء .
 .7خل ثقافة عامة مجاكمةل تشنع الابتاكر والتجديد والتطوير وتبىن مفاه م العمل امجلاعي
 .8تفعيل وتنش يط يوى التطوير اذلايت من خالل اإعطاء مزيد من الصالحيات عىل لك املس توايت .
 .9الإدارة الفاعةل للموارد البرشية ابملؤسسة التعلميية
1
التعل م والتدريب املس متر لاكفة ا ألفراد
.10
اختال اكفة الإجراءات الويائية لتاليف ا ألخطاء يبل ويوعها ورفع درجة ثقة العاملني يف
.11
مس توى اجلودة ال ي حققهتا املؤسسات التعلميية والعمل عىل حتسيهنا بصفة مس مترة
مؤرشات اجلودة
يبل احلديث عن لكل ينبغي الإشارة اإىل مبد أأ همم يف هذا الس ياق وهو أأنه ل يوجد منولج أأو دليل موحد للنجاح
تطةي اجلودة  ،ولكن ا ألدبيات الرتبوية تشري اإىل أأن املؤرشات الآتية الأكرث ش يوعا لنجاح اجلودة وحتقيقها يف املؤسسة
2
التعلميية  .إان اجلودة تتحق لو توفر لها لك مما ييل :
 .1املساندة وادلمع من يادة التعل م اجلامعي عىل خمتلف املس توايت  ،العميد ورئيس اجلامعة مبديرية
التعل م العايل
 .2استيعاب ّعيد اللكية والوالكء رؤساء ا أليسا مفاه م اجلودة ومس تلزمات حتقيقها
 .3توفر الصالحيات الالزمة لعامدة اللكية  ،وممارس هتا لهذه الصالحيات .
 1رشد امحد طعمية  :التخطيط الاسرتاتيني و اجلودة الشامةل يف التعل م الإساليم  ،جامعة املنصورة  ،مرص  ،ص .34 -2نفس املرجع  ،ص 34
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 .4الالمركزية املرشدة ال ي تتوفر علهيا اللكية
 .5صةل لات طةيعة خاصة ابملس توايت املركزية مما يدفعه اإىل العمل ول يعويه.
 .6يدرة اإدارة اللكية عىل فهم اإماكنيات ا ألفراد  ،سواء أأاكنوا أأعضاء هيئة تدريس أأ اإداريني  ،وتوهجهام
مبا خيد العملية التعلميية دون ارتفاع مس توى التويعات .
 .7الوعي ادليي ابلإماكانت الفنية واملادية احلالية واملتويعة ال ي ميكن لإدارة اللكية توفريها  ،مع
 .8استامثرها استامثرا جيدا
 .9وجود ينوات اتصال مس مترة وجيدة بني خمتلف أأطراف العملية التعلميية ابللكية اإدارة و اساتذة
واداريني وطالاب
اإحساس العاملني ابللكية ابن اللكية تدار من داخلها وتتخذ يراراهتا ول تدار بواسطة أآخرين
.10
يتخذون لها القرارات ،
وجود أآلية لتفعيل العاليات بني اللكية واملمتع اجلامعي (اللكيات ا ألخرى) واملمتع احمليل
.11
احمليط هبا ،
الفرق بني التعل م التقليدي والتعل م القامئ عىل اجلودة :
بني التعل م التقليدي والتعل م القامئ عىل اجلودة فروق كثرية  ،مهنا ما يعزي للمدرسة ومهنا ما يعزي ل ألطفال أأنفسهم
1
ومهنا ما يعزي ألولياء ا ألمور ومهنا ما يعزي ملصدر املعرفة ويوحض اجلدول لكل
الفرق بني التعل م التقليدي والتعل م القامئ عىل اجلودة
العنصر

التعليم التقليدي

التعليم القائم على اجلودة الشاملة

1

االلتزام

ميلكه املتخصصون

ميلكها اجلميع

2

الدقة

أي فرد يعرف احلقيقة

الفريق بالبيانات يعرف احلقيقة

3

التفكري

استنباطي

استقرائي و استنباطي

4

املسؤولية على السلوك

متلكها املدرسة

ميلكه الفرد

5

املسؤولية عن الطفل باملدرسة

مسؤولية هيئة املدرسة

الوالدان و املدرسة و الطفل

 -1رشد امحد طعمية  ،املرجع الساب لكره  ،ص 33
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6

املشاكل هي

املدرسة

األسباب األصلية هلا

7

حل املشاكل عن طريق

هيئة املدرسة و أحيانا
ااالباء و املعلمني

األشخاص األقرب هلا و األجدر على
حلها

8

املسئول عن اجلودة

هيئة املدرسة

كل فرد

9

مصدر املعرفة

جملس املدرسة و اإلدارة و
املعلمني

كل فرد

10

العمل هو-واقعيا-

كل فرد

اجملتمع

11

اإلبداع

موضع شك

موضع جذب

12

التفكري بشكل خمتلف

موضع شك

موضع جذب

13

احلكم عن طريق اإلعداد

أمر طبيعي

موضع شك

14

املدرسة مثل مشروع العمل التجاري

هلا جمال لذلك

بالطبع كذلك

15

اجلودة و التكلفة

اجلودة تكلف كثريا

اجلودة جمانية

16

التأكد من اجلودة

ال شيء مؤكد

التحكم يف اجلودة الشاملة

17

اآلباء

رد الفعل

خيدمون املعلمني

18

الطالب

حيضرون للمدرسة

يتساءلون و يطلبون و يطلب منهم
و خيدمون

19

املعلم

التدريس و التحكم

التوجيه و التعليم

20

املدير

التحكم و التوجيه و
التنظيم و التخطيط

إزاحة املعوقات .التخطيط.
التنظيم

21

اإلدارة

اإلشراف و تطبيق السياسة

مصدر و مزيح للعقبات

22

جملس املدرسة

تطوير السياسة

يقود املسرية

23

اجملتمع

ينتخب جملس املدرسة و
يوفر املوارد

حيدد املوارد و يوفرها
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مراحل تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل
1
مير تطةي نظا ضامن اجلودة بثالث مراحل أأساس ية وممكةل لةعضها الةعض ،يه:
 مرحةل تشكيل س ياسة اجلودة ومجطلةهتامرحةل ضامن اجلودة ادلاخلية .
ومرحةل ضامن اجلودة اخلارجية .
أأول  :مرحةل تشكيل س ياسة ضامن اجلودة ومجطلةات تطةيقها
تعد هذه املرحةل امحلةل ا ألولية وا ألساس ية لنجاح تطةي نظا ضامن اجلودة ،فعىل مس توها حتدد اخلطوط العريضة
2
والارشادية ،املةادئ وما يس تلز توفريه للتطةي الاكيف ،والفعال لنظا ضامن اجلودة
أأول. 1 -تشكيل س ياسة اجلودة :يطرح تطةي نظا ضامن اجلودة عىل مس توى الس ياسة ثالثة أأس ئةل أأساس ية،
يه:
 حتديد أأهداف النظا ( ملالا نطي النظا ؟) :تعترب ّعلية اختال القرار يف حتديد الهدف املناسب من تعلي نظا
ضامن اجلودة جوهر ّعلية تس يريه ،وتتباين ا ألهداف من تعليقه من ريابة اجلودة » املساءةل وحتسني اجلودة
 اخجيار الآليات (مايه الآلية املناس ةة؟) :بناء عىل ما مت حتديده من أأهداف ،يطرح الانشغال الثاين واملمتثل يف
حتديد الآليات املناس ةة لتحقي ا ألهداف املسطرة من :أآلية التقي م ،أآلية الاعامتد وأآلية التديي
 نطاق و أأبعاد النظا (ما هو احلنم؟) :تطرح مسأأةل حتديد النطاق اذلي يعين بتطةي نظا ضامن اجلودة يه
ا ألخرى نفسها ابإحلاح يف هذه املرحةل ،مفن الرضوري دراسة وحتديد النطاق اذلي يعىل بتطةي نظا ضامن اجلودة
سواء اكنت مؤسسات تعلميية عاملية ،مؤسسات تعلميية خاصة مجيع املؤسسات التعلميية أأو بعضها ،مؤسسايت أأو
براتجي ،مجيع الربامج ،مؤسسة تعلميية أأجنةية أأو وطنية.
اثنيا -مجطلةات تطةي س ياسة ضامن جودة التعل م العايل:
ل ميكن أأن يكون اس تخدا مدخل نظا ضامن اجلودة يف التعل م العايل فعال اإل اإلا توافرت هل بعض املتطلةات،
فعد توفرها جيعل من الصعب تطةي هذا النظا بنجاح .وس نحاول يف هذا العنرص ،عرض خمتلف مجطلةات تطةي
س ياسة ضامن اجلودة عىل مس توى نظا التعل م العايل كلك وعىل مس توى املؤسسة ومكوانهتا أالاكدميية :
 مجطلةات ضامن جودة نظا التعل م العايل كلك:تشلك جودة نظا التعل م العايل كلك أأحد الاهامتمات الرئيس ية
حلكومات ادلول .ويتطلب حتقي هذه اجلودة مجةل من املتطلةات مهنا ما يعين ابلتأأطري ،ومهنا ما يعين ابلتس يري ،ومهنا
ما يعين ابلرعاية .مفثال يف تجال التأأطري ،يتعني اعامتد الس ياسات والترشيعات التأأمني تنويع املؤسسات والربامج حىت
تتالمئ مع احجياجات التمنية ومع القدرات املتنوعة للراغةني ابللتحاق ابلتعل م العايل ،هذا ابلإضافة اإىل تأأمني الهيئة
المتكينية املالمئة لإطالق يدرات املؤسسات و أأعضاء هيئة التدريس يف تجالت التكوين ،الةحث العلمي وخدمة املمتع،
 -1صليحة رياد  :تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية  ،جامعة سطيف  ،01اجلزائر  ،2014 ،ص 78
 -2صليحة رياد  ،املرجع الساب لكره  ،ص .79
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ويف تجال التس يري ،يتعني عىل ا أليل وضع ا ألنظمة وإانشاء الآليات ملتابعة تجرايت ا ألموريف مؤسسات التعل م العايل من
خالل اإنشاء يواعد معلومات مجاكمةل واس تخداهما لس تخراج املؤرشات واختال القرارات املةنية عىل املعرفة ،أأما يف
تجال الرعاية ،فيتعني مثال وضع الس ياسات والترشيعات وا ألنظمة املالمئة لإنشاء هجاز وطين لضامن اجلودة وإانشاء مركز
وطين دلمع هجود املؤسسات واللكيات وا أليسا لتحسني جودة الربامج وّعليات التعل م والتعمل ووضع حوافز ألعضاء
هيئة التدريس لتنويد أأداهئم يف تجالت التكوين ,الةحث العلمي وخدمة املمتع
 مجطلةات ضامن جودة املؤسسة ومكوانهتا الأاكدميية  :س نكجفي يف هذا الإطار ،بذكر ما نعتربه رشوطا أأساس ية
ل ميكن من دوّنا امليض يدوما يف أأي ّعليات تتعل هبذا ا ألمر ،ويه:
 : ثقافة اجلودة ،مبا حتم ه من اهامت ابملعايري ورغةة يف حتقيقها اإىل أأعىل املس توايت املمكنة
 : ثقافة القرار املةين عىل املعرفة والابتعاد عن الآراء الشخصية
 : ثقافة الانتاجية ويبول املساءةل
 : دمع وتأأييد الإدارة العليا لنظا ضامن اجلودة ،أأي رضورة فهم يادة مؤسسات التعل م العايل ا ألس ةاب وراء
ضامن اجلودة والعمل عىل الالزتا هبا ،كام يقجيض مهنم يبول أأن ضامن اجلودة ّعلية مس هتلكة للويت ،ولبد من اإيناع
أأعضاء هيئة التدريس بأأن أأي حتسني يف اجلودة ميكن أأن يتحق دون املساس ابحلرية الأاكدميية ،ويكون الإيناع أأسهل
اإلا مسح هلم ابملشاركة والتأأثري يف نتاجئ ّعلية التغيري ،فالتخطيط الإسرتاتينية والإدارية س نقل تجرد خلط وواثئ ّعل
(حوا عىل ورق) اإلا مل يكن هناك دمع من يبل أأعضاء هيئة تدريس لوي اخلربة واملمترسني يف املال؛
 : رضورة تدريب لك من الإطار الوظيفي والأاكدميي عىل النظا اجلديدة
 : توافر الةيعة الشلكية املالمئة ،من ترشيعات و أأنظمة ترعى الاس تقاللية وتنظ م املساءةل
 وعىل ضوء ما س ة ميكن القول بأأنه من دون توفر هذه املتطلةات  ،فاإن أأي مبادرات بشأأن اجلودة سواء
أأاكنت عىل صعيد النظا أأ عىل صعيد الربامج وا ألنشطة وغري لكل من مكوانت املؤسسة ل تؤدي اإىل الهدف املنشودة
التحدايت و الاجتاهات احلالية للتعل م :
تزايد الاهامت يف الويت احلارض ،برضورة ا ألخذ بنظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل ،أكحد املداخل
1
املناس ةة لتحقي اجلودة فهيا ،نتيجة للتحدايت اخلارجية وادلاخلية العديدة ال ي تواهجها وال ي ميكن اإجاملها فامي ييل :
حتدايت خارجية :
 التقد العلمي و التكنولويج .
-1لالطالع أأكرث ميكن الرجوع اإىل:
 .سوسنشا كرتجيد ومحمد عواد الزايدات،اجلودة يف التعل م،مرجع س ة لكره،ص.ص160/156.ماجدة محمد أأمني ،اإيناس اإبراه م حويل ،ماهر أأمحد حسن "،الاعامتد ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل :دراسات حتليلية يف ضوء خربات وجتارب بعض ادلول "يف املؤمترالس نوي الثالث عرش حول الاعامتد وضامن اجلودة يف املؤسسات التعلميية، 2005 ،ص721-720
-كامل بداري،فارس بواب كور،عةد الكرمي حرز هللا،ضامن اجلودة يف يطاع التعل م العايل :اإعداد وإاجناح التقي م اذلايت،اجلزائر :ديوان املطةوعات اجلامعية، 2013 ،ص33-30
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العوملة

التقافية العامة حول جتارة اخلدمات و سوق التعل م عرب احلدود

السوق ادلولية خلدمات ضامن اجلودة

التغريات الايجصادية العاملية

التاكمل ا إليلميي .

حتدايت داخلية :
تزايد الطلب الاجامتعي عىل التعل م العايل .

التنويع يف التعل م

اخلوصصة يف مجطلةات سوق العمل

يةل املوارد املالية

احلراك الااكدميي و املهين

تصدير التعل م .

المنولج العريب لتطةي يانون نظا جودة التعمل .

1
يانون رمق  82لس نة  2006ابإنشاء الهيئة القومية لضامن جودة التعل م و الاعامتد مجلهورية مرص العربية

مادة 1

تنشأأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضامن جودة التعل م والاعامتد) تمتتع ابلس تقاللية وتكون لها
الشخصية الاعتةارية العامة  ،تتبع رئيس تجلس الوزراء  ،ويكون مقرها مدينة القاهرة  ،وللهيئة أأن
تنشئ فروع ًا لها يف احملافظات
 مادة 2
يف تطةي أأحاك هذا القانون يقصد بلك من املصطلحات الآتية املعىن املةني يريهنا :
الهيئة  :الهيئة املنشأأة مبوجب هذا القانون .
املؤسسات التعلميية  :اجلامعات واللكيات واملعاهد واملدارس أأ ًاي اكنت مسمياهتا التابعة أأو اخلاضعة إلرشاف وزارة
التعل م العايل أأو وزارة الرتبية والتعل م أأو ا ألزهر الرشيف أأو غريها حكومية اكنت أأو غري حكومية .
الربانمج التعلميي  :املناجه واملقررات ادلراس ية وا ألنشطة ال ي تكسب ادلارس املعرفة واملهارات والق م الالزمة لتحقي
هدف تعلميي أأو ختصص درايس حمدد ،واذلي يمت منح ادلارس درجة علمية أأو شهادة اججياز عند استيفاء مكوانته
ومجطلةاته .
املهنج  :املكون املعريف و املهارى والوجداين لتحقي خمرجات التعل م املنشودة يف فرتة زمنية حمددة.
التقومي  :حتليل أأداء املؤسسات والربامج التعلميية ويياس مس توى جودة ا ألداء وحتديد ما يد يوجد من جوانب
القصور وما يلز لتالفهيا حتقيق ًا ملس توى اجلودة املطلوب .
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Laws-1
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ضامن اجلودة  :هو استيفاء اجلودة مجليع عنارص العملية التعلميية من مناجه ومؤسسات وطالب ومعلمني و أأساتذة
وخمتلف ا ألنشطة ال ي ترتةط ابلعملية التعلميية .
الاعامتد  :اإيرار الهيئة استيفاء املؤسسة التعلميية أأو الربانمج التعلميي مس توى معين ًا من معايري اجلودة وفق ًا ألحاك
هذا القانون .
املعايري القياس ية  :يه ا ألسس ال ي تضعها اللجان املتخصصة مبشاركة مجيع اجلهات املعنية واملس تفيدين من اخلدمة
التعلميية اسرتشاد ًا ابملعايري ادلولية مع احملافظة عىل اذلاتية الثقافية ل ألمة  ،ومتثل احلد ا ألدىن ملس توى عنارص جودة
املؤسسات أأو الربامج التعلميية .
املعايري املعمتدة  :يه املعايري ال ي حتددها املؤسسة التعلميية لنفسها وتعمتدها الهيئة برشط أأل تقل عن املعايري القياس ية
.
مادة 3
هتدف الهيئة اإىل ضامن جودة التعل م وتطويره املس متر من خالل :
 1ع نرش الوعي بثقافة اجلودة .
 2ع التنس ي مع املؤسسات التعلميية مبا يكفل الوصول اإىل منظومة مجاكمةل من املعايري ويواعد مقارانت التطوير
وأآليات يياس ا ألداء اسرتشاد ًا ابملعايري ادلولية ومبا ل يتعارض مع هوية ا ألمة .
 3ع دمع القدرات اذلاتية للمؤسسات التعلميية للقيا ابلتقومي اذلايت .
 4ع توكيد الثقة عىل املس توى احملىل وا إليلميي وادلويل يف جودة خمرجات العملية التعلميية مبا ل يتعارض مع هوية ا ألمة
.
 5ع التقومي الشامل للمؤسسات التعلميية وبراتجها طةق ًا للمعايري القياس ية واملعمتدة للك مرحةل تعلميية وللك نوع من
املؤسسات التعلميية .
مادة 4
للهيئة يف سبيل حتقي أأهدافها اختال ما يلز من اإجراءات ويرارات وعىل ا ألخص :
 1ع وضع الس ياسات والاسرتاتينيات اخلاصة بضامن جودة التعل م وإاعداد تقارير التقومي والاعامتد والإجراءات التنفيذية
الالزمة ذلكل وإاعال املمتع مبس توى املؤسسات التعلميية وبراتجها ومدى يدرهتا عىل تقدمي اخلدمة التعلميية وفق ًا لرسالهتا
املعلنة .
 2ع وضع أآليات نرش الوعي بثقافة اجلودة والتطوير دلى املؤسسات التعلميية واملمتع
 3ع وضع املعايري والإجراءات لقياس مدى استيفاء املؤسسة التعلميية لرشوط الاعامتد
 4ع وضع أأسس وأآليات اسرتشادية لقيا املؤسسات التعلميية ابلتقومي اذلايت .
 5ع وضع أأسس ويواعد وإاجراءات الريابة واملتابعة ادلورية لالعامتد واملراجعة والتطوير املس متر لها يف ضوء املتغريات
الرتبوية والعلمية .
 6ع تقومي الربامج وا ألداء يف املؤسسات التعلميية ،من حيث الةنية ا ألساس ية وا ألنشطة الطالبية واملمتعية واملناخ
الرتبوي وثقافة التعل م والتعمل والةحث العلمي .
 7ع اإصدار شهادات الاعامتد وجتديدها وإايقافها وإالغاؤها يف حاةل عد استيفاء احلد ا ألدىن من رشوط الاعامتد
 8ع تقدمي املشورة للمؤسسات التعلميية ال ي مل حتق املس توايت املطلوبة من اجلودة  ،ولكل من خالل تقارير مكجوبة
تةني جوانب القصور وما يلز اختاله من اإجراءات لتالفهيا لتحقي مس توى اجلودة املطلوب .
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 9ع مراجعة وتطوير املعايري القياس ية ومؤرشات يياس عنارص جودة التعل م ابلتنس ي مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة
واملس تفيدين من اخلدمة التعلميية .
 10ع الرتخيص ل ألفراد ومنظامت املمتع املدين وغريها ممن تتوافر فهيم الرشوط واملواصفات ال ي حتددها الهيئة مبامرسة
أأعامل التقومي والقيا بزايرات املراجعة للمؤسسات التعلميية واس تعانة الهيئة هبم يف هذه ا ألعامل .
 11ع ايرتاح التعديالت املتعلقة بأأهداف ونظا ّعل الهيئة يف ضوء املس تجدات والتطورات.
 12ع اإيامة عاليات تةادلية مع هيئات ومنظامت ضامن جودة التعل م والاعامتد النظرية عىل املس تويني
ا إليلميي وادلويل هبدف الاعرتاف املتةادل بشهادات الاعامتد وف ثوابت ا ألمة
 13ع املشاركة يف املؤمترات ادلولية وتنظ م مؤمترات حملية إايلميية ودولية لنظم و أأنشطة اجلودة والاعامتد يف التعل م .
قائمة املراجع
 .1اجلهاين عةد الةاسط ا  :جامليات السيامن الصورة و التعةري  ،داراي –كتب  ،لندن  ،ديسمرب . 2017
 .2العرييش جربيل بن حسن :الاجتاهات احلديثة يف املكجةات و املعرفة  ،املكجةة الااكدميية  ،مرص ،
 .3الزايدات سوسنشا كرتجيد ومحمد عوادا،اجلودة يف التعل م،دار الرص للنرش و التوزيع ،مرص .
 .4طعمية رشد امحد  :التخطيط الاسرتاتيني و اجلودة الشامةل يف التعل م الإساليم  ،جامعة املنصورة  ،مرص .
 .5رياد صليحة  :تطةي نظا ضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل اجلزائرية  ،جامعة سطيف  ،01اجلزائر ،
2014
 .6ماجدة محمد أأمني،اإيناس اإبراه م حويل ،ماهر أأمحد حسن "،الاعامتد وضامن اجلودة يف مؤسسات التعل م العايل :
دراسات حتليلية يف ضوء خربات وجتارب بعض ادلول "يف املؤمتر الس نوي الثالث عرش حول الاعامتد وضامن اجلودة يف
املؤسسات التعلميية.2005 ،
 .7بداري كامل،فارس بواب كور،عةد الكرمي حرز هللا،ضامن اجلودة يف يطاع التعل م العايل :اإعداد وإاجناح التقي م
اذلايت،اجلزائر  :ديوان املطةوعات اجلامعية. 2013 ،
مرايع الانرتنت :
-http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Laws
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فاعلية توظيف مدخل األغاني يف تنمية اهلوية الوطنية وإثارة الدافعية لدى الطلبة
فاعلية توظيف مدخل األغاني يف تنمية اهلوية الوطنية وإثارة الدافعية لدى الطلبة

The effect of employing national songs and poetries in teaching national and civic
education on installing motivation students
أ.د .هاني حتمل عبيدات

/لكية الرتبية/جامعة الريموك
د.حممد عدنان عبيدات
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امللخص ابلعربية
هدفت هذه ادلراسة اإىل الكشف عن فاعلية توظيف ا ألغاين يف تمنية الهوية الوطنية وإااثرة ادلافعية دلى
الطلةة ،ولتحقي هدف ادلراسة مت اإتةاع املهنج ش ةه التنرييب ،حيث مت اإعداد أأداة ادلراسة املكونة من مقياس للهوية
الوطنية ومقياس لدلافعية ومت التأأكد من صديهام وثةاهتام ،وطةقت عىل عينة بلغت ( )66طالةة ،حيث تأألفت املموعة
التنريبية من ( )33طالةة والضابطة من ( )33طالةة ،ويد أأظهرت نتاجئ ادلراسة وجود فروق لات دلةل اإحصائية عند
مس توى ادللةل ( )α=0.05تعزى اإىل طريقة التدريس عىل مقياس الهوية الوطنية ولصاحل املموعة التنريبية ،كام أأظهرت
نتاجئ ادلراسة وجود فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل ( )α=0.05تعزى اإىل طريقة التدريس عىل مقياس
ادلافعية ولصاحل املموعة التنريبية ،ويد أأوع الةاحثان برضورة توظيف ا ألغاين مكدخل لتدريس الرتبية الوطنية واملدنية
يف تمنية الهوية الوطنية وإااثرة ادلافعية دلى الطلةة.
اللكامت املفجاحية :ا ألغاين  ،الهوية الوطنية ،ادلافعية.
Abstract
The aim of the study was to reveal the effect of employing national
songs and poetry in teaching national and civic education on installing
national values and motivating students. To achieve the aim of the study, a
semi- experimental design as a national values scale was developed.
Validity and reliability was obtained for the scale. The instrument was
administrated to a sample of (66) female students as the experimental group
included (33) female students and the control group contained (33) female
students. The results of the study indicated statistically significant differences
at (α=0.05) due to the teaching method on the national values scales
posttest results, in favor of the experimental group. The two researchers
recommended the need for employing national songs as an introductory to
teach national and civic education to make them acquire national values.
Key Words: National Songs and Poetries, National and Civic Education,
motivating.
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املقدمة

تلعب ا ألغاين دور ًا أأساس يا يف تمنية املشاعر وا ألحاسيس حبياة الفرد ،وخاصة بفئة الش ةاب حيث تأأخذ معامل
الشخصية دليه ابلتةلور والوضوح ،فا ألغاين وا ألهازجي الشعةية ال ي يرددها أأبناء املمتع لها ا ألثر وتسهم يف طةيعة الانامتء
وتصةح جزء من حياهتم ومن ثقافة تجمتعهم ،فقد ّعلت ا ألغنية عىل توحيد امجلاعات والتقارب فامي بيهنا ملا حتم ه يف
مضموّنا معان خمتلفة ،وّعلت عىل اإظهار مهوهمم املعيش ية وبث امحلاس فهيم لدلفاع عن وطهنم وجسدت حضارهتم
واترخيهم.
ويشري عةيدات( )2017اإىل أأن ا ألغنية الوطنية تلعب دور ًا هام ًا وممتزي ًا يف خمتلف جوانب حياتنا ،فهيي
أأصدق تعةري عن نةض أأي شعب ومرأآة حبه للوطن فهيي تعرب بصدق و أأمانة عن أآماهل و أأحالمه وتبث فيه روح ا ألمل
والكفاح؛والعالية بني ا ألغنية الوطنية وأآمال الشعوب و أأحالهمم عالية وطيدة تأأكدت عرب خمتلف الفرتات التارخيية
وخاصة ويت املعاانة من أأي ظمل واحجالل ،فالةحث عن الهوية الوطنية يف ا ألغنية ا ألردنية يعين الةحث عن اخلصائص
ال ي حتق ل ألغنية الانتساب اإىل الوطن وعند لكر ا ألردن ل نعين املاكن اجلغرايف حبدوده الس ياس ية املعروفة حفسب بل
الناس اذلين يعيشون عىل أأرضه وا ألش ياء ال ي متلؤه والطةيعة ال ي يتغىن هبا من جبال وسهول و أأّنار ووداين وما أله ه
من أآمال وطموحات واترخيه القدمي واحلديث اذلي يعد جزء ًا من اترخي ا ألمة العربية.
وعرفت عةاس( )2013ا ألغنية الوطنية عىل أأّنا لون من الغناء يعايش النةض الفكري ويتعم يف ا ألفراح
والانتصارات ال ي يواهجها الوطن مما يلهب امحلاس ويعكس انفعالته عىل املس متعني.
أأما بشييش( )2002فيعرف ا ألغنية الوطنية عىل أأّنا يوة فائقة تسكن صدر املواطن وفكره جتع ه يقظ ًا دامئ ًا
مجحفز ًا منطلق ًا دوم ًا اإىل ا ألما يسعى اإىل اإعامر بالده مس تعد ًا لذلود عن حياض وطنه ولو أأدى لكل اإىل اجلود بأأغىل ما
ميكل ويه حياته.
وعرفها عدي ه ( )2012عىل أأّنا الغناء اذلي يتعايش مع النةض الفكري الوطين ألبناء تجمتع ما ،ويه تأأصيل
حلب الوطن والاعزتاز به والانامتء اإليه ،ولها دور يف بث روح النضال وا ألمل والتضحية ويه جسل خادل لإجنازات
الوطن ،فهيي وليدة ا ألحداث ال ي هتز ا ألعامق واملظهر الناط و ّ
املعرب عن أأحداث أأي بدل وأآل وأآمال شعةه.
وتعد ا ألانش يد وا ألشعار فرصة مناس ةة لتعل م ا ألطفال موضوعات تعلميية مجنوعة ،حيث جند ا ألطفال يرددون
دامئا بعض ا ألانش يد ويطلةوّنا ابس مترار ولكل ألّنا تمني لغة ا ألطفال وتطورها وتزيد من خمزوّنم اللغوي(طوالةة
والرصايرة والشاميةل والرصايرة.)2010،
ويشري أأبو معال()2005اإىل أأنه من خالل النش يد ميكن التعرف اإىل مس توى حضارة أأي شعب من الشعوب
واىل سامته الوطنية ،فالنش يد يعيش يف وجدان الطفل وميثل أأم ه ويعطيه الوعد والةذل والعطاء ويشلك عنده منابع
ا ألمل وتطلعات املس تقبل وخيزن يف نفسه الاعزتاز التارخيي ويسامه يف رمس غد أأفضل ويفجح الآفاق أأما ا ألطفال ففيه
املعاين ال ي تتضمن الكثري من أأماين ا ألمة وتطهري النفس من ظالل اخلوف واليأأس وييضء الطري أأما ا ألطفال ويثري
انتباههم اإىل الق م الوطنية وتمنية حب اخلري والعطاء والتضحية والكرامة الإنسانية.
ويشري الةجة ( )2003اإىل أأن ا ألغاين وا ألانش يد لها أأمهية كةرية تمكن يف غرس الانامتء الوطين والقويم وادليين
وإالاكء امحلاسة يف نفوس الطلةة ،وتكس هبم عدد ًا من الق م والاجتاهات واملُثل العليا وتُعززها ،وإاثراء ُمعنامهتم اللغوية
ابلتعابري واملفردات وإالاكء روح امجلاعة عندمه من خالل الإنشاد امجلاعي ،وحتدث يف أأنفسهم صنوف ًا من املتعة والرسور
واخلروج عن التعل م املأألوف ،وس يةل انةحة يف اإبراز املواهب ادلفينة دلى الطلةة ،وتقيض عىل الكثري من العيوب اكخلجل
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والرتدد وعيوب النط  ،وتمني القدرة عىل التذوق املوس يقي وتوسع النظرة الإنسانية للحياة عن طري ما حتم ه ا ألانش يد
من أألوان العواطف الإنسانية اكحلب واملودة والرمحة ،ووس يةل فعاةل يف تدريهبم عىل الإلقاء اجليد والتقّيد ابلنظا اللغوي
السل م.
وللأانش يد وا ألشعار أأمهية كةرية ل ألطفال فهيي تةعث يف نفس الطفل الرسور والهبجة ،والتخلص من اخلجل
والانطواء والرتدد وعيوب النط  ،وتغرس يف نفوسهم الق م واملثل العليا وا ألخالق امحليدة ،وتعزز الروح الوطنية دلى
ا ألطفال ،وتكشف املواهب ومواطن الإبداع وهتذب السمع وتعني عىل اإخراج احلروف من خمارهجا وتسهم يف جتويد
النط  ،وتمني يف نفوس ا ألطفال القدرة عىل اخلطابة وحسن الإلقاء ،ووس يةل من وسائل الرتبية والتعل م(العساف و أأبو
لطيفة.)2008،
كام أأن ا ألانش يد تلعب دور ًا همامً يف جلب املتعة والهبجة والرسور اإىل الطفل ،ويد تساعدمه يف التغلب عىل
الكثري من املشالك اكخلجل والانطواء ومشالك النط وغريها من املشالك الاجامتعية والنفس ية وتعزز دلهيم الروح
الوطنية وادلينية والإنسانية وتعمل عىل غرس الق م وا ألخالق امحليدة املرغوبة  ،وتساعد ا ألطفال عىل الإبداع والتفكري
اجليد وإاكسابه كثري ًا من املرادفات اللغوية والرتكزي والسمع اجليد والمتيزي بني ا ألصوات وتعمل القراءة والتعةري عن
الانفعالت (اليت م.)2005،
ويشري عةداحل واخلطيب ()2011اإىل أأن ا ألغاين وا ألانش يد لات أأمهية كةرية للكبار والصغار ،ولكهنا أأكرث
أأمهية للصغار مبا فهيا من موس يقى وإايقاع ويه ختاطب الوجدان وتثري يف النفس الفن وامجلال ،وميكن أأن تكون ا ألغنية
والنش يد عام ًال همامً يف تكوين الفرد اجامتعيا ،اإلا ما اخجريت بعناية من جانب املعمل و أألقيا بطريقة تربوية سلمية ،ويؤكد
روميل))Rumley,1999عىل أأن أأمهية ا ألانش يد تمكن بأأّنا تثري حامسة ا ألطفال وتعزز شعورمه ابلنجاح أأثناء مشاركهتم
يف النشاطات ال ي تكس هبم موايف اإجيابية يةقى أأثرها يف الصفوف التالية.
ويد خلص تشني وتشني( )Chen,&Chen,2009أأمهية ا ألانش يد يف التعمل بأأّنا تزيد من دافعية التعمل دلى
الطلةة مما يزيد من أأداهئم يف التعمل وتزيد من يدرة الطلةة عىل الاس امتع والإبداع ،ويشري الناية ( )2016اإىل أأن
ا ألانش يد تعمل عىل استامثر نشاط ا ألطفال يف ّعلية التعمل وتركز عىل دافعيهتم يف ّعلية التعمل ،فهيي تساعدمه عىل
حتقي املتعة والسعادة واكتساب الكثري من املفاه م.
وترى أأبو خج ه ( )2005اإىل أأن ا ألغاين تس تخد كطريقة و مصدر للتعمل وال ي تمتثل يف حتريك وتنش يط
أأجواء التعمل وتمنية املهارات اللغوية وتوصيل معلومات ومفاه م معينة واملسامهة يف تعديل سلوكيات معينة وتمنية املواهب
دلى الطلةة.
وتشري داكك( )2013اإىل الوظائف ال ي تؤدهيا ا ألغنية ابلنس ةة اإىل ا ألطفال خالل مرحةل تنشئهتم الاجامتعية
وتربيهتم وتمكن ابلآيت:
 -1ميكن ل ألغنية ومشاركة ا ألطفال مع بعضهم بصوت مرتفع أأن تسهم يف جتاوز مشلكة اخلوف والرتدد دلى بعض
ا ألطفال،حيث جيد بعض ا ألطفال صعوبة يف التكيف مع الةيئة املدرس ية فجةدو عليه مالمح عد التواف ومع أأن
يندمج مع أأصديائه يف تقدمي أأغنية مشرتكة تأأخذ مالمح عد التكيف ابلرتاجع وتمنو مشاعر الثقة بدرجة اكرب.
 -2تسهم ا ألغنيات املؤلفة بلغة سلمية عىل اإكساب الطفل حصيةل لغوية تساعده عىل النط السل م وجتعل رصيده
من اللكامت اكرب من خالل ّعلية احلفظ ال ي يقو هبا الطفل أأثناء الغناء.
 -3تسهم ا ألغاين يف اإطالق ما دلى الطفل من مشاعر مكبوتة و أأحاسيس يصعب التعةري عهنا ابلطرق املةارشة ملا
يد يرتتب علهيا من مسؤوليات اجامتعية أأمامالآخرين.
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 -4تمني ا ألغاين ال ي يُرددها الطفل مشاعر ارتةاطه مع امجلاعات ال ي ينمتي إالهيا وخاصة ال ي تردد معه ا ألغنيات
نفسها بشلك جامعي أأو مس تقل.
 -5تزداد أأمهية ا ألغنية يف س ياق أأحداث مشرتكة هتدد أأمن امجلاعة بلكيهتا،فجمنو مشاعر الانامتء والارتةاط ابملمتع
ا أل عىل حنو جامعي يتجىل يف انتشار ا ألهازجي امجلاعية وا ألغنيات الوطنية.
وتعد ا ألانش يد من ا ألساليب املهمة يف بناء خشصية الطفل وتمنية يدراته ومعارفه ومواهةه وتمكن أأمهيهتا يف أأّنا
تُرغب ا ألطفال يف التعمل والإيبال عىل ادلراسة واملدرسة وإادخال املتعة واملعرفة اإىل نفوسهم ،وتعودمه عىل اجلر أأة وطالية
التعةري وتةعث فهيم روح املةادرة والعمل اخلالق وتعزز دلهيم الثقة ابلنفس ،وتعم الق م والفضائل واملثل العليا وتعزز
الشعور ابلنامتء ل ألرسة واملمتع والوطن ،وتزودمه بأألفاظ اللغة وعةاراهتا امجليةل والبس يطة وتذوق الفنون بأأشاكلها ،كام تعد
من وسائل التعل م املهمة ملا لها من أآفاق واسعة يف املوس يقى واملعرفة واخليال ،وتساعدمه عىل التخلص من اخلجل والرتدد
والانطواء وعيوب النط وإاخراج ا ألصوات من خمارهجا الصحيحة ،وتعودمه عىل الطاعة والصرب والالزتا واحرتا
الآخرين وتوجه سلوكياهتم ابلشلك السل م ،وتمني اذلوق ا ألديب دلى ا ألطفال والكشف عن املوهوبني
مهنم(الةدوي.)2004،
و أأشار أأيكن ( )EKen,1996اإىل أأهداف ا ألانش يد بأأّنا تس تخد يف الرتكزي عىل ا ألخطاء الشائعة للطلةة
بشلك مبارش ،وحتفز املنايشات مع الطلةة حول موايفهم ومشاعرمه،وتشنع الإبداع واس تخدا التصور التخييل وتسهم
يف جلب التنوع واملرح يف العملية التعلميية.
ويؤكد (مدكور2009،؛ وعيد )2011،أأن تدريس ا ألانش يد تةعث الرسور يف نفوس الطلةة وجيدد نشاطهم
ويثري حامسهم ،ويعد وس يةل أأثرها فعال يف عالج الطلةة اخلنولني واذلين يهتيةون النط بشلك منفرد مما جيعل هؤلء
الطلةة يشاركون زمالهئم يف مجيع ا ألنشطة ،وتزويد الطلةة ابلصفات النبيةل واملثل العليا واملامرسات السلوكية اجلديدة،
وتعويد الطلةة جودة النط وإاخراج احلروف من خمارهجا وحسن الاس امتع ،وتقوية خشصية الطلةة ،وهتذيب لغهتم
وزايدة ثروهتم اللغوية ابس تعامهلم اللغة السلمية،وإابعاد امللل يف نفوس الطلةة.
فقد هدفت دراسة سالس يدو( )Salcedo, 2002اإىل معرفة أأثر ا ألغاين عند تعل م اللغة ا ألجنةية عىل القدرة
يف اس تعادة املعلومات وتكرارها ،ولتنفيذ ادلراسة مت اإتةاع املهنج التنرييب ،ويد اخجريت عينة من طلةة الس نة الرابعة يف
اللكية اذلين بدؤوا تعمل اللغة الإس ةانية ،حيث يسمت اإىل مجموعتني ،مجموعة ضابطة طة علهيا تعل م اللغة اب ألغاين
واملموعة الثانية درست ابلطريقة التقليدية ،حيث اس تخد اخجةار يف ّناية لك أأغنية لتحديد العالج اللكي ،و أأظهرت
نتاجئ ادلراسة فاعلية ا ألغاين يف تعل م اللغة ا ألجنةية ويف اسرتجاع املعلومات من اذلاكرة.
وسعت دراسة راتنساري((Ratnasari,2007اإىل الكشف عن فعالية ا ألغاين يف حتسني لفظ ونط مفردات
اللغة الإجنلزيية،حيث اس تخد املهنج ش ةه التنرييب ،وتكونت عينة ادلراسة من ()30طالة ًا يف الصف السابع يف أأحد
مدارس مدينة س اميراجن يف اإندونيس يا ،ومت اإعداد اخجةار حتصييل شفوي خاص بلفظ مفردات اللغة الاجنلزيية ،ودرست
املموعة بعض الوحدات ادلراس ية ابس تخدا ا ألغاين ،و أأظهرت النتاجئ وجود فروق لات دلةل اإحصائية بني مجوسطي
درجات املموعة التنريبية يف التطةيقني القبيل والةعدي لالخجةار التحصييل لصاحل التطةي الةعدي.
وهدفت دراسة يل ( )lee,2009اإىل تعل م ا ألطفال الصغار يف املناط احلرضية اللغة الاجنلزيية واملفاه م املوس يقية
ابس تخدا املوس يقى وا ألانش يد ،ويد اتةعت ادلراسة املهنج النوعي والمكي واس مترت مدة ( )24أأس ةوع ًا مبعدل جلس تني
بعدي لقياس مس توى حتسن تعل م ا ألطفال
يبيل واخجةار ّ
أأس ةوعي ًا ،ولغاايت حتقي أأهداف ادلراسة مت اس تخدا اخجةار ّ
ويد ّعل معلمو ا ألطفال و أأولياء ا ألمور مكالحظ مشارك ،حيث طةقت عىل عينة مكونة من ( )7أأطفال يف اإحدى
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رايض ا ألطفال يف اتيوان ،و أأشارت نتاجئ ادلراسة اإىل ّحتسن تعمل ا ألطفال للمفاه م املوس يقية من خالل ا ألغاين
وا ألانش يد ،كام أأّنا وس يةل جيدة لتعل م ا ألطفال الصغار يف املناط احلرضية اللغة الاجنلزيية البس يطة وتعمل اللغة احمللية
يف ويت واحد.
و أأجرى اريفالو ( )Arevalo, 2010دراسة هدفت تقيص أأثر ا ألغاين يف تمنية همارات الاس امتع دلى داريس اللغة
الاجنلزيية ،تكونت عينة ادلراسة من مجموعات من الطلةة اذلين يدرسون مساق اللغة الاجنلزيية لكغة أأجنةية  EFLيف
جامعة توجنا  Tunjaيف كولومبيا ،تراوحت أأعدادمه يف لك تجوعة من ( )20-8طالة ًا وطالة ًة ،ومت تصم م يامئة خاصة
مبهارات الاس امتع املناس ةة للطلةة يف هذه املرحةل ادلراس ية ومت توظيف عدد من ا ألغاين يف تدريس اللغة الاجنلزيية،
ويا الةاحث ابإجراء مالحظات صفية ومقابالت لهؤلء الطلةة لتقي م مدى حتسني همارات الاس امتع دلهيم ،و أأظهرت
نتاجئ ادلراسة اإن اس تخدا ا ألغاين أأدى اإىل تطور همارات الاس امتع دلى أأفراد عينة ادلراسة وإاىل اإدماج الطالب يف
املنايشات اخملتلفة حول بعض املواضيع الاجامتعية والثقافية.
وسعت دراسة سلمي( )2011اإىل معرفة أأثر توظيف النش يد الغنايئ يف تدريس مادة العلو عىل مس توى
حتصيل تالميذ الصف الثالث ا ألسايس بغزه،حيث اتةع املهنج الوصفي واملهنج التنرييب ولتحقي الهدف مت اإعداد أأدوات
ادلراسة ويه عةارة عن يامئة أأانش يد خاصة مبهناج العلو الفلسطيين للصف الثالث ا ألسايس واخجةارين يبيل وبعدي
ومقياس ميل يبيل وبعدي لقياس ميول التالميذ حنو العلو ومت التأأكد من صديهام وثةاهتام ،وتكونت عينة ادلراسة
من()142من تالميذ وتلميذات الصف الثالث ا ألسايس و أأظهرت نتاجئ ادلراسة اإىل وجود فروق لات دلةل اإحصائية بني
مجوسط درجات املموعة التنريبية والضابطة يف الاخجةار الةعدي ومقياس امليل الةعدي لصاحل املموعة التنريبية ال ي
درست مادة العلو بطريقة النش يد الغنايئ.
أأما دراسة اإبراه م ( )2013فقد سعت اإىل تعل م اللغة العربية بوساطة ا ألانش يد الوطنية يف احللقة الثانية من
مرحةل التعل م ا ألسايس يف حمافظة الالليية وريفها،حيث اتةعت ادلراسة املهنج الوصفي والتنرييب ولتحقي الهدف مت
اإعداد أأداة متثلت يف استبانه مت التأأكد من صديها وثةاهتا ،ومشلت العينة ()18موهج ًا وموهجه اخجريوا بطريقة يصديه
و()16مدرس ًا ومدرسه يف حمافظة الالليية وريفها اخجريوا بطريقة عشوائية،وتكونت عينة ادلراسة أأيض ًا من ()48طالة ًا
وطالةة من لك صف درايس من طلةة احللقة الثانية من مرحةل التعل م ا ألسايس يف الالليية للعا ادلرايس 2013/2012
حيث توزعت عينة ادلراسة عىل ست مدارس حكومية ثالث مهنا يف الريف وثالث يف املدينة ،أأظهرت نتاجئ ادلراسة
انه ل توجد فروق لات دلةل اإحصائية بني مجوسطي درجات املتخصصني حول تعل م اللغة العربية بوساطة ا ألانش يد
الوطنية وفقا ملتغريي (اجلنس واخلربة التعلميية) ويعود اإىل وعي املتخصصني الشامل بأأمهية ا ألانش يد الوطنية يف تعل م
اللغة العربية كطريقة تدريس ية تجدية ختترص الويت واجلهد،كام أأظهرت وجود فروق لات دلةل اإحصائية بني مجوسطات
درجات املتخصصني حول تعل م اللغة العربية من طريقه ا ألانش يد وفقا ملتغريي(نوع العمل واملؤهل العلمي)لصاحل املوهجني
املتخصصني من لوي شهادات ادلبلو واملاجس تري ،كام أأظهرت وجود لات دلةل اإحصائية بني مجوسطات درجات طلةة
الصفوف (اخلامس السادس والسابع والثامن)يف الاخجةارين القبيل والةعدي حول تعل م اللغة العربية بوساطة ا ألانش يد
الوطنية تعزى لطريقة تعمل ا ألانش يد بوساطة املوس يقى وهذا الفرق لصاحل درجات عينة الاخجةار الةعدي لن مجوسطها
أأعىل ولكل نتيجة الاس امتع املتكرر واملشوق والرشح ابلصوت والصورة للكامت ا ألنشودة،وكذكل نتيجة ا ألثر الاجيايب
املكتسب دلى الطلةة بعد تدريس ا ألانش يد بوساطة املوس يقى،كام أأثةتت ادلراسة دور ا ألانش يد امللحنة واملغناة يف
التخلص من راتبة الروتني الصفي للتعل م.
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وهدفت دراسة احلوامدة والسعدي( )2015اإىل الكشف عن درجة امجالك طلةة الصف ا ألول ا ألسايس
همارات التعةري الشفوي،وعن أأثر طريقة التعل م مبس تويهيا:أأانش يد ا ألطفال و أأغانهيم ،والاعتيادية يف تمنية همارات التعةري
الشفوي دلى طلةة الصف ا ألول ا ألسايس ،وتكون عدد أأفراد ادلراسة من شعةتني صفيتني من طلةة الصف ا ألول
ا ألسايس يف املدرسة المنولجية جلامعة الريموك بلغ عددمه ()48طالةا وطالةة وتوزعوا يف مجموعتني احدهام جتريبية
وا ألخرى ضابطة ولتحقي غاايت ادلراسة طورت يامئة تقدير همارات التعةري الشفوي تأألفت من ()21فقرة ،تضمنت أأربع
امللمحي ،ويد أأظهرت نتاجئ ادلراسة أأن درجة امجالك طلةة الصف
جوانب(همارات)يه :الفكري واللغوي والصويت و ّ
ا ألول ا ألسايس همارات التعةري الشفوي اكنت مجوسطة وان طريقة التعل م وف أأانش يد ا ألطفال و أأغانهيم اكنت فاعةل يف
تمنية همارات التعةري الشفوي دلى طلةة الصف ا ألول ا ألسايس ابس تثناء همارات التعةري الشفوي الفكري.
و أأجرى كوس نرييك ( )Kusnierek, 2016دراسة يف بولندا هدفت اإىل التعرف عىل مس توى اس تخدا ا ألغاين
يف تدريس مفردات اللغة الإجنلزيية يف صفوف املراحل ا ألساس ية والثانوية .اس تخدمت ادلراسة مهننية حتليل احملتوى
ُ
حيث مت اإجراء حتليل احملتوى لكجب اللغة الإجنلزيية للمرحلتني ا ألساس ية والثانوية والتعرف عىل مس توى تضمني ا ألغاين
واس تخداهما يف تدريس مفردات اللغة الإجنلزيية .وبينت نتاجئ ادلراسة أأن مس توى تضمني ا ألغاين يف كتب اللغة الإجنلزيية
وتوظيفها يف تدريس مفردات اللغة الإجنلزيية اكن مجوسط ًا .كام بينت النتاجئ عد وجود فروق داةل اإحصائيا تعزى للمرحةل
ادلراس ية يف مس توى تضمني ا ألغاين.
وهدفت دراسة أأجراها العزني واهلمزاين ( )2018اإىل "فاعلية اس تخدا ا ألانش يد التعلميية يف تدريس مفردات
اللغة الاجنلزيية دلى طالب الصف الرابع الابتدايئ "يف مدينة حائل ويد اس تخد املهنج ش ةه التنرييب يف اإجراء هذه
ادلراسة ،حيث مت تدريس املموعة التنريبية وال ي تكونت من ( )23طالةا ابلطريقة الإنشادية واملموعة الضابطة واملكونة
من ( )23طالةا ابلطريقة التقليدية ،ويا الةاحثان بتطةي اخجةار حتصييل يبيل وبعدي ،حيث كشفت ادلراسة عن عد
وجود فروق داةل اإحصائيا بني املموعتني يف الاخجةار القبيل ،بيامن وجدت فروق داةل اإحصائيا عند مس توى ادللةل
( )0.01لصاحل املموعة التنريبية يف الاخجةار الةعدي.
تتشابه ادلراسة احلالية مع ادلراسات السابقة بتناولها ملوضوع ا ألغاين الوطنية ،أأما أأوجه اخجالف ادلراسة احلالية
ّّعا س ة فجمكن ابلآيت:
 -1حتاول ادلراسة احلالية الكشف عن أأثر توظيف ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء تدريس الرتبية الوطنية
واملدنية يف اإاثرة ادلافعية دلى الطلةة.
 -2تطوير وحدة من كتاب الرتبية الوطنية واملدنية يف ضوء ا ألغاين وا ألشعار الوطنية.
 -3توظيف مدخل ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء تدريس الرتبية الوطنية واملدنية.
مشلكة ادلراسة
تعترب كتب ادلراسات الاجامتعية من املناجه الرتبوية وميادين املعرفة ال ي لها دور ابرز يف تمنية الولء والانامتء
للوطن ولها دور يف تمنية الق م الوطنية دلى الطالب ،حيث أأّنا تقد موضوعات مجنوعة وخمتلفة بفروعها الثالث التارخي
واجلغرافيا والرتبية الوطنية ،اإل أأن بعض ادلراسات كدراسة العةيدات ( )2010أأشارت اإىل أأن كتب الرتبية الاجامتعية
والوطنية مؤلفات جامدة تعمتد عىل رسد املعلومات واحلقائ فقط و أأن املتعمل مجلقي للمعلومات ،و أأشارت دراسة أأبو
رجييل وخوري ( )2016اإىل الصعوابت ال ي تواجه الطلةة يف مادة الرتبية الوطنية و أأّنا بعيدة عن الوايع املعاش ،و أأن
املصطلحات املس تخدمة وا ألفاكر الواردة فهيا صعةة ابلإضافة اإىل الضنر ابلصف وكرثة احلفظ وكثافة املهنج ونقص
الاهامت هبا ،و أأشار فاعور واملعرش( )2011اإىل أأن مركز اكرينغي للرشق ا ألوسط أأجرى دراسة عن الوطن العريب ومهنا
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ا ألردن كشفت أأن الرتبية الوطنية واملدنية ما زالت تدرس بصورة نظرية دون أأي تطةي ّعيل يف امليدان وهذا يعي
أأهدافها ذلا شعر الةاحثان برضورة تفعيل تقدمي حمتوى الرتبية الوطنية من خالل توظيف ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء
تدريس الرتبية الوطنية واملدنية.
وحتاول ادلراسة احلالية اخجةار الفرضية التالية:
 .1ل توجد فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل ( )α≤0.05بني مجوسطات أأداء الطلةة
عىل مقياس الهوية الوطنية تعزى اإىل طريقة التدريس.
 .2ل توجد فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل ()α≥0.05بني مجوسطات أأداء الطلةة
عىل مقياس ادلافعية تعزى لطريقة التدريس.
أأمهية ادلراسة
تتجىل أأمهية ادلراسة يف الآيت:
 .1جاءت أأمهية هذه ادلراسة للكشف عن دور ا ألغنية وا ألشعار الوطنية يف تمنية الهوية الوطنية وإااثرة
دافعية الطلةة حنو التعمل يف مادة الرتبية الوطنية واملدنية.
 .2اس تفادة بعض معلمي الرتبية الوطنية واملدنية من خالل توظيف ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء
تدريسهم.
 .3ميكن أأن يس تفيد من نتاجئها مؤلفي كتب الرتبية الوطنية واملدنية من خالل تضميهنم ل ألغاين وا ألشعار
الوطنية مضن ا ألنشطة التعلميية وحمتوى ادلرس.
التعريفات الإجرائية
ا ألغاين وا ألشعار الوطنية :ويقصد هبا الةاحثان مجموعة ا ألغاين وا ألشعار الوطنية ال ي مت توظيفها أأثناء تدريس الرتبية
الوطنية واملدنية وتمتثل بع "خافق ًا يف املعايل واملىن" والسال املليك والنش يد الوطين "واي جيش نا اي عريب" و"بالدي
بالدي" و"مرىح ملدرعاتنا".
اإاثرة ادلافعية :ويقصد هبا القوة ال ي حتفز الطالب حنو تعمل الرتبية الوطنية واملدنية من خالل ا ألغاين وا ألشعار الوطنية
ويد مت يياسها من خالل املقياس اذلي أأعده الةاحثان يف هذه ادلراسة.
حمددات ادلراسة
تقجرص هذه ادلراسة عىل ما يأأيت:
مت تنفيذ ادلراسة احلالية خالل الفصل ادلرايس ا ألول 2019/2018
مت تنفيذ ادلراسة احلالية عىل عينة من طالةات الصف السابع ا ألسايس يف مدرسة كفرسو الثانوية الشامةل
للةنات التابعة ملديرية الرتبية والتعل م للواء بين كنانة اب ألردن .
فاعلية توظيف مجموعة من ا ألغاين وا ألشعار الوطنية يف تمنية الهوية الوطنية وإااثرة ادلافعية دلى الطلةة.
مهنج ادلراسة
مت اس تخدا املهنج ش ةه التنرييب ابخجيار مجموعة ضابطة ومجموعة جتريبية للتعرف اإىل فاعلية ا ألغاين يف تمنية الهوية
الوطنية وإااثرة ادلافعية دلى الطلةة ،ولكل ملناسبجه لطةيعة هذه ادلراسة و أأهدافها.
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عينة ادلراسة
تأألفت عينة ادلراسة من طالةات الصف السابع ا ألسايس يف مدرسة كفرسو الثانوية للةنات والةالغ عددهن ()66
طالةة التابعة ملديرية الرتبية والتعل م للواء بين كنانة للعا ادلرايس  ، 2019/2018ويد مت اخجيار املدرسة ابلطريقة
العشوائية ومت اخجيار املموعات الضابطة والتنريبية ابلطريقة العشوائية ،حيث تأألفت املموعة الضابطة من ( )33طالةة
والتنريبية من ( )33طالةة.
أأدوات ادلراسة:
ولتحقي أأهداف ادلراسة مت اإعداد ا ألداة الآتية:
ا ألداة ا ألوىل :مقياس الهوية الوطنية ويد مت اإعداده وف اخلطوات الآتية
 .1الرجوع اإىل ا ألدب الرتبوي الساب املتعل ابلق م الوطنية مثل (لةوز،)2012،و(انرص،)2003،و(انرص
وشوحيات والزبون.)2010،
 .2الرجوع اإىل ادلراسات السابقة مثل (القايض،)2016،و(حداد،)2014،و(دراسة سعدادلين.)2013،
 .3حتديد الهدف من املقياس وهو الكشف عن أأثر ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء تدريس الرتبية الوطنية
واملدنية يف ترس يخ الق م الوطنية.
 .4صياغة مؤرشات املقياس املتعلقة ابلق م الوطنية ويد بلغ عدد فقراته بصورته ا ألولية()20فقرة(امللح ب).
 .5صياغة تعلاميت املقياس ال ي توحض للطلةة كيفية الإجابة عىل فقرات املقياس.
صدق مقياس الهوية الوطنية
مت عرض املقياس عىل مجموعة من احملمكني من لوي التخصصات يف عمل النفس ومناجه ادلراسات الاجامتعية و أأساليب
تدريسها بلغ عددمه ( )8حممكني ويد طلب مهنم اإبداء أآراءمه عىل املقياس من حيث الوضوح والارتةاط ابلهدف املراد
يياسه ومناس ةة الفقرات وإابداء أأية مالحظات من حذف وإاضافة حول املقياس ويد مت ا ألخذ مبالحظات احملمكني حيث
بلغ عدد فقرات املقياس بصورته الهنائية ( )21فقرة.
ا ألداة الثانية :مقياس ادلافعية ويد مت اإعداده وف اخلطوات التالية:
 -1الرجوع اإىل ادلراسات السابقة املتعل ابدلافعية مثل(العلوان والعطيات ،)2010،و(القويدر.)2002،
 -2الرجوع اإىل ا ألدب الرتبوي الساب املتعل ابدلافعية مثل (غةاري،)2008،و(الةكري
وجعور،)2008،و(كواحفة.)2004،
 -3حتديد الهدف من املقياس وهو الكشف عن أأثر ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء تدريس الرتبية
الوطنية واملدنية يف اإاثرة ادلافعية دلى الطلةة.
 -4صياغة فقرات املقياس املتعلقة ابإاثرة ادلافعية ويد بلغ عدد فقراته بصورته ا ألولية (.)23
 -5صياغة تعلاميت املقياس ال ي توحض للطلةة كيفية الإجابة عىل فقرات املقياس.
صدق مقياس ادلافعية
مت عرض املقياس عىل مجموعة من احملمكني من لوي التخصصات يف عمل النفس ومناجه ادلراسات الاجامتعية
و أأساليب تدريسها بلغ عددمه ( )5حممكني ويد طلب مهنم اإبداء أآراءمه عىل املقياس من حيث الوضوح والارتةاط
ابلهدف املراد يياسه ومناس ةة الفقرات وإابداء أأية مالحظات من حذف وإاضافة حول املقياس ويد مت ا ألخذ مبالحظات
احملمكني حيث بلغ عدد فقرات املقياس بصورته الهنائية ( )23فقرة.
ثةات ا ألداة ا ألوىل :مقياس الهوية الوطنية
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للتأأكععد مععن ثةععات أأداة ادلراسععة ،فقععد مت التحقع بطريقععة الاخجةععار وإاعععادة الاخجةععار ( )test-retestبتطةيع
مكونة من ( ،)22ومن مث مت حساب معامعل
املقياس ،وإاعادة تطةيقه بعد أأس ةوعني عىل مجموعة من خارج عينة ادلراسة ّ
ارتةاط بريسون بعني تقعديراهتم يف املعرتني ال بلعغ (.)0.86ومت أأيضع ًا حسعاب معامعل الثةعات بطريقعة الاتسعاق ادلاخعيل
حسب معادةل كرونةاخ أألفا ،ال بلغ ( )0.80واعتربت هذه الق م مالمئة لغاايت هذه ادلراسة.
ثةات ا ألداة ا ألوىل :مقياس ادلافعية
للتأأكد من ثةات أأداة ادلراسة ،فقد مت التحق بطريقة الاخجةار وإاعادة الاخجةار ( )test-retestبتطةي
مكونة من ( ،)22ومن مث مت حساب
املقياس ،وإاعادة تطةيقه بعد أأس ةوعني عىل مجموعة من خارج عينة ادلراسة ّ
معامل ارتةاط بريسون بني تقديراهتم يف املرتني ال بلغ ( )0.91ومت أأيض ًا حساب معامل الثةات بطريقة الاتساق
ادلاخيل حسب معادةل كرونةاخ أألفا ،اإل بلغ ( )0.84واعتربت هذه الق م مالمئة لغاايت هذه ادلراسة.
جدول ()1
معامل الاتساق ادلاخيل كرونةاخ أألفا وثةات الإعادة للمجالت وادلرجة اللكية
الاتساق ادلاخيل
ثةات الإعادة
املال
0.80
0.86
الهوية الوطنية
0.84
0.91
دافعية
اإجراءات ادلراسة
لتحقي أأهداف ادلراسة يا الةاحثان ابإتةاع الإجراءات الآتية:
حتديد مشلكة ادلراسة وفرضياهتا و أأهدافها.
الاطالع عىل ا ألدب الرتبوي وادلراسات لات الصةل مبوضوع ادلراسة.
الرجوع اإىل كتاب الرتبية الوطنية واملدنية الفصل ا ألول للصف السابع وحتديد الوحدة ال ي سيمت اس تخداهما (رموز وطنية).
حتديد ا ألغاين وا ألشعار الوطنية ال ي تتناسب مع لك درس ولكل ابلتعاون مع لكية الفنون امجليةل.
التنس ي مع معلمة مادة الرتبية الوطنية واملدنية يبل تطةي التنربة مبدة.
جتهزي ا ألدوات وا ألهجزة ال ي سيمت اس تخداهما يف تطةي ادلرس مثل أأيراص مدتجة وهجاز صوت وسامعات ومكةيوتر محمول ولكامت
ا ألغاين وا ألشعار مفرغة عىل أأوراق وعىل اللوح.
حتديد الويت املناسب للك أأغنية وأآلية تطةيقها وكيفية تطةيقها ،حيث يامت املعلمة بقراءة لكامت ا ألغنية ابلشلك الصحيح يبل
الغناء ،ومن مث الطلب من الطلةة الاس امتع اإىل لكامت ا ألغنية مسجال دون مشاركة الطلةة مع القراءة ابلعني ومن مث الاس امتع اإىل
لكامت ا ألغنية والغناء مبصاحبة التسنيل جامعي ًا مرة واحدة ،والتنبيه اإىل ا ألخطاء بني املرة ا ألوىل واملرة الثانية ،ومن مث غناء املقطع
ا ألول مبصاحبة التسنيل وغناء املقطع بدون تسنيل مع تصحيح ا ألخطاء ،غناء املقطع الثاين مع التسنيل ومن مث غناء املقطع
الثاين بدون تسنيل مع تصحيح ا ألخطاء ومن مث غناء املقطع ا ألول والثاين مع التسنيل ،غناء املقطع الثالث مبصاحبة التسنيل مث
غناء املقطع الثالث بدون تسنيل ،وغناء املقاطع الثالث مع التسنيل ،غناء املقطع الرابع مبصاحبة التسنيل مث غناء املقطع الرابع
بدون تسنيل ومن مث غناء النش يد اكم ًال مبصاحبة التسنيل ومن مث غناء النش يد اكمال بدون تسنيل ومن مث الطلب من بعض
الطلةة غناء مقطع معني للتقومي.
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بناء أأدايت ادلراسة من خالل الرجوع اإىل ا ألدب النظري وادلراسات السابقة لات الصةل مبشلكة ادلراسة الةحثية والتحق من
صديها من خالل عرضها عىل مجموعة من احملمكني من لوي الاخجصاص واخلربة مبوضوع ادلراسة واملمتثةل مبقياس الهوية الوطنية
ومقياس ادلافعية.
اإعداد دليل معمل لتدريس الوحدة مت من خالهل حتديد النتاجات املرغوب حتقيقها نتيجة اس تخدا ا ألغاين وا ألشعار الوطنية يف
تدريس الرتبية الوطنية واملدنية يف الوحدة موضع ادلراسة (رموز وطنية) ودورها يف اإكساب الق م الوطنية وإاجراءات تطةيقها وحتديد
ا ألدوار ال ي س يقو هبا لك من املعمل والطالب وحتديد املصادر ال ي يمت اس تخداهما لتدريس الوحدة يف ضوء ا ألغاين وا ألشعار
الوطنية مثل أأيراص مدتجة و أأهجزة الصوت وهجاز المكةيوتر وهجاز عرض  LCDو أأوراق مفرغ علهيا لكامت ا ألغاين وحتديد ا ألغاين
وا ألشعار املناس ةة ملضمون ادلرس وحتديد الزمن الالز لتنفيذ ا ألغاين وكيفية تطةيقها.
حتديد عينة ادلراسة ال ي مت اإجراء ادلراسة علهيا ويد مت اخجيارها ابلطريقة العشوائية.
احلصول عىل كتاب تسهيل ّعل الةاحث موهجة من عامدة لكية الرتبية يف جامعة الريموك اإىل مديرية تربية وتعل م لواء بين كنانة.
احلصول عىل كتاب تسهيل ّعل الةاحثان موهج ًا من مديرية تربية وتعل م لواء بين كنانة اإىل مديرة مدرسة كفرسو الثانوية الشامةل
للةنات التابعة لها.
توزيع أأدايت ادلراسة من يبل الةاحثان والطلب من أأفراد العينة الإجابة عن ا ألس ئةل كام يروّنا معربة بلك صدق وموضوعية.
تطةي مقياس الهوية الوطنية ومقياس ادلافعية مكقياس يبيل عىل عينة ادلراسة.
تدريس املموعة الضابطة ابلطريقة الاعتيادية وتدريس املموعة التنريبية ابس تخدا ا ألغاين وا ألشعار الوطنية.
تطةي مقياس الهوية الوطنية ومقياس ادلافعية مكقياس بعدي عىل عينة ادلراسة.
مجع الةياانت ومعاجلهتا والتوصل اإىل النتاجئ وتفسريها وتقدمي التوصيات املناس ةة.
مجغريات ادلراسة
اش متلت ادلراسة عىل املتغريات الآتية
املتغريات املس تقةل:
ا ألغاين وا ألشعار الوطنية
املتغريات التابعة:
الهوية الوطنية
ادلافعية

املعاجلات الإحصائية
ل إالجابة عن فرضية ادلراسة مت حساب املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدةل
واس تخدا حتليل التةاين املصاحب ).)ANCOVA
نتاجئ ادلراسة ومنايش هتا:
تاكفؤ املموعات :الهوية الوطنية
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للتحق من تاكفؤ املموعات مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ألداء الطالةات عىل
مقياس الهوية الوطنية القبيل تةعا ملتغري املموعة (جتريبية ،ضابطة) ،ولةيان الفروق الإحصائية بني املتوسطات احلسابية
مت اس تخدا اخجةار "ت" ،واجلدول ( )2يوحض لكل.
جدول( :)2املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واخجةار "ت" تةعا ملتغرياملموعةعىل أأداء الطالةات عىل مقياس
الهوية الوطنية القبيل
املموعة
الهوية الوطنية جتريبية
يبيل
ضابطة

يمية

العدد

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

"ت"

33

2.50

.090

1.593

33

2.46

.101

درجات
احلرية

ادللةل
الإحصائية

64

.116

يتبني من اجلدول ( )2عد وجود فروق لات دلةل اإحصائية ()α=0.05تععزى اإىل املموععة يف أأداء الطالةعات
عىل مقياس الهوية الوطنية القبيل ،وهذه النتيجة تشري اإىل تاكفؤ املموعات.
أأو ًل النتاجئ املتعلقة ابلإجابة عن الفرضية ا ألوىل :ل توجد فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل ()α≤0.05
بني مجوسطات أأداء الطالةات عىل مقياس الهوية الوطنية تعزى لطريقة التدريس.
لخجةار هذه الفرضية مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدةل
ألداء الطلةات عىل مقياس الهوية الوطنية الةعدي تةعا لطريقة التدريس ،واس تخدا حتليل التةاين املصاحب
( )ANCOVAللكشف عن الفروق بني املموعتني التنريبية والضابطة يف القياس الةعدي ،بوجود القياس القبيل
مكتغري مصاحب وفامي ييل عرض النتاجئ.
جدول()1املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للقياسني (يبيل  -بعدي) واملتوسطات احلسابية املعدةل"
الهوية الوطنية " تةع ًا ملتغريي املموعة
القبيل
املموعة
ضابطة
جتريبية
املموع

املتوسط
احلسايب
2.46
2.50
2.48

الاحنراف
املعياري
0.10
0.09
0.10

الةعدي
املتوسط الاحنراف
املعياري
احلسايب
0.10
2.69
0.02
2.99
0.17
2.84

املتوسط
احلسايب اخلطأأ املعياري
املعدل
0.01
2.694
0.01
2.986
0.01
2.840

العدد
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 يظهر من اجلدول ( )3تةاين ًا ظاهر ًاي يف املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدةل
لق م الهوية الوطنية بسبب اخجالف فئات مجغري املموعة (جتريبية،ضابطة) ،ولةيان دلةل الفروق الإحصائية بني
املتوسطات احلسابية مت اس تخدا حتليل التةاين ا ألحادي املصاحب ( )ANCOVAواس تخراج جحم ا ألثر عن
طري يمية ( ،)Etaجدول( )4يوحض لكل.
جدول( )2نتاجئ حتليل التةاين املصاحب ( )ANCOVAللكشف عن الفروق بني املموعتني التنريبية والضابطة يف
القياس الةعدي بوجود القياس القبيل مصاحب ًا،ويياس جحم ا ألثر)(Eta
يمية(ف)

مصدر التةاين

مجموع املربعات

املموعة

1.349

درجات
احلرية
1.000

مجوسط
املربعات
1.349

274.996

الاخجةار القبيل
(املصاحب)

0.014

1.000

0.014

2.791

اخلطأأ

0.309

63.000

0.005

اللكي

534.045

66.000

اللكي املعدل

1.781

65.000

ادللةل
الإحصائية
0.000

جحم
ا ألثر()Eta
0.814

0.100

0.042

يظهر من اجلدول (:)4
وجود فروق لات دلةل اإحصائية ( )0.05 =αتعزى ملتغري املموعة حيث بلغت يمية ف ()274.996
وبدلةل اإحصائية ( ,)0.000واكنت الفروق لصاحل املموعة التنريبية ,حيث بلغ املتوسط احلسايب املعدل للمنموعة
التنريبية ( )2.986يف حني اكن املتوسط احلسايب املعدل للمنموعة الضابطة ( ،)2.694وبلغ جحم ا ألثر()Eta
( (0.814ويعود هذا ا ألثر لتوظيف ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء تدريس الرتبية الوطنية واملدنية يف تمنية الهوية
الوطنية دلى الطالةات عند املموعة التنريبية.
ويشري الةاحثان اإىل أأن فاعلية ا ألغاين يف تمنية الهوية الوطنية دلى الطالةات ،ويد يعود السبب يف لكل اإىل أأن
حمتوى ا ألغاين وا ألانش يد ال ي مت توظيفها يف هذه ادلراسة يتضمن الق م الوطنية ال ي تسعى ادلول واحلكومات عرب ا ألزمان
اخملتلفة اإىل اإكساهبا ألبناهئا بوسائل حمةةة وش يقة ومهنا ا ألغاين الوطنية ،فلو اس تعرضنا أأغنية خافق ًا يف املعايل واملُىن عريب
الظالل والس نا فهيي تتحدث أأن العمل جيب أأن يكون مرفوع ًا عالي ًا منمتي ًا لعروبته فوق جباة النساء والرجال ا ألشاوس،
حلن وارحتلن ،وتعلمهن بأأن عمل الةالد منسوج
ويُطلب من الطالةات أأن ُحب عمل بالدهن والاعزتاز والافجخار به أأيامن ّ
من هجاد ا ألبطال واحجدا املعارك ذلا فاإن ا ألغنية السابقة تكسب الطالةات يمية الرفعة واملد وتقدير اجلنود ورجال
ا ألمن اذلي يسهرون ابلليل والهنار لرفعة الةالد وحاميهتا واحملافظة علهيا واملسامهة يف تمنيهتا ،فبالعمل يزداد الوطن عز ًا
ومشوخ ًا ،وظل ال َعمل ا ألردين عىل ادلوا يعلو عىل ثرى ا ألردن شاهد ًا عىل مناس ةات الوطن ويعان سامئه وحيتضنه أأبنائه
مدافعني عنه بأأرواهحم ،فهو رمز ادلوةل الوطين وشعارها وهويهتا.
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وتتف هذه ادلراسة مع ما يشري اإليه لك من (عةد العزيز ،2002،وعيل ،2009،وشعشاعه )2002،اإىل أأن
ا ألغاين لها دور كةري يف تمنية الشعور حبب الوطن وتعمي الانامتء الوطين والتضحية من أأجةل والاعزتاز به ،كام تتف
هذه ادلراسة مع ما يشري اإليه لك من) )Musvoto,2009ودراسة (Mutemerewa, Chamisa, and
)Chambwera,2013ودراسة(التجاين ،)2013،ودراسة(عةاس)2013،ودراسة )(Yalcinkaya,2015ودراسة
YukRuk andاإىل أأن ل ألغاين وا ألشعار الوطنية لها دور يف بث الروح الوطنية
)Akarsu,2015
وتعكس الهوية الوطنية وحتسني معرفة الطالب بق م املواطنة والرتبية الوطنية ،ووس يةل لغرس الق م الوطنية.
تاكفؤ املموعات :ادلافعية
للتحق من تاكفؤ املموعات مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية ألداء الطلةة عىل مقياس
ادلافعية القبيل تةعا ملتغري املموعة (جتريبية ،ضابطة) ،ولةيان الفروق الإحصائية بني املتوسطات احلسابية مت اس تخدا
اخجةار "ت" ،واجلدول ( )5يوحض لكل.
جدول ( :)5املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واخجةار "ت" تةعا ملتغري املموعة عىل أأداء الطلةة عىل مقياس
ادلافعية القبيل

ادلافعية يبيل

املموعة

العدد

املتوسط
احلسايب

الاحنراف
املعياري

جتريبية

33

2.68

.116

ضابطة

33

2.66

.130

يمية
"ت"
.740

درجات احلرية ادللةل
الإحصائية
64

.462

يتبني من اجلدول ( )5عد وجود فروق لات دلةل اإحصائية ( )α=0.05تعزى اىل املموعة يف أأداء الطلةة
عىل مقياس ادلافعية القبيل ،وهذه النتيجة تشري اإىل تاكفؤ املموعات.
النتاجئ املتعلقة ابلفرضية الثانية :ل توجد فروق لات دلةل اإحصائية عند مس توى ادللةل ( )α≤0.05بني مجوسطات
أأداء الطلةة عىل مقياس ادلافعية تعزى لطريقة التدريس.
لخجةار هذه الفرضية مت اس تخراج املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدةل ألداء
الطلةة عىل مقياس ادلافعية أألةعدي تةعا ملتغري املموعة (جتريبية ،ضابطة) ،واس تخدا حتليل التةاين املصاحب
( )ANCOVAللكشف عن الفروق بني املموعتني التنريبية والضابطة يف القياس أألةعدي ،بوجود القياس القبيل
مكتغري مصاحب وفامي ييل عرض النتاجئ  ،واجلدول أأدانه توحض.
جدول ( :)6املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للقياسني (يبيل  -بعدي) واملتوسطات احلسابية املعدةل"
ادلافعية " تةع ًا ملتغريي املموعة
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القبيل

املموعة

املتوسط
احلسايب
اخلطأأ املعياري
املعدل

الةعدي

ضابطة

املتوسط
احلسايب
2.66

الاحنراف
املعياري
0.13

املتوسط
احلسايب
2.77

العدد

الاحنراف
املعياري
0.09

2.772

0.01

33

جتريبية

2.68

0.12

3.00

0.02

2.992

0.01

33

املموع

2.67

0.12

2.88

0.13

2.882

0.01

66

 يظهر من اجلدول ( )6تةاين ًا ظاهر ًاي يف املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدةل
لدلافعية بسبب اخجالف فئات مجغري املموعة (جتريبية،ضابطة) ،ولةيان دلةل الفروق الإحصائية بني املتوسطات
احلسابية مت اس تخدا حتليل التةاين ا ألحادي املصاحب ( )ANCOVAواس تخراج جحم ا ألثر عن طري يمية
( ،)Etaجدول ( )7يوحض لكل .
جدول ( :)7نتاجئ حتليل التةاين املصاحب ( )ANCOVAللكشف عن الفروق بني املموعتني التنريبية والضابطة
يف القياس الةعدي بوجود القياس القبيل مصاحب ًا ،ويياس جحم ا ألثر ()Eta
يمية(ف)

مصدر التةاين

مجموع املربعات

املموعة

0.791

درجات
احلرية
1.000

مجوسط
املربعات
0.791

326.254

الاخجةار القبيل
(املصاحب)

0.123

1.000

0.123

50.833

اخلطأأ

0.153

63.000

0.002

اللكي

549.355

66.000

اللكي املعدل

1.133

65.000

ادللةل
الإحصائية
0.000

جحم
ا ألثر()Eta
0.838

0.000

0.447

يظهر من اجلدول (:)7
وجود فروق لات دلةل اإحصائية ( )0.05 =αتعزى ملتغري املموعة حيث بلغت يمية ف ( )326.254وبدلةل
اإحصائية ( ,)0.000واكنت الفروق لصاحل املموعة التنريبية ,حيث بلغ املتوسط احلسايب املعدل للمنموعة التنريبية
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( )2.992يف حني اكن املتوسط احلسايب املعدل للمنموعة الضابطة ( ، )2.772وبلغ جحم ا ألثر( %83.8 )Etaويعود
هذا ا ألثر لفاعلية توظيف ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء تدريس الرتبية الوطنية واملدنية يف اإاثرة ادلافعية دلى الطلةة
عند املموعة التنريبية.
ويرى الةاحثان اإىل أأن التدريس من خالل ا ألغاين وا ألشعار الوطنية يعترب أأسلوب حمةب دلى الطالةات،
حيث جعل من مادة الرتبية الوطنية غري ممةل وجذبت من اهامت الطالةات ابملادة التعلميية وجتديد نشاطهن ،و أأّنا
أأدخلت اإىل يلوهبن املرح واملتعة والهبجة والرسور ،و أأاثرت من دافعيهتن حنو دروس الرتبية الوطنية واملدنية ،كام يعزى
السبب اإىل أأن التدريس من خالل ا ألغاين وا ألشعار الوطنية َّعل عىل كرس الروتني وامللل واملويف التعلميي التقليدي
مما زاد من اهامتهمن وحامسهن مبوضوع ادلروس كام زاد زادت من ثقهتن بأأنفسهن واندماهجن وكرس احلواجز بني بعضهن
الةعض والرغةة يف الإجناز خالل احلصة ،وهذا يتواف مع ما أأشار اإليه لك من اليت م( ،)2005و أأبو معال(،)2005
ويناوي( )2009اذلين بينوا أأن ا ألغاين الوطنية وا ألشعار تلعب دور همم يف جلب املتعة والهبجة والرسور للمتعلمني،
كام أأّنا تعترب وس يةل للتشوي من أأجل كسب املعرفة.
التوصيات
رضورة توظيف ا ألغاين وا ألشعار الوطنية مضن ا ألنشطة وحمتوى ادلرس وخصوصا يف املرحةل ا ألساس ية ادلنيا
ملا لها يف اإاثرة دافعية الطلةة حنو التعمل.
تدريب معلمي من يبل وزارة الرتبية والتعل م عىل كيفية توظيف ا ألغاين وا ألشعار الوطنية أأثناء تدريس مبحث الرتبية
الوطنية واملدنية.
توفري بيئة تعلميية مناس ةة لتطةي ا ألغاين وا ألشعار الوطنية.
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Zum Einfluss der letzten Finanzkrise auf die deutsche
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امللخص:

هزت ا ألزمة املالية ا ألخرية عا  2007أأسس النظا املايل الغريب .بد أأ ا ألمر لكه يف الولايت املتحدة ،عندما يامت الةنوك
ببيع يروض عقارية خضمة للعمالء اذلين مل يمتكنوا من سداد ديوّنم .مل يكن مجويعا أأن هذا من شأأنه أأن يؤدي اإىل أأزمة مالية يف مجيع
أأحناء العامل .عندما رضبت ا ألزمة املالية أأملانيا يف  30يوليو  ،2007اكن الةنك الصناعي ا ألملاين ،أأول حضية ل ألزمة ،بعد أأن يىض
س نوات يتعامل حبز من القروض العقارية املضمونة بشلك يسء يف الولايت املتحدة .يف أأعقاب ا ألزمة الايجصادية واملالية العاملية،
اّنار الايجصاد ا ألملاين يف ّناية عا  .2008يف ا ألشهر الثالثة ا ألخرية من العا نفسه ،انمكش الناجت احمليل الإجاميل  2.1يف املئة
عن الربع الثالث الساب  .وهكذا جسلت أأملانيا أأيوى اخنفاض يف الناجت الايجصادي مقارنة ابلربع ا ألخري منذ اإعادة التوحيد .وابملقارنة مع
الربع ا ألخري من عا  ،2007اخنفض الناجت الايجصادي بنس ةة  1.7يف املائة يف ّناية عا  .2008واّنار الايجصاد عىل جهبة
واسعة .اخنفضت الصادرات والاستامثرات يف أأملانيا بشلك ملحوظ .كام اكن اإنفاق املس هتكل أأيل بقليل مما اكن عليه يف الربع الثالث.
ابلإضافة اإىل لكل ،اكنت الرشاكت تنجج بشلك مزتايد بسبب اخنفاض اخملزوانت .من أأس ةاب الازمة تقدمي الةنوك يروضا عقارية كثرية
مع ائامتن منخفض .رفعت الةنوك أأسعار الفائدة عىل القروض .حيث حق املالكون واملستمثرون ومديرو الةنوك رحبًا خضام .مل يعد
املقرتضون يادرين عىل حتمل القروض .الةنوك حباجة اإىل اس تخدا الرهن العقاري .العديد من العقارات املعروضة للةيع يف نفس الويت
(ا ألسعار تنخفض) .الةنوك خترس املال وتفلس .ل توجد يروض لالستامثرات .اّنيار النظا املايل.
لكامت مفجاحية :الايجصاد ا ألملاين ،الازمة املالية ،الةنوك ،انكامش الناجت احمليل ،اّنيار النظا املايل ،الرهن العقاري
The last financial crisis of 2007 shook the foundations of the Western financial
system. It all started in the US, when banks had massively sold real estate loans to clients
who could never repay their debts. The real estate crisis came from the bad loans; hardly
anyone suspected that this would lead to a worldwide financial crisis. When the financial
crisis hit Germany on July 30, 2007, the German industrial bank IKB, was the first victim
of the crisis, having spent years in packages of badly secured real estate loans in the
United States. In the wake of the global economic and financial crisis, the German
economy collapsed at the end of 2008. To avoid national bankruptcy and to save the
financial system, they give funds for bankrupt banks in the form of state funding of 700
billion US dollar to enable economic investments. As well as purchase of bankrupt banks
by foreign banks (mainly from Asia) (rejection of the resulting further loss of US political /
financial power). In addition, in Germany: 35 billion euros as a cash injection for the
Munich real estate-financed Hypo Real Estate - of which 27 billion from the federal
government.
Key words: German economy, financial crisis, banks, contraction of GDP, collapse
of the financial system, mortgage.
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Zum Einfluss der letzten Finanzkrise auf die deutsche Wirtschaft von 2008
bis 2009
In diesem wissenschaftlichen Artikel befasse ich mich mit dem Thema: „Zum Einfluss
der letzten Finanzkrise auf die deutsche Wirtschaft von 2008 bis 2009“. Wenn man ein
starkes Industrieland sagt, denkt man direkt an Deutschland, trotz es zwei Weltkriege und
noch zwei Wirtschaftskrisen erlebte, zählt es heute zu den großen Volkswirtschaften der
Welt und zu den wichtigsten Industrienationen. Das Land konnte die Finanz- und
Wirtschaftskrise von 2008 offenbar besser verkraften als andere Länder, deshalb bin ich
seit langem von diesem Thema der Wirtschaft Deutschlands fasziniert. Diese vorliegende
Doktorarbeit soll an der Wurzel der globalen Finanzkrise, ihre Anfänge, ihre Ursachen,
ihre Entwicklungsschritte, sowie ihre Auswirkungen auf die Weltwirtschaft im
Allgemeinen und die deutsche Wirtschaft vor allem untersuchen.
Nach dem Ersten Weltkrieg und wegen der Zerstörung der Infrastruktur vieler Länder
in Europa florierten die amerikanischen Finanzmärkte, um die Bedürfnisse des
europäischen Marktes und der Welt zu befriedigen, es dauerte aber nicht lange, bis der
Finanzboom in eine Rezession durch Überangebot bei der Nachfrage überging. Die Welt
erlebt die große Depression aus den späten 20er Jahren. Etwas Ähnliches wird sich in
der zweiten Hälfte des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts wiederholt. Es begann
auch mit Amerika, wo der Immobilienmarkt zusammenbrach und einen
Finanzmarktcrash verursachte, der sich auf den Rest der Welt ausweitete, insbesondere in
der Eurozone. Bis 2009 sank der Welthandel auf 40 Prozent des jährlichen
Handelsvolumens, was historisch der größte Rückgang ist. Es gibt einfach kein Geld
mehr, das im Besitz von Kreditnehmern ist, um ihre Schulden an die Banken und
Institutionen zu zahlen, die sich von ihnen ausgeliehen haben und die wiederum nicht
diejenigen finden, die ihnen finanziert.1 In dieser wissenschaftlichen Arbeit befasse ich
mich mit der Wirtschaft Deutschlands und die letzte Finanzkrise. „Die globale Finanzkrise
wurde im Sommer 2007 durch das Platzen einer Vermögenspreisblase am USamerikanischen Immobilienmarkt ausgelöst. Risiken aus Immobilienkrediten waren
weltweit verteilt, da sie zuvor in neuartigen, komplexen Finanzprodukten gehandelt
wurden.“2 Diese weltweite Finanzkrise hat Deutschland besonders getroffen. Diese
Finanzkrise kostet Deutschland 187 Milliarden.3 Der 15. September 2008 heißt schwarzer
Montag, weil hier der Höhepunkt der Finanzkrise erreicht war. Die Finanzkrise fing in
Amerika an und verbreitete sich über die ganze Welt. Rund 500 Milliarden Euro setzte
die Bundesregierung für die Rettung deutscher Banken ein, gab aber nur einen kleinen
Teil davon wirklich aus.4
Mit dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers am 15. September
2008 erreicht die Finanzkrise ihren Höhepunkt; tausende Mitarbeiter und Angestellte

1

Vgl. https://www.sasapost.com/john-maynard-keynes/ Stand am 13/10/2017 um 08: 04
Thomas Vieten (2013): Bad-Bank-Konzepte zur Bewältigung von Finanzkrisen. Ein modelltheoretischer Vergleich. Dissertation
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Springer Gabler Verlag, Wiesbaden. ISBN: 978-3-658-02707-0. Seite:23
3
https://www.welt.de/wirtschaft/article114944193/Finanzkrise-kostet-Deutschland-187-Milliarden.html Stand am 13/10/2017 um 08: 04
4
https://www.welt.de/wirtschaft/article114944193/Finanzkrise-kostet-Deutschland-187-Milliarden.html Stand am 13/10/2017 um 08: 04
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müssen die viertgrößte Investmentbank der Welt verlassen. Die letzte Finanzkrise war die
schlimmste Krise seit dem Freitag von1929.1
Nachdem die Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 2008 Insolvenz
angemeldet hatte, waren die Ereignisse vorbei. Die Börsenwerte gingen weltweit zurück.
Zwei Tage später musste der Versicherungsriese AIG von der US-Bank mit 85 Milliarden
Dollar gerettet werden. Am 19. September kündigte die US-Regierung an, den
Finanzsektor mit 700 Milliarden Dollar zu unterstützen. In der letzten Septemberwoche
brach die größte US-Sparkasse Washington Mutual zusammen, und die Regierungen der
Benelux-Länder retteten die Finanzgruppe Fortis mit insgesamt 11,2 Milliarden Euro. Am
7. Oktober warnt der isländische Ministerpräsident vor einem Staatsbankrott und
übernimmt die Kontrolle über das Bankensystem. Die Insel im Atlantik konnte ihre
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen. Die Banken waren tief in den Strudel der
Finanzkrise gefallen. Am 13. Oktober 2008 hat die Bundesregierung eingreifen. Sie
entschied das teuerste Gesetz der deutschen Geschichte: mit einem Rettungsschirm für
die Banken, der fast 500 Milliarden betrug. Deutsches Sorgenkind war die Hypo Real
Estate, die immer mit Milliarden von Krediten geschützt war und Engagements vor dem
Untergang sichern konnte. Insgesamt hat der deutsche Staat 102 Milliarden Euro in die
Bank gepumpt, die schließlich verstaatlicht wurde.2
Bei der Finanzkrise war dies jedoch nicht der Fall: Ende 2008 war klar, dass
Deutschland, die USA und viele andere Industrieländer in eine Rezession, die größte
nach dem Zweiten Weltkrieg abgingen. Der Verbrauch weltweit, insbesondere in den
USA, ist stark zurückgegangen. Autos und andere Konsumgüter wurden nicht mehr
gekauft, die industrielle Produktion brach massiv ein. Da die deutsche Wirtschaft extrem
exportorientiert ist, traf sie besonders auf die Automobilindustrie und den Maschinenbau
hart. Mit Hilfe von Wirtschaftsprogrammen versuchen die Regierungen der Welt, die
Folgen der Wirtschaftskrise einzudämmen. Warum die Finanzkrise eine europäische
Währungskrise und damit eine Staatsschuldenkrise eingegangen ist, muss mit
grundlegenden strukturellen Problemen erklärt werden. Auf der einen Seite waren die
Zinssätze in der Währungsunion auf einem niedrigen Niveau. Dies ermöglichte auch
Ländern mit schwächeren Volkswirtschaften, Kapital zu guten Konditionen zu leihen. So
gelang es beispielsweise Griechenland und Portugal, Geld zu verdienen - und sie
mussten nur sehr wenig Zinsen zahlen. Sie liehen mehr Geld als ihre reale
Wirtschaftskraft tatsächlich erlaubt. Auf der anderen Seite brachte die Finanzkrise mit sich
bei den Finanzgebern ein erhöhtes Risikobewusstsein, diese Finanzgeber versuchen jetzt,
defensiver zu arbeiten. Das Kapital wurde eingefroren, die Bestandbedingungen wurden
verteidigt. Darüber hinaus wurden die Risiken, teilweise von Ratingagenturen, neu und
damit allgemein schlechte bewertet. Es wurde befürchtet, dass die Probleme
finanzschwächerer Länder auch andere europäische Länder betreffen könnten. Die
Immobilienkrise in den USA wurde von der EU für unproblematisch für die Eurozone
erklärt und staatliche Lösungen wurden für den Zusammenbruch des Bankensystems
gesucht, anstatt gemeinsame Lösungen zu finden. Die Staatsschulden fast aller
1

Vgl. Sabine Kaufmann/Matthias Bude (12.07.2017, 10:48): Finanzkrise 2008. URL: http://www.planetwissen.de/gesellschaft/wirtschaft/boerse/pwiefinanzkrise100.html stand am 07/10/2017 um 05:46.
2
Vgl. Sabine Kaufmann/Matthias Bude (12.07.2017, 10:48): Finanzkrise 2008. URL: http://www.planetwissen.de/gesellschaft/wirtschaft/boerse/pwiefinanzkrise100.html stand am 07/10/2017 um 05:46.
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europäischen Länder sind enorm gestiegen, um die nationalen und internationalen
Bankensysteme zu stabilisieren. Aufgrund der hohen Verschuldung vertrauten die
Gläubiger immer weniger Länder des Euroraums. Um das Vertrauen in den Euro als
Währung innerhalb der Eurozone wiederherzustellen und neue Kredite aufzunehmen,
versuchten die einzelnen Länder zunächst, den Gläubigern durch Sparbemühungen
einen positiven Kredit zu geben. Die Währungsunion selbst sollte die Kosten nicht tragen.
2010 wurde die Europäische Zentralbank (EZB) zum Gläubiger, die Euro-Partner zu
bürgen. Immer mehr Staaten sind Teil der Rolle des Schuldners geworden. Die EuroStaaten konnten Kredite beantragen, erhielten diese jedoch nur unter hohen
Einsparungen. Dafür übernimmt Troika die Kontrolle. Es handelt sich um ein
Dreiergespann, bestehend aus der Europäischen Kommission, der Europäischen
Zentralbank und dem Internationalen Währungsfond. Die Budgetprobleme der Staaten
in der Eurozone beinhalten jedoch unkontrollierbare Gefahren, die unklar machen, ob
die Sparanstrengungen der einzelnen Staaten und die Kredite der Geberländer und der
Kreditinstitute wirklich dazu beitragen, die Konjunktur zu stimulieren.1
Nach einer Analyse einiger Statistiken der deutschen Wirtschaft und einiger Artikel
der letzten Finanzkrise ab 2007, hat sich herausgestellt, dass diese Krise fast die ganze
Welt getroffen hat sogar das starke Industrieland Deutschland. Sie zählt heute als die
größte Herausforderung in der ganzen Welt in allen Gebieten vom Hypothekenmarkt
über Finanzmärkte und Banken bis hin zu den industriellen und produktiven Sektoren.
Dabei sollte gefragt werden:
1. Wie war die deutsche Wirtschaft vor dieser Krise?
2. Wie entstand die Finanzkrise ab 2007 und was waren die Ursachen?
3. Wie kam diese Krise nach Deutschland?
4. Wie beeinflusst diese Krise die deutsche Wirtschaft? Und was unterscheidet
sie von früheren Krisen?
5. Welche Maßnahmen ergreift die Bundesregierung für Finanzmärkte und
für die Wirtschaft?
6. Welche Wirtschaftspolitik verfolgt Deutschland um die Wirtschaftskrisen zu
vermeiden?
Diese Fragen lassen sich in der folgenden Hauptfrage zusammenfassen:
 Inwiefern beeinflusst die letzte Finanzkrise von 2007/08 die deutsche
Wirtschaft?
Um meine Kernfrage zu beantworten, gehe ich von der folgenden Arbeitshypothese
aus: Dank seiner Wirtschaftspolitik sowie der Stabilisierung seines Finanzsystems, stieg
Deutschland die letzte Finanzkrise ohne große Verluste über.
Aus dieser vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit hat sich ergeben, dass die
letzte Finanzkrise von 2007 die Grundlagen des westlichen Finanzsystems erschüttert hat.
Alles begann in den USA, als die Banken massiv Immobilienkredite verkauft hatten auch
an Kunden, die ihre Schulden niemals zurückzahlen konnten. Die Immobilienkrise ging
1
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aus den faulen Krediten hervor, kaum jemand ahnte, dass dies zu einer weltweiten
Finanzkrise führen würde. Als die Finanzkrise nach Deutschland am 30. Juli 2007 kam,
war eine Mittelstandbank, bzw. die deutsche Industriebank IKB das erste Opfer der Krise,
denn sie hatte seit Jahren in Paketen mit so schlecht besicherten Immobilienkrediten in
den Vereinigten Staaten investiert. IKB wurde mit Mitteln und mit Geldern der staatlichen
Förderbank KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), vom Bund und von anderen Banken
gerettet.
Im Sog der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise brach die deutsche Wirtschaft Ende
des Jahres 2008 zusammen. In den letzten drei Monaten desselben Jahres schrumpfte
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,1 Prozent gegenüber dem vorangegangenen dritten
Quartal. Damit verzeichnete Deutschland den stärksten Rückgang der Wirtschaftsleistung
im Vergleich zum letzten Quartal seit der Wiedervereinigung. Gegenüber dem letzten
Quartal 2007 ging die Wirtschaftsleistung Ende 2008 um 1,7 Prozent zurück. Die
Wirtschaft brach auf breiter Front ein. Die Exporte und Investitionen in Deutschland
gingen spürbar zurück. Die Konsumausgaben waren ebenfalls etwas niedriger als im
dritten Quartal. Darüber hinaus produzierten die Unternehmen aufgrund sinkender
Lagerbestände zunehmend.
Fassen wir die Entstehung und Folgen dieser Finanzkrise zusammen: Banken
verleihen viele Hypothekenkredite (Die Hypothek wird als Mittel zur Sicherung
langfristiger Finanzierung genutzt) mit geringer Kreditwürdigkeit (Kredite mit geringer
Eigenfinanzierung, für Personen mit geringen Sicherheiten). Banken steigern die
Zinssätze für Kredite. Eigentümer, Investoren und Manager der Bank machen Gewinn
(sie erhalten alle Einnahmen, die Bank hat als nur das Aktienkapital). Kreditnehmer
können sich die Kredite nicht mehr leisten. Banken müssen die Hypothek nutzen. Viele
Immobilien sind gleichzeitig zu verkaufen (Preise fallen). Banken verlieren Geld und
gehen in Konkurs. Es gibt keine Kredite für Investitionen. Zahlungsmittel und
Tauschpartner (Liquidität) fehlen. Zusammenbruch des Finanzsystems. USA sowie
Deutschland sollten diese Finanzkrise bewältigen und überwinden, deshalb ergriffen sie
viele Gegenmaßnahmen, z.B. in den Vereinigten Staaten: Um Staatsbankrott zu
vermeiden und um das Finanzsystem zu retten gibt man Kapital für bankrotte Banken in
Form von staatlicher Finanzierung von 700 Milliarden US-Dollar um konjunkturelle
Investitionen zu ermöglichen. Sowie Kauf von bankrotten Banken durch ausländische
Banken (hauptsächlich aus Asien). Und in Deutschland: 35 Milliarden Euro als
Geldspritze für den Münchner Immobilienfinanzierter Hypo Real Estate - davon 27
Milliarden vom Bund.
Wegen der Finanzkrise hat sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft im Jahre
2008 fast halbiert. Das Bruttoinlandsprodukt stieg 2008 nur um 1,3 Prozent. Und dieses
Wachstum ist hauptsächlich auf den Jahresbeginn zurückzuführen. Seitdem ist es
schlimmer geworden. Die deutsche Wirtschaft ist im Jahre 2008 im Vergleich zum
Vorjahr um 1,3 Prozent gestiegen. Noch ein Plus von 2,5 Prozent hatte es im Jahre 2007
gegeben, sogar von 3% im Jahre 2006. Die deutsche Wirtschaft befindet sich seit dem
Frühjahr in einer Rezession, denn die Exporte zusammenbrechen und die Unternehmen
investieren weniger. Die Wirtschaft Deutschlands hatte im ersten Quartal 2008 real um
1,5% zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank von April bis Juni 2008 um 0,4%
und real um 0,5% im dritten Quartal. Deutschland hat die Wirtschafts-und Finanzkrise
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vollständig getroffen. In den letzten drei Monaten 2008 ist das BIP um 1,5 bis 2,0 Prozent
gesunken. Das Finanzierungsminus betrug im Jahre 2008 rund 1,59 Milliarden Euro. Im
Jahre 2008 betrug das Staatsdefizit der Bundesrepublik 0,1 Prozent des BIP nach minus
0,2 Prozent im Vorjahr.
Der Export wuchs 2008 nur um 3,9 Prozent. Im Jahr 2007 lag das Exportwachstum
noch bei 7,5 Prozent. Seit Herbst dieses Jahres befindet sich Deutschland wie immer in
einer Rezession, weil die Wirtschaftsleistung zwei Quartale in Folge geschrumpft ist. Der
private Verbrauch konnte auch die deutsche Wirtschaft nicht stabilisieren. Weil trotzt
Lohnerhöhungen und der Rekordbeschäftigung im Vorjahr gaben die Menschen nicht
mehr Geld aus als in den Jahren zuvor. Der private Verbrauch stagnierte demnach bei
null Prozent. Immerhin: Im Jahr 2007 war der Konsum noch um 0,4 Prozent
geschrumpft. Für das Jahr 2009 gab es wegen der dramatischen Wirtschaftslage einen
Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung.
Das Krisenjahr 2009 hinterließ tiefe Spuren in der deutschen Wirtschaft: Mit einem
Minus von 5 Prozent bricht die Wirtschaft stärker ein als je zuvor seit dem Zweiten
Weltkrieg. Erst kam die Krise, dann der große Crash: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte
2009 so hart wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Der wichtigste Indikator der
deutschen Wirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt (BIP), brach um 5 Prozent ein. Zum
Vergleich: Im Jahr 2008 ist die Summe aller in Deutschland produzierten Güter und
Dienstleistungen um 1,3 Prozent gestiegen. Im Jahre 2007 betrug das Plus um 2,5
Prozent.
Das Finanzierungsdefizit der Regierung betrug um 77,2 Milliarden Euro oder 3,2
Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Im Jahr 2008 waren es aufgrund der relativ guten
Einnahmesituation von Bund, Ländern, Kommunen und Sozialversicherungen nur 1,05
Milliarden Euro. Die Rezession im Jahr 2009 fiel mehr als fünfmal so tief wie der
schlimmste Zusammenbruch im Jahr 1975 nach der Ölkrise. Zu diesem Zeitpunkt war ein
Verlust von 0,9 Prozent zu verzeichnen. Die deutsche Wirtschaft wuchs 2008 um 1,3
Prozent, ein Jahr zuvor um 2,5 Prozent. Das Ende der Rezession war bereits im Sommer
angekündigt: Im zweiten Quartal wuchs die deutsche Wirtschaft erstmals seit Anfang
2008 um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Dank der staatlichen
Konjunkturprogramme und einer Wiederaufnahme der Exporte erzielten die starken
Investitionen im dritten Quartal ein Wachstum des realen BIP um 0,7 Prozent. Obwohl
die deutsche Wirtschaft damit die Rezession überwunden hat, stagnierte die Wirtschaft im
vierten Quartal. Nach vorläufigen Schätzungen des Statistischen Bundesamtes hat sich
das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den letzten drei Monaten des Jahres gegenüber
dem Vorquartal nicht verändert. Im ersten Quartal 2009 war ein Rückgang von 3,5
Prozent gegenüber dem Vorquartal zu verzeichnen - insbesondere, weil der Crash bzw.
der Absturz das ganze Jahr nicht verhindern konnte. Im Jahr 2009 stiegen die
Konsumausgaben der Bürger um 0,4 Prozent. Die Konsumausgaben der Regierung
stiegen um 2,7 Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen der Unternehmen gingen um 20
Prozent zurück. Bauinvestitionen sanken um 0,7 Prozent. Die Exporte gingen um 14,7
Prozent zurück, die Importe gingen um 8,9 Prozent zurück. Vorübergehende Einbrüche
der deutschen Wirtschaftsleistung haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder
stattgefunden. Die Bundesrepublik musste jedoch noch nie so einen starken Rückgang
wie 2009 hinnehmen.
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Heute erlebt Deutschland ein Wirtschaftswunder, und man weißt, dass dies nicht neu
ist. Das erste Wunder wurde nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht und mit anhaltenden
Erfolgen und hohen Zahlen setzt Deutschland den Weg des Wunders fort. Der Grund für
diesen Erfolg liegt in dem System der sozialen Marktwirtschaft, das vom Kanzler
Bismarck, im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Dieses System erlaubt einerseits die von
der kapitalistischen Wirtschaft befürworteten Wettbewerbsregeln, andererseits erlaubt es
dem Staat, Anpassungen und Eingriffe vorzunehmen, um einen ehrlichen Wettbewerb
und ein soziales Gleichgewicht im Land zu gewährleisten, was der Regierung Flexibilität
bei der Bewältigung der Krisenzeit gibt. Der Erfolg der Wirtschaftspolitik ist auf
Wirtschaftsreformen der ehemaligen Regierung von Bundeskanzler Gerhard Schröder
zurückzuführen, einschließlich der Schaffung eines Niedriglohnsektors und der Schaffung
flexiblerer Märkte, die viele Arbeitsplätze schaffen, jedoch einige mit niedrigen Löhnen.
Zum Erfolg der deutschen Wirtschaft trägt auch die ständige Aus- und Weiterbildung
von Fachkompetenzen bei: Etwa 100.000 Ingenieure und Fachkräfte der
Naturwissenschaften am Arbeitsmarkt kommen von mehr als 200 deutschen
Universitäten und technischen Instituten in ganz Deutschland. Das Bildungssystem in
Deutschland, das die theoretischen und praktischen Aspekte integriert, darf nicht
übersehen werden, wodurch sichergestellt wird, dass der Student und der Ingenieur allen
Bereichen beherrscht werden können. Der Arbeitsmarkt wird also Generationen von
Spezialkompetenzen erhalten.
Die Zahl der spezialisierten Unternehmen in Deutschland mit mehr als 500
Mitarbeitern beträgt etwa 3 Millionen oder 99 Prozent der Gesamtzahl des Landes. Die
meisten von ihnen werden seit Generationen von Familien geführt. Diese Art von
Unternehmen stärkte den Industriesektor in Deutschland und erhöhte seinen Beitrag zum
BIP auf 26%. Die Familie besitzt das Unternehmen und bringt ihre Aktien nicht wie in
anderen kapitalistischen Ländern an die Börse, und diese Art von Unternehmen spielt
eine Schlüsselrolle im Leben ihrer Eigentümer, was ihr Überleben ihren Markterfolg
sichert.
Auf der anderen Seite haben aufeinanderfolgende deutsche Regierungen die
Bedeutung von Entwicklung und Forschung und die Zuteilung eines großen Budgets
dafür erkannt, da die Regierung rund 70 Milliarden Euro bereitgestellt hat, ein großes
Budget, das größer als das der europäischen Länder ist, um den Erfolg deutscher
Unternehmen aufrechtzuerhalten, der mit der Entwicklung fortschrittlicher Technologien
verbunden, besonders wenn das Land an natürlichen Ressourcen fehlt. Im harten
Wettbewerb mit den übrigen Wettbewerbsprodukten auf den Weltmärkten, die
insbesondere in asiatischen Ländern mit niedrigen Lohnkosten hergestellt werden, bieten
deutsche Unternehmen nicht nur qualitativ hochwertiges Produkt an, sondern bieten
auch eine Liste von Dienstleistungen an, die mit dem Produkt, der Installation und der
Wiedereingliederung von Arbeitskräften sowie der Allokation zusammenhängen Ein 24Stunden-Reparaturschalter, Garantie und andere produktbezogene Dienstleistungen.
Ein weiterer Faktor ist die Infrastruktur für die deutsche Wirtschaft: In Bezug auf
Informationen, Energie, Straßen und Verkehr verfügt das Land über die beste
Infrastruktur der Welt sowie über die einzigartige geografische Lage, die innerhalb eines
Tages Zugang zu allen anderen Regionen Europas bietet. Deutschland hat in den letzten
Jahren Hunderttausende von Flüchtlingen aus Syrien und anderen Ländern erhalten, die
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dank der verfolgten Politik der Regierung in die Gesellschaft integrieren konnten, indem
sie die lokale Wirtschaft unterstützt und die Wachstumsraten erhöht.
Im Jahre 2019 hat man Angst vor einer Wiederholung der Finanzkrise in der
Eurozone bzw. vor einer Rezession der US-Wirtschaft aufgrund höherer Zinsen,
niedrigerer Steuereinnahmen und eines Rückgangs der chinesischen Wirtschaft aufgrund
des Handelskrieges mit den USA pessimistischer zu sein.
Literaturverzeichnis:
1. Ottnad, Adrian. Wahl, Stefanie, Grünewald, Reinhard. (1995): Risse
im Fundament; die deutsche Wirtschaft bis 2005. Institut für Wirtschaft und
Gesellschaft Bonn e.Y. ISBN-13: 978-3-540-60302-3. Springer-Verlag
Berlin Heidelberg.
2. Brink, Alfred. Ernst-Auch Ursula, Faber, Manfred. Hesse, Jürgen.
(2008): Berufs- und Karriere- Planer Technik 2008/2009. 10. Auflage.
Gabler / GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. ISBN 978-3-8349-0769-1.
3. Salomon, Alice (1926): Die deutsche Volksgemeinschaft; Wirtschaft,
Staat, soziales Leben. Zweite Auflage. Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH. ISBN 978-3-663-15555-3.
4. Pfingsten, Andreas (Hrsg.) (2012): Ursachen und Konsequenzen der
Finanzkrise. Münsteraner Bankentage 2009. 1. Auflage. Gabler Verlag/
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. ISBN 978-3-8349-3549-6.
5. Dombret, Andreas (2012): Ursachen und Konsequenzen der
Finanzkrise. 1. Auflage. Gabler Verlag, Springer Fachmedien Wiesbaden
GmbH.
6. Wirsching, Andreas (2001): Deutsche Geschichte im 20.
Jahrhundert. Beck’sche Reihe – Wissen 2165. C.H. Beck Verlag. München,
Deutschland.
7. Berg, Bernd (2009): Finanzkrisen und Hedgefonds; Finanzmagier
oder Krisenauslöser? 1. Auflage. Gabler | GWV Fachverlage GmbH,
Wiesbaden. ISBN 978-3-8349-1551-1.
8. Reimann, Brigitte (3/2006): Kurznachrichten. Wirtschaft und Statistik
2006. Herausgeber Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. Bestellnummer:
1010200-06103-1 – ISSN 1619-2907.
9. Hott, Christian (Juni 2012): Finanzkrisen. Eine portfoliotheoretische
Betrachtung von Herdenverhalten und Ansteckungseffekten als Ursachen
von Finanzkrisen. Dissertationsschrift. Fakultät Wirtschaftswissenschaften
der Technischen Universität Dresden.
10.
Gaul, Claus-Martin (2008): Konjunkturprogramme in der
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland: Einordnung und Bewertung
der Globalsteuerung von 1967 bis 1982. Wissenschaftliche Dienste des
Deutschen Bundestages. Info-Brief WD 5 - 3010 - 009/09. Abschluss der
Arbeit: 22.01.2009.
11.
Müller, Dirk (2009): Crashkurs; Weltwirtschaftskrise oder
Jahrhundertchance? Wie Sie das Beste aus Ihrem Geld machen? Droemer
Verlag, München. ISBN: 978-3-426-55465-4.
12.
Koch, Eckart (2014): Globalisierung: Wirtschaft und Politik;
Chancen – Risiken – Antworten. Springer Gabler/ Springer Fachmedien

. برلين _ألمانيا.المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

Zum Einfluss der letzten Finanzkrise auf die deutsche....... Dr. NEHAL Yamina
Wiesbaden. ISBN 978-3-658-02955-5.
13.
El Korso Kamal (2007) : l’art de mener des négociations
commerciales. Revue LAROS no: 6 sept 2007. ISSN: 1112 5373. Dépot
légal: 3317-2004.
Bartsch, Elga. Diekmann, Berend (01/2006): Deutschlands
Chancen im Handel mit Dienstleistungen. In Wirtschaftsdienst. Springer
Verlag.
15.
Illing, Falk (2013): Deutschland in der Finanzkrise;
Chronologie der deutschen Wirtschaftspolitik 2007-2012. Springer
Fachmedien Wiesbaden. ISBN 978-3-531-19824-8
16.
Illing, Falk (2013): Die Euro-Krise; Analyse der europäischen
Strukturkrise. Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN 978-3-658-02451-2.
17.
Illing, Falk (2014): Vollkasko-Ökonomie; Angriff auf die
Marktwirtschaft? Springer VS. Fachmedien Wiesbaden. ISBN 978-3-65803667-6.
18.
Pilz, Frank Ortwein, Heike (2008): Das politische System
Deutschlands.
Systemintegrierende Einführung in das Regierungs,Wirtschafts- und Sozialsystem. 4., vollständig überarbeitete Auflage.
Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH. München. ISBN 978-3-48658564-3.
19.
Schäffler, Frank (2015): Nicht mit unserem Geld; Die Krise
unseres Geldsystems und die Folgen für uns alle. 2. Auflage. Springer
Fachmedien Wiesbaden. München. ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-386248-661-8.
20.
Breyer, Friedrich. Buchholz, Wolfgang (2007): Ökonomie des
Sozialstaats. Springer-Verlag Berlin Heidelberg ISBN-10 3-540-40939-4.
21.
Schneider, Friedrich (2004): Arbeit im Schatten. Wo
Deutschlands Wirtschaft wirklich wächst. 1. Auflage. Betriebswirtschaftlicher
Verlag Dr. Th. Gabler /GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden. ISBN-13:
978-3-409-12711-0.
22.
Schaal, Gary. Lemke, Matthias. Ritzi, Claudia (Hrsg.) (2014):
Die Ökonomisierung der Politik in Deutschland. Eine vergleichende
Politikfeldanalyse. Springer VS, Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN
978-3-658-02619-6.
23.
Seel, Gennadij (2013): Das Liquiditätsrisiko der Banken in
der Finanzkrise; Künftige Regulierungsvorschriften und ihre Auswirkungen.
Springer Gabler Verlag, Wiesbaden. ISBN 978-3-658-00805-5.
24.
Seel, Gennadij (2014). Das Emissionsverhalten von
Pfandbriefbanken. Eine Analyse der Auswirkungen von Krisen und
künftigen Regularien. Springer Gabler/ Springer Fachmedien Wiesbaden.
ISBN 978-3-658-05278-2.
25.
Sauerbrey, Gerhard (1995): Produktion ohne Zukunft?
Überlebensstrategien für die deutsche Wirtschaft. Gabler Wiesbaden. ISBN\3: 978-3-322-84673-0.
26.
Leptin, Gert (1980): Deutsche Wirtschaft nach 1945. Ein OstWest-Vergleich. Leske Verlag + Budrich GmbH, Opladen. ISBN 978-3-

14.

. برلين _ألمانيا.المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

Zum Einfluss der letzten Finanzkrise auf die deutsche....... Dr. NEHAL Yamina
322-95464-0.

27.
Pilarsky, Günter (2014): Wirtschaft am Rohstofftropf. Der
Kampf um die wichtigsten mineralischen Ressourcen. Springer Gabler /
Springer Fachmedien Wiesbaden. ISBN 978-3-658-00362-3.
28.
Hannich,
Güntner
(2002):
Börsenkrach
und
Weltwirtschaftskrise. Der Weg in den Dritten Weltkrieg. Jochen Kopp
Verlag, Graf-Wolfegg-Str. 71, D -72108 Rottenburg. ISBN 3-930219-34-4.
29.
Hans
Peter
Grüner
(2006):
Wirtschaftspolitik.
Allokationstheoretische Grundlagen und politisch- ökonomische Analyse.
Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Springer- Verlag Berlin
Heidelberg, Germany. ISBN- 3-540-41799-0 1.
30.
Jürgen Bieling, Hans. Haas, Tobias. Lux, Julia (2013): Die
Internationale Politische Ökonomie nach der Weltfinanzkrise. Theoretische,
geopolitische und politikfeldspezifische Implikationen. Sonderheft der
Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik. Sonderheft 5/2013.
Supplement 1/ 2013. Springer VS/Springer Fachmedien Wiesbaden. ISSN
1866-2188.
Internetquellen:
1. https://www.sasapost.com/john-maynard-keynes/ Stand am
13/10/2017 um 08: 04
2. Thomas Vieten (2013): Bad-Bank-Konzepte zur Bewältigung von
Finanzkrisen. Ein modelltheoretischer Vergleich. Dissertation HeinrichHeine-Universität Düsseldorf. Springer Gabler Verlag, Wiesbaden. ISBN:
978-3-658-02707-0. Seite:23
3. https://www.welt.de/wirtschaft/article114944193/Finanzkrise-kostetDeutschland-187-Milliarden.html Stand am 13/10/2017 um 08: 04
4. https://www.welt.de/wirtschaft/article114944193/Finanzkrise-kostetDeutschland-187-Milliarden.html Stand am 13/10/2017 um 08: 04
5. Sabine Kaufmann/Matthias Bude (12.07.2017, 10:48): Finanzkrise
2008. URL: http://www.planetwissen.de/gesellschaft/wirtschaft/boerse/pwiefinanzkrise100.html stand am
07/10/2017 um 05:46.

. برلين _ألمانيا.المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية

املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية واالقتصادية
إنّ اآلراء واألفكار اليت حيملها املؤلف
ال حتمِل بالضّرورة وجهة نظر
املركز الدميقراطي العربي

منشورات
املركز الدميقراطي العربي للدراسات االسرتاتيجية والسياسية
واالقتصادية برلني  -أملانيا
Germany
Berlin 10315 Gensinger Str: 112
Tel: 0049-Code Germany
58228345 -131
10811212 -131
29851112 -131
mobiltelefon : 00491742783717
E-mail: info@democraticac.de
P.hD candidate: Ammar Sharaan
Chairman ” Democratic German Center

2020

