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دور األداء الرتبوي لألستاذ يف تعزيز اهلوية الثقافية للتلميذ
األستاذ الدكتور :عبد الرمحان برقوق ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
األستاذة :منال جفال ،جامعة تبسة ،اجلزائر
امللخص:
إن كل جمتمع له متطلبات و طموحا وظروف خاصة بــه مــن حيث
االمكانيـات االقتصاديـة و البشرية و السياسية ،و له أيضا تراثه الثقـايف و القيم
االجتـماعية اخلـاصة بـه و فلسفته و نظريته يف احلياة ،و لذلك فإن اجملتمـع حباجـة
ماسة إىل طاقات بشرية متتلك العديد من السمات و املهارات و املعارف ،و طرائق
تفكري مبا يؤهلهم لتحقيق أهداف هذا اجملتمع ،و لذا يكون املطلوب من الرتبية أن
تعمـل عـلى تهيئة أفراد لديهــم هذه املميـزات ،و يكونون عند مسـتوى حتقيق
هذه األهداف و قد أوجبت هذه التحديات على اجلزائر ضـرورة االهتمام بتنمية
قيم املواطنة و إعداد مواطنني صاحليـن و تعــزيز القيم االجتماعية لديهم ،و
احلفاظ على الرتاث ال ثقافـي و اهلوية الثقافية للمواطن اجلزائري ،حيث تسعى
اجلزائـر جاهدة من خالل الرتبية إىل تأكيد القيم األخالقية واإلنسانية املشرتكة .
Abstract :
Each community has requirements aspirations and conditions
of its own in terms of economic, human and political potentials. It also
has its own cultural heritage, customs, traditions and social values that
distinguishes from other countries, therefore, the community needs the
human potential which has many attributes, skills, knowledge and
methods that qualify them to achieve the community’s goals,
therefore, it is required from education to work on creating high
performing individuals with all the mentioned features. Algeria is
making a great effort in strengthening the cultural identity of the
Algerian citizen through education.
.
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مقدّمة:
تعد املؤسسات الرتبوية مرتكزا أساسيا لتنمية القيم و ترسيخها فكرا و
ممارسة ،فالقيم باختالف أنواعها سواء كانت قيم اجتماعية ،أو وطنية ،أو ثوابت
اهلوية الثقافية ،تنمى على مستوى املمارسة ،بدء بالنشاط الرتبوي الذي ميارس
داخل القسم ،ليتسع جماهلا إىل اجملتمع العام ،إن احلديث عن األهداف االجتماعية
للرتبية يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية هو حديث عن بيئة متكاملة العناصر و األبعاد
يف العملية التعليمية.
و عليه فإن النظام الرتبوي اجلزائري يعتمد يف حتقيق أهدافه اعتمادًا كبريا
على األداء الرتبوي لأل ستاذ ،باعتباره حمورا هاما يف العملية التعليمية ،و الركيزة
األساسية يف النهوض مبستوى التعليم ،و العنصر الفعال الذي يتوقف عليه جناح
الرتبية يف بلوغ غاياتها و حتقيق دورها يف بناء اجملتمع.
و ميثل األستاذ يف العصر احلديث عدة أدوار تربويـة و اجتماعية تسايـر
روح العصر و التطور ،و هذا ما أدى إىل تغيـر دور األستاذ فلم يعد يقتصر على
نقل املعارف و املعلومات ،بل أصبح له دور توجيهي لتنمية شخصية التلميذ حنو
القيم و األعراف االجتماعية و العادات و التقاليد و ما إىل ذلك من أهداف يسعى
اجملتمع إىل حتقيقها ،أي أن األستاذ يف العصر احلالي يعد عضوا فعاال يف اجملتمع
باعتباره يف املفهوم السوسيولوجي الرتبوي احلديث ناقل لثقافة اجملتمع ،و قيمها
االجتماعية و الوطنية.
 .1األداء الرتبوي:
يعرف األداء على أنه  ":ذلك اجلزء من سلوك املدرس الذي يتضمن
الطرق اليت حتدث أثناء عملية التعليم ) (1و كذلك يقصد باألداء تنفيذ الدرس و
يتطلب من املعلم  ":ربط موضوع الدرس بالواقع االجتماعي للطالب و استخدام
طرق تدريس متنوعة ،و استخدام الوسائل التعليمية املناسبة وربط املادة العلمي
مبشكالت الطالب اليومية و تعميق معلومات املدرس أكثر مما بالكتاب املدرسي
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) .(2و ميكن تعريفه أيضا على أنه ":جمموع الطرق اليت يستخدمها املعلم لتحقيق
سلوك متوقع لدى املتعلمني. (3).
و يعرف شابلن األداء الرتبوي على أنه  ":أي نشاط أو سلوك يؤدي إىل نتيجة ،و
خاصة السلوك الذي يغري احمليط بأي شكل من األشكال). (4
أي أن األداء فعل أو سلوك يتبعه الفرد عند قيامه بشيء ما قد ال يستطيع
اآلخرون قياس هذا الشيء ،و لكن ميكن قياسه يف اللحظة اآلنية لوقوع الفعل،
فقد حيدث تدريس و ينتج عنه تعلم يقاس بقياس أداء أو سلوك التلميذ ،أي يظهر
من خالل املردود الرتبوي العام للمؤسسات الرتبوية ،ويوصف األداء بأنه فعال
إذا مت حتقيق األهداف املنوطة باألستاذ.
.2مكونات اآلداء الرتبوي
 1.2طريقة التدريس:
إن استخدام طريقة لتدريس موضوع ما يعتمد على عدة عوامل منها على
سبيل املثال طبيعة املوقف التعليمي وطبيعة املتعلمني وطبيعة البيئة التعليمية
وأصناف املعرفة العلمية وعليه ميكن القول بأنه ال توجد طريقة تصلح لتدريس
مجيع املوضوعات وجلميع التالميذ ألن التدريس مفهوم معقد ومتشعب ولذلك
جرت عدة حماوالت إلجياد مناذج تدريسية تصلح لتدريس املفاهيم باعتبارها قاعدة
البناء األساسي ألي مقرر دراسي.كما أن جناح طريقة التدريس يتوقف أساسا
على إعداد املعلم ومتكنه ،باإلضافة إىل كفاءته يف تطبيق الطريقة أداة فعالة من
أدوات حتقيق األهداف الرتبوية و اليت من خالهلا يتحقق اهلدف املركزي للدولة
عن الرتبية و التعليم ،و تتضح احلاجة على الطريقة من كونها األسلوب الذي
يتبعه املعلم و من خالله ميكن إحداث التعلم لدى املتعلمني.
إن طرق التدريس القائمة على التلقني و سرد احلقائق العلمية واحدة تلو
األخرى ،تولد نوعا من امللل و الرتابة عند التلميذ ،و العكس صحيح إن تطبيق
طرق حديثة كاحلوار و املناقشة ،و طريقة املشاريع و حل املشكالت و تفعيل
النشاطات الالصفية مبا هلا من إجيابيات يف تعزيز اهلوية الثقافية عند النشء.
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 2.2الوسائل التعليمية
هي كل ما يستخدم يف املوقف التعليمي التعلمي من أدوات و مواد و
جتهيزات داخل املدرسة و خارجها وفق إسرتاتيجية خيتارها املعلم ،وهي كون
مكون أساسي من مكونات تلك املصطلحات الواردة سابقا و هو جزء أساسي من
أجزاء املدرسة احلديثة). (5
إن الوسائل التعليمية تلعب دورا كبريا يف سرعة تعلم التلميذ و إكسابه
اخلربات بطريقة مرنة و سهلة ،أي تثري تعلمه و تنمي لديه روح االستطالع و
التفاعل مع املواقف الصفية ،و تنمي لديه ملكة حل املشكالت.
يرى العديد من علماء الرتبية ضرورة حتديد الغرض الرتبوي ،من أجل
اختيار الوسيلة التعليمية املناسبة باعتبارها ليست هدفا تربويا و إمنا هي وسيلة
لتحقيقه ،و عليه فإن حتديد اهلدف الرتبوي للوسيلة يساعد املتعلم على وضوح و
ترابط األجزاء ،كما يساعد األستاذ يف عملية اختيار الوسيلة لتحقيق اهلدف
العلمي و الرتبوي على حد سواء.
 2.2التقويم
هو اإلجراءات اليت تهدف على حتديد مدى تقدم تعلم الطلبة ،و مدى
حتقق مستوى اجلودة يف أدائهم ،وفق معايري حمددة ،و فيه ميكن حتديد مستويات
الطلبة و حتليل أخطائهم ،و يف ضوئه توجيههم إىل األنشطة اليت تالئم مستوياتهم،
لذا فهي عملية تشخيصية و عالجية ووقائية ). (6
و نرى أن التقويم يعد املعيار األساسي يف العملية التعليمية ،الذي حيدد
بوضوح نقاط الضعف و مواطن القوة فيها ،فمن خالله يستطيع األستاذ تنمية و
تطوير نقاط القوة ،و عالج نواحي القصور ،فهو يقيس قدرات التلميذ و املهارات
و املعارف اليت اكتسبها من خالل عملية التعلم.
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 2.2النشاط املدرسي ( :الالصفي )
يعرف القاموس الرتبوي األنشطة :بأنها أسلوب للتعليم ينشد تقديم
التعلم عن طريق األنشطة اليت تقوم بها اجلماعات متعاونة عن طريق التفاعل بني
األفراد و اجلماعات بواسطة تكوين العادات املؤثرة و مهارات التخطيط ،و متارس
األنشطة الطالبية من خالل الربنامج الذي يتضمن األفعال ،العالقات و اخلربات
اليت ميارسها األعضاء و أهداف املؤسسة و اجملتمع). (7
يعمل النشاط املدرسي على تدعيم القيم و االجتاهات االجتماعية و
الثقافية املرغوبة لتنمية املهارات و اكتساب اخلربات املتعدد ،من خالل األنشطة
املختلفة اليت يتدربون من خالهلا على ممارسة التعاون و تتيح هلم الفرص اليت
تدربهم على القيادة و التبعية حبيث يصبحون قـادرون على ضبط النفس و
التحكم يف املشاعـر و االنفعاالت ،و التدريب على حتمل املسؤولية و تنمية القدرة
على اختاذ القر ارات املناسبة و التدريب على احتـرام النظام و القوانني و القواعد
مبا يساعد الشباب على التوافق مع القيم و املعايري.
و نرى أنه ال ميكن أن نتحدث عن أهمية النشاط املدرسي مبعزل عن
األهداف االجتماعية للرتبية اليت رمستها الفلسفة الرتبوية للجزائر ،و ال شك أن
حتقيق هذه األهداف و متثلها من قبل التلميذ عرب ممارسته للنشاط املدرسي ،لدليل
واضح على أن هذا األخري يلعب دورا كبريا إىل جانب يف ترمجة القيم من النظري
إىل واقع ملموس ،و يعد ضرورة ملحة تتطلبها احلياة املدرسيـة ،فهي تعد مصدر
من مصادر توجيـه التالميـذ مليوله و مواهبه و اهتماماته ،يف شتى اجملاالت سواء
كان ذلك عرب إشراكه يف أنشطة ثقافية أو اجتماعية مؤسسة على قيم و اجتاهات
مستمدة من طبيعة اجملتمع و تطلعاته.
نستشف أن املعرفة و تنمية منظومة القيم عند التلميذ ،ال تقتصر فقط
على منهاج الرتبية املدنية ،أو الرتبية االسالمية ،أو منهاج االجتماعيات ،بل
يتجاوز تقديم املعارف خارج أسوار القسم ،و تركيز نشاط التلميذ و فعالية
19

العدد ............................................................................. :22مارس 7102
حتصيله كعامل أساسي لتحقيق األهداف الرتبوية ،و جزءًا هاما يتجسد يف أداء
األستاذ.
 .2العوامل املؤثرة يف األداء الرتبوي:
 1.2ما حيدث من تغريات يف املناهج الدراسية:
كثريا ما تتعرض املناهج الدراسية للتغيري ة التبديل أو اإللغاء ،و يف مجيع
تلك احلاالت يكون هناك من املربرات ملا حيدث من تغريات ،و قد تكون تلك
التغريات مستندة إىل تطور يف النظرية الرتبوية أو يف الفلسفة االجتماعية أو يف
نواح متعلقة بطبيعة املعرفة أو يف طبيعة عملية التعلم و شروطها ،و نظرا لذلك
سرعان ما تشكل اللجان املتخصصة لتبدأ مراحل التصميم و التخطيط و البناء
ملنهج اجلديد تتفق صورته مع مقتضيات التربير االجتماعي ،زيادة على ذلك جند
أن املعلم رمبا يكون قد اعتاد على تنفيذ املنهج السابق لعدة سنوات ،و بذلك
فاملن هج اجلديد حيتاج إىل أسلوب مغاير يف التدريس ،وقد يتطلب استخدام وسائل
تعليمية غري مألوفة لألستاذ أو أشكال جديدة من النشاط املدرسي أو أسلوبا
مغايرا للتقويم أو غري دلك من اجلوانب املتعلقة باملنهج ،و منه ميكن القول أن
أستاذ ال يستطيع أن ينفذ املنهج اجلديد بكفاء ة و اقتدار ،و هنا يدخال دور تكوين
الكونني أثناء اخلدمة). (8
عوامل اجتماعية :يتوقع اجملتمع من املعلم و املنهج الدراسي أن حيقق آماله
و تطلعاته يف أبنائه ،فاجملتمع حيتاج إىل شخصيات مفكرة قادرة على جتديد و
االبتكار و تنقية سلوكا مقبوال يتفق مما علق بها من شوائب نتيجة لالحتكاك
الثقايف و يتوقع اجملتمع أن يسلك التالميذ سلوكا مقبوال يتفق مع مفاهيم و قيم
اجملتمع يف خمتلف اجملاالت ،و بدلك يبدو أن املعلم جيمل مسؤولية إعداد الفرد من
عدة جوانب ،فهناك اجلانب االجتماعي ة اجلانب الثقايف ،و هناك أيضا اجلوانب
املهنية و الصحية و اجلسمية و النفسية). (9
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 2.2السلطات اإلشرافية:
" هناك سلطات إشرافية تعمل على حنو متكامل مع العلم لتيسري مهمته،
فمدير املدرسة مسؤول عن تنظيم العمل و اإلشراف عليهم إداريا و فنيا ،و جند
من اإلداريني من هم مسؤولون عن تنظيم العمل يف جانبه اإلداري و الفين على
مستوى األقسام ،و أمام هذه السلطات اإلشرافية هي مبثابة املوجه و املرشد
لألستاذ ،مما يِثر فعال يف أدائه الرتبوي). (10
 2.2االنفجار املعريف :تظهر احلاجة إىل تنمية و توظيف طرق تقويم مهارات التالميذ
يف هذه العمليات.
 .2اهلوية الثقافية:
فقد طرحت تعريفات عديدة للهوية الثقافية،حيث يرى بعضها أن اهلوية
يف حتديدها األساسي هي الصورة أو التصورات املعنوية للشيء املتجسد واقعيا
سواء كان املتجسد هو الفرد ،أو اجلماعة أو حتى اجملتمع ،و إذا كان بعض علماء
االجتماع قد ناقشوا مسألة اهلوية ،فق أدركها كل من زاويته أو منظوره اخلاص.
تأكيدا لذلك يذهب عامل االجتماع امييل دوركايم إىل القول بالعقل اجلمعي الذي
يتشكل من الرتاث املتدفق إىل اجملتمع من املاضي ،إضافة إىل التفاعل احلادث
حاضرا يف اجملتمع ،حبيث يشكل هذا العقل اجلمعي بناء معنويا يعد كل ما هو
واقعي إنعكاسا له). (11
"فاهلوية الث قافية هي ما مينح الناس مشاعر األمن و االندماج باجلماعة
حيث تزودهم بالقيم و الطموحات املشرتكة و بامكانيات التوقع بسلوك اآلخرين
مما يساهم ببناء شعور الثقة بني الناس  ،و مكونات اهلوية تشري إىل ما ميكن تسميته
بالرأمسال االجتماعي حيث تساهم اهلوية الثقافية إىل د رجة كبرية يف التمييز بني
اجلماعات) . (12بدون هوية ثقافية يغرتب األفراد عن بيئاتهم االجتماعية والثقافية،
بل وعن أنفسهم متاما ،وبدون حتديد واضح لآلخر ال ميكنهم حتديد هوياتهم
االجتماعية والثقافية .
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أما التوجيري فيعرف اهلوية الثقافية بالقدر الثابت و اجلوهري و املشرتك
من السمات و القسمات العامة اليت متيز حضارة هذه األمة عن غريها من
احلضارات و اليت جتعل للشخصية الوطنية أو القومية طابعا يتميز به عن
الشخصيات الوطنية و القومية األخرى "
و يفسرها تركي احلمد يف كتابه " الثقافة العربية يف عصر العوملة " "أنها
مركب من عناصر فهي بالضرورة متغرية يف الوقت ذاته تتميز بثبات معني ،مثل
الشخص الواحد يولد و يشيخ و تتغري مالحمه و تصرفاته و أحيانا ذوقه ،و لكنه
يبقى يف اخلري هو نفس الشخص و ليس شخصا آخر".
الرواسب الكامنة
"
جند أن عامل االجتماع باريتو يدركها من خالل مفهوم "
يف الذات ا النسانية ،و اليت تشكل يف جمموعها رواسب اجلماعة يف مرحلة معينة،
يف هذا االطار يرى باريتو أن كل ما هو واقعي ابتداء من اجلوانب املادية
للمجتمع ،و حتى اجلوانب املعنوية ،إمنا هي جتليات هلذه الرواسب أو مشتقات
عنها .ومن ثم فإذا كانت اهلوية اجملتمع الكامنة يف قمة اجملتمع و يف فضائه عند
أمييل دوركايم ،فإن اهلوية تشكل قاعدته و مبعث انطالقه يف الذوات البشرية عند
باريتو). (13
وذكرت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن اهلوية الثقافية هي "
النواة احلية للشخصية الفردية واجلماعية ،والعامل الذي حيدد السلوك ونوع
القر ارات واألفعال األصيلة للفرد واجلماعة ،والعنصر احملرك الذي يسمح لألمة
مبتابعة التطور واإلبداع،مع االحتفاظ مبكوناتها الثقافية اخلاصة وميزاتها اجلماعية،
اليت حتددت بفعل التاريخ الطويل واللغة القومية والسيكولوجية املشرتكة وطموح
الغد ). (14
نرى من خالل ما سبق أن اهلوية الثقافية ختتلف من جمتمع ألخر ومن
زمن إىل زمن أخر ،و أن التعريفات املتعددة هلا جاءت تبعا لتعدد الوجهات
الفكرية و االيديولوجية ،وأن اهلوية الثقافيـــة تتكـــون من مزيــج من اللغة
والدين و التاريخ و ثقافة اجملتمع ،و عادات التقاليد و أعراف جمتمع معني.
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 1.2مكونات اهلوية الثقافية يف اجملتمع العربي:
 1.1.2اللغة:
تعد اللغة هي املكون األول والرئيس يف اهلوية الثقافية ،فهي حياة األمة
وهي بدايتها ونهايتها ،ألن اللغة يف أي جمتمع ليست جمرد كلمات وألفاظ للتفاهم
بني أفراد اجملتمع ،ولكنها وعاء حيوي مكونات عقلية ووجدانية ومعتقدات
وخصوصيات هذا اجملتمع ،وبالتالي فاحلفاظ علي اللغة يعين ضمان بقاء
واستمرارية أي جمتمع .
إن اللغة ،ليست ظاهرة بسيطة ،بل يتطلب فهمها فهما صحيحا ،إثارة
أسئلة خطرية ،و على كثري من التعقيد و الغموض .و ما يهمنا هنا ،تقرير الواقع
الذي تتمثل فيه ا للغة كظاهرة سوسيولوجية و سيكولوجية مرتبطة باجملتمع و
تنشئته قبل أن تكون كلمات و أصواتا و صرفا ،و حنوا.
فاللغة جزء ال يتجزأ من ماهية الفرد وهويته ،كما أنها تتغلغل يف الكيان
االجتماعي واحلضاري ألي جمتمع بشري ،وتنفذ إلي مجيع نواحي احلياة فيه؛ ألنها
من أهم مقومات وحدة الشعوب .
" فاللغة العربية هي العمود الفقري للهوية الوطنية العربية االسالمية و
االعتزاز بها ناهيك عن أن استخدامها يكسبنا العزة و الوحدة و الشعور باألمة
الواحدة ،إنها ليست انتسابا بل اكتسابا ،علينا أن نتحدث بها امام أبنائنا و بناتنا
بطالقة و حب حتى يتعلموها باحملاكاة و التقليد ،و حتى تنساب على ألسنتهم،
فيتسع معجمهم اللغوي ،حنن مدعوون يف عصر العوملة إىل أن حنصن انفسنا و
حنصن ابناءنا العرب باستخدام لغتهم و االعتزاز مبرياثهم و تراثهم و حضارتهم و
تارخيهم ،الذي يزخر بالشعر و املثال و احلكم و املأثورات و الفكر املبدع ،بل عن
قراءة القرآن و استخدام أسلوب القرآن يكون شخصياتنا و يصقل إبداعنا و حيفظ
لغتنا اجلميلة الفصحى ميسرة على ألسنتنا و أقالمنا). (15
أما اللغة املدرسية أو لغة التعليم اليت وقع احلديث عنها فينبغي أن تكون
اللغة املوحدة اليت ترتقي بفكر الت لميذ واجتاهه الثقايف ،و تربطه برتاثه و تارخيه و
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تطلعه على إسهامات جمتمعه و نضاله  ،و متكنه من معايشة أحداث عصره و
استيعاب حقائق احلياة من حوله.
 2.1.2التاريخ :
إن التاريخ باعتباره عامال من عوامل " اهلوية العربية" هو التاريخ الذي
"
يتناول نشاط االنسان يف الزمان و املكان.مرت البالد العربية يف ظروف تارخيية
متقاربة يف خطوطها الرئيسية ،و قد استهدف الغزو األجنيب األرض العربية كلها،
فكان ذلك دافعا للتكتل و التآزر يف مواجهة التحديات و يف معارك التحرر و
االسقالل (اجلزائر لبنان ،سوريا ،فلسطني ،تونس )...و املطاوب أن يتحول
التاريخ إىل مبعث قوة و نشاط يف مواجهة التحديات و صناعة املستقبل العربي
).(16
احلالة املثالية أو االفرتاضية للدور الذي ميكن أن يلعبه التاريخ ،أن ينتقل
اجملتمع الذي تعرب عنه هويته عرب املراحل املختلفة من تارخيه مستفيدا من اخلربات
اليت مير بها .سواء كانت هذه اخلربات ذات طبيعة إجيابية أو سلبية ،حبيث يعزز
االستفادة من اخلربات االجيابية و يقلص تأثري اخلربات السلبية على مسريته.
حبيث يتوفر للهوية احلفاظ على جوهرها األساسي دون مساس ،مع احلفاظ يف
نفس الوقت على امتالكها للمرونة الكافية ،اليت تستطيع بواسطتها التكيف مع
املواقع املختلفة و املتنوعة .مع احلفاظ على حدودها دائما ،و قدرتها على املمانعة،
و التأكيد على إسهامها االجيابي يف ضبط حركة التاريخ مبا جتعل تفاعالته لصاحل
تأكيدها .و تفقد اهلوية مجلة هذه القدرات إذا تعاملت مع تفاعالت التاريخ و
أحداثه من منطلق املفعول به ،يف هذا االطار تؤكد إ حدى الدراسات على ضرورة
البحث يف إشكالية الثابت و املتحول فيما يتعلق حبركة اهلوية يف التاريخ ). (17
" و األمة العربية ،مثلها مثل كثري من األمم ،هي جمموعة قبائل و شعوب،
هلا تاريخ مديد ميتد إىل آالف السنني .لكن الوعي باهلوية يف وقت من األوقات ،ال
ميتد بالضرور ة عرب هذه اآلالف من السنني مجيعها ،ال على املستوى الفردي وال
على املستوى اجلماعي ،بل هو وعي يتحرك داخل التاريخ الذي مازال حيا يف
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النفوس ،أو صار كذلك بعد طول غياب ،يفعل فيها فعله ،تستنجد به و تستلهمه
كلما كان هناك شعور باحلاجة إىل ذلك ). (18
ال ميكن ألية أم ة أن تشعر بوجودها بني األمم إال عن طريق تارخيها؛
الذي ميثل أحد قسمات هويتها ،فالتاريخ هو السجل الثابت ملاضي األمة وديوان
مفاخرها وذكرياتها ،وهو آماهلا وأمانيها ،بل هو الذي مييز اجلماعات البشرية
بعضها عن بعض ،فكل الذين يشرتكون يف ماض واحد يعتزون ويفخرون مبآثره
يكونون أبناء أمة واحدة ،فالتاريخ املشرتك عنصر مهم من عناصر احملافظة علي
اهلوية الثقافية.
 2.1.2الرتاث:
عنصر الرتاث عنصر من عناصر اهلوية الثقافية ،و املقصود به" جمموع ما
"
وصلنا من إنتاج األقدمني من فكر ،و ما تركوه من أثر .و يشتمل على العلوم و
املعارف و األنظمة و احلرف و األزياء و الفولكلور و الفنون و العادات و
التقاليد...و قد قيل  ":أمة بال تراث هي أمة بال هوية ...إن االنغالق على الرتاث
األقدمني يفقدنا القدرة على التعاطي مع معطيات العصر ،أما التخفف منه فيؤدي
إىل دخولنا العصر احلديث من باب االلتحاق و فقدان الذات و اهلوية). (19
هذا الرتاث الذي هو حصيلة خربات و جتارب املاضي ،و الذي تشذب و
"
تغري و تطور خالل انتقاله من جيل إىل آخر ،و الذي ضاع جزء منه نتيجة االهمال
أو نتيجة تدمري الغري ،مبقدار ما ميكن أن يثري احلاضر و املستقبل ،و يزود اجليل
احلاضر و األجيال القادمة خبربات و معارف كبرية ،ال ميكن اعتباره كله ،ألنه جتذر
إلينا من املاضي ،شيئا غري قابل إلعادة النظر و التصحيح و الرتميم و االضافة،
كما ال جيوز النظر إليه على أنه نهاية املطاف و قمة االبداع ،و أكمل صورة من
صور احلضارة).(20
 .5االسرتاتيجيات اليت يعتمدها األستاذ يف تعزيز اهلوية الثقافية:
" إن اهلوية باعتبارها ناجتة من بناء اجتماعي ،تشارك يف تعقد االجتماعي.
إن حماولة اختزال كل هوية ثقافية يف تعريف بسيط و نقي هي عدم اعتبار
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لالجتانس كل جمموعة اجتماعية .ما من جمموعة و ما من فرد منغلق ،ما قبليا ،يف
هوية ذات بعد واحد .إن ما مييز اهلوية هو ،باألحرى خاصيتها القابلة للتأويالت
و معاجلات متعددة ،وذلك هو ،حتديدا ،مأتى صعوبة تعريف اهلوية)".(21
إذا كان تعزيز اهلوية الثقافية هو مهمة مؤسسات متعددة يف اجملتمع ،فإن
هناك قطاعات بعينها هلا دور أكرب ،ويف مقدمة هذه القطاعات قطاع التعليم،
الذي ميكنه القيام بدور كبري يف جمال تعزيز اهلوية الثقافية ،حيث إن التعليم منوط
به تربية النشء ،وغرس القيم يف عقوهلم وقلوبهم منذ سنوات أعمارهم األوىل،
فالتعليم يقوم بدور كبري يف التأكيد علي الثوابت القومية وترسيخ ثوابتها
ودعائمها األساسية.
 1.5ت عزيز األستاذ البناء القيمي واألخالقي عند التلميذ من خالل جمموعة من
االجراءات اليت يطبقها:
 تأصيل لعمليات التنشئة االجتماعية اليت جيب ان تركز على غرس
املقومات و الركائز األخالقية اليت تنهض بها أية أمة تريد أن تصل إىل
التقدم االنساني دون املساس بهويتها أو كرامتها االنسانية). (22
 االهتمام باجلانب الروحي و الديين للتالميذ أيا كان اجملال الدراسي الذي
يقوم املعلم بتدريسه ،فتوجيه املقررات الدراسية لتعميق اإلميان بالعقيدة
االسالمية أمر حموري و هام ،و يتطلب هذا األمر وعي املعلم و مهاراته
لتحقيق ذلك اهلدف ،مبا يتناسب مع طبيعة اجملال الدراسي الذي يقوم
بتدريسه دون مبالغة أو تفريط.
 التزام املعلم باخللق االسالمي احلميد واجب ضروري ،يقوم به لتقديم
منوذج سلوكي يقتدي به التالميذ ،و يرتبط بذلك حرص املعلم على
توفري البيئة الرتبوية اليت تساعد الطالب على التعاون ،و توفري احلب و
اإلخاء ،و إيثار املصلحة العامة ،يف جو من العدل و االخالص يف أداء
لواجبات
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 توجيه عملية التدريس وجهة إنسانية ،حترتم الطالب ،و حتافظ على.
مشاعره و كرامته ،و حترتم عقله و قدراته ،وتراعي الفروق الفردية بينه و
بني أقرانه يف الفصل الواحد.
 تنمية إحساس الطالب مبشكالت اجملتمع الثقايف ،و االقتصادي و
االجتماعي ،و إعدادهم لإلسهام يف حلها(.)72
 2.5ضرورة مجع األستاذ بني األصالة واملعاصرة أثناء عملية التدريس:
" اهلوية ال تعين االنغالق على الذات أو على الرتاث و الثبات و عدم
التغري و التطور مما ال يقود إال إىل االندثا ر ،فاهلوية ليست كيانا دائما و ثابتا ال
يتحول ال يزول ،نشأ هكذا دفعة واحدة و إىل األبد ،واستلمناه من أسالفنا دون
تغيري و نسلمه بأمانة ألخالفنا دون ان نتصرف فيه .و حتى لو أردنا ذلك فإننا لن
نستطيع ،ألن التغيري حادث ال حمالة ،و هو حيدث رغما عنا ،و من األفضل أن
نعرف كيف نتعامل مع التغيري من أن يفرض علينا و حنن عنه غافلون (.)72
و يف نفس السياق نذهب بالقول أن ميزات اجملتمع احلالي الذي نعيش
فيه أنه جمتمع دائم التغري و كل يوم تظهر متغريات جديدة  ،حيث له مسميات
عديدة :من بينها جمتمع املعلومات ،جمتمع ما بعد احلداثة و اجملتمع الرقمي ،و
اجملتمع الكوني ،من خالل معاني تلك األمساء ندرك أننا البد أن نندمج بشكل
إجيابي مع الثقافة العاملية الراهنة ،و ألن الثقافة اليت تنغلق عن نفسها التتعايش و
ال جتدد هي ثقافة خالية من االبتكار و االبداع .ولتحقيق ذلك البد أن يكون هناك
جسر ير بط بني املوروث الثقايف وبني ثقافة اجملتمع املعاصرة ،حبيث يكون هذا
الرتاث لبنة أساسية لبناء احلاضر ورسم صورة املستقبل ،وفق منهجية علمية تقوم
على التعرف على نواحي القوة و مواطن الضعف يف الرتاث الثقايف و متريرها إىل
التلميذ يف صورتها السليمة.
يعد التطور التكنولوجي و ثورة املعلومات من أهم التحديات اليت تلزم
األستاذ بضرورة تنمية االجتاهات و القيم االجيابية حنو الوطن ،و ترسيخ القيم و
العادات و التقاليد اليت ترتبط باهلوية الثقافية دون االنعزال و االنغالق على العامل،
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بل االنفتاح عليه بطريقة عقالنية نقدية و نفعية يف اآلن نفسه ،و ال يتم ذلك إال
من خالل تطبيقه ألساليب و طرق تدريس فعالة تعتمد باألساس على حل
املشكالت و املشاريع ،و توظيفه بطريقة فعالة النشاط الالصفي يف مترير مثل هذه
القيم أي ترمجة النظريات إىل ممارسات على أرض الواقع.
وميكن حتقيق األصالة واملعاصرة إذا اتبع األستاذ االجراءات التالية:
 تشجيع الطالب علي الدخول يف عصر املعلومات والثورة املعرفية،
وتنمية مهارات البحث عن املعرفة  ،بل واستيعابها
 تنمية مهارات التفكري ،ودعم العقالنية  ،والتفكري الناقد
 الرتكيز علي إكساب الطالب مهارات التعامل مع العصر.
 تقديم قراءة جديدة للرتاث تتماشي مع متغريات العصر؛ حبيث يكون
عامال من عوامل اإلبداع.
 ترسيخ مشاعر االعتزاز بالرتاث العربي واإلسالمي لدي الطالب
لفت النظر إلي اجلمال والفنيات اليت يزخر بها الرتاث العربي
واإلسالمي ،وإكساب الطالب مهارات تذوقها وجتديدها .
 ترسيخ الشعور الوطين يف وجدان الطالب بالتأكيد علي أهمية دراسة
التاريخ القومي.
 أن يتيح املناخ املدرسي الفرصة لتدعيم الثقافة الوطنية دون االنغالق
عليها ودون الرفض ملا هو جديد من حولنا من نتاج التطور املعريف؛
الذي قد يسهم يف تطوير ثقافتنا ،ويتفق مع عقيدتنا ،ويعود بالنفع علي
الوطن ،فنحتفظ بهويتنا الثقافية ونساير العصر يف نفس الوقت.
 فتح حوارات مع الطالب حول أهم الرواد واألبطال الذين هلم
إسهامات يف جماالت خمتلفة يف قيم بعينها ،ثم تشجيع وتأكيد هذه القيم
من خالل مناخ دميقراطي يسمح مبمارسات فعلية هلذه القيم .
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 تزويد الطالب بلغة أخرى من اللغات األجنبية على األقل ،جبانب لغتهم
األصلية للتزود من العلوم و املعارف و الفنون و االبتكارات النافعة ،و
العمل على نقل علومنا و معارفنا إىل اجملتمعات األخرى (.)72
 تنمية الوازع الديين عند التلميذ و امداده بالقيم املوجه للسلوك املرغوب
فيه أخالقيا و اجتماعيا و تنقية املباذيء الدينية من اخلرافات و البدع و
األفكار اخلاطئة اليت متررها الثقافات الغربية و املنافية ملباديء ديننا
احلنيف ،كاالحتفال بأعيادهم الدينية.
 است غالل األنشطة الالصفية يف تعزيز اهلوية الثقافية و االرتقاء بكر ووعي
التلميذ لتارخيه و دينه و عاداته و تقاليده.
ونرى أن الطريقة اليت البد على األستاذ ان يتبعها هو توعية التلميذ
بضرورة البعد عن التلقي السليب من الثقافات العاملية الوافدة إلينا ،و يتحقق ذلك
بتب صري التالميذ ببعض سلبيات احلضارة الغربية املعاصرة و البعد عن التقليد
األعمى ،و نلفت انتباههم إىل الصفات االجيابية مثل حب العمل و إتقانه ،و
استثمار الوقت و احرتامه.
نستشف مما سبق أن األداء الرتبوي لألستاذ جيب أن يزاوج بني الرتاث
الثقايف للجزائر و الثقافة العاملية املعاصرة ،من خالل أساليب تدريس ووسائل
تعليمية فعالة و نشاطات تربوية هادفة يف نفس الوقت ،فأدوار األستاذ ال تقتصر
فقط على تلقني املادة العلمية فقط ،بل له دور اجتماعي هام باعتباره الوسيط
الناقل للرتاث احلضاري و اللغة و الدين من جيل إىل جيل.
 2.5الذكاء اللغوي لألستاذ و كيفية إيصاله للتلميذ:
هو قدرة األستاذ على استخدام الكلمات شفويا أو حتريريا بفاعلية(
كما يف رواية القصص و اخلطابة أو كتابة الشعر و التأليف) و يضم هذا الذكاء
القدرة على تناول و معاجلة بناء اللغة و االستخدامات العملية هلا كاستخدام
اللغة يف إقناع األخرين و شرح املعلومات ،كما أنه وسيلة النجاح يف الدراسة و
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احلياة العملية ،و حيتاج إىل مترين يومي .و يتكون الذكاء اللغوي من املهارات
اآلتية :النطق و االستماع و القراءة و الكتابة و املعرفة و األداء.
و نرى أن الذكاء اللغوي موجود عند مجيع األساتذة لكن بدرجات
متفاوتة ،و على األستاذ أن ميرر هذا الذكاء للتلميذ بطريقة مشوقة و بسيطة يف
اآلن نفسه من خالل خطة متكاملة للتدريس عن طريق اجراءات يقوم بها
األستاذ نذكر من بينها:
 تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل اليت تغذى اللغة العربية ،و تساعد
على تذوقها و إدراك نواحي اجلمال فيها
 حماولة اكساب التلميذ القدرة على التعبري الصحيح يف التخاطب و
التحدث و الكتابة بلغة عربية سليمة و تفكري منظم (.)72
 االهتمام باللغة العربية والعمل علي تيسري تعليمها وتعلمها من خالل
غرس حب اللغة العربية يف نفوس الطالب ،وابتكار صيغ جديدة
لتعليمهاوتعلمها.
تنمية اعتزاز الدارسني يف خمتلف املراحل التعليمية باللغة العربية ،ودعم
ثقتهم يف قدرتها علي استيعاب العلوم املختلفة (.)72


إثبات الوجود واهلوية الثقافية العربية علي اخلريطة العاملية من خالل
التواجد علي شبكة االنرتنت ،وتزويدها بقواعد بيانات ونظم معلومات
باللغة العربية ،وإنتاج برامج متكن مستخدمي اإلنرتنت من البحث
والتقصي باللغة العربية (.)72

 التزام األستاذ باحملافظة على مكانة اللغة العربية ،من خالل حسن
تعليمها ،و تعويد التالميذ على التحدث بها ،كونها لغة ديننا و تراثنا.
 تدريب التالميذ على اكتشاف مواطن اجلمال يف اللغة العربية بعرض
مناذج من األعمال األدبية نثرية أو شعرية ،حتفز التلميذ على تقديم
حماوالت لكتابة قصائد شعرية ،أو نصوص نثرية.
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اخلامتة:
ميكننا القول أن األستاذ يعد أداة النظام الرتبوي يف حتقيق فلسفته بأبعادها
الرتبويـة و التعليميـة و االجتماعيـة ،و ذلك برتسيخ قيم و معتقدات و عادات و
تقاليد اجملتمع يف نفوس التالميذ و تكوين اجتاهات إجيابية جتاهها ،و نقل الرتاث
الثقافـي و جتديده ،و كذا تعزيز االنتماء للوطن.
و حسب ما سبق من أراء و طروحات يف مقالنا حول اإلجراءات اليت
يطبقها األستاذ ليحفظ بها الثقافة و يعيد إنتاجها عن طريق تشكيل النشء و
دجمهم يف ثقافة جمتمعهم ،و بالتالي االرتقاء مبستوى أبناء اجملتمع ،فيمكننا تأكيد أن
األستاذ يف العصر احلالي ميثل عدة أدوار تربوية ،جتعله يساير روح العصر و
التطور ،فلم يعد يقتصر دوره فقط على التعليم داخل أسوار القسم ،فهو يف
املفهوم الرتبوي احلديث ناقل لثقافة اجملتمع من خالل تنشيط و توجيه األنشطة
اليت تتزامن و املناسبات الدينية و الوطنية ،و االشراف على بعض اخلرجات
العلمية الرتفيهية.
ولذلك يعد رفع مستوى التعليم و استخدام طرائق التدريس احلديثة و
الوسائل التعليمية املتطورة من الشروط األساسية إلحداث التطور يف مجيع
جماالت احلياة املختلفة ،ويعترب األستاذ يف العملية التعليمية قائدا وخمططا ومنفذا
ومن هنا يتضح دوره يف احلياة االجتماعية ،ألنه األداة األساسية للبناء االجتماعي
لكي يصل اىل حتقيق غاياته واحملافظة على كينونته و ال يكون ذلك إال بتعليم
وتربية أفراده القوانني والضوابط االجتماعية اليت حتكمه واملعايري اليت تضبطه.
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