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COMPETENCIES AND TEACHING METHODS IN LEBANON:
SAMPLE OF THE SUBJECT SOCIO-SECOND SECONDARY

Dr. Jamila Mouhamad GHARIB1
Abstract
The concept of competencies is relatively new. It is still under establishment as it is
influenced by many other educational concept with several interpretations, until same
consider competencies as ‘those abilities, skills and knowledge that should be performed by
the teacher in different educational situations in order to achieve the oriented educational.
The educational curricula are considered as the educational process followed by the state
(nation) to achieve learning and education for its present and future generations, through
teaching methods that show the progress of the state or delayed. Hence the importance of
research in the reality of education, competence and curricula in Lebanon specifically the
subject of socio-second secondary, being a modern subject in the curriculum of education in
Lebanon. But this subject still stores traditional numbers and rote learning approaches and
competencies that don’t fit the secondary educational level from teaching methods to
teacher’s competencies and the responsibility of the learner. Also most important the content
of the education that is absent every learner’s ability. We started from key question: what do
we teach? How do we teach? Why do we teach?.
The most prominent concept addressed by the study: competencies – teaching methods –
curriculum – sociology – evaluation – the education process.
Keywords: Competencies, Teaching methods, The education process.
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الكفاايت ومناىج التدريس يف لبنان :منوذج مادة اإلجتماع الثاين اثنوي
الدكتورة مجيلة غريب-لبنان
ملخص

يعترب مفهوم الكفاية حديث نسبياً فهو ما زال قيد اإلنشاء ،كونو يتأثر كغَته من ادلفاىيم الًتبوية بتفسَتات عدة ،حىت
إستقر بعضها على إعتبار الكفاية على أهنا" تلك القدرات وادلهارات وادلعارف اليت ينبغي أن يؤديها ادلعلم يف ادلواقف
التعليمية ادلختلفة هبدف حتقيق األىداف الًتبوية ادلسطرة وصلاح عملية التعليم" .يف حُت تعترب ادلناىج الًتبوية على أهنا
السَتورة الًتبوية الىت تتبعها الدولة لتحقيق التعلم والتعليم ألجياذلا احلالية وادلقبلة ،عرب طرائق تدريس تبُت مدى تقدم الدولة
أو أتخرىا .من ىنا تكمن أعلية البحث يف واقع التعليم والكفاايت وادلناىج يف لبنان ،وابلتحديد مادة اإلجتماع –الثاين
اثنوي ،كوهنا مادة حديثة يف منهاج التعليم يف لبنان .ولكن مادة التزال ختتزن أرقام تقليدية وأساليب تدريس تلقينية
وكفاايت ال ترقى دلستوى التعليم الثانوي من طرائق التدريس وصوال اُف كفاايت ادلعلم ومسؤولية ادلتعلم واألىم عن فحوى
التعليم الذي يغيب كل قدرة إبداعية لدى ادلتعلمُت .حيث إنطلقنا من أسئلة رئيسية :ماذا نعلم؟ كيث نعلم؟ ودلاذا نعلم؟.
أما أبرز ادلفاىيم الىت تتناوذلا الدارسة ىي :الكفاايت – طرائق التدريس -ادلناىج – اإلجتماع – التقوًن -عملية الًتبوية.
الكلمات املفتاحية  :الكفاايت  ،مناىج التدريس  ،عملية الًتبوية.

مقدمة:

تعترب عملية التدريس عملية تربوية ىامة ،فبواستطها يتم تطوير األجيال الىت تساىم يف بناء اجملتمع العصري احلديث ورقيو
وإزدىاره ،وتوجيو ظلوىا ادلعريف والوجداين واحلركي واإلجتماعي توجيها ىادفا ،حبيث تصبح قاردة على ادلساعلة الفعالة يف
اجملتمع والقيام أبدوارىا خَت قيام .التدريس ىو عملية تربوية ىادفة ،أتخذ يف إعتبارىا كافة العوامل ادلكونة للتعليم ،ويتفاعل
خالذلا كل من ادلعلم والتالميذ لتحقيق ما يسمى ابألىداف الًتبوية( .زايد ،2001 ،صفحة  )5وىو عملية إجتماعية
إنتقائية تتعامل فيها كافة األطراف الىت هتمهم العملية الًتبوية من إداريُت وعاملُت ومعملمُت وتالميذ ،لغرض ظلو ادلتعلمُت
واإلستجابة لرعباهتم وخصائصهم وإختيار ادلعارف وادلبادئ واألنشطة واإلجراءات الىت تتناسب معهم وتنسجم يف نفس
الوقت مع روح العصر ومتطلبات احلياة اإلجتماعية( .زيدان ،1987 ،صفحة  )123لقد إىتمت برامج اإلعداد للمعلمُت
خالل عقود كثَتة مضت بتكوين معلم ؽلتلك معارف ومهارات معينة تتعلق مبجال أو رلاالت دراسية ،حبيث ؽلكنو نقلها
اُف ادلتعلمُت الذين يقومون إبسًتجاعها وترديدىا .وىذا الدور احملدود للملعم يبدأ يف التالشي عندما أييت اليوم الذي تصبح
فيو معارف الطلبة أثناء دراستهم ال ختتلف كثَتا عن معارف ادلعلم .وعندئذ ينبغي أن يستزيد الطالب من شخص أخر لديو
مزيدا من ادلعارف ،وذلك ألنو استنفد رصيد ادللعم من ادلعرفة .وىذا الدور يفًتض أن ادلعرفة منتهية وال تتغَت ،وأن التعلم
RESS Journal
Route Educational & Social Science Journal
Volume 7/Issue 4, April 2020 p.14-47

Jamila Mouhamad GHARIB

16

يتضمن إنتقال وحدات ادلعلومات من مصدر خارجي عن الطالب كادلعلم أو الكتاب ادلدرسي اُف ذىن الطالب ،حبيث
يتكون لديو وصيد من ادلعلومات من خالل عملية التذكر .وبذلك أصبح التدريس عملية بَتوقراطية حتكمها قواعد إدراية
جامدة ينبغي أن يتلزم ادلعلم هبا قصرا دون زلاولة تعديلها ،لكي يتسق أداؤه مع بنية النظام التعليمي السائد ،وقد تطلب
ذلك إستخدام أساليب تقوًن تقليدية يف برامج إعداد ادلتعلمُت تعتمد على االختبارات ادلقننة ،أو عرب إعتماد نظام "الرباًن"
الذي يكتبو ادللم لتحقق من إكتساب ادلتعلمُت ادلعارف وادلهارات الىت تتماشى مع فلسفة ىذا النظام .لذلك حدثت
تطورات جوىرية يف دور ادلعلم نتيجة الًتاكم ادلتزايد لنتائج البحوث الربوية ،والبياانت اجملتمعة منها ،حيث أكدت أن ادلعرفة
احلقيقية غَت منتهية ويصعب إمتالكها ،وذلذا فقد تغَت دور ادلعلم وَف يعد انقال للمعرفة فقد وإظلا تعليم الطلبة كيفية احلصول
عليها ،والتحقق من صدقها ،ودتثلها ،وإستخدامها يف مزيد من التعلم ،وصياغة األىداف واألفكار وتعديلها ،وصنع قرارات
عقالنية .فادلعرفة ديناميكية ودائمة التغَت .كما أن اإلستاذ ليس مسؤوال عن تقدًن ادلعرفة بقدر ما ىو مسؤول عن إرشاد
الطلبة عن مصادرىا ،ومنظم لفرص التعلم وموجو ألساليب وفنيات البحث والتفكَت .وهبذا يتحول الًتكيز من التدريس اُف
التعلم ،وتستعيد العملية التعليمية توازهنا ادلرجو الذي كان منحازا دائما لعملية التدريس( .لبنان ق .)2006 ،.أما يف
لبنان ،فإن ىذا الرأمسال ىو أىم موارده ويف مقدمة إمكاانتو .لذا فإن احلفاظ عليو ،وتعزيز قدراتو على مواجهة ادلتغَتات يف
اجملتمع اللبناين نتيجة حلرب ستة عشر عاماً ،يفرضان إعادة النظر يف أمور عديدة ،ويف طليعتها ىيكلية بنية التعليم وأىداف
مراحلو ،كما يفرضان إعادة النظر يف يف أىداف ادلناىج التعليمية ومضامينها ووسائطها ،حبيث يرتبط التعليم النظري
واإلعداد والتدريب ادلهٍت والتقٍت مع ميول الفرد وطموحاتو يف إطار حاجات ادلتمع ومتطلباتو اإلظلائية والعمرانية ،وحبيث
يتالئم أتىيلو ،يف الوقت نفسو ،مع إصلازات التقدم العملي والتطور التكنولوجي ،سيما وأن الشأن الًتبوي يشكل اليوم،
حىت يف أكثر البلدان تقدما ،أحد أىم ىواجس ادلسؤولُت ،كما يشكل قطاعو أكثر القطاعات استثماراً( .أسعد ،سلم
تعليمي جديد للنظام الًتبوي يف لبنان . )1992 ،يف لبنان ذتة الكثَت من الًتاكم اذلائل يف ادلؤدترات والندوات واألحباث الىت
تطرقت اُف ادلناىج والفكاايت الًتبوية ،ولكن ىناك ضعف وشبو إستسالم جلهة عدم األخذ مبقًتحات تلك الدراسات أو
سرب أغوار تغيَت تلك ادلناىج من الفحوى وادلضمون وليس يف الشكل فقط .من ىذا ادلنطلق ،فرضت التحوالت الكبَتة يف
احلياة ادلعاصرة أظلاطا وحتدايت كثَتة على العاملُت يف رلال التعليم .فالثورة ادلعرفية وما صلم عنها من أتثَتات ثقافية وحضارية
وتقنية وإقتصادية مباشرة وغَت مباشرة على ادلعلم ،جعلت التعليم يف بؤرة إىتمام ادلسؤولُت يف كثَت من دول العاَف( .صاٌف
ا.)2017 ،.

أ .أمهية الدراسة:

 تنبع أعلية ىذا البحث يف كونو دراسة تقوؽلية دلادة اإلجتماع يف التعليم الثانوي ،حث تكشف عن مدرى شلارستها
للكفاايت الًتبوية واساليب التعليم الناشطة ،كذلك تنبع أعلية ىذا البحث يف كونو يتطرق اُف مناىج التعليم يف لبنان
وخاصة يف التعليم الثانوي .فمن ادلعروف أن رفع ادلستوى التعليم واحلصول على النوعية يف مرحلة التعليم الثانوي ،مرتبطة
ابلدرجة األوُف يف كفاءة االستاذ ادلهنية الىت ىي زلصلة دلا تلقاه أثناء فًتة االعداد والتكوين وكذلك للتدريب والتكوين
أثناء اخلدمة وكذلك لنموه ادلهٍت واخلربات الًتبوية .إن نتائج ىذه الدراسة تزود الباحثُت وادلعنُت يف الشأن الًتبوي،
مبعرفة مستوى الكفاايت الًتبوية واساليب التعليم ادلتبعة الىت دتارس يف التعليم الثانوي ومدى اخللل الىت تعانيو جراء
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آتكلها مع زمن من جهة ،ومدى أقدمية مواضيع ىذه ادلادة من جهة أخرى .كما تزودىم أبداة تقوؽلية دلا تقدمو ادلادة
من موضوعات أضحت حباجة ماسة لتعديلها أو الغاء بعضها نتيجة التطورات احمللية والعادلية يف رلال التعليم .ذلاذ
تكتسب ىذه الدراسة أعليتها يف األيت:
 كما تفيد النتائج ىذه الدراسة ادلدربُت وادلدرشُت يف مادة اإلجتماع من خالل الوصول اُف وضع قائمة ابلكفاايت
التدريسية الالزمة لتدريس مادة اإلجتماع ،كما تفيدىم يف معرفة جوانب الضعف يف شلارسة بعض الكفاايت.
 تقدم ىذه الدراسة التوصيات وادلقًتحات للجهات ادلسئولة عن وضع وتنفيذ برامج تكوين االساتذة يف التعليم الثانوي
وبصفة خاصة مادة اإلجتماع من أجل تطويرىا واإلرتقاء هبا.
 تفيد ىذه الدراسة أساتذة مادة االجتماع ابلتعليم الثانوي يف كوهنا توفر ذلم التقوًن الذايت حول كفاايت ادلادة وطرائق
تدريسها.
ب .أىداف ىذه الدراسة:

يهتم ىذا البحث أساسا مبوضوع مادة اإلجتماع يف مرحلة التعليم الثانوي يف لبنان (الثاين اثنوي-أديب وعلمي) ،ومدى
إتقان ادلعلمُت للمهارات والكفاايت التدريسية الىت تتطلبها ىذه ادلادة ،كما يهدف ىذا البحث اُف العرف على العوامل الىت
تؤثر يف درجة شلارسة ادلعلم وادلنهج دلختلف كفاايت االجتماع ،مثل كفاية التخطيط والتنفيذ وكفاايت إتقان إسًتاتيجيات
تدريس ادلادة ابإلضافة اُف كفاايت التفاعل والعالقات اإلنسانية وكفاايت التكنولوجيا اإلعالم واإلتصال والوسائل التعليمية
( .)1995 ،Glatthomكما يهدف ىذا البحث اُف:
 معرفة ادلتغَتات الىت تؤدي اُف اإلختالف يف إمتالك الكفاايت وشلارستها لدى طالب وأساتذة مادة اإلجتماع
يف التعليم الثانوي.
 الوصول اُف وضع أدوات ووسائل تقوًن األداء التديسي بطريقة علمية موضوعية دتتاز ابلصدق والشمول تكون
بديال لوسائل التقوًن التقليدي السائدة حالياً.



معرفة جوانب النقص يف ترامج تكوين األساتذة وإقًتاح البدائل ادلناسبة على ضوء نتائج البحث.

التعريف مبناىج التدريس ادلستخدمة يف النظم الًتبوية ادلتقدمة وادلنهج الًتبوية يف لبنان.

 التعرف على أبرز طرائق التدريس الناشطة الىت حتفز على زايدة الوعي الفردي والنقدي بعيدا عن التلقُت ومدى
القصور الىت تعانيو ىذه ادلناىج.

ت .املصطلحات االساسية يف الدراسة:

 .1تقومي األداء التدريسي :األداء التدريسي ىو ما ينجزه ادلعلم يف مهام ادلهارات والكفاايت بشكل قابل للقياس ،وأن
األداء كي يكون فعاال غلب أن يكون ذا كفاءة عالية( .كاظم ،2003 ،الصفحات  )25-24كما يقصد بتقوًن األداء
التدريسي حتديد مستوى األداء التدريسي لألستاذ ،من خالل احلكم على ما يقوم بو من أنشطة لفظية أو حركية أو إؽلاءات
متعلقة ابلدرس أثناء ادلوقف التعليمي ،إعتماد على كفاءتو وعلى البيئة الىت يعمل هبا سواء أكان يف الصف أو ادلخترب،
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وعلى قدرتو يف توظيف ما لديو من مهارات يف أي موقف من مواقف التدريس ،وقد إستخدم لقياس ذلك األداء إجرائياً
مقياس من تصميم الباحث بعد التأكد من صدقو وثباتو.
 .2أسلوب الكفاايت الوظيفية :تعرف الكفاية الوظيفية على أهنا إمتالك ادلعلم لقدر كاف من ادلعارف وادلهارات
واإلجتاىات اإلغلابية ادلتصلة أبدواره ومهامو ادلهنية ،والىت تظهر يف أدائو وتوجو سلوكو يف ادلواقف التعليمية ادلدرسية مبستوى
زلدد من اإلتقان وؽلكن مالحظتو وقياسو أبداوت معدة ذلذا الغرض وأسلوب الكفاايت الوظيفية من بُت األساليب اخلاصة
بقياس األداء التدريسي لألستاذ بناءا على قائمة تكون معدة مسبقا للكفاايت التدريسية الىت ينبغي أن ؽلارسها ادلعلم
حسب طبيعة ادلادة الىت يقوم بتدريسها( .صاٌف ا ،2000 ،.صفحة  .)19من ىنا فقد أشار كثَت من الًتبويُت اُف أن
الكفاايت التدريسية حتتل مكانة علة يف األدب الًتبوي احلديث وذلك إلىتمامها بفاعلية التدريس ،وقدرة ادلعلم على القيام
بواجباتو على أكمل وجو ،فإكساب ادلعلم الكفاايت الالزمة يؤدي اُف حتسُت العملية التعليمية التعلمية يف ادلدارس ،كما
ينعكس على أداء التالميذ بشكل إغلايب)(Al-khateeb, 1977
االجتاه العام للًتبية يف بلد ما ،حتتوي
تدل الغاايت على أعلى مرتبة يف األىداف الًتبويّة ،كما حت ّدد ّ
 .3الغاايت الرتبويةّ :

على قيم وخيارات ثقافيّة وسياسيّة وفلسفيّة واجتماعيّة مرغوبة متعلّقة ابجملتمع ؼلتلف مضمون ىذه الغاايت الًتبويّة حبسب
نوع النظام السياسي )النظام الدؽلقراطي-األنظمة االستبداديّة-األنظمة العسكريّة( .يُستم ّد زلتوى ىذه الغاايت من:
الكتب السماويّة ،وثقافة اجملتمع ،ومن شرعة حقوق اإلنسان وادلنظّمات الدوليّة ،ومن آراء ادلصلحُت والفالسفة والقادة،
مؤسسة تربويّة زل ّددة (كليّة ،معهد،
ومن التجارب اإلنسانيّة .أما األىداف العامة :أي متعلّم نع ّد؟ فهي تدل على ما تنشد ّ
ادلؤسسة
مدرسة )... ،إكسابو للمتعلّمُت ادلنتسبُت إليها .إذ إ ّهنا عبارة عن نواتج تربويّة بعيدة ادلدى تسعى إُف حتقيقها ّ
الًتبويّة عرب ادلناىج التعليميّة.

الفصل الثاين :الكفاايت بني املفهوم والشروط

ولقد أصبح موضوع كفاايت ادلعلم من أىم ادلواضيع يف العملية الًتبوية ادلعاصرة ؛ دلا لو من أعلية ابلغة يف كونو مرشدا
ودليال للمعلم ،وبصفة خاصة يف أدائو لعملو وظلوه ادلهٍت.وذلذا بدأ االىتمام ابلكفاايت التدريسية سواء من قبل الكليات
ادلسئولة عن اإلعداد أم من مراكز التدريب اليت تتوُف مسؤولية التدريب هبدف االرتقاء مبستوى األداء ادلهٍت للمعلم ،وىذا
يدل على أعلية الكفاايت التدريسية إلعداد ادلعلم بشكل عام ومعلم االجتماع بشكل خاص ،حىت يتمكن من حتقيق
أىداف ادلادة اليت يقوم بتدريسها .ويرى ادلهتمون مبوضوع إعداد وتكوين ادلعلمُت أبن مهنة التعليم تتطلب ابإلضافة إُف
التحكم يف مهاراهتا وكفاايهتا ،ضرورة توافر ادلعلم على بعض اخلصائص الشخصية ادلعرفية واالنفعالية ،حىت يكون أداؤه
التدريسي فعاال ( .حديد.)2008 ،

أوالً :مفهوم الكفاايت التدريسية

تعددت التعريفات ادلقدمة من قبل الباحثُت الًتبويُت دلفهوم كفاية التدريس وسنحاول استعراض بعضها :يعرف أزتد اللقاين
وعلي اجلمل ،الكفاية أبهنا تصف احلد األدىن لألداء  ،فعندما يصل الفرد إُف حد الكفاية فهذا يعٍت أنو قد وصل إُف احلد
األدىن من ادلهارة اليت تساعد على أداء العمل .فادلعلم الذي ؽلتلك من القدرات وادلهارات اليت تصل بو إُف حتقيق احلد
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األدىن من األىداف التعليمية ادلنشودة  ،نقول أنو ؽلتلك كفاايت أدائو لعملو التعليمي  .وبناء عليو فالكفاايت األدائية
للمعلم دتثل احلد األدىن من ادلهارات اليت غلب أن يكتسبها ادلعلم سواء يف أثناء إعداده قبل اخلدمة أم يف أتناء تدريبو وىو
يف اخلدمة لكي ػلقق األىداف التعليمية ادلرجوة منو ن وىذه الكفاايت ال تقاس إال مبالحظة أدائو داخل الصف الدراسي ،
وعن طريق بطاقات مالحظة أعدت لو الغرض .ويعرف زتدان الكفاايت التدريسية أبهنا" :رلموعة ادلفاىيم واإلجراءات
وادلهارات اليت اتفق على أعليتها للتدريس وفعاليتها العامة يف إنتاج التعلم " (فيليب )2002 ،ومن خالل كل ما سبق
ؽلكننا أن نستنتج ابن الكفاايت التدريسية ىي  :تلك القدرات وادلهارات وادلعارف اليت ينبغي أن يؤديها ادلعلم يف ادلواقف
التعليمية ادلختلفة هبدف حتقيق األىداف الًتبوية ادلسطرة وصلاح عملية التعليم ( .علي ،2005 ،صفحة  .)28ونفس
اإلجتاه قام كل من ( )Dunne & wraggبوضع تصنيف تسع كفاايت ينبغي أن تتوافر يف ادلعلم ادلاىر ،وتتمثل ىذه
الكفاايت يف النقاط التالية)1998 ،Louckus-Horsely( :
الكفاية األوىل :أخالقيات يلتزم هبا املعلم :ويندرج حتت ىذه الكفاية ،أن يوضح إىتمامو ابتالميذ بوصفهم بشراً ،وال
يتعامل معهم وكأهنم أقل من ذلك ،وؼللق عالقة دافئة مع التالميذ ويتفهم الفروق الفردية بينهم سواء يف ادلظهر أم الفادات
حبيث يكون إىتمامو هبم إغلابياً.كما يشجع اإلحًتام ادلتبادل بُت تالميذه .ويتيح إلعلاماهتم وزلاداثهتم وقتاً مناسباً .ويشجع
التقوًن الذايت وتقليص فرص التحيز ألدىن درجة ،مع احلد من كراىية بعض التالميذ لبعض ،ويشجع النشاطات التعاونية
وذلك بتحفيز التاميذ على ادلشاركة آبرائهم ،حبيث يكون ذلم دور فعال يف الًتبية الذاتية وإلجتماعية ،ويعلم التالميذ كيفية
التقوًن الذايت وتوجيو ادلهارات.
الكفاية الثانية :التعليم املباشر ويندرج حتت ىذه الكفاية ،أن يقوم ادلعلم جبذب اىتمامات تالميذه  ،ويتعامل مع ادلواد

التعليمية ادلتاحة بتتابع مناسب ،وعليو أيضا إاثرة األسئلة احلماسية ادلناسبة من خالل السلوك اللفظي وغَت اللفظي ،وعلى
ادلعلم كذلك أن يؤكد على فعالية التالميذ ومشاركتهم العملية التعليمية أبساليب زلببة إُف نفوسهم ،وعليو أن يقدم توضيحا
الستجاابت التالميذ ادلختلفة .أن يقوم ادلعلم بتوضيح كفء وموجز للعناصر األساسية دلوضوع الدرس.
الكفاية الثالثة :إدارة املواد التعليمية ويندرج حتت ىذه الكفاية ،أن يكون ادلعلم لديو القدرة على انتقاء ادلواد التعليمية

ادلناسبة والتعامل معها ،والتأكد من وجود ادلواد التعليمية الالزمة .وكيفية االستخدام األمثل ذلا مبشاركة التالميذ،وأن يدخل
التعديالت على األنشطة الفردية لتشجيع التلميذ يف استخدام ىذه ادلواد  ،وأن ػلدد ادلواد التعليمية ادلطلوبة وادلصادر اليت
ؽلكن اللجوء إليها .واقًتاح ادلصادر البديل .وأن يشجع دور التلميذ يف اختيار ادلواد التعليمية وتنظيمها وإدارهتا ،وأن يصمم
بعض ادلواد التعليمية ادلناسبة وينتجها ويستخدمها بفعالية.

الكفاية الرابعة :املمارسة املوجهة ويندرج حتت ىذه الكفاية ،طرح ادلوضوع الدراسي على التالميذ ،وفحص استجابتهم،

والتعامل بذكاء مع ادلواد الدراسية ،وإاتحة فرص االستجابة للتالميذ ،وتقييم نتائجهم ،وحتديد مدى دقة ىذه النتائج.
واالستجابة الفورية للتالميذ ،وتعزيز استجاابهتم وحتديد مدى صحة عملهم التعليمي .وإاثرة األسئلة لتقييم مدى فعالية
نشاطهم ،وتشجيع التعلم اجلماعي ،والتعلم التعاوين ،والتعلم الفردي ،والتعلم الذايت .وتنمية ادلهارات العقلية واليدوية
واالجتماعية وتعزيزىا.
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الكفاية اخلامسة :احملادثة البناءة :ويندرج حتت ىذه الكفاية ،االستماع اجليد دلا يقولو التالميذ ن وأتييد استجاابهتم،
واستخالص االستنتاجات منهم .ودفعهم على االستجابة وتيسَت الصعوابت .والًتكيز على جذب انتباه التالميذ ،ومدىم
ابألفكار اليت تثَت اجلدال ،وذلك من خالل التدريس ادلخطط القائم على احملادثة واحلوار واالستفسارات.
الكفاية السادسة :التوجيو :ويندرج حتت ىذه الكفاية ،مالحظة عمل التالميذ  ،والتدخل دلراعاة النشاط ،حبيث يراعي

النظام ويقدم تغذية راجعة ،وتوجيو خطوات العمل التعليمي ،والتأكيد على االنتقادات بكفاءة ،وحتديد الوقت ادلناسب،
واكتشاف مدى فهم التالميذ ،وزلاولة تفسَت استجاابهتم.
الكفاية السابعة :إدارة التنظيم الصفي :ويندرج حتت ىذه الكفاية ،وضع إجراءات مناسبة للنشاط الصفي ادلنظم ،ووضع
إطار للعمل التعليمي مستخدما اإلجراءات ،والتصدي دلشكالت النظام والتأكيد على التدريس الواضح .وتطبيق النظام
الصفي القائم على القواعد واإلجراءات على كافة التالميذ .وهتيئة ادلواقف التعليمية إلظهار أعلية إدارة التنظيم الصفي.
الكفاية الثامنة :التخطيط واإلعداد :ويندرج حتت ىذه الكفاية ،حتديد األىداف واألنشطة التعليمية حبيث يكون لكل
نشاط ىدف واضح .وختطيط بتنمية ادلهارات والعملية العقلية مثل  :االستقصاء – التخيل – االستنتاج -التفسَت.
والتخطيط الستخدام الوسائل التعليمية بصورة مناسبة.
الكفاية التاسعة :التقومي املكتوب :ويندرج حتت ىذه الكفاية ،تقوًن عمل التالميذ كتابة حبيث ؽلكن الرجوع غليو عند
احلاجة ،وإعطاء وصف لألداء اخلاص ابلتالميذ وردود أفعاذلم  ،وتقدًن حتليل على ذلك  .مث ربط التقوًن أبىداف ادلنهج
لتحديد األىداف اليت مت حتقيقها.
الكفاية العاشرة :العالقات اإلنسانية – اإلجتماعية

مبادئ االتصال الفعال عند التعامل مع ادلشكالت السلوكية ومنها التواصل يف اقرب فرصة شلكنة والتواصل مع الطالب
مباشرة ،واحلديث معو ابحًتام مع ضرورة انتباه األستاذ للتواصل البصري وللرسائل غَت اللفظية األخرى .ويعترب ادلناخ
ادلدرسي واحدا من أىم العوامل اليت تؤثر على سلوك الطلبة واجتاىاهتم ضلو التعلم وادلدرسة)1977 ،Al-khateeb( .

اثنياً :التقومي الرتبوي :كفاية وضرورة منهجية

يعد التقوًن أحد اجلوانب الرئيسية يف عملية التدريس ،إذ يتم من خاللو احلكم على مدى حتقيق نتاجات التعلم لدى
ادلتعلمُت ومدى فعالية أساليب وإجراءات التدريس ادلستخدمة  ،ويوفر للمعلمُت بياانت ومعلومات كمية ونوعية دتكن من
إصدار احلكم على مدى صلاح عملية التدريس يف حتقيقها للغاايت واألىداف ادلرجوة ،وابلتاِف إصدار القرارات ادلناسبة اليت
هتدف إُف حتسُت عملية التعليم وجودة األداء .ولقد أصبح التقوًن الًتبوي جزءا ال يتجزأ من عملية التعليم نفسها ،بل
وأصبح العامل األساسي واحملرك لعملية الًتبية ،إذ يساعد كال من)April 1994 ،Guskey( :
 اذليئة ادلسؤولة  :على حتديد أىداف معينة وقياس درجة حتقيقها.

 ادلفتش أو ادلوجو  :على قياس مفعول الطرائق وادلناىج وكفاءة ادلدرس.
 ادلدرس أو األستاذ  :يرشده يف عملو ويبُت لو درجة توفيقو يف مهامو.
 التلميذ أو الطالب  :يعرفو ابستعداداتو ومبستواه احلقيقي.
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ويستخدم الباحثون مفاىيم التقوًن والتقييم والقياس كمًتادفات للداللة على نفس الشيء رغم بعض االختالفات ادلوجودة
فيما بُت معانيها ،لذلك وجب علينا توضيحها .فالقياس يصف السلوك وصفا كميا  ،وػلدد مقدار مسة معينة أو أكثر
لدى الفرد ،وال يتخطى ذلك إُف إصدار حكم معُت على السلوك أو السمة ادلقاسة  ،ولكن إذا أصدران حكما قيميا على
الدرجة اليت يتحصل عليها الفرد يف اختبار معُت ،أو اختذان قرارا بشان الفرد الذي حتصل على ىذه الدرجة استنادا إُف
معيار أو زلك أداء معُت ،فإننا بذلك نكون قد ختطينا وصف الدرجة إُف تقوؽلها واحلكم على مستوى األداء وصفا كيفيا،
فالقياس ىو الوصف الكمي ادلوضوعي لألداء ،وىذا التقييم ؽلكن أن يتضمن أساليب متعددة وأدوات متنوعة يعتمد بعضها
أحياان على القياس الكمي والبعض اآلخر على التقديرات الكيفية واألحكام الوصفية( .زلمود ع ،2000 ،.الصفحات
 .)32-31فقد عرف بلوم  BLOOMالتقوًن أبنو إصدار حكم و لغرض ما ،على األفكار واألعمال واحللول وطرق
التدريس وادلواد ،وغَتىا من األمور الًتبوية  .ويتضمن التقوًن ىنا احملكات وادلستوايت أو ادلعايَت لتقييم مدى دقة وفعالية
األشياء واجلدوى االقتصادية منها  .وتكون األحكام الصادرة ىنا إما كمية أو نوعية  ،يف حُت تتمثل احملكات يف تلك اليت
يتم حتديدىا من جانب التلميذ  ،أو اليت تعطى لو .وقد قدم بلوم يف وقت الحق تعريفا سلتصرا دلفهوم التقوًن الًتبوي
حيث عرفو على أنو " رلموعة منظمة من األدلة اليت تبُت فيما إذا جرت ابلفعل تغيَتات على رلموعة ادلتعلمُت.
) . (bloom, 1956, p. 185نالحظ من التعريفُت السابقُت الًتكيز على التلميذ كموضوع أساسي للتقوًن الًتبوي
بينما صلد أن موضوعات التقوًن يف رلال الًتبوي عديدة ومتشعبة فهو يشكل أرضية للعديد من القرارات ادلتعلقة ابلطلبة
وأعضاء ىيئة التدريس وغَتىا من عمليات النظام التعليمي.
أ .موضوعات التقومي:
ؽلكن تقسيم موضوعات التقوًن الًتبوي إُف رلاالت أو أصناف وفقا للموضوع الذي يتم تقوؽلو  ،ويشمل التقوًن الًتبوي
اجملاالت التالية (Owen, 1999):
 الربامج  :ويقصد ابلربانمج منظومة من األنشطة ادلخطط ذلا وادلوجهة ضلو حتقيق تغَت زلدد يف شيء معُت.

 السياسات الًتبوية  :مثل السياسات ذات العالقة بسن القبول للطالب يف ادلدرسة االبتدائية ،وأنظمة إلزامية
التعليم  ،وتوزيع ادلراحل الدراسية.
 ادلؤسسات  :ويقصد هبا اجلهات ادلسؤولة عن التعليم أو مؤسسات داخلة حتت مسؤوليتها مثل إدارات التعليم أو
ادلدارس.
 النواتج  :وىي ما ينتج من العملية التعليمية أو التأثَت والتغَت ،كما تشمل النواتج كذلك سلوك الطالب
واجتاىاهتم وأساليب تفكَتىم.
 األفراد  :وذلك بتقوًن أداء األفراد ذوي العالقة ابلعملية التعليمية  ،مثل مديري التعليم  ،ادلشرفُت الًتبويُت ،
األداء التدريسي للمعلمُت  ،مديري ادلدارس وسلتلف مؤسسات الًتبية والتكوين ...اٍف.
من ىنا فان األداء التدريسي ىو ما ينجزه ادلعلم يف مهام ادلهارات والكفاايت بشكل قابل للقياس  ،فمن ادلمكن قياس أداء
ادلعلم وفق استمارة ادلالحظة ادلوضوعية اليت تعد ذلذا الغرض .كما من ادلمكن قياس نتائج أداء ادلعلم عن طريق قياس أداء
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أو سلوك ادلتعلم الذي يعد حصيلة التدريس الفعال :وعلى ىذا فإن تقوًن أداء ادلعلم يهتم مبا يلي،Wilkins( :
 )1975الشمولية ،االستمرارية  ،الدؽلوقراطية ،ادلوضوعية ،الصدق .
ب .أمناط التقومي ابلكفاايت:
 التقوًن التشخيصي:األوِف :ويقوم التقوًن القبلي كما تدل التسمية على تقوًن العملية التعليمية– التعلمية قبل بدئها .وىويهدف بوجو عام إُف حتديد مستوى استعداد األفراد ادلتعلمُت للتعلم ،ومستوى البدء بو أو التعرف إُف ادلدخالت السلوكية
لدى الطلبة قبل البدء بعملية التدريس لدرس أو موضوع معُت أو وحدة تعليمية معينة .ففي بداية العملية نتأكد أن حبوزة
التلميذ كل ادلستلزمات.يف حالة عدم ظهور أي عائق ،نشرع يف الدرس( .زلسن.)2004 ،
 التقوًن التكويٍت :البنائي  :ويقوم على مبدأ تقوًن ادلتعلمُت يف عملييت التعليم والتعلم أثناء سَت الدرس هبدف حتديد مدىتعلم ادلتعلمُت يف عملييت التعليم والتعلم ومدى فهمهم دلوضوع زلدد يف حصة أو حصتُت أو وحدة دراسية  ،ومن بُت أدواتو
األسئلة الصفية اليت يوجهها ادلعلم أثناء سَت التدريس يف داخل احلصة والتمارين والتطبيقات الصفية وادلنزلية واالختبارات
التحصيلية القصَتة .غلب أن نتحقق من مدى االكتساب أثناء احلصة وبعدىا نشجع احلوار الذي يسمح للتلميذ واألستاذ
إدراك مدى التحكم و اكتشاف العوائق القًتاح وسائل تساىم يف التقدم ضلو اذلدف.
 التقوًن التحصيلي:اخلتامي :ويتم يف هناية برانمج تعليمي معُت بغرض التعرف على ادلستوى الذي حققو ادلتعلم بعداجتيازه زلور من الربانمج أو رلموعة من الدروس ،وذلك بواسطة االستجواابت ،الفروض الدورية ،واالختبارات .
)(Guskey, April 1994
ث .طرائق التدريس:

أسلوب التعلم ابالكتشاف  :طريقة أو طرق االكتشاف ىي أسلوب تتهيأ بو بيئة تعلم دتكن التلميذ من أتن يعاًف
معلومات معطاة عن طريق حتليلها وإعادة تركيبها وإجراء حتويالت عليها للوصول إُف معلومات جديدة أو اشتقاق عالقات
بينها دون أن تكون معروفة لو مسبقا ودون أن يعطيها لو ادلعلم أو الكتاب ادلدرسي مباشرة .السمة ادلميزة ذلذه الطريقة ىي
أن الدور احلاكم والسائد ىو دور التلميذ ادلتعلم وحيث يكون ادلعلم ميسرا دلا قد يطلبو التلميذ من مصدر تعلم أو توضيح
معٌت مصطلح ولكنو ال يعطي إجاابت جاىزة ألسئلة بل تلميحات أو تعزيزات الغلابيات يصل إليها التلميذ ،وىناك
االكتشاف احلر حيث يًتك للتلميذ اكتشاف ما يستطيع أن يكتشفو وىناك االكتشاف ادلوجو الذي يكون سلططا لو من
قبل ادلعلم( .صاٌف ا )2017 ،.وىناك أعلية دلراعاة التوقيت ادلناسب ونوعية اإلرشادات والتلميحات اليت تقدم وجتنب
أساليب الًتىيب والتخويف اليت تسبب فقدان التلميذ للثقة يف نفسو .ويعد االكتشاف وسيلة يكتسب هبا الشخص ادلتعلم
معرفة ما عن طريق استخدام مصادره العقلية وػلدث التعلم ابالكتشاف كنتيجة دلعاجلة ادلعلومات وتركيبها وحتويلها حىت
يصل إُف معلومات جديدة .ومن أىداف األخذ بطريقة االكتشاف أهنا (أسعد ،سلم تعليمي جديد للنظام الًتبوي يف لبنان
أفاق عام : )2000 ،2000
 تزيد قدرات التالميذ على التحليل والًتكيب .كما تنمي مهارات االستقصاء والبحث .
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 تولد دافعية للعمل الفردي والتعلم الذايت ،يزيد التعلم ابالكتشاف قدرة التلميذ على االحتفاظ مبا تعلمو
وإحساسو ابدللكية الشخصية دلا اكتشفو بنفسو وأبن لو معٌت واضحا يف ذىنو ألنو حصيلة تفكَته وتشغيل عقلو.
ويزيد ثقة ادلتعلم بنفسو وقدرتو على االستمرار يف التعلم .
 توصل التلميذ إُف اكتشاف معُت يعطيو إاثبة داخلية حيث يشعر ابمتنان وتثمُت لقدراتو .

الطرائق اإللقائية :حيث ؽلتلك ادلعلم يف ىذه الطرائق ادلعلومات وكيفية التصرف هبا.كم ػلدد خطوات التعليم ومراحلو
مباشرا يلقي فيو ادلعلم
ً
متدرجا فيها من السهل إُف الصعب ،ومن اخلاص إُف العام أو العكس .يكون التعليم يف ىذه الطرائق ً
أحياان من وصول ادلعلومات إُف ادلتعلمُت .ؽلكنو تسريع تعليمو
ادلعلومات ،يشرح ،يعمل على التكرار والتشجيع ،يتحقق ً
بدون االلتفات إُف حصول التعلم عند كل متعلم .كما وؽلكنو ،عند الضرورة ،رفع مستوى االىتمام حبصول التعلم عند
ادلتعلمُت من خالل مساعدة رتيع ادلتعلمُت ،وخاصة احملتاجُت منهم ،على تلقن ادلعلومات واستيعاهبا .وعندىا أتخذ ىذه
الطرائق صفة" التلقينية ".أيخذ التعليم يف ىذه الطرائق شكل التعليم اجلمعي واجلبهوي معلم ػلاضر على مسامع متعلمُت
غللسون أمامو بشكل منظم ،وىم يصغون إليو .يستعمل ادلعلم يف ىذه الطرائق الوسائل ادلعينة ،اللوح واجملسمات واجلدارايت
أحياان
أحياان سلطتو ابدلكافآت والثواب ،ويلجأ إُف العقاب والتهديد ً
ووسائل العرض القدؽلة منها واحلديثة .يدعم ادلعلم ً
أخرى .ويكون دور ادلتعلم يف ىذه الطرائق سلبيا ُمتَ لَقيًا.

الفصل الثاين :املنهج الرتبوي يف لبنان

مرت ادلنظومة الًتبوية منذ استقالل البالد إُف اآلن مبراحل عديدة  ،فبعد االستقالل مباشرة حاول ادلسئولون أنداك إقامة
منظومة تربوية جزائرية يف ظل انعدام اإلمكانيات ادلادية والبشرية  ،وطغت مشكلة الكم لديهم على مشكلة الكيف
لسنوات عديدة( .شبارة ،1993 ،الصفحات  )223-197فقد انتشرت يف القرن العشرين فكرة دتهُت التعليم من خالل
وضع معايَت ومقاييس وشروط غلب أن ؼلضع ذلا كل مًتشح دلمارسة مهنة التعليم قبل االلتحاق مبدارس تكوين ادلعلمُت
وأثناء اخلدمة.
أ .املنهج الرتبوي يف لبنان:

من ادلعروف أن النظام الًتبوي ىو نظام حر يستند يف حريتو وتنوعو اُف أحكام الدستور اللبناين والسيما ادلادة العاشرة منو
الىت تنص على أن  ":التعليم حر ما َف ؼلل ابلنظام العام أو ينايف األداب أو يتعرض لكرامة أحد األداين أو ادلذاىب وال
ؽلكن أن دتس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها اخلاصة ،على أن تسَت يف ذلك وفاقاً لألنظمة العامة الىت تصدرىا
الدولة يف شأن ادلعارف العمومية" (اللبناين. )1990 ،وقد نتج عن ىذا النظام وجود قطاعُت للًتبية :القطاع اخلاص عرب
ادلؤسسات التعليمية اخلاصة الىت دتتد جذورىا لتصل اُف قرون سابقة والقطاع الرمسي عرب ادلؤسسات التعليمية الرمسية الذي
بدأ إنتشارىا قبل اإلستقالل عام  1943مبختلف أنواع التعليم وفروعو ومستوايتو إن يف التعليم العام أو التعليم ادلهٍت
والتقٍت أو يف التعليم اجلامعي والعاِف .إن جتربة لبنان يف ادليدان الًتبوية ىي جتربة غنية نتيجة ادلردود اإلغلايب الذي تنتجو كثرة
من ادلؤسسات التعليمية اخلاصة وعدد من ادلؤسسات الرمسية دون أن ننفي أن دؽلقراطية التعليم ال تزال طور التحقق وكذلك
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إلزامية التعليم ورلانيتو .وابلرغم من أصالة التعليم وجتذره يف التاريخ اإلجتماعي اللبناين ،إال أن مناىج التعليم اللبناين َف
تتطور بتطور اجملتع اللبناين سواء جلهة اإلعداد والتطوير أم جلهة إستحداث مواد تعليمية وإلغاء أخرى على حساب تطور
الواقع اإلجتماعي والتكنولوجي لفئيت التعليم معلمُت ومتعلمُت .ىذه ادلناىج اللبنانية الىت كانت قدوة ادلناىج العربية يف
الستينات القرن ادلاضي ،ولكنو وقفت دون إستحداث أو تطوير ،وإن حصلت جاءت صورية شكلية ودون أن أيخذ هبذه
اإلصالحات أو التوصيات ادلقدمة من مراكز البحوث وبعض الباحثُت جلهة نقد ادلنهاج اللبناين .يف حُت أحدثت العديد
من الدول العربية السيما ادلغرب العريب وبعض دول اخلليج نقلة نوعية جلهة تطوير احلركة التعليمية والعمل بتلك
اإلصالحات .سواء جلهة ادلناىج أو جلهة إعداد ادلعلمُت ورفع مستواىم اإلقتصادي واإلجتماعي( .أسعد ،سلم تعليمي
جديد للنظام الًتبوي يف لبنان أفاق عام )2000 ،2000
إذ تعاين منظومة ادلنهج اللبناين الكثَت من الصعوابت ادلتمثلة يف ضعف الًتابط والتفاعل بُت مكوانهتا ادلختلفة أو بُت كل
مكون من مكوانهتا على حدة .فاألىداف التعليمية معدة بطريقة خطية وصورية فقط ،حبيث ال يظهر فيها الًتابط والتكامل
بُت جوانبها ادلختلفة ادلعرفية والوجدانية والتطبيقية فكل جانب من ىذه اجلوانب يعمل بطريقة خطية خاطئة يف الكثَت من
األحيان ،وال تظهر فيها العالقات ادلتبادلة سواء بُت كل جانب من ىذه اجلوانب أو داخل كل جانب على حدة ،كما إن
ىناك فجوة بُت األىداف ادلطلوب حتقيقها وزلتوى ىذا ادلنهج الذي غالبا ما يتكون من رلموعة من ادلوضوعات غَت
ادلًتابطة ،وادلعارف اجملزاة اليت ال تتناغم مع بعضها ،كما ال غلمع ىذه ادلوضوعات سواء اليت تدرس يف نفس العام أم يف
األعوام الدراسية ادلتتالية .وحدة ادلفهوم اليت جتعل من العلم شيئا تراكميا ذا معٌت وذا اتصال مستمر بُت حلقة تعلميمة
وأخرى يف نفس ادلرحلة التعليمية سواء األساسي أو الثانوي واجلامعي (عائل ،تصور مقًتح لتطوير ثقافة اجلودة الشاملة
ابدلدرسة الثانوية العامة ،2006 ،صفحة  .)132ان حجم ادلعرفة االنسانية يتضاعف بسرعة ىائلة ،لذا فلم تعد ادلعرفة
اثبتة او زلددة ولكنها اصبحت دينامية والهنائية .كما حدثت طفرة ىائلة خالل الفًتة االخَتة يف تكنولوجيا االتصاالت
وسقوط احلواجز واحلدود بُت رتيع دول العاَف ،شلا يًتتب علية تعرض الشعوب اُف طوفان من الرسائل االعالمية والغزو
الثقايف ،االمر الذي ػلمل النظم التعليمية يف كل دولة مسؤولية وطنية يف حتصُت ابنائها من ااثر ىذة الظاىرة( .عائل ،تصور
.
مقًتح لتطوير ثقافة اجلودة الشاملة ابدلدرسة الثانوية العامة ،2006 ،صفحة )132
فاذا نظران اُف واقع التدريس يف ثناوايتنا اليوم ،صلد ان االىتمام مازال منصباً على تزويد التالميذ ابدلعلومات ،وحشو اذىاهنم
ابكرب قدر شلكن منها ،كما لو كان حتصيلها ىو الغاية النهائية من التعليم وكثَتا ما يتعلم التالميذ ىذه ادلعلومات على ضلو
غَت وظيفي ،ويعتمد تدريسها وتقوؽلها اُف حد كبَت على احلفظ االِف واالستظهار (أسعد ،سلم تعليمي جديد للنظام
الًتبوي يف لبنان أفاق عام  ،2000 ،2000صفحة  .)154أي دون ادراك كاف دلعانيها ،ومن مث اليتوافر لديهم الفهم
السليم ذلا وال القدرة على استخدامها يف عمليات تتطلب مهارات عليا من التفكَت مثل التحليل والًتكيب .ويؤدي احلفظ
االِف للمعلومات اُف لفظية التعلم اليت تشكل أخطر العيوب يف تعلم ادلعلومات واليت تؤدي بدورىا اُف ضعف يف نوعية
التعلم ورداءة يف مستوى ادلتعلم نتيجة لشعورة ابالغًتاب وعدم الرضا ،وضعف دافعيتو للتعلم ،حيث التشكل معظم ىذة
ادلعلومات اية اعلية يف حياة التالميذ ،والحتل ذلم مشكالهتم ،وتنتهي صلتهم هبا ابنتهاء الدراسة واجتياز االمتحاانت،
فالتلميذ سليب ومقيد وغَت فعال  ،وكل ما يهمو ىو حفظ ادلعلومات اليت يتلقاىا من ادلعلم الذي يقتصر دوره على تلقُت
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ىذه ادلعلومات وحشو اذىان التالميذ هبا ،والتاكد من ىذا احلشو ابالمتحاانت التقليدية .األمر الذي يعزز فكرة "التفريغ"
احلفظي للمعلومات وقت اإلمتحاانت ،وابلتاِف إنتهاء دورة التعليم ككل عند حدود اإلمتحاانت الرمسية والصفية ،حبث
تكون رلرد ورقة عبور من مرحلة تعليمية اُف أخرى ،دون أن أتخذ يف الكثَت من األحيان مسألة األبداع والتنمية الذكائي
لدى الطالب .شلا غلعل مسألة التعليم مسألة تلقينية حتفيظية اليزال إعمال العقل فيها مرتكز على الذاكرة وليس على اخليال
أو احلدس النقدي واحلس األبداعي .من ىنا نالحظ سَتورة ادلناىج اللبنانية الىت تعتمد يف العلن ادلنهج احللزوين الذي
يتوسع شيئا فشيئا مع السنوات الالحقة ،إال أن ادلنهج الفعلي والواقع الذي تسَته منهجية التعليم يف لبنان ىو ادلنهج اخلفي
القائم على بلورة الفكر التقليدي وعلى حتميات سلطوية تريد من خالل ادلنهج بلورة أىدافها مثل التمييز اجلنسي يف صور
ادلرأة العاملة يف ادلنزل والزوج االداري ،مثل التشديد على الفكر الديٍت والطائفي يف زلتوايت ادلواد التعليمية ،إضافة اُف
ترسيخ التوازانت الطائفية –اإلنتخابية كمدخل اُف الشراكة الوطنية على حساب الدؽلقراطية ،يف هتميش شبو شلنهج اُف
تغييب الفكر ادلواطٍت وادلواطنية يف موادان التعليمية .وىنا تكمن أعلية إعادة النظر مبناىجنا الًتبوية والتعليمية ابلنحو أكثر
فأكثر ضلو الطرائق الناشطة والقائمة على التوازن بُت دور ادلعلم ودور ادلتعلم حبيث ال يكون ىناك مركز للحلقة التعليمية
بقدر ما يكون ىناك عملية توازن بُت حضور الطالب الثانوي وقدرة ادلعلم على إدارة ىذا احلضور وتوجيهو وليس حثو على
ما سيفعل وكيف سيفعل وأين سيفعل عملياتو اإلدراكية التثقيفية والتعليمية .لذلك يتجو العلم احلديث ضلو علمية التنمية
الشاملة الًتبوية ،فما ىي ىذه اإلسًتاتيجية وعلى ماذا تقوم؟
ب .التعليم املبين على معايري املناىج
تعد حركة ادلناىج إحدى احللقات اجلديدة نسبياً يف تطور التعليم وتطوير .فقد ظهرت ىذه احلركة الىت بدأت يف منتصف
الثمانينات من القرن ادلاضي ،وإختذت شكال واضحا مع بداية القرن احلاِف ،لتجدد رؤية العاملُت يف الشأن الًتبوي ،من
خالل وضع مقاييس واضحة لعملية التعليم ،حبيث تصبح ادلهارات وادلعارف وادلواقف واإلجتاىات أساس العملية التعليمية.
وقد كان ذلذه احلركة أثر واضح يف منح ادلعلمُت والطالب واإلدارات ادلدرسية فرصاً لتطوير األداء ،كما أهنا خلقت حتدايت
كبَتة للمهتمُت ابلشأن التعليمي( .صاٌف ا. )1998 ،.فعلى صعيد الطالب ،أصبح واضحاً لديو أن ما سيقوم بو من
تعلم ،إظلا ىو جزء أساس من عملية تعليم شاملة ،هتدف اُف وضعو يف بؤرة التعليم .فالطالب يف ظل حركة ادلعايَت ؽلثل
قطب الرحى واذلدف األول للتعليم .وىذا الًتكيز على الطالب ،ال يقتصر على تكليفو أبعباء أكثر من السابق كما قد يظن
بعضهم ،بل منحو فرصة التحكم والسيطرة على تعلمو ،ليغدو مستقالً وقادراً على إختاذ القرارات ادلناسبة لتطوير ذاتو.
فالدور األساس للمعلم ىو ما يقوم بو من أعمال داخل حجرة الصف ،وكذلك احلال خارج الصف .وعندما نتحدث عن
األدوار اجلديدة للمعلم ،فسنرى أن رؤية ادلعلم للتعليم اختلفت .يف السابق فقد كان ىو مصدر ادلعلومة الوحيد للطالب.
أي أنو مصدر توثيق ادلعلومة وليس أنو ادلصدر الوحيد .فقد كان الطالب حىت يف النظام التقليدي يقرأو الكتب واجملالت
والرواايت ويتفاعلون مع زليطهم .ولكن كثَتاً شلا يقرأون كان بنصيحة ادلعلم أو توجيهو وأحياان حتت إشرافو .أما اليوم
فالشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل خصوصاً اإلجتماعية منها تقوم بدور كبَت يف توجيو الطالب من أجل متابعة ما يدور ما
حولو من أفكار ومعلومات ومهارات(Louckus-Horsely, 1998) .
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يشهد العاَف اليوم تطورات عديدة يف سلتلف جوانب احلياة ،شلا أثر بشكل واضح على أدوار ووظائف ادلؤسسات التعلميمة
مبختلف مستوايهتا وأنواعها ،ونتيجة لذلك ظهرت حتركات تنادي إبصالحيات تربوية تعلميمة كتطبيق اجلودة الشاملة يف
ادلؤسسات التعليمية .وؽلكن للجودة الشاملة أن تفيد ادلتهمُت بقضااي حتسُت العمل الًتبوي من حيث أىدافو وعملياتو
وسلرجاتو والقائمون على رسم السياسات التعليمية وتطوير إدارة التعليم مبا يتالءم مع متطلبات القرن احلادي والعشرين
ومواجهة حتدايتو وتركز اجلودة الشاملة على يف التعليم بشكل أساسي على حتقيق متطلبات حتسُت التعليم وتطويره ،وحتقيق
ادلزيد من النمو للمعلمُت وادلتعلمُت ،وتوفَت بيئة أفضل للتعليم .ويشَت دؽلنج على أن تطوير التعليم يتطلب تطبيق مبادئ
اجلودة الشاملة الىت البد من إستخدامها يف عملية تطوير أو حتسُت أي عملية أو صناعة أو منتج وهتدف اجلودة الشاملة يف
التعليم اُف( :عائل ،تصور مقًتح لتطوير ثقافة اجلودة الشاملة ابدلدرسة الثانوية العامة)2006 ،
 حتقيق نقلة نوعية يف العملية التعليمية تقوم على أساس اإلرتقاء بكل عناصرىا البشرية واإلدارية وادلالية وادلادية.

 إختاذ كافة اإلجراءات الوقائية لتالقي األخطاء قبل وقوعها ورفع درجة الثقة يف العاملُت يف مستوى اجلودة الىت
حققتها ادلؤسسة التعليمية والعمل على حتسينها بصفة مستمرة.
 اإلىتمام مبستوى األداء لإلداريُت وادلعلمُت من خالل ادلتابعة الفاعلة وإغلاد اإلجراءات التصحيحية الالزمة،
وتنفيذ برامج التدريب ادلقننة وادلستمرة والتأىيل اجليد ،مع أتكيدىا على رتيع أنشطة مكوانت النظام التعليمي.
والوقوف على ادلشكالت الًتبوية والنفسية والتعلميمة واإلدارية يف ادليدان وعلى أرض الواقع ودراستها وحتليل أبعادىا
ابلطرق العملية وإقًتاح أفضل احللول الىت تناسبها( .أسعد ،سلم تعليمي جديد للنظام الًتبوي يف لبنان أفاق عام
 ،2000 ،2000صفحة .)54
إنطالقاً شلا سبق ،صلد ان العملية التعليمية يف حاجة اُف رؤى جديدة وفكر جديد ػلدد معادلها ويوضح متطلباهتا  ،عن
طريق الدعوة اُف االنتقال من حالة منهج حتشد فيو احلقائق بصورة مفككة  ،حبيث يصعب على التالميذ فهمها واستيعاهبا
ورؤية معٌت العلم احلقيقي من خالذلا  ،اُف حالة منهج غلمع شتات تلك احلقائق اجملزأة يف نسق منظم يظهر وحدة ادلعرفة
العلمية وابلتاِف يساعد التالميذ على اكتساب ادلعلومات بصورة مًتابطة ووظيفة وذات معٌت كي تؤيت ذتارىا ادلرجوة وحتقيق
اىدافها ادلنشودة ،وتصبح ذلا قيمة حقيقية يف تغيَت سلوكياهتم فالتعلم احلقيقي اليقف عند رلرد جتميع ادلعلومات وحفظها
اليا ،ولكن ابلعالقات ادلتبادلة واليت عن طريقها يرى ادلتعلم ماتنطوي عليو ىذه ادلعلومات من معان وعالقات متناغمة تؤدي
يف النهاية اُف ظلو وتغيَت البنية ادلعرفية لدى ادلتعلم )1998 ،Louckus-Horsely( .
وقد فرضت ىذه التحدايت وغَتىا حتمية تطوير ادلنهج ،ابعتباره االداة الرئيسة والقادرة على تطوير امكاانت ادلواطن ،مبا
ؽلكنو من التعامل مع التحدايت العادلية السابقة ،وقد استلزم ىذا التحدي وضع فلسفة جديدة لتطوير التعليم ،هتدف اُف
تغيَت ثوري يف طريقة تفكَت الطالب منذ ادلراحل االوُف من عمره حىت ينشأ جيل جديد قادر على التفكَت ادلنظومي ،قادر
على االبداع بعيدا عن احلفظ والتلقُت ،قادر على التفكَت العلمي السليم ،قادر على ان يتعلم كيف يبحث بنفسو عن
ادلعلومة ويقتنع هبا ويستفيد هبا يف حياتو اليوميو ،قادر على يرى الكل دون ان يفقد جزئيات ىذا الكل .أما فيما ؼلص
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ابلبحوث الىت قدمها مركز البحوث واإلظلاء يتبُت لنا أن رتيع ادلشاريع التطويرية الىت نفذهتا وزارة الًتبية والتعليم العاِف ،أثر
خطة النهوض الًتبوي الىت صدرت عام  1994دتت يف إطار االمكاانت ادلتاحة على مستوى ادلوازنة العامة واخلربات
الوطنية ادلتوافرة .وتطور القدرات ادلوسساتية وقدرات التسيَت واإلدارة الًتبوية واذلدف منو( :واإلظلاء 4 ،أيلول )2004
 مأسسة نظام إدارة ادلعلومات الًتبوية ،وذلك للوصول اُف أتمُت ادلعلومات الضرورية بشكل فردي جلميع ادلعنيُت
من سلططُت وابحثُت وإداريُت ومسؤولُت عن النظام الًتبوي وكذلك تطوير أدواة ختطيط تسمح إبدارة مالئمة آللية
التخطيط ادلستمر.
 إعادة ىيكلية ادلديرايت والدوائر يف وزارة الًتبية هبدف إجراء تطوير تدرغلي لإلنتاجية والفاعلية من الناحيتُت
اإلدارية الًتبوية ،زذلك إبطالق آلية تطوير إداري لتحديد مهام وواجبات كل جهة لرفع كفاايت اجلهاز اإلداري
بتأمُت تدريب سلتص لكل مهمة ،ولزايدة فعالية النظام من خالل تدعيم قدرات رتيع العاملُت وعلى مستوايت
كافة( .فيليب)2002 ،
 ترشيد توزيع اجلهاز التعليمي هبدف رفع إنتاجيتو وخفض كلفتو وتطوير نوعيو التعليم واإلدارة وخفض الفروقات
ادلناطقية .
 تطوير اإلدارة ادلدرسية ،بتطوير كفاايت مدراء ادلادرس وتوسيع مسؤولياهتم ،ودعم قدرات ادلدراء من الناحيتُت
اإلدارية والًتبوية والسعي اُف زايدة مشاركة األىل واجملتمع احمللي.

ث .املشاكل األساسية والتحدايت يف املنهاج اللبناين:

ادلناىج اللبنانية حباجة اُف التوسع الكمي العاموي ( الصفوف وعدد الطالب وادلدارس الرمسية يف األقضية) والتوسع النوعي
االفقي (تطويرادلناىج التعليملية والكتب ووطرائق التدريس والتأىيل للمعلمُت واإلدرايُت) (واإلظلاء 4 ،أيلول  .)2004إذ
إن النظام الًتبوية الرمسي إبدارتو ومبوارده الًتبوية والبشرية كان يعترب من ضحااي فًتة األحداث الىت منعت التحديث والتطوير
ادلنهجي من انحية وأضعفت أىلية ادلوارد البشرية وبنية ادلؤسسة الًتبوية .ولكن ما مت القيام بو حىت اآلن ،رغم أعليتو يبدو
غَت كاف إلحداث النقلة النوعية ادلرجتاة يف النظام الًتبوي وحتسُت فعاليتو ومردوديتو .ما إستوجب القيام مبشاريع تطويرية
تتناسب مع أىداف التعليم وأتخذ بعُت اإلعتبار ادلشاكل التالية( :أسعد ،سلم تعليمي جديد للنظام الًتبوي يف لبنان أفاق
عام . )2000 ،2000إن التحدي األساسي أما النظام الًتبوي اللبناين ىو حتدي جودة التعليم وحداثة ادلناىج التعلميمة
الواجب أتمينها على قدم ادلساواة لكافة ادللتحقُت ابلتعليم ،بغض النظر عن األوضاع اإلجتماعية واإلقتصادية لألىل ودون
دتييز بُت سلتلف ادلناطق اللبنانية .كما إن أىم ادلعيقات الظاىرة أمام جودة التعليم عامة ،ويف مدارس القطاع الرمسي خاصة،
ىي تلك ادلرتبطة بضعف ادلستوى األكادؽلي ألفراد اذليئة التعليمية وإطلفاض نسبة ومستوى التمهُت لناحية اإلعداد
األساسي وكذلك لناحية برامج اإلعداد ادلتواصل وكذلك عدم اإلستقرار الوظيفي – ادلاِف لنسبة عالية من أفراد اذليئة
التعليمية  %34منهم متعاقدو ابلساعة( .واإلظلاء 4 ،أيلول  .)2004إذ تعترب مادة علم اإلجتماع ومادة الًتبية الوطنية من
أىم ادلقررات التعليمية الىت حتتاج اُف ىذا التطوير خصوصا وأننا نعاين من مشكلة االزدواجية بُت ما يتضمنو الكتاب وما
ػلصل يف الواقع .األمر الذي غلعل الطالب يعرب عن خلل كبَت يف فهمهم لدور ادلادة يف بناء شخصياهتم وتعميق إنتمائهم
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واإلنسجام مع ذواهتم واإلندماج يف رلتمعهم .واإلنتقال اُف ىذا النوع من ادلناىج يتطلب نقلة نوعية يف إعداد ادلعلم ين
ليكونوا قادرين على القيام بواجبهم بشكل مناسب.

الفصل الثالث :مادة األجتماع بني مضمون تقليدي وتالميذ منفتحون

الكتاب ادلدرسي الذي ؽلثل زلتوى ادلقرر يتكون من عدة فصول ،وكل فصل يشتمل على موضوع يكاد يكون مستقال كل
االستقالل عن ادلوضوعات السابقة والالحقة لو ،ويف غيبة من األىداف الواضحة لدراسة ىذه ادلوضوعات فإهنا التؤدي اُف
تكوين مفاىيم أكثر وظيفة يف فهم معٌت العلم وتطبيقاتو يف نواحي احلياة ادلختلفة ،فمثل ىذه ادلعارف التعدو إن تكون
ركاما معرفيا قليل اجلدوى يف حل مشكالت احلياة العلمية اليت ينبغي إن تستهدف الًتبية مساعدة التالميذ على حلها،
السيما وأننا نعاين من إذدواجية وتعددية ادلعايَت يف التعاطي التعليمي بُت ادلواد العلمية وادلواد األدبية ،ىذا من جهة وبُت
ادلواد النظرية وادلواد التطبيقية من جهة أخرى وبُت ادلناىج التعليمية عامة وبُت الواقع( .عائل ،تطور مقًتح لتطوير ثقافة
اجلودة الشاملة ابدلدرسة الثانوية العامة .)2006 ،وابلنظر اُف كل من األىداف وزلتوى ادلنهج والطرق واألنشطة ادلتبعة،
صلد ان ىناك انفصاال بُت مكوانت ىذه ادلنظومة ،حيث إن الطرق واألنشطة ادلتبعة تعظم من دور ادلعلم يف العملية
التعليمية رغم غيبة اإلعداد والتدريب اجليد للمعلم الذي أيخذ ابألساليب الًتبوية احلديثة ووعيو ابدلستحداثت العلمية
ادلتسارعة اُف جانب شراكتو أو على األقل اخذ رأيو يف احملتوى ،فان ادلعلم لن يكون عنصرا فاعالً يف منظمومة ادلنهج شلا
يؤدي دورة يف العملية التعليمية حبيث اصبحت وظيفة االساسية سلاطبة ذاكرة التلميذ عن طريق التلقُت والبث ادلباشر الذي
يعترب من ايسر الطرق للتلقُت والتخزين مع التقيد التام بنص احملتوى من موضوعات َف يؤخذ رايو فيها ،بل ان كثَتا من
ادلعلمُت يتبارون يف استخدام الوسائل اليت تساعد التالميذ على حفظ ما حدد ذلم يف زلتوى ادلنهج من حقائق ومعلومات
رلردة ،ومن بُت ىذه الوسائل تلخيص ادلواد الدراسية وضغطها يف كتيبات او مذكرات لتكون خالصة سهلة احلفظ،
ابإلضافة اُف تدريب التالميذ على انواع االسئلة اليت ترد يف االمتحاانت وطريقة االجابة عنها ،دون تدريب التالميذ على
التفكَت ،وكل ىذا ساعد يف احلفظ والتلقُت وشيوع بعض الظواىر السلبية مثل سيادة القهر الفكري داخل الصف ،وقلة
االعتماد على نفس ،واذلروب من حتمل حتمل ادلسؤولية وقلة ادليل اُف البحث واالطالع .كما يوجد انفصال أخر بُت كل
من األىداف واحملتوى والطرق واألنشطة وأساليب التقوًن اليت هتتم يف معظم األحيان بقياس مدى حتصيل التالميذ للحقائق
أكثر من االىتمام مبدى فهمهم لتلك احلقائق أو مدى قدرهتم على رؤية العالقات ادلتبادلة اليت تربطها ببعضها البعض أي
إن أساليب التقوًن الراىنة هتتم بقياس ادلستوايت الدنيا للتعلم ( التذكر – الفهم ) وهتمل قياس مستوايت العليا للتعلم (
التحليل – الًتكيب – التقوًن ) كما أهنا تغفل يف معظم األحيان قياس بقية منظومة األىداف التعليمية وضلن نعلم إن طرق
التقوًن بقدر ما تربط أبىداف ادلنهج ،فإهنا أيضا إحدى القوى ادلوجة لتلك األىداف مبعٌت انو إذا كانت أىداف ادلنهج
تؤكد على أعلية حتصيل ادلعلومات ،فان االمتحاانت ابلتاِف ستوجو أساساً ضلو قياس ىذا اذلدف( .شبارة )1993 ،إن
مايسمى مبنظومة ادلنهج ادلطبقة حاليا اليوجد هبا ترابط أو تكامل أو تفاعل ،وذلك داخل كل مكون من مكوانهتا على
حدة " األىداف واحملتوى والطرق واألنشطة والتقوًن " أو بُت كل مكون وبقية مكوانهتا األخرى مبا غلعلها منظومة ابدلعٌت
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احلقيقي والعلمي ،شلا أدى اُف بروز العديد من ادلشاكل والصعوابت اليت تعوق سَت عملية التعليم والتعلم( :زلمود ا،.
 )2002وتربز بشكل جل يف مادة اإلجتماع على النحو التاِف:
 اإلصالحية  :حيث أن مكوانت احملتوى ذلذه ادلادة أضحت تقليدية بشكل كبَت خصوصاً يف ظل التطورات
ادلتسارعة للواقع احلاِف ،وابلتاِف َف تعد تصلح للمنظومة التعليمية يف الوقت الراىن.
 الوقت واحملتوى :يعترب منهج مادة االجتماع موسع جدا وػلتاج اُف ما يفوق  36إسبوع وىو عدد أسابيع التعليم
الفعلية يف السنة التعليمية .األمر الذي ينعكس على أساليب وطرق التعليم ،وىو ما يفسر استخدام إسلوب التلقُت
يف الطرق التعليمية الذي ال ػلتاج سوى اُف أستاذ مربمج على التعليم ،يغلي كل أشكال التواصل واحلوار مع
ادلتعلمُت ،كما يغلي كل طرائق التلعيم الناشطة الىت تسهم يف العوعية وإدارة النزاع.
 اطلفاض قدرة التالميذ على القيام مبعاجلة أي أمر من األمور اال إذا اخذوا عنو تعليمات مفصلة  .حيث ؼلطئ
معظم التالميذ يف احلكم على كثَت من الظواىر يف رلتمعهم ويهابون مواجهة الكثَت من مواقفو ومشكالتو  ،ويتأثرون
بسرعة الدعاايت ادلغرضة ،نتيجة لتعليمهم يف ظل نظم التعليم احلالية القائمة على اخلطية وعدم الًتابط مع اذلدف
االمسى للتعليم ،واليت الهتتم بتوجيو سلوك التالميذ وحترمهم من التدريب على التنظيم وعلى ربط االفكار
وادلعلومات ،والهتتم بتوجية بتدريبهم على النقد البناء وتنمية روح االقدام واالبتكار واالسنباط التحليلي واليت تنمي
عندىم القدرة على اختاذ القرار (عائل ،تطور مقًتح لتطوير ثقافة اجلودة الشاملة ابدلدرسة الثانوية العامة)2006 ،
 البعد كلياً عن ذكر الكفاايت يف زلتوى ادلادة وغياب أي رؤية حقيقية لبناء رؤية تربوية مبنية على أسس التعليم
ابلكفاايت والتقوًن عوضاً عن التقييم .شلا غلعل ادلنهج اخلفي يتكم يف قدرة االبداع عند ادلتعلمُت.

 ىنا تربز حتمية األخذ ابدلدخل ادلنظومي مبعناه ادلتطور الذي يؤكد على حتمية الًتابط والتكامل والتشابك بُت
مكوانت منظومة ادلنهج ووجود عالقات متبادلة بينها وبُت طرائق التعليم الناشطة وتعلم ابلكفاايت ،شلا يؤكد اهنا
دائمة احلركة ومتفاعلة اجلوانب ،وان قيمة مكوانت ادلنهج وقدرهتا على ادلساعلة يف حتقيق األىداف ادلرجوة اتيت من
خالل تفاعلها ادلستمر سواء كان ذلك بُت مكوانهتا ام مع العوامل ادلختلفة اليت تؤثر يف ادلنهج وتتاثر بو.
 إنطالقاً شلا سبق سنتطرق اُف زلتوى مادة اإلجتماع يف الصفوف الثالثة الثانوي ومنها سنعاًف النقص الكبَت بُت
ما يفرضو الواقع من موضوعات متقدمة وتتناول حياة الطالب وتفاصيل يومياهتم وبُت ما يقدمو الكتاب من
موضوعات تقليدية .ولكن قبل الغوص يف منهاج ادلادة سنذكر أببرز األىداف العامة الىت تقوم عليها ادلادة( :مادة،
)1997
 يتمكن ادلتعلّم من تعميق إدلامو ابخلصائص الثقافية والسلوكية دلختلف الفئات االجتماعية (العمرية ،ادلهنية،
اجلنسية)...
 يتحسس ادلتعلّم تداخل ادلعارف االجتماعية واإلدارية وأعلية امتالكها من اجل مقاربة متعددة األبعاد للظواىر
والقضااي احلياتية وادلهنية.
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ويتعرف على قضاايه ،ويعتاد على منهجية
 يطّلع ادلتعلّم على مشكالت رلتمعو االجتماعية واالقتصاديةّ ،
تشخيصها ومعاجلتها مبوضوعية.
يطور ادلتعلّم تفاعلو ،مبا ؽل ّكنو من االندماج االجتماعي ،وادلشاركة يف النشاطات التنموية يف زليطو ويعتاد على
ّ 
استعمال ادلنهجية العلمية عند تعاطيو ابلشأنُت االقتصادي واالجتماعي.
 إرتبط اإلىتمام مبنهجية ابلًتبية الشمولية هباجس اخلروج من احلرب الىت عصفت بلبنان ،وذلك من خالل النظرة
اُف األنسان كقيمة يف ذاتو مبعزل عن العرق أو الدين أو اجلنس .فالناس ينتمون اُف النوع البشري نفسو وأن دعوة
الًتبية الشمولية اُف التالقي والتعاون بُت الشعوب واُف تقبل الفروق واإلختالفات ىي نفسها دعوة ادلناىج اللبنانية
ال سيما يف رلال على حقوق اإلنسان وحتقيق ادلساواة وردم ىوة التفاوت بُت البشر وعملها على إبعاد ادلتعلمُت عن
األفكار اجلامدة والتميز والتعصب وعلى نشر الًتبية على السالم والدؽلقراطية ،مع احلرص الشديد على الثوابت
الوطنية والقيمة للمجتمع اللبناين.
أ .السنة الثانية اثنوي :فرع العلوم  -األىداف اخلاصة :ملادة اإلجتماع
يلم ادلتعلّم ابدلبادئ واألصول اليت تتم مبوجبها عمليات التنشئة اجملتمعية.
 ّيتعرف ادلتعلّم إُف أىم التحوالت اليت تصاحب مرحلة ادلراىقة وسبل االنتظام االجتماعية والتكيف مع ادلعايَت
 ّاالجتماعية االغلابية.
.
 يكتسب ادلتعلّم أصول معاينة ادلشكالت االجتماعية وسبل معاجلة انعكاساهتاعلى تنمية اجملتمع وأمنو ورفاىيتوويف ما يلي يوضح اجلدول ،احملتوى التفصيلي الثانوي للمادة:
احملور االول:
عملية التنشئة
االجتماعية

احملور الثاين:
ادلراىق واجملتمع

احملور الثالث :الشباب واجملتمع إنتظام
الشباب يف مؤسسات اجملتمع

حتديد مسار
التشئة االجتماعية

خصائص
ادلراىق
اجلسدية
والنفسية

مؤسسات التحصيل العلمي
واإلختصاص مؤسسات العمل واالنتاج

الفقر

من وسائط
التنشئة
االجتماعية:العائلة
وادلدرسة

خصائص
ادلراىقة الثقافية
واإلجتماعية

إنتظام الشباب يف مؤسسات اجملتمع
مؤسسات العمل التطوعي ومؤسسة
الزواج واألسرة

البطالة

من وسائط
التنشئة
اإلجتماعية:مكان

اإلندماج
اإلجتماعي
للمراىق

الشباب وادلشاركة اإلجتماعية الرأي
وادلوقف واإلتصال والتبادل واالنتخاب
على ادلستويُت البلدي والوطٍت

الشيخوخة
والعجز
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السكن ومؤسسة
العمل
من وسائط
التنشة :مؤسسات
اإلعالم واالحزاب

ادلراىق
وأشكال
التكييف
االجتماعي

الشباب واإلضلراف واالجتماعي

إشكالية التنشئة
اإلجتماعية
الرقابة وادلشاركة

إضلراف
االحداث

مواجهة اإلضلراف اإلجتماعي

اإلعاقة

التطرف
تفريغ األرايف
وحتشيد ادلدن
تعاطي
ادلخدرات
وإنتشار السيدا
ونصان
للمطالعة

يف ىذه ادلادة ،يتعرف الطالب عي أىم مفهومُت علا التنشئة واإلندماج اإلجتماعي ،ابإلضافة اُف عدة مشكالت إجتماعية
أخرى ،يف خُت أن التنشئة السياسية قد تكون من إختصاص الًتبية الوطنية وادلدنية كمادة منفصلة عن مادة اإلجتماع.
توضح ىذه ادلادة للمراىق كل ما يتعلق بعملية التنشئة اإلجتماعية وما يرافق ادلراىق منها من مبادئ عامة غلب أن يتعرف
عليها ،مث توضح يف زلور ادلراىقة اخلصائص والسمات اجلسمانية الىت تتطرأ على جسد ونفسية ادلراىق ،وىنا تكمن ادلشكلة
يف ىذا الكتاب ،حبث نالحظ والعديد من الباحثُت اإلجتماعيُت أن ىؤالء ادلراىقُت قبل ولوجلهم يف ادلراحلة الثانوية يكون
قد تشكل لديهم سلزون ثقايف شامل حول كل التغَتات الىت تطال جسدي اإلنثى والذكر على السواء ،إضافة اُف أهنم
ؽلتلكون سلزون سلبئ إجتماعياً حول ما ابت يعرف اليوم يف العديد من دول العاَف مبعاجلة والتثيقف اجلنسي أو
"الساكسولوجيا" من ىنا نالحظ أن ىذه ادلفاىيم الىت التزال مقوننة معرفيا قد ختطاىا الطالب من سنوات حىت قبل ادلرحلة
الثانوية ،وىو ما غلعل درس اخلصائص اجلسدية للمراىق من الدروس األكثر وقعاً للسخرية بُت الطالب ،سيما وإن كانت
من تقدم ىذا الدرس معلمة وليس أستاذ( .عائل ،تطور مقًتح لتطوير ثقافة اجلودة الشاملة ابدلدرسة الثانوية العامة،
 ،2006صفحة العدد )55
السنة الثانية الثانوية – فرع اإلنسانيات  -األىداف اخلاصة ملادة اإلجتماع

يلم ادلتعلّم ابدلبادئ واالصول اليت تتم مبوجبها عمليات التنشئة اجملتمعية
ّ 

:
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يتعرف ادلتعلّم إُف أىم التحوالت اليت تصاحب مرحلة ادلراىقة وسبل االنتظام االجتماعية والتكيف مع ادلعايَت
ّ 
االجتماعية االغلابية.
 يكتسب ادلتعلّم اصول معاينة ادلشكالت االجتماعية وسبل معاجلة انعكاساهتا على تنمية اجملتمع وأمنو ورفاىيتو.

 يسهم ادلتعلّم من خالل دترسو ابلعمل ادليداين ورتع ادلعطيات احلقلية ابدلشاركة يف التنمية احمللية واإلسهام يف
رلاالت اخلدمة االجتماعية العامة.
فيما يلي يوضح اجلدول ،ادلواضيع التفصيلية الىت تعاجلها ىذه ادلادة ابلنسبة للصف الثاين اثنوي إنسانيات:
احملور االول:
عملية التنشئة
االجتماعية(8
حصص)

احملور الثاين:
ادلراىق
واجملتمع(7
حصص)

احملور الثالث:
الشباب واجملتمع
إنتظام الشباب يف
مؤسسات
اجملتمع( 7حصص)

احملور الرابع:
مشكالت
إجتماعية(8
حصص)

حتديد مسار
التشئة االجتماعية

خصائص
ادلراىق
اجلسدية
والنفسية

مؤسسات
التحصيل العلمي
واإلختصاص
مؤسسات العمل
واالنتاج

الفقر

من وسائط
التنشئة
االجتماعية:العائلة
وادلدرسة

خصائص
ادلراىقة
الثقافية
واإلجتماعية

إنتظام الشباب يف
مؤسسات اجملتمع
مؤسسات العمل
التطوعي ومؤسسة
الزواج واألسرة

البطالة

من وسائط
التنشئة
اإلجتماعية:مكان
السكن ومؤسسة
العمل

اإلندماج
اإلجتماعي
للمراىق

الشباب وادلشاركة
اإلجتماعية الرأي
وادلوقف واإلتصال
والتبادل واالنتخاب
على ادلستويُت
البلدي والوطٍت

الشيخوخة
والعجز

من وسائط
التنشة :مؤسسات
اإلعالم

ادلراىق
وأشكال
التكييف

الشباب واإلضلراف
واالجتماعي

اإلعاقة
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احملور اخلامس:
العمل
االجتماعي(30
حصة)

وسائط التدخل
اإلجتماعي

أساليب التدخل
اإلجتماعي

مستوايت
التدخل

قطاعات
التدخل
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واالحزابىال

االجتماعي

إشكالية التنشئة
اإلجتماعية
الرقابة وادلشاركة

إضلراف
االحداث

مواجهة اإلضلراف
اإلجتماعي

التطرف

اجملموعات
ادلستهدفة
ابلتدخل

تفريغ
األرايف
وحتشيد
ادلدن

ميادين التدخل

تعاطي
ادلخدرات
وإنتشار
السيدا
ونصان
للمطالعة
إن زلتوى مادة اإلجتماع للثاين اثنوي ،ىي مادة شبو دتهيدية بفصلها األخَت ،للصف الثالث اثنوي إقتصاد-إجتماع ،ذلذا
فهي تزيد عن الصف الثاين علمي ،مبحور كبَت يتناول ادلؤسسات والعمل واخلدمة اإلجتماعية .من يالحظ األرقام الىت
تندرج يف نصوص وجداول كتاب مادة اإلجتماع خصوصي صف اإلنسانيات الذين يتحضرون للشهادة الوطنية ،إذ معظم
األرقام الواردة ىي تكرب كل الطالب عمراً وإن النسب االردة أريضاً سواء معدالت الفقر أو البطالة أو التلوث أو الواقع
الريفي وادلديٍت ،ىي أرقام أضحت خاطئة جداً مقارنة مع الواقع احلاِف .ىنا أعلية التقييم ومن مث التقوًن ذلذه ادلادة مبا
يتوافق مع التطلعات الواقعية وادلستوى الفكري الذي يتمتع بو جيل اليوم من الطالب ،إذ يفوق نسباً مئوية عدة ما تقدمو
لو الكتب من معلومات تقليدية جافة.أما فيما ؼلص الشبيبة وعملية اإلصطفاء الذي يطاذلا زلور ادلراىقة يف ادلرحلة الثانوية
الثانية ،فإهنا ال تعدو كوهنا صف من الكالم واحلشو اللفظي ال يستفيد منو الطالب بشئ ،إن جلهة التخصص األكادؽلي
أو التخصص ادلهٍت ،والتوجيو ادلهٍت الذي يؤمن أقلو مستوى معيشي الئق مستقبالً ،مبا يراعي حاجات السوق وحاجات
ادلناطق أيضاً .نتج عن االخذ بنظام ادلنهج احلاِف ختريج اجيال من ادلتعلمُت تعاين من قصور يف جوانب التعلم ادلختلفة،
ونتيجة ذلذا القصور فان التفاعل والتناغم بُت ىذه اجلوانب يكون ضعيفاً ،وحىت نتالىف عيوب نواتج التعلم السابقة البد من
االىتمام جبميع جوانب التعلم اجلانب ادلعريف واجلانب النفس-حركي واجلانب الوجداين "بصورة منظومية شاملة ومتفاعلة
فيما بينها ،حىت ؽلكن ختريج نوعية من ادلواطنُت ذات شخصية اغلابية سوية ومتكاملة قادرة على العطاء والعمل والتجديد
واالبتكار والتفكَت ادلنظومي ادلتكامل".
سنناقش يف القسم الالحق عالقة مادة اإلجتماع بواقع الطالب ومضون ادلادة وطرائق تدريسها
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ج .مادة اإلجتماع املضمون والتحليل
شهدت سلتلف الدول يف السنوات األخَتة حركة نشيطة وديناميكية يف مراجعة وحتديث ادلناىج يف سلتلف ادلراحل
وادلستوايت التعليمية ،مبا فيها مرحلة التعليم الثانوي  .وقد كانت ىذه احلركة حتمية نتيجة التغَتات اليت مست سلتلف
نواحي حياة اإلنسان  ،مبا فيها اجلانب االجتماعي واالقتصادي والثقايف انىيك عن التفجر ادلعريف يف سلتلف اجملاالت
وبشكل خاص ادلتعلق بتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال  ،وكون لبنان جزءا ال يتجزأ من ىذا العاَف فقد ابت من الضروري
مراجعة ادلناىج الدراسية وحتديثها يف بالدان السيما بعد احلروب الىت مرت هبا البالد  ،لكي تصبح مسايرة لتلك التغَتات
ادلذكورة سابقا واليت َف يسلم منها اجملتمع لبناين  ،وابلطبع فإن ادلنهاج يشكل مشروع رلتمع فهو يؤثر ويتأثر ابجملتمع  ،ويهتم
مبختلف وظائف الًتبية والتعليم والتأىيل  ،إن تطور أي رلتمع ؽلر حتما إبعداد ادلناىج الدراسية إعداد جيدا تتالءم وسياق
ذلك اجملتمع أببعاده اإلنسانية واخللقية والوجدانية والعقلية والبدنية .وتعتمد جودة مناىج اإلجتماع مبا تتضمنو من برامج
تعلم وتعليم على عوامل عديدة تقع يف مقدمتها قدرة ىذه الربامج على إاتحة الفرص لكافة ادلتعلمُت للتعلم ،و تنوع
اخلربات التعليمية التعلمية اليت يتعرضون إليها .واألساليب واالسًتاتيجيات ادلستخدمة يف تدريسها وتقوؽلها .شلا يتطلب من
ادلعلم تنويع اخلربات واألنشطة والتقنيات واسًتاتيجيات التدريس اليت تناسب ادلرحلة العمرية لطلبتو ،ولتحقيق مبدأ مراعاة
الفروق الفردية فيما بينهم .يف ىذا الوقت التزال تعاين الدول العربية ومنها لبنان من ضعف مستوى التالميذ يف مادة
االرتاع وتدين التحصيل العلمي ذلذه ادلادة يف كل ادلستوايت التعليمية ومنها مرحلة التعليم الثانوي ،حيث سجلت نتائج
الرمسية على مستوى لبنان ما يقارب  %54دلادة اإلجتماع ،ابإلضافة إُف ضعف اإلقبال على التوجيو ضلو ختصص
اإلجتماع يف اجلامعة اللبنانية ،ومازال تدريس اإلجتماع يف الدول العربية يعاين من صعوابت رتة أدت إُف ضعف التحصيل
مقارنة ابلدول ادلتقدمة ومنها الياابن وىولندا وسنغافورة وىذا ما أشارت إليو نتائج االمتحاانت الدولية يف مادة اإلجتماع
الىت ترتكز ابلدرجة اإلوُف اُف العمل ادليداين واخلدمة اإلجتماعية وعلى أساسها يتم تقييم وتقوًن العالمة النهائية.
وقد يكون السبب يف تدين التحصيل الدراسي دلادة اإلجتماع أساليب التدريس اليت يتبعها معلمو ىذه ادلادة ابإلضافة إُف
سوء توجيو الطالب ضلو اإلجتماع والشعب ادلرتبطة هبا يف مرحلة التعليم الثانوي  ،ومهما يكن فإن دلعلم اإلجتماع دور
كبَت يف رفع مستوى التحصيل العلمي للطالب يف ىذه ادلادة من خالل استعمالو دلهارات التفكَت العلمي وإتقانو
السًتاتيجيات تدريس ادلادة ابإلضافة إُف تشجيع طلبتو على التفكَت اإلجتماعي االبتكاري الذي يطال اجملتمع والوطن
ككل .كما أن معلم اإلجتماع مطالب بلعب أدوار جديدة تتمثل يف إغلاد بيئة صفية ختاطب عقول الطلبة وجتعل ادلناقشة
الصفية القائمة على استثارة التفكَت اإلنساين-اإلجتماعي ،ألن الطالب يتعلم أساسا من البيئة الصفية اليت تتعدى ادلقاعد
ولوحة اإلعالانت وادللصقات  ،وتسعى لتأسيس ادلنهج اخلفي الذي سيحمل رسالة للطالب ليفهم من خالذلا ماذا يعٍت
تعلم اإلجتماع :وىي القدرة على االصلاز بسرعة ودقة وتنظيم  ،والقدرة على العمل ادلستقل ،وطرح اإلشكاليات والفرضيات
والتحقق منها ميدانياً والوصول اُف النتائج الىت يستفاد منها يف خدمة اجملتمع  .وعلى مؤسسات تكوين ادلعلمُت أن هتتم
بتطوير برانمج اإلعداد دلعلمي اإلجتماع  ،ففي لبنان يتم تكوين أساتذة اإلجتماع دلرحلة التعليم الثانوي يف كلية الًتبية بعد
إجتياز إمتحان رللس اخلدمة ادلدنية ادلوكل أتمُت موظفي القطاع العام ،ومع ذلك ال يزال برانمج تكوين ىؤالء األساتذة يف
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حاجة إُف التطوير ليتماشى مع ادلعايَت العادلية لتدريس اإلجتماع ،وكذلك إلكساب األساتذة خالل مرحلة التكوين
الكفاايت وادلهارات التدريسية الالزمة لتدريس ادلادة.
ج .تدريس اإلجتماع يف التعليم الثانوي
ويساىم تدريس اإلجتماع يف التعليم الثانوي يف حتقيق مالمح التخرج يف هناية ىذه ادلرحلة اليت تعترب تتوغلا لكل مراحل
التعليم السابقة لو وقاعدة االنطالق للتعليم اجلامعي أو مباشرة احلياة ادلهنية وتتمثل ىذه ادلالمح يف القدرة على :
 حتليل الواقع اإلجتماعي من أزمات وظواىر إجتماعية حتدث يف لبنان.
 مواصلة الدراسة يف إحدى التخصصات العلمية يف التعليم اجلامعي.
 التعلم الذايت ادلستمر والبحث ادلنهجي واالبتكار.

 مزاولة البحوث العملية كتخصص مهٍت متخصص يؤىلو إُف االندماج يف احلياة العملية  -ااجلامعية.
 النقد ادلوضوعي والتعبَت عن ادلواقف واآلراء واستخدام سلتلف أشكال التواصل ووسائلو.

تدريس اإلجتماع وفق املقاربة ابلكفاءات.

جاءت ادلقاربة ابلكفاءات يف ادلدرسة لبنانية كنتيجة حتمية لفشل ادلقاربة ابألىداف وختلي أغلب األنظمة التعليمية يف
سلتلف دول العاَف عنها  ،حيث صلد أن نسبة كبَتة من التالميذ غلدون أنفسهم ،يف أغلب األحيان ،عاجزين عن توظيف

مكتسباهتم حلل مشكل أو للتواصل مع الغَت شفهيا ،ومرد ىذا إُف ادلقاربة ادلعتمدة واليت ىي مقاربة خطية رلزأة إُف أىداف

إجرائية يكتفي ادلعلم بتحقيقها لذاهتا ،يف حُت أنو غلب جتاوزىا إُف اكتساب كفاءات دتكن التلميذ من حل مشاكل
مدرسية أو من احلياة العملية والتواصل بفاعلية مع الغَت  .وابعتبار أن ادلقاربة ابلكفاءات ترتكز على تصور بنائي
للتعلمات ،فإن اعتمادىا يف بناء الربامج يسمح للتلميذ إبعطاء معٌت للمعارف ادلدروسة واإلجراءات ادلستعملة ،حبيث
تكون ىذه ادلعارف واإلجراءات حاضرة وقابلة للتوظيف عند احلاجة ،كما تسمح للمعلم بتطوير شلارساتو وفق مستجدات
علوم وخاصة منها تعليمية اإلجتماع .من ىنا ،فالكفاءة ليست ادلعارف و ادلهارات و ادلواقف وحدىا ،ولكنها دمج متفاعل
ذلذه العناصر كلها ضمن وضعية جديدة لتحقيق مهمة ،ويقتضي ذلك تكامل و توفر ثالثة عوامل ىي:
 القدرة على جتنيد ادلعارف وادلهارات إلصلاز مهمة أو رلموعة مهام.
 الرغبة الداخلية يف القيام ابدلهمة شلا يسمح للفرد بتبٍت ادلوضوع.

 القدرة على إصلاز ادلهمة ضمن السياق الذي تطرح فيو الوضعية .
حتليل نتائج البحث امليدانية حول كفاايت مادة اإلجتماع :عينة من الطالب الثانوية-اجلامعة اللبنانية
أن نسبة ادلبحوثُت اُف رلتمع الدراسة بلغت  455فرد .لتحليل ىذه العينة اإلحصائية فقد إعتمد الباحث على الربانمج
اإلحصائي  SPSSودتثلت األساليب اإلحصائية ادلستخدمة يف التكرار والنسب ادلئوية دلعرفة كيفية تعاطي منهج مادة
اإلجتماع مع الواقع اللبناين وابلتحديد مع الطالب الثانويُت واجلامعيُت.
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اجلدول رقم ( )1توزع أفراد العينة حبسب متغَتات ادلرحلة التعليمية والعمر
العمر
المرحلة
20-22
18-20
16-18
التعلٌمٌة
2
148
71
الثانوي
0.4%
32.5%
15.6%
122
1
0
الجامعً
26.8%
0.2%
0.0%
124
149
71
Total
27.3%
32.7%
15.6%

.1
.2
.3
.4

22-24
0
0.0%
111
24.4%
111
24.4%

Total
221
48.6%
234
51.4%
455
100.0%

اجلدول رقم ( )2توزع أفراد العينة  :حبسب اجلنس
الجنس
المرحلة التعلٌمٌة
Total
أنثى
ذكر
الثانوي
221
117
104
48.6%
25.7%
22.9%
الجامعً
234
169
65
51.4%
37.1%
14.3%
455
286
169
Total
100.0%
62.9%
37.1%
خالصة اجلدول رقم ( )1والرقم ( )2ؽلكن القول أن عينة البحث تغلب عليها الصفات اآلتية:
نسبة  %51من أفراد العينة ىم من طالب معهد العلوم االجتماعية .
نسبة  %49من أفراد العينة ىم من طالب الثانويُت (الثاين اثنوي األديب والعلمي – الثالث اثنوي )
كما يتبُت لنا على مستوى مستوى اجلنس %63 :من أفراد العينة ىم من اإلانث ،مقابل  %37من الذكور.
أما على مستوى األعمار فقد تبُت لنا أن معظم طالب الثانويُت بنسبة  %49ىم ما بُت عمر  20 -18عام ،فيما معظم
طالب اجلامعيُت بنسبة  %51بُت عمر .24-22
اجلدول رقم  3بُت أثر متغَت ادلرحلة التعليمية (جامعي –اثنوي) على مدى معرفتهم بكلمة كفاية.
االمرحلة
التعلٌمٌة
الثانوي

الجامع

معنى كلمة كفاٌة
القدرة على
إمتالك
حل المشكالت
الخبرات
42
31

القدرة على تخطى
الصعوبات التعلٌمٌة
36

6.8%

9.2%

7.9%

36

56

57
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%
85
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ي
18.7
12.5%
12.3%
7.9%
%
455
197
93
98
67
Total
100.0
43.3
14.7
20.4%
21.5%
%
%
%
يتبُت لنا من خالل اجلدول أعاله ،الفروقاتفي إجاابت أفراد العينة ادلتخبطة يف مدى إمتالكهم دلفهوم الكفاية األمر الذي
ينعكس بصورة جد سلبية حيث سجل  %43من أفراد العينة عن عدم إمتالكهم دلعرفة كلمة كفاية ،فيما  %21يعتربون
أن معٌت كفاية "القدرة على حل ادلشكالت" يليها  % 20من أفراد العينة يعترب كلمة كفاية مرادفة دلعٌت "القدرة على ختطي
الصعوابت التعليمية"،يف حُت إعترب  %15أن إمتالك اخلربات تعٍت الكفاية .األمر الذي يعكس قصور الفكر التعليمي
لطالب من جراء ادلنهج الذي يركز على ادلضمون وحتقيق احملاور ادلدرجة يف الكتال ادلدرسي.
اجلدول رقم ( )4توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية واألىداف الًتبوية دلادة إلجتماع
51.4%

المرح
لة
التعلمٌ
ة

األهداف التربوٌة لمادة اإلجتماع
تطال
المجتمع

بناء
الوطن

تؤسس
مواطن

ال تطال
موضوع
محدد

ال جواب

51
11.2
%
22

Total

48
31
34
57
الثانوي
10.5
12.5
48.6%
6.8%
7.5%
%
%
234
53
49
45
65
الجامع
11.6
10.8
14.3
ي
51.4%
4.8%
9.9%
%
%
%
455
73
101
80
79
122
Total
100.0
16.0
22.2
17.6
17.4
26.8
%
%
%
%
%
%
يبُت لنا اجلدول أعاله ،نتائج حتليل أبرز األىداف الًتبوية دلادة اإلجتماع يف رأي ادلبحوثُت (طالب الثانويُت-اجلامعيُت) إذ
يعترب  %27من األىداف الًتبوية تطال اجملتمع ،يليها  %22يعترب أن أىداف ادلادة ال تطرق اُف موضوع زلدد ،من جهة
أخرى وابلتساوب  %17يعتربون أن متغَتي أتسيس ادلواطن وبناء الوطن ،فيما فضل  %16عن عدم اإلجابة على ىذا
السوأل .يبدو جلياً من ىذه النتائج أن ادلتعلمُت الثانيويُت واجلامعيُت بعيدين كل البعد عن معرفة أىداف ادلادة الىت حتدد
بشكل رمسي يف بداية الصفحات األوُف لكل مادة ومنها مادة اإلجتماع الىت حتدد يف الصفحة  7من كتاب الثاين اثنوي
والثالث اثنوي .سنرجع إليها يف الفصل الالحق.
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اجلدول رقم ( )4توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية وتقييم الطالب دلنهج مادة إلجتماع
المرحلة
التعلٌمٌة

تقٌٌم الطالب للمنهج
قدٌم

تعتمد
التلقٌن

مكثفة

حدٌثة
ومتطور

Total

221
31
33
44
113
الثانوي
48.6%
6.8%
7.3%
9.7%
24.8%
234
25
50
56
103
الجامعً
51.4%
5.5%
11.0%
12.3%
22.6%
455
56
83
100
216
Total
100.0%
12.3%
18.2%
22.0%
47.5%
يوضح لنا اجلدول السابق ،نتائج حتليل التباين يف أراء ادلستجوبُت حول تقييمهم دلنهج مادة اإلجتماع حيث عرب ما يقارب
النصف من عينة البحث بنسبة  %47أن منهج مادة اإلجتماع ىو منهج قدًن ،كما عرب  $22منهم أن منهج مادة
اإلجتماع تعتمد التلقُت ،يف حُت إعترب  %18منهم أن منهاج ادلادة ىو مكثف جداً ،يف ادلقابل َف يعرب سوى  %12منهم
على أن منهج مادة اإلجتماع حديث ومتطور .وفق ىذه ادلعطيات يتبُت لنا من خالل ما سبق أن الغالبية بنسبة %88
يصف منهج ىذه ادلادة أبنو تقليدي يعتمد التلقُت ومكثف جداً ،يف حُت أن ىذه ادلادة غلب أن تعتمد على الفهم
والتحليل كوهنا تنطلق من الواقع اإلجتماعي احلاِف .إنظر الفصل الثاين.
اجلدول رقم ( )6توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية واحلاجة لتغيَت مادة إلجتماع
الحاجة لتغٌٌر المادة اإلجتماع
المرحلة التعلٌمٌة
Total
نعم

كال

ال جواب

الثانوي
221
48
23
150
48.6%
10.5%
5.1%
33.0%
الجامعً
234
47
19
168
51.4%
10.3%
4.2%
36.9%
Total
455
95
42
318
100.0%
20.9%
9.2%
69.9%
يتبُت لنا من خالل اجلدول أعاله ،نتائج حتليل نسب ادلستجوبُت حول احلاجة لتغيَت مادة اإلجتماع ،إذ عرب  %70من
عينة البحث أعلية تغيَت منهاج ادلادة ،فيما فضل  %30منهم عدم اإلجابة عن السؤأل ،وَف تتجاوز  %9منهم رفضهم
لتغيَت ادلادة .إن نتائج اجلدول رقم( )6تتوافق مع نتائج اجلدول رقم ( )5حيث عرب  %88من أفراد العينة اجلامعيُت
والثانويُت عن رأيهم كون مادة اإلجتماع مادة تلقلينية تقليدية ومكثفة جداً.
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اجلدول رقم ( )7توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية ومنهج دلادة إلجتماع وزلاوره
المرح
لة
التعلٌمٌ
ة

منهج المادة ومحاوره
ٌؤسس
ٌتحدث
للمواطنة
عن واقع
المجتمع
اللبنانً

نظري -
قدٌم

محاوره
ومواضٌع
ه غٌر
مترابطة

ال
جواب

الثانو
56
24
42
ي
12.3
5.3%
9.2%
%
الجامع
56
65
32
39
ي
12.3%
14.3
7.0%
8.6%
%
88
109
121
56
81
Tot
al
19.3
24.0%
26.6
12.3
17.8
%
%
%
%
يبُت اجلدول رقم ( )7نتائج حتليل آراء أفراد العينة حول منهج ادلداة وزلاوره وفصولو حيث سجل:

53
11.6%

46
10.1
%
42
9.2%

Total

221
48.6%
234
51.4%
455
100.0
%

 %27 من أفراد العنية يعتربون أن زلاور وفصول مادة اإلجتماع ىي تعتمد التلقُت والنظري يف التدريس والتقييم.
 %24 يعتربون أن زلاور ادلادة ومواضيعها غَت مًتابطة.
 %19 يعتربون عن رفضهم اإلجابة .

 %18 يعًتون أن منهج ادلادة وزلاورىا تتحدث عن واقع اجملتمع اللبناين.
وفق ادلعطيات السابقة يتأكد لنا أن نظرة الطالب الثانويُت واجلامعيُت ىي متشاهبة من حيث إعادة أتكيدىم على أن منهج
مادة اإلجتماع وزلاورىا تقلديدية وتلقينية (إنظر اجلدول رقم )6
اجلدول رقم ( )8توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية ومضمون مادة إلجتماع
مضمون مادة اإلجتماع
المرح
لة
التعلٌمٌ
ة

تطال
هموم
الشباب
وتطلعا
تهم

34
الثانوي
الجامع
ي

7.5%
42
9.2%

ال عالقة
لها
بتطلعات
الشباب

تتحدث
عن أمور
تربوٌة
فقط

52
11.4
%
46
10.1

49
10.8%
54
11.9%

ال تعبر
عن
هواجس
الشباب
ومشاكله
م

60
13.2
%
64
14.1
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Total

26

221

5.7%

48.6%

28
6.2%

234
51.4%
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%
%
455
54
124
103
98
76
Tot
100.0
11.9
27.3
21.5
16.7
al
22.6%
%
%
%
%
%
يبُت لنا اجلدول رقم ( )8مواضيع ومضمون مادة اإلجتماع الىت يدرسها يتم تدريسها للتالميذ الثانويُت ،فقد جاءت النتائج
وفق اآليت:
 %49 من افراد العينة يعتربون أن مضمون دروس مادة اإلجتماعي ال تعرب عن تطلعات الشباب كما ال تعرب عن
ىواجسهم ومشاكلهم.
 %23 يعتربون أن مضمون ادلادة تتحدث عن أمور تربوية فقط.
 %17 فقط يعتربون أن مضمون مادة اإلجتماع تطال علوم الشباب وتطتلعاهتم.

 %12 رفضوا حتديد اإلجابة عن مضمون مادة اإلجتماع.
اجلدول رقم ( )9توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية والتوجو ادلهٍت -الًتبوية دلادة إلجتماع
ادلرحلة
التعليمية

نعم

كال

ال حواب

الثانوي

27

136

58

221

5.9%

29.9%

12.7%

48.6%

34

151

49

234

7.5%

33.2%

10.8%

51.4%

61

287

107

455

13.4%

63.1%

23.5%

100.0%

اجلامعي
Total

Total

التوجيو ادلهٍت

يبُت لنا اجلدول رقم ( )9نتائج حتليل كيفية التوجيو ادلهٍت للطالب الثانويُت واجلامعيُت ،واثر مادة اإلجتماع يف ذلك ،األمر
الذي يعكس النتائج اآلتية:
 %63 من أفراد العينة يعتربون أن مادة اإلجتماع ال تؤمن أي توجيو مهٍت لطالب الثانوية.
 %24 من أفراد العينة يرفضون اإلجابة عن السوأل.

 %13 من افراد يعربون عن رأيهم أبن مادة اإلجتماع تقدم توجيو مهٍت ذلذه الفئة من ادلتعلمُت.
يتضح لنا من خالل ما سبق ،غياب التوجيو ادلهٍت الذي يفًتض أن يتالقاه ادلتعلمُت يف ادلرحلة الثانوية لتحديد خياراهتم
الوظيفية ،واألمر الذي غلعل ىؤالء الطالب يف حالة ضياع اتم بعد إنتاء مرحلة الثانوية العامة.
اجلدول رقم ( )10توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية ووعالقة مادة اإلجتماع بواقع الطالب
ادلرحلة
التعليمية

عالقة مادة اإلجتماع بواقع الطالب
نعم

كال

ال جواب
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41

الثانوي
اجلامعي
Total

21

159

41

221

4.6%

34.9%

9.0%

48.6%

24

169

41

234

5.3%

37.1%

9.0%

51.4%

45

328

82

455

9.9%

72.1%

18.0%

100.0%

يبُت لنا اجلدول رقم( )10نتائج حتليل عالقة مادة اإلجتماع بواقع الشباب ،حيث أظهرت النتائج اآلتية:
 %72 من أفراد العينة يعتربون أن ال عالقة بُت مضمون ىذه ادلادة وواقع الشباب احلاِف.
 %18 من أفراد العينة يرفضون اإلجابة.

 %10 يعتربون أن ىناك عالقة بُت مادة االجتماع وواقع الشباب احلاِف.
يتضح من خالل النتائج السابقة ،أن الطالب يشعر ابإلغًتاب خالل دراستو دلادة اإلجتماع الىت من ادلفًتض حبسب
الطالب أن تكون مادة تصور واقعهم احلاِف وتساىم يف توجيههم مهنيا وإجتماعياً ىذا من جهة ،من جهة اثنية فإن منهج
مادة اإلمتحان قد وضع منذ ما يقارب  22عام ،يف وقت تغَتات كل معطيات الواقع اإلقتصادية واإلجتاعية والسياسية يف
لبنان ،إضافة اُف أن مشاكل الشباب إختالفت كلياً عما كانت عليو منذ  20عام ،السيما عالقة الشباب مع البطالة
ووسائل التواصل اإلجتماعية الىت أضحت تقلق الواقع احلاِف للشباب اللبناين.
اجلدول رقم ( )11توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية ودلادة إلجتماع والتخصص اجلامعي
ادلرحلة التعليمية
الثانوي
اجلامعي
Total

مادة اإلجتماع والتخصص اجلامعي(علوم إجتماعية)

Total

نعم

كال

ال جواب

48

134

39

221

10.5%

29.5%

8.6%

48.6%

31

158

45

234

6.8%

34.7%

9.9%

51.4%

79

292

84

455

17.4%

64.2%

18.5%

100.0%

يوضح اجلدول رقم ( )11حتليل نتائج توزع أفراد العينة العالقة بُت ادلادة االجتماع والتخصص اجلامعي ،فكانت النتائج
كاآليت:
 %64 يعتربون أن ال عالقة بُت مادة اإلجتماع والتخصص اجلامعي السيما ختصص العلوم اإلجتماعية.
 %18 يرفضون اإلجابة.

 %17 يعتربون أن ىناك عالقة بُت مادة اإلجتماع والتخصص اجلامعي.
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يتبُت لنا من خالل ىذه النتائج ،أن الغالبية ادلطلقة من ادلستجوبُت يعتربون أن ما يتم تدريسو يف منهج علم اإلجتماع يف
ادلراحلة الثانوية ال ؽلت بصلة اُف ادلواضيع وادلواد الىت تدرس يف اجلامعة السيما إختصاص العلوم اإلجتماعية.
اجلدول رقم ( )12توزع أفراد العينة حبسب متغَت ادلرحلة التعليمية واألىداف الًتبوية دلادة إلجتماع
أساليب التدريس
ادلرحلة التعليمية
الثانوي
اجلامعي
Total

احملاضرة

ادلناقشة

عمل
اجملموعات

العمل
ادليداين

Total

131

53

32

4

220

28.9%

11.7%

7.0%

0.9%

48.5%

129

56

33

16

234

28.4%

12.3%

7.3%

3.5%

51.5%

260

109

65

20

454

57.3%

24.0%

14.3%

4.4%

100.0%

يتبُت لنا من خالل اجلدول رقم ( ،)12حتليل نتائج نظرة طالب الثانويُت واجلامعيُت لتقييمهم أساليب التدريس الىت دتارس
يف تطبيق منهجية علم اإلجتماع ،حيث جاءت النتائج كاآليت:
 %57 يتحدثون عن أن طرائق التدريس ادلعتمدة يف موادىم التعليمية ومنها مادة اإلجتماع ىي احملاضرة الىت تقوم
على إجتاه واحد من قبل ادلدرس.
 %24 يعتربون أن طرق التدريس القائمة يف صفوفهم ادلناقشة.
 %14 يعتربون أن طرائق التدريس ادلتبعة عمل اجملموعات.

 %4 يعتربون أن طرائق تدريسهم ادلتبعة ىو العمل ادليداين.
من خالل ما سبق يتبُت لنا ،العالقة الوثيقة بُت اجلدول رقم ( )5واجلدول رقم ( ،)12من حيث تقليدية ادلناىج الىت تعتمد
التلقُت والنظري من جهة ومن جهة أخر ادلنهج الذي يًتجم زلتواه إبسلوب احملاضرة من قبل إجتاه آحادي ادلعلم ضلو ادلتعلم،
حيث يقتصر الشرح على سرد ادلضمون دون أي مناقشة أو حوار بُت ادلعلم وادلتعلم.
خالصة حتليل النتائج امليدانية

من خالل العرض السابق يتضح لنا أعلية إعادة العمل على صياغة مقررات تربوية تساىم يف النهوض الوطٍت وادلواطٍت كوهنا
السبل األوُف لتحقيق الكفاايت الًتبوية وتغيَت أساليب التدريس ادلتبعة يف مناىج التعليم يف لبنان ،حيث أكد ذلك من
خالل عينة من ادلتعلمُت يف لبنان .حيث أكد ادلبحوثُت على سلبية الواقع الًتبوية السيما يف مادة اإلجتماع – كما يف ادلواد
األخرى -من حيث تقليدية ادلناىج وغياب إعتماد الكفاايت التلعيمية وصعوبة ادلقرارات التعليمية وتكثيفها يف زلتوى
ومضمون موسع جداً.
 تعترب مادة اإلجتماع مادة تعتمد التلقُت واإلطار النظري التقليدي يف زلتوى الكتاب.
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 تتناول ىذه ادلادة مواضيع بعيدة كل البعد عن إىتمامات الشباب وتطلعاهتم يف حُت أن الواقع اإلجتماعي فرض
تغَتات رتة من حيث عالقة الشباب بوسائل التواصل اإلجتماعي واإلدمان والبطالة  ...ظواىر إجتماعية أضحت
مسة الواقع احلاِف وتطال الشباب ابلدرجة األوُف دلنها مغيبة عن زلتوى ومضمون مادة اإلجتماعية.
 ال تقدم مادة اإلجتماع أي توجيو مهٍت للطالب الثانويُت خصوصاُ أن ىذه ادلادة ىي الىت تفصل الطالب بُت
التأسيسي واجلامعي ،األمر الذي غلعل الطالب يف حالة إغًتاب وختبط كبَت عقب التخرج من ادلرحلة الثانوية.
 لقد عربت عينة البحث وبنسبة  %70عن حاجة مادة اإلجتماع اُف تعديل وتغيَت مضموهنا لتتناول الواقع
اإلجتماعي واإلقتصادي احلاِف للبنان.
 تتماشى معظم دول العاَف مع تغيَت ادلناىج واألىم تعديل نظرة التعليم إجتاه طرائق التعليم الىت تعتمد مدارسهم،
حيث عرب الطالب عن طرائق التدريس ادلتبعة يف لبنان والىت تعتمد بشكل مباشر على إسلوب احملاضرة ذو اإلجتاه
اآلحادي من ادلعلم إبجتاه ادلتعلم دون مشاركتو يف إكتساب ادللعومة.
أخَتاً البد من توضيح األيت ،إن مفاىيم رتة يتم التداول هبا عادلياً وزللياً يتم تغيبها عن ادلشهد التعليمي اللبناين ،كادلواطنة ،
األىداف الوطنية أبرزىا إلغاء الطائفية السياسية ،األرقام ادلالية والعمالت العادلية واحمللية ،وأرقام األقتصاد والبطالة والفقر
واجلرؽلة ،احلرب اإللتكرونية ،اجلرؽلة ادلنظمة ،التطرف الديٍت والسياسي واألخالقي التجرييب ،الربيع العريب ،والثورات
السياسية ،الثقافة اجلنسية ،السوشيل التغيَت ادلناخي ،الثورات العربية ...وغَتىا الكثَت الكثَت من مفاىيم العصر اليت يعرف
عنها الطالب ادلعلومات الواسعة ولكنها ليست ضمن ادلنهاج الًتبوي اللبنانية ،ولكن ادلسألة األكثر خطورة يف اجملتمعي
التعليمي والًتبوي اللبناين ،ىو أن مسمى وزارة التعليم يف لبنان أنو" وزارة الًتبية والتعليم" الًتبية تسبق التعليم أوالً ،اثنياً إن
أي مقدمة يف الكتب اللبنانية وابلتحديد مادة اإلجتماع حيث حتس على الًتبية الوطنية ادلواطنية ،إال اننا حينما نلوج يف
زلتوى الكتاب صلد أن ال ذكر ذلا إال من حيث التعريف النظري ،وذلك يف سياق مفهوم التنشئة السياسية واإلندماج،
فماذا عن ادلواطنة الىت هبا يرتفع الوطن ويسمو ادلواطن أخالقاً وتربيةً وسلوكاً؟
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اخلامتة

وقد فرضت ىذه التحدايت وغَتىا حتمية تطوير ادلنهج  ،ابعتباره االداة الرئيسة والقادرة على تطوير امكاانت ادلواطن ،مبا
ؽلكنو من التعامل مع التحدايت العادلية السابقة ،وقد استلزم ىذا التحدي وضع فلسفة جديدة لتطوير التعليم ،هتدف اُف
تغيَت ثوري يف طريقة تفكَت الطالب منذ ادلراحل االوُف من عمره حىت ينشأ جيل جديد قادر على التفكَت ادلنظومي ،قادر
على االبداع بعيدا عن احلفظ والتلقُت ،قادر على التفكَت العلمي السليم ،قادر على ان يتعلم كيف يبحث بنفسو عن
ادلعلومة ويقتنع هبا ويستفيد هبا يف حياتو اليوميو ،قادر على يرى الكل دون ان يفقد جزئيات ىذا الكل .ان ىذه الرؤية
ادلتكاملة والشاملة تستلزم تطوير ادلنظومة التعليمية واالخذ ابدلدخل ادلنظومي يف عملية التعليم والتعلم ،النو من افضل
الطرق ،واكثر الوسائل فعالية لتحديد متطلبات التعلم بدقو ،وكذلك الوصول اُف اكثر اخلطط فعالية الاثرة نتائج التعلم
ادلرغوب فيها بطريقة منظمة وامنة ،كما انو من افضل ادلداخل للدخول االمن للخربات اجلديدة على البناء ادلعريف الشبكي
للمتعلم ،حبيث تكون مًتابطة مع نفسها ومع اخلربات السابقة .أبرز التوصيات الواجب إتباعها يف حتديث ادلناىج واعتماد
الكفاايت ىي التالية:
 تعزيز سيطرة اجلانب العلمي اإلختباري على اجلانب ادلعريف.
 الًتكيز على نوعية ادلعلومات ال على كميتها.

 تلبية متطلبات الفرد واجملتمع احلياتية وحاجات سوق العمل وتوقعاهتا ادلستقبلية

 إعتماد الطرائق الناشطة يف التعليم وتعزيز العمل الفريقي /التعاوين وتطوير دور ادلعلم من متلق للمعلومات اُف
مشارك يف كشفها والتعاطي معها حتسساً وحتليالً ونقداً كون ادلتعلم وفق ادلناىج اجلديدة ىو زلور العملية التعليمية.
 التنوع يف الوسائل الًتبوية ادلستخدمة حبيث ال تقتصر على الكتاب ادلدرسي دون سواه.

 تعزيز اجلانب التطبيقي والنشاطات العقلية اإلبداعية (حل ادلشاكل ،التحليل ،التوليف)...

 األخذ ابألسس وادلعايَت العلمية احلديثة يف التقييم وإبعاد ىاجس سيطرة اإلمتحاانت الرمسية على فكر التلميذ.
 ادلواءمة بُت تنوع القدرات عند التالمذة وتطور احلاجات ادلهنية – احلياتية (بيئة ،مهارات ،تربية صحية
وسكانية )...حبيث يشكل أداة فاعلة يف أتمُت العمل والرقي اإلنساين والفردي واجلماعي واإلجتماعي.
 ربط التعليم الثانوي ابلتعليم العاِف حبيث تشكل مرحلة التعليم الثانوي فًتة إعداد للمتعلم على الصعد ادلعرفية
وادلهارية والقيمية لتتالءم مع ما تفرضو رلاالت التخصص يف التعليم العاِف أو ما تقتضيو سوق العمل من قواعد
أساسية ينبغي اإلعداد ذلا من قبل التعليم اجلامعي لتهيئة ادلتعلم لدخول اجلامعة أو اإلطلراط يف سوق العمل.
 تعزيز الوعي التقٍت لدى ادلتعلم من خالل تعريفهم ابلتكنولوجيا وإكساهبم طرائق يف التفكَت وأساليب يف العمل
تتفق مع معاجلة ادلشكالت وإغلاد احللول ادلالئمة وفقاً لإلمكانيات ادلتاحة.
 الربط بُت ادلدرسة والبيئة احمليطة ابدلتعلم لتكون ادلدرسة أبنو بيئتها وزليطها تعمل فيو وتتفاعل معو على مستوى
اجملاالت واإلمكانيات والنشاطات.
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 توطُت ادلعارف وتطوريرىا ونشرىا عن طريق مراكز األحباث وادلؤسسات التعليمية والقوى البشرية الكفية وادلتعددة
 كما ػلتاج توطُت. فالتنمية ال حتدث إال عن طريق تعليم جيد للقلة،القدرات كوهنا تشكل عنصراً حامساً يف التنمية
 وحث ادلؤسسات اجلامعية ومراكز األحباث احلكومية واخلاصة،ادلعرفة اُف وضع سياسات حبثية على ادلستوى الوطٍت
 كما يتطلب وضع إسًتاتيجيات تعتمد األطر اليت تعزز االحتكام اُف الشروط وادلواصفات.للتعاون على تنفيذىا
.وادلعايَت يستند اُف التصنيفات احمللية والعادلية
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