عمر بن بادة
تطور تدريس التاريخ في السلكين
اإلعدادي والثانوي بالمغرب
تقديم

عرف تدريس التاريخ ،ضمن وحدة االجتماعيات ،تطورات مهمة منذ
اإلستقالل إىل اآلن وقد مس التطور رلموع عناصر ادلناىج الدراسي دلادة التاريخ
أىدافا وبرارلا ،وطرق تدريس ،ووسائل تقومي وكان الدافع إىل عمليات اإلصالح
ادلتعاقبة على مناىج ادلادة مجلة من اإلعتبارات ،من أمهها حترير أىداف وبرامج
التاريخ بالشكل الذي تتعزز فيو مكانة تاريخ ادلغرب والعامل اإلسالمي ويضمن
حتسني طرق ووسائل التدريس ومسايرة التحوالت اليت دخلت على البنية
التعليمية واحلصص الدراسية.
فما ىي إذا أىم ركائز تدريس التاريخ باإلعدادي والثانوي بادلغرب ؟ وما ىي
آثار التغيريات اليت طرأت على ادلناىج التعليمية بالنسبة لتدريس ىذه ادلادة ؟

األهداف :من الضمنية إلى تبني بيداغوجية األهداف

شهدت أىداف تدريس مادة التاريخ تطورا يف الضمنية والقراءة بني السطور
إىل الصياغة الدقيقة وادلنفصلة وفق بيداغوجية األىداف (انظر رفقتو اجلدول
"تطور األىداف ادلسطرة يف التعليمات الرمسية لتدريس التاريخ" والوثيقة
ادللحقة).
ونسجل ىنا أىم تغيري مشل تدريس مادة التاريخ جتسد يف مسلسل تبين
بيداغوجية التدريس باألىداف.
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وديكن حصر أىم إجيابيات ىذه البيداغوجية فيما يلي:
 تسمح ىذه ادلنهجية التخطيط ادلعقلن يف احلقل الًتبوي ببناء الربرلةوالتقدم يف اإلصلاز حول عمل ادلتعلم.
 تفرض على ادلدرسني وخصوصا واضعي الربامج إعداد األنشطة الًتبويةبصفة دقيقة ومفصلة.
 تشجع على توضيح القيم ادلسكوت عنها سابقا. توفر قاعدة للتقومي التمويين والتكوين الذايت. تربط اختيار وسائل التدريس بأىداف التعلم عكس ماىو مألوف. تكون قاعدة لنظام يتحسن بواسطة تغذية راجعة. خترج غايات الًتبية من األماين النظرية إىل حقل اإلصلاز العلمي. دتكن التواصل بني ادلعلم وادلتعلم عرب تعاقد ثنائي (التصريح باألىداف).أما االنتقادات ادلوجهة لبيداغوجية األىداف فيمكن تلخيصها يف النقط
التالية:
 االعتماد الضيق واجملزء لألىداف التعليمية حيدد األفق يف األمد القصريويعطي األولوية للسلوكات القابلة للقياس.
 كما أن الربرلة القبلية لألىداف ال تسمح بإعتبار األحداث الطارئةواإلستجابة حلاجيات مكتشفة أثناء العملية التعليمية وال تسمح اجملال
للمبادرات.
ومع تبين بيداغوجية األىداف يف تدريس التاريخ بادلؤسسات اإلعدادية
والثانوية ادلغربية ،لوحظ إىتمام كبري من طرف ادلدرسني بادلستجدات لكن
سرعان ما برزت صعوبات عملية نلخصها فيما يلي:
 ضعف التكوين النظري والتمرس التطبيقي لألساتذة يف رلال التدريسبواسطة األىداف.
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 غموض التوجيهات الًتبوية احلالية فيما خيص الصياغة اإلجرائيةلألىداف.
 وحىت يف حالة حتديد وصياغة األىداف اإلجرائية للدرس كثريا ما اليتمتتبع مدى حتقيقها خالل العملية التعليمية.
 صعوبة ادلالءمة بني طبيعة الكتب ادلدرسية احلالية و متطلبات التدريسباألىداف.
ولتجاوز ىذه الصعوبات أصبح من الضروري:
 وضع مشروع جديد للتوجيهات الًتبوية أكثر دقة ووضوح. تبسيط عملية التدريس باألىداف وإعطائها طابعا أكثر علمي. -تنظيم تداريب إلستدراك التكوين لفائدة األساتذة.

البرامج :استمرار الثقل المعرفي

ارتبط تقطيع برامج التاريخ وحتقيبها منذ اإلستقالل بطبيعة البنية التعليمية
وبالتغريات الًتبوية اليت طرأت عليها.
ففي ادلرحلة ادلمتدة ما بني 5957و 5971كانت برامج التاريخ موزعة إىل
برنارلني :أحدمها للتاريخ اإلسالمي ويدرسو أساتذة اللغة العربية ،والثاين للتاريخ
العام يلقن باللغة الفرنسية من طرف أساتذة أجانب يف أغلبهم.
وكانت مواضيع برامج التاريخ العام تركز على دراسة تاريخ فرنسا وأوروبا .لذا
أدخلت بعض التعديالت سنة  5968إلعطاء أمهية أكرب لتاريخ ادلغرب والعامل
اإلسالمي (انظر جدول "حصص وبرامج التاريخ العام لسنة .)"5968
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المستويات

حصص وبرامج التاريخ العام لسنة  -8968السلك األول

الحصص
األسبوعية
محتوى
البرامج

عدد الدروس

المالحظة

5

ساعة
ساعة
ونصف
من ما قبل
نصوص التاريخ إىل
التاريخ القدمي الفتوحات
اإلسالمية

 %للعالم
اإلسالمي بما
فيها المغرب
 %للمغرب

25

3

2

ساعة ونصف ساعة ونصف
من السعديني
العامل
اإلسالمي من إىل العامل
األمويني إىل خالل القرن
21م
السعديني

26

27

27

-

5517

8818

5515

36

5515

4815

37

حصص وبرامج التاريخ العام لسنة  -8968السلك الثاني
6
5
4
المستويات
 2ساعة ونصف  2ساعة ونصف
ساعتان
الحصص
األسبوعية
محتوى البرامج تاريخ العامل من العامل يف القرن العامل يف القرن 21م
ق-56ق58م 59م
49
43
32
عدد الدرروس
%للعالم
اإلسالمي بما
فيها المغرب
 %للمغرب

3443

3448

5516

..44

913
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لقد ظل تدريس التاريخ خالل ىذه ادلرحلة يطرح عدة مشاكل ديكن إجيازىا
يف النقط التالية:
فتدريس تاريخ اإلسالم ،عرب برنامج مستقل ،من طرف أساتذة غريمتخصصني ليس ذلم إدلام كاف بادلادة وال بطرق ووسائل تدريسها ،جعل
دروس ىذا الربنامج تتحول يف الغالب إىل عملية سرد لألحداث وعرض
للظواىر ،بالشكل الذي كان يضعف اىتمام التالميذ ويقلل جتاوهبم معها .وىو
الوضع الذي يستبعد معو حتقيق األىداف ادلتوخاة من تسطري ىذا الربنامج.
 كما أن تدريس ادلواضيع ادلشًتكة بني برنارلي التاريخ العام والتاريخاإلسالمي من طرف نوعني من األساتذة ،متباينني من حيث منهجية التدريس،
وادلنظور الذي ينطلق منو كل منهما يف حتليل نفس ادلواضيع كان يؤدي يف
غالب األحيان إىل حدوث إرتباك وبلبلة يف أذىان التالميذ إن مل يكن التناقض
والتعارض يف النتائج ادلستخلصة.
وقد كانت ىذه السلبيات ،إىل جانب الرغبة يف تعريب ادلادة ومغربة أطر
تدريسها من أىم الدوافع اليت أملت اإلصالحات اليت عرفتها برامج التاريخ منذ
مطلع السبعينات.
ويف مرحلة ثانية وبدءا من سنة 5971م مت التخلي عن فصل تدريس التاريخ
اإلسالمي عن التاريخ العام وذلك يف إطار التعريب التدرجيي لتدريس ادلادة
ومغربة أطرىا التدريسة .ساىم ذلك يف مراجعة زلتويات الدروس وختليصها من
ادلنظور اإلستعماري.
 ويف مرحلة ثالثة بدءا من سنة 5987م مثلت ضرورة إعادة النظر يف برامجمادة التاريخ ،ومراجعة زلتوياهتا كما وكي ًفا أحد االىتمامات الكربى ذلذه ادلرحلة.
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حصص وبرامج التاريخ العام لسنة  8974السلك األول
8

المستويات
ساعة
الحصة
األسبوعية
من التاريخ
محتوى
إىل
القدمي
البرامج
العباسيني
عدد الدروس
للعالم
%
اإلسالمي بما
فيها المغرب
 %للمغرب

3

.

4

ساعة ونصف ساعة ونصف ساعة ونصف
ظهور العامل
من عصر ما من
قبل التاريخ اإلسالميني إىل احلديث
إىل ظهور ظهور ادلرنيني وادلعاصر
اإلسالم

34

25

28

29

32122

-

8912

5517

518

56

3517

35

حصص وبرامج التاريخ العام لسنة  4791السلك الثاني
7
6
5
المستويات
الحصة األسبوعية
محتوى البرنامج
عدد الدروس
العالم
%
اإلسالمي بما فيها
المغرب

.

.
2

من القرن
القرن 58م

56

إىل العامل يف القرن العامل خالل القرن
21م
59م

35

35

37

3715

4517

3214
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 %المغرب

5412

5118

5412

وكان الدافع وراء ذلك الشعور بعدم خضوع الربامج منذ تعريبها يف بداية
اإلستقالل دلراجعة شاملة ،ووجوب مسايرة التطور الًتبوي وادلستجدات العلمية
يف احلقل التًتخيي ،والرغبة يف جتاوز اذلفوات اليت كشف عنها تقومي واقع الربامج
يف ادلرحلة السابقة ومراعاة ادلالحظات وادلقًتحات ادلشًتكة اليت كانت تركز عليها
تقارير اجملالس التعليمية.
ولذلك مت احلرص على إختيار وصياغة زلاور ومواضيع الربنامج اجلديد يف
ضوء ما حتدده األىداف العامة ادلسطرة يف كتاب التوجيهات الًتبوية بإعتبار
ىذه األىداف ادلنطلق األساسي لوضع وحتديد الربامج.

الطور األول اإلعدادي
المستويات

5

2

الحصص

5

5

محتوى
البرنامج
عدد
الدروس
للعالم
%
اإلسالمي بما
فيها المغرب

4

3
5

5

تاريخ العصر تاريخ العصر التاريخ
احلضارات
ادلعاصر
يف الوسيط يف احلديث
القددية
حوض البحر العامل
اإلسالمي
ادلتوسط
21

21

-

511

103

59

6844

21
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 %للمغرب

31

4215

31

25

الطور الثاني -الشعبة األدبية واالقتصادية

المستويات

5

2

3

الحصة األسبوعية

2

2

2

محتوى البرامج
عدد الدروس
للعالم
%
بما
اإلسالمي
فيها المغرب
 %للمغرب

التاريخ
ادلعاصر احلديث

تاريخ العامل يف تاريخ العامل
يف القرن 21م
القرن 59م

58

88

6646

3313

56

51

51

2717

25

وأىم تعديل مس زلتوى الربامج اليت طبقت إبتداءا من أكتوبر  5987يتمثل
يف األمهية الكربى ،وادلكانة ادلرموقة اليت أصبح حيظى هبا كل من التاريخ
اإلسالمي ،والتاريخ الوطين كما وكي ًفا يف ادلرحلتني الإلعدادية والثانوية ،مع
اإلنفتاح على دراسة تاريخ العامل اخلارجي بالقدر الذي يتطلبو فهم دور ومكانة
التارخييني اإلسالمي والوطين وإشعاعهما.
فعلى ادلستوى الكمي بلغت نسبة الدروس ادلخصصة لتاريخ ادلغرب يف
السلك األول  % 3516من رلموع الدروس يف برنامج  5987بعد أن كانت ال
تتعدى نسبة  2515ادلئة يف برنامج  5974وانتقلت نسبة الدروس ادلخصصة لتاريخ
العامل اإلسالمي خالل نفس الفًتة من  %4915إىل .%58.2
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ويف السلك الثاين ،إرتفعت نسبة الدروس ادلخصصة لتاريخ العرب يف
الشعب األدبية واالقتصادية من  %53سنة  5974إىل  % 2818يف برنامج ،5987
وبلغت نسبة الدروس ادلتعلقة بتاريخ العامل اإلسالمي إىل  %5517بعد أن كانت
يف سنة  5974ال تتجاوز .%3813
كما أنو من ادلنتظر أن تعرف برامج التاريخ تغريات أخرى يف السنوات
القليلة ادلقبلة يف إطار التنفيذ التدرجيي لربامج التعليم األساسي والتجديد الذي
تعرفو مقررات التعليم الثانوي وفقا دلتطلبات النظام اجلديد للبكالوريا.
وينتظر مدرسو التاريخ رفع بعض السلبيات ادلسجلة ومنها:
 الثقل ادلستمر للجوانب ادلعرفية على حساب اجلوانب ادلهارية والوجدانيةادلسطرة ضمن أىداف ادلادة وذلك بوضع برنامج للمهارات موازي للمعارف.
 -صعوبة التمييز بني احملتويات اخلاصة بالشعب األدبية والشعب العلمية.

المنهجية :من
التقنوي

اإللقاء التقليدي إلى الحوار الخجول والهاجس

دتثل منهجية التدريس رلموع اإلجراءات الفعلية العلمية اليت ينجزىا ادلدرس
موظفا فيها كل العناصر العلمية التعليمية والتعلمية ادلتوفرة لديو ،وتشكل مع
األىداف واحملتوى ما يعرف مبنهاج ادلادة.
وتتحدد منهجية التدريس من مكونات ثالثة ىي:
الطريقة أو أسلوب التدريس ،والوسائل التعليمية ،وأخريا أساليب التقومي.
وديكن إمجال احلديث عن تطور منهجية تدريس التاريخ عرب مرحلتني
أساسيتني:
 مرحلة التعريب (يف بداية السبعينات) اليت واكبتها مغربة األطروتكوينها.
 مرحلة العمل ببيداغوجية التدريس باألىداف (شتنرب .)5987105
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إن احلديث عن ادلرحلتني سيعكس التطور الذي عرفتو منهجية تدريس التاريخ
ضمن وحدة االجنماعيات ويرصد ادلعامل اليت سار عليها األسلوب الًتبوي
لتعليم التاريخ يف ادلؤسسات الثانوية.
وقبل احلديث عن شليزات ادلرحلتني يتعني األخذ بعني االعتبار ادلكانة اليت
إستمرت حتدثها الطرق التقليدية ادلعتمدة على اإللقاء يف التدريس بصفة عامة
ويف تدريس الًتايخ بصفة خاصة.

مرحلة السبعينات :التعريب والمغربة

ديكن إستخالص من التعليمات الرمسية الصادرة طيلة السبعينات تركيزىا
بعض طرق البديهيات ادلتمثلة يف:
* طريقة شرح الدرس ،وأعطتها ادلواصفات التالية:
 إعتماد احلوار اذلادف باشًتاك التالميذ يف العملية التعليمية باعتباره العنصراألساسي فيها.
االنطالق من تصميم زلكم يربز سلتلف مراحل الدرس مع مراعاة مبدأ التدرج
عند تلقني ادلعارف وادلهارات :تقدمي ادلوضوع ،حتديد ادلكان والزمان ،حتليل
العناصر ،إستخالص النتائج ،الشيئ الذي مسح بتنوع االجتاىات (السرد
الكرونولوجي ،ادلتمحور حول الشخصيات ،التحليل البنيوي ،التحليل
الًتكييب.)...
 اإلستعانة بالوثائق والوسائل التعليمية كوسائل لإليضاحطريقة إعداد ادللخص ،وحددت التعليمات مواصفاهتا كالتايل:
 تصميم زلكم مرفق بوسائل اإليضاح. يف اإلعدادي :تسجيلو تدرجييا بعد شرح كل فقرة. يف الثانوي :إعتماد طريقة أخذ النقط.كيفية مراقبة أعمال التالميذ ،وحددهتا التعليمات الرمسية فيما يلي:
 أسئلة شفوية للمراجعة والتقومي الفوري دلا ينجز.106
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 أسئلة كتابية. مراقبة دفاتر التالميذ.ورغم زلدوديتها تعترب ىذه اخلطوط العاملة لطريقة تدريس التاريخ من
اخلطورات اإلجيابية األوىل ادلتخذة بعد االستقالل لبلورة منهجية تربوية ىادفة.
لكنها رغم ذلك دتيزت ببعض السلبيات ندرجها كالتايل:
 غموض اخلطة الًتبوية اليت يتعني على ادلدرس إتباعها واستمرار ادلمارساتالتقليدية.
 الًتكيز على اجلوانب ادلعرفية وهتميش اجلوانب ادلهارية وادلوقفية. خلط بني طرق التدريس وبني ادلراقبة والتقومي. غموض مفهوم احلوار يف التدريس. كما أن التعليمات الرمسية ،طيلة ىذه الفًتة مل تطرق إىل الربط بنياألىداف ادلشار إليها وادلراد حتقيقها ومنهجية التدؤيس ادلعتمدة ذلذا الغرض.

مرحلة العمل ببيداغوجية األهداف

لقد بدأت ىذه ادلرحلة مع بداية الثمانينات نظرا للمستجدات اليت عرفتها
الساحة الًتبوية على الصعيد العادلي والوطين ،خاصة على ضوء بيداغوجية
التدريس باألىداف اليت ترمي إىل ضبط وعقلنة العملية الًتبوية إنطالقا من
مستوى األىداف إىل احملتويات وادلضامني إىل طرق التدريس والوسائل التعليمية
وأساليب التقومي ،فكان من الضروري أن تواكب برامج ومناىج االجتماعيات،
والتاريخ منها على اخلصوص ،ىذه التحوالت وما تعرفو البالد من تطورات
اقتصادية واجتماعية تربوية.
وحصرت التوجيهات الًتبوية لسنة  5987طريقة التدريس الناجحة يف ادلبادئ
األربعة التالية:
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 إتباع خطوات مرحلية أساسية عند إصلاز الدرس (التمهيد ،التقدمي أوالتصريح باألىداف ،التحليل ،اخلادتة)
 إعتماد احلوار واحلث على إستعمال طرق التنشيط. إعتماد وسائل تعليمية متنوعة و مناسبة كمنطلق للعمل داخل القسم.إستعمال التقومي التكويين أثناء الدرس (انظر جدادة التحضري).ونتيجة للمجهودات اليت بذلتها سلتلف أطراف العملية التعليمية يف السنوات
األخرية لوحظ حتسن يف رلال إعتماد الطرق النشطة يف تدريس التاريخ حيث
ختلى أغلب األساتذة عن الطرق التقليدية القائمة على تقدمي درس التاريخ وفق
األسلوب احلكائي أو السرد القصصي.
مع ذلك فإن درجة إكتساب مهارة إستعمال الطرق النشطة اليت توصى هبا
التعليمات الرمسية ختتلف من أستاذ آلخر تبعا لنوع التكوين ودلدى توفر
األدوات التعليمية الضرورية ،وأحيانا لدرجة تتبع أعمال ومنجزات األساتذة
وتوجيههم من قبل ادلشرفني .ويظهر من خالل إستثمار تقارير التفتيش والندوات
اليت يعقدىا ادلفتشون ،أن أىم القضايا ادلطروحة يف رلال الطرق ادلعتمدة يف
تدريس التاريخ تلخص كاآليت:
 مازال بعض األساتذة يعانون صعوبات يف رلال البناء ادلنهجي للدرس إذديكن مصادفة خلط يف طرق التدريس ادلستعملة واليت يتداخل فيها اإللقاء
التقليدي باحلوار اخلجول والتنشيط ادلرتبك.
 كما تالحظ صعوبات من حيث انتقاء الوسائل التعليمية وادلعلوماتاألكثر أمهية لتوظيفها يف البناء التدرجيي للدرس.
 يستمر االرتباك ادلتعدد األشكال عند ادللخص يف اإلعدادي وكذلك عندتطبيق طريقة أخذ النقط يف الثانوي.
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تطور األهداف المسطرة في التعليمات الرسمية لتدريس التاريخ من
بداية االستقالل إلى السبعينات
المراحل

من بداية االستقالل إلى
أوائل السبعينات

المرجع :ادلذكرات الوزارية
الصادرة بالفرنسية

األهداف المسطرة
ادليزة العامة :عدم وجود أىداف مصاغة بصورة
دقيقة ومتكاملة
إعتبار درس التاريخ ثالثي الوظيفة:*درس للغة :إغناء الزصيد اللغىي
للتلميذ بتزويده بالمصطلحات
والمفاهيم1
* درس للمنهجية :تمزس التلميذ
بأساليب وطزق تنظيم المعزفة1
*درس للتاريخ :دترس التلميذ من ادلعارف
التارخيية األساسية.

ادليزة العامة :بداية صياغة أىداف خاصةفترة السبعينات
بتدريس التاريخ ضمن مواد االجتماعيات.
أىداف وطنية :تكوين ادلواطن الصاحل ...تعريف
التلميذ مبا يف وطنو وأمتو .هتيء التلميذ لتحمل
المرجع:
ادلسؤوليات.
مذكرة "برامج التاريخ
واجلغرافيا يف التعليم الثانوي" -أىداف تربوية :تدريب الذاكرة وتنمية روح
ادلالحة والنقد وادلوضوعية والتجرد والنسبة
'سنة .)5973
والقدرة على التحليل وادلقارنة واالستنتاج...
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تطور األهداف المسطرة في التعليمات الرسمية لتدريس التاريخ
ما بعد .8987

األهداف المسطرة
المراحل
ادليزة العامة :صياغة أكثر دقة وتفصيلمرحلة ما بعد 8987
ألىداف تدريس التاريخ وفق متطلبات
التدريس باألىداف .وىي موزعة كالتايل:
* أىداف عامة ذلا صلة مبادة التاريخ
* أىداف نوعية لتدريس التاريخ موزعة على
ادلستويات:
ادلعرفة – Savoir :ادلهارةSavoir- faire :الوجدانية. Savoir -être :
* أىداف مرحلية (موزعة على ادلستويات
المرجع" :الربامج وتاوجيهات ادلختلفة)
الًتبوية اخلاصة بتدريس
* أىداف إجرائية وشروط صياغتها.
االجتماعيات بادلرحلتني
(انظر ادللحق " :مقتطفات من التعليمات
اإلعدادية والثانوية" (سنة
الرمسية.)"...
.)5987

الوسائل التعليمية :دور محوري لكتاب المدرسي.
احتلت الوسائل التعليمية مكانة سلتلفة عرب مراحل تطور تدريس التاريخ
بادلدرسة ادلغربية فمن رلرد وسائل لإليضاح حتولت إىل ركن أساسي يف خلق
التواصل الًتبوي بني أطراف العملية التعليمية.
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ولعب الكتاب ادلدرسي ضمن الوسائل التعليمية الدور األكرب لتدريس
التاريخ.
ويف ىذا اجملال حرصت الوزارة منذ بداية  5975على إعداد وتوفري الكتب
ادلدرسية ادلعربة جلميع ادلستويات ومن ضمنها الكتاب التاريخ ،علما منها بأن
الكتاب ادلدرسي يعد أىم الوسائل التعليمية ،ألنو يوفر ادلادة ادلعرفية الضرورية إىل
جانب الوثائق ادلختلفة ادلرافقة للدروس.
ونظرا لقلة األساتذة ادلتخصصني يف مادة االجتماعيات يف ىذه ادلرحلة معبداية التعريب ،واضطرار الوزارة إىل تكليف عدد من غري ادلتخصصني بتدريس
ىذه ادلادة ومن ضمنها التاريخ ،إجتو منطق الوزارة إىل أن يكون الكتاب ادلدرسي
موجها لألساتذة وللتالميذ معها.
فاألستاذ جيد فيو الكتاب اجلامع للمقرر الدراسي بشكل مبوب ومرتب ديكنو
من توزيع دروسو منذ بداية السنة ،كما يوفر لو ادلادة ادلعرفية ادلفصلة اليت
تساعده على حتضري دروسو وتقدم لو عددا من الوثائق ادلتنوعة قابلة لإلستثمار
كأرضية الشًتاك التالميذ يف الدرس.
أما التلميذ فيجد يف الكتاب ادلدرسي وسيلة للتثقيف الذايت دلا يتضمنو من
معارف غزيرة ،كما ديكنو من التحضري ادلسبق واإلستعداد للدرس وادلشاركة،
ويساعده على إغناء ادللخص أو إنشائو يف ادلرحلة الثانوية.
وقد وضحت التعليمات الرمسية كيفية إستثماره من طرف كل من األستاذ
والتلميذ.
ومع هناية السبعينات دخلت الوزارة يف مسلسل جتديد الكتب ادلدرسية
لتدريس التاريخ دلواكبة ادلستجدات الًتبوية.
ودتيزت منهجية تأليف كتب مرحلة اإلعدادي عن كتب الثانوي :فاألوىل
أصبحت موجهة بالدرجة األوىل للتلميذ ،بينما ظلت الثانية موجهة لألستاذ
والتلميذ معا.
ورغم التجديد ادلستمر للكتب ادلدرسية اخلاصة بتدريس التاريخ فإن الكتب
ادلتوفرة ما تزال تطرح عدة صعوبات:
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 إفتقار خزانة ادلؤسسات ألبسط ادلصادر وادلراجع التارخيية جيعل مناألستاذ والكتاب ادلدرسي ادلصدرين األساسيني للمعرفة التارخيية ،وأحيانا يصبح
الكتاب ادلدرسي واألستاذ شيئا واحدا حينما يكون األول ادلرجع الوحيد للثاين.
 غياب منهجية دقيقة يف تأليف الكتب ادلدرسية.عدم مسايرة الكتب ادلدرسية للمستجدات الًتبوية ومنها مثال منهجيةالتدريس باألىداف ادلقررة.
 عدم إحًتام الكتب ادلدرسية احلالية دلبدأ التدرج الذي تركز عليو التعليماتالرمسية وخاصة يف رلال ادلهارات العقلية واحلركية.
لذا سجلت الساحة الًتبوية يف ىذا اجملال مطلبني أساسيني:
 وضع تصور واضح ودقيق دلنهجية تأليف كتب التاريخ ادلدرسية تراعي مبدأالتدرج يف حتقيق األىداف ادلسطرة يف سلتلف اجملاالت وخصوص يف اجلوانب
ادلهارية.
 توسيع قاعدة التأليف ادلدرسي بإشراك أكرب عدد من الفعاليات الًتبويةوإخضاع الكتب ادلدرسية للتقومي ادلسبق والتجريب.
ويف هناية ىذا اجلرد للجوانب ادلتعلقة بتدريس التاريخ يف ادلنهاج التعليمي
الغريب ديكن اإلشارة إىل التغريات اليت أدخلت على األشكال التقوديية اليت
أعطيت ذلا مهمة تكوينية وأصبحت تويل إىتماما أكرب باجلوانب ادلهارية.
ويعرف اليوم نظام اإلمتحانات سلاضا مل يستقر بعد ،الشئ الذي من شأنو أن
يؤثر على سلوكات التالميذ يف تعاملهم مع مادة التاريخ .أشري كذلك يف األخري
إىل التنسيق ادلربمج بني ادلغرب وبعض دول ادلغرب العريب يف برامج عدد من
ادلواد الدراسية ومن بينها التاريخ .وينبغي أال ينحصر التنسيق على ادلستوى
الرمسي فقط ،بل يتعني توسيعو على مستوى اجلامعات واجلمعيات واجلماعات
ادلهتمة بادلوضوع.
عمر بن بادة
مفتش التعليم الثانوي
أكادديية الدار البيضاء -آنفا ،ادلغرب.
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مقتطفات من األهداف المسطرة لتدريس التاريخ
في التعلميات الرسمية
األهداف العامة التي لها صلة بمادة التاريخ:
 تعريف ادلتعلم مبقومات بيئتو ...من أجل هتييئو لالندماج فيها ،وجعلوقادرا على العمل اجلاد لفائدة منو بالده وإشعاعها.
 مساعدة ادلتعلم على إدراك اإلرتباطات ادلتعددة بني وطنو واجملموعة العربيةواإلسالمية ،وباقي العامل هبدف توسيع أفقو...
 مساعدة ادلتعلم على إكتساب وإدراك مفهوم رلايل الزمن وادلكان عنطريق تنمية قدراتو العقلية ،ومهاراتو احلسية احلركية...
األهداف النوعية لمادة التاريخ:
 إدراك ادلتعلم مفهوم الزمن إدراكا واضحا من خالل إستيعاب للتسلسلالزمين ودتثلو دلختلف الفًتات التارخيية بأبعادىا الزمانية الشاسعة بشكل ملموس،
يساعده على اإلرتقاء إىل مستوى التجديد.
ترتيب األحداث ترتيبا سببيا بإدراك العالقة بني العناصر احملركة للتاريخ،والربط بني احلقب والفًتات التارخية مع الًتكيز على إستجالء ادلظاىر وادلراحل
والنتائج والوعي بأىم القضايا اإلنسانية ادلعاصرة.
 توعية ادلتعلم بأمهية ادلاضي يف فهم احلاضر والتطلع إىل ادلستقبل ،قصدتأىيلو حلل ادلشاكل اليت تواجهو ،وبذلك يصبح ادلاضي حاضرا وتاريخ فاعال.
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 التعامل مع اآلثار والوثائق التارخيية على اختالف أنواعها وتوظيفها لتلمسبعض القضايا والتفاعالت بقصد إغناء الرصيد ادلعريف ،وتنمية احلس التاريخ
وهتذيب التعبري اللغوي.
األهداف المرحلية لتدريس التاريخ في التعليم األساسي :
 على المستوى المعرفي:* يهدف مقرر السنة األوىل إىل إستئناس التلميذ بعلم التاريخ إنطالقا من
التاريخ القدمي :بدءا بالتعرف على بعد زمين ،وادلظاىر احلضارية يف تنوعها
واتصاذلا إعتمادا على احلضارات القددية حلوض البحر ادلتوسط الذي ينتمي إليو
وطنو ادلغرب ،ومن مث زلاولة اإلطالع على ادلاضي القدمي لبالده واجملموعة
البشرية ،فيختزن التلميذ رصيدا من ادلفاىيم وادلعارف التارخيية تغذي ذاكرتو،
ودتكنو من مسايرة فهم ادلراحل التارخيية الالحقة.
* ويف السنة الثانية يهدف الربنامج إىل إطالع التلميذ على التاريخ الوسيط
من ظهور اإلسالم وقيام إمرباطوريتو العظيمة ورلدىا احلضاري ،إىل تفككها
واحملاوالت اليت إنطلقت من بالد ادلغرب بإعادة التوحيد على يد اإلمرباطوريات
ادلغربية ،يف الوقت الذي كانت فيو أوروبا تعرف اإلضلطاط والتفكك .ويف ىذا
ادلستوى يبدأ التلميذ يف تلمس إدراك مفهوم التطور التارخيي ،أمهية احلدث
باإلىتمام بالظاىرة السببية ،وربط األحداث مبسبباهتا ونتائجها ،وترسخ ىذه
الظاىرة مع تفاعل األحداث والعوامل خالل السنتني الالحقتني ليفهم التلميذ
حركية وتطور التاريخ.
* ويف السنة الثالثة يهدف ادلقرر إىل تعريف التلميذ بتاريخ العامل احلديث بني
القرنني 56و  58ادليالديني ،والتحول الذي حدث يف هناية ىذه الفًتة باضلسار
قوة العامل اإلسالمي ،يف الوقت الذي حافظ فيو ادلغرب على كيانو وقوتو ،على
العهد السعديني والعلويني ،بينما أخذت أوروبا يف إرساء قوهتا الصاعدة ،من
عصر النهضة إىل التحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف القرن 58
ميالدي.
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* ويف السنة الرابعة يطلع الربنامج التلميذ على فًتة ادلعاصرة يف القرنني 59و
21م ،فيتعرف على اتساع اذلوة بني ما حققتو أوروبا بالثورة من تطور إقتصادي
وإجتماعي وسياسي ودخوذلا ادلرحلة اإلمربيالية ،وبني وضعية باقي دول العامل،
ومنها البلدان العربية اليت أصبحت ىدفا للعدوان واالستغالل يف الشرق والغرب.
كما يطلع على تطور القوى الكربى ،واحتدام ادلنافسة بينهما ،ودخوذلا يف
حربني عادليتني ،مث زلاوالت حترر ادلستعمرات ،وصراعها مع اإلمربيالية حىت
إستقالذلا .ويضم الربنامج رلموعة من الدروس حول احلركات التحررية يف إفريقيا
وآسيا على العلوم ،ويف ادلغرب العريب على اخلصوص.
 على المستوى الحسي الحركي:* إن صعوبة إدراك ادلاضي وادلفاىيم التارخيية بالنسبة للتلميذ السنة األوىل
يتطلب تقريبها إىل ذىنو مبختلف الوسائل إنطالقا من احملسوس يف شكل صور
ورسوم ،وادلقارنة مع الواقع ،مع إستثمار اخلريطة التارخيية دلساعدة التلميذ على
تصور األبعاد وحتديد ادلواقع ،واستعمال النصوص التارخيية البسيطة لإلستشهاد
واإلستنتاج إضافة إىل إستعمال األسلوب القصصي إلستقطاب إنتباه التلميذ
واىتمامو.
* ويف السنة الثانية يبدأ توظيف النص التارخيي للتعليل واإلستنتاج ،ويًتسخ
ذلك يف السنتني الثالثة والرابعة بتحليل النصوص وإستثمارىا يف مجع ادلعلومات
التارخيية وفهمها ،وكذلك األمر بالنسبة لرسم اخلريطة التارخيية وقراءهتا
وإستثمارىا ،والتعامل مع باقي الوثائق من صور وآثار وغريىا حيث تًتسخ
مهارات رمسها وقراءهتا وتوظيفها.
 على مستوى المواقف واالتجاهات:* يف السنة األوىل يؤسخ لدى التلميذ الشعور باإلمتداد التارخيي لوطنو
ومنطقة ادلغرب العريب وحوض البحر ادلتوسط الذي ينتمي إليو ،فيبدأ يف تلمس
ما يصل ادلاضي باحلاضر.
ويتقوى ىذا الشعور من خالل مقرر السنة الثانية مع إعتزاز التلميذ مبجد
أمتو اإلسالمية وحضارهتا وباألدوار التارخيية اليت لعبها وطنو ادلغرب يف دعم
الصرح اإلسالمي والعريب وزلاوالت توحيد البالد العربية ورد العدوان ،شلا يقوي
115

كيف يُدرس التاريخ

لدى التلميذ الشعور بوحدة الشعب العريب انطالقا من وحدة التاريخ وادلقومات
احلضارية ادلشًتكة.
ويف ادلستوى الالحقني (الثالثة والرابعة) حيث يبدأ التلميذ يف إدراك حركية
التاريخ وتعاقب ادلراحل واألحقاب بتغري الظروف والعوامل ،يؤمن بأمهية العنصر
البشري يف حركة التاريخ حيث حترر طاقاتو وتوجو للعمل واإلنتاج ،كما يزداد
إديانا مبستقبل وطنو وادلستقبل العريب مسًتشدا بتنوير ادلاضي للحاضر.
مث إن إحساس التلميذ بالتقدم السريع لعادلنا ادلعاصر ،وتفوق القوى الكربى،
وىيمنتها على باقي الشعوب ،وإتساع اذلوة بني جانبني يزيد التلميذ شعورا
بضرورة اإلسراع بتحقيق التنمية الشاملة والوحدة ادلنشودة.

المراجع:
 " -5التعليمات الرسمية لتدريس التاريخ والجغرافيا" لسنة 5973م،
منشورات وزارة الًتبيية الوطنية – الرباط.
" -2البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس االجتماعيات بالمرحلتين
اإلعدادية والثانوية" لسنة 5987م ،منشورات وزارة الًتبية الوطنية -الرباط.
 " -3 .5كراسة البرامج والتوجيهات التربوية لتدريس االجتماعيات
بالسلك الثاني من التعليم األساسي" لسنة 5991م ،منشورات وزارة
الًتبية الوطنية – الرباط.

116

