ميدانية حول
دراسة
ّ
التصورات"
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
" ّ
ّ
ّ
المدنية وتعميمها في لبنان :الواقع و ّ

إعداد :سوزان عبد الرضا أبو رجيمي (باحثة)
وديعة خوري (باحثة مساعدة)

اإلشراف عمى العمل الميداني :عمي زعيتر

بيروت
6102

قائمة المحتويات
الصفحة
 -0أهداف الدراسة

6

منهجية العمل الميداني
-6
ّ

6
6

 -1-2أدوات البحث

3

العينة وخصائصيا
ّ -2-2

9

 -3-2ظروؼ العمؿ الميداني

9

 -3نتائج الدراسة
المدنية
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
األوؿ:
التصورات حوؿ ّ
ّ
ّ
ّ
المحور ّ
التصورات حوليا
بوية المعتمدة في تعميـ ّ
المحور الثاني :الممارسات التر ّ
المادة و ّ
المادة
المحور الثالث :الصعوبات خالؿ تعميـ ّ

9
01
61

المادة
المحور الرابع :الخبرات الناجحة في تعميـ ّ

60

المادة
المحور الخامس :الصعوبات خالؿ تعمّـ ّ

66

المادة
المحور السادس :االقتراحات لتطوير ّ

62

المحور السابع :النظرة إلى المواطنة

69

 -2خالصة النتائج وربطها بالدراسات السابقة

32

 -1التوصيات

20
23

المراجع

22

المالحق

1

 .0أهداف الدراسة
التصورات" ضمف "مشروع
الوطنية والتنشئة
"مادة التربية
تندرج ىذه الدراسة حوؿ ّ
ّ
ّ
المدنية وتعميميا :الواقع و ّ
معا" ،وىو مشروع مشترؾ بيف المركز التربوي لمبحوث واإلنماء
االستراتيجية الوطنية لمتربية عمى المواطنة والعيش ً
مادة
المادة ،بيدؼ تشخيص واقع تعميـ ّ
ومؤسسة "أدياف" .وتعتبر مف أولى الخطوات ضمف ورشة تطوير مناىج ىذه ّ

عممية
الوطنية والتنشئة
التربية
تصورات مختمؼ الفرقاء المعنييف حوليا وحوؿ تعميميا ،وصوالً إلى اقتراحات ّ
ّ
ّ
المدنية ،و ّ
المادة وتعميميا.
يمكف االنطالؽ منيا لتطوير ّ
المدنية
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
وعميو ،سعت الدراسة إلى استكشاؼ نظرة التالميذ ،وىـ أبرز المستفيديف مف ّ
ّ
ّ

المادة،
التعميمية ضمف ىذه
يددموف ليـ الخدمة
ّ
ضمف مدارسيـ وحياتيـ ،باإلضافة إلى رصد نظرة معمّمييـ ،الذيف ّ
ّ

بوية
ونظرة األىؿ ،بصفتيـ شركاء فاعميف ضمف
بوية .كما ىدفت إلى معرفة واقع الممارسات التر ّ
العممية التر ّ
ّ

التعميمية ،ضمف حدود ما يدلي بو التالميذ واألىؿ والمعمميف مف معمومات ،والى تحديد المشاكؿ التي يواجيونيا
و
ّ

يصرحوف عنيا.
الدوة التي ّ
ونداط ّ

منهجية العمل الميداني
.6
ّ
 -0-6أدوات البحث:
تـ تصميـ أدوات ثالثة لجمع المعمومات ،بغية تحديؽ أىداؼ الدراسة:
ّ

تضمنت  5فدرات ،تحوي كؿ منيا بيف سؤاليف و 4أسئمة .وأتت
 إستمارة التمميذ (ممحؽ رقـ  ،)1والتيّ

الوطنية والتنشئة
مادة التربية
شخصية،
عناويف الفدرات عمى الشكؿ التالي :معمومات
التصورات حوؿ ّ
ّ
ّ
ّ

المادة ،النظرة إلى المواطنة.
المادة ،االقتراحات لتطوير ّ
المدنية ،الصعوبات التي يواجييا في ىذه ّ
ّ

تضمنت  6فدرات ،تحوي كؿ منيا بيف سؤاليف و 4أسئمة .وأتت
 إستمارة المعمّم (ممحؽ رقـ  ،)2والتيّ

الوطنية والتنشئة
مادة التربية
شخصية،
عناويف الفدرات عمى الشكؿ التالي :معمومات
التصورات حوؿ ّ
ّ
ّ
ّ

المادة،
التصوررات حوليا ،الصعوبات التي تواجييا خالؿ تعميـ
بوية المعتمدة و
ّ
المدنية ،الممارسات التر ّ
ّ
ّ
المادة ،النظرة إلى المواطنة.
الخبرات الناجحة واالقتراحات لتطوير مناىج ّ

2

تضمنت  5فدرات ،تحوي كؿ منيا بيف سؤاليف و 4أسئمة .وأتت
 إستمارة األهل (ممحؽ رقـ  ،)3والتيّ

الوطنية والتنشئة
مادة التربية
شخصية ،ا
عناويف الفدرات عمى الشكؿ التالي :معمومات
لتصورات حوؿ ّ
ّ
ّ
ّ

المادة ،النظرة إلى المواطنة.
المادة ،االقتراحات لتطوير ّ
المدنية ،الصعوبات التي يواجييا الولد ضمف ىذه ّ
ّ
العينة وخصائصها:
ّ -6-6

لصفي التاسع أساسي والثالث ثانوي ضمف المجتمع
اإلجمالية
العينة عمى أساس عدد ال ُش َعب
ّ
تـ اختيار ّ
ّ
ّ
ميمتيف مف التعميـ ما قبؿ الجامعي:
تـ حصر الدراسة بيذيف الصفّيف بصفتيما يمثّالف نياية مرحمتيف ّ
األصمي .وقد ّ
المادة
تعممية متراكمة تسمح ليـ بسرد واقع
التعميـ األساسي والتعميـ الثانوي ،بحيث يكوف التالميذ قد اكتسبوا خبرة
ّ
ّ

تكونت لدييـ خالؿ ىذه الخبرة.
تصورات ّ
التي عايشوىا خالؿ سنوات ،وبالتعبير عف ّ

ألف العدد
مبنية عمى عدد المدارس التي
عينة ّ
يتـ اختيار ّ
تضـ صفي التاسع أساسي والثالث ثانويّ ،
ّ
ولـ ّ
تخوؿ فريؽ البحث مف
المدبوؿ وفدًا لمحسابات
اإلحصائية كاف  353مدرسة ،وألف الوقت المتاح والميز ّ
ّ
انية المتوافرة ال ّ
لتنوع عدد ال ُش َعب ضمف كؿ صؼ في كؿ مدرسة ،إرتأى فريؽ
ًا
تغطية ىذا العدد مف المدراس .مف ىنا،
ونظر ّ
عينة ممثّمة
البحث ،بالتعاوف مع أخصائي في اإلحصاء ،االستناد إلى عدد ال ُش َعب في مجتمع الدراسة ،واختيار ّ

لم ُش َعب ،مع استبداء شعبة واحدة مف كؿ صؼ ضمف كؿ مدرسة ،عمى أالّ يد ّؿ عدد التالميذ في الشعبة عف 15

التوزع بيف الدطاعيف الرسمي
تـ اختيار  363شعبة (وىو الحد األدنى المدبوؿ
إحصائيا) بشكؿ يراعي ّ
ً
تممي ًذا .وعميوّ ،
اإلحصائية المعتمدة إلى
التدنية
والخاص ،وبيف المحافظات ،ووفدًا لمراحؿ التعميـ في المدرسة .مف ىنا ،أفضت
ّ
ّ

أساسية :الصؼ ،قطاع
لمتغيرات
توزع ال ُش َعب وفدًا
اختيار  273مدرسة
تضـ ىذا العدد مف الشعب ،بشكؿ يراعي ّ
ّ
ّ
ّ

توزع المجتمع األصمي،
العينة متناسبة مع ّ
حصمة ،أتت تركيبة ّ
الم ّ
التعميـ ،المنطدة ،ومراحؿ التعميـ في المدرسة .وفي ُ
ما يسمح بتعميـ نتائج الدراسة عمى مجموع تالميذ الصفّيف التاسع أساسي والثالث ثانوي في لبناف.
العينة:
وتفصؿ الجداوؿ التالية بنية ّ
ّ

3

العينة وفقًا لقطاع التعميم والمنطقة
جدول رقم ّ :0
توزع ال ُ
ش َعب في ّ

المنطقة
تيروت

جثل لثنان ضواحي
تيروت
جثل لثنان ما عدا
ضواحي تيروت

الشمال

الثقاع

الجنوب

النثطية

المجموع اإلجمالي

الصف
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع  -تاسع أساسي وثالث ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع أساسي وثالث ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع أساسي وثالث ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع أساسي وثالث ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع أساسي وثالث ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع أساسي وثالث ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع أساسي وثالث ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع أساسي وثالث ثانوي

4

قطاع التعليم في المدرسة
خاص غير مجاني
رسمي
عدد الشعة
عدد الشعة
12
5
10
4
22
9
42
8
27
9
69
17
16
10
11
8
26
18
23
28
11
16
34
44
18
13
8
10
26
24
12
13
6
10
18
23
10
9
4
8
14
17
132
86
77
65
209
151

المجموع
عدد الشعة
17
13
31
50
37
86
26
18
44
51
27
78
32
18
50
25
16
41
19
12
31
218
142
360

العينة وفقًا لمراحل التعميم في المدرسة والمنطقة
جدول رقم ّ :6
توزع ال ُ
ش َعب في ّ
ثانوي
متوسط
ابتدائي
وما قبل
االبتدائي
عدد
الشعة
8
8

عدد
الشعة
0
0

17
13

1

3

0

1

8

0

16

0

31

12
0

1
0

0
7

3
3

1
1

28
25

0
0

50
37

1

7

6

2

53

0

86

0
5

2
3

0
1

10
9

0
0

26
18

5

1

20

0

44

0
0

14
11

0
0

51
27

24

0

78

6
5

0
0

32
18

متوسط

متوسط
ابتدائي

متوسط
ابتدائي ما
قبل
االبتدائي

متوسط
ما قبل
االبتدائي

ثانوي

عدد
الشعة
1
0

عدد
الشعة
1
0

عدد
الشعة
3
0

عدد
الشعة
0
0

عدد
الشعة
0
1

عدد
الشعة
4
5

ثانوي
متوسط

ثانوي
متوسط
ابتدائي
عدد
الشعة
0
0

المنطقة

الصف
تاسع أساسي
ثالث ثانوي

بيروت

المجموع -تاسع
أساسي وثالث
ثانوي

1

تاسع أساسي
ثالث ثانوي

3
0

2
0

المجموع -تاسع
أساسي وثالث
ثانوي

3

2

12

تاسع أساسي
ثالث ثانوي

0
0

1
0

12
0

0
0

المجموع -تاسع
أساسي وثالث
ثانوي

0

1

12

0

5

تاسع أساسي
ثالث ثانوي

3
0

8
0

23
0

0
0

0
13

2
4

المجموع -تاسع
أساسي وثالث
ثانوي

3

8

23

0

13

6

0

تاسع أساسي
ثالث ثانوي

4
0

1
0

14
0

2
0

0
7

3
5

1
1

جبل
لبنان
ضواحي
بيروت
جبل
لبنان ما
عدا
ضواحي
بيروت

الشمال

البقاع

الجنوب

النبطية

المجموع
اإلجمالي

ثانوي
متوسط ما
قبل
االبتدائي

المجموع
اإلجمالي

المجموع -تاسع
أساسي وثالث
ثانوي

4

1

14

2

7

8

3

10

0

50

تاسع أساسي
ثالث ثانوي

2
0

1
0

10
0

1
0

0
3

4
7

0
0

6
5

1
1

25
16

المجموع -تاسع
أساسي وثالث
ثانوي

2

1

10

1

3

11

0

11

2

41

تاسع أساسي
ثالث ثانوي

2
0

1
0

6
0

2
0

0
4

3
4

0
0

4
3

1
1

19
12

المجموع -تاسع
أساسي وثالث
ثانوي
تاسع أساسي
ثالث ثانوي
المجموع -تاسع
أساسي وثالث ثانوي

2

1

6

2

4

7

0

8

1

31

14
0

15
0

81
0

6
0

0
39

20
32

3
3

77
66

2
2

218
142

14

15

81

6

39

52

6

143

4

360
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توزع التالميذ المشاركوف في الدراسة وفدًا لمصؼ ولمدطاع عمى الشكؿ التالي:
وقد ّ
العينة وفقًا لمصف ولمقطاع
جدول رقم ّ :3
توزع التالميذ المشاركين في الدراسة ضمن مدارس ّ
العينة في الصف التاسع أساسي
عدد تالميذ ّ
العينة في الصف الثالث ثانوي
عدد تالميذ ّ
المجموع

القطاع الرسمً

القطاع الخاص

المجموع

7421

7531

1433

544

7724

4774

4471

1355

3174

عينة التالميذ
 -0-6-6خصائص ّ
إشتممت عينة التالميذ عمى  5312تمميذاً:
عمما بأف نسب اإلناث تطغى في مختمؼ الفروع
 توزعيـ نسبةً لمجنس %41,4 :ذكور و  %58,6إناثً ،
العامة (ثالث ثانوي) حيث تصبح نسبة الذكور .%57,5
المختارة إال في فرع العموـ ّ

 توزعيـ نسبةً لمعمر %5,51 :منيـ ما دوف  15سنة %37 ،منيـ في عمر  14سنة (العمر الطبيعي
لمصؼ التاسع أساسي)؛  %12,6في عمر  15سنة؛  %8,4في عمر 16سنة؛  %27,4في عمر  17سنة
(العمر الطبيعي لمصؼ الثالث ثانوي)؛  %6,8في عمر  18سنة؛  %1,8في عمر  19سنة؛  %3,4في
محدودا.
لكنو يبدى
عمر  23سنة .وتشير ىذه المعطيات إلى ّ
ً
تأخر مدرسي في ىذيف الصفّيفّ ،

 مشاركتيـ في النشاطات اإلجتماعية %65,3 :منيـ يشارؾ في نشاطات إجتماعية و %34,7ال يشاركوف.
ياضية،
أما الذيف يشاركوف،
ّ
فتتوزع أنواع نشاطاتيـ كالتالي %47,4 :منيـ يشاركوف في نشاطات ر ّ
ّ

موسيدية،
دينية %13,35 ،في نشاطات
 %19,28في نشاطات
ّ
تطوعية %14,98 ،في نشاطات ّ
ّ
و %4,85في نشاطات حز ّبية .ومف المالحظ أف ىناؾ تدارب في نسب المشاركة بيف اإلناث والذكور في

اإلجمالية في التعميـ الخاص
الكشفية .وارتفعت نسب المشاركة
اإلجتماعية ككؿ ،وفي النشاطات
النشاطات
ّ
ّ
ّ

يبرر جز ًئيا بكوف عدد مف النشاطات غير
إلى  %69,6مدابؿ  %59,3في التعميـ الرسمي (ما يمكف أف ّ
يسرا).
مجاني ،ما يجعمو بمتناوؿ الطبدات
ّ
اإلجتماعية األكثر ً

المبنانية ضمف ىذيف الصفّيف
متوسطة وما دوف لمشبيبة
تسمح ىذه النتائج باستنتاج مستويات مشاركة
ّ
ّ

حدىا األدنى نشاطاتيـ
أف تالميذ ىذيف الصفّيف يحصروف إلى ّ
في ّ
عدة أنواع مف النشاطات االجتماعّية ،رغـ ّ

ياضية بشكؿ الفت،
التفرغ لتحضير امتحاناتيـ
غير
الرسمية .ويظير طغياف النشاطات الر ّ
ّ
ّ
المدرسية مف أجؿ ّ
6

التطوعية ،فتجذب نسبيا الشباب المبناني في بمد
أما النشاطات
وانحسار مستوى االنخراط الحزبي بشكؿ كبيرّ .
ّ
الحكومية ناشطة.
الجمعيات غير
تعتبر فيو
ّ
ّ

توزعيـ نسبة إلنتظاـ ممارسة ىذه األنشطة :يمارس  %65,5ىذا النشاط مرة في األسبوع ؛  %8,4مرة في
ّ 
الشير؛  %26,1عدة مرات في السنة.

 إنتماؤىـ الى حركة كشفية :ينتمي  %21,7الى الحركة الكشفية مدابؿ  %78,3ال ينتموف الى الحركة
الكشفية.
عينة األهل
 -6-6-6خصائص ّ
شخصا ،أي أف  %96,6مف التالميذ قد أجاب أولياء أمرىـ ،ما يعتبر
بالنسبة الستمارة األىؿ ،أجاب 5151
ً

نسبة مشاركة ممتازة وصعبة المناؿ إجماالً في لبناف:

 صمة الدربى لمشخص الذي يمأل اإلستمارة مع التمميذ :أميات  ، %64وآباء  %31,9منيـ ،و %4,1كانوا
أشخاصا مف غير األىؿ ،ومف الالفت أف األميات يشكمف ضعؼ نسبة األباء.
ً

 عمر الشخص الذي يمأل اإلستمارة %4,4 :أقؿ مف ثالثيف سنة %31,8 ،بيف  31و  43سنة؛ %48,4
بيف  41و  53سنة؛  %13,9بيف  51و  63سنة؛  1,5أكثر مف ستيف سنة .وقد ترّكزت المرحمة العمرية
لمذيف مألوا اإلستمارة ( )%48,4ضمف فئة  53-41سنة.
ىف مف مستوى المرحمة اإلبتدائية؛  %26,1مف
 المستوى التعميمي لألـ %1,4 :لـ تدخمف المدرسة؛ ّ %7
مستوى المرحمة المتوسطة؛  %32مف مستوى المرحمة الثانوية؛  %33,1مف مستوى جامعي.

 المستوى التعميمي لألب %1,3 :لـ يدخموا المدرسة؛  %11,2ىـ مف مستوى إبتدائي؛  %28,5مف مستوى
متوسط؛  %26,7مف مستوى ثانوي؛  %32,3مف مستوى جامعي.
 مينة األـ %7,2 :ميف طبية؛  %14,5أفراد الييئة التعميمية (ما قبؿ الجامعي)؛  %13,7موظؼ في
المؤسسات واإلدارات العامة؛  %3,5أفراد الييئة التعميمية (جامعي)؛  %2ميندس؛  %3,9تدني؛ %1,4
(غالبا ما تعني في لبناف أصحاب الميف الصغيرة المستدمّة ،والذيف يمكف أف
محامي؛  %23أعماؿ حرة
ً
عدد منيـ بعدـ االستدرار الوظيفي)؛  %3,5أعماؿ حرفية؛  %1,8أعماؿ زراعية؛  %34,3ميف
يتّسـ ّ

ىف مف رّبات المنزؿ).
أخرى (األكثرّية العظمى في ىذه الفئة ّ

 مينة األب %3,1 :ميف طبية؛  %3,1أفراد الييئة التعميمية (ما قبؿ الجامعي)؛  %17موظؼ في
المؤسسات واإلدارات العامة؛  %1,1أفراد الييئة التعميمية (جامعي)؛  %6,1ميندس؛  %3,9تدني؛ %1,4
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محامي؛  %39,9أعماؿ حرة؛  %2,6أعماؿ حرفية؛  %5,1أعماؿ زراعية؛  %16,6ميف أخرى (رجاؿ
ديف ،أفراد الجيش.)...
متنوعة ،مع نسب ممحوظة مف األميات العامالت ،مع غمبة
يمكف اعتبار الخمفية
ّ
االجتماعية لمتالميذ ّ
المتوسطة الدنيا.
الطبدات المتوسطة و
ّ
عينة المعممين
 -3-6-6خصائص ّ
معمما:
شارؾ في الدراسة ً 332

 توزعيـ نسبة لمجنس %33,5 :مف المعمميف ذكور و %69,5مف إناث ،ما يعزى إلى تأنيث مينة التعميـ.
 العمر :متوسط عمر المعمّميف المشاركيف  42,6سنة ،و %78,3ىـ دوف عمر الخمسيف سنة ،وعميو يمكف
تخوليـ مف توفير ظروؼ تعميـ فضمى لتالميذىـ .فيؿ ستثبت
افتراض ّأنيـ يتمتّعوف
ّ
بالحيوية والنضج ّ
الفرضية؟
الدراسة ىذه
ّ

التوزع العمري لممعمّميف ،بحيث يبمغ متوسط
 توزعيـ نسبة لسنوات الخبرة :تأتي سنوات الخبرة متالئمة مع ّ
تتعدى سنوات خبرة  %81,2منيـ  25سنة.
سنوات الخبرة  17,28سنة ،وال ّ
جيدة في
يؤمف
أرضية ّ
ّ
 توزعيـ حسب الوضع في المينة %68 :ىـ مف أساتذة المالؾ و %32متعاقدوف ،ما ّ
بوية.
مجاؿ
التطور الميني لممعمّميف ولممارساتيـ التر ّ
ّ
 توزعيـ حسب اإلختصاص الذي عمى أساسو يعمموف في المدرسة %31,8 :حدوؽ؛  %6,1عموـ سياسية؛

 %6,1إجتماع؛  %6,1إقتصاد؛  %3,9فمسفة؛  %33,7تاريخ؛  %15جغرافيا؛  %4,6لغة عربية؛
 %1,1إختصاص آخر .ىذا مع العمـ أف خريجي الحدوؽ يش ّكموف النسب األعمى ضمف المعمّميف المبتدئيف،
أف المدارس تمجأ أكثر
بينما يش ّكؿ خريجو التاريخ والجغرافيا النسب األعمى ضمف المعمّميف األكثر خبرة ،أي ّ

أف الدطاع الخاص يستعيف بشكؿ أكبر بحاممي
مؤخ ًار إلى خريجي الحدوؽ لتعميـ ىذه
ّ
ّ
المادة .كما يتّضح ّ
اختصاص الجغرافيا بشكؿ أكبر مف الدطاع الرسمي ،الذي يعتمد بشكؿ أساسي عمى خريجي الحدوؽ

والتاريخ.
 توزعيـ نسبة الى مجموع عدد ساعات التعميـ األسبوعية التي تدرس فييا مادة التربية الوطنية %38,4 :أقؿ
مف  5ساعات؛  %27,9مف  6الى  13ساعات أسبوعيا؛  %27,6مف  11الى  23ساعات أسبوعيا؛
 %5,8مف  21الى  33ساعات أسبوعيا؛  %3,3أكثر مف  33ساعة.
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 -3-6ظروف العمل الميداني:
العينة (مالحؽ رقـ  4إلى  )13بيف  4و24
تـ تنفيذ العمؿ الميداني مف قبؿ  133محددًا في جميع مدارس ّ
ّ 
نظر لصعوبة التعامؿ مع عدد
وفعالية العمؿ الميدانيً ،ا
إنجاز لجية سرعة
ًا
تشريف الثاني  ،2315ما يعتبر
ّ
المعنييف ،بريفو وبكالوريا قسـ
مف المدارس غير المتجاوبة مف المرة األولى ،ولصعوبة الدخوؿ إلى الصفّيف
ّ
الرسمية.
ثاني ،وىما مف صفوؼ الشيادة
ّ

عمما بأف كؿ استمارة احتاجت إلى حوالي  15دقيدة
تـ إدخاؿ المعطيات مف قبؿ  33موظّفًاً ،
كسبا لموقتً ،
ّ 
نظر لغ ازرة اإلجابات المفتوحة.
وسطيا إلدخاليا ًا

الوصفية
اإلحصائية بواسطة برنامج  SPSSبيف  4و 13كانوف األوؿ :الجداوؿ
 بدأ استخراج الجداوؿ
ّ
ّ
والتداطعات ضمف كؿ إستمارة (تمميذ ،أىؿ ،معمـ).

تـ تحميؿ اإلجابات عمى األسئمة المفتوحة بواسطة برنامج  Logiciel Rبيف 14و 29كانوف األوؿ.
ّ 
 قاـ فريؽ البحث بكتابة التدرير بيف  22كانوف األوؿ و....
ويتضمف الممحؽ رقـ  11الئحة بمختمؼ المشاركيف في العمؿ الميداني والموجستي مف العامميف في المركز
ّ

التربوي لمبحوث واإلنماء ،مع توزيع مياميـ.

 .3نتائج الدراسة
التحميمية ،وعمى
الوصفية و
بناء عمى اإلحصاءات
ّ
ّ
سوؼ نستعرض في ىذا الجزء نتائج الدراسة ونحمّمياً ،

النوعية عمى األسئمة المفتوحة وشبو المفتوحة.
تحميؿ اإلجابات
ّ

المدنية
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
األول:
التصورات حول ّ
ّ
ّ
ّ
المحور ّ

المدنية
بمادة التربية الوطنية والتنشئة
تكوف ىذا المحور مف سؤاؿ مشترؾ بيف االستمارات الثالثة حوؿ الرأي ّ
ّ
ّ
المادة ،وسؤاؿ
المبنانية .كما ورد سؤاؿ مشترؾ بيف التالميذ والمعمميف حوؿ االستفادة مف محاور
ضمف المناىج
ّ
ّ
مشترؾ بيف التالميذ واألىؿ حوؿ النواحي التي يحبيا التالميذ وتعجب األىؿ في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية.

المادة،
أحبو ضمف ّ
وقد ورد باإلضافة الى ذلؾ سؤاؿ خاص ضمف استمارة التمميذ يطمب فيو ذكر درس أو موضوع ّ

ميما كاف الصؼ.
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المبنانية:
بمادة التربية ضمف المناىج
 -1الرأي ّ
ّ
تماما أو صرحوا أنيـ يميموف
إعتبر التالميذ والمعمموف واألىؿ بنسب متداربة (بيف  %93و %96قد وافدوا ً

مما يمفت النظر إلى الشأف
اطنا
لوطنية والتنشئة
إلى الموافدة) أف ّ
تييئ الولد ليكوف مو ً
المدنية ّ
ّ
مادة التربية ا ّ
ً
صالحاّ ،
ممية تكويف المواطف الصالح ،والى ثدتيـ
المعنيوف ليذه
الذي يعيره الفرقاء
ّ
المادة بمثابتيا عامالً أساسيا في ع ّ
ّ
الميمة.
بمساىمتيا التربوية
ّ

قوة في نوا ٍح
نسب االجابات عمى األجزاء االخرى لمسؤاؿّ ،
يبيف لنا ّ
إالّ أف عرض َ
أف المعنييوف يروف مواطف ّ
ثمة فروقات الفتة في اآلراء بيف المعمميف واالىؿ
ّ
معينة منيا ،فيما مواطف أخرى تعاني مف الضعؼ .كما ّأنو ّ

المدنية في تنمية بعض النواحي.
والتالميذ لجية مساىمة مادة التربية الوطنية والتنشئة
ّ

تزود المتعمّميف بالمعمومات الالزمة عف حدوقيـ وواجباتيـ ،وافؽ تماما أو ماؿ الى
فبالنسبة لكوف المادة ّ
الموافدة  %97مف التالميذ و  %95مف المعمّميف و  %94مف األىؿ عمى ذلؾ.
وبالنسبة لتزويد المادة المتعمّميف بالمعمومات الالزمة عف أصوؿ المراجعات واالجراءات في المؤسسات
كمية أو عف ميؿ الى الموافدة  %93,4مف التالميذ و  %88مف المعمّميف و  %85,4مف
عبر عف موافدة ّ
العامةّ ،

األىؿ.

المدنية في لبناف ،فدد عبر  %68,2مف التالميذ
عما اذا كانت ىذه المادة تندؿ لمطالب واقع الحياة
ّ
أما ّ
ّ

عبر فدط  %44,1مف المعمميف عف أف المادة
تامة أو عف ميؿ الى الموافدة ،بينما ّ
 %65,3ومف األىؿ عف موافدة ّ

تؤدي ىذا الدور بالفعؿ.
ّ

البناء  -أو عمى التحميؿ النددي  -لواقعو ،فدد
كذلؾ لجية مساىمة المادة في تنمية قدرة الطالب عمى الندد ّ

كثير بيف المعمميف ( )%89,8والتالميذ ( ،)%89,8فيما انخفضت بعض
تداربت نسب الموافدة والميؿ الى الموافدة ًا

الشيء بيف األىؿ (.)%84,3

تدرجت النسب بحيث وافؽ
أما عف تحضير المادة لمطالب لممشاركة في الحياة
العامة بشكؿ ّبناء ،فدد ّ
ّ
ّ

 %86,8مف التالميذ و %83,1مف المعمميف و %81,3مف األىؿ عمى ذلؾ؛ كذلؾ بالنسبة لتييئة الطالب لممساىمة
تدرجت النسب مف  %82,2لمطالب الى  %83,8لممعمميف إلى %78,3
في التغيير االجتماعي بشكؿ ّبناء ،فدد ّ

لألىؿ.

باختصار ،وفي سياؽ الحديث عف رأي المعنييف مف أىؿ وطالب ومعمميف بمادة التربية الوطنية والتنشئة
المدنية ،ورد ضمف محور "االقتراحات لتطوير المادة" الذي نعالجو ضمف المحور السادس ،سؤاؿ حوؿ ما إذا كانت
ّ
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جيدة كما ىي حاليا ،و /أو تحتاج الى تغيير
مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية تُعتبر ضرورية في البرنامج ،و /أو ّ
جزئي ،و /أو تحتاج الى تغيير كمّي.

فبالنسبة لِضرورة ىذه المادة في البرنامج ،أعطى  %93,8مف األىؿ و %85,2مف التالميذ جو ًابا ايجابيا

جيدة كما ىي حاليا ،األمر الذي
أف المادة ّ
عمى ذلؾ ،بينما اعتبر فدط  %48,8مف األىؿ و  %47,6مف التالميذ ّ

اليوة بيف التوقّعات وواقع الحاؿ.
ُيظير جميا عمؽ ّ
اف
لكف ال يبدو األمر مأساويا لدرجة تعبير أغمبية األىؿ والتالميذ عف حاجة المادة لتغيير كمّي ،حيث ّ
ّ

عبر  %73,5مف األىؿ و%62,8
 %26,1فدط مف األىؿ و %23فدط مف التالميذ فدط ذىبوا الى ىذا ّ
الحد ،فيما ّ

مف التالميذ عف حاجة المادة الى تغيير جزئي ليس أكثر.

المتغيرات في نسب إجابات ك ّؿ مف التالميذ واالىؿ والمعمّميف ،فال
جميا تأثير عدد مف
ّ
في ىذا السياؽ ،يبدو ّ

بد مف إلداء الضوء عمييا واالسئناس بيا.
ّ

تماما (تراوحت
وأبدى التالميذ الذيف يشاركوف بنشاطات
ّ
اجتماعية مثال ،أعمى نسب مف االجابات الموافدة ً
تزودىـ بالمعمومات
بيف اؿ  63واؿ  %83تدر ًيبا) لكوف مادة التربية الوطنية :تييئيـ ليكونوا مواطنيف صالحيف؛ ّ
وتحضرىـ لممشاركة في
الالزمة عف حدوقيـ وواجباتيـ وعف أصوؿ المراجعات واالجراءات في المؤسسات العامة؛
ّ

البناء لواقعيـ.
الحياة العامة ولممساىمة في التغيير االجتماعي بشكؿ ّبناء؛ و ًا
تنمي قدرتيـ عمى الندد ّ
اخير ّ

ىؤالء التالميذ ىـ أيضا اكثر الموافديف عمى كوف مادة التربية الوطنية ضرورية في البرنامج (بنسبة  %86تدر ًيبا)،

أف أكثر مف نصفيـ ( )%52,6ال
يضا مف أكثر الداعيف الى إدخاؿ التغييرات الجزئية والكمية فييا ،خاصة ّ
لكنيـ أ ً
حاليا.
يعتبر المادة جيدة كما ىي ً

مف ٍ
جية أخرى ،تختمؼ إجابات التالميذ حوؿ ضرورة مادة التربية الوطنية ومدى حاجتيا لمتغيير بحسب

الصؼ الذي ينتموف إليو .فبينما تتدارب نسب االجوبة االيجابية بيف طالب سائر الصفوؼ ،حوؿ ضرورة مادة التربية
معبر مع طالب الثالث ثانوي-عموـ عامة (،)%78,4
الوطنية في البرنامج (بيف  81و  )%92ومع فارؽ بسيط لكف ّ
طالب الصؼ التاسع أساسي أعمى نسب موافدة حوؿ جودة مادة التربية الوطنية كما ىي حاليا (، )%58,3
يعطي ّ

بينما يعطي طالب الثانوي الثالث-عموـ عامة أدنى نسبة موافدة ( .)%24,7وبالتالي فإ ّف طالب الصؼ التاسع
أساسي يعطوف أدنى نسب مف االجوبة المسانِدة لحاجة المادة لتغيير جزئي ( %57,2مدابؿ  71إلى  %72مف
طالب سائر فروع الصؼ الثانوي الثالث) او لحاجة المادة لتغيير كمّي ( %18,5لطالب التاسع اساسي؛ %21,3
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لطالب الثالث ثانوي-االنسانيات؛  %28,7لطالب الثالث ثانوي -اجتماع وعموـ حياة؛ والنسبة األعمى %36,1
لطالب الثالث ثانوي-عموـ عامة).
أما بانسبة لألىؿ فتتأثر إجاباتيـ بمستواىـ التعميمي ،حيث تكثر االجابات الموافدة كمّما انخفض المستوى
أف الفارؽ ليس
وتنخفض تدريجيا مع ارتفاع المستوى التعميمي لتبمغ أدنى نسبة بيف الجامعييف ،وىو أمر ممفت :رغـ ّ

التددـ في المستوى التعميمي.
تددـ الفكر النددي مع ّ
شاسعا بيف الفئتيف ،فيو يد ّؿ عمى ّ
ً

التعميمية ،في المراحؿ ما
كما يتأثّر نمط إجابات األىؿ بالميف التي يمارسونيا .ويبدو جميا كوف أفراد الييئة
ّ

الجامعية ،ىـ أق ّؿ مف يعطي إجابات موافدة حوؿ تحديؽ مادة التربية الوطنية كؿ ما سبؽ ذكره مف
الجامعية و
قبؿ
ّ
ّ

عددا أكبر مف األجوبة الموافدة ،وبنسب متداربة في
اكساب معارؼ وميارات ،فيما يعطي أصحاب الميف االخرى ً

معظميا.

ثمة اختالؼ كبير في اآلراء بالنسبة لممعارؼ والميارات التي تُكسبيا مادة التربية
وال يبدو عند المعمّميف ّ
أف ّ

الجنسيف.
الوطنية لمطالب ،بحسب األعمار ،وبيف مف ىـ في المالؾ ومف ىـ في التعاقد ،وكذلؾ بيف
َ
المادة:
 -2االستفادة مف محاور ّ

يتـ التركيزعمييا في مادة التربية
انفرد المعمموف والتالميذ باإلجابة عمى السؤاؿ حوؿ المحاور والمضاميف التي ّ
المدنية ،وبالتالي ،االستفادة منيا.
الوطنية والتنشئة
ّ
وقد جاءت األجوبة متداربة وذات نسب عالية بالنسبة لبعض المحاور مثؿ اليوية الوطنية ،بحيث اعتبر

أف المادة ترّكز عميو .كما ارتفعت النسب وتداربت بشكؿ خاص بالنسبة
 %89,1مف المعمميف و %86,3مف التالميذ ّ

عبر عنو  %94,3مف المعمميف و %95,7مف التالميذ ،وكذلؾ بالنسبة لمتركيز
لمتركيز عمى الحدوؽ ،األمر الذي ّ
صرح عنو  %96,3مف المعمميف و  %94,7مف التالميذ .تداربت النسب أيضا بالنسبة لمتركيز
عمى الحرّيات ،الذي ّ
عمى المشاركة في الحياة العامة %93,8 :مف المعمميف و %91,1مف التالميذ ،واخي ار بالنسبة لمتركيز عمى الدوانيف

واألنظمة مع موافدة أو ميؿ الى الموافدة مف  %93,8مف المعمميف و %93,1مف التالميذ.
مف جية أخرى ،تفاوتت النسب في إجابات المعمميف والتالميذ بالنسبة لمتركيز عمى التنوع ،بحيث زاد التأكيد
عمى ذلؾ بيف المعمميف ( )%86فيما انخفض قميالً بيف التالميذ (  .)%81,9تتناقض ىذه النتيجة مع تمؾ المرتبطة
تدنت النسبة في إجابات المعمّميف ( )%78,6عف تمؾ التي ظيرت مف
بالتركيز عمى التنمية االجتماعية ،حيث ّ

إجابات التالميذ (.)%86,4
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بمعدالت أق ّؿ ،بيف المعمميف والتالميذ بالنسبة لمتركيز عمى المفاىيـ الجديدة حوؿ
أخيرا ،تساوت النسبّ ،إنما ّ
ً

المواطنة التي اقتصرت الموافدة التامة أو الميؿ الى الموافدة عمييا عمى  %71,3مف المعمميف و %71,1مف
تدنت األجوبة المو ِافدة او الميالة الى الموافَدة الى  %54,3بيف المعمميف و %52,4بيف التالميذ
التالميذ .فيما ّ
يتعمميا
بالنسبة لمتركز عمى الدضايا العالمية .فيذاف المحوراف األخيراف حصدا أعمى النسب بيف المحاور التي لـ
ّ

التالميذ بعد ،حيث تراوحت بيف  %11,6لألولى و %21,2لمثانية ،بينما انخفضت النسب الى ما بيف  1,2و %3,3
التنوع" الذيف جمعا  7,6و
فدط بالنسبة لممحاور األخرى ،ما عدا "التركيز عمى اليوية الوطنية" و "التركيز عمى ّ
 %7,7مف االجابات ّأنيا "لـ تُعمّـ بعد".
أف التالميذ الذيف
تفحص
ّ
يتبيف مف خالؿ ّ
مرة أخرىّ ،
المتغيرات وتأثيرىا عمى المجيبيف عمى االستمارات ّ
ّ

اجتماعية ،وافدوا بنسب أعمى عمى كوف التربية الوطنية ترّكز عمى :اليوية الوطنية والحدوؽ
يشاركوف بنشاطات
ّ

عبروا بنسب أعمى مف غيرىـ مف التالميذ عف كوف
والحريات وعمى الدوانيف واألنظمة .وأكثر ما يمفت االنتباه انيـ ّ

ىذه التربية ترّكز عمى "المشاركة في الحياة العامة" وعمى "التنمية االجتماعية" ،كما لو أنيـ باشتراكيـ في األنشطة

المدنية ،فتكتسب المعمومات النظرية
الوطنية والتنشئة
مكانا لتطبيؽ ما يتعمّمونو في مادة التربية
االجتماعية ،يجدوف ً
ّ
ّ
ّ
معنى وقيمة.

المادة:
يحبيا التمميذ في ّ
 -3النواحي التي ّ
المدنية ،تظير النتائج في
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
يحبيا التمميذ وأىمو في ّ
ّ
ّ
بالنظر إلى النواحي التي ّ
الرسميف البيانَِييف التالييف:
َ
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النواحً التً ٌح ّبها التلمٌذ فً مادة التربٌة
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

النواحً التً احبها فً مادة التربٌة
أوافق تماما
النواحً التً احبها فً مادة التربٌة
امٌل الى الموافقة

النواحً التً تعجب األهل فً مادة التربٌة
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

تعجبنً النواحً التالٌة فً مادة
التربٌة اوافق تماما
تعجبنً النواحً التالٌة فً مادة
التربٌة امٌل الى الموافقة

المدنية ،بحيث تأتي طريدة
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
يتوافؽ التالميذ وأىميـ حوؿ النواحي التي تعجبيـ في ّ
ّ
ّ

تماما أو يميموف إلى الموافدة) ،تمييا
المعمّـ في رأس الدائمة ( %93,2مف التالميذ و %91,6مف األىؿ يوافدوف ً
العالقة مع المعمّـ ( %92,4مف التالميذ و %93,8مف األىؿ) ،ثـ العالمة التي يحصؿ عمييا الولد ( %56مف
التالميذ و %86.2مف األىؿ) فالمعمومات التي يكتشفيا التمميذ ( %89,4مف التالميذ و %84,9مف األىؿ) وجو
فتـ اختيارىا بنسب تناىز الثمثيف أو تد ّؿ
الصؼ ( %83,1مف التالميذ و %83,2مف األىؿ) .أما باقي العوامؿ ّ
التعميمية ،متمحورةً حوؿ المعمّـ وطريدتو
األىمية الدصوى التي يعيرىا المتعمّـ وأىمو لمظروؼ
عنيا .تعكس ىذه النتائج
ّ
ّ
شأنا بكثير.
المادة عمى
شخصية ّ
يييئو ،والى اعتبار أثر ّ
المادة وعالقتو بمبناف أقؿ ً
ّ
وجو الصؼ الذي ّ

تعميمية تساىـ في تحسيف
مادة
المادة بصفتيا ّ
بمعنى آخر ،يتعامؿ المستفيدوف مف النظاـ المدرسي مع ىذه ّ
ّ

بوية
الجيدة التي يسيؿ الحصوؿ عمييا ،أكثر منو بصفتيا وسيمة تر ّ
فرص النجاح المدرسي لمولد بفضؿ العالمة ّ
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يستخدميا المجتمع المبناني لتنشئة إنساف ومواطف اليوـ والغد .وتعتبر ىذه النظرة  ،instrumentalisteأي ّأنيا

غائية لتحديؽ غايات التربية التي يطمح إلى تحديديا النظاـ
المادة لتحديؽ النتيجة
تستخدـ ّ
المدرسية المنشودة ،وليست ّ
ّ

مددمة المناىج.
التربوي ككؿ ضمف ّ
 -2الدروس أو المواضٌع التً ٌحبّها التالمٌذ:

ويحبونيا ،بمعنى
اعطى التالميذ في اجاباتيـ الئحة مف المواضيع التي يتعمّمونيا في مادة التربية الوطنية
ّ

تغير المنيج.
أنيا تعنييـ ويريدوف الحفاظ عمييا في حاؿ ّ

االجتماعية والمشاركة االجتماعية والسياسية
تبيف انيا تتعمّؽ بالخدمة
أكثر المواضيع
ّ
شعبية بيف التالميذ ّ
ّ

الشبابية والمجتمع المدني وارتباط ديمومة المجتمع بالديـ
والمبادرة والمصمحة العامة والمحافظة عمى البيئة والمنظمات
ّ

المعوقيف
اجتماعية" ،وسائر ما يتعمّؽ بالحدوؽ بشكؿ عاـ وحدوؽ
االجتماعية والمجتمع المدني "ال مجتمع دوف قيـ
ّ
ّ
والحؽ باإلختالؼ بشكؿ خاص ،والحريات واالعالـ.

ثـ ما يتعمّؽ
تأتي وراءىا مباشرة مواضيع اختيار الميف والحفاظ عمى
ّ
الممكيات العامة والخاصة وبالوظائؼّ ،
بمؤسسات الدولة واالنتخابات واجراءاتيا والمحاكـ والعامميف فييا ،وأصوؿ المراجعات.
التصورات حولها
المحور الثاني :الممارسات
التربوية المعتمدة في تعميم ّ
ّ
المادة و ّ

التكنولوجية لتحضير الدروس ،طرائؽ التدريس المستخدمة
عدة مواضيع :إستخداـ الوسائؿ
يضـ ىذا المحور ّ
ّ

بوية.
يبية حوؿ تعميـ ّ
المادة وأثر التدريب عمى ممارساتيـ التر ّ
خالؿ الحصص ،المشاركة في دورات تدر ّ

المدنية باالستخدامات التالية
الوطنية والتنشئة
صرح معمّمو التربية
فيما يتعمّؽ باستخداـ الوسائؿ
ّ
ّ
ّ
التكنولوجيةّ ،

التكنولوجية لتحضير دروسيـ %57.9 :يستخدموف الكمبيوتر %63.6 ،االنترنت %12.9 ،الماسحة
لموسائؿ
ّ

الذكية %15.2 ،الموح الرقمي %36.4 ،الطابعة %18.2 ،تمفزيوف وآلة
الضوئية  %18.5 ،Scannerاليواتؼ
ّ
ّ

 %39.4 ،DVDآلة ناسخة .وعميو ،يبدو أف استخداـ التكنولوجيا يدتصر بشكؿ أساسي عمى البحث عف المعمومات
قمية مختمفة واستخداميا عمى الموح الرقمي .بالمدابؿ ،إعتبر
وطباعتيا وتصويرىا ،أكثر منو عمى تحويميا إلى أشكاؿ ر ّ

المادة مف خالؿ استخداـ التكنولوجيا في التعميـ،
 %73.3منيـ ّأنو يمكف معالجة
التحديات التي يعيشونيا في تعميـ ّ
ّ

التكنولوجية.
مما يعكس عدـ اكتفائيـ بالواقع الحالي الستخداماتيـ
ّ
ّ

بالنسبة لطرائؽ التدريس المستخدمة خالؿ الحصص ،أشار  %43.5مف المعمّميف ّأنيـ يمجأوف إلى

المعنية
المبنانية تمحظ ساعة تربية واحدة في األسبوع لمصفوؼ
أف المناىج
ّ
ّ
مرة في األسبوع ،وبما ّ
المحاضرة أقمّو ّ

أف
خمسي المعمّميف يعتمدوف حصرًيا المحاضرة
أف أكثر مف
ّ
التمدينية في صفوفيـ ،كما ّ
بالدراسة ،يمكف اعتبار ّ
َ
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 %79.3يستخدموف الحوار التفاعمي حصرًيا ،وىذه معطيات تشير إلى ضرورة تدريب المعمّميف عمى تنويع طرائديـ

مرة في الشير
ّ
التعميمية .بالعودة إلى الطرائؽ األخرى ،يعتبر ّ %73.5أنيـ يستخدموف العمؿ التعاوني أقمّو ّ
مرات
مرة في الشير ،و %48.1يستخدموف الرحمة التربوية ّ
عدة ّ
وّ %55.4أنيـ يستخدموف لعب األدوار عمى األقؿ ّ

يتوصؿ
لكنو مف الضروري تدريب المفاىيـ بحيث
متنوعةّ ،
في السنة ،ما يعكس إطالعيـ عمى مداربات تعمي ّ
ّ
مية ّ
المعمّموف إلى ٍ
استخداما ،مع ّأنيا
وآليات تطبيديا .بالمدابؿ ،يتّضح أف الطريدة األقؿ
فيـ مشترؾ ليذه المداربات ّ
ً

التدصي واالستكشاؼ (%41.3
أساسية لتنمية الددرة عمى التحميؿ والندد العممي ،التي لحظتيا مناىج  ،1997ىي
ّ
ّ

مف المعمّميف يستخدمونيا أقمّو مرة في الشير) .أما المشروع التربوي ،والذي مف شأنو تنمية العديد مف الكفايات
وتعزيز التداخؿ بيف المواد ،فإف  %31.1يستخدمونو عمى األقؿ مرة في الشير .لكف إلى أي مدى تتالقى ىذه
المعطيات مع تصريحات التالميذ؟

ِ
أف ىناؾ تدارب بيف مستوى استخداـ الطرائؽ وفدًا إلجابات
في الواقع ،ووفدًا
لمرسميف البيانييف أدناهّ ،
يتبيف ّ
َ

المعمميف والتالميذ:
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طرائق التعلٌم األكثر إستخدا ًما ،بحسب تصرٌح المعلمٌن
250
200
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أًٌا من طرائق التدرٌس التالٌة تستخدم خالل
الحصص؟ مرة فً االسبوع على االقل

100

أًٌا من طرائق التدرٌس التالٌة تستخدم خالل
الحصص؟ مرة فً الشهر على االقل

50
0

طرائق التعلٌم األكثر إستخدا ًما ،بحسب تصرٌح التالمٌذ
3,000
2,500
2,000
1,500
كٌف ٌتم تعلٌم التربٌة الوطنٌة الطرٌقة االولى
االكثر استخداما

1,000
500

كٌف ٌتم تعلٌم التربٌة الوطنٌة الطرٌقة الثانٌة
االكثر استخداما
نتناقش نتناقش المعلّم
نقوم
نقوم
نطرح
اسئلة ببحث فً بنشاطات مع مع المعلم ٌقرأ
ونحن
المنزل خارج بعضنا
على
نكتب
الصف البعض
الناس
حول
موضوع
معٌن

المعلّم
ٌقرأ
ونحن
نسطر

0
المعلم
ٌقرأ
ونحن
نستمع

عمما بأف المحاضرة ال تدتصر بالضرورة عمى الدراءة
بالنسبة لطريدة المحاضرة ("المعمّـ يد أر ونحف نستمع"ً ،
استخداما
صنفيا  %37.5مف التالميذ عمى ّأنيا األكثر
بؿ يمكف أف
تتضمف تعميدات وأفكار غير مكتوبة بالضرورة)ّ ،
ّ
ً

مادة التربية
في المرتبة األولى ،و %16.6في المرتبة الثانية .أضؼ إلى ذلؾ أف الطريدة التي كانت طاغية في تعميـ ّ
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استخداما وفدًا ؿ %23.9مف
الوطنية قبؿ مناىج  ،1997أال وىي "المعمـ يد أر ونحف نسطّر" ،ال تزاؿ األكثر
ّ
ً

شيوعا لدى أكثر مف خمس
أف الحفظ عف ظير قمب يبدى األكثر
التالميذ ،وفي المرتبة الثانية وفدًا ؿ ،%17.4أي ّ
ً

المعمميف.

يخص طريدة الحوار التفاعمي (نتناقش مع المعمّـ) ،أشار  %53.1مف التالميذ ّأنيا أوؿ طريدة األكثر
فيما
ّ

الوطنية
أف ىذه الطريدة قد دخمت صفوؼ التربية
استخداما ،وّ %26أنيا ثاني طريدة األكثر
ّ
استخداما ،ما يؤ ّكد ّ
ً
ً
معيف ،فيمجأ إلييا المعمّموف بالدرجة األولى ،وفدًا ؿ %43.5مف
أما النداش بيف التالميذ حوؿ موضوع ّ
بشكؿ ممحوظّ .
تفاعمية
بنائية
ّ
التالميذ ،وبالدرجة الثانية وفدًا ؿ %27.2مف التالميذ ،ما يشير بدوره إلى اعتماد متزايد لطرائؽ تعميـ ّ

المادة .لكف إلى أي مدى تتالقى ىذه الطريدة مع العمؿ التعاوني؟ في حيف ال تسمح لنا المعطيات المتوافرة
في ىذه ّ

أف النداش بيف المتعمّميف يمكف أف يجري في إطار العمؿ التعاوني ،دوف أف يدتصر
بالجزـ في ىذا المجاؿ ،غير ّ

عميو.

التدصي واالستكشاؼ ،فيمكف أف توازي "ندوـ ببحث في المنزؿ" و"نطرح أسئمة عمى الناس" .وفي
أما طريدة
ّ
ّ

صنؼ حوالي نصؼ التالميذ ىاتيف الطريدتيف
حيف أفاد  %41.3مف المعمميف ّأنيـ يستخدمونيا أقمّو مرة في الشيرّ ،

وآليات
ويحث صانعي الدرار عمى
استخداما عمى اإلطالؽ ،ما يدرع جرس اإلنذار
بصفتيما األقؿ
ّ
تصور مناىج ّ
ً
ّ
المدنية.
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
فعالية ضمف ّ
ّ
ّ
تدريب وتدييـ تساىـ في اعتماد ىذه الطريدة بشكؿ أكثر ّ
استخداما بعد ىذه الطريدة ىي (ندوـ بنشاطات خارج الصؼ) ،إذ اعتبر  %53.3مف
أف الطرائؽ األقؿ
يبدى ّ
ً

لمتعرؼ إلى الواقع االجتماعي
المادة وسيمة
أف مناىج  1997أوصت بجعؿ
التالميذ ّأنيا األقؿ
ّ
استخداما ،رغـ ّ
ّ
ً
ميدانية .تمييا طريدة اإلمالء مف قبؿ المعمـ (المعمـ يد أر ونحف نكتب) حيث
واإلنساني مف خالؿ رحالت ونشاطات
ّ

أف المعمّميف يعتمدوف بشكؿ أساسي عمى الكتاب المدرسي
رأى  %43.2مف التالميذ ّأنيا االقؿ
استخداما ،ما يعني ّ
ً
إضافية .لكف ،ىؿ مف فروقات تُذكر بيف استخداـ المعمّميف لطرائؽ التدريس وفدًا لبعض
الوطني وليس عمى معمومات
ّ

متغيرات الدراسة؟
ّ

في الواقع ،تظير فروقات طفيفة لمصمحة المعمّميف في ِ
المالؾ عمى صعيد استخداـ لعب األدوار والحوار

أما
التفاعمي و ّ
التدصي واالستكشاؼ والمشروع التربوي ،وفروقات أوضح عمى صعيد استخداـ العمؿ التعاونيّ .
شيوعا.
فصرح األساتذة المتعاقدوف عف استخداميا بشكؿ أكثر
ً
المحاضرةّ ،
فيما يخص الجندر ،ال فروقات تذكر بيف المعمّميف والمعمّمات.
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بالنسبة لمعمر ،ىناؾ فروقات غير متوقّعة لمصمحة المعمّميف مف الفئات العمرّية  63-51 ،53-41و61

سنة وما فوؽ في استخداـ طريدة المحاضرة ،حيث يستخدمونيا أقؿ مف الفئتيف  36-22و ،43-37كما يستخدـ

المعمّموف بعمر  61وما فوؽ الحوار التفاعمي بتكرار أكبر مف باقي الفئات العمرّية .وتبدى الفروقات طفيفة لمصمحة
التفاعمية.
البنائية و
فئة الػ  63-41سنة في استخداـ الطرائؽ
ّ
ّ

وتأتي الفروقات وفدًا لسنوات الخبرة لتتالقى مع ىذه المعطيات ،باإلضافة إلى كوف المعمّميف ذوي  36سنة

صعبا يمكف أف
اقعا
خبرة وما فوؽ يستخدموف
التدصي واالستكشاؼ أكثر مف جميع زمالئيـّ .
ً
ّ
إف ىذه األرقاـ تعكس و ً

وحيدا
يرتبط بندص التدريب المستمر لممعمّميف المبتدئيف أو بندص المتابعة مف قبؿ المعنييف ،بحيث يغدو المعمّـ
ً

تيسر لو مف طرائؽ دوف حسيب أو رقيب.
فيحاوؿ أف ّ
يطبؽ ما ّ

صرحت
سجمت فروقات ّ
كما ّ
نسبية بيف الدطاعيف الرسمي والخاص عمى صعيد الطرائؽ المستخدمة ،حيث ّ

متكرر لمعمؿ التعاوني ولمتدصي واالستكشاؼ ولمعب
نسب أكبر مف معمّمي الدطاع الرسمي عف استخداميا بشكؿ ّ

األدوار ،بينما أشارت نسب أعمى مف معمّمي الدطاع الخاص إلى استخداميا المحاضرة والحوار التفاعمي بشكؿ
يبية في
متكرر .ويمكف أف يعزى ذلؾ جز ًئيا إلى المشاركة األكثر كثافةّ لمعمّمي الدطاع الرسمي في الدورات التدر ّ
ّ

السنوات الخمس األخيرة ( %68.1مدابؿ  %53.9في الخاص).

المدنية ،فدد شارؾ
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
أما لجية المشاركة
يبية حوؿ تعميـ ّ
ّ
ّ
اإلجمالية في دورات تدر ّ
ّ
ّ

بمعدؿ يتراوح
فييا  %63.6مف المعمّميف خالؿ السنوات الخمس األخيرة %55.8 ،منيـ شاركوا في دورة إلى دورتيفّ ،

بأنيا كانت مف تنظيـ المركز
يبية أفادوا ّ
صرحوا ّأنيـ شاركوا في دورات تدر ّ
بيف يوـ وّ 4أياـ %64.3 .مف الذيف ّ
معممو بيروت وجبؿ لبناف (دوف ضواحي بيروت) بأعمى نسب مف معمّمي
التربوي لمبحوث واإلنماء .وقد شارؾ
ّ

بالمادة خالؿ السنوات الخمس األخيرة .لكف إلى أي مدى أثّرت ىذه
يبية المرتبطة
ّ
المناطؽ األخرى في الدورات التدر ّ

غيروا ،ولو جز ًئيا ،طرائديـ في
ممف شاركوا في ىذه الدورات ب ّأنيـ ّ
الدورات عمى ممارساتيـ التر ّ
بوية؟ ّ
صرح ّ %72.9
التدريس إباف ىذه الدورات .وفي التفاصيؿ ،يشير المعمّموف إلى تغيير ممحوظ ( )%28.5عمى صعيد استخداـ

التعميمية ،ثـ عمى صعيد استخداـ أنواع جديدة مف النشاطات في الصؼ ( )%23.3وعمى صعيد طريدة
الوسائؿ
ّ

التحضير ( )%18وطريدة التعامؿ مع التالميذ ( ،)%12.2أو عمى أكثر مف صعيد ( .)%23.9ويبدو أف تعاوف
شجع المعمميف عمى وضع ما تعمّموه موضع التنفيذ (وفدًا ؿ ،)%73.2ثـ
يجابية
المنسؽ واإلدارة عامؿ أساسي ّ
وا ّ
ّ

أف ذلؾ يعود إلى كثافة
أما الذيف لـ ّ
تـ تدريبيـ عميو ،فدد أفاد  %41.7منيـ ّ
توافر التجييزات (ّ .)%15.7
يطبدوا ما ّ
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المادة ،و %23.8إلى عدـ توافر التجييزات في المدرسة .ويبدى كثرة عدد التالميذ وعدـ اكتساب الميارات
منيج
ّ
الالزمة عوامؿ غير بارزة ضمف العوائؽ.
أ ّما المواضيع/المحاور التي يجب حذفيا مف المنيج ،وأسباب ىذا االختيار ،فدد أعطى المعمّموف الئحة

السياسية
وزمنية ،ومنيا ما يكشؼ عف االختالفات
طويمة مف المواضيع واالسباب ،منيا ما يعكس تحديات تربوية
ّ
ّ

لممعمميف.

فقد طلب العدٌد من المعلّمٌن حذف المواضيع المتكرّ رة مع االبقاء على كافة المحاور وتقلٌل الدروس
ضمنها .ومن المواضٌع التً ُ
طلب حذفها ،ما يتعمّؽ بالس ّكان (والهجرة والنزوح) والموارد والبٌئة كونها ُتدرّ س فً
مادة الجغرافٌا ،وما ٌتعلّق باألمم المتّحدة كونها ُتدرّ س فً مادة التارٌخ (أو على األقل اختصار المحور) ،وكذلك
األمر بالنسبة للجامعة العربٌة كونيا غٌر فاعلة اٌضا .كذلك محور الفلسفة واألخالق كونه ٌُدرّ س ضمن مادة الفلسفة.
وطلب عدد كبٌر من المعلّمٌن حذؼ المحور الثالث فً الصف الثانوي الثالث دون ذكر عنوانه ،والذي تبٌّن
أنه عن "االنتشار اللبنانً فً العالـ" ،او على االق ّل اختصاره كونه موضوع عام ومعروف وال ضرورة لهدر وقت
طوٌل لتدرٌسه.
طمب أيضا عدد مف المعمّميف تحديث المعمومات في بعض المحاور وتبسيطيا ،وفدا لمتغيرات ولمحاجة ،كتمؾ
المتعمّدة بخدمة العمـ وبالموازنة وباالنتخابات والتحديات واالخالقيات المتعمدة بيا.
واشار العديدوف الى ضرورة حذؼ المواضيع التي ال تتالءـ مع الواقع المبناني ،مثؿ "التضامف العربي" و
المبنانية-السورية" ،وتغيير ما يتعمّؽ بالمداومة ليشمؿ مداومة االحتالؿ السوري الى جانب مداومة
"العالقات المميزة
ّ
مفيومي االحتالؿ والمداومة بشكؿ عاـ.
االحتالؿ الصييوني ،أو عمى األقؿ طرح
َ
طمب أخي ار عدد مف المعمّميف تكثيؼ المواضيع الشبابية واالجتماعية واختيار الميف ،وتناوؿ مواضيع ِ
الديـ
ّ
ّ

تتـ االمور حاليا ،بؿ بشكؿ
واألمانة الوظيفية وأصوؿ المراجعات أماـ االدارات
ّ
الرسمية بشكؿ غير رتيب أو ثديؿ كما ّ
متفاعؿ وواقعي.
المادة
المحور الثالث :الصعوبات خالل تعميم ّ
المادة ،نسبة تأثير
عدة :الصعوبات التي يواجييا المعمّـ خالؿ تعميـ
ّ
تندرج ضمف ىذا المحور مواضيع ّ
بالمادة ،مدى التدارب بيف محتوى الكتاب والواقع المبناني.
المتدنية عمى اىتماـ التالميذ
العالمة
ّ
ّ
لمادة ( )%61.3وكثافة
بالنسبة لمصعوبات ،يظير الرسـ البياني التالي أف مف أبرزىا ندص اىتماـ التالميذ با ّ
المادة نسبةً لممواد األخرى ( ،)%37.7نظرة األىؿ
أما الصعوبات األقؿ وطأةً فيي ضعؼ درجة ّ
المنيج (ّ .)%57
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المادة ( ،)%32.1صعوبة المصطمحات المستخدمة ( )%28.1وصعوبة المفاىيـ واألفكار الواردة (.)%22.8
إلى ّ
والسؤاؿ الذي يطرح ىنا ىو :أال يرتبط ندص اىتماـ التالميذ بيذه العوامؿ مجتمعةً؟

الصعوبات التً ٌواجهها المعلم ضمن تعلٌمه مادة التربٌة
عدم المالءمة بٌن مختلف مكوّ نات الدرس
كثافة المنهج
صعوبة المفاهٌم واألفكار الواردة
صعوبة المصطلحات المستخدمة
نظرة األهل إلى المادّة
نظرة اإلدارة إلى المادّة
ضعف درجة المادّة نسبة للمواد األخرى
نقص اهتمام الطالب بالمادّة
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فيما يخص التدارب بيف محتوى الكتاب والواقع المبناني ،إعتبر  %66.8مف المعمميف ّأنو جزئي ،مدابؿ

نظر لكوف وظيفة التعميـ ىي تحضير
حديدية في ىذا المجاؿً ،ا
 %26.8إعتبروه غير موجود ،ما يعكس وجود مشكمة
ّ

أف ىذا
المتعمّـ لمتعامؿ مع واقع مجتمعو .ويعتبر المعمّموف ذوي خبرة  5-1سنوات و 25-15سنة أكثر مف زمالئيـ ّ
أبدا مع الواقع
التدارب غير موجود .كما رأى  %33.4مف معممي الدطاع الخاص أف محتوى الكتاب ال يتشابو ً

المبناني ،مدابؿ  %22.6مف معممي الدطاع الرسمي.

لمتعويض عف ىذا الوضع ،أشار  %66مف المعمّميف المعنييف ّأنيـ يجعموف التالميذ يحمّموف وينتددوف،

إضافية.
وّ %23.8أنيـ يستعينوف بمستندات ووسائؿ
ّ

المادة
المحور الرابع :الخبرات الناجحة في تعميم ّ
ألوؿ تناوؿ
انفرد المعمّموف بطبيعة الحاؿ في االجابة عمى أسئمة ىذا المحور الذي انطوى عمى ثالثة أجزاء :ا ّ
الخبرات الناجحة لممعمميف ضمف تعميميـ لممادة .الثاني ىو عبارة عف سؤاؿ حوؿ ما يدترحو المعمّموف مف طرؽ
لتعميـ ىذه الخبرات الناجحة .أما الجزء الثالث قدد تألّؼ مف السؤاؿ حوؿ كيفية معالجة التحديات التي يعيشيا
المعمّموف في تعميـ المادة ،ومف خمسة تفريعات ليذا السؤاؿ .ىذا السؤاؿ األخير نعالجو ضمف المحور السادس.
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توزعت النسب بيف االجابات
عدة إجابات لو ،فدد ّ
األوؿ ،والذي كاف لممعمّميف حرّية اختيار ّ
بالعودة الى السؤاؿ ّ
المادة
المادة ( %15مف االجابات)؛ التغيير الذي أحدثو في نظرة المتعمّميف إلى ّ
التالية :التغيير في نظرة المعمّـ إلى ّ
( %53مف االجابات)؛ التغيير الذي أحدثو في نظرة المتعمّميف إلى دورىـ في المجتمع ( %84مف االجابات)؛
التغيير الذي أحدثو في نظرة المتعمّميف إلى لبناف ( %71مف االجابات) .فيما جمع  %66مف المعمميف بيف أكثر مف
إجابة.
أف المعمّميف يرّكزوف االنتباه عمى تحفيز التالميذ لتعمّـ المادة ،أكثر بكثير مف سعييـ
ىذا األمر يد ّؿ عمى ّ

أف المعمّميف يولوف اىتماما أكبر بمحاور وعناصر
لتغيير نظرتيـ الييا .كما تد ّؿ ىذه النسب في االجابات عمى ّ

الضيؽ ،فيما العناصر والمحاور التي تتعمّؽ بنظرة التالميذ
البرنامج التي تتعمّؽ بدور التالميذ في المجتمع والمحيط
ّ
الى الوطف كك ّؿ تحظى باىتماـ أق ّؿ.

تتغير بحسب
يتبيف انيا ّ
لكف ،في حيف ال تختمؼ إجابات المعمّميف كثي ار بحسب جنسيـ أو وضعيـ الوظيفيّ ،
سنوات الخبرة بحيث تزداد نِسب الخبرات الناجحة لممعمّميف الذيف تزيد سنوات خبرتيـ عف خمسة إجماالً.
المتعددة أو
أما بالنسبة لما يدترحو المعمّموف مف طُُرؽ لتعميـ ىذه الخبرات الناجحة ،فمف بيف االقراحات
ّ
ّ

المنفردة التي اختارىا أو عرضيا ك ّؿ معمّـ ،حظيت "االجتماعات مع باقي المعمّميف في نفس المدرسة" بالنسبة األعمى
ثـ "استعماؿ وسائؿ التواصؿ
( %29.4مف االقتراحات) ،تمتيا "المداءات العامة بيف المعمّميف في المناطؽ" (ّ ،)%21
االلكترونية" ( ،)%8.7وأخي ار "نشر مداالت عف خبرات المعمّـ" ( .)%5.2ىذا
اإلجتماعي" ( )%17.1و"المواقع
ّ
باالضافة الى أكثر مف طريدة جمع بينيا  %18.5مف المعمّميف.

وىنا تتأثر اجابات المعمميف بفئتيـ العمرية وبعدد سنوات الخبرة .فالمعمموف الذيف تتراوح اعمارىـ بيف الػ 22
والػ  36سنة وكذلؾ الذيف تتراوح سني خبرتيـ بيف  6و  14سنة ،ىـ األكثر ميالً لتعميـ الخبرات الناجحة عبر
سيما بيف الػ  37والػ  53مف
لداءات عامة بيف المعمميف وعبر المواقع االلكترونية .بينما المعمميف االكبر سنا ،ال ّ
العمر يميموف الى استعماؿ وسائؿ التواصؿ االجتماعي االسيؿ والى تأييد االجتماعات بيف المعمميف في المدرسة ،اي
في النطاؽ الضيؽ .والذيف تخطوا الواحد والستيف مف العمر و ليـ اكثر مف  36سنة خبرة ىـ ابرز المؤيديف لنشر
المداالت عف الخبرات الناجحة.
المادة
المحور الخامس :الصعوبات خالل تعمّم ّ
المادة" أسئمة حوؿ
في إطار إستمارة التمميذ واستمارة األىؿ،
يتضمف محور "الصعوبات التي أواجييا في ىذه ّ
ّ

المادة وحديدة ما يجري في
المادة ،والرأي حوؿ مدى التشابو بيف ما يتعمّمو في ّ
الصعوبات التي يواجييا التمميذ ضمف ّ
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الوطنية بمواد أخرى عند الحاجة،
لبناف .كما يرد سؤاالف حصرًيا ضمف استمارة التمميذ حوؿ استبداؿ ساعات التربية
ّ
المادة.
وحوؿ طرائؽ التعميـ المستخدمة ضمف ىذه ّ

التالييف:

الرسميف البيانييف
المادة ،تظير اإلجابات بشكؿ تفصيمي في
بالنسبة لمصعوبات التي يواجييا التمميذ ضمف ّ
َ
الصعوبات التً ٌواجهها التلمٌذ ضمن مادّ ة التربٌة الوطن ٌّة ،بحسب رأٌه
بعد المادة عن الواقع المعاش
الوقت الطوٌل الضروري النجاز االبحاث
الضجر فً الصف
عالماتً المتدنٌة
كثرة الحفظ
كثافة المنهج
صعوبة االفكار الواردة
صعوبة المصطلحات المستخدمة
نظرة المعلم الى المادة
نظرة االدارة الى المادة
ضعف درجة المادة نسبة للمواد االخرى
نقص اهتمامً بالمادة
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الصعوبات التً ٌواجهها التلمٌذ ضمن هذه المادّ ة ،بحسب رأي أهله
كثافة المنهج
صعوبة المصطلحات المستخدمة
الوقت الطوٌل الضروري النجاز االبحاث
الضجر فً الصف
عالماته المتدنٌة
كثرة الحفظ
صعوبة االفكار الواردة
نظرة المعلم الى المادة
نظرة االدارة الى المادة
ضعف درجة المادة نسبة للمواد االخرى
نقص اهتمامه بالمادة
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ويتبيف أف الصعوبتيف البارزتيف وفدًا لمتمميذ وألىمو ىما كثرة الحفظ وكثافة المنيج ،بينما يشير التالميذ إلى
ّ

ميمة ،كما يتوافؽ التالميذ وأىميـ بنسب متوسطة حوؿ صعوبات مثؿ ندص
بعد ّ
المادة عف الواقع المعاش كصعوبة ّ

بالمادة وصعوبة المصطمحات المستخدمة وصعوبة األفكار الواردة والضجر في الصؼ .وال تبدو عالمات
االىتماـ
ّ

نظر لكوف الحفظ عف ظير قمب يضمف
متدنية ،إذ ّأنيـ وأىميـ ال يعتبرونيا صعوبة (وىذا أمر طبيعي ًا
التالميذ
ّ
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التمدينية الشائعة
جيدة) .إف الترابط بيف ىذه الصعوبات واضح وصريح ،بحيث تساىـ الطرائؽ
ّ
الحصوؿ عمى عالمات ّ

نفسيا عمى التالميذ ،الذيف يشعروف بالضجر وندص االىتماـ ،وبثدؿ المعمومات ضمف
في تعزيز الحفظ وتولّد ضغطًا ً
المنيج ،مف مصطمحات وأفكار ال يفديونيا بالضرورة وال يتم ّكنوف مف ربطيا بواقعيـ المعاش .إف الواقع مؤسؼ
ومثير لمدمؽ التربوي دوف أدنى شؾ.
المادة وحديدة ما يجري في لبناف ،إعتبر  %49.4مف التالميذ و %45.3مف
فيما يتعمّؽ بمدى التشابو بيف ّ

أبدا ،ما يعكس اتجاىات نحو تغميب
األىؿ ّأنيا تتشابو بشكؿ
متوسط ،مدابؿ  %37.2و %45.5قالوا أنيا ال تتشابو ً
ّ

أف تالميذ
عدـ التدارب عمى التدارب ،والذي اعتبره  %41.8مف التالميذ بمثابة صعوبة يعانوف منيا .ومف الممفت ّ

أف تالميذ التاسع
عامة رّكزوا عمى قمّة التدارب أكثر مف أترابيـ في الفروع األخرى ،و ّ
الثالث ثانوي عموـ حياة وعموـ ّ
عامة ىـ أقؿ مف اعتبر
سجموا أعمى نسب لجية التشابو الكبير و
أساسي ّ
المتوسط .كما ّ
ّ
أف تالميذ الثالث ثانوي عموـ ّ

المادة ضرورّية في البرنامج وأكثر مف اعتبرىا تحتاج إلى تغيير كمّي ،يمييـ تالميذ الثالث ثانوي عموـ حياة ،فالثالث
ّ
إنسانيات ،فيـ أكثر مف اعتبرىا ضرورّية ،وتالميذ التاسع أساسي ىـ أق ّؿ مف
ثانوي إجتماع .أما تالميذ الثالث ثانوي
ّ

اعتبرىا تحتاج إلى تغيير كمّي .يمكف أف تعزى ىذه الفروقات إلى عمر التالميذ مف جية ،بحيث يبدى التالميذ

سنا أكثر ميالً إلى الثدة بالنظاـ التعميمي وفعاليتو ،وترتبط بسمات التمميذ في الفروع العممية مف ٍ
جية أخرى،
األصغر ً
ّ

العممية"،
يسمى عرفًا ب"المواد
ّ
حيث يعاممو النظاـ التعميمي واالجتماعي عمى ّأنو مسؤوؿ بشكؿ أساسي عف كؿ ما ّ
المادة وينظر إلييا بمثابة "إضاعة وقت".
مادة التربية
"تحمؿ" ىذه ّ
والتي ال تدخؿ ّ
ّ
الوطنية ضمنيا ،فتد ّؿ قدرتو عمى ّ

العممية بشكؿ رئيسي ،وفدًا لتصريحات التالميذ أنفسيـ.
أحيانا بالمواد
المادة تستبدؿ ساعاتيا
أف ّ
ً
ّ
والدليؿ عمى ذلؾ ّ

اقعية لمواقع المبناني مف جية ،وفي
وعميو ،مف
الميـ أف تساىـ ورشة تطوير المناىج في رسـ صورة أكثر و ّ
ّ
تأىيؿ التمميذ لمتعامؿ مع ىذا الواقع بمسؤولية لتحسينو مف ٍ
جية أخرى.
ّ

الوطنية عند الحاجة بتعميـ مواد أخرى ،مف
يتـ استبداؿ ساعات التربية
ّ
ّ
وصرح  %14.2مف التالميذ ّأنو ّ
أساسية
أبرزىا الرياضيات ( )%39.9والعموـ ( ،)%27.9ما يشير إلى نظرة بعض المديريف إلى المادة بصفتيا غير
ّ
العممية.
نسبةّ لممواد
ّ

المادة
المحور السادس :االقتراحات لتطوير ّ
األوؿ طرح السؤاؿ حوؿ ما اذا كانت مادة التربية الوطنية والتنشئة
ينطوي ىذا المحور عمى جزئيف .الجزء ّ
جيدة كما ىي حاليا ،تحتاج الى تغيير جزئي أو تحتاج الى تغيير كمّي .وقد
المدنية تُعتير ضرورية في البرنامجّ ،
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المبنانية" .فيما ترّكز
األوؿ ،تحت عنواف "الرأي بمادة التربية الوطنية ضمف المناىج
ّ
عرضنا االجابات ضمف المحور ّ
الجزء الثاني حوؿ االقتراحات لتطوير المادة.
تتوزع إجابات المشاركيف في الدراسة عمى الوجو التالي:
المادةّ ،
بالنظر إلى االقتراحات لتطوير ّ
مطروحا في استمارتي التمميذ
قدـ  %84.9مف المعمّميف ىذا االقتراح ،في حيف لـ يكف
المادةّ :
 تطوير مناىج ًّ

واألىؿ .وقد اقترح عدد مف المعمّميف حذؼ بعض المحاور ،خاصةً في الثاني ثانوي ،وادراج دروس أكثر

إلحاحا (أنظر المحاور المدترحة أدناه).
ً
قدـ  %57.9مف المعمميف ىذا االقتراح ،مدابؿ  %43مف التالميذ و %28.4مف
 تغيير طرائؽ التعميـّ :الميدانية إلى
األىؿ .ويرّكز المشاركوف في إجاباتيـ المفتوحة ضمف ىذا السؤاؿ عمى إدخاؿ النشاطات
ّ

العامة والوزارات لمعاينة سير العمؿ فييا عف كثب) ،إستخداـ الحوار ومناقشة
المؤسسات
المنيج (مثؿ زيارة
ّ
ّ

مرة في الشير ،وتحفيز التمميذ عمى
السياسية و
المواضيع (مثالً مشاىدة بعض البرامج
ّ
ّ
االجتماعية عمى األقؿ ّ
تطبيدية (أسيؿ مف تمؾ الموجودة في الكتاب) ومدارنتيا
إبداء رأيو) ،التخفيؼ مف الحفظ ،االستعانة بمستندات
ّ
مع الواقع ،تفعيؿ النشاطات التي تساىـ في تعزيز الفيـ واالنتداؿ مف النظري إلى العممي ،خمؽ أنشطة
الديـ والمبادئ والثوابت
تساعد التمميذ عمى احتراـ الدوانيف وتطبيديا ،الشرح
المفصؿ مف قبؿ المعمّـ ،ترسيخ َ
ّ

المادة".
عمما بأف "جدارة المعمّـ
المتخصص تحفّز التمميذ عمى التفاعؿ مع ّ
ّ
ّ
األخالقيةً ،

 إقتراح مواضيع ومحاور جديدة :مدابؿ  %53مف المعمميف ،إقترح ىذا التطوير  %36.4مف التالميذو %33.1مف األىؿ .وتُطرح األفكار التالية في ىذا اإلطار :تغيير الكتاب كمًّيا وطرح مواضيع جديدة تنطبؽ

المستجدة ،إختصار المحتوى وعدـ تكرار
التطورات
مع الواقع ،تحديث المعمومات الواردة في الكتاب لمواكبة
ّ
ّ
نفس المواضيع ،االنفتاح عمى مشاكؿ المجتمع لفيـ حديدة ما يجري فعالً ،تبسيط المصطمحات المستخدمة

ممخصات عف نماذج ألسئمة
أف بعض التالميذ يذكروف بأنيـ يشتروف ّ
واالبتعاد عف التعديد و ّ
المثالية ،إذ ّ

نظر لصعوبة استذكار المصطمحات العسيرة.
الرسمية ويحفظونياً ،ا
االمتحانات
ّ

الجنسية ،والسالمة
تطور الحياة بشكؿ متسارع يحتّـ إدخاؿ مواضيع عصرّية مثؿ التنشئة
ّ
ويمفت التالميذ إلى ّ
أف ّ
المخدرات ،وقانوف السير ،والدوانيف المستحدثة ،والثدافة
التموث ،والوقاية مف
ّ
عمى االنترنت ،وتدوير النفايات ،ومعالجة ّ

العائمية (تييئة الشباب ليصبحوا آباء وأميات الغد) ،والتعايش الديني والطائفي ،والزواج المدني ،ودور المرأة في
ّ
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االجتماعية في
السياسية و
المحمية ،والمشاكؿ
المعوؽ ،ودور المجتمع المدني والييئات
المجتمع ،واحتراـ اإلنساف
ّ
ّ
ّ
ّ
الخارجية في الشأف المبناني ،التدصير لجية اإلنماء المتوازف،)...
تدخؿ السياسة
تركيبة المجتمع المبناني (ومنيا ّ
ّ
ومكافحة الفساد  ،والنيوض بالدولة مع التركيز عمى دورىا والتشديد عمى تأمينيا لحدوؽ المواطنيف (ومنيا

وكيفية تطبيؽ الدوانيف وتطويرىا .ومف الضروري برأييـ عدـ االكتفاء بطرح المشكالت بؿ تعميميـ
المحاسبة،)...
ّ

عممية ليا ،وبناء رأيو الناقد والواعي ،بيدؼ التغيير ومعالجة األوضاع .المطموب إ َذا ىو طرح
كيفية إيجاد حموؿ
ّ
ّ
اليومية والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ المناسبة ليا ،مع االستفادة مف تجارب البمداف الناجحة.
مختمؼ مشاكؿ "المواطنة"
ّ
ويمكف أف يساىـ استخداـ التكنولوجيا في ىذا التجديد.

 إستخداـ التكنولوجيا في التعميـ %73.3 :مف المعمميف ،مدابؿ  %63.3مف التالميذ و %46.2مف األىؿالوثائدية وكافّة الوسائؿ الحديثة كالكمبيوتر والموح
قدموا ىذا االقتراح .وفي التفاصيؿ ،طٌ ِرح استخداـ األفالـ
ّ
ّ
الذكية  I-Padوالبرامج الحديثة .وبرأي المشاركيف ،مف شأف ىذه
التفاعمي وآلة العرض  ،LCDوالموحة
ّ

الحيوية ،وبالتالي جذبو
االستخدامات تدريب األحداث والواقع مف التمميذ ،وتعزيز انفتاحو عمى العالـ ،واضفاء
ّ
الحية
البحثية واالستعانة باالنترنت فيـ
المادة .كما تسيّؿ األعماؿ
نحو
ّ
ّ
المادة ،وتساعد مشاىدة الوثائؽ ّ
ّ

عدد مف التالميذ ّأنو مف الضروري عدـ حصر المتعمّـ بكتاب مدرسي،
واألفالـ عمى التوعية والتذ ّكر .ويرى ٌ
بؿ فتح المجاؿ أمامو الستداء المعمومات مف شبكة االنترنت الواسعة ،حيث تنساب الصور واألفكار بسالسة

بأىمية ربط المعمومات ببعضيا البعضً ،أيا كاف مصدرىا ،ووضعيا
وترسخ في ذىنو بسيولة .كما يطالبوف
ّ

عدد مف األىؿ إلى األثر
صحتيا ودقّتيا .ويمفت ٌ
في خدمة الواقع الذي يعيشو التمميذ ،مع الحرص عمى تدييـ ّ
المادة ،ومساىمتيا في تأميف التواصؿ بيف المتعمّـ والعالـ
الفعاؿ لمتكنولوجيا في حاؿ استخداميا لتعميـ ىذه
ّ
ّ

الموجية مف قبؿ
يتـ ذلؾ بالطريدة الصحيحة
ّ
الخارجي ،وفي إكسابو ميارات ّ
التكيؼ مع المحيط ،عمى أف ّ
عممية تمدّي المعمومة الصعبة ،ومسح
المعمّـ .كما يحثّوف عمى استخداـ الكمبيوتر لما لو مف قدرة عمى تسييؿ ّ
األسبوعية ،وتخزيف المعمومات ،وباإلضافة إلى تخفيؼ وزف
عممية البحث عف الوقائع
المادة ،وتسريع
رتابة ّ
ّ
ّ

عوضا عف الحفظ .كما يمفت األىؿ إلى
المدرسية ...ويدترحوف استخداـ التكنولوجيا لتكثيؼ األبحاث
الحديبة
ّ
ً
الرسمية بالتكنولوجيا وتدريب المعمّميف عمى استخداميا.
ضرورة تجييز المدارس
ّ

مطروحا عمى التالميذ
تددـ بيذا االقتراح  %35.3مف المعمميف ،ولـ يكف
 تغيير نظرة اإلدارة إلىالمادةّ :
ّ
ً
واألىؿ.
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دور أكبر في النشاطات :في حيف لـ يطرح ىذا السؤاؿ عمى المعمّميف ،إقترحو  %62.6مف
 -إعطاء التالميذ ًا

المادة "تيدؼ إلى الممارسة وليس
نظر لكوف ىذه
التالميذ و %48.2مف األىؿ .ويرد في ىذا السياؽً :ا
ّ

الفعالة مف خالؿ تنظيـ أنشطة محفّزة تساعده
ث الطالب عمى المشاركة
الحفظ" ،مف الضروري ح ّ
ّ
الصفية ّ
الالصفية (نشاطات
الصفية و
العممية
الحديدية ،تكثيؼ النشاطات
وحبيا ومعرفة قيمتيا
عمى فيـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
المادة ّ

كشفية،
جمعيات ،نشاطات
فردية أو مع
ّ
ّ
عية ّ
تطو ّ
بيئية ،نشاطات تر ّ
إجتماعية ،رحالت ّ
ّ
فييية ،نشاطات ّ
الالصفية لتسييؿ انخراط التمميذ
المادة ومعاينة النتائج ،تنويع النشاطات
حمالت نظافة ،)...تطبيؽ مضموف ّ
ّ
عمميات إستفتاء لمواضيع
في المجتمع وتغييره لو وتطوير انتماءه لموطف والمجتمع ،إشراؾ التالميذ في
ّ

مطروحة ومناقشتيا مع الناس وفي الصؼ ،تعزيز روح المشاركة لدى التمميذ وثدتو بنفسو وقدرتو عمى التعبير

صفية لمساعدة مدارسيـ وتطويرىا يمكف أف
عف الرأي (مظاىرات ،إنتخابات) ،إشراؾ التالميذ في نشاطات
ّ

تجمع بيف الترفيو والثدافة ،تدييـ التمميذ مف خالؿ النشاطات واألبحاث التي يجرييا وتعزيز قدراتو.

ِّ
المادة ،تدريب المعمّـ بصورة مستدامة ،عدـ
المادة ،زيادة درجات ّ
وقدمت إقتراحات أخرى مثؿ زيادة عدد حصص ّ
ياضية مشتركة بيف المدارس.
المادة لغير
إسناد تعميـ ّ
ثدافية ر ّ
المتخصصيف ،وتنظيـ أندية ّ
ّ

ىذه االجابات لممعمّميف قد تد ّؿ عمى ّأنيـ يضعوف آماال كبيرة عمى التحسينات الخارجة عنيـ  -كتطوير المنيج-

اىتماما اق ّؿ لمتغيير
وعمى استخداـ الوسائؿ التكنولوجية مف أجؿ تخطّي التحديات المتعمّدة بتعميـ المادة .بينما يعطوف
ً
خاصا مف ِقبميـ .كما
جيدا
التعميمية
ضمف مدارباتيـ
الخاصة وبالتجديد في المواضيع والمحاور ،وىي أمور تتطمّب ً
ّ
ّ
ً

ىمية دنيا ،فيما حماية مادة
أف المعمميف يبدوف غافميف عف أىمية تغيير نظرة االدارة لمادة التربية الوطنية فيعطونيا أ ّ
ّ
تحديدا عمى تغيُّر نظرة
المعتبرة "اكثر اىمية" كالعموـ عمى أنواعيا بالدرجة األولى ،يعتمد
ً
التربية مف استبداليا بالمواد ُ

اإلدارة لممادة.
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إقتراحات المعلّمٌن لمعالجة التحدّ ٌات التً ٌعٌشونها فً تعلٌم المادّة
تغٌٌر نظرة االدارة الى المادة

استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم

اقتراح مواضٌع محاور جدٌدة

تغٌٌر طرائق التعلٌم

تطوٌر مناهج المادة
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إقتراحات التالمٌذ لتصبح المادة
أكثر فائد ًة

1,000 2,000 3,000 4,000

50

0

إقتراحات األهل لتصبح الما ّدة أكثر
فائدة

إعطاء التالمٌذ دوراً أكبر فً
النشاطات

اعطاء التالمٌذ دورا اكبر فً
النشاطات

إستخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم

استخدام التكنولوجٌا فً التعلٌم

إقتراح مواضٌع جدٌدة

اقتراح مواضٌع جدٌدة

تغٌٌر طرٌقة التعلٌم

تغٌٌر طرٌقة التعلٌم

0

500 1,0001,5002,0002,500

0

األولوية لتطوير المناىج ككؿ ،ثـ لتغيير طرائؽ التعميـ ،بينما يعيير
خالصة الدوؿ أف المعمّميف يعطوف
ّ

المادة ،ويوافديـ األىؿ في ذلؾ .ويحصد
يؤدوف ًا
التالميذ
دور أكبر ضمف نشاطات ّ
األولوية لممزيد مف المشاركة بحيث ّ
ّ
ٍ
ندص واض ٍح
إجماعا ممحوظًا مف قبؿ جميع المشاركيف .ويشير إلى
االقتراح حوؿ استخداـ التكنولوجيا في التعميـ
ً
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التعميمية وتجييزاتيا ضمف المدارس ،ويعكس
عمى ىذا الصعيد حاليا ،بالرغـ مف رغبة المعمّميف في تعزيز التكنولوجيا
ّ
نظر لالنتشار المطّرد الستخداـ التكنولوجيا (كمبيوتر ،ىاتؼ محموؿ ،تطبيدات
إيجابية إزاء ىذا الموضوع ًا
نظرة
ّ

أف طرائؽ التعميـ المعتمدة قمّما
اليومية ضمف األسر
إلكترونية )...في الحياة
االنترنت ،ألعاب
ّ
ّ
ّ
جميا ّ
المبنانية .يظير ً
التدنيات الحديثة في التعميـ والتعمّـ ،مع تواجد بعض المحتويات التي
تشرؾ التمميذ بشكؿ ناشط وتفاعمي ،وقمّما توظّؼ ّ

أضحت بحاجة إلى تغيير.

المحور السابع :النظرة إلى المواطنة
الموجية لألىؿ والتالميذ والمعمّميف.
تضمف ىذا المحور سؤاليف اثنيف ،تكر ار في كؿ مف االستمارات الثالثة
ّ
ّ

السؤاؿ األوؿ تناوؿ معنى عبارة المواطنة لممجيب عمى االستمارة .والسؤاؿ الثاني تناوؿ الصعوبات التي تمنع بنظره
تطور المواطنة في لبناف.
ّ
 .0ما تعنيو عبارة المواطنة

ٍ
مختمؼ ،بحيث طُمِب مف المجيبيف اختيار المعاني الخمسة التي تحت ّؿ
إنطوى ىذا السؤاؿ عمى اثني عشر معنى
تدرجيا مف األىـ الى األقؿ أىمية.
قما مف  1الى  5بحسب ّ
األولوية بالنسبة الييـ ،مع اعطاء ك ّؿ منيا ر ً
صوت لو  %81.7مف
حصد العدد األكبر مف اجابات المرتبة األولى ،معنى "احتراـ االنساف كإنساف" ،بحيث ّ

التالميذ و  %81.6مف األىؿ و  %77.7مف المعمميف.

أما المعاني االحد عشر األخرى ،فحصمت عمى نسب أدنى مف األصوات ،لكف مع فروقات فيما بينيا .فمنيا
ّ

ما حصؿ عمى نسب متداربة بيف اجابات التالميذ واالىؿ والمعمّميف ،ومنيا ما حصؿ عمى نسب متباعدة قميال.

والجدير ذكره ّأنو كمّما اقتربت النسبة مف الػ  43او الػ  % 53في المرتبة األولى ،عنى ذلؾ وجود فارؽ ال
ِ
أما عند حصوؿ المعنى عمى حوالي الػ  23إلى  %25مف
يد ّؿ عف  %13مع النسب المعطاة لممراتب  2الى ّ .5

توزع االصوات بنسب متساوية تدر ًيبا بيف الدرجات االولى الى
أصوات الدرجة االولى ،فيذا يعني في مجمؿ الحاالت ّ

الخامسة.

فدد تساوت تدريبا ك ّؿ مف المعاني التالية مع حصوليا عمى نسب متداربة مف اصوات الدرجة االولى ،ومع تدارب
اصوات التالميذ واالىؿ والمعمميف بشأنيا:
 احتراـ المواطف لمحدوؽ والحريات العامة الذي اعطاه المرتبة األولى  %47.5مف التالميذ و  %46.9مفاألىؿ و  %44.3مف المعمميف.
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 التمتع بالحدوؽ االجتماعية العامة الذي اعطاه المرتبة األولى  %45.9مف التالميذ و  %45.9مف األىؿو %44.9مف المعمميف.
 انخراط المواطف في مجتمعو الذي اعطاه المرتبة األولى  %41.3مف التالميذ و %45.9مف األىؿ و%41.5مف المعمميف.
 احتراـ البيئة الذي اعطاه المرتبة األولى  %43.4مف التالميذ و  %44.7مف األىؿ و  %41.7مف المعمميف.ثـ أتت بنِسب أق ّؿ ومع بعض التفاوت الطفيؼ بيف أصوات التالميذ واالىؿ والمعمميف:
ّ

 إيماف المواطف بحؽ اآلخر في االختالؼ الذي اعطاه المرتبة األولى  %43.2مف التالميذ و  %39.9مف
األىؿ و  % %43.6مف المعمميف
 قدرة المواطف عمى التواصؿ الالعنفي وادارة النزاع الذي أعطاه المرتبة األولى  %37.2مف التالميذ و%43.6
مف األىؿ و  %38.2مف المعمميف
 خدمة المواطف لدضايا مجتمعو والعمؿ لمعالجتيا الذي اعطاه المرتبة األولى  %35.7مف التالميذ و%38.4
مف األىؿ و  %36.2مف المعمميف.
 وصوالً الى ك ّؿ مف االنتماء لدولة الدانوف والمؤسسات و تفعيؿ دولة الدانوف والمؤسسات ال َذيف تتفاوت فييما
أصوات الدرجة األولى بشكؿ الفت بيف التالميذ واألىؿ مف جية ،والمعمميف مف جية أخرى .فدد أعطى التالميذ
واألىؿ لالنتماء لدولة الدانوف والمؤسسات  %34.2و  %43.9مف اصوات الدرجة األولى ،بينما أعطاه
المعمّموف  .%53.8وكذلؾ األمر بالنسبة لتفعيؿ دولة الدانوف والمؤسسات ،وىو معنى ذو ارتباط وثيؽ بالمعنى
األوؿ ،حيث اعطى التالميذ واألىؿ نسب  %36.2و  %43.7مف أصوات الدرجة  ،1بينما أعطاه المعمّموف
ّ
نسبة .%46
أما انفتاح الشخص عمى العالـ وقضاياه كافّة ،فدد حصؿ عمى خالؼ المتوقّع عمى نسبة أدنى مف سواه مف
ّ 
مما يد ّؿ
تصويت الدرجة األولى ،مف  %32.5مف التالميذ و  %34.5مف األىؿ و  %27.3مف المعمّميفّ ،
سجموا النسبة األدنى مف
سيما بيف المعمّميف الذيف ّ
عمى نظرة محمّية ومحدودة لمتربية عمى المواطنية ،ال ّ
التصويت.

أخير الى المعنى الذي حصد النسبة األدنى عمى اإلطالؽ مف أصات الدرجة األولى ،وىو أمر متوقّع ىذه
 نصؿ ًا
السياسية ،حيث جمع ىذا المعنى  %21.9فدط مف أصوات الدرجة األولى لمطالب
المرة ،ويتعمّؽ بالمشاركة
ّ
ّ
و %22.3مف أصوات األىؿ ،و  %33.3مف أصوات المعمّميف.
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جدا ىو التشابو في النسب إجماال في اجابات التالميذ واألىؿ والمعمميف عف ك ّؿ معنى مف معاني
والالفت ً

المواطنة ،كما ىو واضح في الرسـ البياني التالي .فما عدا تشديد المعمميف اكثر مف غيرىـ عمى "االنتماء لدولة
الدانوف والمؤسسات" و "تفعيؿ دولة الدانوف والمؤسسات" ،كما يممي عمييـ دورىـ التنظيمي والكالسيكي الحالي،
تعادلت أو تداربت االولويات االخرى.
المدنية ،مف األىؿ الى التالميذ
ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى التواتر والتوالد في المعتددات والممارسات
االجتماعية و ّ
ّ

ومف المعمميف الى التالميذ ،وىكذا دواليؾ .فطالما أف السياسة التربوية والمحاور المدترحة والمداربات التربوية ىي
تغير أو فروقات تُذكر ،إذ اف
نفسيا ،وطالما نظاـ تدريب المعمّميف وتوعية االىؿ عمى حاليـ ،ال يمكف توقّع ّ

المجردة ،مثؿ "احتراـ االنساف" و "احتراـ
تصب جميعيا في خانة عناصر المواطنة الدنيا او
التصورات والتوقّعات
ّ
ّ
ّ
العممية ،مثؿ "خدمة قضايا المجتمع" و
وتتدنى فيما
الحدوؽ والواجبات"...
ّ
يختص بمظاىر المواطنة الدصوى و ّ
ّ

السياسية".
"المشاركة
ّ

حتما مع ارتفاع
ولو كاف المعمّموف يحصموف عمى تدريب عممي وتفاعمي غير كالسيكي ،الختمفت النسب ً
ثمة سياسة توعية في المدارس
االجابات عمى المعاني المرادفة لممواطنة الدصوى عف غيرىـ .وكذلؾ لو كاف ّ
واالعالـ ،الختمفت تصورات االىؿ واولوياتيـ .وفي الحالتيف ،النعكس االمر عمى اجابات التالميذ التي ال تمبث اف

تمحؽ تصورات واولويات مربييـ ،مف معمميف وأىؿ.

ماذا تعنً بنظرك عبارة المواطنة (الخٌاراألكثر أهم ٌّة)
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الالعنفً
لمعالجتها
وادارة
النزاع

احترام احترام البٌئة انفتاح
التمتع
االنتماء
المشاركة
انخراط
إٌمان
الشخص
المواطن
بالحقوق
لدولة
المواطن المواطن فً السٌاسٌة
على العالم
القانون االجتماعٌة للحقوق
بحق االخر مجتمعه
وقضاٌاه
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والمؤسسات
فً
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مشددة عمى المساواة في
وقد جاءت بعض االجابات
االضافية التي اقترحيا التالميذ واالىؿ بشكؿ خاصّ ،
ّ

األىمية بيف المعاني اإلثني عشر .فيما رّكزت بعض األصوات عمى تدديـ االنتماء لموطف عمى الطائفية كمرادؼ
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السياسية والمشاركة
المحسوبيات والترفّع عف الوالءات
لممواطنية ،ورّكز آخروف في نفس السياؽ عمى المساواة وانتفاء
ّ
ّ
السياسية الفاعمة والمسؤولة .وتكمّـ آخروف عف ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائـ عمى جرائميـ ومحاسبة ممثمي الشعب
ّ
سيما الضماف االجتماعي
أىمية التمتّع بالحدوؽ
األساسية ال ّ
ّ
عمى عدـ تطبيؽ وعودىـ .وسمّط البعض الضوء عمى ّ

أف المواطنية تعني احتراـ األدياف ومعرفة
والحؽ بالتعبير وباالختالؼ والحؽ بالتعميـ .مف جية أخرى ،اعتبر البعض ّ

وعبر آخروف عف أىمية التضامف بيف المبنانييف مف
أصوؿ الحوار وممارستو ،كوف لبناف بمد متعدد الطوائؼ .كما ّ

أجؿ وطف أفضؿ والمشاركة والتعاضد االجتماعي .وذكر عدد مف المجيبيف أولوية االنتماء لألرض التي ذىب

حد تدديسيا والتشديد عمى االنخراط في الدفاع عف الوطف .واضاؼ المعمّموف اىمية االلتزاـ بالديـ
البعض الى ّ
يشدد عميو المعمموف بشكؿ خاص.
المدنية ،وااللتزاـ بتطبيؽ الدانوف واحتراـ حدوؽ الغير ،وىو امر منطدي اف ّ
سمبية ش ّككت بمفيوـ المواطنة نظ ار لمطائفية السائدة ولتدديس الزعماء
في المدابؿ ،ظيرت عدة إجابات ّ

األساسية...
بالدوة ،ولوجود المحسوبيات والفساد ولغياب الخدمات
ّ
وفرض الجيات الدوية رأييا ّ
ثمة فرؽ واضح في النظرة الى المواطنة بيف المعمّميف ،عمى اختالؼ اعمارىـ وسني
بالنياية ،ال يبدو ّ
أف ّ

خبرتيـ ووضعيـ الوظيفي وجنسيـ.

لكف االجابات واالولويات تختمؼ بحسب المستوى التعميمي لألىؿ بحيث يزيد اجماال االصرار عمى سائر
يؤيد
أف أكثر مف ّ
معاني المواطنة مع ارتفاع المستوى الى الجامعي .كما تختمؼ االولويات بحسب مينة األىؿ ،إذ ّ

التعميمية وموظفي المؤسسات
الحرة وافراد الييئة
ّ
معاني المواطنة االثني عشر المذكورة أعاله ىـ أصحاب الميف ّ
واالدارات العامة ،بينما يميؿ اآلخروف الى اعطاء معاف أخرى لممواطنة (ضمف الجوابات االضافية) ،الى جانب

المعاني المدترحة.
كذلؾ تختمؼ اال ولويات بحسب الصؼ الذي ينتمي اليو الطالب ،فأكثر المؤيديف لممعاني المدترحة ىـ طالب
الصؼ التاسع أساسي ،بينما اق ّؿ المؤيديف ىـ طالب الصؼ الثالث ثانوي-انسانيات وعموـ حياة ،الذيف يميموف الى
اعطاء معاف اضافية غير تمؾ المدترحة.
تطورالمواطنة في لبناف
 .6الصعوبات التي تمنع
ّ
اشتمؿ ىذا السؤاؿ عمى ستة احتماالت في استمارات التالميذ واألىؿ ،وعمى احتماليف اضافييف في استمارة
المعمّميف ،مع امكانية اختيار أكثر مف إجابة واقتراح إجابات إضافية.
أىـ األسباب تكمف في النظاـ السياسي والنظاـ الطائفي الذيف أشارت الييـ نسبة
اعتبر معظـ المجيبيف ّ
أف ّ

تتراوح بيف  74و  %77مف أصوات التالميذ واالىؿ والمعمميف.
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الشخصية بنسب تتراوح بيف  %63و  .%67تالىا مباشرة ضعؼ االنتماء
حمّت بالمرتبة الثانية المصالح
ّ

لموطف بنسبة  %53.6بالنسبة لألىؿ و  %57.4بالنسبة لمطالب و %69.9بالنسبة لممعمميف.

المدرسية ،فمـ تحصؿ إال عمى نسب منخفضة مف األصوات ،تراوحت بيف  14و
أما النظاـ التربوي والمناىج
ّ
ّ

تفرد المعمّميف بمنح النسبة األعمى التي ىي
 %16مف أصوات التالميذ واألىؿ والمعمميف ،مع لفت النظر الى ّ

 % 18.2لممناىج التربوية .وقد يكوف ذلؾ عمى صمة برأي المجيبيف عمى االستمارات مف طالب وأىؿ ومعمّميف
األغمبية عف رضى نسبي
عبر
ببرنامج التربية الوطنية والتنشئة
ّ
األوؿ ،حيث ّ
ّ
المدنية ،والذي عرضناه ضمف المحور ّ
عف المنيج وعف حاجتو لتغيير جزئي فدط.
يبية حوؿ مادة التربية
أف الندص في الدورات التدر ّ
وفي اجابات المعمّميف أخيرا ،اعتبر ىؤالء بنسبة ّ %21.5

يبية ىو
أف عدـ دعوتيـ لممشاركة بالدورات التدر ّ
تطور المواطنة ،فيما اعتبر  %19.2منيـ ّ
الوطنية ىو أحد معوقات ّ
أف
السبب .ىاتيف االجابتيف تعبراف عف واقع واحد ىو عدـ خضوع معمّمي المادة لما يكفي مف الدورات التدر ّ
يبيةّ ،إال ّ

المدرسية نفسيا ،بينما في "اقتراحات
المعطاة منيـ لممناىج
ّ
إجابات المعمّميف ىينا جاءت بنسب تعادؿ تدريبا تمؾ ُ
المؤيدة ؿ"تطوير مناىج المادة" ( )%84.9اجاباتيـ
تطوير المادة" في المحور السادس ،تخطت اجابات المعمميف
ّ
تماما الترابط الوثيؽ بيف التدريب
مما ّ
ّ
يبيف ّ
المؤيدة ؿ"تغيير طرائؽ التعميـ" (ّ ،)%57.9
أف المعمّميف ربما ال يدركوف ً
وتغيير طرائؽ التعميـ.

تطور المواطنة فً لبنان بحسب ّ
الطالب
الصعوبات التً تمنع ّ
المناهج المدرسٌة
النظام التربوي
النظام االجتماعً الطائفً
ضعف االنتماء للوطن
المصالح الشخصٌة
النظام السٌاسً
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الصعوبات التً تمنع تطور المواطنة فً لبنان بحسب األهل
المناهج المدرسٌّة
النظام التربوي
النظام االجتماعً الطائفً
ضعف االنتماء للوطن
المصالح الشخصٌّة
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المعوقات التً تمنع تطور المواطنة فً لبنان بحسب المعلّمٌن
المناهج المدرسٌّة
النظام التربوي
النظام االجتماعً الطائفً
ضعف االنتماء لموطن
عدم الدعوة إلى المشاركة فً هذه الدورات التدرٌبٌة
المصالح الشخصٌة
نقص فً الدورات التدرٌبٌة حول مادة التربٌة
النظام السٌاسً
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تطور المواطنة ،فدد ترّكز قسـ كبير منيا حوؿ
أما االجابات
ّ
االضافية حوؿ المعوقات والصعوبات التي تمنع ّ
السياسية والطائفية التي تمنع
التطرؼ والتمييز عمى اساس الديف والجنس ،وحوؿ المحسوبيات
ّ
الطائفية و ّ
التعصب و ّ
ذوي الكفاءة مف الحصوؿ عمى المناصب التي يمكنيـ أف يبرعوا فييا .كذلؾ سيطرة الفساد وعدـ توفّر الحدوؽ الدنيا

عبر الكثيروف عف روح
الخضات األمنية و
االقتصادية وىجرة االدمغة .كما ّ
ّ
والخدمات واالنماء المتوازف بيف المناطؽ ،و ّ

الفردية وعدـ العمؿ مف أجؿ الخير العاـ وعدـ احتراـ الدوانيف واألنظمة والتفمّت مف العداب .يضاؼ إلى ىذه
ّ

سيما لجية
اإلجابات الوالءات لمخارج ّ
وتدخؿ االطراؼ الخارجية في لبناف وعدـ احتراـ الديمدراطية بكافة ابعادىا – ال ّ
سياسية وكثرة الوالء لالحزاب ولمزعماء عمى حساب
ممارسة االنتخاب المباشر لممثمي الشعب  -وعدـ وجود ثدافة
ّ

أخير عدـ احتراـ ارادة الشعب وغمبة المصالح الخاصة لمسياسييف ،األمر الذي ظير جميا في
الوالء لموطف كك ّؿ ،و ًا
اآلونة االخيرة ،بحسب المجيبيف عمى االستمارات ،مف خالؿ طريدة التعامؿ مع ازمة النفايات ومطالب المتظاىريف.
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السمبية لعدـ الرقابة عمى المدارس الخاصة في تعميـ مادة التربية
تفرد المعمموف أخي ار باالشارة الى اآلثار
ّ
وقد ّ

األىمية الكافية وايضا لتأثير المحيط الذي يعيش
الوطنية ،ولكوف المادة تُعطى ساعة واحدة فدط ك ّؿ اسبوع فال تُعطى
ّ
فيو الطالب ويناقض في كثير مف األحياف ما يتعمّمو في المدرسة مف ِق َيـ.
في نياية ىذا العرض لمنتائج وتحميميا ،يبدى أف نشير إلى أف معمّمي الدطاع الخاص يدلوف عف نسب أق ّؿ
مكونات االستمارة.
مف الموافدة عمى مختمؼ ّ
يسجموف إجماالً أدنى نسب مف
أما بالنسبة ّ
يتبيف أف معمّمي بيروت ّ
لتوزع إجابات المعمّميف وفدًا لممناطؽّ ،
ّ
خصوصا،
عموما ،ومعمّمي الجنوب
الموافدة عمى األسئمة ،مدابؿ نسب أعمى لمعمّمي مناطؽ الشماؿ والجنوب والبداع
ً
ً

ومكوناتو؟
فيؿ يتّسـ معمّمو المناطؽ بمستويات أعمى مف الرضى إزاء نظاـ التعميـ
ّ

فيما يتعمّؽ باستمارة التمميذ ،أتت إجابات التمميذات أكثر محاباةً بشكؿ طفيؼ مف إجابات أترابي ّف الذكور،

تماما" و"أميؿ إلى الموافدة" مف ىؤالء ،ما يعزى إلى تربية الفتاة في
بحيث أجبف بنسب أعمى بدميؿ عمى "أوافؽ ً

التحبب وعدـ المجوء إلى الكثير مف الندد الصريح ،بينما تتيح المجاؿ
المجتمع المبناني ،والتي تفرض عمييا إجماالً
ّ

لمصبياف بإبداء رأييـ بشكؿ أكثر حرّية.

بالنسبة لمدطاع ،تداربت إجابات التالميذ بشكؿ ممحوظ بيف الرسمي والخاص.

عموما ،وفي التعميـ الجامعي بشكؿ
أما في استمارة األىؿ ،فدد أبدى األىؿ الذيف يعمموف في قطاع التعميـ
ّ
ً
نسبا
المؤسسات واإلدارة
سجؿ موظّفو
نسبا أقؿ مف الموافدة عمى مختمؼ األسئمة ،فيما ّ
ثـ المحاموف ً
خاصً ،
ّ
ّ
العامةّ ،
المعمميف
فإف
أعمى مف الموافدة ،ما يمكف أف يرتبط بالتموضع الميني لكؿ فئة إزاء النظاـ التعميمي ككؿ .بالفعؿّ ،
ّ

يوميا ،ويعرفوف ما ليا وما عمييا
واألساتذة يميموف إلى توجيو الندد لمنظاـ التعميمي ولممناىج لكونيـ يتفاعموف معيا ً

بأنيا ال تراعي حاجاتيـ وواقع المجتمع المبناني ،وليسوا شركاء فعمييف فييا مف جية
مف جية ،ولكونيـ يشعروف ّ

الوطنية
مادة التربية
أخرى .أما الموظّفوف
يعبروف عف مستوى رضى أعمى إزاء تعميـ ىذه ّ
الرسميوف والمحاموفّ ،
ّ
فإنيـ ّ
ّ
أما النسب األعمى إجماالً،
والتنشئة
المدنية ،رّبما ّ
لكونيا تعير ّ
ّ
العامة ولمحدوؽ والواجباتّ .
حي ًاز ميما لسير المؤسسات ّ

نسبيا إزاء نظاـ التعميـ لمساىمتو في
فية ،والذيف يبدوف إجماالً
ً
اعية والحر ّ
فتتواجد لدى أصحاب الميف الزر ّ
إمتنانا ً
الحراؾ اإلجتماعي ألبنائيـ.

تتدارب ىذه النتائج مع تمؾ المرتبطة بالمستوى التعميمي لألىؿ ،بحيث يعتبر مف ىـ مف مستوى إبتدائي وما
شخصية الولد والمعمومات التي يكتشفيا
حاليا ،ويعجبيـ فييا التغيير الذي تحدثو في
أف
ّ
ّ
المادة ّ
دوف ّ
جيدة كما ىي ً
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أف ما
ممف ىـ مف مستوى ثانوي وجامعي ،والذيف يروف بنسب أعمى ّأنيا تحتاج إلى تغيير جزئي ،و ّ
بنسب أعمى ّ

أبدا حديدة ما يجري في لبناف.
يتعمّمو الولد ال يشبو ً

ولـ تُمحظ فروقات تذكر في إجابات األىؿ بيف منطدة وأخرى ،أو بيف الدطاعيف الرسمي والخاص ،ما يعكس

المادة.
مستوى اإلجماع الوطني لجية النظرة إلى ىذه ّ

خالصة النتائج وربطها بالدراسات السابقة

0

الممحة ،لدى جميع المشاركيف ،في إبداء الرأي
ّأوؿ ما يمكف استنتاجو مف ىذا التحديؽ باالستمارة ىو الرغبة
ّ
عدة ،مف أبرزىا
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
تجسدت ىذه الرغبة مف خالؿ مؤ ّشرات ّ
حوؿ ّ
ّ
ّ
المدنية وتعميميا .وقد ّ

رسمية) ،واالسترساؿ في صياغة
جدا مف قبؿ الجميع (رغـ ّأننا تعاممنا مع صفوؼ امتحانات
نسب المشاركة العالية ً
ّ

عددا مف التالميذ كاف
أف ً
اإلجابات عمى األسئمة المفتوحة ،وندرة اإلجابات الناقصة ،كما أفادنا العديد مف المحدّديف ّ

أف
متحم ًسا ً
جدا ،خاصةً عندما اطمأنوا ّأنو "يمكنيـ التعبير بصدؽ عف رأييـ ،عف كؿ شيء ."...مف الواضح إ ًذا ّ
ّ
بعض الخبرات التي يعيشيا المشاركوف تش ّكؿ ليـ مصدر انزعاج وضغط ،ويحتاجوف إلى الحديث عنيا.

بحد ذاتيا ،فيمكف اقتراح الخالصة التالية حوليا:
أما نتائج الدراسة ّ
ّ

المدنية ضمف الصفّيف
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
مادة
تعميمية لممدرسة وليست لمحياة :التعامؿ مع ّ
ّ 
ّ
ّ
ّ
يتـ التركيز
مادة
المعنييف بشكؿ أساسي عمى ّأنيا ّ
ّ
تعميمية ىدفيا تحسيف مستوى النجاح المدرسي ،بحيث ّ
المادة ،بينما يرّكز التالميذ ضمف
الصؼ ومحتوى
وجو
ّ
ّ
الدوة فييا عمى خصائص المعمّـ ّ
ضمف نداط ّ
ِ
المعاش ،ويتوافدوف مع أىميـ ومعمّمييـ حوؿ كثافة المنيج،
الصعوبات التي يواجيونيا عمى ُبعدىا عف الواقع ُ
بالمادة .وتتالقى ىذه النتائج مع
يشدد المعمّموف عمى ندص اىتماـ التالميذ
ّ
ومع أىميـ حوؿ كثرة الحفظ ،بينما ّ

عدة باحثيف لجية كثافة محتوى المناىج والكتب (غمراوي2332 ،؛ صافي2332 ،؛ بمّوط2331 ،؛
ما ّبينو ّ

األسبوعية
الموسوعية (عبد الرضا )1999 ،لدرجة ّأنو يتخطّى عدد الحصص
لبدي )1999 ،ونزعتو نحو
ّ
ّ
التعميمية ،ولعدـ استنباطيـ لممعنى اإلنساني
ونظر ليذه الخصائص
ًا
(تنوري وآخروف.)2333 ،
المدررة ّ
ّ
ّ
المادة عمى نتائجيـ
لممادة ضمف حياتيـ ،يبدو مف الطبيعي أف يدتصر اىتماـ التالميذ بمردود ّ
واالجتماعي ّ

7

ت ّم االعتماد بشكل أساسً على مراجعة الدراسات السابقة التً أجراها أنطوان طعمة ولٌلٌان رٌشا حول منهج التربٌة الوطنٌّة ،بطلب من المركز التربوي
للبحوث واإلنماء ومؤسّسة أدٌان ( ،)4373وعلٌه ،لن نورد بالتفصٌل جمٌع المراجع التً استندت إلٌها هذه المراجعة ،بل سوف نكتفً بذكر الدراسة كمرجع
أساسً استقٌنا منه هذه الشواهد.
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ميتميف .فيؿ يدوـ المعمّموف بما يمزـ
الرسمية فحسب ،وأف يظيروا لمعمّمييـ بصفتيـ غير
في االمتحانات
ّ
ّ
لممادة؟
لمكافحة قمّة التحفيز واحداث التغيير المطموب في تعامميـ مع التالميذ وفي تعميميـ ّ

 تركيز عمى مفاهيم المواطنة بحدودها الدنيا :سواء في الرأي بمادة التربية الوطنية أـ في االستفادة مف
(تزود المتعمّميف بالمعمومات
محاور المادة أـ في النظرة الى المواطنةّ ،
يتـ التركيز عمى مفاىيـ المواطنة الدنيا ّ
الالزمة عف حدوقيـ وواجباتيـ؛ تزويد المادة المتعمّميف بالمعمومات الالزمة عف أصوؿ المراجعات واالجراءات
في المؤسسات العامة؛ تركيز عمى اليوية الوطنية؛ تركيز عمى الحرّيات؛ تركيز عمى الدوانيف واألنظمة؛

البناء -
تركيز عمى االنتماء لدولة الدانوف والمؤسسات) بينما المفاىيـ الدصوى (تنمية قدرة الطالب عمى الندد ّ
العامة بشكؿ ّبناء؛ تييئة الطالب
أو عمى التحميؿ النددي  -لواقعو؛ تحضيرالطالب لممشاركة في الحياة
ّ

لممساىمة في التغيير االجتماعي بشكؿ ّبناء؛ التركيز عمى التنوع؛ الترّكزعمى التنمية االجتماعية؛ لتركز عمى
المفاىيـ الجديدة حوؿ المواطنة ؛ خدمة المواطف لدضايا مجتمعو والعمؿ لمعالجتيا؛ قدرة المواطف عمى

السياسية) ال تُعطى
التواصؿ الالعنفي وادارة النزاع ؛انفتاح الشخص عمى العالـ وقضاياه كافّة؛ والمشاركة
ّ

يتـ العمؿ عمييا بشكؿ كاؼ لتحسيف الواقع .بينما التربية المواطنية مفيوـ أوسع مف التربية
نفس
ّ
األىمية وال ّ
تشجع
المدنية (فاعور .)2316 ،فإضافة إلى المعرفة والفيـ ،تتطرؽ التربية المواطنية إلى الميارات والديـ و ّ
ّ
"فرص المشاركة في المجتمع المدني واألىمي عمى حد سواء" ،إضػافة إلى سبؿ التفاعؿ مػع المجتمع وتشكيؿ

جماعة المرء ومجتمعو ( .)Schulz et al., 2009كما يمكف التمييز في مجاؿ التربية المواطنية بيف ثالث
مجرد حد أدنى مف التربية بشأف الحدوؽ والواجبات توفّر المعرفة
مداربات" )1( :التربية عف المواطنة" ،وىي ّ
والفيـ حوؿ التاريخ والسياسة؛ (" )2التربية مف خالؿ المواطنة" والتي تعمّـ التالميذ مف خالؿ المشاركة في

األنشطة المدنية داخؿ المدرسة ،مثؿ التصويت لمجمس المدرسة ،وخارج المدرسة مثؿ االنضماـ إلى جماعة
مدافعة عف البيئة في المجتمع؛ و(" )3التربية مف أجؿ المواطنة" وىي تغطي أىداؼ كؿ مف ىاتيف
المداربتيف؛ باإلضافة إلى ذلؾ ،ىي تستيدؼ الديـ واالتجاىات ،وترتبط بتجربة التالميذ الكاممة في المدارس.
وتعد قيـ المواطنة ىذه أساسية لمداربة التنمية البشرية وتدعيـ األىداؼ الوطنية األكثر شيوعاً لمتربية المواطنية
ّ
في كثير مف البمداف ،أال وىي تطوير قدرات الفرد وتعزيز تكافؤ الفرص وقيمة المواطنة (.)Kerr, 1999
اطنية مدتصرة عمى الناحية المعرفية-النظرّية دوف الناحية المياراتية-
أف مادة التربية عمى المو ّ
فطالما ّ

نمو ميارات
ّ
العممية ،ال يمكف توقّع الكثير مف الحافزية في التعامؿ معيا مف كافة المعنييف بيا ،وال ايضا ّ
التواصؿ والحوار والفكر النددي والمشاركة والمبادرة (خوري.)2314 ،
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االجتماعية عمى الصعوبات المتعمّقة
السياسية و
 معمّم وحيد ومتعايش مع الصعوبات – طغيان الصعوبات
ّ
ّ
بالمنهج وبالنظام التعميمي :ىذا الواقع الذي تعكسو اجابات المعنييف بيذه الدراسة يثير مسألة األطر

العممية .فالدراسات المدارنة
اطنية ،والثدؿ الذي تمديو عمى ىذه
ّ
طور ضمنيا التربية عمى المو ّ
ّ
السياسية التي تُ ّ
مع ظروؼ تعديؿ برامج التربية الوطنية في البمداف التي تشبو بتركيبتيا المجتمع المبناني ونظامو السياسي
أىمية اف يكوف التأثير متبادؿ وباالتجاىيف بيف الواقع السياسي والتربية الوطنية،
تبيف ّ
وتاريخو في النزاعاتّ ،

ساعد المربوف عمى تحديؽ األىداؼ المرتجاة ،واال بديت النتائج محدودة غير مثيرة الىتماـ التالميذ.
حتى ُي َ
المصغر – حتى
وىذا االمر يحتّـ العمؿ الجاد والدقيؽ إلنجاح التربية الوطنية في نطاؽ المدرسة – المجتمع
ّ

سر نجاح التربية الوطنية (خوري)2316 ،
تنعكس بدورىا عمى المجتمع الكبير .فالتكامؿ بيف المجتمعيف ىو ّ

 مساحة محدودة في استخدام التكنولوجيا ،مع رغبة ممحوظة في تعزيزها :تتدارب نسب استخداـ التكنولوجيا
الرسمية ،كما كشفتيا الدراسة التي
نكفونية
لتحضير الدروس مع نسب االستخداـ
ّ
اإلجمالية في المدارس الفر ّ
ّ
أجراىا المركز التربوي لمبحوث واإلنماء بالتعاوف مع المعيد الفرنسي في لبناف عاـ  ،2314حتّى ّأنيا

أف طرائؽ التعميـ المستخدمة تعكس
تتخطّاىا فيما يتعمّؽ باستخداـ االنترنت والطابعة واآللة الناسخة .غير ّ

جميا مف خالؿ
محدودا لمختمؼ الوسائؿ
استخداما
ً
ّ
التكنولوجية ضمف العمؿ الصفّي اليومي ،ويظير ذلؾ ً
ً

التحديات التي
أىمية استخداـ التكنولوجيا لمعالجة
ّ
االقتراحات التي ّ
قدميا جميع المشاركيف باإلجماع حوؿ ّ
المادة ،ولتصبح أكثر فائدة .وتد ّؿ اآلراء المطروحة لتبرير ىذا االقتراح عمى
يعيشونيا في تعميـ وتعمّـ
ّ

افعية التالميذ وتدريب
اقتناعيـ باألثر اإليجابي الذي مف شأنيا أف تتركو لجية تطوير طرائؽ التعميـ وزيادة د ّ

المادة مف حياتيـ ،واكتسابيـ لممعمومات بشكؿ تفاعمي ّبناء ،مع اإلشارة إلى ضرورة تدريب المعمّميف وتجييز
ّ
المدارس بما يتالءـ مع الحاجات العصرية .وال يخفى عمى ٍ
أحد اليوـ ما يمكف أف تمعبو التكنولوجيا مف ٍ
دور
ّ
التطور العالمي
مدرسي ٍة حاضنة لمتعمّـ التعاوني والمنفتح عمى
في التييئة لمواطنة ّبناءة ،في إطار بيئة
ّ
ّ
(عيتاني.)2314 ،

التفاعمية :في
البنائية
 طغيان طرائق التعميم المرتكزة عمى المعرفة ونقمها ،مع تزايد استخدام بعض الطرائق
ّ
ّ

المدنية تيدؼ إلى تنمية المعارؼ والميارات
الوطنية والتنشئة
مادة التربية
أف ّ
ّ
ّ
حيف أعمنت مناىج ّ 1997
ِ
أف طرائؽ التعميـ المستخدمة يطغى عمييا ىاجس ندؿ أكبر ٍ
قدر
والد َيـ ،يتَضح مف نتائج ىذا البحث الميداني ّ

المادة الذي يمتحف فيو التالميذ مف
ممكف مف المعمومات والمفاىيـ والمصطمحات ،وصوالً إلى تغطية منيج ّ

يحبذ المعمّموف استخداـ الطرائؽ مف نوع المحاضرة ،أو
قبؿ و ازرة التربية في نياية عاميـ الدراسي .وعميوّ ،
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حتى الدراءة الجيرّية البسيطة لمدرس ضمف الكتاب المدرسي ،والحوار التفاعمي ،بينما تُستعمؿ الطرائؽ
التدصي واالستكشاؼ ولعب األدوار والمشروع التربوي مف قبؿ نسب أق ّؿ مف
األخرى مثؿ العمؿ التعاوني و ّ

المعمّميف وبشكؿ أقؿ تكرًارا .ويمكف أف يرتبط ىذا الواقع جز ًئيا بما ّبينتو الدراسات حوؿ قصور المنيج

متنوعة يكوف فييا المعمّـ وسيطًا ومرش ًدا لممتعمّـ ،وليس
والكتاب المدرسي لجية تضميف الدروس نشاطات ّ
وحيدا لممعرفة ،بحيث تستيدؼ أكثرّية الفصوؿ تخزيف المعمومات وتكديسيا (حرب2337 ،؛ ريشا،
مصدر
ًا
ً
 ،)2314ما يمزـ المعمّـ إلى ٍ
حد ما عمى االستعانة بالطرائؽ المرتكزة عمى تمديف المعارؼ.

تبيف في العديد
هوة بين ما يصبو اليه المعممون وبين استعدادهم لتغيير نظرتهم لممادة وطريقة تعميمهاّ :
ّ 
مف إجابات المعمّميف تركيزىـ عمى ضرورة ادخاؿ التعديالت الى المناىج ،وكذلؾ مطالبتيـ بالحصوؿ عمى

تغير نظرتيـ لممادة.
التدريب المالئـ لتعميـ التربية
المدنية ،ولكف في الوقت نفسو تفاوت في اآلراء حوؿ مدى ّ
ّ

أف "المواطنة ال تتحدؽ أىدافيا بمجرد تدوينيا
أف الدراسات التي تعنى بالتربية المو ّ
اطنية رّكزت في ّ
في حيف ّ
وكتابتيا في الكتب والوثائؽ الرسمية ،بؿ إف ذلؾ يتطمب ترجمتيا إلى إجراءات عممية وتضمينيا مف خالؿ

بد أف يشتمؿ عمى
المناىج المدرسية والبرامج التدريبية المنظّمة" ( بني عامر .)2314 ،ىذا التدريب ال ّ
يوضح مفيوـ الدولة مثمث
"التدريب الحدوقي كخيط موجو لمتربية المدنية" (عبد المسيح ،)2314 ،ومسار
ّ
فيمرر المعمموف المفاىيـ
األضالع ،أي شعب وأرض ومؤسسات تضمف سيادة الدستور وحكـ الدانوفّ ،

لمطالب .وعمى التدريب المياراتي (حوؿ طرؽ ادارة الحوارات والمشاريع واشراؾ األىؿ) وطرؽ
الحدوقية
ّ
ّ

التكنولوجية عمى انواعيا.
استخداـ الوسائؿ
ّ

المادة :في حيف لفت التالميذ إلى صعوبات مرتبطة بموقفيـ إزاء
الدافعية لك ّنه يعي مشاكل
 تمميذ تنقصه
ّ
ّ

المادة (مصطمحات صعبة وأفكار معدّدة ،منيج كثيؼ) ،وبطريدة
المادة (ضجر ،ندص اىتماـ) بطبيعة
ّ
ّ
المادة عف
المادة ومشاكميا وحاجات تطويرىا .فيما
يخص بعد ّ
وعيا حادا لواقع ّ
تعمّميا (حفظً كثير) ،أظيروا ً
ّ
الواقع المعاش وارتكازىا عمى التمديف ،تالقوا مع الدراسات التي تشير إلى قصور المنيج والكتاب لجية تعزيز

اإليجابية واكتساب الميارات
الجانب اإلجرائي السموكي لدى المتعمّـ ،فمجاؿ "اتخاذ المواقؼ
السموكية لـ يحظَ
ّ
ّ

المادة وتعمّميا (حرب .)2337 ،وفيما يرتبط بصعوبة المصطمحات واألفكار،
بالمركز المرموؽ" في تعميـ
ّ

تأتي دراسة األميف وجرداؽ ( )2335ودراسة السيد حسيف ( )2313لتأ ّكد بالفعؿ أف محتوى
المادة يكتظّ
ّ
تدنية ومبادئ ونظرّيات عمى مستوى الشرح فدط وليس عمى مستوى اكتساب الميارات
بتعاريؼ وكممات ّ

اإليجابية .ىذا مع العمـ أف تدريس المفاىيـ ال يكفي لتعميؽ الوالء الوطني
االجتماعية والمواقؼ
الفكرّية و
ّ
ّ
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حديديا بالنسبة لممتعمّـ.
اقعية ليكتسب معنى
والشعور باالنتماء ،ويحتاج إلى أف يستكمؿ بنشاطات
ميدانية و ّ
ّ
ً

تنـ
المدعمة بالحجج ،والمحاور المدترحة بغية تطوير ّ
كما أف االقتراحات ّ
المفندة و ّ
المادة وجعميا أكثر فائدةّ ،
تـ إعادة
البناء مع المشاكؿّ ،
عف قدرة عمى التحميؿ والندد ،وعمى التعاطي ّ
وتعد بنواتج تعمّ ّ
مية أفضؿ في حاؿ ّ

الفعمية لمتمميذ ولممجتمع المبناني.
المادة بما يراعي الحاجات
النظر في ّ
ّ

جميا أف معمـ مادة التربية
 كتاب يفرض نفسه كمرجع ّ
موحد ،لك ّنه ال يشبه الواقع المبناني إالّ جزئيًّا :يبدو ً
الموحد كمرجع أساسي ،وباألحرى وحيد ،ما خال
المدنية يستخدـ الكتاب المدرسي الوطني
الوطنية والتنشئة
ّ
ّ
ّ

إضافية .ويمكف تبرير ىذا الوضع في الصفّيف
نسب محدودة مف المعمميف الذيف يستعينوف بوسائؿ ومستندات
ّ

المعنييف بالدراسة بكونيما صفَي إمتحانات ،يحرص فييما المعمّـ عمى االلتزاـ بمحتوى الكتاب بغية حماية
أف
نفسو والتالميذ وسمعة المدرسة ،أي ليتم ّكف مف تحديؽ نسب نجاح عالية في االمتحانات
ّ
الرسمية .غير ّ
ِ
كميا ،وبالتالي عدـ مساىمتو
ىذه
ّ
األحدية لـ تنؼ عف الكتاب سمة عدـ تشابيو مع الواقع المبناني ،جز ًئيا أو ً
في تحسيف ىذا الواقع .وقد توافؽ مختمؼ المشاركيف حوؿ ىذه السمة ،مع فروقات طفيفة عمى مستوى بعض

تغيرات مثؿ الدطاع والخبرة.
الم ّ

 إجماعٌ وطني فريد من نوعه حول الحمول المقترحة :عبر إجماع ق ّؿ نظيره في المجتمع التربوي المبناني،

منطدية .واحتمّت الصدارة االقتراحات
وفصموىا مستنديف إلى حجج وبراىيف
ئيسية
ّ
أقر المشاركوف باقتراحات ر ّ
ّ
ّ
الالصفية ،تترافؽ مع
الصفية و
دور أكبر في النشاطات
حوؿ تغيير مداربات التعميـ وطرائدو ،ليعطى التالميذ ًا
ّ
ّ

المرجوة ،ومف أبرزىا تأميف انفتاح المتعمّـ عمى العالـ وتنمية مياراتو
استخداـ التكنولوجيا بما يخدـ األىداؼ
ّ
النددية لمواقع الذي يعيشو ،مع اقتراح حموؿ ّبناءة لو.
التحميمية و ّ
ّ
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التوصيات:
األساسية التي يطمح لبناف إلى تنشئة شباب الغد
 التوافؽ ضمف لجنة إعادة النظر في النظر حوؿ الديـ
ّ
مؤخ ًرا ،مف تفاقـ األزمة
السياسية و
المستجدات
عمييا ،عمى ضوء
االجتماعية التي طرأت عمى لبناف ّ
ّ
ّ
ّ
التطرؼ الطائفي والديني...
االقتصادية ،والمجوء السوري الكثيؼ ،وتصاعد مظاىر
االجتماعية-
ّ
ّ

المددمة مف قبؿ التالميذ والمعمّميف واألىؿ المشاركيف في ىذا البحث الميداني،
 االنطالؽ مف االقتراحات
ّ
تصور جديد لمناىج التربية
اطية ،خالؿ وضع
ومراعاتيا قدر اإلمكاف ،مف باب التشاور والمشاركة الديمدر ّ
ّ
المدنية ومحتوياتيا وطرائؽ التعميـ والتدييـ المعتمدة فييا.
الوطنية والتنشئة
ّ
ّ

مدنية لألىؿ تُدترح عمى المدارس ووسائؿ اإلعالـ
 رسـ سياسة توعية ّ

آللية تدريب المعمّميف ومتابعتيـ ،إنطالقًا مف فمسفة المنيج ،مع تحديد الموارد
 بناء
تصور متكامؿ وعممي ّ
ّ
وكيفية تذليؿ العدبات لمحصوؿ عمييا.
المادية الضرورّية لوضعو موضع التنفيذ،
ّ
البشرّية و ّ
التعميمية بتصرؼ المعمّميف ،وعدـ االقتصار عمى كتاب مدرسي .ويمكف االستعانة
 وضع سمّة مف الرزـ
ّ
فية ،)1994 ،والسالمة المرورّية (المركز التربوي لمبحوث
ببعض الرزـ المتوافرة حوؿ الخبرات الحياتية (مشر ّ

اطنية (المركز التربوي لمبحوث واإلنماء،)2311 ،
واإلنماء ،)2311 ،والتربية مف أجؿ التنمية المستدامة :المو ّ

بوية
الحياتية حوؿ الصحة
والميارات
اإلنجابية (المركز التربوي لمبحوث واإلنماء2313 ،؛ كمية العموـ التر ّ
ّ
ّ

حكومية مختمفة.
معيات غير
و )2313 ،UNFPAوغيرىا مف الوسائؿ ذات الجودة
ّ
العالية ،والتي أصدرتيا ج ّ
ّ

تنمي "مواطنة المشاركة" مثؿ التعميـ بواسطة "الجدؿ حوؿ األمور
 تدريب المعمّميف عمى استخداـ طرائؽ تعميـ ّ
التدصي واالستكشاؼ ،ومحاكاة
الساخنة" ،ومشاريع خدمة المجتمع ولعب األدوار والرحمة التر ّ
بوية اليادفة و ّ
أعماؿ مؤسسات الدولة والمحاكـ ...وتأميف المتابعة والدعـ الالزميف لحسف تطبيؽ ىذه الممارسات.

المدرسية عبر مداربة
آلية تنسيؽ بيف معممي التربية الوطنية والتنشئة المدنية وبيف معممي سائر المواد
ّ
 وضع ّ
التعميمية دوف تكرار بيف التربية الوطنية والتاريخ والجغ ارفيا والفمسفة وعمـ
عابرة لممواد ،بحيث تتكامؿ المحاور
ّ

البيئية واالنسانية عبر
االجتماعية ،والمفاىيـ
االجتماعية عبر الخدمة
تترسخ المفاىيـ
االجتماع ،وبحيث
ّ
ّ
ّ
ّ
التكامؿ في المشاريع بيف التربية المدنية مف جية وعموـ الحياة واالنسانيات مف جية أخرى .كذلؾ االمر

المينية.
بالنسبة لمتكامؿ بيف التربية المدنية والعموـ العامة لناحية ترسيخ قيـ الدقّة و ّ

 تدريب المعمّميف عمى استخداـ التكنولوجيا بمختمؼ أشكاليا ووظائفيا ،في مراحؿ تحضير الدرس وتنفيذه
وتدييمو والتف ّكر فيو بشكؿ ذاتي ومع الزمالء ،في المدرسة وخارجيا .وعميو ،يمكف التأسيس لمجموعات تعمّـ
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اضية
حية وافتر ّ
ميني  Professional Learning Communitiesيتالقى ضمنيا المعمّموف في لداءات ّ
سويا.
لمتف ّكر في ممارساتيـ
المينية وتطويرىا وتشاركيا ،وإلنتاج بطاقات تحضير ووسائؿ تعمّ ّ
ّ
مية ً

ومنيجيتيا
الميدانية التي يمكف أف ينفّذوىا مع التالميذ ،وأىدافيا
عممية حوؿ النشاطات
ّ
ّ
 تزويد المعمّميف بأدلّة ّ
وشروط نجاحيا ،ما يسيّؿ عمييـ دمجيا ضمف دروسيـ.

المجتمعية والتعايش بيف
بوية ،تيدؼ إلى تعزيز المشاركة
 تنظيـ نشاطات
ّ
مدرسية جامعة بيف المؤسسات التر ّ
ّ
التالميذ ،وتبرز دور لبناف والمبنانييف في "نسج العالقات وتبديد سوء الفيـ ،ودعوة البعض إلى التع ّدؿ
واآلخريف إلى االعتداؿ ،فيكونوف بمثابة صمة وصؿ ،جسر عبور ووسطاء بيف مختمؼ الطوائؼ ومختمؼ
الثدافات" (معموؼ.)1998 ،
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