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 :أواًل: اإلجراءات املنهجية الشكلية
  العلمية، واجلامعة اليت تتضمن الورقة األوىل من الدراسة عنواهنا، االسم الكامل للباحث ودرجته

ينتمي اليها ابلّلغة العربّية والّلغة االجنليزيّة، والربيد االلكرتوين للباحث. وملّخص للّدراسة يف حدود 
 .بلغة املقال وابللغة اإلجنليزية والكلمات املفتاحّية بعد امللّخص 01كلمة حجم   051

 املقررين للتقييم األويل قبل إجراءات  لن يتم قبول أي خمطوط بشكل رمسي إال بعد عرضه على جلنة
 التحكيم.

 ختضع البحوث للتحكيم حسب األصول العلمية املتبعة. 
  البحوث العلمية األصيلة للباحثني يف التخصصات اإلنسانية، مكتوبة ابللغة العربية  توازنتنشر جملة

 أو الفرنسية.أو اإلجنليزية 
  أو قدم للنشر يف أي مكان آخر را منشو أال يكون املقدم للمجلة يشرتط يف البحث. 
 وأن يرفق يف التعهد اسم الباحث أو الباحث إرفاق تعهٍد عند إرسال البحث للنشر،  جيب على

 الباحثني ورتبهم البحثية.
  املفتاحيةعنوان البحث واسم الباحث أو الباحثني، وامللخص، والكلمات  املخطوطأن يتضمن 

 .واملراجع، وامش، واهلوالعرض)واملقدمة، والنتائج، 
  يكتب ملخص ابللغة العربية وآخر ابإلجنليزية. 
  وكلمات  ،ابللغة العربية بعد امللخص ابللغة العربية الكلمات املفتاحية )الدالة(تكتب

 اإلجنليزية.الجنليزية بعد امللخص ابللغة مفتااحيةاب
 ة.ويشار إليها برمز النجماملالحظات اهلامشية يف صفحات البحث.  يقلل من 
 ن يكون البحث مطبوعًا ابستخدام برانمجأ Word وفقا للنموذج املوجود يف تعليمات النشر ،  ،

 (.pdfولن يتم الرد على البحوث املرسلة بصيغة )
  يتعّهد الباحث بعدم تقدمي البحث للنّشر ألية جهة أخرى، بعد إقرار نشره يف جملة توازن، إاّل بعد

 ابعتباره من احلقوق الفكرية اخلاصة ابجمللة. حترير اجملّلةاحلصول على إذن كتايب من رئيس 
 ال حيق ألي ابحث بعد إرسال تقييد استالم البحث نشره إال بعد إعالن اجمللة اعتذارها عن النشر. 
 تحكيم، والتصحيحات املطلوبة.جيب على الباحث االلتزام بقرارات ال 
 أن يتبع الباحث طريقة توثيق APA  وهي (American psychological   

Association) أبن يستويف البحث املراجع العلمية الكافية والدراسات السابقة، والتوصيات
 .واملقرتحات واالقتباسات

 تقّدم األحباث مكتوبة بربانمج Word  خبط Traditionnel Arabic  دون  01حجم
 .تضخيم
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  مع التضخيم 01تكتب العناوين الرئيسّية والفرعّية للفقرات حبجم. 
  سم على اجتهات الّصفحة األربعة 1تكون اهلوامش مبساحة. 
  تدرج الّرسوم البيانّية واألشكال التوضيحّية يف املقال، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحّية

 .أسفلها
 ترقم اجلداول ترتقيماً متسلساًل وتكتب عناوينها أعالها واملالحظات التوضيحّية أسفلها. 
 يلتزم الباحث بعملية التوثيق وان يقدر جهود األخرين ابإلشارة ملصدر املعلومات ألمهية  جيب أن

 .ذلك يف قبول حبثه من خالل النتائج السليمة املبنية على مقدمات أخالقية وحبثية سليمة
 جيب أن يكون البحث وفقا لشروط النقل واالقتباس ثراي مبعارفه اجلديدة ومنظما هلا يف أنساق نظرية 

 .ومنهجية جدلية تفتح أفاق البحث وتسهم يف تراكم املعرفة العلمية والنظرية واملنهجية
  جيب اتباع األمانة العلمية يف عملية التوثيق ومجع البياانت واملعلومات كاملة عن املصدر لضمان

 .مصداقية لبحث وأمانته
 طريقة التوثيق:

  ساس اسم الشهرة أو االسم األخري للمؤلف/للمؤلفني وسنة أعلى  يف املنتيشار اىل املصادر العربية
  ،  (11، ص1102))اهلامشي، النشر وتوضع بني قوسني، مثالً 

)ALHASHIMI ,2019, P22) 
 (11، ص1102اهلامشي، األمني، ) ويف حال االشرتاك الثنائي يف البحث يكتب: 

)ALHASHIMI & ALAMEEN ,2019, P22) 
 (11، ص1102)اهلامشي وآخرون، إذا كان أكثر من ثالثة يكتب: 

)ALHASHIMI  et al, 2019, P22) 
 1102)اهلامشي، املؤلف، عنوان املقال، السنة، املوقع هكذا ” إذا كان املصدر إلكرتونيا يكتب ،

 األزمة املنهجية(
 بوليس آخرها مثاًل: وليس أسفل الصفحة إلكرتونيا،  تكتب اهلوامش يف منت الكتاب بني قوسني 

إن التعليم من العلوم البنوية للحضارات اإلنسانية وهو األساس املتني لنهضة العقالنية 
، 1102اهلامشي،  التعليم واحلضارة، املعرفية واألخالق االجتماعية، وبه تتقدم األمم )

 (.01ص
  ،كتابة قائمة املراجع تتبع التايل: االسم العائلي، االسم الشخصي. سنة النشر. عنوان الكتاب

(. احملددات السياسية واسرتاتيجية 1102اهلامشي، مجال حممد، )املكان، دار النشر والتوزيع كالتايل: 
 .العالقات الدولية، القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع

 لرتقيم الفاصلة والنقطة تلتصق ابلكلمة دون وضع فواصل بينهمايلتزم الباحث أساسيات ا. 
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 والعربية ),(، جيب التفريق بني كتابة الفاصلة يف اللغة الالتينية،((،. 
 ابلكلمة مباشرة دون فصل)و(  يلتصق حرف العطف. 
  دون تلوين أو خطوط عريضة أو وضع صور رمزية أو صورة املؤلفهو يرسل النص كما. 
  (.1، 3.،1.،0املراجع آخر الصفحة ابلرتقيم العددي )جيب ترقيم....، 
 .جيب أن يكون الرتقيم للمراجع أو قائمة املصادر أجبداي 
  أن يرتب عنوان البحث  ابللغة العربية أوال ويليه الرتمجة ابللغة اإلجنليزية، مث اسم الباحث ابللغة العربية

 تبته  العلمية ابللغة اإلجنليزية.ورتبته األكادميية مث امسه ابللغة اإلجنليزية ور 
  )أن يكتب مصطلح  امللخص واملقدمة  هبذه الطريقة )امللخص، املقدمة( وليس )ملخص، مقدمة

 ويسري ذلك الرتمجة ابالجنليزية.
  ،...عند تقسيم حماور الدراسة يف العرض واملناقشة جيب تقسيم حماور البحث أو عناوينه إىل )أواًل

( وليس ابتباع الطريقة املدرسية املعتمدة اليت تقوم بتقسيم الدراسة اىل مباحث اثنيا...، اثلثا...،
 ، ...(.1، 0ومطالب، كما ال يعتمد التقسيم الطريقة القائمة على الرتقيم الرقمي)

 ربط الفقرات يف سياق الفكرة وعدم فصلها أو اإلكثار منها ويستثىن عند الضرورة. 
 وامش للعربية من اليمني وللحروف الالتينية من اليسارضبط اجتاه الكتابة يف املنت واهل. 
  للمجّلة احلق أن تطلب من الباحث احلذف وإعادة صياغة حبثه، أو أي جزء منه مبا يتناسب مع

 .منهجية اجملّلة
  ال تتحمل اجمللة أي مسؤولية عن اآلراء والبحوث الواردة فيها وال يعرب عن سياستها كما أهنا ليست

 .أية سرقات علميةمسؤولة أن 
 

 :اثنيا: اإلجراءات العامة
  أن يكون البحث قد كتب جمللة توازن وأال يكون قد أرسل جمللة قبلها أو نشر كاًل أو منه شيئا أو ما

يشبهه يف أية وسيلة نشر ورقية أو الكرتونية أو قدم يف أحد املؤمترات العلمية أو أبية طرق من الطرق 
 .ده للمجلةاليت تنفي عنه خصوصية إعدا

 أن يرفق البحث بصورة من الوثيقة الشخصية وصورة من املؤهل والسرية ذاتية(CV)   ابللغة العربية
 .ابلرتمجة العربيةوجيب أن ترفق أي سرية بلغات أخرى 

 أن يكتب عنوان البحث ابللغة العربية واإلجنليزية. 
  واالجنليزيةأن يكتب اسم الباحث أو الباحثني ابللغتني العربية. 
  والكتاابت  ، واألمهيةأن حيدد إشكاليات البحث واملشكلة الرئيسية وفرضياهتا ومناهجها والغاية

بصيغة مقوالت تدرج يف املقدمة وال تكون قائمة على الطريقة التدريسية املتبعة السابقة من الدراسة 
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وآليات البحث والوصف والتحليل واملفاهيم الرئيسية وأنساهبا يف أطروحات املاجستري والدكتوراه 
واالستنتاجات اجلزئية الرتاكمية والنتائج الكلية وأن يرفق البحث بقائمة النقول وفق تقسيماهتا إىل 

احلديثة “الكتب اليت هلا اعتبارات مقدسة كالكتب الدينية والتارخيية واألصولية، املصادر “)املراجع 
 .ا األجنبيةواملعاصرة، مث املرتمجة، فاملصادر بلغاهت

 أن يتقيد الباحث بالئحة التوثيق وفقاً الختيارات اجمللة واليت يقوم عليها املركز. 
  تنشر اجمللة املراجعات النقدية للكتب احلديثة واملهمة اليت تتناول بعضا من اهتمامها أبية لغة أجنبية

 .كلمة وختضع هذه املراجعة لقواعد التحكيم  3511مبا ال يزيد عن 
 لة الكتاابت اليت تتعلق ابملناهج والنظرايت واإلقرتاابت واملناقشات أو األفكار اجلديدة وفقًا تنشر اجمل

 لقواعد التحكيم
 تنشر اجمللة الكتاابت احلضارية واإلنسانية والتعليمية. 
  ال تقبل األشكال والرسوم واجلداول اليت ترسل صورًا دون وضعها األصلي املخصص للمجلة وأن

 .(Word)  أو وورد (Excel)لتكون حبسب اكس
  تنشر اجمللة البحوث وفقًا ملضموهنا وفائدهتا ومنهاجيتها وال أتخذ بعني االعتبار مكانة الباحث

 .االجتماعية والسياسية واألكادميية والسرية الذاتية
 العربية تتبىن اجمللة نشر البحوث ابللغتني الفرنسية واإلجنليزية مع إرفاق ملخص مستويف املعايري ابللغة. 
 تتبىن اجمللة نشر البحوث العلمية أبحد اللغات الثالث أو هبا مجيعا. 
 
 ا: اإلجراءات البحثيةلثاث
  أن يتبع املؤلف األصول العلمية املتعارف عليها يف إعداد وكتابة البحوث فيما يتعلق إبحالة املعلومات

 .والتهميشإىل مصادرها وتوثيق االقتباس واألمانة العلمية يف النقل 
 أن يكون املقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية واملطبعية قدر اإلمكان. 
  أن تلتزم الدراسات امليدانية ابملنهجية املعروفة يف عرض املشكلة، واخلطوات املنهجية، واملوضوعية

 .وعرض النتائج ومناقشتهاوالتثبت، وما يتعلق ابملنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية 
 

 والنشر رابعاً: إجراءات التحكيم
 يستقبل القسم املتخصص املادة املرسلة للنشر ويُعلم كاتبها يف غضون مخسة أايم من استالم املادة. 
  تفرز اللجنة العلمية يف كل قسم من األقسام املتخصصة ابملركز الدراسات والكتب القابلة للتحكيم

 .األوليةبعد قراءهتا 
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  خيضع كل حبث لعملية حتكيم سرية يقوم به أحد احملكمني املختصني ابملوضوع البحثي، ومن ذوي
اخلربة العلمية واملعتمد يف جلان التحكيم للمركز، مث يقدم اقرتاحاته وتوصياته مع املخطوطة إىل حمكم 

ير اجمللة للنظر واملوافقة آخر ال يقل عنه درجة وخربة وعلمًا وختصصاً، ومن مث تعاد إىل مدير حتر 
 .النهائية ويكون هو املرجح يف حال تباين احملكمني حول الدراسة موضوع البحث

  تعتذر اجلهة املستقبلة عن نشر املواد اليت ال تتناسب مع شروط النشر ومعايريه، وترسل املواد املقبولة
 .للتحكيم العلمي

 حكيم )رفض الورقة، قبوهلا، أو قبوهلا املشروط ابلتعديل(يعلم القسم املعين ابملركز الباحثني بنتائج الت. 
 يلتزم الباحثون ابلتعديالت املطلوبة املقررة من قبل القسم األكادميي املعين ابألمر. 
  يقرر القسم ابملركز املعين ابلدراسة نشر املادة، ويرسل النص اىل قسم التحرير والتدقيق اللغوي، وأيخذ

 .تدرج الزمين، مث تنشر الورقةموقعه يف التدقيق حسب ال
 

 :واملركز برسالة واحدة اجمللة يترسل البحوث على إمييل
revueequilibre@gmail.com 
alisbaahcenter@gmail.com 
  

mailto:revueequilibre@gmail.com


2222فبراير  3واإلستراتيجية، العددمجلة توازن للدراسات الحضارية والتنموية   

 p. 9 

 اهليكلة اإلدارية جمللة توازن للدراسات احلضارية والتنموية واإلسرتاتيجية
 

 
 هيئة رائسة التحرير

 رئيس التحرير د.مجال اهلامشي

 القائم أبعمال املركزانئب رئيس التحرير  أ.د أسعد األمارة 

 املساعد انئب رئيس التحرير أ.د ضياء العبودي

 مديرة اللجنة العلمية د. نبيلة املعاضيدية

 العالقات العامةمديرة  األغربي أ.سامية

  األكادميية  اجمللةمدير  د. احلسن بن يعيش

  املدير األكادمييانئب  د. مليكة انعيم

 مستشار إدارة التحرير د. رسول بالوي

 
 اهليئة  االستشارية

 اجلزائر -جامعة الوادي أ.د أكرم رابح السعيد بلعمري

 العراق -اجلامعة العراقية أ.د ساجد صربي نعمان

 ليبيا -جامعة طرابلس صاحل سليم عبد القادر الفاخري أ.د

 العراق -ديوان الوقف السين  أ.د طه محيد حريش الفهداوي

 جامعة واسط –عميد كلية الرتبية األساسية  أ.د علي عز الدين مطر اخلطيب

 جامعة داييل-معاون عميد كلية العلوم اإلسالمية للشؤون العلمية أ.د فاضل أمحد حسني

 األردن-مؤتهجامعة  د ماهر أمحد املبيضنيأ.

 ليبيا-جامعة طربق  -رئيس اجلمعية الليبية لعلوم اللغة العربية د. ساملة صاحل العمامي

 مصر -كلية احلياة املفتوحة د. عبد الرمحن السيد بلح

 اجمللس األكادميي واإلداري
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 العراق. -جامعة ذي قار د. لينا لفتة جاسم

 
 اللجنة العلمية

 العراق –جامعة واسط  أ.د. أسعد شريف األمارة

 اجلزائر -سيدي بلعباس-جامعة جياليل ليابس  أ.د أمينه طييب

 العراق -جامعة ذي قار أ.د جالل شنته آل بطي

 العراق -جامعة واسط أ.د مجيل حمسن منصور العبودي
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 مقدمة انئب رئيس التحرير
 السويد –أستاذ علم النفس  - أ.د أسعد األمارة 

 
تعد الكتابة العلمية املعرفية مبثابة الوعي ابلذات وكما هو معروف لدى من يشتغل يف هذا اجملال، أعين به 
التعليم واملعرفة والدراسات الرتبوية، لديه قدرات وإمكانيات وإستعدادات عالية رغم ما حييط به من 

شاطه العلمي الفكري، ففي هذا العدد ظروف إال أنه حياول أن حيقق أهدافه اليت يبتغيها من حبثه وقيامه بن
الذي ضم موضوعات مشلت التعليم االليكرتوين أو التعليم عن بعد للعلوم وما يتعلق ابملدرسة احلديثة 
وعالقتها برهان التنمية وبناء جمتمع املعرفة يف الوطن العريب،  فضال عن موضوعات حبثية أخرى منها دور 

م التالميذ الذين يعانون من صعوابت التعلم وكذلك الصعوابت القرائية اسرتانيجيات التعليم ابللعب يف دع
لدى تالميذ سلك التعليم الثانوي التاهيلي، وضم هذا العدد أيضا مبحث عن أمهية الرتاث الرتبوي 

 وضرورة أكتشافه وإعادة قراءته. 
قهم مهوم التعليم والدراسات وما زالت الدعوة قائمة ليس فقط إىل العلماء واملفكرين والباحثني الذين تؤر 

البحثية االسرتاتيجية واحلضارية والرتبوية، وإمنا الدعوة قائمة إىل كافة املشتغلني ابلعلوم امليدانية والرتاث 
أبنواعه وجوانبه احلضارية والفكرية هلذه االمة، وعرف يف البحث العلمي والتحليل وااللتفات إىل واقع حياة 

ة تدوين ملشكالت احلياة اإلجتماعية وتقدمي احللول العلمية ملا يعانونه من أزمات الناس املختلفة هو مبثاب
 ومشكالت يف كل مناحي احلياة.

ان العلم منهج والبحث وسيلة تؤدي إىل نتيجة، والنتيجة هي أن يقدم الباحث الفهم الدقيق  للظاهرة  
ل واملقرتحات فضال عن االساليب موضوع البحث، كما يقدم العلم للدولة واملؤسسات البحثية احللو 

املناسبة للتحكم يف املشكلة أو حلها، أو على االقل احلد من آاثرها ونتائجها، جاء هذا العدد من جملة 
توازن مبوضوعاته البحثية املتنوعة مكمال ملسرية مركز األصباح للتعليم والدراسات االسرتاتيجية واحلضاربة 

   ومن هللا التوفيق.
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مة    العددمقدي
 املدير األكادميي  –د. احلسن بنيعيش 

 بسم هللا الرمحان الرحيم                                               
احلمد هلل رّب العاملني والّصالة والّسالم األمتّان األكمالن على سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه   

 مثّ أّما بعد؛ أمجعني. 
الثالث جمللة توازن للدراسات احلضارية والتنموية واالسرتاتيجية؛ يسائل من خالله السادة هذا هو اإلصدار 

 الباحثون القضااي التعليمية يف الوطن العريب، واإلشكاالت الراهنة اليت ابت يطرحها هذا القطاع احليوي؛
وتوسيع اآلفاق العلمية  يف بناء ورقي اجملتمعات اإلنسانية ،  للرتبية والتعليم األمهية القصوىمدركني 

 والثقافية، وتوفري االحتياجات  الضرورية،  واختاذ القرارات احلامسة.
أساسًا على استعدادات الفرد ومؤهالته املهنية  التعليم بوابة حقيقية لكّل تنمية شاملة تقوموإذ يعترب    

وقدراته الفكرية، هو ما يستدعي تطوير أساليب ومناهج التعليم )من املدرسة إىل اجلامعة( حىت تغدو 
مفعمة ابحلياة،  وتساهم يف انفتاح املوارد البشرية من األجيال الصاعدة على االبتكارات اجلديدة 

ع املرافق واملؤسسات ابألطر والكفاءات القادرة على حتسني املردودية وتقدمي والتقنيات احلديثة لتزويد مجي
اجلودة املطلوبة،  وربط خمرجاته ابالقتصاد واحلياة، فإن الطالب املؤهل يلعب دورًا كبريًا يف تنمية بالده، 

ة شاملة وهنوض حيث عالقة املدرسة ابلتنمية دائمة االتصال، وتبقى هي احملرك احلقيقي والفاعل لكل تنمي
 حضاري منشود وحتّول قيمي وأخالقي مرجتى؛ 

والشك  أّن التعليم يف الوطن العريب عرف عّدة إصالحات منذ فجر استقالل البلدان العربية، مشلت       
 الربامج واملناهج واإلدارة الرتبوية وأوضاع املدرسني وغريها..

لقد ألقت جائحة كوروان بظالهلا على الواقع التعليمي يف العامل العريب كما يف غريه من العوامل، تغرّيت   
 معها صيغ التعليم وطرق الرتبية والتكوين.. 

 :لكّل ما سبق، ارأتت اإلدارة األكادميية جمللة توازن أن جتعل العدد الثالث للمجلة يف موضوع       
   ليمي يف العامل العريب( وحتته احملاور اآلتية:)مستجدات الوضع التع

 ـ قوانني / مقرتحات اإلصالح وأثرها يف التعليم. 0
 ـ التعليم عن بعد: الواقع واملأمول )التعليم يف ظّل جائحة كوروان(1    
 ـ املناهج التعليمية ومعوقات التطوير.3    
 التغلب عليها.  ـ املدّرس العريّب: العقبات ـ التحدايت .. وسبل1    
 ـ التعليم وبناء القيم احلضارية. 5   
 ـ البحث العلمي وآفاق التنمية.6   
 ـ اجملالت العلمية األكادميية يف العامل العريّب: الواقع واالفاق. 7  
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حتركت األقالم املشاركة يف هذا العدد يف دائرة احملاور أعاله؛ كاشفة عن أمهية التعليم اإللكرتوين وسبل 
سسته، وما يطرحه مشكل تعليم العلوم عن بعد من حتدايت واحللول املقرتح لتجاوزها، وما ترّتب مأ

 من آاثر اجتماعية جلائحة كوروان على الطلبة وأسرهم. 
وتبقى املدرسة احلديثة حلمًا يراود مجيع املشتغلني يف احلقل الرتبوي والتعليمي ابلبالد العربية ، سيما 

جمتمعات املعرفة من  إىلات احلديث صار مطلبًا ملّحًا وليس ترفاً، وكذا الولوج واستعمال التكنولوجي
أبواهبا الواسعة ملسايرة العصر ومتطلباته. فهل الشروط املادية والبشرية واللوجيستيكية يف الوطن العريب 

 متوافرة؟ وما مدى كسب رهان هذا التحّدي يف قطاع التعليم من املدرسة إىل اجلامعة؟
يف  أوضحت بعض املشاركات أمهية اسرتاتيجية التعّلم  ابللعب يف دعم تعثرات املتعلمني خاصةكما 

وعرضت الدراسة امليدانية يف هذا العدد للصعوابت القرائية لدى متعلمي املرحلة  الصفوف االبتدائية.
 الثانوية )السلك الثانوي التأهيلي( يف مكون النصوص.

لعدد إىل ضرورة اكتشاف وقراءة تراثنا الرتبوي، ابعتبار الفكر ولفتت إحدى املقاالت من هذا ا
الرتبوي اإلسالمي سّباقًا  ومتقّدمًا يف جمال التنظري البيداغوجي، وله راهنيته فضاًل عن أصالته ورصني 
جودته، وجدوى خمرجاته حىت ال تتخبط الناشئة العربية يف وحل من نظرايت غربية أو شرقية مستنبتة 

 الرتبة العربية اإلسالمية، ال تلفظ إال أجيااًل عالمتها البارزة الضياع وفقدان اهلوية...  وغريبة عن
نرجو ـ صادقني ـ أن جتد هذه املشاركات من الّسادة والسيدات الباحثني والباحثات قبوالً واستحساانً       

ليم والدراسات احلضارية من لدن متصفحي ومتصّفحات جملة )توازن( ومجيع إصدارات مركز اإلصباح للتع
 واالسرتاتيجية، وعوانً للطالب والدارسني. 

كما أنمل أن تكون حماور هذا العدد وما سبقه، وما سيليه انفذة متّهد الطريق يف وجه إصالحات     
هيكلية مفيدة  وانجعة، حتلل الواقع التعليمي يف العامل العريب وتنتقد مؤسساته نقدًا منهجيًا وعلمياً،  

سح له آفاقًا مستقبلية واعدة علمًا وأخالقًا وتنمية... مع تقدمي احللول اإلجرائية والعملية الكفيلة بكّل وتف
 ذلك. وهللا ويّل التوفيق.
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 :خلصامل

الذي يشهده العامل اليوم، ويف سياق تباين درجات االهتمام   واملعلومايت يف ظل االنفجار التقين  
اثنية؛ أتيت سطور هذه ابلبحث العلمي ومؤسساته بني الدول العربية من جهة، والدول الغربية من جهة 

تدعي القول أبن التعليم اإللكرتوين الذي فرضته جائحة كوران على  الورقة البحثية حُمَاِوَلًة َتربير وجهة نظرٍ 
ما هو إال وجه من أوجه التعليم املستجدة اليت كّرست اجلهل املعريف  على سبيل التخصيص؛ األمم العربية

لدى متعلميها، مبسوغ يقول أبن البيئة العربية، ووعيها اجلماعي غري صاحِلَني أو على األقل غري مستعدين 
 بـَْعُد لتوطني قواعد هذا النوع من التعليم، وليسا جاهزين للمسامهة يف بلورة تصور واضح حوله، وحول

 فتقارمها لألدوات والتقنيات والفضاء الذي سيحتضن حتدايته وغاايته....اآليات اشتغاله حبكم 
وبناًء على هذا الطرح؛ جاءت سطور هذه الورقة ساعية يف اإلجابة على جمموعة من التساؤالت   

عاب حتدايته حول التعليم اإللكرتوين، يف أفق استي نظرياليت يرى صاحبها أهنا قادرة على تشكيل تصور 
 وغاايته، ومن هذه األسئلة ما أييت:

 هل حنن يف حاجة إىل تعليم إلكرتوين؟ .0
 ملن يوجه التعليم اإللكرتوين؟ .1
 وهل البيئة العربية صاحلة لتوطني التعليم اإللكرتوين؟ .3

mailto:Abourayhana1@gmail.com
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 يف الفقرة األوىل تعريفاقدمنا موزعة إىل فقرات. اإلجابة عنها أسئلة وأخرى؛ ارأتينا أن جنعل هندسة 
هذا النوع من ِمثل  الفئة املستفيدةفيها عن  حبثناموجزا للتعليم اإللكرتوين ودواعي مأسسته. والفقرة الثانية 

من خالهلا الكشف عن حقيقة البيئة اليت يُنتظر أن  فرمنابه، أما الفقرة الثالثة ا من التعليم، ومدى وعيه
ط التوطني واالحتضان، أم أن املسألة ال تعدو أن حتتضن التعليم اإللكرتوين، وما إذا كانت تتوفر على شرو 

 تكون عند أهلها مظهرا من مظاهر "التّـَعْصُرن" دون أن يكون هلا أساس علمي؟؟
 جمتمع املعرفة... التكنولوجيا، ة، التعليم اإللكرتوين، التعليم،اللغة العربي الكلمات املفاتيح:

Abstract: 

In light of the technological and information explosion that the world 

is witnessing today, and in the context of the variation in degrees of interest 

in scientific research and its institutions between Arab countries on the one 

hand, and Western countries on the other hand; The lines of this research 

paper are an attempt to justify a point of view that claims that the e-learning 

imposed by the Corona Pandemic on Arab nations is nothing but a new 

aspect of education that has perpetuated the cognitive ignorance of its 

learners, with a justification saying that the Arab environment and its 

collective consciousness are not valid, or at least not. They are still ready to 

settle the rules of this type of education, and are not ready to contribute to 

crystallizing a clear vision about it, and about the mechanisms of its 

operation, by virtue of their lack of tools, techniques, and the space that will 

embrace its challenges and goals.... 

Based on this proposition; The lines of this paper came seeking to 

answer a set of questions that the owner thinks are capable of forming an 

accurate scientific perception about this e-learning, with a view to 

understanding its challenges and goals, and among these questions the 

following: 

1. Do we need an online education? 

2. Who is e-learning targeted for? 

3. Is the Arab environment suitable for resettlement of e-learning? 

Keywords : e-learning , Arab environment, cognitive ignorance, 

information explosion…  

 
 :قدمةامل

أننا ال زلنا نعيش خَماًضا تعليميا وبيداغوجيا  -وحنن على أعتاب األلفية الثالثة -مما ال شك فيه  
عسريا، أفرزته سياقات خمتلفة كان منها ما هو سياسي، وما هو اقتصادي، وما هو صحي،... كالذي 
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والفكر العامليني على حد سواء.   ا النظامَ تبعاهتُ  ( عندما غرّيت02فرضته جائحة كوروان )كوفيد 
بربجمياهتا  املعلوماتيةاليت مل يشهد العامل القدمي مثيال هلا من جهة، وتقاطر التقنيات املعلوماتية "الُتخمة" ف

على األمم العربية استثمار ذلك لصاحل دعم بِنياهتا املعرفية والتقنية والتعليمية يف  فرضتمن جهة اثنية، 
هتا واسرتاتيجياهتا الكربى القاضية بتخريج جيل متعلم فاعل يف جمتمعه، ميلك من أفق أن تُفعل غااي

ليس   -ولألسف-املهارات والكفاءات التقنية واملعرفية ما يؤهله جملاهبة حتدايت العامل، بيد أن األمر 
  كذلك، وبعيد عن ذلك؛ وليس لنا من مربر سوى وجٍه من أوجه التعليم اجلديدة الذي فرضته جائحة
كوران ذاك املسمى ابلتعليم اإللكرتوين، واضطرت األمم العربية إىل االستنجاد به من أجل إنقاد موامسها 

 الدراسية. 
 ملاذا التعليم اإللكرتوين؟أوال: 

 يف مفهوم التعليم اإللكرتوين: -أ
ح املقام تعريفات كثرية جدا، ال يسم قَاَبلَ يف البدء، ال بد من التذكري؛ أبن التعليم اإللكرتوين   

ابستعراضها كلها، ويكفينا منها الذي يقول أبنه وجٌه تعليمي ُمستحَدث ومتطور عن التعليم املدرسي 
التقليدي، مستعينا ابلتقنيات التكنولوجية والوسائط التطبيقية املتعددة، وما جاور ذلك، عند إجناز حصة 

مبدأ التغذية فيه ، شريط أن يتحقق دراسية على شكل مقررات رقمية، بتزامن حضور متعلمني أو بدوهنم
، (02(، ص1112شحاتة حسن، ))يتخذ أبعادا وصيغ تقنية متنوعة وهو من جهة أخرى؛ الراجعة.

نظام تعليمي مساعد يستعني أبدوات التعلم  على اعتبار أنهيتقامسها مع ما يسمى ب"التعليم عن بعد"، 
طالع على بعض املواقع ابإلنرتنيت الاإللكرتوين يف دعم التعليم الصفي التقليدي كتوجيه الطالب إىل ا

، ونظام تعليمي تفاعلي جيمع بني التعليم احلضوري واإللكرتوين داخل الفصل أوالبحوث الإلجراء 
، مث نظام تعليمي يسمى اثنياالتعلم اإللكرتوين كاحلواسيب واألنرتنيت الدراسي أو القاعات اجملهزة أبدوات 

ابلتعليم املفتوح أو التعليم عن بعد، ويركز ابلكامل على التطبيقات اإللكرتونية والوسائط املتعددة، كبديل 
خالله  للتعليم احلضوري التقليدي ، إذ ال حيتاج إىل فصل جبدران، أو مدرسة أبسوار، بل يتم التعليم من

. وهو ما تبنته اثلثا يف أي مكان، ويف أي زمن، حبيث تتحول معه الفصول التقليدية إىل فصول افرتاضية
حيث عرفت  1111منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والتعليم )اليونسكو( يف دليلها الصادر عام 

ة إىل املتعلم يف موقع إقامته أو عمله بدال "عملية نقل املعرف التعليم اإللكرتوين يف صيغته املفتوحة على أنه:
من انتقال املتعلم إىل املؤسسة التعليمية، وهو مبين على أساس إيصال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية إىل 
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املتعلم عرب وسائط وأساليب تقنية خمتلفة، حيث يكون املتعلم بعيدا أو منفصال عن املعلم ... فُتستخدم 
 )مللء الفجوة بني الطرفني مبا حُياكي االتصال الذي حيدث وجها لوجه." ولوجياالتكن]حينها[ 
إنه "أسلوب لنقل املعرفة، واملهارات،   ، أو لنقل حبسب أوتو بيرتز (01، ص1111،اليونيسكو

واالجتاهات، مستندا إىل تطبيق نظام تقسيم العمل، واملبادئ املؤسسية، ابإلضافة إىل االستخدام املكثف 
سائط التكنولوجية إلنتاج مواد تعلم رفيعة املستوى، هبدف متكني عدد كبري من الطالب من التعلم يف للو 

 . (.12، ص(1112هناء عودة خضري أمحد، ) )نفس الوقت بغض النظر عن أماكن معيشتهم..."
 ويف ظل هذه التعريفات؛ يبقى التعليم عن بعد شكال أساسيا يتحقق به التعليم اإللكرتوين يف  

أفق أن يُعترب تعليما وسيطًا حيتضن املعلم واملتعلم يف زمان ومكان افرتاضيني، عن طريق أدوات برجمية 
 خمتلفة ختفف عنهما "ُغربة" اللقاء والتفاعل.  

وألن بني التعليمني قواسم مشرتكة كما رأينا، فال مناص من التذكري، أبن التعليم اإللكرتوين أمشل   
وأوسع من التعليم عن بعد، إذ ميتاز إبمكانية تواجد الطالب مع املدرس يف الفصل الدراسي أثناء العمل؛ 

احلديثة من برامج نولوجيا التكوذلك من خالل دروسهم وتقييماهتم الرقمية، فيتم استثمار ما جادت به 
ووسائط تعليمية مساعدة، يف الوقت الذي يكتفي فيه التعليم عن بعد بلقاء افرتاضي عرب مواقع التواصل 
االجتماعي واإلنرتنيت يف مترير الدروس واحملاضرات، دون أن يشرتط احلضور التفاعلي املباشر زمانيا أو 

يم مرن ومفتوح ينطوي على جمموعة واسعة من التطبيقات مكانيا. أو لنقل إن التعليم اإللكرتوين تعل
والعمليات اليت توظف مجيع الوسائط اإللكرتونية املتاحة لتقدمي احملتوى التعليمي، وكأنه يتمركز حول 
التقنيات مث اإلنرتنيت بعد ذلك، يف الوقت الذي يركز فيه التعليم عن بعد على االنرتنيت أوال مث التقنيات 

وجوده، بينما األمر ليس كذلك مع التعليم اإللكرتوين، لكن إنْ اثنيا، وكأن  ُوجد معه فهو "فضيلة". ه شرط ُ
 احلاجة إىل التعليم اإللكرتوين: -ب
أما عن مسألة احلاجة إىل التعليم اإللكرتوين، فنقول: إن التقدم التقين والتكنلوجي الذي شهدته    

 الرفض أو القبول، ألن األمم اليت ُتدرك حقيقة التقدم، اجملتمعات املعرفية، ال يرتك مساحة للتفكري يف
وحقيقة مواكبتها ملتطلبات العصر، اخنرطت مبكرا يف حتديث بنياهتا، الحتضان ِمثل هذا النوع من التعليم، 
ألهنا تـَْعلم يقيًنا أن الزمن زمن التقنية والرقمنة، وأن الذي يعيش بعيدا عن هذا التقدم، فهو يعيش خارج 

ينأى بنفسه عن جمتمعات املعرفة اليت أضحت فيها " املعرفة قوة، و ن، ويهوي بنفسه يف فجوة اجلهل، الزم
مل يعد دخولنا واقتحامنا لعصر املعلومات  إذْ  -على حد وصف حامد عمار -كما كانت القوة معرفة 
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كه يدخل علينا من جمرد خيار، بل غدا ضرورة ملحة، ألن املفارقة جلية بني أن نتهيأ لدخوله، أو أن نرت 
خارجنا مكتفني ابالنبهار إبمكاانته واستهالك منتجاته... لكن علينا أن نسعى إىل التعامل اإلجيايب 
الواعي، َفهًما واستيعااب وتوظيفا ملختلف إمكاانت الثورة املعرفية من أجل التحول حنو جمتمع معريف، 

عمار حامد،  )بة منها، مث إىل إنتاج املعرفة ذاهتا."يتحرك من جمرد االستهالك الطاغي... إىل اإلفادة اخلص
 . (.32( ص1111)

واحلال أن السياق دقيق؛ ال يفتأ يُفاجئنا جبديده يف كل مرة؛ وال جمال ملواجهته من دون تعليم   
لف وتعلم قويني بنيًة ونظاًما ومناهَج وعقوال مستنريًة، تستمد استنارها من قوة الغاية اجملتمعية للبلد مبخت

أبعادها: السياسية والتعليمية واالقتصادية والنفسية... ومن أجل هذا الغرض؛ شدد الدكتوران نبيل علي 
: "إن العامل قائلنَي واندية حجازي على ضرورة االستعداد التام لدخول زمن التعلم مدى احلياة وحتدايته 

لتعلم أبقصى درجات اجلدية، وأن يدرك خذ اأن أيال بد وهو يصبو إىل جمتمع التعلم، جمتمع املعرفة احلق، 
أن الرحلة صوب جمتمع التعلم حمفوفة ابملخاطر، وهو أمر يتطلب احليطة والنظرة البعيدة بقدر ما يتطلب 

إال إبعادة النظر يف مفهوم التعليم من  املعلوماتية؛النقلة هذه اجلسارة واإلقدام، وال سبيل إىل إحداث 
لم مدى احلياة ال يعين مزيدا من املدارس واملناهج والشهادات، بل يعين أساسه، وأن يعي بوضوح أن التع

يف املقام األول شخصا متعلما يستطيع أن يتعلم ما حيتاجه يف الوقت الذي حيتاجه وفقا ملبدأ التعلم 
 ؛، وما من سبيل لتحقيق هذا املبتغى(167( ص1115) نبيل علي، واندية حجازي، )حسب الطلب"

مت استغالل الفرص  سوى التعلم القائم على اإللكرتونيات والتطبيقات املتقدمة وما حنا حنوها، السيما إنْ 
،  حمليا وعامليا و (155ص( 1115) نبيل علي، واندية حجازي، )للعقل العريب املعلوماتاليت أاتحتها 

 ...على رأسها: وفرة موارد املعلومات العلمية، واملشاركة العلمية عن بعد
تبين أشكال التعلم اجلديدة القائمة على لوجيا، و التكنإذا؛ ليست احلاجة ماسة لدخول زمن   

التطبيقات التقنية والوسائط املتعددة فحسب، وإمنا احلاجة ماسة أكثر إىل إعداد معلٍم، ومتعلٍم، ونظام 
اٍع حبجم التحدايت اليت تعليمي جريء يف اسرتاتيجياته ودعائمه املتوافقة مع اقتصادايت املعرفة، وو 

ستواجهه: معىًن ومبىًن، منهجا ومنهاجا، على أمل أن تتناغم خريطتنا التعليمية / التعلمية العربية املتهالكة 
مع معطيات القرن الواحد والعشرين، ومتطلبات العصر الرقمي الذي جتاوز ثقافة التحصيل والتخزين إىل 

تناىف مع تعاليم ديننا ترؤية ال و  كل هذا يف إطاٍر قيميٍّ أخالقيٍّ   ثقافة اإلبداع واإلنتاج، شريطة أن يبقى
 اإلسالمي احلنيف.
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 ملن يوجه التعليم اإللكرتوين؟اثنيا: 
 على مستوى السياسة التعليمية: -أ

الشك أن املتتبع للشأن التعليمي يف بالدان العربية؛ من شأنه أن يالحظ فجوًة كبرية بدأت   
رقعتها تتوسع منذ دخول زمن العوملة عليها، واكتفائها ابالنبهار إبمكاانته واستهالك منتجاته اليت غرّيت 

االجتماعي ... حىت َغَدا بوصلة شعوهبا من العلم والتعلم، إىل إدمان التفاهة وأخبار مواقع "االنفصال" 
،  وكأن األمر فيه إعالن "عزيزا"من بعد أن كان  "ذليال"، و"متبوعا"من بعِد أن كان  "اتبًعا"العامل العريب 

صريح بدنو أجل العلم، وتراجع مستوى التحصيل لدى املتعلمني بشكل سافٍر جدا كتصديٍق لنبوءة حممد 
ادة اجلهل واألمية ستكون عالمة صرحية من عالمات الساعة ن أن رفع العلم وسيصلى هللا عليه وسلم مِ 

 الكربى...
فها هي جائحة كوروان تُلقي بتداعياهتا على املنظومة التعليمية العربية كاختبار حقيقي ملقوماهتا،   

ودعاماهتا، واسرتاتيجياهتا على املدى القصري قبل املتوسط...، ذلك ألن اجلائحة فرضت علينا االخنراط 
علي يف جمتمع معريف يقدر التعليم والتكوين املهين وأهله... بيد أن الوصول إىل هذا املبتغى ليس ابألمر الف

 اهلنّي، مع منظومة تعليمية متهالكة تعاين العرج والعمى على كافة مستوايهتا: التنظريية والتطبيقية. 
أن يكون للسياسة  فمن إصالح إىل إصالح، ومن خمطط إىل آخر، ومن رؤية إىل رؤية دون  

، (.007(، ص1111بومجعة وعلي، )) التعليمية العربية يف عمومها مع بعض االستثناءات النادرة طبعا
أيَّ بوصلة توجه عقارهبا إىل اهلدف الصحيح، ولو أن اهلدف واضح وضوح الشمس يف كبد السماء.... 

اخلية كانت أو خارجية، يف أفق أن غري أن تغيري العقارب يكاد يكون مقصودا من هذه اجلهة أو تلك، د
 تبقى املصاحل اخلاصة هي سيدة التدبري والتسيري والقرار...

وهكذا؛ مل يكشف التعليم اإللكرتوين الذي انتهجته الدول العربية مؤخرا تزامنا مع اجلائحة؛ عن   
ة "جتارية" مستوردة عيوبه فقط، بل عّرى سوأة أنظمة تعليمها، فاتضح أهنا ما زالت حبيسة نظرايت تعليمي

بغطاء "تربوي" ال تتوافق والبيئة العربية احلاضنة، فُتفرض عليها تباعا من هنا وهناك مرة للتجريب، ومرة 
للمتاجرة، إال أن تكون للتعليم والتحصيل وختريج جيٍل فاعٍل يف جمتمعه... دون أن يكون هلذه الدول أدىن 

لهم إال إذا كان األمر عن سبق إصرار وترصد، وهذا ما نشك رد فعل على اختبار كفاءهتا وجناعتها... ال
فيه، وأكدته تقارير منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة اليت أصدرت إحصاءاٍت تؤكد فيها أّن 

فقط من انجتها احمللي على التعليم والبحث العلمّي، مقارنة مع ما   اثنني ابملائةالدول العربية تنفق أقّل من 
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من انجتها على العلم والبحث العلمّي، انهيك  ابملائة 01تنفقه الدول املتقّدمة الذي يتجاوز إنفاقها ال 
الذي  2020 عّما يزكيه مؤشر جودة التعليم العاملي الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس

 يكشف هو اآلخر عن أتخر أغلب الدول العربية يف قائمة التقييم منها ست دول خارج التصنيف:

 
وعليه؛ إن أهم حتد يواجه املؤسسات التعليمية يف الدول النامية هو إصالح أنظمة التعلم وتوظيف الوسائل 
اإللكرتونية، وهو ما حيتم ضرورة توظيف التعليم اإللكرتوين والتدريس اإللكرتوين لتطوير األداء التعليمي... 

ألن ذلك  ؛التعليميةشبكاته يف العملية واإلنرتنيت و واملطلوب هو دمج احلواسيب وبراجمها التعليمية، 
سيسهم عمليا يف إحالل التعلم حمل التدريس وهو ما يصبو إليه اإلصالح القائم على التكنولوجيا احلديثة 

 .(27( ص1101بوحنية قوي، )) وابلتايل االخنراط يف جمتمعات االقتصاد املعريف
 على مستوى املعلم: -ب

 ف يُدير الدرس وِمنهاجه التعليمييعرف كي ومعلومايت لوجيو إن إعداد ُمعلٍم حبسٍّ تكن  
، مث كيف جيعل فصله التعليمي أكثر نشاطا وحركية، هلو الغاية الكربى اليت يصبو إليها كل نظام معلوماتيا

 تعليمي حيمل هّم مستقبل متعلميه معرفيا ونفسيا واسرتاتيجيا.
فتدريب املعلم من أجل هذه الغاية؛ والسعي يف متهريه مبا يؤهله للتعامل مع الدرس حضوراي أو   

إلكرتونيا لتحفيز نفسه واملتعلمني يف أفق املشاركة الفعالة والعطاء ...أضحى يف زمن العوملة والتقدم التقين 
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كيف بنا أن نسعى خلف املعرفة،   ضرورة ال مناص منها، بل إن النأي عنه هلو اجلهل "املستجد" ِبعينه. إذ
 ما فيه "ذكي"؟  كل    اكتسااب وتلقينا وتوظيفا... بدون أدوات مساعدة وحنن يف زمنٍ 

، وبراجمه التعليمية وعلى خمتلف املستوايت تصميم الربامج الرقمية وعلى هذا؛ فتزويد املعلم بطرق 
املعلم أن ميتلك انصيتها، وما من شك يف أن  عترب من املهارات والكفاايت اليت ينبغي علىواملراحل... يُ 

التدريس ويف جتويد العملية التعليمية  التكنولوجيا يف هذا مير من متهري املعلم أوال؛ على اإلحساس أبمهية 
التعلمية، واثنيا يف أن يكون اإلحساس صادرا من اجلهات املسؤولة والوصية عليه، لتوفر له من هذه 

ملوازية واملستمرة ما حيفزه على املضي قُدما حنو حتقيق وإجناح العملية التعليمية. ملَ اإلمكاانت والتكوينات ا
واملعلم هو املكلف خبلق املواقف التعليمية وتنظيمها، واملهتم ابسرتاتيجيات التدريس املوضوعة من أجل  ؛ال

رحى العملية  ، وُقطب(62ص، (1100سيفني، عماد شوقي، ))استخدام املواد واألجهزة التعليمية"
 التعليمية كلها... 

من يّدعي أن إدماج وسائل االتصال واملعلومات يف التدريس سُيغّيب املعلم، أو يقلل  فمخطئٌ   
أن التعليم  -قبل املسؤولني–من دوره، ونتائج املتعلمني يف اجلائحة خري مربر على ذلك، إذ أهنم أدركوا 

.. بل إن استخدام .عب، وتيسري الغامضنه يف تذليل الصَّ احلضوري ويف مواجهة املعلم فرٌض ال حميد ع
املعلم لتقنيات التعليم يصبح دوره فيها أكثر أمهية وأكثر صعوبة، فهو سينتقل من شخص ملقن مالك 
للمعرفة، إىل شخص مبدع ذي كفاءة تقنية يدير هبا العملية التعليمية ابقتدار ويعمل على حتقيق طموحات 

صبح به، ومن خالله مهنة املعلم مزجيا من مهام القائد، والناقد واملوجه، والتقين العامل التقدم والتقنية، لت
 خببااي احلواسيب ووسائطه التعليمية.

ولكي يكون دور املعلم أكثر فاعلية؛ يتوجب عليه أن جيمع بني التخصص واخلربة، وأن يكون    
عرب اإلشراف املتنوع واملناسب، حيث ال حيتاج  الفينمؤهالً أتهيالً جيداً لصقل جتربته يف ضوء دقة التوجيه 

أفضل الطرق لتحقيق  املعلمون إىل التدريب الرمسي فحسب، بل واملستمر كذلك؛ ملساعدهتم على إتقان
، وحىت تتكون لديهم االستطاعة يف أن يصل ابملتعلم إىل مرحلة  مالتكنولوجيا وبني تعليمهالتكامل ما بني 

وقدراته الكتشاف املعلومات واالطمئنان إليها، بل وإىل قدرته يف املستقبل على  يستخدم فيها مهاراته
 (.62ص، (1100سيفني، عماد شوقي، ) )تعليم نفسه بنفسه"
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واملبتغى هذا؛ هو يف احلقيقة؛ يبقى من املتمنيات البعيدة املنال يف جمتمعات تستهلك وال تُنتج،   
ماعية، تتودد....، يف جمتمعات تكاد تغيب على أراضيها قيم العدالة االجتوأتخذ وال تعطي، وتُعّنف وال 

 ، وحقوق اإلنسان إال مبا يستجيب للمصاحل اخلاصة ... والدميوقراطية، واملواطنة
إن واقع معلمينا يف الوطن العريب؛ هو واقع املكلوم الذي ميلؤه التشاؤم، والقلق، واهلم،    

يؤرق يومياهتم املِهنية ويُؤزمها: إما بسبب أتخري تعويٍض، أو غياب متريٍض، أو والسقم... وغريه ممّا ابت 
انعدام تكويٍن، أو رفض مطلٍب، أو إثقال كاهٍل مبهامَّ ومذكراٍت، أو اقتطاع متكرر، أو حرماٍن من حق 

يف اإلضراب، أو غياِب حتفيز، أو حتريض على حتقرٍي، أو تبخيس من جهد، أو تدنيس لكرامة، أو تعن
شخص، أو راتب مؤجل، أو تعاقٍد جمحف،...  وغري ذلك كثري؛ مما ُيشغل ابل املعلمني اليوم عن أمر 
التفكري ابلتقنيات التكنلوجية املتجددة لالستعانة هبا يف إصالح التعليم، وتيسري مهمتهم النبيلة، على الرغم 

بسيطة وذاتية، جلعل وسائطية انت من استعداد غالبيتهم لذلك، بل منهم من يُفّعل ذلك ويتوسل إبمكا
حصته الدراسية أكثر متعة وقابلية للتعلم... غري أنه ولألسف جهل الغالبية ابلتقنية ومستجداهتا صادر من 

 جهل املؤسسات الوصية والسياسة التعليمية بدورها يف تغيري الوعي اجلماعي حنو األفضل... 
غربة املعلم وتقليص دوره و تقزميه بناء على  وهكذا؛ أسهم التطور التكنلوجي واإلعالمي يف  

الوضع املذكور...، فبعد أن كان املرجع الوحيد وسط جمموعة من السكان "األميني"، أصبح هو نفسه 
يصارع ليواكب التطور املضطرد لوسائل االتصال احلديثة، اليت حولت العامل أبسره إىل قرية صغرية، فقربت 

ألمر الذي أسهم بدوره يف انتشار املعرفة اليت مل يستطع املدرس مواجهتها وال املعلومة إىل مجيع الفئات، ا
مواكبتها ألن مستوى املتعلم املتدين َفرض عليه أن يسري حذوه، وأن ينزل مبعارفه إىل مستواه، وابلتايل جتده 

 مع مرور الزمن يرتاجع معرفيا وال يزيد، إىل حد االبتذال واالرجتالية.
 علم:على مستوى املت -ت

أما احلديث عن عالقة املتعلم ابلتعليم اإللكرتوين، ووسائطه؛ فحديث ذو شجون كما يُقال؛    
، كيف ال، وهو ابن األلفية الثالثة ... ألفية اإلنرتنيت، واهلواتف الذكية، واللوحات اإللكرتونية

وأسرار استخدامه، وبرجمياته، نستغرام... وما جاور ذلك، مما تراه ُمدمنا عليه ليل هنار، يعرف خباايه، واإل
اليت ال يستطيع التكنولوجية  فطر منه القلوب؛ هو هاته الكفاءةوجيده من رديئه... غري أن الذي تت

اليت عاشها بسلبياهتا استثمارها يف سياق التعليم اإللكرتوين،  الذي ال يعرف منه سوى امسه يف صيغته 
إذ كشفت خمرجاته عن متعلٍم ال يفقه من املعارف املقررة ... "احلجر الصحي"ارجتاليتها زمن ومشاكلها و 
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الواتساب، والفيسبوك، واألنستغرام، واليوتيوب،  ومبارايت كرة القدم، و شيئا غري ألعاب الفاير فايرت، 
مما هو بعيد كّل البعد عن برامج املكتبات اإللكرتونية، واملواقع التعليمية،  ذلك واألغاين، واألفالم ... وغري

 لتطبيقات املساعدة على تنمية التعلمات وتطويرها... وا
عده يف سياق األشكال إن استنجاد الدول العربية ابلتعليم اإللكرتوين زمنَ احلجر الصحي وبُ   

التعليمية اليت تبنتها كل دولة، إلنقاذ موامسها الدراسية، من خالل ما استحدثته من برامج التعلم الذايت، 
، أو عرب التلفزة، أو عرب مواقع إلكرتونية متخصصة، أو فيديوهات، أو مواقع التواصل أو التعليم التناويب

... مما كشف ميز، وكالس روماالجتماعي، أو اليوتيوب، أو تطبيقات متقدمة كالزووم، و ميكروسوفت ات
شتتت معلوماتية  مل يكن يف حقيقة األمر سوى وسائطعن ُعيوب هذا الشكل التعليمي أمام العيان، إذ 

انتباه املتعلمني، وكّرست تراجعهم املعريف، وأسهمت يف تقليص الثقة أبنفسهم، مع ما خلفه ذلك من 
وتعب نفسي... ألهنا مل تكن تفاعلية فقط، بل مل يكن فيها ما يثري املتعلم وحُيفزه على  ،وعزلة ،ملل

وية من جهة اثلثة... وكأن املتعلم العطاء أيضا، واألهم أنه مل يكن هلم إحساس أبمهيتها التعليمية والرتب
 وسياسة دولته التعليمة غريٌق تشبث بقشة.  

منهجيا، و  ،، ولغوايامعرفي إنه الغريق الذي تبني يف املوسم املوايل للحجر الصحي، أنه غريقنعم؛   
سم واسرتاتيجيا كذلك؛ إذ ليس لديه من الكفاءات واملهارات واملعارف ما يؤهله ملواجهة حتدايت املو 

اجلديد، وال املواسم املقبلة يف إشارة واضحة وصرحية إىل زمن رفع العلم وانتكاسته... وهو أمر ليس 
 ابلغريب يف دولة تبارك النجاح أبية عالمة، وتكرس مبدأ عدم تكافؤ الفرص، ويَعترب غالبية متعلميها الغشَّ 

واملطالبة هبا أو العقاب  ،عصريٍّ  ، فضال عن أن إجناز اإلعدادات القبلية عندهم أمر غريامشروع احق
 عليها ِفعل حمرم...  

إنه الغريق الذي ال جيرؤ على طرح األسئلة، وال على النقاش، وال على الرفض، وال على مث   
القبول، وال ميلك مواقف، وال تصورات، وال معلومة وال شيء ... تسأله عن اتريخ استقالل هذه الدولة 

عن قصة نوح عليه السالم فال  هوتسأله عن خدجية بنت خويلد فال حركة، وتسألأو تلك، فال جتد جوااب، 
عن و عن َمثل، و عن بيت شعري، و عن شاعر، و عن فريوز، و أحد يكلمك، وتسأل عن االشرتاكية، 

كل ما يعرفه هو: مىت ُولد هذا الالعب أو ذلك؟،  ال شيء ... غري الصمت املطبق ......متطابقة هامة
ت اليت فاز هبا هذا الفريق ؟ و لون شعر املغنية فالنة، وهل هي متزوجة أم مطلقة؟ ومن أو عدد البطوال
لويب، واننسي؟؟ ... حىت أن املعلم يف مثل هذه املواقف، وهو الغالب، ينتابه شعور ا هو حبيب كواد
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ره غري الفاشل املستسلم اليائس، وهو ينظر بعني الشفقة إىل جيل ال يكاد يعرف من قيمة وجوده ودو 
التفاهة، والفضائح اليت جتوب مواقع االنفصال االجتماعي... حىت أصبح القسم معه ممال جدا كضريح 

 مهجور تستجدي فيه احلياة فال جتد هلا نبًضا. 
 هل البيئة العربية صاحلة لتوطني التعليم اإللكرتوين؟اثلثا: 

" ابمتياز، تلك اليت حتكمها التكنولوجيةتعيش املؤسسات التعليمية يف الوطن العريب "الغربة   
قلصت الكثري من الوقت واجلهد والتكلفة، وأضفت مزيدا من املرونة على طرق معلوماتية قواعُد ثورٍة 

التعليم والتسيري واحلكم يف إطار تفعيل مفهوم: "املؤسسة الذكية"، واحلكومة الذكية"، و"املنظمة الذكية"، 
ألبنية الذكية"، و"السيارات الذكية" و"املدن الذكية" ... يف أفق مواكبة و"اإلدارة الذكية"، وحىت "ا

تسارعات العصر، ووفق ما تفرضه سلطة املعرفة عليها لتطوير رأمساهلا البشري، والفكري، واهليكلي، 
وهي املعرفة اليت ال ميكن توليدها ونشرها إال من خالل  ،(15ص ، (1101بوحنية قوي، )) والتنظيمي
الرتبية والتعليم، حبكم أهنا متثل أنساقا عملية لتنمية املوارد البشرية، وتطوير قدرات األفراد  مؤسسات

اإلبداعية واالبتكارية يف أفق اكتساب الطالب واألستاذ معا املعرفة واملعلومات والتفكري العلمي املساعد 
بوحنية قوي، ) صادايت املعرفةعلى إجياد واستحداث أمناط تعليمية مواكبة لطبيعة ما أضحى يُعرف ابقت

، الذي يسعى يف جعل حياة اجملتمعات كلها متوقفة يف كل جزء كبري منها على (15ص ، (1101)
الباهي، حسن ) تسيريها إىل وضٍع ُتطلق فيه صفة الذكاء ؛اآللة الذكية، وصناعة املعرفة، وابلتايل

يعاين اجلهل، وتستشري فيه األمية،  إال اإلنسان العريب الذي ما زال ،على كل شيء( 7(، ص1101)
 ويغيب عنه الوعي بوجوده مقارنة مع شعوب الدول املتقدمة...

والتأسيس جملتمع  التكنولوجياوعلى هذا؛ فصناعة جيل متعلم، قادر على استيعاب عصر ثورة   
يب، فإهنا غري عريب معريف؛ إمنا مير عرب بوابة التعليم واملؤسسة التعليمية، وألن جنس هذه األخرية عر 

ألن احلديث عن اجلودة املعرفية والتعليمية يف  -ودون تعميٍم طبعا –مستعدة َبعُد لتمّثل هذه التحدايت 
اجلديدة تبدو غري ذات جدوى ما دام املنطلق غري صحيح، واالسرتاتيجية العامة اليت  التكنولوجياظل 

لة اإلصالح احلقيقي ما دامت املصلحة اخلاصة، تسري هبا املنظومة التعليمة العربية عرجاء، وفاقدة لبوص
 والتحكم يف دواليب املنظومة من خلف هو سيد املوقف...  

وعلى هذا يشدد كل من مايكل هامر وجيمس شاميب على أن "هندسة نظم العمل تقتضي    
ائقة، البدَء من نقطة الصفر، وليس إصالَح وترميم الوضع القائم ،... أي حتقيق حتسينات جوهرية ف
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 وليست هامشية تدرجيية، ال سيما يف معايري األداء احلامسة مثل: التكلفة واجلودة واخلدمة والسرعة"
،. واحلال أن ما نرجوه يف املؤسسة التعليمية العربية اليوم؛ ليس هو (51ص ، (1101بوحنية قوي، ))

،... ألن هتالك البنيات سيناتمن التحالتحديث الكلي ألنه يبدو من أحالم اليقظة، بل هو احلد األدىن 
التحتية للمؤسسات التعليمية العمومية، وضعف األوضاع املعيشية لغالبية املتعلمني، واحندار بعضهم من 
مداشر وقرى انئية عن مؤسساهتم، وعدم قدرة بعض األسر على توفري اهلواتف الذكية واحلواسيب لكل 

كاملة وقوية لشبكة اإلنرتنيت يف كل النواحي، زايدة على أبنائها، مث عدم القدرة على الوصول إىل تغطية  
عدم قدرة الفصول االفرتاضية على خلق تفاعل شبيه مبا حيدث من حيث األصل ابلفصول التقليدية 
احلضورية.. انهيك عن عدم إعداد املعلمني للتعليم اإللكرتوين، وغياب احلقائب الرتبوية واملواد الرقمية 

عي االسرتاتيجي هبيكلة النظام التعليمي اجلديد، وعدم حتقق مبدأ تكافؤ الفرص بني املساعدة، وغياب الو 
... ال يؤهِّل الستنبات وال لتوطني التعليم اإللكرتوين ابلبلدان العربية، إال يف حالة وحيدة .املتعلمني.

 نة النجاة الوحيدة...وواحدة هي القضاء على البريوقراطية يف التعليم، واإلميان أبن سفينة املعرفة هي سفي
إن تكريس اجلانب التجاري واالقتصادي بفرض التعليم اإللكرتوين من خالل تداعيات اجلائحة   

الذي ُيَسرّي العامل اليوم، وينظمه يف سياق  التكنولوجيمن جهة، ومن خالل ما يفرضه التقدم التقين و 
مل تبلغ بَعُد ِسن  -وببساطة-تنتج، ألهنا اجملتمعات املعرفية... هو مبنأى عن بيئة عربية تستهلك وال 

النضج املعريف والتقين الذي بلغته األمم املعرفية املتاجرة.... إذ  ما زلنا نعيش زمن الطبشورة، والسبورة 
وغري جمزٍئ للتفعيل  السوداء، والواثئق واملذكرات، واجلذاذات... على أمهيتها ولكن يف سياق غري جُمْدٍ 

وزمن احلجر الصحي ، اجلائحة فما مرت منه اجملتمعات العربية زمنَ  .ري دليلخألن التجربة  ...اإللكرتوين
، كشف عن عيوب واهرتاء الفكر واملعرفة اليت أابنت عنها التعلمات احلضورية فيما بعد على وجه التحديد

دوى، بل كّرس مل حيقق شيئا ذي ج -على أمهيته–... األمر الذي يؤكد على أن هذا النمط من التعليم 
على مستوى االستهالك لرباجمها ووسائطها، دون أن التكنولوجيا اجلهل املعريف حبكم أننا أمسينا مدمين 

والسناب شات، واليوتوب ، واألنستغرام تكون لنا بوابة للمعرفة، حىت فضلنا الواتساب، والفايس بوك،
 على الكتب اإللكرتونية والربامج التعليمية املتقدمة ... 

ولقد أشار روبريت جانييه، إىل أمهية تصميم بيئة املتعلم عندما قام بتعريف النظام الرتبوي على   
أنه النظام الذي يعمل على "ترتيب الناس والظروف اليت حنتاجها إلحداث التغريات يف اإلنسان الفرد  

ريه إىل عضو ابلغ منتج كنتيجة لعملية التعلم، ويصبح من نتيجتها حتويل هذا الفرد من طفل يعتمد على غ
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وميكن أن ننظر إىل املنهج أو املقرر (، 71(، ص0227الطوجبي، حسني، ) ) من أعضاء اجملتمع"
الدراسي على أنه حماولة لتصميم بيئة املتعلم والتحكم فيها، ويتم ذلك عن طريق حتديد حمتوى املادة 

املواد التعليمية وطرق التدريس  الدراسية وترتيب عناصرها والتحكم يف أساليب العمل ، واختيار
، لتتضح منه أمهية دراسة  Deweyوالتقومي...، فالرتبية هي اليت تتحكم يف بيئة املتعلم كما يقول ديوي 

يف التعليم، ألن وجودها يف بيئة املتعلم أصبح من التكنولوجيا وسائل االتصال واالهتمام مبستجدات 
عليمية، سواء مت التعلم عن طريق البيئة بطريقة غري مقصودة، أو احلقائق اليت ال ميكن جتاهل آاثرها الت

 (.71(، ص0227الطوجبي، حسني، ) ) بطريقة التحكم فيها عن طريق املؤسسات التعليمية
 اةمة:اخل   
يف ختام هذا البحث؛ ال ميكننا إنكار الدور الذي تلعبه التقنيات املستجدة يف تغيري السياسات   

البلدان العربية، إذا ما مت تفعيل نظام التعليم اإللكرتوين بكافة أوجهه: البسيطة أو املركبة، التعليمية يف 
الفردية أو اجلماعية، احلضورية أو االفرتاضية...، ألن ذلك من شأنه أن ينقل جمتمعاتنا العربية من 

ة اجملتمعات املعرفية دون جمتمعات مستهلكة للمعلومة إىل جمتمعات منتجة هلا، وابلتايل اخنراطها يف قائم
خجل، يف أفق إنقاذها من خطر اإلفالس املعريف واألخالقي ... إذ مل يعد مبقدوران متابعة اللعبة غري 
العادلة الرامية إىل جتهيل اجلاهل، ومتهري املاهر، وما اجلاهل سوى دولة ال تؤمن ابملعرفة وال تعرف نواصيها، 

بة من خلف ستار التكنولوجيا ويدير براجمها بقانون املصلحة أما املاهر فهو الذي يتحكم يف اللع
 والسيطرة.
وعليه؛ يتوجب على الدول العربية العمل على حترير عقول شعوهبا من سيطرة االستهالك إىل   

، ومن التعليم احلضوري إىل التعليم التكنولوجياسيطرة اإلنتاج، ومن اجلهل إىل املعرفة، ومن األوراق إىل 
دون إلغاء األول يف أفق إحداث نقلة حضارية كبرية تقرب البعيد، وتلغي احلواجز واملسافات، الرقمي 

 وتعيد النظر يف مفهومي الزمن واملكان.
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 تعليم العلوم عن بُعد: التحدايت واحللول

Distance education: challenges and solutions 
 

          د. زينب حيدر
   لبنان -جامعة القديس يوسف

Dr. Zeinab Haidar 
Zeinab-haidar1@hotmail.com 
 

 لخص:امل
، واليت أدت 1111اية آذار تواجه العديد من الدول الكثري من التحدايت اليت فرضتها جائحة كوروان يف بد

 نقطاع عن التعليم يف املدارس واجلامعات. إىل اال
إزاء هذا الواقع، ظهر خيار التعليم عن بُعد كوسيلة لتخطي هذه األزمة. وقد واجه العديد من املعلمني 
املصاعب يف كيفية توظيف التقنيات والوسائل التعليمية. ومن أبرز هذه املصاعب على الصعيد النفسي هي 

 املعلومات مع ضمان احملافظة القدرة على حتفيز التالميذ، وأتمني مناخ تعليمي يساعدهم على الوصول إىل
 على مهارات التفكري العليا. 

يتضمن هذا املقال إضاءة على اسرتاتيجيات التعلم عن بُعد يف مادة العلوم، وحول الطرق اليت ميكن للمعلم من 
 خالهلا إضافة ملسة إنسانية على التعليم، وذلك إلبعاد اجلمود الذي ينتج عن عدم وجود املعلم وتالميذه يف

 نفس املكان. وأخرياً حول التقومي ودوره خالل التعلم عن بُعد.
 التقومي اإللكرتوين -تعليم العلوم -الكلمات املفتاحية: التعلـم عن بُعد

Abstract: 
    Many countries face many of the challenges posed by the Corona pandemic 

at the beginning of March 2020, which led to the interruption of education in 

schools and universities. 

Faced with this reality, the option of distance education appeared as a way to 

overcome this crisis. Many teachers have encountered difficulties in how to 

employ the techniques and teaching aids. Among the most prominent of these 

difficulties on the psychological level is the ability to motivate students, and to 

provide an educational environment that helps them access information while 

ensuring the preservation of higher thinking skills. 

This article includes a light on the distance learning strategies in teaching 

sciences, and on the ways in which the teacher can add a human touch to 

education, in order to eliminate the inertia that results from the absence of the 
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teacher and his students in the same place. And finally, about evaluation and its 

role in this type of learning. 

Key words: Distance learning- teaching science- distance evaluation 
 قدمة:امل
شهد العامل يف العقدين املاضيني تطورات تكنولوجية ومعلوماتية سريعة. وقد عملت العديد من الدول على     

بذل اجلهد ملواكبة هذه التطورات. وقد كان قطاع التعليم من القطاعات األكثر أتثراً ابلتكنولوجيا وفوائدها يف 
القطاع، وما يزال يشكل حجر األساس لتقدم  املستقبل ابلنسبة للعاملني يف القطاع الرتبوي. وملا كان هذا

يف عملية التعليم هو استثمار بشري، أي صناعة متعلم يتمتع ابلقدرة على  االستثماراجملتمعات، فإن 
بعيدًا عن احلفظ والتلقني، وصواًل إىل القدرة على التعامل مع  واالستنتاج،والتقصي والتحليل  االكتشاف

 املشكالت وحلها. 
قد تسببت يف أكرب انقطاع للتعليم يف التاريخ،  02( أن جائحة كوفيد 1111)األمم املتحدة،  يشري تقرير

حيث كان هلا حىت اآلن ابلفعل أتثري شبه شامل على املعلمني والتالميذ حول العامل، من مرحلة ما قبل التعليم 
ابملئة من الطالب على  21ن كا  1111إىل املدارس الثانوية، واجلامعات. وحبلول منتصف نيسان  االبتدائي

بليون من األطفال والشباب، من مرحلة ما قبل التعليم  0.25مستوى العامل قد أتثر ابجلائحة. وهو ما ميثل 
بلد. من هنا برز التعليم عن بُعد كوسيلة ضرورية للتواصل بني أطراف  111إىل التعليم العايل يف  االبتدائي

 العملية التعليمية.
عد هو عملية نقل املعرفة إىل املتعلم يف موقع إقامته أو عمله بداًل من انتقال املتعلم إىل املؤسسة والتعليم عن بُ 

التعليمية. وهو مبين على أساس إيصال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية إىل املتعلم عرب وسائط وأساليب تقنية 
وُتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بني كل  خمتلفة، حيث يكون املتعلم بعيداً أو منفصاًل عن املعلم،

(. لقد أصبح للتكنولوجيا دوراً 1111الذي حيدث وجهًا لوجه )اليونسكو،  االتصالمن الطرفني مبا حياكي 
أساسيًا يف تعليم مجيع املواد داخل املدارس والثانوايت، ومن أبرزها تعليم العلوم كون هذه املادة حتتوي على 

 خر تطبيقي داخل املخترب.جزء نظري وآ
والعلوم هي بناء إنساين تكّون بسبب نشاط اإلنسان وفضوله. لذا فإن حقيقة العلوم تتألف من املعرفة،   

(. إن أحد األهداف 1112واملهارات واملواقف واليت تساعد اإلنسان على تكوين اجتاهات إجيابية )اهلويدي، 
هو نشر الثقافة العلمية وحمو األمية العلمية. الثقافة العلمية تعين جعل الرئيسية لتعليم العلوم يف العصر احلديث 

األفراد واثقني من أنفسهم وقادرين على مواكبة العامل الذي يعيشون فيه، وفهم احلقائق واألحداث اليت 
اإلجابة بدل جعلهم خرباء يف العلوم والتكنولوجيا فقط. بطريقة أخرى إن العلوم جيب أن هتدف إىل يواجهوهنا 

على أسئلة: كيف نعرف؟، وما هو الدليل على ذلك؟ مبا أن األشخاص الذين يفكرون هبذه الطريقة ميلكون 
 (.Gultepe ,1106القدرة على التفكري والتحليل وأخذ القرار )



2222فبراير  3واإلستراتيجية، العددمجلة توازن للدراسات الحضارية والتنموية   

 p. 33 

( اليت هدفت إىل معرفة نظرة التالميذ اللبنانيني حول طبيعة 1106دّلت دراسة )عبد اخلالق وبو جودة، 
( تلميذًا من صفي السابع والثامن يف أربع مدارس يف بريوت، 21العلوم، واليت ُأجريت على عينة من )

ابإلضافة إىل املقابالت مع معلمي الكيمياء وبعض املشرفني، على أن معظم املشاركني قد عّرفوا العلوم كمادة 
للمراحل الدراسية الالحقة وللمهن دراسية هتدف للحصول على املعلومات حول العامل، وتساعد يف التحضري 

يف املستقبل. لذا فإن النظرة العامة كانت ال تربط بني العلوم واحلياة اليومية بل تعتربها مادة دراسية فقط)عبد 
(. وهذا يدل على أمهية دور املعلم يف تكوين نظرة لدى التالميذ عن مادة العلوم 1106اخلالق وبوجودة، 

 احمليطة هبم، وليس فقط كوهنا مادة دراسية مطلوبة منهم.تنطلق من حتليل الظواهر 
 مشكلة الدراسة:

يف الصفوف التقليدية، يتمتع املعلمون ابلقدرة على التفاعل وجهًا لوجه مع تالميذهم، والتحقق من الفهم 
كيز على مبرونة، وتقدمي الدروس بطريقة جذابة. أما يف التعليم عن بُعد قد يشعر املعلمون ابحلاجة إىل الرت 

مفاهيم أوسع بداًل من السري عرب منهج منوذجي حمدد. إذ أن حفظ املتعلمني للمفاهيم اليت تقوم على احلقائق، 
واليت ميكن أن جيدوها بسهولة عرب اإلنرتنت هو ابلواقع منخفض. ابإلضافة إىل الشق النظري لتعليم العلوم، ال 

. يُعترب املخترب والتجارب املخربية جزءاً ال يتجزأ من النشاطات جيب أن ننسى أمهية اجلانب التطبيقي أو املخترب
( ثالثة أنواع من العمل Woolnough&Allosp ,0225العلمية يف تعليم العلوم. وقد عّرف )

 املخربي:
 مشاهدة التجربة: هتدف إىل إعطاء التالميذ القدرة على رؤية احلقائق العلمية والشعور هبا فعلياً. -
 جربة: وهتدف إىل متكني التالميذ من تنمية مهارات التطبيق واستعمال أدوات املختربتطبيق الت -
جتارب غري معروفة تتضمن مهارة حل املشكالت  اكتشافوهتدف إىل إعطاء التالميذ فرصة  التقصي: -

 وتساعدهم أن يفكروا كالعلماء.
لتعليمية يف نفس املكان، مما يؤثر على شعور يتميز التعل م عن بُعد بعدم تواجد الطرفني األساسيني للعملية ا

مؤخراً مبهارات التفكري العليا الواجب تنميتها  االهتماموقد تزايد  املتعلمني ابلعزلة، وإىل زايدة استنزاف املعلمني.
 لدى التالميذ ومنها مهارات التفكري الناقد، وهي إحدى املهارات األساسية يف القرن احلادي والعشرين، إذ أهنا
هتيؤ التالميذ لتحليل الظواهر احمليطة هبم، ومعرفة احلقائق وتفسريها بطريقة علمية. لذا فإن مشكلة هذه 
الدراسة تتمثل يف معرفة الطرق التعليمية عن بُعد واليت تساعد يف تنمية هذه املهارات لدى التالميذ، والطرق 

 فاء طابع إنساين على العملية التعليمية.اليت ُتساهم بوجود تفاعل صفي بني املعلم وتالميذه هبدف إض
 أسئلة الدراسة:

 انطالقاً مما سبق، يظهر لدينا عدة تساؤالت سنحاول اإلضاءة عليها يف هذه الدراسة وهي: 
التعليمية اليت ميكن ملعلم العلوم اتباعها جلعل التعليم قائمًا على التفكري النقدي  االسرتاتيجياتما هي  -0

 الديناميكي، وتنمية القدرة على التواصل الفعال وتقومي احلجج والرباهني؟
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 كيف يستطيع املعلم إضفاء ملسة إنسانية خالل التعلم عن بُعد؟  -1
 ما هي طرق التقومي خالل التعلم عن بُعد؟ -3
 
 هج الدراسة:من
يف هذه الدراسة على املنهج التارخيي هبدف عرض أنواع الطرق التعليمية اليت مُيكن اعتمادها خالل  االعتمادمّت 

قد تناولتها، مث سنوضح دورها يف  سابقةالتعلم عن بُعد. إذ أننا سنقوم بعرض عدة طرق تعليمية ودراسات 
ها مستمرة منذ فرتة من الزمن وحىت يومنا هذا، فإن هذا العملية التعليمية. وكون الطرق اليت سنتحدث عن

 املنهج هو املناسب يف هذه الدراسة.
 نتائج الدراسة:

 أبشكال للتعلم عن بُعد وهي:أواًل: ملعرفة اسرتاتيجيات تعليم العلوم عن بُعد، ال بّد لنا بداية أن نعّرف 
( حيدث التعلم املتزامن عندما يتعلم مجيع الطالب مًعا يف synchronousleaningالتعلم املتزامن :) -

نفس الوقت )وغالًبا ما يكونون يف مكان( ولكن املعلم يكون يف مكان آخر. غالًبا ما يتميز هذا النوع من 
 التعليم ابللقاءات املباشرة عرب الفيديو أو املؤمترات عن بعد اليت تربط املعلمني واملتعلمني رقمًيا. 

( بداًل من الدروس املباشرة عرب اإلنرتنت، يتم إعطاء asynchronousleaningلم غري املتزامن :)التع -
 الطالب مهام تعليمية مبواعيد هنائية، مث يقومون ابلدراسة الذاتية إلكمال املهام.

: هذه الطريقة تتم من خالل أن يتعلم الطالب نفس الدرس يف  Bendedlearningالتعلم املدمج ) -
قت الفعلي )أي التعلم عن بعد املتزامن( ولكن بعض الطالب موجودون فعلًيا بينما يتعلم اآلخرون عن بُعد الو 

viewsonic) ,1111 ) 
 والعدد من الدراسات اليت تناولتها: تعليم العلوم عن بُعد، فسنذكر البعض منها، أما اسرتاتيجيات 

 االستقصاء:. طريقة 0.0
( حول كيفية تعلم الطالب إىل أن بيئة التعلم اليت تركز على تشجيع املتعلمني 1115) NRCيشري تقرير 

على طرح األسئلة واستخدام املناقشة حلل املشكالت يف جمموعات، هي األفضل. وميكن حتقيق ذلك من 
(. يتألف هذا النموذج من ثالثة Garrison& Anderson, 2003خالل اتباع منوذج االستقصاء )

، االجتماعيوهي: احلضور االجتماعي، احلضور التعليمي، واحلضور املعريف. هذا ما ُيسمى ابلتعلم  مكوانت
 إطارًا لدراسة التفاعل فيما بينهم.  االستقصاءويوفر منوذج 

املكون األول هو احلضور االجتماعي، أي "القدرة على إبراز الذات وإقامة عالقات شخصية وهادفة". قام 
Richardson and Swan (1113 استطالًعا لتقييم تصور الطالب للوجود االجتماعي ابإلضافة )

إىل الرضا عن املعلم. وقد وجدوا أن الطالب الذين أبلغوا عن تفاعل اجتماعي مع املعلم حصلوا على درجات 
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أعلى أكثر من الطالب الذين حصلوا على تفاعل اجتماعي منخفض مع معلميهم، كما أهنم كانوا أكثر رضا 
 عن أداء معلميهم. 

يُعرَّف املكوِّن الثاين لنموذج االستقصاء، وهو احلضور التعليمي، أبنه "تصميم وتسهيل وتوجيه العمليات 
املعرفية واالجتماعية بغرض حتقيق نتائج تعليمية ذات مغزى شخصي وجديرة ابالهتمام من الناحية التعليمية" 

(Garrison & Anderson، 2003، p.66ويتضمن .)  ذلك التصميم التعليمي والتنظيم مثل تصميم
األساليب الفعالة، واستخدام الوسائط التعليمية بشكل فعال. ابإلضافة إىل السلوكيات ومنها تشجيع 
مسامهات الطالب وتعزيزها؛ هتيئة املناخ للتعلم، مث حتفيز املناقشة. وتقييم فعالية العملية التعليمية، عرب تشخيص 

 ، وعرض املعرفة من مصادر متنوعة.املفاهيم اخلاطئة
أما احلضور املعريف وهو العنصر الثالث ملبدأ االستقصاء ويعين "االستكشاف والبناء واحلل وأتكيد الفهم من 

(؛ إضافة إىل وصف للطرق االجتماعية Garrison& Anderson, 2003خالل التعاون والتفكري" )
 وتتضمن أربع خطوات:والفردية اليت يبين هبا املتعلمون املعرفة. 

 أ. التفعيل: املشاركة األولية والتساؤل يف البحث العلمي
ب. االستكشاف: حيث يضع املتعلمون الفرضيات والتنبؤات مث جيمعون األدلة من خالل مزيد من 

 التحقيقات 
 دلة اجلديدة  ج. التكامل: حيث يقوم املتعلمون إبثبات أو معارضة ادعاءاهتم السابقة ومراجعة الفرضيات من األ

 د. القرار: عندما يؤكد املتعلمون أو يراجعون نظرايهتم العلمية العملية.
تساعد على إيصال التالميذ إىل طريقة ميكنهم من خالهلا  االستقصاءإن التفاعل بني خمتلف مكوانت منوذج 

( اليت 1111عّدة دراسات ومنها دراسة )شهاب، . إذ دّلت ، واحلفاظ على مهارات عليا لديهمبناء معرفتهم
هدفت إىل التعر ف إىل أثر استخدام اسرتاتيجية االستقصاء يف تدريس األحياء يف تنمية التفكري الناقد والدافعية 

( 51حنو التعلم لدى عينة من طالب الصف التاسع األساسي يف مدينة عمان. تكونت عينة الدراسة من )
حنو التعلم. وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق  الدافعية اختبار للتفكري الناقد، ومقياس طالبًا مت أداتني: 

  االستقصاء.ذات داللة إحصائية بني متوسطي أداء جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة اليت درست ابستخدام 
 . التعليم القائم على الظاهرة، وتعزيز النقاش العلمي اهلادف:0.1.

اليت جتعل التعليم يقوم على ظاهرة هو مشاهدهتم ملعلم العلوم يقوم ابلتجربة بنفسه بداًل من أن إحدى الطرق 
يرسل هلم مقطع فيديو جاهز من اليوتيوب. أما النقاش العلمي اهلادف فيمكن أن يتحقق من خالل تشجيع 

و  Screencastifyالتالميذ على استخدام أدوات تسجيل الفيديو والتسجيل الرقمي للشاشة، مثل 
Screencast-O-Matic لتعزيز تفاعل األقران، حبيث يستطيع الطالب شرح لغز علمي لزمالئهم. كما ،

، عرب تعزيز التواصل املنظم بني Google meetو   Zoomميكن اللجوء ألدوات اللقاء املباشر مثل 
 (. Sutton ,1111الطالب، والسماح هلم ابلتعبري عن أفكارهم )
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املعلم يريد أن يلجأ ملقاطع فيديو جاهزة من اليوتيوب، ميكنه أن حيدد لتالميذه أهدافًا خالل ويف حال كان 
(. ليس ابلضرورة أن يقوم التالميذ Elementary nestمشاهدهتم هلا، وهذا سيجعلهم أكثر وعياً وتركيزاً )

عملياً فيما بعد. كما يستطيع بتطبيق التجارب، ولكن التخطيط سيعزز مهارة التفكري الالزمة لتطبيق التجارب 
 (Molloy ,1111املعلم أن يعطي تالميذه جمموعة من النتائج لتحليلها، واستخالص النتائج منها )

حول أتثري الفيديو التفاعلي على نتائج Zhang, D. & others, 2006) دلت دراسة جتريبية قام هبا )
مّتت دراسة أربعة إعدادات خمتلفة: ثالثة منها كانت عبارة ث حبيالتعلم ورضا املتعلم يف بيئة التعلم اإللكرتوين. 

عن بيئات تعلم إلكرتوين، مع فيديو تفاعلي وفيديو غري تفاعلي وبدون فيديو. والرابع هو بيئة الفصول الدراسية 
الطالب التقليدية. أظهرت نتائج التجربة أن فعالية التعلم كانت متوقفة على توفري التفاعلية يف الفيديو. حقق 

يف بيئة التعلم اإللكرتوين اليت قدمت فيديو تفاعلي أداًء تعليمًيا أفضل بشكل ملحوظ ومستوى أعلى من رضا 
املتعلم من أولئك املوجودين يف البيئات األخرى. ومع ذلك ، فإن الطالب الذين استخدموا بيئة التعلم 

تشري النتائج إىل أنه قد يكون من املهم دمج اإللكرتوين اليت قدمت فيديو غري تفاعلي مل يتحسنوا أيًضا. 
 الفيديو التعليمي التفاعلي يف أنظمة التعلم اإللكرتوين.

 طريقة التعلم ابملشروع: 0.3
تؤكد كارول أن تومليسنون، أستاذة التعليم جبامعة فرجينيا، يف نظريتها عن التعلم املتمايز، أنه نظراً ألن الطالب 

. االختالفاتن املعلمني حباجة إىل إنشاء بيئات وأساليب تعليمية تعكس هذه يتعلمون بسرعات خمتلفة، فإ
احلل املثايل هلذا التحدي، وطريقة مميزة لتسهيل  Project basedlearning)تُعد طريقة املشروع )

كأسئلة الدروس ومشاركة التالميذ عرب اإلنرتنت. ومن أساسيات هذه الطريقة طرح املعلم لألسئلة احملفزة للتعلم،  
"مباذا تفكر" و"كيف". على سبيل املثال بداًل من أن يقوم معلم العلوم بسؤال التالميذ " ما هي العناصر 

اليت تساهم يف تلوث احمليط؟"، ميكنه أن يسأل "كيف حتل مشكلة تلوث احمليط؟". من هنا يبدأ الرئيسة 
إذ . (Nichols ,1111كس أفكارهم )املمكنة لإلجابة، والقيام مبشروع يع االحتماالتالتالميذ بوضع 

خرجات التعليمية للتالمذة Panasan.M&Nuangchalerm.P (1101دراسة دلت 
ُ
( بعنوان:"امل

خرجات التعليمية )التفكري واليت  واالستقصاءمن خالل طرق التعليم ابملشروع 
ُ
هدفت إىل املقارنة بني امل

الذين تعّلموا من خالل طريقيت املشروع االبتدائي النقدي، املهارات العلمية( لطالب الصف اخلامس 
. األداة كانت عبارة عن االبتدائيتلميذًا من الصف اخلامس  22يف اتيالند. أتّلفت العّينة من  واالستقصاء

 خمطط لدروس يتّم تعليمها من خالل هاتني الطريقتني، مث اختبارين قبلي وبعدي ملعرفة أثر التعليم من خالهلما.
تائج الدراسة أن التالميذ قاموا ببناء خربة جديدة بعد تعّلمهم ابلطريقتني. كما مل تظهر فروق يف أداء دلَّت ن

التالميذ بني الطريقتني، مبا أهنما تساعدان يف تطوير املعلومات من خالل الربط مع العامل الواقعي. وهذا يدّل 
 فضل للتالميذ يف املستقبل.األ لتعليم اسرتاتيجيتني يف املعلمني يستطيعون تبين هاتني االعلى أن 
 النقاش املفتوح:. 0.1
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يف بيئة التعلم عن بُعد، ميكن استخدام وقت التعلم غري املتزامن لكي يقوم التالميذ ابلتحقق من املعلومات، 
وميكن أن تركز جلسات التعلم املتزامن على املناقشات اجلماعية. كما هو احلال مع التعلم الشخصي، من 
األمهية مبكان ما أن يستمر املعلمون يف توجيه الطالب للتساؤل عن سبب حدوث شيء ما، وتشجيع تلك 

 املناقشات يف جمموعات.
عندما نسأل التالميذ "ملاذا؟ "فنحن نساعدهم على جتميع أجزاءهم اخلاصة مًعا، وتصحيح األشياء يف 

 أذهاهنم، ألنه يتعني عليهم مناقشتها مع اآلخرين".
 ماد تقنيات تكنولوجية مالئمة:اعت -

 لتعليم العلوم عن بُعد ، يوصي رويس بعدد من األدوات التقنية ، مثل:
:Flipgrid ."أحيااًن يكون جعل الطالب يتحدثون عن فهمهم أكثر فاعلية من كتابته" 

 :Idea sketch.رسم الفكرة يسمح للطالب بتسجيل أفكارهم اخلاصة 
: Jamboardعادًة بطاقات مرتبطة ابحليواانت أو الكائنات احلية يف سلسلة غذائية،  إذا مت منح الطالب

 مما يسمح هلم مبعاجلة البطاقات إلكرتونًيا. Jamboardعلى سبيل املثال ، ميكن وضع هذه البطاقات يف 
:Whiteboard.fi  ،يسمح للمعلم إبنشاء مستند واحد مث إعطاء كل طالب نسخته اخلاصة للتعامل معه

 ( Bendici ,1111املشاركة للمناقشة    ) مث يعرض
إن املعلمني حباجة إىل حتديد األدوات األفضل ابلنسبة هلم، مث السماح لطالهبم ابالرتياح عند استخدام كل 

 منها.
 .اإلنطالق من مشكلة مرتبطة بواقع التالميذ:0.5

التالميذ اليومية تتطلب منهم التفكري جيب على معلم العلوم أن يبدأ كل قسم منهجي مبشكلة واقعية من حياة 
يف كيفية حلها، حىت لو مل يكن لديهم األدوات الالزمة للقيام بذلك. هذه الطريقة تعمل على خلق "فجوة 

 فضول" من خالل إعطاء الطالب موضوعاً ال يعرفونه، وغرس الدافع للرغبة يف املضي قدًما ومواصلة التعلم.
 علومات:. ممارسة طريقة اسرتجاع امل0.6

إن مطالبة الطالب ابسرتجاع احلقائق من الذاكرة يسمى ممارسة االسرتجاع. جيرب استدعاء املعلومات عمًدا 
الطالب على فحص ما يعرفونه ابلفعل. إنه يتطلب جهًدا، مما يعمل على تقوية الذاكرة ويساعد الطالب على 

 حتديد الفجوات احملتملة يف معرفتهم.
مقطع فيديو أو يشاهدونه، ميكن الطلب منهم اإلجابة على سؤال بسيط. هذا مينحهم بعد أن يقرأ الطالب 

فرصة ملمارسة اسرتجاع املعلومات وهو مفيد بشكل خاص يف الفرتة اليت تسبق التقييم النهائي، مثل االختبار 
 (Hendricks ,1111النهائي أو األسبوعي )

 . اقرتاح جتارب خمربية من قبل الطالب:0.7.
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ن للمعلم تقسيم الطالب عرب اإلنرتنت إىل جمموعات، حىت يتمكنوا من استخدام خربهتم املعملية الفعلية مُيك
 وفهم التقنيات القرتاح جتارب جديدة. أو من خالل العمل ثنائياً، وميكن استكشاف األفكار ومناقشتها

 (Loike&Loike, 2020) 
 االفرتاضية. املعامل 0.2.
 ( املعامل االفرتاضية إىل ثالث فئات:Bhargva ,p. &et al,1115صنف ابرجوفا وآخرون )  

: ويقدم برامج تصورية Simulation basedvirtuallabsأ. املعامل االفرتاضية املعتمدة على احملاكاة 
 للتجارب، وتتضمن التحكم، وعداد، وأدوات أخرى لتنفيذ جتارب املعمل العادي.

: تسمح للتالميذ املشاهدة، والتحكم، Remote but physicallabsب. املعامل التقليدية عن بعد 
 واكتساب البياانت من التجارب احلقيقية خالل واجهه معتمدة على الويب.

: تسمح للتالميذ عرض التجارب الفعلية والتعامل Recordedexperimentsج. التجارب املسجلة 
 مع البياانت الواقعية.
بعنوان: أثر التعليم من خالل الكومبيوتر على أداء Ackay& others, 2006) وقد قامت دراسة )

أتلفت عينة الدراسة من طالب إحدى اجلامعات يف تركيا حبيث مّت تقسيمهم التالميذ يف الكيمياء التحليلية. 
من  تعليم اجملموعة األوىل التجريبية أن متّ وبعد إىل ثالث جمموعات. جمموعتان جتريبيتان وجمموعة ضابطة. 

 Interactive Graph، وطريقة )Animationخالل النصوص والصور والفيديو أو احملاكاة وال
Drawing Features( كذلك فإن اجملموعة الثانية التجريبّية فقد تعّلمت من خالل برانمج .)Excel )

لدراسة عبارة عن وال تتضمن صورًا وفيديو. أما اجملموعة الضابطة فتعلمت ابلطريقة التقليدية. كانت أداة ا
أتثري الطرق على التالميذ. أظهرت النتائج أن تالميذ اجملموعتني التجريبيتني كان أداؤهم أفضل الختبار مقياس 

هبا بسبب استعمال كل احلواس.   االحتفاظأن املعلومات يتم  االختبارمن تالميذ اجملموعة الضابطة. فأظهر 
من اجملموعة التجريبية الثانية وذلك ألن االمتحان كما تبنّي أن تالميذ اجملموعة األوىل أظهروا جناحًا أكثر يف 

احملاكاة والصور أكثر جاذبية للتالميذ. أما ابلنسبة لفائدهتا على مستوى املدرسة، فإن استعمال الكومبيوتر يوّفر 
 قارنة ابستعمال املخترب التقليدي.املال والوقت م

 . الرسوم الكرتونية )هزلية، كاريكاتورية(0.2.
تعترب الرسوم الكرتونية من أساليب التدريس اليت ميكن استعماهلا يف تدريس العلوم، وابلرغم من أن البعض يرى 

 التدريس، وقد تكون الرسوم أهنا من األشياء األدبية إال أن وجودها يف ثقافة اجملتمع يربر أمهية استعماهلا يف
 اثبتة أو متحركة.

 مىت تستخدم اسرتاتيجية الرسوم الكاريكاتورية؟
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تكمن أمهية استخدامها يف زايدة معدل فهم واستيعاب الطالب للمفاهيم املختلفة ابستخدام الصور 
ويف سياقات خمتلفة كما  والرسومات املختلفة، وميكن استخدامها يف مواقف التعليم والتعلم يف املراحل املختلفة

 يلي:
 بداية املوقف التعليمي كتهيئة ملوضوعات التعلم والتعليم.

 تقدمي نشاط معني خالل املوقف التعليمي.
 (1111أنشطة التعلم اخلتامية لتقومي استيعاب الطلبة للمفاهيم املدروسة ومراجعة مستوى التعليم )الشوبكي، 

 
 اثنياً: أنسنة التعليم عن بُعد:

اإلنسانية يف الفلسفة إن مفهوم أنسنة التعليم ليس حديثًا، ويُعد ابولو فريري أب الرتبية النقدية من رّواد 
( إن أنسنة التعليم هو املسار الذي يستطيع البشر من خالله إدراك وجودهم يف 0225التعليم. يقول فريري )

م على املعلم واملقرر الدراسي مما يعزز الصمت هذا العامل والوعي بدورهم. وينتقد فريري حبّدة متحور التعلي
والسلبية لدى التالميذ. ويشدد فريري على ضرورة توعية التالميذ أبنفسهم ومقدراهتم ونقلهم من اجملال السليب 

 والتفكري بشكل انقد.نفسه حبرية  التعبري عن إىل اجملال الفاعل حبيث يستطيع الفرد 
 اعتمادها هبدف إضفاء ملسة انسانية للتعليم: ومن أبرز الطرق اليت ميكن للمعلم

 : حتويل املنهج إىل حتفيزي:1.0
يلعب املنهج دورًا أساسيًا يف العملية التعليمية. ولكن ابلنسبة للطالب يبدو املنهج الدراسي وكأنه قائمة مبا 

نهج ( عن فكرة حتويل املHarrington & Thomas ,1102جيب فعله وما ال جيب فعله. لقد كتب )
( أن املنهج Harnish& Bridgesمن قبل ) 1100إىل منهج حتفيزي. إذ أظهرت دراسة ُأجريت عام 

املكتوب بطريقة ودية له أتثري كبري على كيفية التعامل بني املعلم وطالبه. يسمح خمطط املنهج الدراسي الذي 
قصري على الصفحة، مما يضمن  مت إنشاؤه ابستخدام أداة إنشاء موقع الويب للمعلمني بتضمني مقطع فيديو

حصول الطالب على فرصة الرتحيب بوجه دافئ ومبتسم ومساع كلمات داعمة قبل قراءة احملتوى )أشبه 
ابلتحدث وجهًا لوجه(. إضفاء الطابع اإلنساين على تصميم خمطط لدرس ما يتم إنشاؤه ابستخدام أداة موقع 

، وما إىل ذلك( ميكن للطالب  Wordpress، وAdobe Spark، وصفحة Googleالويب )مواقع 
 (. Brock.M, Smedshammer.M&Layton.K ,1111مشاهدهتا )

"اليت اهتمت بدور املعلم يف حتقيق الشعور ابلرضا لدى  Ladyshewsky, 2013) وقد دلت دراسة )
حماضرات اونالين، أن طريقة تعامل  6طالبه خالل التعليم اإللكرتوين عرب متابعة معلمنْي اثنني على مدى 

كما أظهر حبث من مركز موارد  املعلم مع طالبه وإعطائهم التغذية الراجعة كان أساس شعور الطالب ابلرضا".  
أن مستوى التفاعل الشخصي للدورة tech smith) )املأخوذ من موقعمع يف الوالايت املتحدة كلية اجملت

التدريبية عرب اإلنرتنت هو العامل األكثر أمهية يف درجات الطالب. يف الواقع، تبنّي أن الطالب يف احلصص 
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ا يظهر يف الرسم املنخفضة التفاعل حصلوا على درجات أقل من الطالب يف احلصص العالية التفاعل، كم
 هالبياين أدان

 
لذا جيب على األقل، أبن يقوم املعلمون إبنشاء مقطع فيديو تقدميي مدته دقيقة واحدة وملخص لألفكار اليت 
ستضمنها الدرس خالل ثالث دقائق يشرحون من خالهلا املنهج الدراسي. تتضمن األفكار األخرى مقاطع 

بوع، ومقاطع فيديو تلقائية عندما يصادف املدرس شيًئا ذا صلة فيديو لإلعالن والتشجيع على مدار األس
 ( Rudra ,1111ملشاركته  ومقاطع فيديو تقدم مالحظات حول عمل الطالب  )

وهبدف التحفيز والوصول إىل املزيد من التفاعل، ميكن للمعلم الطلب من تالميذه مشاركة أعمال الفيديو 
ية وعروض املهارات العملية بعد حتميل الطالب املسودة األوىل من اخلاصة هبم: املقدمات والعروض التقدمي

 املشروع.
حتديد السمات هدفت إىل اليت (Moya,I; Brooks & Moreno, 2020وقد قامت دراسة )

املركزية للعالقات اإلجيابية مع املعلمني من وجهة نظر الطالب املراهقني، واليت ميكن أن تساعد يف حتديد معىن 
الرتابط بني الطالب واملعلم يف إجنلرتا وإسبانيا. كجزء من املشروع املمول من االحتاد األورويب "الرفاه بني الشباب 

جمموعات يف إجنلرتا  مّت إجراءالطالب واملعلمني يف سكان املدارس الثانوية"،  األورويب: مسامهة العالقات بني
عاًما. ابستخدام املنهج التحليلي املوضوعي، مت  02و  00طالًبا ترتاوح أعمارهم بني  11وإسبانيا تضم 

ركون من إجنلرتا حتجيج مستني رئيسيتني مت ربطهما ابلعالقات اإلجيابية مع املعلمني كما يراها الطالب املشا
وإسبانيا: وهي العالقات اإلنسانية، حيث يتم االعرتاف ابلطالب واحرتامهم كأفراد ويشعرون ابلفهم وبدعم من 

الفصل اإلجيابية، وحتفيز املعلمني  مثل إدارة  تساعد على التعلم، وتشمل جوانبمعلميهم؛ والعالقات اليت
 للطالب. 

 ات:. إنشاء منتدايت ملشاركة املعلوم1.3
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بشكل عام حنن نتعلم من خالل استيعاب املعلومات يف ذاكرتنا وعندما ُيطلب منا الرد على موقف مماثل، 
نتذكر تلك املعلومات. وما جيعل املعلومات ال تُنسى هو إرفاق السياق واالتصال العاطفي. عندما يبدأ الناس 

الشخصية وعند مشاركتها مع أشخاص آخرين، يف احلديث عن شيء ما، فإهنم عادة ما يربطونه بتجارهبم 
 فإهنم يتواصلون معها أيًضا.

على منتدايت  LMSهناك الكثري من الفرص يف التعلم اإللكرتوين جلعل الناس يتحدثون. حتتوي بعض أنظمة 
للحصص التعليمية أو  Facebookمضمنة للتواصل بني املعلم واملتعلم ، أو ميكن للمعلم إعداد صفحة 

 (Spenser ,1105عنها ) التغريد
 . التعلم من خالل األقران:1.1

يوفر التعلم من خالل األقران طريقة أكثر ديناميكية ملعاجلة املعلومات ومشاركة املعرفة مقارنة ابلنماذج اهلرمية 
 للمعرفة، حيث ميكن للمعلم التحكم يف الوصول إىل املعلومات واختيار املعرفة اليت جيب نشرها للطالب.

على سبيل املثال، تسمح العديد من املنصات عرب اإلنرتنت للمعلم بتقسيم املشاركني إىل جمموعات افرتاضية 
حيث ميكنهم التفاعل مًعا )للعمل على قضية أو مناقشة موضوع أو مشكلة يقدمها املعلم(. إذ أنه من املفيد 

كن للمعلم االنضمام إىل اجملموعات لريى  جًدا تقسيم الطالب إىل جمموعات فرعية للسماح هلم ابملناقشة. مي
كيف تتقدم املناقشة ويف النهاية )إذا لزم األمر( يقود املناقشة أو حيفزها. بعد مناقشات اجملموعة الفرعية، ميكن 
أن يكون لديك ممثل واحد من كل جمموعة يشارك يف جلسة عامة النقاط/ االستنتاجات الرئيسية اليت مت 

 ((Cano.Y; Venuti, F ,.1111موعة   التوصل إليها يف اجمل
 اثلثاً: التقومي اإللكرتوين:

 . تعريف التقومي:3.0
التقييم هو ببساطة عملية مجع املعلومات حول ما يعرفه الطالب بناًء على خربهتم التعليمية. ُتستخدم نتائج 

 ليب احتياجات التعلم.التقييم عادًة لتحديد جماالت التحسني والتأكد من أن حمتوى احلصص التعليمية ي
أبنه عملية توظيف شبكات املعلومات وجتهيزات الكمبيوتر والربجميات “أما التقومي اإللكرتوين فهو يُعرف

التعليمية واملادة التعليمية املتعددة املصادر ابستخدام وسائل التقييم جلميع وحتليل استجاابت الطالب مبا 
ات الربامج واألنشطة التعليمية للوصول إىل حكم مقنن قائم على يساعد املعلمني على مناقشة وحتديد أتثري 

 (.121، ص.1112)زاهر،” بياانت كمية أو كيفية متعلقة ابلتحصيل الدراسي
 هناك نوعان أساسيان من التقييمات:

 التقومي التكويين: حتدث التقييمات التكوينية خالل التعليم عرب اإلنرتنت وُتستخدم لتحديد مدى جودة تعلم
الطالب للمادة. تكون أفضل عندما تكون مستمرة ومتسقة وتقدم مالحظات نقدية للمتعلمني. جيب على 
املعلم أن مينح فرًصا للمناقشة املثمرة والشعور املرئي مبا إذا كان الطالب يعملون بشكل متزامن أو غري متزامن، 

 Jamboardأدوات مثل  وأن يبحث عن طرق جلعل الطالب يشاركون بنشاط يف الدروس ابستخدام
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الالصقة وغرف االسرتاحة واجملالت الرقمية. جتعل هذه االسرتاتيجيات  Google Slidesومالحظات 
التعلم مرئًيا جلميع الطالب وتوفر فرًصا ممتازة لتقييم معرفة الطالب أثناء الدروس بداًل من االنتظار حىت 

 (Edutopia ,1111االختبار النهائي )
ي: ُيشار أحيااًن إىل التقييمات النهائية على أهنا اختبار هنائي وتقيس ما تعلمه الطالب بعد إكمال التقومي النهائ
 درس معني. 

 . أنواع التقومي اإللكرتوين:3.1
 هناك عدة طرق للتقومي اإللكرتوين ومنها:

 . االختبارات القصرية:3.1.0
ذلك، عند إقراهنا ابلتكنولوجيا، فهي طريقة ممتازة  االختبارات القصرية هي أداة تقييم تقليدية. ابإلضافة إىل

إلشراك الطالب يف التعلم. ميكن أن تتخذ أسئلة االختبار عدًدا من النماذج، مثل االختيار من متعدد، وملء 
الفراغات، والنقاط الفعالة. تتمثل إحدى فوائد االختبارات القصرية يف أهنا قصرية وسهلة التقييم. كما أن 

سئلة واخليارات ميكن أن تكون عشوائية، لذلك فإن اختبار كل طالب ممكن أن يكون فريدًا من ترتيب األ
 نوعه.

تُعد االختبارات القصرية عرب اإلنرتنت مثالية لقياس نتائج التعلم عرب مجهور عريض. نظرًا ألن كل طالب خيضع 
 املختلفة. لنفس االختبار ، ميكن للمعلم مقارنة النتائج عرب الصفوف أو املدارس

 . األسئلة املفتوحة املقالية:3.1.1
األسئلة ذات النهاايت املفتوحة أو األسئلة من نوع املقالة هي واحدة من أكثر طرق التقييم النوعي شيوًعا. هي 
حتث املتعلمني على استكشاف أفكارهم ومشاعرهم وآرائهم، أثناء اختبار فهمهم العام للموضوع. يشجع هذا 

ئلة التفكري النقدي وهو األنسب لتقييم مستوى التعلم األعلى. تتطلب األسئلة املقالية وقًتا أطول النوع من األس
 ( Colman ,1111حىت يتمكن الطالب من التفكري يف إجاابهتم وتنظيمها وتكوينها )

 . التقييم القائم على املشاريع: 3.1.3
كالت أو نشاط إبداعي. على سبيل املثال، ميكن للمعلم بناء مشروع حول موضوع حبث أو نشاط حلل املش

يكلف املعلم الطالب ابلبحث عن مشكلة يف العامل احلقيقي ترتبط ابحملتوى الذي درسوه، مث يطلب منهم 
 (Best ,1111تصميم حل إبداعي بناًء على ما تعلموه )

 . طريقة جيكسو:3.1.1
طريقة جيكسو. عندها سيكون املعلم قادرًا على ميكن حتويل املشاريع الفردية إىل مشاريع تعاونية ابستخدام 

 تقييم قدرات العمل اجلماعي للطالب مع ختفيف عبء العالمات.
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يقوم املعلم بتجميع الطالب يف مشروع مشرتك ولكن عليه بتعيني أدوار خمتلفة هلم، وجيب عليهم وضعها مًعا 
ب املسؤولية عن جماالت خمتلفة من إلنشاء مشروع هنائي. تنوع هذه األدوار يؤدي إىل أن يتحمل الطال

 (Best ,1111البحث، أو مكوانت خمتلفة للمنتج النهائي )
 . ملف اإلجناز اإللكرتوين:3.1.5

( ملف اإلجناز اإللكرتوين على أنه سجل أو حافظة لتجميع أفضل اإلعمال Barret ,1111يعرف ابريت )
دراسي ما. وختتلف مكوانت امللف من معلم آلخر املميزة من دروس وحماضرات ومشاريع ومتارين، يف مقرر 

حسب فلسفته الرتبوية يف تنظيم امللف، ويعتمد يف عرض هذه األعمال على الوسائط املتعددة من صوت 
ونص ومقاطع فيديو وصور اثبتة ورسوم بيانية وعروض تقدميية، ويتم التنقل بني مكوانت امللف ابستخدام 

)اللولو ودغمش،  CDsلى شبكة اإلنرتنت أو على اسطواانت مدجمة وصالت إلكرتونية، وميكن نشره ع
1102.) 
  :. تقومي األداء3.1.6

 ويهتم بقياس قدرة املتعلم على أداء مهارات حمددة أو إجناز مهمة تعليمية حمددة.
 . املقابالت:3.1.7

وص املكتوبة أو املسموعة واملرئية وميكن إجراء املقابلة يف بيئة التعلم اإللكرتوين بطريقة تزامنية ابستخدام النص
 من خالل مؤمترات الفيديو.

 . اليوميات:3.1.2
وهي عبارة عن تقارير حيتفظ هبا املتعلم ابستمرار عن أدائه لعمل ما من األعمال، وتعد من أدوات التقومي 

 البنائي.
 (1112ابإلضافة إىل طرق أخرى كتقومي الزمالء والتقومي الذايت   )عبد العزيز، 

( اليت هدفت إىل معرفة أثر اسرتاتيجية التقومي البديل )املالحظة، Margulies, 2005وقد دلت دراسة )
ملف اإلجناز( على استيعاب طالب مادة األحياء، يف الصف التاسع أن طالب اجملموعة التجريبية كان أداؤهم 

( اليت طُبقت كذلك على 1105وحتصيلهم أفضل من طالب اجملموعة الضابطة. ابإلضافة إىل دراسة )عودة، 
 تالميذ الصف التاسع، وقد دلت نتائجها على تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة الضابطة.

 
 مناقشة النتائج:

 . اإلجابة على السؤال األول:0
( ودراسة 1111لقد عرضنا عدة دراسات تتعلق بطرق تعليمية ملادة العلوم عن بُعد، ومنها دراسة )شهاب، 

Panasan& Nuangshalerm,2010) وقد تبنّي يف هاتني الدراستني تفوق اجملموعات التجريبية )
( أمهية وجود  Zhang.D& others, 2006على اجملموعات الضابطة. وقد تبني من خالل دراسة )
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( Ackay& others, 2006فيديو تفاعلي للوصول إىل رضا املتعلمني عن أدائهم. كما أظهرت دراسة )
 يف حتفيز التالميذ وحتسني أدائهم.  animationاحملاكاة وال دور 

وحبكم وجودان يف ميدان تعليم العلوم، فإن املهارات األساسية لكي ينجح التالميذ يف القرن احلادي والعشرين 
والتعاون، وامتالك مهارة التكنولوجيا. ولعّل أكثر ما  واالتصالتتمثل يف القدرة على التفكري وحل املشكالت، 

حنتاجه كمعلمني هو دمج التقنية يف التعليم، خاصة خالل التعلم عن بُعد، من خالل تقدمي املواضيع التعليمية 
 عن احلفظ والتلقني.واالبتعاد بطريقة نِشطة وفّعالة، تضمن بقاء أثر التعل م، 

 :. اإلجابة على السؤال الثاين1
 ,Ladyshewsky))( و Moya,I; Brooks & Moreno, 2020)لقد دّلت دراسة

امهية وجود ملسة إنسانية خالل التعلم عن بُعد. إذ أن اجلانب اإلنساين للتعل م عن بُعد يُعّد أساسيًا يف 2013
د والعزلة اليت ُيسّببها خلق فرص للحوار والنقاش بني املعلم وتالميذه، ممّا ُيسّهل العملية التعليمية ويُبعد اجلمو 

التعليم عن بُعد. لذا وبناء عّما عرضناه سابقًا فإن أن أنسنة التعليم تشجع على توجيه املتعلم ذاتيًا حنو التعلم 
مستقبل املبين على قاعدة احلرية يف تقرير ما يريد أن يتعلمه، مما يدعم توجهاتنا كمربني يف إعداد طالبنا حنو 

اللفتة اإلنسانية تتماشى مع مبدأ بناء شخصية تلميذ قادرة على النقد البّناء والتحليل أفضل. إذ أن هذه 
 املنطقي واختاذ القرارات.

 . اإلجابة على السؤال الثالث:3
ودراسة )عودة، ( (Margulies, 2005فيما يتعلق بطرق التقومي احلديثة فقد تبنّي لنا من خالل دراسة 

 ثة يف حتسني أداء التالميذ. ( دور طرق التقومي احلدي1106
إن طرق التقييم يف العلوم تعكس درجة حتفيز التالميذ للمادة. فرتكيز املعلم على التحفيز اخلارجي 

extrinsic motivation   كالتكلم حول العالمات يساهم يف ارتفاع نسبة الغّش من قبل التالميذ. أما
، حبيث يقوم  مبحاولة معرفة أفكار project based learningجلوء املعلم مثاًل لطريقة التقييم ابملشاريع 

 ,Andermanالتالميذ السابقة عن موضوع ما"، تساهم يف تنمية التحفيز الداخلي لدى التالميذ )
2012 ) 

على احلفظ  االمتحاانتترتبط طرق التقييم اليت يعتمدها املعلمون ابلقدرات العقلية للتالميذ. عندما تركز 
املدرسية اليت تركز  االمتحاانتعلومات، فإن التالميذ ال يستعملون مهارات تفكري عليا. وابملقابل فإن وتذكر امل

 على حّل مشاكل من احلياة اليومية للتلميذ، تسمح له ابلتفكري بعمق وبطريقة إبداعية.
التنويع والشمول والتكامل لذا فإننا نستنتج مما سبق أن التوجه السائد حديثاً يف جمال القياس والتقومي هو خلق 

يف وسائل وأساليب وأدوات القياس املستخدمة، حبيث يتم توفري ما يناسب طبيعة املادة الدراسية وخصائص 
التالميذ وميوهلم ومراحلهم الدراسية، ابإلضافة إىل مراعاة اجلوانب العملية يف تطبيق أو استخدام أداة تقومي 

 الناجح هلا. الستخداملمعّينة وتوفري اإلمكاانت الالزمة 
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 خاةمة:
إن املعلم هو الركيزة األساسية يف التعلم عن بُعد، فهو يقوم بتحضري الدروس وشرحها، وتقييمها. ولكي يصبح 
دور املعلم أكثر فاعلية، عليه أن جيمع بني املهارات التعليمية والتكنولوجية. إذ أن على عاتقه ليس فقط إعطاء 

على التفاعل الصفي بينه وبني تالميذه. ومن أجل سري العملية التعليمية بطريقة فعالة املعلومات، ولكن احلرص 
 على املعلم احلرص على تنمية املهارات العليا لدى التالميذ وهتيئتهم للمجتمع.

  املصادر واملراجع:
 :املراجع ابلعربيةأ ـ 

(. فاعلية برانمج تدرييب يف تنمية مهارات تصميم ملف اإلجناز اإللكرتوين 1102اللولو، فتحية ودغمش، هالة. )  
جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، وإنتاجه لدى طالبات كلية الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية. 

16(2)، 1-25. 
 العني: دار الكتاب اجلامعي. ة يف تعليم العلوم.األساليب احلديث(. 1112اهلويدي، زيد. )
دليل لصانعي السياسات يف التعليم األكادميي  -التعليم عن بعد مفهومه، أدواته واسرتاتيجياته(. 1111اليونسكو. )

مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية. مت االسرتداد من  واملهين والتقين.
https://en.unesco.org/sites/default/files/policy-breif-distance-

learning-f-1.pdf 
 وما بعدها. 02موجز سياسايت: التعليم أثناء جائحة كوفيد (. 1111تقرير األمم املتحدة. )

 .عامل الكتبتقوميها.  -تطبيقها -نشرها -إنتاجها -(. املقررات اإللكرتونية: تصميمها1112زاهر، الغريب امساعيل. )
(. أثر تدريس األحياء ابستخدام اسرتاتيجية االستقصاء يف تنمية التفكري الناقد والدافعية حنو 1102. )شهاب، عبد هللا

 .510-502(، 1)17جملة العلوم الرتبوية، التعلم لدى طالب التاسع األساسي يف عمان. 
 عمان: دار الفكر. تطبيقات.ال -األدوات -املبادئ -الفلسفة -التعليم اإللكرتوين(. 1103عبد العزيز، محدي أمحد. )
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  يف املغرب اآلاثر االجتماعية واالقتصادية جلائحة كوروان على اجملتمع املدرسي
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 لخص:امل

عرف العامل خالل السنة املاضية جائحة من مستوى مركب ومعقد، وقفت أمامها معظم دول العامل      
التقليدي الذي ميكن التغلب عليه وعلى آاثره اليت ابندهاش وخوف كبريين، إذ مل تكن من املستوى 

مّست خمتلف القطاعات بدون استثناء، وأصابتها بشلل كلي أو جزئي يف أحسن األحول. ويف قطاع 
التعليم حتديدا مت إغالق مجيع املدارس، واعتماد منط التعليم عن بعد خيارا ملواصلة املوسم الدراسي، غري 

فع فيه وزارة الرتبية الوطنية بكّل ثقلها جلعل هذا النمط منطا أساسيا يف أنه يف الوقت الذي كانت تد
التعليم والتعلم يف ظّل الوضعية الوابئية اليت فرضتها جائحة كوروان، فإنه برزت آاثر عكسية له أّدت إىل 

التعليم  تشّنج العالقة االجتماعية بني أسر املتعلمني واملؤسسات التعليمية، وكان ذلك حصرا يف مؤسسات
اخلصوصي، حيث ظهر شنآن بني العديد من أولياء التالميذ وأرابب املدارس اخلاصة، إذ اختذ اآلابء من 
التعليم الرقمي الذي قّدمته املدارس اخلاصة يف هذه املرحلة، حّجة عليها لتخفيض القسط الشهري املؤّدى 

يف املنتوج الرقمي املقدم ألبنائهم ال يرقى إىل  أو التنازل عنه لعدد من الشهور، من منظور أّن اجلهد املبذول
 ما كان يقّدم حضوراي.

وبني رفض السواد األعظم من املؤسسات التعليمية ملسألة التنازل عن "املستحقات" أو ختفيضها،       
ورفض أولياء التالميذ لألداء، برز صراع اجتماعي بنكهة اقتصادية طبخته جائحة كوروان، ووصلت 

غادرة رهينة مقابل تداعياته إىل حّد رفع دعاوى قضائية يف احملاكم، واحتجاز شواهد النجاح وشواهد امل

mailto:simojtihad89@hotmail.fr
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الدفع. وهبذا عّرت جائحة كوروان جانبا من العالقات االجتماعية اهلشة اليت تربط املؤسسة التعليمية 
اخلاصة مبنتسبيها، إذ بدا أّن اهلاجس املاّدي كان أكثر ما حيكمها، وأّن الوشائج االجتماعية وروح 

على اهلامش، ومن هنا نسعى يف هذا البحث  التضامن اليت ينبغي أن حتضر يف مثل هذه املواقف كانت
إىل مقاربة اآلاثر االجتماعية واملادية جلائحة كوروان على العالقات يف اجملتمع املدرسي، واخرتان لذلك 
عالقة األسر مبؤسسات التعليم اخلصوصي، ملا رصدانه من مشاكل مّجة هلا يف اجملتمع. وقد اعتمدان منهجا 

ن العام إىل اخلاص، من اتريخ األوبئة بشكل عام إىل وابء كوروان بشكل خاص، استنباطيا انطلقنا فيه م
ومن آاثره االجتماعية واالقتصادية على القطاعات بشكل عام، إىل آاثره على قطاع التعليم بشكل 

 خاص، والتعليم اخلصوصي بشكل أخص.

 رة، املغرباجملتمع املدرسي، كوروان، التعليم اخلصوصي، األس الكلمات املفتاحية:
Abstract : 

During the past year, the world experienced a pandemic of a complex level, 

and the countries of the world stood before it with great fear, as it was not 

from the simple level that could overcome its effects, which affected the 

various sectors without exception, and left them with complete or partial 

paralysis at best. In the education sector in particular, all schools were 

closed, and distance education was adopted as an option to continue the 

school season, but at a time when the Ministry of National Education was 

working to make this pattern a basic pattern in the teaching and learning 

processes in light of the epidemiological situation imposed by the Corona 

pandemic, the effects of His negativity led to a stiffening of the social 

relationship between the families of the learners and educational 

institutions, and that was exclusively in schools for special education. 

And between the private education institutions rejection of the issue of 

waiving or reducing premiums, and the refusal of students' parents to 

perform, a social conflict emerged with an economic flavor due to the 

Corona pandemic, reaching the point of filing lawsuits in the courts, and 

withholding evidence of success and evidence of departure hostage in 

exchange for payment. Thus, the Corona pandemic revealed an aspect of the 

fragile social relations that link private educational institutions and their 

members, as it appeared that material obsession is what governs them most, 

and that the social ties and the spirit of solidarity that should be present in 

such situations were on the sidelines, hence we seek in this research To an 

approach to the social and material effects of the Corona pandemic on 

relations in the school community, and we chose the relationship of families 
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with private education institutions, due to the many problems we observed 

in society. 

Key words :School community, Corona, private education, family, Morocco 

 

 :اتريخ اجلوائح واألوبئة: اتريخ يعيد نفسه -4

 األوبئة ومسببات العدوى -4-4
يعترب علم التاريخ مدخال أساسيا لفهم اجلوائح يف اترخييتها واستيعاب اإلجراءات االحرتازية املتخذة       

، 1110موسم، )بينهما ملقاومتها، فهو ضروري لفهم احلاضر وربطه ابملاضي من أجل إدراك التداخالت
اترخيي قائم بذاته، يندرج ضمن ، ذلك "أّن دراسة األوبئة واجملاعات هي يف حّد ذاهتا اختصاص (5ص

. ومن مثة فإّن النظر عرب املاضي يف (3، ص1110موسم، )ختصص أوسع هو الدميوغرافيا التارخيية"
األوبئة وما خلفته من آاثر يف اجملتمعات القدمية، ومعرفة الطرق اليت قاوم هبا األسالف اجلوائح، هو أمر 

، 1110موسم، )اليت يعيشها عاملنا اليوم بفعل جائحة كوروان على غاية من األمهية يف هذه الظرفية احلرجة
. فحصول املقارنة التارخيية بني جائحة كوروان ومثيالثها يف التاريخ القدمي، من شأنه أن يوفر فروضا (5ص

مسبقة حول طرق االحرتاز منها ومقاومتها، استنادا إىل معطيات األوبئة املاضية وتداعياهتا املختلفة 
 (.7، ص1110موسم، ) ن منطلق أّن التاريخ يعيد نفسه بشكل أو آبخر.آنذاك، م

ويعّد علم األوبئة أحد الفروع احملورية يف طب األمراض املعدية، إذ يعىن بدراسة العدوى اجلماعية     
للمرض وليس حباالته الفردية، ذلك أّن األمراض الوابئية هي ابلدرجة األوىل أمراض معدية تفتك أبعداد 

ة من البشر، ومن مثة يهتم علم األوبئة أبماكن انتشارها، وأبسباب االنتشار مثل العناصر احلاملة هلا، مهم
. ويشري (2-7، ص1101شلدون، )وال يعىن يف مقابل ذلك مبا يتصل أبعراضها أو طرق الشفاء منها

ل املباشر)اجلرب(، أو الدارسون يف هذا اجملال إىل تعدد طرق انتشار العدوى، اليت قد تكون إما ابالتصا
عرب اجلهاز اهلضمي)الكولريا(، أو بواسطة بعض احلوامل)الرباغيث  عن طريق اهلواء)األنفلونزا(، أو

 .(2-2، ص1101شلدون، )والبعوض(، أو من خالل املشيمة يف فرتة احلمل)اإليدز(، وغري ذلك
وحتصل األمراض املعدية لدى اإلنسان بسبب الفريوسات والبكترياي وغريها، حيث تعّد كائنات حّية      

تبحث عن احلفاظ على نسلها عرب التكاثر، فتتخذ من اإلنسان حامال تتكاثر فيه، وخالل هذا التكاثر 
. ويف موت حاملها موت تفرز مسوما ضارة تسبب تلفا يف أنسجة احلامل)اإلنسان(، ومن مثة مرضه ووفاته

هلا أيضا، ولذلك تلجأ هذه الكائنات إىل العدوى ألّن يف ذلك استمرارية لوجودها عرب االنتقال من حامل 
وهناك نوعان من العدوى، إحدامها تكون سريعة وحاّدة، تظهر . (2، ص1101شلدون، )إىل آخر

عة الشمس وال يتحمل اجلفاف، لذلك أعراضها بوترية سريعة ألّن فريوسها ال يقوى على العيش حتت أش
خيتفي داخل حامل ويتكاثر فيه. أّما الثانية فتكون بطيئة ومزمنة، وحتتاج فرتة من الزمن حىت تظهر 

 .(01-2، ص1101شلدون، )أعراضها يف احلامل
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تلقائيا عرب  وميّثل انتقال البشر قدميا أهم العوامل املؤدية إىل انتشار األوبئة، سواء أكان هذا االنتقال     
، 1101شلدون، )حركة التجارة الربية واملالحة البحرية، أم قسراي من خالل الغزو واحلروب ونقل العبيد

 ، ومن هنا ارتبط علم األوبئة حبركة انتقال العدوى جغرافيا، إذ يتتبعها يف حركة الكائنات، "فهو(07ص
ية املسببة هلذه األوبئة، وهي كائنات حية يتعامل مع نوعني من هذه الكائنات، أحدمها هو الكائنات احل

صغرية جدا غري حمسوسة وغري منظورة، أما الكائنات األخرى فهي حمسوسة ومنظورة حتتل حّيزا يف املكان 
 .(11-13، ص1101شلدون، )وهم البشر ضحااي الكائنات األوىل"

 :نظرية العدوى وإجراءات االحرتاز والوقاية -4-2

إّن أشهر األوبئة اليت ضربت البشر منذ القدمي هي اجلدري واإلنفلونزا واحلصبة والتيفوس واملالراي       
وقد اختلفت طرق مقاومتها والتحكم يف آثرها من قبل اجملتمعات اليت تفشت واجلذام والكولريا والطاعون، 
العلم احلديث وتقنياته، وقد طّورهتا ابالستناد والشرقية القدمية اعتمدت أساليب فيها، فاجملتمعات األوروبية 

وأبرز اإلجراءات ، (06-05، ص1101شلدون، )إىل علم األوبئة العريب خالل القرن الرابع عشر،
الوقائية اليت كان معموال هبا هي احلّد من تنقل البشر عرب احلجر الصحي، والدفن اإلجباري للموتى 

، 1101شلدون، )لوابء يف مستشفيات خاصة ابألمراض املعديةوالتخلص من متعلقاهتم، وعزل املرضى اب
. ذلك أّن "النظرية العامة للعدوى وإجراءات احلجر الصحي، وكيفية التعامل مع األمراض املعدية، (11ص

هي من إجنازات الطب العريب، اليت عرفتها أورواب عن طريق اتصاهلا ابملراكز العلمية والثقافية 
 (.12ص، 1101شلدون، )العربية"

لقد كان للطب العريب مراكزه يف الشرق يف مدن بغداد ودمشق والقاهرة، كما كانت له مراكز يف      
الغرب داخل القارة األوروبية يف مدن األندلس اإلسالمية، ومن مثة فقد كان األطباء العرب قدميا على 

، وال أدّل على ذلك من (31، ص1101شلدون، )دراية كاملة ابألمراض الوابئية املعدية وطرق مقاومتها
رسالة البن اخلطيب األندلسي، حتدث فيها عن العدوى وكيفية انتشارها والوقاية منها، حني قال: "فإن 
قيل كيف نسّلم بدعوى العدوى وقد رّد الّشرع بنفي ذلك، قلنا: لقد ثبت وجود العدوى ابلتجربة 

هذه هي مواد الربهان. مث إنه غري خفي على من نظر يف واالستقراء واحلس واملشاهدة واألخبار املتواردة، 
هذا األمر أّن من خيالط املصاب هبذا املرض يهلك، ويسلم من ال خيالطه. كذلك فإّن املرض يقع يف الدار 
أو احمللة من ثوب أو آنية، فالقرط يتلف من علقه أبذنه ويبيد البيت أبسره، ومن البيت ينتقل املرض إىل 

إىل جرياهنم وأقارهبم وزائريهم حىت يتسع اخلرق. وأما مدن السواحل فال تسلم أيضا إن جاءها  املباشرين، مث
 (.31، ص1101شلدون، )املرض عرب البحر عن طريق وافد أو مدينة شاع عنها خرب الوابء"

يتضح من خالل نص رسالة ابن اخلطيب، كيف أّن العرب كانت هلم نظرية حول عدوى األوبئة      
وطرق مقاومتها، فهي تنتقل عن طريق املخالطة للمريض)أهل البيت، اجلريان، األقارب، الزوار(، وعن 
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ن مناطق الوابء برّا طريق متعلقاته الشخصية)املالبس، األواين، األقراط(، كما تنتقل عرب السفر)الوافدون م
وبناء على ذلك فطرق املقاومة واضحة، وهي عزل املريض وعدم  (.31، ص1101شلدون، ) أو حبرا(

زايرته، ومراقبة الوافدين من مناطق الوابء، وهذه كلها إجراءات للحجر الصحي. ويفهم من رسالته أيضا 
واحلس واملشاهدة، فهم مل يعرفوا طبيعة أّن منهجهم يف نظرية العدوى كان جتريبيا، أي بواسطة التجربة 

الكائنات احلية املسببة للعدوى، ألهنا غري حمسوسة أو منظورة، لكنهم اعتمدوا على مالحظة آاثرها يف 
الكائن البشري، وهو نفس األسلوب الذي اتبعه األوروبيون يف البداية قبل ظهور الطب املخربي والنظرية 

    (.12، ص1101شلدون، )العامة للجراثيم

هبذا املعىن فإّن الطب العريب هو مبتكر النظرية العامة للعدوى ولعلم األوبئة مبعناه احلديث، حيث وضع   
، 1101شلدون، )أصوله ومبادئه، كما وضع قواعد مقاومة األمراض الوابئية خمرتعا احلجر الصحي

جلامعات األوروبية، الذين . وقد انتقلت مفاهيم الطب العريب حول نظرية العدوى إىل أطباء ا(32ص
استوعبوا منهج الطب العريب يف جمال األمراض املعدية واستخدموه يف مقاومة ما تفشى منها يف 

  (.32، ص1101شلدون، )جمتمعاهتم

 :كوروان: جائحة القرن الواحد والعشرين  -4-1

شهد العامل يف القرن الواحد والعشرين، وحتديدا يف آخر سنة من عقده الثاين، جائحة من مستوى      
مركب ومعقد، وقفت أمامها معظم دول العامل ابندهاش وخوف كبريين، إذ مل تكن من املستوى التقليدي 

أصابتها بشلل كلي أو الذي ميكن التغلب عليه وعلى آاثره اليت مّست خمتلف القطاعات بدون استثناء، و 
جزئي يف أحسن األحول. وترتبط هذه اجلائحة بفريوس معٍد قاتل، ظهر ألول مرة يف مدينة ووهان الصينية 

، وانتشر الحًقا يف كل دول العامل ومنها املغرب، ما تسبب يف حالة ارتباك 1102دجنرب  01بتاريخ 
إىل إعالن حالة طوارئ دولية ملواجهة  1111ر وذعر عاملية، دفعت منظمة الصحة العاملية يف هناية يناي

، COVID-19تفشي الفريوس القاتل، وصنفته ابعتباره جائحة. وقد اصطلح على تلقيبه بكوروان و
 (،CORONA) ( ومها أول حرفني من كلمة كوروانCOواألخري لقب إجنليزي للوابء، مركب من)

( أول حرف مشّكل Dأّن حرف) (، يف حنيVIRUS( أول حرفني من حروف كلمة فريوس )VIو)
فهو آخر رقمي السنة اليت ظهر فيها  02(، أما العدد DISEASلكلمة مرض ابإلجنليزية )

(. وقد تغّلب اللقبان السابقان للمرض يف االستعمال والتداول الختصارمها، مقارنة ابسم 1102الوابء)
، وفيه داللة على ارتباط املرض ابجلهاز الوابء عربيا الذي يعين متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد الوخيم

التنفسي حتديدا، لكن له انعكاسات على حواس أخرى تعترب مؤشرا على اإلصابة به، ومنها فقدان 
 حاسيت الشم والذوق.
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ويسبب فريوس كوروان أمراضًا تبدأ من نزالت الربد الشائعة وصوال إىل االعتالالت الوخيمة املرتبطة      
ستجد ألول مرة بعد اإلبالغ اباللتهاب الرئو 

ُ
ي احلاد، وقد اكتشفت منظمة الصحة العاملية هذا الفريوس امل

أما عن طرق مقاومة  .عن جمموعة من حاالت االلتهاب الرئوي الفريوسي يف ووهان جبمهورية الصني
يكون لكل خمالط لشخص  املرض واالحرتاز منه فيطبق احلجر الصحي والعزل الصحي، فاحلجر الصحي

صاب بفريوس كوروان، سواء أ ظهرت عليه األعراض أم ال، حبيث يرتك منفصاًل عن اآلخرين ألنه يفرتض م
العزل الصحي يكون  أنه مصاب به، ولذلك يبقى حمجورا يف مرفق ما ملدة أربعة عشر يوًما، يف حني أنّ 

 مرفق طيب يوفر الذي لديه نتيجة اختبار إجيابية، ولذلك يعزل عن اآلخرين، ويكون ذلك يف للمصاب
منظمة الصحة )الرعاية السريرية، ويستغرق العزل عشرة أايم على األقل وثالثة أخرى بعد زوال األعراض

 (.1111العاملية، 

يف مدينة  2020 مارس  2 وابلنسبة إىل املغرب فإنه مل تسجل أول حالة إصابة يف البالد إاّل بتاريخ     
فرباير، بعد ذلك  17عاد منها إىل املغرب يف  يضاء، وتتعلق مبواطن مغريب قاطن يف إيطاليا،الدار الب

تناسلت اإلصاابت خالل شهر مارس، وسنركز على إصاابت األسبوعني األولني من هذا الشهر الرتباطها 
ة التعلمية، حيث بتعليق الدراسة واعتماد منط التعليم عن بعد املعتمد على الرقمنة يف العملية التعليمي

 :(1111 ويكيبيداي احلرة،)وردت أخبار احلاالت املصابة خالل هذه الفرتة على الشكل اآليت 

 .بفريوس كوروان ُسّجلت أول حالة إصابة، 2020مارس 1+ 

واطنٍة مغربّيٍة قاِدَمٍة من ِوزارة الّصحة ، أعلنت2020مارس  5+
ُ
 .إيطاليا تسجيل اثين حالة إصابة مل

  ، أُعلن عن أوَّل حالة وفاة، وارتفاع عدد اإلصاابت لثالث.2020مارس  10+

  صاابت.فرنسي وابنته، لرتتفع احلاالت إىل مخس إ سائح ، إصابة زوجة2020مارس  11+

 ، والثانية ملواطنة فرنسية.إسبانيا إصابتان جديداتن إحدامها ملواطن مغريب عائد من، 2020مارس 13 +

 . مثاين عشرة عن تسع حاالٍت جديدٍة، لرتتفع اإلصاابت إىل الصحة وزارة ، إعالن2020مارس  14+

  ، تسجيل عْشر حاالٍت جديدٍة، لريتفع العدد إىل مثاٍن وعشرين إصابة.2020مارس  15+
 :اثر االجتماعية جلائحة كوروان على قطا  التعليم يف املغرباآل -2
 خيار التعليم عن بعد  تعليق الدراسة واعتماد -2-4

لقد تسبب وابء كوروان يف أزمة صحية وإنسانية عاملية، رافقتها اضطراابت ابجلملة على الصعيد      
االقتصادي واالجتماعي، وكان من أكثر آاثرها البارزة إغالق املؤسسات التعليمية يف كل بقاع العامل، 

احرتازي جتنبا لتفشي الوابء، واعتماد التعليم حيث اختارت كل الدول إغالق املدارس والكليات بشكل 
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، حبيث شكلت جائحة (1111منظمة التعاون اإلسالمي، )عن بعد منطا للتعلم يف ظل الوضعية الوابئية
 كوروان منعطفا جديدا يف جمال التعلم الرقمي، مت فيه االنتقال من بيئة واقعية إىل بيئة افرتاضية.

فبعد اتساع رقعة الوابء ابملغرب يف منتصف مارس، اختذت احلكومة سلسلة من اإلجراءات االحرتازية      
واعتماد منط التعليم عن  للحيلولة دون تفشيه يف البلد، ويف قطاع التعليم حتديدا مت إغالق مجيع املدارس،

لوزارة الرتبية الوطنية ما نّصه: "يف بعد خيارا ملواصلة املوسم الدراسي، حيث جاء يف أّول بالغ إخباري 
إطار التدابري االحرتازية الرامية إىل احلّد من العدوى وانتشار وابء كوروان، تعلن وزارة الرتبية الوطنية 
والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي، أنّه قد تقّرر توقيف الدراسة جبميع األقسام والفصول، 

وإذ ال يتعلق األمر بتاات إبقرار عطلة  حىت إشعار آخر)...( 1111مارس  06 انطالقا من يوم االثنني
مدرسية استثنائية، فإّن الدروس احلضورية ستعوض بدروس عن بعد، تسمح للتالميذ والطلبة املتدربني 

 .(1111 وزارة الرتبية الوطنية،) ابملكوث يف منازهلم ومتابعة دراستهم عن بعد"

لبالغ بقدر ما يبدو إخبارا بتوقيف الدراسة حضوراي، فإنه كان إعالان عن االنتقال إّن منطوق هذا ا     
إىل مرحلة دقيقة يف عملييت التعليم والتعلم يف املغرب، تتصل ابلدراسة والتدريس عن بعد، اللذان يعنيان 

املرحلة اجلنينية ببيئة  اعتماد موارد رقمية يف تلقي املعرفة ونقلها الديداكتيكي، أي تبيّن مقاربة ما تزال يف
التعلم يف املغرب، إذ ال يتوفر القطاع على بنية حتتية رقمية تؤهله هلذا االنقالب الفجائي، الذي مل تكن 
الوزارة تضعه يف احلسبان، رغم إنفاقها مليزانيات وازنة يف هذا اجملال، حيث عّرت اجلائحة عن األمر الواقع، 

 لى السطح حول مصري رقمنة التعليم املغريب.وجعلت سلسلة من التساؤالت تطفو ع
أّما مفهوم منط التعليم والتعلم عن بعد الذي أصبح اخليار الوحيد ملواصلة املوسم الدراسي، فهو      

"عملية نقل املعرفة إىل املتعلم يف موقع إقامته أو عمله بدال من انتقال املتعلم إىل املؤسسة التعليمية، وهو 
صال املعرفة واملهارات واملواد التعليمية إىل املتعلم عرب وسائط وأساليب تقنية خمتلفة، مبين على أساس إي

حيث يكون املتعلم بعيدا أو منفصال عن املعلم أو القائم على العملية التعليمية، وتستخدم التكنولوجيا من 
، اهلمامي وحجازي)أجل ملء الفجوة بني كل من الطرفني مبا حياكي االتصال الذي حيدث وجها لوجه".

وقد استحضرته املرجعيات اخلاصة ابملنهاج الرتبوي يف املغرب، لكنها كانت تقف  .(01، ص1111
عنده بشكل حمدود، ففي امليثاق الوطين للرتبية والتكوين مثال، جند وقوفا عند منط التعليم عن بعد يف 

والتواصل، غري أّن اإلشارة إليه كانت الدعامة العاشرة اخلاصة ابستعمال التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم 
وزارة الرتبية )عابرة، وترتبط بـ"االستعانة ابلتعليم عن بعد يف مستوى اإلعدادي والثانوي يف املناطق املعزولة"

، وهو ما يعين االعتماد عليه حصرا يف املناطق النائية دون غريها، أي أّنه (11، ص0222الوطنية، 
ا مراعاة لظروف التنقل إىل املؤسسات التعليمية يف هذه املناطق. مث إّن سيعتمد عليه بشكل حمدود جدّ 

الصيغة أعاله اليت ورد هبا احلديث عنه، ال توضح وسيلة التعليم عن بعد املوظفة، فهذه املناطق معزولة 
حسب لفظ امليثاق، وابلتايل فخدمات االتصال املرتبطة ابإلنرتنيت تكاد تكون منعدمة ويف أحسن 

وال رديئة، وحىت لو افرتضنا أهنا متوفرة، فإن الطبقة االجتماعية القاطنة يف هذه املناطق غري قادرة األح
على التكلفة املادية هلذا التعليم، ما جيعلنا نرى أّن التعليم عن بعد الذي ينسحب عليه الكالم يف امليثاق، 
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أو املؤسسة، لالشتغال عليه يف بيوهتم، على  هو التعليم بواسطة الواثئق اليت يتسلمها التالميذ من األساتذة
 أن ترجع إليهم من أجل تقوميها وتتبعها.

يف ما بعد هذه الوسائل اليت ينبغي حتضريها  1131-1105وقد أوضحت الرؤية االسرتاتيجية      
للشروع يف تنزيل هذا النمط اجلديد من التعليم إىل جانب التعليم احلضوري، حيث أشارت إىل ضرورة 
"التعزيز التدرجيي لصيغ التعليم احلضوري ابلتعلم عن بعد، عرب اعتماد برامج ووسائط رقمية وتفاعلية، 

كما دعت إىل "تنمية وتطوير   (،57وزارة الرتبية الوطنية، ص)وتكوين مكتبات وموارد تربوية إلكرتونية"
وزارة الرتبية )اجلماعي والتشاركي" التعلم عن بعد ابعتباره مكمال للتعليم احلضوري، وعامال يف تنمية العمل

، الذي دعا هو اآلخر إىل "تنمية 50.07وقد تكّرر األمر نفسه يف القانون اإلطار  (52الوطنية، ص
و"إدماج التعليم  (11وزارة الرتبية الوطنية، ص )وتطوير التعلم عن بعد ابعتباره مكمال للتعلم احلضوري"

غري أنّه رغم وجود دعامات نظرية هلذا (، 11وزارة الرتبية الوطنية، ص )اإللكرتوين تدرجييا يف أفق تعميمه"
النوع من التعليم يف مرجعيات املنهاج الرتبوي، إىل أّن واقع اجلائحة كشف أن ما يتصل به بقي حربا على 

 الورق.

 :اآلاثر العكسية للتعليم عن بعد على العالقات االجتماعية يف ظل جائحة كوروان -2-2

 جشع مؤسسات التعليم اخلصوصي خالل اجلائحة -2-2-4

املغرب حوايل مخسة آالف ومثامنئة مؤسسة، يدرس فيها ما يف يبلغ عدد مدارس التعليم اخلصوصي      
جريدة الشرق )يقارب مليوان ومئيت ألف تلميذ، من أصل سبعة ماليني تلميذ)ة( تقريبا يف املغرب برمته

وينظم عمل هذه املؤسسات يف املغرب نظام أساسي هو القانون رقم  (.1111األوسط اإللكرتونية، 
، الذي بسط يف مواده االلتزامات اليت ينبغي أن حيرتمها املستثمرون يف قطاع التعليم اخلاص يف ما 16.11

لقول يف يتعلق مبعايري التجهيز والتأطري والربامج واملناهج والتدابري البيداغوجية، غري أنّه مل يفّصل أو جيمل ا
فمعلوم ما يرتبط بتحديد قيمة الواجبات الشهرية اليت ينبغي استخالصها مقابل خدمات التعليم اخلاص، 

"أن قيمة الرسوم الدراسية، ترتبط ارتباطًا وثيقًا ابخلدمات، اليت تقدمها املدارس اخلاصة، سواء أكانت 
نوعية التعليم وجودة املخرجات)..(، األمر تعليمية أم خدمية أم متعلقة ابلرعاية واملتابعة واألنشطة، وب
ويف غياب أي حتديد  ،(1111إبراهيم، )الذي أدى إىل وجود تفاوت يف الرسوم بني مدرسة وأخرى"

اخلاصة، حيث مت  لقيمة الواجبات الشهرية، ترك املشرّع املغريب فراغا قانونيا استثمر فيه أرابب املدارس
 مينات السنوية بشكل مبالغ فيه، إضافة إىل مسألة التهرب الضرييب.الرفع من قيمة الواجبات وقيمة التأ

 (.1111رجاء غرب، )

ي تذمرها من هذه املمارسات الصادرة عن مؤسسات التعليم اخلاص وتغض دوإذا كانت األسر تب     
الطرف عنها ألّن األمر يرتبط بتعليم أبنائها، فإّن جائحة كوروان صّبت الزيت يف انر هذا الصراع 
االجتماعي الذي كان مضمرا قبل اجلائحة، خصوصا وأّن مؤسسات التعليم اخلاص مل تراع خصوصية 
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ء متعلميها ملصدر دخلهم، حيث زادت من جشعها خالل فرتة اجلائحة، يف الوقت املرحلة وفقدان آاب
الذي كان منتظرا فيه أن تتحّمل جزءا من اآلاثر االقتصادية للجائحة على القطاع وأسر املتعلمني. وألنه 
 من اخلطإ التعميم فإّن عددا من املدارس اخلاصة قد بذلت جهودا لتخفيف العبء على األسر، لكنها
جهود حمدودة جدا، غّطى عليها هْنج السواد األعظم من املؤسسات اخلصوصية لسياسة الالمباالة جتاه 

 أسر متعلميها.

وقد تعددت مظاهر جشع املؤسسات اخلاصة خالل جائحة كوروان، واليت رصدانها يف أكثر من      
فمن جهة أوىل رفض معظمها التنازل عن أقساط األشهر الثالثة األخرية أو ختفيضها، ومن جهة  مناسبة،

اثنية وّجهت عنايتها حنو صندوق تدبري جائحة كوروان، الذي بدل أن تساهم فيه أرادت أن تستفيد منه 
ربة البتداع ابعتبارها مقاوالت متضررة من آاثر جائحة كوروان، ذلك أنه "يف الوقت الذي هّب املغا

أشكال جديدة من التضامن والتآزر ملواجهة تداعيات األزمة، وأحدثت الدولة صندوقا خاصا ساهم فيه 
العديد من املغاربة أفرادا ومؤسسات، يف هذا الوقت ابلذات فوجئ الرأي العام الوطين جبمعيات أرابب 

ذا الصندوق مباشرة بعد اإلعالن التعليم اخلصوصي تراسل رئيس احلكومة لتطلب االستفادة من أموال ه
 (.1111جريدة هال بريس،  )إحداثه"
ففي خضم اجلائحة وبينما كانت الدولة تتعاطى مع اهلاجس الصحي حبذر وخوف كبريين، تقّدمت      

ثالث هيئات متثل مؤسسات التعليم املدرسي والعايل والتكوين املهين، هي رابطة التعليم اخلاص ابملغرب، 
سلة إىل رئيس احلكومة تطالبه فيها وهيئة املدارس الكربى، والفيديرالية املغربية للتعليم والتكوين اخلاص، مبرا

أبداء أجور مستخدميها بسبب عجزها عن أدائها المتناع اآلابء عن تسديد الرسوم الشهرية، وتدعوه أيضا 
إىل وقف أداء مستحقات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي وإعفاء املؤسسات من الغرامات املرتتبة 

كذلك بضرورة حث صندوق الضمان املركزي على منح عن أتخر األداء، كما طالبته يف مراسلتها  
ضماانت ملختلف املؤسسات البنكية متكنهم من عدم تسديد القروض اليت بذمتهم إىل أن تعود األوضاع 

 (.1111هيئات التعليم اخلاص،  )حلاهلا

ها كثريون وقد جّرت هذه املراسلة على قطاع التعليم اخلاص ابملغرب سيال من االنتقادات، إذ اعترب      
نوعا من األاننية واجلشع الصرف يف ظرفية حرجة وحساسة، إذ بدل أن تنخرط هذه املؤسسات يف 
اهلاجس األساسي الذي كان يهدد البلد وهو التعاطي مع األزمة الصحية للجائحة، جند أهنا تقحم نفسها 

خدميها وقامت بتسرحيهم ابعتبارها قطاعا هشا متضررا من آاثر الوابء، بل إهنا تنّكرت لعدد من مست
بدعوى العجز عن تسديد األجور، حيث "نددت اجلمعية الوطنية ألساتذة وكوادر التعليم اخلاص هبذه 
املماطلة الكبرية اليت طالت بشكل خاص فئة األساتذة اليت وجدت نفسها بني عشية وضحاها يف وضع 

حممد العلوي،  )عديد من احلقوق"اجتماعي صعب، وهي اليت تتقاضى أجورا هزيلة، يف غياب توفر ال
1111.) 
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وبعدما فشلت مؤسسات التعليم اخلاص يف الوصول إىل أموال صندوق تدبري جائحة كوروان بسبب      
الضغط االجتماعي، فإهّنا جلأت إىل طريقة أخرى مكنتها من االستفادة منه، حيث صّرحت خالل شهر 

عي  أبكثر من مثانية وأربعني ألف أجري ابعتبارهم لدى الصندوق الوطين للضمان االجتما 1111مارس 
فقدوا شغلهم، ما مكّنهم من االستفادة من دعم صندوق كوروان عرب الصندوق الوطين للضمان 
االجتماعي، ومن مثّة وّفر أرابب املدارس اخلاصة ميزانية مهمة خالل شهر مارس، إذ كانوا قد استخلصوا 

ر الذي كان يفرتض أن يؤّدوا منه أجور مستخدميهم، لكن عوض من أسر املتعلمني واجبات هذا الشه
ألف أجري  12ذلك استغلوا الوضعية للربح املادي، حيث صرّح وزير التشغيل يف قبة الربملان أبّن "استفادة 

مليون درهم، رغم أهنا مل تتكبد  12اتبع للمدارس اخلاصة، كلف صندوق تدبري جائحة كوروان ما جمموعه 
 (.1111حممد البودايل، )"خالل شهر مارسأية خسائر 

للوصول إىل  1111وبعد اكتشاف حتايل أرابب املؤسسات اخلاصة على القانون خالل شهر مارس      

أموال صندوق تدبري جائحة كوروان، جلأت الدولة إىل املصادقة على مرسوم استعجايل حيّدد الشروط 

سات التعليم واملعايري احملددة لالستفادة من الدعم، هادفة بذلك إىل قطع الطريق أمام استفادة مؤس

اخلاص، حيث اشرتط املرسوم على املؤسسات املشغلة أن تثبت أّن رقم معامالهتا قد اخنفض بنسبة مخسني 

، مقارنة مع مداخيل نفس الشهور يف السنة اليت قبلها، وهو 1111ابملئة برسم شهور أبريل وماي ويونيو 

إلثراء من املال العام واالنقضاض على ما حّد من استثمار مؤسسات التعليم اخلاص للوضع الوابئي يف ا

أموال صندوق تدبري جائحة كوروان، حيث ال تنطبق عليها معايري مرسوم االستفادة من الدعم املخصص 

 (.1111اإللكرتونية،  األخبارجريدة )لفقدان الشغل خالل فرتة اجلائحة

 :االحتقان االجتماعي بني األسر ومؤسسات التعليم اخلاصة -2-2-2

يف الوقت الذي كانت تدفع فيه وزارة الرتبية والتعليم بكّل ثقلها جلعل النمط الرقمي يف التعليم والتعلم      
عن بعد منطا أساسيا يف ظّل الوضعية الوابئية اليت فرضتها جائحة كوروان، برزت آاثر عكسية له أّدت إىل 

تعليمية، وكان ذلك حصرا يف مؤسسات التعليم تشّنج العالقة االجتماعية بني أسر املتعلمني واملؤسسات ال
اخلصوصي، حيث ظهر شنآن بني العديد من أولياء التالميذ وأرابب املدارس اخلاصة، ذلك أّن األخرية 
مؤسسات رحبية كانت تبحث حىت يف ظّل اجلائحة عن احملافظة على صايف أرابحها، بينما أولياء التالميذ 

مادية بسبب تداعيات جائحة كوروان على نشاطهم املهين، ما جعلهم املنتسبني إليها واجهتهم مشاكل 
 عاجزين عن أتدية األقساط الشهرية املعتادة.

https://www.alakhbar.press.ma/author/10
https://www.alakhbar.press.ma/author/10
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ومن هنا اختذ اآلابء التعليم الرقمي عن بعد الذي قّدمته املدارس اخلاصة يف هذه املرحلة، حّجة       
لشهور، من منظور أّن اجلهد املبذول يف عليها لتخفيض القسط الشهري املؤّدى أو التنازل عنه لعدد من ا

املنتوج الرقمي املقدم ألبنائهم ال يرقى إىل ما كان يقّدم حضوراي من جهة، وأهّنم حتّملوا عبئا ماداي إضافيا 
يتصل بشراء الوسائل التعليمية الرقمية ألبنائهم وتوفري صبيب هلا، حيث اعترب اآلابء أنه من املشني أن 

ء القسط الشهري كامال، رغم ما حتملوه طيلة فرتة احلجر الصحي من تكاليف التعليم تطالب املدارس أبدا
عن بُعد، خاصة وأّن الظرف االستثنائي الذي فرضه جائحة كوروان على دخلهم يقتضي من املؤسسات 

دل عا)التعليمية اخلاصة التحلي بروح التضامن السيما وأهنا راكمت أرابحًا كثرية خالل األعوام املاضية
 (.1111جندي، 

هبذا املعىن فإنه بتطبيق التعلم عن بعد، عرفت اخلدمات املقدمة ملتعلمي القطاع اخلاص تراجعا، وهنا      
اعترب عدد من أولياء األمور أن رسوم تدريس أبنائهم مل تعد تساوي قيمة اخلدمات املقدمة، خصوصا وأّن 

حممد )مطالبني إبعادة النظر يف الواجبات الشهريةهناك خدمات مل يعد هلا أثر مثل النقل واإلطعام، 
، إذ بدا غريبا لآلابء مطالبة املؤسسات أبداء أقساط اإلطعام والنقل والتنظيف رغم أّن (1111إبراهيم، 

أبناءهم يدرسون عن بعد، بل إّن املؤسسات اخلاصة كما يقولون جتاوزت كل حدود اللباقة حني ابتزهتم 
حممد العلوي، )درة أو شواهد النجاح يف البكالوراي إذا رفضوا أتدية الواجباتبعدم تسليم شواهد املغا

1111.) 

وقد تسّبب االحتقان االجتماعي بني األسر واملدارس اخلاصة يف توتر عكسه تنظيم وقفات      
 ةاحتجاجية ألولياء األمور أمام عدد من املدارس اخلاصة، مهّددين بنقل أبنائهم إىل املدارس العمومي

، أي أّن اخلالف بني أرابب املدارس اخلاصة وأولياء أمور (1111جريدة الشرق األوسط اإللكرتونية، )
التالميذ انتقل إىل خارج املؤسسات، إذ حتول حميط أغلبها إىل ساحة احتجاج بالفتات حتمل اهتامات 

يف الدعم املخصص ابجلشع وتستنكر الصمت احلكومي على تصرفات املدارس اخلاصة، مبا فيها الطمع 
 (.1111رجاء غرب، ) ملواجهة جائحة فريوس كوروان

وبني رفض السواد األعظم من املؤسسات التعليمية ملسألة التنازل عن "املستحقات" أو ختفيضها،      
ورفض أولياء التالميذ لألداء، برز صراع اجتماعي بنكهة اقتصادية طبخته جائحة كوروان، ووصلت 

رفع دعاوى قضائية يف احملاكم، واحتجاز شواهد النجاح وشواهد املغادرة رهينة مقابل  تداعياته إىل حدّ 
الدفع. وقد حاولت وزارة الرتبية الوطنية القيام بوساطة بني األسر وأرابب املؤسسات اخلاصة من أجل نزع 

التعليم اخلاص  فتيل االحتقان وتقريب وجهات النظر بني الطرفني، رغم أّن القانون املنظم لعمل مؤسسات
ال خيّول للوزارة أية صالحيات للتدخل يف العالقة التعاقدية بني الطرفني، وبشكل خاص يف ما يرتبط 

 (.1111رجاء غرب، )بقيمة واجبات التمدرس
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وهبذا تكون جائحة كوروان قد عّرت جانبا من العالقات االجتماعية اهلشة اليت تربط املؤسسة      
التعليمية اخلاصة مبنتسبيها، إذ بدا أّن اهلاجس املاّدي كان أكثر ما حيكمها، وأّن الوشائج االجتماعية 

قل تضامن وتنازالت من وروح التضامن كانت على اهلامش، إذ وجب أن يكون خالل هذه الفرتة على األ
اجلانبني، وتغليب مصلحة املتعلم، ألّن اجلائحة آباثرها فرضت واقعا اقتصاداي صعبا، لكن بدل ذلك كان 
اخلالف والصراع عنوااَن املرحلة، وكان حّل هذا اإلشكال على عاتق التعليم العمومي، الذي استقبل مع 

ستفحلة، أمواجا بشرية من تالميذ التعليم اخلصوصي، بداية املوسم اجلديد ويف ظل الوضعية الوابئية امل
 حيث عرف األخري موجة نزوح وازنة، شّكلت عبئا على املدارس العمومية اليت تعاين أصال من االكتظاظ.
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 يف الوطن العريبي  املدرسة احلديثة ورهان التنمية وبناء جمتمع املعرفة
 وبؤس التنزيل.طيموح مسوي ال

The modern school and the development bet and building a 

knowledge society in the Arab world 

High ambition and misery download 

 

            د. احلَسن بنيعيش
       اململكة املغربيةأستاذ ابحث ـ 

Dr. BENIAICH AL HASSAN  

         MOROCCO 

Lamrani.boudnib@gmail.com 

 امللخص:

املدرسة يف صلب املشاريع اجملتمعية للدول واألمم الرائدة لكوهنا قاطرة للتنمية البشرية واملستدامة  تقع   
ورافعة لبناء جمتمع املعرفة، فهي تنهض برتبية األجيال الذين يقع على عاتقهم حتقيق األهداف التنموية، 

 مزاي على حنو أمثل.وإشباع احلاجات املعرفية والثقافية إذا ما مت استثمارهم رأمساال ر 

 يف بناء جمتمع املعرفة؟ تسهمملطلب التنمية والرقّي؟ وكيف  ة املدرسة يف الوطن العريبّ ما مدى استجابف 
وما هي أهم االنتظارات والتحدايت اليت من شأهنا تغيري واقع الرتبية والتعليم حنو األحسن؟ وهل للغة 
 املستعملة يف التدريس وتلقي العلوم  ـ وطنية كانت أو أجنبية ـ أتثري ووطأة يف مشهد التحديث والعصرنة؟

 ..الرتبية ـ الوطن العريب ـ اللغة الوطنية ـ املدرسة احلديثة ـ التنمية ـ جمتمع املعرفة الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

The school is at the heart of the societal projects of the pioneering countries 

and nations because it is a locomotive for human and sustainable 

development and a lever for building a knowledge society, It promotes the 

upbringing of generations who are responsible for achieving development 

goals, and satisfying knowledge and cultural needs if they are optimally 

invested in symbolic capital. 

   What is the extent of the school’s response in the Arab world to the 

demand for development and advancement? How do you contribute to 
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building a knowledge society? What are the most important expectations 

and challenges that will change the reality of education for the better? Does 

the language used in teaching and receiving sciences, whether national or 

foreign, have an impact and influence on the modernization and 

modernization scene? 

Keywords: 

Modern school- Development – The knowledge society - Education – The 

Arab world - The national language.. 

 

 املقديمة: 

أعين مبفهوم املدرسة مدلوهلا الّشامل الذي حييل على التعليم املدرسي واجلامعي واملهين..  املدرسة()    
مؤسسة اجتماعية تربوية تنهض أبدوار ووظائف  ؛أي خمتلف عناصر ومكوانت منظومة الرتبية والتكوين
الت االجتماعية مع التحوّ  . وصار لزاماً والتوجيه عّدة على رأسها التنشئة االجتماعية والتكوين واإلعالم

علها قادرة على فرتض أن جيوالتكنولوجية أن تنهض بدور التغيري والتجديد ملسايرة التقّدم العلمي، ما ي
فال »الّتخلف واألعطاب االجتماعية والنفسية...كهوف التأثري يف اجملتمع وانتشال أفراده من وهدة اجلهل و 

ت اجملتمع، فالتدريب العملي مهّم يف ربط املدرسة ابجملتمع من يصّح عزل املدرسة عن اجملتمع، وعن حاجا
جهة، ويف تنمية قدرات التلميذ اليدوية والذهنية من جهة اثنية؛ وأضيف هنا ضرورة إعطاء التكوين املهين 

، حتوالت معاصرة، ص 9102)البغدادي، . «والتقين حّقه، وضرورة توطيد الّصلة بني اجلامعة واملنتجني
إعادة النظر يف املشروع اجملتمعي والنموذج التنموي، ومراجعة السياسات »ك فالبّد من ، لذل(58

ابعتبارها قلب أي سياسة تنموية،  ، وذلكالعمومية، وخاّصة يف منظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي
مرتّفعة عن  واالنكباب عليها ابلدراسة والتحليل العلمي واملوضوعي، وإبرادة وطنية مستقّلة، وعقلية

املزايدات السياسية واإليديولوجية والعرقية املتهافتة. فال مصلحة جيب أن تعلو على مصلحة الوطن 
 (.061، جملة الربيع، ص 9190)بنعيش،  «واملواطنني

يف املشاريع التنموية املهيكلة ختطيطًا  اإلسهام الفاعلفكيف يتحّقق طموح مدرسة مّهها األساس       
مواكبة وتقوميًا؟ وما السبيل إىل بناء جمتمع املعرفة انطالقًا من مناهج وبرامج تعليمية تعمل على التأصيل و 

 اهلويةدون طمس  ظل العوملةابلقدر الذي تنفتح فيه على مستجدات عصر املعلومات وقيم إنسانية يف 
 مية؟الوطنية، القومية واحلضارية؟ وهل للغة واللسان أتثري على مستوى التن
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، أن تكون موضع اهتمام اليت ينشغل هبا الفكر ويشقى هبا الوعي والكثريةاألسئلة احلارقة  وتفرض هذه    
 .وتدارس

 :ـ املدرسة والبعد التنموي 0

تسعى الشعوب واألمم إىل التغّلب على التخّلف بشىّت صوره ومظاهره، ابلتايل تسلك سباًل حنو التنمية 
على مدى تعبئة  كل ذلك  يتوّقفو اعيًا قصد حتقيق عيش رغيد ومستقبل بّناء، الّشاملة اقتصاداًي واجتم

ومقاصد التنمية  خلدمة غاايتمجيع اإلمكاانت املادية والبشرية واللوجيستيكية وحسن استثمارها وتوظيفها 
 وبلوغ أهدافها.

 ثقافة وأخالقاً... والشّك أّن املدرسة هي الكفيلة بتحقيق ذلك، عرب طالب ومتعّلم مؤّهل علماً،    

يف انفتاح األجيال الّصاعدة على التقنيات واملبتكرات، كما ميّد  ويسهم التعليم ابعتباره قاطرة التنمية  
بيد أّن العامل  خمتلف اجملاالت احلياتية ابلكوادر واألطر القادرة على الّرفع من اإلنتاجية وجتويد املردودية؛

من التخّلف يف شىت اجملاالت، ال يقدر مبوجبها أن يوّسع دائرة العريّب يعيش على وقع موجة عارمة 
كانت الثقافة ـ ابعتبار عالقتها الوطيدة ابلتعليم ـ  مرآة للمجتمع تعكس صورة  التنافسية واالبتكار. فإذا

قافة من احلّق والصدق مع النفس أن نقول إّن الث»احلياة العاّمة يف مجيع املرافق واألحوال واألوضاع، فإنّه 
العربية اإلسالمية، يف ظّل الظروف احلالية اليت ميّر هبا الوطن العريّب والعامل اإلسالمّي، تستمّد ضعفها من 

من احلالة العاّمة اليت تسود البلدان  [..[هتة ضعف اجملتمعات العربية اإلسالمية، وتكتسب مالحمها البا
على املنافسة يف سوق العرض والطلب الدويّل على العربية اإلسالمية. ولذلك فهذه الثقافة غري قادرة 

مستوى اإلبداع واالبتكار، وعلى مستوى التجديد واالجتهاد. ومرّد ذلك كّله إىل ما يطبع احلياة العاّمة يف 
الوطن العريب والعامل اإلسالمي، ويف الغالب األعم، من ضعف، ومن تفريط، ومن إمهال شديد لألخذ 

 ( 92، ص 0225)التوجيري، . «يف اجملاالت كاّفة أبسباب التقّدم احلقيقي

وفساد األنظمة التعليمية وتقهقرها يف البالد العربية هو أجلى مظاهر التخّلف واالنتكاسة. مرّد ذلك كما  
نظام غري منبثق من أصالة األّمة وخصوصيتها، »يرى الدكتور حممد رفيع أّن النظام الرتبوي والتعليمي 

تطلبات اجملتمع وحاجاته املستقبلية، ولذلك فهو عاجز متامًا كما أثبتت التجربة خالل وليس مبنّيًا على م
العقود األربعة املاضية عن إعداد املتعّلم وقيادته حنو أفق تعليمي من مستوى ما ذكران ولذلك فاحلديث عن 
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)رفيع،  «ل األجنيب...منظومتنا الرتبوية التعليمية حديث عن الفشل، االرجتالية، التبذير، التغريب، تدخّ 
 (.09، منار اهلدى، ص 9112

ث طوفان الثورة املعلوماتية والتكنولوجيات احلديثة وتطويقها، حيـ حماصرة ورمبا حىت ممكناً ـ مل يعد جمداّيً    
 الشيء الذي غرّي  .؛جغرافياً..مرتبطة ابلعامل معرفيًا و منطقتنا العربية صار العامل قرية كونية صغرية، وصارت 

وما ميكن أن نستخلصه هو أن املنطقة العربية، وجوارها، بدأ يتشّكل هبا وعي »الكثري من املعطيات 
جديد ينتمي لقيم عصرية عوملية، ينحاز للتجديد وللتقّدم، ويعلن بشكل ضمين عن رغبة كبرية تتشّكل 

ركب العصر وتعلن عن نفسها يف تزايد اإلحساس من قبل شعوهبا، بضرورة اإلسراع يف اللحاق ب
والتحديث، ورفض قيود التخلف والتشدد، عرب أتثرها ابلعديد من املتغريات، اليت يرتبط هبا العامل اآلن فيما 

 (09ـ  00، جملة العريب، ص 9112)العسكري،  «يعرف ب"اإلطار العوملي"

العصر  إّن عصر املعلومات يفرض علينا إعادة ترتيب األوراق، وضرورة االستفادة من منجزات     
احلديث وتطوير أنظمتنا السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألخالقية لنجد لنا موطئ قدم بني شعوب 
العامل اليت ال تنثين عن التسابق يف مضمار العلم واحلضارة والتكنولوجيا... ولن يكون املنطلق سوى من 

ت الوطنية، وإذكاء الشعور ابالنتماء لألّمة، درعًا جمتمعيًا ابلغ األمهية لصيانة الثواب»املدرسة ابعتبارها 
وجتسيد تعّدد وثراء اهلوية...، فبقدر ما يتعني على املدرسة القيام بدورها احملوري يف تعميق االعتزاز ابلذات 
الوطنية، بقدر ما تقع على عاتقها مهمة تربية الناشئة على احرتام االنتماءات األخرى، يف انفتاح دائم 

 (2، جملة علوم الرتبية، ص 9101)املودين، . «ى القيم الكونيةعلى الغري وعل

هلذا، صارت التنمية البشرية ملّحة أكثر من أّي وقت مضى، خاصة يف سياق العوملة وتيارها اجلارف.   
واملقصود ابلتنمية ليست تنمية رؤوس األموال واإلنتاج فقط ولكن األهم هو تنمية العقول أواًل، فهي »

ضل للتغّلب على حالة الضعف والتبعية اليت تعيشها معظم البلدان العربية. فالتجربة اليت مّرت السبيل األف
نظرًا إلمهاهلا  ،هبا  هذه البلدان، وحماولة التنمية من اجلوانب االقتصادية فقط مل تصل إىل اهلدف املنشود

األّمة هو معيار لتقّدم هذه األّمة فارتفاع املستوى الفكري العاّم ألبناء  ،النواحي االجتماعية والثقافية
وهذا ما يالحظ يف اجملتمعات اإلنسانية عموماً. فالنوعية للقوى البشرية ومدى  ،العلمي واحلضاري

استجابتها للتقّدم هي اليت حتّدد درجة التقّدم أو الّتخلف يف األمم. وممّا يالحظ أّن العالقة بني الرتبية 
ي تعود إىل قناعة الكثري من االقتصاديني يف هذا العامل املعاصر، أبّن قضية والتنمية عالقة كبرية جّداً، فه
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التعليم أصبحت حتمية تفرضها التنمية، فالتعليم هو الركيزة األساسية يف البناء احلضاري لألمم، فكّلما 
وي، )احلسنا .«ارتفع املستوى الفكري العاّم ألبناء األّمة ازدادت درجة حضارهتم وتقّدمهم العلمي

 (.90/99، جملة علوم الرتبية، ص 9102

إّن الرؤية اليت تقود »ويصري األمر ذا أمهية ابلغة إذا ما مّت ربط التنمية بعامل االستدامة. يقول أوزي:   
أهداف التعليم من أجل التنمية املستدامة تكمن يف حتقيق الفرص لكّل متعّلم لالنتفاع مبا يتعّلمه، 

ات وأمناط السلوك اليت جتعله يبين مستقباًل مستدامًا تتحقق فيه التحوالت واكتساب القيم واالجتاه
 (00، جملة علوم الرتبية، ص 9116)أوزي، . «االجتماعية اإلجيابية

إّن اهلدف من التعليم من أجل االستدامة هو حماولة إدراج مبادئ التنمية املستدامة »ويستتبع قائاًل:     
والربامج التعليمية لتغدو ممارسة عملية تطبيقية خالل عملية التعليم والّتعّلم، سعياً وقيمها يف املقررات 

إلحداث تغريات وأمناط سلوكية جديدة لدى املتعلمني حتّقق هلم مستقباًل أكثر استدامة للمقومات 
ار، والعدالة األساسية اليت مّتت اإلشارة إليها من قبل، وهي ازدهار االقتصاد ومتّتعه مبقّومات االستمر 

، جملة علوم 9116)أوزي،  .«االجتماعية لصاحل األجيال احلاضرة واملقبلة، واحلفاظ على البيئة الطبيعية
 (00الرتبية، ص 

أبرز التحدايت اليت تعيشها املدرسة يف الوطن العريب: التوفيق بني إنتاج العلم واملعرفة والتجاوب  ولعلّ    
حالة سياقاهتا املادية والفكرية واالقتصادية. وال ينبغي أن  لكلّ مع متطلبات وحاجيات السوق، لكن 

. إّن عند احلاجة للبحث العلمي املرتبط ابلسوق، وال يهتم بتطوير وتشجيع الفكر النقديّ »يتوّقف األمر 
العلوم االجتماعية واإلنسانية، واآلداب والفنون، وهي جماالت أساسية يف تطوير الفكر النقدي واإلبداع 

 .«خللق، ما زالت ال حتظى ابالعرتاف املستحق وال ابلتشجيع الضروري من مقّرري السياسة اجلامعيةوا
 (22، املدرسة املغربية، ص 9112)املودن، 

دون إدراك تنمية حقيقية  وحتولولقد تنّبه القادة والزعماء العرب إىل أكرب التحدايت اليت تواجههم 
احلديث عن مستقبل البحث  9002ية االقتصادية ابلكويت وشاملة، فكان من خمرجات القمة العرب

أمام العرب حتدايت يف هذا اجملال »من كافة األزمات اليت تعصف ابلوطن العريب  للتخلصالعلمي 
من إمجايل الناتج االقتصادي العريب إىل  ٪ ۲,۰احليوي، إذ عليهم رفع اإلنفاق على البحث العلمي من 
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وهذه املقارنة تكفي ملعرفة التأخر احلاصل على  مرات. ٧ي أي مضاعفته املتوسط العامل الذي هو ٪٤,١
 هذا الصعيد.

على جامعاتنا العربية أن تتوسع نوعًا وتزداد كّماً... لتستطيع استيعاب ولو جزء من ماليني  يتوجبكما 
العرب من الطالب ٪٧٤ن املهاجرين العرب جامعيون وابحثون، و م ٪٤۰الكفاءات املهاجرة، حيث إّن 

الدول األوروبية والوالايت دول اليت حيصلون فيها علومهم، السيما املهاجرين طلبًا للعلم يستقرون يف ال
. )جملة «املتحدة األمريكية. وتلك إحصاءات تكفي للداللة على كم ابت العامل العريب طاردًا لكفاءاته

 (81، ص 9112العريب، مارس 

ف وما تزال دار لقمان على حاهلا؛ فلم يقع االقتصادية أكثر من عقد ونيمضى على القّمة العربية وقد 
التغيري ال كّمًا وال كيفًا إال يف حاالت اندرة جّدًا ال تسمن وال تغين من جوع، يشهد لذلك التصنيفات 

 املتدنية للجامعات العربية على مستوى اخلريطة العاملية.

 ـ املدرسة وبناء جمتمع املعرفة: 9

للوهلة األوىل أّن مثّة فارقًا هائاًل وفجوة رقمية كبرية بني دول الشمال ودول اجلنوب ابعتبار األوىل يبدو  
منتجة لتكنولوجيا االتصال واإلعالم، بينما األخرى مستهلكة هلا وعلى جرعات ومراحل. يستصحب هذا 

الوطن العريّب والعامل اإلسالمي األمر الصعوابت واإلكراهات الكثرية اليت جتدها الدول النامية ومن ضمنها 
وما »التكنولوجية الدقيقة والضخمة يف جمال الرتبية والتكوين.  ستثمار الوسائط الرقمية والُعّدةيف توظيف وا

فجوة القراءة اليت نعانيها إال فرع من فجوة أمشل وأعقد. ونقصد هبا تلك "الفجوة الرقمية" اليت تفصل ـ 
عاملنا العريّب والعامل املتقّدم... إّن ضمور مهارة القراءة ميتّد ليشمل مهارات التواصل معلوماتياً ومعرفياً ـ بني 

األخرى: فمعظمنا يشكو من ضمور حاّد يف هذه املهارات يشهد على ذلك صخب لقاءاتنا، وعقم 
مور حواران، وضعف سجالنا مع اآلخرين عرب اإلنرتنيت، ولسنا حباجة إىل أن نؤّكد العواقب الوبيلة لض

،عامل املعرفة، 9112)علي نبيل، . «قدراتنا التواصلية يف عصر املعلومات، عصر التواصل أبرحب معانيه
 (80ص 

إّن جمتمع املعرفة الذي يقوم على »يوّسع جمتمع املعرفة آفاق التنمية، وميّدها إبمكاانت وآليات عّدة   
املعلومات واالتصال، تكنولوجيات اجلديدة.. اقتصاد املعرفة، يتمّيز ضمن ما يتمّيز به، ابلتكنولوجيات 
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بعد ذلك إىل أي مكان يف العامل عرب أجهزة  إيصاهلااليت توفر معاجلة املعلومات وختزينها مث اسرتجاعها، و 
ينحصر على الدخول  ال )التكنولوجياتاالتصاالت املختلفة، أو استقباهلا من أي مكان. إّن أتثري هذه 

، وإمّنا يسعى أيضًا إىل حتسني أساليب التعليم وجودة مضامينه، وأن حيدث ذلك إىل املؤسسة املدرسية...
تغريات عميقة يف اجملتمع ككل، هبدف الوصول إىل امتالك املعرفة والتحكم يف انصيتها. فنشر تكنولوجيا 

ء االنتهال اإلعالم واالتصال خيلق فرصاً جديدة للتنمية، ويوسع من دائرة الفضاءات العامة اليت ميكن للمر 
. «من مصادر املعرفة. هذه اليت مل تعد حكراً على منطقة ما من العامل أو على حضارة أو جمتمع دون آخر

 (8، جملة علوم الرتبية، ص 9102)أوزي، 

إّن التصور البيداغوجي اجلديد يف عصر الصورة وتدفق املعرفة والثورة التكنولوجية احلديثة يضع الرتبية    
وامة جديدة تستجيب إليقاعات العصر، مواكبة لوترية تطور الطفرات الرقمية املتسارعة مبا والتعليم يف د

فإّن التدريس ابعتماد »ميكن أن يصطلح عليه ابلتعليم الرقمي أو التعليم اإللكرتوين. بناء على ذلك 
واالنفتاح الرقمي لدى الوسائط التكنولوجية احلديثة آلية تسهم يف حتقيق املتعة الصفية، واإلفادة النوعية، 

املتعلم. وهذا التدبري الرتبوي ال يعين أبداً تراجع أدوار أو سلطات املريب بقدر ما يعين تطويرها وحتديثها مبا 
 (29، جملة علوم الرتبية، ص 9102)الرحيوي،  «يالئم العصر ويناسب التطور

ملدرسية وجمتمع املعرفة ـ حالة املغرب / ومما جاء تعقيبًا على نتائج تقرير املعرفة العريب حول املعرفة ا
أّن واقع احلصيلة احلالية للمعارف واملهارات اليت يستنبتها النظام  إذننستخلص »: 9000ـ  9000

التعليمي يف الناشئة، كانت متدنية وبعيدة عن ما هو منشود؛ والفجوة عميقة بينها وبني املعايري املعرفية 
الندماج يف جمتمع املعرفة. فقد تبني مما سبق أّن احلّد األدىن للمعايري املعرفية واملهارية والقيمية املطلوبة ل

والعلمية واملهارية، كما هو متعارف عليها دولياً، مل تبلغه بعد خمرجات املدرسة املغربية. فمهارات التفكري 
اقف هي مهارات التحليلي والرتكييب والنقدي، ومهارات اإلبداع وحّل املشكالت ومهارات تدبري املو 

قاعدية للتفاعل مع جمتمع املعرفة، واملشاركة يف اقتصاد املعرفة؛ لكّنها تبقى شبه غائبة لدى خمرجات 
. وإذا استمرت [...]املدرسة املغربية اليت غالبًا ما تبقى عند حدود استظهار املعرفة اليت قدمت هلا 

من الفجوة املعرفية اليت يعاين منها جمتمعنا، بل الوضعية على هذه احلال، فإن املدرسة العمومية لن تقلص 
سيتفاقم األمر لنصبح أمام مدرسة، هي عبارة عن آلة ضخمة جّداً، نسمع جعجعتها ابستمرار وال نرى هلا 
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طرحت منذ امليثاق  اليتطحينا؛ وابلتايل فإننا سوف نبتعد عن مدرسة املستقبل الواعدة برتبية اجلودة، 
 .(22، جملة علوم الرتبية، ص 9109)اخلياري، . «ملغرب املعاصرالوطين، كرهان أمام ا

عن هذا ببعيد، فهي األخرى معنية برفع عديد التحدايت، ابعتبارها  وليست اجلامعة يف الوطن العريبّ 
 واقتصاداي واجتماعيا وثقافيا مؤسسة اجتماعية ملزمة مبشاركة اجملتمع يف توّجهاته املتنوعة واملختلفة سياسياً 

وتنموايً؛ فضاًل عن متحيصها ملشاكله وتعثراته واستشراف احللول هلا، والتجاوب الفّعال مع نداء التجديد 
إذ إّن التعليم اجلامعي يؤّثر يف اجملتمع ويتأثر به، وتعكس مناهجه »والتطوير ومسايرة مستجدات العصر. 

ته،  ليس ذلك فحسب، بل توجهات قطاعاته ومؤسساته، وتبادر إىل تذليل مشكالته وحّل معضال
يتجلى هذا الدور حني يلقي اجملتمع على كاهل اجلامعة مهمة النهوض به، واحتواء التغريات احمليطة 

، 9102)املناوي، . «بتوجهاته، إىل جانب دورها الرائد يف رفع مشعل املعرفة وراية العلوم والتكنولوجيا
 (2العلم واللغة..، ص 

اإلعالم واالتصال يف عصر املعلومات يطرح علينا حتداّيً من نوع آخر، لعّله إّن استهالك تكنولوجيا     
وما عالقتها مبجتمع املعرفة  أشّد وأكثر تعقيدًا هو املشكل اللغوي. فهل للغة أتثري يف هذا الباب؟

 التنمية؟ مقتضياتو 

إنتاجه اترخيياً، وابتت بتداوهلا ارتبط وجود اللغة بقيمة املعارف واألفكار احملصلة، ومبا مّت ختزينه وإعادة   
تشكل وعي األفراد واجلماعات على اختالف أجناس مستعمليها ابعتبارها قاعدة لالحتكاك والتواصل 
واإلبداع، عالوة على التعبري لإلعراب عن النوااي والغاايت واملطامح... أمل تكن اللغة العربية يف عصر بين 

 ؟! أو يتعلموهنا أهل األرض قاطبة اوبين العّباس لغة عاملية يتحدثهأمية 

فلقد ارتبط اإلنسان بلغته وثقافته وحضارته عرب العصور؛ واتريخ اللغات ما هو يف هناية املطاف إال »
اتريخ وعي األفراد مبا ميلكون من تراث ومعتقدات ورؤى؛ وهذا ابلذات ما يصدق ثبواًت على اترخيانية 

بتفاعلها يف كّل البقاع اليت سادت فيها، متجاوزة عرقيتها، حيث ألغت اللغة العربية ثقافة وحضارة ووعياً، 
اجلغرافية مواطن النشأة والنشوء، لكوهنا أضحت مرتبطة حبياة األفراد، معيشة واقتصاداً ومعارف وسلوكات 

ا حتّوالت وتداواًل. تقودان هذه الرؤية إىل أتكيد أّن كلَّ اللغات احلية يف عاملنا اليوم قد عرفت عرب مساراهت
أّدت إىل تطوير أدوات تعبرياهتا ومصطلحاهتا، وراكمت يف هذا اجملال أحبااًث ودراسات ال حصر هلا، من 
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منطلق أّن بناء صرح املعارف يرتبط ارتباطًا عضواًي بتطور العمران واملنشآت، وكّل ما له عالقة ابلتنمية 
 (32، جملة النهضة، ص 9102)أبو العزم، . «واالقتصاد

بت الكثري من الدول العربية مقرراهتا ومناهجها الدراسية ـ خاصة يف املواد العلمية والتقنية ـ  عقب عرّ 
إجالء آخر فلول االستعمار البغيض، ودحر أذانبه ومتزّلميه وأصنامه، فُكتب لبعضها النجاح عرب مجيع 

ينما رجعت بعض الدول القهقرى، األسالك التعليمية من التعليم األويل إىل آخر حمطات التعليم العايل، ب
؛ فأخذت تلّوح وترّدى نظامها التعليمي، وكان قاب قوسني أو أدىن من الفشل الذريع واإلخفاق املدويّ 

 ألنّ أبّن التعريب كان سببًا مباشراً يف ذلك. وتلك دعوى ابطلة ال تصمد أمام احملّك والواقع املوضوعي؛ 
ظ ابلدراسة واإلجناز والتتبع واملواكبة والتقومي..، بل كانت ختضع يف  عملية التعريب ـ تعريب العلوم ـ مل حت

أثبتت جتربة »كثري من األحيان لألهواء واملنازعات واملشاحنات وفقاً لرؤى إيديولوجية ضيقة وعقيمة. فقد 
جناحًا ترمجة العلوم اإلنسانية، من فلسفة ولسانيات وعلم االجتماع والنفس واتريخ وجغرافيا ونقد، جناعة و 

ملحوظني يف خمتلف الدول املغاربية والعربية واإلسالمية، كان من نتائجه بروز مفكرين عظام أغنوا الساحة 
الثقافية احمللية واإلقليمية والدولية ابإلنتاجات اليت كان من املمكن أن تكون رافعة للنهضة لوال التضييق 

ترمجة العلوم اإلنسانية مبفاهيمها الكربى، واملعّقدة  الذي طّوقها، ولوال الّردة احلاصلة اآلن. ومعلوم أنّ 
أحياانً، واستنباهتا أصعب بكثري من ترمجة العلوم احلّقة وأتصيلها ابللغات الوطنية، وذلك ابلنظر إىل 
طبيعتها التعيينية األحادية الداللة ابلقياس إىل لغة العلوم اإلنسانية املشحونة ابملعطيات النفسية 

 .(088، جملة الربيع، ص 9190)بنعيش، . «الثقافية املتعّددةواالجتماعية و 

يف فلندا يتعّلمون ويدرسون كلَّ العلوم بلغتهم، هبا يتكلمون، وهبا يفكرون، وهبا ينتجون... فهل    
لغة العلم وليست  تقّدمت أّمة يف هذا الكون الفسيح تستعري لسان غريها يف التدريس والتعليم والتثقيف؟!

إّن الكتابة هي اليت حتّقق ذلك الرتابط بني اجملتمع والتنمية. » إجنليزية أو فرنسية فحسب. لغةابلضرورة 
، املدرسة املغربية، ص 9100)بورقية، . «فاللغة املكتوبة حتّقق تراكم املعارف وتفتح اآلفاق للتنمية

29.) 

تؤكد الواثئق الرتبوية الرمسية للدولة املغربية على أمهية اللغة العربية يف قطاع الرتبية والتكوين، حيث تسطّر 
الدعامة التاسعة من امليثاق الوطين للرتبية والتكوين وتبصم على حتسني تدريس اللغة العربية واستعماهلا، 

واضحة منسجمة وقارة حتّدد توجهاهتا املواد التالية:  فاململكة املغربية تعتمد يف جمال التعليم سياسة لغوية
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تعزيز تعليم اللغة العربية وحتسينه.. مبا يستلزم االستعداد لفتح شعب للبحث العلمي املتطور والتعليم العايل 
ابللغة العربية وإدراج هذا اجملهود يف إطار مشروع مستقبلي طموح، ذي أبعاد ثقافية وعلمية معاصرة. 

توليدًا ومعجماً، تشجيع حركة رفيعة املستوى و : التنمية املتواصلة للنسق اللساين العريب تركيبًا يرتكز على
لإلنتاج والرتمجة هبدف استيعاب مكتسبات التطور العلمي والتكنولوجي والثقايف بلغة عربية واضحة.. 

 80لرتبية والتكوين، ص )انظر بتفصيل امليثاق الوطين لإحداث أكادميية حممد السادس للغة العربية... 
 (89ـ 

ؤية االسرتاتيجية الرافعة الثالثة عشرة من الر  يف ونعثر على االهتمام نفسه ابللغة العربية بنَفس أعمق   
حول ضرورة التمكن من اللغات وخاصة اللغة العربية ابعتبارها اللغة الرمسية إلصالح التعليم اليت تتمحور 

لعام، ومقوم أساس من مقومات اهلوية املغربية، وأن تنميتها وتعزيز للدولة، ولغة معتمدة يف الشأن ا
استعماهلا يف خمتلف جماالت العلم واملعرفة والثقافة واحلياة كان ومازال طموحًا وطنياً، يتعنّي تقوية وضعها 

ذات  وتنميتها وحتديثها وتبسيطها، وحتسني تدريسها وتعّلمها، وجتديد املقارابت والطرائق البيداغوجية
 .(وما بعدها 83، ص 9121ـ  9108)انظر الرؤية االسرتاتيجية إلصالح التعليم الصلة هبا. 

ظل الطموح يف حتقيق آمال اللغة الوطنية يراوح مكانه أمام تيارات عاصفة تدعو إىل اعتماد العامية     
من إعمال »التناوب اللغوي اترة، أو التدريس بلغات أجنبية اترة أخرى وبطريقة تناوبية. فسرعان ما حتّول 

التناوب بني لغة رمسية وأخرى أجنبية بشكل جزئي يف مادة واحدة إىل إعمال لغة أجنبية وحيدة يف بعض 
املواد من املنظومة، وهو ليس جمرد خالف يف نطاق أو منسوب هذا التناوب فقط، بل يتعداه إىل إقصاء  

كامل املواد العلمية والتقنية وحسب، ولكن حىت يف مواد   كلّي للغة الرمسية وإحالل اللغة األجنبية ليس يف
أضحى اخلالف جزءًا من خطة هجومية إليقاف أي [..]أدبية أو مواد مشرتكة بني األديب والعلمي 

مسعى ملواصلة جهود التعريب يف املرحلة اجلامعية، وحتول معها اخلالف املذكور من مطالبة ابالزدواج 
التقنيات ولو ابإلشراك اجلزئي للعربية يف تدريس هذه املواد إىل جانب الفرنسية، اللغوي يف تدريس العلوم و 

، حتوالت 9102)اهلاليل، . «إىل دعوة مباشرة لفرنسة كلية للمواد العلمية والتقنية وإقصاء كامل للعربية
 (3ـ  6معاصرة، ص 

ط أو البعيد خللق أطر وكوادر تعّلمت يف الوطن العريّب على املدى املتوسّ  ال يتّم االستثمار يف التعليم    
بلغتها األّم.. والسياسة اللغوية يف الكثري من البالد العربية غري واضحة تتجاذهبا تيارات تراثية حملية 
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وكيانه  هويته فهيوعواصف أجنبية استعمارية مدمرة وحالقة. إّن اللغة جزء ال يتجّزأ من اإلنسان، 
... إذ كيف للتعليم أن يكون قطاعًا منتجًا وهو يعتمد لغات أجنبية ومستقبله وحضارته وماضيه وحاضره

حتت نري األمية القاتلة واهلدر املدرسي  ب اللغة الوطنية والقومية، وجيوش املهّمشني ترزحعلى حسا
بينما األمم الراشدة والشعوب النرية حققت طفرات تكنولوجية سريعة ومتواصلة  ؛واجلامعي  املتواصل

بفضل جهود أبنائها الربرة مسلحني بلغتهم األّم،  ال يستعريون لسااًن مهما بدا بريقه ملّاعًا جّذاابً. كما 
رجات التقدم قامت الدول الرائدة ـ وفقًا ملا سبق ـ بتطوير نظامها التعليمي بشكل ملموس، تغّدى من خم

والواقع أّن اللغة ال »العلمي والتكنولوجي الذي استفادت منه شرائح جمتمعاهتا بشكل كّلي وشامل؟ 
تصّنف ذاهتا، كما أنّه ال وجود ملبدأ حيّد من إمكانية قدرهتا على أن تكون لغة علم أو شعر أو إبداع، 

هي اليت حتدد وضعها لتصبح قوية هلا قيمة أو ضعيفة  ي والعامليّ وإمّنا الوظيفة اليت تلعبها يف اجملتمع احمللّ 
 (22، املدرسة املغربية، ص 9100)بورقية، . «بدون قيمة

 ـ مقرتحات ومطامح:  3

وأمام الوضع املرتدي ملخرجات املدرسة يف الوطن العريب، والنتائج اليت التصل إىل املأمول واملبتغى،    
 أقرتح ـ وبكثري من الطموح واآلمال ـ:

مثّة  ومنـ ضرورة الوعي املعّمق بكون املرحلة تتطّلب املسايرة واملواكبة للتحّوالت التكنولوجية املتسارعة،   
العمل على التطبيق الواسع والناجع لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ابملدرسة يف كّل ربوع الوطن العريّب 

 حبواضره وأرايفه.

 وأهدافا يتفاعل مع طبيعة التعليم النوعي والبحث العلمي اجلاّد والّرصني جودة معرفةـ خلق جمتمع 
 وحمتوى.

 .ـ ربط العملية التعليمية آبليات إنتاج املعرفة

ـ تنمية التفكري اإلبداعي والنقدي خصوصاً وحنن يف عامل ميور ابملعرفة املتدفقة والتغرّيات اجملتمعية املتسارعة؛ 
 هدم وتقويض لغاايت جمتمع املعرفة. هول فكّل تفكري غري فّعا

 ـ ضرورة االعتقاد اجلازم أبمهية التعليم يف حتقيق التنمية البشرية املنشودة وبناء اجملتمع احلديث.
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ـ على الدول العربية أن تنفق على قطاعي التعليم والصحة، ابعتبارمها قطاعني اجتماعيني رئيسني، أكثر ما 
 تنفق على اقتناء السالح..

خبلق آفاق رحبة يكون فيها التعليم مرتبطًا أشّد االرتباط  ،ـ القضاء على اهلدر املدرسي واجلامعي واملهين
 ابحمليط االقتصادي والتنموي.

 ـ االهتمام املتزايد والبالغ ابلعنصر البشري وأتهيله، فهو قطب الرحى يف كّل تنمية مستدامة.

 وبيداغوجياً..)وتقنيا وإداراي  على وجه اخلصوص مالياً ـ العمل على استقاللية املدرسة / اجلامعة 

ـ ترشيد النفقات املنذورة لإلصالح، وربط املسؤولية ابحملاسبة، حىت ال يكون بعد اإلصالح إصالحات 
 هيكلية ال تنّم إال عن هتافت وارجتالية مرهونة بقرارات عجلى ومتسرعة ومبتسرة.

واملنتوج التعليمي ارتباطًا إبخالص املمارسني والتزامهم وتكوينهم ـ تقدمي جودة عالية على مستوى املردود 
 الرصني.

تدريس اللغة الوطنية لغة للتدريس ) إبقرار ،ـ ضرورة احلسم يف السياسة اللغوية املنتهجة يف النظام التعليمي
 العلوم واآلداب والفنون..(.

 .ـ ضرورة توافق التعليم مع التطور السريع للمجتمعات البشرية

ـ صياغة آليات لتنفيذ وتتبع ومواكبة وتقومي املشاريع الرتبوية والتنموية مع احملاسبة وحتديد املسؤوليات، 
 وترتيب اجلزاءات..

(، حىت ال تظل املؤسسات الرتبوية واجلامعية مدرسة املستقبلـ وضع تصّور دقيق آلفاق املدرسة وغاايهتا )
 اإليديولوجية الضيقة.و  زاعات واخلالفات السياسويةحتت رمحة الن

 اخلاةمة:

يف  اإلسهامإن رهان النهضة الشاملة يف الوطن العريب وامتالك انصية العلوم والتكنولوجيا املتقدمة و     
أطياف اجملتمع املدرسي،  تطويرها رهني بعد صدق النوااي وإرادة سياسية فوالذية بتضافر جهود كلّ 

مع عدم والشركاء واجملتمع املدين واملختصني واخلرباء ابلّشأن الرتبوي واملنظرين االجتماعني واالقتصاديني .. 
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طبيعة العصر ومتطلباته يف ميادين املعرفة وحاجة اإلنسان الكتساب االقتدار »، ألّن اعتبار التعليم كلفة
االنكباب على التخطيط العلمي  والتمكني اجليد لتحقيق التنمية الشاملة، يقتضي بدون شّك،

)أوزي، . «االسرتاتيجي الكفيل إبصالح نظام الرتبية وجعله قاطرة التنمية والتطوير االجتماعي املنشود
 (.8، جملة علوم الرتبية، ص 9102

إّن ما تطمح إليه الناشئة واألجيال الّصاعدة يف الوطن العريّب هو مدرسة قادرة على كسب رهان التنمية،  
ة يف بناء جمتمع املعرفة عرب آليات واضحة وحمّددة، ممعنة يف احرتام اللغة الوطنية؛ حيث إّن قتل جادّ 

املدرسة العمومية وعدم ربطها برتاثها احلصني، وانفتاحها على القيم اإلنسانية والتجارب الرتبوية الناجحة، 
عجزة والفاشلني ال ميلكون من الوجود من شأنه أن خيرّج أجيااًل تعيش الغربة واالستالب، وطابورًا من ال

سوى الوجود نفسه.. وتلك إحدى مآالت اإلمالءات األجنبية والتوصيات اخلارجية من أتباع االستعمار 
خمرجات التعليم يف البالد العربية منذ عقود  الغاشم وقوى االستكبار والظالميني والعدميني. فلقد ظّلت

جامعاتنا بعد الرتبة اخلمسمائة عامليًا حّجة على التحليق خارج  طويلة دون املستوى املأمول.. وتصنيف
من الّدخل القومي  ٪٪الّسرب العلمّي واحلضارّي. فإذا كان اإلنفاق على البحث العلمي يزيد على 
، وإن جتاوزها أحياانً ٪۲,۰سنواّي يف البلدان والدول املتقّدمة، فإنّه يف الوطن العريّب ال يتجاوز نسبة 

ة، ألّن التعليم يشّكل كلفة، وأريد له أن يكون قطاعًا مشلواًل وغري منتج... حىت يتّم بذلك إخراج فبمرار 
 العاملني العريّب واإلسالمي من حلبة املنافسة واإلنتاجية واإلبداع. 
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 التعلم ابللعب يف دعم التالميذ الذين يعانون من صعوابت التعلم ةدور اسرتاتيجي

The role of learning by playing strategy in supporting 
students with learning difficulties 

 

        أيت حمتد نورية
      تيعشادين د. حممد 

تيزي وزو –جامعة مولود معمري   
Ait Mohtad Nouria  
d. Mohamed Taishadin 
Mouloud Mammeri University - Tizi Ouzou 
tichadmohamed@gmail.com      :الربيد اإللكرتوين 

 امللخص:

وهم تالميذ اللذين يعانون  هذه املداخلة إىل تسليط الضوء على شرحية مهمة للغاية من التالميذ، هتدف   
صعوابت التعلم واليت هلا أثر سلبية على التلميذ ونفسيته ، فيرتاجع مستواه املعريف ويرتاجع حتصيله  من

الدراسي نتيجة لذلك ، حيث نلمس عناء واسع النطاق من قبل املعلمني يف التعامل مع هذه الشرحية من 
 تالتالميذ اليت تعاين بشكل مستمر األمر الذي حيتم على املعلمني تبين طرق تدريس حديثة ، واسرتاتيجيا

 ةلتدريسية جنذ اسرتاتيجيا تتعمل على وضع حد هلذه املشكلة الرتبوية، ولعل أبرز تلك االسرتاتيجيا
على تنمية الشخصية يف خمتلف جوانبها، العقلية و اجلسمية  ةالتعلم ابللعب حيث تعمل هده االسرتاتيجي

والوجدانية ، فقد ذكر بياجي "أن اللعب يعترب وسيلة لتعليم وابلتايل يعمل على كسر حاجز اخلوف" 
، فمن الناحية البيداغوجية متثل ةاألهداف التعليمي فصعوابت التعلم حاليا تشكل عقبة حقيقية أمام حتقيق

العراقيل اللغوية والصعوابت التفكريية مشكلة تدريسية تواجه املعلمني، لذا كان اهلدف من خالل دراستنا 
إجياد احللول للمشكالت و العراقيل وتقدمي بعض االقرتاحات اليت من املمكن أن تساعد املعلمني يف 

 وابت التعلم.تدريس تالميذ ذوي صع

mailto:tichadmohamed@gmail.com
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 م.، التعلم ابللعب ، ذوي صعوابت التعلةي:   اسرتاتيجلكلمات املفتاحيةا

 Abstrat: 

 aimed to shed light on a very important segment of students, who 
are students who suffer from learning difficulties, which have a 
negative impact on the student and his psyche, as his cognitive 
level declines and his academic achievement declines as a result, 
Where we see widespread trouble on the part of teachers in 
dealing with this segment of students that suffers continuously, 
which requires teachers to adopt modern teaching methods and 
strategies that work to put an end to this educational problem. The 
strategy on personality development in its various aspects, mental, 
physical and emotional, Piaget said, "Play is a means of education 
and thus works to break the barrier of fear.". 

Learning difficulties currently constitute a real obstacle to 
achieving educational goals. From a pedagogical point of view, 
linguistic obstacles and intellectual difficulties represent a teaching 
problem facing teachers, so the goal through our study was to find 
solutions to problems and obstacles and to provide some 
suggestions that could help teachers in teaching students with 
learning difficulties. . 

Keywords: strategy, learning by playing, people with learning 
disabilities 

 



2222فبراير  3واإلستراتيجية، العددمجلة توازن للدراسات الحضارية والتنموية   

 p. 78 

ملقدمة:ا  

تشكل الرتبية و التعليم إحدى اهتمامات الدول، فهي تسخر كل اإلمكانيات و الوسائل من أجل حتقيق 
الفعالة للتدريس من أجل الرفع  تواالسرتاتيجياأهدافها يف ذلك، ابإلضافة إىل اختيار أفضل املناهج 

ابت التعلم هم يف مبستوى النشء، وخاصة فئة ذوي صعوابت التعلم، فالتالميذ اللذين يعانون من صعو 
الواقع نتيجة لسلسة من االختيارات الرتبوية غري السليمة، واليت اعتمدت على الطرق التقليدية يف 
التدريس، حيث يشري "لطفي بركات إىل أن الطرق التقليدية يف التعليم البد وأن تتغري للوفاء أبغراض 

مراحل النمو اجلسمي واحلركي والنفسي، وتلبية الرتبية وأهدافها احلديثة، وبضرورة جتاوهبا مع األوضاع و 
من مجلة التالميذ  ةابملائ 13حلاجات التزايد الكمي يف إعداد املتعلمني ، عدد ذوي صعوابت التعلم ميثل 

.)مكي  0227منذ عام  ةابملائ 01اللذين يتلقون خدمات الرتبية اخلاصة، وأنه يتزايد سنواي بنسبة 
( واليت أجريت 0225راسة مواهب عياد و نعمة مصطفى رقبان )(، حيث جاءت يف د177اببكر،ص
تالميذ يعانون من صعوابت التعلم، واليت كان من نتائجها أن التالميذ اللذين يعانون من  7على 

 رصعوابت التعلم كانت لديهم مستوايت متدنية يف مهارات االشرتاك يف األلعاب اجلماعية ومتثيل األدوا
وذلك بسبب  01إىل 7ني تبلغ نسبة حدوث صعوابت التعلم ما  بوسرد القصص لآلخرين، حيث 

و طرق التدريس، وبني أهم  تاسرتاتيجياالتباين بني التحصيل األكادميي و القدرة العقلية أو إرجاعها إىل 
 التدريس املالئمة و فعالية يف مواجهة مشكل صعوابت التعلم  تاسرتاتيجيا

راتهم العقلية بأنه نشاط موجه يقوم به التالميذ لتنمية مهاراتهم وقد ريقة التعلم ابللعبحيث تعرف ط

ب هو استغالل أنشطة ، وحيقق يف نفس الوقت املتعة والتسلية. وأسلوب التعلم ابللعوالجسمية والوجدانية
ةرفيوتوسيع آفاقهم املع ، مبادئ العلم للتالميذ، وتقريب اللعب يف اكتساب املعرفة  األلعاب الرتبوية  هي   

 ضحة سلفاً ن مو نشطة اليت يؤديها التلميذ و يبذل فيها جهوداً ، وذلك من خالل قوانني معينة تكو لأل
                                                                                      ملوضوع الدرس .

لتدريس القائمة على التعلم ابللعب هلا دور كبري يف ا تاسرتاتيجيا( أن 1101حيث يرى الصمادي ) 
تشكيل شخصية املتعلم أببعادها املختلفة، لذلك فإن األلعاب التعليمية تؤدي دورا فعاال يف تعلم الطفل 

 مىت أحسن ختطيط األلعاب و تنظيمها و اإلشراف عليها.
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فيه و يشعرون به من خالل لعبهم أكدت البحوث الرتبوية أن األطفال كثريا ما خيربوننا مبا يفكرون 
التمثيلي احلر واستعماهلم لدمى و املكعبات و األلوان و غربها، ويعترب اللعب وسيطا تربواي يعمل بدرجة  

كبرية على تشكيل شخصية األطفال، وتسهيل إيصال املعلومات إليهم، ويعد اللعب طريقة عالجية يلجأ 
 (.1113تالميذ )ماككي،إليها الرتبويني حلل الكثري من مشكالت ال

كما يعد اللعب وسيلة التلميذ للتعلم و إجراء التجارب، ويساعده يف فهم ماحييط به، كما أنه جيعل 
التلميذ يشعر ابلسعادة، وذلك بسبب احتوائه على الكثري من اخلربات اجلديدة عليه، وملساعدته يف إعادة 

 تشكيل خرباته السابقة.

يات و طرق التدريس لذوي صعوابت التعلم ليست ابلكثرية إىل يومنا هذا وابلرغم من ذلك تبقى إسرتاجت
لذا سوف حناول يف مقالنا هذا لفت النظر إىل إسرتاجتية التعلم ابللعب و دورها يف تعليم ذوي صعوابت 
التعلم، مع تقدمي بعض التوصيات و املقرتحات اليت قد تساعد املعلم يف إجياد احللول للمشكالت اليت 

 دفها يف تعليم أطفال ذوي صعوابت التعلم .يصا

 حتديد املفاهيم :

 :جية يالسرتاتا .0.0
ابإلسرتاجتيات يف جمال التعليم طريقة وضع اخلطط املناسبة،وكيفية استعمال الوسائل املالئمة من أجل  يراد

التوصل إىل النتائج املرجوة،وحتقيق األهداف املنشودة،فهذه النتائج تكون مثرة لعملية التخطيط احملكم 
بقصد إجياد  وع االهتمام،الذي يتحقق بعد البحث و الدراسة العلمية ملختلف الظواهر اليت هي موض

وجبدر اإلشارة أن هناك فرقا بني  حبيث حتقيق األهداف املرسومة من دراستها، الطرق العلمية املناسبة،
أما  مثل طريقة اإللقاء واحلوار، تربط مبدخل لتحسني عملية عرض الدرس، ةفالطريق  الطريقة واإلسرتاجتية،

والتتابع الذي يتم يف هذه  واألفعال اليت يقوم هبا، ل القسم،اإلسرتاجتية فرتتبط بسلوك املعلم ككل داخ
ويعتمد حتديد اإلسرتاجتية على املعطيات العلمية الصحيحة  األفعال يف سبيل الوصول إىل أهداف معينة،

 املناسبة للوضعية املراد دراستها،إذ لكل وضعية إسرتاجتيتها اليت ال تكون ابلضرورة مناسبة لوضعية
 ادت فرص النجاح يف حتقيق األهداف احملددة والوصول إىل الغاايت.أخرى،كلما ز 

 : التعلم ابللعب .0.1
نشاط موجه يقوم به التالميذ لتنمية مهاراهتم و قدراهتم العقلية و اجلسمية و الوجدانية ويتحقق يف نفس 

رفة و تقريب الوقت املنعة و التسلية، وأسلوب التعلم ابللعب هو استغالل أنشطة اللعب يف اكتساب املع
 مبادئ التعلم لتالميذ و توسيع أفاق معرفية.
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 صعوابت التعلم: .4.1
جمموعة متباينة من االضطراابت اليت تظهر من خالل صعوابت واضحة يف اكتساب و استخدام قدرات 
االستماع  ، الكالم ، القراءة ، الكتابة واالستدالالت أو القدرات الرايضية، وتعترب هذه االضطراابت 

يف الفرد، ويفرتض أن تكون انمجة عن خلل وظيفي يف اجلهاز العصيب املركزي، وإذا ظهرت أصلية 
ضطراب انفعايل ا أو صعوابت التعلم متالزمة مع حاالت إعاقة مثل إعاقة حسية، أو ختاف عقلي،

ل النفسية العوام أو متالزمة مع مؤثرات بديلة مثل االختالفات الثقافية، التعليم الغري املالئم، واجتماعي،
 أو استخدام طرق تدريس غري مناسبة.

 : أمهية اللعب يف التعلم
إن للعب أثر كبري يف تعليم الطفل و تنمية شخصيته من الناحية املعرفية و السلوكية ويف حتسني تواصله 

 االجتماعي مع اآلخرين.
 مناء الشخصية.فاللعب أداة تربوية تساعد يف إحداث تفاعل الفرد مع البيئة لغرض التعلم وإ-0
 ميثل اللعب وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم و تساعد يف إدراك املعاين لألشياء. -1
يعترب اللعب طريقة عالجية يلجأ إليها املربون ملساعدهتم يف حل بعض املشكالت اليت يعاين منها -3

مع اآلخرين ميكن بعض األطفال، فبعض األطفال اللذين يعانون من مشكلة التوحد أو مشكلة العدائية 
توجيههم إىل السلوك املرغوب من خالل إشراكهم يف بعض األلعاب اجلماعية اليت تشجع املشاركة 

 وتبعدهم عن السلوك السيئ.
من خالل استخدام األلعاب كوسيلة تعليمية، تساعد األلعاب على تثبيت املعلومات حيث أن  -1

ن أن ينساها الدارس حيث تكون فيها عنصر للحركة فهي املعلومة اليت يتم تقدميها من خالل لعبة ال ميك
تسمع و ترى وتقوم بنفسها بعمل حركي وتستخدم أكثر من حاسة، لذا فإن التعليم ابللعب يكون أكثر 

 ثباات من غريه.
 كما أن األلعاب تساعد على تنشيط الدارس الستعاب املعلومات و القدرة على التفكري وتبعد عنه امللل.
يعترب اللعب وسيلة هامة من وسائل التفريغ يف االنفعاالت املختلفة لدى الدارس يف هذه املرحلة حيث 
تظهر اهلواايت و امليل للشلة و الشعور ابملكانة كل هذه من خصائص اللعب الذي يعمل على تفريغ هذه 

 الطاقات 
مه ملواجهة الفروق الفردية و تعليم يعترب التعلم بواسطة اللعب أداة فعالة يف تفريد التعلم و تنظي -6

األطفال وفقا إلمكاانهتم وقدراهتم فكل طفل من املمكن أن خيتار اللعبة اليت تناسبه أو يشارك يف األلعاب 
ويكون  ةحبسب قدراته وإمكاانته فبالتايل ينمي ما لديه من هذه القدرات دون عزله عن العملية التعليمي

 (.1112أكثر ثباات من غريه )الغامدي،
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 (ة:)األلعاب التعليميمزااي التعلم ابللعب
يعطي العقل هلذه املثريات معىن للمتعلم املثريات احمليطة به، مث احلواس هي أدوات التعلم اليت تنتقل  
يصنفها و جيرد معانيها و يستخدمها يف حياته، وإحدى ضرورايت التعليم هي توظيف حواس اإلنسان و 

معروف أنه كلما استخدم اإلنسان أكثر من حاسة كان ذلك أفضل و أعطى  يف عملية التعلم، وكما هو
 (.permanent learningتعلما ابقي األثر)
، اليت انتشر استخدامها يف اجملال الرتبوي منذ الستينات ةأحد أمناط الوسائل التعليمي ةو األلعاب التعليمي

(، 0221ابلعديد من املميزات، كما يذكرها :الطوجيي) ةمن القرن العشرين، ومتتاز األلعاب التعليمي
 ( وآخرون وهي:0222(، وبوقحوص وعبيد )0221وروميسوفسكى)

للمتعلمني خربة حسية، ومن مث تقرب احلقائق و املفاهيم إىل أذهاهنم مما يؤدي  ةتتيح األلعاب التعليمي-
يف الصف الثالث يكون يف مرحلة إىل فهميها ورسوخها، و جيعل التعلم أعمق أثرا، حيث أن الطفل 

وهي املرحلة اليت يكتسب فيه الطفل الكثري من معارفه من Piagetالعمليات احلسية، كما يذكر بناجية 
( أنه كلما زادت األمثلة و اخلربات امللموسة أو 0221خالل تعامله احلسي مع األشياء .ويرى الطوجيي )

إثراء األلفاظ و اكتساهبا من املعاين ما يقرهبا إىل الصورة  البصرية اليت هنيئها ألطفالنا، أدى ذلك إىل
 الذهنية.

على مشاعر املتعلم و أحاسيسه، و تؤدي إىل زايدة االهتمام و االنتباه إىل  ةتستحوذ األلعاب التعليمي
 املادة التعليمية املقدمة إليه، وهو ما نفتقده مع متعلمني ذوي صعوابت التعلم .

يمية النشاط الذايت للمتعلم من خالل إاتحة فرص املشاركة اإلجيابية للحصول على اخلربة  تثري األلعاب التعل
وقد أكد بناجية على أن نشاط املتعلم و تفاعله عنصر أساسي يف تعلمه، و وهذا يناسب مع األطفال 

طهم يف ميكن استثمار نشا ةدوي صعوابت التعلم و خاصة فئة فرط النشاط، فاستخدام األلعاب التعليمي
( أن الطاقة اجلسمية والنفسية والعقلية 0222( وسنقر)0227عملية التعلم، فكما يذكر بلقيس مرعي )

يف التعلم ابلطرق التقليدية  االيت يبذهلا الطفل أثناء التعلم من خالل اللعب تفوق بكثري الطاقة اليت حيبذاه
 وابلتايل ينعكس على حتصيله بصورة واضحة .

ستخدام األلعاب التعليمية استمتاع إبكساب اخلربة، وكما يذكر سنقر، بلقيس، يصاحب التعلم اب -
ومرعي أن االستمتاع يدفع ابألطفال إىل بذل أقصى طاقتهم، وعلى حرصهم على االستمرار اللعب الذي 

 يتعلمون من خالله .
املعريف واملهاري  لتعلم،تالءم األلعاب التعليمية مراحل التعلم املختلفة، كما أهنا تصلح جلميع أنواع ا-

 والوجداين.
تساعد األلعاب التعليمية يف كثري من األحيان على إاتحة فرص التعلم لألفراد الذين ال جتدي معهم -

الطرق التقليدية يف التدريس، وحيتاجون إىل مزيد من اإلاثرة و املشاركة لكي يتم التعلم كاألطفال ذوي 
 صعوابت التعلم.
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 كل يدفعه للمشاركة الفعالة.إاثرته للمتعلم بش-
 تزويد املتعلم خبربات أقرب إىل الواقع العلمي .-
 يشع جو من املتعة و املرح و التشويق .-
 يوفر عنصري املنافسة و التعاون وفقا ألهداف اللعبة.-
 يسهل تعلم العمليات اليت تستغرق وقتا طويال. -
 يبسط العمليات املعقدة وابلتايل يسهل تعلمها.-
 دم املعلومات بشكل هادف و أكثر دافعية.يق-

 : أساليب التعلم ابللعب
والبد من الدراسة، وتفحص كل لعبة يستعان هبا من  ،من التعليم على تنظيم يف األساس يعتمد هذا النوع

حيث األمان، وعالقتها ابلدرس، و مناسبتها لعقلية التالميذ، وحىت سهولة احلل، وقدرهتا على إيصال 
ليس سهال ومعلوما كبقية  تاملطلوبة، وعلى املعلم أن يعرف أن هذا النوع من االسرتاتيجيااملعلومة 

األساليب التدريسية األخرى، اليت تكون يف أغلب األحيان حمددة، مثل أسلوب املناقشة أو أسلوب حل 
ولعل  كملة له.املشكالت أو أسلوب التعلم ابالكتشاف أو غريها، وتعترب مجيعها من األركان املتممة و امل

سرتاجتية أكثر سهولة وأكثر متعة لدى املعلم و التلميذ على حد سواء، ولعلنا هذا ما جيعل من هذه اال
 نلخص بعض طرق التعلم ابللعب فيما يلي :

 األسلوب األول )حل املشكالت( :-4
ألمر الذي جيعله يفكر إن ميزة األلعاب الرتبوية أهنا تعرض على التلميذ املشكلة يف موقف معني وتتحداه ا

ومن هنا  مليا يف احللول املمكنة هلذه املشكلة، والبحث يف النقاط اليت ميكن أن حتل غموض املشكلة،
التلميذ يلجأ بصورة ال إرادية إىل استخدام التفكري العلمي السليم سعيا إلزالة الغموض الذي حيول  دجن

 دون وصوله إىل حل املشكلة اليت أمامه.
 العلمي عدة خطوات تتلخص فيما يلي :وللتفكري 

 تيقن التلميذ من وجود مشكلة، وشعوره بتأثريها املباشر عليه.-0
 حتديد املشكلة و صياغتها.-1
 البحث عن معلومات تساعد يف حل املشكلة.-3
 كشف النقاط املتشاهبة، و حماولة ربطها مع بعض بغية حل املشكلة .-1
 شكلة، وميكن أن حتلها.اقرتاح الفرضيات اليت تفسر امل-5
 تطبيق احللول املقرتحة واختبار صحتها، واختيار األنسب منها.-6
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 : منوذج حل املشكالت
 يقرأ التلميذ املشكلة و يعيد صياغتها بلغته و يفرتض حال هلا من خالل النص األيت: : اهلدف

 وموسى،  يعملون يف املهن التالية:يوسف، وإمساعيل،  لدينا ثالثة رجال:
بن عم موسى، وإمساعيل يعيش جماورا للكهرابئي أما إذا كان أمني املكتبة ا أمني مكتبة، ومعلم، وكهرابئي.

يوسف يعرف من احلقائق أكثر من املعلم فإنه يعيش على بعد ثالثة أرابع ساعة ابلسيارة من بيت 
 ؟إمساعيل، ما هي مهنة كل من الرجال الثالثة 

 ل املعلومات ووضع االفرتاضات وجتريبها وصوال إىل حل هده املشكلة.يتوقع أن يقوم التالميذ بتحلي
: مسي هبذا االسم ألنه تعتمد على تقليل عدد املشرتكني يف كل  األسلوب الثاين)التدريس املقنن (-2

لعبة إىل أقل عدد ممكن بغية إتقان اللعبة، وسعيا وراء إيصال املعلومة املطلوبة بوضوح، ودون إخفاق، 
هذه الطريقة عملية تشخيص التالميذ حسب اجملموعات، وابلتايل معرفة موطن الضعف عند وتسهل 

 التلميذ بيسر حىت يتم تصحيح اخلطأ.
 منوذج:) لعبة اخلطة الضائعة(

 من اللعبة :التميز بني احلروف املتشاهبة )ج ،ح ،خ ،ف ،ق ( اهلدف
ات و أخرى من بطاقات الصور، يقارن الصورة يعد املعلم جمموعة من البطاقات الكلم طريقة أداء اللعبة:

وضع النقطة على احلرف  دابلبطاقة الدالة عليها و يطلب من تالميذه قراءة الكلمات بداللة الصور، بع
 املناسب لتدل على الصورة املقرتنة هبا ،وخياطب التالميذ قائال :

 .ناسبأمامك صورة وكلمة تنقصها نقطة أو أكثر .ضع النقطة يف املكان امل
 وميكن أن ينفذ املعلم هذه اللعبة بطرق خمتلفة حسب مايراه مناسبا.

 : األسلوب الثاين )التعلم الفردي(-1
وتعتمد هذه الطريقة على التلميذ نفسه حيث يتم من خالهلا، ممارسة التلميذ للعبة فرداي حسب 

مستوى التلميذ يف هذه احلالة يعتمد إمكانياته، وقدراته العقلية و اجلسمية، وهنا جبدر القول أبن قياس 
على عاملني مها :اإلتقان و السرعة، فإذا أجنز تلميذ مثال لعبة معينة خالل نصف ساعة، وأجنزها تلميذ 

 أخر خالل ساعة، فإن النجاح يف هذه احلالة يعتمد على اإلسراع إال إذا كان متقنا أكثر من األول.
 فيما يلي :ولطريقة التعليم الفردي خطوات نوردها 

 حتديد األهداف اليت سيقوم التلميذ بتحقيقها .-0
 إجراء شبه تدريب قبلي لقياس مستوى فهم التلميذ للمطلوب منه.-1
 التعليم املباشر للتلميذ، وحماولة فصله عن اخلطط بني األهداف املتشاهبة . -3
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 الفائدة املرجوة . فيما إذا مل تؤدي توجيه املعلم للتلميذ، واالنتقال من لعبة ألخرى،-1
 النهائي مع تكرمي املتفوقني على املستوى الفردي إن أمكن. مالتقيي -5

 منوذج : )لعبة املطابقة(
 من اللعبة :مطابقة الكلمات ابلصور، أو الصورة ابلكلمة . اهلدف

ب إسم (سم تقريبا مرسوم على اجلبهة العليا منها صورة، ومكتو 5/01أدوات اللعبة :قطعة خشبية طوهلا )
 هذه الصورة على قطعة أخرى مقصوصة من قطعة اخلشب.

املطلوب : تركيب قطعة اخلشب ذات الكلمة على مثيلتها من قطعة اخلشب املرسوم عليها الصورة املناسبة 
 ونقدم هلم صور أشكال و حيواانت ،و قطع خشبية مكتوب فيها األمساء.

 : )احلوار و املناقشة( األسلوب الثالث 
مييز هذه الطريقة عن غريها هو ما تتمتع به من روح النقاش و احلوار الذي غالبا ما يكون بني لعل ما و 

 املعلم و جمموعات مصغرة أو مكربة، ويكون يف أغلب األحيان تصحيحا لألخطاء وقعت أو تكررت.
 ويعد احلوار مفيدا يف تعليم التالميذ ألنه:

ألن احلوار يتم بطريقة مباشرة وعن طريق  كميذ، وذلوسيلة فعالة لتقدمي املعلومات وتوصيلها للتل -0
 التواصل اللفظي الذي يعرب عن التفاعل الوجداين بني التلميذ و املعلم.

 وطريقة تفكريه وغري ذلك. ومشكالته، وسيلة فعالة لتعرف على مستوى التلميذ، -1
رس املعلم تعليمه ميكن دجمه يف أنشطة اللعب، ففي الوقت الذي يستمع فيه التلميذ أبلعابه ميا -3

 أبسلوب غري مباشر.
وعند استخدام طريقة احلوار و املناقشة ينبغي على املعلم أن يتقن مهارة التحدث و االستماع وإدارة   -1

و توجيهها ابلشكل و التوقيت املناسبني، وعليه يف الوقت ذاته أن يدرك مىت  ةاحلوار و صياغة األسئل
لتالميذ أثناء أنشطة اللعب حىت ال يشعر التالميذ مبراقبته هلم، جيب أن يدخل يف احلوار الدائر بني ا

 بذلك حيد من تلقياهنم و حريتهم يف التعبري. مألن شعوره
 األسلوب اخلامس )التعلم ابحلاسب(:

ه الطريقة مليئة ابإلاثرة ابإلضافة إىل مالءمتها للعصر، وإاثرهتا املباشر للتلميذ، وممكن تطبيق خطوات وهذ
الفردي على هذه الطريقة للوصول إىل نتائج جيدة .إن استخدام احلاسوب يف جمال التعليم يدمج التعلم 

عملية التعلم ابللعب يف منوذج تروجيي يتبارى التالميذ من خالله و يتنافسون للحصول على بعض النقاط 
ما أو يفسر  ككسب مثني . ويف سبيل حتقيق مثل هذا النصر يتطلب األمر من التلميذ أن حيل مشكلة

سرتاجتية تضيف موضوع معني .وما من خالل هذه اال بعض اإلرشادات أو جييب عن بعض األسئلة حول
األلعاب التعليمية عنصر اإلاثرة و احلفز إىل العمل املدرسي. ومما يرفع قيمة األلعاب أهنا تغطي العديد من 
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اصة كما أهنا حافز للمعلم كي يقوم جماالت املناهج و تقدم تعلما موجها لتنمية بعض املهارات اخل
 سرتاجتيات إبداعية منتجة .اب تبتدريس املفاهيم و املبادئ و اإلجراءا

ال يتطلب من التلميذ سوى  ثوقد أتيت معظم األلعاب التعليمية خمزونة يف أقراص مدجمة أو مرنة، حي
وب و التدخل يف سري اللعبة وضع القرص املرن أو املدمج يف مكانه مث ضغط زر التشغيل ملشاهدة املطل

 عن طريق لوحة املفاتيح أو الفأرة.
وينبغي على املعلم الذي يطبق أسلوب التعلم ابأللعاب التعليمية مبساعدة احلاسوب أن يراعي اخلطوات 

 التالية :
 حتديد األهداف التعليمية اليت سيتم حتقيقها مبساعدة احلاسوب كخطوة أوىل .-
على فرزهم يف جمموعات متجانسة  لتعلمني السابقة ألنواع التعلم املقصودة، للعمحتديد معارف أفراد امل-

 يف معارفهم أو خرباهتم املنهجية.
 تنظيم هذه الربامج احملوسبة منطقيا و عمليا حسب حدوثها املناسب  خالل التدريس ابحلاسوب .-
 اسوب  .حتضري املواد و اخلدمات و اخلدمات املتنوعة املساعدة للتدريس ابحل-
 اختيار أساليب ووسائل التحفيز و التوجيه و اإلدارة املناسبة  لتدريس التالميذ ابحلاسوب .-
توفري الوقت الرمسي املتوفر للتدريس يف اجلدول اليومي املدرسي، حبيث يسمح ابستخدام احلاسوب دون -

 معارضة تذكر مع أنشطة األلعاب األخرى.
 حلاسوب من حيث التسهيالت و التجهيزات و اإلانرة و التهوية.هتيئة البيئة الصفية للتدريس اب-
حتديد أساليب ووسائل التقييم و التغذية الراجعة لكفاية حتصيل املتعلمني للتعلم املطلوب. )بن تقي، -

 (02ص 1115
 دور املعلم يف تفعيل أسلوب التعلم ابللعب:

 قائمة ابملواد و األدوات املستخدمة يف اللعب .وضع -
 نبدأ، و كيف ننتهي. فحتديد خطوات التنفيذ، كي-
 حتديد وقت التنفيذ و مكانه.-
 حتديد األدوار ووضع القوانني و شرح املعايري .-
تقسيم التالميذ بشكل عشوائي أو متساوي من حيث القدرات )ال تدع التالميذ يقسمون أنفسهم(.دع -

 الفرق تسمي أنفسها، فهذا يزيد من دافعتيهم .
 اهتمامهم و توضيح الفائدة من اللعب. ةأذهان متعلمون تشويقهم للعبة، وإاثر  هتيئة-
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مراعاة الفروق الفردية عند توزيع املتعلمني من حيث السرعة يف اإلجناز والقدرة على الرتكيز حىت ال -
 تكون اللعبة سببا يف إحباط املتعلمني.

 نقاط القوة وبث احلماس فيهم.عدم املقارنة بني أداء املتعلمني يف اللعبة بل تعزيز -
 مشاركة املتعلم يف اللعبة فهي فرصة لالحتكاك هبم عن قرب.-
 (05:1113عدم االنزعاج من الفوضى اليت حتصل أثناء التنفيذ، فهذا طبيعي.)احليلة ، -

 صعوابت التعلم :ألعاب تربوية لعالج 
 : لعبة الصندوق

صعوابت التعلم، ويتم استخدام صندوق من اخلشب عن هتدف هذه اللعبة لتنمية االنتباه لدى طالب 
-ملعقة-قلم-نظارة-ساعة-عروسة-طريق وضع جمموعة من األشكال اجملسمة فيه، وهي كاآليت: )كرة

سيارة(، ابإلضافة إىل استخدام طاولة من اخلشب مع وضع جمموعة من البطاقات اليت -حصان-فيل-مجل
ن طريق قيام املعلم بلفت انتباه الطالب كأن يقول له: انظر يل ، وتبدأ اللعبة ع01وتنتهي بـ  0تبدأ من 

ى لاملوجود ع 0جيداً، مّث يطلب منه إخراج الكرة املوجودة يف الصندوق اخلشيب ليضعها فوق بطاقة رقم 
بعد أن يتم إجناز املهمة األوىل، مع تكرار  1الطاولة، مثّ يطلب منه إخراج العروسة ليضعها على بطاقة رقم 

 اجملسمة.طوات نفسها لباقي األشكال اخل
 الزائد:لعبة معرفة الشيء 

هتدف هذه اللعبة إىل زايدة فرتة االنتباه لدى الطالب، ويتم القيام هبا عن طريق استخدام دائرتني من 
-زرافة-أرنب-أسد-الورق املقوى، مع جمموعة من األشكال اجملسمة اخلاصة ابحليواانت كاآليت: )فيل

مع إحضار شكل إضايف من كّل جمسم، وتبدأ اللعبة عن طريق لفت املعلم انتباه دب(، -قط-كلب
الطالب، كأن يقول له انظر يل جيداً، مّث يضع جمموعة من األشكال على الدائرة األوىل، مّث يضع 
 األشكال السابقة على الدائرة الثانية ابستثناء أحد األشكال، مّث يطلب من الطالب حتديد اجملموعة اليت
حتتوي على الشكل الزائد، مّث تكرار اخلطوات عن طريق وضع شكلني زائدين على إحدى الدوائر، مّث 
يطلب من الطالب حتديد اجملموعة اليت حتتوي على األشكال الزائدة، وجيب على املعلم مكافأة الطالب  

 .كلما أحسن اإلجابة
 لعبة الدوائر:

، ويتم تطبيقها عن طريق استخدام لوح من البالستيك واملفرغ هتدف هذه اللعبة إىل زايدة انتباه األطفال 
من الداخل، حيث حيتوي على ثقوب دائرية من اخلارج حىت يستطيع الطفل رؤية الدوائر اليت تُرمى 
بداخلها، مع احتواء هذا اللوح على مثاين صفوف، وأن يتسع كّل صف إىل أربعة دوائر من البالستيك، 

ذات األلوان: )أبيض، أمحر، أسود، أصفر(، مّث لفت  البالستيكة من الدوائر لذا جيب استخدام جمموع
املعلم نظر الطالب، مّث توزيع الدوائر البالستيكية بينه وبني الطالب، حيث أيخذ املعلم الدوائر ذات اللون 
األمحر واألبيض، وأيخذ الطالب الدوائر ذات اللون األصفر واألسود، مّث يوضح املعلم للطالب كيفية 
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حيث يرتتب على الطالب عندما يرى املعلم يضع الدائرة احلمراء داخل اللوحة ممارسة النشاط، 
 .البالستيكية أن يضع الدائرة الصفراء فوقها، وهكذا حىت تنتهي الفراغات املوجودة يف اللوحة البالستيكية

 : لعبة الكرة والسلة
، ضاألبيخمتلفة ابللون كاللون كرة بالستيكية   11يتم القيام هبا عن طريق استخدام سلة من البالستيك، و

واألخضر، واألسود، األمحر، مع توفري أربع كرات بيضاء اللون، مّث يلفت املعلم انتباه الطالب، مّث يوضح  
كيفية اللعب، حبيث يقف أحد الطالب جبانب السلة، ويقف املعلم على بعد مرتين من السلة، ويوضح 

عن رؤيتها متر بداخل السلة، حبيث يفهم الطالب أّن من  للطالب أّن عليهم رمي الكرة البيضاء بعيداً 
يرمي الكرة البيضاء ملسافة تتجاوز اخلط املرسوم على األرض حتسب له حماولة صحيحة، وجيب مراعاة ترك 
مسافة زمنية بني كّل كرة وأخرى داخل السلة، مّث يرمي املعلم الكرات يف السلة، وعلى التلميذ رمي الكرة 

  .ؤيتها متر داخل السلة، مثّ تكرار اللعبة، وحساب عدد احملاوالت الصحيحة لكّل تلميذالبيضاء عن ر 

 :لعبة املناديل
منديل من القماش وسلة بالستيكية، فيلفت املعلم انتباه الطالب، مثّ  استخدميتم القيام هبا عن طريق  

يوضح كيفية ممارسة هذا النشاط، وذلك عن طريق تقسيم الطالب جملموعتني، مّث وقوف أفراد اجملموعة 
 اآلتيةاألوىل جبانب بعضهم، ومقابل أفراد اجملموعة الثانية، مّث يعطي املعلم إبعطاء رقم من األرقام 

( لكّل فرد يف اجملموعة األوىل، وكذلك لكّل فرد يف اجملموعة الثانية، مّث يقف املعلم بني 156013)
اجملموعتني ويف يده منديل، مثّ يطلب من طالب اجملموعتني من أخذ املنديل من يدع ووضعه يف السلة عند 

كرر املعلم احملاولة مع ابقي مساع رقمه، والتلميذ الذي يضع املنديل يف سلته حيصل على نقطة لفريقه، مّث ي
 .األرقام، والفريق الذي حيصل على العدد األكرب من املناديل حيظى بتعزيز من األستاذ

 

 : لعبة حتديد االجتاه
هتدف للتعرف على االجتاهات، ويتم القيام هبا عن طريق طلب املعلم من الطالب أن حيددوا موضع 

 (.1102)هاجر ،.واملصباحاألشياء املوجودة يف الصف، كالنافذة 
 والتوصيات: تقرتاحااال
التعلم ابللعب يف تدريس أكثر من حمتوى دراسي ويف خمتلف الفئة سواء  ةاسرتاتيجياستخدام تعميم -

 من أثر إجيايب لدى التلميذ . ةاالسرتاتيجيالتالميذ العادين أو ذوي صعوابت التعلم ملا هلذه 
التعلم ابللعب يف املرحلة األساسية، وذلك ألن معرفة املعلم  ةاسرتاتيجيتدريب املعلمني على استخدام -

 يسهل عليه التعليم هبا، وتصميم األنشطة الالزمة واملالئمة إلجرائها. ةابالسرتاتيجي
 التعلم ابللعب يف مجيع املباحث الدراسية . تاسرتاتيجياوضع دليل للمعلمني لتوضيح -
 ضمن األنشطة املنهجية والكتب املدرسية. التعلم ابللعب ةاسرتاتيجيدمج -
 املرتبطة ابملنهج و اليت حيتاج إليها املعلمون و املعلمات. ةتوفري األلعاب التعليمي-
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توفري أماكن خاصة يف املدارس كاملسرح املدرسي ة الساحات الواسعة الستخدامها لغرض التعلم من -
 خالل اللعب.

لتعليمية عند ختطيط املناهج لتضمينها يف احملتوى التعليمي كعنصر ضرورة التأكيد على أمهية األلعاب ا-
 لتنمية املستوايت العقلية للمتعلمني وخاصة ذوي صعوابت التعلم .

 األلعاب التعليمية. مضرورة قيام وزارة الرتبية و التعليم لتخصيص ميزانية خاصة لتصمي-
 دهتم على تنظيم وقتهم.ضرورة توعية الراشدين حول أمهية لعب األطفال، ومساع -
التعلم ابللعب يف صفوف أخرى ومباحث  ةاسرتاتيجيإجراء دراسات على نطاق واسع، وتستخدم فيها -

 متنوعة و متعددة.
 اخلاةمة:

إن أسلوب التعلم ابللعب، أسلوب تربوي و هادف يسعى لتنمية شخصية املتعلم املعرفية و السلوكية،   
   إال إذا أحسن استخدامه و كان هناك رغبة عند معلمينا يف استخدامهوال يكون هذا األسلوب انجحا 
 و توظيفه يف خدمة العملية الرتبوية.

فإذا أردان أن نعلم أوالدان يف بيئة أمنة و سعيدة مبتعدين عن املشاكل السلوكية و املشاعر احملبطة، فعلينا 
ميا مع ذوي صعوابت التعلم اللذين أن نستخدم كل أسلوب تعليمي جيلب السعادة و العلم هلم، ولس

 يف عالج صعوابت التعلم أو كأساس يف تعلم طفل ما ةحيتاجون منا عناية خاصة، فدور األلعاب التعليمي
قبل املدرسة ال ميكن إنكاره أو جتاهله أبي حال من األحوال، و لكن املشكلة يف كيفية إدماج الكوادر 

 تعامل هذه الكوادر مع هذه الطرق بفاعلية أكيدة .بذلك يف مثل هذه الطرق اجليدة عن حق و 
من إجياد النظرايت الالزمة لالستخدام يف  بل يف رأي أن إجياد النظرايت اليت تؤهل هذه الكوادر أهم بكثري

معاملة طفل ماقبل املدرسة أو ذوي صعوابت التعلم فنحن حبق نفتقد أداة أو اآللة املنفذة، فلدينا من 
ال يوجد االهتمام .لذا توجب علينا حنن كباحثني القيام بدراسات أخرى يف مثل هذه  الزرع الكثري لكن

 .اجملاالت
 : قائمة املراجع

اختيار الوسائل التعليمية واستخدامها وفق مدخل النظم، الكويت:املركز  (.0221أ.ج روميسكو.)-0
 العريب لتقنيات الرتبوية.

.األردن:دار 0التدريس بني النظري و التطبيق .طإسرتاجتيات  (.1101الصمادي، حمارب علي.)-1
 املسرية.

دار الفرقان لنشر  ( .امليسر يف سيكولوجية اللعب .عمان :األردن.0227توفيق مرعي ،أمحد بلقيس.)-3
 و التوزيع.
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(.فاعلية استخدام األلعاب التعليمية يف حتصل تالميذ املرحلة 0222جالل عبيد .) ،خالد بوقحوص-1
 .1.العدد 11 مادة العلوم .البحرين :جملة دراسات العلوم الرتبوية .مجاالبتدائية يف

ص  التعلم ابللعب :عمان، ةاسرتاتيجي(.1115علي بن نقي القنطان ،وحسن بن مخيس اخلابوري .)-5
02 
 لطفي بركات أمحد .دراسات يف تطوير الوطن العريب .دار املريخ :الرايض .اململكة العربية السعودية.-6

 ذكر السنة.بدون 
، القراءة، ةالفروق بني التالميذ ذوي صعوابت التعلم يف كل من الفهم السماعي، الذاكر  مكي اببكر.-7

 اجمللة اجلزائرية للطفولة و الرتبية. اللغة املنطوقة و عالقتها ببعض املتغريات.
 .05املسرية:عمان.ص(.األلعاب الرتبوية و تقنيات إنتاجها .دار 1113حممد احليلة.)-2
ترمجة عبد اهلادي  (.الطفل وألعاب البيت أدوات اللعب قبل سن املدرسة.1113ماككين، ماري)-2

 .اإلسكندري .مكتبة اإلشعاع الفين.0علي.ط
 الشبكة اخلليجية اإللكرتونية :السعودية. (.مقال التعلم ابللعب.1112فهد الغامدي .) -01
(.إنتاج لعبة رقمية من منط االكتشاف 1102،حممد ضاحي.)إميان صالح  هاجر هارون حممد،-00

جملة البحوث يف  وأثرها يف خفض صعوابت القراءة لدى تالميذ الصفوف األوىل ابملرحلة االبتدائية.
 .11جماالت الرتبية النوعية :جامعة املنيا .العدد 
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النصوص  درس -التأهيليالصعوابت القرائية لدى تالميذ سلك التعليم الثانوي 
-أمنوذجا  

The reading difficulties among pupils of qualifying secondary 

education Texts Lesson as a model 

 

                  عيمدة. مليكة ان 
مراكش -جامعة القاضي عياض -أستاذة بكلية اللغة العربية   

                      . سعيد أبنايد 
          مراكش -التعليم الثانوي التأهيلي أستاذ

                      Malika Naaim 

      AlQadi Ayyad  university, Morroco 

                     Said Abnnay 

       Marrakech- Safi Academy, Morroco 

 امللخص:

أداة للحصول على معلومات  -يف شكلها الرقمي - هذا البحث دراسة ميدانية اعتمدت االستمارة
 بغرض حتليلها حتليال علميا وفق بياانت وإحصائيات. وهو دراسة تنخرط ضمن إشكالية القراءة عموما، و

جياد السبل الكفيلة ابلتغيري إلحماولة يف البحث عن األسباب الكامنة وراء نفور الناشئة من القراءة  ضمن
مقاربة موضوع الصعوابت القرائية لدى تالميذ التعليم  ، ولذلك اختارتة لديهااإلجيايب للعادات القرائي
مبستوى التفاعل مع النصوص املقررة يف املناهج الدراسية  ، وخصوصاما تعلق منهاالثانوي التأهيلي ابملغرب

بة  أساتذة فعال إىل إثباهتا عمليا من خالل أجو  انتهت، و الرمسية. انطلقت الدراسة من مجلة من الفرضيات
إىل  إثبات وجود صعوابت قرائية كثرية لدى متعلمي الثانوي التأهيلي يف التفاعل ممارسني، حيث خلصت 

، موزعة على مجيع املهارات اليت تستحضر الفعل القرائي ررة يف خمتلف الكتب املدرسيةمع النصوص املق
توصلت إىل  كماإلضافة إىل الرتكيب.  لدى املتعلم: التهجئة، املالحظة واالستكشاف، الفهم والتحليل اب

منها ما له عالقة بعض أسباب الظاهرة منها عدم مراعاة اهتمامات الفئة املستهدفة يف اختيار النصوص،



2222فبراير  3واإلستراتيجية، العددمجلة توازن للدراسات الحضارية والتنموية   

 p. 91 

التصور الرمسي ملمارسة فعلي القراءة واإلقراء، عالوة على صعوابت يف بطبيعة النصوص، أو  قصور 
حلوال للتقليص من الصعوابت هتم كافة املتدخلني يف الفعل  وتقرتح الدراسة. املمارسة الصفية لألستاذ

، كما ان منها درسومنها ما يتعلق ابمل، ومنها مايتعلق ابملتعلم، الرتبوي منها مايتعلق ابلكتاب املدرسي
 .مايتعلق ابلتوجيهات الرمسية

  القراءة املنهجية -الصعوابت القرائية -القراءة-االستبانة الكلمات املفاتيح: 

Abstract: 

This research is a field study that adopted the questionnaire - in its digital 

form - as a tool to obtain information for the purpose of scientific analysis 

according to data and statistics. It is a study that engages within the problem 

of reading in general, and within the search for the reasons behind the 

youth’swill drawal from  reading in, an attempt to find ways to positively 

change their reading habits. Therefore, it choses to approach the issue of 

reading difficulties among pupils of qualifying secondary education in 

Morocco, especially those related to the level of interaction with Texts 

prescribed in the official school curriculum. 

The study started from a set of hypotheses, and it ended with practical proof 

through the answers of practicing professors, as it concluded that there are 

many reading difficulties for secondary school learners in interacting with 

the texts prescribed in the various textbooks, distributed on all the skills that 

evoke the reading act of the learner : Spelling, observation and exploration, 

comprehension and analysis, as well as syntax. It also reached some reasons 

for the phenomenon, including failure to take into account the interests of 

the target group in choosing texts, including what is related to the nature of 

the texts, or the lack of official perception of the practice of reading and 

teaching of reading, in addition to difficulties in the classroom practice of 

the professor. The study proposes solutions to reduce the difficulties that 

concern all those involved in the educational act, some of which are related 

to the textbook, some of which are related to the learner, and some of them 

are related to the teacher, and some of them are related to official directives. 

Key words:Questionnaire - reading - reading difficulties - systematic 

reading 

o قدمة:امل 
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ع ذي أمهية يف إصالح التعليم ابملغرب، يتعلق األمر ابلصعوابت و هتدف هذه الدراسة اىل مقاربة موض 
القرائية لدى تالميذ التعليم الثانوي التأهيلي، وال نقصد ابلقراءة هنا جمرد النطق ابحلروف وال حتريك 

هو أبعد من ذلك، وهو القراءة التفاعلية مع النصوص املقررة يف الربامج الشفاه، وإمنا نقصد هبا ما 
الدراسية. وإذا كانت معظم الدراسات السابقة تركز على الصعوابت املرتبطة ابملتعلم، أو الناجتة عن 

مقاربة نوع اخر من الصعوابت مهمل يف كثري من الدراسات، إلى منهجية املدرس، فإن هذه الدراسة تسعى
ق األمربطبيعة النصوص املقررة، من خالل دراسة ميدانية موجهة إىل املدرسني يف املرحلة األوىل وسيتم يتعل

أنواعها وأسباهبا، مث اقرتاح بعض احللول اليت تبدو   اعداد اثنية موجهة إىل املتعلمني، والغرض تشخيص
 كفيلة بتجاوزها أو على االقل املسامهة يف معاجلتها.

I. سئلتها:مشكلة الدراسة وأ 
اكتسبت الباحثة  دة.مليكة انعيم  خربات من احلياة االجتماعية والبحثية واالكادميية واإلدارية من 
خالل مدة تكوينها يف ختصص اللغة العربية، ومالحظتها لضعف مستوى الطلبة يف القراءة ونفورهم منها، 

توى الثانوي التأهيلي يف وسجلت مالحظات مجة وأسئلة كربى خبصوص أثر النصوص املقررة يف املس
الصعوابت القرائية اليت جياهبها التالميذويف قلة إقباهلم على القراءة. كما اكتسب الباحث سعيد بناي من 
خالل تدريسه للغة العربية ابملستوى الثانوي التأهيلي خربة أبمهية القراءة وما يعانيه التالميذ من صعوابت 

ر سلبية على إقبال التالميذ على وحدة القراءة. والحظا الباحثان ما أاث ذات مرجعيات خمتلفة مما كان له
 يلي:

 شكوى املدرسني من مستوايت التالميذ، وعدم تفاعلهم اجيااب مع درس النصوص.-0

تذمر العديد من ذوي الطلبة الذين يتخصصون يف اللغة العربية من عدم إقبال أبنائهم على القراءة -1
 ونفورهم منها.

من أجل االرتقاء وتطوير األداء وجهود  غم من اجلهود اليت تبذهلا املؤسسات والوزارة الوصيةعلى الر -3
 املؤسسات العلمية إال انه يلحظ قصور يتجلى يف:

 *النفور الكبري من القراءة خاصة ما يتعلق ابللغة العربية. 

 *معظم التالميذ يعانون من صعوابت يف القراءة ختتلف مصادرها.
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 وابت القرائية ترجع إىل طبيعة النصوص املقررة وطرق برجمتها. *معظم الصع

ومن مث تسعى هذه الدراسة إىل مقاربة سؤال جوهري مفاده: ما هي الصعوابت القرائية املتعلقة ابلنصوص 
املقررة؟ وما مكامنها؟ وما هي السبل الكفيلة بتجاوزها؟ وتتفرع عن هذهاألسئلة املركزية أسئلة فرعية، ميثل  

 جدول من جداول االستبيان متثال لواحد منها)ينظر ملحق الدراسة(. كل

II. :أمهية الدراسة 
 تكمن أمهية الدراسة يف أهنا: 

تســاعد هيئــة التــدريس واجلهــات املســؤولة عــن قطــاع الرتبيــة والتكــوين يف التعــرف علىالصــعوابت القرائيــة -0
السبل الكفيلة بتجاوزها يف الـربامج  الالحقـة، اليت تطرحها طبيعة النصوص املقررة، كما تقرتح عليهم بعض 

ويف طـرق برجمــة درس النصـوص، عــالوة علــى الطرائـق الديدايكتيكيــة الكفيلــة إبجنـاح درس النصــوص. ونــرى 
أن هــذا األمــر مهــم بــل هــو ضــروري حاليــا، يف ظــل مــا يوجــه للكتــب املدرســية مــن انتقــادات أغلبهــا يتعلــق 

 لفئة املستهدفة، أو ابحليز الزمين املخصص هلا.بطبيعة النصوص املقررة وعالقتها اب

قد تفيد املعنيني ابألمر يف حتديد املشكالت املتعلقة ابلصعوابت القرائية،ووضـع احللـول املالئمـة للتغلـب -1
عليهــا، أو إجيــاد البــدائل الــيت حتــد مــن بعضــها اآلخــر والعمــل علــى احلــد مــن الصــعوابت وتشــجيع املتعلمــني 

 على القراءة.

تفيـد القـائمني علـى وضـع املنـاهج  واملقـررات وتطويرهـا يف  التعلـيم الثـانوي التـأهيلي، وخاصـة مكـون  قد-3
 النصوص لكونه أساس التكوين يف اللغة العربية واإلقبال عليها.

III. :حدود الدراسة 
 م.1107/1102: مت تطبيق الدراسة يف املوسم الدراسياحلدود الزمانية .0

أستاذا للغة العربية ابلتعليم  12راسة على عينة مكونة من  تسع وأربعني احلدود البشرية: مت تطبيق الد
 الثانوي التأهيلي ابملغرب.

التعلــيم الثــانوي التــأهيلي ابملغــرب؛ إذ مت توزيــع االســتمارة الكرتونيــا بشــكل  احلــدود املكانيــة: .1
 اعتباطي ال يراعي إال التخصص واملستوى والبلد.

IV.  :مصطلحات الدراسة 
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 االستبانة: .0
اصــطالحا هــي سلســلة مــن األســئلة تتعلــق مبوضــوعات تربويــة ترســل إىل جمموعــة مــن األفــراد أو تعطــى هلــم 
بغــرض معرفــة آرائهــم بشــأن هــذه املوضــوعات وتقــدم االســتبانة يف منطــني مفتــوح يتضــمن عــددا مــن األســئلة 

عـددا مـن األسـئلة وتوجـد  ويرتك للفرد احلرية الكاملة يف اختيار اإلجابة اليت يراها دون قيود، ومغلق يتضمن
 ( 51ـ12الزكري عبد الفتاحد.ت، ص. لكل سؤال عدة إجاابت حمتملة يقود الفرد ابختيار إحداها )

 :الصعوابت القرائية .1
تعـــددت تعريفـــات الصـــعوابت القرائيـــة، غـــري أن معظـــم التعريفـــات تربطهـــا ابجلانـــب الفزيولـــوجي للطفــــل  

عضـوية، غـري أننـا حنـن نقصـد هبـا مفهومـا عامـا يتعلـق بكـل واجلانب النفسـي، وتقصـرها علـى الصـعوابت ال
مــا يــؤثر يف مســتوى إقبــال املــتعلم علــى القــراءة ســواء مــا يتصــل ابملــادة املقــروءة، وهــي الــيت نركــز عليهــا،أو 
ابلقارئ أو ابلفضاء أو غريها من الصعوابت. وال حنصر مفهوم القراءة يف جمـرد قـراءة الـنص قـراءة سـرية أو 

 ا نقصد هبا التفاعل مع النص والرغبة يف اكتشاف كنهه وإعادة تركيب مضامينه.جهرية، وإمن

وميكن وضع جمموعة من العالمات اليت تؤشر على  معاانة املتعلمني يف الثانوي التأهيلي من الصعوابت 
 :(Michelle Pelleti 2005, p6القرائية على الشكل التايل )

 الذي يقدمه النص.عدم القدرة على الفهم اجليد للمعىن  -

 عدم القدرة على الربط الذهين بني خمتلف أجزاء النص املقروء. -

 عدم القدرة على التمثل الذهين ملضامني النص) هندسة النص(. -

عــدم القـــدرة علــى التمييـــز بــني مـــا هــو أساســـي يف الــنص املقـــروء وبــني مـــاهو اثنــوي أو أقـــل أمهيــة، وتبعـــا  -
 امني النص.لذلك عدم القدرة على تكثيف مض

االقتصار على ما هو مثبت بشكل حريف داخـل املقـروء، دون القـدرة علـى إنشـاء عالقـات اسـتداللية مـع  -
 ماهو خارجه.

 شعرية..(. -فكرية -صعوبة التفاعل مع بعض االمناط من النصوص) حجاجية -

 البيداغوجيا: .3
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ه البعض للتعبـري عـن املعتقـدات لغة مصطلح معرب عن اليواننية يعين علم الرتبية, اصطالحا: يستخدم 
الرتبوية والوسائل املتنوعة اليت يشـيع اسـتخدامها بـني املـربني لبلـوغ أهـداف اجملتمـع يف بنـاء مواطنيـه وتشـكيل 
مســاهتم العقليـــة واخللقيـــة وغريهـــا، ويســـتخدم هـــذا املصـــطلح إىل اليـــوم يف اللغـــة الفرنســـية للتعبـــري عـــن خمتلـــف 

ة الرتبيـة وعلــى هـذا ال يكـون املقصــود ابملصـطلح هـو علــم بعينـه وامنـا جمموعــة العناصـر الـيت تقـوم عليهــا عمليـ
العلــوم الــيت تتكامــل فيمــا بينهــا لتــوفر للمــربني فهمــا ســليما لطبيعــة ابنــائهم وأداء افضــل لعملهــم واســتخداما 

 (62الزكري عبد الفتاح ص أرشد للوسائل املتاحة مث تقوميها موضوعيا ملا يتم حتقيقه من عمل")

هنــا تفكــري يف العمليــة الرتبويــة مــن أجــل العمــل علــى تطــوير أســاليبها وطرقهــا، ويطلــق عليهــا أيضــا فــن إ
الرتبيــة والتعلــيم. كمــا ميكــن تعريفهــا أبهنــا االســرتاتيجيات الــيت يقــوم هبــا املــدرس كاإلرشــاد والوصــاية واملرافقــة 

ق الرتبيــــة، أو هــــي طــــرق التــــدريس "جمموعــــة الوســــائل املســــتعملة لتحقيــــوتيســــري طــــرق الــــتعلم...إ ، وأهنــــا 
 .( 1112ينظرملحقة سعيد اجلهوية ابجلزائر " )واألسلوب أو النظام الذي يتبع يف تكوين الفرد

 التعليم الثانوي التأهيلي:  .1
مـن أهــم املســتجدات الـيت محلتهــا املنــاهج الرتبويــة اجلديـدة يف امليثــاق الــوطين للرتبيـة والتكــوين إعــادة اهليكلــة 

ينظر امليثـــاق الـــوطين للرتبيـــة والتكـــوين الصـــادر عـــن اللجنـــة املكلفـــة ابلرتبيـــة أطـــوار الرتبيـــة والتكـــوين)وتنظـــيم 
(، وذلـــك يف تعلـــيم ابتــدائي وتعلـــيم اثنـــوي ، اجملــال الثـــاين، الدعامـــة الرابعــة 1111فربايـــر  01والتكــوين يف 

 بسلكني؛ إعدادي وأتهيلي.

اجتـــــازوا بنجــــاح الســـــنة اخلتاميـــــة مــــن ســـــلك الثـــــانوي يلــــج ســـــلك الثــــانوي التـــــأهيلي املتعلمـــــون الــــذين 
ينظـــر امليثـــاق الـــوطين للرتبيـــة اإلعـــدادي، وينـــتظم هـــذا الســـلك) الثـــانوي التـــأهيلي( يف مـــرحلتني تعليميتني))

( ؛ ســـلك اجلـــذع املشــــرتك ومدتـــه ســــنة واحـــدة، وســــلك ، اجملـــال الثــــاين، الدعامـــة الرابعــــة1111والتكـــوين 
مت اعتمـــاد "نظـــام الـــدورات واجملـــزوءات ابعتبارهـــا رؤيـــة جديـــدة حتقـــق وحـــدة  الباكـــالوراي مدتـــه ســـنتان. كمـــا

اجملــــزوءة عــــوض الــــدروس املفككــــة، وتؤهــــل املــــتعلم للتكــــوين اجلــــامعي الــــذي يعتمــــد بــــدوره نظــــام الدراســــة 
ينظــر التوجيهــات الرتبويــة والــربامج اخلاصــة بتــدريس مــادة اللغــة العربيــة بســلك التعلــيم الثــانوي ابجملــزوءات" )
 (1117التأهيلي، 

،  اجلزء 1111ينظر الكتاب األبيضتنتظم الدراسة يف سلك التعليم الثانوي التأهيلي يف مخسة أقطاب) 
، ويتضمن كل قطب االول: االختيارات والتوجهات الرتبوية العامة املعتمدة يف مراجعة املناهج الرتبوية(
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هو تقين ومنها ما يندرج ضمن مسمى التعليم ثالث شعب أو أربعا، مبا جمموعه سبع عشرة شعبة منها ما 
 العام.
 حمفزات: .5

" هــي أشــكال ماديــة أو معنويــة تقــوم إباثرة املــرء وحثــه علــى القيــام ابلعمــل. ويف جمــال الرتبيــة عمومــا، قــد 
تكــون املكافــآت املاديــة أو املعنويــة شــكال مــن أشــكال التحفيــز، والتشــجيع والرتحيــب ابلنجــاح، والكــالم 

تكـــون كلهـــا مـــن األمـــور الـــيت تثـــري املـــرء، وحتفـــزه إىل القيـــام بعملـــه بشـــكل جـــدي، مـــن دون اللطيـــف قـــد 
انقطــاع، وعلــى حتســني نوعيــة العمــل الــذي يقــوم بــه. وداخــل الدراســة نقصــد بــه الوســائل التشــجيعية الــيت 
ائز تعتمــدها املؤسســة التعليميــة حلــث الطــالب علــى االجتهــاد والبحــث؛ مــن مثــل الشــواهد التقديريــة واجلــو 

 املمنوحة للمتفوقني واملهرجاانت االحتفالية...

V. :إجراءات الدراسة 
 . منهج الدراسة:4

حتقيقا ألهداف الدراسة ولطبيعتها امليدانية، استخدم الباحثان آليات منها:إعداد االسـتبانة وتوزيعهـا    
علــــى عينــــة الدراســــة مــــع متكيــــنهم مــــن الوقـــــت الكــــايف لتعبئتهــــا، واالحصــــاء عــــن طريــــق بــــرانمج الكـــــرتوين 

 متخصص، مث وصف النتائج كما وكيفا، وحتليلها الستخالص اخلالصات والتوصيات. 

 :. جمتمع الدراسة وعينتها1

تكــون جمتمــع الدراســة مــن عينــة مــن أســاتذة اللغــة العربيــة العــاملني ابلتعلــيم الثــانوي التــأهيلي ابملغــرب، 
 ( أستاذا وهذه تعترب عينة الدراسة.12والبالغ عددهم تسعة وأربعون )

 :. أداة الدراسة: بناؤها وصدقها وثباهتا3

ثـــــان اســــتبانة، متتبلورهتـــــا وتطويرهـــــا ابالســـــتعانة ابألدب الرتبـــــوي، لتحقيــــق أهـــــداف الدراســـــة أعـــــد الباح
والدراســـــات الســـــابقة املتعلقـــــة مبوضـــــوع الدراســـــة، كمـــــا مت االســـــتفادة مـــــن آراء بعـــــض العـــــاملني يف احلقـــــل 

 الرتبوي)منهم: األساتذة اجلامعيون واألساتذة املكونون واألساتذة العاملون ابلتعليم املدرسي(.

 ة االسـتبانة عرب سبعة جماالت، وهي كاآليت:توزعت حماور أسئل
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o العادات القرائية وأثرها يف الصعوابت.: اجملال األول 

 استهدفت األسئلة املقدمة يف هذا اجملال الرتكيز على ما يلي:

 تقييم مدى رغبة املتعلمني يف ممارسة فعل القراءة.  -
 تقييم نسبة العزوف عن القراءة يف صفوف املتعلمني, -
 معرفة أسباب العزوف عن القراءة يف صفوف املتعلمني.  -
 قياس مدى مواظبة األساتذة على حصة قرائية. -
 أثر مواظبة األستاذ على القراءة يف إقبال املتعلمني على التفاعل مع النصوص املقررة. -

o  :مرحلة التشخيص.اجملال الثاين 
 استهدفت األسئلة املقدمة يف هذا اجملال معرفة ما يلي:

التأكد من الوجود الفعلي للصعوابت القرائية عند تالميذ الثانوي التأهيلي من خالل  -
 شهادات مدرسيهم.

 حتديد مكامن الصعوابت القرائية عند املتعلمني. -
 تقييم نسبة املتعلمني الذين يعانون من الصعوابت القرائية. -
 حتديد اجلنس األكثر تضررا من الصعوابت القرائية. -
 يت تواجه الصعوابت أكثر.حتديد الشعب ال -

o .اجملال الثالث: أمناط النصوص وعالقتها ابلصعوابت القرائية 
 متحورت األسئلة املقدمة حول مايلي:

 معرفة إمكانية تفاعل املتعلمني مع النصوص مجيعها بوترية واحدة. -
 معرفة امناط النصوص اليت يتفاعل معها املتعلمون أكثر. -
 صعوابت ابلنسبة إىل املتعلمني. معرفة أمناط النصوص اليت تثري -
 معرفة األسباب الكامنة وراء نفور املتعلمني من النصوص احلجاجية الفكرية. -

o اجملال الرابع العوامل املؤثرة يف الصعوابت القرائية: 
 تستهدف أسئلة هذا اجملال مايلي:

 -ليلالتح -الفهم -املرحلة املنهجية األكثر ارتباطا ابلصعوابت القرائية)املالحظة -
 الرتكيب(
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 معرفة مدى ثبات هذه الصعوابت أو تغريها حبسب ظروف ومؤثرات. -
 معرفة مدى أتثري ترتيب النصوص يف بروز الصعوابت أو ضمورها. -
 -مناسبة -معرفة احكام األساتذة حول النصوص املقرتحة يف الكتب املدرسية)طويلة -

 سطحية...(. -بسيطة
 الصعوابت القرائية عند املتعلمني.معرفة مدى أتثري حجم النصوص يف بروز  -

o .اجملال اخلامس: بنية النص وعالقتها ابلصعوابت القرائية 
 تروم األسئلة يف هذا اجملال التنقيب عما يلي:

 طبيعة املوضوعات اليت تثري اهتمامات املتعلمني يف النصوص املقررة. -
 طبيعة النصوص اليت يقبل املتعلمون عليها اكثر. -
 يف النص واليت جتعل املتعلم يقبل على قراءته والتفاعل معه.العناصر احملفزة  -
معرفة مدى مراعاة البنيتني اللغوية واألسلوبية  يف النصوص املقرتحة للمستوايت  -

 اإلدراكية للمتعلمني.
 مدى أتثري نظام التفقري يف النصوص على فهم املتعلم للنصوصاملقرتحة. -
o ابلصعوابت القرائية: اجملال السادس املمارسة الصفية وعالقتها 

 يتغيا هذا اجملال مايلي:

معرفة مدى حرص مدرسي اللغة العربية على إلزام املتعلمني أبنشطة قرائية خارج  -
 الصف:

 معرفة مدى التزام املتعلمني ابإلعداد القبلي. -
 معرفة إملام املدرس بضرورة مقاربة النص حبسب منطه. -
 املواد الدراسية املقررة.معرفة مدى مراعاة وجود جسور قائمة بني  -
معرفة الطريقة الديداكتيكية املثلى اليت يراها املدرسون تعطي نتائج أفضل يف درس  -

 النصوص.
 معرفة مدى حرص املتعلمني على تبين مشروع قرائي داخل فصوهلم الدراسية. -
o  اجملال السابع: اقرتاحات وحلول للتغلب على الصعوابت القرائية يف درس

 النصوص
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دف من هذا احملور األخري هو فتح ابب االقرتاح للمدرسني خبصوص الوسائل الناجعة إن اهل
للحد من الصعوابت القرائية وجعل درس النصوص درسا انجحا من الناحية املعرفية 

 واملنهجية وكذلك االسرتاتيجية والتواصلية.

() Cronbach-Alphaومت التأكد من ثبات االستبانة إبجياد معامل الثبات كرونباخ الفا )
معاملكرونباخ ألفا من الطرق اليت تستخدم لقياس مدى صالحية االستبيان املعد لقياس ما وضع لقياسه، 
ويعطي فكرة عما إذا كان االستبيان صاحلا لتحليل إحصائي يفضي إىل نتائج موثوقة، ويعطي فكرة أيضا 

ررت مرتني على العينة اإلحصائية عن مدى اتساق األسئلة مع بعضها البعض؛ أي ان االستبانة إذا ك
القيمة الدنيا املقبولة ملعامل كرونباخ ألفا للحكم  1.6نفسها فستعطي نتائج متقاربة جدا. تعترب القيمة 

(. يف حني بلغت قيم معامل الثبات   1.22، إذ بلغت قيمته للدرجة الكلية )  بصالحية االستبانة(
 جاالت:للمجاالت الفرعية لالستبانة ابلنسبة للم

 .2,61اجملال األول  

 7,11اجملال الثاين: 

 7,13اجملال الثالث: 

 .2,22اجملال الرابع: 

 .2,32اجملال اخلامس: 

 . 8,21اجملال السادس: 

 .2,11اجملال السابع: 

 :صدق األداة

تصـلح مت عرض االستبانة على جمموعة من اخلرباء وأساتذة اللغة واللسـانيات ومجـيعهم أقـروا أبن االسـتبانة 
 .لقياس ما هتدف إىل قياسه

 متغريات الدراسة: .1
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مل تتضـــــمن الدراســـــة املتغـــــريات االتيـــــة: العمـــــر واجلـــــنس وخـــــربة االســـــتاذ يف اجملـــــال،لكن روعـــــي اجلـــــنس 
والتخصــــص علمــــي أم أديب يف االســــتبيان، ولوحظــــت نتــــائج تتعلــــق هبــــذين املتغــــريين يف طبيعــــة الصــــعوابت 

ة يف التقيـيم بـني عـال ومتوسـط ومـنخفض ابلنسـبة لـبعض احملـاور الـيت وحجمها، كما تنوعت املعـايري املعتمـد
 تنسجم معها، وحمفز قوي أو ضعيف أو متوسط لبعضها، ونعم أو ال ابلنسبة لغريها. 

 : . املعاجلة اإلحصائية5

 على النحو اآليت: 3 - 0لتصحيح االستبانة وزعت العالمات من 

 )عالية(.( لالستجابة 3تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة )متوسطة(.1تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة )منخفضة(.0تعطى القيمة الرقمية ) -

وألغراض التحليل اإلحصائي، مت استخدام الوسط احلسايب واالحنـراف املعيـاري، ومت تفسـري املتوسـطات 
 احلسابية ملعوقات تدريس اإلدارة واالقتصاد حسب املقياس الوزين اآليت:

 الدرجه املفتاح

 عال "3.67-5"

 متوسط "1.33-3.66"

 منخفض "0-1.33"

 

VI. :األدب الرتبوي والدراسات السابقة 
كتب يف موضوع الصعوابت القرائية دراسات عدة سواء يف الثقافة العربية أو الثقافة األجنبية، خاصة 
ابللغة االجنليزية، ويف مذكرات املاسرت وحبوث خترج طالب مراكز تكوين األساتذة واملعلمينلكوهنمأكثر 

 اليت خيضعونه هلا املهتمني هبذا املوضوع وملعاينتهم ملشكالته من خالل التداريب امليدانية 

 أثناء التكوين، غري أن قراءة أفقية يف معظم ما ألف يف اجملال يظهر أمرين رئيسني.
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أوال: معظم الدراسات حتصر حدود الدراسة يف املستوى االبتدائي وابلضبط يف السنتني األوليني من 
قة بنطق احلروف وحماولة قراءة الدراسة، لكوهنا املرحلة األساس اليت تلحظ فيها الصعوابت القرائية املتعل

النصوص، سواء عند الفئة السوية من التالميذ أو عند ذوي احلاجيات اخلاصة أو من يسمونه صعوابت 
تعلم القراءة. ومن مث فإن هذه الدراسات حتصر جمال الصعوابت يف القراءة املادية مبعىن نطق حروف 

ن مثل اإلقدام على  القراءة والتفاعل مع وكلمات النص من دون جتاوز ذلك إىل مستوايت أخرى م
 املقروء.

ولعل أوثق الدراسات صلة ابلصعوابت اليت تثريها قراءة النصوص وإقرائها يف سلك التعليم الثانوي  
التأهيلي، هي تلك اليت أجنزها جمموعة من الباحثني يف احلقل الرتبوي خصوصا املنتمني إىل هيئة التفتيش؛ 

دليل اإلقراء املنهجي ألصناف النصوص" حملمد ل ال احلصر كتاب "نذكر على سبيل املثا
(، 1111) مقارابت وتقنيات" حملمد مكسي -"ديداكتيك القراءة املنهجية، ، وكتاب (2002محود)
من أجل كفاايت قرائية ابلتعليم الثانوي لعبد الرحيم   -"مدخل إىل القراءة املنهجية للنصوصوكتاب 
" حملمد  تنظري وتطبيق -القراءة املنهجية للنصوص "إىل  كتاب  ، ابإلضافة(2001كلموين)
لقد جاءت هذه اإلسهامات وعيا من هؤالء الباحثني بتخبط درس القراءة يف املدرسة  .(1115)الربمهي

به، إذ إهنم حاولوا اقرتاح بدائل  املغربية يف جمموعة من االختالالت اليت حتول دون حتقيقه األهداف املنوطة
الديداكتيك(؛ يقول عبد الرحيم كلموين يف  بدرس القراءة يف جمال ختصصهم )جمال البيداغوجيا وترقى 

هذا الصدد:" يعاين درس القراءة يف املدرسة املغربية عموما الكثري من االختالالت املزمنة، اليت يساهم فيها  
طرائق القراءة وأشكاهلا وصيغ كل من املدرس والتلميذ والكتاب املدرسي والتوجيهات الرمسية اليت حتدد 

التقومي اإلمجايل)...(، وهذا الوضع يطرح العديد من األسئلة حول اإلحجام عن القراءة ومسؤولية املدرس 
واملناهج الدراسية ومراكز التكوين والكتاب املدرسي وكذا السبيل إىل متهني مدرس اللغة العربية حىت يصري 

 (5ص 1115 حملمد الربمهيمتدرب هو التلميذ" ) قارائ حمرتفا قادرا على تكوين قارئ

اثنيا: أن معظم الدراسات تركز على الصعوابت املرتبطة ابلتلميذ يف ذاته خاصة ما يتعلق ابلبنية الفزيولوجية 
واألمراض واإلعاقة وغريها أو على املدرس ومنهجياته يف مكون القراءة، ومن مث هتمل الدراساأتن 

 أن تكون هلا مصادر متعددة أبرزها: الصعوابت القرائية ميكن
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: يتعلق بشخصية املتعلم وطرق تشكلها داخل فضاء األسرة مصدر سيكولوجي نفسي -
 أو اجملتمع أو املدرسة.

: يتعلق ابلعادات األسرية وأساليب الرتبية اليت تلقاها ثقايفـ  مصدر سوسيو -
 املتعلم.

واحملتوايت  مية، حنو طرائق التدريس: يتعلق مبكوانت العملية التعليمية التعلمصدر مؤسسي -
 واملناهج، كما البيداغوجيات واملدرس. 

 سرتكز الدراسة على عنصر أساس تراه مصدرا مهما هلذه الصعوابت القرائية يف سلك الثانوي التأهيلي؛
للمتعلمني يتعلق األمر ابملقروء يف ذاته وكيفية برجمته داخل الكتب املدرسية، وعالقته ابملستوايت اإلدراكية 

الذي  املستهدفني واهتماماهتم وأسس تكوينهم  ابإلضافة إىل جنسهم وبيئاهتم..... كما تراه مصدر النفور
 يبديه هؤالء املتعلمني من القراءة وإحجامهم عن التفاعل مع املقروء.

ءلة النصوص ومن مث تسعى هذه الدراسة اىل جتاوز هذه األسباب احملتملة، على الرغم من أمهيتها، إىل مسا
املقررة يف ذاهتا والربامج الدراسية املتعلقة هبا للوقوف على طبيعة الصعوابت النابعة منها، من خالل أجوبة 
األساتذة وحتليل الباحثني هلا، مث اقرتاح بعض احللول الكفيلة بتجاوزها أو على األقل التخفيف من أثرها. 

يف األسابيع األخرية حول املقررات الدراسية  اف كلهاطر الل النقاش العريض الذي تفتحه األويبدو من خ
أن هذه االسئلة أكثر إحلاحا وحاجة إىل أجوبة دقيقة مع حث اجلهات املسؤولة على أخذها بعني 
االعتبار وتفعيلها لبناء أجيال تقرأ وتتفاعل بذوق ونقد مع ما تقرأ، وتسهم يف حتليل املقروء وإعادة بنائه 

 افها.وفق اهتماماهتا وأهد

VII. :مكون النصوص ابلسلك الثانوي التأهيلي وطبيعة النصوص املقرتحة 
 قطب اآلداب واإلنسانيات: .4
تزاوج الربامج اخلاصة بقطب اآلداب واإلنسانيات) هومطلع بيداغوجي جديد يف منهاج الرتبية والتكوين  

يهدف يف السلك التأهيلي إىل إعادة بناء ما كان يعرف ابلشعبة األدبية، ينظر للمزيد حول هذا القطب 
 (.11،اجلزء األول، ص1111البيداغوجي:  الكتاب األبيض،

يف خمتلف مراحل تدرجاته، بدءا ابجلذع املشرتك آداب وعلوم إنسانية، وانتهاء ابلسنة الثانية من سلك  
الباكالوراي آداب أو علوم إنسانية،  بني النصوص النثرية والشعرية )جمزوءاتن لألمناط النثرية، وجمزوءاتن 

 للنصوص الشعرية(. 
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ذا القطب التعليمي انطالقا من توزيع اجملزوءات يف مكون سنربز التوجهات الرتبوية يف اختيار النصوص هب
 النصوص يف اجلداول التالية:

 آداب وعلوم إنسانية –برانمج مكون النصوص يف اجلذ  املشرتك  
 النص احلواري النص الوصفي النص السردي جمزوءة احلكي

 ياإلقناعالنص  النص التفسريي النص اإلخباري جمزوءة احلجاج
 شعر الغزل شعر الوصف شعر املدح الشعر العموديجمزوءة 

 شعر النضال واملقاومة شعر االغرتاب شعر املدينة جمزوءة شعر التفعيلة
يتبني أن اختيار املضامني يف هذه املرحلة ابلنسبة لقطب اآلداب والعلوم اإلنسانية ينبين على جمموعة من  

ج اخلاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي ينظر التوجيهات الرتبوية والربامأبرزها)  األسس
 :، القسم األول(1117التأهيلي

إقدار املتعلم على تعرف أمناط الكتابة النثرية والشعرية وخصائصها؛  متت املناوبة بني نصوص نثرية من  -
ما يتفرع عنه من احلواري( ومن النمط احلجاجي و  -الوصفي   -النمط احلكائي وما يتلبس به )السردي

اإلقناعي(  من جهة، وبني نصوص شعرية زاوجت بني ما هو  -التفسريي -أمناط فرعية ) اإلخباري
النضال  -االغرتاب -الغزل( وبني نصوص حديثة تعاجل موضوعات آنية)املدينة -الوصف -تقليدي )املدح
 واملقاومة(.

 متكني املتعلم من معرفة بعض مكوانت اخلطاب ووظائفه.-

متكن املتعلم من رصيد يف اللغة والبالغة، يسعف املتعلم يف فهم النصوص وحتليلها ويعمق ثقافته يف  -
 اجملالني معا.

حتويل نص  -حجاجية -متكن املتعلم من تقنيات إنتاج نصوص حسب مهارات حمددة)حكائية  -
 توسيع مقطع شعري(. -شعري

 ك الباكالوراي آداب وعلوم إنسانيةبرانمج مكون النصوص يف برانمج السنة االوىل من سل
جمزووءة: الشعر العريب 

 القدمي
منوذج من الشعر  التعبري عن الذات

 اجلاهلي
منوذج من 
الشعر 

منوذج 
من 
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الشعر  اإلسالمي
 األموي

منوذج من الشعر  التعبري عن اجلماعة 
 اجلاهلي

منوذج من 
الشعر 
 اإلسالمي

منوذج 
من 
الشعر 
 األموي

التحول يف جمزوءة: مظاهر 
 الشعر العريب

التحوالت احلضارية 
 واالجتماعية

منوذج من الشعر 
 العباسي

منوذج من 
الشعر 
 االندلسي

منوذج 
من 
الشعر 
 املغريب

منوذج من الشعر  التحوالت الثقافية واألدبية
 العباسي

منوذج من 
الشعر 
 االندلسي

منوذج 
من 
الشعر 
 املغريب

أدب  أدب املقامة والوصف احلكي جمزوءة: النثر العريب القدمي
 الرحلة

أدب 
احلكاية 
العجائ
 بية

أدب  أدب الرتسل احلجاج والرتسل
 اخلطابة

أدب 
 املناظرة

أغراض  عمود الشعر قضااي أدبية جمزوءة: قضااي أدبية ونقدية
 الشعر

التخييل 
 الشعري

الطبع  اللفظ واملعىن قضااي نقدية
 والصنعة

املفاضلة 
بني 
الشعر 
 والنثر

آداب وعلوم إنسانية وفق منطلقات  مت بناء الربانمج اخلاص ابلسنة األوىل من سلك الباكالواي     
 وأهداف تتمثل يف:
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 العباسي..( أو يف  -موياأل -صوله سواء يف الشعر )اجلاهليتعريف املتعلم ابألدب العريب وأ
 املناظرة(. -اخلطبة -الرسالة -املقامة -الرحلة -النثر )احلكاية العجائبية

  تعريف املتعلم ابلتحوالت اليت حلقت هذا األدب عرب خمتلف العصور من خالل مناذج تطبيقية
 ندلسي...(الشعر األ -متكنه من الوقوف على ذلك بشكل ملموس) الشعر يف الفرتة العباسية

 ة اإلسالمية.املراوحة بني الشعر والنثر بوصفهما نتاجني ثقافيني متكاملني يف الثقافة العربي 
 برانمج السنة الثانية ابكالوراي مسلك اآلداب و العلوم إنسانية برانمج مكون النصوص يف

جمزوءة "من إحياء 
النموذج إىل سؤال 

 الذات"

 1منوذج شعري 0منوذج شعري نص نظري إحياء النموذج

 1منوذج شعري 0منوذج شعري نص نظري سؤال الذات

جمزوءة "تكسري 
 الرؤاي البنية وجتديد

 1منوذج شعري 0منوذج شعري نص نظري تكسري البنية

 1منوذج شعري 0منوذج شعري نص نظري جتديد الرؤاي
جمزوءة" أشكال 

 نثرية حديثة"
 1نص قصصي  0نص قصصي نص نظري القصة

 3نص مسرحي 0نص مسرحي نص نظري املسرحية
جمزوءة " مناهج 

 نقدية حديثة"
 1منوذج تطبيقي  0منوذج تطبيقي نص نظري املنهج االجتماعي
 1منوذج تطبيقي  0منوذج تطبيقي نص نظري املنهج البنيوي

 

يسلط برانمج درس النصوص يف السنة اخلتامية من مسلك اآلداب والعلوم اإلنسانية الضوء على الفرتة     
 احلديثة من األدب العريب، فقد مت تسطريه وفق املنطلقات واألسس اآلتية: 

  استكمال رؤية املتعلم حلركية األدب العريب، ورصد التحوالت املعرفية واجلمالية اليت طرأت على"
) ينظر التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة بتدريس مادة اللغة هذا األدب يف العصر احلديث"

 (، القسم الثالث، الفصل الرابع1117العربية بسلك التعليم الثانوي التاهيلي 
 خللفيات املعرفية والشروط التارخيية واالجتماعية اليت سامهت يف بلورة التحوالت " تعرف ا

)ينظر التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة املختلفة اليت عرفها اإلبداع العريب احلديث شعرا ونثرا"
 .(1117بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي 
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 ة داخل مسار التحول يف الشعر العريب) إحياء النموذج، وسؤال "تعرف املنعطفات األساسي
)ينظر التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة بتدريس مادة الذات، وتكسري البنية وجتديد الرؤية(."

 (1117اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التاهيلي 
 "ينظر التوجيهات الرتبوية والربامج ) "تعرف انواع الكتاابت النثرية احلديثة وخصوصياهتا البنائية

 (1117اخلاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي 
 قطب العلوم والتكنولوجيا: .2

يهدف الربانمج املسطر لـ" قطب العلوم والتكنولوجيا" إىل تعرف املتعلم على بعض أمناط النصوص، 
واملالحظ يف الربامج املوجهة هلذا القطب احلضور القوي وإىل انفتاحه على بعض القضااي املعاصرة. 

للنصوص النثرية، واحلجاجية منها خباصة، بينما يبقى حضور اخلطاب الشعري حضورا ابهتا يف  
 كافة أطوار الدراسة هبذا القطب.

وسنقف على هذه اجلوانب من خالل جرد خمتلف االختيارات الرتبوية للنصوص يف هذا القطب وفق 
 ل التالية:اجلداو 

 ياجيف اجلذ  املشرتك علوم وتكنولو  برانمج مكون النصوص
 نص حواري نص وصفي نص سردي جمزوءة احلكي
 نص ختييلي نص إعالمي نص حجاجي جمزوءة احلجاج

 االتصال والتواصل الثقافة احلقوقية العوملة جمزوءة قضااي معاصرة
 الشعر واملدينة الشعر واحلرية الثقافة البصرية جمزوءة الشعر

علوم وتكنولوجيا جمموعة –حتكمت يف االختيارات البيداغوجية للنصوص يف برانمج اجلذع املشرتك        
ينظر التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم أبرزها ) من االهداف

 : ، منطلقات بناء الربانمج(1117الثانوي التأهيلي 

 .تعرف املتعلم على بعض أمناط النصوص من خالل مكوانهتا البنائية ووظائفها اخلطابية 
 .انفتاح املتعلم على قضااي معاصرة وخطاابت متداولة 

 برانمج مكون النصوص يف السنة األوىل ابكالوراي مسلك العلوم والتكنولوجيا
 السياسياخلطاب  اخلطاب الصحفي اخلطاب اإلشهاري جمزوءة أنواع اخلطاب
اإلنسان ومشاكل  اإلنسان والتكنولوجيا اإلنسان والتنمية جمزوءة قضااي معاصرة

 اهلجرة
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 اإلبداع التواصل احلداثة جمزوءة مفاهيم
 اجلمال التسامح التضامن جمزوءة قيم يف الشعر العريب

أسسه من مبادئ تضمنها كل من امليثاق  يستمد برانمج النصوص يف السنة األوىل علوم وتكنولوجليا
ينظر التوجيهات الرتبوية الوطين للرتبية والتكوين والكتاب األبيض، جتسدها أهداف مؤطرة من أبرزها) 

، القسم الثالث، الفصل 1117والربامج اخلاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي 
 :للسنة األوىل مسلك العلوم والتكنولوجيا(الثالث: برانمج اللغة العربية 

  تعرف املتعلم على بعض أنواع اخلطاب، ومتثل بعض املفاهيم اإلشكالية املرتبطة بظواهر فكرية
 واجتماعية وإنسانية.

 .انفتاحه على بعض القضااي املعاصرة 
 .تدريبه على تذوق النصوص اإلبداعية، الشعرية منها على اخلصوص 

 

 يف السنة الثانية ابكالوراي مسلك العلوم والتكنولوجيا النصوصبرانمج مكون 
 حوار الثقافات جمتمع املعرفة اهلوية الثقافية جمزوءة :العوملة

 اجملتمع املدين الثقافة السياسية الرتبية والتكوين جمزوءة الدميقراطية
 املسرحية القصة الشعر جمزوءة مجالية الفنون األدبية

 التشكيل املعمار السينما  الفنون البصريةجمزوءة مجالية 
حتكمت يف االختيارات املرتبطة ابلنصوص القرائية يف السنة اخلتامية من مسلك العلوم والتكنولوجيا 

 جمموعة من االعتبارات واألهداف تتمثل يف:

 .تنمية وعي املتعلم ببعض القضااي الفكرية املعاصرة 
  املتعلم من خالل تعرفه على مجالية بعض الفنون، من مثل تنمية الذوق والثقافة الفنيني لدى

 املسرح والشعر والقصة والسينما...
 :خالصة 

من خالل اجلرد اليت قمنا به ملختلف النصوص املدرجة يف برامج اجلذع املشرتك ويف سلك الباكالوراي 
، ومن خالل دراسة سواء فيما يتعلق بقطب اآلداب والعلوم اإلنسانية، أوقطب العلوم والتكنولوجيا

 املنطلقات واألسس املتحكمة يف االختيارات اخلاصة مبكون النصوص، يتبني ما يلي:
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 :قطب اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 حواري -وصفي -االعتماد يف اجلذع املشرتك على معيار التنميط )سردي- 

 -العمودي شعر( ابإلضافة إىل املعيار التارخيي ) الشعر -حجاجي(،ومعيار التجنيس) نثر
 شعر التفعيلة(.

  االعتماد يف اختيار النصوص يف السنة االوىل والسنة اخلتامية من سلك الباكالوراي على
 -معيار اترخيي)اتريخ األدب( يف اختيار النصوص، وعلى معيار التجنيس كذلك) شعر

ألشكال نثر( مع الرتكيز على األشكال القدمية  يف األدب العريب يف السنة األوىل، وعلى ا
 األدبية احلديثة يف السنة اخلتامية.

 :قطب العلوم والتكنولوجيات 
 احلجاج(، وعلى معيار التجنيس  -اجلذع املشرتك على معيار النمط )احلكي االعتماد يف

تصال اال -) العوملة(thématique) نثر( ابإلضافة إىل املعيار التيمايت -)شعر
 والتواصل...(

 نثر( ومعيار  -لك الباكالوراي مت اعتماد معيار التجنيس) شعرابلنسبة للسنة األوىل من س
اخلطاب الصحفي(،  -اخلطاب السياسي -)اخلطاب اإلشهاري (la visée)املقصدية

 احلداثة(. -التواصل -ابإلضافة إىل معيار املوضوع) اإلبداع
 (ابلنسبة للسنة الثانية من سلك الباكالوراي مت اعتماد معيار النوعGENRE)  مقالة (

( )العوملة thèmatique)نص إبداعي( واملعيار التيمايت -فكرية حجاجية أو تفسريية
الدميقراطية: قضااي ورهاانت(، واملالحظ أنه يف برانمج السنة اخلتامية  -أبعاد وحتدايت

تصبح النصوص أكثر ختصصا يف جمال معني، مما يعين استحضار اكتساب اآلليات 
يت متكنه من تعميق النقاش يف جمال معني: ختصيص جمزوءة للعوملة، املنهجية واملعرفية ال
 وأخرى للدميقراطية. 

VIII.  :قراءة يف نتائج االستبيان 
الكرتونيا، وشارك فيه عينة من أساتذة اللغة   -كما متت اإلشارة إىل ذلك آنفا  -أجري االستبيان     

العربية يف سلك الثانوي التأهيلي، مارسوا تدريس اللغة العربية مبكوانهتا، وقد أفضى إىل نتائج سنتناوهلا 
 وفق اجملاالت نفسها اليت مت بناء االستبيان وفقها.

 ئية وأثرها يف الصعوابت:العادات القرا .4
 أسفرت نتائج هذه املرحلة على النتائج التالية:
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 :العادات القرائية وأثرها يف الصعوابت4الوثيقة

  

  

16%

70%

5%

9%

هل تجد لدى المتعلمين رغبة في 

القراءة؟

نعم

ال

أحيانا

رأي آخر

4%

35%

59%

2%

راءة ما تقييمك لنسبة العزوف عن الق
ها؟في الفصول التي سبق أن درست

ضعيفة

متوسطة 

مرتفعة

نبالكاد تقرأ التماري

42%

36%

18%

4%

ما سبب العزوف عن القراءة في 
صفوف التالميذ من منظورك 

الخاص؟

غياب التربية على 
القراءة في األسرة 

والمدرسة

الثورة المعلوماتية 
الحالية

ول التمثالت السلبية ح
كل ما هو متعلق 
بالقراءة أو الثقافة

أسباب أخرى
60%

36%
2%

2%

هل تواظب على برنامج حصة 
للقراءة الحرة؟

نعم

ال

أحيانا

بمناسبات
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تبني من خالل آراء السادة أساتذة اللغة العربية الذين مشلهم االستطالع أن أغلبية املتعلمني ال يظهرون 
(، وهذا ما % 70)سواء قراءة مقاطع نصية أو قراءة مؤلفات وكتب() أي رغبة يف ممارسة فعل القراءة

  61يفضي إىل القول بوجود عزوف عن القراءة بنسب مرتفعة يف صفوف املتعلمني أقر به ما يربو على 
من األساتذة موضوع الدراسة. وخبصوص أسباب هذا العزوف الذي أضحى ظاهرة ملموسة، فقد %

(، وإىل ثورة  %16ياب الرتبية على القراءة سواء يف األسرة أو املدرسة) أرجعت نسبة مهمة ذلك إىل غ
، إذ أصبح احلصول على املعلومة ( %36اليت اجتاحت العامل يف اآلونة األخرية)  املعلوميات واالتصال

قرة وتداوهلا أمرا يسريا ال حيتاج من املتعلم التنقيب يف الكتب مبا يتطلبه ذلك من جهد فكري؛ إذ تكفيه ن
 زر ليحصل عليها ويتقامسها مع اآلخرين.

وخبصوص عالقة األستاذ بفعل القراءة، فقد أجاب أغلبية األساتذة أبهنم ال يواظبون على حصة    
بكون مواظبة األستاذ على  ( %62,2، على الرغم منقناعة أغلبيتهم الساحقة)( %61منتظمة للقراءة )

 فعل القراءة. هذه احلصة القرائية حمفز للمتعلمني على

 استنتاج جزئي:نستنتج مما سبق أن 
o  اإلحجام عن القراءة ظاهرة مستفحلة يف صفوف املتعلمني نتيجة جمموعة عوامل من مثل منط

الرتبية السائد داخل األسر، والثورة التكنولوجية اليت اجتاحت اجملتمعات فغريت العادات 
 احلياتية، مبا يف ذلك العادات القرائية.

70%

25%

5%0%

هل مواظبة األستاذ على حصة 
للقراءة الحرة عامل مؤثرفي إقبال 
رة؟التالميذ على قراءة النصوص المقر

نعم 

ال 

ربما
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o  عن القراءة متس شرحية واسعة من املدرسني، مما يؤثر سلبا على إقرائهم النصوص، اإلحجام
السيما أمام مسامهة الكتاب املدرسي يف استفحال هذه الظاهرة، ابقرتاحه نصوصا تكفي 

 املدرس عناء البحث واإلعداد.
 مرحلة التشخيص: .2

الوجود الفعلي للصعوابت القرائية،  حاولنا من خالل األسئلة املطروحة يف هذا احملور الوقوف على     
وذلك كي يتسىن لنا التخلص من تلك املالحظات اليت تثبت وجود هذه الصعوابت بشكل انطباعي يف 

 جاءت النتائج على النحو اآليت:غياب أدلة واقعية. وقد 

 : تشخيص الصعوابت القرائية2الوثيقة

  

96%

4%

ن هل يوجد في قسمك تالميذ يعانون م

صعوبات قرائية؟

نعم

ال

15%

23%21%

22%

19%

إذا كان الجواب بنعم أين تتجلى هذه 
الصعوبات؟

ةالعامالفكرةتحديد
للنص

النصتقطيع

صالنخصائصتحديد

أوملخصإنتاج
للنصتركيب

التهجئة
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أثبتت النتائج أن هذه الصعوابت واقع ال مناص منه عند املتعلمني يف سلك الثانوي التأهيلي حبسب رأي  
من األساتذة املستجوبني، وتبقى نسب املتعلمني اليت متسها هذه الصعوابت نسبا مهمة؛  25%
منهاتقّر بوجود نسب مرتفعة من  %13,5( من العينة املستجوبةتشريإىل أهنا نسبة متوسطة، و17,2%)

 املتعلمني الذين يعانون منها.

43%

48%
9%

عانون ما تقييمك لنسبة المتعلمين الذين ي
من الصعوبات القرائية؟

مرتفعة

متوسطة

ضعيفة

78%

15%

7%

يرها ما الشُّعَب التي تعاني أكثر من غ

؟من هذه الصعوبات

الشعب األدبية

الشعب العلمية 
والتقنية

الشعب المهنية

%92

2%
7%

ما الجنس الذي يعاني أكثر من هذه الصعوبات؟

الذكور

اإلناث

هما معا
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ويف حماولة جتلية املكامن اليت يراها األساتذة مؤشرات على وجود هذه الصعوابت، تبني أن الصعوابت هلا 
من األساتذة يرون أن  %11جتليات  يف خمتلف املقاطع التعليمية التعلمية وبنسب متقاربة جدا) 

منهم كذلك ترى  %11يف عدم القدرة على تقسيم النص إىل وحداته الداللية، و الصعوابت تتجلى
تقر %10جتليها على مستوى عدم القدرة على إنتاج ملخص ملضامني النص وخصائصه املميزة، بينما 

منهم فرتى أن  %02أبهنا تتمظهر يف عدم القدرة على حتديد أهم اخلصائص املميزة للنص، أما 
فرتى أن الصعوابت تكمن يف مجيع مراحل القراءة %05عدم القدرة على التهجئة، أما  الصعوابت تبدأ يف

 املنهجية للنصوص بدءا ابملالحظة وانتهاء ابلرتكيب والتقومي(.

وأثبتت الدراسة يف هذا احملور أن الشعب األدبية هي الشعب األكثر صلة هبذه الصعوابت)حبسب رأي 
 (.%23.3ألكثر صلة هبذه الصعوابت )(، كما أثبتت أن الذكور هم ا23,7%

 :استنتاج جزئي 
o  تفرض الصعوابت القرائية نفسها واقعا مفروضا يف صفوف نسب مهمة من املتعلمني بسلك

 التعليم الثانوي التأهيلي.
o  ،خترتق الصعوابت القرائية كافة املستوايت املهارية واملنهجية للمتعلم يف عالقتها بقراءة النصوص

 اءة وانتهاء ببناء معىن النص قبل إعادة تشكيله.بدءا بفعل القر 
o   متس الصعوابت القرائية الشعب األدبية أكثر، وابلنظر إىل معيار اجلنس فهي متس الذكور أكثر

من اإلانث، وهي مسألة حتتاج إىل معاجلة مستعجلة ألن الفئة املعول عليها يف اإلنتاج األديب 
عوبة القراءة مبا فيها مشكل اإلقبال ومشكل والتخصص يف جماله هي األكثر مواجهة لص

التهجي. كما أن أتثري اجلنس يف املوضوع يستدعي مراجعة املوضوعات املربجمة يف ضوء مقاربة 
النوع، ملعرفة السر وراء نفور الذكور من املوضوع: هل هو انتج عن النص يف ذاته أم هو أتثري 

 انتج عن  عوامل خارجية؟.
 :ها ابلصعوابت القرائيةأمناط النصوص وعالقت .3

بغرض قياس مدى أتثري منط النص يف درجة الصعوابت، وبغية اإلجابة عن سؤال) هل الصعوابت القرائية  
هلا نفس الدرجة بغض النظر عن منط النص وموضوعه؟ أم أن النصوص تتفاوت يف درجات الصعوابت 

 اليت تطرحها أمام املتعلم؟( طرحت أسئلة هذا احملور، فأفضت النتائج إىل ما يلي:

 : أمناط النصوص وعالقتها ابلصعوابت القرائية1الوثيقة
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من األساتذة  % 21,1أفضت النتائج إىل أن املتعلمني ال يتفاعلون ابلوترية نفسها مع النصوص مجيعها)
عربوا عن هذا الرأي(، ويعين هذا تفاعلهم بشكل إجيايب مع بعض أمناط النصوص، ونفورهم من بعضها 

بشكل خاص مع  -من األساتذة املستجوبني  %71,0حسب رأي  –اآلخر؛ يتفاعل املتعلمون 
أي النصوص السردية، بينما ال يعقدون عالقات جيدة مع النصوص الفكرية احلجاجية )حسب ر 

 ( ألهنم ال ميتلكون رصيدا معرفيا وذهنيا ميكنهم من التفاعل اإلجيايب معها.22,2%

82%

18%

مع هل يتفاعل المتعلمون بوتيرة واحدة
النصوص المقررة جميعها؟

نعم

ال

2%

7%

74%

15%
2%

ما طبيعة النصوص التي يقبل 
المتعلمون أكثر على قراءتها 

والتفاعل معها؟

حجاجية

تفسيرية

سردية

إخبارية 

شعرية

87%

2%

2%

5%

2%

2%

ماااا طبيعاااة النصاااوص التاااي تطااار  
ين؟صعوبات جمة بالنسبة للمتعلم

فكرية/حجاجية 

سردية

تفسيرية

شعرية

إخبارية

%49إبداعية

24%

27%

مااااا ساااابب نفاااااور المتعلمااااين ماااان بعااااا  
ع النصااوص الحجاجيااة التااي تعااالج مواضااي

معقدة؟

رصيدايمتلكونال
كافيةمعرفيا

صميمفيتدخلال
اهتماماتهم

 تطرالحجاجيةبنيتها
لهمصعوبات
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 :استنتاج جزئي 
o ابلنظر إىل بنيته املوسومة  -تتعلق الصعوابت القرائية بنمط النص املقروء، فالنص احلجاجي

 يطرح صعوابت مجة لدى املتعلمني، بينما تعترب النصوص السردية -ابلتعقيد واالستضمار
نصوصا مفضلة ابلنسبة إليهم.هذا فضال عن طبيعة املوضوعات والقدرة على جتسيد النص 

 ومسرحته ومتثل قضاايه السيما القريبة من اهتمامات املتعلمني وتطلعاهتم.
o  كلما كان إقبال املتعلم على النص بتلقائية وبشغف كلما أصبحت مسألة الصعوابت القرائية

 ، والعكس صحيح.أقل شأان
 :امل املؤثرة  يف الصعوابت القرائيةالعو  .1

 يروم هذا احملور البحث عن املتغريات اليت تؤثر يف الصعوابت القرائية، وقد جاءت نتائجه كاآليت:

 العوامل املؤثرة يف الصعوابت القرائية: 1الوثيقة

  

2%

43%

50%

5%

ما المرحلة المنهجية األكثر صلة في نظرك
بهذه الصعوبات؟

المالحظة

الفهم

التحليل 

التركيب

4%

44%
5%

47%

هل درجة هذه الصعوبات ثابتة أم متغيرة؟

ثابتة

متغيرة

بحسااااااااااااااب ساااااااااااااايرورة 
المجزوءات

النصوصطبيعةبحسب
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من  %17,3الصعوابت ليست هلا درجة اثبتة، بل هي متغرية حبسب طبيعة النصوص)حسب  -
اجملزوءات، فكلما تقدمنا يف تقدمي مضامني الربانمج كلما  األساتذة املستجوبني(، وحبسب مسار

 صارت نسبة الصعوابت أقل(.
أن الرتتيب املقرتح للنصوص يف الكتاب املدرسي ليس له أي عالقة بظهور الصعوابت  -

 من األساتذة املستجوبني(. %50،0واستمرارها)حسب 
صلة ابلنصوص املقرتحة يف ذاهتا؛ إذ يرى األساتذة أهنا طويلة أو متجاوزة، أو أن الصعوابت تعقد ال -

ال تتدرج يف صعوبتها وال حتفز على القراءة، كما أهنا يف أغلبيتها ؛ أهنا التناسب قدرات املتعلمني
 جمتثة من سياقاهتا) ينظر املبيان اخلاص بذلك(.

 :استنتاج جزئي 
o  مبتغريات عدة أبرزها طبيعة النص وحجمه وراهنيته ومالءمته ملستوى ترتبط الصعوابت القرائية

اقتباسه ) نقصد ابالقتباس عملية النقل احلريف أو  طريقة املتعلمني، عالوة على مدى حفاظ
النقل مع بعض التصرف لنص من مصدره األصلي. وحتمل هذه العملية جمموعة من املخاطر، 

لضرورية)اجتثاث النص من سياقه مثال( أن خيل) كثري أو حيث ميكن القتباس اليراعي الشروط ا
 التساقه وانسجامه(. من مصدره األصل  قليال( مبدارات احلديث يف النص

 

49%

51%

صوص هل للترتيب المقترح في نظرك للن
أثر في ظهور هذه الصعوبات؟

نعم 

%34ال

20%

24%

17%

1%
2% 2%

كيف تجد النصوص المقترحة في الكتاب 
المدرسي؟

طويلة

مناسبة

متجاوزة

معقدة

غير مناسبة لمستوى 
المتعلمين

متصرف فيها بشكل مخل

غير وظيفية
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 بنية النص وعالقتها ابلصعوابت القرائية: .5

 : بنية النص وعالقته ابلصعوابت2الوثيقة

  

  

17%

39%12%

15%

16%
1%

ما طبيعة الموضوعات التي تثير 
اهتمامات المتعلمين ضمن النصوص

المقررة؟

سياسية

اجتماعية

تاريخية

علمية 

فنية جمالية

أخرى

24%

19%

55%

2%

لمون أي النصوص يُقبِل عليها المتع
أكثر؟

ثراتية

حداثية

راهنة

الشيء

35%

36%

8%
20%

1%

ما الذي يؤثر في تفاعل المتعلم مع 
النص المقتر  في الكتاب المدرسي؟

لغة النص 

موضوع النص

شكل النص وإخراجه

حجمه

آخر

41%

59%

هل التركيبة اللغوية واألسلوبية 
ى للنصوص المقترحة تراعي المستو
اإلدراكي للمتعلمين؟

نعم

ال 
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وراهنيته، عالوة على بنيته اللغوية واألسلوبية يف إقبال اهلدف من أسئلة هذا احملور بيان أثر موضوع النص 
 املتعلمني عليه وتيسري قراءته. تبني من خالل ذلك ما يلي:

( يلمسون تفاعال إجيابيا للمتعلمني مع املواضيع االجتماعية، وبدرجة أقل %32,0أغلبية األساتذة) -
(، أو %205,(، أو الفين اجلمايل)%07,1مع النصوص ذات الطابع السياسي) 

 (.%01,5العلمي)
من األساتذة(، %55,3تشكل راهنية النص عامال إجيابيا يف إقبال املتعلم على النص) حسب رأي  -

 فقط من األساتذة املستجوبني(.  %13,1بينما تفاعله مع النصوص الرتاثية يبدو أقل )
لكل من  %35,5ة )تشكل لغة النص وموضوعه عاملني مهمني يف إاثرة املتعلم وحفزه على القراء  -

 العاملني( بينما يبدو متغري احلجم أو الشكل الطباعي أقل أتثريا يف فعل القراءة.
خبصوص مدى مراعاة الرتكيبة اللغوية واألسلوبية للنصوص املقرتحة يف الكتب املدرسية للمستوايت  -

املتعلم ( أن هذه النصوص ال تراعي مستوى %52,0اإلدراكية للمتعلمني يرى أغلب األساتذة)
 اإلدراكي، فهي إما معقدة مستعصية، وإما بسيطة إىل حّد االبتذال.

 :استنتاج جزئي 
o  تشكل راهنية النص ولغته وموضوعه متغريات مهمة يف إقبال املتعلمني على قراءته، والتفاعل

معه بشكل إجيايب. وتبعا لذلك ميكن هلذه العناصر أن تكون مصدر الصعوابت القرائية أو حال 
 لتالفيها.

80%

20%

ى فهم هل يساعد نظام التفقير في النصوص المقترحة المتعلم عل
النصوص؟

نعم

ال
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o  ال تراعي النصوص املقرتحة يف الكتب املدرسية بسلك الثانوي التاهيلي املستوايت اإلدراكية
 للمتعلمني وال ميوالهتم. 

 :املمارسة الصفية وعالقتها ابلصعوابت القرائية .6
متحورت األسئلة املطروحة يف هذا احملور حول دور مدرس اللغة العربية والطرائق اليت ينتهجها يف 

 ظهور أو غياب الصعوابت القرائية، وقد أفرزت نتائج هذا احملور ما يلي:

 :املمارسة الصفية وعالقتها ابلصعوابت القرائية1الوثيقة

  

  

82%

18%

هل تلزم تالميذك بإعداد قبلي لدرس 
النصوص؟

نعم

ال

39%

61%

؟هل يلتزم التالميذ باإلعداد القبلي

نعم

ال

38%

58%

2%

2%

ه هل تتبنى مقاربة للنص بحسب نمط
وموضوعته؟

نعم

قدر اإلمكان

نادرا

ال

93%

7%

هل تستحضر وجود جسور بين 
الكفاية )المواد الدراسية المقررة
؟(المستعرضة

نعم

ال
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( يلزمون تالمذهتم إبعداد قبلي لدرس %20,2األغلبية الساحقة من األساتذة املستجوبني )  -
يالحظون أن املتعلمني ال يلتزمون هبذا اإلعداد مما يعين اقتحام  (%60,1النصوص، لكن أغلبيتهم )

 املتعلم للنص دون أي فكرة مسبقة عنه وعن موضوعه.
 ( حياولون مقاربة النص حبسب منطه وموضوعه.%61أغلبية األساتذة )حوايل  -
يتفاعلون  ( يرون يف الطريقة التفاعلية الطريقة املثلى جلعل املتعلمني%70,0أغلبية األساتذة )  -

 بشكل أفضل مع درس النصوص.
( يتبنون مشروعا قرائيا داخل الفصول املسندة إليهم، %53,3أكثر من نصف األساتذة بقليل)  -

 (.%16,7بينما نسبة منهم ال تتبين أي مشروع قرائي) 
 :استنتاج جزئي 

o العملية درس النصوص  خباصة، مما يعين أن  إبعداد قبلي للدروس، ال يلتزم معظم املتعلمني
عمل خارج  -التعليمية التعلمية متمركزة يف األنشطة الصفية ال تتعداها إىل غريها) أنشطة موازية

الفصل...(.وهنا ينبغي إعادة النظر يف معىن اإلعداد القبلي: ماذا يطلب من التلميذ وكيف؟ وهو 
حب النص؟ وما سؤال كفيل إبجياد بديل حيفز على اإلعداد، بدل تلك األسئلة املبتذلة من صا

الفكرة العامة؟ وقطع النص اىل فقرات جزئية؟ اليت تبدو عقيمة ومتجاوزة. إىل حتفيز املتعلم إىل 
 استثمار ملكاته ومداركه يف فك خيوط النص.

o  حياول أغلب األساتذة مقاربة النص مقاربة نوعية حبسب منطه، كما أهنم يرون يف الطريقة
الطريقة التلقينية التقليدية اليت تقوم على جهد املدرس لوحده، ختتلف هذه الطريقة عن التفاعلية) 

4%

70%

9%

17%

ما نوع طريقة التدريس التي تجعل
المتعلمين أكثر تفاعال مع درس 

النصوص؟

اإللقائية 

التفاعلية

العمل بمجموعات

اعتماد وضعيات من 
واقع المتعلم

53%

47%

هل تتبنى مشروعا قرائيا في قسمك؟

نعم

ال
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وتقتضي الطريقة التفاعلية مشاركة املتعلم إىل جانب املدرس يف بناء الدرس عن طريق احلوار 
واملناقشة، او عن طريق املسامهة يف حل إشكال فكري ينتج عنه نشاط تعلمي) حل 

شكال ديداكتيكيا أو عن طريق التعليم التعاوين. (  املشكالت(، أو عن طريق التعليم ابالكتشاف
 مثاليا لبناء املعىن يف درس النصوص.

o .تعميم العمل ابملشروع القرائي ال يزال حلما بعيد املنال يف املدرسة املغربية 
 اقرتاحات األساتذة واألستاذات للتغلب على الصعوابت القرائية: .1

جراءات العملية للتغلب على الصعوابت القرائية اليت اقرتح األساتذة املستجوبون جمموعة من اإل
تطرحها تدريسية درس النصوص ابلسلك الثانوي التأهيلي، وهي إجراءات انبعة من جتارهبم يف 

 الفصول الدراسية وهذا هو مكمن أمهيتها. جاءت هذه االقرتاحات كالتايل:

 خالصات واستنتاجات عامة وحلول: .4
تقودان نتائج الدراسة امليدانية اليت أجريناها إىل جمموعة من اخلالصات واالستنتاجات، وتبعا لذلك  

اقرتاح حلول وبدائل حتد من الصعوابت القرائية عند املتعلمني، أو ختفف من حدهتا يف حال  إىل
 وجودها.

 

 : احللول والبدائل للتغلب على الصعوابت القرائية1الوثيقة 
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ها ماذا تقتر  حال للصعوبات القرائية التي يعاني من

المتعلمون؟

تغيير النصوص

تغيير المنهجية

إعطاء حرية لألستاذ

تخفيف ضغط البرامج

جعل درس النصوص مركز المكونات

تخصيص زمن للقراءة
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o :خالصات واستنتاجات 
o  القرائية نفسها واقعا مفروضا يف صفوف نسب مهمة من املتعلمني بسلك تفرض الصعوابت

 التعليم الثانوي التأهيلي.
o  ،للصعوابت القرائية ارتباط عضوي بظاهرة العزوف عن القراءة املنتشرة يف صفوف املتعلمني

الذي تكتفي أغلبيتهم الساحقة مبا يَُدرَّس داخل فصول الدراسة، ويف  صفوف األساتذة 
يكتفون هم أيضا ابلنصوص املقرتحة يف الكتاب املدرسي)إجبارا أو اختيارا( مع االلتزام  الذين

 الصارم واجلاف بتوظيف األنشطة املرافقة هلا من أجل إقرائها.
o  اإلحجام عن القراءة ظاهرة مستفحلة يف صفوف املتعلمني نتيجة جمموعة عوامل  حنو منط

تكنولوجية اليت اجتاحت اجملتمعات فغريت العادات الرتبية السائد داخل األسر، والثورة ال
 احلياتية، مبا يف ذلك العادات القرائية.

o أو يف تكثيف  -تتخذ الصعوابت القرائية جمموعة أشكال) صعوابت يف فهم مضامني املقروء
أو يف توظيف املعلومات املتضمنة يف وضعيات  -أو يف حتليل مقاطع من النص -هذه املضامني
واملهارية واملنهجية للمتعلم يف عالقتها بقراءة  تظهر يف كافة املستوايت املعرفية ما أهنامشاهبة(، ك

النصوص، بدءا بفعل القراءة نفسه، وانتهاء ببناء معىن النص قبل إعادة تشكيله وهذا اكثر 
 الصعوابت انتشارا يف صفوف املتعلمني.

o   إىل معيار اجلنس فهي متس الذكور أكثر متس الصعوابت القرائية الشعب األدبية أكثر، وابلنظر
 من اإلانث.

o ابلنظر إىل بنيته املوسومة  -تنتج الصعوابت القرائية عن منط النص املقروء، فالنص احلجاجي
يطرح صعوابت مجة لدى املتعلمني، بينما تعترب النصوص السردية  -ابلتعقيد واالستضمار

 وتساعد على اخليال.نصوصا مفضلة ابلنسبة إليهم ألهنا تتيح املسرحة 
o  كلما كان إقبال املتعلم على النص بتلقائية وشغف كلما أصبحت مسألة الصعوابت القرائية أقل

 ، والعكس صحيح.شأان
o  ترتبط الصعوابت القرائية مبتغريات عدة أبرزها طبيعة النص وحجمه وراهنيته ومالءمته ملستوى

 مصدره األصل اتساقه وانسجامه.املتعلمني، عالوة على مدى حفاظ عملية اقتباسه من 
o  تشكل راهنية النص ولغته وموضوعه متغريات مهمة يف إقبال املتعلمني على قراءته، والتفاعل

معه بشكل إجيايب. وتبعا لذلك ميكن هلذه العناصر أن تكون مصدر الصعوابت القرائية أو حال 
 لتالفيها.

o لثانوي التأهيلي املستوايت اإلدراكية ال تراعي النصوص املقرتحة يف الكتب املدرسية بسلك ا
 للمتعلمني وال تستحضر اهتماماهتم. 
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o  ال يلتزم معظم املتعلمني إبعداد قبلي للدروس، وخباصة درس النصوص، مما يعين أن العملية
عمل خارج  -التعليمية التعلمية متمركزة يف األنشطة الصفية ال تتعداها إىل غريها) أنشطة موازية

 الفصل...(.
o اول أغلب األساتذة مقاربة النص مقاربة نوعية حبسب منطه، وتبقى هذه املقارابت املعتمدة يف حي

أغلبها جمرد اجتهادات انبعة من التجربة املهنية هلؤالء األساتذة يف ظل غياب شبه اتم للتكوين 
 رس النصوص.املستمر. ويرى هؤالء يف الطريقة التفاعلية شكال ديداكتيكيا مثاليا لبناء املعىن يف د

o .العمل ابملشروع القرائي اليزال حلما بعيد املنال يف املدرسة املغربية 
 بدائل وحلول: .2
انطالقا مما توصلنا إليه خبصوص مكامن الصعوابت القرائية عند متعلمي السلك الثانوي التأهيلي،  

وأسباهبا عالوة على خمتلف األطراف املسؤولة عن نشأهتا، فإننا سنعمل على اقرتاح بدائل تتوخى جعل 
ارة بني مكوانت درس القراءة درسا انجحا مفيدا وماتعا ابلنسبة لألستاذ، خصوصا مع احتالله الصد

يف املئة من احليز الزمين زمن  51اللغة العربية، سواء من حيث حيزه الزمين، أو من حيث التنقيط  )
النقط املوضوعة الختبارات اللغة العربية(. تنتظم هذه البدائل وفق املكون األخري) األطراف املسؤولة عن 

 الصعوابت(.

 :خبصوص الكتاب املدرسي 
o كرب من احلرية لألستاذ يف اختيار النصوص املالئمة ملتعلميه، وعدم تقييده ينبغي إعطاء هامش أ

بنصوص الكتاب املدرسي، اليت قد ال يتفق مع اختيارها لكنه جيد نفسه جمربا على إقرائها 
 ملتعلميه.

o  ينبغي التخفيف من الضغط الزمين الذي ميارسه الكم اهلائل من النصوص على أداء األستاذ
توايت اإلشهادية يف اللغة العربية) السنة األوىل ابكالوراي علوم، والسنة الثانية خصوصا يف املس

 مسلك اآلداب والعلوم إنسانية(، فيجد نفسه خمال بكثري من جوانب حتليل النصوص.
o  ينبغي إعادة النظر يف النصوص املقرتحة ابلكتاب املدرسي، لتتالءم مع ميوالت املتعلمني

جدانية، ولتتالءم أيضا مع مستوايهتم اإلدراكية، من غري تعقيد معيق وال وحاجاهتم املعرفية والو 
 ابتذال معيب.

o  ينبغي جعل مكون درس النصوص منطلقا لباقي مكوانت املادة بشكل فعلي، وليس جمرد أرضية
ملناقشة الظواهر اللغوية يف دروس علوم اللغة ابختيار أمثلة من النص القرائي تتضمن توظيفا هلذه 

اهر بشكل غري وظيفي.ينبغي جعل درس النصوص حمور درس اللغة العربية، ابلنظر إىل الظو 
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األمهية اليت حيتلها، سواء من حيث احليز الزمين أو من حيث النقط املخصصة له يف نقاط املراقبة 
 ابملئة من النقطة إلمجالية لالختبارات(. 51املستمرة واالمتحاانت اإلشهادية) 

 :خبصوص األستاذ 
o بغي إشراك األستاذ يف عملية انتقاء النصوص يف الكتب املدرسية، أو منحه احلرية الكاملة يف ين

 اختيار ما يناسب متعلميه من النصوص.
o  ينبغي العناية إبمداد األستاذ ابلعدة البيداغوجية والديداكتيكية الالزمة إلقراء منهجي سليم

 للنصوص، وذلك عرب منفذ التكوين املستمر.
o ى األستاذ التنويع يف األنشطة القرائية حىت ال يصري درس النصوص درسا روتينيا ينبغي عل

يعتمد خطوات منهجية آلية مهما كان منط النص وموضوعته؛ نقصد هبا تفعيل العمل 
ابجملموعات مثال والتنويع يف الطرائق الديداكتيكية حبب احلاجات والسياقات ، وهو ما يسمى 

. وحتفيز املتعلمني على التفاعل عن طريق Principe Sundwichيف الديداكتيك مبدأ 
 متكينهم من مسرحة النصوص ومتثل األحداث وتوظيف اخليال.

o  بلورة مشروع قرائي داخل فصله يكون جماال لتحسني  -قدر اإلمكان –ينبغي على األستاذ
يتخللها املسرح العادات القرائية وتوجيهها عند املتعلمني؛ وملال يكون بطرق إبداعية حتفيزية 

والتمثيل وتنظيم الرحالت إىل أماكن تؤرخ ألحداث النص أو متثل قضاايه وأفكاره متكن املتعلم 
من أن يعيد بناء األحداث واألفكار من خالل املعاينة وافرتاض ما وقع. وهذا مهم يف بناء 

 الفرضيات بوصفها عنصرا اساسا يف التشجيع على القراءة والتفاعل مع املقروء.
 :خبصوص التوجيهات الرمسية واالختيارات الرتبوية 

o  ينبغي تنوير املدرسني والفاعلني الرتبويني عموما بشكل أفضل خبصوص اإلطار النظري
املعتمد يف إقراء النصوص)القراءة املنهجية(، خصوصا إذا علمنا أن هذا املفهوم يبقى ملتبسا 

(، ويسهم حسب رأي 60، ص1115حىت يف بلد نشأته فرنسا )ينظرعبد الرحيم كلموين 
 الكثري من الباحثني يف ضياع املعىن يف املقروء، العتماده خطوات مدروسة سلفا.

o  ينبغي إيالء درس القراءة حقه يف التوجيهات الرمسية منذ املرحلة االبتدائية إبعطائه احليز
ن املواد الدراسية  الزمين الكايف والعدة الالزمة، عوض إثقال كاهل التلميذ/الطفل بعدد كبري م

 جتاور درس القراءة فتزامحه مزامحة ختل بدوره املركزي واالسرتاتيجي.
o  ضرورة إدراج حصص خاصة ابلقراءة احلرة داخل املكتبات، مع ما يتطلبه ذلك من تزويد

مكتبات املدارس ابلكتب واملؤلفات الالزمة واالنفتاح على املكتبات االلكرتونية اليت تيسر 
الوصول إىل الكتاب، مع عقد شراكات مع مكتبات دولية تيسر الوصول إىل أحدث 
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سرد ويكون عنصر حتفيز من خالل خلق فرص لتبادل املتعلمني النصوص السيما يف جمال ال
 ومتكينهم من زايرات للمكتبات وانفتاح على قراء من جنسيات خمتلفة.  

o  إعادة النظر يف نظام التقومي املعتمد بشكل جيعل للقراءة معىن، ألن شكل التقومي احلايل
من دون اكرتاث ملفهوم يكرس النفعية والبحث عن النجاح أو التميز بشىت الوسائل، 

 التحصيل العلمي اهلادف.
o  ينبغي التفكري يف اآلليات املناسبة جلعل القراءة مسارا أساسيا يف التعلم سواء داخل مادة

اللغة العربية أو غريها من املواد؛ بعبارة أخرى ينبغي التفكري يف ترسيخ مفهوم "التعلم بواسطة 
 القراءة".
 :خبصوص التلميذ 

o  عالقة التلميذ ابملدرسة أوال، فإتالف التالميذ لتجهيزات مدرستهم ينبغي حتسني
واستمتاعهم هبذا الفعل، واالعتداء على العاملني هبا واالفتخار بذلك يثريأسئلة كثرية 
حول جدوى كل فعل تعليمي تعلمي.وهي وضعيات تؤكد حاجة املؤسسات اىل التكوين 

ومتخصصني يف اجملالني داخل يف اجملال النفسي واالجتماعي مع حضور اطباء 
 املؤسسات التعليمية.

o  ينبغي حتسني عالقة التلميذ ابلكتاب وبكل ما له عالقة ابلقراءة عموما، فقد أصبح حيتل
أسفل هرم األفضليات عنده؛ فاهلاتف اخللوي يغنيه عن كثري من األشياء اليت حيتاجها 

أوراب االن تتجه حنو منع وننوه هنا إىل أن معظم املؤسسات يف  انهيك عن الكتاب.
التالميذ من محل اهلاتف اخللوي داخل املؤسسة التعليمية بل نلحظ ان هناك تظاهرات 
هم نظمها التالميذ ضد اسراف االابء يف استعمال اهلاتف اخللوي مما يقلل من اهتمام

 على وسائل التواصل االجتماعي خطر يهدد مستقبل املتعلمني. فاإلدمانطفاهلم. أب
o ي جعل التلميذ حمور درس القراءة، فهو من عليه بناء املعرفة انطالقا من املقروء، وهو ينبغ

من عليه االنفتاح على وضعيات جديدة) مشاهبة او خمتلفة( يوظف فيها ما اكتسبه من 
ومن هنا ينبغي حتفيز التالميذ من خالل تنويع االنشطة ومسرحة النصوص  ها املقروء.

حية قد تتخذ أحياان بديال للنصوص املقررة، مع خلق  ومتكينهم من إبداع نصوص
 وسائل للتحفيز.

o  ينبغي توعية التلميذ أبن درس النصوص يعمل على إعداد القارئ كي ينتقل من قارئ
متدرب إىل قارئ حمرتف، يستطيع جعل القراءة وسيلة للتعلم يف كافة اجملاالت 

 الجتماعية(.املعرفية)الرايضيات، الفلسفة، الفيزايء، العلوم ا
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o  احداث مراكز صحية داخل املؤسسات التعليمية للنظر يف حاالت التالميذ الذين يعانون
من مشكل التهجية سواء املؤقت أو املزمن فهو مرض قابل للعالج. وجبانبه مرض اخلجل 
واالنطواء والعزلة وغريها من املشكالت اليت يعانيها التالميذ وتؤثر يف مستوى األداء 

 على القراءة. واإلقبال
يف األخري ينبغي أن نتجاوز تبادل االهتامات اىل االخنراط الفعلي كل من جهته لتجاوز االزمة يف  

إطار املواطنة الصاحلة. فاإلرادة احلقيقية وحب اجملال والتطلع إىل مستقبل واعد ألجيال املستقبل كفيل أبن 
 للتعليم ممثلني عن كل طرف من أطراف املنظومة. حيل املشاكل وهذا لن يتأتى إذا مل يضم اجمللس األعلى

 ملحق البحث:

 استمارة حول الصعوابت القرائية اليت تطرحها طبيعة النصوص
 العادات القرائية وأثرها يف الصعوابت:

 هل جتد لدى التالميذ رغبة يف القراءة: .0
 نعم............... ال..........

 الفصول اليت سبق أن درستها؟ما تقييمك لنسبة العزوف عن القراءة يف  .1
 متوسطة.......... مرتفعة............ -ضعيفة.......... -

 ما سبب العزوف عن القراءة يف صفوف التالميذ من منظورك اخلاص؟ .3
الثورة  -غياب الرتبية على القراءة يف األسرة واملدرسة.......... -

ما هو متعلق التمثالت السلبية حول كل  -املعلوماتية احلالية..........
 أسباب أخرى اذكرها............... -ابلقراءة أو الثقافة عموما.......

 هل تواظب على برانمج حصة للقراءة احلرة؟ .1
 ال................. -نعم.................. -

هل مواظبة األستاذ على حصة للقراءة احلرة عامل مؤثريف إقبال التالميذ على قراءة  .5
 النصوص املقررة؟

 ال............................ -م..................نع -
 مرحلة التشخيص:

 هل يوجد يف قسمك تالميذ يعانون من صعوابت قرائية؟ .0
 ال .................–نعم..............  -

 إذا كان اجلواب بنعم أين تتجلى هذه الصعوابت؟ .1
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 يف تقسيم النص إىل وحدات -يف حتديد الفكرة العامة للنص..... -
 -أسلوبية -يف حتديد أهم خصائص النص )معجمية -داللية....

يف إنتاج ملخص أو تركيب ملضامني النص وخصائصه.....  –بيانية...(.... 
 يف فعل القراءة نفسه )التهجئة(........... -

 اذكرها................... -صعوابت أخرى..... -
 ت القرائية؟ما تقييمك لنسبة املتعلمني الذين يعانون من الصعواب .3

o .......مرتفعة..... متوسطة........ضعيفة 
 ما اجلنس الذي يعاين أكثر من هذه الصعوابت؟ .1

o      .......إانث..... -ذكور 
 ما الش َعب اليت تعاين أكثر من غريها من هذه الصعوابت؟ .5

o  .........الشعب العلمية والتقنية.........  -الشعب األدبية 
 :ابلصعوابت القرائيةأمناط النصوص وعالقتها 

 -حجاجية -هل يتفاعل املتعلمون بوترية واحدة مع النصوص املقررة مجيعها)سردية -0
 إخبارية...(؟ -تفسريية
o  ..........ال............... -نعم 

 ما طبيعة النصوص اليت يقبل  املتعلمون أكثر على قراءهتا والتفاعل معها؟ -1
o  .....إخبارية..... -تفسريية...... -حجاجية..... سردية 

 ما طبيعة النصوص اليت تطرح صعوابت مجة ابلنسبة للمتعلمني؟ -3
o  .....إخبارية.....  -تفسريية...... -سردية.....  -حجاجية /فكرية 

ما سبب نفور املتعلمني من بعض النصوص الفكرية)احلجاجية( اليت تعاجل مواضيع  -1
 معقدة؟
o كافية خبصوص القضااي   ألهنم  ال ميتلكون رصيدا معرفيا

 املعاجلة............
o ...............ألهنا ال تدخل يف صميم اهتماماهتم 
o ........ألن بنيتها احلجاجية تطرح صعوابت ابلنسبة إليهم 

 :العوامل املؤثرة  يف الصعوابت القرائية
 ما املرحلة املنهجية األكثر صلة يف نظرك هبذه الصعوابت؟ .0

o م....... التحليل ...... الرتكيب......املالحظة...... الفه 
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 هل درجة هذه الصعوابت اثبتة أم متغرية؟ .1

 اثبتة.......... -
 حبسب طبيعة النصوص..... -حبسب سريورة اجملزوءات........  -متغرية:.....  -

 هل للرتتيب املقرتح يف نظرك للنصوص أثر يف ظهور هذه الصعوابت؟ .3
o       ........ال................ –نعم 

 كيف جتد النصوص املقرتحة يف الكتاب املدرسي؟  .1
o  .......معقدة....... -متجاوزة..... -مناسبة........ –طويلة 

 ال.........  –نعم.........  -هل حلجم النصوص عالقة ابلصعوابت؟  .5
 بنية النص وعالقتها ابلصعوابت القرائية: -2

 مات املتعلمني ضمن النصوص املقررة:ما طبيعة املوضوعات اليت تثري اهتما .0
o ......فنية  -علمية....... -اجتماعية...... اترخيية..... -سياسية

 مجالية...... 
حداثية........   -تراثية....... -أي النصوص يُقِبل عليها املتعلمون أكثر:  .1

 متجاوزة.............. -راهنة......-
 املقرتح يف الكتاب املدرسي:ما الذي يؤثر يف تفاعل املتعلم مع النص  .1

o ........شكله الطباعي وطريقة  -موضوعه....... -لغة النص
 حجمه....... -إخراجه...... 

هل الرتكيبة اللغوية واألسلوبية يف النصوص تراعي املستوى اإلدراكي  .3
 للمتعلمني؟

o  ........ال............... –نعم 
 املتعلم على فهم النصوص؟هل يساعد نظام التفقري يف النصوص املقرتحة  .1

o  ................ال .............–نعم 
 :املمارسة الصفية وعالقتها ابلصعوابت القرائية .2

 هل تلزم تالميذك إبعداد قبلي لدرس النصوص: .0
o ........... ال.......... -نعم 
 ال............ –نعم.....  -هل يلتزم التالميذ ابإلعداد القبلي:  .1
 للنص حبسب منطه وموضوعته: هل تتبىن مقاربة .3

o .......ال..... -اندرا....... -قدر اإلمكان...... -نعم 
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 هل تستحضر وجود جسور بني املواد الدراسية املقررة)الكفاية املستعرضة(: .1
o  .........ال..........  –نعم 
 ما طريقة التدريس اليت جتعل املتعلمني أكثر تفاعال مع درس النصوص؟ .5

o العمل  -ة......... الطريقة التفاعلية........الطريقة اإللقائي
 اعتماد وضعيات من واقع املتعلم...... –ابجملموعات........ 

 هل تتبىن مشروعا قرائيا يف قسمك؟ .6
o ..........ال............ -نعم 

 :اقرتاحات وحلول للتغلب على الصعوابت القرائية يف درس النصوص .01
 ليت يعاين منها املتعلمون؟ماذا تقرتح حال للصعوابت القرائية ا -0

o ...............تغيري النصوص املدرجة يف املقررات الدراسية 
o ............. . تغيري املراحل املنهجية املقرتحة لتحليل النصوص 
o  إعطاء هامش أكرب من احلرية لألستاذ الختيار النصوص اليت يراها

 مناسبة ملتعلميه.............
o تفرضها كثرة املضامني املفروض متريرها.. التخفيف من الضغوط اليت 
o  العمل على جعل درس النصوص مركز املكوانت األخرى ملادة اللغة

 العربية، جبعله منطلقا لعلوم اللغة ودرس التعبري واإلنشاء. 
 

 

 الئحة املصادر واملراجع

 :الواثئق الرمسية 
  فرباير  01ابلرتبية والتكوين يف امليثاق الوطين للرتبية والتكوين الصادر عن اللجنة املكلفة

1111 . 
  0113الكتاب األبيض،  جلان مراجعة املناهج الرتبوية املغربيةللتعليم االبتدائي والثانوي اإلعدادي والتأهيلريبيع األول 

 .1111يونيو 

  ،التوجيهات الرتبوية والربامج اخلاصة بتدريس مادة اللغة العربية بسلك التعليم الثانوي التأهيلي
وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي،  -الصادر عن مديرية املناهج

 .1117نونرب 
 :املؤلفات 
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 الدار البضاء،  -دليل اإلقراء املنهجي ألصناف النصوص، حممد محود، مطبعة النجاح اجلديدة
 0/1115ط

 دار 0مكسي، السلسلة البداغوجيةمقارابت وتقنيات، حممد   -ديداكتيك القراءة املنهجية ،
 1/1111الدرا البيضاء، ط -الثقافة للنشر والتوزيع

  ،القراءة املنهجية للنصوص، تنظري وتطبيقTOP EDITION ،الدار البيضاء ،
 .0/1115ط

 من أجل كفاايت قرائية ابلتعليم الثانوي، عبد الرحيم   -مدخل إىل القراءة املنهجية للنصوص
 .1116ى التضامن، د.ط/كلموين، منشورات صد

  ،املعجم الرتبوي، إعداد ملحقة سعيد اجلهوية ابجلزائر، إثراء فريدة شنان ومصطفى هجرسي، تصحيح عثمان أيت مهدي
 1112د.ط/ 

 .معجم مصطلحات الرتبية لفظا واصطالحا، مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر، د.ت 

 La lecture chez les élèves du secondaire,  Action concertée 
pour le soutien, A la reccerche en lecture, Michelle 
Pelletier,Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Bibliothèque nationale du Québec, 2005. 
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 :يف ضرورة اكتشاف وقراءة تراثنا الرتبوي          
On the necessity of discovering and reading our 

educational heritage 
 

             : املصطفى حضراند
 املركز اجلهوي ملهن الرتبية و التكوين بين مالل
         Dr: Al Mustafa Hadrane 

The Regional Center for Education and Training Professions, 

Beni Mellal 
hadrane.mustapha@gmail.com  

 :لخصامل

ميلك نظرية متكاملة يف شأن املسألة التعليمية، أسبق جنده الرتبوي اإلسالمي،  مراجعة الفكرإن            
يف وجودها من النظرايت الرتبوية املستحدثة، واليت حتاول اليوم ترقيع نظامنا الرتبوي أبفكار متفرقة 

قد  ،ونة يف احملتوى الداخلي للنصوص اإلسالميةومستوردة إما من الغرب أو الشرق، وأن هذه النظرية املد
وجدت طريقها إىل التطبيق خالل جتارب تربوية سابقة عاشتها األمة يف عصور خمتلفة، و أثبتت 

 ابلتأكيد، هي وحيا وجتربة نبوية يف النص اإلسالميكما هي التعلم  التعليم و نظرية فخصائصها احلضارية، 
جتربتنا  عن هذا التيه يف دروب جتارب تربوية ألمم أخرى ختتلف عناملتميز  الرتبوي، بديلنا احلضاري

من اإلجيابية  واإلفادة منهم، خاصة يف اجلوانباالستغناء عن جتارب اآلخرين اخلاصة، وهذا ال يعين أبدا 
علم تراث بيئتنا، فالفكر وال شريطة أن تقبل احلياة والنمو الطبيعي يف  النظرايت الرتبوية احلديثة، هذه

 إنساين ال حيق ألحد ادعاء ملكيته فهو ملك لإلنسان. 

Abstract 

The review of Islamic educational thought, we find that it 

possesses an integrated theory regarding the educational issue, 

earlier in its existence than the modern educational theories, 

which are trying today to patch up our educational system with 

scattered ideas imported either from the West or the East, and 
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that this theory codified in the internal content of Islamic texts 

has existed. Its way to application through previous educational 

experiences experienced by the nation in different eras, and 

proved its civilizational characteristics, The theory of teaching 

and learning, as it is in the Islamic text, as alive and as a 

prophetic experience, is certainly our civilized educational 

alternative, distinguished from this wandering in the paths of 

educational experiences of other nations that differ from our own 

experience, and this does not mean at all dispensing with the 

experiences of others and benefiting from them, especially in the 

positive aspects of these Modern educational theories, provided 

they accept life and natural growth in our environment, for 

thought and science are a human heritage and no one has the 

right to claim ownership of it, as it is the property of man. 

 ية:الكلمات املفتاح

                        Educational heritage  .الرتاث الرتبوي*
 Educational thought              .الفكر الرتبوي*
 Gradual principle                .مبدأ التـــــــــــــدرج*
 :Principle                                     مبدأ: مراعاة الفوارق الفردية بني التالميذ:  *

Taking into account individual differences between students 
 The principle of repetitionمبدأ التكـــــــــــــــرار.      *
 The principle of                            .مبدأ استمرار العملية التعلمية طول احلياة*

continuity of the learning process throughout life  
                              .   مبدأ: اقرتان العلم ابلعمل، أو اجلمع بني النظري والتطبيقي*

Principle: associate knowledge with work, or combine theory and 
practice. 

 :املقدمة

 تمرة أخرى؟ أسئلة مشروعة، راود أين اخللل؟ ومن أين نبدأ؟ وما السبيل إىل النهوضلعل سؤال         
زعماء احلركة اإلصالحية يف القرن املاضي، وتراود املسلم يف كل وقت وحني، قصد البحث عن أدوات 
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التحرك والتحرر واالنفكاك من إصر التخلف واجلمود، والعمل على حتقيق التقدم املنشود انطالقا من قيمه 
قوالته احلضارية، مّهه إخراج األمة من "االحنسار والكاللة وأنساقه املعرفية، وانطالقا من مرجعيته وم

احلضارية" اليت تعيشها إىل أفق اإلسالم الرحب، الذي يسع الدنيا واآلخرة، ويستوعب مشاكل احلياة، 
 والقادر على تقدمي احللول املناسبة لتجاوز األزمة اإلنسانية املتعددة اليت يعيشها العامل اليوم.

ما واكتشاف دراسة ضرورة ،  يف سبيل جتديد الفكر الرتبوي وأرى حتميته الذي أقرتحهفاملدخل        
هذه املسرية  حلقمن معارف وعلوم وطرق تربوية وآراء تعليمية، وما  رواد الفكر الرتبوي املسلمون، أنتجته

إن  ،احلاضر ما نوجه به مشاريعنا الرتبوية  يف الوقتنستخلص لوما تعرضت له من نكبات  ،من احنرافات
كل ، بعيدة  1ترميم حاضران وإعداده لبناء مستقبلنا، ال يتم بدون دراسة تراثنا واترخينا وماضينا دراسة علمية

 ة واالرجتالية.عن العشوائيالبعد 
، الذي أنتجه املسلمون إضافة إىل العجز احلاصل اليوم يف إنتاج نظرية الرتبوي إن اجلهل ابلرتاث       

املسلم يتعجل يف استرياد املناهج والنظرايت الرتبوية والسياسات التعليمية، اليت أعدت  علجت ،ةتعليمية تربوي
 لقوم غريان ونبتت يف تربة خمالفة لرتبتنا، ومناقضة مناقضة اتمة ملرجعيتنا ونظرتنا لألشياء.

نروم أن حنن هدافها املرجوة ؟ أ يف بلداننا العربية العملية التعليمية الرتبوية حتققبد أن نتساءل ملاذا مل  ال 
من خالل قيمنا  ثقافيةونظمنا ال ،ضعفنا اليوم إمنا حاصل يف عدم قدرتنا على تطوير مناهجنا الرتبوية

فكلما عجزت األمة عن العطاء إال واستحضرت اآلخر وجلأت إىل ثقافته وتراثنا الثقايف واحلضاري، 
  وفلسفته.
بوية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، ميكن أن تعاجل ابسترياد هم من يظن أن مشكالتنا الرت أو       

 املبادرة ،إال ابلعمل على تطوير نظمنا ونظريتنا الرتبوية ،فال بديل وال حل واستنساخ جتارب اآلخرين،
 ةمحيصها ورسم سياستنا التعليمية املنبثقة واملنسجمة مع اتريخ هذه األمة،  إىل

                                                             

ينبغي قراءة الرتاث قراء نقدية تساهم يف حترر الشخصية املسلمة اليوم من التعامل الذي ضل سائدا يف تعاطي العقل 1 
تقديسه أو العمل على االنتقاء منه املسلم مع تراثه فكان إما رافضا له رفضا قاطعا أو متعلق ومتشبث به إىل درجة 

بشكل ارجتايل تعسفي،:"فهذه الدوائر ال متكننا من التواصل مع ما جيب التواصل معه من الرتاث كما ال تساعدان يف 
" مكتبة الشروق اجلمع بني القراءتنيحتقيق القطيعة مع ما جيب إحداث القطيعة معه من ذلك" د طه جاب العلواين "

 66ص 1116السنة  0ط  الدولية القاهرة
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من  انتقائيةفإننا ال نقصد اللجوء لعملية  ،إقامة نظرية تعليمية من تراث األمةوحني أدعو إىل         
بل نقصد التفرغ هلذا اجلهد والعمل على النظر يف أصول هذه األمة اخلالدة، والتأمل يف  ،اترخينا

هم بدوره يف  الذي يسعلى إنتاج اإلنسان الصاحل ةنظرية تربوية قادر  لتأسيس مفكريهااجتهادات 
 .اجملتمع اإلنساين تقدم

 فرضيات البحث:
 التالية: فرضياتال على املقالة هذه أتسست لقد

 عمرانية، أو علمية أو مادية أو روحية :إنسانية هنضة كل أساس التعليم أن اعتربان إذا :األوىل الفرضية
 فهل حيوي تراثنا نظرية تربوية إسالمية.

مث بسط هذه النظرية مع ذكر روادها وإسهاماهتم يف تطوير النظرية الرتبوية اإلسالمية،  الفرضية الثانية:
 التعريف هبا.العمل على إظهارها و 

ومقارنتها مبا أنتج العقل اليوم من  والدراسة، البحث بساط علىعرض هذه النظرية  الفرضية الثالثة:
 نظرايت تربوية.
تجارب اإلنسانية، فهي ال ختص شعبا الك للجميع وهي نتاج تراكم : بيان أن املعرفة ملالفرضية الرابعة

 دون آخر أو أمة دون أخرى. 
 إبداعات تربوية إسالمية:

هذه بعض املعامل الرتبوية، اليت أنتجتها بعض رواد الفكر الرتبوي، تؤشر على مدى النضج   
القواعد العلمية الصارمة لضمان البيداغوجي والرتبوي الذي راكمه علماء الرتبية املسلمون، فوضعوا 

جناح العملية التعليمية، وحتقيق مقاصدها العليا، ويف مقدمتها إنتاج عقول قادرة على اإلبدا  
واالبتكار، واملسامهة يف تنمية األوطان واألمصار. وعيا منهم أبن العملية التعليمية صنعة حتتاج إىل 

كل البعد عن االرجتال والعشوائية وإن حسنت النية ضبط قواعدها وأصوهلا، وهي هبذا املعىن بعيدة  
 واملقصد.

 ومن أهم هذه اإلبداعات الرتبوية نذكر:
  :درجـــــــــــــالتمبدأ أوال:  
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إىل خطوات متتابعة ومتتالية، تتطلب من املعلم حسن  ،توزيع املدرس للمادة التعليمية وهو         
االنتقال من مرحلة إىل أخرى، فهو تنظيم للجهد املرتبطة ابلعملية التعليمية، وبفضلها ميكن حتقيق 

 األهداف الرتبوية املرجوة.
 تؤكد على ضرورة اعتماد املدرس على مبدأ التدرج لضمانالنظرايت الرتبوية املعاصرة،  فكل       

 جناح العملية التعليمية.
"الرتبية هي إاثرة  يقول: Educationنجد الباحث اإلجنليزي هربرت سبنسر يف كتابه ف

الرغبة لدى األطفال وتوجيه نشاطهم حنو حتقيق هدف أو غرض واضح  وحمدد بدقة و ليتم ذلك ال بد 
 من التدرج:

 لتثبيت احلقائق، وإاثرة املكتسبات. التدرج من املعلوم إىل اجملهول، وربط القدمي ابحلديث  أ :
التدرج من السهل إىل الصعب، والسهل هو ما يرتبط حبياة املتعلم، والقريب إىل واقعه وما تدركه : ب

 حواسه.
مث حياول إدراك التفاصيل واالنطالق  ،التدرج من البسيط إىل املركب، ألن العقل يدرك األشياء ككل: ت

 من الكل أيسر من اجلزئيات.
االنطالق من املبهم إىل الواضح واحملدد، ألن العقل عند الطفل ينمو ابلتدرج، واملعلومات تنشأ  ث:

 ابلتجارب وتنمو أبعمال العقل والقدمي يكون وسيلة لبناء اجلديد.
 االنطالق من احملسوس إىل املعقول، وهي التجارب احلسية والتجارب العلمية. :ج
 ت، وهو تدرج منطقي يف جمال العلوم.التدرج من اجلزئيات إىل الكليا :ح
االنتقال التدرجيي من العملي إىل النظري، عرب املالحظة والتجارب واحلقائق حلمل املتعلم على فهم  :د

هذا املبدأ يعد منهجا إسالميا عاما، فالشرائع اإلسالمية جاءت ف .2الواقع وبناء االستنتاجات بنفسه."
قد روي عن بن عباس، أن النيب صلى هللا عليه وسلم بعث معادا  إىل ابلتدريج والقرآن نزل ابلتدريج، ف

"إنك ستأيت قوما من أهل الكتاب، فادعوهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا وأين رسول  :اليمن فقال
هللا، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن هللا افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على 
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وا لذلك فإايك وكرائم أمواهلم واتق دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني هللا فقرائهم، فإن هم أطاع
 .3حجاب"
على مبدأ التدرج سواء عند دراسة نفسية  تؤكد فالنظرية الرتبوية من خالل التجربة اإلسالمية،         

 نقل التلميذ من مستوى تعليمي إىل آخر أعال منه. على العمل و الطفل، أو عند تلقينه العلوم
 ،على ضرورة فهم نفسية األطفال، وأهنم ليسوا سواء يف الدراسة واكتساب العلميؤكد  جند           
 ،على املعلم أن يبدأ معهم من السهل إىل الصعب وعلى املعلم أال خيوض يف العمل دفعة واحدةفيوجب 
أن العملية التعليمية من املهم أن تسري بتدرج وأتن دون حبيث  ،لة ذهب مجلةأخذه مج مت ن ماأ فإنه تقرر

إن أول واجبات املريب أن يعلم الطفل ما يسهل عليه فهمه، " :الغزايل يقولالقفز مجلة واحدة على العلم 
يوصي الزرنوجي: ، يف حني جند 4ألن املوضوعات الصعبة تؤذي إىل ارتباكه العقلي و تنفره من العلم"

املتعلم أن يبدأ ابلعلم األهم والواجب تعلمه مث التدرج بعد ذلك فيقول :"وما حيتاج إليه ـ يقصد املتعلم ـ يف 
، كما يطالب بعدم االنتقال من علم إىل آخر حىت حيدقه 5أمر دينه يف احلال مث حيتاج إليه يف املآل "

ى كتاب حىت ال يرتكه أبرت وعلى فن حىت ال ويتمكن منه فيقول :"فينبغي أن يثبت ويصرب على أستاذ وعل
  .6يشتغل بفن آخر قبل أن يتقن األول"

فنجده فصل يف األمر تفصيال، وحدد املعامل الرتبوية الكربى اليت ينبغي مراعاهتا أثناء  ابن خلدون:أما 
فهـم املتعلم على املربني عدم االنتقال من مسألة علمية إىل مسألة أخرى قبل  أحلفالعملية التعليمية، 

للمسألة األوىل، ولذا جيب عليه االستمرار يف تلقيـن املسألة الواحدة إىل أن ينتهي منها، ويتحقق أن املتعلم 
قد استوعبها، وحذر من انقطاع اجملالس والتفريق فيما بينها، ألن ذلك يؤدي إىل النسيـان أوال، ويؤول إىل 

خلدون "اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني إمنا يكون  ابن يقول عدم تعلـق املسائل بعضها ببعض اثنيا، 
مفيدًا إذا كان على التدريج شيئًا فشيئًا وقلياًل قلياًل، يلقى عليه أواًل مسائل من كل ابب من الفن هي 
أصول ذلك الباب، ويقّرب له يف شرحها على سبيل اإلمجال ويراعى يف ذلك قوة عقله واستعداده لقبول 

ينتهي إىل آخر الفن، وعند ذلك حيصل له ملكة يف ذلك العلم إال أهّنا جزئية وضعيفة ما يرد عليه حىّت 
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فريفعه يف التلقني عن تلك الرتبة  ،وغايتها أهّنا هّيأهتا لفهم الفن وحتصيل مسائله، مث يرجع به إىل الفن اثنية
إىل  ،من اخلالف ووجهه ويذكر له ما هنالك ،ويستوىف الشرح والبيان وخيرج عن اإلمجال ،إىل أعلى منها

وال مهمًا وال مغلقًا إاّل  ،فتجود ملكته مث يرجع به وقد شّد فال يرتك عويصاً  ،أن ينتهي إىل آخر الفن
  .7وفتح له مقفله فيخلص من الفن وقد استوىل على ملكته " ،وضحه

 ويقتضي مبدأ التدرج كما تقرر عند الرتبويني املسلمني ما يلي:
 التلميذ وأن التالميذ يتفاوتون يف مستوى الفهم اإلدراك.ـ ضرورة فهم نفسية 

 ـ ضرورة أن يبدأ التعلم من السهل إىل الصعب ومن البسيط إىل املعقد ومن احملسوس إىل املعقول.
 ـ عدم أخذ العلم مجلة واحدة ألنه تقرر أن ما أخذ مجلة واحدة ذهب مجلة واحدة.

 ح الذي ينسجم مع مراحل منو شخصيته.ـ أن يقدم للتلميذ أساسيات العلم مع الشر 
 ـ البدء ابألهم من العلم والواجب تعلمه قبل االنتقال إىل علوم أخرى.

ينبغي أن يكون تدرجييا، ألن تلقينه مجلة واحدة ال يقوى عليه الطالب وال   فتحصيل املتعلم للعلم         
ه الطالب، إىل التدرج يف حتصيل منازل جيدي نفعا وال حيقق اهلدف املرجو منه طلب العلم، وهلذا يوج

العلم شيئا فشيئا، وقد استدل على هذه احلقيقة الرتبوية جمموعة من العلماء، ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن 
"ال تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه  عبد الرب من قول ابن شهاب:
ال أتخذ العلم مجلة فإن مادام أخذه مجلة ذهب مجلة، ولكن الشيء بعد ولكن خذه مع األايم والليايل و 

 .8الشيء مع األايم والليايل"
 مراعاة الفوارق الفردية بني التالميذ:  مبدأ:
وتفاوت رغباهتم  ،، اختالف ميول املتعلمنيقدميا وحديثا من احلقائق الثابتة يف علوم الرتبية         

 واستعداداهتم، وهو مبدأ تربوي عظيم، من مبادئ الرتبية احلديثة. 
هناك فوارق يف الرغبات واالستعدادات والطاقات ودرجة إال أن رغم اخلصائص املشرتكة بني الناس،     
التلميذ و مفسدة عظيمة على جهله  وإنملن يتصدر للتعليم،  معرفته وهذا األمر الزم واالستيعاب، الفهم

 املعلم على حد سواء.
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وأال  ،الواجبات اليت جيب أن ينتبه إليها املدرس أهممن  ،مراعاة أحوال املتعلمني ومستوايهتمف        
هذه الفوارق  نتبه إىليصرب ويعليه أن بل  املتعلمني،طبيعي بني قدر ألن التفاوت  ،من ذلك هيضيق صدر 
بل يراعي مستوايت إدراكهم وذكاءاهتم وقدراهتم  ،حبيث ال يلقي إليهم املعارف دفعة واحدة ،اإلدراكية
 . لينال كل حظه من التعليم. االستيعابية

من جهة، واإلبداعات الرتبوية اليت  املدونة يف احملتوى الداخلي للنصوص اإلسالميةفالنظرية الرتبوية       
على ضرورة مراعاة الفوارق اإلدراكية للمتعلمني لضمان جناح العملية أنتجها الرتبويون املسلمون، تؤكد 

 التعليمية:
إىل التفاوت احلاصل بني الناس عموما على   9لقد دلت آايت القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة         

وهي  ،لتعليميةواليت ينبغي على املعلم أن يراعيها أثناء العملية ا ،املتعلمني كثري من األصعدة ومنهم طبعا
وهي مراعاة الفوارق الذهنية واالستعدادات  "ابلكفاية الفارقية"ما يصطلح عليه اليوم يف علوم الرتبية 

:"ال يكلف هللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما مثل قوله تعاىل املتعلمني،النفسية عند عموم 
:"الناس معادن  املعىن حينما شبه الناس ابملعادن، وقد أشار النيب صلى هللا عليه سلم إىل هذا 10"اكتسبت

، فكما أن معادن 11كمعادن الذهب والفضة، خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا"
األرض ختتلف يف طبيعة تركيبها وقيمتها، فكذلك خيتلف الناس يف طباعهم وأخالقهم وقدراهتم. ولقد 

صلى هللا عليه وسلم الفوارق والقدرات اخلاصة بكل شخص، ومن املظاهر اليت راع فيها الرسول  تعّددت
 أمثلة ذلك:

 ـ اختالف وصاايه صلى هللا عليه وسلم ابختالف األشخاص الذين طلبوا منه الوصية.
 ـ اختالف أجوبته و فتاواه عن السؤال الواحد ابختالف أحوال السائلني.

 عامل معهم.ـ اختالف مواقفه و سلوكه ابختالف األشخاص الذين يت
 ـ اختالف أوامره وتكليفاته ابختالف من يكلفهم من األشخاص واختالف قدراهتم.
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 .12سلوكا ال يقبله من غريه الختالف الظروف ـ قبوله من بعض األفراد موقفا أو
 ،راعى اخلصائص الذاتية لكل منهمجند ي، بل يكن على منط واحدمل  هبذا فاملنهج الرتبوي النبويو      

نيب صلى هللا عليه وسلم يسعى إىل تكوينهم مبا يناسب ميوالهتم ومواهبهم وأحواهلم ومن األمثلة وكان ال
على ذلك تعدد أجوبته صلى هللا عليه وسلم واختالفها لنفس السؤال الذي طرح عليه من عدد من 

ال، السائلني، فحني سئل "عن أفضل األعمال"؟ فيجيب مراعيا حال السائل وظروفه ووقت طرح السؤ 
، وجييب سائال آخر أن" 13"أفضل األعمال اإلميان ابهلل وحده مث اجلهاد يف سبيلهفمرة جييب أبن "

 .14"أفضل األعمال الصالة يف أول وقتها
بل إن النيب صلى هللا عليه وسلم" اعتمد يف تربية أصحابه على معرفة كافية ودقيقة بشخص كل واحد  

منهم ومبا يصلحهم، ويستطيع بذلك أن يقدم لكل منهم الدواء الذي حيتاجه، وبفضل هذه الدراية يتمكن 
معددا الصفات من وضع كل رجل من رجاالته يف املكان الذي يصلح له، يقول صلى هللا عليه وسلم 

أرحم أميت أبميت أبو بكر وأشدهم يف أمر هللا عمر وأصدقهم حياء عثمان " :الذاتية لعدد من الصحابة
وأقرؤهم لكتاب هللا أيب بن كعب وأفرضهم زيد ابن اثبت وأعلمهم ابحلالل و احلرام معاذ ابن جبل 

عليه السالم خياطب كل واحد فقد كان  ،15"ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة ابن اجلراح
يهمه ويناسب حاله، ويوصي كل  ومبا يالئم منزلته، وكان جييب كل سائل عن سؤاله مبا بقدر فهمه

 ، أوتعاىل وأخرى بعدم الغضب، ومرة بذكر هللا ،مستوص مبا يعاجل حاله، فمرة يوصي السائل بتقوى هللا
  .16ة كثرييف السنّ  االستقامة وكف اللسان عن النميمة، ومثل هذا

كنا عند النيب صلى هللا عليه وسلم :"ومن أمثلة ذلك عن عبد هللا بن عمرو بن العاص قال          
فجاء شاب  فقال: اي رسول هللا أقبل و أان صائم ، قال ال، فجاء شيخ فقال أقبل وأان صائم قال 

نظر بعضكم إىل بعض إن نعم فنظر بعضنا لبعض فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد علمت مل 
 .17"الشيخ ميلك نفسه
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أورد نصوصا كثرية تؤكد هذه احلقيقة :"وإذا كان العامل يف توسم املتعلمني هبذه  املاورديوجند        
 تمل يضع له عناء ومل خيب على يديه صاحب وإن مل يتومسهم وخفي ،وكان بقدر استحقاقهم خبريا ،الصفة

كانوا وإايه يف عناء وتعب غري جمد، ألنه ال يعدم أن يكون فيهم ذكي ،  عليه أحواهلم ومبلغ استحقاقهم
وإذا مل يراع هذا ويعطي كال قدره وحقه من العلم أعجز  ،وبليد يكتفي ابلقليل منه ،حمتاج إىل الزايدة

واألمر كذلك فإن النتيجة تكون واضحة امللل والسأم من جانب املعلم ومن  ،الذكي والبليد على السواء
نب املتعلمني على السواء  ومن مث وجب على املعلم أن يراعي تلك الفروقات بني املتعلمني أثناء جا

 .18إذا أراد أن ينجح يف عمله" ،تعليمهم
ال تؤدبه إال ابلكالم الكالم يؤكد على املؤدب فيقول له:" بن سحنوناوقريب من هذا جند           

نه من الناس من ينفع معه إىل أ، يف إشارة 19و الضرب" الطيب واملدح، فليس هو ممن يؤدب ابلتعنيف
الكالم الطيب والقول احلسن، ومنهم عكس ذلك من ال يرده على الصواب إال التعنيف والشدة، فاملعلم 

 ينبغي أن يكون على دراية مبثل هذه الفوارق ليضع كل تلميذ يف املوضع الالئق به.
 رار.      ـــــــــــــــالتكمبدأ 
تؤكد نظرايت التعلم احلديثة، على مبدأ التكرار وأمهيته يف عملية التعلم، وتكاد جتمع هذه         

 السلوك التعليمي. تغيريالنظرايت على الفاعلية الرتبوية هلذا املبدأ يف 
وإعادة التعلم مرارا،  ،إال ابلتكرارعامة و املتعلمني خاصة ري يف سلوك األفراد يفال حيدث تغ       
تتضمن إقرارا صرحيا أبمهية تكرار السلوك الذي الرتبوي مارسة اليت أكدت عليها نظرايت علم النفس فامل

 .خربة تعليمية مقصودةوترسيخ يؤدي إىل تكوين 
لقد استعمل العلماء واملربون أسلوب التكرار، ملا له من أمهية يف تثبيت املعلومات واألفكار           

الذي هو مبدأ من  مبرجعيته الرتبويةواملادة العلمية يف أذهان املتعلمني، وحنن هنا نتحدث عن التكرار 
عن الركاكة يف التعبري وقلة  مبادئ التعليم والتعلم واكتساب املعرفة ووسيلة تثبيتها، وليس التكرار الناتج

 الزاد اللغوي.

                                                             

 031ص 0236السنة  3املاوردي  "أدب الدنيا والدين" حتقيق مصطفى السقا دار الفكر ط18 
دارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك" حتقيق د أمحد بكري حممود بريوت دار القاضي عياض "ترتيب امل19
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يقرتح منهج التكرار عند تلقني العلوم فيقول:" هذا وجه يف نظريته الرتبوية  خلدون ابنفنجد         
التعليم املفيد وهو كما رأيت إمنا حيصل ىف ثالث تكرارات وقد حيصل للبعض يف أقل من ذلك حبسب ما ـ 

دان كثريًا من املتعلمني هلذا العهد الذي أدركنا جيهلون طرق التعليم وإفادته خيلق له ويتيسر عليه وقد شاه
وحيضرون للمتعلم يف أّول تعليمه املسائل املقفلة من العلم ويطالبونه إبحضار ذهنه يف حّلها وحيسبون ذلك 

الفنون يف مبادئها مراانً على التعليم وصواابً فيه ويكلفونه بتحصيله وخيلطون عليه مبا يلقون له من غاايت 
 .20وقبل أن يستعد لفهمها"

املنظم يف إطار العملية التعليمية، يساهم يف تقرير املعلومات، كما يساهم يف بناء العملية  رفالتكرا        
وابلرجوع إىل القرآن جنده استعمل بشكل ملحوظ أسلوب التكرار  الرتبوية وتطويرها وإتقاهنا وترسيخها.

عتقادية واألخالقية وتعزيزها، إما إبعادة ألفاظها أو تكرار مفاهيم لبنائها، مثل ئ االلرتسيخ بعض املباد
تكرار مفهوم عقدي. ويف السنة جند من أإله مع هللا" ،" 21":"كالي سيعلمون مث كال سيعلمونقوله تعاىل

، 22تفهم منه""إذا تكلم بكلمة أعادها حىت أساليب الرسول املتبعة يف تعليم صحابته أسلوب التكرار 
ر الشافعي عليه مسألة واحدة أربعني مرة، فلم يفهم وقام "كان الربيع بطيء الفهم فكرّ ، وعليه سار العلماء
 . 23ر عليه حىت فهم"فدعاه الشافعي يف خلوة، و كرّ  ،من اجمللس حياء

  استمرار العملية التعلمية طول احلياة.مبدأ  
العلم ال يقتصر على فرتة دون أخرى، فاإلنسان مادام قادرا على تؤكد النظرايت احلديثة، أن          

 طلب العلم واالستزادة منه، فهو مطالب بتحصيله.
حبيث ال يقف عند حدود الزمان واملكان فهو  ،ويعين استمرارية التعليم االستزادة من طلب العلم         

لم الذي تنادي به النظرية الرتبوية اإلسالمية التعدوام طلب العلم و إن  ميتد بصاحبه من املهد إىل اللحد.
اإلسالم يرسخ يف ذهنية املتعلم، أن طلب العلم ال حتده حدود وال يقاس بكاملها فيستغرق دورة احلياة 

يف العلم والتعلم،  عاليةبسن معني، بل هو يسع حياة املرء كلها، وأن الطالب مهما ختيل أنه وصل مرتبة 

                                                             

 .152ابن خلدون" املقدمة" ص20 
 5ـ1سورة النبأ آية 21 
 .25البخاري كتاب العلم ابب من أعاد احلديث ثالاث ليفهم عنه رقم 22 
 1اتج الدين السبكي"طبقات الشافعية الكربى" حتقيق حممود الطناجي وعبد الفتاح احللو  دار إحياء الكتب العربية ج 23 
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مدعو إىل االستزادة من طلب العلم يف كل فهو ، 24"وفوق كل ذي علم عليم"فهناك من هو أعلم منه 
 .25"وقل رب زدين علما"،مراحل حياته

ترافقان اإلنسان يف رحلة حياته ال تتوقف عند سن وال  ،الرتبية والتعليم يف اإلسالم عمليتان مستمراتن    
تكتفي بقدر من املعرفة، فالعلم ال حدود له وال يقف عند حد معني واملنهج اإلسالمي يرسخ مبدأ 

وما أوتيتم من العلم إال ال قليال "إالتواضع واإلحساس ابلنقص أمام  العلم وأن رغم ما أويت منه فلم يؤتى 
د علماء الرتبية املسلمون على هذا املبدأ، ملا له من أمهية يف حتصيل العلم والدوام يف . ولقد أك 26"قليال

سنقرئك فال تنسى إال ما شاء هللا إنه يعلم اجلهر تعاىل:" هلو الطاهر بن عاشور تعليقا على قطلبه، فنجد 
وهي تفيد أتكيد حصول الفعل وخاصة إذا  ،يقول:" والسني عالمة على استقبال مدلوهلا 27"و ما خيفى

حلصوله، وإذا كان  ااقرتنت بفعل حاصل يف وقت التكلم فإهنا تقتضي أنه يستمر ويتجدد، وذلك أتكيد
من الوصااي اليت و. 28فالسني دالة على أن اإلقراء يستمر ويتجدد" "سنقرئك فال تنسى" :قوله تعاىل

وقد استدل بكثري من  ،ف عن طلبه ما دام قادرا على ذلكيقدما ابن عبد الرب لطالب العلم أال يتوق
قال:"حىت مىت حيسن ابملرء أن يتعلم فقال:  ابن انذر عن عمر بن العالءما قاله  األقوال على ذلك:

يرى ابن عقيل:  أن املسلم ال ينبغي له أن ميضي ساعة من عمره إال و هو و  .29مادام حتسن به احلياة"
ين ال حيل يل أن أضيع ساعة من عمري حىت إذا تعطل لساين عن مذاكرة ومناظرة، يعلم أو يتعلم فقال :"إ

وبصري عن مطالعة أعملت فكري يف حال راحيت، وأان مستطرح فال أهنض إال وقد خطر يل ما أسطره، 
 .30وإين ألجد من حرصي على العلم وأان يف عشر الثمانينات، أشد ما كنت أجده وأان ابن العشرين سنة"

وتيليه على هذا املبدأ  ة كما جتلت يف التجربة اإلسالمية، تؤكداإلسالمي النظرية الرتبويةكذا جند وه   
يف االستزادة منه، ومل جتعل لذلك زمنا وال وقتا حمددا،  ستمراراالالدعوة إىل التعلم مع  توأوجباألمهية 

                                                             

 76يوسف آية سورة 24 
 001طه آية سورة 25 

  25سورة اإلسراء آية 26
 5سورة األعلى آية 27 
 021ص  31ج0221تونس  الدار التونسية للنشرالطاهر بن عاشور"تفسري التحرير والتنوير"  28 
 01ص0ابن عبد الرب "جامع بيان العلم و فضله" دار الكتب العلمية بريوت دون ذكر عدد الطبعات والسنة ج29 
 0حمجوب عباس "التعليم يف كتب الرتاث" عامل الكتب احلديث األردن طنقال عن  010ص 3الذيل عل الطبقات" ج30 
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حدود أو قيود رمسية حتد من "واقرأ عن التعليم اإلسالمي يف أي عصر من العصور فلن جتد هناك أية 
 ،ويظل ينهل من العلوم واملعارف كما يشاء ،حركته، فالطالب يبدأ تعليمه عندما يريد ويف السن الذي يريد

وقد يرتك بلده إىل مكان آخر يف طلب العلم، إذ ال يفرض عليه  ،وينتقل بني حلقات العلم هنا وهناك
بل ميضي الطالب يف تعليمه بقدر  ،ينتهي منها يف سنوات معلومة  ويف مكان حمدد أنعلوم حمددة ال بد 

أو  ،ما يتمكن يف العلم، وقد أتخذ صورة هذا التمكن أن يعطيه شيخه "إجازة" يف علم أو أكثر من العلوم
 وقد جند الطالب ،إىل غري ذلك من صور التمكن يف العلم ،يصبح صاحب حلقة من احللقات التعليمية

وقد يتابع دروسه يف  ،قد وصل إىل "األستاذية" يف علم من العلوم  بينما جيلس جملس التلميذ يف علم آخر
وهكذا بدون قيود إال قيد العلم وحبه  ،املسجد مث ينتقل إىل املرصد وقد يغادر وطنه إىل مكان آخر

  .31واإلقبال عليه"
  :والتطبيقي.اقرتان العلم ابلعمل، أو اجلمع بني النظري مبدأ 

إن الغاية من مبادئ الرتبية اإلسالمية، وأهدافها إجياد الواقع التطبيقي يف احلياة اليومية، فهي        
 تعمل على ترمجة العلم إىل سلوك يومي.

فمن ترك  ،"ويقصد هبذا املبدأ الربط املناسب بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي يف العلوم         
العمل ابلعلم نسيه أو نفض منه شيء، ولذلك حض العلماء على ضرورة العمل مبقتضى العلم، فهو شرط 

 .32يف صحة العلم وقبوله عند هللا تعاىل"
ولقد حنث علماء الرتبية املسلمون هذا املبدأ وأبدعوا فيه، وعملوا على التأكيد عليه يف إجناح            

"إذا تعلمت علما من طاعة هللا، فلري عليك أثره التطبيق، : قال اإلمام مالكجد مثال: العملية التعلمية، فن
، وجند اإلمام الذهيب يؤكد أن 33ولريينك مسته وتعلم لذلك العلم الذي علمته السكينة و حللم والوقار"

وسيلة لنشر اهلدف من العلم العمل، من الوسائل املهمة يف استمرر التعلم العمل ابلعلم، ألهنا أفضل 
اليت ترتتب لنتيجة الوخيمة ل نظرا ،الرتبية احلديثةودعت إليها وتعد هذه وسيلة تربوية اهتمت هبا  ،العلوم
كالذي حيتطب احلطب فيجعل حزما ال ،  مثاال رائعا يف ذلكالذهيب يقدم  ،انفصال العلم عن العمل لىع

املقصد من االحتطاب، ويكرر العمل وبذلك يرتك  ،فيرتكها ويذهب ليحتطب أخرى ،يقدر على محلها
                                                             

 13د سعيد إمساعيل علي "أصول الرتبية اإلسالمية" م س ص  31 
 051ص 1117السنة 0دار عامل الكتب احلديث األردن طالرتبية و التعليم يف كتب الرتاث" "د عباس حمجوب 32 
ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك" حتقيق د أمحد بكري حممود القاضي أبو الفضل السبيت "33 
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"عن وهب أن عيسى عليه السالم قال للحواريني: ضعفا على املصيبة أشدكم :دون مقصده وغايته فيقول
حبا للدنيا: وعن وهب قال املؤمن خيالط ليعلم ويسكت ليسلم، ويتكلم ليفهم، وخيلو ليغنم، وعنه قرأت 

مل تعمل وال تعمل مبا علمت، فإن ذلك مثل رجل يف بعض الكتب ابن آدم ال خري يف أن تعلم ما 
 .34احتطب حطبا فحزمه حزمة فذهب حيملها فعجز عنها فضم إليها أخرى"

 أن ترك العمل يورث آفتني هلذه األمة: جالل الدين املزيييبني 
، مستندا لقوله صلى هللا عليه وسلم:" ونزوعه من الدنيا عدم العمل ابلعلم يؤدي إىل ذهاب العلم ـ0

ذاك عند ذهاب العلم قال :قلنا اي رسول هللا فكيف يذهب العلم و حنن نقرأ القرآن و نقرئه أبناءان 
إن كنت ألراك من أفقه رجل يف    ويقرؤونه أبناءهم إل يوم القيامة؟ فقال ثكلت أمك اي بن أم لبيد

 .35مبا فيهما"املدينة، أو ليست هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة واإلجنيل فال ينتفعون 
اشد الناس حسرة يوم القيامة، رجل كان له عبد : عن سفيان بن عيينة قال:" احلسرة يوم القيامةـ 1

فجاء يوم القيامة أفضل عمل منه، ورجل له مال فلم يتصدق به، فمات وورثه غريه فتصدق به، 
 .36"ورجل عامل مل ينتفع بعلمه فعليم غريه فانتفع به

شرعنا، أنه من مل يعمل مبا يعلم فال فائدة يف علمه، إمنا املقصد من العلم العمل به، ولقد تقرر يف         
من مل يعمل بعلمه مل ينفعه العلم بل يضره، و إمنا العلم بور يضعه سحنون"ويرى أثره يف حياة العامل. يقول 

ا أعمى حب الدنيا عليه ومل هللا تعاىل يف القلوب فإذا عمل به نّور هللا قلبه، و إن مل يعمل به وأحب الدني
 .37ينوره العلم"

 نتائج البحث: 
، الذي أنتجه املسلمون إضافة إىل العجز احلاصل اليوم يف إنتاج نظرية تعليمية الرتبوي اجلهل ابلرتاث*

 مما زاد يف إرابكاملسلم يتعجل يف استرياد املناهج والنظرايت الرتبوية والسياسات التعليمية،  علجت ،تربوية
 .مناهجنا الرتبوية
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املتميز  الرتبوي، بديلنا احلضاري ابلتأكيد، هي وحيا وجتربة يف النص اإلسالميكما هي النظرية الرتبوية  * ف
 جتربتنا اخلاصة. عن هذا التيه يف دروب جتارب تربوية ألمم أخرى ختتلف عن

العلم والواجب تعلمه قبل االنتقال  * تؤكد النظرية الرتبوية اإلسالمية، على مبدأ التدرج والبدء ابألهم من
 ، مع تقدمي أساسيات املعرفة اليت تنسجم وتتالءم مع منو شخصية املتعلم ،إىل علوم أخرى

*ضرورة احرتام الفوارق يف الرغبات واالستعدادات والطاقات ودرجة الفهم واالستيعاب، وهذا األمر الزم 
 ة على التلميذ واملعلم على حد سواء.معرفته ملن يتصدر للتعليم، وإن جهله مفسدة عظيم

*مراعاة أحوال املتعلمني ومستوايهتم، من أهم الواجبات اليت جيب أن ينتبه إليها املدرس، وأال يضيق صدره 
 من ذلك، ألن التفاوت قدر طبيعي بني املتعلمني. 

بناء العملية الرتبوية يف إطار العملية التعليمية، يساهم يف تقرير املعلومات، كما يساهم يف  رالتكرا *
 وتطويرها وإتقاهنا وترسيخها.

ترافقان اإلنسان يف رحلة حياته ال تتوقف عند سن وال  ،الرتبية والتعليم يف اإلسالم عمليتان مستمراتن*
واملنهج اإلسالمي يرسخ مبدأ التواضع  ،تكتفي بقدر، فالعلم ال حدود له وال يقف عند حد معني

 الفرد. لعلم رغم ما أويت منهواإلحساس ابلنقص أمام  ا
يرى أثره يف أن املقصد من العلم العمل به، و  أن علماؤان كما أكدت ذلك النظرايت الرتبوية،لقد قرر * 

 .حياة العامل
*لعل كل هذه املبادئ الرتبوية اليت أنتجها العقل املسلم، حنن يف حاجة اليوم إىل العمل هبا واستثمارها 
 للنهوض ابلتعليم يف عاملنا العريب واإلسالمي، وهي ذاهتا املبادئ اليت تقول هبا النظرايت الرتبوية احلديثة. 

 :قائمة المصادر و المراجع

 .0222السنة  0الدين" دار الفجر للرتاث القاهرة ط أبو حامد الغزايل "إحياء علوم  -0
 . 0223دار الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل السنة  ابن خلدون" املقدمة" -1

دون ذكر عدد الطبعات لبنان ابن عبد الرب"بيان العلم وفضله" دار الكتب العلمية بريوت  -3
 .والسنة

 .0237شاهني صقر القاهرة السنة الزرنوجي "تعليم املتعلم طريق التعليم" حتقيق  -1
 .0236السنة  3ط املاوردي  "أدب الدنيا والدين" حتقيق مصطفى السقا دار الفكر -5
اتج الدين السبكي"طبقات الشافعية الكربى" حتقيق حممود الطناجي وعبد الفتاح احللو  دار  -6

 .إحياء الكتب العربية
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األرانؤوط  مؤسسة الرسالة الطبعة  مشس الدين الذهيب "سري أعالم النبالء" حتقيق : شعيب -7
 .0221الثانية  السنة 

 0يوسف بن الزكي املّزي "هتذيب الكمال" حتقيق بشار معروف مؤسسة الرسالة بريوت ط -2
 .0221السنة 

حتقيق دأمحد  القاضي عياض "ترتيب املدارك و تقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك" -2
 .0267بكري حممود بريوت دار مكتبة احلياة 

ص  31ج0221تونس  الدار التونسية للنشرالطاهر بن عاشور"تفسري التحرير والتنوير"  -01
021 

 1116السنة  0" مكتبة الشروق الدولية القاهرة ط "اجلمع بني القراءتنيد طه جاب العلواين  -00
. 
 .1112حممد نور الفرادي "أفضل أساليب الرتبية احلديثة" اجلمهورية التونسية السنة  -01
 .0220السنة القرضاوي "الرسول و العلم"مؤسسة الرسالة الطبعة اخلامسةيوسف  -03
 .أبو غدة: "الرسول املعلم وأساليبه يف الرتبية والتعليم -01
 .1117السنة  0حمجوب عباس "التعليم يف كتب الرتاث" عامل الكتب احلديث األردن ط -05
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