
  العلوم االجتماعية بين التدريس التقليدي والتدريس المعاصر

  دراسة لواقع العلوم االجتماعية بالجامعة الجزائرية

 عاليوية حسيبة 

  .قسم علم االجتماع ،جامعة عبد احلميد ابن باديس مستغامن" كلية العلوم االجتماعية" أ"أستاذة مساعدة قسم 

  

 مقدمة

صاحب فيلم ( D.W Griffith)  غريفيت .استطاع دبليو ملاذا

؟ ما هو السبب ... املثري للجدل أن جيعل فلمه عظيما" مولد أمة "

؟ ألنه طور ألول مرة سلسلة كاملة من األساليب والتقنيات اليت  

  )1(كانت حينها فريدة بالنسبة للسينما

مل تعد قدرات الدول وأقدارها يف العصر احلديث تقاس مبا لديها 

وإمنا مبا متلكه من ثروة بشرية، وعقول مبدعة،  من ثروات طبيعية،

ضة األمم تقاس هنف. وكفاءات وخربات قادرة على االبتكار واإلبداع

وم العلم يف هم للعلم، فتغري األفكار املتعلقة مبفهمن خالل تعريف

وبالتايل فإن املعلومات .وضاً اخلطوة األوىل للرتقي � هوالناس  عقول

  . صادر اإلسرتاتيجية �تمع املعلوماتواملعرفة النظرية هي امل

السبب راجع إىل أن العامل قد شهد خالل السنوات القليلة 

املاضية عددا من املتغريات األساسية واليت طالت خمتلف جوانب 

احلياة املعاصرة، ومست كافة املؤسسات االقتصادية والسياسية يف 

  .دول العامل على اختالف درجا�ا يف التقدم والنمو

كذلك أثرت تلك التغريات على هيكل القيم ونسق العالقات 

ا�تمعية يف كثري من دول العامل إىل احلد الذي يربر القول بأننا نعيش 

عامل جديد خيتلف كل االختالف عن الفرتة السابقة اليت استمرت "

  .حىت الثمانينيات من القرن العشرين

-وال يزال-عاملوترتكز أهم عوامل ومسببات التغري الذي ساد ال

يف الثورة العلمية والتكنولوجية واالجنازات التقنية غري املسبوقة،الثورة 

اهلائلة يف جماالت االتصاالت، والطفرات اهلائلة يف تقنيات احلاسبات 

اآللية، والرتاكمات املتوالية يف قدرا�ا احلسابية، وحجم الذاكرة، 

، والتيسري املتواصل يف ةت اليت تؤديها، والسهولة الفائقوسرعة العمليا

أساليب التعامل معها، وما نتج عن التكامل واالندماج بينها وبني 

تقنيات االتصاالت وااللكرتونيات من بزوغ تقنية املعلومات بكل ما 

  .تعنيه من إمكانيات وآفاق ال حمدودة 

وقد ترتب على تلك املتغريات نشأة ظاهرة العوملة 

Mondialisation  التواصل والتفاعل يف األنشطة واليت أطلقت

اإلنسانية مبا يتعدى احلدود التقليدية بني الدول واألقطار الغيه بذلك 

حدود املكان وقيود احلركة واالتصال والتخفف من قيود الوقت 

  .والزمان

وكانت احملصلة الرئيسية للعوملة أن مفاهيم ونظم وأساليب 

لعصر السابق عليها مل التعامل يف خمتلف جماالت احلياة اليت سادت ا

تعد تتناسب مع مع معطيات العصر اجلديد، بل أصبحت عائقا 

رئيسيا حيول دون االستفادة من الفرص اليت تتيحها العوملة والتقنيات 

املساندة هلا، األمر الذي يوجب البحث يف ابتكار وتنمية منظومات 

  .لعوملةجديدة من املفاهيم والنظم واآلليات املتوافقة مع متطلبات ا

وللجامعات ومؤسسات التعليم العايل دور رئسي يف تأهيل 

ا�تمع لالخنراط يف سلك العوملة واألخذ بعناصر املعاصرة اجلديدة، 

شرط إذا عرفت اجلامعة كيفية التعامل مع مفاهيم العوملة حىت ال تقع 

يف مشكالت و�ديدات ناشئة عن هذه األخرية سوف نتطرق إليها 

 يف فصول الحقة

فلم تعد اجلامعات جمرد مؤسسات تعليمية لتخريج    

املتخصصني الذين حيتاجهم سوق العمل يف خمتلف جماالت احلياة ، 

وال جمرد مؤسسات للبحث العلمي تعيش يف أبراج عاجية مبعزل عن 

ا�تمع وظروفه ومشاكله، وإمنا أصبحت مطالبة بأن تنزل من 

تنزل إىل ا�تمع تتلمس نبضاته، عليائها، وتفتح ما أغلق من أبوا�ا، و 

وتتفاعل معه، وتعيش مهومه، وتشغلها مشاكله، وتضع يدها يف يد 

 جمتمعها لتحقيق طموحاته وأحالمه يف مستقبل أفضل بواسطة كل

نظرا لطبيعة هذه  العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالت املعرفة خاصة جما

  .العلوم

 تكوين الفكر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى املسامهة يف

وتنميته على املستويني الفردي وا�تمعي من خالل إنتاج املعرفة 

  .العلمية وتطبيقها

البحث العلمي يف وال بد من اإلشارة إىل حقيقة أساسية أن 

جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية حيظى باهتمام كبري يف اجلامعات 

ترفا أو ختصصا  ومراكز البحث الغربية، وال يُنظر له هناك بصفته

ثانويا مقارنة بالبحث يف جمال العلوم البحتة والتطبيقية وذلك على 

الرغم من أن ظاهرة العوملة و مبادئ اقتصاد السوق �يمن بشكل  

فتلك اجلامعات واملراكز الغربية تربط بني البحث . كبري يف الغرب

نية العلوم اإلنسا الذي تعد -) أو األويل(العلمي النظري التجريدي 

وبني البحث العلمي التطبيقي  -همرتكزا تواالجتماعية من أهم 

  .املوجه إىل التكنولوجيا واهلندسة والطب



  :االشكالية

إن عصر املعلوماتية والتسارع املعريف قد خلف للناس حاجات 

ومتطلبات جديدة، وبات منتظرا من اجلامعات أن تعدل من 

بعض تلك احلاجات  وأهدافها مبا تفرضه عليها رسالتھامضامني 

واملتطلبات،كما صار منتظرا منها أن تغري من سياستها وطرقها 

وأساليبها التعليمية والبحثية للتعامل مع األمور املستجدة واالستجابة 

لذلك بفهم ودراية وتبصر وهو ما يعين أن تغري اجلامعة من واقع 

  .أستاذها تنمية وجتديدا وحتديثا

ومن خالل ما سبق ذكره عن  بناء على هذا التصور إذن *

اإلشكال مباشرة واملتمثل يف ما الدراسات السابقة متكنا من طرح 

  :يلي

تدريسنا الحالية للعلوم االجتماعية في هل تصلح طريقة *

عصر العولمة , لعصر التقنية علمًا وتعليماً  الجامعة الجزائرية

 والتحديات؟

  :فرضيات البحث

لب من اجلامعات واملدارس أصبحت طبيعة املهن اجلديدة تتط-

إعداد خرجيني مبجموعة خمتلفة من املهارات غري تلك اليت يتبناها 

  .نظام التعليم القدمي

عند الساسة واملسئولني  املكانة املتدنية للعلوم االجتماعية -

جلهلهم بأمهية العلوم االجتماعية يف عملية التنمية  ،وا�تمع

واحلضارية جعل قيمة هذه العلوم  االجتماعية واالقتصادية والثقافية

  .ترتاجع داخل اجلامعة اجلزائرية ويف نظر الطلبة 

تدريس العلوم االجتماعية على مستوى عاملي ال يستوجب -

بالضرورة استخدام التكنولوجيا، تكفي فقط خطة إسرتاتيجية 

  .لتطوير املقرر والربنامج 

  :أهمية البحث

قايف الذي يتصف بالسرعة، أن العصر احلديث يتسم بالتغري الث-1

ات الثقافية إىل التقدم العلمي وأنه تغري جذري،وتعود هذه التغري 

ء األرض التكنولوجي املذهل الذي تتأثر به ا�تمعات يف كافة أرجاو 

التكنولوجي إىل تغري سريع وكبري يف أساليب ،إذ أدى التقدم العلمي و 

حلياة ما مل يكيف  عن ااحلياة فيها،وقد جيد اإلنسان نفسه منعزال

مؤسساته االجتماعية والسياسية والرتبوية مع عصر التقدم تفكريه و 

ي أيضا إىل وأدى التقدم العلم واالكتشافات العلمية والتكنولوجية،

واىل تغري مفهوم عالقة اإلنسان باملوارد  اإلنتاج،تغيري أساليب العمل و 

م االجتماعية الطبيعية وكيفية استغالهلا،كما تأثرت كثري من القي

تمعات احلديثة ب التقدم العلمي والدور االجتماعي لألفراد يف ا�

ومن هنا تأيت أمهية تناول عملية تدريس العلوم  التكنولوجي أيضا،و 

االجتماعية  واملناهج املتبعة بالتحليل والنقد حىت تكون دائما من 

عوامل أساليب دفع جمتمعنا اجلزائري إىل التقدم املنشود وليست من 

  .جذبه إىل الوراء

إن ا�تمعات املعاصرة تتطلع إىل التقدم دائما،وبذلك فهي يف 

نظر�ا إىل هذا اهلدف تسعى جاهدة إىل توفري كل عناصر النجاح 

حىت ال يكون رصيدها التبعية والدوران يف فلك دول قوية متتلك 

احات مصادر الثروة وال يبقى للدول الساعية إىل التقدم إال الوهم وجن

  .اآلباء و األجداد

ولذلك فإن هذه الدراسة وإن كانت تعرب عن إطاللة إىل آفاق 

الغد تنظر مبوضوعية حقيقية إىل الواقع بكل ما يشمله من إجيابيات 

وسلبيات،ومن مث فإن النجاح يف هذه املهمة يتوقف على مصا رمة 

 .النفس والتقدير احلقيقي للواقع بعيدا عن الزيف أو املظهر

إن التقدم املنشود يف كافة جماالت احلياة ال ينبغي أن يكون  -2

عشوائيا، بل جيب أن يسري يف خطوط ترمسها االجتاهات والقيم اليت 

تبلورت من حصيلة ماضينا العريق ومستقبلنا املأمول ومن مث فالتعليم 

االجتاهات والقيم والنهوض ينبغي بالضرورة أن يستهدي �ذه 

نت أمهية تناول التدريس احلديث واملناهج ومن هنا كا ،بدوره

واإلنسانية اليت متيل يف بعض  التعليمية يف حقل العلوم االجتماعية

يف اجلامعة اجلزائرية بالفحص  األحيان إىل أن تكون مهمشة

والدراسة اليت تستهدف تقومي واقع املمارسات السائدة يف 

ة تطوير جامعتنا،حىت نأخذ من ذلك بداية لالنطالق حنو عملي

  .شاملة وفق أسس  علمية متجددة

  :منهج البحث

 الدراسة احلاليةمن اجل احلصول على معلومات يف إثراء جمال 

عدنا إىل استخدام تقنيات ومناهج نعتقد أ�ا تتالءم وطبيعة املوضوع 

  :وهي كاآليت األمربيقية

يعد "حيث  لوصف الظاهرة )2(آليات املنهج الوصفياستخدمنا 

للواقع  مالئمةمن أكثر مناهج البحث االجتماعي  يصفاملنهج الو 

وهو اخلطوة األوىل حنو حتقيق الفهم . االجتماعي وخصائصه

إذ من خالله نتمكن من اإلحاطة بكل أبعاد . الصحيح هلذا الواقع

هذا الواقع، حمددة على خريطة، تصف وتصور بكل دقة كافة ظواهره 

علم االجتماع، وقد وقد واكب املنهج الوصفي نشأة " ومساته 

ارتبطت نشأته حبركة املسح االجتماعي يف إجنلرتا، أو منهج لوبالي 

   .يف دراسة احلالة، ونشأة الدراسات األنثروبولوجية

  )3( :العالقة بين العلوم االجتماعية والدراسات االجتماعية

، فالعلوم والفرعالعالقة بينهما وطيدة تعكس العالقة بني األصل 

هي األصل والكل واملصدر، أما الدراسات االجتماعية االجتماعية 



فهي الفرع واجلزء وما مت أخذه من العلوم االجتماعية وبناؤه وتطويره 

  .وتطبيقه

  )4( :تكنولوجيا المعلومات و التعليم

تكنولوجيا املعلومات أو ما يعد التعليم عن طريق استخدام 

ليم فرضته التغريات يسمى بالتعليم عن بعد منطا جديدا من أمناط التع

. العلمية والتكنولوجية اليت شهدها ومازال يشهدها العامل حىت اليوم

هذا اذ نعيش اليوم عصرا يتجدد ويتغري على مدار الساعة ، وحيثما 

نظرنا يف ميادين العلم واملعرفة تطالعنا امساء ومسميات جديدة 

ة وقد صاحب هذه التغريات ثورةعلمي. ومتجددة يف الوقت ذاته

معرفية مل تعد االساليب والطرق التقليدية يف عملية التعليم والتعلم 

وهلذا وذاكأصبحت احلاجة ماسة . حتقق االهداف املطلوبة منها

إلتباع نظام آخر هو التعليم الذايت أو التعليم عن بعد أو ما يسمى 

  .بالتعليم االلكرتوين ، او التعليم املباشر

 بأن أساس تكنولوجيا ) 1984(يعترب هاينك : تعريف هاينك

الرتبية ليست نظريات التعلم كما هو االعتقاد عند بعض 

الرتبويني، وبأن هناك تعريفني ميكن االستفادة منهما يف تعريف 

 :تكنولوجيا الرتبية مها

 التكنولوجيا هي التطبيق النظامي للمعرفة العملية، : تعريف جلربت

 .أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية

 5(اليونسكوف تعري(
كنولوجيا التعليم هي منحىن نظامي لتصميم  :

العملية التعليمية وتنفيذها وتقوميها كلها تبًعا ألهداف حمددة نابعة 

يم واالتصال البشري مستخدمة من نتائج األحباث يف جمال التعل

املوارد البشرية وغري البشرية من أجل إكساب التعليم مزيًدا من 

 .)أو الوصول إىل تعلم أفضل وأكثر فعالية(الفعالية 

تتعدى تكنولوجيا : تعريف جلنة تكنولوجيا التعليم األمريكية

ويعد تعريف اليونسيكو هو التعريف .نطاق أية وسيلة أو أداة التعليم

 .ألكثر مشوال تعبريا عن طبيعة وجمال تكنولوجيا التعليما

 متعلقة بتكنولوجيا التعليم تمصطلحا

   Educational Technology تكنولوجيا الرتبية

   Instructional Technlolgy مالتعليتكنولوجيا 

 Information Technolgy تكنولوجيا املعلومات

 Managing Learning with إدارة التعليم باحلاسوب

Computer 
 Programmed Learning تعليم مربمج

 :E-learning تعلم إلكرتوين

  :Learning with Computer تعلم باحلاسوب

هو نظام من األعمال املقصودة وسلسلة من العمليات  )6( :التعليم 

والنشاطات املنظمة اهلادفة إلحداث التعلم وهو عمليات تفاعل 

 يفرتض أن تؤذي إىل تغيري اجيايب يف متبادل بني املعلم واملتعلمني

  .السلوك وال سيما سلوك املتعلمني 

هو نظام من األعمال املقصودة وسلسلة من العمليات 

اهلادفة إلحداث التعلم وهو عمليات تفاعل  املنظمةوالنشاطات 

متبادل بني املعلم واملتعلمني يفرتض أن تؤذي إىل تغيري اجيايب يف 

  .املتعلمني  السلوك وال سيما سلوك

  : مالتعل

التعليم فإذا مل حيدث تعلم فليس هناك  لعمليةهو نتاج اجيايب 

تعليم متاما كعملييت البيع والشراء والتعلم والتعليم كلتامها عمليتان 

العملية اليت نستدل : أو هو.ضمن عملية أوسع وامشل هي الرتبية 

و والنامجة عن عليها من التغريات اليت يطرأ على سلوك الفرد أو العض

  .التفاعل مع البيئة أو التدريب أو اخلربة

  )7(: التدريس

هو عملية تواصل بني املدرس واملتعلم ، ويعين االنتقال من حالة 

عقلية إىل حالة عقلية أخرى، حيث يتم منو املتعلم بني حلظة وأخرى 

اليت تؤثر  ة نتيجة تفاعله مع جمموعة من احلوادث التعليمية التعلمي

والتدريس هو نظام شخصي فردي يقوم فيه املدرس بدور مهين .  فيه

  .هو التدريس 

نظام من األعمال خمطط له : ويعرف التدريس إجرائيًا على أنه 

يقصد به أن يؤدي إىل تعليم ومنو الطلبة يف جوانبهم املختلفة ، وهذا 

  النظام يشتمل على 

، لم واملتعلميقوم �ا كل من املع جمموعة من األنشطة اهلادفة ،

 ،علماً، متعلمًا، حمتوى دراسياً عناصر ثالثة م النظامويتضمن هذا 

، كما أنه يتضمن نشاط لغوياً هو وهذه العناصر ذات خاصية دينامية

وسيلة اتصال أساسية جبانب وسائل اتصال الصامتة ، والغاية من 

هذا النظام إكساب الطلبة املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات 

  . املناسبةمليول وا

  )8(: التدريس

هو عملية تواصل بني املدرس واملتعلم ، ويعين االنتقال من حالة 

، حيث يتم منو املتعلم بني حلظة وأخرى أخرىعقلية إىل حالة عقلية 

اليت تؤثر  ة نتيجة تفاعله مع جمموعة من احلوادث التعليمية التعلمي

ه املدرس بدور مهين والتدريس هو نظام شخصي فردي يقوم في. فيه 

  .هو التدريس 

نظام من األعمال خمطط له : أنه  علىويعرف التدريس إجرائيًا 

يقصد به أن يؤدي إىل تعليم ومنو الطلبة يف جوانبهم املختلفة ، وهذا 



النظام يشتمل على جمموعة من األنشطة اهلادفة، يقوم �ا كل من 

، الثة معلماً، متعلماً ن هذا النظام عناصر ثاملعلم واملتعلم ، ويتضم

، كما أنه يتضمن وهذه العناصر ذات خاصية دينامية حمتوى دراسياً ،

ساسية جبانب وسائل اتصال نشاط لغويًا هو وسيلة اتصال أ

، والغاية من هذا النظام إكساب الطلبة املعارف واملهارات الصامتة

  .والقيم واالجتاهات وامليول املناسبة 

  )9( : المعنى اإلصطالحي للتربية

هناك تعريفات خمتلفة ومتعددة للرتبية من حيث املعىن 

  : اإلصطالحي و يرجع اإلختالف إىل سببني رئيسيني مها

إختالف األشخاص القائمني على التعريف و إختالف نظر�م .1

  .إىل اإلنسان و فلسفتهم يف احلياة و معتقدا�م اليت يدينون �ا

سفة املفكرين و املهتمني بأمور الرتبية ينظرون إليها على إن الفال. 2

  .أ�ا قضية جدلية 

أن تضيف الرتبية على اجلسم والنفس كل مجال وكمال ( أفالطون -

  ).ممكن هلا

  .هربرت سبنسر إن الرتبية هو إعداد الفرد حياة كاملة -

الرتبية هي اليت تبين خلق الطفل على ما يليق ( رفاعة الطهطاوي -

الفضائل اليت تصونه من الرذائل با�تمع الفاضل ، و تنمي فيه مجيع 

  )متكنه من جماوزة ذاته للتعاون مع أقرانه على فعل اخلريو 

  ).إن الرتبية هي احلياة و ليست إعداد احلياة  : جون ديوي-

الرتبية هي تنشئة فرد قوي البدن، حسن  ( : ساطع احلصري-

، معتزا بقوميته مدركا واجباته طنه، صحيح الفكر ،حبا لو اخللق

  )مزودا باملعلومات اليت حيتاج غليها يف حياته

الرتبية هي عملية إمناء الشخصية املتوازنة املتكاملة من مجيع 

األخالقية اجلوانب اجلسدية والعقلية والوجدانية والروحية و 

  .االجتماعية واجلمالية وقدر�ا على التكيف مع البيئة احمليطةو 

  )10( :التنمية

يف عرض ثري ألحد باحثي التنمية تناول نشأة وتطور هذا 

علم اجتماع التنمية،يذكر ان مفهوم :املفهوم،قي مؤلفه باللغة العربية

يف تقرير اللجنة االستشارية  1944التنمية قد صدر ألول مرة سنة 

  " الرتبية اجلماهريية" للتعليم يف بريطانيا عن

م لتنمية ا�تمع يف ظل هذا يف حني صدر أول تعريف منظ

الدوائر االستعمارية الربيطانية أيضا حيث قدم يف مؤمتر كامربدج 

مث تال هذا دراسة هامة .1948الصيفي حول اإلدارة اإلفريقية سنة 

  . 1954" أشردج"حول قضية التنمية االجتماعية قدمت يف مؤمتر 

ودة احملاولة املقص:أن التنمية هي) R.WARREN( يرى روالند وارن

وهو يقصد ) Horizontal Pattern( واملستمرة لدعم النمط األفقي

  .�ذا النمط العالقات االجتماعية السائدة يف ا�تمع

فتعين التنمية عنده االهتمام حبل املشاكل ) TUMIN(اما تيومني 

وتنمية روح االعتماد على النفس يف ا�تمعات احمللية اليت اعتادت 

   )11( .يف مواجهة مشكال�ااالعتماد على اآلخرين 

  )12( :الجودة في التعليم

مفهوم اجلودة وفقًا ملا مت االتفاق عليه يف مؤمتر املنظمة العاملية -1

) التمور(الذي أقيم يف أكتوبر )  اليونيسكو( للرتبية والثقافة والعلوم 

م بباريس ، والذي رأى أن اجلودة فـي التعليم العايل مفهوم  1998

 : عاد ينبغي أن يشمل مجيع وظائف التعليم وأنشطته مثلمتعدد األب

  املناهج الدراسية والربامج التعليمية

توفري  –املباين واملرافق واألدوات  –الطالب  –البحوث العلمية  – 

حتديد معايري  –التعليم الذايت الداخلي  –اخلدمات للمجتمع احمللي 

  . مقارنة معرتف �ا دولياً 

بذولة من قبل العاملني يف ا�ال الرتبوي لرفع مجلة اجلهود امل -2

مبا يتناسب مع متطلبات ا�تمع ) الطالب  ) مستوى املنتج الرتبوي

  ومبا تستلزمه هذه

اجلهود من تطبيق جمموعة من املعايري واملواصفات التعليمية والرتبوية 

الالزمة لرفع مستوى املنتج ، من خالل تظافر جهود كل العاملني 

  .ل الرتبيةيف جما

تطابق عناصر املنظومة التعليمية مع : تعرف اجلودة بأ�ا -

، واليت تتوافق مع حاجات القياسية املتعارف عليها عاملياً املواصفات 

ا�تمع ومتطلباته، ومن مث فإن حتقيق وضمان اجلودة الشاملة هدف 

سياسات التعليمية قومي هام ينبغي أن تتبناه وتسعى إىل حتقيقه ال

، ة احتياجات وتوقعات طالب اخلدمة، كما تعرف بأ�ا ترمجربيةالع

أو املستفيدين بشأن اخلدمة إىل خصائص حمددة تكون أساسًا 

   .لتصميم اخلدمة الرتبوية وتقدميها لطال�ا مبا يوافق توقعا�م

 : يعرفها معهد اجلودة الفيدرايل بالواليات املتحدة األمريكية بأ�ا

، مع ضرورة االعتماد صحيح، ومن أول خطوةبالعمل بشكل القيام 

  على تقييم العمل يف معرفة مدى حتسن األداء 

، الدراسات املقارنة بكلية الرتبيةويعرفها قسم اإلدارة والتخطيط و 

بأ�ا مدى حتقق أهداف الربامج التعليمية )  2002( جامعة األزهـر 

ول من وجود يف اخلرجيني مبا حيقق رضا ا�تمع بوصفه املستفيد األ

  املؤسسات التعليمية 

بأ�ا عملية إدارية ترتكز على جمموعة من  Rhodes ويعرفها رودز

القيـم وتستمد طاقة حركتها من املعلومات اليت توظف مواهب 



العاملـني وتستثمر قدرا�ـم الفكريـة يف خمتلف مستويات التنظيم على 

  )13( منو إبداعي لضمان حتقيق التحسن املستمر للممارسة

ن خالل التعريفات السابقة ميكن استخالص أن اجلودة يف م

ن املواصفات واملعايري ا�ال التعليمي تتطلب توفر جمموعة م

، والرتبوية اليت ُيستند إليها يف تقييم وتقومي املخرجات التعليمية

، ة األخرىالتعليمية ، وتقومي مجيع جوانب ومكونات العملية التعليمي

لذا فإن أي تطلع حنو جودة العملية . أو العمليات  سواء املدخالت

التعليمية بكل مكونا�ا يتطلب أوًال وضع معايري حمددة ومواصفات 

واضحة يتم العمل يف ضوئها ، ومن خالهلا لتحسني وجتويد العملية 

  . التعليمية

 مقارنة بني النماذج التعليمية التقليدية والنماذج التعليمية البنائية

  التعليم املستلهم من البنائية  التقليديالتعليم 

  ميل إىل مهارات عالية تركيز على املهارات األساسية

 منهج هيكلي التنظيم

  أهداف حمددة مسبقا*

  خطوات صغرية*

  اإلكثار من األسئلة والردود*

التقوية من خالل درجة عالية من *

  اإلتقان

  تعلم باالستكشاف

  "غنية"بيئة تعلم *

  حلوافز الداخليةاالعتماد على ا*

  مشكالت تنطوي على حتديات*

  

معرفة قابلة للتعميم على أساس 

  جتريدي

معرفة خاصة بوضع معني والتعلم 

  التعلم من احلاالت

  تقييم وإجراءات بديلة اقل حتديدا اختبارات موحدة للتحصيل الدراسي

  

                                     فلسفة العلوم االجتماعية  

معلم أو أستاذ العلوم االجتماعية الفعال هو الذي يشرك إن 

ويبتعد قدر اإلمكان عما يسمى ، التعليمية العمليةطالبه يف 

سواء أدرس الطالب التاريخ أم و  )chalk and Talk")14"  ةباإلجنليزي

فان , أم علم االجتماع ،أم علم املواطنة، أم علم النفس, االقتصاد

ة التأمل العميق يف الثقافات األخرى من حقهم أن تتاح هلم فرص

  وأن يفهموا احمليط ،ومن حقهم أن ينموا ،باإلضافة إىل ثقافتهم

  .وأن يقدما هلذا العامل أفضل ما لديهم وعاملهم بشكل أفضل،

الدراسات االجتماعية إعداد أهداف تدريس العلوم و وان من 

راءة وفري فرص تطوير مهارات القالطالب للحياة املستقبلية وت

تطوير القدرات تساعدهم على التعلم مدى احلياة و الكتابة لديهم لو 

  )15(العقلية املتمثلة بالتفكري النافذ وحل املشكالت

وان من حق الطالب إال تقتصر إجابا�م عن السؤال الذي 

أو " ملاذا "بل تتجاوزه إىل السؤال الذي يبدأ بـ " ماذا "يبدأ بـ 

  ؟ "كيف"

لفهم حمتوى العلوم االجتماعية،  حلقائقحيتاج الطالب إىل ا

لكنها تعد نقطة البداية فقط ويرى بعضهم أن طول ما يدرسه 

طالب العلوم االجتماعية يبلغ كيلو مرتا واحدا لكنه عمقه يبلغ 

تغطى يف الفصل الدراسي واسعة أي املوضوعات اليت  ،سنتمرتا واحدا

  .حبيث ال تتاح للطالب فرصة التعمق بأي منها جدا،

وعادة ما يطلب من الطالب أثناء االمتحانات اإلجابة عن 

دنيا من ا�ال املعريف كالفهم األسئلة اليت تناول املستويات ال

وهذه املعرفة سرعان ما تتبخر بعد أسابيع قليلة ان مل  ،االستظهارو 

 .تكن أيام قليلة بعد أداء االختبار 

ون قادرين فمن أجل ذالك جيب أن نعلم الطلبة مفاهيم يكون

تذكرها بعد مدة طويلة بدال من جمرد الرتكيز على التفاصيل اليت  على

 ،تنسى بسهولة حىت من قبل أصحاب العقول األكثر ذكاء أو تركيزا

  )16(فاهلدف هو إعداد الطلبة احلياة الطويلة أمامهم 

وباإلضافة إىل تعلم احملتوى فإنه يتوجب على أستاذ  العلوم  

طوير  أن  يصغى إىل تطوير اإلدراك والفكر االجتماعية إىل ت

فوف  يساعدان  احلوار داخل الصللطلبة  واملناقشة  و   االجتماعي

مهارة االستماع   ميكن أن يساعدهم يف اكتسابيف هذا االجتاه  و 

ة حل املشكالت و مهارة احرتام الرأي  اآلخر و مهار إىل اآلخرين  و 

  .يطة �مالتدبر يف شؤون  احلياة  احملالتأمل  و 

يستطيع الطالب أن يطلقوا ألفكارهم العنان حني يتخيلون و 

أقواما و شعوبا أخرى يف أحقاب زمنية ماضية  وكيف قيدت طرف 

  .األحقاب اليت عاشوا فيها تلكتفكريهم يف 

ال حيتاج الطلبة إىل فهم ما يتعلمونه فقط، بل إ�م حيتاجون و 

عليهم والشيء األكثر أمهية  أيضا إىل معرفة كيفية تأثري ما يتعلمونه

  .هو حماولة إبقاء الدروس مثرية االنتباه

ظة  على تركيزهم أثناء احلصة، فذلك يساعد الطلبة  على احملاف

عدم  صرف انتباههم بعيدا عنها ، إن إبقاء الطلبة يف حالة ترقب  و 

يف الرغبة   إىل ما سوف يتعلمونه يف احلصة القادمة، سوف يساعدهم

ل  دروسه ممتعة ومثرية ، وإذا استطاع املعلم أن جيعىل الدراسةللعودة  إ

، فإن الطلبة لن  يدركوا أ�م يتعلمون، أل�م منهمكون  لالهتمام

عن طريق ربط أحداث  املاضي بأحداث احلاضر ، و فيما يتعلمونه

أثرت  كيف، و أمشل بكثري  ألمهية أحداث معينة يكتسب الطلبة فكرة

من الضروري غرس قيم مرغوب فيها  و.على أناس ذلك العصر

اجتماعيا عن طريق استخدام أمثلة و مناذج حية  يستطيع الطلبة 
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ا�تمع الفعالة يف املنظمات املدنية   اليت تسعى إىل خدمة  الفرد و 

با�م فيطالبون حبقوقهم وأال على الطلبة أن يتعلموا  حقوقهم و واجو 

يتقاعسوا البتة يف أداء واجبا�م ، ألن مفهوم املساءلة هو السيف 

املسلط على رقاب املتصدرين للعمل  العام يف ا�تمعات 

  )17(.املتحضرة

أن يوفر فرصا لطلبته  على أستاذ الدراسات االجتماعيةو 

بكرة  من يستطيعون من خالل القيام بأعمال مجاعية  يف مرحلة م

حيا �م مع تقدمي  املساعدة  املمكنة هلم عن طريق  توزيع الطلبة يف 

جمموعات  خمتلفة فيتعرفون  إىل أنواع خمتلفة من الناس و حيملون آراء 

و جيب أن يشعر طلبة  العلوم االجتماعية أ�م يف .خمتلفة ومغايرة

  بيتهم  وهم داخل فصوهلم الدراسية

كن آمنة و جيب أال يشعر أي منهم بالعزلة أو وأن يروها أما 

الغربة فال خيشون  السؤال عن أي شيء، أو إبداء رأيهم يف أي 

شيء، و جيب أن يكون  الصف الدراسي مكانا يستمتع الطلبة 

  .باحلضور إليه

كذلك على أستاذ العلوم االجتماعية أن يعمل جاهدا على 

هلم كي يرغبوا وأن يشعل فضو  ،غرس مهارات التفكري الناقذ

باالستمرار يف تعلم موضوعات جديدة وهذا األمر يعدهم للحياة 

خارج احلياة التعليمية و يساعدهم يف إجياد طريقهم اخلاصة �م يف 

احلياة و تعد العلوم االجتماعية حمورا مهما للطلبة بسبب تأثريها على 

 تعين تنظيم العالقات بني" االجتماعية"كلمة ، و جمريات حيا�م

والدراسات أو العلوم االجتماعية تساعد على  ،األفراد و ا�تمعات

   .حتقيق هذا اهلدف

ويركز تدريس العلوم االجتماعية على اإلملام باملعرفة واستخدامنا 

هلا ونقلها وتطوير االجتاهات وتغيريها واستخدام املهارات اليت من 

تؤثر على شأ�ا تغيري السلوك وعندما تتحقق هذه األمور فإ�ا س

قيمنا اليت بالتايل ستؤثر على نوعية احلياة اليت حنياها و تؤكد فلسفة 

العلوم االجتماعية على وحدة املعرفة ملواجهة األحوال احلاضرة مبا 

تشجع تطوير فهي  ،حتمله من مشكالت يف مناحي احلياة املختلفة

 وعمليات اختاذ القرار ،ةاجلماعية االجيابياملسؤوليات الفردية و 

  .املناسب

االجتماعية هو خلق املواطن الصاحل الذي  للعلومواهلدف األمسى 

وإذا ما  ،يعرف حقوقه وواجباته اجتاه نفسه واجتاه وطنه واآلخرين

ونتاجات العلوم االجتماعية ، مجلة، نظرنا إىل نتجات مناهجنا احلالية

جند أ�ا تنجح يف حتقيق هذا اهلدف بالصورة  ،على وجه اخلصوص

وتقدير قيمتها  الفهم اليسري للعلوم االجتماعية،فنتائج  ،لوبةاملط

عدم إقبال املنشود على االنتخابات : تبتدئ يف أمور عديدة منها 

ارات و يف كتابة األوراق الغش املتفشي يف االختب، و البلدية والربملانية

البيئي واالستهالك غري املشروع اجلهل املروي والتلوث البحثية، و 

ذه املمارسات مجيعها ال تتماشى مع هدف خلق املواطن غريها هو 

بني احلال القائم وبني ما ينبغي  شاسعاالصاحل وعليه فان هناك بونا 
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