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املدرسة املغربية بني احملافظة واالنفتاح على اسرتاتيجيات
تعليم وتعلم مفاهيم الرتبية املالية "مادة اللغة العربية
أمنوذجا"
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن الطابع المحافظ

التربوية التي أفردت لتعميميا وتعمميا في الوطن العربي محدودة

لممناىج والبرامج والكتب المدرسية المغربية المركزة عمى المعارف

جداً ،وىو ما يطرح سؤاالً ممحاً حول طبيعة النقل الديداكتيكي

والقيم دونما انفتاح عمى استراتيجيات تعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية

لمفاىيم التربية المالية من المعرفة العالمية إلى المعرفة

الواردة عرضاً ودونما قصد في كتب المغة العربية المقررة في المرحمة

المدرسية ،وواقع المحافظة أو االنفتاح عمييا في المدرسة

االبتدائية ،واقتراح خطة منيجية ىادفة لتدريسيا من خبلل االستفادة

المغربية.

من الدراسات الحديثة الميتمة باستراتيجيات تعميم وتعمم مفاىيم التربية
المالية .وقد استيمت ىذه الدراسة بمدخل منيجي محدد ألىداف

 .2مشكمة الدراسة

الدراسة وحدودىا ،واشكاليتيا وتساؤالتيا ،ومفاىيميا ،والدراسات السابقة

لقد شكل السؤال السابق أول دافع الختيار ىذا الموضوع،

في الموضوع ،ومجتمع وعينة الدراسة وأدواتيا المنيجية ،ثم أعقب ذلك

وازدادت رغبة الباحث في دراستو حين الحظ من خبلل فحص

تحميل مضمون " الميثاق الوطني لمتربية والتكوين" و" الكتاب األبيض

أولي لممناىج والكتب المدرسية المغربية ،شبو الغياب لتوظيف

الخاص بالبرامج والمناىج الدراسية" وكتب المغة العربية المدرسية في

مفاىيم التربية المالية في جميع المراحل التعميمية ،إال ما جاء

التعميم االبتدائي بيدف إبراز طغيان الطابع المحافظ عمى ىذه الوثائق

عرضاً في المواد الحاممة ليا مثل :الرياضيات والتربية اإلسبلمية

التربوية الرسمية قميمة االنفتاح عمى استراتيجيات تعميم وتعمم مفاىيم

والمغات الحية.

التربية المالية .وختمت الدراسة بعرض النتائج ومناقشتيا ثم تقديم

وغذى اختيار الباحث ليذا الموضوع وجود إشارات في

مشروع بطاقة تقنية ضابطة لمراحل وخطوات وأنشطة تعميم وتعمم

"الميثاق الوطني لمتربية والتكوين " و"الكتاب األبيض الخاص

مفاىيم التربية المالية في المدرسة االبتدائية المغربية.

بالمناىج التربوية " ،وندرة حضورىا وترجمتيا إلى أنشطة تعميمية

الكممات المفتاحية :تعميم ،تعمم ،مفاىيم التربية المالية.

تعممية في الكتب المدرسية.

 .1المقدمة
تولي المنظومات التربوية الحديثة أىمية بالغة لمتربية

من ىنا فقد أثار شبو الغياب لمفاىيم التربية المالية في المناىج

المالية ،وال يممك دارس المناىج والبرامج التعميمية الغربية إال

التربوية الرسمية والبرامج والكتب المدرسية رغم أىميتيا القصوى

اإلقرار بعمق ىذه التربية ودقة مفاىيميا وأصالة نظرياتيا ،ولعل

في حياة المتعمم اآلنية والمستقبمية السؤال الرئيس التالي:

ىذا الغنى ىو السبب وراء إقبال الكثير من الباحثين المحدثين

أ .أسئمة الدراسة

وأصحاب القرار التربوي عمى تبنييا رسمي ًا في المقررات والبرامج

• ما مدى انفتاح المناىج والبرامج والكتب المدرسية المقررة -

الدراسية.

عمى المستويين النظري والتطبيقي  -عمى التربية المالية
واستراتيجيات تعميم وتعمم مفاىيميا؟ وقد انبثق من السؤال

وعمى الرغم من ىذا االىتمام المتزايد بالتربية المالية

الرئيس مجموع األسئمة التالية:

تأصيبلً وتحميبلً وتطوي اًر وتجديداً وتدريساً وتقويماً ،فإن الدراسات
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• ما مدى حضور مفاىيم التربية المالية في المناىج والبرامج

د .محددات الدراسة

والكتب المدرسية في المرحمة االبتدائية بصفة عامة ،ومادة المغة

انطبلقاً من أىداف الدراسة وحدودىا واشكاليتيا وتساؤالتيا

العربية بصفة خاصة؟

حصر الباحث موضوع الدراسة في الحدود التالية:

• ما مدى محافظة أو انفتاح المدرسة المغربية عمى استراتيجيات

• اختيار المرحمة االبتدائية أنموذجا لرصد مدى إقبال المناىج

تعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية؟

والبرامج والمقررات الدراسية عمى تعميم وتعمم مفاىيم التربية

• ـما ىي الخطة المنيجية المقترحة من قبل الباحث النفتاح

المالية.

المناىج والبرامج والكتب المدرسية الخاصة بمادة المغة العربية

• حصر تحميل المضمون في التوجييات التربوية الخاصة بمادة

أنموذجاً في المرحمة االبتدائية المغربية عمى االستراتيجيات

المغة العربية في التعميم االبتدائي ،والكتب المدرسية التي

الحديثة لتعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية؟

تضمنت بعض اإلشارات إلى مفاىيم التربية المالية.

ب .أهداف الدراسة

ه .مصطمحات الدراسة
 -تعميم وتعمم:

يسعى الباحث من مقاربة ىذا الموضوع إلى تحقيق
األىداف التالية:

 -التعريف المغوي:

• الوقوف عمى مدى محافظة أو انفتاح المدرسة االبتدائية

جاء في "المعجم الوسيط":

المغربية عمى استراتيجيات تعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية.

" -العمم إدراك الشيء بحقيقتو.

• تحديد مدى وجود منيجية دقيقة لتعميم وتعمم مفاىيم التربية

 -عمم فبلن الشيء تعميما :جعمو يتعمم.

المالية في المدرسة االبتدائية من خبلل أنموذج " المغة العربية".

 -تعمم األمر أتقنو وعرفو" [.[1

• اقتراح خطة منيجية لتدريس مفاىيم التربية المالية من خبلل

أما "قاموس روبير" فقد حدد فعل تعميم  Enseignerكالتالي:

االستفادة من الدراسات التربوية الحديثة الميتمة باستراتيجيات

 -تعريف مصحوب بإرشاد.

تعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية.

 -نقل بعض المعارف إلى تمميذ بطريقة تجعمو يفيميا

ج .أهمية الدراسة

ويستوعبيا.
 -تثقيف" [.[2

تكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا تسعى إلى:
• التعريف بالمقاربة المفاىيمية وكيفية االستفادة منيا في دروس

أما مفيوم تعمم  Apprentissageفيعني:

التربية المالية.

 -تعميم مينة يدوية أو تقنية :مجموع أنشطة المتعمم.

• استجبلء الطابع المحافظ لممناىج والبرامج والكتب المدرسية

 -تغير مستمر لسموك ذات إنسانية أو حيوانية بفضل تجارب

المركزة عمى المعارف والقيم دونما انفتاح عمى استراتيجيات تعميم

متكررة " [.[3

وتعمم مفاىيم التربية المالية في المواد الحاممة ليا عرضاً ودونما

 -التعريف االصطبلحي:

قصد ،وأنموذج ذلك المغة العربية في التعميم االبتدائي.

يميز فرانسوا رينال وآالن ريونيو بين التعميم والتعمم ،فالتعميم

• اقتراح خطة منيجية يوظفيا أستاذ المغة العربية وغيره في

) (Enseignerيعني :تنظيم وضعيات التعمم ،واقتراح عدد من

تدريس مفاىيم التربية المالية في المرحمة االبتدائية ،والمتعمم في

الوضعيات عمى المتعمم تسعى إلى إثارة تعمم ىادف" .أما التعمم
) (Apprentissageفبل يمكن حصره في النضج الجسمي.

تنظيم معارفو في شبكات مفيومية تيسر عميو عممية التعمم

فالتعمم ىو تغيير السموك" [.[3

والتذكر.
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 -التعريف اإلجرائي:

أو أكثر ،وىو تجريد ذىني لمعطيات الواقع تجعميا قابمة

التعميم والتعمم عممية تفاعمية واعية معقمنة ذات أىداف واضحة

لئلدراك ،ويمكن التعبير عنيا ،وتحويميا إلى معارف قابمة لمتعميم

ومعمنة يسعى من خبلليا المدرس إلى إكساب المتعمم مجموعة

والتعمم.

من المعارف والخبرات والميارات والقيم وفق استراتيجيات

 -التعريف اإلجرائي العام لمفاىيم التربية المالية:

وطرائق مبلئمة وعدة ديداكتيكية مناسبة ،من خبلل أنشطة ىادفة

يقصد الباحث بتعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية في

لتنمية الكفايات والميارات والقيم المنشودة ،وجعمو قاد اًر عمى

المدرسة

والقيم

التصرف في وضعيات مالية معقدة وجديدة.

واالتجاىات ومختمف اإلجراءات والتقنيات والمحتويات واألنشطة

 -مفاىيم:

والعدة الديداكتيكية المتعمقة بتعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية في

 -التعريف المغوي:

المدرسة االبتدائية المغربية انطبلقا من الوثائق الرسمية وانتياء

المفيوم اسم مفعول جذره "فيم" ،وقد حدده ابن منظور في" :

بالممارسة الصفية ،سعيا إلى تجديد التربية المالية وتطوير

فيم :الفيم معرفتك الشيء بالقمب ،فيمو فيما وفيما وفيامة:

مفاىيميا ووظائفيا ،بناء عمى إجراءات ديداكتيكية حديثة تيدف

عممو ...وفيمت الشيء عقمتو وعرفتو" [.[4

إلى إقدار متعمم المرحمة االبتدائية عمى تعمم مفاىيم التربية

وقد حصر" المعجم الوسيط" الفيم في "حسن تصور المعنى،

المالية من خبلل بنائيا.

وجودة استعداد الذىن لبلستنباط ،والمفيوم :مجموع الصفات

االبتدائية

المغربية:

الكفايات

واألىداف

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة
ليس الغاية من الدراسات السابقة تعقب البحوث والدراسات

الموضحة لمعنى كمي" [.[1
أما قاموس روبير فحدده كما يمي" :المفيوم  Conceptتمثل

بالتحميل والنقد ،بقدر ما يستيدف الباحث من خبلل ىذه الخطوة

ذىني عام ومجرد لشيء ما" [.[2

تسميط الضوء عمييا من أجل إبراز نقط التقاطع بينيا ،وبين

 -التعريف االصطبلحي:

موضوع الدراسة بالشكل الذي يمنحيا إمكانية توسيع زوايا النظر

ويعرف فرانسوا رينال وآالن ريونيو المفيوم بكونو "فكرة عامة

وتحقيق التراكم والتطوير.

ومجردة تخص صنفا من األشياء التي ليا خصائص مشتركة،

فاالىتمام بالمقاربات المفاىيمية أو مدخل التدريس بالمفاىيم

وىي تساعد عمى تنظيم المعارف "[ ]3وقد مي از بين نوعين من

في حقل العموم استثمر بغ ازرة ،لكن توظيف ىذا المدخل

المفاىيم:

المفاىيمي في التربيات األساسية ،كالتربية عمى المواطنة،

• المفيوم الممموس وىو مفيوم تكون فيو التمثبلت القابلة ألن

والتربية عمى حقوق اإلنسان ،والتربية البيئية والسكانية والتربية

تممس ،مثل (كمب ،سيارة ،حذاء).

الطرقية والتربية المالية يعتبر منظو ار جديدا في التدريسية ،لذا

• المفيوم المجرد وىو قاعدة تسمح بتصنيف األشياء واألحداث

خصص الباحث ىذه الخطوة لرصد وتتبع ودراسة ما أمكنو

مثل :االستقبلل وىو وضعية شخص أو جماعة ال تخضع

الوصول إليو من بحوث ودراسات جامعية ومؤسسية ذات صمة

لسمطة" [.[3

قريبة بموضوع الدراسة ،ومن بين ىذه الدراسات دراسة فوكس

 -التعريف اإلجرائي:

وزمبلئو [ ]5التي حاولت تحديد النتائج السمبية التي قد تكون

بناء عمى التعريفات المغوية واالصطبلحية وطبيعة الموضوع

نتيجة لسوء اإلدارة المالية وانخفاض مستويات محو األمية

يمكن تعريف المفيوم إجرائياً كاآلتي :المفيوم تمثيل رمزي

المالية بين األمريكيين ،حيث وفرت الدراسة لمحة عامة عن

لمجموعة من األشياء المجردة أو المحسوسة المشتركة في صفة

مجموعة واسعة من البرامج التي تيدف إلى تحسين محو األمية
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المالية لطمبة المدارس في أمريكا ،وكذلك وفرت لمحة موجزة من

شمال غزة .وتكونت عينة الدراسة من  80طالبة تم اختيارىا

األدلة الحالية عمى فعالية برامج التربية المالية .ودعت الدراسة

بطريقة عشوائية من مجموع الشعب الدراسية لمصف السادس

العتماد إطار شامل أو نيج لتقييم التربية المالية الراىنة،

األساسي في مدرسة عوني الحرثاني ،في شمال غزة ،وقد تم

والتخطط لتدريس التربية المالية ،وتسميط الضوء عمى بعض

توزيعيا إلى مجموعتين ،األولى تجريبية والثانية ضابطة بمعدل

التحديات الرئيسية .ووصف نيج خمسة مستويات لتقييم البرنامج

 40طالبة لكل مجموعة .وقد استخدمت الباحثة المنيج

والخطوط العريضة لتوفير إطار عام لتوجيو تقييم التربية المالية

التجريبي ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة دليل المعمم

في مؤسسات التربية والتعميم.

(الخطط الصفية)؛ وكتاب الطالب (لغتنا العربية لمصف السادس

وفي نفس اإلطار ىدفت دراسة وال ستاد وزمبلؤه [ ]6إلى

األساسي)؛ واختبار اكتساب مفاىيم النحو .وخمصت ىذه الدراسة

التحقيق في اآلثار المترتبة عمى برنامج التربية المالية عمى

إلى أن حجم تأثير نموذج جانييو عمى كل ميارة لدى طالبات

معرفة طبلب المدارس الثانوية بمفيوم التمويل الشخصي.

المجموعة التجريبية كان كبي اًر ،مما يعني أن لمنموذج أثر كبير

وأشارت المقارنة بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي الذي تكون

عمى تحسين جميع الميارات لدى طالبات الصف السادس

من ثبلثين فقرة إلى صحة وموثوقية مناىج تمويل المستقبل،

األساسي .كما وأشارت النتائج إلى أن دقة بناء نموذج جانييو

وزيادة المعرفة المالية عبر العديد من المفاىيم .وأشارت النتائج

في أىدافو ومحتوياتو وأنشطتو وأساليب تدريسو وتدريباتو

إلى ارتفاع درجات الطبلب بغض النظر عن المسار الذي

ساىمت في تحسين جميع الميارات لدى طالبات الصف

استخدم المنياج فيو ،وبغض النظر عن خصائص الطالب .كما

السادس األساسي .وأن األنشطة المتنوعة والمتدرجة والمتسمسمة

وأشارت النتائج إلى أن التربية المالية يمكن أن تؤثر بشكل

زادت من دافعية الطالبات لممشاركة في تحسين مياراتين

إيجابي وكبير في المعرفة المالية لدى طبلب المدارس الثانوية.

وتطويرىا.

واقترحت دراسة شيرادن وزمبلؤه [ ]7برنامج التربية المالية

وفي إطار تعميم المفاىيم أيضاً ىدفت دراسة الفي [ ]9إلى

واالدخار المبكر القائم عمى المدرسة لمدة أربع سنوات ،ولتحقيق

تحديد أثر التعمم التعاوني في اكتساب المفاىيم الببلغية لطبلب

أىداف الدراسة استخدام التصميم شبو التجريبي لطبلب الصف

المرحمة الثانوية وتنمية اتجاىاتيم نحو مادة الببلغة .وتكونت

الرابع ،باستخدام برنامج تدريبي اسمو (يمكنني التوفير) ،وبحثت

عينة الدراسة من  60طالباً من طبلب الصف الثاني الثانوي

الد ارسة في البيانات الكمية والنوعية لتحميل آثار البرنامج عمى

بمحافظة شمال سيناء لمعام الدراسي ( )2000 -1999موزعين

المعرفة المالية .وأظيرت النتائج أن أطفال المدارس االبتدائية

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ( 30طالباً لكل مجموعة)،

الذين شاركوا في البرنامج حصموا عمى نتائج أعمى بكثير في

ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد وتطبيق مقياس

اختبار محو األمية المالية مقارنة بطبلب المجموعة الضابطة

االتجاىات نحو مادة الببلغة عمى المجموعتين التجريبية

في نفس المدرسة ،بغض النظر عن ثقافة الوالدين والدخل .كما

والضابطة قبمياً وبعدياً .وأكدت النتائج عمى صحة الفرضيات

وأشارت النتائج إلى أن األطفال الصغار أظيروا زيادة في القدرة

األربعة التي انطمقت منيا الدراسة ،فاستخدام استراتيجية التعمم

المالية لدى تعرضيم لبرنامج التربية المالية (يمكنني التوفير).

التعاوني في تدريس المفاىيم الببلغية لطبلب الصف الثاني

وفي إطار تعميم المفاىيم بشكل عام ىدفت دراسة الدبور

الثانوي أدى إلى تفوق طبلب المجموعة التجريبية في اكتساب

[ ]8إلى الوقوف عمى أثر توظيف نموذج جانييو في اكتساب

المفاىيم الببلغية باستخدام استراتيجية التعمم التعاوني ،وتنمية

مفاىيم النحو لدى طالبات الصف السادس األساسي في محافظة

االتجاىات اإليجابية لدى ىؤالء طبلب المجموعة التجريبية نح ـ ـو
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مادة الببلغة.

التعميم والتعمم في المدرسة االبتدائية ،مستفيداً في دراستو من

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

منيجية تحميل المحتوى ،وبعض المقاربات المفاىيمية التي
تتجاوز طرائق التدريس القائمة عمى التجزيء والتراكم المعرفي

بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة سجل الباحث اتفاقيا
جميعيا عمى أىمية العناية بمدخل التدريس بالمفاىيم ،حيث

إلى الشبكات المفاىيمية لتنمية ميارات التفكير العميا لممتعمم.

استفادت معظميا من بعض النماذج التدريسية ،غير أن أوجو

أ .عينة الدراسة

االختبلف بينيا وبين ىذه الدراسة يمكن حصره أوال عمى مستوى

اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى العينة الوثائقية ،حيث

طبيعة العينة الوثائقية (وثائق التوجييات الرسمية والكتب

انصب التحميل عمى رصد مدى حضور مفاىيم التربية المالية

المدرسية المغربية) ،وثانياً في موضوع التربية المالية الذي يعتبر

في الوثائق التالية:

حضوره بار اًز في المقررات الغربية ،وشبو نادر في المقررات

 -الميثاق الوطني لمتربية والتكوين.

الدراسية العربية والمغربية عمى حد سواء.

 الكتاب األبيض الخاص بالمناىج الدراسية. -كتب المغة العربية في المدرسية االبتدائية ( 8كتب مدرسية).

أما أوجو االتفاق بين ىذه الدراسات السابقة وموضوع
الدراسة ،فيمكن حصره في اقتناع الجميع بأىمية الدراسات

وقد اتخذ الباحث كتب المغة العربية بالمرحمة االبتدائية أنموذجا

التربوية الحديثة التي تؤكد عمى أىمية المفاىيم وضرورة تعمم

لؤلسباب التالية:

التبلميذ واكتسابيم ليا بواسطة الطرائق االستقرائية واالستنباطية

 -إبراز الطابع المحافظ لممناىج والبرامج والكتب المدرسية

والخريطة المفاىيمية وحل المشكبلت وغيرىا من تقنيات وطرائق

الخاصة بالمغة العربية والمركزة عمى المحتويات المتوارثة جيبل

التنشيط التربوي ،المناسبة لمعمرين العقمي والزمني لممتعممين،

بعد جيل دونما انفتاح عمى استراتيجيات تعميم وتعمم مفاىيم

مادامت ىذه المفاىيم تشكل ركيزة أساسية لمنشاط الذىني

التربية المالية في مادة المغة العربية الحاممة ليا عرضا ودونما

لممتعمم ،بفضل ما يتيحو امتبلكيا من تعميق المعارف والميارات

قصد.

والقيم المكتسبة حسيا وتصوي ار وترمي از.

 تعرف أىمية اكتساب مفاىيم التربية المالية في ىذه المرحمةالتعميمية األولى بيدف تعميقيا وترسيخيا في المراحل التعميمية

وعميو فان االستفادة من الدراسات السابقة مكنت الباحث
من بناء اإلطار النظري واختيار التصميم المناسب ليذه الدراسة،

الموالية (اإلعدادية/الثانوية/الجامعية).

وتحديد بعض المفاىيم اإلجرائية ،والمساىمة المتواضعة في

 -إثبات صبلحية ومناسبة ىذه المرحمة التعميمية األساس

تحقيق التراكم العممي في مجال تدريسية مفاىيم التربية المالية

لبلنفتاح عمى االستراتيجيات الحديثة لتعميم وتعمم مفاىيم التربية

الذي لم تتناولو الدراسات السابقة رغم أىميتو القصوى في البناء

المالية.

المعرفي المياري والقيمي لشخصية المتعمم ليواجو مصاعب

ب .أدوات الدراسة

الحياة االجتماعية واالقتصادية كما أكدت ذلك معظم األدبيات

انطبلقاً من أىداف الدراسة ،حصر الباحث منيج دراسة

التربوية الحديثة.

الوثائق الرسمية والكتب المدرسية في منيج تحميل المضمون
باعتباره "األسموب الذي ييدف إلى تبويب خصائص المضمون

 .4الطريقة واإلجراءات
اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي،

في فئات وفقاً لقواعد يحددىا المحمل باعتباره باحثا عمميا" [،]10

ىدف من خبللو حصر حضور مفيومي "المحافظة" و" االنفتاح"

أي أن "تحميل المحتوى تقنية بحث ،من ىذا المنطمق ،وجب

عمى مفاىيم التربية المالية في الوثائق الرسمية الضابطة لفعمي

استعمالو من خمفية إمبريقية محضة ،تساعد الباحث فيما بعد
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عمى إعطائو األبعاد التي يريدىا ،والتي من خبلليا يمكنو

• ترسيخ التعممات والمساعدة عمى التذكر بانتظام لجزئيات

اإلجابة عن إشكالية بحثو" [.[11

مفاىيم التربية المالية في سياق ىيكمي وشبكة مفاىيمية تيسر

وقد التزم الباحث في دراستو خطوات تحميل المضمون

ربط المعارف السابقة بالمعارف الجديدة.

المحصورة في ما يمي:

• تيسير إمكانية المقارنة بين الوقائع والمواضيع في إطار ما

"1ـ مرحمة اختيار متن الدراسة.

عبر عنو برونر بـ "المفاىيم العبلئقية" [.[13
ويستنتج الباحث من ذلك أن تعمم مفاىيم التربية المالية

 .2مرحمة تحميل المتن.

يساعد المتعممين عمى تنظيم خبراتيم العقمية في شكل مفاىيم

 .3مرحمة القياس والحكم" [.[12
ومما تجدر اإلشارة إليو أن عممية التأويل أو الحكم ليست

محددة ،تيسي ار الستعماليا في التفسير والمقارنة والقياس

منفصمة عن الخطوات السابقة بقدر ما تعتبر استم اررية ليا ،ما

واالستنتاج والتعميم ،مما يساعد عمى إدراك العبلقة بين القواعد

دامت المراحل السابقة مندمجة ومتضمنة في ىذه الخطوة

 /القوانين ،والتمييز بينيما وتطبيقيا في حل مسائل جديدة ،بعد

األخيرة ،وحاول الباحث االستفادة من ىذه المنيجية في دراسة

امتبلكيم لنظام مفاىيمي ترتيبي لممعمومات والخبرات والميارات

وتحميل مضمون الوثائق الرسمية والكتب المدرسية الحاممة

ووضعيا في مكانيا المعرفي المناسب.

لمفاىيم التربية المالية في كتب المغة العربية الخاصة بالمدرسة

واذا كانت ايجابيات تعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية حاضرة

االبتدائية.

بقوة في مناىج وبرامج الدول المتقدمة ،فما ىو وضعيا في
مناىج والمقررات الدراسية المغربية؟

 .5النتائج ومناقشتها

تنصرف الدراسة في ىذه المرحمة التحميمية إلى مقاربة:

إذا كانت المفاىيم ىي مفاتيح العمم ،ووسيمة المتعمم لتنظيم
معارفو ومياراتو وقيمو في صور ذات معان ،فإن مفاىيم التربية

 -الميثاق الوطني لمتربية والتكوين.

المالية ىي مختمف األنشطة التعميمية التعممية التي تساعد

 -الكتاب األبيض الخاص بالمناىج التربوية.

المتعمم عمى فيم المشكبلت المالية التي تواجيو في حياتو

 -الكتب المدرسية االبتدائية الحاممة لمفاىيم التربية المالية في

اليومية وحميا باالعتماد عمى مكتسباتو المعرفية والميارية في

مادة المغة العربية – كنموذج -

المدرسة االبتدائية التي تساىم بقسط وافر في تشكيل المفاىيم

أوالً :الميثاق الوطني لمتربية والتكوين:

لدى المتعممين ،وتكمن إيجابية تدريس مفاىيم التربية المالية في

يعتبر الميثاق دستور التربية في المغرب ،ألنو يسطر الخطوط

اآلتي:

العريضة لمنظومة التربية والتكوين بعد حصول اإلجماع

• تحقيق الترابط والتكامل بين المعرفة المدرسية والخبرة الحياتية،

البرلماني عمى صبلحيتو ،وقد حصر "الميثاق الوطني لمتربية

واالبتعاد عن الفصل بينيما ،ورفع قدرة المتعممين عمى توظيف

والتكوين" أىداف التعميم االبتدائي في:

معارفيم ومياراتيم المالية المكتسبة مدرسيا في حل المشكبلت

• "اكتساب المعارف والميارات األساسية لمفيم والتعبير الشفوي

المالية التي تعترضيم.

والكتابي بالمغة العربية.

• تيسير وتصنيف مفاىيم التربية المالية ،وجعميا قابمة لمتعمم

• التمرن عمى استعمال لغة أجنبية أولى.

واالستيعاب من خبلل تجميع الخصائص المشتركة لؤلشياء

• اكتساب المبادئ األساسية لموقاية الصحية ولحماية البيئة.

واألحداث واألفكار وتسييل تفسيرىا وتطبيقيا في مواقف جديدة

• تفتق ممكات الرسم والبيان والمعب التربوي.

مشابية لممواقف التي سبق تعمميا.

• التمرن عمى المفاىيم اإلجرائية لمتنظيم والتصنيف والترتيب
565

5

خصوصاً من خبلل التداول اليدوي لؤلشياء الممموسة.

4

2016

ويمتحم النظام التربوي لممممكة المغربية بكيانيا العريق القائم

• تممك قواعد الحياة الجماعية وقيم المعاممة الحسنة والتعاون

عمى ثوابت ومقدسات يجمييا اإليمان باهلل وحب الوطن والتمسك

والتضامن.

بالممكية الدستورية ،عمييا يربى المواطنون مشبعين بالرغبة في

• تعميق وتوسيع المكتسبات المحصمة خبلل السمكين السابقين،

المشاركة االيجابية في الشأن العام والخاص وىم واعون أتم

في المجاالت الدينية والوطنية والخمقية.

الوعي بواجباتيم وحقوقيم ،متمكنون من التواصل بالمغة العربية،

• تنمية ميارات الفيم والتعبير بالمغة العربية الضرورية لتعمم

لغة الببلد الرسمية ،تعبي ار وكتابة ،متفتحون عمى المغات األكثر

مختمف المواد.

انتشا ار في العالم ،متشبعون بروح الحوار ،وقبول االختبلف،

• تعمم القراءة والكتابة والتعبير بالمغة األجنبية األولى.

وتبني الممارسة الديمقراطية ،في ظل دولة الحق والقانون.

• تنمية البنيات اإلجرائية لمذكاء العممي خصوصا منيا الترتيب

ويتأصل النظام التربوي في التراث الحضاري والثقافي لمببلد،

والتصنيف والعد والحساب والتوجو الزماني والمكاني وطرق

بتنوع روافده الجيوية المتفاعمة والمتكاممة ،ويستيدف حفظ ىذا

العمل.

التراث وتجديده ،وضمان اإلشعاع المتواصل بو لما يحممو من

• اكتشاف المفاىيم والنظم والتقنيات األساسية التي تنطبق عمى

قيم خمقية وثقافية" [.[14
ويمكننا اعتبار قيم العقيدة اإلسبلمية وقيم اليوية الحضارية

البيئة الطبيعية واالجتماعية والثقافية المباشرة لمتمميذ ،بما في
ذلك الشأن المحمي.

ومبادئيا األخبلقية والثقافية وقيم المواطنة وحقوق اإلنسان

• التمرن األولي عمى الوسائل الحديثة لممعمومات واالتصال

ومبادئيا الكونية مرتكزات ثابتة في "الميثاق الوطني لمتربية

واإلبداع التفاعمي.

والتكوين" ،ويزكي ىذا األمر صدور عدة مذكرات و ازرية داعية

• التمرن عمى االستعمال الوظيفي لمغة أجنبية ثانية مع التركيز

لتفعيل ىذه االختيارات والتوجيات التربوية في مجال التربية عمى

في البداية ،عمى االستئناس بالسمع والنطق" [.[14

القيم داخل المنظومة التربوية االبتدائية من خبلل تأسيس مراصد

نستخمص مما سبق أن أىداف التعميم االبتدائي مرتبطة

لمقيم وطنيا وجيويا واقميميا ،وجعل الفضاء المدرسي مجاال

بمختمف مناحي حياة وشخصية المتعمم عممياً وفنياً واجتماعياً

خصبا لتكريس السموكيات االيجابية ورصد المظاىر والسموكيات

وتواصمياً وبيئياً ومعموماتياً ،بشكل يؤىمو لبلندماج في محيطو

المرتبطة بيا وتقويميا ومعالجة كل السموكيات السمبية.

االجتماعي واالقتصادي والعممي والتفاعل معو ،ولتحقيق ىذه

 مدخل التربية عمى االختيار واتخاذ القرار:يسعى "الميثاق الوطني لمتربية والتكوين" إلى جعل

األىداف سطر "الميثاق الوطني لمتربية والتكوين" المداخل التالية
لممنياج الدراسي االبتدائي:

المدرسة المغربية مفعمة بالحياة ،بفضل نيج تربوي نشيط

 -مدخل القيم:

يتجاوز التمقي السمبي والعمل الفردي إلى اعتماد التعمم الذاتي،

جاء في الفقرات ( )3 ،2 ،1من "الميثاق الوطني لمتربية

والقدرة عمى الحوار والمشاركة في االجتياد الجماعي .ومفتوحة

والتكوين" أن نظام التربية والتكوين في المغرب "ييتدي بمبادئ

عمى محيطيا بفضل نيج تربوي قوامو استحضار المجتمع في

العقيدة اإلسبلمية وقيميا الرامية لتكوين المواطن المتصف

قمب المدرسة ،والخروج إليو منيا بكل ما يعود بالنفع عمى

باالستقامة والصبلح ،المتسم باالعتدال والتسامح ،الشغوف

الوطن ،مما يتطمب نسخ عبلقات جديدة بين المدرسة وفضائيا

بطمب العمم والمعرفة ،في أرحب آفاقيا ،والمتوقد لبلطبلع

البيئي والمجتمعي والثقافي واالقتصادي" [.[14
فالتربية عمى القيم واالختيار واتخاذ القرار ال ينفصـ ـبلن ع ـ ـ ـن

واإلبداع ،والمطبوع بروح المبادرة االيجابية واإلنتاج النافع.
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بعضيما بقدر ما يتكامبلن بيدف بناء الذات في شموليتيا ،إذ

الجماعية التي تخص البيئة والوطن واإلنسان.

بفضل ىذه التربية يتم إعداد المتعمم ليكون واعيا بحقوقو الفردية

 -مدخل الكفايات:

والجماعية وممارسا لواجباتو ومسؤولياتو أثناء انخراطو في العمل

يرى الباحث أن الكفايات األساس المسطرة في "الميثاق الوطني

الجماع ـ ـي فـ ـي احتـ ـرام تـ ـام لم ـرأي اآلخر أثناء دفاعو عن القضايا

لمتربية والتكوين" يمكن حصرىا في الخطاطة التالية [:]15

شكل .1

المدرسة المغربية وتنمية وتطوير الكفايات

أنواع التربية الحديثة كالتربية البيئية والتربية الطرقية والتربية

إذا أمعن الدارس النظر في الكفايات والقيم والتربية عمى

عمى حقوق اإلنسان والتربية المالية وغيرىا.

اتخاذ القرار في "الميثاق الوطني لمتربية والتكوين" ،فإنو سيبلحظ
أن ىناك إشارات مقتضبة وغير دقيقة لمفاىيم التربية المالية،

وقادت ىذه الدراسة الرصدية لمفاىيم التربية المالية في ىذا

أثناء حديثو عن "مدرسة الحياة المفعمة بالنشاط االجتماعي،

الكتاب المؤسس لمتوجييات الرسمية ،الباحث نحو اإلقرار بعدم

المنفتح عمى محيط وحياة المتعمم".

انفتاح "الميثاق الوطني لمتربية والتكوين" عمى الدراسات التربوية

وباستثناء ىذه اإلشارات القميمة ،فإن الباحث لم يعثر عمى

الحديثة الميتمة بتعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية سواء عمى

دليل يفيد بأن واضعي بنود وفقرات "الميثاق الوطني لمتربية

مستوى الكفايات المستيدفة أو المحتويات الدراسية أو منيجيات

والتكوين" كانوا عمى وعي مسبق بأىمية تعميم وتعمم مفاىيم

التدريس ،ناىيك عن الغياب الممحوظ إلجراءات النقل

التربية المالية في الحياة المدرسية واليومية لممتعممين ،إذ كان

الديداكتيكي ليذه المفاىيم من مستوياتيا األكاديمية إلى الحقل

االىتمام منصبا عمى المواد الدراسية أكثر من مفاىيم بعض

المدرسي.
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• التفاعل اإليجابي مع المحيط االجتماعي عمى مختمف
مستوياتو.

إذا كان "الميثاق الوطني لمتربية والتكوين" حصر كفايات

• التحمي بروح المسؤولية واالنضباط [.[16

المنياج الدراسي المغربي في خمس كفايات ممتدة (عرضانية)
وىي الكفايات (االستراتيجية ،التواصمية ،المنيجية ،الثقافية،

من ىنا فقد استحضر "الكتاب األبيض" في ذلك أىم

التكنولوجية) ،فإن ىناك مجاالت أخرى مرتبطة بيا أشار ليا

خبلصات البحث التربوي أثناء مراجعة وتقويم مناىج التربية

"الكتاب األبيض" وىي:

والتكوين القديمة ،ووضع برامج ومناىج جديدة لمتعميم االبتدائي

 -الكفايات المرتبطة بتنمية الذات.

بيدف تحقيق التوازن بين األبعاد الوجدانية والمعرفية والمياراتية

 -الكفايات القابمة لبلستثمار في التحول االجتماعي.

العممية من خبلل اعتماد عدة مبادئ أىميا:

 -الكفايات القابمة لمتصرف في القطاعات االقتصادية

• "مبدأ التنسيق والتكامل في اختيار مضامين المناىج التربوية،

واالجتماعية.

لتجاوز سمبيات التراكم الكمي لممعارف ومواد التدريس.
• مبدأ التجديد المستمر والمبلءمة الدائمة لمناىج التربية

وحضور كل كفاية من ىذه الكفايات الممتدة أو األساس أو
النوعية مرتبطة بالمواد الدراسية وسياقات وظروف تحصيميا

والتكوين وفق متطمبات التطور المعرفي والمجتمعي.

معرفيا ووجدانيا وحسيا حركيا ،وقد جاء "الكتاب األبيض" لتفعيل

• مبدأ مواكبة التكوين األساس والمستمر لكافة أطر التربية

ما جاء نظرياً في "الميثاق الوطني لمتربية والتكوين" ،حيث حدد

والتكوين تبعا لمتطمبات المراجعة المستمرة لممناىج التربوية.

العبلقة التفاعمية بين المدرسة والمجتمع في اعتبار المدرسة:

• مبدأ اعتبار المدرسة مجاال حقيقيا لترسيخ القيم األخبلقية وقيم

• "محركاً أساسياً لمتقدم االجتماعي ،وعامبل من عوامل اإلنماء

المواطنة وحقوق اإلنسان وممارسة الحياة الديمقراطية" [.[16
ولتفعيل ىذه المداخل والمبادئ سطر "الكتاب األبيض"

البشري المندمج.
• مساىمة في تكوين شخصية مستقمة ومتوازنة ومنفتحة لممتعمم

الكفايات النوعية لممواد الدراسية وحصصيا واجراءات تدريسيا

المغربي ،تقوم عمى معرفة دينو وذاتو ولغتو وتاريخ وطنو

وتقويميا ودعميا ،أي أنو وضع تصو اًر متكامبلً ينطمق من

وتطورات مجتمعو.

المدخبلت وصوالً إلى المخرجات مرو اًر بالسيرورة التعممية

• معدة المتعمم المغربي لتمثل واستيعاب انتاجات الفكر اإلنساني

التعميمية.

في مختمف مستوياتو ،ولفيم تحوالت الحضارة اإلنسانية وتطوره.

وقد ألح "الكتاب األبيض" عمى ضرورة البناء المنطقي

• مؤىمة المتعمم المغربي لممساىمة في تحقيق نيضة وطنية

لممحتويات في عبلقتيا بالمخرجات والمدخبلت في كل سمك أو

اقتصادية وعممية وتقنية تستجيب لحاجات المجتمع المغربي

مكون دراسي ،واستحضار التخطيط والتنشيط والتقويم والدعم

وتطمعاتو [.[16

والموارد البشرية والمادية والديداكتيكية وفضاءات التعمم وتنوع

وقد فصل "الكتاب األبيض" المداخل الواردة سابقاً في "الميثاق

أنشطة التعمم الخاصة بمختمف الوحدات الدراسية (التربية

الوطني لمتربية والتكوين" (مدخل القيم ،مدخل التربية عمى

اإلسبلمية ،المغة العربية ،الفرنسية ،األمازيغية ،الرياضيات،

االختيار واتخاذ القرار ،مدخل الكفايات) وربطيا بالحاجات

النشاط العممي ،االجتماعيات التربية الموسيقية ،التربية البدنية)،

الشخصية لممتعمم المحصورة في:

لكنو لم يرق إلى ترجمة انفتاح المدرسة المغربية عمى محيطيا

• الثقة بالنفس والتفتح عمى الغير.

االجتماعي واالقتصادي والعالمي إلى ممارسات بيداغوجية

• االستقبللية في التفكير والممارسة.

ىادفة ،بدليل الحضور الضعيف ألنواع التربية األساسية كالتربية
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البيئية والحقوقية والمالية والطرقية ،واالكتفاء بتمرير بعض

اإلجرائية المفعمة لمتوجييات الرسمية الواردة في المنياج

محتوياتيا في بعض المجاالت المقررة في المواد الحاممة لقيم

الدراسي.

ومفاىيم وقضايا ىذه التربيات ،بدل التركيز عمى مفاىيميا

وقد حصر الباحث عينة الدراسة في ثمانية كتب مدرسية

وتحويميا إلى قيم وممارسات وسموكيات ممتدة في المدرسة

ابتدائية ،ىي:

والحياة.

 -مرشدي في المغة العربية

ثالثاً :الكتب المدرسية الخاصة بمادة المغة العربية في التعميم

 -كتابي في المغة العربية

االبتدائي:

 -المفيد في المغة العربية

يعرف "المعجم الموسوعي لعموم التربية" الكتاب المدرسي

 -في رحاب المغة العربية

بكونو " يطمق عمى نوع خاص من الكتب أعد خصيصا ليكون

 -المنير في المغة العربية

في متناول مستعمميو ،كما يدل عمى ذلك لفظة Manuel

 -الجديد في المغة العربية

الفرنسية ،وىو يتناول ما يمكن معرفتو حول موضوع أو مجموعة

 -منار المغة العربية

مواضيع أو مادة معينة ،يقدميا بطريقة ميسرة لممتعمم عمى شكل

 -الواضح في المغة العربية

دروس متدرجة الصعوبة ،ومصحوبة برسوم أو صور توضيحية،

والمبلحظ أن ىذه الكتب المدرسية حاضرة في مستويات

كما يحتوي عمى تمارين تطبيقية وتصحيحيا أحيانا" [،]17

معينة وغائبة في أخرى ،ألنيا لم تفز في صفقة انتقاء الكتب

وعميو فالكتاب المدرسي أحد أدوات النقل الديداكتيكي لممعارف

المدرسية المقترحة عمى و ازرة التربية الوطنية من قبل المؤلفين

العالمة إلى المعرفة المدرسية في صيغتيا النظرية واإلجرائية،

والناشرين ،وىو ما يؤثر سمباً عمى استم اررية التكوين المتسمسل

ويقدميا ضمن وحدات أو مجاالت مجزأة ،اليدف منيا إكساب

تبعاً لمخطة الديداكتيكية المعتمدة من لدن مؤلفي الكتب

المتعمم معارف وميارات وقيم والتحكم فييا ،كما يمنح األستاذ

المدرسية.

حرية التصرف فييا بتكييفيا ومبلءمتيا -إذا تطمب األمر ذلك-

وقد اختار الباحث االشتغال عمى ىذا المتن لرصد مدى

لمقتضيات المنياج الدراسي ،في إطار التعاقدات الديداكتيكية

حضور مفاىيم التربية المالية في النصوص القرائية والتعبيرية

والتدبيرية المرتبطة بأنشطة التدريس والتقويم.

باعتبارىا جزءا ال يتج أز من األىداف والمضامين والطرائق

أما وظيفتو فمحصورة في "تكوين االتجاىات والقيم وتمقين

والوسائل وأساليب التقويم ،ومن التصور الديداكتيكي والمقاربة

الخبرات والميارات ،فالكتاب المدرسي يتضمن مجموعة الرموز

البيداغوجية التي يؤطرىا المنياج الدراسي الرسمي لمادة المغة

والسموكات االجتماعية منيا ما ىو صريح ،ومنيا ما ىو

العربية ،وىذا ما توضحو الفئات التالية:

ضمني" [ ،]17وتتنوع وظائف الكتاب المدرسي بين الوظيفية

أ -فئة الكفايات والقيم المستيدفة:

األكاديمية القائمة عمى اإلخبار بالمعارف وعرض المعمومات،

ترتبط الكفايات والقيم والميارات المستيدفة بمجاالت الوحدات

والوظيفة البيداغوجية المرتكزة عمى العبلقة التربوية بين األستاذ

المقررة ،وعددىا ( )24وحدة دراسية وىي موزعة كالتالي:

الراشد والتمميذ الناشئ ،ثم الوظيفة المؤسسية باعتباره األداة
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جدول 1

خاص بمجاالت الوحدات المقررة في مادة المغة العربية بالتعميم االبتدائي
الــــمــــجــــــــــاالت
األول والثاني

الثالث والرابع

الخامس والسادس

 1الطفل واألسرة

 1القيم اإلسبلمية والوطنية واإلنسانية

 1القيم اإلسبلمية والوطنية واإلنسانية

 2الطفل والمدرسة

 2الحياة الثقافية والفنية

 2الحياة الثقافية والفنية

 3الطفل وعبلقتو في الحي والقرية

 3الديمقراطية وحقوق اإلنسان

 3العمم والتكنولوجية

 4الطفل والبيئة الطبيعية

 4الخدمات االجتماعية

 4حماية البيئة وحقوق اإلنسان

 5الطفل والتغذية الصحية

 5عالم االبتكار واإلبداع

 5وسائط االتصال والتواصل

 6الطفل والحياة التعاونية

 6التوازن الطبيعي وحماية البيئة

 7الطفل والحفبلت واألعياد

 7التغذية والصحة والرياضة

 7عالم الفبلحة والصناعة واإلنتاج

 8الطفل وعالم األلعاب واالبتكار

 8عالم األسفار والرحبلت

8الصحة والتغذية والرياضة واألسفار

 6المظاىر العمرانية واالجتماعية في القرية والمدينة

ويبلحظ من خبلل الجدول السابق ما يمي:

المدرسية تمرير مفاىيم التربية المالية في النصوص القرائية

• ارتباط مجاالت المستويين األول والثاني بحياة الطفل ومحيطو

الممثمة ليذه المجاالت بدل ترك أمر وجودىا لمصدفة.

األسري والمدرسي واالجتماعي والبيئي والصحي والترفييي،

• االنتقال التدريجي بالطفل المتعمم إلى مجاالت تتسم بنوع من

وغيرىا من المجاالت الشديدة الصمة بنموه العقمي والوجداني

التجريد النسبي عند تناول مفاىيميا وقيميا في المستويين

والحسي الحركي ،لكن المجال المالي أو االقتصادي يبدو غائبا،

الخامس والسادس ،وىي فرصة مناسبة لتدريس وتشريب قيم

رغم أىميتو في تنشئة الطفل عمى حسن تدبير موارده المالية رغم

ومفاىيم التربية المالية ،لكن ذلك لم يتم بشكل ممموس وواضح

محدوديتيا.

وىادف.

• ىناك تدرج أفقي في المستويين الثالث والرابع ،ينطمق من

ومن المبلحظ أن الكفايات العامة لمادة المغة العربية في التعميم

محيط الطفل المتعمم إلى عالم األسفار والرحبلت ،مرو اًر بالقيم

االبتدائي قابمة وصالحة لتمرير مفاىيم التربية المالية خاصة في

التي تشكل أساسيات التنشئة التربوية الشاممة لمقيم اإلسبلمية

إشارتيا إلى مظاىرىا وكفاياتيا األساسية كما ىو واضح في

والوطنية واإلنسانية والبيئية والخدمات االجتماعية والصحية

الجدول التالي ]:[15

والترفييية وكان بإمكان واضعي المنياج المدرسي ومؤلفي الكتب
جدول 2

محدد الكفايات العامة واألساسية لوحدة المغة العربية في التعميم االبتدائي
الكفايات

الكفايات األساسية لوحدة المغة العربية

مظاهرها

العامة

الكفايات
االستراتيجية

معرفة الذات والتعبير عنيا

استعمال المغة العربية ألجل:

التموقع في الزمان والمكان

تحصيل بعض المعارف والتزود ببعض الخبرات المناسبة لمستوى المتعمم(ة)

التموقع بالنسبة لآلخر

اكتساب بعض القيم اإلسبلمية والوطنية واإلنسانية في حدود مستوى المتعمم(ة)

تعديل المنتظرات واالتجاىات والسموك الفردي في ضوء

التفتح عمى المحيط الطبيعي واالجتماعي وما تزخر بو الحياة العامة من عمل

ما يمميو تطور المعارف والعقميات والتحوالت االجتماعية

ونشاط وابداع

إتقان المغة العربية

التواصل عن طريق المغة العربية قراءة وكتابة وتعبي ار

التمكن من أنواع التواصل المختمفة داخل المؤسسة

التعبير الشفيي بالنسق العربي الفصيح

وخارجيا

استعمال رصيد وظيفي فصيح ،يرتبط بحياة المتعمم(ة) ،ويتوسع تبعا لتدرج مجاالت

التمكن من مختمف أنواع الخطاب المتداولة أدبيا أو

البرنامج

عمميا أو فنيا

التقاط صور الحروف العربية ،وقراءتيا ضمن كممات وجمل ونصوص بسيطة
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الرسم الخطي لمحروف العربية مجردة وضمن كممات وجمل وفقرات قصيرة
استعمال المغة العربية لتحصيل بعض المعارف والخبرات المناسبة لمستوى
المتعمم(ة) الدراسي
استعمال المغة العربية إلدراك بعض القيم اإلسبلمية والوطنية واإلنسانية في حدود

الكفايات

مستوى المتعمم(ة) الدراسي ،لتتأصل في كيانو وشخصيتو

التواصمية

التمكن من عدد من القواعد المغوية ،قاد ار عمى استعماليا بشكل صحيح في أنشطتو
المغوية المنطوقة والمكتوبة وفي التواصل السميم مع الغير
منيجية التفكير وتطوير مراقيو العقمية

استضمار البنيات األسموبية والتركيبية والصرفية لمغة العربية ،في حدود مستوى

منيجية العمل في الفصل

المتعمم(ة)الدراسي ،وعمره الزمني والعقمي

منيجية التنظيم في مختمف صوره ومجاالت استعمالو

قراءة وفيم واستثمار المقروء عمى مستويات عدة
استيعاب المجال المغوي والتمييز والموازنة بين مستوياتو ،لتنمية القدرة عمى التحكم
المنطقي

الكفايات

التساؤل واستخدام الفكر في تتبع المشاىد ومبلحظتيا ،والمقارنة واالستنتاج

المنهجية

واالستدالل
المبلحظة والمقارنة والحكم والتعبير عن وسائل العمل الجديدة
.تمييز أنواع الخطاب األدبي ،العممي ،االجتماعي...الخ
تنظيم العمل وضبط الوقت من خبلل االنجازات الكتابية والبحوث الخارجية التي
يتكمف المتعمم(ة) بانجازىا ،واالعتماد عمى ممارستيا

الكفايات

تنمية الرصيد الثقافي

.استعمال رصيد وظيفي فصيح ،يرتبط بحياة المتعمم(ة) ،ويتوسع تبعا لتدرج مجاالت

توسيع دائرة اإلحساسات والتصورات والرؤية لمعالم

البرنامج

والحضارة البشرية

استعمال المغة العربية لتحصيل بعض المعارف والتزود ببعض الخبرات المناسبة

توسيع وتعميق المحصمة المعرفية والثقافية مع االنفتاح

لمستوى المتعمم(ة)الدراسي

عمى المعارف اإلنسانية بصفة عامة

استعمال المغة العربية إلدراك بعض القيم اإلسبلمية والوطنية واإلنسانية في حدود
مستوى المتعمم(ة) الدراسي لتتأصل في كيانو وشخصيتو

الثقافية

استيعاب النسق المغوي الفصيح الذي يعتبر وسيمة أساسية في عممية االندماج
االجتماعي
التعبير بواسطة المغة شفييا وكتابيا في مواضيع متنوعة ،ترتبط بالواقع وتمبي
الحاجات
التعرف من خبلل المغة عمى القيم اإلسبلمية والوطنية واإلنسانية ،لتمثميا في
السموك
تصور ومقاربة عالم اإلبداع واالبتكار في المجال التقني

التفتح عمى العالم التكنولوجي ،وتمثمو وفيم تطوراتو من خبلل المغة

استدخال األخبلق المرتبطة بالتطور العممي والتكنولوجي
الكفايات
التكنولوجية

بارتباط مع منظومة القيم الدينية والحضارية وقيم
المواطنة وحقوق اإلنسان ومبادئيا الكونية

ب -فئة المحتويات واألنشطة:

ويكشف الجدول السابق عن شبو الغياب التام لكفايات
التربية المالية ،ورغم ذلك عمل الباحث عمى القراءة المتأنية

يرتبط حصر المحتويات واألنشطة التعميمية – التعممية بسؤالي

لجميع الكفايات والقيم والميارات المستيدفة في تدريس مادة المغة

الدراسة الراغبين في رصد مدى محافظة أو انفتاح الكتب

العربية المقررة بيدف استخبلص بعض اإلشارات الضمنية التي

المدرسية لمغة العربية كنموذج عمى استراتيجيات تعميم وتعمم

تضميا المنياج الدراسي والكتب المدرسية كما سيكشف عن ذلك

مفاىيم التربية المالية ،وىو ما حاول الباحث اإلجابة عنو من

العنصر الثاني الخاص بالمحتويات واألنشطة التعميمية -

خبلل معطيات الجدول التالي:

التعممية الواردة في الكتب المدرسية المقررة.
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جدول 3
راصد لدرجات حضور مفاهيم التربية المالية في النصوص القرائية واألنشطة المرتبطة بها
المستوى الدراسي

األول

المفيد في

كتابي في

مرشدي

في المغة

المغة

العربية

العربية

العربية

العربية

1

4

المغة

المغة

العربية

العربية

العربية

العربية

العامة
5
13

%26

11

%22

12

%24

4

%8

2

5

%10

5

14

15

3

4

2

5

2

50

%100

%10

%28

%30

%6

%8

%4

%10

%4

%100

7

الثالث

1

الرابع

3

3

3

10
2

الخامس

2

السادس
النسبة المئوية العامة

في المغة

في المغة

في المغة

المغة

العام

المئوية
%10

الثاني

المجموع العام

في رحاب

المنير

الجديد

الواضح

منار

المجموع

النسبة

5

2

2

3

يوضح الجدول السابق أن النصوص الحاممة لمفاىيم التربية

السنوات التالية:

المالية واألنشطة التعممية المرتبطة بيا في كتب المغة العربية

 26% -لمسنة الثانية ،متبوعة ب %24 :لمسنة الرابعة و%22

المفحوصة بجميع مستويات التعميم االبتدائي ال تعير أىمية

خاصة بالسنة الثالثة ،ثم  %10لمسنتين األولى والسادسة وأخي ار

كبيرة لمفاىيم التربية المالية بالقياس إلى ميارتي القراءة والكتابة،

 %8لمسنة الخامسة.
ويكشف ىذا الحضور الضعيف والباىت وغير المنظم

إذ وردت ىذه المفاىيم المالية عرضا مرتبة عمى الشكل التالي:
•  30%بالنسبة لكتاب "مرشدي في المغة العربية"

لمفاىيم التربية المالية في المستويات األولى والخامسة والسادسة

•  28%بالنسبة لكتاب "كتابي في المغة العربية"

عن الطابع المحافظ لمكتب المدرسية وعدم انفتاحيا الواعي عمى

•  10%بالنسبة لمكتابين المدرسيين "المفيد في المغة العربية"

مفاىيم التربية المالية ،مما يثبت بالممموس طغيان منطق تكدس

و"الواضح في المغة العربية"

المعارف وتراكميا بدل التدريس المنيجي المتدرج بالمفاىيم،

•  8%لكتاب "المنير في المغة العربية"

حيث لم يجد الباحث كتابا مدرسيا واحدا تضمن مفاىيم وأنشطة

•  6%الخاصة بكتاب "في رحاب المغة العربية"

مالية من السنة األولى إلى السادسة االبتدائية.
وبالرغم مما قد توحي بو ىذه النسب المئوية من الحضور

•  4%بالنسبة لمكتابين "منار المغة العربية" و"الجديد في المغة
العربية".

النسبي المحافظ لمفاىيم التربية المالية في الكتب المدرسية

وتكشف ىذه النسب المئوية عن ىيمنة مضامين وأنشطة

المفحوصة ،فإن ذلك يبقى في حدود اإلشارات العامة

المجاالت المقررة عمى الكتب المدرسية ،حيث تشترك جميعا في

والفضفاضة ،إذ سرعان ما يتبدد حضورىا لصالح األنشطة

اإلحالة القميمة جداً كماً وكيفاً عمى بعض الوضعيات المالية في

المغوية والمضامين العامة المرتبطة بالمجاالت المقررة ،وىو

مرحمتي التركيب واالستثمار الخاصة بالدروس القرائية وأنشطة

األمر الذي سيتضح أكثر أثناء مقاربة الباحث لفئة الطرق

التعبيرين الشفيي والكتابي ،ولعل طغيان الخمفية الكتابية عند

المعتمدة في التدريس.

العديد من مؤلفي الكتب المدرسية والمدرسين فوت فرصة

ت -فئة الطرق المعتمدة في تدريس المغة العربية:

االشتغال اليادف عمى معارف وميارات التربية المالية وتنميتيا

يستيدف حصر الطرق المعتمدة في التدريس اإلجابة عن سؤال

لدى المتعممين .واذا تأمل الباحث درجات حضور مفاىيم التربية

الدراسة الراغب في رصد الخطة المنيجية المعتمدة في كتب

المالي ـة حس ـب المستوي ـات الـدراسي ـة ،ف ـإن ـو سي ـبلح ـظ تمركزىـا في

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية ،وابراز مدى محافظتيا أو
572

الجدول التالي:

انفتاحيا عمى االستراتيجيات الحديثة لتعميم وتعمم مفاىيم التربية
المالية ،وقد جاءت اإلجابة عن ىذا السؤال محصورة عمى

جدول 4

رصد لنوع الطرق المعتمدة في تدريس المغة العربية
طرق التدريسية

المفيد في

كتابي في

مرشدي في

في رحاب

المنير في

الجديد في

الواضح في

منار في

المغة

المغة

المغة

المغة

المغة

المغة

المغة

المغة

العربية
نعم

ال

العربية
نعم

ال

العربية
نعم

العربية

ال

نعم

ال

العربية
نعم

ال

العربية
نعم

ال

العربية
نعم

ال

المجموع

العربية
ع

%

نعم

ال

الطريقة االستقرائية

+

+

+

+

+

+

+

+

8

100

الطريقة االستنتاجية

+

+

+

+

+

+

+

+

8

100

االستنباطية
طريقة حل المشكبلت

-

+

+

-

طريقة المشروع

-

-

-

-

طريقة اإلدماج

-

-

-

-

دراسة

-

-

-

+

-

-

+
+

-

3

37,5

-

-

-

1

12,5

-

-

-

0

0

4

50

+

+

-

+

حالة
الزوبعة الذىنية

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

لعب األدوار

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

2

25

-

-

5

62,5

خريطة المفاىيم

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

طرق أخرى

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

المحاكاة

+

-

+

التعمم التعاوني

+

-

+

+

+

يظير الجدول السابق بتفصيل الطرق المعتمدة في الكتب

+

ثقافة مالية تساعده في حل المشكبلت الحياتية التي تواجيو حاالً
واستقباالً.

المدرسية ،حيث احتمت الطريقة االستقرائية واالستنتاجية
االستنباطية المرتبة األولى بنسبة  %100متبوعة بطريقة التعمم

ويرجع ذلك في نظر الباحث إلى أن معدي الكتب المدرسية

التعاوني ب  ،6225%ثم دراسة حالة بنسبة  ،%50فطريقة حل

ومنفذي محتوياتيا وأنشطتيا كانوا مكبمين بقيود التصور العام

المشكبلت بنسبة  .%3725أما بقية الطرق الحديثة ،فاحتمت

المحافظ لممناىج الدراسي الذي لم يسمح لمفاىيم التربية المالية

نسبا متواضعة محددة كاآلتي:

بالظيور الواضح في أىداف وكفايات الكتب المدرسية ،ولو

•  25%لطريقة المحاكاة.

بشكل نسبي أوفي مجال معين ،واألمر نفسو يمس ميارات

•  12,5%لطريقة المشروع.

التحميل والتركيب والتقويم ،حيث أن جميع الكتب المدرسية

وتكشف ىذه النسب المئوية عن الطابع المحافظ لمكتب

وطرائق التدريس كانت متمحورة حول قيم وأىداف وكفايات

المدرسية بدليل الحضور القوي لطريقتي االستقراء واالستنباط

ومحتويات المجاالت المقررة ،ونتج عن ذلك الييمنة المحافظة

األساسيتين في كل نشاط فكري أو لغوي ،وعدم انفتاحيا عمى

لمعارف وميارات وقيم المجاالت المقررة عمى جميع طرائق

طرق وتقنيات التنشيط والتدريس الحديثة الممارسة في تدريس

وتقنيات التنشيط التربوي بدل التنمية اليادفة لممعارف والميارات

مفاىيم التربية المالية في المنظومات التربوية المعاصرة .وىذا

العقمية والحياتية ،وىو ما يتعارض مع األىداف واالستراتيجيات

األمر يبين النظرة المحافظة لمكتب المدرسية والمناىج الدراسية

الحديثة لتدريس مفاىيم التربية المالية.

اتجاه مفاىيم التربية المالية ،مما يحول دون اكتساب المتعمم

 .7االقتراحـ ـات الـعم ـمي ـة الن ـفـت ـاح الـمـدرس ـة الـمـغربي ـة عم ـى تعـميـم
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وتعمم مفاىيم التربية المالية:

4

2016

األفعال ،وقد أكد برونر [ ]19أن ىذه المراحل تظل مع الطفل
وتنمو وتتطور طول حياتو.

إن عممية االنتقال بالمناىج والبرامج والكتب المدرسية
المغربية من طابعيا المحافظ إلى االنفتاح عمى مفاىيم التربية

أما دور األستاذ في تدريس المفيوم المالي فيمكن تحديدىا في

المالية ،يحتم عمى المسؤولين عن تخطيط المناىج والبرامج

الخطوات التالية:

وتنفيذىا وتقويميا ،ممارسة النقل الديداكتيكي ليذه المفاىيم من

 -الخطوة األولى التحديدية لنوع المفيوم المالي:

حقميا األكاديمي الصرف إلى الحقل التربوي ،وما يفرضو ذلك

إذا كانت مفاىيم التربية المالية تختمف باختبلف مصادر

من اخضاع ىذه المفاىيم المعقدة المرتبطة بأسئمة المجتمعات

وطبيعة المادة الحاممة ليا ،والطريقة التي يعتمدىا األستاذ

الغربية المتقدمة واختياراتيا وغاياتيا وقيميا ،لبلختيارات الكبرى

لتشكيل المفيوم المالي لدى متعمميو ،فإنو مطالب أثناء تدريسو

لؤلمة المغربية وناشئتيا ،أي إخضاع المعرفة األكاديمية العالمة

باستحضار سياقات التدريس وممارسة النقل الديداكتيكي اليادف

 Savoir savantلبلنتقاء والتصرف لكي تصبح معرفة مدرسية

لمفاىيم التربية المالية ،انطبلقا من العقد الديداكتيكي الذي

قابمة لمتدريس ،حيث تعزل المعرفة العالمة عن سياقاتيا النظرية

يجمعو بتبلميذه.

وتاريخيا لتدرج في سياقات ديداكتيكية مغربية.

 الخطوة الثانية التعريفية بالمفيوم المالي المراد تدريسو:تنبني ىذه الخطوة عمى مراحل أربع رئيسة ىي:

ويمكن االستفادة في ىذا األمر من استعارة شوفبلر []18
مفيوم النقل الديداكتيكي من السسيولوجي فييري Verret

 -التعريف الشامل بالمفيوم المالي انطبلقا من الخصائص

وتوظيفو في الرياضيات وربطو بمفيوم آخر ىو المحيط ،وىو

والصفات المشتركة التي تجمعو مع مفاىيم أخرى مماثمة.

فضاء متخيل يجمع بين التعميم والمحيط االجتماعي مع االنفتاح

 -التعريف المغوي بالمفيوم المالي عمى أساس المترادفات أو

الواعي عمى آراء الباحثين المختصين وجمعيات المجتمع المدني

األضداد.

واآلباء ومختمف الفاعمين في الشأن التربوي ،لذا يقترح الباحث

 -التعريف القائم عمى أساس المسممات أو النظريات وناذ ار ما

ىذه الخطة العممية لكي تتم عممية النقل الديداكتيكي لمفاىيم

يحدد المفيوم تحديدا مباش اًر.

التربية المالية عبر المراحل التالية:

 -التعريف الوظيفي ،القائم عمى االستخدام أو الوظيفة المسندة

أ .المرحمة األولى العممية:

لممفيوم المالي انطبلقاً من أمثمة موجبة وأخرى سمبية (ال أمثمة)
معروضة بترتيب متتابع أو متزامن.

ترتبط ىذه المرحمة بالعمل المادي ،الحسي ،وفييا يكون

 -الخطوة الثالثة التحديدية لمصفات المميزة لممفيوم المالي:

الفعل الممموس طريق الطفل لتشكيل الكثير من مفاىيم التربية

تعتبر ىذه الخطوة خاتمة جامعة لما تم اكتسابو عن

المالية عن طريق ربطيا بأفعال وأعمال يقوم بيا بنفسو ،وبتوجيو
وتأطير من أستاذه.

المفيوم المالي وخصائصو ووظائفو ،وصيغتو الجديدة الوظيفية

ب .المرحمة الصورية أو األيقونية:

المقدمة من طرف المتعممين ،ولتأكيد حصوليا ينيي المدرس

ينقل الطفل في ىذه المرحمة معموماتو أو ما يمثميا عن طريق

نشاطو الصفي بأسئمة تقويمية وأنشطة داعمة لمتعممات.
ولن يتحقق لممدرس التوظيف الفعال لممراحل والخطوات

الصور الخيالية ،لكي تتشكل لديو المفاىيم بالتخيل ،ويمتمك
صو اًر ذىنية عنيا.

السابقة في حل وضعيات مشكمة مالية جديدة ،إال بالتوفيق بين

ت .المرحمة الرمزية:

عدة استراتيجيات ديداكتيكية ومقاربات تواصمية توصل المتعمم
إلدراك المفيوم المالي واكتسابو اكتسابا مبنيا عمى ضبط تعريفو

يص ـل فيي ـا الطف ـل إلى مرحمة التجريد واستخدام الرموز بدل
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وحدوده بمغة واصفة واضحة ودقيقة ،وىو ما سيمكن المتعمم من

ونشير ىنا إلى أن الخطوات المقترحة سابقا لتدريس مفاىيم

امتبلك نموذج استراتيجي لتعميم وتعمم مفاىيم التربية المالية،

التربية المالية ترتد مرجعياتيا المعرفية والميارية إلى نماذج

وتوظيف ذلك في بناء مفاىيم بقية المواد الدراسية ،ما دام ىذا

برونر وجانييو بصفة خاصة ،ونماذج ميريل وتنسيون وىيمدا تابا

االختيار ينسجم مع منطق الكفايات الذي يتناقض مع مبدأ

وكموز مايير بصفة عامة ،ويمكن سبب التركيز عمى النموذجيين

التراكم والتكديس المعرفي ،وىو ما يفرض إعادة النظر في

األولين في انتماء النموذج األول لمطريقة االستقرائية في تدريس

المناىج والمقررات المدرسية المطالبة بمساعدة المتعمم عمى بناء

المفاىيم ،والثانية لمطريقة االستنباطية االستنتاجية المعتمدتين

المفاىيم وانتاج المعارف بما يضمن نجاعة تكوينو المدرسي

معا في تدريس مواد المغة العربية بالتعميم االبتدائي المغربي،

ويسر انخراطو في حل المشكبلت المالية التي تواجيو آنياً أو

ولتيسير تدريس مفاىيم التربية المالية في المدرسة االبتدائية

مستقبمياً.

المغربية في مادة المغة العربية ختم الباحث اقتراحاتو العممية
بالشبكة التالية:
جدول 5

مراحل وأنشطة تعميم وتعمم مفاهيم التربية المالية في المدرسة االبتدائية المغربية
األنشطة التعميمية – التعممية

المراحل والخطوات
 -1خطوة تحديد األىداف



يقوم المدرس بتحديد األىداف اإلجرائية ،المتوقع أداؤىا من طرف المتعممين.

 -2خطوة حصر خصائص المفيوم المالي



تحميل المدرس الخصائص المميزة لممفيوم المالي المقرر تدريسو ،وقيمة كل خاصية ،قبل عرضو عمى
متعمميو.

المدروس
 -3خطوة تعريف المفيوم المالي المدروس



تزويد المدرس المتعممين باسم المفيوم المدروس وتعريفو لغويا ووظيفيا.

 - 4خطوة تقديم األمثمة



عرض المدرس األمثمة الموجبة واألمثمة السمبية أو البل أمثمة عن المفيوم المالي.

 -5خطوة عرض األمثمة المتعارضة عن



تقديم المدرس األمثمة الموجبة واألمثمة السمبية المضادة بترتيب متتابع أو متزامن،
ألن ذلك يؤدي إلى تعمم أفضل لممفيوم المالي ،مما لو عرضت متعاقبة واحدة تمو األخرى ،إضافة إلى أن

المفيوم المالي المدروس

ىذا الترتيب المتزامن يخفف العبء عمى الذاكرة في تذكر المفيوم الموجب الذي يضطر لتذكره فيما لو
عرضت األمثمة بنظام متتابع.
 -6خطوة عرض األمثمة الجديدة لممفيوم



المالي

عرض أمثمة جديدة مطابقة لممفيوم المالي يؤدي بالمتعمم إلى تعميم المفيوم المالي أو تطبيقو عمى أمثمة
جديدة.

 -7خطوة التحقق من صحة تعمم المفيوم



المالي

تتضمن ىذه الخطوة تقديم عشوائي لمجموعة إضافية جديدة من األمثمة الموجبة والسمبية (المضادة) عن
المفيوم المالي ،ثم يطمب من المتعمم تصنيفيا إلى أمثمة عن المفيوم المالي ،وأمثمة ال تندرج تحتو.

 -8خطوة صياغة تعريف المفيوم المالي



تدريب المتعممين عمى تشكيل تعريف جديد لممفيوم المالي المدروس.

 -9خطوة تعزيز ودعم المفيوم المالي



بناء المتعمم ـ بتوجيو من أستاذه ـ قائمة لخصائص المفيوم المالي انطبلقاً من أمثمة معطاة بيدف تطبيقو
واستخدامو في وضعيات جديدة مماثمة لممفيوم المالي المدروس.

المدروس

 .6التوصيات

 -عمى المسؤولين عن تخطيط المناىج والبرامج وتنفيذىا،

بناء عمى نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث بما يمي:

ممارسة النقل الديداكتيكي لمفاىيم التربية المالية من حقميا

 -إيبلء قضية التربية المالية أىمية أكبر في تعميم النشء

األكاديمي الصرف إلى الحقل التربوي.

الجديد.

 -إثراء المناىج العامة بمفاىيم التربية المالية بشكل مدروس.

 -تثقيف المعممين والتربويين بمفيوم التربية المالية ،لما لو من

 -القيام بدراسات عممية مستفيضة لموقوف عمى أدوار التربية

فوائد كبيرة عمى أدائيم داخل األنظمة التربوية.

المالية في التصدي لمتحديات االقتصادية التي تمر بيا األسرة
العربية بشكل عام.
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ABSTRACT_

This research study aimed to disclose the conservative aspect of educational

curricula, programs, and Moroccan textbooks which focus on knowledge and values without any
receptivity to the teaching and learning strategies of financial education concepts that are casually
and accidentally introduced in Arabic language course books devised for elementary school level.
This inquiry was also meant to suggest a purposeful curricular teaching method by profiting from
modern studies that are interested in the teaching and learning strategies of financial education
concepts. The present study started with a methodology introduction that identifies and delimits its
research objectives, issues, questions, basic concepts, former relevant investigations, population
and samples, research instruments, and so forth. This was then followed by a content analysis of
“the National Charter of Education and Training”, “the White - book for Education Programs
and Curricula”, and Arabic language course books devised for elementary school level. The
purpose was to highlight the dominating conservative aspect in these official education documents
that hardly open up to the teaching and learning strategies of financial education concepts. This
investigation ended up with the submission and discussion of outcomes as well as the presentation
project of a fact sheet that restrains the stages, steps, and activities of the teaching and learning of
financial education concepts in the Moroccan elementary school.
KEY WORDS: teaching, learning, financial education concepts.
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