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 .1مقدمة :

تنطلق العملية التعليمية بالمؤسسات التربوية ،بشكل مباشر أو غير مباشر كلي أو

جزئي ،على مجموعة من األهداف التعليمية المتداخلة والمكملة لبعضها البعض تغطي
جوانب متعددة من شخصية المتعلم ،فهي ال تقتصر على البنية المعرفية (العقلية) ،والجوانب
النفس حركية المهارية ،بل تتعدى ذلك إلى الجوانب الوجدانية أكثر الجوانب إهماال؛ لتشمل

القيم واالتجاهات والمشاعر والميول( ،العثوم ،2008 ،ص )44لبناء نسق الشخصية للمتعلم
في المجاالت البيئية ،بهدف تنمية المعلومات واالتجاهات وغرس القيم ،بمساعدة المتعلمين
على فهم بيئتهم بكل جوانبها ،والتعرف على مقوماتها وخصائصها المعقدة ،نتيجة للتفاعل
بين عناصرها المتعددة ،والعمل على تنمية االتجاهات وغرس القيم البيئية ،وتحسسيهم بدور
البيئة وعالقتها المباشرة بتخطيط وتنفيذ وتسيير المشروعات التنموية ،وكيفية المحافظة على

الطبيعة واستثمار مواردها ،و تنمية روح التعاون والمسؤولية بين األفراد والجماعات ،في
تحديد المشكالت البيئية والتفكير في الحلول المالئمة لها ،الكتسابهم المهارات والخبرات
األساسية التي تجعلهم إيجابيين بالتعامل مع بيئتهم ،وتختلف وسائل تحقيق هذه األهداف في

مدارس التعليم من مجتمع إلى آخر ،حسب مكانة البيئية في المنهج المدرسي (المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،1988 ،ص.)157
حيث يختلف مضمون المجاالت البيئية ،من مرحلة تعليمية ألخرى ،ويندرج وفقا
للفئة العمرية المستهدفة ولخصائص المتعلمين ،التي تعتبر من أهم العوامل التي تقرر فاعلية
التعليم ،وذلك كون المتعلمين يختلفون عن بعضهم البعض في مستوى قدراتهم النفسية،

وقيمهم واتجاهاتهم وميولهم وسم اتهم الشخصية ،لذلك على واضعي التصاميم التعليمية أن
ينتبهوا نحو ما يسمى بنماذج المقرر ،والتي يستطيع فيها المتعلمين أن يتابعوا بجدية ونشاط
الكثير من تعلمهم ،وفي سرعة سيرهم وتقدمهم ضمن برامجهم الخاصة .كما أنه من المفضل
أن يشارك هؤالء المتعلمين في اختيارهم تجارب وخبرات تعلمهم ،والمواد التعليمة التي سوف

يدرسونها (منسي ،2000 ،ص .)21وعليه فقد وضعت و ازرة تهيئة اإلقليم وو ازرة التربية

الوطنية في الجزائر ،مجموعة من البنى واألهداف الوجدانية بمستوياتها في المجاالت البيئية
في مرحلة التعليم المتوسط ميدان هذه الدراسة ،حيث تجسدت في إدراك كلي وشامل ألبعاد
ومفاهيم البيئة الطبيعة واإليكولوجية والفيزيائية والجمالية و االجتماعية ...و التحكم في
364

مكانة األهداف التعليمية الوجدانية للمجال البيئي في محتوى كتب الجغرافيا

العناصر البيئية وتوظيفها في البيئة المحلية ،إلى جانب اإلطالع على المشاكل البيئية
المطروحة على المستوى كوكب األرض.
ولهذا تسعى إشكالية هذه الدراسة للوقوف على طريقة تنظيم وترتيبات األهداف
التعليمية الوجدانية ،أو ما يسمى منطلقات الحاجة لخصائص التلميذ الوجدانية ،التي تظهر

ضمن مفاهيم المجاالت البيئية؛ في كتب الجغرافيا من التعليم المتوسط ،مما يؤدي إلى خلل
أو تكامل وظيفي في بناء شخصية التلميذ ،وبالتالي في نسق توقعات أدواره ،ومنه يمكن
صياغة الفرضية العامة كما يلي:
يوجد خلل وظيفي في مكانة األهداف التعليمية الوجدانية في محتوى كتب الجغرافيا لمرحلة
التعليم المتوسط بالجزائر .وانطالقا من هذه الفرضية تصاغ مجموعة من الفرضيات الفرعية

التالية:
 يوجد خلل وظيفي في ترتيب األهداف التعليمية الوجدانية ،في محتوى كتب الجغرافيالمرحلة التعليم المتوسط بالجزائر
 تؤدي األهداف التعليمية الوجدانية إلى خلل وظيفي في بناء شخصية التلميذ في المجاالتالبيئية.
 .2مفاهيم الدراسة:

 1.2األهداف التعليمية:

تحدد األهداف التعليمية قيمة العمل وتوجهه ،حيث يمثل الهدف التعليمي؛ التغيير

المراد استخدامه في خصائص المتعلم في سلوكه أو فكره أو وجدانه ،باعتبار ذلك السلوك أو

الفعل هو النتاج العلمي المتوقع أن يظهره المتعلم ،بعد مروره بالخبرات التعليمية التي يوفرها

األستاذ ،بمعنى آخر هي عبارات تصف ما يتوقع أن يتعلمه التلميذ ،من خالل الموقف
التعليمي التعلمي الذي ينظمه األستاذ (المعايطة ،2000 ،ص)22؛

إذ تتضمن فعال

سلوكيا إجرائيا يمثل ناتجا تعلميا محدد ،يمكن مالحظته وقياسه ويصف سلوك المتعلم من
خالل نسق توقعات أدواره.
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 2.2األهداف االنفعالية (الوجدانية):

يتضمن هذا المجال؛ األهداف االنفعالية (الوجدانية) التي تنمي الجوانب االنفعالية

واألخالقية ،واالجتماعية لدى المتعلم ،من خالل التركيز على تنمية االتجاهات والقيم
والعادات الصالحة ،والميول واالهتمامات الجيدة ،والمشاعر واالنفعاالت اإليجابية وضبطها
وتوجيهها بطريقة فعالة ،لكي تصبح جزء من شخصية المتعلم ،حيث يوجب هذا المجال

االنفعالي (الوجداني) التربية بجميع مستوياته أن تطور المواقف واالتجاهات واالهتمامات،
وأوجه التقدير واالستمتاع بالتفاعل بين البيئة وتذوق جمالها ،والرضى بتوازنها والشعور
بالحاجة للتحسين العالقات البيئية ،والرغبة في التوصل إلى الحلول المناسبة للمشكالت
البيئية ،التي ينبغي أن يكتسبها األفراد والجماعات ،لترشيد سلوكهم إزاء بيئتهم

(الدمرداش ،1988،ص .)76-75ويعد تصنيف كراتول عام  1964من أكثرها شهرة،
والذي صنف مستويات المجال الوجداني إلى خمسة مستويات (العثوم ،2008 ،ص)45
هي:


مستوى االستقبال  :Receivingواألفعال التي يبدأ بها هذا المستوى هي :يصغي،



مستوى االستجابة  :Respondingيلعب في هذا المستوى المتعلم دو ار نشطا

ينتبه ،يسأل ،يستخدم ،يطلب معلومات ،يجيب ،يستقبل...

وفاعال ،أكثر من الدور الذي أظهره في المستوى السابق ،ومن األفعال التي تصاغ في
هذا لمجال نجد :يعرض ،يقرأ ،يعاون ،يقرر ،يشارك ،يتابع ،يساهم ،يتقبل(...أبو جادو،
 ،2000ص.)301-299


مستوى التقييم  :Valuingومن األفعال التي تصاغ في هذا المجال نجد :يحاول،



مستوى التنظيم  :Organizationومن األفعال التي تصاغ في هذا المستوى نجد :

يساهم ،يصنع ،يتابع ،يقترح ،يدعم ،يبادر( ...نشواتي ،2003 ،ص.)83
يدعم ،ينظم ،يقترح ،يقارن ،يؤثر ،يرتب ،يتقبل...



مستوى التميز  :Raterisingومن األفعال التي تصاغ في هذا المستوى نجد :يؤثر،

يستخدم ،يبني ،يطور ،يقترح ،يسأل ،أن يمارس( ...المعايطة ،2000 ،ص.)38-31
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 3.2البيئة:

البيئة "مصطلح عام يدل على كل القوى والعوامل التي تؤثر على الفرد" ،وقد أكد هذا

التعريف على أن البيئة مفهوم ذو طبيعة كلية يشمل الكثير من العوامل الطبيعية
واالجتماعية والثقافية ...وغير ذلك من العوامل التي تتفاعل مع بعضها البعض وتؤثر على
اإلنسان( ،قمر ،2004 ،ص.)19-18

كما يمكن وصفها بأنها :مجموعة من األنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة

التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائنا في هذا العالم الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري
(كاتوت ،2009 ،ص.)7

وبناء على التعريفات السابقة يمكن القول إن البيئة هي "الكل المتكامل من اإلنسان

والكائنات الحية األخرى والمواد وما بينها من عالقات وتفاعل ونتائج يؤثر بعضها على
بعض ويتأثر كل منها باآلخر"
 2.2نسق الشخصية :Personality system

يشير مفهوم نسق الشخصية إلى ":مجموعة من االستعدادات والميول التي تقود

الفاعلين نحو سلوك يالئم مصالح النسق ،أي نحو القابلية االجتماعية والتضامن واستدماج
المعاير ،القيم واإليديولوجيات ،وهذه الدافعية ال تتولد داخل النسق االجتماعي ذاته كما عرفه

بارسونز ،ولكنها تأتي من مجموع أنساق شخصية الفاعلين المشاركين في النسق االجتماعي"
(روشيه ،1981 ،ص.)107
في حين يركز بارسونز تعريفه في هذا المستوى التحليلي لنسق الشخصية" :على حاجات
الفرد ودوافعه واتجاهاته مثل الدافعية نحو اإلشباع" (واالس ،2012-2011،ص.)67

ويتضح مما سبق أن مفهوم نسق الشخصية في هذه الدراسة :سيعتمد على حاجيات

التالميذ ومهاراتهم التي ينطلقون منها ضمن ترتيب معين ألهم خصائصهم الوجدانية التي
تكون شخصيتهم ،والتي تظهر في مفاهيم مجاالت البيئية الوجدانية ،لبناء شخصية التالميذ
كفاعلين مدفوعين بإشباع الذات ،بسبب طبيعة نسق الشخصية لديهم ،وتتضمن عملية

اإلشباع جانبا بيئيا ،يضع حدودا حول الموقف الذي تتم فيه عملية التفاعل.
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 5.2كتب الجغرافيا:

تعتبر كتب الجغرافيا المراجع والمواد التعليمية التي يستقي منها المتعلم معارفه ،حيث

نتضمن جميع الوحدات التعليمية المقترحة في منهاج الجغرافيا ،وما يشتمل عليه من دراسة
املكان مبالحمه الطبيعية كاألرض والغالف الجوي والغازي ومالمحه البشرية ،ومختلف ما يحيط

باإلنسان و عالقته بالبيئة ...لبناء الكفاءات المعرفية والوجدانية والمهارية ،في مختلف
المستويات التعليمية لمرحلة التعليم المتوسط .
 .3منهج الدراسة :

 1.3منهج تحليل المضمون:
قامت هذه الدراسة على منهج تحليل المضمون ،ساعين لتفسير واستدالل المعاني
الضمنية والكامنة في محتوى الجغرافيا ،لمرحلة التعليم المتوسط التي مسها اإلصالح ،وتم
إعادة توجيهها بإدماج المجاالت البيئية في محتوى الكتب ،كإحدى األبعاد األساسية لتوعية
التالميذ بالحاجة الماسة إلى ضمان حماية البيئة؛ وذلك للوقوف على األهداف التعليمية

الوجدانية للمجاالت البيئية في مضمون كتب الجغرافيا لمرحلة التعليم المتوسط.
 2.3أدوات منهج تحليل المضمن:

لقد تضمنت أدوات الدراسة ثالثة أنواع من األدوات هي :استخدام وحدة الموضوع أو
الفكرة  ،Le thèmeكوحدة أساسية في هذه الدراسة ،سواء تعلق األمر بالنص المكتوب أو
الصورة أو ،...باعتبارها من أهم وحدات تحليل المضمون ،ألنها تعنى بدراسة اآلثار الناجمة
عن االتصال وتكوين االتجاهات (غربي علي ،2006 ،ص )99واالهتمامات البيئية ،لدى

تالميذ التعليم المتوسط متلقي مادة االتصال ،وبما أن الفكرة هي أكبر وأوسع وحدات
التسجيل ،فقد تم اختيارها كوحدة للسياق ،كما تم االعتماد على فئة الهدف ،والتي ترتبط
بتحديد الخصائص الشخصية للمتعلم ضمن المجاالت البيئية.
 .2عينة الدراسة:
تم االعتماد على العينة القصدية أو العرضية غير العشوائية ،حيث تم انتقاء الكتب

المقررة لمناهج مادة الجغرافيا بمستوياتها األربعة ،اشتملت على مجموعة من الدروس وزعت
حسب السنوات ،لمرحلة التعليم المتوسط ،والموجهة للتلميذ بقصد تحليل وحداتها؛ التي
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تناولت المجاالت البيئية ،التي تناولتها محتويات الكتب سواء بصورة ظاهرة أو كامنة ،وهذا
لتسهيل عملية التحليل.
 .5تحليل مفاهيم األهداف التعليمية الوجدانية للمجال البيئي في محتوى كتب الجغرافيا:
جدول رقم ( :)01يوضح توزيع مفاهيم األهداف التعليمية الوجدانية للمجال البيئي في

كتب الجغرافيا من التعليم المتوسط.

المصدر :نتائج تحليل المضمون.


مفهوم" تقدير العمل والعاملين":

يوضح الجدول من خالل معطياته تقديم األهداف التعليمية الوجدانيـة لمجـاالت البيئيـة،
والت ـ ـي تؤكـ ــد علـ ــى الشـ ــعور بالوجـ ــدان والعاطفـ ــة ،واالتجاهـ ــات والميـ ــول والقـ ــيم واالهتمامـ ــات
(القرارعــة ،2009 ،ص )96فــي محتــوى الكتــب األربعــة لمــادة الجغرافيــا ،التــي تمحــورت فــي
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توجيهاتهــا القيميــة علــى مفهــوم" تقــدير العمــل والعــاملين" ،مــع المســتوى الثالــث مــن مســتويات
"كراتول  "Krathwohlوهـو المسـتوى التقيـيم  ، ،Valuingليحتـل هـذا المفهـوم المرتبـة األولـى
وظه ـوره ب ـ ـ  07تكــرار وبنســبة تصــل إلــى %35, 00مــن إجمــالي مف ــاهيم المجــال الوجــداني
للكت ــب األربع ــة ،حي ــث انع ــدم حض ــوره م ــن المس ــتوى األول لمـ ــادة الجغرافيـ ــا ،وظه ــر بنس ــبة
متس ــاوية ف ــي المس ــتوى الثال ــث وال ارب ــع بنس ــبة  ،%33,33وبنس ــبة  %50,00ف ــي المس ــتوى
الث ــاني ،مح ــتال ب ــذلك المرتب ــة األول ــى م ــن إجم ــالي مف ــاهيم المج ــال الوج ــداني للكت ــب األربع ــة
للجغرافيا.

ولك ن المتمعن لمعطيات هذا الجدول؛ يدرك أنـه ال يوجـد تـدرج فـي تقـديم هـذا المفهـوم ضـمن

المســتويات األربعــة لمــادة الجغرافيــا ،والــذي ال يتماشــى مــع معــارف ومعلومــات "تقــدير العمــل
والعــاملين" ،التــي تقــدمها هــذه المــادة و يحتاجهــا التلميــذ لنمــوه الــداخلي ،ضــمن مســتوى التقيــيم
ال ــذي يطرح ــه ه ــذا المفه ــوم ،خاص ــة ف ــي المرحل ــة األول ــى الت ــي يقب ــل فيه ــا التلمي ــذ ،ويظه ــر

اعتقاداتــه اتجــاه قيمــة العمــل والعــاملين تواظهــار االســتعدادات بأهميتهــا ،األمــر الــذي يتطلــب

تــدخل أســتاذ التعلــيم المتوســط الــذي يعمــل علــى اســتدخالها إلــى البنــاء العقلــي للتلميــذ ،وجعلهــا

جــزءا مــن النســق القيمــي لديــه ،أي يعمــل علــى إظهــار الميــل نحوهــا والرغبــة فيهــا ،وهــذا قــد ال
يحدث بالشكل المطلوب!


مفهوم "يظهر التلميذ رغبة في حماية البيئة من التلوث":

أمــا المرتبــة الثانيــة جــاءت مناصــفة بــين مفهــوم "يقــدر مكونــات البيئــة بعمــق اإليمــان

بنظام توازن البيئة" ،ومفهـوم "يظهـر التلميـذ رغبـة فـي حمايـة البيئـة مـن التلـوث" وظهـ ار ضـمن

مستوى االستقبال أحـد مسـتويات المجـال الوجـداني التـي حـددها "ك ارتـول" ،هـذا المسـتوى الـذي
ينتب ــه في ــه التلمي ــذ للمثيـ ـرات والظـ ـواهر المحيط ــة ب ــه ،والت ــي ينط ــوي عل ــى مختل ــف األوض ــاع
التعليمية ،وتحديدا يظهر في مرحلة الوعي ،والتي تمثل بـدورها أدنـى مسـتويات التصـنيف فـي
المجال الوجداني ،ويشير إلى أنماط وعي التلميذ بالظواهر والمثيرات التـي تشـد انتباهـه وتثيـر
ســلوكه الشــعوري وتوجيــه أفعالــه (نش ـواتي ،2003 ،ص )81نحــو حمايــة البيئــة مــن التلــوث،

لي ـرتبط هــذا المجــال الوجــداني بنقــاط التقــاء مــع المجــال البيئــي فــي مفهــوم "حمايــة البيئــة مــن

التلـ ــوث" ،والـ ــذي يمثـ ــل محتـ ــوى تعليمـ ــي بسـ ــيط ال يسـ ــاعد التلميـ ــذ السـ ــتيعاب واسـ ــتدخال أو

الكتساب المهارات المعنية بالقبول ،ونزعة التلميذ نحو موضوع حماية البيئة من التلـوث ،ممـا
370

مكانة األهداف التعليمية الوجدانية للمجال البيئي في محتوى كتب الجغرافيا

يولد لديه عدم اهتمام نحو هذا الموضوع ،كنوع من النمو الداخلي للتلميذ .وما يدل على ذلك
ظهور هذا المفهوم بتوزيع متناقض فـي التوجهـات القيميـة لمحتـوى كتـب الجغرافيـا فـي جوانـب
شخصــية التلميــذ خاصــة الجانــب الوجــداني ،حيــث انعــدم ظهــوره فــي المســتوى األول والثــاني
لمـ ــادة الجغرافيـ ــا ،وظهـ ــر بتك ـ ـرار واحـ ــد وبنسـ ــبة  %33,33فـ ــي المسـ ــتوى الثالـ ــث وبتك ـ ـ اررين

وبنسبة  %33,33من المستوى الرابع ،ليحتل بذلك المرتبـة الثانيـة مـن إجمـالي مفـاهيم الكتـب
االربعة بنسبة  15,00%وبـثالثة تك ار ارت.


مفهوم" يقدر مكونات البيئة بعمق اإليمان بنظام توازن البيئة":

وانســجاما مــع المســتوى الثالــث مــن مســتويات المجــال الوجــداني ،والمتمثــل فــي مســتوى
التقيـيم والــذي يظهــر فيـه التلميــذ ســلوكا يـدل علــى التـزام الـذاتي بمــا هــو مقتنـع بــه ،ويعبــر عــن
ذلـك بمواقـف ثابتــة فـي أفعالــه ،تكـون موجهــة وذات قيمـة بالنســبة لـه ،وللمواقــف التـي يتعــرض

لها لحمايـة البيئـة ،اسـتنادا إلـى التوجهـات القيميـة مـن محتـوى الجغرافيـا ،التـي تكـون اتجاهـات
مح ــددة عن ــد التلمي ــذ (مس ــني ،2000 ،ص ،)35وذل ــك م ــن خ ــالل ق ــدرة التلمي ــذ عل ــى تق ــديم
مكونات البيئـة بعمـق اإليمـان بنظـام تـوازن البيئـة ،ولكـن التوزيـع الـذي ظهـر بـه ذا المسـتوى،

والذي يرتبط بمجـال البيئـي ،قـد ال يسـاعد علـى ثبـات اتجـاه التلميـذ نحـو تقـدير مكونـات البيئـة
بعمــق اإليمــان بنظــام تـوازن البيئــة ،حيــث لــم يظهــر إال فــي المســتوى األول والثــاني مــن كتــب
الجغرافيا ،بنسبة  %33,33وبتكرار ،واحد وبنسبة  %25,00وبتك اررين.محتال المرتبـة الثـاني
مناصفة مع المفهوم السابق.


مفهوم " يميل نحو المشاركة في مشروعات حماية البيئة":

إلـى جانــب مـا تــم توضـيحه مــن معطيــات الجـدول ،فهــو يشـير إلــى ظهـور مســتوى آخــر

م ــن مس ــتويات المج ــال الوج ــداني ،والمتمث ــل ف ــي مس ــتوى االس ــتجابة والت ــي تعن ــي المش ــاركة
اإليجابي ــة م ــن قب ــل التلمي ــذ للموض ــوع والتفاع ــل مع ــه (القرارع ــة ،)98 ،2009 ،ويظه ــر ف ــي

المرحلـة الثانيــة مــن م ارحــل مســتوى االسـتجابة  ،Respondingوالتــي تعنــي رغبــة التلميــذ فــي
االســتجابة وميلــه نحــو المشــاركة فــي مشــروعات حمايــة البيئــة ،بعــد معرفتــه وتحديــده ل ســباب
هذه االستجابة ،كما أشار إلى ذلك (أبو جادو ،2000 ،ص.)301
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د .فتيحة طويل.

ولكــن مــا تــم تدعيمــه واحتوائــه مــن معــارف خاصــة بالمشــاركة فــي مشــروعات حمايــة البيئــة،
التــي تقــدمها محتويــات الجغرافيــا ،كمــا بينــه الجــدول رقــم ( ،)01ال يســاعد التلميــذ علــى الميــل
نحــو المشــاركة فــي مشــروعات حمايــة البيئــة ،رغــم تصــدره المرتبــة الثالثــة مــن إجمــالي مفــاهيم
المجــال الوجــداني للكتــب األربعــة ،وظهــوره بنســبة 10,00%وب ـ 2تكـ اررات ال يســاهم فــي لعــب

دور فعــال نشــط فــي هــذا المســتوى ،أو االســتجابة لموقــف محــدد إزاء المشــاركة الفعالــة نحــو
حمايــة البيئــة ،واإليمــان بــدورها فــي المســاهمة فــي حــل المشــكالت البيئيــة ،رغــم جميــع الجهــود
العالمية إلدماج المجاالت البيئية والتربيـة البيئـة فـي مختلـف المنـاهج التربويـة فـي الكثيـر فـي
دول الع ــالم ( ،)UNESCO ,1977 ,1978,P27حي ــث انع ــدام ظه ــوره ف ــي مس ــتوى األول
والثاني من كتب الجغرافيا ،وظهر فقط في المستوى الثالث بتكرار واحـد وبنسـبة  %33,33و

بتكرار واحد كذلك في المستوى الرابع.


مفهوم "يظهر التلميذ رغبة في التخفيف من الفقر والحرمان":

وانسحابا مع الحد األدنى مـن مسـتوى النتـاج للمجـال الوجـداني ،الـذي يشـير إلـى وعـي
الفرد تواحساسه بوجود شيء ما في البيئة المحيطة به ،فتبينـه لـه أو يلتفـت إليـه دون أن يعنـي

ذلــك أنــه يتــأثر فيــه أو يتخــذ منــه أي موقــف محــدد ،وهــي مرحلــة الرغبــة فــي االســتقبال ،التــي

تشير إلى مدى رغبة التلميذ في توجيه االنتبـاه إلـى التخفيـف مـن الفقـر والحرمـان (أبـو جـادو،
 ،2000ص.)300

حيــث نجــد هــذا المفهــوم"يظهر التلميــذ رغبــة فــي التخفيــف مــن الفقــر والحرمــان" ،حيــث احتــل
المرتب ــة الرابع ــة مناص ــفة م ــع ث ــالث مف ــاهيم اآلتي ــة فيم ــا بع ــد ،م ــن إجم ــالي مف ــاهيم المج ــال
الوجداني من الكتب األربعة ،والذي تكرر بتكرار واحد وظهـر بنسـبة وصـلت إلـى ،05,00%
وظهر بتوزيع متناقض في المستويات األربعـة لمـادة الجغرافيـا ،حيـث ظهـر فقـط فـي المسـتوى
الثــاني فــي كتــب الجغرافيــا وبتك ـرار واحــد وبنســبة  ،%12,5وانعــدم حضــوره نهائيــا فــي بــاقي

المســتويات ،وهــذا التوزيــع؛ ال يســاهم فــي رفــع أكبــر قــد ممكــن مــن الرغبــة فــي اســتعمال قيمــة
التخفي ـف م ــن الفق ــر والحرم ــان ل ــدى التلميــذ ،خاص ــة وأنــه يمث ــل الح ــد األدنــى م ــن مس ــتويات
المجال الوجداني ،خاصة مع ظهوره بنسب متدنيـة لمعـارف ومعلومـات الفقـر والحرمـان ،التـي

تقدمها محتويات مواد الجغرافيا.
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مفهوم"ينمي االتجاه نحو النظافة ":

وبــنفس النســبة والمرتبــة الســابقة يحتــل مفهــوم "ينمــي االتجــاه نحــو النظافــة " ،الــذي
يربط بين مفهوم النظافة كأهم المفاهيم التي تقوم عليها حماية البيئة ،مع المستوى الثالـث مـن
مستويات المجـال الوجـداني والمتمثـل فـي التقيـيم ،Valuingالـذي يتنـاول سـلوك التلميـذ ويغـزو
فيه قيمة معينة للمثيرات ،أو الظواهر أو أنمـاط السـلوك أو المـادة التعليميـة .ولكـن مـا يظهـر
من توزيع متفاوت ،ونسب ضعيفة في المعلومات والمعارف حول مفهوم النظافة ،التي تقدمها
التوجيهات القيمية على مستوى مادة الجغرافيا ،والتـي تظهـر فـي الجـدول رقـم( ،)01قـد يجعـل
عملية استدخالها إلى البناء العقلي للتلميذ ،وجعلها جزء من نسقفه القيمي وبنائه الداخلي أمـر
غير ثابت ،وما يؤكد ذلـك ظهـور هـذا المفهـوم بنسـبة  %33,33فـي المسـتوى األول فقـط مـن
مادة الجغرافيا ،ويغيب في باقي مستويات مـادة الجغرافيـا ،رغـم أهميـة هـذا المفهـوم الـذي تقـوم

عليــه حمايــة البيئــة ،األمــر الــذي قــد يجعــل هــذه المرحلــة؛ مرحلــة تفضــيل القيمــة تتــدنى إلــى
مرحل ــة تقب ــل القيم ــة ،كلم ــا ق ــل التعزي ــز والتوجه ــات القيمي ــة الت ــي تثي ــر التلمي ــذ إلدراك أهمي ــة
النظافة الشخصية والبيئية ،مما قد يضعف عملية تكوين اتجاهات محددة خاصة بالنظافة.


مفهوم "يظهر التلميذ شعوره بالمشكالت البيئية وأخطارها":

وبنفس النسبة والمرتبة السابقة يحتل مفهوم "يظهر الطالـب شـعوره بالمشـكالت البيئيـة
وأخطارها"،من إجمالي مفاهيم المجال الوجداني للكتب األربعة ،ليلقـي فـي هـذا المفهـوم أدنـى
مستوى من مستويات المجال الوجداني للبيئة والمتمثـل فـي مسـتوى االسـتقبال ،وبـأدنى مراحلـه
والمتمثلــة فــي مرحلــة وعــي التلميــذ بالمشــكالت البيئيــة ،التــي ســتثير ســلوكه الشــعوري بالمجــال
البيئ ــي ،بي ــد أن التوزي ــع ال ــذي ظه ــر ب ــه ه ــذا المفه ــوم م ــن الص ــعب أن يثي ــر س ــلوك التلمي ــذ

الشعوري بالمشكالت البيئية ،حيث ظهر في المستوى ال اربـع بتكـرار واحـد وبنسـبة ،%16,66

وغاب في باقي المستويات ،األمر الذي يضعف تكوين اتجاهات وقيم التلميذ نحـو المشـكالت
البيئيــة ،وبالتــالي نحــو حمايــة البيئــة وكيفيــة إرشــاد اســتغالل مواردهــا األوليــة والحفــاظ عليهــا،
لتلبيــة احتياجــات الحاضــر والمســتقبل ،ممــا يتطل ـب منظــور شــامل مــن المعــارف والتكنولوجيــا
والقيم والمهارات ،التي تساعد األفراد والجماعات على المساهمة المسؤولة والفعالة فـي بلـورت
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حل المشكالت البيئية ،وتنمية السلوك البيئي وتوفير الحياة الكريمة وسـط البيئـة ( GILLET,
.1977,P18-20


مفهوم "يبدي التلميذ ميال نحو استثمار موارد البيئة الدائمة":

وبنفس النسبة والمرتبة السـابقة يحتـل مفهـوم "يبـدي التلميـذ مـيال نحـو اسـتثمار مـوارد
البيئـة الدائمـة" ،وتظهــر المسـاواة بـين المســتوى الثـاني والمتمثـل فــي مسـتوى االسـتجابة ،والــذي
يظهــر فــي مفهــوم "يبــدي التلميــذ مــيال نحــو اســتثمار م ـوارد بيئــتهم الدائمــة" ،والــذي ظهــر فــي

مســتوى الســنة الثانيــة لمــادة الجغرافيــا بتكـرار واحــد وبنســبة  ،%12,5وهــذا ال يـدعم المشــاركة
الفرديــة والجماعيــة والمجتمعيــة ،تواتاحــة فرصــة لمشــاركة اإلنســان بطريقــة أساســية فــي إحــداث

التغييــر المرغــوب فــي الشخصــية أو فــي البيئــة أو فــي كليهمــا .والمســاهمة فــي بنــاء القــدرات

المؤسسية في المجتمع ،بحيث تكون أكثر كفـاءة وفاعليـة فـي توجيـه المـورد البشـري ،خاصـة

الدور القاعدي الذي تمارسه مؤسسات التنشئة االجتماعية في تفعيل السلوك البيئي الواعي لد
الفاعــل االجتمــاعي ،وهــو يحــاول أن يــدفع أض ـرار البيئــة ،ويتجــاوز أزمتهــا ومشــاكلها بالتغلــب
عليهـ ـ ـ ــا بتنميـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــوعي ،وتغييـ ـ ـ ــر المعتقـ ـ ـ ــدات الثقافيـ ـ ـ ــة والسـ ـ ـ ــيطرة علـ ـ ـ ــى العلـ ـ ـ ــم والتقنيـ ـ ـ ــة

(.)HARVEY ,1977,P82.


مفهوم "يقدر خطورة اآلثار البيئية المترتبة على النمو الديمغرافي":

كمــا يظهــر الجم ــع بــين ه ــذه المســتويات ال ــدنيا ومس ــتوى التقيــيم ف ــي مفهــوم "تق ــدير

خط ــورة اآلث ــار البيئي ــة المترتب ــة علـ ـى النم ــو ال ــديمغرافي" ،ال ــذي احت ــل نف ــس النس ــبة والمرتب ــة
الس ـ ـ ــابقة ،وظه ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي المس ـ ـ ــتوى األول والث ـ ـ ــاني لم ـ ـ ــادة الجغرافي ـ ـ ــا عل ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـوالي بنس ـ ـ ــبة
) ،(%25,00,%33,33وانعدم في باقي مستويات مادة الجغرافيا.


مفهوم "يبدي اهتمام بالتراث الحضاري والطبيعي":

أم ــا فيم ــا يخ ــص مفه ــوم "يب ــدي اهتم ــام ب ــالتراث الحض ــاري والطبيع ــي" ،فأحت ــل المرتب ــة
العاشرة من إجمـالي مفـاهيم المجـال الوجـداني للبيئـة فـي الكتـب األربعـة ،بنسـبة منعدمـة نهائيـا
في جميـع المسـتويات األربعـة للكتـب الجغرافيـا ،وهـذا التوزيـع ال يتماشـى مـع حجـم المعلومـات
الخاصة بمفهوم التراث الحضاري والثقافي ،وبالتـالي ال يسـاعد التلميـذ علـى اإلدراك واالنتبـاه
إلى انتقاء تراث معـين ،مـن بـين أنـواع التـراث الحضـاري والثقـافي الـذي يقـدم لـه ،ويتناولـه فـي
محتـ ــوى كت ـ ــب التربيـ ــة المدني ـ ــة والجغرافي ـ ــا ،خاص ـ ــة وأن ه ـ ــذا المفه ـ ــوم ارتـ ــبط ب ـ ــأدنى درج ـ ــة
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بالمســتويات فــي المجــال الوجــداني (االنفعــالي) ،حي ـث أن نــاتج التعلــيم فيــه يقــع بــين الــوعي
بوجود مثيرات إلى إعادة االنتباه االنتقائي لمثير معين من بـين مثيـرات عـدة منافسـة (منسـي،

 ،2000ص.)94


مفهوم "يظهر التلميذ اهتمام نحو المشاركة في صنع الق اررات البيئية"

المالحظ في معطيات هذا الجـدول؛ أنـه تـم تسـاوي بـين أدنـى مسـتوى والمتمثـل فـي
مستوى االسـتيعاب ،والـذي يظهـر فـي مفهـوم "يظهـر التلميـذ اهتمـام نحـو المشـاركة فـي صـنع
الق اررات البيئية" والذي انعدم في كل مستويات مادة الجغرافيا.


مفهوم"ينمي التلميذ اتجاه مضـاد نحـو دفـن نفايـات الـدول الغنيـة فـي أراضـي

الدول النامية":

كما يظهر الجمع بين هذه المستويات الدنيا والمسـتوى الثالـث مـن مسـتويات المجـال
الوجــداني والمتمثــل فــي مســتوى التقيــيم ،الــذي ينمــي فيــه التلميــذ شــعوره الســلبي والمضــاد نحــو
دفــن نفايــات الــدول الغنيــة فــي أ ارضــي الــدول الناميــة ،حي ــث انعــدم فــي كــل مســتويات مــادة

الجغرافيا ،محتال المرتبة العاشرة من إجمالي مفاهيم المجال الوجداني للكتب االربعة.


مفهــوم "يطــور االتجــاه اإليجــابي نحــو التعامــل الرشــيد مــع الم ـوارد الطبيعيــة

والمحافظة عليها":

كما يظهر الجمع بين هذه المستويات الدنيا والمسـتوى الثالـث مـن مسـتويات المجـال
الوجداني والمتمثل في مستوى التقييم ،الذي ينمي فيه التلميذ شعوره اإليجابي ،كمـا يظهـر فـي
مفهــوم "يطــور االتجــاه اإليجــابي نحــو التعامــل الرشــيد مــع المـوارد الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا،

والذي احتل المرتبة العاشرة ،وانعدم في كل مستويات مادة الجغرافيا ،ولعل أهـم المـوارد التـي
تحتاج إلـى التعامـل الرشـيد معهـا ولـم يـتم ذكـره نهائيـا فـي هـذه المجـاالت نجـد المـوارد المائيـة،
والتــي مــن المعقــول أن تتص ــدر الم ارتــب األول ــى ليعرفهــا التلميــذ ويكــون اتجاهــات المحافظــة
عليها ،ألن الموارد المائية والحفاظ عليها يمثل جوهر حماية البيئة.

 .6تحليل النتائج:

بعــد تحليــل وتفســير العديــد مــن المعطيــات التحليليــة ،فــي الجــدول رقــم  01لإلجابــة

عن فرضيات الدراسة ،فيما يخص وجود خلل وظيفي في مكانـة األهـداف التعليميـة الوجدانيـة
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للمجال البيئي ،التي احتوتها الكتب األربعة لمادة الجغرافيا لمرحلـة التعلـيم المتوسـط ،إذ يتبـين
أنها لم تشمل جوانب الوجدانية لشخصية التلميذ ،في ارتباطاتها الداخلية وارتباطاتها الخارجية
الخاصــة بالجوانــب البيئيــة ،هــذه االرتباطــات التــي تمثــل مرتك ـ از أساســيا مــن مرتك ـزات وجــود
الشخصــية ،ككيــان قــائم بذاتــه وقــانون مــن ق ـوانين الســلوك ،أو الفعــل الحــادث علــى المســتوى

الداخلي للشخصية ،والسلوك الحادث من طرفها على المسـتوى الخـارجي لهـا ،ألنهـا تـؤثر فـي
بعضها وتتأثر ببعضها بشكل مستمر ،فضال عن تأثرها في البيئة وتأثرها بها.
لنجد أن المفاهيم المستدمجة في الكتب األربعة ،فيما يخص األهداف التعليمية

الوجدانية للمجال البيئي ،موجودة من الناحية الكمية بنسب متدنية ومنعدمة ،ومن الناحية
الكيفية ال تخدم مكانة األهداف التعليمية الوجدانية للمجال البيئي التي احتوتها الكتب األربعة
لمادة الجغرافيا لمرحلة التعليم المتوسط ،هذه المفاهيم ال تتالءم مع ما يفعله التالميذ في
المواقف المختلفة لمجتمعهم المحلي ،وال تقدم وصفا لبناء مجتمعهم المحلي لتحقيق حماية

البيئة ،فهي ال تعمل على تصنيف التوقعات وبناء العالقات االجتماعية لحماية البيئة ،هذه

المفاهيم الكمية والثانوية والمنعدمة التي لم تنظم في نسق توقعات دور التلميذ لتحقيق حماية
البيئة ،ألنها لم تتشكل في األهداف التعليمية الوجدانية التي ينشأ عليها التلميذ بموجب مكونه
األ ساسي ،والمتمثل في منطلقات الحاجة الوجدانية نحو مفاهيم ثانوية غير أساسية في أغلب
األحيان ،تشير إلى مواقف غير محلية ،بدليل احتالل مفاهيم أساسية مثل الفقر ،النظافة،
المحافظة على المياه ،...،مراتب متدنية وأخرى منعدمة كما يبينه تحليل الجدول رقم (.)01

وبالتالي تتحقق الفرضية الجزية األولى بوجود خلل وظيفي في ترتيب األهداف التعليمية
الوجدانية ،في محتوى كتب الجغرافيا لمرحلة التعليم المتوسط بالجزائر.
وهذا ما لم يحدث بالشكل المخطط له ،عند الوقوف على واقع تحليل مضمون كتب

الجغرافيا ،ضمن مفاهيم المجال البيئي؛ التي لم توفر ترتيبات منطلقات الحاجة الوجدانية في

شخصية التلميذ ،ألن وظيفة مفاهيم البيئة من زاوية الشخصية ،لم تزود بالمفاهيم التي تنمي
التوافق السيكولوجي ،الداخلي للتالميذ واألساسي للمفاهيم البيئية ،التي تثبت األهداف
الوجدانية ،وتوجه سلوك وأفعال التالميذ ،نحو تحقيق مجاالت البيئية ،حيث لم تتضمن

منطلقات الحاجة لخصائص التلميذ الوجدانية ،ضمن مفاهيم مجاالت البيئية التي تم

استخدامها في محتوى الكتب عينة الدراسة ،عملية تنظيم تواشباع الخصائص والتي ترتبط
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بمتطلبات وظيفية لحماية البيئة ،كموقف يتفاعل فيه التلميذ مع اآلخرين؛ بفضل عملية
التنشئة االجتماعية؛ التي من المفروض تنظم نسق منطلقات الحاجة الوجدانية بتوجهات
مفاهيم أساسية ،تنظم عملية إنتاج خصائص المتعلم ،وبهذا فإن األهداف التعليمية الوجدانية
تؤدي إلى خلل وظيفي في بناء شخصية التلميذ في المجاالت البيئية ،وبالتالي في نسق

توقعات أدواره.

وبالتالي سيزود المجتمع بتالميذ غير مدفوعين بتوافق مـع توقعـات الـدور ،ألنـه لـم يـتم
تنظــيم إش ــباع حاج ــاتهم وخصائصــهم الوجداني ــة ،ف ــي نس ــق مف ــاهيم المج ــال البيئ ــي ،وبالت ــالي
ســيخرج التلميــذ عــن توقعــات الــدور المســطر لــه ،ألن نســق شخصــية التلميــذ يكــون لــه تــأثي ار

رئيسيا وفعـاال ،علـى أفعالـه وسـلوكه وتوقعاتـه داخـل المجتمـع ،باعتبـار نسـق الشخصـية يكـون
نســقا مســتقال وحاســما بذاتــه علــى األقــل تحلــيال ،كمــا يؤكــد (عبــد الســالم ،1986،ص،)61
وواقعيــا يحــدث خلــال وظيفيــا يعرقــل اســتمرار الحفــاظ علــى حالــة التـوازن ،بــين نســق الشخصــية
ونسق البيئة ،والذي يظهر في عـدم تكيـف وتوافـق التلميـذ مـع توقعـات اآلخـر ،والموقـف الـذي
فيــه مفــاهيم رئيســية تمــس المجتمــع المحلــي ،وبالتــالي ال تــدعم منطلقــات الحاجــة لــدى التلميــذ،

بتجســيد ردود فعــل اآلخــر الســلبية ،وبالتــالي ال يحقــق توقعاتــه فــي حمايــة البيئــة ،نتيجــة وجــود
خلــل وظيفــي فــي مكانــة األهــداف التعليميــة الوجدانيــة فــي مســتوى نســق الشخصــية ،الــذي لــم
يتحقــق بالصــورة المتكاملــة عبــر عمليــة ترتيــب وتنظــيم خصــائص وحاجــات التلميــذ الوجدانيــة،
حس ــب مقتض ــيات نس ــق توجه ــات مف ــاهيم البيئ ــة؛ ول ــم تس ــتطيع ال ــتحكم ف ــي المـ ـوارد وتس ــتغل
طاقتهــا ،مــن أجــل تحقيــق أهــداف البيئــة الوجدانيــة مــن أجــل حمايــة البيئــة ،وترتيــب أولوياتهــا

بالنسبة لتلميذ التعليم المتوسط ،على مستوى محتوى كتب الجغرافيا لرحلة التعليم المتوسط.
 .7خاتمة:

خلصت الدراسة؛ إلى وجود خلل وظيفي في مكانة األهداف التعليمية الوجدانية للمجال

البيئ ــي ،الت ــي احتوته ــا الكت ــب األربع ــة لم ــادة الجغرافي ــا لمرحل ــة التعل ــيم ،نتيج ــة التوزي ــع غي ــر
المنطقــي للتغي ـرات الداخليــة التــي تط ـ أر علــى مشــاعر التلميــذ وميولــه فــي المجــال الوجــداني،

األمر الذي ال يساهم في تنميـة مواقـف التلميـذ واتجاهاتـه ومبادئـه ومعـاييره وقيمـه ،التـي توجـه
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ســلوكه وأفعالــه وتــؤثر فيمــا يتخــذه مــن أحكــام وق ـ اررات ،خصوصـا وأن نـواتج التعلــيم الوجــداني
تحظى باهتمام قليل ،ويتضح ذلك من خالل هذه النتائج:
 يوجد خلل وظيفي في ترتيب األهداف التعليمية الوجدانية ،في محتوى كتب الجغرافيالمرحلة التعليم المتوسط بالجزائر ،نتيجة وجود خلل في تدرج وانضمام مفاهيم المجال

الوجداني على مستوى الكتب األربعة ،تظهر في انعدام بعض المفاهيم وظهور البعض
اآلخر بتوزيع متناقض غير مخطط له ،و تساوي العديد من المستويات المختلفة من تصنيف
كراتول ،كما يظهر من تحليل المجال الوجداني صعوبة إتقان الكثير من المهارات
وممارستها ،من حيث نوعها ومستواها وكذلك درجة تمكين التلميذ منها ،يعتمد إلى حد بعيد
على المجال المعرفي و الوجداني ،ولكن هذا لم يظهر بصورة كافية في المجال الوجداني ،

األمر الذي ال يساهم في اكتساب اتجاهات ومهارات ومعارف معينة حسب مستويات
التصنيفات المعتمد في مجال البيئي.
 تؤدي األهداف التعليمية الوجدانية إلى خلل وظيفي في بناء شخصية التلميذ في المجاالتالبيئية ،وبالتالي في نسق توقعات أدواره ،نتيجة ضعف عملية استدماج معلومات ومفاهيم

منطلقات الحاجة الوجدانة في المجال البيئي ،وجعلها جزء من نسقه القيمي وبنائه الداخلي
غير ثابت ،األمر الذي ال يساهم في اكتساب مشاعر معينة حسب المستويات التي يصفها
كراتول المعتمد في الجانب الوجداني ،وبالتالي ال يساهم في الصحة النفسية للتلميذ ،وال في

اكتساب المهارات الناتجة عن احاسيس ومشاعر التلميذ ،وال في تنمية مواقفه واتجاهاته
ومعاييره وقيمه التي توجه سلوكه وأفعاله ،وتؤثر فيما يتخذه من أحكام وق اررات اتجاه حماية
البيئة في مجتمعه.

وهنا سيبدأ استبعاد واغتراب التلميذ عن موضوعات بيئية في مواقف حقيقية ،ألنه لم يتعلم

عنها الشيء الكثير ،ولم تمر به وتمس وجدانه وبالتالي مهاراته ،األمر الذي سيؤثر على
توازن وتكامل نسق شخصيته في حماية البيئة ،مما يتطلب االعتماد على آليتين تمثل رسائل
هذه الدراسة ،تستطيع أن تعيد إنتاج التوازن لمكانة األهداف التعليمية الوجدانية للمجال
البيئي في محتوى كتب الجغرافيا ،ليصبح بصورته الواقعية توازن دينامي ،من خالل دعم

فكرة مراجعة الذات وفكرة عودة الفاعل كرؤية استشرافية لبناء نسق الشخصية عند التلميذ.
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