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حضارة الإصالح في منظومتي التربية والتعليم
د .بن نعمية عبد الغفار /كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسالمية.
****

تتكفل املنظومة الرتبوية يف لك بدل بتحقيق طموحات اجملمتع وحتديد وهجاته املتباينة يف جمال
تنبٌت هممة تنش ئة ا ألجيال ويه مسؤولية ل يس هتان هبا حبال ،فا ألجيال املتعلمة
الفكر ،كام َ
شاهد ا ألمة عىل الثقافة ،ولعل ٌَها انفردت هبذه القيادة الرائدة ،فهيي هيئة حتظى بأأمهية كبرية
بل أأساس ية ،و أأن أأي شخص فتح اتصال بأأي هيئة أأخرى يفرض عليها بحثا مضنيا عن مراحل
انتمائه اإلى الهيئة التربوية كعامل ضروري للتمركز في أأي سلك اجتماعي على اختالف نوعه.
ولهذه ا ألمهية َ
فكٌر القامئون عىل شؤوهنا بإعادة النظر يف خمتلف اجلوانب اليت حتمكها،
و أأطلقوا برانمج الإصالح كقناة يتم من خاللها التحاور مع المنظومة التربوية بما يضمن تحقيق
النتائج ،والطمئنان اإلى مرتبة مقبولة ضمن المنظومات التربوية العالمية ،وللوقوف على مختلف
المعايير المتبعة في هذا الشأأن يأأتي هذا لمحاولة تحديد موقع المنظومة التربوية من قضية
الإصالح ،وتطرح اإشكالية مهمة في هذا الصدد مفادها :كيف يمكن للمنظومة التربوية أأن تتخذ
مكاان معتبرا من قضية الإصالح ،وهل يمكن لها أأن تفرض تعايشا سلميا بين مناهج التعليم،
والعلوم المنتهجة كمقررات دراس ية والتخصصات المتفرعة عن كل علم.
يمكن تلمس واقع المنظومة التربوية انطالقا من أأنه ليس سدا لفراغ الحياة أأن يُ َ
فرض التعليم
في مختلف مراحله على أأجيال متعاقبة ،ولكنه واجب ديني نلتزم به ،وضرورة حضارية تتغذى
منه العقول البشرية من أأجل تفعيلها في واقع الناس المعيش ،وإانه لنظام عالمي لم ينسلخ منه
اإل كل متخلف عن ركب الحضارة حتى وإان حالت بينهما الظروف على اختالفها ،على نحو
اس تعمار ،أأو سلطة قاهرة ،أأو فقر مدقع أأو غيرها.
ريقٌها ،وهو الشاهد ا ألساس يف تصنيفها ،واعتبارها مضن
اإن التعلمي شامة ا ألمم ُوسلٌَم ِ
مقاييس القوة والضعف في ا َل َجندَ ة العالمية ،وهو المنقذ لها من مختلف ممارسات الإقصاء
التي تتعرض لها ا ألمم في مختلف عصور الحضارات و أأزمنة التعاقب ،بل هو الكفيل بإعداد
أأمة لها ماض مجيد ،وحاضر مس تعد لدخول مغامرات حضارية وفكرية حادثة ،ومس تقبل رائد
ألي تحد تفرضه التكنولوجيات المحتملة ،أأو التطورات في مختلف المجالت.
ليس بعيدا أأن تُعير قضية النهوض الحضاري للتعليم حساب ذا قيمة ،فالقضية شمولية عامة،
والتعليم ل يحقق خطوات مباركة اإل بتضافر جهود ش تى ،فهو مشروع كلي جماعي ولكل
ٍ
مكلف مسؤولية ملقاة على عاتقه ،تشكل حجر عثرة في طريق التعليم اإذا نقص منها شيء،
وليست هذه دعوى اإلى المثالية التعليمية فهو أأمر صعب بمكان ،بقدر ما هو سعي لتحقيق
تعليم متكامل أأقل ما يقال عنه أأنه تعليم تنموي وفكري وثقافي ،يضمن الكفاية الجتماعية من
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حيث توفير الإطارات ،والكفاية القتصادية من حيث تكوين اليد العاملة الماهرة ،والعدالة
الجتماعية من حيث ديمقراطية التعليم والثقافة1.
وبلتالي ضمان مس توى تعليمي عالي وعصري يتماشى مع التطورات الحديثة ،وظهر من
خالل الواقع اس تجابة كبيرة اإذا اعتمد التجديد في المنظومة التربوية وعلى مختلف
المس توايت ،تحت غطاء الإصالح .الذي شغل حيزا كبيرا في مختلف المجالت ،واتخذ
أأنماطا عديدة ومختلفة تسعى جميعها لتحقيق أأكبر قدر ممكن منه ،وبت أأكيدا جمود الفكر
الإنساني من دونه ،وإال فاإنه أأحد رموز الحضارة الإنسانية في العصر الحديث ،و ألجله
تأأسست مدارس بأأكملها واتخذت كل واحدة منها منهجا مس تقال ،به ت ِ
ُجسدُ مفهوم الإصالح
وتطبق وقائعه ،و ِتمثٌ ُن نتاجئه ،وفق قواعد وأأساس يات ُُيسب أأهنا جتين مثارا يف هذا الصدد
ول ُمعتبر اإل بدليل.
مفهوم اإصالح المنظومة التربوية:
يرد تعريف الإصالح من وجه عام على أأنه" :تغيير كلي للمؤسسة التعليمية فهو يحدد لها أأهادفا
جديدة مع المحافظة على بنيتها التحتية وتركيبتها البشرية2".
والتغيير الكلي قد يكون ايإحداث اإضافات جزئية في نظام التعليم ،سواء في هيكل التعليم
مثل زايدة أأو اإنقاص س نة في اإحدى مراحل التعليم أأو تغيير نظام التشعيب اإلى علمي و أأدبيي
ورايضيات في المرحلة الثانوية ،أأو في مضامين المناهج مثل اإضافة أأو حذف بعض
المقررات ،وإادخال بعض المفاهيم الجديدة في بعض المقررات ،أأو في تقديم خدمات التعليم
في المدرسة ،مثل العناية بلنشاط المدرسي رايض ًيا كان أأو اجتماع ًيا أأو ثقاف ًيا ،أأو تطوير
الكتب المقررة ونحوها .وقد يكون الإصالح موجهًا اإلى الإجراءات ،مثل نظام اليوم الكامل
في بعض الدول ونظام الفصلين الدراس يين ،والساعات المعتمدة ونحوها.
يظهر من خالل هذا البيان صعوبة تحقيق محتوى الإصالح ،اإذ يتطلب من دون شك تدخل
الدولة بشكل أأو بأأخر ،من خالل اعتماد س ياسة "التخطيط التعليمي أأو التربوي وهي العملية
املتصةل اليت يمت عن طريقها تمنية املوارد البرشية مبا ي ُ َم ِكٌن لك فرد من تمنية قدراته اإىل أأقىص
درجة ممكنة ،ومن الإسهام بكل فعالية في تقديم النواحي القتصادية والثقافية والجتماعية،
وفق أأهداف محددة ،وفي اإطار الس ياسة العامة للدولة3".
 -1تركي رابح ،مبادئ التخطيط التربوي ،ديوان المطبوعات الجامعية .2891 ،ص  ،03ويعتبر صاحب الكتاب هذه المظاهر الثالثة أأهدافا للتعليم في
كل مجتمع.
 -2الوثيقة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي La refonte de l’enseignement supérieur ،المطبعة الرسمية شارع برك ،الجزائرر،
.2892
 -3تركي رابح ،مبادئ التخطيط التربوي ،ديوان المطبوعات الجامعية .2891 ،ص 29
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ويبدو واضحا عالقة التخطيط التربوي بلتخطيط الشامل للدولة ،الذي يسعى اإلى تحقيق
التنمية في جميع المحالت ،أأولى العتبارات التي تُحسب في برانمج الإصالح" ،اإذ تس تمد
التربية والتعليم أأهدافهما من أأهداف الدولة التي تحددها الخطة العامة ،كما يجب أأن يتالئما
مع الس ياسة العامة من حيث كفاية ا ألشخاص ل ألعمال التي يتم اإعدادهم لها ،فأأساس
التخطيط التربوي هو تصوير المس تقبل بلصورة التي تطلع اإليه الدولة"1ولعل هذه القاعدة هي
النتيجة التي يجب أأن يصل اإليها الإصالح ،وقبل أأن نتغنى بشعار المواكبة العصرية ،يجب
العمل على عقلنة هذه المواكبة من خالل اس تغالل نتائجها للصالح العام ،في توفير الكفاءة
الداخلية لنظام التعليم ،ثم تحقيق التنمية الوطنية.
من جانب أخر تسري هذه العقلنة من خالل التوفيق بين العلوم أأو المواد العلمية وبين وسائل
ومناهج التعليم ،أأي أأن الإصالح يجب أأن يشمل الجانبين معا ،اإذ نالحظ على مس توى
التجربة الجزائرية تكثيف الجهود على مس توى المادة الدراس ية أأو العلمية من حيث تطوير
المقررات الدراس ية وتغييرها وإاحداث تعديالت مختلفة ،في حين يُه ِم ُل الجانب التعليمي
المتعلق بكل ما له اتصال بلمحيط التعليمي ،كا ألس تاذ ،والطالب ،والإدارة ،والمكتبة،
والتقييم ،والإبداع ،وغيرها ،وإاذا وقفنا على المفهوم التقليدي للمنهاج التربوي الذي يعرف ب"
مجموع المعلومات والحقائق والمفاهيم وا ألفكار التي يدرسها الطلبة في صورة مواد دراس ية،
اصطلح على تسميتها بلمقررات الدراس ية" 2ينتابنا الإحساس بجفاف هذا المفهوم وعدم
فاعليته وحركيته ،ول نكاد نأأمل في العملية التنموية المنشودة ،مما يحيلنا اإلى المفهوم الحديث
الذي يليق ببرامج الإصالح وهو ":مجموع الخبرات التربوية الجتماعية والثقافية والرايضية
والفنية والعلمية ،التي تخططها المدرسة وتهيئها لطلبتها ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أأو
خارجها بهدف اإكسابهم أأنماطا من السلوك ،أأو تعديل أأو تغيير أأنماط أأخرى من السلوك نحو
التجاه المرغوب ،ومن خالل ممارس تهم لجميع ا ألنشطة الالزمة والمصاحبة لتعلم تلك الخبرات
تساعدهم في اإتمام نموهم" 3ويظهر الفرق جليا بين المفهومين اإذ يبدو المفهوم الثاني أأكثر
مالئمة للواقع ،ومواكبة لمتطلباته ،من حيث " مرونته وتركيزه على الكيف ،واهتمامه بطريقة
تفكري الطالب وهماراته ،تشرتك فيه مجيع القوى العامةل مبا فهيا ا ألرسة ،يُعدَ ٌل حسب
احتياجات الطالب وظروفه ،مصادره متعددة ومواده الدراس ية متكاملة ،للمتعلم فيه دور
اإيجابيي يحكم عليه بحسب تحقيقه ل ألهداف ،وتهيأأ له الحياة المدرس ية جوا مناس با ،وللمعلم
فيه دور أأيضا حين يحكم بمدى مساعدته للطلبة في تحقيق النمو المتكامل ،يتعامل مع
 -1المرجع السابق ،ص .12
 -2المرجع نفسه ،ص .12
 -3المرجع السابق ،ص  18ر .03
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الطالب كفرد اجتماعي فاعل 1" ،ومن هذه الزاوية تكاد تكون التجربة الجزائرية عقيمة جدا
في هذا الإطار ،بسبب عدم تجس يد هذه المفاهيم على أأرض الواقع ،حتى وإان حدث تغيير
يف املنظومة الرتبوية فاهامتمه بلمك عىل حساب الكيف أأمر ظاهر ِيبٌن،
الخطوط العريضة ل إالصالح:
اتضح مما س بق عالقة اإصالح التعليم بلتخطيط الشامل للدولة ،ومرد هذا كله اإلى القائمين
الفاعلين ،ومنه يمكن القول أأن عملية النهوض بلتنمية الوطنية يكون "بتكوين أأكبر قدر ممكن
من الإطارات المؤهلة وبأأقل تكلفة ممكنة"2
اإصالح العلوم أأو المقررات الدراس ية في المنظومة التربوية الجزائرية
اإذا أأرادت المنظومة التربوية أأن يكتب لها النجاح فيجب اتقاء العتمراد علرى الكرم ،ول يمكرن
ل إالصالح أأن يحقق خطواته المنشودة من دون مراعاة الطاقرة البشررية المحردودة لزامرا ،ثرم اإن
كل يُذكر ،ول يقتصر اإصرالح العلروم ا المرادة
تكديس المقرر الدراسي بلمادة العلمية ل يأأ ِت بأ ُ ٍ
الدراس ية) في تغيير مضمونها فحسب ،بل في تتبرع مراحلهرا فري جميرع المسر توايت التعليميرة،
فمادة اللغة العربية مثال في الس نة الثالثة من التعلريم الإبتردائي تعتمرد فري مقررر الإصرالح علرى
أأربعة نقاط أأساس ية وهي :اس تقبال المتعلم لخطاب شرفوي وإادراك مدلولره ،اسر تقباله لخطراب
كتابيي وإادراك مدلولره ،تحريرر خطراب شرفوي وإادراك مدلولره ،تحريرر خطراب كترابيي وإادراك
مدلوله" وهي مراحل اإذا تمكَّن التلميذ من تحقيقها فهو اإنجاز عظريم ،لكننرا اإذا َّاطلعنرا علرى مرا
يوحي به الإصالح في مادة اللغة العربية كرذلك فري السر نة الثالثرة مرن التعلريم المتوسرط نجرده
يؤكد على أأن التلميذ مطالب بإتقان تقنيات التعبير الكتابيي والشفوي على حرد سرواء ،والفرارق
بين المس تويين أأربعرة سر نوات لرم يتعرد فيهرا المتمدرسرون نطراق التعبيرر ،وهرذه أأزمرة حقيقيرة
تالحقنا حتى في مس توى الس نة ا ألولى من التعلريم الثرانوي ،ولعرل التركيرز علرى هرذا الجانرب
كان بسبب ضعف المس توى القرائي للمتعلمرين بعتبرار القرراءة هري المردخل ا ألسراس للتعبيرر
شفواي كان أأم كتابيا ،والغرض ا ألساس مرن كرل هرذا هرو ترويرد اللسران علرى النطرق السرليم
للكلمات ،ول يتأأتى هذا اإل بلقراءة ،التي كان ينبغي تركيز الجهود في اإعطائهرا قردر معتبرر فري
الس نوات ا ألولى مرن التعلريم ،فري حرين نجردها ل تحظرى اإل بسراعة واحردة فري ا ألسر بوع فري
الس نة المتحدث عنها ،وهذا ما ينبه اإلى وضعية التعبير والإنشاء في المنظومرة التربويرة ،اإذ أأن
ضعف المس توى اللغوي يصاحب الطلبة حترى فري المسر توى الجرامعي ،يضراف اإلرى ذلرك أأن
نس بة كبيرة مرن التالميرذ الوافردين مرن التعلريم البتردائي ،حرين يلجرون السرلك الإعردادي ،ل
يفهمون بلفعل ما يقر أأون ،ونس بة أأخررى ل يسر تهان بهرا مرنهم ،ل يعرفرون القرراءة اإجمرال ،مرع
 -1خالدي مسعودة ،التعليم العالي في الجزائر بين الضرورايت وحتميات الحادثة ،دراسة ميدانية في جامعة تيارت ،رسالة ماجس تير.1331 ،1332 ،
 -2موقع اإلكتروني يهتم بلمنظومة التربوية الجزائرية.
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العلم أأن القراءة والكتابة تبقى بلنس بة للتعليمين البتردائي والإعردادي مرن ا ألهرداف والمطرامح
ا ألساس ية التي ينبغي التركيز عليها.
يقول الدكتور محمد صاري متحداث عرن اللغرة العربيرة فري الجامعرة الجزائريرة" :علرى الررغم مرن
الكم الهائل من المواد التي يتلقاها طالب قسم اللغة العربية وأدابها خالل الس نوات ا ألربعرة مرن
التكوين ،فاإن مس توى خريجي هذه ا ألقسام ل يعكرس حجرم المجهرودات المبذولرة .فالطالرب
المسجل في هذا الفرع يمضي في الطريق التعليمي اإلرى أخرر الشروط ،ثرم يتخررج مرن الجامعرة
أأميا أأكاديميا أأو ش به متعلم ،يعجز عن القراءة الجهرية المعبرة ،وعن كتابة مقال علمري أأو أأدبريي
أأو خطاب وظيفي بلغة عربية سرليمة مرن اللحرن وا ألخطراء الفاحشرة .فمعارفره اللغويرة ،وكيفيرة
اس تعماله للفصحى مشافهة وتحريرا ل تدل على شهاداتهم الجامعية"1.
من جهة اثنية فاإن مطالبة المتعلم بلوقوف عند حد اإدراك محتروى الرنص أأمرر محمرود ،ولكنره
يكون أأكثر فاعلية لو سرلكنا مبرد أأ التردرج الرذي يعتمرد علرى عمليرات تلقرين القرراءة بلتردرج،
بحيث نكتفي مثال في نهاية السلك البتدائي ا ألول بفك رموز الحروف بطريقرة سرليمة ،بعردها
نرتقي بلمتعلم اإلى القراءة العادية التي تتم دون مجهود والتي يمكنها أأن تكون معبررة .وفري نهايرة
التمدرس بلإعدادي ،يمكن أأن ننتظر من المتعلم السهولة فري القرراءة والفهرم الكامرل للمقرروء،
وفي المراحل المتقدمة من التعليم يمكن أأن نعمل علرى توجيره التالميرذ اإلرى القرراءة لسر تخراج
المقاطع ا ألساس ية لكل فقررة علرى حردة ،وبلترالي التوصرل بسررعة اإلرى التعررف علرى مقرال أأو
أأجزاء من كتاب مع اإدراك محتواه ا ألساسي أأو حتى تفاصيله .وبلتالي التوصل اإلى معرفة كافيرة
تسمح بعرض المقروء وتحليله واس تغالله دون تحريفه .كما أأن القراءة الصامتة مثال ،يمكنهرا أأن
تكون تهييئا للقراءة الجهرية ،ويمكنها أأن تكون كذلك وس يلة انجعة لجعل القرراءة "شخصرية"
ألنها متحررة من الضغط والإكراه النفسي الذي تخضع له القراءة الجهرية"2وهذا مس توى يضرمن
عالقة المتعلم بجميع المواد كما تشير بعض المواثيق التربوية أأن" :تنمية مهرارات الفهرم والتعبيرر
بللغة العربية ضروري لتعلم مختلف المواد 3ويعكس عالقتره بلبيئرة والمحريط الجتمراعي أأيضرا
ألن القراءة والتعبير عمليتران اجتماعيتران وهمرا أأداة التواصرل ،وعوامرل لبنراء الشخصرية بكرل
اتجاهاتها ،الإسالمية والقومية معا.
اإذا انتقلنا اإلى مس توى أأكثر عمقا وهو ميدان الجامعرة ل يختلرف ا ألمرر كثيررا فري عردم تروازن
المقررات الدراس ية مع واقع العصر ،فتخصص العلوم الإسالمية مثال لم يفكر القائمون عليه فري
 -1محمد صاري ،التقويم وأأثره في تحسين أأداء ا ألس تاذ الجامعي ،ص .1
 -2ديداكتيك التعبير ،تقنيات ومناهج ،محمد أأولحاج ،السلسلة البيداغوجية عدد  ،21دار الثقافة البيضاء ،1332،ص .0
 -3يرد هذا كثيرا في الميثاق المغربيي.
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تدريسه وفق قواعد التجديد في العلوم الإسالمية التي يدعو لها الكثير من الدعاة والباحثين لهرم
بع واسع يف التجربة الإسالمية ،كأصول الفقه ،والفقه انطالقرا مرن أأ َنٌ املعرفرة الإسرالمية يه
معرفة متطورة ،عمال بقاعدة صالح الشريعة الإسالمية لكل زمران ومكران ،مرع الحترراس فري
هذه الدعاوى مرن المسراس ب ألصرول ،ويمكرن فري هرذا الإطرار فرتح مجرال لنتهراج س ياسرة
التاكمل بني املرواد ،ولعرلٌَ بردايهتا مرن جتسر يد نظرام ل م د يف اجلامعرة اجلزائريرة ا ي اعمترد
طريقة جمع المواد المتقاربة تحت وحدة دراس ية واحردة ،وهرذا يفيرد فري تنظريم أأفكرار المرتعلم
وتصنيف المواد في الخانة الالئقة بها.
ومن المؤسف في الجامعة الجزائرية أأن نفتقد على ا ألقل في العلوم الإنسرانية اإلرى مرادة رئيسر ية
جدا خاصة في التخصصين المرذكورين أنفرا ر علرم المكتبرات و التراريخ والحضرارة الإسرالمية ر
وحررا ا ألدب العررريب ويه مررادة تتعلررق بلطوطررات العربيررة وخدمررة الررتاث أأ َيٌا مررا نررت
تسميتها ،اإل ما نجده في بعض مخابر البحث1التي حملت على عاتقها هذه المسؤولية.
ومن جهة أأخرى ل يمكننا أأن نتصور فقر تخصرص علرم المكتبرات مرن مقرررات دراسر ية تهرتم
بلمعلومة ولتُسمى اإن أأردان ب "تقنيات المعلوماتيرة "2أأو "حمايرة المعلومرة" مرن القرصرنة التري
تتعرض لها في كل دقيقة ،وهذا أأفضل ما يتماشى مرع بررامج الإصرالح فري عمليرة توازنيرة برين
تحدايت القرصنة و أأبجدايت الحماية،وهذه دعوى اإلى تجديد المحتوايت الدراسر ية التري بترت
ل تتجاوب مع الواقع ،وإاذا أأشران في ما س بق اإلرى نظرام الوحردات الدراسر ية التري تجمرع مرواد
متقاربة في المادة العلمية ،فينبغي التنويه بلمحاولة الجزائرية في المس توى الثانوي حين جمعرت
ا ألدب والفلسررفة فرري شررعبة واحرردة ،وهرري مبررادرة محمررودة لكننررا لررو تصررفحنا محترروى المقرررر
الدراسي في ا ألدب العربيي وجدانه بكل محاولته ل يسر تجيب للوحردة العربيرة التري يردعو لهرا
الكثيرين ،ذلك أأنه مقسم في اإجماله اإلى وحدتين أأساس يتين 32 :ر وحدة متعلقة بلردين تشرمل
اللغررة العربيررة قبررل الإسررالم ،روايررة الشررعر الجرراهلي ،قيمررة المراكررز ا ألدبيررة ،النثررر الجرراهلي،
الخطررب ،الحكررم الشررعبية ،ظهررور الإسررالم ،أأثررره فرري الشررعر ،الشررعر الس ياسرري ،الشررعر
الجتمرراعي 31 ،ر وحرردة متعلقررة بلنصرروص وا ألدبء :وتشررمل الشررعراء كررامرئ القرريس فرري
الوصف ،وعنترة في الفخر ،وزهير فري الحكرم ،ا ألخطرل فري الس ياسرة ،وجريرر فري المردح،
أأمثلة من أأخالق الإسالم كالخنساء في الراثء ،وحسان في المردح .وكرذا نمرط الرسرائل كعبرد
الحميد الكاتب،

 -1مثل مخبر مخطوطات الحضارة الإسالمية في شمال اإفريقيا كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسالمية ر جامعرة وهرران  ،تحرت اإشرراف ا ألسر تاذ
الدكتور عبد المجيد بن نعمية .وهناك دعوة اإلى ضرورة اإدراج هذه المادة في مقررات التدريس على مس توى تخصص علم المكتبات.
 -2التطورات الحديثة تفرض تجس يد المعلوماتية في جميع التخصصات ،وفي جميع ميادين الحياة.
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يعلق عثمان سعدي على هذا المقرر قرائال ":أأنره مملروء بلحشرو والتكرديس وتكليرف التلميرذ
أأكثر من طاقته ،و أأنه ليس من المبالغة أأن يعتبره مقررا أأقوى من منهج لس نة من س نوات كلية
الداب ا قسم اللغة العربية) لإحردى الجامعرات العربيرة المشرهورة" 1ونجرده يشرير اإلرى انتهراج
منهج خفيف يرربط برين مقررر النصروص وا ألدب ومقررر الردين علرى حرد سرواء ،كرأأن تردرس
نصوص القرأن الكريم والس نة النبوية في أأدب المجتمع والنظم الإسالمية ومكرارم ا ألخرالق فري
خانة واحدة ،وتدرس مختارات ألدبء ا ألمة العربية في ش تى أأقطارها تتصل بلوطنية أأو الجهراد
في خانة أأخرى ،وتدرس مختارات من أأدب العصور المختلفرة مثرل الحماسرة وال ُف ُت َّروة والبطولرة
في خانة مس تقلة ،وبه يمكرن الوصرول اإلرى وضرع مقررر "يبررز الردين الإسرالمي علرى أأنره ديرن
الحياة كما هو دين للعبرادات" 2هرذا الرذي أأفضرت اإليره الدراسرة تُثمنر ُه المعرايير المعتمردة فري
اختيار المحتوايت 3نذكر منها ما يلي على سبيل المثال ل الحصر:
ر صدق المحتوى :بمعنى الصحة والدقة والرتباط ب ألهداف والمواكبة مع الكتشافات العلمية
المعاصرة ،وا ألهمية للمجتمع والمتعلمين.
ر ارتباطه بلواقع الجتماعي والثقافي.
ر توازن المحتوى بين العمق والشمول ،وبين النظري والعملي التطبيقي ،وبين الأكاديمي
والمهني ،وبين احتياجات الفرد والمجتمع.
ر مراعاة المحتوى لمعارف المتعلم السابقة.
ر مراعاته لالحتياجات المس تقبلية للمتعلم.
ويكون لزاما عقب عملية الختيار أأن يخضع المحتوى لعملية ترتيب وتصنيف وفق معايير
تضمن صالبته وتماش يه مع مختلف ا ألجيال يحددها المهتمون في مجال التربية بثالثة معايير4
وهي:
معيار الس تمرار :ويقصد به العالقة الرأأس ية بين الموضوعات من الصف ا ألول ا ألساسي اإلى
الصف الثاني عشر.
معيار التكامل :ويكون بلربط بين المواد والموضوعات ،كربط التاريخ بلجغرافيا ،أأو ربط
موضوعات معينة في صف معين بلموضوعات نفسها في صفوف سابقة أأو لحقة.
معيار التوحيد :ويقصد به وضع المواد المتخصصة في وحدات معا ،وهذا الذي يدعو اإليه نظام
ل م د في الجامعة الجزائرية ،وعموما فاإن الإصالح في المقررات الدراس ية يجب أأن ل يغفل
 -1عثمان سعدي ،قضية التعريب في الجزائر ،دار الطليعة ،بيروت ،ط  ،2819 ،2ص .18
 -2المرجع نفسه ،ص .18
 -3توفيق أأحمد مرعي ،المرجع السابق ،ص .90
 -4المرجع السابق ،ص .90
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تكريس س ياسة النتماء1التي تُشعر ا ألسرة التعليمية بأأكملها بندماجها في الجماعة و أأنها صارت
جزءا مقبول مهنا وإارشاكها ي العملية الس ياس ية ،وقد أأكدت ادلراسات أأ َنٌ " ضعف الانامتء
نتيجة طبيعية في ضوء الغتراب 2الذي يحققه المناخ المدرسي والمقررات الدراس ية التي
تغذي ثقافة السمع والطاعة" 3كام أأ َنٌ بعض "املقررات ل هتمت بقضااي اجملمتع بدءا بلبيئة احمللية
للمتعلم".4
المنظومة التربوية وإاصالح التعليم:
يجب التمييز بين مصطلح "التعليم" و"التعلم" فالتعليم يخص جانب المعلم ،ويعرفه بعضهم
"بأأنه تيسير التعلم وتوجيهه ،وتمكين المتعلم منه ،وتهيئة ا ألجواء له" .أأما التعلّم فيخص التلميذ
ويعني" :التغير المس تمر – نسبيا – في الميل السلوكي ،وهو نتيجة لممارسة معززة"5.
ول حاجة لتكرار الحديث عن أأهمية التعليم كما ورد في بداية هذه الموضوع ،بقدر ما يجب
التنبيه اإلى أأن " الدول المتقدمة التي قطعت شوطا كبيرا في طريق التقدم والتطور ،قد نظرت
اإلى التعليم على أأنه أأداة من أأدوات التجديد ،أأو أأعادت النظر فيه على نحو يمكنه من أأن
يكون كذلك"6وهي دعوة تس تفيد منها الدول النامية أأو السائرة في طريق النمو ،وهي بحاجة
اإلى بذل مجهودات مضاعفة في سبيل تحقيق التعليم المرن النابع من التخطيط الشامل
للدولة ،ولهذه الفرضية ترجمة واقعية يشارك فيها المجتمع المدني بأأكمله بداية ب:
 32ر المعلم أأو ا ألس تاذ :قبل أأن يشرع المعلم في تطبيق برامج الإصالح يطالب بداية بوعي
الخطاب الإصالحي الذي يدعو اإلى تصفية النفس من كل ما يكدرها حتى يتمكن من تكوين
الجيل القادر على تحمل المسؤوليات ،وبه يكتسب الشخصية الجتماعية التي يحرص
المهتمون في مجال التربية بتعريفها ب" الشخصية القادرة على ترجمة الطاقة العقلية اإلى طاقة
نفس ية تتفق ودورها مع المجتمع ،وهي الشخصية الكامنة وراء التطور الجتماعي
والقتصادي" 7وهي مرتبة عالية المس توى ،الوصول اإليها هي مسؤولية الدولة بلدرجة ا ألولى،
والتي مع ا ألسف تعتبر التعليم قطاع غير منتج ،زايدة على عدم التكفل ب ألسرة التعليمية على
الوجه الذي يمكنها من تكوين الشخصية الجتماعية الفاعلة في المجتمع والقتصاد،

 -1أأغلب التعاريف الواردة فيه توحي بلنتساب اإلى جماعة معينة.
 -2يقصد به اإحساس المتعلم بكونه غريبا عن وطنه.
 -3لطيفة اإبراهيم خضر ،المرجع السابق ،ص .211
 -4المرجع نفسه ،ص .219
 -5دوقالس براون ،أأسس تعلم اللغة وتعليمها ،ترجمة عبده الراجحي و علي أأحمد شعبان ،دار النهضة العربية ،بيروت  ،2881ص .11-12
 -6ديوان المطبوعات الجامعية ،مبادئ التخطيط التربوي ،ص .10
 -7لطيفة اإبراهيم خضر ،دور التعليم في تعزيز النتماء ،عالم الكتب ،ط& ،1333 ،ص .222
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من هنا ننطلق في البحث عن ا ألدوار الحضارية للمعلم الذي ينبغي النظر اإليها من زوااي
ثالثة:1
ر ا ألدوار الأكاديمية " :وتتمثل في وظيفة المعلم وما تتطلبه من تكوين معرفي وعقلي ومنهجي
وسلوكي ،ومن خبرات ومهارات في طرائق التدريس وإادارة القسم والدرس والمحاضرة،
و أأوضاع المتعلمين الجتماعية والنفس ية.
ر ا ألدوار الجتماعية :وتشمل مشاركة المعلم في الفعاليات الجتماعية المختلفة ،واس تفادته من
وسائل التصال الحديثة للمساهمة في خدمة قضااي المجتمع ،وعمله على وضع شخصيته محل
القدوة في سلوكياته ودوره الجتماعي ،وقد تأأكد أأ َّن تكوين المعلم هو تكوين اإسالمي محض
وهو الدين الوحيد الذي ه َذب سلوكيات الإنسان من جميع جوانبها.
ر ا ألدوار الحضارية :ويكون فيها المعلم انقال لقيم الحضارة من خالل مبادئه وتعلمه
وشخصيته وسلوكياته وثقافته ،وقد تتعدى مهمته الإطار التعليمي اإلى الإطار الخارجي في
المجتمع ،ويكون فيه من جانب أخر اإنساان رساليا ،يعمل من أأجل أأداء الدور الإنساني
والرسالة الحضارية الكبرى ،اإذ يكون مفيدا لكل من احتاج اإليه.
 31ر المتعلم :وهو المحور ا ألول والهدف ا ألخير من مجمل العملية التعليمية التربوية ،لذلك
ترصد الدولة لصالحه مصاريفا ضخمة في انتظار عائدات التكوين المتمثلة في " تكوين عقله،
وجسمه ،وخلقه ،وروحه ،ومعارفه ،ومهاراته ،واتجاهاته ،وسلوكه" 2وتحقيق الحد ا ألدنى من
هذه المقومات ليس ب ألمر السهل فضال عن تحقيق أأغلبها أأو كلها ،وللمتعلم حق المشاركة في
تكوين الدور الحضاري ل ألسرة التعليمية " ،وما يالحظ في الدول المتقدمة أأن المتعلمين
أأصبح لهم دورا أأساس يا في تحديد مدى فاعلية المؤسسات التعليمية وكفاءتها وقدرتها"،3
والحق أأن محيط المتعلم مسؤول بلدرجة ا ألولى عن المراحل التي تس بق التعليم ،في عملية
التهيئة لس تقبال المعرفة أأو ببساطة اس تقبال الجديد مما يجهله المتعلم ،وهذا ما يعينه في
المس تقبل على ربط العالقة بينه وبين المادة التعليمية وهي مرحلة مهمة في نجاح التعليم،
ويحرص المهتمون على تسميته "بلسلوك المدخلي وهو يشير اإلى كل ما س بق للمتعلم أأن
تعلمه ،وقدراته العقلية ،وتطوره ،وبعض المحددات الجتماعية والثقافية لقدرته على التعلم"4
ول شك أأن هذا كفيل برعاية المهارات التي تنمو من البداايت ا ألولى اإلى أأن يكون عنصرا
فاعال وفعال.
 -1تركي رابح ،المرجع السابق ،ص .221
 -2عبد العزيز برغوث ،المرجع السابق ،ص .21
 -3توفيق أأحمد مرعي ،المرجع السابق ،ص .112
 -4محمد سالمة محمد غباري ،الخدمة الجتماعية المدرس ية ،المكتب الجامعي الحديث ،مصر ،2898 ،ص .291
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المؤسسة التعليمية:
تعنى المؤسسة التعليمية بدور كبير في تطبيق الإصالح فهيي المناخ الذي يسمح
بتجس يد المعطيات وانتظار النتائج ،وهي المجتمع المدرسي البيئة المسؤولة عن تكوين الجيل
المنشود ،ولعل من أأجل مهامها في مجال الإصالح تكريس مبد أأ الجماعة المدرس ية ،وهي "
مجموعة من الطالب لهم ميول مشتركة وهواايت واحدة ويشتركون معا في نشاط معين يهدف
اإلى اإش باع هذه الميول" 1ول ينبغي أأن تنسحب لفظة الهواية والميل اإلى الجانب السلبيي ،اإنما
يجب توظيفها في الحقل الذي يضمن انتساب هذه الجماعة في ما بعد اإلى تخصص واحد
بحسب الرغبة الشخصية ،ل عن طريق التوجيه المفروض مهما كانت دواعيه وأأس بابه ،وعلى
المؤسسة التعليمية أأن ترعى هذه الجماعة من خالل التصنيف والمتابعة المس تمرة في جميع
المراحل الدراس ية اإلى أأن يصلوا اإلى المرحلة الجامعية ،مما يسهل عمليا اختيار تخصص
مرغوب والنتساب اإليه بكل قناعة ،وهذا سبيل مساهمة هذه الجماعة على مس توايت عليا
في العملية التنموية المنشودة من وراء اإصالح التعليم ،ألن ا ألمة التي تضع لنفسها خطة
للتنمية الشاملة ل تس تطيع أأن تهمل أأو تتغافل عن اإعداد العناصر البشرية الالزمة ،المتناس بة
مع حاجات التنمية بحيث يعطى العمل في كل مهنة اإلى من يصلح له فقط ،وكذا العمل على
التوفيق بين رغبات ا ألفراد في التعليم الذي يميلون اإليه ،وبين احتياجات المجتمع"2.
من قضااي الإصالح في التعليم:
 32ر اإصالح التعليم والعولمة:
العولمة ظاهرة غير مس تقرة على مدلول موحد فهيي تختلف بختالف التصورات،
ويمكن تقريب المدلول من خالل النظر في مختلف تعاريف ومميزات الظاهرة نذكر منها:
انفتاح مجالت الثقافات البشرية على بعضها البعض ،تداول ا ألفكار عالميا وتسارع انتقال
المعلومات وزايدة حركة التصال ،نقل القيم الحياتية بصورة متسارعة،،،ول شك أأن لهذه
الظاهرة انعكاساتها على التعليم" ،و أأول عمل ينبغي القيام به من أأجل الس تفادة من العولمة هو
تفعيل التعليم حضاراي أأي البحث في الرسالة الحضارية الكبرى للتعليم ل من أأجل تخريج
المعلمين والمهنيين الذين نحتاج اإليهم في المجتمع ولكن بصورة أأساس ية من أأجل تشكيل
الثقافة والشخصية الحضارية القادرة على فهم التحولت العالمية الكبرى"3.
 31ر اإصالح التعليم والتعريب:

 -2ديوان المطبوعات الجامعية ،المرجع السابق ،ص .19
 -3عبد العزيز برغوث ،طبائع العولمة وضرورة الحوار الحضاري  ،كواللمبور ،ط ،1330 ،2ص  13وما بعدها.
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حتسن الإشارة اإىل أأ َنٌ اجلزائر ل ختتلف عن ادلول العربية ا ألخرى اليت عانت من
الس تعمار في انتشار لغة المحتل ،وكونها اللغة السائدة ،وعند الس تقالل "كانت ا ألغلبية
الساحقة من الشعب الجزائري تتحرق شوقا اإلى لغتها ،وتتمنى أأن تراها تحل محل الفرنس ية
بعتبارها لغة وجودها في الجزائر غير شرعي ،فهيي لغة المحتل فرضها على الجزائريين
بلقوة" ،1سعيا منه لطمس معالم الشخصية الجزائرية الإسالمية العربية ،وهذا ما جعل
اجلزائريني يثورون ضد هذه النية ،و َمت ٌٌَ اإدراج اللغة العربية يف التعلمي يف س نة الاس تقالل
ا ،)2811وإاذا لحظنا الجهود المبذولة في هذا الشأأن نجده ل زال بحاجة اإلى تضعيف
الجهود ،فالمصطلح تطور بتطور الزمن " حيث اتخذ مفهوما عصراي على عالقة وطيدة
بلقضااي التراثية والفكرية والتواصلية والمعرفية ،واس تهدف العمل الصطالحي بتعميم اللغة
واس تخدامها في جميع ميادين المعرفة البشرية ،وانتقل من المفهوم اللفظي اإلى المفهوم الفكري
الذي يحمل صنعة اإنسانية تعنى بلفرد العربيي و أأصالة فكره وشخصيته" 2ول ينبغي بأأي حال
من ا ألحوال غض الطرف عن اللغات الحية والعالمية ا ألخرى كالإنجليزية التي فرضت نفسها
في عالم المعلوماتية فرضا يوجب تعلمها لضمان التماشي مع واقع التطورات ،والحق أأن اللغة
العربية تعاني أأزمة حقيقية مع برانمج الإصالح ،ول ينبغي النظر اإلى التعريب من منطق
المؤسسة التعليمية فحسب ،بل من منظور اإسالمي وشرعي أأصال فهيي لغة القرأن الكريم
وهي تساهم بشكل أأكبر في بناء الشخصية الإسالمية.
أأخيرا يمكن الإشارة اإلى أأن اإصالح التعليم هو في ا ألصل عملية تنموية تدخل ضمن التخطيط
الشامل للدولة و أأن متابعة خطواته بين مختلف القطاعات يسهل تحقيق نتائجه ،وتنبغي
الإشارة اإلى أأن التعليم في الجزائر على رغم الصعوبت التي يواجهها اإل أأ َّن له مميزات
ومؤهالت تجعله أأكثر مرونة وهي بحاجة اإلى رعاية خاصة كمجانية التعليم ،كما أأن ضمان
العملية الإصالحية يوجب على الدولة اإشراك المؤسسة التعليمية في القرار الس ياسي والتكفل
بها في الجانب الجتماعي ،و أأن انتهاج س ياسة اس تهالكية التعليم وعدم اإنتاجيته يُجمد كل نية
حس نة لتقدمي أأقل ما ميكن من املسؤولية يف اإطار التعلمي ،و أأ َنٌ النظر اإىل الإنتاج مبنطق
ثمن الفاعلية الحقيقية للمؤسسة التعليمية ،ويجسد معاني التعايش السلمي
ا ألفكار والمعارف يُ ُ
بين الدولة وبين أأفراد شعبها.
الفهارس:
ر تركي رابح ،مبادئ التخطيط التربوي ،ديوان المطبوعات الجامعية .2891 ،ص  ،03ويعتبر صاحب الكتاب هذه المظاهر الثالثة أأهدافا للتعليم
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