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هذه الدفاتر

�سواء على  الوطني،  والتعليمي  الرتبوي  امل�سهد  يعرفها  التي  الدائمة  ت�ستدعي احلركية 

م�ستوى النظرية اأو املمار�سة، القيام مب�ساءلة منتظمة ومتاأنية ور�سينة لهذا امل�سهد، من 

اأجل الوقوف على واقعه احلا�رص، وا�ست�رصاف اآفاقه، بغية الرتقاء امل�ستمر به.

يف هذا الإطار، تاأتي مبادرة املجل�س الأعلى للتعليم باإ�سدار »دفاتر الرتبية والتكوين« 

من اأجل الإ�سهام يف اإثراء النقا�س املتعدد والبناء حول واقع املدر�سة املغربية ومتطلبات 

اإ�سالحها املتجدد، وذلك من خالل مقاربة مو�سوعات ذات طابع تربوي اأو بيداغوجي 

اإىل  الرامية  املجل�س  م�ساريع  �سمن  تندرج  مبادرة  وهي  تدبريي.  اأو  ديداكتيكي  اأو 

تر�سيخ دعائم اإ�سالح املدر�سة املغربية والنهو�س بها كي ت�سطلع، على النحو الأمثل، 

بوظائفها الأ�سا�سية يف التعليم والتعلم والرتبية والتن�سئة الجتماعية والتاأهيل، وذلك 

يف تفاعل مع اأ�سئلة املجتمع والع�رص، ويف مواكبة للتطورات الوطنية والعاملية احلا�سلة 

على م�ستوى املعارف والنظريات واملناهج املطبقة على الرتبية والتكوين؛ بغية ا�ستثمارها 

لفائدة املتعلمني واملدر�سني والفاعلني الرتبويني. 

من ثم، تتوخى »دفاتر الرتبية والتكوين« بالأ�سا�س: 

• تزويد الفاعلني الرتبويني مبرجعيات عمل ذات �سبغة تربوية وبيداغوجية وديداكتيكية، 

من �ساأنها اأن ت�سهم يف تكوينهم الذاتي؛ 

والتكوين،  الرتبية  جمالت  خمتلف  يف  املتداولة  وامل�سطلحات  املفاهيم  تب�سيط   •

وا�ستعمالها الإجرائي على نحو م�سرتك، قدر الإمكان، من حيث املعاين والدللت، 

وذلك بغاية تي�سري التوا�سل بني الفاعلني الرتبويني، ودعم التاأطري الرتبوي والبيداغوجي 

والإداري؛ 

التدبريية  وباملمار�سات  والديداكتيكية،  والبيداغوجية  الرتبوية  بامل�ستجدات  التعريف   •

الناجعة؛ 



• الإ�سهام يف ن�رص املعرفة العلمية حول الق�سايا وامل�سائل اجلوهرية يف الرتبية والتعليم، 

وجعلها يف متناول خمتلف الفاعلني؛

النقا�س  واإذكاء  البيداغوجية،  املعرفة  اإنتاج  الإ�سهام يف  على  حفز الفاعلني الرتبويني   •

والتكويني  الرتبوي  الفعل  جتديد  بغية  واخلربات؛  التجارب  وتبادل  والبناء،  املو�سع 

والرفع من فعالية مردودية املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين. 

تطمح هذه الدفاتر، اإذن، اإىل اأن تكون ف�ساء مفتوحا للراأي احلر والنقا�س متعدد الآراء 

والأطراف، ومنربا ملختلف الفاعلني يف العملية الرتبوية ]املدر�س)ة(، املكون)ة(، املوؤطر)ة(، 

املدير)ة(، الباحث)ة(، التلميذ)ة(، الطالب)ة(، ...[، ب�سكل ي�سمح لكل هوؤلء بالتعبري عن 

وجهات نظرهم التي تتناول بالتحليل املو�سوعي والنقد الهادف الق�سايا امللحة والراهنة 

للمنظومة الوطنية للرتبية والتكوين، والآفاق املمكنة لتطويرها والرتقاء بها. 

قوامه  حتريري  خط  اعتماد  والتكوين«  الرتبية  »دفاتر  اختارت  الأهداف،  هذه  لبلوغ 

الراأي والتفكري، وعماده الأ�سا�س الدفاع عن املدر�سة املغربية بكل مكوناتها  ا�ستقاللية 

بو�سفها  املدر�سة  الثقة يف هذه  تر�سيخ  ومبتغاه  املهني(،  التكوين  اجلامعة،  )املدر�سة، 

موؤ�س�سة مواطنة ومت�سامنة ومنفتحة ومنتجة ومنخرطة يف ور�س النهو�س باملجتمع 

الب�رصي  اأ�سا�سية لالرتقاء بالراأ�سمال  املغربي، ما دام جمال الرتبية والتكوين يعد رافعة 

وبلوغ اأهداف التنمية.

لتج�سيد هذا اخلط التحريري، �ست�سدر هذه الدفاتر ثالث مرات يف ال�سنة، و�سيت�سمن 

كل عدد حماور ثابتة تتمثل يف: ملف العدد، نافذة على ف�ساءات الرتبية والتكوين من 

خالل �سهادات وجتارب ميدانية متميزة، اإىل جانب بع�س املفاهيم املفتاحية، مع اإ�سارة 

مقت�سبة اإىل اأهم امل�ستجدات الوطنية والدولية يف ميدان الرتبية والتكوين.

الآراء  تنوع  اأمام  املجال  وتفتح  امل�ساهمات،  بجميع  الدفاتر  هذه  ترحب  الغر�س،  لهذا 

الرتبية  بحقل  واملهتمني  الفاعلني  لأقالم  ملتقى  تكون  اأن  غايتها  الجتهادات،  وتعدد 

امل�سرتك:  الوطني  للطموح  الفعلي  التحقيق  �سبيل  م�ساربهم، يف  باختالف  والتكوين 

اإجناح مدر�سة مغربية للجميع وباجلميع.
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تقدمي

تخ�س�س دفاتر الرتبية والتكوين ملف عددها الأول ملو�سوع العالقات الرتبوية والبيداغوجية داخل 

الف�سل الدرا�سي. وهو اختيار يقوم على اقتناع مفاده اأن اإقرار عالقات بناءة ومنتجة بني التلميذ 

وباقي الفاعلني الرتبويني ي�سكل مفتاحا اأ�سا�سيا للنجاح الدرا�سي والرتقاء باأداء املدر�سة املغربية.

ت�ستمد العالقات الرتبوية والبيداغوجية اأهميتها من دورها املبا�رص يف التح�سيل والنجاح الدرا�سي، 

ومما يت�سكل عربها لدى املتعلمني من مواقف واجتاهات وقيم جمتمعية واأخالقية. هذا ف�سال عن 

الأثر الذي ترتكه يف املناخ العام الذي يطبع الف�سل الدرا�سي واملوؤ�س�سة التعليمية، ويف الت�سورات 

والتمثالت التي تتكون لدى املجتمع عن املدر�سة والفاعلني فيها. 

اأتاحت  النحو الأمثل كلما  الرتبوية والتعليمية على  اأن توؤدي ر�سالتها  من ثم، فمن �ساأن املدر�سة 

ف�ساءاتها ال�سبل الالزمة واملحفزة على اإقامة عالقات تربوية وبيداغوجية متوازنة، متكن املتعلم من 

حترير ما ميتلكه من طاقات التعلم والتح�سيل والإبداع، وت�ساعد املربي واملدر�س على ال�سطالع 

مبهامهما الرتبوية والتعليمية يف اأح�سن الظروف املمكنة. 

غري اأن واقع العالقات الرتبوية والبيداغوجية يف �سياق املمار�سات اليومية داخل الف�سول الدرا�سية 

ل ي�ستجيب بال�رصورة لت�سور هذه العالقات على امل�ستوى النظري، ذلك اأن املمار�سة تنتج مناذج 

خمتلفة و�سيغا متعددة، ويف بع�س الأحيان �سعوبات متغايرة. وهذا التنوع بقدر ما يجلي الغنى 

النف�سية والجتماعية  العوامل  باملتعلم، بقدر ما يجد تف�سريا له يف تداخل  املدر�س  املميز لعالقة 

والرتبوية والإن�سانية املحددة لطبيعة هذه العالقة. ومما يكر�س اخلا�سية الإ�سكالية لهذه العالقة، 

كون انتظارات املجتمع من الرتبية والتعليم قد تتعار�س، اأحيانا، مع حاجات املتعلمني وميولهم. 

والتعليم.  الرتبية  لعمليتي  اأمرا مالزما  توترات  الإكراه وما يرتتب عنه عادة من  لذلك، يعد فعل 

الجتماعية  التحولت  وترية  وت�سارع  الأجيال  بني  الهوة  ات�ساع  مع  التوترات  تلك  حدة  وتزداد 

والثقافية والتكنولوجية التي ي�سهدها املجتمع على نحو متالحق. 

لذلك، واعتبارا لأهمية هذا املو�سوع، ومن اأجل مقاربته يف ت�سعبه ومبختلف اأبعاده، تفتح دفاتر 

الف�سل  داخل  والبيداغوجية  الرتبوية  العالقات  واقع  على  الأول  عددها  ملف  والتكوين  الرتبية 

الدرا�سي باعتماد منهجية تزاوج بني الت�سور النظري لهذه العالقات وبني مناذج من واقع ممار�ستها 

اليومية يف املدر�سة املغربية. 



�

لهذه الغاية، يجد القارئ مواد هذا العدد مرتبة ح�سب الأبواب الآتية :

 خم�سة مقالت، واحدة منها باللغة الفرن�سية. وقد راعت هيئة التحرير 
»
ملف العدد

«
1- يت�سمن 

يف اختيار هذه املقالت عن�رص التكامل فيما بينها، ومدى اإملامها باأهم اأبعاد العالقات الرتبوية 

والبيداغوجية والعوامل املحددة لها، وانعكا�ساتها على العملية التعليمية والتعلمية.

، فينقل متثالت وجتارب معي�سة تعرب عن مناذج من واقع العالقات الرتبوية 
»
ال�سهادات

«
2- اأما باب 

والبيداغوجية، املحفزة على التاأمل وا�ستخال�س العرب.

 جتربتني، تتعلق الأوىل باإحداث مدر�سة مندجمة بجهة دكالة 
»
التجارب املتميزة

«
3- يعر�س باب 

عبدة لت�سجيع التمدر�س بالعامل القروي؛ وتتعلق الثانية باإن�ساء مقاولت تالميذية بجهة الدار 

البي�ساء الكربى يف اإطار انفتاح املدر�سة على حميطها القت�سادي. 

املرتبطة  املحورية  امل�سطلحات  ببع�س  اإجرائيا  تعريفا   ،
»
مفتاحية مفاهيم 

«
الرابع  الباب  يتناول   -4

مبو�سوع ملف العدد. 

 مقتطفات اإخبارية تخ�س اأهم 
»
م�ستجدات الرتبية والتكوين

«
5- يت�سمن الباب الأخري املخ�س�س لـ 

بع�س  وكذا  والتكوين،  بالرتبية  املكلفة  احلكومية  والقطاعات  للتعليم  الأعلى  املجل�س  اأن�سطة 

امل�ستجدات الرتبوية على ال�سعيد العاملي.

اإن هيئة التحرير، اإذ تعترب اأن هذه املواد ل حتيط مبختلف جوانب العالقات الرتبوية والبيداغوجية 

واأبعادها،  تاأمل اأن ي�سهم هذا العدد يف تعميق التفكري يف هذا املو�سوع.



ملـف العـدد

العالقات الرتب�ية والبيداغ�جية 

داخل الف�سل الدرا�سي
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العالقة الرتب�ية : طبيعتها واأبعادها

حممد اآيت موحى

اأ�ستاذ باملركز الرتبوي اجلهوي

اجلديدة

1- يف مفه�م العالقة الرتب�ية

يق�سد بالعالقة الرتبوية جمموع التفاعالت التي حتدث داخل جماعات التعلم، والتي تتم -يف الوقت 

نف�سه- بني املدر�س واملتعلمني، وبني املتعلمني اأنف�سهم، وبني املدر�س واملتعلمني وموا�سيع التعلم، 

والإطار العام الذي حتدث يف �سياقه هذه التفاعالت هو الو�سعيات التعليمية التعلمية. 

ننطلق يف هذا التعريف من مبداأ عام مفاده اأن جماعة التعلم -اأي جماعة الق�سم هنا- ت�سكل، يف 

جمموعة تفاعل مبا�رص، لأن اأع�ساءها يوؤثر كل منهم يف الآخر، واأن هذا ال�سف ]الق�سم 
«
حد ذاتها، 

   .
1»

الدرا�سي[ كمجموع يوؤثر يف هوؤلء الأع�ساء بوا�سطة املعايري ال�سائدة فيه

بناء عليه، واإذا ما نظرنا اإىل جماعة التعلم من حيث هي ف�ساء تتم فيه عمليات التعليم والتعلم، 

فقد وجب القول اإنه ل ميكن اأن تختزل هذه اجلماعة يف كونها جمرد جتميع لعدد من الأفراد 

)مدر�س ومتعلمني( ي�ساهم كل منهم بح�سته الفردية،... بل ينبغي النظر اإليها، اأول وقبل كل �سيء، 

على اأنها كتلة متار�س داخلها تاأثريات متبادلة بني الأع�ساء. فاملدر�س واملتعلمون ي�سكلون، على حد 

�سواء، حقل تفاعالت اجتماعية، ويقيمون �سبكة من العالقات الوجدانية، وعالقات الجنذاب والتنافر 

والتعاطف والكراهية. وحتدد بنية هذا احلقل، يف الوقت ذاته، الكيفية التي ي�سارك بها كل من 

، ومن ثمة، �سكل العالقة الرتبوية.
2
املدر�س واملتعلمني يف عملية التعليم والتعلم

اإن العالقة الرتبوية تعامل وتفاعل اإن�ساين 
«
 :J. C Filloux »جان كلود فيلو

«
لذلك ميكن القول، مع 

اأن الف�ساء الذي حتدث فيه عمليات  اأفراد يوجدون يف و�سعية جماعة. واإذا ما اعتربنا  يتم بني 

التعليم والتعلم هو، يف الغالب الأعم، حجرة الدر�س )الف�سل الدرا�سي(، فمن الوا�سح اأن توؤ�س�س 

داخل هذا الف�ساء عالقات دينامية بني املدر�س واملتعلمني تتخذ �سكل انخراط يف عملية توا�سل 

.
3
..
»
مركبة، وتبليغ للر�سائل، وتبادلت وجدانية، وعمليات ا�ستك�ساف ومقاومة

2 - ت�سنيف العالقة الرتب�ية

و�سعيات  داخل  اأ�سلفنا،  كما  تتم،  التعلم  وحمتوى  واملتعلمني  املدر�س  بني  التفاعالت  كانت  اإذا 

تعليمية، واإذا كان لكل و�سعية خ�سائ�س متيزها عن باقي الو�سعيات الأخرى )فاخل�سائ�س املميزة 

لو�سعية التبليغ اللفظي ملحتويات التعلم لبد واأن تختلف عن اخل�سائ�س املحددة لو�سعية البحث 
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وال�ستق�ساء...(، فاإن العالقة الرتبوية -اأي التفاعالت التي تتم بني الأطراف الثالثة املذكورة اأعاله- 

ل بد اأن تتخذ، بدورها، اأ�سكال متعددة ومتنوعة؛ اإذ من املوؤكد اأن طبيعة التفاعل بني املدر�س 

طبيعة  نف�سها  هي  تكون  لن  مثال،  واملناق�سة  احلوار  و�سعية  يف  التعلم  وحمتويات  واملتعلمني 

التفاعل بني هذه الأطراف يف و�سعية التبليغ اللفظي اأو و�سعية العمل يف جمموعات.... ففي 

كل و�سعية من هذه الو�سعيات تتحدد التفاعالت بني الأطراف املذكورة بكيفية تتالءم والأدوار 

التي يوؤديها كل منها.

وقد اهتم عدد من الدار�سني بتحديد اأمناط العالقة الرتبوية، منطلقني يف ذلك من طبيعة التفاعل 

الذي قد يقوم بني املدر�س واملتعلمني من جهة، وبينهما وبني حمتويات التعلم من جهة ثانية. وهكذا 

  :
4
و�سعت ت�سنيفات متعددة ومتمايزة، نقدم، على �سبيل التمثيل فح�سب، ثالثة منها، كما ياأتي

1.2- �سنف »لوي�س دينو« العالقة الرتبوية اإىل اأربعة اأ�سناف هي:

كما  ذاته،  متمركزا على  فيها  والبيداغوجي  الرتبوي  الفعل  فيكون  املدر�س،  فيها  يهيمن  اأ- عالقة 

ينح�رص دوره يف تقدمي املعرفة.

املعرفة  بناء  اإعادة  اإىل  مدعواً  يكون  بحيث  املتعلم،  على  الرتبوي  العمل  فيها  يتمركز  عالقة  ب- 

واكت�سافها، اأما املدر�س فيعمل، يف هذا النمط من العالقة، على توفري وتنظيم ال�رصوط ال�رصورية 

للتعلم، بحيث تتحدد اأدواره الأ�سا�س يف التوجيه والإر�ساد.

اأو  توجيهها  يتدخل يف  اأن  التعلم دون  لعمليات  وم�سهال  املدر�س حمفزا  فيها  يكون  ج- عالقة 

امل�ساركة فيها، فهو يكتفي فقط بتلبية حاجات املتعلمني.

د- عالقة ي�سبح فيها املدر�س متعلما بدوره.

2.2- حدد »ج. دوكلو«  J. Duclos اأمناط العالقة الرتبوية يف ثالثة اأنواع هي:

اأ- عالقة ميثل فيها املدر�س الفاعل الأ�سا�سي، وقوامها اكت�ساب املتعلم قيم احرتام النظام، والمتثال 

لقواعده )عالقة اأوتوقراطية(.

ب- عالقة حمورها حمتويات التعلم، وقيمها الأ�سا�س هي العقالنية والفعالية )عالقة تقنوقراطية(.

ج- عالقة ي�سكل فيها املتعلم حمور العملية التعليمية، وتقوم على اأ�سا�س احرتام �سخ�سيته واإك�سابه 

قيم احلرية وال�ستقاللية والإبداعية )عالقة دميوقراطية(.

3.2- ثمة ت�سنيف ثنائي للعالقة الرتبوية مييز فيها بني ما ياأتي.

اأ- عالقة تربوية تقليدية تتميز مبركزية املدر�س )فهو الذي ميتلك املعرفة ويتحكم يف طرائق وتقنيات 

تبليغها ومتريرها اإىل املتعلم، ف�سال عن ممار�سته ل�سلطة �سبه مطلقة(. وتتم التفاعالت يف هذه 

العالقة يف اجتاه وحيد، اأي من املدر�س نحو املتعلمني.
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ب- عالقة تربوية حديثة تتميز مبركزية املتعلم اأو املتعلمني )يكون املدر�س فيها جمرد موجه ومر�سد 

وم�سهل للعمل وميار�س فيها املتعلم اأن�سطة اإعادة اكت�ساف املعرفة وبنائها(. وتتميز التفاعالت 

املتعلمني  املدر�س واملتعلمني وبني  اإنها متبادلة بني  )اأي  بال�سمولية  العالقة  النمط من  يف هذا 

اأنف�سهم(.

3- اأبعاد العالقة الرتب�ية

لو نظرنا اإىل العالقة الرتبوية من حيث اأبعادها، جاز لنا التمييز فيها بني الأبعاد الآتية:

• البعد البيداغوجي- الديداكتيكي.

• البعد التنظيمي.

• البعد العالئقي.

ت�سكل هذه الأبعاد، يف احلقيقة، اأبعاد العملية التعليمية التعلمية ذاتها. لكن، مبا اأن هذه العملية 

هي، يف جوهرها، عالقة اإن�سانية-تربوية مركبة، فاإنها تتميز، بال�رصورة، بالأبعاد الثالثة املذكورة... 

وميكن تو�سيح ذلك من خالل العتبارات الآتية:

اأ- يتوخى كل فعل تعليمي-تعلمي اإك�ساب حمتويات )معارف، مهارات، قيم، اجتاهات...( بتوظيف 

اأن�سطة بيداغوجية وباعتماد تدرجات ديداكتيكية واأدوات واأ�ساليب تقومي مالئمة؛ وهذا يج�سد 

بعده البيداغوجي-الديداكتيكي.

ب- يتم كل فعل تعليمي-تعلمي داخل اإطار منظم -قد يكون موؤ�س�سيا اأو غري موؤ�س�سي- يفرت�س 

توافر قواعد �سلوك معينة، وتنظيم حمدد للف�ساء وتوزيع للمتعلمني؛ وهذا ما يج�سد بعده 

التنظيمي.

ج- ي�سكل اأي فعل تعليمي-تعلمي �سبكة مركبة من العالقات ال�سو�سيو-وجدانية، التي جتمع بني 

طرفيه الرئي�سيني )املدر�س واملتعلمني(، وتتحدد بالإطار التنظيمي امل�سار اإليه وتتاأثر بالتبادلت 

البيداغوجية وتوؤثر فيها؛ وهذا ما يج�سد بعده العالئقي.

و�سنحاول، فيما ياأتي، التعريف، باقت�ساب، بكل بعد من هذه الأبعاد الثالثة :

1.3-  البعد البيداغ�جي- الديداكتيكي

تندرج العمليات والإجراءات والتدخالت ال�سادرة عن املدر�س، والهادفة، بالأ�سا�س، اإىل اإعداد ال�رصوط 

ال�رصورية والالزمة ملمار�سة فعل التدري�س وت�سهيل عمليات التعلم، �سمن البعد البيداغوجي.

لذلك، ي�سمل هذا البعد كافة التفاعالت التي حتدث يف اإطار الو�سعيات التعليمية التعلمية املختلفة، والتي 

تهدف اإىل اإك�ساب املتعلم حمتويات التعلم )معارف، مهارات، قيم واجتاهات...( اأو تعزيزها ودعمها. 
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وهكذا، فاإن اإجراءات من قبيل تخطيط الدر�س وحتديد اأهدافه، وتنظيم حمتوياته، وانتقاء الأن�سطة 

الديداكتيكية  التدرجات  وحتديد  املحتويات،  هذه  اكت�ساب  بت�سهيل  الكفيلة  واملوارد  والو�سائل 

التي �سيقدم بوا�سطتها املحتوى انطالقا من خ�سو�سيات املتعلمني وم�ستوياتهم، وتوقع وا�ستباق 

وو�سعياتهما  والدعم  التقومي  اأ�ساليب  واختيار  املحتوى،  هذا  اإك�ساب  تعيق  قد  التي  ال�سعوبات 

واأدواتهما... هذه كلها اإجراءات تندرج �سمن البعد البيداغوجي الديداكتيكي.

وهو  البيداغوجي.  التوا�سل  طابع  بالأ�سا�س،  البعد،  هذا  م�ستوى  على  الرتبوية  العالقة  تتخذ 

مفهوم �سامل ي�سري اإىل جمموع العمليات واملظاهر وال�سريورات التوا�سلية التي حتدث بني املدر�س 

واملتعلمني يف �سياق و�سعية تعليمية-تعلمية حمددة، والتي يتم بوا�سطتها تبليغ حمتوى تعلمي 

التوا�سل  والتعلم. ويتخذ  التعليم  املتبادل بني طريف عملية  التاأثري  اأو تتحقق عملية  تبادله،  اأو 

البيداغوجي، يف الغالب الأعم، الإر�سال اللفظي و�سيلة اأ�سا�سية؛ لكنه قد يتم، كذلك، بوا�سطة 

و�سائل اأخرى غري لفظية معززة لالإر�سال اللفظي كاحلركات، والإمياءات، وتعابري الوجه، وهيئات 

   .
5
اجل�سد ونربات ال�سوت وغريها

التوا�سل  بنموذج  تتحدد  متعددة  اأ�سكال  اللفظي،  التوا�سل  اإطار  يف  التفاعالت،  تاأخذ  وقد 

املتبنى، وطبيعة الطرائق البيداغوجية املوظفة، واملعايري -موؤ�س�سية كانت اأم غري موؤ�س�سية- التي 

املعتمدة  البيداغوجية  والطرائق  النماذج  بع�س  تف�سح  وهكذا،  التوا�سلية.  العملية  لها  تخ�سع 

هوام�س ف�سيحة مل�ساركة املتعلمني يف عمليات التبادل والتوا�سل )النموذج املتمركز على املتعلم 

والطرائق احلديثة عموما(، بينما قد تقل�س مناذج وطرائق اأخرى من هذه الهوام�س اإىل درجة 

 .
6
يكون فيها املدر�س هو املر�سل الأوحد، واملتعلم جمرد متلق

التوا�سل  عالقة  تكون  ل  بدونها  التي  ال�رصوط  بع�س  الإطار،  هذا  يف   ،
»
بياجي ج. 

«
حدد 

البيداغوجي داخل جماعة التعلم عالقة حقيقية، قائال:

 • لي�س ثمة توا�سل حقيقي عندما يكون املدر�س متمركزا على ذاته.
«

• عندما يبدي املتعلم حتفزا وانتباها، فاإنه ي�سهم بفعالية يف التوا�سل.  

• يقوم التوا�سل البيداغوجي على العالقات الجتماعية والإن�سانية بني املدر�س واملتعلمني.  

• هناك �رصوط لتحقيق التوا�سل، منها: ال�سرتاك يف اللغة واملرجع، وتعزيز التوا�سل عن      

.
7»

طريق التغذية الراجعة )الفيدباك(، والنتباه اإىل و�سعيات املتلقي

 2.3- البعد التنظيمي

�سمن �سياق موؤ�س�سي حتكمه قواعد  تتم عملية التعليم والتعلم -يف �سكلها النظامي خا�سة– 

الرتبوية.  العالقة  فيه  تتم  اإطارا  ذاته،  الوقت  يف  ال�سياق،  هذا  وي�سكل  حمددة.  و�سوابط 

املتعلمني  توزيع  واأ�سكال  التعلم،  ف�ساء  تنظيم  اأ�سا�سية، �سيغ  ب�سفة  التنظيمي،  البعد  وي�سمل 
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لطريف  العام  والت�رصف  ال�سلوك  حتكم  التي  عليها(  املتفق  اأو  )املوجودة  القواعد  وكذا  داخله 

العالقة  طبيعة  يف  كلها  اجلوانب  هذه  وتوؤثر  الف�ساء.  ذلك  داخل  التعليمية-التعلمية  العملية 

و�سكلها. الرتبوية 

ينظم ف�ساء التعلم )داخل حجرة الدر�س(، يف الغالب الأعم، بكيفية تقليدية )ترتيب طاولت 

اجللو�س يف �سفوف عمودية، جلو�س املتعلمني يف مواجهة ال�سبورة، عدم قدرتهم على التوا�سل 

فيما بينهم وجها لوجه...( بيد اأن هنالك اأ�سكاًل اأخرى عديدة ومتنوعة لتنظيم هذا الف�ساء، 

وهي تتيح اإمكانية اإقامة حلقات نقا�س اأو توزيع املتعلمني يف جمموعات، اأو غري ذلك.

القول، توزيعا معينا للمتعلمني داخله؛ ويقت�سي كل  اأ�سلفنا  التعلم، كما  ويفرت�س تنظيم ف�ساء 

�سكل من اأ�سكال هذا التوزيع منطا حمددا من التفاعالت بني املتعلمني من جهة، وبينهم وبني 

املدر�س من جهة ثانية. كما ينطوي على قواعد و�سوابط �سلوكية حمددة تر�سم لكل طرف حدود 

ت�رصفه. فغالبا ما يكون من ال�سعب على املتعلمني -يف اإطار التنظيم التقليدي للف�ساء الف�سلي- 

التوا�سل املبا�رص والتلقائي فيما بينهم، واإذا ما مت ذلك، فاإنه يتحقق يف حدود ما ي�سمح به املدر�س 

وتقت�سيه ال�رصورة البيداغوجية. وتت�سف القواعد وال�سوابط ال�سلوكية املعمول بها بقدر كبري من 

ال�رصامة وبتوظيف لفت للنظر ل�سلطة املدر�س، ال�سيء الذي يطبع العالقة الرتبوية بطابع املركزية، 

اأي اإنها تكون متمركزة على املدر�س.

جمموعات مناق�سة....(، فاإن  اأما عندما ينظم الف�ساء تنظيما اأكرث تفتحا )عمل يف جمموعات – 

التفاعالت بني اأطراف العملية التعليمية-التعلمية تكون اأكرث انفتاحا وقواعد ال�سلوك اأكرث مرونة؛ 

كما يكون التوا�سل بني املتعلمني مبا�رصا واأكرث تلقائية، وبذلك، تتقل�س هوام�س املنع، ويغدو املتعلم 

)اأو املتعلمون( مركز فعل التعليم والتعلم.

3.3-  البعد العالئقي

، بالنظر اإىل كونه يتعلق بالتبادلت 
»
بروزا ومبا�رصة

«
يعد البعد العالئقي اأقل اأبعاد العالقة الرتبوية 

ال�سو�سيو-وجدانية والنفعالية املركبة وغري ال�رصيحة التي تفرزها الدينامية الداخلية جلماعة التعلم؛ 

حتدث عمليات حتويل واإ�سقاط واإح�سا�سات وت�سورات يكون مو�سوعها هو 
«
فداخل هذه اجلماعة 

 .
8»

املدر�س اأو اأي ع�سو اآخر من اأع�ساء اجلماعة

وقد �سكل البعد العالئقي مو�سوع اأبحاث عديدة اأبرزت جميعها اأهمية اعتبار البعد العالئقي يف النظر 

اإىل العالقة الرتبوية. فركز بع�سها على الدور الذي توؤديه التمثالت املتولدة عن وجود املدر�س واملتعلمني 

مي�سال جيلي« M. Gilly، يف هذا 
«
يف و�سعية جماعة يف حتديد عالقاتهم بع�سهم ببع�س. ويذهب 

الكيفية التي يدرك بها كل واحد من ال�رصكاء املدر�سني الآخر، وعلى املحددات 
«
ال�سدد، اإىل التاأكيد على 

، ومن خاللهما، على البعد العالئقي، وهكذا يهتم املدر�س، يف عالقته 
»
الكامنة والنتائج الرتبوية املحتملة

باملتعلم، باجلوانب املعرفية يف �سخ�سية هذا الأخري، ومبوقفه من العمل املدر�سي اأكرث من اهتمامه 
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باجلوانب الوجدانية )العاطفية والنفعالية(؛ بينما يركز املتعلم، يف اإدراكه للمدر�س، على مقدرة هذا 

الأخري على تفهم مواقفه، وعلى كيفية تعامله معه وقدرته على اإف�ساح جمال املبادرة اأمامه. وتتحدد 

.
9
العالقة بني الطرفني بناء على مدى التوافق اأو التباين بني متثل واإدراك كل منهما لالآخر

 يف درا�سته للعالقة الرتبوية نظرة �ساملة عن بع�س املو�سوعات التي 
»
مار�سيل بو�ستيك

«
وقد قدم 

ا�ستقطبت انتباه الباحثني يف العالقة الرتبوية من منظور التحليل النف�سي، مثل القوى الال�سعورية 

التي حتكم حركية جماعة املتعلم، وال�ستيهامات، واآليات الت�سال البيداغوجي، والتبادلت الرتبوية 

.
10
بني املدر�س واملتعلمني وبني املتعلمني اأنف�سهم وعمليات التحويل وغري ذلك

ومن اأهم الدرا�سات التي ركزت على البعد ال�سو�سيو-وجداين، من منظور التحليل النف�سي، درا�سة 

. يتناول الباحث العالقة الرتبوية من خالل مقارنتها بعالقة الطفل باأهله، ويرى 
11»

بيرت فر�ستناو
«

اأن الطابع الغالب على هذه العالقة هو الطابع الال�سخ�سي، اإذا ما قورنت بالعالقة ال�سائدة داخل 

اإىل  النظر  الأخري  هذا  يتحا�سى  ودوره،  املدر�س  عمل  فبحكم طبيعة  واأهله.  الطفل  بني  الأ�رصة 

املتعلمني من زاوية كونهم اأطفال، ول يعترب فيهم �سوى �سفات املتعلم.

اإن العالقات التي تقوم داخل املوؤ�س�سة التعليمية عالقات عقالنية. ومن حيث هي كذلك، ي�سبح اأي 

ُب، بالكامل،  ت�رصف �سادر عن املدر�س اأو عن املتعلم ت�رصفا �سكليا، بيد اأن هذا الت�رصف ل ُيَغيِّ

الدوافع واحلوافز الال�سعورية. وهكذا، يعيد لقاء الرا�سد )املدر�س( بالطفل )املتعلم( تن�سيط ال�سياقات 

املت�سمنة للنزوات وامل�ساعر واملواقف التي طبعت عالقته –اأي املدر�س- باأهله يف طفولته، ويرتقب 

املدر�س، بناء على ذلك، من املتعلم اأن يعيد انتاج ال�سلوك نف�سه الذي �سبق اأن اتخذه هو جتاه 

 .
12
والديه حينما كان طفال

4- خال�سة الق�ل

�سعينا يف هذا املقال اإىل النظر يف العالقة الرتبوية من زاوية اأبعادها. ويبدو، من خالل ما �سبق من 

الفقرات، اأن طبيعة العالقة الرتبوية بني املدر�س واملتعلمني طبيعة مركبة ومعقدة. فف�سال عن بعدها 

اأو التنظيمي اأو  الإن�ساين الوا�سح، ميكن معاجلتها من خالل بعدها البيداغوجي- الديداكتيكي 

العالئقي. وي�سعب الف�سل بني ما هو بيداغوجي وما هو تنظيمي وما هو عالئقي. فكل بعد من 

هذه الأبعاد يوؤثر يف البعدين الآخرين ويتاأثر بهما يف الوقت ذاته. وهكذا، وعلى �سبيل املثال، فاإن 

تنظيما معينا لف�ساء التعلم وتوزيعا حمددا للمتعلمني داخله يتطلب -بل يفر�س- منطا منا�سبا من 

التوا�سل، كما يوؤدي اإىل تن�سيط تبادلت �سو�سيو-وجدانية مالئمة. وباملثل، فاإن �سيادة نوع حمدد 

من التفاعالت والتبادلت ال�سو�سيو-وجدانية بني اأع�ساء جماعة التعلم )بني املدر�س واملتعلمني وبني 

املتعلمني اأنف�سهم( ي�سرتط، بال�رصورة، التوا�سل البيداغوجي والديداكتيكي ويوؤثر فيه بقدر اأو باآخر، 

كما اأنه ل ميكن اأن يتم اأي نوع من التفاعالت اإل يف �سياق تنظيمي حمدد.
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 دور العالقات الرتب�ية والبيداغ�جية
يف حتقيق ج�دة الأداء املدر�سي

عبد العزيز دادي

مفت�س تربوي للتعليم الثانوي

نيابة تازة 

مدخل 

اإّن الأن�سطة الإن�سانية املبنّية على العي�س امل�سرتك، حمكومة بال�ستغال على العالقات باعتبارها 

مفهوما و�سلوكا من اأجل اإيجاد ال�سيغ املالئمة جلعلها اأكرث اإيجابية واأكرث مردودية. ويقع الن�ساط 

املدر�سة - املجال العام...( يف قلب هذه الإ�سكالية،  الرتبوي بجميع موؤ�س�ساته واأبعاده )الأ�رصة – 

لأّن جناحه مرتبط بتاأ�سي�س عالقات �سليمة وجيدة بني خمتلف الأطراف بهدف تذليل ال�سعاب 

وتي�سري �سبل التقدم، مّما يوفر �رصوط البحث والبتكار والإبداع.

على  ينطوي  فاإنه  والتحليل،  بالبحث  العالقات  مو�سوع  يغري  ما  وبقدر   ،
1
الرتبوي امليدان  يف 

واحدة  ملعايري  ت�ستجيب  ول  منطية  لي�ست  العالقات  اإّن  اإذ  جمة؛  واأكادميية  منهجية  �سعوبات 

لت�سنيف جتلياتها داخل املوؤ�س�سات التعليمية، كما اأنها ل تن�سبط دائما لنف�س العوامل واملتغريات، 

ناهيك عن ندرة الدرا�سات والأبحاث يف املجال الرتبوي املغربي؛ ومن ثم، فاإّن درا�ستها ل ميكن 

اأن توؤتي اأكلها منهجيا اإل اإذا اعتمدت على مقاربة مندجمة ون�سقية يتداخل فيها ما هو نظري 

وميداين، ويتمازج فيها البعد ال�سو�سيولوجي والثقايف و الإيديولوجي بالبعد الرتبوي والنف�سي.

لقد تعّر�ست العالقات يف جّل املنظومات الرتبوية العاملية منذ نهاية الثمانينيات من القرن الع�رصين 

لرّجات وحتولت عميقة ومت�سارعة اإٳثر النفجار الإعالمي واملعلوماتي والثورة التكنولوجية امل�ساحبني 

واأ�سبحت  الآخر.  مع  التعامل  جذرية يف  تغيريات  التحولت  هذه  اأحدثت  وقد   .
2
العوملة لظاهرة 

العالقات الإن�سانية ب�سكل عام، والرتبوية ب�سكل خا�س، ومنها تلك ال�سائدة داخل الف�سل الدرا�سي، 

معقدة، يتداخل يف ن�ساأتها ويف تدبريها عوامل خمتلفة وتاأثريات متنوعة، حتى اإّن النماذج –الناجحة 

اأ�سبحت قا�رصة عن توجيه وتاأطري  التي قدمتها علوم �سو�سيولوجيا الرتبية،  والرائدة يف حينها- 

العالقات الرتبوية داخل الف�سل، وعن تقدمي تف�سريات مقنعة ومتكاملة حولها. فالآليات واملقاربات 

 �رصورية لفهم كيفية ا�ستغال العالقات داخل الف�سل، لكّنها 
3
التي اعتمدت عليها دينامية اجلماعات

غري كافية لالإملام بجميع حيثياتها واأبعادها: فقد طراأت على امليدان الرتبوي، منذ هبوب رياح العوملة، 

م�ستجدات كبرية تركت ب�سمات وا�سحة على العالقات الرتبوية جنملها كالآتي:
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• تعّر�س مفهوم ال�سلطة الرتبوية لتغيريات جوهرية.

• ات�ساع حيز مفاهيم حقوق الإن�سان والطفل.

• ظهور مفاهيم : التعاقد؛ امليثاق؛ احلق والواجب...

• تداول مفاهيم تربوية تهم النفتاح الكامل على املتعلم واهتماماته وميولته.

واملنهجي، ل  املعريف  الرتبوية، رغم متا�سكها  العالقات  بدرا�سة  النظرية اخلا�سة  النماذج  اأّن  ومبا 

ميكن اأن تقدم اإل اإجابات جزئية واأدوات �سبه نظرية، فاإن البحث امليداين كفيل باأن ينتج تراكمات 

معرفية وجتارب غنية تقدم –هنا والآن- تف�سريات حقيقية ذات معنى، مرتبطة بزمان ومكان هذا 

الف�سل الدرا�سي اأو ذاك. 

ودون اأن نّدعي الإملام بكل جوانب املو�سوع املت�سّعبة، واأ�س�سه الإبي�ستيمولوجية، واأبعاده املتداخلة، 

فاإننا �سنحاول يف هذا املقال مقاربة مو�سوع العالقات الرتبوية والبيداغوجية من منظور جتربتنا يف 

امليدان، ومن خالل مالحظتنا املبا�رصة للتفاعالت ال�سفية ومعاينتنا لواقع الف�سل الدرا�سي،  ومواكبتنا 

لبع�س جوانب احلياة املدر�سية، ومن خالل احتكاكنا امل�ستمر بكل فرقاء العملية التعليمية التعلمية، 

.
4
ومن خالل تدخالت هوؤلء واأولئك اأثناء الندوات الرتبوية واللقاءات الثنائية والزيارات ال�سفية

اإّن مقاربة مو�سوع العالقات الرتبوية والبيداغوجية داخل الف�سل الدرا�سي، من هذا املنظور، حتتم 

علينا النطالق من الفر�سية الآتية: وجود عالقات �سليمة ت�سهم يف:

1. تدعيم فر�س تفوق وجناح التالميذ، وتقلي�س بع�س اأ�سباب الهدر املدر�سي.

2. تخفيف العبء عن الطاقم الرتبوي والإداري املطالب بتدبري النزاعات وامل�ساكل العالئقية، والتفرغ 

ملهام البحث، وا�ستثمار خمتلف املعطيات الرتبوية...

3. م�ساعدة هيئة التفتي�س على البحث يف حت�سني عالقة كل من املدر�س والتلميذ مع امل�سامني يف 

اإطار حتقيق فعالية اأكرب ملكونات املثلث البيداغوجي.

4. تكوين تلميذ مواطن �سالح، واثق من نف�سه، ومنفتح على غريه.

5. توطيد التوازن النف�سي والرتبوي ال�رصوري لعمل تفاعلي ومنتج.

6. و�سع لبنات �سلبة لتح�سني ظروف العمل داخل الف�سل.

7. اإ�سباع احلاجات املختلفة واملتكاملة لكل اأفراد الف�سل.

تاأ�سي�سا على ما تقدم، �سن�ستغل على العالقات اخلا�سة بالتعليم الثانوي الإعدادي والتاأهيلي بحكم 

مهامنا يف هذا ال�سلك، و�سنحاول يف املرحلة الأوىل م�ساءلة الواقع الرتبوي ق�سد اإعداد بطاقة تقنية 

الثانية على  الدرا�سي؛ و�سنعمل يف املرحلة  الف�سل  ال�سائدة داخل  حول نوعية وطبيعة العالقات 

حماولة اإيجاد تف�سريات لها، لكي نقوم يف املرحلة الثالثة باقرتاح بع�س احللول.
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الكتاب  اإثره  الوطني للرتبية والتكوين، وعلى  امليثاق  اإعداد و�سياغة  الذي واكب  العام  النقا�س  نّبه 

، اإىل اإ�سكالية مهمة ل تزال بع�س اآثارها تعيق حت�سني اأداء خمتلف الفاعلني الرتبويني داخل 
5
الأبي�س

الف�سل. لقد كان كل الهتمام، تقريبا، من�سّبا على اإ�سالح خارج-ف�سلي ميكن ال�سطالح عليه 

 )اهتمام بالبنايات - بالت�سيري الإداري - بالت�رصيع - بهيكلة امل�سالح 
»
الهوام�س الرتبوية

«
باإ�سالح 

املختلفة...( الذي رغم اأهميته الإ�سرتاتيجية والرتبوية، فاإٳنه افتقد لمتدادات �سل�سة داخل الف�سل، الذي 

، تتوقف اأمام 
6
اأ�سحى الغائب الأكرب؛ مما جعل اأكرث جوانب الإ�سالح، خالل ع�رصية الرتبية والتكوين

باب الق�سم.

ولتجاوز هذه املاآخذ، تغرّي ترتيب الأولويات، واأ�سبح املنظور الذي يجعل من الف�سل مركزا لكل 

اإ�سالح، واأ�سا�سا لكل جتويد للعمليات الرتبوية، يكت�سب �رصعية اأكرب، ويفر�س ح�سورا اأقوى، وذلك 

باإعادة العتبار لكل ما هو تربوي/ بيداغوجي/ تعليمي/ ديداكتيكي... لينتقل منطق الإ�سالح 

 .
7
بعد ذلك اإىل ما هو جهوي ثم ما هو وطني

ومن نافلة القول اإن درا�سة العالقات داخل الف�سل حتتم ا�ستح�سار املكونات الثالثة املبا�رصة للمثلث 

البيداغوجي وللعنا�رص املتدخلة الأخرى ح�سب خ�سو�سياتها الت�رصيعية والتدبريية، وما ينتج عنه من 

�سبكة تاأثريات متبادلة وتفاعالت مت�سعبة، علما اأن الف�سل بني هذه العالقات، وكما �سيتبني فيما ياأتي 

من حتليل، متليه فقط ال�رصورة املنهجية. ومبعادلة ب�سيطة،  ميكن اأن ن�ستخرج العالقات التالية:

.
8
تالميذ 1. مدر�س – 

تالميذ. 2. تلميذ – 

معارف/م�سامني/مناهج... 3. مدر�س – 

4. تلميذ - معارف/م�سامني/مناهج...

ا�سرتاتيجيات  والرابعة  الثالثة  تفرز  وبيداغوجية، يف حني  تربوية  الأولتان عالقات  العالقتان  وتفرز 

التعليم والتعلم ب�سكل عام وما يت�سل بهما. ولأ�سباب منهجية وٳاإكراهات مو�سوعية، �سرنكز يف 

هذا البحث على العالقات بني املدر�س والتالميذ، وعالقات هوؤلء فيما بينهم.

ي�ستوجب الهتمام بالعالقات الفعلية ال�ستغال على م�ستويني متداخلني وغري قابلني للتفريق: م�ستوى 

تربوي يتجلى يف العوامل النف�سية والثقافية والجتماعية املوؤثرة يف العالقات داخل الف�سل؛ وم�ستوى 

بيداغوجي يتجلى يف تاأثري الختيارات املعرفية امل�سامينية للمدر�س يف عالقاته مع تالميذه.

لقد بّينت بع�س الدرا�سات امليدانية حجم امل�ساكل التي تنوء حتت ثقلها العالقات الرتبوية والبيداغوجية 

. وميكننا من خالل معاينتنا امليدانية )زيارات �سفية – ندوات تربوية - اأن�سطة يف اإطار 
9
داخل الف�سل

تفعيل اأدوار احلياة املدر�سية...( تاأكيد جممل النتائج التي اأقّرتها هذه الدرا�سات وال�ستطالعات. 
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ت�سنيف  و�سع  من حماولة  الأق�سام  واقع  من  امل�ستقاة  واملعطيات  املعلومات  مّكننا جتميع  وقد 

لطبيعة العالقات داخل الف�سل دون اأن نغفل التحفظات املنهجية والعلمية التي جتربنا على تفادي 

.
10
مبداأ التعميم الزماين اأو املكاين

وميكن تقدمي هذا الت�سنيف ح�سب الرتكيبة الآتية:

1. عالقة املدر�س بالتالميذ 

تتخذ هذه العالقات عّدة اأ�سكال ميكن يف بع�س الأحيان ر�سد كل جوانبها وكل جتلياتها يف 

ن�ساأتها عدة  تربوية جيدة، ت�ساهم يف  الف�سول �سيادة عالقات  ف�سل واحد. ويالحظ يف بع�س 

عام  ب�سياق  مرتبطة  وبعوامل مو�سوعية  وتالميذه،  املدر�س  انخراط  مرتبطة مبدى  ذاتية  عوامل 

م�ساعد. و�سرنكز على العالقات ال�سلبية لطابعها الأولوي وحلاجتها املا�سة لتحليل يف�سي اإىل اقرتاح 

بع�س احللول العملية. وقد تكون:

مفاهيم  على  املدر�سني  بع�س  نظر  العالقة يف  هذه  تعتمد   :
11
و�سد-�سلطوية �سلطوية  عالقة  اأ- 

تنتمي اإىل ما ي�سطلح عليه بالبيداغوجيات التقليدية، التي متتح من فل�سفات تعترب الطفل كائنا 

الرئي�س/املروؤو�س بطريقة  ومعاملته  تروي�سه،  واأن�سنته،  تن�سئته  اأجل  من  يجب،   
12
و�رصيرا  ناق�سا 

 ،
13
وال�سيد/العبد... ورغم �سيوع م�سطلحات تتبنى اأحدث ما و�سل اإليه البحث العلمي ال�سيكوتربوي

فاإن املمار�سة اليومية تكر�س ال�سلطوية كممار�سة ميدانية ت�ستمد �رصعيتها يف غالب الأحيان من 

الو�سعية النظامية والعتبارية للمدر�س ب�سفته را�سدا وموظفا ومالكا للمعرفة. 

اإل اّنه يالحظ، يف ال�سنوات القليلة املا�سية، بروز مواقف مواجهة ل�سلطة املدر�س من لدن التالميذ 

 على 
ّ
الذين ا�ستغلوا الهام�س احلقوقي املت�سع واحلرية والهتمام املتزايدين بهم. وكال املوقفني مبني

ا�ستغالل غري مفيد لهذه النظرية اأو تلك، ولهذا املنهج اأو ذاك.

ب- عالقة معرفية: تعك�س انت�سار الديداكتيكي على العالئقي و�سيادة املعريف على ال�سيكولوجي. 

اأحادية  بطريقة  عقول  و�سحن  معارف  تلقني  عالقة  هي  الزاوية،  هذه  من  الف�سل  داخل  فالعالقة 

وعمودية جتعل من املدر�س مقدما للمعارف، ومن التلميذ متلقيا �سلبيا.

ج- عالقة وظيفية: وتخ�س التمثالت التي يربجمها املدر�س والتلميذ. فاملدر�س مقتنع، يف ظل 

غياب دور الأ�رصة واملجتمع، باأّن مهمته ووظيفته الأ�سا�سيتني هي التدري�س وتلقني املحتويات، 

والتن�سئة  للرتبية  واجلهد  الوقت  من  املزيد  تكلفه  اإ�سافية  اأعباء  قبول  على  لي�س جمربا  وباأنه 

والتكوين. ومن جهة اأخرى، ينح�رص دور التلميذ يف التلقي وال�ستجابة لأوامر ونواهي مدر�سه. 

ول ي�ستطيع اأغلبهما النخراط يف الأن�سطة املوازية الداعمة للرتبية والتكوين والتثقيف والإبداع 

لأ�سباب مرتبطة ببنيات ال�ستقبال.
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د- عالقة عمودية: وت�ستمد اأ�سولها من طرق التدري�س التقليدية حيث الرتاتبية املبنية على مبداأ 

توازن القوى، وعلى متغريات غري تربوية )كالفارق العمري، واملكانة العتبارية للوظيفة، والإكراهات 

الت�رصيعية واملدر�سية، وثقل التمثالت ال�سو�سيوثقافية(، وجتعل من املدر�س تارة، ومن مادة التدري�س 

تارة اأخرى، حمور العملية التعليمية. ويتخذ خط العملية الرتبوية اجتاها واحدا يفرز عالقات عمودية 

ل ت�سمح بالتوا�سل وبالتفاعل: من املدر�س اإىل التلميذ.

2. عالقة تلميذ - تلميذ 

للح�سول على روؤية وا�سحة ومعطيات مو�سوعية حول هذا النوع من العالقة، من املفرو�س تتبع 

الق�سم.  اأدوات منهجية حُتّدد نوعية العالقات داخل جماعة   بوا�سطة 
»
البني-تالميذية

«
التفاعالت 

هذا  يف  وميكن  كربى.  وثوقية  ذات  ل�ستنتاجات  الو�سول  على  قادرة  غري  وحدها  فاملالحظة 

ال�سدد العتماد على اأعمال ال�سيكولو�سيوجيا حول دينامية اجلماعات، وخ�سو�سا حول القيا�س 

التي يعرب عنها  الآراء  املنهجي جانبا، ميكننا من خالل  تركنا هذا احلذر  واإذا   .
14
ال�سو�سيومرتي

التالميذ، واملواقف التي يتبناها املدر�سون، واملالحظات التي يديل بها اأطر احلرا�سة العامة، وبع�س 

املعطيات والأ�سداء التي ميكن احل�سول عليها عند الأمهات والآباء، اأن ننجز ت�سنيفا اأوليا لعالقات 

التالميذ فيما بينهم. ويبقى هذا الت�سنيف قابال للتنقيح والت�سحيح والتطوير.

اأ- على امل�ستوى املعريف: ب�سبب املقاربات البيداغوجية والديداكتيكية املتبعة، وعلى اإثر البيداغوجيات 

املوجهة، ل نكاد نعرث اإّل ملاما على عالقات تالميذية مثمرة؛ اإذ يالحظ، يف غالب الأحيان، تبعية 

التالميذ لتعليمات املدر�س اأو الكتاب املدر�سي؛ مما ينتج عنه رد فعل يف م�ستوى ال�سفر من التعاون.

ب- على امل�ستوى التوا�سلي: يكاد التوا�سل ال�سفي يكون منعدما، وحتى يف حالة وجوده، فهو 

�سكلي ل يخدم اإّل اأهدافا ديداكتيكية حمدودة. فالأجواء العامة داخل الف�سل ل تتيح عمليا 

عالقة  تبادل الأدوار، اأو جتاذب اأطوار احلديث، اأو التوا�سل ال�سرتاتيجي البناء )ثقل املقررات – 

�سيادة البعد املعريف...( املحتويات بالمتحانات – 

ج- على امل�ستوى الثقايف: تكاد العالقات ال�سفية تكون متوترة، وتتغذى يف الغالب من موؤثرات 

اإيديولوجية و�سو�سيوثقافية خارجية، في�سبح الف�سل، يف كثري من الأوقات، م�رصحا لت�رصيف بع�س 

 .
15
ال�رصاعات املرتبطة بفرتة املراهقة اأو باأفكار م�سبقة

وتاأ�سي�سا على ما �سبق، ميكن ا�ستنتاج ما يلي:

 • رغم �سيوع العديد من امل�سطلحات الرتبوية احلديثة من قبيل: متعلم /ن�ساط تربوي /ن�ساط 
تعلمي /بناء معريف...، فاإن ال�سلوكيات داخل الف�سول الدرا�سية مل تواكب هذا التغيري ب�سكل 

�سل�س وعميق.

 • انت�سار وا�سع لأ�ساليب تربوية تقليدية: تروي�س؛ تلقني؛ غياب احلوار...

 • طغيان التعليم وعدم التوازن بينه وبني عمليات التعلم.
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 • عدم ا�ستثمار العالقات الوجدانية والتفاعلية املوؤ�س�سة للعالقات الإن�سانية والداعمة للعالقات داخل 
الف�سل.

 • انح�سار العالقات زمانيا ومكانيا وعدم اإمكانية توفري امتدادات خارجية لها.

 • عالقات مدر�سية حمدودة ل توفر الظروف الكفيلة بن�سج عالقات وا�سعة وديناميكية. 

 II-  العالقات الرتب�ية والبيداغ�جية داخل الف�سل:
        حماولة لفهم الأ�سباب

تخ�سع جماعة الف�سل )مدر�سون/تالميذ( ملوؤثرات داخلية وخارجية كثرية، منها ما هو اإيجابي اأو �سلبي، 

و منها ما هو ب�سيط اأو مركب. وتن�ساأ بني املدر�س والتالميذ وبني هوؤلء عالقات تلعب فيها العوامل 

الرتبوية والبيداغوجية العامة دورا مميزا: فمنها ما هو مرتبط بتمثالت اأي ع�سو يف اجلماعة لالآخرين، 

ومنها ما له عالقة بطبيعة املادة املدر�سة وطرق التدري�س واأ�ساليب التعليم واملحتويات املقرتحة...

وبناء على حماولة الت�سنيف ال�سالفة لنوعية العالقات ال�سائدة داخل الف�سل، ميكننا اأن نرجح نوعني 

من العوامل املوؤثرة ب�سكل مبا�رص اأو غري مبا�رص يف تكوينها وحتديد تفاعالتها.

1. ع�امل هيكلية 

العالقات داخل  التدري�س ب�سكل كبري يف توجيه  توؤثر مادة  التدري�س:  اأ- عوامل مرتبطة مبواد 

الف�سل. �سحيح اأّن الأمر يحتاج اإىل املزيد من البحث والتق�سي، ولكن الذين ي�ستغلون يف امليدان 

املدر�سة يف  املادة  دور  حول  يقينيات  اأخرى  وتارة  فائدة،  من  تخلو  ل  انطباعات  تارة  ُيكونون 

حتديد طبيعة العالقات الف�سلية نتيجة ت�سبع املدر�س بالأفكار والتجارب واملواقف والإيديولوجيات 

واملرجعيات التي حتملها م�سامني هذه املادة اأو تلك. وت�سود بع�س الت�سنيفات الأمربيقية داخل 

اأخرى  مادة  مدر�سي  ومن  م�ستبدين،  معينة  مادة  مدر�سي  من  جتعل  والتي  املدر�سي  الو�سط 

   .
16
ت�ساركيني ومتفهمني

ب- عوامل مرتبطة باأ�ساليب التدري�س: اأّدى اختالف موا�سفات توظيف املدر�سني واختالف طبيعة 

، اإىل فرز جمموعة من اأ�ساليب ومنهجيات 
17
تكوينهم الأ�سا�سي وامل�ستمر وتباين مرجعياتهم الرتبوية

، وخلقت جمموعة من 
»
ثقافة املادة املدر�سة

«
التدري�س، خلقت ظاهرة ميكن ال�سطالح عليها ب 

الو�سعيات املدر�سية املتنوعة، وو�سمت العالقات الرتبوية والبيداغوجية داخل الف�سل ب�سمات واأبعاد 

تتاأرجح بني الإيجابية وال�سلبية: يف مقابل الغنى النوعي الذي ميثله املدر�سون جمتمعني، ن�سجل 

املراهقني،  مع  التعامل  يف  اخلربة  ل�سعف  ترجع  ومعرقلة  اأحادية  متوترة  عالقات  �سيادة  اأ�سباب 

و�سعف التكوين ال�سيكوبيداغوجي، ونق�س التجربة...

ج - عوامل مرتبطة مبفهوم ال�سلطة الرتبوية: كانت التمثالت املتبادلة لل�سلطة الرتبوية داخل الف�سل 

واإىل اأمد قريب، حم�سومة لفائدة املدر�س الذي ي�ستمد �سلطته من »امل�سلمات« الآتية: كونه را�سدا؛ 
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كونه موظفا؛ كونه ممتلكا للمعرفة. ظّلت هذه الرتاتبية يف العالقات مقبولة بل حمبذة يف �سياق 

اجتماعي عام يوؤمن ب�سلطة �ساحب الو�سع العتباري يف املجتمع )موظف، م�سوؤول ...الخ(. لكن 

الطفل، وال�رصاكة والت�سارك،  املرتبطة بحقوق الإن�سان وحقوق  املفاهيم  مع بروز نوع جديد من 

والنفتاح على املتعلم وجعل املتعلم يف مركز العملية الرتبوية...، اأ�ساب هذه الو�سعية �رصخ كبري 

ف�رّصه البع�س باأّنه انتقا�س من �سلطة املدر�س، واعتربه اآخرون اإعادة اعتبار لهوية التلميذ... ويف 

كثري من الأحيان اأّدى رف�س التغيري من جهة، والعمل على هدم امل�سلمات ال�سابقة من جهة اأخرى، 

اإىل بروز توترات وقطائع داخل املدر�سة الواحدة بل داخل الف�سل الواحد.

د - عوامل مرتبطة باملطالب امللحة لفرتة املراهقة: تعد العوامل النف�سية والفيزيولوجية املرتبطة 

مبرحلة املراهقة حا�سمة يف حتديد نوعية العالقات الرتبوية والبيداغوجية داخل الف�سل. فالتمثالت 

ف اإىل  والآمال والأفكار التي يحملها التلميذ يف هذه الفرتة العمرية تتخذ منحيني: اإّما اأن ت�رصّّ

اإذا �ساد التفاهم، فت�ستثمر اإيجابا من لدن مدر�س مطلع على  اأن�سطة ذات جدوى يف حال ما 

املدر�س  برف�س  ت�سطدم  اأن  واإّما  وطاقاتهم؛  تالميذه  تطلعات  على  ومنفتح  لق�سمه  العام  اجلو 

للت�رصفات الطارئة للتالميذ اأو بعدم تفهم التالميذ لبع�سهم بع�س. وميكن ت�سنيف هذا العامل 

ال�سلبية  التمثالت  الأجيال من جهة �سيادة نوع من  الناظم لظاهرة �رصاع  العام  ال�سياق  �سمن 

بالتق�سري  املراهق  ويتهم  املراهقة،  مع  اخلا�سة  جتربته  على  يحيل  فالرا�سد  لل�سلطة:  املتبادلة 

وال�سغب، واملراهق يتهم الرا�سد بالت�سلط والتعنيف.

الإ�سكالية  �سمن  العامل  هذا  يندرج  اخلربة:  وقلة  املهني  التاأهيل  ب�سعف  مرتبطة  عوامل   - ه 

ففي ظل  وباملهننة.  وامل�ستمر،  الأ�سا�سي  وبالتكوين  الرتبوي،  بالبحث  املتعلقة  الكربى  املوؤ�س�ساتية 

بحث تربوي غري كاف، �سواء منه الأكادميي اأو امليداين، ويف ظل خلو م�سامني خمتلف التكوينات 

املرتكزة اأ�سا�سا على املعرفة ومنهجيات التدري�س من نتائج الدرا�سات احلديثة حول الطفل واملراهق، 

اأول مع  للتعامل،  املطلوبة  الكفايات  امل�ستمر، تظل حمدودة جدا  التكوين  قلة دورات  ويف ظل 

العدد املتنامي من التالميذ، وثانيا مع تعدد تطلعاتهم وتو�سع طموحاتهم وتغري اأولوياتهم، وثالثا 

مع تراجع ال�سلطة الرتبوية التقليدية للمدر�س. وهو ما يفتح الباب على م�رصاعيه لتطبيق اأفكار 

اأمربيقية غري حم�سوبة النتائج اأو خارج �سياقاتها اأو غري كافية. 

2. ع�امل عر�سية  

وتنق�سم اإىل ق�سمني:

اأ - عوامل مرتبطة بالزمان: 

•  وهي ذات عالقة باملعاين املحدثة التي ا�ستقدمتها ثورة املفاهيم اجلديدة حول حقوق الإن�سان 
بالنقد،  تارة  املدر�سة،  داخل  املتزايدة  التحديات  وطاأة  ُتقابل، حتت  والتي  وال�سلطة،  والتعاقد 

وتارة بالتعامل ال�سكلي لت�سبح جذابة وحا�رصة بقوة على م�ستوى اخلطاب، وغري مثمرة على 

م�ستوى املمار�سة والتطبيق.



25 العدد 1   •  اأكتوبر 2009

وال�سارع  املحيط  يعر�سه  املدر�سة، وبني ما  بها  ت�ستغل  التي  وهي يف قلب الفرق بني املبادئ    •
وو�سائل الإعالم... ففي املدر�سة ان�سباط ونظام واإٳكراهات؛ ويف املحيط ل مبالة وحرية مفرطة. 

منوذج املدر�سة الناجح اإذن هو العامل العارف املثقف ومنوذج املحيط هو الذي اغتنى وك�سب 

ال�سهرة بدون اأن يلج املدر�سة اأو اأن ينهي تعليمه )املغني- الريا�سي...(.

•  وهي مرتبطة ببع�س القيم التي حتت�سنها العوملة يف �سقها ال�سلبي من قبيل �سيوع النزعة الفردانية 
والنظرة ال�سلبية لالآخر، ورف�س امل�ساركة، والثورة على الأعراف، وا�ستحباب التمرد، واملبالغة يف 

الرتفيه، والغلو يف اللهو...

ب - عوامل مرتبطة باملكان :

• تتاأثر العالقات داخل الف�سل �سلبا بتق�سري بع�س �رصكاء املدر�سة؛ ف�سعف التوا�سل بني املدر�س 
لدن  والنف�سي من  الجتماعي  التاأطري  التالميذ، و�سعف  اأعمال  تتبع  الأ�رصة، وعدم  وموؤ�س�سة 

جمعيات خمت�سة وهيئات داعمة، وغياب �سبه كلي لالأن�سطة املوازية الداعمة للعالقات الوجدانية 

)م�رصح، اأن�سطة ريا�سية،  فنية...(، يقلل من فر�س جناح تاأ�سي�س عالقات ف�سلية �سليمة.

داخل  العالقات  �ساأنها جتريد  من  �سلبية  مدر�سية  تف�سي ظواهر  الأخرية  ُيالحظ يف ال�سنوات   • 
 

18
اأبعادها الرتبوية والبيداغوجية. ومنها اختالل التوازن بني الزمن الرتبوي/املدر�سي الف�سل من 

اللتحاق،  يف  )تاأخر  املتكررة  الغيابات  فب�سبب   ...
19»

ف�سلي اخلارج 
«
/
»
املجتمعي

«
الزمن  وبني 

غيابات جماعية قبل العطل...(، وب�سبب النقطاعات الكثرية )اإخراج التالميذ من الف�سل بحجة 

عدم اإح�سار اللوازم...(، يق�سي بع�س التالميذ خارج املدر�سة )�سارع، ماله، حمالت م�سبوهة( 

وقتا اأطول من الذي يق�سونه داخل الف�سول الدرا�سية؛ مما ينتج عنه تقزم يف القيم املدر�سية 

والرتبوية والبيداغوجية، مقابل ت�سخم يف تاأثري قيم الف�ساءات الأخرى.

• ل ميكن ا�ستبعاد بع�س العوامل املرتبطة بالتمثالت الثقافية التي يحملها املدر�س عن تالميذه، 
وهذه  اأقل.  بوترية  واإْن  لكليهما  والطبقية  اجلغرافية  وبالأ�سول  مدر�سهم،  عن  والتالميذ 

تروجها  جاهزة  ولأفكار  الإعالم،  وو�سائل  واملحيط،  الأ�رصة،  لتمثالت  امتداد  هي  العوامل 

اأ�سكال  تكت�سي  فتئت  ما  فاإنها  العوامل،  هذه  تاأثري  انح�سار  ورغم  تلك.  اأو  اجلهة  هاته 

باملدر�سة، تبخي�س  العي�س املحيطة  انتقاد ظروف  العمل وال�ستقبال،  )انتقاد ظروف  جديدة 

دور املدر�سة والعلم...(.

• يت�سبب �سعف ح�س النتماء للموؤ�س�سة يف تكون اأفكار ومواقف ومبادئ حتاول فك الرتباط 
فغياب  بناءة:  تفاعلية  ف�سلية  عالقات  بناء  حماولت  اإجها�س  ثم  ومن  وبقيمها،  باملوؤ�س�سة 

طموح م�سرتك لإعادة العتبار للموؤ�س�سة، والتعريف بها، وحتويلها من ف�ساء ح�رصي لتلقي 

املعرفة اإىل ف�ساء لالإبداع والرتبية والتثقيف، ل ُيوؤدي اإل اإىل �سيادة عالقات نفعية متقطعة، 

جافة وحمدودة.
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 III- اقرتاح بع�س احلل�ل 

انطالقا مما �سبق، مُيكن و�سع ت�سور �سامل لبع�س الأجوبة القادرة على حت�سني وجتويد العالقات 

الف�سلية. ويبدو اأن تبّني مقاربة ن�سقية يف التعامل مع هذا املو�سوع هو احلل الأمثل: فهناك 

جمالت وفر�س لتدخل املعنيني املبا�رصين )املدر�س والتلميذ(، والأ�رصة، و�رصكاء املوؤ�س�سة... فكيف 

ميكن اإذن توفري �رصوط حتفز املدر�س لي�سبح منفتحا على جماعة الق�سم، وحتفز التلميذ لي�سبح 

متعلما واعيا منخرطا يف بناء معرفة نافعة ؟ وكيف ميكن خلق الف�ساءات والظروف املنا�سبة لتجويد 

اأداء املدر�س والتلميذ ؟

لكل  و�ساحلة  اخلام  �سكلها  للتطبيق يف  قابلة  �سحرية  حلول  تقدمي  نّدعي  اأن  وبدون  وهكذا، 

فية، فاإننا نحّبذ اأن ُتوؤخذ بعني العتبار املبادئ الآتية: الو�سعيات اخلا�سة بالعالقات ال�سّ

تلك.  اأو  املبادرة  ال�سمانات لتخاذ هذه  وتواجد جميع  ال�رصوط  توفر جميع  انتظار  ل يجب   •
فالتحديات كبرية والرهانات مهمة، وهي تتعاظم كل يوم. فاأخذ زمام املبادرة هنا والآن اأقل تكلفة 

واأكرث جناعة من انتظار الغد للتحرك. 

• ل يجب انتظار حلول جاهزة ومنطية ت�سلح جلميع امل�ساكل. فالأجوبة املقرتحة مطروحة لال�ستئنا�س 
ولتعميق النقا�س من اأجل حتيينها وتكييفها مع الواقع الرتبوي املتغري واملتطور دوما. 

• يجب تعميق الوعي باأّن تاأ�سي�س عالقات �سو�سيوتربوية وبيداغوجية متميزة داخل الف�سل يتطّلب 
تكلفة تتمثل يف بذل جهد اأكرب، وت�سحية بالوقت، وعمل اإ�سايف، وردود اأفعال �سلبية، ونكران 

للجميل ...

اختيار  بدل  والبيداغوجية  الرتبوية  الّظواهر  لتحليل  وامليداين  الأكادميي  البحث  اعتماد  يجب   •
اإ�سرتاتيجية الّتموقع والّرف�س والّتهام والهروب اإىل الأمام. 

وانطالقا من الّت�سخي�س ال�ّسابق واملبادئ ال�سّالفة الذكر، ميكن و�سع رزنامة متكاملة من القرتاحات 

واحللول التي يتعنّي على املعنيني املبا�رصين اأن يكّيفوها مع اخل�سو�سيات الرتبوية والبيداغوجية لكل 

موؤ�س�سة ولكل ف�سل: عامل قروي، جمال ح�رصي، انخراط فاعلني اآخرين، اأدوات متوافرة... وهكذا، 

وتوؤ�س�س  اجلاد،  والتح�سيل  الإيجابي  التعامل  فر�س  توفر  مثمرة  تربوية  عالقات  بناء  اأجل  ومن 

للتعاون والحرتام املتبادل، يلزم، بالإ�سافة اإىل املجهودات املبذولة حاليا، ال�ستغال ب�سكل ن�سقي 

على امل�ستويات املبا�رصة الآتية:

1. على م�ست�ى الف�سل الدرا�سي 

• ت�سجيع ثقافة التعاقد. فعلى غرار القانون الداخلي للموؤ�س�سة، من الأجدى �سياغة عقد خا�س 
بالف�سل يحدد واجبات وحقوق كل طرف، وينظم التفاعالت ال�سفية مبا ي�سمن الحرتام املتبادل 
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وتقا�سم امل�سوؤولية وامل�ساركة يف تدبري بع�س اأمور الق�سم. وميكن اأن يت�سمن هذا العقد املكونات 

الأ�سا�سية للعي�س امل�سرتك داخل الف�سل. ونقدم منوذجا قابال، بطبيعة احلال، للتنقيح والتطوير، 

 .
»
جماعتي

«
ونخت�رصه يف كلمة 

ي ت  ع  ا  م  ج 

يقظة ت�سرفات  عمل  احرتام  جمه�د   جزاء  

مواجهة يف ان�سجام  اجلدية/  الوقت/الأتراب/  كل جمهود   ثواب/عقاب  

ال�سلبيات مع القوانني  النخراط...  حرمة الف�سل...  فردي هو يف   ت�سجيع/توبيخ 

باحلوار والت�رصيعات  �سالح اجلماعة      

والإقناع  والأعراف اجلاري       

والقانون بها العمل      

واحرتام  الذاتي،  والنقد  للنقد  للحوار،  للقيم،  للرتبية،  املعريف  البعد  جانب  اإىل  الأهمية،  ٳاإيالء   •
القانون...

• تربية التالميذ على الف�سل، اأثناء التعامل مع الآخرين، بني ال�سخ�سية وال�سلوك، وذلك بتحليل 
ومناق�سة الت�رصفات واملواقف دون امل�سا�س بالكرامة...

م�سامني   – تعليمية  املعريف )حمتويات  جانبه  فقط يف  لي�س  الرتبوي،  الدعم  اأن�سطة  تكثيف   •
اأن�سطة  لغوية...(، ولكن اأي�سا يف بعده الوجداين والجتماعي والنف�سي والثقايف )مترير روائز – 

تثقيفية...( ُتقوي اإدراك التالميذ بذواتهم وعالقتهم بالآخرين وُتو�سع اآفاقهم.

• تربية التالميذ على الت�سبع بروح امل�سوؤولية من خالل مواقف واأن�سطة تربوية.

معطيات  على  اعتمادا  ولي�س  وعلمية،  تربوية  معايري  وفق  الرتبوية  ال�سلطة  مفهوم  بناء  اإعادة   •
�سلطة رمزية...  �سلطة عالئقية –  خارجية: �سلطة معرفية – 

2. على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة التعليمية 

• �سياغة م�رصوع اأو م�ساريع للموؤ�س�سة يراعى فيها انخراط التالميذ واملدر�سني ب�سكل مرن، ومتنح 
الفر�سة للجميع لتعلم ال�ستغال يف اإطار اجلماعة على برامج وموا�سيع هادفة.

 ي�ست�سار يف الأمور اخلا�سة بال�سلوكات املعرقلة لن�سوء عالقات تربوية 
»
جمل�س للتالميذ

«
• خلق 

وبيداغوجية �سليمة، ويتدخل يف جل�سات ال�سلح وحل امل�ساكل العالئقية.

• اإحداث مراكز لال�ستماع والإن�سات مهّمتها ر�سد بع�س امل�ساكل املوؤثرة �سلبا يف العالقات، وذلك 
من اأجل معاجلتها يف حينها، وبكثري من الدراية واحلكمة.

وبيداغوجية  تربوية  عالقات  بناء  يف  امل�ساهمني  والتالميذ  للمدر�سني  ت�سجيعية  جوائز  اقرتاح   •
متميزة.
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3. على م�ست�ى العائلة 

• تخليق اخلطاب حول املدر�سة، وتثمني دورها التعليمي والرتبوي واملدين.

• مد ج�سور التوا�سل مع املدر�سني، وتتبع اأعمال واأخالق الأبناء.

• امل�ساركة يف تدبري بع�س الق�سايا داخل املوؤ�س�سة، وتن�سيط بع�س الور�سات يف اإطار الأن�سطة 
املوازية بتن�سيق مع جمعية اأمهات واآباء التالميذ.

4. على م�ست�ى الإدارات الإقليمية واجله�ية وال�طنية

• اإعادة النظر يف م�سامني ومنهجيات التكوين الأ�سا�سي وامل�ستمر بتحيينها وتو�سيعهما لي�سمال ما 
و�سلت اإليه علوم الرتبية احلديثة. بالإ�سافة اإىل ٳاإيالء اأهمية كربى لتكوين املدر�سني على التعامل 

مع املراهقني واليافعني، بدل اختزاله يف تكون �سخ�سية الطفل قبل ع�رص �سنوات.

• مراجعة الربامج واملناهج ب�سكل م�سرت�سل، واقرتاح م�سامني تفاعلية ون�سو�س حاملة للقيم الأ�سيلة 
واحلداثية ب�سكل �سمني وباأ�سلوب اأدبي وفني �سائق، بدل اإغراق الكتب املدر�سية بن�سو�س تقريرية 

مبا�رصة تفوق اإدراك التلميذ، وتفيد اخلطاب بدل املمار�سة، وتبقى حربا على ورق.

• اعتماد تكوينات تهتم باجلانب الت�رصيعي وبتقنيات التن�سيط احلديثة ومبنية على التعاقدات.

قابلة  و�سبكات  اأدوات  واإعداد  ميدانيا،  اأم  نظريا  كان  �سواء  والرتبوي  العلمي  البحث  ت�سجيع   •
لال�ستثمار من لدن املمار�سني يف امليدان. 

• تعبئة و�سائل الإعالم العمومية للتح�سي�س باأهمية البعد العالئقي، لي�س داخل املوؤ�س�سة فح�سب 
ولكن اأي�سا يف احلياة العامة، وذلك من خالل تقدمي جتارب حية اأو اأعمال فنية...

خامتة

جوانب  بع�س  مالم�سة  ومو�سوعاتية،  زمنية  باإٳكراهات  املحكومة  القراءة  هذه  خالل  من  حاولنا 

الأهمية  على  اثنان  يختلف  يكاد  ول  الدرا�سي.  الف�سل  داخل  والبيداغوجية  الرتبوية  العالقات 

ال�سرتاتيجية لهذه العالقات يف حت�سني جودة الأداء الدرا�سي للمدر�س وللتلميذ على حد �سواء، 

ويف تكوين �سخ�سية متوازنة، متفاعلة مع الآخر، وم�ستفيدة من جتارب الغري. لذا، وجب ٳاإيالوؤها 

اأو  اهتماما خا�سا بت�سجيع الأن�سطة واملبادرات التي حت�سنها وتثمنها. ويبقى البحث الأكادميي 

اإىل  اأفكارا و�سيناريوهات ومعارف �رصورية للرقي بهذه العالقات  امليداين جديرا بدوره باأن يقدم 

م�ستويات حممودة. ومن �ساأن هذه العالقات ال�سفية، متى كانت م�ستثمرة ب�سكل اأف�سل، اأن حتدث 

يخدم  مبا  والثقافيني  الجتماعيني  وال�رصكاء  الرتبويني  الفاعلني  كل  متثالت  اإيجابية يف  تغيريات 

م�سلحة التلميذ، وم�سلحة املدر�س، وم�سلحة املنظومة الرتبوية.
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 م�سكالت العالقة البيداغ�جية

داخل املدر�سة املغربية

 عبد احلق من�سف

باحث يف الفل�سفة وعلوم الرتبية

اأوًل: مفه�م العالقة البيداغ�جية

العالقة 
«
كل اهتمام باحلقل املدر�سي ينبغي اأن مييز بني العالقة البيداغوجية وبني العالقة الرتبوية: 

الرتبوية هي جمموع الروابط الجتماعية التي تقوم بني املربي وبني من يتوىل تربيتهم، وذلك بغر�س 

حتقيق اأهداف تربوية داخل بنية موؤ�س�سية معطاة؛ هذه الروابط ذات خا�سيات معرفية وانفعالية 

اأو�سع من جمال  . جمال العالقة الرتبوية اإذن 
1»

قابلة للتحديد، وذات م�سار تتحقق فيه تاريخيًا

العالقة البيداغوجية؛ اإنه جمال �سو�سيولوجي يبتدئ بالأ�رصة وموؤ�س�سات الرتبية الأولية، وميتد عرب 

املوؤ�س�سات املدر�سية وموؤ�س�سات التكوين املختلفة )املهنية وال�سيا�سية والثقافية...(. 

ُتفَهم العالقة البيداغوجية يف �سوء:

 اأ- العوامل ال�سو�سيولوجية والثقافية )الفعل الرتبوي واملجتمع، ت�سور الطفولة،  ال�سلطة الرتبوية من 

خالل التحديد العام الذي تعطيه الثقافة الجتماعية لل�سلطة...الخ(.

ب- العوامل التنظيمية اخلا�سة بهيكلة املجال املدر�سي )مفهوم املدر�سة، احلياة املدر�سية ومبادئ 

تنظيمها وقواعد عملها، معايري التمدر�س والأ�سالك التعليمية، احلياة الف�سلية وديناميتها الداخلية 

من تفاعالت ومتثالت حول املدر�س والتدري�س، املجال املدر�سي، التعاقد البيداغوجي...(. 

ج- العوامل البيداغوجية )الثقافة املدر�سية، هيكلتها، احلوامل الديداكتيكية، و�سعيات التدري�س، 

و�سعيات التعلم وتقوميه..(.   

بيداغوجية  وقواعد عمل  وتقنيات  و�سائط  الرتبوية عرب  العالقة  تتم هذه  املدر�سي،  املجال  داخل 

وديداكتيكية؛ وتتحول بذلك اإىل عالقة بيداغوجية دون اأن تفقد عالقتها ببنيات املجال الجتماعي. 

جمال العالقة البيداغوجية هو احلقل املدر�سي. ورغم وحدة هذا احلقل، فاإن العالقة البيداغوجية ل 

تتم تاريخيًا بكيفية واحدة ومتجان�سة، بل تعك�س التمثل الثقايف العام اأو الغالب للرتبية والتكوين 

وال�سلطة البيداغوجية؛ بل هي متيل الآن اإىل اأن تتنوع بح�سب اخلربات الرتبوية للمدر�س ونوعية 

اجلماعة الف�سلية، وطبيعة تنظيم احلياة املدر�سية عامة.   

ت�سكل العالقة البيداغوجية مدخاًل اأ�سا�سيًا لفهم العمل املدر�سي لعتبارين هما:    
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الأول: فعرب ثوابتها ميكن ولوج احلقل املدر�سي كحقل اجتماعي، وت�سخي�س وحتليل مدى جناعة 

العمل املدر�سي كما يتحقق داخل اأمناط جزئية للعالقات. 

الثاين: تتعدى اأهمية العالقة البيداغوجية هذا العمل الت�سخي�سي التحليلي اإىل م�ستوى اأو�سع هو 

امل�ستوى ال�سو�سيوثقايف، اإذ عرب هذه العالقة )اأو العالقات(، يظهر ما ن�سميه اخلطاب املدر�سي )اأو 

خطاب املدر�سة(. 

املدر�سة تعرب عن ذاتها عرب م�ستويات عدة هي:

�سة )الن�سو�س ال�سيا�سية واملواثيق، الن�سو�س القانونية الكربى  1. م�ستوى الن�سو�س الأ�سا�سية املوؤ�سِّ

)كالظهائر واملرا�سيم والقرارات الوزارية واملذكرات والن�سو�س التنظيمية املحددة لالأنظمة الأ�سا�سية 

للمدر�سة...(؛ فعرب هذه الن�سو�س والأنظمة، يف�سح النظام املدر�سي عن ذاته كنظام اجتماعي.

2. م�ستوى املناهج والربامج والكتب املدر�سية والو�سائل التعليمية.

3. م�ستوى عمليات التدري�س والتعلم والتقومي مبختلف اأنواعه.

4. م�ستوى احلياة املدر�سية وهيكلتها )التنظيم والت�سيري والإدارة الرتبوية - الهيئات والتنظيمات 

التي من خاللها ميار�س الفاعلون داخل املجال املدر�سي تدخالتهم وقراراتهم وتقومياتهم(. 

حينما نختار العالقة البيداغوجية، ينك�سف اخلطاب املدر�سي عرب امل�ستويات 2و3و4 ال�سابقة. 

من جهة اأخرى، لي�ست العالقة البيداغوجية معطاة، بل ُتبنى وتتاأ�س�س عرب م�ستويات:

العمل  والفاعلون يف  املمار�سون  يتدخل  هنا  والديداكتيكية:  البيداغوجية  املمار�سات  م�ستوى  اأ– 

املدر�سي )خ�سو�سا املدر�سون واملوؤطرون يف عالقتهم املبا�رصة باملتعلمني(. وت�سكل فكرتا املثلث 

البيداغوجية  العالقة  اإجرائيتني، مدخاًل لفهم  البيداغوجي هنا، كفكرتني  البيداغوجي والتعاقد 

لأنهما  كافيتني  غري  لكنهما  م�ساكلها.  ولت�سخي�س  واجتماعية،  مدر�سية  عالقة  باعتبارها 

يجب  لذلك،  املدر�سية.  الثقافة  اأو  واملعارف  والتعلم  التدري�س  ق�سايا  يف  اهتمامنا  يح�رصان 

تعزيزهما بتحليالت ذات طبيعة �سيكو-اجتماعية و�سو�سيولوجية للعالقات الف�سلية وما توؤ�س�سه 

من تبادلت وتوا�سالت بني املدر�س واملتعلمني على وجه اخل�سو�س. طبعًا هناك م�ستويات 

اأخرى ميكن البحث فيها من منطلق العالقة البيداغوجية متمثلة كعالقة اجتماعية داخل املجال 

واملوؤ�س�سة  للمدر�س  البيداغوجية  ال�سلطة  م�ساألة  اخل�سو�س  وجه  على  منها  نذكر  املدر�سي، 

املدر�سية وحدودها وجذورها داخل احلقل الجتماعي؛ وكذا م�ساألة العنف كما ميار�س داخل 

اختيار  لكن  املدر�سية...  بالإدارة  املكلف  اأو  التلميذ  اأو  املدر�س  لدن  من  البيداغوجية  العالقة 

مدخل املثلث البيداغوجي والتعاقد البيداغوجي يفر�س موؤقتًا ال�ستغال على امل�ستويات الأكرث 

جتليًا للعالقة البيداغوجية، وهي التي مت�س التدري�س والتعلم واملعارف املدر�سية.
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م�ستوى البحث الرتبوي، وفيه يتم حتليل واقع هذه العالقة البيداغوجية وحتولتها وعالقتها  ب– 

باخللفية ال�سو�سيوثقافية وال�سيا�سية للمدر�سة. 

اأي كعالقة  تربوية،  بو�سفها  البيداغوجية  العالقة  يتم حتليل  وفيه  املدر�سية،  احلياة  م�ستوى  ج– 

اجتماعية تتدخل فيها عوامل التنظيم العام للحقل املدر�سي، والتي ت�ستح�رص قواعد ومبادئ 

تهم كفايات املواطنة والعمل امل�سرتك واأخالقيات التواجد مع الغري...

ثانيًا: املثلث البيداغ�جي والتعاقد البيداغ�جي 

1 – املثلث البيداغ�جي

اأنواع من العالقات البيداغوجية.  اأقطاب تتاأ�س�س عليها ثالثة  ينتظم املثلث البيداغوجي يف ثالثة 

الأقطاب هي: املدر�س، املتعلم، املعرفة.  

• انطالقًا من حمور املدر�س )واملوؤطر(، تظهر العالقة البيداغوجية باعتبارها تعليم وتكوين وتقومي 
ومتابعة؛ هنا يتدخل ديداكتيك الفعل التعليمي-التعلمي )العالقة: مدر�س-تلميذ(. 

)ذاتي، عرب  اأنواعه  تعلم مبختلف  كعالقة  البيداغوجية  انطالقًا من حمور املتعلم، تظهر العالقة   •
و�ساطة متدخلني كاملدر�س، اأو الربامج الآلية املوجهة للتعلم...(. هنا تتدخل بيداغوجيا التعلم.

• انطالقًا من حمور املعرفة، تظهر العالقة البيداغوجية كعالقة باملعرفة؛ وهنا تتدخل بيداغوجيا 
املعرفة )ول ينبغي هنا اخللط بينها وبني البيداغوجيا التقليدية القائمة على نقل املعرفة بوا�سطة 

خطاب املدر�س(.

داخل كل عالقة من العالقات ال�سابقة، ي�ستغل احلقل املدر�سي وفق اآليـة اأو اآليات معينة هي: التعليم 

والتدري�س؛ والتعلم والتكوين وتقومي الكفايات والقدرات؛ واملعرفة. وميكن اتخاذ فكرة املثلث البيداغوجي 

كمدخل اإجرائي نحلل يف �سوئه ون�سخ�س ق�سايا العالقة البيداغوجية داخل املدر�سة املغربية. 

2- التعاقد البيداغ�جي

 )La transaction( الرتبوي  الفعل  عن  املدر�سي  التعلم  الأمريكية يف جمال  الدرا�سات  تتحدث 

الذي يتعدى تاأثريه �ساحَبه )املدر�س( نحو املتلقي )املتعلم( كجماعة وكاأفراد. لكنها تدر�سه اأي�سا 

اأي با�ستح�سار كلفته النفعالية وال�سلوكية  الكلفة والعر�س واملردودية،  كفعل خا�سع ملقت�سيات 

ومردوديته العملية يف تعلمات التلميذ، اأي كيف يوظف املدر�س موارده املعرفية وخرباته ومتثالته 

وتقييماته، وعمومًا مكت�سباته املهنية والجتماعية والنفعالية لكي يخلق تعلمات وير�سخها لدى 

املتعلمني؟ وكيف يوظف املتعلمون اأي�سًا مواردهم املعرفية املختلفة ومتثالتهم الجتماعية وطاقتهم 

النفعالية يف جمال التعلم املدر�سي؟ وما نتائج ذلك؟ 
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وهو  )Le contrat pédagogique(؛  البيداغوجي  التعاقد  عن  الفرن�سية  الدرا�سات  تتحدث  كما 

مفهوم معقد: فهو يعني اأول الأمر جمموع القواعد واملبادئ املنظمة التي تكون حا�رصة �سمنيًا 

داخل احلياة وال�سلوكات املدر�سية، خ�سو�سًا الف�سلية، حتى ولو مل يتم التعبري عنها �رصاحة اأو 

اإعالنها. عرب هذا التعاقد، تتحول العالقة البيداغوجية اإىل قانـون )باملعنى الجتماعي(، اإىل موؤ�س�سة؛ 

لكنها حتتاج اإىل اأن يتم تقنينها �سوريا )Constitutionnalisation(. كما يعني من جهة ثانية 

جمموع النتظارات املتبادلة لدى من يتدخلون يف العمل الرتبوي املدر�سي )مدر�س، تالميذ، اإدارة 

تربوية، اآباء..(: ما الذي ينتظره كل طرف منهم من املدر�س ومن املتعلمني؟ يف �سوء النتظارات 

طرق  تتحدد  العمل،  ومبادئ  قواعد  �سوء  ويف  للفاعلني.  الجتماعية  والأدوار  املهام  تتحدد 

وتقنيات التعليم والتعلم وتقوميه. 

من جهة ثالثة، ي�سعب جداً العرتاف بوجود �سيغة واحدة منطية للتعاقد البيداغوجي؛ فمن املوؤكد 

اأولية لهذا التعاقد، و�سعية مفرت�سة، لكن عليها يتاأ�س�س العمل  اأنه ميكن النطالق من و�سعية 

البيداغوجي وتقا�س مدى جناعته. وميكن اأن ن�سوغ هذه الو�سعية الأولية كالتايل: يتاأ�س�س التعاقد 

البيداغوجي على عدم تكافوؤ اأو توازن اأ�سلي: فاملدر�س يتموقع فيه ك�سلطة، كمالك للمعرفة وك�سيد 

)Maître( يتحكم يف الو�سعية البيداغوجية )فهو يعلم م�سبقًا الأهداف التعليمية والعامة واملرحلية؛ 
وهو يتحكم يف املعارف املدرَّ�سة ويف اأ�ساليب التقومي؛ وهو الذي يقود لعبة التعلم وينظمها...(؛ اأما 

املتعلم، فيتموقع ك�سخ�س تابع ينهل من املدر�س وياأخذ عنه معارفه وخرباته التعليمية. 

العالقة البيداغوجية من هذا املنظور الأويل غري متكافئة؛ لكن العمل املدر�سي وحتولته التاريخية 

ي�ستهدف بكل تقنياته وبيداغوجياته التخفيف من عبء هذه الو�سعية؛ اإذ ي�سعى يف الع�رص احلديث 

اإىل ت�سييق امل�سافة الفا�سلة بني املدر�س واملتعلم واإعادة التكافوؤ، قدر الإمكان، للعالقة البيداغوجية، 

وجعلها اأكرث اإن�سانية وقربًا من الت�سارك والتفاعل اجليد، واأكرث ابتعاداً عن الت�سلط والتحكم العمودي. 

وكل املمار�سات البيداغوجية ت�سري يف هذا الجتاه؛ بل كل التقنينات والتنظيمات احلديثة املن�سبة على 

املجال املدر�سي )مبا يف ذلك تنويع اأ�سكال العمل البيداغوجي، واإدراج الرتبية على حقوق الإن�سان، 

فتح احلياة املدر�سية على عالقات اأكرث مرونة والتزامًا بحقوق الطفل واملتعلم، وتنظيم العمل املدر�سي 

البيداغوجي  التعاقد  تطوير  اجتاه  ت�سري يف  نحو حكامة جيدة حملية وجهوية...(،  ي�سري  ب�سكل 

ال�سمني اأو اخلفي، وذلك بجعله اأكرث و�سوحًا يف �سكل قوانني وقواعد عمل م�رصح بها تاأخذ �سيغة 

 La normalisation( ْوَرَنِتِه ِتِه و�سَ مرا�سيم وم�ساطر ومذكرات ون�سو�س؛ وهذا يعني يف اجتاه َمْعرَيَ

et la formalisation du contrat pédagogique(. لذلك، ميكن حاليًا اأن نتحدث عن عملية دائمة 

 Processus de( لتجديد وتطوير التعاقد البيداغوجي بدل احلديث عن تعاقد بيداغوجي قائم وثابت

 .)décontractualisation et de recontractualisation

البيداغوجي،  املثلث  وبا�ستح�سار مكونات  البيداغوجي،  للتعاقد  الأخري  الت�سور  انطالقًا من هذا 

�سرنكز على بع�س م�ساكل وق�سايا العالقة البيداغوجية باملدر�سة املغربية.              
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اأوًل: حمـ�ر التعليم والتدري�س

كيَّفنا  وهل  يوظفها؟  كيف  يتعلم؟  لكي  للمتعلم  املغربية  املدر�سة  متنحها  التي  الإمكانيات  ما 

ممار�ساتنا الديداكتيكية مع خمتلف البيئات التي ي�ستغل فيها املدر�س )قروية، ح�رصية، جامعية، 

تاأهيلية...(؟ لن نركز هنا على اإمكانيات وم�ساكل البنية التحتية، بل على العوامل الفاعلة مبا�رصة 

يف عالقة التدري�س والتعليم.

اإن اأول ما ميكن مالحظته، بهذا ال�سدد، هو اأن النمط ال�سائد ياأخذ �سكل تعليم ف�سلي يعاين من 

م�سكالت، بع�سها حا�سل عن اخلريطة املدر�سية وعدم التوازن يف توزيع الف�سول واملوؤ�س�سات )الكتظاظ، 

التالميذ وقدراتهم...(.  اأكرث من خ�سوعه حلاجات  التوجيه للخريطة  التوجيه، واأحياناً خ�سوع  �سوء 

وبع�سها الآخر، من جهة ثانية، يظهر عـدم تنويع الأ�سكال التعليمية: فال�سكل ال�سائد اإلقائي، وغالباً ما 

يكون فيه احلوار انتقائياً وتقليدياً؛ ول وجود لعمل نحو حتريك اجلماعة الف�سلية ب�سكل يعتمد التوا�سل 

وتقنيات التعبري الذاتي اإل ملاما )خ�سو�ساً يف املراحل الأوىل من التعليم البتدائي الأويل والأ�سا�سي(.

يف م�ستوى ثالث، يتبني اأن العالقة البيداغوجية قد مالت، على م�ستوى التدري�س، اإىل التنميط، 

اأي تقدمي درو�س جاهزة موجهة للحفظ، اأما التقوميات، فت�سري يف اجتاه اختبار القدرة على التذكر 

)ل بد من الإ�سارة هنا اإىل اخللط ال�سائد لدى املدر�سني واملوؤطرين بني املعرفة وبني الدر�س؛ وهذه 

م�ساألة �سنعود اإليها فيما بعد(. غري اأن امل�سكل الأعو�س هو: كيف يتم التعامل مع هذه امل�ساكل 

وتقوميها ؟
 2
وغريها

يالحظ اأن املدر�س يحولها، يف غالبية الأحوال، وعرب اآليات دفاعية، اإىل عوائق اأو معيقات اأمام العمل 

البيداغوجي. فهي متثل بالن�سبة له حواجز ولي�ست م�ساكل ينبغي مواجهتها والبحث عن تخطيها 

داخل الإطار املوؤ�س�سي الذي متنحه املدر�سة. وهذا قد كر�س عقلية تقتل روح املبادرة وروح التلقائية 

واملواجهة. فامل�ساكل )كالكتظاظ وما يرتتب عنه من ظواهر ف�سلية، والربامج وكرثة املواد املوجهة 

للتدري�س، وق�سايا التقومي، وبع�س الظواهر املدر�سية ذات الطابع ال�سو�سيولوجي كالعنف والعدوانية 

وغري ذلك( جميعها اإدارية اأو مرتتبة عن التنظيم الإداري املدر�سي؛ لذلك، فاملدر�س يتعامل معها 

يف الأغلب الأعم كعقبة تو�سع اأمام اإمكانياته الذاتية يف العمل والعطاء واملردودية.

طبعًا، رد الفعل هذا مفهوم مو�سوعيًا يف اإطار التكوين الأ�سا�سي واخلربة املكت�سبة للمدر�س: فكل 

طرق وو�سائل التكوين الأ�سا�سي تهم تدخالته كمدر�س، اأي كم�ستغل وناقل للمعلومات )البحث عن 

للتدري�س، �رصحها  الداخلي للمعرفة املوجهة  انتقاوؤها، ت�سنيفها، ترتيبها ح�سب املنطق  املعلومات، 

وتب�سيطها، تقومي اكت�سابها...(. فامل�ساألة هنا تهم التكوين الأ�سا�س، وكذا متابعة هذا التكوين ذاتيًا 

من لدن املدر�س، وموؤ�س�سيًا من قبل املوؤ�س�سة املدر�سية )التكوين امل�ستمر(. لذا، يتطلب الأمر التفكري 

يف تغيري »الهوية التعليمية« )L’identité enseignante( للمدر�س، باإعادة النظر يف الكفايات املعرفية 

واملهنية الأ�سا�سية التي �سيتمحور حولها التكوين الأ�سا�س، وقبلها التكوين اجلامعي اأي�سًا، خ�سو�سا 

واأن هذه العملية ذات عالقة وثيقة بالتعاقد البيداغوجي على وجه اخل�سو�س.
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 اإن هذا التعاقد ي�سهد الآن اختاللت كربى: فمن جهة، هناك حتول يف متثل العمل املدر�سي 

عامة  غايات  اأنها  تو�سع على  كفايات خمتلفة  توجد  اإذ  التدري�س(؛  )م�ستوى  امل�ستوى  يف هذا 

وخا�سة. وهي تتطلب تدخالت معينة من قبل املدر�س غري العمليات الديداكتيكية املعروفة. ومن 

ط الرتبوي وكذا الباحث...  جهة اأخرى، هناك انتظارات امل�رصع وال�سيا�سي واملجتمع املدين واملخطِّ

لكن لي�س هناك وعي كامل بهذه النتظارات ب�سكل يحولها اإىل عنا�رص وا�سحة وجلية داخل 

املمار�سة التعليمية. فنحن ما زلنا نعمل بتعاقد اأ�سبح تقليديًا بالقيا�س اإىل التحولت املنتظرة من 

الرتكيز على  بالكفايات،  )املقاربة  الأ�سا�سية  الذي يظهر عرب ن�سو�سها  املدر�سة يف �سوء خطابها 

املتعلم وحاجاته، الطابع ال�سرتاتيجي للتكوين امل�ستمر، م�رصوع املوؤ�س�سة وعالقة املدر�سة باملحيط، 

الرتبية على املواطنة...(.

ثانيًا: حمـ�ر التعلـم

يتعلق هذا املحور بالعالقة البيداغوجية كاإطار لتكوين القدرات والكفايات: اأي ما الإمكانيات التي 

مننحها داخل مدر�ستنا للمتعلم لكي يتعلم؟ وكيف نوظفها؟

نظريًا، هناك اإمكانيات عديدة ومفتوحة لتنمية التعلم، خ�سو�سًا القدرة على التعلم التي هي الكفاية 

الأ�سا�س لكل عمل تكويني )La compétence de base(. هذه الإمكانيات تتنوع بح�سب: 

• امل�ستويات الدرا�سية؛

• تعليم املواد التعليمية؛

• الفئات العمرية؛

• البيئات الدرا�سية )قروية، ح�رصية(؛

• الأهداف التقوميية. 

نظريًا، هناك اأي�سًا اختالف من حيث الطرق املوظفة يف التعلم: 

• طرق موجهة نحو اليقظة واكت�ساف البيئة )الألوان والأ�سوات والعالقات(؛ 

• طرق موجهة لتنمية الذكاء احل�سي-احلركي؛ 

• طرق موجهة لتنمية الذكاء الرمزي )الهند�سي املكاين اأو احل�سابي الزماين(؛ 

• طرق موجهة لتنمية الذكاء التخييلي؛

.)
3
• طرق موجهة لتنمية القدرات اأو الكفايات الجتماعية )ما ي�سمى بالذكاء الجتماعي

حينما نقبل بهذا املنطق البيداغوجي وال�سيكولوجي، ل بد اأن تتبادر اإىل ذهننا جمموعة مالحظات 

تهم و�سعيات التعلم الف�سلي يف مدار�سنا: 
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املالحظة الأوىل هي اأن الإمكانية الوحيدة ال�سائدة التي توفرها املدر�سة املغربية هي الكتاب املدر�سي؛ 

واإن كان ا�ستعماله يتم عرب و�ساطة املدر�س. فما هو الكتاب املدر�سي كما هو م�ستعمل؟ اإنه مادة 

لإقامة  اأ�سا�سًا  موجهة  بيانات...(  خال�سات،  �سارحة،  معلومات  ر�سوم،  مكتوبة،  )وثائق  متنوعة 

ر مبا فيه  الدر�س؛ فهي مهياأة اأ�ساًل لكي ت�سبح در�سًا. وامل�ساألة هنا هي اأن الكتب املدر�سية مل تطوَّ

الكفاية لكي تكون اأداة توظف داخل عمليات تعلم جديدة، ذاتية اأو موؤ�س�سية. فما زلنا يف مدار�سنا 

بعيدين عن هذه النقلة من التدري�س اإىل التعلم. نعم، لدينا كتب مدر�سية، متنوعة )مع العرتاف 

بحدوث تطور ملمو�س يف التاأليف و�سناعة الكتاب وتنويع بنائه الوثائقي(، لكنها و�سعت لبناء 

درو�س ل لال�ستخدام داخل و�سعيات تعلم. بل اإن البناء الوثائقي للكتاب املدر�سي ظل حمتفظًا 

–يف بع�س املواد الدرا�سية – ببنية الدر�س كما يلقى داخل الف�سل، كما لو كان ا�ستجابة لعمليات 
ين�سخون  التالميذ  اأن  نالحظ  لذلك،  املدر�سي.  بالتعلم  خا�سة  بيداغوجيا  لهاج�س  ل  التدري�س 

الدرو�س ويحفظونها، ويعيدون كتابتها. نتيجة ذلك كله هو ما نعاينه من نق�س يف تعلم الكفايات 

)وهذا يف�رص يف جانب منه ارتفاع عدد تالميذ ال�سعبة الأدبية بالقيا�س 
 4
اللغوية واملعرفية العليا

ب�سعب العلوم الريا�سية اأو التعليم التقني والتجاري(. 

الأخرى،  املتوفرة  الو�سائل  الكايف  بال�سكل  نطور  مل  اأننا  هي  ال�سياق،  هذا  الثانية، يف  املالحظة 

خ�سو�سًا املختربات: فهي تفتقر اإىل املوارد الب�رصية والتجهيزات. كما اأننا ما زلنا نت�سور املختربات 

كو�سائل اإ�سافية تابعة للدر�س، يف حني اأن املختربات هي البيئة التعليمية الفعلية للتعلم، اإذ فيها 

يتمكن املتعلم من ا�ستعمال وت�سغيل قدراته الإ�ستطيقية بدل النقل الأفقي للمعلومات.

املالحظة الثالثة هي فقر املكتبات التقليدية والإلكرتونية. وهذا بداأ يدفع التالميذ اإىل النكباب على 

�سبكة الإنرتنيت ل�ستقاء الوثائق واملعلومات، لكن دون التوفر على القدر الكايف من القدرات التي 

جتعلهم يعيدون تنظيم وتوظيف هذه املعلومات يف عمليات تعلم جديدة. 

التجارب  اأو  الفعلية  التجارب  ملعاينة  مربجمة  اأخرى  تعليمية  و�سائل  غياب  هي  الرابعة  املالحظة 

الفرتا�سية )les expériences virtuelles(. وهنا، ل بد من الدعوة اإىل �رصورة ا�ستغال اخلاليا 

الإعالمية املركزية اأو اجلهوية، بوزارة الرتبية الوطنية على وجه اخل�سو�س، يف اجتاه اإعداد جتارب 

من هذا النوع مرتبطة بالربامج، وطبعها يف �سكل اأقرا�س م�سغوطة وو�سائط مكتوبة تو�سع رهن 

اإ�سارة التالميذ لكي تتم درا�ستها ومعاينتها داخل الف�سول.

اإن ما ن�ستخل�سه مما �سبق، هو اأننا مل نتمكن بعد من النتقال من منطق التدري�س اإىل منطق 

التعلم. فما هو �سائد يف الف�سول الدرا�سية هو املدر�س، هو الدر�س. فبديهي اإذن اأن تتكلم املدر�سة 

الآن خطاب املدر�س و�سلوكياته. لذلك، نالحظ اأن اأغلب التقييمات الجتماعية للمدر�سة تتم عرب 

تاأويل وتقييم املدر�س وخطاباته وممار�ساته. 
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مت�س  الآن  امل�ساألة  اأن  نرى  ونحن  الكفاية.  فيه  مبا  اجتماعيًا  وا�سحة  لي�ست  املدر�سة  �سورة  اإن 

م�رصوعية املدر�سة كموؤ�س�سة تربوية وتكوينية داخل احلقل الجتماعي. فال�سورة الغائبة هي املدر�سة 

كف�ساء عمومي، كمجال للتن�سيق والت�ساور بني الفاعلني واملهتمني، كمجال للمواطنة الفاعلة. اأما 

املواطنة؛   ل لكي يتعلموا 
»
يقروؤوا

«
املدر�سة لكي  يرتادون  اأن الأطفال حاليًا  ال�سائع، فهو  التمثل 

وهذه م�ساألة �ستتم العودة اإليها يف اآخر هذا املقال. 

م عمل املدر�سة من منطلقات اأ�سبحت الآن متجاوزة نظريًا، وحتى على م�ستوى  ل نزال اإذن نقوِّ

بيداغوجي  تعاقد  من  انطالقًا  املدر�سي  العمل  نقوم  مازلنا  باملدر�سة،  والقانوين  ال�سيا�سي  الوعي 

تقليدي )املدر�س مالك املعرفة يقوم مبهام التعليم ويتحمل عبء املدر�سة، يف مقابل املتعلم الذي 

ينبغي عليه اأن يتقم�س دور املتلقي(. لذلك، يرتكز التقومي حاليًا على املدر�س ولي�س على املدر�سة. 

حينما نغري فكرتنا عن العمل املدر�سي وفق تطلعات امليثاق الوطني للرتبية والتكوين والن�سو�س 

القانونية اجلديدة، يجب اأن نرى يف فكرة املدر�سة منوذجًا اآخر للتعاقد: املدر�سة ت�سعى اإىل اأن تكون 

جماًل ملهام خمتلفة تدخل يف اإطار الرتبية )ولي�س فقط التعليم والتدري�س( والتعلم. هنا �سنحدد 

اأدواراً اأخرى للمدر�س: فهو يتوىل، �سمن ما يتوله من مهام، ت�سخي�س احلالت الدرا�سية املختلفة 

الأخالقية  الكفايات  تنمية  يف  طبعا  وي�سهم  الدعم؛  في�ستعمل  والختالفات؛  الفروق  وحتديد 

واملدنية اإىل جانب الفاعلني الآخرين وبتن�سيق معهم...

ثالثًا: حمـ�ر املعرفـة

مي�س هذا املحور عالقة املدر�س واملتعلم بقطب املعرفة اأو املعارف املدر�سية التي تقدم يف �سكل برامج 

باملعنى  املدر�سية معارف  املعارف  لي�ست  رة بيداغوجيًا وديداكتيكيًا. طبعًا،  ومقررات وكتب موؤطَّ

الكامل والأ�سلي للكلمة، لي�ست معارف عاملة اأو اأكادميية.

نتحدث عن املعرفة املدر�سية مبعنيني: 

• معارف منظمة ديداكتيكيًا يف �سكل برامج وكتب مدر�سية ودرو�س. 

• معارف من املفرو�س اأن ت�سبح جزءاً من تركيبة الن�سق الإدراكي اخلا�س باملتعلم )ما ي�سمى ال�سجل 
 .)Le registre cognitif( ه لكت�ساب تعلمات جديدة املعريف املوجَّ

عمومًا، تكون املعارف املدر�سية نقال ديداكتيكيا للمعارف العاملة؛ اإنها، مبعنى ما، �سناعة اأو اإعادة 

نكتفي  ال�سياق،  والتعلم. يف هذا  للتعليم  بيداغوجية موجهة  تركيبات  املعارف داخل  لهذه  بناء 

)اخلا�سة  املعا�رصة  وال�سو�سيولوجية  البيداغوجية  والدرا�سات  البحوث  يف  اأ�سا�سية  م�ساألة  بطرح 

ن�سوغ هذه  اأن  «Le rapport au savoir( 5(. وميكن 
باملعرفة العالقة 

«
ي�سمى  ما  باملدر�سة(، هي 

امل�ساألة يف �سكل ق�سايا كالتايل:
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الق�سية الأوىل: عالقة املـدر�س باملعرفة

املالحظ اأن العالقة باملعرفة –كن�سق ثقايف واجتماعي– تتوقف لدى املدر�س مبجرد املـرور اإىل املهنـة. 

البحث والدرا�سة  اإقالـة من متابعة  اأي   ،
»
اإجازة

«
ال�سهادة  فاملدر�س، �سخ�سيًا، يعترب ح�سوله على 

اأو الإجازة مثاًل(.  ورمبا التعلم )قليلون فعاًل من يتابعون تعليمهم بعد احل�سول على البكالوريا 

طة  فالعالقة الأولية اأو ال�سخ�سية باملعرفة اإذن �سعيفة )من حيث القراءة واملتابعة(. والعالقة املتو�سَّ

باملعرفة عرب التكوين امل�ستمر ه�سة اأي�سًا وغري فعالة، وتعاين من م�ساكل فعلية عديدة. اأما التكوين 

الأ�سا�س، فمحدود جداً من حيث مواد التكوين و�سيغه العملية؛ كما اأن الأطر امل�رصفة عليه، هي 

يف الغالب الأعم، غري حائزة على تكوين متني ومعمق يف جمال الديداكتيك والبيداغوجيا املعا�رصة 

وتاريخ الفكر الرتبوي الفل�سفي وغري الفل�سفي، با�ستثناء الدراية ببع�س التوجهات يف جمال علم 

النف�س عامة، وعلم النف�س الرتبوي على وجه الدقة )خ�سو�سًا يف مدار�س تكوين املعلمني وبع�س 

املراكز اجلهوية لتكوين اأ�ساتذة ال�سلك الأول(. واإذا افرت�سنا اأن احلقل اجلامعي ي�ستغل بامل�ستجدات 

املعرفية )وهو اأي�سًا اأمر ينبغي اأخذه بكثري من احلذر واليقظة(، فاإن مفعول هذه امل�ستجدات يتوقف 

مبجرد احل�سول على ال�سهادة التعليمية اأو الأكادميية اأو املهنية يف الغالب الأعم. 

لأجل ذلك، وجب اإعادة النظر، وب�سكل م�ستعجل جداً، يف مفهوم التكوين الأ�سا�س من حيث مدة 

التكوين، والربامج املعتمدة، وكذا الطرق العملية والتطبيقية، مع البحث عن �سيغ للتن�سيق بني 

الهيئة امل�رصفة على التكوين الأ�سا�س وبني الأطر اجلامعية املخت�سة يف البحث الرتبوي والبيداغوجي، 

وكذا العلوم الإن�سانية عامة.

كما ميكن، على امل�ستوى اجلامعي، اإدماج خطة للتكوين البيداغوجي والرتبوي يف جميع ال�سعب، 

مع تخ�سي�س ح�س�س معينة، يف جمال البحث اجلامعي، للبحث الرتبوي والبيداغوجي وفتحه على 

�سعب التخ�س�س اجلامعي )التاريخ، ال�سو�سيولوجيا، الفل�سفة، ال�سيكولوجيا، الدرا�سات القانونية، 

ال�سيا�سة  تقييم  منها يف جمال  ال�ستفادة  بغر�س  وذلك  وال�سيا�سية...(،  القت�سادية  الدرا�سات 

الرتبوية عامة يف �سوء البحث اجلامعي.

والأمر ذاته ينطبق على التكوين امل�ستمر، اإذ ينبغي منذ الآن البحث عن �سيغ مالئمة لتنظيمه واإجرائه 

ب�سكل منتظم ياأخذ بعني العتبار احلاجيات الأ�سا�سية يف جمال التكوين والتدري�س، والغايات العامة 

للتغيري الرتبوي املن�سود. وميكن هنا اأي�ساً ال�ستعانة بالأطر الباحثة يف جمال الرتبية والعلوم الإن�سانية 

داخل اجلامعات وخارجها.

الق�سية الثانية: عالقة املتعلم باملعرفة

اإن تاأمل الو�سع املدر�سي يفيد وجود انف�سام جلي يف عالقة املتعلم باملعرفة: فلي�ست املعرفة بالن�سبة 

له حقاًل اجتماعيًا لال�ستثمار ال�سيكولوجي واملدر�سي، اأي مكت�سبات لأجل تعلم الكفايات واكت�ساب 

القيم والكت�ساف والبحث، بل هي جمرد مقررات وكتب حمملة مبعلومات ل يطيقها التالميذ 

واملدر�سون على حد �سواء. واحلال هناك مطابقة بني املعرفة وبـني الدر�س. 
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من املفرو�س اأن تعك�س املعرفة داخل املجال البيداغوجي دينامية مدر�سية هي ما ُيعرف با�سم: النقل 

بال�سعف  يتميز  ببلدنا  النقل  اأن هذا  )la transposition didactique(. واملالحظ  الديداكتيكي 

واملحدودية: هناك كتب مدر�سية متر عرب �سبكة املوؤ�س�سة الو�سية وجلانها. اأما احلقل اجلامعي 

وكذا حقل التاأطري الرتبوي، فال يجتهد كثريا يف هذا املجال؛ اإذ ل جند باحثني ينخرطون يف 

جمال اإعادة اإنتاج املعارف العاملة والأكادميية يف �سيغ بيداغوجية موجهة للتالميذ والطلبة والآباء 

وغريهم، وذلك بغر�س تعميم املعرفة خارج اأ�سوار اجلامعة واملوؤ�س�سة املدر�سية. لذلك، تبقى املعرفة 

الدراية  تنق�سهم  املوؤلفني  هوؤلء  باأن  علمًا  املدر�سية،  الكتب  لدن �سناع   من 
»
حمتكرة

«
املدر�سية 

بالتاأليف املدر�سي وتقنياته، وب�سيكولوجيا هذا التاأليف وغري ذلك؛ فهم جمرد »متطوعني« يف هذا 

املجال، اكت�سبوا خربة مهمة بكل تاأكيد، لكنهم يكتفون باإ�سدار الكتب املدر�سية مل�ستويات معينة 

دون متابعة اإ�سداراتهم بوثائق بيداغوجية موجهة لالآباء والتالميذ واملدر�سني لأجل ا�ستثمارها يف 

التدري�س، ومرافقة التالميذ ودعمهم. فالأمر يبدو كما لو كانت الكتب املدر�سية هي امل�ستهدف من 

عملية التاأليف والتدري�س. 

اأي�سا، عدم وجود دور ن�رص خمت�سة يف هذا املجال ت�سدر  ال�سياق  اأن نالحظ، يف هذا  ميكن 

الوثائق  اللهم  والتدري�س،  للتعلم  الداعمة  البيداغوجية  والوثائق  وامللفات  الكتب  من  جمموعات 

املت�سمنة لنماذج من المتحانات والإجابة ال�سحيحة )ول يخفى علينا هنا الغر�س التجاري من 

هذا العمل الذي بداأ حاليًا يجد امتداداته يف الدرو�س اخلا�سة الليلية والنهارية، خارج املوؤ�س�سات 

املدر�سية اخلا�سة املعرتف بها ر�سميًا(.

على اأ�سا�س ما �سبق، ميكن اأن نعرتف باأن النقل الديداكتيكي حمدود جداً؛ فهو مل يتمكن حلد 

الآن من اأن يجعل من املعرفة حاجـة تعزز م�رصوعية املدر�سة كموؤ�س�سة اجتماعية. يظهر ذلك يف 

انخفا�س احل�سيلة املعرفية لدى الأجيال التي تتخرج من املدر�سة يف جمتمعنا. واأزمُة القراءة اإحدى 

توقف  �سجلناه من  اأن  �سبق  ما  فهي  الفا�سحة،  الأخرى  اأما �سوره  املدر�سي؛  الف�سل  �سور هذا 

العالقة باملعرفة لدى من يتخرجون من موؤ�س�سات التكوين ببلدنا: فهم حينما يلتحقون بالعمل، 

قلما ي�سعرون باحلاجة اإىل املعرفة، اأو اأن التعلم املدر�سي حاجة �رصورية؛ لذلك ل يتعاطون للدرو�س 

واملتابعة يف املوؤ�س�سات العليا اأو املعاهد اخلا�سة كما يحدث يف دول اأخرى. فاحلاجة اإىل املعرفة 

تتوقف عند احل�سول على ال�سهادة وولوج حقل العمل. هنا نت�ساءل: كيف يطور املدر�س خربته، 

وكيف يكون اأداوؤه فعاًل وهو ي�ستغل مبعارف توقف مفعولها عند �سنة 1985 اأو 1990؟ 

- يف م�ستوى ثان، ميكن اأن نعرتف اأننا ما زلنا نفكر يف املعرفة املدر�سية مبرجعية »املواد الدرا�سية« 

)les disciplines scolaires(، ل مبنطق املعارف امل�سرتكة املتداخلة. لذلك يتم التعامل مع املواد 

الدرا�سية كمناطق معزولة عن بع�سها البع�س برجمًة وتاأليفًا وتدري�سًا وتقوميًا. حينما نتعامل مع 

املعارف املدر�سية من منظور تداخل املعارف )l’interdisciplinarité(، فاإن ذلك ي�سمح للمتعلم 

بتكوين ثقافة �سورية )une culture formelle( توؤطر وعيه باملجال والبيئة واملجتمع. وميكن هنا 

اأن نعطي مثاًل لذلك مبفاهيم البيئة واحلياة واملجال كما يتم تدري�سها يف الأن�سطة العلمية بالتعليم 
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البتدائي وعلوم احلياة بالتعليم الإعدادي والثانوي. فالتلميذ عرب تعاطيه للمقررات الدرا�سية يف 

هذا املجال، من املفرو�س اأن يكت�سب وعيًا بالبيئة واحلياة عرب خمتلف امل�ستويات الدرا�سية التي مير 

منها، انطالقًا من التمثالت الب�سيطة اإىل املركبة. لكن وعي املتعلم بالبيئة واحلياة واملجال ل يتبلور 

فقط داخل هذه املقررات والتعلمات التي متف�سلها، بل يرت�سخ اأي�سا عرب املفاهيم التي يكت�سبها 

داخل مواد العلوم الإن�سانية التي يدر�سها كالتاريخ واجلغرافيا والرتبية الإ�سالمية والفل�سفة حيث 

اأخرى للبيئة واحلياة هي الأبعاد الجتماعية وال�سيا�سية والتاريخية والأخالقية... يكت�سف اأبعاداً 

اإلخ. على اأ�سا�س ذلك، ميكن اأن نت�سور وجود بنية مفاهيمية �سورية تو�سع يف اأ�سا�س املقررات يف 

املواد العلمية والإن�سانية على حد �سواء. هذه املفاهيم ال�سورية اأو الثقافة ال�سورية جتد مادتها يف 

اللوينات التي تاأخذها مفاهيمها الأولية يف خمتلف املواد الدرا�سية. 

النظرية:  العلمية كالريا�سيات والفيزياء  املواد  اآخر يهم تعلم  اإىل مثال  اأن ننتقل  اأي�سًا  ميكن هنا 

فما يتعلمه التلميذ من تعاطيه لهذه املواد هو العقالنية والتنظيم املنهجي واللتزام بقواعد الفكر 

ن املتعلم من اكت�ساب  واملنطق. لكن ميكن اأن نحول هذا التعلم اأي�سًا اإىل ثقافة �سورية حينما منكِّ

ثقافة اللتزام بالقواعد الأخالقية والعملية، مبا يف ذلك قواعد احلياة املدر�سية والعمل داخل اجلماعة 

الف�سلية، وقواعد التوا�سل الف�سلي واحلوار البناء...اإلخ. وهذا اأي�سًا ما ت�سمح باكت�سابه الدرو�س 

الثقافية كالتاريخ  اأو  اأو الأخالقية  التي يتلقاها يف املواد التي يكون مو�سوعها هو القيم الفكرية 

والرتبية الإ�سالمية والفل�سفة وال�ساأن املحلي والرتبية على املواطنة...الخ. وهكذا، وخلف كل م�سمون 

ثقافة  وجود  يت�سوروا  اأن  املدر�سية  الكتب  وموؤلفي  واملربجمني  للمقررين  ميكن  مدر�سي،  معريف 

�سورية قادرة على اأن تغذي تعلمات التلميذ ووعيه بالبيئة كمجال للحياة البيولوجية والجتماعية 

والأخالقية، وكذا وعيه بالعقل وقواعده التقنية والجتماعية واللتزام بها اأخالقيًا. هنا ميكن ت�سور 

تكوين مو�سوعه لي�س فقط الكفايات املنهجية والتقنية )التوا�سلية واملنهجية...(، بل اأي�سا الكفايات 

الأخالقية وال�سو�سيو�سيا�سية العامة )الرتبية الجتماعية على املواطنة(. هذه امل�ساألة الأخرية هي التي 

تنقلنا من العالقة البيداغوجية اإىل م�ستوى العالقة الرتبوية داخل املجال املدر�سي.  

العالقة الرتب�ية والكفايات ال�س��سي�- �سيا�سية والأخالقية

�سنكون خمطئني اإذا اعتربنا اأن مو�سوع التعلم هو الكفايات مبعناها التقني واملنهجي. فالكفايات 

للعمل  تقييم  وكل   .)des savoirs faire et des savoirs être( ووجودية  عملية  بقدرات  ترتبط 

املدر�سي ينبغي اأن ي�ستح�رص هذه اجلوانب املختلفة للكفايات. ولي�س الأمر مهمًا لأنه مي�س تعلمات 

ظرفية )كتعلم اللغات ب�سفتها اأدوات للتوا�سل مثاًل اأو تعلم احل�سابات الريا�سية لأداء عمليات ح�سابية 

خمتلفة ...اإلخ(، بل لأنه مي�س تعلمات ا�سرتاتيجية تهم وجود ال�سخ�س ككائن اأخالقي ومواطن.

راهن املغرب منذ �سنوات على عقلنة وتخليق احلياة العامة وال�سيا�سية وفق مبادئ كونية )حقوق 

الإن�سان، احلريات العامة، دولة احلق والقانون...(. كما ربط ذلك بتكوين اأ�سخا�س ذوي كفايات 

توا�سلية وقدرة على النفتاح على الثقافات الإن�سانية، يحرتمون قيم املواطنة والأخالق. لذلك، 



41 العدد 1   •  اأكتوبر 2009

املوؤ�س�سة  الواقع من موقع  والتكوين كبرية جداً. وهذا يغري يف  الرتبية  انتظاراته من نظام  كانت 

املدر�سية باملعنى العام للكلمة: فهي لي�ست جمرد موؤ�س�سة لكت�ساب قيم الهوية الثقافية، ولي�ست 

جمرد موؤ�س�سة لتعليم القراءة والكتابة وباقي املهارات والقدرات التقنية والتوا�سلية، بل هي فوق 

حاليًا،  الجتماعي  موقعها  يعزز  ما  وهذا  املواطنة.  على  والرتبية  الأخالقية  للرتبية  موؤ�س�سة  ذلك 

ويقوي قدرتها على اإثبات م�رصوعيتها الجتماعية والثقافية اآجال.

لقد كانت املدر�سة املغربية غداة ال�ستقالل تربر م�رصوعيتها ب�رصورة تكوين �سخ�سية مت�سبتة بهويتها 

الإ�سالمية والوطنية. وقد وجدت هذه امل�رصوعية �سنداً قوياً داخل التطلعات ال�سيا�سية والثقافية للمغاربة 

اآنذاك، مما جعلهم يحت�سنون م�رصوع املدر�سة املغربية ويقتنعون به �سيا�سياً واجتماعياً. كما �سعت املدر�سة 

املغربية اإىل اإثبات �رصعيتها الجتماعية والثقافية يف مرحلة ال�سبعينات من القرن املا�سي ب�رصورة اإعداد 

متعلمني يغذون الإدارة والوظائف العمومية �سعياً اإىل مغربة الأطر ذات الكفاءة العالية يف جمال الت�سيري 

والتعليم والتكوين والقت�ساد... وهذا اأي�ساً عزز موقعها داخل احلقل الجتماعي وال�سيا�سي املغربي.

اأما حاليا، فيظهر اأن م�رصوعية املدر�سة بداأت تهتز داخل متثالت ووعي الراأي العام املغربي )اآباء، فاعلون 

اقت�ساديون و�سيا�سيون، املدر�سون واملربون اأنف�سهم...(. فاجلميع ي�سائل املدر�سة ويعتربها م�سوؤولة ب�سكل 

اأن هذا الوعي ال�سقي جتاه  اأزمة ال�سغل والأطر والتكوين والتطرف وغري ذلك. ويظهر  اأو باآخر عن 

املدر�سة يرجع حالياً اإىل تغافل ما عن حتولت احلقل الجتماعي وال�سيا�سي املغربي )فقد اختار املغرب 

منذ العقد الأخري من القرن املا�سي التحول الدميقراطي الفعلي، وو�سع العقالنية واحلداثة كمبادئ لهذا 

التحول والتغيري، كما حمل املدر�سة م�سوؤولية امل�ساهمة يف هذا التغيري منذ ظهور امليثاق الوطني للرتبية 

والتكوين، اإىل جانب تكوين الكفايات التقنية يف املجال التوا�سلي والعلمي والقت�سادي...(.

ويظهر اأن املدر�سة مل تعد تتحمل فقط م�سوؤولية تكوين الكفايات التقنية )التوا�سلية واملنهجية والفكرية(، 

بل هي اأي�ساً ت�سهم يف الرتبية على املواطنة والتكوين الأخالقي. غري اأن بنياتها التقليدية يف جمال 

الإدراة والت�سيري، وطغيان املمار�سات التقليدية الأفقية يف جمال التدري�س كما راأينا، وبطء النتقال من 

منطق التدري�س اإىل منطق التعلم، كلها وغريها، قل�ست من قدرة املدر�سة املغربية، بفاعليها وم�سرييها، 

من النجاح يف حتقيق الكفايات التقنية، ناهيك عن الكفايات ال�سو�سيو�سيا�سية واملدنية )اأو الأخالقية(. 

نحن نطالب اليوم باأن ت�سهم املدر�سة يف تكوين كفاءات يف جمال العلوم والتقنيات خ�سو�ساً، لكننا 

نن�سى اأن حتولت املغرب الراهنة تلزم املدر�سة بتكوين كفايات �سو�سيو�سيا�سية ومدنية اأي�ساً. ويبدو اأن 

التحولت التي من املفرو�س اأن تعرفها مدر�ستنا حالياً يف جمال التدري�س والتعلم والعالقة باملعرفة، 

اإ�سافة اإىل تغيري مفاهيم احلكامة والتدبري املدر�سي )وعمومًا تغيري ال�سكل وامل�سمون اللذين بهما 

تعا�س احلياة املدر�سية داخلياً(، �ست�سهم يف تعزيز قدرة املدر�سة على اإثبات �رصعيتها الجتماعية. لكن، 

قبل ذلك، يجب على اخلطاب املدر�سي، باملعنى الذي حددناه �سابقاً، اأن يك�سف عن ذاته ب�سكل اأكرث 

عقالنية وحداثة حتى يتمكن من توعية املجتمع بالوظيفة احلالية للمدر�سة.     



42

الهوام�س 

1. Marcel POSTiC : La relation éducative- PUF, Paris, 1967, p :22

م�ساكل من قبيل: اكتظاظ الف�سول الدرا�سية؛ العالقة الأفقية بني املدر�س والتالميذ؛ العالقة املتوترة   .2

والعدوانية اأحيانًا، وتتجلى يف �سكل ردود اأفعال غري بيداغوجية كاللجوء اإىل الفرو�س الفجائية والعقوبات، 

والطرد، وبع�س اأنواع العنف املدر�سي؛ غياب تعليم مير عرب احل�سا�سية والقدرات الإ�ستطيقية مع الرتكيز 

على النمط الإلقائي.

مكت�سبات؛ تن�ساف اإليها ب -  بيئة للتعلم )بيئة مدر�سية(  3. ما هو الذكاء يف هذا ال�سياق؟ هو: اأ – 

– اأو بيئة فعلية لأجل اختبار التعلم – ؛ ج - وطرق بيداغوجية مالئمة. املكت�سبات توظف داخل بيئة 
)تنبيهات وموؤثرات وم�ساكل اأحيانًا( با�ستعمال معينات بيداغوجية لأجل التو�سل اإىل حلول اأو اإنتاج 

مو�سوعات، اأو اخلروج مبفهوم، اأو اقرتاح طرق عمل...اإلخ. مبدئيًا، لي�س الذكاء عبقرية، بل هو قدرة 

على التعلم والكت�ساف. 

4. نتحدث هنا عن الكفايات باملعنى التقني للكلمة، اأي املنهجية، والتوا�سلية )اللغات(، والفكرية )من حتليل 

وتركيب ومواجهة امل�سكالت وال�ستغال على م�ساريع مهما كانت ب�سيطة(. 

5. العالقة باملعرفة عالقة معقدة جداً؛ وقد اهتم بها الباحثون من مطلقات عدة: البيداغوجيا، الديداكتيك، 

�سو�سيولوجيا املدر�سة، خ�سو�سا ما ي�سمى "التجرية املدر�سية"، التحليل النف�سي...   

مراجع للتو�سع 

• حممد زياد حمدان: تر�سيد التدري�س مببادئ وا�سرتاتيجيات نف�سية حديثة - دار الرتبية احلديثة، 1985، 

الأردن.

• حممد زياد حمدان: طرق منهجية للتدري�س احلديث - دار الرتبية احلديثة، 1985، الأردن.

• عبد احلق من�سف: رهانات البيداغوجيا املعا�رصة - اإفريقيا ال�رصق، 2007، الدار البي�ساء، املغرب.

• M. POSTiC : La relation éducative – PUF, 1967, Paris.

• G. avanzini : L’école d’hier à demain- ERES- 1991, Toulouse.

• J. BERBaUM : Apprentissage et Formation- PUF, 1984, Paris.

• J. BERBaUM : Développer la capacité d’apprendre- ESF éditeur, 1991, Paris.

• y. ChEvallaRD, M.a. JOSUa : La transposition didactique- Ed. la pensée sauvage- 1991, Paris.

• M. DEvElay : De l’apprentissage à l’enseignement- ESF éditeur, 1992, Paris.

• M. DEvElay : Donner sens à l’école- ESF éditeur, 1996, Paris.

• J. FillOUx : Du contrat pédagogique- Dunod, 1974, Paris.

• J. hOUSSayE : Le triangle pédagogique- Berne- Peter lang, 1988.

• l. nOT : Enseigner et faire apprendre- Privat, 1991, Toulouse.

• l. nOT : Les pédagogies de la connaissance- Privat, 1988, Toulouse.

• G. ROChE : Quelle école pour quelle citoyenneté ?- ESF éditeur, 1998, Paris.

• a. KERlan : L’école à venir- ESF éditeur, 1998, Paris. 



43 العدد 1   •  اأكتوبر 2009

العالقة البيداغ�جية املفعمة باحليـــاة 

بالتعليم الثان�ي التاأهيلي

 تفروت حل�سن

اأ�ستاذ مربز يف الفل�سفة

املدر�سة العليا لالأ�ساتذة ــ مراك�س

مقدمة

يفرت�س  امل�ساهمة  هذه  عنوان  مت�سمن يف  هو  كما  البيداغوجية  للعالقة  احلياة  �سفة  اإ�سناد  اإن 

 التي جتعل الفعل 
1
�سمنيا التمييز بني العالقة البيداعوجية احلــيَّـة، اأي تلك العالقة الفعليَّة والأ�سيلة

الرتبوي مو�سوما باحليوية يف اإطار تفاعالت حقيقية مفعمة باحلياة، وبني العالقة ال�سورية واجلامدة 

املح�سوبة على الفعل التعليمي التقليدي.

امليثاق  من   119 املادة  ت�رصيح  على  فمبناه   ،
»
احلــيَّـة البيداغوجية  العالقة 

«
مفهوم  ا�ستعارة  اأما 

ل يجوز باأي حال من الأحوال اأن يقع خلط بني 
«
الوطني للرتبية والتكوين، والتي توؤكد على اأنه:

هذا الهدف ــ ا�ستخدام التكنولوجيا اجلديدة ــ وكاأنه بديل عن العالقة الأ�سيلة التي يقوم عليها 

. وهذا 
»
ــة بني املعلم والتلميذ واملبنية على اأ�س�س التفهم والحرتام الفعل الرتبوي، تلك العالقة احلــيَّ

الت�سور نف�سه هو الذي تتبناه الأدبيات الرتبوية املعا�رصة التي حاولت اأن تر�سم بع�س مالمح العالقة 

 والعالقة البيداغوجية فعليا.
2
البيداغوجية الأ�سيلة

ورغم اأن العالقة البيداغوجية تقع يف قلب كل م�سار تعليمي-تعلمي، لدرجة احتلت معها مكانة 

مركزية يف حقل التفكري الرتبوي الذي ي�ستمد مرجعياته من الرتبية احلديثة، فاإنها ت�سنف �سمن 

؛ حيث اإن حتديد دللتها تتداخل فيه 
»3

م�سطلح الفهم ال�سائع
«
ما يعرف يف العلوم الإن�سانية ب 

عوامل ذاتية ومو�سوعية، مما يلزم عنه اأثناء تعريفها اإ�سقاط بع�س التجارب الذاتية التي حتفظها 

الذاكرة ال�سخ�سية للمعرًّف اإما كمتعلم اأو كممار�س.

والنفعالت  الأفعال  جمموع  تت�سمن  اإنها  القول  ميكن  البيداغوجية،  العالقة  دللة  ولتقريب 

ومقت�سيات  مبحددات  حمكوم  درا�سي  ف�سل  داخل  واملتعلمني  املدر�س  بني  املتبادلة  والتاأثريات 

دينامية اجلماعة. لكن و�سعية التعلم داخل جماعة الق�سم يجعلها تتميز عن اجلماعات الأخرى، 

حيث اإنها جتمع يف بنيتها بني خم�سة مكونات مرتابطة:
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1 ـ �سخ�س واحد را�سد: فاملدر�س/الرا�سد ميتلك �سلطة جتعله يف موقع اأعلى من املتعلم، ومن ثم، 

تت�سف العالقة بني الطرفني بالالتوازن. ف�سخ�سية املدر�س وكفاياته املعرفية واملهنية هي متنحه 

.
4
القدرة على التحكم يف تدبري هذه العالقة 

2ـ  املتعلمون: تتباين اأ�سباب تن�سئتهم، وتختلف موا�سفاتهم يف التعلم والتح�سيل، اإ�سافة اإىل متايز 

متثالتهم وعالقاتهم التفاعلية كاأع�ساء جلماعة الق�سم.

فالإيقاعات  الدرا�سي،  للزمن  با�ستعمال منتظم  الق�سم حمكومة  اإن جماعة  املنتظمة:  العالقة  ـ   3

املدر�سية توؤثر يف عمل الأ�ستاذ وتعامل املتعلم مع املواد الدرا�سية: مثال ح�س�س ال�سباح تختلف 

عن ح�س�س امل�ساء بخ�سو�س م�ستوى التاأثري يف العالقة بني املدر�س والتالميذ.

4ـ  التواجد يف اجلماعة: رغم اأن الف�سل الدرا�سي يعترب جماعة، فاإن الفروق الفردية تفر�س نف�سها. فداخل 

هذه اجلماعة، توجد جماعات �سغرى، اإ�سافة اإىل اآلــية الزعامة �سواء كانت ظاهرة اأم خفية.

5 ـ املوؤ�س�سة النظامية: جماعة الق�سم ينظمها القانون، فمثال املقررات الدرا�سية حمددة �سلفا، كما 

يجب �سبط احل�سور والغياب والتاأخر عن عمل اجلماعة. 

وعادة ما يتم تعريف العالقة البيداغوجية بربطها باملثلث البيداغوجي )معلم ـ متعلم ـ حمتوى(؛ 

حيث اإن م�ستوى التفاعالت بني هذه املكونات هو الذي يحدد طبيعة هذه العالقة، اإذ كلما كان 

التفاعل اإيجابيا، كانت العالقة فعلية، وكلما كان التفاعل �سعيفا، كانت العالقة �سورية و�سلبية.

ميكن  بحيث  معنى خم�سو�س؛  ذات  البيداغوجية  العالقة  تعترب  الدللة،  م�ستوى  اإىل  وبالنظر 

النظامية لي�سمل خمتلف  اأعم يتجاوز حيز اجلماعة  التي لها معنى   
5
متييزها عن العالقة الرتبوية

العالقات التي حتدث داخل خمتلف موؤ�س�سات التن�سئة الجتماعية كالأ�رصة واجلمعيات والنوادي... 

التي  ال�سلطة  من  نوعا  مينحه  املدر�س  موقع  اأن  حيث  متاثلية،  غري  عالقة  البيداغوجية  فالعالقة 

ميار�سها باأ�سكال خمتلفة وبدرجات متباينة على املتعلم. 

 يف 
»
العالقة الرتبوية

«
وحول م�ساألة جتديد دللة مفهوم العالقة، يف�سل بع�سهم ا�ستخدام م�سطلح 

تناوله للعالقة التي تتحكم يف الفعل التعليمي-التعلمي، بحيث اأن العالقة البيداغوجية ميكن اأن تتحول 

اإىل عالقة تربوية عندما تتجاوز نقل املعارف اإىل جعل املدر�س والتالميذ يدخلون يف عالقات جتعل الأنا 

ـ وفق هذا الت�سورــ  هي التي حترك الفعل الرتبوي  يتفاعل مع الغري معرفيا ووجوديا. فالعالقة الرتبوية ـ 

وتتحكم يف التفاعالت التي حتدث داخل جماعة الف�سل الدرا�سي. مبعنى اأن »العالقة الرتبوية ت�سمل 

جمموع التفاعالت الجتماعية التي تربط املربي بالتالميذ ق�سد التوجه بهوؤلء نحو اأهداف مر�سومة«. 

علما اأن هذه الأهداف حتددها املوؤ�س�سة النظامية التي ينتمي اإليها طرفا العالقة.

اأما اختيار هذا املو�سوع، فمحكوم بالعتبارات التالية : 

اإ�سالح  للدرا�سة، يف كل  اأهمية العالقة البيداغوجية يف كل فعل تربوي وراهينيتها، كمو�سوع   •
من�سود لنظام الرتبية والتكوين.
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• كون العالقة البيداغوجية مدخال اأ�سا�سيا  لبناء املدر�سة املفعمة باحلياة والتي جتعل املتعلم يف قلب 
الهتمام الرتبوي.

• اإن تناول العالقة البيداغوجية بربطها بالتعليم الثانوي التاأهيلي، �سيمكن من اإخراج املفهوم من طابع 
التجريد والك�سف عن وجوه ال�سلل اأو احلياة يف هذه العالقة على م�ستوى املمار�سة الواقعية.

ا�ستنادا اإىل هذه العتبارات، ميكن حتديد فر�سية هذا العمل انطالقا من الت�ساوؤلت التالية: ما هي 

خ�سائ�س العالقة البيداغوجية التي راهن عليها امليثاق الوطني للرتبية والتكوين ؟ وكيف هو واقع 

هذه العالقة البيداغوجية بالتعليم الثانوي ؟ وما الإكراهات التي تعوق خلق عالقة بيداغوجية حية؟ 

وما هي اإمكانيات ترجمة الرهان النظري للميثاق حول هذه العالقة اإىل ممار�سة فعلية ؟

هذه الإ�سكاليات توجه نظرنا اإىل تناول هذا املو�سوع عرب ثالثة حماور هي :

• رهان العالقة البيداغوجية احلـيَّـة املن�سودة يف امليثاق وملحقاته.

• اإكراهات خلق عالقة بيداغوجية فعلية بالتعليم الثانوي التاأهيلي.

 خللق عالقة بيداغوجية حقيقية بالثانوي التاأهيلي.
»
نف�س جديد

«
• نحو 

وتف�سيل القول يف هذه املحاور هو ما �سننعطف عليه فيما يلي :

ـة املن�س�دة يف امليثاق وملحقاته  1ـ رهان العالقة البيداغ�جية احلـيَّ

يفاجاأ قارئ  امليثاق الوطني للرتبية والتكوين بعدم وجود ا�ستخدام �رصيح ملفهوم العالقة البيداغوجية يف 

هذه الوثيقة. وبالفعل، فالن�س الفرن�سي للميثاق ا�ستخدم مرة واحدة، يف �سياق عر�سي، ال�سيغة اللغوية 

.
6
 �سقط من الن�س العربي

»pédagogique« لكن يالحظ اأن لفظ ،
»relation pédagogique«

ونف�س احلكم ينطبق على الوثائق الإجرائية ال�سادرة �سنتي 2008 و 2009، فال جند ل يف دليل 

احلياة املدر�سية، ول يف الدليل البيداغوجي للتعليم البتدائي ول يف املخطط ال�ستعجايل توظيفا 

 مبنطوقها ولفظها. فكيف ميكن تف�سري هذا الغياب؟
»
العالقة البيداغوجية

«
للم�سكوكة اللغوية 

انطباعات  بالتاأكيد  يولد  مرتكزاته ودعاماته وفح�س ملحقاته  امليثاق ومتحي�س  التدقيق يف  اإن 

مغايرة، اإذ يتبني بالفعل اأن العالقة البيداغوجية حا�رصة وبقوة يف عدة مواقع من هذه الوثائق.  

ونظرا لكون خ�سائ�س هذه العالقة م�سمرة وغري م�رصح ب�سيغتها ومنظومها يف هذه الوثائق، 

ف�سنحاول الك�سف عن بع�س جوانبها املغمورة من خالل املالحظات التالية:

• ملا كان الرهان الأ�سا�سي للميثاق هو تاأ�سي�س املدر�سة الوطنية اجلديدة، اأي املدر�سة املفعمة باحلياة، 
ــة هي املرتكز الذي تقوم عليه هذه املوؤ�س�سة، فال ميكن ت�سور هذه  فاإن العالقة البيداغوجية احلــيَّ
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املدر�سة دون هذه العالقة البيداغوجية؛ فحياة هذه الأخرية لزمة عن الأوىل ومقت�سية لها. اإن العالقة 

بف�سل نهج تربوي ن�سيط يتجاوز التلقي 
«
البيداغوجية التي تولد يف رحم املدر�سة املفعمة باحلياة تخلق 

 .
»7
ال�سلبي والعمل الفردي اإىل اعتماد التعلم الذاتي والقدرة على احلوار والجتهاد اجلماعي

• اإن هذه العالقة البيداغوجية الأ�سيلة تعرتف باملتعلم وتوليه كامل العتبار، وهذا ل يتحقق اإل 
نهج ال�سلوك الرتبوي املن�سجم مع الوعي بتطلعات الأطفال من الو�سط العائلي اإىل احلياة 

«
ب 

.
»
العملية مرورا باملدر�سة

• اإن اعتماد العالقة البيداغوجية الأ�سيلة واحلية كاآلية يف كل فعل تربوي يقت�سي الهتمام باملتعلم 
جعل املتعلم بوجه عام والطفل بوجه خا�س يف قلب الهتمام 

«
يف املقام الأول والأخري، مبعنى 

.
»
والتفكري والفعل خالل العملية الرتبوية التكوينية

له  ومتهد  التعلم  م�سالك  عرب  بي�رص  اإن العالقة البيداغوجية احلية �ستمكن املتعلم من التدرج   •
ال�سبل للتعامل مع حياته امل�ستقبلية، فهي الكفيلة مبنحه القدرات والكفايات ال�رصورية للتواجد 

ال�رصوط وفتح ال�سبل اأمام اأطفال املغرب لي�سقلوا ملكاتهم 
«
يف املجتمع، وهي الكفيلة بتوفري 

.
»
ويكونوا موؤهلني وقادرين على التعلم مدى احلياة

ولتفعيل هذه اخل�سائ�س، عمد الدليل البيداغوجي للتعليم البتدائي )2009( اإىل تناول خمتلف 

التفاعالت العالئقية املمكنة  بني مكونات املثلث البيداغوجي )املعلم ـ املتعلم ـ املادة الدرا�سية(، وهذا 

من اأجل حتقيق هذا الرهان، ينبغي اأن تتغري وظائف املدر�س واملتعلم، فاملدر�س 
«
ما يو�سحه بقوله: 

مطالب بتنويع موارده البيداغوجية والتن�سيطية، اأما املتعلم فينبغي اأن يلبي التعليم حاجاته الفردية 

. وهكذا، فاإن 
»8
والجتماعية. وبذلك يتم النتقال من التعليم التقليدي اإىل منطق التعلم وتعلم التعلم

العالقة البيداغوجية احليَّـة ل ميكن اأن تتحقق دون ت�سور جديد للمدر�س واملحتوى الدرا�سي. فاملدر�س 

اأن يعطي 
«
لبد اأن يتوفر على كفايات مهنية تزاوج بني التجديد واملبادرة. وهذا ما ي�ستوجب عليه 

للمتعلمني املثال والقدوة يف املظهر وال�سلوك والجتهاد والف�سول الفكري والروح النقدية البناءة’’. اأما  

تطوير الربامج واملناهج الدرا�سية، فيتطلب “تكييف جميع الأن�سطة وجعلها متمركزة حول املتعلم، 

.
»9
واإبرام �رصاكات يف �ساحله وجتديد طرق التدري�س، وتدبري العالقات لتي�سري تعلمه الدائم

اأما دليل احلياة املدر�سية 2008، فرغم اأنه مل يذكر العالقة البيداغوجية بالإ�سم، فاإنه ي�سمر الوعي 

الآليات  توظف  الأوىل  اإن  حيث  الف�سلية؛  وغري  الف�سلية  الأن�سطة  بني  متييزه  خا�سة يف  بها، 

احلديثة التي جتعل الن�ساط املدر�سي يف �سالح املتعلم، بخالف الثانية التي تت�سم مبا هو �سائد يف 

.
10
التعليم التقريري والتقليدي

اإجمال، يظهر اأن امليثاق يراهن على عالقة بيداغوجية حية جتعل املتعلم)ة( يف �سلب الفعل الرتبوي 

باعتباره فعال عالئقيا، وهذا ما ي�ستوجب مدر�سا متفتحا وفعال، اإ�سافة اإىل منهاج تربوي قومي 

ومرن ومتنوع املوارد، وم�ستثمر ملا ا�ستجد يف احلقل الرتبوي من اأبحاث. فما هي اإكراهات حتقيق 

هذا الرهان على م�ستوى املمار�سة يف واقعنا التعليمي؟  
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2 ـ اإكراهات بناء عالقة بيداغ�جية فعلية بالتعليم الثان�ي التاأهيلي

ملا كانت لبنية التعليم الثانوي خ�سو�سياتها كجماعة نظامية، �سواء تعلق الأمر بالربامج اأم املناهج 

اأم طبيعة املتعلم... فاإن ذلك ي�ستلزم اأن تكون العالقة البيداغوجية يف هذا امل�ستوى الدرا�سي متميزة.

و لت�سخي�س بع�س الكراهات التي تنفي احلياة عن هذه العالقة، ندرج هذه املالحظات: 

• املعروف اأن �سخ�سية التلميذ يف هذا امل�ستوى تتميز بانت�سابها اإىل مرحلة املراهقة، وهذا يعني اأنه يعي�س 
جمموعة من التغريات على خمتلف مكونات �سخ�سيته، خا�سة منها النف�سية والعقلية... حيث يالحظ 

لديه امليول نحو ال�ستقاللية، وال�سعي نحو اخلروج من الو�ساية الأبوية احلقيقية اأو الرمزية. فـانعكا�سات 

املراهقة على �سخ�سية هذا املتعلم جتعله يعي�س و�سعا خا�سا داخل بنية الف�سل الدرا�سي. واملعروف 

اأي�سا اأن انتقال التلميذ من التعليم الإعدادي اإىل التاأهيلي ميثل بالن�سبة له حتول من عامل كان يعترب 

فيه قا�رصا - متار�س عليه الو�ساية -  اإىل عامل منفتح، عامل ميثل مدخال اإىل احلياة يف خمتلف 

تنوعاتها. اإ�سافة اإىل ذلك، فالو�سط املدر�سي يفر�س على املراهق اأن يتعامل مع مدر�سني ومناهج 

وواجبات مدر�سية وقيود واأنظمة وقوانني يعتربها قيوداً حتد من حريته وحركته وتنتق�س من قيمته. 

ومن الطبيعي اأن تتعر�س ال�سلطة املدر�سية لتمرد املراهق، كلجوئه اإىل العنف، �سواء املادي اأو الرمزي. 

على  املالحظ  فاإن  املراهق،  املتعلم  بخ�سو�سيات  الوعي  تتطلب  احلية  البيداغوجية  كانت  واإذا 

التعليم الثانوي املغربي عموما اأنه يغفل ا�ستح�سار هذه الأبعاد؛ بحيث مازالت ال�سلطة مبفهومها 

املتعلم لكل  الف�سل. وهذا ما ينتج عنه رف�س  التفاعالت داخل جماعة  التقليدي حا�رصة يف 

اأ�سكال العالقة ال�سلطوية. ولعل هذا الرف�س يرتجم بعدة �سلوكات مادية ورمزية ترتواح بني القتل 

الرمزي لالأب ـ املدر�س كقائد للجماعة ـ وبني اللجوء اإىل اأ�سكال خمتلفة من الآليات الدفاعية 

ت�سل اأحيانا اإىل م�ستويات عدوانية. وهذا ما يلزم عنه ات�ساف العالقة ال�سفــيـة بهذا ال�سنف 

التعليمي بال�سلل وبتحولها اإىل عالقة تنافرية. وهذا له انعكا�سات �سلبية على الفعل الرتبوي يف 

عموميته، بل وعلى م�سار تكوين �سخ�سية املتعلم، وعلى تفاعله داخل جمتمعه.

• اإن نظام التقومي املعتمد حاليا بالتعليم الثانوي التاأهيلي ذو انعكا�سات غري حممودة على العالقة 
البيداغوجية، حيث اإن عتبة النجاح ـ  اأقل من 9ـ  املعتربة لالنتقال من الإعدادي اإىل اجلذع امل�سرتك 

توؤثر فعليا على �سلوكات التالميذ الذين يلجون م�ستوى التاأهيلي مبعدلت �سعيفة. بل اإن اإدراج 

هوؤلء داخل ف�سول غري متجان�سة يدفعهم لعتماد اآليات دفاعية تعو�س عن نق�سهم، وهو ما 

ينتج عنه �سلوكات توؤثر فعليا يف عملية التعلم، وت�سبب تفكك جماعة  الق�سم وتك�رص ان�سجامها 

ومتا�سكها. ويت�سح النعكا�س ال�سلبي لنظام هذا التقومي اأثناء النتقال اإىل الأق�سام النهائية للبكالوريا 

حيث اإن النتائج ال�سلبية لالمتحان اجلهوي توؤثر بدرجات عالية يف م�سار التعلم بهذه الأق�سام، 

فاأغلب التالميذ الذين يح�سلون على معدلت �سعيفة يف المتحان اجلهوي يحكمون على اأنف�سهم 

بالف�سل، ويظل و�سعهم داخل الف�سل الدرا�سي �سلبيا، بل واإن اإح�سا�سهم القبلي بالف�سل الدرا�سي 

يدفعهم لنهج �سلوكات ت�ساد الفعل الرتبوي الفعال. ويزداد هذا التاأزم مع عامل التكرار.
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• اإن طبيعة الربامج واملناهج واملواد الدرا�سية تتحكم فعال يف حتديد م�سار العالقة البيداغوجية 
بالتعليم الثانوي التاأهيلي، اإذ التمييز بني مواد المتحان اجلهوي ومواد المتحان الوطني ينتج 

عنه تعامل التلميذ مع املواد الدرا�سية وفق منطق معامل الأهمية. فاملواد التي ميتحن فيها يف 

ال�سنة الأوىل تلزمه بخلق نوع من التفاعل الإيجابي داخل الف�سل، لكن هذا التفاعل ي�سمحل 

الوطني.  المتحان  له بخالف مواد  بالن�سبة  ثانوية  املواد  ت�سبح هذه  النهائية حني  ال�سنة  يف 

هكذا، جند التلميذ يتفاعل بدرجة اأقل مع املواد الثانوية ــ من منظوره ــ، وهذا ما يلزم ات�ساف 

العالقة البيداغوجية يف عدة ف�سول درا�سية بعدم الن�سجام والتفكك بني مكوناتها. 

التالميذ يف هذه  اجتاهات  تغيري  يبقى �سعيفا يف  تاأثريها  فاإن  امل�ستمرة،  املراقبة  اأهمية  ورغم 

التاأثري  بهذا  لقتنعنا  التدري�س،  يف  حاليا  املعتمدة  الطرق  ا�ستح�رصنا  ولو  الدرا�سية.  الف�سول 

وبيداغوجية  بالكفايات  املقاربة  تبني  فرغم  البيداغوجية؛  العالقة  على  احلالية  للربامج  ال�سلبي 

الإدماج من قبل الوزارة الو�سية، فاإن واقع املمار�سة الراهنة يبني اأن النظام التعليمي احلايل مازال 

مل ي�ستثمر هذه امل�ستجدات، واأن مالمح التعليم التقليدي مازالت قائمة.

• اإن نظام التدبري الرتبوي بالثانوي، يف �سكله احلايل، يعوق بناء عالقة بيداغوجية فعلية. فاملعلوم اأن 
تعامل املدر�س والإدارة ينق�سه الوعي بحاجات املتعلم، ولذا نالحظ اأن هذا التعامل يطغى عليه منطق 

الزجر ولغة املراقبة واملعاقبة. فمثال، مازال التلميذ يطرد من الف�سل ب�سبب الغياب، اأو لعدم اإح�سار 

الكتاب املدر�سي، اأو ب�سبب انعدام الزي املدر�سي، اأو ب�سبب �سلوك ل يعجب املدر�س، اأو ب�سبب �سوء 

التفاهم .. وهذا ي�ستتبع طبعا �سلوكات الرف�س التي تنتجها �سخ�سية التلميذ املراهق. كما اأن عدم تفهم 

املدر�س اأو الإدارة لهذه ال�سلوكات يوؤدي اأحيانا اإىل الهدر املدر�سي والف�سل الدرا�سي.

• اإن وجود الثانوية التاأهيلية باملناطق الهام�سية للمدن يجعلها يف و�سعية �سعبة ــ ما يعرف يف 
 ZEP ـ وهذا الو�سع يجعل جمموعة من التالميذ يتاأثرون 

12
فرن�سا باملناطق ذات الأولوية الرتبوية

�سلبا باملحيط املدر�سي ال�سلبي وبرفاق ال�سوء، بحيث يكت�سب هوؤلء �سلوكات م�سادة للمقا�سد 

العالقة  يف  ويوؤثرون  الدرا�سي،  الف�سل  داخل  الزعامة  اأدوار  يتقم�سون  يجعلهم  مما  الرتبوية، 

البيداغوجية، بل ويعوقون اإمكانيات القيام بالفعل الرتبوي املن�سود. 

الأن�سطة  امللحوظ على م�ستوى  الثانوي، والرتاجع  التعليم  ملوؤ�س�سات  التحتية  البنية  اإن �سعف   •
املندجمة واملوازية، وغياب البعد التطوعي لدى املدر�س، اإ�سافة اإىل غياب مراكز ال�ستماع والدعم 

النف�سي بهذه املوؤ�س�سات، تعترب عوامل موؤثرة يف الفعل البيداغوجي؛ اإذ اإن افتقار هذه املوؤ�س�سات 

اإىل الأن�سطة املندجمة يعوق اإمكانية خلق العالقة البيداغوجية املن�سودة. وهذا ما يطغى على 

عدة موؤ�س�سات تاأهيلية اأ�سبحت منكم�سة ومنغلقة.

الثانوي  بالتعليم  حية  بيداغوجية  عالقة  اإمكانية خلق  تعوق  التي  الإكراهات  بع�س  باإيجاز  تلك 

التاأهيلي. فهل من �سبل لتجاوزها يف اأفق النهو�س بالفعل الرتبوي احلقيقي الذي يعول عليه يف 

اإقامة املدر�سة املفعمة باحلياة ؟ هذا ما �سنحاول مقاربته من خالل املحور الآتي.
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بالتعليم     البيداغ�جية  العالقة  جديد” لإ�سالح  3 ـ  نح� “نف�س 
الثان�ي التاأهيلي

 لها دللتها يف هذا ال�سياق، اإذ ملا كان �سعار املخطط ال�ستعجايل 
»
نف�س جديد

«
اإن ا�ستعارة عبارة 

، فاإن حتقيق هذا الطموح لن يتحقق اإل باإنعا�س العالقة 
»
نحو نف�س جديد لالإ�سالح الرتبوي

«
هو 

اإحدى  اأن  املدر�سي؛ مبعنى  الف�ساء  الدرا�سي ويف  الف�سل  البيداغوجية مبختلف مكوناتها داخل 

املداخل املهمة للنهو�س بالنظام الرتبوي والتكويني هي اإخراج الفعل الرتبوي من و�سعه املنكم�س، 

واإ�سفاء احلياة والفعالية على العالقة البيداغوجية.

الرهانات الكربى اإىل ممار�سات عملية،  الوزارة الو�سية كثفت من جهودها لرتجمة  اأن  �سحيح 

والت�سورات  تتنا�سب  بيداغوجية  مقاربات  تبني  يف  ح�سنة  ونيات  اإرادة  ثمة  اأن  املالحظ  اإذ 

م�ستوى  على  كربى  اأورا�س  فتحت  فقد  وبالفعل،  الرهانات.  هذه  عليها  بنيت  التي  النظرية 

التنظري والتكوين. ويكفي اأن ن�سري، على �سبيل املثال، اإىل اعتماد بيداغوجية الكفايات، وتبني 

بيداغوجية الإدماج... و�سدور دليل احلياة املدر�سية 2008، ودليل التعليم البتدائي 2009، 

اإ�سافة اإىل اإ�سدار اإجراءات تنظيمية ـ مذكرات وزارية ـ لتفعيل هذه الإجنازات. ورغم اأن هذه 

ح�سور  نفرت�س  فاإننا  البيداغوجية،  العالقة  مو�سوع  والت�رصيح  بالتخ�سي�س  تفرد  مل  النوايا 

اأي  اإمكانية  نت�سور  اأن  اإذ لميكن منطقيا  املكونات،  املفهوم ب�سكل �سمني يف كل هذه  هذا 

حتديث تربوي دون حتديث هذه العالقة.

و�سعيا للتكامل مع هذه التوجهات، ندرج بع�س الت�سورات التي نعتقد اأنها �ست�ساعديف النهو�س 

بالعالقة البيداغوجية على م�ستوى املمار�سة يف التعليم الثانوي التاأهيلي، وتخلق نف�سا جديدا يف 

الفعل التعليمي التَّعلمي.

وميكن تركيز هذه القرتاحات يف بعدين من اأبعاد العالقة البيداغوجية، يتعلق الأول بالعالقة بني 

البيداغوجي  املثلث  الثالث من  املكون  الطرفني مع  الثاين بعالقة هذين  والتلميذ، ويرتبط  املدر�س 

املحدد يف املعرفة اأو املحتويات الدرا�سية.

3ـ1 ـ العالقة بني املدر�س/الرا�سد والتلميذ/املراهق

اإذا كان تلميذ الثانوي يعي�س املراهقة، فاإن تاأثريات هذه املرحلة جتعله يعي�س يف و�سعية �سعبة. 

وهذه الو�سعية تزداد تعقيدا كلما تنوعت املوؤثرات اخلارجية التي تنعك�س على تكوين �سخ�سيته. 

وميكن اعتبار الو�سط املدر�سي مرحلة هامة وم�سريية يف حياته. وبالفعل، فالثانوية تعترب جمال 

للتجارب العاطفية والوجدانية التي حتدد اجتاهاته واختياراته امل�ستقبلية. فكلما كانت هذه التجارب 

اإيجابية، تولدت عنها قيم حمبوبة كالثقة بالنف�س، وال�سجاعة، والحرتام... وبالعك�س، كلما كانت 

�سلبية، اأنتجت �سلوكات مذمومة كاخلوف، والقلق، والحتقار... ب�سكل يعيق اآفاق التلميذ ويحد 

من اإمكانياته، هذا اإن مل يجعله اأكرث عدوانية.
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ونظرا خل�سو�سية املراهقة عند تلميذ الثانوي، فاإننا نالحظ جلوءه اإىل �سلوكات معينة، �سواء يف 

اللبا�س، اأو التعامل، اأو التوا�سل. فكيف ميكن للمدر�س /الرا�سد اأن يتعامل مع التلميذ/ املراهق يف 

ــة؟ اإطار عالقة بيداغوجية حــيَّ

ملا كان التعليم التقليدي املحكوم بالت�سلط وال�رصامة مل ي�ستطع اأن ي�ستوعب التغريات التي تعرفها 

�سخ�سية التلميذ املراهق يف الوقت الراهن، فاإن املدر�س املح�سوب على هذه املنظومة، والذي يعتقد 

نف�سه الأب املوؤدب والعارف الوحيد، ي�سدر اأحكاما م�سبقة وجاهزة على �سلوكات املراهق ت�سنفه 

يف خانة النحراف اإن مل جترم اأفعاله. طبعا، ميكن معرفة خلفيات مثل هذه الأحكام مادام هذا 

اأن يكون ن�سخة طبق الأ�سل له كرا�سد. وهذا ما ينتج عنه ت�سدع  التلميذ  املدر�س يتوقع من 

العالقة داخل الف�ساء املدر�سي. ويزداد تاأزم هذه العالقة اإذا ا�ستح�رصنا التعامل الباهت لالأ�رص، يف 

غالبيتها، مع هذا املراهق، و�سعف ات�سالها باملوؤ�س�سة. ولذا، فاإن هذا التعامل ي�ستتبع توثر العالقة 

بني الأ�ستاذ والتلميذ مع ما ي�ساحب ذلك من تنافر وتفكك وجمود... وهكذا، فاإن خلق العالقة 

البيداغوجية احلية تقت�سي تبني مقاربة جديدة، تتاأ�س�س على مبادئ وتوجهات تربوية تتنا�سب 

بع�س  ا�ستح�سار  املدر�س/الرا�سد  ي�ستدعي من  ما  املراهق. وهذا  التلميذ  �سخ�سية  مع متطلبات 

العتبارات والفر�سيات. ومن ذلك مثال:

• اعتبار ال�سفات التي تطغى على �سلوك التلميذ املراهق طبيعية، ومن ثم جتنب اإ�سقاط اأحكام 
قبلية على �سخ�سيته، وجتنب اأ�ساليب جتريحه بالقول اأو الفعل كال�ستهزاء به اأو احتقاره، لأن 

مثل هذا التعامل �سيولد لديه �سلوكات دفاعية جتاه املدر�س/ الرا�سد.

• امل�ساهمة يف جعل التجارب املدر�سية التي يعي�سها املراهق اأكرث اإيجابية، وهذا يتطلب اأن يكون 
الأ�ستاذ متعاطفا، متفهما، منفتحا ومعرتفا بالتلميذ، مع جتنب اأ�سلوب الزجر والو�ساية الأبوية 

امتالك  فر�سة  منحه  يجب  مبعنى  الق�سور،  حالة  يعي�س  التلميذ  هذا  اأن  اعتبار  عن  والكف 

ال�ستقاللية، وجعله ي�ستثمر حريته لتخاذ قراراته وم�ساعدته تدريجيا للتمر�س على امل�سوؤولية.

وهذا  ــ.  والثانوية  الف�سل  ــ  املدر�سي  الف�ساء  داخل  النف�سي  الدفع بالتلميذ لالإح�سا�س بالأمان   •
يتطلب من الرا�سد )املدر�س اأو الإدارة( اأن يخرج من ذاته ويذهب للقاء التلميذ كالإن�سات اإليه 

من اأجل التعرف عليه وتفهمه، دون حت�سي�سه بال�سفقة اأو مبنطق الإ�سعاف.

• جتنب طرق املراقبة الأمنية واملعاقبة التي تعتمدها املدر�سة التقليدية، كاللجوء املبا�رص اإىل املجال�س 
الن�سباطية التي تتخذ فيها عقوبات تاأديبية �سد املراهق بناء على تقارير يرفعها املدر�س/ الرا�سد 

اإىل الإدارة. اإن مثل هذه الإجراءات تولد لدى التلميذ فقدان الثقة يف املدر�س ويف املدر�سة مع ما 

ي�ساحب ذلك من اآثار �سلبية على �سخ�سيته. وهذا ما ي�ستدعي البحث عن �سبل تربوية مغايرة 

اأكرث فاعلية لتقومي اعوجاج بع�س الت�رصفات غري املقبولة، والتي ت�سدر عن بع�س التالميذ. فاملجل�س 

الن�سباطي ي�ستح�سن اأن يكون اآخر مرحلة يف التعامل مع مثل هذه املواقف.                    
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3 ـ 2 ـ العالقة بني املدر�س/ املنتج والتلميذ/الزب�ن 

اإن اإقامة هذه املقارنة لي�س الق�سد منه ت�سييء العالقة البيداغوجية ول اإفراغها من اأبعادها الإن�سانية، 

واإمنا الق�سد من ذلك هو النظر يف م�ستوى التفاعالت بني مكونات املثلث البيداغوجي، اأي عالقة 

املدر�س والتلميذ مع مكون املعرفة. وقبل ال�رصوع يف هذا الفح�س، ندفع بع�س العرتا�سات املمكنة 

التي نفرت�س اأنه ميكن اأن توجه اإىل اعتمادنا على توظيف هذه امل�سابهة. ولتو�سيح ت�سورنا، ن�سري 

اإىل اأن ت�سبيه املدر�س باملنتج، وت�سبيه التلميذ بالزبون، يجد مربراته يف ا�سرتاك امل�سبه )املدر�س 

والتلميذ( وامل�سبه به )املنتج والزبون( يف عدة وجوه منها:

• ملا كان م�رصوع اإ�سالح نظام الرتبية والتكوين يراهن على جعل املتعلم يف قلب الهتمام الرتبوي، 
فاإن هذا ي�سبه و�سع الزبون يف تدبري املقاولة ب�سكلها املعا�رص، حيث ميتلك الزبون و�سعا اعتباريا 

. مبعنى اأنه ل ميكن ان نت�سور اأي تطور للمقاولة دون 
12
ب�سكل يجعل روح املقاولة متوقفة عليه

الهتمام بالزبون يف املقام الأول والأخري.

• اإن ت�سبيه التلميذ بالزبون �سيمكن من جتاوز املقاربات التقليدية التي تعترب املتعلم جمرد م�ستهلك 
يتلقى يف الف�سل الدرا�سي كل ما يقدم له من املعارف اأو القيم. فو�سع الزبون يف التداول املعا�رص يجعله 

م�سهما غري مبا�رص يف ت�سور املنتوج. بل اإن للزبون حقوقا على املنتج منها حق النقد وحق التقومي 

وحق القبول اأو الرف�س... وهكذا، �سيمكن ت�سبيه التلميذ بالزبون من منحه الإمكانيات للخروج من 

و�سعية التلقي ال�سلبي اإىل امل�ساركة يف تطوير املنتوج وحت�سني �رصوط اإنتاجه وتداوله.

• و�سف املدر�س باملنتج يهدف اإىل التخلي عن بع�س �سفات املدر�س التقليدي الذي يعترب نف�سه 
جمرد ناقل للمعارف ومقلد للمناهج ليهتم بحاجيات الزبون ول بقيمة املنتوج. فاملدر�س املنتج 

يعترب املقررات الدرا�سية جمرد مادة اأولية من بني اأخرى ممكنة يف جمال اكت�ساب املعرفة. ولذا، 

فهو يح�رص منتوجه بناء على حاجات ومتطلبات التلميذ/ الزبون. مبعنى اأن هذا املنتوج �سيتطلب 

منه اجلودة والإتقان واملهارة يف الإنتاج والت�سويق.

واإذا �سحت هذه العتبارات، اأمكن الت�ساوؤل عن ال�سبل التي ي�ستح�سن �سلكها لتح�سني م�ستوى 

املردودية لدى املتعلم. وميكن ا�ستح�سار بع�سها باإيجاز يف :

• �رصورة ات�ساف عمل املدر�س بال�سدق يف الأداء املهني، والتنوع يف الروافد، واجلودة يف النوع، 
وال�سعي اإىل حتقيق النفع. فاملدر�س يجب اأن يكون يف خدمة التلميذ.

• ا�ستح�سار عامل املناف�سة يف املنتوج الرتبوي، حيث اإن �سعف اأو عدم منا�سبة املنتوج املعريف 
يتطلب،  الدرا�سي. وهذا  الف�سل  اأخرى خارج  اأ�سواق  البحث عن  اإىل  التلميذ  يدفع  القيمي  اأو 

بال�رصورة، تطوير املعرفة املدر�سية كا�ستخدام الو�سائل التكنولوجية، وجتنب اجلمود على الكتاب 

املدر�سي الوحيد واعتماد منطق الربجمة واملهنية والفعالية ب�سكل يدفع املتعلم اإىل الإقبال على 

التعلم تلقائيا وبكل �سوق.
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اإثارة  اأو  التلميذ،  ا�ستقبال  اإن طرق  املقاولة:  املعتمدة يف  والتن�سيط  التوا�سل  تقنيات  توظيف   •
اهتمامه، اأو منهجية تقدمي الدرو�س توؤثر مبا�رصة يف اإقبال فعال للمتعلم على املنتوج. ف�سخ�سية 

املدر�س تتحكم اإىل حد كبري يف تعامل التلميذ مع املعرفة. فاملدر�س يف هذه احلالة يكون اأ�سبه 

باملمار�س امل�رصحي مع اجلمهور/املتلقي. اإذ كلما امتلك هذا الأخري جمموعة من خ�سال التوا�سل 

الإن�ساين، فاإنه ي�سمن الإقبال على منتوجه. 

• اإن ت�سبيه التلميذ بالزبون يقت�سي اأن يتوفر يف كل موؤ�س�سة ثانوية مركز لتتبع التالميذ وال�ستماع 
لهم لتحديد حاجاتهم وم�ساركتهم بع�سا من همومهم وقلقهم. اإن هذا املركز ينبغي اأن يكون 

اأ�سبه مب�سلحة الزبناء داخل املقاولة، حيث يجب اأن ي�سهر على خدمة املتعلم /الزبون يف املقام 

الأول وتوفري اجلو ال�سليم الذي ي�سمن اإجناز الفعل الرتبوي املالئم. 

حا�سل القول اإن مو�سوع العالقة البيداغوجية له راهينيته، فال عجب اأن يراهن عليه يف كل اإ�سالح 

فقد  ال�رصيحة،  ب�سيغته  املفهوم  تتداول  امليثاق مل  وثيقة  لكون  ونظرا  والتكوين.  الرتبية  ملنظومة 

حاولنا، يف هذه امل�ساهمة، اأن نك�سف عن بع�س وجوه وخ�سائ�س العالقة البيداغوجية احلـــيـــة 

والأ�سيلة امل�سمرة يف ثنايا هذه الوثيقة.

والفعالية  احليوية  باإ�سفاء  اإل  يتحقق  لن  باحلياة  املفعمة  املدر�سة  لبناء  املدخل  اأن  لنا  تبني  ولقد 

والدينامية على الفعل الرتبوي يف اأبعاده العالئقية. و�سعيا منا لإخراج العالقة البيداغوجية كمفهوم 

يف  احلياة  �رصيان  اإمكانيات  تعرت�س  التي  العوائق  بع�س  ت�سخي�س  حاولنا  النظري،  طابعه  من 

الإكراهات  اأن هذه  لنا  التاأهيلي. وقد ظهر  الثانوي  بالتعليم  املمار�سة  انطالقا من واقع  مكوناتها 

 للعالقة البيداغوجية. واإذا كانت الوزارة الو�سية 
»
نف�س جديد

«
ميكن جتاوزها بالعمل على اإ�سفاء 

البيداغوجية خا�سة، فاإن هذه  اأورا�سا هامة لإ�سالح الرتبية والتكوين عامة، والعالقة  قد فتحت 

امل�ساهمة حاولت اأن تفرت�س بع�س الت�سورات التي ميكنها اأن ترقى بهذه العالقة وفق معيار احلياة 

والفعالية بالتعليم الثانوي التاأهيلي.
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 عالقة ترب�ية فريدة

�سهادة ي��سف عال، مفت�س التعليم البتدائي

واملعلوميات  الإجنليزية  وح�س�س  لل�سبورة...، 

التي ل يفقهان فيها �سيئا... ودرو�س الفرن�سية 

والتي جنم  الرتبوي،  ت�سل�سلها  ُيحرتم  ل  التي 

العني... تخطئها  ل  تعلمية  فراغات  عنها 

املقررة،  الأجنبية  للكتب  الثقافية  الغربة 

الأكادميي...  الطابع  ذات  الدرو�س  ملخ�سات 

ظننت  طاملا  التي  والعلوم  الريا�سيات  درو�س 

املنا�سبة...    الديداكتيكية   بالو�سائل  تقدم  اأنها 

مواكبتي  عليها من خالل  اأطللت  اأ�رصار  كلها 

لديهما  تثري  كانت  والتي  لأعمالهم،  احلثيثة 

غري  وال�سغط  بالإرهاق  �سعورا  اأي�سا،  ولدي 

املربر، الذي ي�سل حد الإعاقة...

لزمني جراء كل ذلك �سعور بالورطة والعجز، 

الأقدار  لعل  النتظار  �سوى  اأمامي  يكن  ومل 

تاأتي مبا هو اأف�سل.

حدث ذات ليلة اأن طلب مني ابني م�ساعدته 

دفعة  الريا�سيات  يف  متارين  ع�رصة  لإجناز 

واحدة! وكانت هذه التمارين تتعلق بدر�س مل 

تقدمه لهم الأ�ستاذة بعد! �سعرت بغيظ �سديد، 

وتذكرت �سخطي يف الليلة ال�سابقة حول در�س 

الكتلة احلجمية الذي ُقدم للتالميذ بدون ميزان 

ول وحدات كتل اأو �سعة اأو حجوم!

يف اليوم املوايل، عزمت اأمري، ودخلت مكتب 

املدير. �رصحت له بطريقة دبلوما�سية وجهة نظري 

حول الواجبات املدر�سية، واأهمية و�سائل الإي�ساح 

يف الريا�سيات والعلوم، والتم�ست منه تبليغ ذلك 

ت�سكراتي  تقدمي  مع  مرن،  باأ�سلوب  لالأ�ستاذتني 

لهما على كل املجهودات التي تقومان بها.

كنت حري�سا على تتبع امل�سار الدرا�سي  لبني رفقة 

اأخته ال�سغرى مبدر�سة خ�سو�سية. كانا يرتاحان 

اإىل طريقتي يف �رصح ما ا�ستع�سى عليهما من 

تتحول  التي  الواجبات  هذه  مدر�سية؛  واجبات 

الآباء عو�س  اأن�سطة ومتارين ينجزها  اإىل  غالبا 

الأبناء اإىل حدود منت�سف الليل اأحيانا !

كنت اأرثي كثريا حلالهما بل وحلال كل زمالئهما، 

ينوءان  الغ�سني  يوميا ظهريهما  اأرى  واأنا  �سيما 

ويتقو�سان حتت وطاأة حمفظتيهما؛ ولكم راودتني 

فكرة اقتناء كي�س جرار لهما ي�سبه الأكيا�س التي 

جترها الن�سوة وهن ذاهبات للتب�سع!

الذي  الق�سم  التدري�س يف  اإنني خربت  وحيث 

يدر�س به ابني، قبل اأن ت�سند يل مهام التاأطري 

الرتبوي، فقد �سُهل علي الوقوف على مناح عدة 

من اخللل يف الأداء الرتبوي. 

و على الرغم من اأنني كنت اأح�س اأن زياراتي لهذه 

املوؤ�س�سة تقابل عادة بنوع من ال�سد واملمانعة 

القلعة احل�سينة،  اإىل هذه  حتول دون ولوجي 

ولياقة  لباقة  اأوتيت من  التزمت بكل ما  فاإنني 

وح�سن توا�سل  للتقرب اإىل العاملني بها. ومل 

يكن من ال�سعب علي اأن اأمل�س اأي�سا، باأن وجود 

الآباء غالبا ما كان غري مرغوب فيه، با�ستثناء 

عند متم كل �سهر!

ومل يكن اإبناي يخفيان عني حكاياتهما ال�سغرية 

املدير  ق�سوة  وحول  والرفاق  الأ�ستاذات  حول 

الدرا�سية  احلجرات  واأجواء  اجلميع...،  على 

ال�سيقة، وال�سوء ال�سديد املت�رصب عرب النوافذ 

الوا�سحة  الروؤية  دون  يحول  الذي  العارية 
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لكن، وقع ما مل يكن يف احل�سبان: لقد اأ�رص 

وتوجيه  املكتب،  اإىل  ا�ستقدامهما  على  املدير 

مالحظاتي لهما بح�سوري. ورغم اإحلاحي عليه 

اأن يتكفل بنف�سه بذلك، وتعميم هذه املالحظات 

على اجلميع لتفادي اإحراج املعنيات بذلك، اإل 

وبذلت  املقابلة،  اأ�رص على موقفه. ح�رصت  اأنه 

كربياءهما  اأخد�س  ل  حتى  جهدي  ق�سارى 

على  للثناء  الفر�سة  اغتنمت  بل  املدير،  اأمام 

جمهوداتهما اخلا�سة التي يبذلنها مع اأبنائنا.

يف امل�ساء، و ما اإن جتاوز ابني باب املنزل حتى 

اأجه�س بالبكاء. اأدركت يف احلني �سبب ذلك. 

حكى لنا ب�سوت متهدج كيف كانت الأ�ستاذة، 

وهي تدلف بني ال�سفوف جيئة وذهابا؛ تنظر 

اإليه ب�زشر �سديد وتوجه الكالم لزمالئه: “هل 

�سحيح اأنني ل اأقدم لكم الدرو�س كما ينبغي؟ 

اأداء واجبي جتاهكم؟”. وكانت  اأق�رص يف  هل 

الدرا�سية  احلجرات  اإىل  تخرج  لآخر  حني  من 

املجاورة مزبدة، مرعدة، م�ستنكرة اأمام زميالتها 

ما �سدر مني البارحة.

كيف  ت�سورت  كلما  يعت�رصين،  باأمل  �سعرت 

واجه ابني، على حني غرة، هذا ال�سيل اجلارف 

ل  الذي  الوديع  وهو  العنيف  العتاب  من 

اأ�ساتذته، ف�سعيت  ي�سدر عنه ما يكدر �سفو 

اجلميع  خواطر  تهدئة  اإىل  املوالية  الأيام  يف 

اإجراء  الأ�ستاذة  تتخذ  اأن  قبل  الأمر  وتدارك 

اأ�سد ق�سوة يف حقه.

بداأت العا�سفة تهداأ، مع توايل الأيام، ومل يكن 

يفوتني اأن اأ�ساأل ابني يوميا عن الأجواء داخل 

ف�سله الدرا�سي، واإن كان ي�سعر باأي تغيري يف 

اأ�ستاذته معه. حل�سن احلظ مل يلحظ  تعامل 

�سيئا ومل يعد يعري اهتماما لذلك.

وبينما  اأ�ستح�رص هذه احلادثة،  اأن  ومن دون 

كنت اأجنز بع�س التمارين مع ابنتي ال�سغرى، 

ق�سمها؛  اأزورها يف  لو  تود  كانت  اإن  �ساألتها 

ل يا اأبتي ! اإن 
«
فردت جازمة ومن غري تردد:

كل �سيء عندنا يف الف�سل ي�سري على اأح�سن 

.
»
ما يرام...

 حممد واملدر�سة  

�سهادة كرمي اأعا، اأ�ستاذ التعليم البتدائي بجهة مكنا�س تافياللت

ترتعد  فرائ�سي  جتعل  التي  الذكريات  من  بحر 

بالن�سبة  املوؤرق،  فال�سوؤال  تنتف�س.  وجوارحي 

اإيل، كان و ل يزال مدى وفائي لدين جتاه هوؤلء 

الذين حملتهم اأمهاتهم يف �سباح باكر من ف�ساء 

لعب ي�سعون قواعده، اإىل ف�ساء اقرتن ب�سلطة 

تفر�س على اجلميع وباأ�ساليب �ستى.

الدرا�سي، جتد  الف�سل  لولوج  الأول  اليوم  منذ 

خمتلفة،  �سخ�سيات  مواجهة  يف  نف�سك 

جتربة  ح�سيلة  لنقل  الكلمات  ت�سعفنا  ل  قد 

تتداخل فيها حدود املوؤ�س�سي بالإن�ساين، حدود 

فعندما  باحللم.  الواقع  حدود  بالعام،  اخلا�س 

املتوا�سعة  للحديث عما طبع م�سريتي  دعيت 

باجللو�س  �رصفوين  الذين  التالميذ  اأفواج  مع 

وتختلف  اأ�سماوؤها  تتكرر  لأيام  متيقظني 

يكن  مل  ف�سل  داخل  به،  ما حتفل  م�سميات 

اجلديد  يع�سقون  لأطفال  الكثري  ال�سيء  يوفر 

ويتطلعون ملا وراء ال�ستار، وجدتني اأتخبط يف 
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بطموحات متباينة وبحاجات متنوعة. م�ساك�سون 

ل يودون مغادرة عاملهم الطفويل بكل ال�سغب 

الذي مييزه، وانطوائيون مل ي�سعفهم حظهم العاثر 

لمتالك مقومات املجابهة، وتائهون يبحثون عن 

موقع لهم يف ف�ساء ل اأعرف اأي �سورة طبعتها 

عائالتهم عنه ول اأي حكايات ن�سجتها العالقات 

مع  للتعامل  مدعو  اأنني  املهم  حوله.  الطفولية 

وترية  �ستن�سط  �ستتعب،  ما  بقدر  ف�سيف�ساء 

اختار  لكل من  يومنا وحتمل حتديات جديدة 

الرتبية م�رصحا ملعركته الوجودية.

حممد حالة فريدة ذكرتني باإميل رو�سو. طفل 

يحمل  وظل  طريقا،  الأن�سنة  اإىل  يعرف  مل 

الب�رصية  حتتمله  مما  اأكرث  الطبيعة  طباع  من 

على  كبري  تعرث  والع�رصين.  الواحد  القرن  يف 

غذائية  و�سلوكات  ال�سوتي،  اجلهاز  م�ستوى 

واحليوان  الإن�سان  �سديد جتاه  عنف  بهيمية، 

الذي  الطبيعي  الطفل  عن  �سورة  والنبات. 

واأجنزت  الق�س�س  من  العديد  حوله  ن�سجت 

الكثري من الأفالم. لقد كرب ال�سبي بعيدا عن 

وعن  و�سعته،  اأن  ما  البيت  غادرت  التي  الأم 

ون�ساأ  والتجوال،  ال�سفر  كثري  كان  الذي  الأب 

العامل  عن  منقطعة  كفيفة  جدة  ح�سن  يف 

وعن �سخب احلياة. ولكم اأن تت�سوروا طفال 

تلجه  ما  قليال  بيتا  اإل  العامل  من  يعرف  مل 

�سن  قبل  اأترابا  يخالط  ومل  ال�سم�س،  اأ�سعة 

اإل تالبيب  اللعب  اخلام�سة، ومل يداعب من 

ثوب جدته. املهم اأن اأكرب مفكري عامل الرتبية 

كانوا �سينده�سون لوجود هذا الناجي من عامل 

اأ�سلحتهم  �سي�سحذون  كانوا  بيننا،  الإن�س 

النظرية والتطبيقية لفهم معمق لظاهرة �سديدة 

التعقيد ا�سمها الب�رص. ما اأثارين هو غياب هذا 

الذي  والتحدي  الدرا�سي  ف�سلي  عن  الطفل 

ميثله لكل من يهتم مبجال الطفل والطفولة.

كانت اخلطوة الأوىل اإقناع الأب باإر�سال البن 

اإىل املدر�سة، وهو ما مت رغم يقني الأب العائد اأن 

م�سار حممد الدرا�سي �سيكون ق�سريا ومتعرثا. 

مل اأكن اأنتظر من تلميذي اجلديد اأن يتقن لغة 

اأن  بل  الرموز،  لغة  ي�ستوعب  اأن  ول  ال�ساد 

يكت�سب بع�س املهارات احلياتية التي �ستخرجه 

التي  الفو�سى  النيئ ومن  اللحم  اأكلة  من عامل 

اأ�سبح  فقد  ل�سقاواته.  يوميا  عنوانا  اأ�سبحت 

و�سارت  والعباد،  للبالد  اأمنيا  تهديدا  ميثل 

ال�سكايات حول �سلوكاته خبز القرية اليومي. بل 

اإن تالميذ املدر�سة اأنف�سهم مل ي�سلموا من �رص 

هذا الترتي القادم من عامل الظالم.

واأنا  م�ساعري،  اأغرقت  باحلذر  م�سوبة  فرحة 

اأ�ساهد حممدا يقف يف طابور ال�سباح. مل يوؤد 

التحية كما اعتاد الآخرون تقدميها، ومل يكلف 

وجماراتهم.  اجلدد  زمالئه  مراقبة  عناء  نف�سه 

رحبت بالقادم اجلديد، وحاولت التخفيف من 

هول املفاجاأة التي �سيطرت على الذين ح�سبوا 

حممدا نقي�سا للمدر�سة.

من  يخرج  وبداأ  اجلديد،  مبقامه  فرح حممد 

عامله احلامل اإىل اأجواء مل اأكن اأتوقع اأن يتقبلها 

العنان  اأطلقت  اليوم.  اأ�سهر من هذا  قبل ثالثة 

خلرب�ساته، و�سمحت لدندناته اأن حتجب �سوت 

واإياه  ليقت�سموا  الآخرين  حفزت  حاذق.  مقرئ 

موؤونتهم اليومية. كم كانت فرحته عظيمة وهو 

يقف اأمام اللوح الأ�سود مرددا كلمات ل ي�سل 

اأ�سداء ت�سارع �سنوات من  اإل  م�سامعنا منها 

ال�سمت والعزلة!

كل  يتطهر  لف�سل  حقيقيا  مريدا  �سار حممد 

�سباح قبل اأن يلج بابه. ا�ستوقفتني الطاقة الهائلة 

التي تختزنها هذه النحلة النحيلة. مل يكن يتوقف 

ي�سارع  كان  لعله  الف�سل،  خارج  احلركة  عن 
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الزمن لي�ستعيد ما فاته من �سقاوة رغم ال�سقاء 

اليومي الذي يطبع حميطه. ا�ستغربت القرية من 

ولوج حممد م�رصحا ظنت اأنه حكر على النبهاء 

الأ�سوياء، وبداأت تعي اأن التن�سئة حق اجتماعي 

ل بد اأن حتميه اجلماعة حفاظا على اإن�سانيتها، 

و�سونا جلن�سها من الندثار والنكو�س.   

اأ�سبح للفتى الغابوي اأ�سحاب لأول مرة، واأدرك 

اأن اللعب مع الآخرين ليتم والدم يفور اأو الدمع 

يذرف. كانت حمفظة حممد املقد�س الوحيد الذي 

ل يتوانى عن الدفاع عنه، رغم زهدها ال�سديد 

وب�ساطتها البينة. اأدركت اأن اأكرث الأمور تعقيدا 

اإذا ت�سافرت جهود  اإىل احلل  قد جتد طريقها 

املعنيني بها وكان الإ�رصار �سندهم الأول. تاأكدت 

م�سلمات رو�سو والآخرين، فالطفل دون جماعة 

توؤن�سنه ل �سك �سينهل من قوامي�س احليوان، 

الإبداع  �سيء.  اأي  اإنتاج  مبقدوره  يكون  ولن 

بحاجة اإىل بيئة اجتماعية ت�سمن �رصوط النمو 

ال�سليم، وت�سمح للعبقرية باأن تتفتق وتنمو.

كبارا  القرية  انتباه  يثري  وجود حممد  يعد  مل 

وحتديي  املوؤرق  �سوؤايل  اأ�سبح  بل  و�سغارا، 

الكبري. كم من الوقت خ�س�ست لهذه الأنامل 

اأو  الأمل�س  القلم  تتح�س�س  لعلها  املتخ�سبة 

دون  الورقة  تداعب  لعلها  امللونة،  الطب�سورة 

ع�سبية اأو عنف بني، لعلها تردد حركات رمبا 

يغفل  يكن  مل  اليومي  حديثي  الر�سع.  اأتقنها 

اأ�سبح  اللحظات.  من  حلظة  اأي  يف  حممدا 

من  وي�ستغربون  احلالة،  هذه  يعرفون  زمالئي 

اهتمامي املتزايد بهذا التحدي.

حممد  بوالد  لأفاجاأ  �سباح  ذات  ا�ستيقظت 

يطلب الإذن با�سطحاب ابنه اإىل ف�ساء ا�ستغاله 

اجلديد: مزرعة ل درا�سة فيها ول متارين. مل 

املغادرة.  على  امل�رص  الأب  معطياتي  كل  تقنع 

وهكذا انتهت جتربتي مع الطفل الطبيعي الذي 

نوائب  الأر�س، وحكمت عليه  خرج من رحم 

الفقر والدهر اأن يعود اإليها، دون اأن ي�ستفيد مما 

راكمته احل�سارة الإن�سانية اإل من الك�سوة التي 

حممد  يتعب  �سوف  النحيف.  ج�سده  تغطي 

بالعامل  الحتكاك  يف  �سيبداأ  عندما  كثريا 

الذي  احلقيقي، وحينها �سيدرك مدى احليف 

طال طفولته، وعمق الهوة التي تف�سل مدار�سنا 

عن منت�سبيها الفعليني.

 دور الن�ادي املدر�سية يف حتقيق الإندماج الدرا�سي

 �سهادة حممد اأ�سار، اأ�ستاذ بثان�ية »عمر بن اخلطاب 

التاأهيلية« مبكنا�س

املو�سم الدرا�سي، حيث لحظت اأن ابنتها مل تعد 

جمدة كما كانت يف ال�سابق، وبداأت ت�سدر  عنها 

�سلوكات غري مطمئنة، فطلبت مني الإ�سهام يف 

مراقبتها وتتبعها داخل املوؤ�س�سة. و�ساءت ال�سدف 

اأنها من بني التالميذ الذين اأدر�سهم، فاأخربت الأم 

بذلك مما اأدخل يف نف�سها �سيئا من الرتياح.

القدمية مبعية  املدينة  واأزقة  ب�سوارع  اأجتول  واأنا 

اأ�رصتي، �سادفت امراأة تربطنا بها عالقة �سداقة 

وجوار. بعد التحية وال�سالم وال�سوؤال عن الأحوال، 

ومبجرد ما اأخربتها عن مقر عملي احلايل، تغريت 

بالثانوية  ابنة تدر�س  لها  اأن  اإياي  نربتها خمربة 

حيث اأدر�س. بداأت حتكي لنا معاناتها خالل هذا 
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واأنا متوجه نحو عملي يف اليوم املوايل، بداأت 

اأ�سباب  حول  خاطري  اإىل  تت�سابق  الأ�سئلة 

التحول يف ت�رصفات هذه الفتاة وهي يف بداية 

الطريق، فقلت يف نف�سي: ل بد اأن هناك �رصا 

وراء هذا التغيري املفاجئ، مل تنتبه اإليه الأ�رصة. 

لكن ما ال�سبيل اإىل معرفته؟

 قررت اأن اأ�رصك يف تتبعها بع�سا من التلميذات 

الذين مت تكوينهم  النظراء(  والتالميذ )املثقفني 

يف بداية املو�سم للم�ساركة يف تن�سيط الأندية 

الرتبوية باملوؤ�س�سة. ات�سلت بتلميذة من هوؤلء 

النظراء تت�سف ب�سخ�سية قوية وذكاء  املثقفني 

على  املواظبني  بني  من  كانت  كبري،  اجتماعي 

الأن�سطة املوازية التي كنت اأ�رصف على تاأطريها 

يف كل من نادي الرتبية على املواطنة والنادي 

تلك  لتتبع  خطة  على  معها  اتفقت  ال�سحي. 

اأحد  اإىل  بالن�سمام  باإقناعها  وكلفتها  الفتاة، 

الناديني املذكورين.

هذه  اأحوال  عن  �سيء  كل  معرفة  حاولت 

التلميذة بالتوا�سل املبا�رص معها، والتقرب منها 

ومع  درا�سية.  ح�سة  كل  يف  ال�رصوع  قبيل 

توايل الأيام، بداأت تهتم باحل�س�س التن�سيطية 

والتي  احل�س�س،  هذه  من  ح�سة  لالأندية. يف 

كان مو�سوعها “ت�سخي�س الو�سعيات امل�سببة 

يقدمون  التالميذ  بداأ  باملوؤ�س�سة”،  للخطر 

�سهادات موؤثرة يف املو�سوع، حيث اأزالوا ال�ستار 

عن خماطر حقيقية كثرية يف حميط املوؤ�س�سة 

معي  ويجهلها  اأجهلها  كنت  اأ�سوارها  وداخل 

جل املوظفون. اكت�سفت خالل هذه احل�سة اأن 

والدعارة حتوم حول  املخدرات  ترويج  �سبكات 

التلميذات  بع�س  وت�سخر  التعليمية  املوؤ�س�سة 

كادت  والتي  املبيتة،  اأهدافها  لبلوغ  والتالميذ 

بني  من  تكون  اأن  امل�سكينة  البنت  هذه 

�سحاياها. 

ترافق  اأ�سحت  اأنها  النظرية  املثقفة  من  عرفت 

اإحدى التلميذات املعروفة و�سط التالميذ مبيولها 

النتهاء  بعد  امل�سبوهة.  وبعالقاتها  لالنحراف 

من احل�سة، فاحتتها يف املو�سوع على انفراد، 

الفتيات،  تلك  ملثل  مرافقتها  عن  وا�ستف�رصتها 

التلميذة  اأن هذه  قائلة  بالبكاء  فبداأت جته�س 

هي اأول زميلة اأخذت بيدها وعرفتها باملوؤ�س�سة، 

اآلت  فيما  م�سوؤولية  لهما  الأبوين  اأن  واأ�سافت 

اأو�ساعها الدرا�سية “.. حينما كنت طفلة  اإليه 

�سغرية كان والداي يعامالنني بعطف وحمبة 

كبرية، وكانا يلعبان معي ويلبيان كل حاجياتي، 

فيه  واملكوث  البيت  اإىل  بالرجوع  اأفرح  وكنت 

اإىل  وانتقلت  كربت  اإن  ما  لكنني  اليوم،  طيلة 

الثانوي التاأهيلي حتى انقلب كل ذلك العطف 

املراقبة  اإىل كثري من  واملحبة واحلنان وال�سخاء 

الغا�سبة،  والنفعالت  والنهي،  والأمر  والزجر، 

فبداأت امل�سافة بيننا تكرب و�ساق جمال احلوار 

والإن�سات، فاأ�سبحت اأكره البيت ومل اأعد اأطيق 

البقاء فيه طويال، و�رصت اأجد راحتي الكاملة 

يف الأوقات التي اأق�سيها بني اأقراين...”.  

الفراغ  اأن  احلديث  هذا  خالل  من  تاأكدت 

ال�سابة  هذه  تعانيه  اأ�سحت  الذي  العاطفي 

عن  للبحث  ميال  اأكرث  جعلها  اأبويها  بيت  يف 

الرفاق، وكاد ذلك اأن ي�سبب لها التيه ويفر�س 

لها الطريق نحو ال�سالل والنحراف. 
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 �سهادة العربي اآيت املاليل، مفت�س ممتاز للتعليم الثان�ي 

نيابة اإقليم احلاجب  

جمموعات،   اإطار  يف  باأعمال  والقيام  عرو�س 

وت�سيري  عر�سها  يف  بامل�ساركة  وتكليفه 

اأعمال زمالئه من ملفات  مناق�ستها –وبتوثيق 

املرحلة  تنفيذ  بداأ  ذلك،  ومبوازاة  وغريها...(. 

امل�رصفني  الأ�ساتذة  الثانية من اخلطة مب�ساركة 

اإىل  فاأ�سندت  باملوؤ�س�سة،  الرتبوية  النوادي  على 

املدين،  وال�سلوك  املواطنة  نادي  اإدارة  التلميذ 

وبعدها نادي الإعالميات. و�ساحبته اأ�ستاذته، 

مهمته  يف  الإعالميات،  اأ�ساتذة  من  بدعم 

بالإر�ساد والتوجيه...

�سجلت الأ�ستاذة يف تتبعها وتقوميها ل�سريورة 

عمل التلميذ تطورا وحتول اإيجابيني، وهو ما 

يف  املوؤ�س�سة  اإىل  املتكررة  زياراتي  اأثناء  تاأكد 

وبرنامج  املوؤ�س�سة  م�رصوع  اأن�سطة  تتبع  اإطار 

اإدارة  يف  التلميذ  جدية  لحظت  اإذ  املالءمة، 

اأن�سطة النادي، واإ�رصاره وعزمه على تطويرها، 

موظفا ملكاته يف ا�ستعمال تكنولوجيا الإعالم 

والت�سال، وهو ما اأك�سبه حظوة ومكانة و�سط 

اأنه بادر باإحداث موقع  زمالئه. وقد �سجل له 

تفعيله  على  والإ�رصاف  للموؤ�س�سة  اإلكرتوين 

واإغنائه، اإ�سافة اإىل اإن�ساء واإدارة منتدى تربوي 

ف�سال  الإعدادية،  مبوؤ�س�سته  خا�س  اإلكرتوين 

اأن�سطة  �سمن  الهامة  واإ�سهاماته  اإنتاجاته  عن 

م�رصوع املوؤ�س�سة. كل ذلك اأهله ليحظى بتقدير 

درا�سته  اأكمل  واأنه  خا�سة  واأ�ساتذته،  زمالئه 

م�سريته  ليتابع  وانتقل  بنجاح  الإعدادية 

التعليمية بالثانوي التاأهيلي. 

التحق التلميذ )�سعيد( ملتابعة درا�سته بالثانوي 

الإعدادي يف �سنته الأوىل، ف�سكل م�سدر قلق 

واإزعاج لزمالئه داخل وخارج الف�سل الدرا�سي 

و�سلوكاته  واأ�ساليبه  الزائدة،  حركيته  ب�سبب 

والتهمي�س.  للعزلة  عر�سه  ما  وهو  الفو�سوية، 

ومل يتمكن من جماراة الو�سع القائم، وانقطع 

عن الدرا�سة مدة اأ�سبوع كامل. ذاع بني زمالء 

ق�سمه اأن �سبب ذلك يعود اإىل و�سعه الأ�رصي 

الأ�سبوع  نهاية  يف  اأ�ستاذته  ات�سلت  الفقري. 

على  درا�سته  ي�ستاأنف  باأن  واأقنعتها  باأ�رصته 

حاجياته  بتوفري  زمالئها  وبع�س  تتكفل  اأن 

املدر�سية. 

الأ�ستاذة  عربت  الإعدادية،  اإىل  زيارتي  اأثناء 

درا�سته،  التلميذ  ل�ستئناف  �سعادتها  عن 

وعن اأ�سفها لكونها مل ت�ستطع م�ساعدته على 

الندماج يف مناخ املوؤ�س�سة ككل، خا�سة واأنه 

يتوفر على اإمكانات ذاتية هامة. وتبني من خالل 

حوار هادئ يف مقابلة اأجريتها مع التلميذ، اأنه 

جريء، وقادر على احلجاج واملبادرة.

اقت�سى الأمر و�سع خطة تربوية حمكمة، على 

فر�سا  تهيئ  بحيث  اأ�ستاذته  باإ�رصاك  مرحلتني، 

حقيقية ل�ستثمار قدراته واإمكاناته الذاتية بهدف 

�سمان اندماجه الطبيعي يف جمموعته املدر�سية.

تولت الأ�ستاذة تنفيذ املرحلة الأوىل من اخلطة 

الرتبوية بالرتكيز على اإ�رصاك التلميذ وحتفيزه على 

)اإجناز  والن�سباط:  امل�سوؤولية  املبادرة وحتمل 
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 امل�ساكل الأ�سرية والهدر املدر�سي 

 �سهادة حممد اأيت بريك، مدير م.م »�سيدي ب�عمر« 

التابعة لنيابة اإقليم احلاجب،  

معاتبة  تهمهم  وهي  حمياها  على  باديا  يزال 

ان�رصفت  ال�ستفادة.  ابنها يف  بحق  ومت�سبثة 

تلك ال�سيدة وتركت يف نف�سي اأثرا بليغا.  

ذاته  اليوم  من  ال�سرتاحة  فرتة  خالل  التقيت 

بالتلميذ حم�سن ودرد�ست معه لبع�س الوقت. 

مل�ست اأن هذا الطفل يعاين من نق�س عاطفي 

تويف  بعدما  عمها  ابن  تزوجت  اأمه  لأن  كبري 

اأبوه، فتاأملت حلاله وان�رصفت اإىل حايل �سبيلي.  

املدر�سة بعدما  اإىل  الزوج  نف�سه قدم  اليوم  يف 

ثم  اعتذاره  فقدم  الزوجة،  به  قامت  مبا  �سمع 

مع  وم�ساكله  اأ�رصاره  من  الكثري  ي�رصد  طفق 

فر�ست  بل  اختياره،  من  تكن  التي مل  زوجته 

عليه من طرف اأبيه واأ�رصته. فقلت يف نف�سي: 

واأي ذنب اقرتفه حم�سن يف كل هذا؟

هذا  فوعدت  الأ�رصة،  هذه  حلال  كثريا  تاأثرت 

الرجل اأن اأوفر للطفل املحفظة والأدوات املدر�سية. 

لكن يف املقابل، طلبت منه اأن يحر�س، باعتباره 

ويل اأمر التلميذ، على مواظبته و تتبع م�ساره 

الدرا�سي، خ�سو�سا اأنه يكرر ال�سنة. 

الأمور تطورت  الإدارة بوعدها، ولكن  التزمت 

اإذ  حم�سن،  الطفل  �سالح  يخدم  ل  ما  يف 

انقطع عن الدرا�سة قبل متم الأ�سد�س الأول من 

بعد  نف�سي:  فقلت يف  الدرا�سية،  ال�سنة  نف�س 

الأ�رصة  من  كل  بذلته  الذي  املجهود  هذا  كل 

واملدر�سة من اأجل متتيع هذا الطفل بحقه يف 

�سحايا  من  حم�سن  الطفل  ي�سبح  التعليم، 

الهدر املدر�سي. فمن امل�سوؤول اإذن؟ 

يف بداية املو�سم الدرا�سي 2009/2008، اأطلقت 

الجتماعي  للدعم  مهمة  عملية  املوؤ�س�سة 

توزيع  على  خاللها  من  اأ�رصفت  للتمدر�س، 

بها  تربعت  التي  املدر�سية  والأدوات  املحافظ 

هيئات املجتمع املدين. وبعدما مرت العملية يف 

ظروف عادية، باإ�رصاف من الإدارة وجلنة حملية 

ت�سكلت خ�سي�سا لهذا الغر�س، ويف حلظة من 

اللحظات، اأثار انتباهي �رصاخ امراأة، وهي تتجه 

نحو مكتبي. ورغم اأنني مل اأفهم ما كانت تردده 

اللوم  ببع�س  فيه  اأح�س�ست  فقد  كلمات،  من 

والعتاب، �رصعان ما تطور وانقلب �سبا و�ستما.  

الده�سة  فيه  امتزجت  اإح�سا�س  انتابني  حينها، 

كثرية  اأ�سئلة  وراودتني  وال�سطراب،  واحلرية 

حول دواعي هذا الحتجاج. تقدمت ببطء نحو 

، طفل 
»
حم�سن

«
هذه ال�سيدة، وهي اأم للتلميذ 

خجول يكرر ال�سنة الأوىل. نظرت اإليها بعطف 

واحرتام، فطماأنتها باأن الإدارة ت�ساركها يف كل 

ما ي�سغل بالها، ودعوتها للمكتب، وملا جل�ست، 

ناولتها كوب �ساي، فقلت لها مازحا: احت�سيه 

و�رصحت  راأ�سها  فرفعت  اأع�سابك،  يهدئ  عله 

يل �سبب غ�سبها من الإدارة. فهمت اأن �سبب 

احتجاجها مرده كون ولدها حم�سن مل ي�ستفد 

املدر�سية.  والأدوات  املحافظ  توزيع  عملية  من 

�رصحت لها املعايري وامل�ساطر املعتمدة يف التوزيع 

وال�رصوط التي توؤطرها علها تتفهم الأمر،  لكن 

الأم  حما�س  اإ�رصارها  يف  مل�ست  جدوى.  دون 

واأحا�سي�س الأمومة. وملا همت بالنهو�س، اأكدت 

للتلميذ  الأدوات  بتوفري  ملتزمة  الإدارة  اأن  لها 

�رصيطة احلر�س على مواظبته وت�سجيعه على 

املراجعة والهتمام بالدرا�سة. فارقتني والقلق ل 
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مل اأقف مكتوف الأيدي، بل طرقت كل الأبواب 

الف�سل  ف�ساء  اإىل  التلميذ  اإرجاع  اأجل  من 

ويل  وا�ستدعيت  الأ�رصة  فرا�سلت  واملدر�سة، 

الأمر مرات تلو الأخرى، لكن دون رد. ات�سلت 

ببع�س ال�سكان لعلني اأجد من ي�ساعدين علـى 

 �سفيان بحاجة اإىل عطف الأب�ين 

 �سهادة ب�حريز نا�سر، مدير م�ؤ�س�سة “�سيدتنا مرمي” 

اخل�س��سية مبكنا�س

اإنقاذ هذه الرباءة، لكن اجلهود ذهبت ك�رصخة 

وان�ساف  عقباه،  حتمد  ل  ما  فكان  واد.  يف 

حم�سن اإىل جمهور املنقطعني عن الدرا�سة يف 

�سن مبكرة ب�سبب م�ساكل هو بريء منها براءة 

الذئب من دم يو�سف. 

�رصوده  �سفيان يف  ي�ستمر  اأن  املمكن  من  كان 

املتكرر وان�سالخه من واقع الف�سل الدرا�سي وما 

هذا  به  يتميز  ما  فرغم  اأعمال.  من  فيه  ينجز 

الطفل الوديع من ذكاء وح�سن خلق، فاإنه يف 

كثري من الأحيان ويف اأغلب احل�س�س الدرا�سية 

يغيب بذهنه فجاأة، وين�ساق مع خواطره، دون 

اأن يعري اأي اهتمام ملا يحيط به وملا يجري حوله، 

اإل عندما يفاجاأ  الف�سل  اإىل حياة  و ل يعود 

باإحلاح اأ�سئلة الأ�ستاذة اأو بعتابها له.

اأثر ذلك �سلبا يف نتائجه الدرا�سية غري املنتظمة 

ويعيد  مبال،  غري  فهو  الدرا�سي،  تقدمه  ويف 

فرو�سه غري مكتملة اأو غري منجزة، بل ين�سى 

اإح�سار اأدواته اأحيانا اإىل املدر�سة. غري اأنه يف 

اأوقات اأخرى، ينجز اأعمال جيدة ويح�سل على 

رتب متميزة كغريه من التالميذ.

اأح�رصته  �سفيان عندما  بحالة  اهتمامي  انطلق 

املكتب،  اإىل  يوم  ذات  العربية  اللغة  اأ�ستاذة 

لت�ستكي من عدم انتظام اأعماله وتكرار اإهماله 

لفرو�سه وواجباته. وازداد هذا الهتمام بو�سع 

�سفيان عندما زارين والده و تو�سل اإيل اأن اأبذل 

فقد  املدر�سة.  ابنه يف  عمل  لتتبع  كل جهدي 

�سفيان  حياة  تخ�س  هامة  مبعلومات  زودين 

وتربز ظروفه ال�سخ�سية والعائلية والجتماعية.

علمت من خالل هاته الزيارة اأن �سفيان يعي�س 

مع عمته واأن والديه، املنف�سلني اأ�سال، يعي�سان 

خارج الوطن. وهو ل يتمكن من روؤيتهما اإل 

خالل العطل الق�سرية التي يق�سيانها، كل على 

حدة باملغرب.

اأن  الكثري مما ميكن  الطفل فقد  اأن  وتبني يل 

يتمتع به اأمثاله من عطف الوالدين وتواجدهما 

معه، كما اأنه مل ي�ستطع تبني مناذج ت�ساعده 

على تنظيم حياته، وبناء القدرة على العتماد 

على النف�س، وال�رصوع يف تقدير روح امل�سوؤولية. 

عامل  يف  كالتائه  يعي�س  جعلته  الظروف  هذه 

عاطفي بدون معامل وا�سحة.

وبالإ�سافة اإىل هذا الو�سع املقلق، تبني يل اأي�سا 

اأن املقابالت النفرادية التي يعي�سها �سفيان مع 

الأب اأو الأم، كانت تثار خاللها اأحكام واتهامات 

غري مو�سوعية يف حق الطرف الغائب.
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مل اأجد بدا من اأن اأتتبع �سخ�سيا هذه احلالة، 

اعتمادها  ميكن  التي  احللول  عن  اأبحث  واأن 

الو�سع  هذا  من  ن�سبيا،  ولو  �سفيان،  لإنقاذ 

على  الأبوين  مع  مبدئيا  فتعاقدت  املوؤ�سف. 

وذلك  �سفيان،  مع  التعامل  ا�سرتاتيجية  تغيري 

املتبادل بينهما، خا�سة عند  باعتماد الحرتام 

كل مقابلة مع ابنهما، وعدم تبادل التهامات  

بينهما واإثارة اأ�سباب انف�سالهما يف وجوده. 

وبح�سور  حدة،  على  كل  معهما،  اتفقت  كما 

الأخري  بهذا  الهتمام  �رصورة  على  �سفيان، 

وطالبتهما  املدر�سة.  يف  واأعماله  وب�سخ�سه 

اأيام  املوؤ�س�سة  رقم  على  هاتفيا  به  بالت�سال 

العمل وخالل اأوقات ال�سرتاحة.

احرتم الأبوان هذا التعاقد، وحر�سنا جميعا على 

اإ�رصاك  على  وحر�ست  التفاقيات.  كل  تنفيذ 

اأطراف اأخرى يف تطبيق هذه احللول، ككتابة 

املوؤ�س�سة واأ�ساتذة احلرا�سة وعمة �سفيان.

هذه  كل  اإثر  �سفيان  ت�رصفات  تغريت 

اإىل زيارتي  الت�سالت. فقد بادر عدة مرات 

التي  النقط  باعتزاز  علي  ليعر�س  املكتب  يف 

امل�ستمرة،  املراقبة  فرو�س  يف  عليها  ح�سل 

وقد  والدته.  اأو  والده  باأخبار  لإخباري  اأو 

اأعماله،  وانتظمت  الدرا�سية  نتائجه  حت�سنت 

اللتحاق  امتحان  يف  ال�سنة  هذه  ووفق 

الإعدادي. الثانوي  بالتعليم 

 عالقة الأ�ستاذ بالطالب يف رحاب اجلامعة 

 �سهادة زه�ر ح�تي، اأ�ستاذة باحثة، كلية الآداب والعل�م

الإن�سانية فا�س- �ساي�س، �سعبة الدرا�سات العربية 

اجلامعة هي موؤ�س�سة للتعليم العايل الذي يتاألف 

والبحث،  للتكوين  وحدات  من  جمموعة  من 

للبحث.  ومراكز وخمتربات  واأي�سا من معاهد 

وبالرجوع اإىل امليثاق الوطني للرتبية والتكوين، 

خا�سة يف مادته 86، �سنجد اأن اجلامعة هي 

املتمتعة  العايل  التعليم  موؤ�س�سة من موؤ�س�سات 

بال�ستقاللية، اأما القانون 01.00 املنظم للتعليم 

واخلام�سة  الرابعة  مادتيه  يف  فين�س  العايل، 

تتمتع  عمومية  موؤ�س�سات  اجلامعات  اأن  على 

بال�سخ�سية املعنوية وال�ستقالل الإداري واملايل 

يف  جاء  وقد  والثقايف.  والعلمي  والبيداغوجي 

التطبيق  حيز  دخل  الذي  اجلامعي  الإ�سالح 

اجلامعية  الدرا�سات  اأن   ،2003 �سنة  منذ 

ت�ستجيب لل�رصوط التالية :

يف  الأولوية  وذات  الدقيقة  احلاجات  تلبية   •
جمال التنمية القت�سادية والجتماعية؛

• تركيز هيكلة الدرا�سات على م�سالك ووحدات؛

• اإحداث جذوع م�سرتكة وج�سور بني امل�سالك؛

• ارتكاز �سريورة الطالب اجلامعية على التوجيه 
والتقومي واإعادة التوجيه؛

• اكت�ساب الوحدات عن طريق املراقبة امل�ستمرة 
املح�سلة  تر�سيد  مع  املنتظمة  والمتحانات 

منها.

بها  اأتى  التي  ال�رصوط  هي  هذه  كانت  فاإذا 

الإ�سالح اجلامعي، واملتمثلة يف تغيري مناهج 

الوحدات  نظام  على  بالعتماد  التدري�س 
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األ  اإلخ،  المتحانات  نظام  وتغيري  وامل�سالك، 

 يحق لنا اأن نت�ساءل عن موقع كل من الأ�ستاذ

و الطالب من هذا الإ�سالح، علما اأنهما قطبان 

اأ�سا�سيان يف العملية التعليمية اجلامعية؟ ماذا 

جتاوز  اأجل  من  اجلامعي  الإ�سالح  لهما  وفر 

هو  الأ�ستاذ  حيث  التقليدية  اجلامعة  مفهوم 

ال�سخ�س  ال�سخ�س املعلم، والطالب ذاك  ذاك 

بعيدة  ربط عالقة مميزة،  التمكن من  املتعلم؟ 

عن عملية التلقني من قبل الأ�ستاذ والتلقي من 

اأهدافها  الطالب، ومن ثم حتقق اجلامعة  قبل 

املعرفية والأكادميية والرتبوية.

املختلفة،  املغربية  الكليات  �رصيعة يف  اإن جولة 

يتغري  مل  اجلامعة  يف  الو�سع  اأن   تو�سح 

)القاعات،  والإمكانات  الهند�سة  م�ستوى  على 

اأ�سا�سية  اإلخ(، والتي تعترب  املكتبات  املدرجات، 

الو�سع  اإليها. هذا  اأي عملية تغيري نطمح  يف 

القائم، يجعل من عالقة الأ�ستاذ بالطالب عالقة 

�سعبة ومعقدة، لأن الأ�ستاذ مطالب مبجموعة 

فرتة  قبل  ينهيها  اأن  عليه  التي  احل�س�س  من 

المتحانات، والطالب مطالب بنف�س احل�س�س 

الف�ساء  اإىل  اإ�سافة  اأي�سا.  لالمتحان  لإعدادها 

اأنف�سنا  زلنا جند  فما  الذي يجمعهما،  املكاين 

اأمام الأعداد الهائلة من الطلبة، والذين ل نعرف 

عنهم اأي �سيء �سوى اأنهم طلبة م�سجلون يف 

املحا�رصة  اإطار  خارج  بهم  نلتقي  قد  اللوائح، 

اأو ل نلتقي، لأن الأ�ستاذ ل يتوفر على مكتب 

خا�س لإجراء لقاءاته، هذه الأخرية التي قد تتم 

العوامل  هذه  كل  اجلامعة.  �ساحة  يف  اأحيانا 

جتعل من عالقة الأ�ستاذ بالطالب عالقة �سعبة، 

خلق  على  ي�ساعد  ل  املكاين  الف�ساء  اإن  اأي 

والتلقائية،  التوا�سل  على  مبني  عالئقي  مناخ 

�سخ�سية.  البني  العالقات  بربوز  ي�سمح  ول 

ولذلك، نرى الطالب يقيم الأ�ستاذ ب�سفة عامة 

وبعبارات جافة من مثل: اأ�ستاذ مقتدر اأو غري 

تبقى  لكن  اإلخ.  �سارم  اأو  املرا�س  لني  مقتدر، 

الأ�ستاذ  عالقة  هي  املمكنة  الوحيدة  العالقة 

بالطالب خالل الدرو�س واملحا�رصات، وهي التي 

ت�سكل مو�سوع �سهادتنا الآن.  

بالطالب،  الأ�ستاذ  عالقة  عن  احلديث  وقبل 

فيه  تتاأ�س�س  الذي  الف�ساء  حتديد  من  لبد 

املكاين  للف�ساء  ملا  نظرا  وتتبلور،  العالقة  هذه 

والإطار الزماين من دور فعال يف اإبراز مالمح 

فعلى  الوجود.  اإن�سانية يف  اأية عالقة  ومميزات 

بني  العالقة  تنمو  املكاين،  الف�ساء  م�ستوى 

الأ�ستاذ والطالب يف رحاب اجلامعة، اأما على 

م�ستوى الإطار الزماين، فهي تنمو يف مرحلة 

من  والنتقال  ال�سباب  مرحلة  متميزة،  عمرية 

مرحلة التعليم الثانوي وما حتمله من موروث 

ثقايف واجتماعي ت�سبع به التلميذ طيلة مراحل 

عليه  مغاير،   ف�ساء  نف�سه يف  ليجد  تعليمه، 

الطالب  يجد  اجلامعة،  ففي  معه.  التكيف 

نف�سه يف ف�ساء اأو�سع، واأمام هام�س اأكرب من 

اتخاذ  حرية  وقته،  يف  الت�رصف  حرية  احلرية، 

القرار باللتزام اأو عدمه، حرية الإذعان للجداول 

اإىل غري  التعلم،  الزمانية، حرية العالقات، حرية 

املوؤ�س�سة  عليه  تفر�سه  كانت  ما  عك�س  ذلك، 

الرتبوية من قبل، اأي اللتزام بامل�سطرة الرتبوية.

الو�سع  هذا  مع  التعامل  اإ�سكالية  تربز  وهنا، 

ميكن  عالقة  فاأي  لالأ�ستاذ.  بالن�سبة  اجلديد 

العالقة  دامت  ما  الطالب  هذا  مع  تاأ�سي�سها 

املرحلة ت�سكل  الأ�ستاذ والطالب يف هذه  بني 

التعليم  مب�ستوى  الرتقاء  يف  الرئي�سي  املحور 

اجلامعي  الأ�ستاذ  واأن  خا�سة  والتح�سيل، 

ال�سخ�س  ذلك  هو  لي�س  واملتاألق،  الناجح 

الذي يلقي على طلبته بثقل معلوماته اأو ثقل 
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عظمته، واإمنا هو الذي يلهمهم ويوحي اإليهم، 

وي�ستفز قواهم الفكرية ويحفز قدراتهم املهارتية 

والإبداعية؟ وهكذا، ميكننا اأن منيز بني نوعني 

من العالقة بني الأ�ستاذ والطالب: 

 • العالقة الطيبة التي تت�سم بروح احلوار واملرونة 
وال�ستماع واملناق�سة، وفيها تكون املحا�رصة 

يوؤثر  مما  الوقت،  نف�س  يف  ومفيدة  ممتعة 

اإيجابا يف الطلبة.

اجلامعي،  امل�ستوى  روح  عن  البعيدة  العالقة   • 
جاف  ب�سكل  املحا�رصة  الأ�ستاذ  يلقي  حيث 

وممل، م�سحوبة بالنهي والأمر، اأي عالقة فيها 

الكثري من الر�سميات، وكاأن ما ميليه الأ�ستاذ 

هو احلقيقة املطلقة التي ل جمال للجدال فيها، 

وهكذا ي�سع الأ�ستاذ حاجزا بينه وبني الطلبة، 

مما يوؤثر �سلبا يف عملية التح�سيل لديهم.

الأ�ستاذ  تربط  التي  العالقة  نوع  هو  هذا 

مبداأ  على  مبنية  عالقة  اأي  اإذن،  بالطالب 

الطالب، ل كمتلق  احلوار، والعرتاف بوجود 

احلق  لها  مفكرة  كذات  واإمنا  فقط،  للمعرفة 

النقا�س  وحق  لها،  يقدم  فيما  الراأي  اإبداء  يف 

والرف�س ملا ل يقبله العقل؛ وعالقة مبنية على 

مبداأ ال�سلطة بحيث يظن الأ�ستاذ اأن له كامل 

الطالب  اإىل  النظر  دون  ممار�ستها  يف  احلق 

له  يقدم  ما  قبول  عليه  واإمنا  مفكرة،  كذات 

نوع  فاأي  للنقا�س.  قابلة  غري  مطلقة  كحقيقة 

من العالقة هو الأجدى يا ترى؟ خا�سة ونحن 

القرن  الأوىل من  الع�رصية  نهاية  على م�سارف 

الواحد والع�رصين، يف عامل ميج بالتغريات من 

حولنا على م�ستوى الفكر والقيم والأخالق.

يف  الت�ساوؤلت  هذه  عن  الإجابة  تكمن 

اأجل  اأتى من  الذي  نف�سه،  اجلامعي  الإ�سالح 

تلبية احلاجات الدقيقة وذات الأولوية يف جمال 

من  واأي�سا  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 

وهما  التوجيه،  واإعادة  والتقومي  التوجيه  اأجل 

اأمران لن يتم حتقيقهما اإل اإذا اأعيد النظر يف 

العالقة التي تربط الأ�ستاذ بالطالب، ملا لها من 

املعريف واملهاراتي،  التح�سيل  اأهمية يف جمال 

وكذا التفكري يف خلق ال�رصوط ال�رصورية لبناء 

بالأ�سا�س،  مادية  �رصوط  وهي  العالقة،  هذه 

وعلى راأ�سها خلق الف�ساء املالئم الذي �سيمكن 

يف  الإيجابي  التفاعل  من  والطالب  الأ�ستاذ 

مثل  الدرا�سية،  احلياة  لأن  اجلامعة،  رحاب 

الدميقراطية  اإقرار  تتطلب  الجتماعية،  احلياة 

واإ�رصاك كل الأطراف يف بناء �رصح العالقات 

بني  العالئقي  البناء  وتلقائية. وهذا  بكل حرية 

طرق  باإحالل  اإل  يتاأتى  لن  والطالب  الأ�ستاذ 

ت�سمح  ل  التي  التقليدية  للطرق  بديلة  تعليم 

بتبادل العالقات بني املعلم واملتعلم. نحن اليوم 

)رجال  الطلبة  اإىل جيل من  اأم�س احلاجة  يف 

ون�ساء امل�ستقبل( قادر على اأن ي�سارك يف احلياة 

يناق�س ويعمل  اأن  ثقة، قادر على  العامة بكل 

فكره فيما يقدم له، ول اأحد ميكن اأن يكر�س 

يف نف�سه الإميان باحلق يف الختالف وجدوى 

احل�ساري  التوا�سل  وقيمة  الثقايف  احلوار 

والتبادل املعريف املجرد من كل غلو اأو تع�سب، 

اإل الأ�ستاذ، هذا ال�سخ�س الذي عليه اأن يوؤمن، 

قبل غريه، بهذه القيم، واأن يبني عالقة ودية، 

دميقراطية، واإن�سانية بينه وبني الطالب، ل اأن 

يوؤدي  اأن  اأراد  اإن هو  والعظمة  بالغرور  ي�ساب 

ر�سالته النبيلة.
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Les missions pédagogiques et de formation de l’OFPPT 
Témoignage de Saloua Tazeroualte Tlamsani,  

formatrice à l’ISGI - Casablanca

la planification tient compte des 

apprentissages  véhiculés,  des moyens 

mis à la disposition du formateur 

ainsi que de la population cible; »le 

stagiaire«.

au niveau de l’OFPPT, le stagiaire est mis 

au centre de l’apprentissage. En effet, 

ce dernier évolue dans un programme 

d’études qui présente un ensemble 

cohérent de compétences à atteindre 

en fin de parcours de la formation. 

le formateur est un acteur important, 

car c’est à lui que revient la tâche de 

préparer les apprentissages pertinents 

pour atteindre les compétences 

nécessaires à l’exercice du métier.

Dans cette optique, le formateur est 

appelé à être en même temps un expert 

technique, un expert en pédagogie et 

un expert en accompagnement.

l’action de formation n’est pas un acte 

purement technique, le formateur est 

une personne ressource qui adapte et 

actualise son intervention en fonction  

de la demande,  du contexte et des 

évolutions. le processus d’évaluation 

lui permet d’adapter et de réguler son 

intervention. 

le contact avec les entreprises à travers 

les stages et les visites d’entreprise 

permet de confronter les compétences 

acquises dans les établissements de la 

formation avec la réalité du marché. il 

constitue aussi le sésame qui leur ouvre 

les portes du marché de l’emploi. 

Depuis sa création en 1974, l’OFPPT 

s’investit dans la valorisation et la 

promotion des ressources humaines.  

Riche d’un réseau de 265 établissements 

qui accueillent aujourd’hui plus de 

200.000 stagiaires en formation, il offre 

ainsi aux jeunes une large palette de 

formations ouvertes sur tous les secteurs 

de l’économie. Cette mission ne pourrait 

être réussie sans l’implication de ses 

ressources humaines constituées de 

prés de 5000 formateurs tous secteurs 

confondus.

Pour l’OFPPT, la qualité de la formation 

passe par le perfectionnement de ses 

formateurs, la professionnalisation du 

système de sélection, d’orientation et 

d’insertion de ses stagiaires ainsi que 

par la restructuration des programmes 

de formation en fonction de l’évolution 

des métiers. 

D’après mon expérience en tant 

que formatrice en développement 

informatique, je peux dire que la 

relation formateur-stagiaire est une 

relation basée sur l’accompagnement 

dans lequel le formateur joue un rôle 

important en permettant aux stagiaires 

de mettre en place leurs capacités 

d’apprentissage pour qu’ils soient 

opérationnels dans leur futur métier ou 

secteur d’activité.

Pour enseigner ou faire apprendre, 

chaque formateur est appelé à planifier 

son acte de formation au préalable.



جتارب متميزة
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• جتميع التالميذ داخل ف�ساء تربوي تتوفر فيه 
ال�رصورية  والرتبوية  ال�سحية  ال�رصوط  كل 

والأمن الإن�ساين.

�سراكة فاعلة

تدخل املدر�سة املندجمة بجماعة اأولد حمدان 

يف اإطار �رصاكة بني الأكادميية وجماعة اأولد 

بتوفري  الأخرية  هذه  �ساهمت  حيث  حمدان، 

املدر�سة،  عليها  �سيدت  التي  الأر�سية  البقعة 

الأ�سغال  اإجناز  على  عملت  التي  والأكادميية 

الكربى والتجهيزات، بالإ�سافة اإىل تعيني الأطر 

الإدارية والرتبوية.

كلم   28 بعد  على  حمدان  اأولد  جماعة  تقع 

من مدينة اجلديدة، ومتتد على م�ساحة تناهز 

، ويبلغ عدد �سكانها ح�سب الإح�ساء 
2
22 كلم

زهاء   2004 ل�سنة  وال�سكنى  لل�سكان  العام 

الن�ساء. من  منهم   %  48،2 ن�سمة،   15.200
من   %  43،1 بكون  اجلماعة  هذه  تتميز  كما 

ون�سبة  ع�رص،  اخلام�سة  �سن  دون  �ساكنتها 

الأمية تناهز 65 %.

ت�سم اجلماعة 5 جمموعات مدر�سية، وهي :

1- التعليم البتدائي 

• جمموعة مدار�س اأولد حمدان؛

املدر�سة املندجمة

»اأولد حمدان«

حممد املعزوز

مدير الأكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

جلهة دكالة عبدة

بت�سور  تربويا  املندجمة جممعا  املدر�سة  تعترب 

واجتماعية،  تربوية  خدمات  فيه  تقدم  جديد، 

وتلميذات  تالميذ  لفائدة  متداخل،  نحو  على 

هذه  �ست�ستقبلهم  الذين  البتدائي،  الق�سم 

من  الثالثة  ال�سنة  من  ابتداء  الرتبوية  املدر�سة 

التعليم البتدائي.

الأهداف

تهدف املدر�سة املندجمة اإىل حتقيق ما يلي:

اللتحاق،  عدم  املدر�سي:  الهدر  حماربة   •
النقطاع املبكر عن الدرا�سة، التكرار والتثليث، 

الف�سل؛

•  حماربة الأق�سام متعددة امل�ستويات؛

وال�ستغناء  امل�ستتة  الأق�سام  بناء  جتاوز   •
فيها  تتوفر  التي ل  الفرعيات  التدريجي عن 

كقلة  ال�رصورية؛  والرتبوية  املادية  ال�رصوط 

املتعلمني، اأو عدم الربط باملاء والكهرباء، اأو 

تربوية  بنية  اأو  �سحية،  مرافق  وجود  عدم 

غري تامة؛

الأن�سطة  خمتلف  اإجناز  �رصوط  توفري    •
الثقافية والجتماعية والريا�سية، التي ت�سمن 

والت�سبع  البيئة  حماية  على  التالميذ  تربية 

احلقوق  واحرتام  والت�سامح  املواطنة  بقيم 

والواجبات؛
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• جمموعة مدار�س الطاي�سة؛

• جمموعة مدار�س بو�سدرة؛

• جمموعة مدار�س مهيولة؛

• جمموعة مدار�س اخلرارزة.

2- التعليم الثان�ي الإعدادي

• ثانوية الر�ساد الإعدادية.

م�سم�ن التجربة

مت بناء املدر�سة املندجمة التي فتحت اأبوابها يف 

�ستنرب 2009 على م�ساحة تقدر بــ 17.200م²، 

والتي ت�سم املرافق التالية :

• جناح للتدري�س وبه 12 حجرة درا�سية؛

• قاعات للتعليم الأويل والتعليم العام ؛

• داخلية بطاقة ا�ستيعابية تناهز 120 �رصيرا؛

• قاعة لالأكل؛

• قاعة للمداومة؛

• مالعب ريا�سية؛

• قاعة متعددة الو�سائط؛

• قاعة لالأن�سطة املوازية؛

• �سكنيات للمدر�سني والإداريني؛

• خزانة مدر�سية ؛

• معمل لالأن�سطة الفنية واملهنية ؛

• حمامني واحد للتالميذ والآخر للمدر�سني.

التالميذ  لنقل  حافالت   3 �ستخ�س�س  كما 

واإرجاعهم اإىل دواويرهم يف اآخر الأ�سبوع.

اأق�سام.   8 للموؤ�س�سة  الرتبوية  البنية  ت�سمل 

يبلغ عدد التالميذ 323 هذا املو�سم الدرا�سي 

)2009 -2010(، علما اأن طاقتها ال�ستيعابية 

تناهز 500 تلميذ وتلميذة.

الدرا�سات  من  التجربة  هذه  ا�ستلهام  مت  وقد 

بالعامل  التمدر�س  حول  ببالدنا  اأجنزت  التي 

ت�ساعد  ل  اإكراهات  من  يعانيه  وما  القروي، 

املجهودات  رغم  املتوخاة  النتائج  على حتقيق 

الرتبوية،  الأطر  ا�ستقرار  ولعل  املبذولة. 

التي  ال�سكنيات  بف�سل  الدائم  وح�سورهم 

باإيوائهم  التالميذ  وح�سور  املجمع،  يوفرها 

التغذية،  من  وا�ستفادتهم  جيدة  ظروف  يف 

املدر�سي  الزمن  ا�ستثمار  على  كذلك  ي�ساعد 

عن  التالميذ  اإجنازات  وتتبع  جيد  ب�سكل 

اإطار  يف  مندجمة  باأن�سطة  ودعمها  كتب، 

اأن جتعل هذه املوؤ�س�سة  حياة مدر�سية، ناأمل 

لفائدة روادها. باحلياة  مفعمة 
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 املقاولة التالميذية :

مقاولة يف ف�ساء امل�ؤ�س�سة التعليمية
ن�رص الدين احلايف

  باحث يف علوم الرتبية

املثال  له �سنة 2007 على �سبيل  اإذ خ�س�ست 

رهن  وو�سعت  اأمرييكي،  دولر  مليون   266

اإ�سارته 287491 م�ست�سارا من اأطرها يتطوعون 

لالإ�رصاف على اأن�سطة الربنامج وتاأطري التالميذ 

باملوؤ�س�سات التعليمية.

كيف اأر�سيت التجربة يف بلدنا ؟

كانت نقطة انطالق امل�رصوع باملغرب يوم 26 اأكتوبر 

2007، عندما قررت جمموعة من ال�رصكات الكربى 

املغربية، ناهز عددها 29 اآنذاك )31 حاليا(، عقد 

جمع عام تاأ�سي�سي للجمعية بح�سور ممثلني عن 

هذا الربنامج من فرن�سا وكندا وبلجيكا ومن�سقة 

 ،
»
اإجناز العرب

«
الربنامج على �سعيد العامل العربي 

جمعية  تكوين  اللقاء  هذا  عن  متخ�س  وقد 

، وحتديد اأع�ساء مكتبها امل�سري. 
»
»اإجناز املغرب

�ساهمت يف اأ�سغال هذا اللقاء، الذي انعقد حتت 

املجموعات  لإحدى  العام  املدير  الرئي�س  اإ�رصاف 

القت�سادية و املالية الكربى ببالدنا، ال�سيدة كاتبة 

الدولة املكلفة بالتعليم املدر�سي ومدير اأكادميية 

الدار البي�ساء. وكانت الأكادميية اجلهوية للرتبية 

والتكوين بالدار البي�ساء قد �ساهمت يف الإعداد 

التي ثم  التعليمية  املوؤ�س�سات  للم�رصوع واختيار 

انتقاوؤها لحت�سانه.

نائب  تعيني  ومت  للجمعية  مقر  خ�س�س  وقد 

حياته  نذر  �سخ�س  يف  للرئي�س  منتدب 

مبعية  يعمل  والذي  والتكوين،  الرتبية  خلدمة 

مبادرة جديدة 

تعمل اأكادميية الدار البي�ساء يف اإطار الإ�سالح 

باإدراج  املدر�سية  احلياة  تفعيل  على  الرتبوي 

التي  باملبادرات  والقيام  الربامج،  من  جمموعة 

على  التعليمية  املوؤ�س�سة  انفتاح  من  متكن 

اأطراف  كافة  اإ�رصاك  على  وت�ساعد  حميطها 

اإدارة،  ورجال  مدر�سني،  من  الرتبوية،  العملية 

مندجمة  اأن�سطة  يف  النخراط  يف  وتالميذ 

وتخلق  الدرا�سية  املواد  بني  احلواجز  تك�رص 

جمالت للتعاون بينها، وت�ساعد على التعامل 

�سغوطات  خارج  والتلميذات  التالميذ  مع 

هذه  جملة  من  الق�سم.  واإكراهات  املقررات 

 ،2007 �سنة  الأكادميية،  انخراط  املبادرات، 

 junior اأت�سفمنت  جنيور 
«
دويل  برنامج  يف 

ثقافة  بث  اإىل  يهدف  والذي   
»achievement

املقاولة داخل املدر�سة.

جتارب �سابقة

قبل اخلو�س يف هذا الربنامج العاملي وما هي 

جتدر  الرتبوي،  النظام  لفائدة  امل�سافة  قيمته 

�سنة  انطلق  الربنامج  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة 

1919 يف اأمريكا لينت�رص يف باقي القارات. وهو 

موجود حاليا يف 139 دولة عرب العـامل منها 12 

دولة عربية، و قد ا�ستفــاد منه اإىل حــدود �سنة 

2007 ما يقارب 87 مليون طالب عرب العامل. 

اأزيد من 9000 �رصكة كربى،  و متول اأن�سطته 
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والتوا�سيل  الطلب  و�سندات  كالفواتري 

اخلا�سة بالأ�سهم و بطاقات عن اخت�سا�سات 

املديريات بال�رصكة، اإىل غري ذلك.

• تقدم ال�رصكة التالميذية، ممثلة يف رئي�سها اأو 
رئي�ستها مبعية مديري القطاعات، اأمام جلنة 

املال  عامل  ون�ساء  رجال  من  تتكون  حتكيم 

والقت�ساد وممثل عن قطاع الرتبية الوطنية، 

ونتائج  املقاولة  اإن�ساء  مراحل  حول  عر�سا 

والعراقيل  عرفتها  التي  وامل�ساكل  ال�ستغالل 

التي �سادفتها، واحللول التي مت اللجوء اإليها 

لتجاوزها والأرباح التي حققتها، والأن�سطة 

الجتماعية  الأعمال  اإطار  يف  نظمتها  التي 

للمقاولة وماآل الأرباح التي جنتها.

• تنظم خالل هذه املنــاف�سة اأروقة تعر�س فيها 
خدماتها  اأو  منتوجــها  التالميذية  املقــاولت 

اأمام اجلمهور. و يخ�سع التقومي من طرف جلنة 

التحكيم ملعايري دقيقة معلن عنها م�سبقا.  

• تنظم يف اليوم املوايل اأمام جمهور من م�سريي  
وبح�سور  والتالميذ،  والأ�ساتذة  املقاولت 

حفل  والأعمال،  الرتبية  رجال  من  امل�سوؤولني 

تقدم فيه املقاولت التي فازت بالرتب الأوىل 

اإجنازاتها. و تخ�س�س لالأوائل جوائز تقديرية.

الأوىل  باملرتبة  الفائزة  التالميذية  املقاولة  متثل 

املغرب يف املناف�سات الإقليمية التي جتري على 

 .
»
اإجناز العرب

«
�سعيد العامل العربي حتت اإ�رصاف 

فريق   2008-2007 �سنة  عن  املغرب  مثل  وقد 

باملحمدية يتكون من �ستة  ثانوية اجلولن  من 

تالميذ م�سحوبني مبوؤطرهم والأ�ستاذ املن�سق، 

نظمت  التي  امل�سابقة  هذه  يف  املغرب  وحاز 

احلكوميني  امل�سوؤولني  كبار  بح�سور  ببريوت، 

كان �سمن  كما   ،
»
التجديد

«
بجائزة  اللبنانيني، 

الثالث الأوائل بالن�سبة للجائزتني الآخريني.

 جمموعة من الأطر القارة على تفعيل الربنـــامج 

و التخطيط لأن�سطته، بتن�سيق تام مع الأكادميية 

املوؤ�س�سات  وروؤ�ساء  والتكوين  للرتبية   اجلهوية 

وم�ست�ساري ال�رصكات املنخرطة يف الربنامج.

عمليات الإجناز 

جونيور اأ�سفمنت 
«
عندما اقرتحت اجلمعية الأم 

متعددة  برامج   
»junior achievement

ال�سباب  لدى  املقاولة  ثقافة  بن�رص  كلها  تهتم 

باملوؤ�س�سات التعليمية، مت اختيار برنامج املقاولة 

 لنطالق التجربة يف 
»company program«

عامها الأول.

• يتم اختيار ق�سم بالثانوية ومن�سق من �سمن 
اإحدى املقاولت  اإطار  مدر�سيه لي�ستغل مع 

ال�رصيكة خالل �سنة درا�سية كاملة.

 بتوزيع امل�ست�سارين، 
»
اإجناز املغرب

«
• تقوم جمعية 

وهم اأطر تقرتحهم املقاولت ال�رصيكة لالإ�رصاف 

على اأن�سطة الربنامج، وتنظم اجلمعية دورات 

تكوينية بح�سور خرباء يف امليدان، وتزودهم 

الزمنية  اجلدولة  احرتام  من  متكنهم  بدلئل 

ملختلف اخلطوات والإجراءات الرتبوية التي ينبغي 

اأن ي�سلكها التالميذ يف التفكري يف املنتوج اأو 

انطالقا  وذلك  اإجنازها،  يودون  التي  اخلدمة 

من درا�سة حاجيات ال�سوق، ثم اإن�ساء املقاولة 

وهيكلتها، وانتقاء الإ�سم والرمز التجاري لها، 

وتكوين راأ�سمال، واختيار املمونني للتزود باملواد 

اخلام، والقيام بحمالت الإ�سهار، ومبا�رصة تنظيم 

عمليات البيع و�سبط قواعد التخزين واملحا�سبة، 

امل�ساهمني  على  الأرباح  توزيع  اإىل   و�سول 

و ت�سفية ال�رصكة يف نهاية ال�سنة الدرا�سية.

تنظيم  حول  بدليل  التالميذ  اجلمعية  تزود   •
املقاولة ومناذج من الوثائق التي ت�ستعمل يف 

ال�رصكة،  بن�ساط  املرتبطة  العمليات  خمتلف 
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بحلــول املو�سم الدرا�ســي احلايل 2010-2009، 

عرفت  الثالثة.لقد  �سنتها  التجربة  هذه  تدخل 

يتعلق  جديد  برنامج  اإدخال  الثانية  ال�سنة 

باملعامالت البنكية يف ثمان موؤ�س�سات تعليمية 

، و�سينتقل 
»banks in action«

بالدار البي�ساء 

خالل  الأن�سطة  هذه  من  امل�ستفيدين  عدد 

هذه ال�سنة اإىل 24 ثانوية تاأهيلية جلها بالدار 

البي�ساء.

يهتم هذا الربنامج باملعامالت البنكية؛ اإذ ي�ساعد 

البنكي  الن�ساط  على  التعرف  على  البداية  يف 

املرتبطة به،  وكيفية ا�ستغاله، ومنتجاته، واملهن 

والتحكم يف امل�سطلحات امل�ستعملة يف القطاع، 

قبل التوغل يف اجلانب الت�سيريي للبنك، والقيام 

والعمل  الفائدة  قيمة  ال�سلف وحتديد  بعمليات 

على تنمية البنك الفرتا�سي يف جو تتناف�س فيه 

وي�ستعني  تالميذ.  �ستة  من  مكونة  جمموعات 

من  م�ستلهمة  بيداغوجية  باألعاب  الربنامج 

 العامل البنكي. يتم الحتكام يف تقومي النتائج 

واختيار اأح�سن بنك وترتيب الفرق اإىل برنامج 

خا�س مفتوح اأمام امل�ساركني عرب النرتنيت.

مناف�سات  الوطني  ال�سعيد  على  �سنويا  تنظم 

موؤ�س�سة  كل  يف  الفائزة  الفرق  فيها  ت�سارك 

تعليمية.

يتم التح�سري حاليا لإدخال برنامج ثالث موجه 

الإعدادي،  التعليم  من  النهائية  الأق�سام  اإىل 

على  التالميذ  فيه  يتعرف  كامال  يوما  يدوم 

مواد وا�ستعمال  ال�رصكة،  اإحداث   مراحل 

زبون  من طرف  �سلعة  حتدد  لإنتاج  واأدوات 

على  التالميذية  املقاولت  وتعمل  افرتا�سي. 

بدكان  تباع  ب�سيطة  مواد  با�ستعمال  اإنتاجها 

على  والتناف�س  �سعرها  وحتديد  الق�سم،  داخل 

بيعها حتت اإ�رصاف من�سط يكون لهذا الغر�س.

اأما بالن�سبة لل�سنة الدرا�سية 2008-2009، فقد 

اأكادميية  من  الإدري�سي  ال�رصيف  ثانوية  فازت 

التي  املناف�سة  يف  املغرب  و�ستمثل  الرباط. 

اأطوارها بالكويت يف تاريخ �سيحدد  �ستجري 

فيما بعد.

اإلكرتونية   جملة 
»
اإجناز املغرب

«
ت�سدر جمعية 

�سهرية توجه اىل كل املهتمني بامل�رصوع، تعرف 

فيها باأن�سطتها ومب�ستجداتها.

اإطار  يف  حاليا   
»
املغرب اإجناز 

«
جمعية  تعمل 

توفري  على  ون�رصه،  الربنامج  هذا  اإر�ساء 

اأهدافه،  حتقيق  من  متكن  التي  ال�رصوط 

بالعمل على: وذلك 

• تعبئة املزيد من املقاولت الوطنية لتنخرط يف 
امل�رصوع وت�ساهم باأطرها يف تدبري الأن�سطة 

التعليمية، وهذا ما  املوؤ�س�سات  على م�ستوى 

منه  لي�ستفيد  الربنامج  تعميم  من  �سيمكن 

اأكرب عدد من الثانويات، �سواء بالدار البي�ساء 

يف  الأخرى  باجلهات  اأو  حاليا،  والرباط 

امل�ستقبل القريب. 

• العمل على تكييف العدة البيداغوجية للربنامج 
مع واقع بالدنا، بطبع دلئل جديدة تاأخذ 

يف  امل�ستعملة  امل�سطلحات  العتبار  بعني 

عامل املال والقت�ساد باملغرب. ويتم اإجناز هذا 

مع  بتعاون  اجلمعية  فريق  من طرف  العمل 

الربنامج  التي ت�ساهم يف  الن�رص  اإحدى دور 

باأريحية كبرية. 

• التن�سيق مع الأكادميية، كما كان احلال دائما، يف 
اختيار املوؤ�س�سات التعليمية و�سمان انخراطها 

 
»
املغرب اإجناز 

«
اأن�سطة  اإدراج  على  والعمل 

�سمن مكونات احلياة املدر�سية لتجد مكانها 

 يف ا�ستعمال الزمن اخلا�س بالتالميذ واحلجرات 

ويف جدول ح�س�س الأ�ستاذ املن�سق.
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ال�رصكات   امل�ست�سارين ممثلي  لقد كان حلما�س 

يرى  اإذ  التالميذ،  على  احل�سن  الوقع  ال�رصيكة 

التالميذ يف هذه الأطر ال�سابة مثال يحتدى، 

وح�سهم   بكفـــاءتهم،  اإعجابهم  اإىل  بالإ�سافة 

الوطني، وجدهم وهم  يوؤدون  خدمة   لفائدة  

الرتبية والتكوين.

اآفاق التجربة 

من البديهي اأنه ي�سعب احلكم على نتائج برنامج 

يدخل عامه الثالث بحلول املو�سم الدرا�سي احلايل. 

اإل اأن الدرا�سات التي اأجنزت على ال�سعيد الدويل 

الربنامج  من  امل�ستفيدين  من   % 30 اأن  توؤكد 

من  �سنة   25 بلوغهم  عند  مقاولتهم  ين�سئون 

املقاولة  اأنهم ت�سبعوا بثقافة  عمرهم. هذا يعني 

واقتنعوا اأن الأمر ل يتعلق مبوهبة بقدر ما هو 

وهنا  بتكوين.  مدعوم  واجتهاد  وجد  مبادرة 

ميكن اأن ن�ستح�رص النتائج املتوا�سعة للربنامج 

 30000 باإحداث  والقا�سي   ،
»
مقاولتي

«
الوطني 

مقاولة يف بالدنا رغم ما �ساحب الإعالن عنه من 

اإجراءات قانونية واإدارية وت�سهيالت بنكية. وقد 

يعود ال�سبب اإىل غياب الثقافة املقاولتية لدى 

�سبابنا، وتخوفهم من ولوج عامل يجهلون عنه 

كل �سيء، واإبعادهم بدون مربر لفكرة الت�سغيل 

 يف 
»
اإجناز املغرب

«
الذاتي. لقد و�سعت جمعية 

خمططاتها تكوين 60000 �ساب و�سابة خالل 

بكل  منها  م�ساهمة  املقبلة،  اخلم�س  ال�سنوات 

توا�سع يف خمططات التنمية لبالدنا.

لتوجيه  املبذولة  اأن جميع اجلهود  كما نالحظ 

التالميذ اإىل ال�سعب التقنية مل تعط اأكلها، بل 

حتى املوجهني اإىل اجلدع امل�سرتك التكنولوجي 

اإىل ال�سعب العلمية  غالبا ما يغريون وجهتهم 

وهكذا،  البكالوريا،  من  الأوىل  ال�سنة  يف 

تتجاوز التقني �سعيفة ل  التعليم  ن�سبة   تبقى 

5 % من جمموع تالميذ الثانوي التاأهيلي يف 

كبرية حال  املجال  هذا  حاجياته يف  نام،  بلد 

وم�ستقبال.

اأما من الناحية الرتبوية، فمزايا الربنامج كثرية، 

وميكن مالحظتها من خالل ت�رصفات التالميذ. 

فالعمل اجلماعي يعودهم على ح�سن الإن�سات 

لبع�سهم البع�س، واعتماد احلجة يف الإقناع، 

والمتثال للقرارات اجلماعية التي تتخذ ب�سكل 

يف  اجلراأة  كذلك  يتطلب  وهذا  دميقراطي. 

كفايات  وينمي  اجلمهور،  ومواجهة  اخلطاب 

كاأن  النف�س،  يف  الثقة  ويك�سبهم  التوا�سل، 

جند مثال ثانوية قروية منتوجها احلناء املعطرة، 

تنظم رحلة من الدارالبي�ساء اإىل تاونات لزيارة 

على  وحت�سل  الطبية  للنباتات  املغربي  املركز 

�سهادة ت�سمن �سحة املقادير وجودة الأع�ساب 

مقاولة  جند  كاأن  اأو  املنتوج؛  يف  امل�ستعملة 

تالميذية تفكر يف عر�س منتوجها على اللجنة 

منه  ت�ستفيد  لكي  الب�رصية  للتنمية  اجلهوية 

تعطى  اأن  اأو  املدين؛  املجتمع  اإحدى جمعيات 

كلمة اخلتم لتلميذة مغربية يف مناف�سات لبنان 

اإعجاب اجلمهور احلا�رص،  وترجتل خطابا نال 

هذه كلها عالمات ن�سج تب�رص باخلري.

اإحدى  قالته  مبا  �سيكون  املقال  هذا  ختم 

جلنة  اأمام  عر�سها  تنهي  وهي  التلميذات، 

الكبرية  ا�ستفادتي  اإىل  بالإ�سافة 
«
التحكيم: 

املفاهيم  بع�س  تر�سيخ  يف  الربنامج  هذا  من 

اأن  اأقول  اأن  ميكن  فقط،  نظرية  كانت  التي 

خلق مقاولة كان بالن�سبة يل حلما بعيد املنال 

.
»
واأ�سبح اليوم يف حكم املمكن



مفاهيم مفتاحية

 اإعداد : هيئة التحرير

  • الرتبية

• البيداغ�جيا
• الديداكتيك

البيداغ�جي • املثلث 
البيداغ�جي • التعاقد 

املفاهيم  لبع�س  مقت�سبة  تعريفات  الركن  هذا  يت�سمن 

ذات ال�سلة مبواد العدد. وهي تعريفات اإجرائية ل تدعي 

الإحاطة مبختلف اأبعاد املفاهيم املدرجة يف هذا الباب، 

والأبعاد  الدللت  يف  البحث  �رصورة  عن  تغني  ول 

املختلفة لها.
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التـربـيــة 

ت�سرتك تعريفات الرتبية يف جمموعة من اخل�سائ�س العامة والأ�سا�سية، هي:

• التاأكيد على اأن الرتبية خا�سة بالنوع الإن�ساين؛

• اعتبارها فعال ميار�سه كائن على اآخر وب�سفة اأخ�س من طرف را�سد على �سغري، اأو من 
طرف جيل بلغ درجة الن�سج على اجليل الالحق به؛

• التاأكيد على اأن غر�س الرتبية هو، بالأ�سا�س، م�ساعدة الأفراد على اكت�ساب وتنمية جمموعة 
، فاإن الرتبية 

»
اإميل دوركهامي

«
من ال�ستعدادات العامة. وبالن�سبة لعامل الجتماع الفرن�سي 

اأجل  بعد من  تن�سج  التي مل  الأجيال  الرا�سدة على  الأجيال  الذي متار�سه  العمل  هي 

والفكرية  اجل�سدية  الأحوال  من  طائفة  تنمية  منه  الهدف  ويكون  الجتماعية،  احلياة 

واخللقية لدى الطفل، والتي يتطلبها منه املجتمع ال�سيا�سي يف جملته، وتتطلبها البيئة 

اخلا�سة التي يعد لها بوجه خا�س.

البـيـداغـوجـيـــا 

تعد البيداغوجيا اإحدى تخ�س�سات الرتبية وفرعا من فروعها، وهي يف معناها احل�رصي 

الطريقة التاأملية واملوؤ�س�ساتية لتعليم معرفة اأو اكت�ساب مهارة. وتتبلور فعاليتها اأ�سا�سا داخل 

ف�ساء املدر�سة. وهي ت�سري اإىل عملية التفكري حول الغايات والأهداف الرتبوية العامة، وحول 

الو�سائل واملناهج والعالقات الرتبوية التي متكن من حتقيق تلك الأهداف جزئيا اأو كليا. كما 

قد ت�سري اإىل �سلوك املدر�س الرتبوي بكل جوانبه املنهجية اأثناء قيامه بتنفيذ فعل تربوي 

حمدد، مت�سل بنظرية تربوية ما. وميكن التمييز بني ا�ستعمالني للفظ بيداغوجيا وهما:

غايات  و�سيكولوجي يف  فل�سفي  تفكري  قوامه  معريف،  ن�ساط  مبثابة  البيداغوجيا  كون   •
وتوجهات الأفعال املطلوب ممار�ستها يف و�سعية التعليم اأو الرتبية على الطفل اأو الرا�سد 

اأو بوا�سطتهما. وتندرج �سمن هذا الت�سور مثال، مبادئ التب�سيط والتدرج واملناف�سة.

كونها مبثابة ن�ساط عملي، يت�سمن جمموع ت�رصفات املدر�س واملتعلمني داخل الق�سم.   •
اإجراءات  اأو  التدري�س  البيداغوجيا باعتبارها اختيار طريقة ما يف  وبهذا، ميكن تعريف 

وتقنيات معينة وتوظيفها بارتباط مع و�سعية تعليمية.

ا�ستند التمييز بني البيداغوجيا والرتبية لدى معظم الباحثني على التمييز بني طبيعة اأبحاث 

كل منهما ونوعية مقاربتهما لالأن�سطة التعليمية. فالبيداغوجيا، ح�سب اأغلب تعريفاتها، هي 

بحث نظري، اأما الرتبية فهي ممار�سة وتطبيق.
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الديـداكـتيــك 

التي  البيداغوجية  املمار�سات  عن  البحث  اإىل  ويهدف  التدري�س،  بطرق  الديداكتيك  يهتم 

ت�ساعد املتعلم على التحكم يف املعارف واملهارات التي هو ب�سدد تعلمها. فهو اإذن درا�سة 

علمية لتنظيم و�سعيات التعلم التي يعي�سها املتعلم لبلوغ هدف عقلي اأو وجداين اأو ح�سي 

حركي، حيث يتعني على هذا املتعلم لعب الدور الأ�سا�سي. مبعنى اأن دور املدر�س هو ت�سهيل 

عملية تعلم التلميذ بت�سنيف املادة التعليمية ت�سنيفا يالئم حاجات التلميذ وحتديد الطريقة 

 »
لوجوندر

«
املالئمة لتعلمه، وحت�سري الأدوات ال�رصورية وامل�ساعدة على هذا التعلم. ويرى 

Legendre بهذا ال�سدد، اأن الديداكتيك مرتبطة مبا ياأتي:

• كل ما هو مدر�سي منظم لغر�س التعليم؛

• كل ما يتعلق بتخطيط التعليم مثل اأي �سريورة ديداكتيكية؛

• كل ما ي�ساعد على التعليم )و�سائل ديداكتيكية(؛

• كل ما ي�سهل التعليم والتعلم )برهنة ديداكتيكية(. 

املثلث البيداغوجي 

ميكن حتديد الو�سعية البيداغوجية بو�سفها مثلثا يتكون من ثالثة عنا�رص هي: املعرفة 
«

 )جان هو�ساي(.
»
واملدر�س والتالميذ

وتقت�سي معاجلة ق�سايا التعليم والتعلم من منظور ديداكتيكي، حتديد العالقة البيداغوجية 

نوعية  خالل  من  البيداغوجي  الفعل  طبيعة  تتحدد  كما  املذكورة.  الثالثة  الأقطاب  بني 

العالقات القائمة بني هذه العنا�رص الثالثة، واملكانة التي يحتلها كل واحد منها يف عملية 

اأي على كيفية تدري�س  الديداكتيكي؛  العمل  املدر�س باملعرفة على  التعليم. وحتيل عالقة 

مادة  اأو مواد معينة. بينما ت�سري عالقة التلميذ باملعرفة اإىل ا�سرتاتيجيات واأ�ساليب التعلم. 

اأما العالقة بني املدر�س والتلميذ، فاإنها حتدد طبيعة العالقة البيداغوجية. 

وعلى اأ�سا�س املكانة التي يحتلها كل عن�رص من هذه العنا�رص يف العملية التعليمية التعلمية، 

ميكن التمييز بني بيداغوجيا متمركزة حول املعرفة، واأخرى متمركزة حول الأ�ستاذ، وثالثة 

متمركزة حول التلميذ كما هو احلال يف البيداغوجيا احلديثة.

لقد تطور التفكري يف عالقة التلميذ باملعرفة، ب�سبب ت�سور البيداغوجيا التقليدية ال�سلبي 

للتالميذ باعتبارهم جمرد ذوات حمايدة قابلة لل�سحن باملعلومات. ويف مقابل ذلك، انطلق 

الديداكتيك من كون التالميذ لي�سوا علبا فارغة، بل اإنهم ي�ساركون يف بناء تعلمهم على 

اأ�سا�س معارفهم املكت�سبة من قبل، داخل وخارج املوؤ�س�سة املدر�سية.
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يتعلق الأمر، بخ�سو�س عالقة املدر�س باملعرفة، بامل�سامني التي يتم تعليمها، والتي حتددها 

بطريقته  املعطيات  هذه  املدر�س  ويدمج  املدر�سية.  والكتب  الر�سمية  والتوجيهات  الربامج 

اإعادة بنائها وفق ما تقت�سيه  كنقطة انطالق، حيث ميار�س عليها عملية حتويل بغر�س 

حاجيات املتعلم.

اأما عالقة املدر�س بالتلميذ، فتندرج يف اإطار ما يعرف بالتعاقد البيداغوجي الذي يتم بني 

هذين الطرفني يف غالب الأحيان، الذي يقنن، بطريقة م�سمرة، و�سعيات التعليم، ويحيل على 

منتظرات الطرفني معا وعلى عادات واآليات مدر�سية �سمن فعل توا�سلي متعدد الأبعاد.

هكذا، ميكننا تاأطري العالقة بني هذه الأقطاب )مدر�س، تلميذ، معرفة(، وفق ثالثة م�ستويات 

نوجزها كما يلي:

م�ستوى متعلق مبو�سوع املعرفة وطبيعتها؛  •

م�ستوى متعلق ب�رصوط امتالك املتعلم للمعرفة؛  •

م�ستوى يخ�س تدخالت املدر�س وعالقته باملعارف.  •

التعاقد البيداغوجي 

اإجراء بيداغوجي مقتب�س من ميدان الت�رصيع وال�سناعة، يقوم يف اإطار العمل الرتبوي على 

اتفاق تعاقدي بني طرفني هما املدر�س والتلميذ. وينبني هذا التفاق على مفاو�سة بينهما 

ومرامي  واأهداف  وحقوقه،  طرف  كل  وواجبات  التعليم،  واأهداف  املتعلم،  متطلبات  حول 

عملية التعليم والتكوين )ميالري(.

ينبني التعاقد البيداغوجي على املراحل املتتالية الآتية:

ومبدة  والأهداف  بالربامج  ومتعلقا  املتعاقدين  بني  م�سرتكا  يكون  اأن  ويلزم  الإخبار؛   •
الإجناز؛ الخ...؛

• اللتزام؛ اأي اإبراز م�ساهمة كل طرف يف اللتزام ببنود العقد خالل اإجنازه؛

• ال�سبط؛ ويتعلق الأمر بتدبري �سري العمل ومراجعته من قبل املتعاقدين؛ 

التقومي؛ وهو مرحلة فح�س مدى حتقق اأهداف التعاقد.  •





م�ستجدات الرتبية والتك�ين
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 اأن�سطة املجل�س الأعلى للتعليم

م�ساريع ، درا�سات واآراء

م�ساريع ودرا�سات منجزة

• اإ�سدار راأي املجل�س الأعلى للتعليم يف مو�سوع »واقع الرتبية غري النظامية وحماربة الأمية واآفاقها«.

• اقرتاح م�رصوع ي�سهم به املجل�س يف تطوير مهنة ومهام التفتي�س الرتبوي.

م�ساريع ودرا�سات قيد الإجناز

 •  م�رصوع مقرتحات املجل�س يف �ساأن اإعداد ت�سور جديد لالرتقاء بهيئة ومهنة التدري�س والتكوين 

�سمن م�رصوع �سامل للمجل�س، ي�ستهدف من خالله الإ�سهام يف النهو�س باأدوار الفاعلني الرتبويني 

: املدر�سني، املفت�سني، املكونني، اأطر الإدارة الرتبوية ... 

•  م�رصوع مقرتحات حول �سبل الرفع من كفايات التمكن من اللغات يف املنظومة الوطنية للرتبية 
والتكوين، تدري�سا وتعلمًا. 

•  م�رصوع مقرتحات املجل�س حول التعليم والتكوين اخل�سو�سي.

•  م�رصوع مقرتحات املجل�س حول اإطار عمل وطني لل�رصاكة املوؤ�س�ساتية من اأجل املدر�سة املغربية.

•  م�رصوع مقرتحات ي�سهم بها املجل�س يف تطوير نظام الأق�سام التح�سريية و�سلك التربيز.

اأن�سطة الهيئة ال�طنية لتق�مي منظ�مة الرتبية والتك�ين

•  اإ�سدار اأطل�س املنظومة الوطنية للرتبية والتكوين ل�سنة 2009.

•  ا�ستكمال املحاور التف�سيلية للتقرير الثاين للمجل�س الأعلى للتعليم حول حالة منظومة الرتبية 
والتكوين واآفاقها ل�سنة 2010.

?•  تقدم اإجناز الدرا�سات املو�سوعاتية املندرجة يف اإطار تقرير �سنة 2010: التوجيه ؛ 
الدعم  الجتماعي ؛ التعليم العايل؛ التفتي�س الرتبوي.

• اأجراأة اآليات التقومي يف اإطار م�رصوع  التح�سني امل�ستمر جلودة املوؤ�س�سات املدر�سية  على 
م�ستوى 19 ثانوية تاأهيلية �سمن العينة التجريبية وو�سع �سبكة من 124 موؤ�رصا.

• التح�سري لإجناز الربنامج الوطني لتقومي التح�سيل الدرا�سي بر�سم �سنة 2011: �سيهم الربنامج 
يف جتربته الثانية تقومي مكت�سبات تالمذة اجلذع امل�سرتك للتعليم الثانوي التاأهيلي. 
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 م�ستجدات اجلامعة املغربية 

ت�قيع 17 عقدا لتنمية اجلامعة املغربية

 • مت التوقيع، حتت الرئا�سة الفعلية ل�ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س، باأكادير يوم 6 اأكتوبر 2009، 
على 17 عقدا لتنمية اجلامعة املغربية، بني احلكومة، وروؤ�ساء اجلامعات املغربية، واملركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني واملكتب الوطني لالأعمال اجلامعية الجتماعية والثقافية.

حتقيق  يتوخى  الذي   2012-2009 ال�ستعجايل  الربنامج  تفعيل  اإطار  يف  العقود  هذه  تندرج 

القطاعية،  التنمية  التكوين حلاجيات  برامج  مواءمة  املوؤ�س�سات،  وتاأهيل  تو�سيع  الآتية:  الأهداف 

حت�سني املردودية الداخلية واخلارجية للمنظومة، اإنعا�س البحث العلمي، حت�سني اخلدمات الجتماعية 

للطلبة، تقوية كفاءات الأ�ساتذة الباحثني واملوظفني الإداريني.

ارتكزت املنهجية املعتمدة يف �سياغة عقود تنمية اجلامعة املغربية على ثالثة مبادئ ناظمة تتمثل 

يف: تر�سيخ ال�ستقاللية، وتوطيد املهننة، ونهج التعاقدية.

التزامات 15 جامـعة

تط�ير العر�س

• تنمية قدرة ال�ستيعاب اجلامعي
• اإعادة تاأهيل و�سيانة املوؤ�س�سات اجلامعية

• مالءمة التكوين للحاجات التنموية 
• م�سالك جامعية للرتبية

• حماربة النقطاع والهدر اجلامعي 
• حت�سني فر�س ت�سغيل اخلريجني

النه��س بالبحث العلمي 

• الرفع منه وتنويعه 
• �سمان موارد قادرة لتمويله

• النهو�س بالتعاون الدويل يف جمال البحث 
العلمي

تنمية قدرات م�ظفي التعليم

• و�سع نظام مندمج للتكوين امل�ستمر

التزامات الدولة

تخ�سي�س 12.6 مليار درهم للتمويل منها:

?• 8.2 مليار درهم كميزانية للت�سيري 
)دون الأجور(

• 4.4 مليار درهم كميزانية لالإ�ستثمار
?• اإحداث 2400 من�سب مايل لتلبية 

حاجات التاأطري

• م�ساحبة اجلامعات باعتماد التدابري  
القانونية املطلوبة

التزامات املركز ال�طني للبحث العلمي

• الرفع من ال�ستغالل ال�سنوي لقدرات البنية 
التحتية الداعمة للبحث العلمي كاملعهد 

املغربي لالإعالم العلمي والتقني

• حت�سني خدمات التحاليل التي تقدمها من 
طرف وحدات الدعم التقني للبحث العلمي

• تنمية البحث داخل وحدات خا�سة

• التثمني ال�سو�سيو اقت�سادي لنتائج البحث

• تطوير كفاءات التدبري
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 التزامات املكتب ال�طني لالأعمال

اجلامعية الجتماعية والثقافية

• اإعادة تاأهيل و�سيانة وجتهيز الأحياء 
اجلامعية

• تو�سيع �سبكة ال�ستقبال

• الرفع من عدد الطلبة املمنوحني

• التن�سيط الريا�سي والثقايف

• تقوية ال�رصاكات مع اجلهات

• اإعطاء تكوين هادف لالإداريني

 اآليات املتابعة والتق�مي لتفعيل 

هذه العق�د ت�ست�جب

• م�ساحبة ودعم اجلامعات من اأجل تفعيل 
الربنامج ال�ستعجايل

• تتبع الإجنازات من خالل اإن�ساء بنية وطنية 
واإحداث بنية داخلية على م�ستوى كل 

جامعة، بكل من املركز الوطني للبحث 

العلمي والتقني واملكتب الوطني لالأعمال 

اجلامعية الجتماعية والثقافية

• الفتحا�سات والتقارير املرحلية  وال�سنوية 

م�ستجدات التعليم املدر�سي

دخ�ل مدر�سي 

�ساحب اجلاللة يعطي مبراك�س انطالقة املو�سم الدرا�سي 2009-2010

2009، باملدر�سة  9 �ستنرب  ال�ساد�س، يوم الأربعاء  اأعطى �ساحب اجلاللة  امللك حممد 

البتدائية اجلبل الأخ�رص مبدينة مراك�س، انطالقة املو�سم الدرا�سي 2009-2010، حتت 

.
»
جميعا من اأجل مدر�سة النجاح

«
�سعار: 

�سراكة  

توقيع اتفاقية اإطار لتوفري حوا�سيب حممولة مرتبطة بالأنرتنيت لفائدة مديري املوؤ�س�سات التعليمية :

اأبرمت وزارة الرتبية الوطنية يوم 16 �ستنرب 2009 بالرباط، اتفاقية اإطار مع بع�س الفاعلني 

حوا�سيب حممولة  توفري  اإىل  التفاقية  هذه  تهدف  الت�سالت.  القت�ساديني يف جمال 

وطابعات وبرامن معلوماتية مع ربطها ب�سبكة الأنرتنيت لفائدة مديري املوؤ�س�سات التعليمية. 

اليوم الوطني الأول جلمعيات اآباء واأمهات واأولياء التلميذات والتالميذ

الرتبية  وزارة  نظمت  والتالميذ،  التلميذات  واأولياء  اآباء  جلمعيات  الوطني  باليوم  احتفاء 

ميثاق العالقات 
«
الوطنية يوم الأربعاء 30 �ستنرب 2009، بالرباط، مائدة م�ستديرة حول 

، ح�رصها ممثلو اجلمعيات 
»
بني جمعيات اآباء واأمهات واأولياء التالميذ واملوؤ�س�سات الرتبوية

ال�سوء على  ت�سليط  بالرباط، مت خاللها  املركزية  الإدارة  تربويون وم�سوؤولون من  وفاعلون 

العالقة التي جتمع املدر�سة بجمعيات اآباء واأمهات واأولياء التلميذات والتالميذ.
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م�ستجدات التك�ين املهني

و�سع نظام لتاأهيل هيئات ال�ست�سارة والتكوين يف جمال التكوين اأثناء العمل، ميكن من العرتاف 

بقدراتها املهنية يف جمال معني للكفاءات.

تتجلى اأهداف هذا النظام يف:

• م�ساعدة املقاولت على انتقاء هيئات ال�ست�سارة والتكوين ؛ 

• تنمية الكفاءات الوطنية يف جمال ال�ست�سارة والتكوين اأثناء العمل؛

• الرفع من جودة اخلدمات التي تقدمها من طرف هيئات ال�ست�سارة والتكوين يف جمال التكوين 
اأثناء العمل.

يغطي نظام تاأهيل املتدخلني يف التكوين اأثناء العمل جمالت الكفاءات التالية:

انطلقت العملية الأوىل للتاأهيل يف اأبريل 2009، حيث يتم حاليا تقومي طلبات التاأهيل التي تقدمها 

148 هيئة لال�ست�سارة والتكوين تهم حوايل 900 خبري.

جمال اخلربة

التحليل ال�سرتاتيجي

هند�سة التك�ين اأثناء العمل

تدبري امل�ارد الب�سرية

تدبري اجل�دة

التك�ين

جمال الكفاءات

 • حتديد احلاجات من الكفاءات

• حتديد احلاجات من التكوين

• اإعداد واإر�ساء اأدوات تدبري املوارد الب�رصية

• هند�سة التدبري التوقعي للمهن والكفاءات

• ح�سيلة الكفاءات

• اإر�ساء منهجية اجلودة

• حمو الأمية الوظيفية

• التكوين الأفقي

• التكوين التقني حول املهن



ا�ستـمــارة تقــ�يــم
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méthodologiques qui leurs sont propres. Cependant, malgré cette complexité, il 

serait nécessaire d’engager des études approfondies pour défricher ce domaine 

peu exploré. les résultats des recherches actuelles ne semblent pas suffire pour 

optimaliser l’exploitation didactique des relations éducatives et permettre par voie 

de conséquence, une amélioration du système d’éducation - formation. Pourtant, 

le Maroc dispose de chercheurs capables de mener à bien des entreprises de 

recherches visant l’amélioration de notre système éducatif. 
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Dans un contexte mondial et national en évolution, le domaine de la formation 

à l’enseignement est devenu un champ d’une très grande complexité et on croit 

qu’on n’a pas suffisamment cherché à approfondir les idées théoriques directrices 

qui fondent les pratiques de formation développées actuellement. il y a donc 

nécessité et besoin de revoir la formation à l’enseignement à la lumière des 

changements actuels et des données théoriques et pratiques établies par les 

recherches didactiques et pédagogiques. On pense que des domaines connexes 

à la problématique de formation qui inspirent des pratiques de formation, 

moyennant des réflexions orientées, n’ont pas été suffisamment analysés pour 

déduire des implications didactiques de formation ainsi que des transpositions 

possibles vers le champ de la formation. De plus, il y a nécessité d’approfondir 

et de mettre en évolution des concepts didactiques en œuvre afin de faciliter 

l’analyse et l’amélioration des pratiques de formation pouvant développer la 

capacité du futur enseignant  relativement à l’instauration et à l’exploitation des 

relations pédagogiques. 

Des activités de modélisation des pratiques de formation sont un exercice clé pour 

comprendre les assises qui fondent les pratiques de formation actuelles et proposer 

de nouveaux procédés de formation visant le développement de compétences 

relatives à l’instauration et l’exploitation pédagogiques des relations éducatives. 

Ce type de recherche permettrait de cibler les obstacles associés à la manière 

de conceptualiser les idées clés de la formation à l’enseignement et fournir des 

assises solides pour permettre de continuer à participer à son développement. 

En effet, dans un contexte évolutif et dynamique, le concept de relation 

éducative et pédagogique prendrait des significations différentes selon le 

contexte d’enseignement, les situations éducatives, les facteurs en jeu, les types 

d’intervention et les cadres théoriques mobilisés pour mettre en évidence une 

relation éducative ou pédagogique. Ce concept désignerait une notion floue 

difficile à délimiter du fait qu’elle est contextuelle et difficile à approcher. le champ 

de connaissances relatif aux relations éducatives et pédagogiques renvoie à un 

domaine polyphonique, aux facettes multiples. Cette polyphonie rassemble une 

grande quantité de voix provenant d’aires disciplinaires des plus diversifiées, qui 

analysent les relations éducatives et pédagogiques à partir des approches théorico-
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Une démarche pédagogique est susceptible de favoriser l’établissement de 

relations éducatives et pédagogiques favorables à l’apprentissage si elle permet :

• de mettre en confiance l’apprenant ;

• l’expression et la valorisation des savoirs préalables aux actions éducatives;

• l’explicitation des concepts et des objectifs scolaires nécessaires à la 

communication ;

• l’acceptation et la mise à profit des erreurs dans la construction du savoir scolaire.

Un autre facteur favorable à l’exploitation pédagogique des relations éducatives et 

pédagogiques au sein de la classe est celui souligné par Bandura[1980], [1986] ; 

et qui renvoie aux idées que se fait un individu de ses capacités à réaliser avec 

succès une tâche ou un ensemble de tâches. Ces idées renvoient à des mécanismes 

importants dans la régulation des comportements, lesquels déterminent la nature, la 

richesse et le degré d’exploitation des relations éducatives instaurées. Bien entendu, 

cette exploitation dépend des compétences professionnelles de l’enseignant à 

instaurer et à mettre à profit des situations didactiques appropriées à travers une 

exploitation pédagogique de ces relations éducatives et pédagogiques.  

VII - 4 - Choix des supports didactiques

le choix des supports didactiques détermine fortement certaines relations éducatives 

ou pédagogiques et, par voie de conséquence, favorise ou limite la portée 

pédagogique d’une séquence d’enseignement. ainsi, les supports qui permettent 

l’instauration d’un débat et d’échanges entre pairs constituent un facteur favorable 

à l’établissement de relations éducatives favorables à l’apprentissage. 

Conclusion 

les compétences professionnelles, relatives à l’exploitation didactique des  

relations éducatives, doivent être développées dans le cadre de la formation initiale 

et continue. Cependant, les formations dispensées actuellement ne semblent pas 

développer ces compétences à cause des programmes de formation en vigueur 

ou des difficultés manifestées par des formateurs pour concevoir des modules 

de formation aptes à développer des compétences relatives à l’exploitation 

pédagogique des relations éducatives en classe. 
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»clauses« aptes à opérer des changements significatifs au niveau de la formation 

à l’enseignement. D’une part, l’application des principes et des orientations de la 

Charte nationale de l’éducation et de la formation de 1999 ne semble pas modifier 

profondément ces pratiques bien ancrées de formation à l’enseignement, et d’autre 

part, la réforme de l’université engagée depuis l’année universitaire 2002-2003 

semble avoir un impact très limité sur les procédés de formation en cours. il y a 

également lieu de préciser que le recours récurrent à de telles pratiques peut être 

également expliqué par l’incapacité des formateurs à monter et à mettre à l’essai 

des pratiques novatrices de formation en rapport avec les façons d’instaurer et de 

gérer les relations éducatives et pédagogiques favorables aux apprentissages. Des 

recherches ciblées et poussées seraient nécessaires pour élaborer des théories 

et des modèles qui puissent permettre une lecture et une analyse des relations 

éducatives et pédagogiques qui marquent les contextes d’enseignement instaurés 

dans un cadre scolaire.   

VII- 3 - Choix des démarches pédagogiques

la démarche pédagogique adoptée dans une séquence d’enseignement constitue 

un facteur déterminant dans l’échec ou la réussite du processus d’apprentissage. 

En effet, le choix judicieux d’une démarche peut établir des relations éducatives 

favorables à l’accomplissement de l’apprentissage. En fait, une stratégie axée sur 

les débats entre apprenants et enseignants inciterait l’apprenant à s’impliquer 

et à contribuer à la construction du savoir scolaire initié par l’enseignant. Une 

invitation à la collaboration à la leçon met l’élève en confiance et le motive pour 

communiquer avec les autres élèves ainsi qu’avec l’enseignant et pour instaurer 

une discussion pouvant mener à une construction collective du savoir scolaire. 

Une démarche pédagogique pertinente devrait permettre la mise en confiance 

de l’apprenant, la participation et l’expression de ces capacités et l’accroissement 

des possibilités de discussion. l’instauration de certaines relations éducatives 

implique la construction d’un répertoire commun de conceptions et l’explicitation 

de concepts nécessaires à une communication possible. on peut dire que certaines 

stratégies pédagogiques peuvent favoriser l’établissement de relations éducatives 

qui risquent de constituer des obstacles à l’apprentissage.
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VII- 2 - la recherche pédagogique 

Pour repérer, analyser et comprendre le fonctionnement et les facteurs d’évolution 

de ces relations éducatives et pédagogiques, il serait nécessaire d’engager des 

recherches pédagogiques et didactiques visant à élucider ces relations éducatives et 

pédagogiques. En effet, un effort théorique et conceptuel important doit être fourni 

pour élaborer des théories et modèles pour approcher ces relations éducatives. 

Cependant, il n’est pas aisé d’appréhender la dynamique complexe engendrée 

à travers une relation éducative qui elle même déclenche plusieurs processus 

interdépendants. les problématiques considérées et les choix méthodologiques 

déterminent fortement la pertinence et la portée des résultats des recherches 

entreprises. ainsi, des équipes de spécialistes pluridisciplinaires seraient  

nécessaires pour engager des recherches susceptibles de générer des données 

exploitables dans une perspective d’optimalisation des actions éducatives. De telles 

recherches peuvent contribuer à l’amélioration du système marocain d’éducation 

et de formation.  

les recherches futures doivent mettre au point des modalités d’analyse et 

d’intervention pédagogique capables de prendre en charge les aspects saillants de 

ces relations. Des recherches pouvant aider à voir comment ces relations favorisent 

ou entravent les processus d’apprentissage et à préconiser des modalités de gestion 

didactique de ces relations. les recherches doivent générer des indices et des 

données qui peuvent aider à théoriser et à modéliser un champ de connaissances 

afin de mieux comprendre ces relations et faciliter leur prise en charge pédagogique. 

Ces recherches contribueront certainement à l’amélioration du système éducatif 

marocain et permettront, par voie de conséquence, une meilleure adéquation entre 

les compétences prescrites et les aptitudes requises par le marché du travail.  

l’analyse et l’évaluation des programmes et des procédés de formation sont 

rarement retenus comme axes de recherches prioritaires dans la problématique 

générale de l’enseignement au Maroc. le système d’éducation et de formation 

évolue exceptionnellement. il est stabilisé à cause des pratiques classiques bien 

établies, des attitudes de résistance, des enjeux professionnels et des contraintes 

institutionnelles. la grande réforme de l’enseignement en cours comporte peu de 
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VII- Des conditions nécessaires pour une gestion 
       pédagogique optimale des relations éducatives 

En raison de l’importance des relations éducatives et pédagogiques au sein de 

la classe, il est nécessaire d’entreprendre des réflexions approfondies sur les 

modalités d’établissement et d’exploitation pédagogiques des relations éducatives 

et pédagogiques au sein de la classe. 

VII-1- Formation à l’enseignement et obstacles liés aux relations     

éducatives et pédagogiques établies au sein de la classe

Une formation à l’enseignement ne doit pas se limiter à des propositions de »recettes 

d’enseignement«, à des consignes de travail et à des postures pédagogiques 

à tenir en classe, mais devrait viser le développement de conduites de lucidité 

et d’esprit critique par rapport aux relations éducatives et pédagogiques. Ces 

postures  permetteraient un repérage, une compréhension et une mise à profit 

optimale de ces relations éducatives et pédagogiques. Ces dispositions critiques 

et réflexives sont nécessaires pour que le futur enseignant puisse proposer des 

situations d’enseignement propices à l’apprentissage, constamment renouvelées, 

qui répondent aux besoins d’un contexte fortement déterminé par des relations 

éducatives et pédagogiques. Une formation par l’analyse pédagogique de situations 

concrètes d’enseignement représente un type de procédé de formation susceptible 

de développer de telles dispositions. Des séances de formation axées sur des 

débats animés par des experts avec des groupes d’enseignants professionnels et 

débutants constitueront une manière, parmi d’autres, pour former à la réflexion 

sur le sens et les retombées pédagogiques de l’exploitation de ces relations 

éducatives et pédagogiques. 

le développement des compétences disciplinaires et didactiques passe par une 

formation à l’enseignement de qualité qui n’est ni évidente ni facile à déployer. il 

s’agit, en fait, d’un axe de recherche qui mérite un investissement important en 

termes de recherches et de budgets pour concevoir et mettre à l’essai de projets 

novateurs de formation à l’enseignement. au Maroc, les changements relatifs à 

la formation sont rares et ponctuels, les réformes touchent principalement les 

programmes, les manuels scolaires, les filières, les procédés d’évaluation et les 

aspects institutionnels ou organisationnels.
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Toutefois, une relation éducative ou pédagogique ne peut être considérée isolément, 

mais s’insère dans un réseau de relations marqué par des intrications intenses. 

Ce réseau de relations éducatives et pédagogiques est fortement influencé par le 

contexte et les facteurs extrascolaires qui peuvent générer une relation éducative, 

minimiser ou accentuer ses effets. Et toute tentative de compréhension d’une relation 

implique une analyse de l’ensemble du réseau de relations qui représente, en fait, la 

toile de fond à partir de laquelle chaque relation prend une signification singulière. 

l’étude de ces relations correspondrait souvent à des problématiques complexes qui 

exigeraient l’articulation de plusieurs cadres théoriques pour pouvoir approcher ce 

type de problématique. Des études multidisciplinaires de qualité pourraient fournir les 

éléments clés qui peuvent aider à construire des stratégies d’enseignement efficaces 

basées sur une gestion adéquate des relations éducatives au sein de la classe.    

V- Des obstacles à l’apprentissage liés aux relations 
     éducatives et pédagogiques au sein de la classe

l’impact limité des actions éducatives menées peut être expliqué, en partie, par 

un certain nombre d’obstacles à l’apprentissage. Dans le présent article, il est 

question essentiellement des obstacles liés aux différentes relations éducatives 

et pédagogiques instaurées en classe. Cependant, il n’est pas toujours aisé de 

discerner et de mettre en évidence ces relations. En effet, certaines relations sont 

évidentes et facilement observables. D’autres  doivent être considérées et perçues 

à travers une idée, une problématique ou une théorie.   

VI- Les origines possibles des obstacles liés aux  
      relations educatives et pédagogiques 

De plus en plus, un consensus existe autour du fait que c’est l’apprenant qui 

structure, organise et construit ses connaissances ; il change de culture et procède à 

un dépassement d’obstacles [Bachelard, 1972]. l’engagement d’enseignants dotés 

de compétences disciplinaires et didactiques est la condition sine qua non pour 

développer ce contexte didactique favorable à l’apprentissage; d’où la nécessité 

de concevoir des projets de formation innovants susceptibles de développer 

ces compétences chez le futur enseignant afin de préparer les conditions d’un 

enseignement de qualité en rapport avec les objectifs de développement.
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prétendre à une catégorisation fermée dans laquelle toutes les relations 

possibles seraient présentées. ainsi, une relation doit être considérée et perçue, à  

travers une problématique d’apprentissage, comme une finalité d’enseignement 

ou une théorie qui autorise une mise en relation entre deux ou plusieurs éléments 

du système d’enseignement. Cette relation sera nommée relation éducative et 

pédagogique qui constitue un facteur important pour comprendre l’instauration, 

le déroulement et l’impact d’une situation d’enseignement.

a travers des relations éducatives et grâce à des interventions pédagogiques 

ciblées, l’apprenant opère des transformations de soi et de ses rapports aux 

autres. Des situations éducatives où l’apprenant subit passivement ces relations 

ne favoriseront pas les apprentissages. En effet, le rôle de l’enseignant à long 

terme consiste à aider l’apprenant à vivre ses relations éducatives de façon 

active et intelligente. Une telle compétence de la part de l’apprenant l’incite à 

prendre en charge son propre apprentissage en cherchant les informations et 

les sens qui favorisent un tel apprentissage. Toute situation d’enseignement 

implique des interactions nécessaires pour qu’il y ait apprentissage. le nombre 

et la nature des interactions sont des facteurs importants à la réalisation des 

apprentissages. Ces facteurs sont liés à la nature et à la façon de gérer les 

relations éducatives qui s’établissent entre l’apprenant et l’autre pôle (pair, 

enseignant, savoir, aide didactique,… etc) de la situation éducative. Bien entendu, 

il n’y a pas que les facteurs cognitifs qui interviennent dans ces relations. 

D’autres facteurs comme la motivation, la valorisation des acquis préalables et 

les facteurs extrascolaires sont aussi des déterminants puissants de la nature 

et de l’évolution des relations éducatives et pédagogiques qui s’instaurent dans 

une situation d’enseignement.          

De ce fait, il y aurait des relations explicites, implicites ou insaisissables selon 

la préoccupation éducative et le cadre théorique qui permettraient ou non la 

considération de la relation éducative ou pédagogique. En réalité, une relation serait 

contextuelle et ne désignerait non pas un fait concret mais plutôt une construction 

conceptuelle qui constituerait un outil important pour comprendre les facteurs qui 

favorisent ou limitent les retombées pédagogiques des actions éducatives menées. 
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de l’apprentissage. Cependant, avant de poser cette question, il serait souhaitable 

d’expliciter la signification des relations éducatives et pédagogiques dans un 

contexte scolaire.

On peut dire que ces relations s’établissent entre les pôles importants d’une 

situation scolaire, à savoir:

•  l’enseignant,

•  le savoir scolaire,

•  l’apprenant.

Une relation éducative ou pédagogique peut s’établir entre deux ou plusieurs pôles; 

relation particulière qui pourrait influencer le degré de motivation, la perception 

du discours scolaire et le processus d’apprentissage. Dans une relation éducative, 

l’interaction doit être comprise comme un déterminisme réciproque des facteurs 

personnels, environnementaux et comportementaux. les représentations et les 

idées préalables de l’apprenant qui donnent sens aux situations de relations sont 

des facteurs cognitifs puissants qui déterminent l’instauration et l’évolution de ces 

relations éducatives. Cependant, l’influence de l’environnement reste essentielle 

dans toute relation éducative et pédagogique au sein de la classe.  

Toute relation éducative et pédagogique au sein de la classe provoque des 

changements d’ordre cognitif, affectif et comportemental. Ces changements qui 

instituent une dynamique qui pourrait favoriser, dans certains cas, des apprentissages 

scolaires. la classe devient, par le biais de ces relations éducatives et pédagogiques, 

un système complexe et riche qui pourrait générer des éléments pouvant dynamiser 

les processus d’apprentissage suite à l’intervention pédagogique efficace de 

l’enseignant. Une gestion pédagogique adaptée à cette dynamique est nécessaire 

pour créer les conditions d’un enseignement favorable à un apprentissage possible. 

En fait, ces compétences pédagogiques de gestion des relations éducatives sont 

fortement liées au degré de professionnalisation des enseignants. 

il y a plusieurs types de relations éducatives et pédagogiques perçues différemment 

selon les auteurs et les préoccupations des spécialistes. il serait illusoire de  
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qui seraient mis en œuvre à travers des relations éducatives et pédagogiques. 

l’instauration de telles relations implique l’acquisition par l’enseignant des 

compétences disciplinaires et didactiques. Bien entendu, d’autres paramètres sont 

à prendre en considération pour instaurer les conditions favorables à la mise en 

œuvre de projets efficaces d’enseignement.

III- Des obstacles à l’apprentissage

Plusieurs recherches laissent présager l’idée que l’enseignement dispensé ne 

serait pas toujours efficace et que l’échec partiel de cet enseignement serait lié 

à un certain nombre d’obstacles qui entravent l’enseignement et l’apprentissage. 

parmis ces obstacles on peut citer :

• des obstacles liés à l’utilisation des manuels scolaires ou des références ;

• des obstacles en relation avec le style d’enseignement et les démarches 

adoptées ;

• des obstacles inhérents à la nature du savoir proposé ;

• des obstacles générés par le langage utilisé par l’enseignant ;

• des obstacles relatifs à la nature des relations éducatives et pédagogiques 

établies ;

• des obstacles relatifs à la formation initiale et continue des enseignants ;

• etc…    

la liste présentée n’est ni fermée ni exhaustive. Elle se limite à quelques obstacles 

qu’on juge importants pour comprendre les difficultés qui pourraient entraver 

l’enseignement et l’apprentissage dans le contexte scolaire.

IV- Des relations éducatives et pédagogiques  
      qui marquent le contexte d’enseignement 

Dans une situation d’enseignement, plusieurs facteurs peuvent expliquer la 

pertinence ou l’inefficacité des actions d’enseignement. Parmi ces facteurs, les 

relations éducatives et pédagogiques constituent des éléments puissants qui 

influencent la dynamique qui sous-tend la compréhension et l’apprentissage. En 

conséquence, il serait intéressant de chercher comment ces relations éducatives et 

pédagogiques agissent sur la dynamique cognitive à la base de la compréhension et 
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ou l’assimilation des savoirs enseignés. C’est du moins ce qui ressort des recherches 

menées. le repérage et l’analyse de ces obstacles sont nécessaires pour améliorer 

la qualité des actions éducatives et du système éducatif dans son ensemble.   

I-  Développement des compétences  
     et relations éducatives en classe 

les finalités de l’enseignement visent essentiellement le développement de 

compétences à même de favoriser l’insertion sociale et professionnelle. le rôle 

de l’enseignant est d’organiser les activités d’apprentissage pour instaurer des 

conditions  nécessaires au développement de ces compétences. Tous les systèmes 

éducatifs actuels accordent une place de choix au développement des compétences. 

Force est de constater que la majorité des activités d’apprentissage (interagir, co-

évaluer, construire le sens, développer des compétences) implique des relations 

éducatives favorables au développement de telles compétences. les relations 

éducatives avec les pairs ou l’enseignant déterminent fortement la motivation, les 

prédispositions et l’implication de l’apprenant pour envisager un engagement dans 

une entreprise d’enseignement visant le développement de compétences. l’effort  

de l’enseignant doit être focalisé sur les stratégies pédagogiques à déployer 

pour l’établissement de relations éducatives propices au développement de ces 

compétences. Une gestion pédagogique optimale de ces relations éducatives est 

une condition sine qua non pour tenter un développement de compétences dans le 

cadre scolaire. Une telle gestion implique de la part de l’enseignant l’identification 

et la réalisation des conditions de l’exploitation pédagogique de ces relations. les 

propos présentés témoignent de l’importance cruciale des relations éducatives et 

pédagogiques dans un contexte d’enseignement ou de formation.        

II- Qualité de l’enseignement et problématique 
     de développement 

le souci d’améliorer les prestations du système d’éducation et de formation 

est un objectif prioritaire pour tout pays car l’enseignement en général, et 

l’enseignement des sciences en particulier, occupe une place de choix comme levier 

de développement [hulin, 1992]. il convient de souligner que dans un système 

d’enseignement, l’enseignant joue un rôle important car il est le seul à pouvoir 

concrétiser des projets d’enseignement en actions éducatives effectives, des projets 
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RÉSUMÉ 

l’acte éducatif est essentiellement un acte relationnel. les relations éducatives 

et pédagogiques au sein de la classe permettent des interactions nécessaires à 

l’apprentissage. l’instauration et la gestion adéquate de ces relations sont une 

condition nécessaire à l’éfficacité en matière d’éducation. le présent article 

s’interroge sur la nature, le sens, l’importance et les conditions d’une gestion 

pédagogique optimale des relations éducatives; une gestion pouvant favoriser un 

enseignement de qualité dont l’impact serait un apprentissage durable et sensé. 

Cet article se propose également de souligner la complexité de la relation éducative 

ainsi que les conditions pour une éventuelle gestion pédagogique adéquate des 

relations éducatives au sein de la classe.  

Introduction

Malgré les efforts déployés dans le domaine de l’enseignement, les retombées de 

cet enseignement sont limitées par rapport aux buts qui lui sont assignés. Selon 

Melhaoui et al. [2004], les taux d’échec et d’abandon des élèves et des étudiants 

sont élevés : seulement 10 % des étudiants d’une promotion obtiennent leur 

licence en quatre ans. D’après une enquête1 officielle, ce problème touche toutes 

les tranches d’âge entre 15 et 29 ans, aussi bien en milieu urbain qu’en milieu 

rural. Par ailleurs, le niveau des bacheliers à leur arrivée à l’université et une non 

compatibilité des profils de sortie proposés par l’université avec les besoins du 

marché de l’emploi, témoignent d’un enseignement universitaire en échec. Ce 

dernier est lié à des obstacles divers qui entravent la formulation, la présentation 

�





Les relations pédagogiques 
au sein de la classe  

Dossier



4العدد 1   •  اأكتوبر 2009

• stimuler les acteurs éducatifs à contribuer efficacement à la production de la 
connaissance scientifique, à animer un débat constructif et élargi au possible 
et à échanger expériences et expertises, en vue de rénover l’acte éducatif et 
d’améliorer le rendement du système éducatif. 

Ces »Cahiers« aspirent à être un espace ouvert à la libre opinion et au 
débat et une tribune pour les différents intervenants dans le processus 
éducatif [enseignants, formateurs, personnel d’encadrement, directeurs 
d’établissements, chercheurs, étudiants, élèves...], qui permettrait à chacun 
d’exprimer ses points de vues sur les questions d’actualité du système éducatif 
et les perspectives de son développement, en les étayant par une analyse 
objective et en faisant preuve d’un sens critique constructif. 

Pour atteindre ces objectifs, les »Cahiers de l’éducation et de la formation« 
adoptent une ligne éditoriale indépendante, libre d’opinion et de pensée, 
fondée sur la défense de l’école marocaine avec toutes ses composantes (école, 
université, formation professionnelle), dans le but de consolider la confiance 
dans l’école en tant qu’institution citoyenne, solidaire et ouverte, productive 
et engagée dans les grands chantiers de notre pays, dont le plus grand reste, 
étant donné que l’éducation et la formation sont le pilier incontournable de 
tout projet sociétal, la promotion de la société Marocaine. 

Pour donner corps à cette ligne éditoriale, ces »Cahiers« seront publiés à 
périodicité régulière et comprendront des axes fixes et d’autres variables.

les axes récurrents sont: 

• le dossier du numéro ; 

• »En direct des espaces d>éducation et de formation«, qui se compose de 
deux rubriques : témoignages et entrevues ; expériences réussies.

•Concepts clefs de l’éducation-formation ; 

•Tendances et nouvelles éducatives. 

À cet égard, les » Cahiers « encouragent toutes les contributions, et ouvrent 
la porte à la diversité des opinions et à la multiplicité des points de vue. 
ils aspirent à constituer un point de ralliement pour les plumes des acteurs 
éducatifs et de toute personne intéressée par le domaine de l’éducation et de 
la formation, qui croient en la nécessité d’un débat sérieux et constructif pour 
réaliser l’ambition nationale commune : réussir une école marocaine pour 
tous, avec la contribution de tous.



Les Cahiers de l’Education et de la Formation

le dynamisme qui traverse le secteur national de l’éducation et de la formation, 
tant au niveau du discours qu’à celui de la pratique, appelle à un exercice 
d’évaluation serein, loin de toute précipitation, afin d’en établir un état des 
lieux et d’explorer ses perspectives, dans le cadre d’une vision d’amélioration 
continue. 

Dans ce contexte, les »Cahiers de l’éducation et la formation« sont publiés afin 
de contribuer à l’enrichissement du débat pluriel et constructif sur l’état de 
l’école marocaine et les exigences de sa réforme, appelée à être en constant 
renouvellement, et ce, à travers le traitement de thématiques à caractère 
pédagogique, didactique ou ayant trait à la gestion. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des projets du Conseil Supérieur de 
l’Enseignement pour renforcer et promouvoir les fondements de la réforme 
de l’école marocaine, afin qu’elle assure ses fonctions essentielles en matière 
d’enseignement, d’apprentissage, d’éducation, d’intégration sociale et de 
qualification, tout en étant apte à accompagner les évolutions nationales et 
mondiales aux niveaux des connaissances, des théories et des méthodes 
appliquées à l’éducation et la formation, et à en faire bénéficier aussi bien les 
apprenants que les formateurs. 

les »Cahiers de l’éducation et de la formation« s’assignent principalement pour 
objectifs : 

• de pourvoir les différents acteurs éducatifs de matériel de référence 
pédagogique et didactique, susceptible de contribuer à leur formation 
continue et à leur auto-formation ; 

• de simplifier les concepts et la terminologie en vigueur dans les divers 
domaines de l’éducation et de la formation, tout en uniformisant leur 
utilisation afin de faciliter la communication entre les acteurs et de soutenir 
l’encadrement éducatif, pédagogique et administratif ; 

• Exposer les innovations aux niveaux pédagogique, didactique et à celui des 
pratiques managériales réussies ; 

• contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques sur les enjeux et 
les questions de fond en matière d’éducation et les rendre accessibles aux 
différents acteurs ; 

3





Cahiers de l’Education et de la Formation  
Publication périodique triannuelle

Directeur responsable

Abdellatif El MOUDNI

Directeur de rédaction  

Hammani AKEFLI  

Comité de rédaction

Abdellatif EL FARIBI, Nassreddine EL HAFI, Azzedine EL KHATTABI,  

Abdellatif EL MOUDNI, Driss EL YAKOUBI, Driss KATIR,  

Abdelhak MOUNCEF 

Secrétaire de rédaction

Omar EL AZAMI EL IDRISSI

Editeur 

Conseil Supérieur de l’Enseignement

Rédaction, administration et abonnements

Conseil Supérieur de l’Enseignement, Complexe administratif de 

la Fondation Mohammed VI des Œuvres Sociales de l’Education-

Formation, Aile A2, 

Avenue Allal El Fassi, Madinat Al Irfane-Rabat. B.P. 6536,  

Rabat-Instituts

Tel : 05 37 77 44 25

Fax : 05 37 77 46 12

E-mail : dafatir@cse.ma

Conception, réalisation et impression

USG

Distribution

Sapress

Les opinions développées dans la revue n’expriment pas forcément 

sa position officielle et n’engagent que leurs auteurs

Dépôt légal : 2009 PE 0120




	dafatir 1Ar
	CAHIERS DE L'ECOLE
	dafatir 1Fr

