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 "املدرسية الكتب يف التنمية ملفهوم الديداكتيكي التناول"
 للسنة اجلغرافية املفهوم كتاب هلذا التالميذ ومتثالت

 أمنوذجا بكالوريا األوىل
 الجغرافيا مكانة على الوقوف إلى الدراسة هذه هدفت :الملخص
 الكتاب خالل من التنمية خطاب تمرير في مدرسية  مادة بوصفها
 ركزت حيث. بكالوريا األولى السنة مستوى الجغرافيا لمادة المدرسي

 الفكري التكوين في أساسيا ركنا بوصفها الجغرافيا أهمية على
 حتى والجماعة للفرد المعيش الواقع من تنطلق للناشئة، واالجتماعي

 اإلنسان ودور الجغرافي المجال ميكانيزمات من بينة على يكون
 مواد جانب إلى – الجغرافيا تلعبه الذي الدور خالل من فيه، كفاعل
 عملية ممارسة تصبح حتى وقيمها ةالتنمي مفهوم إدراج في – أخرى

 مجتمعية تغيرات إحداث على قادرا المتعلم جعل إلى سعيا تطبيقية،
 .محيطه في المطروحة والمشاكل للقضايا والتصدي

 الجغرافية كتاب تناول كيفية حول بالبحث الدراسة تكتف ولم     
 اتسعت بل المفهوم، هذا معالجة في المعتمدة والمعايير التنمية لمفهوم
 ملئ خالل من التنمية مفهوم بخصوص التالميذ تمثالت لتشمل
 ومعارف معلومات حول محاور تضمنت التالميذ مع ميدانية استمارة
 حضور إلى الدراسة خلصت وقد. المفهوم هذا بخصوص التالميذ
 للمستوى المدرسي للكتاب المشكلتين المجزوءتين في التنمية مفهوم

 ضمني، بشكل يكون ما غالبا الحضور هذا أن من بالرغم المذكور
 خالل من يتم التنمية مفهوم تحديد أن إلى الدراسة توصلت كما

 التالميذ ومعارف معلومات أن كما ،(كمية مقاربة) إحصائية مؤشرات
 وبناء. العلمي التخصص لمتغير تبعا متباينة المفهوم هذا بخصوص

 مفهوم ترسيخ في ودوره التعليم بأهمية منا ووعيا الدراسة، نتائج على
 أساسية اعتبرناها التوصيات بعض على بالتأكيد الدراسة انتهت التنمية

 .الناشئة لدى المفهوم هذا ترسيخ تهدف ديداكتيكية مقاربة كل في
: قسمين في انتظمت فصول وأربعة عامة مقدمة الدراسة تضمنت وقد

 خاتمة إلى إضافة ميداني، الثاني والقسم ونظري منهجي األول القسم
 .إليها التوصل تم التي الخالصات أهم تتضمن عامة وتوصيات

 – التمثالت – التنمية –الديداكتيكي التناول :المفتاحية الكلمات
 .التأهيلي الثانوي

 . المقـدمة1
 على تؤكد اإلنسانية العلوم عرفتها التي التطورات مختلف إن    

 إلبراز مقياسا بوصفه المجتمع داخل العلمية المادة وظيفة
 وسيلة بل لذاتها، هدفا العلمية المعرفة تعد لم وبالتالي أهميتها،
 في تكمن العلم مهمة لتصبح محيطه، في اإلنسان لخدمة
 بوصفها المدرسة أن شك وال. اإلنسانية الحياة نوعية تحسين
 القناة تبقى المختلفة أبعادها في للتنمية وقاطرة استراتيجية رافعة

 بشكل ويتفاعل ينخرط وجعله البشري العنصر لتأهيل األفضل
 .التنموي المشروع بناء في ويسهم محيطه في إيجابي
 في وقيمها التنمية مبادئ إدراج في أساسي التعليم دور إن     

 تطبيقية، عملية ممارسة تصبح حتى التعليمية والمقررات المناهج
 مجتمعية تغيرات إحداث على قادرا المتعلم جعل إلى سعيا

 .محيطه في المطروحة والمشاكل للقضايا والتصدي
 هذا في رائدة لجغرافيا عد يمكن التوجه هدا خالل من     

 الفكري التكوين في أساسيا ركنا أصبحت إذ المجال،
 للفرد المعيش الواقع على تركز إذ للناشئة، واالجتماعي
 الجغرافي المجال ميكانيزمات من بينة على يكون حتى والجماعة
 .إيجابي بشكل فيه وينخرط
 االجتماعي السياق هذا في المدرسية الجغرافيا اندراج إن     
 آليات في التحكم إمكانية ويتيح والمواطنة الهوية يرسخ خيار
 االنتقال يفرض الوضع وهذا. لها والتخطيط المستدامة التنمية

 مادة إلى المجالية الظواهر عن إخبارية مادة من بالجغرافيا
 .المتعلم خبرة تطوير في فعليا تسهم تكوينية



"" 
 

155 

 عن مدرسية مادة بوصفها الجغرافيا مادة ُنسائل السياق هذا في
 مضمون تحليل خالل من التنمية خطاب تمرير في دورها
 إنسانية، وعلوم آداب بكالوريا األولى للسنة المدرسي الكتاب

 خالل من المفهوم لهذا المتعلمين تمثالت على أيضا والوقوف
 .ميدانية استمارة

 الدراسة . مشكلة2
 لمفهوم المدرسية الكتب تناول كيفية حول الدراسة هذه تتمحور
 اإلجابة تحاول إذ المفهوم، هذا حول التالميذ ومعارف التنمية
 :التالية التساؤالت على

 للسنة الجغرافيا كتاب في التنمية مفهوم حضور مدى ما -
 بكالوريا؟ األولى

 في التنمية مفهوم تحديد في المعتمدة المتغيرات هي ما -
 الجغرافيا؟ لمادة المدرسي الكتاب

 التالميذ ومعارف معلومات في تباين أو اختالف هناك هل -
  التنمية؟ مفهوم بخصوص

 الدراسة فرضيات . أ
 الفرضيات من انطلقنا طرحناها، التي التساؤالت على لإلجابة
 :التالية

 للسنة الجغرافيا كتاب في كاف بشكل التنمية مفهوم يحضر -
 .بكالوريا األولى

 البعد الجغرافيا كتاب في التنمية مفهوم تحديد على يغلب -
 (.الكمي المؤشر) اإلحصائي

 التنمية مفهوم بخصوص التالميذ ومعارف معلومات تختلف -
 .العلمي التخصص حسب

 الدراسة أهمية . ب
 على موضوعا تعالج كونها في الدراسة هذه أهمية تكمن     
 تناول كيفية على الضوء تسلط إذ األهمية، من كبير جانب
 هذا حول التالميذ ومعارف التنمية، لمفهوم المدرسية الكتب

 في الدراسية المناهج تلعبه أن يمكن الذي والدور المفهوم،
 التنمية، مفهوم بخصوص ومعلومات معارف التالميذ إكساب
 .مجتمعاتهم تنمية في المشاركة على قادرين وجعلهم

 اإلجرائية التعريفات. ج
 الموضوعية، يتوخى بحث كل تالزم إجرائية خطوة المفهوم يعد 

 إلى يشير واختزاال   عمقا   أكثر تجريديا   بناء   بوصفه فالمفهوم
 ذلك على بناء   والمعنى الداللة حيث من متجاورة وأفكار حقائق
 الخطاطة ضمن سنعرضها والتي المفاهيم تأصيل األمر يقتضي
 :اآلتية

 

 1شكل 
جعله  التناول الديداكتيكي: إن اتساع مجال استخدام الديداكتيك

عرضة لكثير من الخلط والغموض، ومن التعريفات المقدمة أن 
هذا المفهوم ظهر في منتصف القرن العشرين، إذ استخدم  

، وابتداء  Art d’enseigner بمعنى فن التدريس أو فن التعليم

أصبح هذا المصطلح لصيقا بميدان التدريس  0991من سنة 
التربية من عد  دون تحديد دقيق لوظيفته. وهناك من منظري

إطارا  0990أول من اقترح عام  Hans Aebeli هانس أبلي
 La Didactique عمليا لموضوع الديداكتيك في مؤلفه

 المفاهيم المهيكلة للدراسة

 التناول الديداكتيكي التنمية التمثالت الثانوي التأهيلي
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Psychologique   إذ نظر إلى الديداكتيك بوصفه مجاال
  [1].تطبيقيا لنتائج السيكولوجية التكوينية

، فإننا ودون الخوض في التعريفات المقدمة لمفهوم الديداكتيك
اإلستراتيجية أو  نقصد بالتناول الديداكتيكي في هذه الدراسة،

الخطة المعتمدة في الكتاب المدرسي لمعالجة موضوع التنمية، 
 .والتي ترمي إلى تحقيق أهداف تعليمية

التنمية: إن محاولة تتبع نشأة مفهوم التنمية وتطوره يعود بنا إلى 
تبط هذا المفهوم بالتقسيمات نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ ار 

الثالث التي شهدها العالم آنداك والتي لعبت دورا حاسما في 
 .ظهور هذا المفهوم وتوجيهه

وقد عرف هذا المفهوم تغييرات في مدلوله، إذ عد في      
البداية بمثابة ملية تغيير في جوانب الحياة االقتصادية 

المجتمع إلى  واالجتماعية في مجتمع معين رغبة في نقل ذلك
[. وقد تطور هذا المفهوم 2] وضع اقتصادي واجتماعي أفضل

فيما بعد ليشمل مختلف المكونات التي تتداخل وتتفاعل في 
إطار مفاهيم االقتصاد، السياسة، علم االجتماع والبيئة وغيرها 

 Sustainableبظهور مفهوم التنمية المستدامة

Development ي، ثم مفهوم الذي ارتكز على البعد البيئ
التنمية البشرية الذي ارتكز على توسيع الخيارات المتاحة أمام 
الناس والتي تشمل نواحي الحياة جميعها وكل ما له نفع على 

  [3].اإلنسان بوصفه الغاية والهدف من هذه التنمية
بالرغم من كل المقاربات التي تناولت مفهوم التنمية      

يضا التطور الذي عرفته من والنقاشات التي ركزت عليها وأ
حيث المناهج والمباحث العلمية تبقى ال تخلو من أوجه القصور 
والنقد، خاصة وأن هذا المفهوم يتسم بتغييره المتواصل واستناده 
الدائم إلى تحديدات القوى االقتصادية العالمية ليظهر باستمرار 

ما قاصرا على تناول المشاكل الحقيقة، كما ستظل التنمية مفهو 
بال نموذج، فهي تؤشر على كثير من اآلليات والتدخالت لكنها 
تبقى في نفس الوقت ال تؤشر على أية وصفة جاهزة لبلوغ 
المستوى المطلوب. فلكل مجتمع تنميته المناسبة له 

مكاناته  .ولخصوصياته وا 

لذلك فتعاملنا مع هذا المفهوم سيركز أساسا على الطريقة التي 
تاب المدرسي لمادة الجغرافيا للسنة األولى قدم بها من خالل الك

 .بكالوريا
التمثالت: المفهوم الثالث في هذه الدراسة هو مفهوم التمثالت 
الذي يحيل في علم النفس االجتماعي على األفكار والمعلومات 
واآلراء والمواقف والقيم المترابطة في نسق معرفي منسجم 

 -عتمد التمثل [. وي4] ومبثوث عبر خطاب حول موضوع معين
على جهاز نفسي بشري يستمد  –باعتباره عملية ذهنية تركيبية 

معطياته من الواقع انطالقا من المعلومات التي يتلقاها الفرد من 
عدة مصادر والتي تجتمع لديه وتختزنها ذاكرته، ومن المعلومات 
التي يستقيها عن طريق العالقات التي يربطها بغيره من األفراد 

عات. ومجموع هذه المعلومات أو الخبرات تصنف أو الجما
وتنظم في شكل نسق ذهني عام ومتماسك بكيفية تسمح للفرد 
فهم العالم المحيط به مما يجعل الفرد قادرا  على التأثير فيه 

. ونقصد بالتمثالت في هذه الدراسة الصور [9] والتكيف معه
معارفهم التي يستحضرها التالميذ حول مفهوم التنمية من خالل 

 .ومعلوماتهم بخصوص هذا الموضوع
الثانوي التأهيلي: يعد هذا المفهوم من التسميات الجديدة التي 
أدخلت في النظام التعليمي المغربي مع بداية التطبيق الفعلي 
للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهي مرحلة تعليمية تمثل 

المستويات امتدادا للمرحلة الثانوية اإلعدادية. وتتكون من 
 :الثالث

 .الجذع المشترك بشعبه -
 .السنة األولى بكالوريا -
 .السنة الثانية بكالوريا -

غير أن هذه الدراسة تخص فقط مستوى السنة األولى بكالوريا 
 .شعبة آداب وعلوم إنسانية

 والدراسات السابقةاإلطار النظري . 3
يمكن اعتبار مفهوم التنمية من المفاهيم التي عرفت تداوال      

كبيرا في القرن العشرين، إذ حظيت باهتمام الباحثين والمفكرين 
على اختالف انتماءاتهم، إذ ظل هذا المفهوم يعرف تغييرا من 



"" 
 

157 

حقبة إلى أخرى وفق المقاربات التي تناولته. على هذا األساس 
تطوره، والوقوف على المؤشرات حاولنا مقاربة مفهوم التنمية و 

المعتمدة في قياس التنمية والتقسيمات الكبرى للعالم من خالل 
مؤشر التنمية البشرية، لنصل إلى موقع المغرب ضمن نماذج 

 .من التنمية البشرية في العالم
  :التنمية وتطور المفهوم

من البديهي أن نقول بأن التنمية هي الهدف الذي ترمي      
المجتمعات، حيث تعمل جاهدة لتحسين ظروف عيش إليه كل 

السكان، ليس ألن التنمية أصبحت اليوم مطلبا من مطالب 
الشعوب، ولكن ألن التنمية والطموح نحو األفضل كان من 
األمور الفطرية التي يسعى إليها الكائن البشري منذ نشأته. وكما 

نسعى  قال أريسطو " من الواضح أن الثروة ال تمثل الخير الذي
إلى تحقيقه، فهي مجرد شيء مفيد للوصول إلى شيء آخر" 
لذلك أصبح مطلب التنمية من مطالب كل المجتمعات، بل 

 .أصبح مفروضا على جميع الدول
ارتبط مفهوم التنمية في البداية بعلم االقتصاد، حيث      

استخدم للداللة على عملية إحداث مجموعة من التغيرات 
معين بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة الجذرية في مجتمع 

على التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد لكل 
أفراده بهدف زيادة قدرة المجتمع على االستجابة للحاجات 

. فالمقاربات التي تناولت [9] األساسية والمتزايدة ألعضائه
ر مفهوم التنمية في البداية كانت تعتبر اإلنسان وسيلة لتطوي

االقتصاد، وهذا التوجه يعتبر النمو االقتصادي وسيلة كافية 
لتوفير المكاسب االجتماعية ألفراد المجتمع. لينتقل مفهوم 
التنمية  إلى حقل السياسة في ستينيات القرن العشرين، حيث 
ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غير األوربية اتجاه 

ياسية بكونها عملية تغيير الديمقراطية. وتم تعريف التنمية الس
اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى إيجاد نظم تعددية 
على شاكلة النظم األوربية، تحقق النمو االقتصادي والمشاركة 

والحقا تطور مفهوم  [ ...7] االنتخابية والمنافسة السياسية
التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية فأصبح الحديث عن 

مية الثقافية والتنمية االجتماعية. إال أن إغفال المقاربة التن
االقتصادية لنقط جوهرية في حياة البشر جعل نتائجها في 
مستويات متدنية، وهو ما دفع إلى ضرورة إعادة النظر في 
المقاربات التنموية، حيث ظهر مفهوم التنمية المستدامة بإدماج 

جنة العالمية للبيئة البعد البيئي في التنمية، حيث وضعت الل
والتنمية التي ترأستها الوزيرة النرويجية السابقة برونتالند سنة 

تعريفا لمفهوم التنمية المستدامة بأنها " التنمية التي تلبي  0997
حاجات األجيال الحاضرة دون المساومة على قدرة األجيال 

  [8].المقبلة على تلبية حاجياتهم"
اإليكولوجي في التنمية، ورفع شعار ورغم إدراج البعد      

التنمية المستدامة فقد ظل هذا المفهوم قاصرا ، وهو ما أدى إلى 
ظهور مفهوم التنمية البشرية الذي ينطلق من اإلنسان وفق 
سياسات تنموية اجتماعية شاملة لجميع الميادين االقتصادية، 

رامة لكل لتحقيق الرفاهية والك السياسية، االجتماعية والثقافية...
الناس في إطار التنمية والديمقراطية وتحقيق العدالة الشاملة 
وذلك في سياق الحفاظ على العنصر الطبيعي وترشيده. وابتداء  

أصبح الحديث عن مفهوم التنمية البشرية الذي  0991من سنة 
تبناه البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة حيث تم تعريفها بأنها " 

رات المتاحة أمام الناس، ومن حيث المبدأ عملية توسيع الخيا
فإن هذه الخيارات بال حدود وتتغير بمرور الوقت. أما من حيث 
التطبيق تبين أنه على جميع مستويات التنمية تتركز الخيارات 
األساسية في ثالث هي: أن يحيى الناس حياة طويلة خالية من 

رد الالزمة العلل، وأن يكتسبوا المعرفة، وأن يحصلوا على الموا
وهذه الخيارات هي التي تتيح  لتحقيق مستوى حياة كريمة.

  [9].الفرص األخرى
يالحظ أن هذا التعريف المقدم يعطي لمفهوم التنمية      

البشرية دينامية خاصة وذلك بربطه بزيادة الخيارات المتاحة أمام 
البشر، بحيث أن هذه الخيارات غير محدودة وتتطور باستمرار. 

ن هذا التعريف يركز على جانبين: األول هو تشكيل كما أ
القدرات البشرية مثل تحسين مستوى الصحة والمعرفة والمهارات، 
والثاني هو انتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة، إما للتمتع بوقت 
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الفراغ أو في األغراض اإلنتاجية أو في الشؤون الثقافية، 
 ].01االجتماعية والسياسية...]

صبح مفهوم التنمية البشرية مفهوم واسع وشامل لقد أ     
لمختلف الجوانب والمكونات البشرية، فأصبحت التنمية كال 
متداخال ومنسجما، تكون ناجعة وفعالة عندما تتوجه في تعاطيها 
مع األسئلة المجتمعية إلى كل الفعاليات المعبرة عن اإلنسان 

والسياسية،  والمجتمع عبر النواحي االقتصادية، واالجتماعية،
 .والثقافية والبيئية

هكذا يبدو أن مفهوم التنمية البشرية يجب أن يكون مفهوما      
شموليا وديناميا يحفظ التوازن بين اكتساب القدرات البشرية 
واإلنتفاع بها، ويعمل على توسيع الخيارات الالمحدودة لإلنسان، 
 وذلك بالحرص على تطبيق هذا المفهوم في شموليته بشكل
خالق مع األخذ بعين اإلعتبار خصوصيات كل مجتمع، 
واعتماد مقاربة تشاركية في رسم الخطط والسياسات. فالتنمية إذا 
هي عملية شمولية ال تقتصر على مجموعة بشرية دون أخرى، 
نما هي تعبئة شاملة لكل عناصر المجتمع تهدف إلى تحقيق  وا 

لكرامة. وهذا الذات اإلنسانية والشعور بالوجود واإلحساس با
يتطلب اعتبار اإلنسان طرفا أساسيا في المعادلة التنموية، بل 

 .اعتباره المحرك األساسي والمستفيد الرئيسي منها
ومن هنا فإن الوعي بأبعاد التنمية البشرية ونتائجها اإليجابية 
على المجتمع يحتاج إلى تأهيل مختلف الفئات اإلجتماعية 

 .المشروع التنموي للمجتمعضمانا النخراطها الواسع في 
لقد عرف مفهوم التنمية مدا  وجزرا  بين تيارات فكرية متعددة 
حسب خلفية واعتقاد كل منها، إال أنها تلتقي في نفس الغاية 

 .وهي استهداف اإلنسان بواسطة اإلنسان
 :مؤشرات قياس التنمية

ال شك أن إيجاد إطار متكامل لقياس التقدم المجتمعي هو      
أمر في غاية األهمية لكافة الدول، حيث أن وجود هذا اإلطار 
يساعد في التعرف على جوانب القصور ومعالجتها من خالل 
البرامج والخطط التنموية الهادفة لضمان توزيع أمثل للخدمات 

ونات المجتمع. التنموية وتحسين المستوى المعيشي لكافة مك

ولعل ذلك يطرح ضرورة البحث عن مؤشرات لقياس التنمية سواء 
 .لصياغة السياسات والبرامج وتحديد األهداف أو تقييم النتائج

ونظرا للتغييرات التي عرفها مفهوم التنمية فإن المؤشرات بدورها 
 .عرفت تطورات هامة

 مؤشر الدخل الفردي: ارتبطت المؤشرات المستخدمة لقياس
التنمية ارتباطا وثيقا بالتطور الحادث في مفهوم التنمية، حيث 
كان التركيز على متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي 
اإلجمالي. وقد جرى اإلعتماد على هذا المؤشر اعتقادا من 
واضعيه أن زيادة دخل الفرد بمعدالت مرتفعة كفيل بعالج 

تجارب أظهرت أنه مشكالت الفقر وتوزيع الدخل. إال أن بعض ال
بالرغم من ارتفاع النمو االقتصادي في بعض البلدان النامية، إال 
أنها ظلت تعاني زيادة في أعداد الفقراء وبؤس أحوالهم المعيشية 
وبات واضحا أن التنمية االقتصادية ال تعني الزيادة في متوسط 

نما تستهدف القضاء على الفقر   [11].دخل الفرد فحسب وا 
فهوم التنمية البشرية تم اعتماد مؤشر تركيبي للقياس ومع بروز م

 .يسمى بدليل التنمية البشرية
  [12]:المؤشر التركيبي: ويجمع بين ثالثة مكونات أساسية، وهي

متوسط أمد الحياة( ويقاس بالعمر المتوقع عند ) طول العمر -
 .الوالدة

ءة التعليم( ويقاس بتركيب كل من نسبة معرفة القرا) المعرفة -
 .والكتابة لدى الكبار ومتوسط نسبة التمدرس

مستوى المعيشة( وتقاس بمستوى القدرة ) الدخل الفردي -
 .الشرائية استنادا  إلى نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي الداخلي

ومنذ بداية استخدام الدليل التركيبي لقياس التنمية البشرية أمكن 
عن الحاجيات أو  تحسينه باستمرار كي يصبح أكثرا  تعبيرا  

 .الخيارات المتاحة أمام الناس
على الرغم من تضمين دليل التنمية البشرية مؤشرات      

إال أن هذا المقياس هو اآلخر  .اجتماعية، اقتصادية، وديمغرافية
قدمت له انتقادات، وذلك الختزاله الشديد مما يفقده الوصول إلى 

غفاله تشخيص دقيق وفهم أمثل لمستويات الحاجيات  اإلنسانية وا 
العديد من المؤشرات المهمة المرتبطة باإلنسان كمؤشر األمن 
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واإلستقرار السياسي، ومؤشر البيئة. بل أنه حتى المؤشرات التي 
 يعتمد عليها تقرير التنمية البشرية ال تتميز بالدقة في التقدير
فمثال مؤشر أمد الحياة قد ال يعبر بالضرورة عن مدى سالمة 

لبدنية والنفسية لألفراد، كما أن استخدام الدخل الفردي الصحة ا
بوصفه عنصرا من عناصر دليل التنمية البشرية يطرح عديدا 
من المشكالت. وهو ما يتطلب تطوير مؤشرات قياس التنمية 
إليجاد إطار متكامل يربط بين مختلف المؤشرات التي تعكس 

كلية يصعب الجوانب الحياتية للمجتمع، لكون التنمية عملية 
تجزيئها أو تفعيل جانب من جوانبها بمعزل عن الجوانب 

 .األخرى
 :التقسيمات الكبرى للعالم من خالل مؤشر التنمية البشرية

على الرغم من تشابك عملية التنمية وشمولها، كان السعي دائما 
نحو استخدام مقياس واحد لتحديد مستوى ما حققه البلد من 

اس تركيبي كما أشرنا إلى ذلك سابقا. تنمية، وهو عبارة عن مقي
ووفقا لدليل التنمية البشرية تصنف الدول إلى ثالثة 

  [13]:مستويات
 .دول ذات مستوى تنمية مرتفع -
 .دول ذات مستوى تنمية متوسط -
 .دول ذات مستوى تنمية منخفض -

وتبعا لدليل التنمية البشرية يقوم برنامج األمم المتحدة      
دار تقارير سنوية عن مستوى التنمية البشرية في اإلنمائي بإص

كل بلد، ويتراوح مستوى التنمية بين صفر وواحد، حيث تعتبر 
فأكثر ذات تنمية بشرية  1,9الدول التي تحصل على قيمة 

 1,9مرتفعة، أما الدول التي يتراوح فيها مستوى التنمية بين 
  تصنف ضمن الئحة البلدان ذات تنمية متوسطة، في 1,9و

الدول ذات تنمية منخفضة تلك التي تحرز على أقل من حين 
1,9. 

وتأتي هذه التقارير في جزأين: الدراسات والجداول، حيت 
تخصص الدراسات في كل سنة لقضية أساسية من التنمية 

 .البشرية
المغرب وتقارير التنمية البشرية: تلعب التقارير المتتالية التي 
يصدرها البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة حول التنمية البشرية 
دور أساسي في تنبيه مختلف الدول إلى أوضاعها اإلقتصادية، 
االجتماعية، السياسية والثقافية. ولعل هذه التقارير تتيح الفرصة 

مع لإلطالع عليها والتعرف على الخطط لمختلف مكونات المجت
فما  والسياسات المتبعة في القطاعات الحيوية التي تهم مصيرها.

هو موقع المغرب في مسلسل التنمية البشرية حسب تقارير 
  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة؟

دأبت األمم المتحدة منذ تسعينيات القرن العشرين إلى      
رية حول التنمية في العالم. ومنذ بداية إصدار تقارير دولية ودو 

القرن الواحد والعشرين بدأت تعمل على إصدار تقارير جهوية 
بآسيا وبأمريكا الالتينية وأيضا بالمنطقة العربية، وأطلقت على 

  [13]:هذه األخيرة تقارير التنمية اإلنسانية العربية
لقد أصبحت مختلف الدول والشعوب تتحدث عن التنمية      

البشرية بأبعادها الشاملة، والمغرب بدوره في سياق التحوالت 
التي تحيط به أعلن انخراطه في التنمية البشرية الشاملة. إذا 
أخدنا الترتيب العالمي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي فإن 
وضعية التنمية البشرية بالمغرب توضح ضعف السياسة المتخذة 

ت، بحيث أن الرتب المتتالية وعدم نجاعتها في مختلف القطاعا
التي يحتلها بين الدول المعنية بهذا الترتيب والتي تتراوح في 

  [15].031و 024السنوات األخيرة  ما بين الرتبة 
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 1جدول 
 موقع المغرب في التنمية البشرية ضمن نماذج من الدول العربية

 2002الترتيب سنة  2002الترتيب سنة  البلد
 قطر

 اإلمارات العربية المتحدة
 البحرين

 المملكة العربية السعودية
 لبنان
 تونس

 األراضي الفلسطينية المحتلة
 الجزائر

 مصر 
 المغرب 
 السودان 

 موريتانيا

41 
40 
43 
77 
90 
99 
012 
013 
009 
024 
040 
092 

39 
39 
40 
90 
99 
90 
019 
014 
002 
029 
047 
037 

 5002و  5002تقريري التنمية البشرية لسنوات  المصدر:

إن المتمعن في مراتب المغرب ضمن الئحة الدول العربية      
في مسلسل التنمية البشرية يستشف أن استراتيجية الدولة في 
مجال التنمية الزالت متخلفة. فهذه الرتب القائمة على احتساب 

وطول العمر لدى الساكنة ومستوى المعيشة لدى نسبة األمية 
األفراد تكشف عن النقص الحاصل في الخدمات االجتماعية 

 .األساسية التي عي ضرورية للحياة وللعيش الكريمين
 . الطريقة واالجراءات4

 دراسةأ. أدوات ال
يشكل الحديث عن أدوات البحث الميداني خطوة إجرائية      

لمي بالنظر لما تحمله من إضافات مهمة يستوجبها كل بحث ع
ويستمد استعمال األدوات  عل مستوى قياس مختلف الظواهر.

شكاليته، ثم باالرتباط مع حجم  مرجعيته من طبيعة الموضوع وا 
 .العينة

على هذا األساس تم توظيف أدوات مختلفة لجمع المعطيات 
 :الميدانية، من ضمنها

يات ذات الصلة االستمارة: قمنا بتوظيفها لجمع المعط -
بالخصائص العامة للمبحوثين )أفراد العينة(، إضافة إلى 
معلومات ومعارف التالميذ حول مفهوم التنمية وعالقته ببعض 

 .المفاهيم األخرى

وقد قمنا بتجريبها من خالل اختبار مدى قابلية استيعاب      
مضامين أسئلتها من طرف المستهدفين، وذلك بتقديمها إلى 

تلميذا بثانوية محمد السادس التأهيلية  09ة من عينة مكون
بمدينة أولماس، وهو ما أتاح لنا إعادة النظر في بعض األسئلة 
عادة صياغة بعضها اآلخر كما تم حذف بعض األسئلة التي  وا 

 .اتضح لنا عدم أهميتها
في بحث كهذا قمنا بإغناء  األداةومراعاة ألهمية التنوع      

بتقنية تحليل مضمون بعض الدروس من الكتاب  اإلستمارة
المدرسي للسنة األولى بكلوريا، وذلك لمعرفة مدى حضور مفهوم 
التنمية في البرامج التعليمية للثانوي التأهيلي. باإلضافة إلى ذلك 
تم توظيف مختلف المعطيات المرتبطة بالموضوع واإلستعانة 

 .سبكل ما من شأنه إغناء جوانب الموضوع المدرو 
 منهج الدراسة  . ب
تتميز الظواهر االجتماعية والتربوية بطابعها المعقد، وهو ما    

يملي على الباحث اختيار األدوات التي تتالءم وطبيعة الموضوع 
المدروس. ومادام اختيار المنهج مرتبط بفرضيات البحث 
وبطبيعة الموضوع وحجم العينة المعتمدة تم التركيز على المنهج 

 .التحليليالوصفي 
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 ج. عينة الدراسة
أما بالنسبة للعينة فقد تم اعتماد عينة عشوائية بسيطة      

في المائة من  91تتكون من تسعين تلميذا، وهو ما يمثل 
المجموع اإلحصائي )المستوى المدروس( على الرغم من تجانس 

 .مجتمع الدراسة من حيث الخصائص العامة

 النتائج ومناقشتها. 2
 :األول: تفسير الفرضية األولى والثانية ومناقشتهماالمحور 

للتحقق من الفرضية األولى والثانية تم اختيار مجموعة من 
الوثائق في الكتاب المدرسي المذكور آنفا لتحليل مضمونها كما 

 :هو مبين في الجدول
 2جدول 

 الوثائق المعتمدة في المتن
 المجموع المجزوءة الثانية المجزوءة األولى المجزوءة
   المحور الثاني المحور األول 

 5 1 2 2 النصوص
 7 2 3 2 الصور

 4 1 0 3 الجداول اإلحصائية
 1 0 0 1 الخرائط 
 2 1 0 1 المبيانات
 19 5 5 9 المجموع

وظفت في الوحدات المختارة مجموعة من الدعامات الديداكتيكية 
من جداول، صور، رسوم بيانية، خرائط، وصور فوتوغرافية... 

 .لتقريب المتعلم من مفهوم التنمية
فالنظرة األولى إلى مضمون الوثائق التي تم تحليلها يكشف      

يتم الحضور القوي لمفهوم التنمية، بالرغم من أن هذا الحضور 
أحيانا من خالل مؤشرات ال توحي بشكل صريح إلى هذا 
المفهوم. لكن التمعن في مضمون بعضها قد يكشف عن 
تضمينه لنوع من العالقة بين بعض المؤشرات كالعالقة بين 
الضغط السكاني والضغط على الموارد الطبيعية. وقد يكون لهذه 

رد اإلشارة  داللة، حيث يمكن أن يؤدي الضغط على الموا
الطبيعية وقلتها إضافة إلى التزايد الهائل في عدد السكان إلى 

 .إعاقة مسيرة التنمية
كما يتم الربط أيضا في بعض الوثائق بين االختالالت      

االجتماعية والتحوالت االقتصادية من خالل مؤشرات تضخم 
البطالة، انتشار األمية، اتساع دائرة الفقر والتهميش االجتماعي. 

اإلشارة في بعض الوحدات إلى البعد المجالي في التنمية، وتتم 
فتوظيف عبارة غياب التكافل في األرياف والمدن يؤشر على 
االهتمام بالبعد المجالي في رصد االختالالت والمعيقات التي 
تحول دون تحقيق التنمية، وهو ما بدا واضحا من خالل األلفاظ 

ا ذكر من تفاوت في والعبارات الواردة في الوثائق، خاصة م
التنمية بين مكونات المجال المغربي نتيجة التحوالت التي بدأ 

 .يعرفها
إن تقريب المتعلم من مفهوم التنمية يتم تارة من خالل      

توظيف مؤشرات ومفاهيم إحصائية كمؤشر أمد الحياة، الدخل 
الفردي، التمدرس...، وتارة أخرى من خالل مفاهيم كيفية 

كما يتم ذلك من خالل التطرق إلى  ا بدقة.يصعب تحديده
مفهوم التنمية والمؤشرات المرتبطة به، أو من خالل اإلشارة إلى 
نقيض تلك المؤشرات للتدليل على غياب التنمية، أي أن المفهوم 

 يحدد بضده أحيانا.
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 3شكل 

قادنا تحليل مضمون الكتاب المدرسي للسنة األولى بكالوريا      
إلى استقصاء مدى حضور مفهوم التنمية بين ثناياه والكشف 
عن العالقة الترابطية بين متغيرات عدة ساهمت في تشكيل بنية 
مؤشراتية توظف لتقريب المتعلم من المفهوم المحوري "التنمية"، 

لمجزوءتين المشكلتين للكتاب حيث يحضر هذا المفهوم طيلة ا
المدرسي، إال أن هذا الحضور غالبا ما يكون بشكل ضمني. 
وهذا يقودنا إلى تأكيد الفرضية التي أشرنا إليها في البداية 

وأيضا  بخصوص حضور مفهوم التنمية في الكتاب المدرسي،

حيث استعملت  غلبة الطابع المؤشراتي في مقاربة هذا المفهوم.
ألحيان مؤشرات كمية من قبيل الدخل، نسبة في كثير من ا

البطالة، نسبة األمية، نسبة التمدرس، التغطية الصحية... وذلك 
لتقريب المتعلم من هذا المفهوم، وفي أحيان أخرى تتم اإلشارة 
إلى الجوانب الكيفية كالتكافل والتضامن المجالي، التهميش 

وص غلبة االجتماعي،... وهو ما يؤكد الفرضية الثانية بخص
 .الجانب اإلحصائي في تقديم مفهوم التنمية

 غير أن حضور مفهوم التنمية في الكتاب المدرسي لم يكن خاليا 

 التنمية

القضاء على 
 الفقر

القضاء على 
 البطالة

القضاء على 
 التهميش

تكريس 
التكافل 

والتضامن 
 اإلجتماعي

القضاء على 
 األمية

ضعف 
 التنمية

غياب التكافل 
 والتضامن

 ارتفاع البطالة

 ارتفاع نسبة الفقر ارتفاع األمية

سيادة التهميش 
 االجتماعي
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 :من بعض النقائص، والتي يمكن اإلشارة إليها تباعا
 .غياب الجانب الثقافي في استحضار مفهوم التنمية -
ية، غياب البعد السياسي في كل مقاربة لمفهوم التنمية البشر  -

على الرغم من األهمية الكبرى التي يضطلع بها هذا العامل في 
تحديد مؤشرات التنمية، فلم يقع أن تمت اإلشارة إلى المشاركة 

 .السياسية أو شيئا  من هذا القبيل
من الناحية الديداكتيكية تم توظيف جل الوسائل والدعامات  -

الممكنة من خرائط، صور، جداول، نصوص، مبيانات 
 .طاتوخطا

على الرغم من الكم والتنوع الملحوظ على مستوى الدعامات،  -
 .فلم يكن ذلك كافيا لتسهيل عملية التحديد المفاهيمي

المكثف لبعض المؤشرات إلى  كثيرا ما يؤدي اإلستعمال -
إضفاء الغموض على مفهوم التنمية، حيث يتم توظيف بعض 
المفاهيم التي تحتاج إلى تحديد دقيق كما هو الحال بالنسبة 

  ...لمفاهيم الهشاشة، الفقر، التكافل
 :المحور الثاني: تفسير الفرضية الثالثة ومناقشتها

باختالف وتباين للتحقق من الفرضية الثالثة المتعلقة      
معلومات التالميذ ومعارفهم بخصوص مفهوم التنمية تبعا 
للتخصص العلمي، من خالل الصور التي يستحضرها التالميذ 
والتي تساهم في بناء تمثالتهم بخصوص هذا الموضوع، فقد 

 92قادنا تحليل نتائج االستمارة إلى تأكيد الفرضية، حيث أن 
تماها لمادة الجغرافيا، وهو ما في المئة من التالميذ يولون اه

يؤكد المكانة التي أصبحت تحتلها مادة الجغرافيا بالنسبة 
للتالميذ، إال أن هذا االهتمام ال تمثل فيه المواضيع المرتبطة 

في المائة، وربما هذا راجع إلى الطريقة التي  23,9بالتنمية إال 
عابها، تعالج بها هذه المواضيع والتي قد تؤدي إلى صعوبة استي

كما تبين من خالل نتائج االستمارة أن نسبة كبيرة من التالميذ 
في المائة تستحضر مفهوم التنمية  94,0تصل إلى حوالي 

ضمن معارفها. إال أن ربط مدى معرفة التالميذ لهذا المفهوم 
بمتغير التخصص العلمي يظهر أن النسبة الكبيرة من التالميذ 

من معارفهم هم من الشعب الذين يستحضرون هذا المفهوم ض
 .في المئة 93العلمية بما نسبته 

نخلص من خالل تحليل نتائج االستمارة إلى أنها تنسجم       
عموما مع الفرضية الثالثة، والتي مفادها اختالف وتباين 
معلومات ومعارف التالميذ بخصوص مفهوم التنمية تبعا لمتغير 

نية التربوية للمؤسسة التخصص العلمي، بالرغم من أن طبيعة الب
التعليمية التي اشتغلنا عليها جعلت العينة المدروسة يغلب عليها 

 .تالميذ الشعبة العلمية
 توصيات. ال6

حاولنا من خالل هذه الدراسة إثارة واحدة من القضايا       
الكبرى التي تسعى إليها كل المجتمعات وهي قضية التنمية. 

الحديث عن التعليم نظرا  للعالقة فالحديث عن التنمية يستدعي 
 .الوثيقة بينهما، حيث يعمالن معا  من أجل اإلنسان

إن وظيفة المدرسة يميزها موضوعها الذي هو اإلنسان، حيث 
تحضنه في أكثر مراحل حياته، وتميزها أدواتها ووسائلها وهي 
المعارف والقيم، وأهدافها التي هي تكوين اإلنسان من حيث هو 

وحامل لقيم ومبادئ. وقد تمت معالجة هذا  عارف وعامل
   :الموضوع في قسمين، وخلصت الدراسة إلى ما يلي

 .غياب الجانب الثقافي في استحضار مفهوم التنمية -
غياب البعد السياسي في كل مقاربة لمفهوم التنمية البشرية،  -

على الرغم من األهمية الكبرى التي يضطلع بها هذا العامل في 
مؤشرات التنمية، فلم يقع أن تمت اإلشارة إلى المشاركة تحديد 

 .السياسية أو شيئا  من هذا القبيل
من الناحية الديداكتيكية تم توظيف جل الوسائل والدعامات  -

الممكنة من خرائط، صور، جداول، نصوص، مبيانات 
 .وخطاطات

على الرغم من الكم والتنوع الملحوظ على مستوى الدعامات،  -
 .ن ذلك كافيا لتسهيل عملية التحديد المفاهيميفلم يك

كثيرا ما يؤدي اإلستعمال المكثف لبعض المؤشرات إلى إضفاء 
الغموض على مفهوم التنمية، حيث يتم توظيف بعض المفاهيم 
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األخرى التي تحتاج إلى تحديد دقيق كما هو الحال بالنسبة 
  ..لمفاهيم الهشاشة، الفقر، وغيرها

هذه الدراسة ووعيا منا بأهمية التعليم وعالقته وبناء على نتائج 
الوثيقة بالتنمية والدور الذي يمكن أن يلعبه ترسيخ مفهوم التنمية 
كأساس ومدخل للمشاركة في تنمية المجتمع يمكن اإلشارة إلى 
بعض االقتراحات والتوصيات التي نراها أساسية في كل مقاربة 

ية عند الناشئة، ديداكتيكية تهدف إلى ترسيخ مفهوم التنم
وخصوصا بالنسبة لتالميذ الثانوي التأهيلي، وفيما يلي بعض 

 :النقاط األساسية
 .تعزيز دور البرامج التربوية في توجيه الخطاب التنموي •
إعادة تنظيم الوحدات التعليمية التي تتناول موضوعات التنمية  •

ن تعلم بما يتناسب والبعد الوظيفي للتعلم، بمعنى تمكن المتعلم م
 .هذا المفهوم وربطه بمحيطه الخارجي

إدراج البعد السياسي في أي مقاربة لموضوع التنمية، واإلشارة  •
إلى مدى أهمية المشاركة السياسية في عملية التنمية وأيضا 

 .الجوانب الحقوقية في مقاربة هذا الموضوع
خلق جسور بين مختلف المواد التي من شأنها اإلسهام في  •

 .تعلم معارف ومعلومات حول الموضوعكسب الم
إنشاء أندية تربوية داخل فضاء المؤسسات التعليمية تحت  •

إشراف أساتذة مادة التاريخ والجغرافيا، تهتم بالجوانب التنموية 
المحلية واطالع التالميذ على المشاريع التنموية المختلفة 

 .بمحيطهم
التعليمية الخاصة تبني مقاربة تشاركية في إنجاز الوحدات  •

 .بموضوعات التنمية
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ABSTRACT_  this study aimed at shedding light on the importance of geography as a school subject in 

delivering the discourse of development through the textbook of the first year baccalaureate. Hence, it 

focused on the importance of geography as a fundamental basis in the mental and social formation of the 

younger generation, starting from real life situations of the individual and the group so that they can be put 

in the picture with regards to the mechanisms of the geographical area and the role of the human being as an 

actor in it; this is through the role played by geography –along with other subjects- in incorporating the 

concept of development and its values so that it becomes an applied practical attitude. This should be done 

with a view to making the learner able to introduce social changes and to face the problems and issues 

present in his / her surroundings. 

     The study didn’t just seek to look for the way in which the geography textbook tackles the concept of 

development and the criteria implemented in dealing with such a concept. It was rather more comprehensive, 

involving students’ knowledge regarding the concept of development by filling a field questionnaire. The 

latter included sections about students’ knowledge concerning this concept. The study revealed that the 

concept of development was present in the two problematic units of the course book of the aforementioned 

level. However, this presence is often just implicit. The study also showed that defining the concept of 

development is accomplished through certain statistic indexes (quantitative approach). As for students 

background knowledge about this concept, they appeared to vary according to the variables of gender and 

scholarly specialty. Based on the results of this study and being aware of the importance of education and its 

role in establishing the concept of development, the study, of course, came up with some recommendations 

and suggestions that we consider essential in any didactic approach aiming to establish this concept amongst 

the younger generation. 

Keywords: Didactic tackling (handling), Conceptions,  Development. 




